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คำำ�นำำ�

 “ธมฺฺมฺปท” หรืือ “ธรืรืมฺบท” เป็นคำำ�สอนขององคำ์สมฺเด็็จพรืะสัมฺมฺ�สัมฺพุทธเจ้� ปรื�กฏอยู่่�ในพรืะ
ไตรืปิฎกเล่�มฺท่� ๒๕ ขุททกนิก�ยู่ ในรื่ปคำ�ถ�ล่้วนๆ มฺ่ทั�งหมฺด็ ๔๒๓ คำ�ถ� ซึ่่�งคำำ�ด็ังกล่��วมฺ่คำว�มฺหมฺ�ยู่
ทั�งหมฺด็ ๖ คำว�มฺหมฺ�ยู่ ด็ังน่�
 ๑.  คำัมฺภี่รื์เป็นท่�ให้ทรื�บเญยู่ยู่ธรืรืมฺ ๕ ปรืะก�รื คำือ สังข�รื, วิก�รืรื่ป ๓, ล่ักขณรื่ป ๔, นิพพ�น 
แล่ะบัญญัติ 
 ๒. คำัมฺภี่รื์เป็นเคำรืื�องให้ทรื�บเญยู่ยู่ธรืรืมฺ ๕ ปรืะก�รื คำือ สังข�รื, วิก�รืรื่ป ๓, ล่ักขณรื่ป ๔, 
นิพพ�น แล่ะบัญญัติ 
 ๓. ส�วนของเญยู่ยู่ธรืรืมฺทั�งหล่�ยู่ของคำัมฺภี่รื์น่�มฺ่อยู่่�
 ๔. ส�วนของเญยู่ยู่ธรืรืมฺทั�งหล่�ยู่มฺ่อยู่่�ในคำัมฺภี่รื์น่�
 ๕. คำัมฺภี่รื์เป็นท่�ให้ทรื�บปรืิยู่ัติธรืรืมฺ
 ๖. คำัมฺภี่รื์เป็นเคำรืื�องให้ทรื�บปรืิยู่ัติธรืรืมฺ

 ส�วนคำำ�ว�� “ธมฺฺมฺปทฏฺกถ�” หรืือ “ธรืรืมฺบทอรืรืถกถ�” แปล่ว�� คำำ�อธิบ�ยู่ธรืรืมฺบท โด็ยู่คำัมฺภี่รื์น่� 
ท��นอ�จ�รืยู่์นำ�พรืะคำ�ถ�แล่ะเคำ้�โคำรืงเนื�อเรืื�องมฺ�จ�กพรืะไตรืปิฎกแล่ะอรืรืถกถ�ในท่�ต��งๆ นำ�มฺ�เรื่ยู่บเรื่ยู่ง
เป็นเรืื�องรื�ว มฺ่บุคำคำล่ แล่ะสถ�นท่� ก�อนท่�จะมฺ�ถ่งคำ�ถ�หัวใจของเรืื�อง ทำ�ให้ผู้่้อ��นผู้่้ศึ่กษ�เข้�ใจเนื�อเรืื�อง
แล่ะธรืรืมฺะท่�พรืะพุทธองคำ์ทรืงตรืัสสั�งสอนได็้ อยู่��งน้อยู่ท่�สุด็ก็รืะด็ับคำุณธรืรืมฺศึ่ล่ธรืรืมฺ แต�ท��นใด็ท่�มฺ่พื�นฐ�น
ก�รืศึ่กษ�ทั�งไวยู่�กรืณ์บ�ล่่ใหญ�แล่ะพรืะอภีิธรืรืมฺมฺ�ก�อน ก็จะเป็นเหตุทำ�ให้เข้�ใจได็้ล่่กซึ่่�งยู่ิ�งข่�น หนังสือด็ัง
กล่��วจัด็อยู่่�หมฺวด็พรืะส่ตรื เป็นศึิล่ปะในก�รืด็ำ�เนินชี่วิตของทั�งภีิกษุ ภีิกษุณ่ อุบ�สก แล่ะอุบ�สิก� ว��ใน
อด็่ตเคำยู่ทำ�กรืรืมฺอะไรืไว้ แล่ะปัจจุบันทำ�กรืรืมฺอะไรื จ่งได็้รืับผู้ล่เชี�นนั�น

 หนังสือ “ธรืรืมฺบทอรืรืถกถ�แปล่แล่ะสัมฺพันธ์” เล่�มฺน่� เป็นหนังสือท่�เอื�อปรืะโยู่ชีน์ให้แก�นักเรื่ยู่น
ใหมฺ�ท่�เรืิ�มฺฝึึกแปล่บ�ล่่ โด็ยู่มฺ่ปรืะโยู่คำบ�ล่่ท่�ตัด็ตกแต�งท่�สมฺบ่รืณ์ สำ�หรืับปัญห�ของนักเรื่ยู่นท่�เรืิ�มฺเรื่ยู่น
แปล่บ�ล่่ท่�ไมฺ�รื่้ว��จะต้องโยู่คำอะไรื ต้องเติมฺอะไรืเข้�มฺ� แล่ะใส�ไว้ตรืงไหน คำำ�ศึัพท์แต�ล่ะคำำ�แปล่ว��
อยู่��งไรืบ้�ง ส�วนนักเรื่ยู่นท่�แปล่มฺ�บ้�งแล่้ว จะเรืิ�มฺฝึึกสัมฺพันธ์ ก็มฺ่สัมฺพันธ์เป็นตัวอยู่��งไว้ให้ นักเรื่ยู่นท่�
ปรืะสงคำ์จะฝึึกแปล่โด็ยู่อรืรืถ ก็มฺ่แปล่เป็นตัวอยู่��งไว้เชี�นกัน นอกจ�กนั�น ถ้�ปรืะสงคำ์จะด็่ก�รืแยู่กธ�ตุ
ปัจจัยู่ของคำำ�ศึัพท์กิรืิยู่� (ทั�งกิรืิยู่�คำุมฺพ�กยู่์แล่ะกิรืิยู่�ในรืะหว��ง) ก็มฺ่อยู่่�ท้�ยู่เล่�มฺ ปรืะเด็็นท่�มฺักเป็นปัญห�
สำ�หรืับผู้่้ศึ่กษ�ท่�แปล่ศึัพท์มฺ�จ�กรื่ปวิเคำรื�ะห์ไมฺ�ว��จะเป็นกิตก์ สมฺ�ส หรืือตัทธิต ว��แปล่อยู่��งไรื ถ่ก

(ก)



ต้องตรืงต�มฺหล่ักไวยู่�กรืณ์หรืือไมฺ� ก็มฺ่วิเคำรื�ะห์ไว้ต�มฺหล่ักในคำัมฺภี่รื์ปทรื่ปสิทธิ ซึ่่�งอยู่่�ในกลุ่�มฺคำัมฺภี่รื์ของ 
ส�ยู่กัจจ�ยู่นไวยู่�กรืณ์ หรืือคำัมฺภี่รื์มฺ่ล่กัจจ�ยู่น์ แล่ะนำ�มฺ�จ�กแหล่�งอื�นๆ เชี�น ธมฺฺมฺปทฏฺกถ�คำ�ถ�โยู่ชีน�  
ธมฺฺมฺปทมฺห�ฏ่ก� แล่ะคำัมฺภี่รื์ธ�ตวัตถสังคำหะเป็นต้น

 ฉะนั�น หนังสือเล่�มฺน่� จ่งเหมฺ�ะสำ�หรืับผู้่้ศึ่กษ�ภี�ษ�บ�ล่่ทุกกลุ่�มฺ คำือ กลุ่�มฺใหมฺ�ท่�เรืิ�มฺเรื่ยู่นแปล่เบื�อง
ต้น โด็ยู่ได็้ตัด็ตกแต�งปรืะโยู่คำแล่ะแปล่ยู่กศึัพท์ให้ กลุ่�มฺกล่�งท่�เรืิ�มฺฝึึกสัมฺพันธ์แล่ะแปล่โด็ยู่อรืรืถ แล่ะท��นท่�
ได็้เรื่ยู่นมฺ�บ้�งแล่้ว ต้องก�รืทบทวนหรืือยู่ังมฺ่ข้อสงสัยู่ในปรืะเด็็นต��งๆ เชี�น ก�รืแยู่กธ�ตุปัจจัยู่ หรืือแมฺ้แต�
รื่ปวิเคำรื�ะห์ของศึัพท์กิตก์ สมฺ�ส หรืือตัทธิต

 จ่งหวังว�� หนังสือ “ธรืรืมฺบทอรืรืถกถ�แปล่แล่ะสัมฺพันธ์” เล่�มฺน่� จะชี�วยู่อำ�นวยู่คำว�มฺสะด็วกในก�รื
ศึ่กษ�ภี�ษ�บ�ล่่ได็้บ้�ง ห�กจะมฺ่ข้อข�ด็ตกบกพรื�อง หรืือผู้ิด็พล่�ด็ปรืะก�รืใด็ เพรื�ะคำว�มฺด็้อยู่ปัญญ� หรืือ
ข�ด็สติสัมฺปชีัญญะในก�รืจัด็ทำ� ก็ขออภีัยู่แล่ะขอคำว�มฺเมฺตต�จ�กท��นผู้่้รื่้ทั�งหล่�ยู่ได็้โปรืด็ชี�วยู่ชี่�แนะ บอกข้อ
ผู้ิด็พล่�ด็ บกพรื�องต��งๆ ท่�มฺ่ปรื�กฏให้กรืะผู้มฺได็้รืับทรื�บ เพื�อนำ�ไปแก้ไขปรืับปรืุงในก�รืจัด็พิมฺพ์ในคำรืั�งต�อๆ 
ไป จะขอบพรืะคำุณเป็นอยู่��งส่ง แล่ะถือว��ได็้รื�วมฺกันทำ�บุญท่�เป็นธรืรืมฺท�นในก�รืจัด็ทำ�หนังสือเล่�มฺน่�ด็้วยู่กัน

 ขอให้ทุกท��นท่�มฺ่ส�วนรื�วมฺในก�รืจัด็ทำ�หนังสือเล่�มฺด็ังกล่��วน่�จนสำ�เรื็จลุ่ล่�วงด็้วยู่ด็่ จงเป็นผู้่้มฺ่ส�วน 
แห�งบุญใหญ�ท่�กรืะผู้มฺได็้กรืะทำ�แล่้วในคำรืั�งน่� แล่ะขอให้ทุกท��นจงได็้รืับปรืะโยู่ชีน์ทั�ง ๓ ปรืะก�รื กล่��วคำือ 
ปรืะโยู่ชีน์ในชี�ติน่� ปรืะโยู่ชีน์ในชี�ติหน้� แล่ะปรืะโยู่ชีน์อยู่��งยู่ิ�ง คำืออมฺตมฺห�นิพพ�น ซึ่่�งเป็นสันติสุข บรืมฺสุข
ด็้วยู่กันทุกท��นเทอญ

       พรืะมฺห�ธิติพงศึ์ อุตฺตมฺปญฺฺโญฺ
          ๑๐ มฺกรื�คำมฺ ๒๕๖๑

(ข)



คำ�ปร�รภ

 การปรารภของพระเดชพระคุณพระราชวชิรธรรมวิธาน (พระอาจารย์มหาตอง ธมฺมวุฑฺโฒ)  
เจ้าอาวาสวัดป่าวชิรบรรพต จังหวัดชลบุรี ซึ่งต้องการจะหาคัมภีร์สัททาวิเสสและคัมภีร์อื่นๆ ซึ่งในยุคที่ท่าน
กำาลังศึกษาอยู่นั้น หาได้ยาก เพราะนักศึกษาที่ต้องการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ กว่าจะได้มาแต่ละคัมภีร์ 
แต่ละเล่มนั้น ลำาบากแสนเข็ญ ท่านได้อธิบายถึงความสำาคัญของคัมภีร์สัททาวิเสสและคัมภีร์อื่นๆ ว่า 
คำาสอนของพระพุทธเจ้าถูกบันทึกไว้ด้วยภาษาของชาวมคธ ที่เรียกว่า “มาคธี” เป็นภาษาที่มีแบบแผน มี
รากศัพท์ ที่เกิดจากการสร้างคำาอย่างชัดเจน เรียกว่า “ไวยากรณ์” เมื่อนักศึกษาเข้าใจไวยากรณ์อย่างแจ่ม
แจ้งดีแล้ว ก็ย่อมจะเข้าใจคำาสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง และไม่ผิดเพี้ยน

 เพื่อความดำารงคำาสอนของพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ตั้งมั่นอยู่ยืนนาน จึงเล็งเห็นความสำาคัญ
ของคัมภีร์สัททาวิเสสต่างๆ เมื่อนักศึกษามีคัมภีร์ที่เข้าถึงได้ไม่ยาก สะดวกในการค้นคว้าหาความรู้ ก็
จะมีอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน ไม่ต้องแสวงหาเหมือนกับตอนที่ท่านศึกษาอยู่ ประจวบเหมาะกับเมื่อ
ท่านมีโอกาสได้ไปศึกษาที่วัดท่ามะโอ โดยมีท่านพระอาจารย์ภัททันตธัมมานันทมหาเถระ ธัมมาจริยะ  
อัครมหาบัณฑิต อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ จังหวัดลำาปาง ท่านมาเปิดสำานักเรียน เปิดสอนให้กับพุทธ-
บริษัท ศึกษาพระไตรปิฎก ได้เข้าใจอย่างไม่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยในคำาสอน ท่านได้นำาคัมภีร์พื้นฐาน ๔ 
คัมภีร์ คือ ปทรูปสิทธิ คัมภีร์ไวยากรณ์ ๑ คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เกี่ยวกับคำาศัพท์ ๑ คัมภีร์วุตโตทัย 
เกี่ยวกับกาพย์กลอน ๑ และคัมภีร์สุโพธาลังการ ประดับเสียงและอรรถ ๑ มาเป็นแบบเรียน เพื่อเป็น
พื้นฐานในการที่จะศึกษาพระไตรปิฎก และในขณะเดียวกัน ก็ยังได้จัดพิมพ์คัมภีร์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นหนังสือ
ประกอบการเรียนการสอน และศึกษาค้นคว้าสำาหรับครูและนักศึกษาขึ้นมาอีกหลายคัมภีร์

 มาบัดนี้ คัมภีร์เหล่านั้น บางคัมภีร์ก็เหลือน้อย บางคัมภีร์ก็หมดไปแล้ว ท่าพระมหาธิติพงศ์  
อุตฺตมปญฺโญ ท่านเคยศึกษาอยู่ที่วัดท่ามะโอมาหลายปี และมีความสามารถในการสั่งสมจดจำา นำามา
ถ่ายทอดจัดทำาเป็นหนังสือ เพื่อให้นักศึกษาได้สะดวกในการศึกษาเล่าเรียนยิ่งขึ้น เพื่อความดำารงมั่นแห่ง
พระสัทธรรม จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดพิมพ์คัมภีร์ต่างๆ ขึ้น เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนาตราบ
นานเท่านาน

      จิรำ  ติฏฺ€ตุ  สทฺธมฺโม

        แอนช์ เตชากิตติ์

(ค)



คำ�อนุโมทน�

 หนังสือธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓ แบ่งเป็น ๓ เล่ม คือ เล่ม ๗, ๘, ๙ มีหลักใน

การจัดทำาเพื่ออนุเคราะห์ผู้เริ่มฝึกแปลบาลี โดยมีทั้งประโยคบาลีเดิม ประโยคตัดตกแต่ง แปลยกศัพท์ แปลโดย

อรรถ และสัมพันธ์ นอกจากนั้น ยังมีการแสดงรูปวิเคราะห์ของศัพท์กิตก์ สมาส และตัทธิต และมีการแยกธาตุ

ปัจจัยของศัพท์กิริยาอาขยาตและกิตก์ เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับผู้ศึกษาใหม่ โดยมีพระเดชพระคุณพระราช-

วชิรธรรมวิธาน (พระอาจารย์มหาตอง ธมฺมวุฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดป่าวชิรบรรพต จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ปรารภว่า

อยากให้ผู้สนใจศึกษาบาลี ได้มีหนังสือประกอบการเรียนที่เป็นประโยชน์ และได้เป็นสะพานบุญเชื่อมไปยังคุณโยม

แอนซ์ เตชากิตติ์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่าน รับเป็นเจ้าภาพพิมพ์จำานวน ๒,๐๐๐ ชุด และเจ้าภาพอื่นๆ ร่วมจัดพิมพ์

อีก ๒,๐๐๐ ชุด รวมเป็น ๔,๐๐๐ ชุด

 ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ จึงใคร่ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านเจ้าภาพ มีพระเดชพระคุณพระราช-

วชิรธรรมวิธาน (พระอาจารย์พระมหาตอง ธมฺมวุฑฺโฒ) คุณโยมแอนช์ เตชากิตติ์ คุณโยมพัชธร กิตินุกูลศิลป์  

คุณอุ่นเรือน เทียมศักดิ์ รศ.ดร. พรเพ็ญ เพชรสุขสิริ คุณกัณฑพร เวชพาณิชย์ คุณอาภา ช่วงสุวนิช คุณดวงรัตน์ 

ช่วงสุวนิช และวัดสุทธาโภชน์เป็นต้น

 นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายท่านที่จะต้องเอ่ยนาม คือ พระมหาพิเชษฐ์ เตชธมฺโม พระมหาวิเชียร ปภสฺสโร 

พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ พระมหาเสกสิทธิ์ สารสุธี พระมหานนธวัช ชวนปญฺโญ สามเณรอ่อนสา เม่อมะนีสอน  

คุณวิไล สีสรรพ์ คุณกัณฑพร เวชพาณิชย์ และคุณมลฤดี สายสุด ผู้ตรวจทานต้นฉบัน นายปาลิต โชติเสน  

ผู้ออกแบบปกถวาย

 และที่สำาคัญ คือ พระอาจารย์ภัททันตธัมมานันทมหาเถระ อดีตพระอาจารย์วัดท่ามะโอ พระอาจารย์ 

ภัททันตนันทเถระ พระอาจารย์มหาประวัติ ถาวรจิตฺโต โยมอาจารย์บุญถนอม นพโสภณ คุณโยมพ่อฟัก คุณโยม

แม่ปุ่น เข็มสันเทียะ คุณนวลมณี กาญจนพิบูลย์ คุณเพ็ญศรี บุญญรัตน์ คุณวิไล สีสรรพ์ คุณไตรรงค์ มาลา-

ภิรมย์ และผู้มีส่วนช่วยในการจัดทำาหนังสือธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ เล่ม ๓ นี้ ให้สำาเร็จลุล่วงทุกท่าน 

ขออำานาจบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำาในครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยส่งผลให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจาก

ภยันตราย และได้มีปัญญาทั้งโลกิยปัญญาและโลกุตรปัญญาด้วยกันทุกๆ ท่านเทอญ

      พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ

(ฆ)



ค�ำชี้แจง
โปรดท�ำควำมเข้ำใจก่อนใช้หนังสอื

	 หนังสือธัมมปทัฏฐกถา	หรือ	ธรรมบทอรรถกถา	เป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยมีเค้าเรื่อง

มาจากพระไตรปิฎก	โดยเฉพาะพระคาถา	เป็นพระพุทธพจน์ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก	เล่มที่	

๒๕	ขุททกนิกาย	มีทั้งหมด	๔๒๓	คาถา	มี	๒๖	วรรค	มี	๓๐๕	เรื่อง	ดังนี้

	 ๑.	 ยมกวรรค	 มี	๑๔	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๑

	 ๒.	 อัปปมาทวรรค	 มี		๙		เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๒

	 ๓.	 จิตตวรรค	 มี		๙		เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๒

	 ๔.	 ปุปผวรรค	 มี	๑๒	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๓

	 ๕.	 พาลวรรค	 มี	๑๕	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๓

	 ๖.	 ปัณฑิตวรรค	 มี	๑๑	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๔

	 ๗.	 อรหันตวรรค	 มี	๑๐	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๔

	 ๘.	 สหัสสวรรค	 มี	๑๔		เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๔

	 ๙.	 ปาปวรรค	 มี	๑๒	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๕

	 ๑๐.	 ทัณฑวรรค	 มี	๑๑	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๕

	 ๑๑.	 ชราวรรค	 มี		๙	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๕

	 ๑๒.	 อัตตวรรค	 มี	๑๐	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๓.	 โลกวรรค	 มี	๑๑	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๔.	 พุทธวรรค	 มี		๙	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๕.	 สุขวรรค	 มี		๘	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๖.	 ปิยวรรค	 มี		๙	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๗.	 โกธวรรค	 มี		๘		เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๘.	 มลวรรค	 มี	๑๒	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗

	 ๑๙.	 ธัมมัฏฐวรรค	 มี	๑๐	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗

	 ๒๐.	 มัคควรรค	 มี	๑๒	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗

	 ๒๑.	 ปกิณณกวรรค	 มี		๙	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗

	 ๒๒.	 นิรยวรรค	 มี		๙	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗

	 ๒๓.	 นาควรรค	 มี		๘	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗



(2) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

	 ๒๔.	 ตัณหาวรรค	 มี	๑๒	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๘

	 ๒๕.	 ภิกขุวรรค	 มี	๑๒	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๘

	 ๒๖.	 พราหมณวรรค	 มี	๔๐	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๘	

	 ธรรมบทอรรถกถา	 เป็นหนังสือที่แต่งโดยมีการน�าตัวละครมาใส่ไว้	 มีสถานที่รองรับ	

เป็นต้น	 ซึ่งจะแตกต่างจากพระสูตรทั่วๆ	 ไป	 ตรงที่พระสูตรจะเน้นเนื้อหาของพระธรรมมาตั้ง

เป็นชื่อพระสูตร	เช่น	อาทิตตปริยายสูตร	ตรัสแสดงเรื่องกิเลสมี	ราคะ	โทสะ	โมหะเป็นต้น	ซึ่ง

เปรียบเหมือนกับไฟที่เผาไหม้ท�าให้ร้อน	 ส่วนชื่อเรื่องในธรรมบทอรรถกถา	 จะใช้ชื่อบุคคลที่

เป็นตัวเอก	มาตั้งเป็นชื่อเรื่องต่างๆ	 เช่นเรื่องพระจักขุบาลเถระ	 เรื่องมัฏฐกุณฑลีมาณพ	เรื่อง

พระติสสเถระเป็นต้น	 และมีเรืื่องซ�้ากันอยู่หลายเรื่อง	 เป็นบุคคลคนเดียวกัน	 แต่พูดถึงคนละ

ประเด็นกัน	 พระพุทธองค์ก็ตรัสพระคาถาต่างกันไป	 ท่านผู้เรียบเรียง	 คือ	 พระพุทธโฆสะ	 ก็

แยกเป็นเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งต่างหาก

	 หนังสือ	 “ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	 เล่มนี้	 จัดพิมพ์เป็นวรรคละหนึ่งเล่ม	

แต่ถ้าวรรคไหนมีเนื้อหามาก	 เช่น	ยมกวรรค	ก็จะแยกเป็น	๓	 เล่ม	 เนื้อหาทั้งหมดมีประมาณ	

๑,๖๐๐	กว่าหน้า	ซึ่งหนามากเกินไป	จึงควรแยกพิมพ์	เพื่อความสะดวกในการน�าไปศึกษา	อีก

หนึ่งวรรคคือ	อัปปมาทวรรค	เฉพาะเรื่องแรก	คือ	เรื่องพระนางสามาวดี	ก็มีเนื้อหามาก	ก็ควร

แยกออกเป็นอีกเล่มต่างหาก	และอีกวรรคหนึ่งคือ	พราหมณวรรค	ก็มีเนื้อหามากเช่นเดียวกัน	

ก็ควรแยกพิมพ์เป็น	๒	เล่ม	ซึ่งคาดว่าถ้าเสร็จทั้งหมด	๘	ภาค	จะได้หนังสือจ�านวน	๓๐	เล่ม

	 หนังสือเล่มนี้	ใช้ชื่อว่า	“ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	มิได้หมายความว่ามีเพียง	

๒	ประเด็น	คือการแปลกับการสัมพันธ์เท่านั้น	แต่มีเนื้อหาสาระ	๗	ประเด็น	ดังนี้คือ

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

	 ๒.	 ประโยคบาลีที่ตัดตกแต่ง

	 ๓.	 แปลยกศัพท์	

	 ๔.	 แปลโดยอรรถ

	 ๕.	 สัมพันธ์

	 ๖.	 ศัพท์กิิริยาที่น่าสนใจ	ที่เป็นกิริยาคุมพากย์	(อาขยาต	+	กิตก์)	และกิริยาในระหว่าง	

(กิิริยากิตก์)

	 ๗.	 วิเคราะห์ค�าศัพท์กิตก์	สมาส	และตัทธิต



คำ�ชี้แจง (3)

	 โดยหลักในการแปล	สัมพันธ์	แยกธาตุปัจจัยศัพท์กิริยา	และวิเคราะห์ศัพท์กิตก์	สมาส	

และตัทธิต	ดังกล่าว	น�ามาจากหลักไวยากรณ์ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิเป็นส่วนใหญ่	นอกจากนี้	ก็มี

คัมภีร์ธาตวัตถสังคหปาฐะ	คัมภีร์ธัมมปทมหาฎีกา	คัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถาคาถาโยชนา	เป็นต้น

	 วัตถุประสงค์ในการจัดท�าหนังสือ	“ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	มีดังนี้

	 	 -	เพื่ออนุเคราะห์นักเรียนใหม่	โดยมีประโยคบาลีตัดตกแต่งและแปลยกศัพท์ให้

	 	 -	เพื่ออนุเคราะห์นักเรียนที่ก�าลังฝึกแปลโดยอรรถ	และฝึกสัมพันธ์

	 	 -	 เพื่ออนุเคราะห์ผู้ศึกษาที่สนใจต้องการทราบเหตุผลในการแปลความหมายของ

ค�าศัพท์	โดยมีการแยกธาตุปัจจัยและวิเคราะห์ค�าศัพท์ต่างๆ	ให้

	 หนังสือ	 “ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	 เล่มนี้	 ใช้หลักการแปลและสัมพันธ์ตาม

คัมภีร์ไวยากรณ์ปทรูปสิทธิ	 ซึ่งเป็นคัมภีร์ในสายคัมภีร์กัจจายนะ	 หรือมูลกัจจายน์	 ฉะนั้น	 จะ

มีอยู่บ้างที่แปลและสัมพันธ์แตกต่างจากที่นิยมในปัจจุบัน	 แต่ส่วนไหนที่ไม่ขัดกับหลักไวยา-

กรณ์ปทรูปสิทธิ	 ก็จะแปลและสัมพันธ์ตามนั้น	 แต่การสัมพันธ์บางประเด็น	 ก็สามารถเรียกชื่อ

ได้หลายชื่อ	 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น	 ก็จะแสดงไว้เพื่อให้

เห็นความหลากหลาย	 เช่นเป็นประธานในประโยคกัตตุวาจก	 จะเรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	 สยกัตตา	

บ้าง	สุทธกัตตา	บ้าง	ปกติกัตตา	บ้าง	อภิหิตกัตตา	บ้าง	หรือ	สัปปธานกัตตา	บ้าง	เป็นต้น	ซึ่ง

เป็นชื่อสัมพันธ์ของบทที่ท�าหน้าที่เป็นประธานในประโยคกัตตุวาจก	 สามารถเรียกชื่อสัมพันธ์

ได้หลายชื่อ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้	

	 เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	“สยกัตตา”	ใช้อธิบายเทียบเคียงกับประโยคเหตุกัตตุวาจก

	 เช่น			 สูโท			 	 โอทน�				 ปจติ.	 	 	 	 กัตตุวาจก	

	 	 	 สยกัตตา	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 	 สูโท	อ.พ่อครัว		ปจติ	ย่อมหุง		โอทนํ	ซึ่งข้าวสุก	ฯ	 	 	 	

	 	 	 สามิโก			 สูท�			 	 โอทน�				 ปาเจติ.		 เหตุกัตตุวาจก	

	 	 	 เหตุกัตตา	 การิตกัมมะ	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก

	 	 	 สามิโก	อ.เจ้านาย		สูทํ	ยังพ่อครัว		ปาเจติ	ย่อมให้หุง		โอทนํ	ซึ่งข้าวสุก	ฯ



(4) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

	 เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	 “สุทธกัตตา”	 ใช้เพื่ออธิบายในกรณีที่กัตตามิใช่บุคคลหรือสัตว์	 แต่

เป็นวัตถุหรือนามธรรม	ซึ่งท�าหน้าที่เป็นประธานในประโยคกัตตุวาจก

	 เช่น		 ส�โยโค			 ชายเต.		 	 	 	 	 กัตตุวาจก	

	 	 	 สุทธกัตตา	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 	 สํโยโค	อ.การประกอบ		ชายเต	ย่อมเกิดขึ้น	ฯ

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

กิริยาการเกิดได้จริงๆ	

	 เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	“ปกติกัตตา”	ใช้เทียบในกรณีที่มีวิกติกัตตาอยู่ในประโยค	เพื่อแยก

ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	บทไหนเป็นกัตตาเดิม	บทไหนเป็นกัตตาที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

	 เช่น		 ทารโก			 สามเณโร			 โหติ.	 	 	 	 กัตตุวาจก

	 	 	 ปกติกัตตา	 วิกติกัตตา	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 	 ทารโก	อ.เด็กชาย		สามเณโร	เป็นสามเณร		โหติ	ย่อมเป็น	ฯ

	 	 	 ตยา	 	 อารทฺธวีริเยน	 ภวิตพฺพ�.	 	 	 ภาววาจก

	 	 	 ปกติกัตตา	 วิกติกัตตา	 กิตบทภาววาจก

	 	 	 /อนภิหิตกัตตา

	 	 	 ตยา	อันท่าน		อารทฺธวีริเยน	เป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว		ภวิตพฺพํ	พึง

เป็น	ฯ

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

สามเณรในพระพุทธศาสนา	 เปลี่ยนภาวะจากเด็กสามัญ	 เป็นนักบวชเณรน้อย	 และอีกหนึ่ง

ตัวอย่าง	คือ	“ตยา”	เป็นปกติกัตตา	ส่วน	“อารทฺธวีริเยน”	เป็นวิกติกัตตา	ท่านคนเดิมอาจจะยัง

ไม่ค่อยขยัน	แล้วต่อมาเปลี่ยนเป็นคนขยันในการศึกษาหรือปฏิบัติธรรม	เมื่อได้ก�าลังใจที่ดี

	 เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	 “อภิหิตกัตตา”	 ใช้เทียบเพื่ออธิบายบทกัตตาที่ท�าหน้าที่เป็น

ประธาน	 กับมิได้ท�าหน้าที่เป็นประธานในประโยค	 โดยประโยคกัตตุวาจก	 บทกัตตาเรียก

ว่า	 “อภิหิตกัตตา”	 กัตตาที่ถูกกล่าวไปแล้ว	 ได้แก่กิริยาอาขยาตหรือกิริยากิตก์ที่ท�าหน้าที่

เป็นกิริยาคุมพากย์เป็นกััตตุเสียเองแล้ว	 บทนามซึ่งท�าหน้าที่เป็นกัตตา	 ซึ่งตามปกติจะต้อง

ประกอบด้วยตติยาวิภัตติ	 แต่เมื่อกิริยากล่าวกัตตาไปแล้ว	 บทนามเองก็ไม่ต้องท�าหน้าที่	 แต่

ให้ลงวิภัตติส�ารอง	คือปฐมาวิภัตติ	เพื่อรักษาบท	ในกรณีนี้จะเข้าใจชัดเจนได้	ต้องศึกษากิริยา
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อาขยาตหรือกิตก์	และการก	ซึ่งอธิบายอรรถของวิภัตตินามต่างๆ	จึงจะเข้าใจได้

	 เช่น		 สูโท			 	 โอทน�				 ปจติ.	 	 	 	 กัตตุวาจก

	 	 	 อภิหิตกัตตา	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 	 สูโท	อ.พ่อครัว		ปจติ	ย่อมหุง		โอทนํ	ซึ่งข้าวสุก	ฯ

	 	 	 สูเทน				 โอทโน			 ปจียเต.		 	 	 กัมมวาจก

	 	 	 อนภิหิตกัตตา	 วุตตกัมมะ	 อาขยาตบทกัมมวาจก

	 	 	 โอทโน	อ.ข้าวสุก		สูเทน	อันพ่อครัว		ปจียเต	ย่อมหุง	ฯ

	 	 	 สามิโก			 สูท�			 	 โอทน�				 ปาเจติ.		 เหตุกัตตุวาจก

	 	 	 เหตุกัตตา	 การิตกัมมะ	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก

	 	 	 สามิโก	อ.เจ้านาย		สูทํ	ยังพ่อครัว		ปาเจติ	ย่อมให้หุง		โอทนํ	ซึ่งข้าวสุก	ฯ

	 	 	 สามิเกน			 สูโท			 	 โอทน�				 ปาจียเต.	 เหตุกัมมวาจก

	 	 	 อนภิหิตกัตตา	 วุตตกัมมะ	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทเหตุกัมมวาจก

	 	 	 สูโท	อ.พ่อครัว		สามิเกน	อันเจ้านาย		ปาจียเต	ย่อมให้หุง		โอทนํ	ซึ่งข้าวสุก	ฯ	

	 	 	 มยา			 	 อปฺปมาเทน			 ภวิตพฺพ�.	 	 	 ภาววาจก

	 	 	 อนภิหิตกัตตา	 วิกติกัตตา	 กิตบทภาววาจก

	 	 	 /ปกติกัตตา

	 	 	 มยา	อันข้าพเจ้า		อปฺปมาเทน	เป็นผู้ไม่ประมาท		ภวิตพฺพํ	พึงเป็น	ฯ

	 ส่วนเรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	 “สัปปธานกัตตา”	 กัตตาที่มีตัวเองเป็นใหญ่เป็นประธาน	 ใช้

เทียบกับประโยคเหตุกัตตุวาจก	ที่มีบุคคลอื่นเป็นใหญ่	เป็นผู้สั่ง	บังคม	หรือขอร้องให้ท�า

	 เช่น		 สตฺถา	 	 ธมฺม�			 	 เทเสติ.		 	 	 กัตตุวาจก

	 	 	 สัปปธานกัตตา	อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 	 สตฺถา	อ.พระศาสดา		เทเสติ	ย่อมทรงแสดง		ธมฺมํ	ซึ่งธรรม	ฯ

	 	 	 ภิกฺขู	 	 สตฺถาร�		 ธมฺม�	 	 เทสาเปติ.	 เหตุกัตตุวาจก

	 	 	 เหตุกัตตา	 การิตกัมมะ	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก

	 	 	 ภิกฺขู	 อ.ภิกษุ	 ท.	 	 สตฺถารํ	 ทูลยังพระศาสดา	 	 เทสาเปติ	 ย่อมให้ทรงแสดง		

ธมฺมํ	ซึ่งธรรม	ฯ
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บท ๔ ที่ใช้ในพระบำลี อรรถกถำ และ ฎีกำ

	 บทที่ใช้ในภาษาบาลีมี	๔	บท	คือ	นามบท	นิบาตบท	อุปสัคบท	และอาขยาตบท	ซึ่ง

ในประโยคหนึ่งๆ	จะเป็นประโยคที่ยาวหรือสั้นก็ตาม	 เมื่อสรุปแล้วจะมีเพียง	๔	บทดังกล่าวนี้

เท่านั้น	ดังนี้

	 ๑.	 นามบท	 เป็นบทที่สร้างมาจากกิตก์	 (ธาตุกับปัจจัย)	 น�าบทที่ลงวิภัตตินามตั้งแต่	

สองบทขึ้นไปมาย่อเป็นบทเดียวกัน	ซึ่งเรียกว่า	“สมาส”	(บทกับบท)	และน�าบทที่ลงวิภัตตินาม

มาย่อกับปัจจัย	มาแทนศัพท์ที่ถูกลบทิ้งไป	เรียกว่า	“ตัทธิต”	(บทกับปัจจัย)	เมื่อสร้างค�าศัพท์

ตามขั้นตอนของแต่ละกัณฑ์เสร็จแล้ว	 น�ามากระจายตามวิภัตตินามในนามกัณฑ์	 และแสดง

อรรถของวิภัตตินามในอรรถต่างๆ	มีอรรถกรรมเป็นต้น	ซึ่งแสดงไว้ในการกกัณฑ์

	 ๒.	 นิบาตบท	เป็นนิบาตโดดๆ	ไม่ผ่านการสร้างค�าศัพท์	กับนิบาตที่ผ่านการสร้างค�า	

มาจากสมาส	ตัทธิต	และกิตก์	ซึ่งในไวยากรณ์คัมภีร์ปทรูปสิทธิประมวลไว้ในนามกัณฑ์	

	 ๓.	 อุปสัคบท	 บทนี้โดยมากแล้ว	 จะประกอบกับบทที่เป็นกิริยาบ้าง	 นามบ้าง	 ส่วน

ที่แยกอยู่เพียงล�าพัง	 มีใช้ไม่มากนัก	 อุปสัคบทนี้ท่านแสดงไว้ในนามกัณฑ์เช่นกัน	 ส่วนชื่อ

สัมพันธ์ของอุปสัคที่แยกอยู่เป็นเอกเทศ	มีแสดงไว้ในการกกัณฑ์ที่เกี่ยวกับ	“กัมมัปปวจนียะ”

	 ๔.	 อาขยาตบท	 เป็นบทกิริยา	 ซึ่งท�าหน้าที่เป็นกิริยาคุมพากย์	 ส่วนใหญ่จะอยู่ท้าย

ประโยค	คือที่จะระบุว่าประโยคนี้เป็นประโยคอะไร	กัตตุวาจก	หรือกัมมวาจกเป็นต้น	แสดงไว้

ในอาขยาตกัณฑ์

แหล่งที่มำของชื่อสัมพันธ์

	 ส�าหรับชื่อที่น�ามาใช้เรียกชื่อสัมพันธ์ในหนังสือ	 “ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	

เล่มนี้	 น�ามาจากไวยากรณ์คัมภีร์ปทรูปสิทธิโดยมาก	 แต่ก็มีอยู่บ้างที่น�ามาจากคัมภีร์อื่นๆ	

เนื่องจากคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	 เป็นคัมภีร์ไวยากรณ์ใหญ่	 ขนาดปานกลาง	 ฉะนั้น	 หลักการบาง

อย่างอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้าง	 จึงจ�าเป็นที่จะต้องน�ามาจากแหล่งอื่นๆ	 เพื่อเติมเต็มให้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	โดยชื่อเรียกสัมพันธ์น�ามาจากกัณฑ์ต่างๆ	ในคัมภัร์ปทรูปสิทธิ	ดังนี้

	 ๑.	 นิบาต	ชื่อสัมพันธ์ของนิบาตบท	น�ามาจากนามกัณฑ์

	 ๒.	 นาม	ชื่อสัมพันธ์ของนามบท	น�ามาจากการกกัณฑ์	

	 ๓.	 กิริยาอาขยาต	ชื่อสัมพันธ์ของอาขยาตบท	น�ามาจากอาขยาตกัณฑ์

	 ๔.	 กิริยากิตก์	 กลุ่มกิริยากิตก์	 ไม่ว่าจะเป็นกิริยาคุมพากย์	 หรือกิริยาในระหว่างก็ดี	
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น�ามาจากกิพพิธานกัณฑ์	ส่วนที่เป็นนามกิตก์	จะใช้หลักสัมพันธ์ในการกกัณฑ์

ชื่อสัมพันธ์ที่แตกต่ำงมีบ้ำง

	 บาลีสนามหลวง	 	 	 	 ปทรูปสิทธิ

	 สยกัตตา	 	 	 	 	 สุทธกัตตา,	ปกติกัตตา,	อภิหิตกัตตา,

	 	 	 	 	 	 	 	 สัปปธานกัตตา,	สยกัตตา

	 ภินนาธาระ	สัตตมีวิภัตติที่สัมพันธ์เข้ากับนาม		อาธาระทั้ง	๔	ประเภท	เช่น	วิสยาธาระ

	 อาธาระ	นิบาตที่ใช้ในอรรถสัตตมีวิภัตติ		 อาธาระทั้ง	๔	ประเภท	เช่น	วิสยาธาระ

	 อวุตตกัมมะ	แปลว่า	“ซึ่ง...”		 	 	 สัมปาปุณียกัมมะ	กรรมที่ถูกถึงหรือ	

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

ศัพท์ที่แปลและสัมพันธ์ต่ำงกัน

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

ด้วยสูตรว่า	“สหาทิโยเค		จ”	(สูตรที่	๒๙๖)

	 เช่น		 กึ		เม		ฆราวาเสน.	 	

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

	 	 	 กึ	 วิเสสนะของ	 ปโยชน�ๆ	 ลิงคัตถะ	 	 เม	 สัมปทานใน	 ปโยชน�	 	 ฆราวาเสน		

ตติยาวิเสสนะใน	ปโยชน�	ฯ

	 	 	 อล�		เต		อิธ		วาเสน.	 	

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

	 	 	 อล�	ปฏิเสธลิงคัตถะ		เต	สัมปทานใน	อล�		อิธ	วิเสสนะของ	าเนๆ	วิสยาธาระใน	

วาเสนๆ	ตติยาวิเสสนะใน	อล�	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วย	อล�	และกึศัพท์	ในอรรถปฏิเสธ	ลงจตุตถีวิภัตติ	ด้วยสูตรว่า	“สิลาฆ-

หนุธาสปธารปิหทุหิสฺโสสูยราธิกฺขปจฺจาสุณอนุปติคิณปุพฺพกตฺตาโรจนตฺถตทตฺถตุมตฺถาล-	

มตฺถมญฺญานาทรปฺปาณินิ		คตฺยตฺถกมฺมนิ		อาสีสตฺถสมฺมุติภิยฺยสตฺตมฺยตฺเถสุ		จ”	(สูตรที่	๓๐๓)

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

	 	 	 กึ	 วิเสสนะของ	 ปโยชน�ๆ	 ลิงคัตถะ	 	 เม	 สัมปทานใน	 ปโยชน�	 	 ฆราวาเสน		

ตติยาวิเสสนะใน	ปโยชน�	ฯ

	 	 	 อล�		เต		อิธ		วาเสน.	 	

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

	 	 	 อล�	ปฏิเสธลิงคัตถะ		เต	สัมปทานใน	อล�		อิธ	วิเสสนะของ	าเนๆ	วิสยาธาระใน	

วาเสนๆ	ตติยาวิเสสนะใน	อล�	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วย	รุชธาตุ	เรียกหาบทนามที่ประกอบด้วยฉัฏฐีวิภัตติ	สูตรว่า	“ยสฺส		วา		

ปริคฺคโห		ต�		สามี”	(สูตรที่	๓๑๖	หน้า	๑๕๑)	

	 เช่น		 ตสฺส		โรโค		อุปฺปชฺชติ.		 	

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

	 	 	 โรโค	 สุทธกัตตาใน	 อุปฺปชฺชติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ตสฺส	 วิเสสนะของ	

ปุคฺคลสฺสๆ	สามีสัมพันธะใน	โรโค	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วย	 วสธาตุ	 ที่มี	 อุปอุปสัคเป็นต้นเป็นบทหน้า	 ลงทุติยาวิภัตติในอรรถ	

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

	 เช่น		 อคารํ		อชฺฌาวสติ.	 	 	

	 	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		อชฺฌาวสติ	ย่อมอยู่		อคารํ	ในเรือน	ฯ

	 	 	 ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	อชฺฌาวสติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อคาร�	ทุติยาวิสยา-

ธาระใน	อชฺฌาวสติ	ฯ

	 	 	 ปถวึ		อธิเสสฺสติ	 	 	

	 	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		อธิเสสฺสติ	จักนอนทับ		ปถวึ	บนแผ่นดิน	ฯ

	 	 	 ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	อธิเสสฺสติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ปถวึ	ทุติยาวิสยา-

ธาระใน	อธิเสสฺสติ	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วยศัพท์ที่แสดงกาลเวลา	 จะใช้วิภัตติอยู่	 ๓	 วิภัตติ	 คือ	 ทุติยา,	 ตติยา		

และสัตตมีวิภัตติ	 ลงทุติยาในอรรถสัตตมี	 ด้วยสูตรว่า	 “ตติยาสตฺตมีนญฺจ”	 (สูตรที่	 ๒๙๐	หน้า	

๑๓๐)	 เช่น		 เอก�		สมยํ		ภควา	...	
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  เอกํ		สมยํ ในสมัยหนึ่ง  ภควา อ.พระผู้มีพระภาค ... ฯ
	 	 	 เอก�	วิเสสนะของ	สมย�ๆ	ทุติยากาลสัตตมี		ภควา	สุทธกัตตา...ฯ

	 ลงตติยาในอรรถสัตตมี	 หลังศัพท์ที่กล่าวกาลเวลา	 ระยะทาง	 ทิศ	 และสถานที่เป็นต้น	

ด้วยสูตรว่า	“สตฺตมฺยตฺเถ		จ”	(สูตรที่	๒๙๘	หน้า	๑๓๕)

	 เช่น		 เตน		สมเยน...		 	 	

	 	 	 เตน		สมเยน	ในสมัยนั้น	...	ฯ

	 	 	 เตน	วิเสสนะของ	สมเยนๆ	ตติยากาลสัตตมี...	ฯ

	 	 	 เยน		ภควา,		เตนุปสงฺกมิ.	 	

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

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

แห่งทิศนั้น	ฯ

	 	 	 ภควา	สุทธกัตตาใน	วิหรติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เยน	วิเสสนะของ	ทิสา-	

ภาเคนๆ	ตติยาวิสยาธาระใน	วิหรติ,		ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	อุปสงฺกมิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		

เตน	วิเสสนะของ	ทิสาภาเคนๆ	ตติยาวิสยาธาระใน	อุปสงฺกมิ	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วยศัพท์ที่มีอรรถว่าเสื่อมและกลัว	 ลงฉัฏฐีในอรรถปัญจมี	 ด้วยสูตรว่า	

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

“สัมปทาน”	แต่ในหนังสือเล่มนี้	จะแปลและสัมพันธ์ตามคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	

	 เช่น		 สพฺเพ		ตสนฺติ		ทณฺฑสฺส.	

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

	 	 	 สพฺเพ	 วิเสสนะของ	 สตฺตาๆ	 สุทธกัตตาใน	 ตสนฺติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก		

ทณฺฑสฺสๆ	ฉัฏฐีอปาทานใน	ตสนฺติ	ฯ

	 	 	 สพฺเพ		ภายนฺติ		มจฺจุโน.	

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

	 	 	 สพฺเพ	 วิเสสนะของ	 สตฺตาๆ	 สุทธกัตตาใน	 ภายนฺติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก		

มจฺจุสฺสๆ	ฉัฏฐีอปาทานใน	ภายนฺติ	ฯ

	 ตุนาทิปัจจัย	ได้แก่ปัจจัย	๓	ตัว	คือ	ตุน,	ตฺวา	และ	ตฺวานปัจจัย	มีฐานะ	๕	อย่าง	ในฐานะ
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ที่	๔	มีชื่อเรียกได้	๒	คือ	ลักขณัตถะ	กับ	ปริโยสานกาลกิริยา	ในหนังสือ	“ธรรมบทอรรถกถา	

แปลและสัมพันธ์”	 เล่มนี้	 จะเลือกใช้ชื่อสัมพันธ์ว่า	 “ลักขณัตถะ”	 เพื่อแสดงความหมายของชื่อ

สัมพันธ์ในอีกแง่มุมหนึ่ง

	 เช่น		 ตํขเณน  อาคนฺตฺวา  จกฺขุปาลํ  อุปาคมิ.  อุปคนฺตฺวา  จ  ปน  เถรสฺสาวิทูเร  

ปทสทฺทํ  อกาสิ. (๑/๑/๑๖)

   (โส  สกฺโก) อ.ท้าวสักกะนั้น  อาคนฺตฺวา เสด็จมาแล้ว ตํขเณน ในขณะนั้น   

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

สักกะนั้น  อุปคนฺตฺวา ครั้นเสด็จเข้าไปหาแล้ว  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ปทสทฺทํ ซึ่งเสียงแห่ง

เท้า  อวิทูเร ในที่ไม่ไกล  เถรสฺส แห่งพระเถระ ฯ

   โส วิเสสนะของ สกฺโกๆ สุทธกัตตาใน อุปาคมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ตํขเณน ตติยากาลสัตตมีใน อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุปาคมิ  จกฺขุปาลํ สัมปาปุณีย- 

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

บทกัตตุวาจก  อุปคนฺตฺวา ลักขณัตถะ (ปริโยสานกาลกิริยา)  เถรสฺส สามีสัมพันธะใน อวิทูเรๆ 

วิสยาธาระใน อกาสิ  ปทสทฺทํ อวุตตกัมมะใน อกาสิ ฯ

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

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

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

แปลและสัมพันธ์ตามหน้าที่ในประโยคนั้นๆ

	 กฺขตฺตุํปัจจัย	 เป็นปัจจัยในอัพยยตัทธิต	 ลงในอรรถการจ�าแนกสังขยา	 (สงฺขฺยาวิภาค,		

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

ชื่อสัมพันธ์ว่า	 “อัจจันตสังโยคะ”	 ส่วนในหนังสือเล่มนี้	 จะแปลไม่ออกส�าเนียงอายตนิบาตของ	

วิภัตติใดๆ	เลย	เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	“กิริยาวิเสสนะ”		

	 เช่น		 ติกฺขตฺตุํ		ปทกฺขิณ�		กตฺวา...	

	 	 	 กตฺวา	กระท�าแล้ว		ปทกฺขิณํ	ซึ่งการประทักษิณ		ติกฺขตฺตุํ	สามครั้ง	...

	 	 	 ติกฺขตฺตุ�	กิริยาวิเสสนะใน	กตฺวา		ปทกฺขิณ�	อวุตตกัมมะใน	กตฺวาๆ	ปุพพกาล-

กิริยา	...

	 “จิรสฺเสว”	 เป็นฉัฏฐีวิภัตติ	 แต่ใช้ในอรรถตติยา	 แปลว่า	 “โดยกาลนานนั่นเทียว”	
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สัมพันธ์ว่า	“ฉัฏฐีตติยาวิเสสนะ”	บาลีสนามหลวง	แปลว่า	“ต่อกาลนานนั่นเทียว”	สัมพันธ์เป็น	

“สัมปทาน”

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

(๒/๖/๙๓)

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

อยู่อยู่	 	ปาปุณิ	บรรลุแล้ว	 	อรหตฺตํ	ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์	 	สห	กับ	 	ปฏิสมฺภิทาหิ		

ด้วยปฏิสัมภิทา	ท.		นจิรสฺเสว	โดยกาลไม่นานนั่นเทียว	ฯ

	 	 	 โส	 วิเสสนะของ	 ภิกฺขุๆ	 สุทธกัตตาใน	 ปาปุณิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 เอว�	

กิริยาวิเสสนะใน	อปฺปมตฺโตๆ	วิเสสนะของ	ภิกฺขุ		วิหรนฺโต	อัพภันตรกิริยาของ	ภิกฺขุ		นจิรสฺเสว	

ฉัฏฐีตติยาวิเสสนะใน	ปาปุณิ		สหศัพท์	ทัพพสมวายะใน	อรหตฺต�		ปฏิสมฺภิทาหิ	สหัตถตติยา

เข้ากับ	สห		อรหตฺต�	สัมปาปุณียกัมมะใน	ปาปุณิ	ฯ	

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

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

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

สัมพันธ์ว่า	“ตติยาวิเสสนะ”	แต่ในหนังสือเล่มนี้	จะใช้ในอรรถสัตตมีวิภัตติ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

	 เช่น		 อนิจฺจโต		สมฺมสติ.	(โตปัจจัยลงในอรรถตติยาวิภัตติ)	 	

	 	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		สมฺมสต	ิย่อมพิจารณา		อนิจฺจโต	โดยความเป็นสภาพไม่

เที่ยง	ฯ

	 	 	 ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	สมฺมสติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อนิจฺจโต	ตติยาวิเสสนะ	

ใน	สมฺมสติ	ฯ

	 	 	 อคฺคิโต		ภย�		อคฺคิภย�.	(โตปัจจัยลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ)	 	

	 	 	 ภยํ	อ.ภัย		อคฺคิโต	จากไฟ		อคฺคิภยํ	ชื่อว่าอคฺคิภย.

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

	 	 	 ปุรโต		อฏฺาสิ.		(โตปัจจัยลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ)	 	

	 	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		อฏฺาสิ	ได้ยืนแล้ว		ปุรโต	ในที่ข้างหน้า	ฯ

	 	 	 ปุคฺคโล	 สุทธกัตตาใน	 อฏฺาสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ปุรโต	 วิสยาธาระใน	

อฏฺาสิ	ฯ	
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สห สทฺธึ มีกำรรวบ ๓ อย่ำง

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

พร้อมกัน ใช้รวบรวมกิริยา เรียกว่า “กิริยาสมวายะ” ใช้รวบรวมคุณนาม เรียกว่า “คุณ-

สมวายะ” ใช้รวบรวมสุทธนาม เรียกว่า “ทัพพสมวายะ” 

 ส่วนนามที่จะสัมพันธ์เข้ากับ สห หรือ สทฺธึศัพท์ ต้องประกอบด้วยตติยาวิภัตติเท่านั้น 

เรียกว่า “สหัตถตติยา” ลงด้วยสูตรว่า “สหาทิโยเค  จ” (สูตรที่ ๒๙๖)

 เช่น สรีรํปิ  อตฺตนา  สทฺธึ  น  คจฺฉติ. (๑/๑/๖)

  สรีรํปิ แม้ อ.สรีระ  น  คจฺฉติ ย่อมไม่ไป  สทฺธึ กับ  อตฺตนา ด้วยตน ฯ

  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สรีรํๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อตฺตนา สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ ศัพท์ กิริยาสมวายะใน คจฺฉติ  นศัพท์ ปฏิเสธใน คจฺฉติ ฯ

 เช่น ปุตฺเตน  สห  ถูโล. (รูปสิทธิ.สูตรที่ ๒๙๖ หน้า ๑๘๐)

  (ปิตา)  ปุตฺเตน  สห  ถูโล  (โหติ). 

  (ปิตา) อ.บิดา  ถูโล เป็นผู้อ้วน  สห กับ  ปุตฺเตน ด้วยบุตร  (โหติ) ย่อมเป็นฯ

  ปิตา สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุตฺเตน สหัตถตติยาเข้ากับ 

สหๆ ศัพท์ คุณสมวายะใน ถูโลๆ วิกติกัตตาใน โหติ ฯ

 เช่น มยํ  ภนฺเต  วิสุํ  วิสุํ  รกฺขณตฺถาย  ติสรเณน  สห  ปญฺจ  สีลานิ  ยาจาม. 

  ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ มยํ อ.ข้าพเจ้า ท.  ยาจาม ย่อมขอ  สีลานิ ซึ่งศีล ท.  

ปญฺฺจ ห้า  สห กับ  ติสรเณน ด้วยสรณะสาม  รกฺขณตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การรักษา  วิสุํ   

วิสุํ เฉพาะข้อๆ ฯ

  ภนฺเต อาลปนะ  มยํ สุทธกัตตาใน ยาจามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก วิสุํ  วิสุํ 

กิริยาวิเสสนะใน รกฺขณตฺถายๆ สัมปทานใน ยาจาม  ติสรเณน สหัตถตติยา เข้ากับ สหๆ ศัพท์ 

ทัพพสมวายะใน สีลานิ  ปญฺจ วิเสสนะของ สีลานิๆ อวุตตกัมมะใน ยาจาม ฯ

 ส่วนบาลีสนามหลวง ใช้ ๒ ประการ คือ กิริยาสมวายะ และ ทัพพสมวายะ ถ้าเป็น

คุณศัพท์ ก็สัมพันธ์เป็นทัพพสมวายะ	
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บทที่ประกอบด้วย ตปัจจย

	 ธาตุที่ลง ตปัจจัย รูปสําเร็จเป็นนามก็มี เป็นกิริยาก็มี เช่น “พุทฺโธ, วาโต”	 เป็นต้น  

รูปสําเร็จเป็นนาม “คโต, กโต”	 เป็นต้น รูปสําเร็จเป็นกิริยา สําหรับ ตปัจจัยที่ลงมาแล้ว  

รูปสําเร็จเป็นสาธนะ มี ๔ สาธนะ ดังนี้

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

เหตุนั้น ชื่อว่าคต. (ผู้ไปแล้ว)

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

เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าลทฺธ. (ถูกได้แล้ว, อันเขาได้แล้ว, เป็นที่อันเขาได้แล้ว)

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

ว่าคีต. (การขับร้อง)

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

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

 มีข้อสังเกตของบทที่ลง ตปัจจัย เฉพาะรูปสําเร็จที่เป็นอธิกรณสาธนะ จะมีศัพท์เหล่านี้ 

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

ต่อท้ายศัพท์ และเข้าสมาส จะเป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

 ส่วนที่นิยมแปลกันทั่วไปในปัจจุบัน มักจะวิเคราะห์เป็นกัตตุสาธนะหรือกัมมสาธนะ 

และเมื่อเข้าสมาส จะเป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาสทั้งหมด ฉะนั้น ในหนังสือเล่มนี้ จะวิเคราะห์ แปล 

และสัมพันธ์ตามหลักไวยากรณ์คัมภีร์ปทรูปสิทธิดังกล่าว 

 เช่น อถายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ปพฺพชิตทิวสโต  สตฺตเม  ทิวเส  มคธรฏฺเฐ                        

กลฺลวาลคามกํ  อุปนิสฺสาย  วิหรนฺโต,  ถีนมิทฺเธ  โอกฺกมนฺเต,  สตฺถารา  สํเวชิโต    ถีนมิทฺธํ  

วิโนเทตฺวา  ตถาคเตน  ทินฺนํ  ธาตุกมฺมฏฺฐานํ  สุณนฺโตว  อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจํ  นิฏฺฐาเปตฺวา  

สาวกปารมีญาณสฺส  มตฺถกํ  ปตฺโต. (๑/๘/๘๖-๗)

	 	 	 อถ	ครั้งนั้น	 	มหาโมคฺคลฺลาโน	อ.พระมหาโมคคัลลานะ	 	อายสฺมา	ผู้มีอายุ			

อุปนิสฺสาย	 เข้าไปอาศัยแล้ว	 	 กลฺลวาลคามกํ	 ซึ่งหมู่บ้านชื่อว่ากัลลวาละ	 	 มคธรฏฺเ	 ใน

แคว้นมคธ		ทิวเส	ในวัน		สตฺตเม	ที่เจ็ด		ปพฺพชิตทิวสโต	แต่วันเป็นที่บวชแล้ว		วิหรนฺโต		

อยู่อยู่,	 	 ถีนมิทฺเธ	 ครั้นเมื่อถีนะและมิทธะ	 	 โอกฺกมนฺเต	 ก้าวลงอยู่,	 	 สตฺถารา	 	 สํเวชิโต		

ผู้อันพระศาสดา	 ทรงให้สังเวชแล้ว	 	 วิโนเทตฺวา	 บรรเทาแล้ว	 	 ถีนมทิทฺธํ	 ซึ่งถีนะและ

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

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

แห่งสาวกบารมีญาณ	ฯ

	 	 	 อถ	 กาลกสัตตมี	 	 อายสฺมา	 วิเสสนะของ	 มหาโมคฺคลฺลาโนๆ	 สุทธกัตตาใน		

ปตฺโตๆ	กิตบทกัตตุวาจก		ปพฺพชิตทิวสโต	อปาทานใน	สตฺตเม		ทิวเส		สตฺตเม	วิเสสนะของ	

ทิวเสๆ	 กาลสัตตมีใน	 อุปนิสฺสาย	 	 มคธรฏฺเฐ วิสยาธาระใน กลฺลวาลคามกํๆ อวุตตกัมมะใน 

อุปนิสฺสายๆ สมานกาลกิริยาใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ มหาโมคฺคลฺลาโน,  ถีนมิทฺเธ  

ลักขณะใน โอกฺกนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  สตฺถารา อนภิหิตกัตตาใน สํเวชิโตๆ วิเสสนะของ  

มหาโมคฺคลฺลาโน  ถีนมิทฺธํ อวุตตกัมมะใน วิโนเทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สุณนฺโต  ตถาคเตน  

อนภิหิตกัตตาใน ทินฺนํๆ วิเสสนะของ ธาตุกมฺมฏฺฐานํๆ อวุตตกัมมะใน สุณนฺโต  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ สุณนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ มหาโมคฺคลฺลาโน  อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจํ  

การิตกัมมะใน นิฏฺฐาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปตฺโต  สาวกปารมีญาณสฺส สามีสัมพันธะใน 

มตฺถกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺโต ฯ              		

อำธำระ ๔

	 	 บาลีสนามหลวง	 ปทรูปสิทธิ

	 	 วิสยาธาร		 เวสยิกาธาร

	 	 อุปสิเลสิกาธาร	 โอปสิเลสิกาธาร

	 	 สมีปาธาร	 สามีปิกาธาร	

	 	 พฺยาปิกาธาร	 พฺยาปิกาธาร

	 ตามคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	 มีการลง	 ณิกปัจจัยท้ายศัพท์นามทุกศัพท์	 แล้วลบ	 ณฺอนุพันธ์	

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

ไม่สามารถที่จะวุทธิได้	แต่ตามศัพท์ในบาลีสนามหลวง	มีการลง	ณิกปัจจัยท้ายศัพท์	เพียง	๒	

ศัพท์	คือ	อุปสิเลสิกาธาร	และ	พฺยาปิกาธาร	และไม่มีการวุทธิหลังจากลบ	ณฺอนุพันธ์ทิ้งไปแล้ว	

ส�าหรับในหนังสือเล่มนี้	จะใช้ชื่อสัมพันธ์ตามบาลีสนามหลวง	เพื่อความสะดวก
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หลักกำรแปลและสัมพันธ์

ประโยคอนำทร - กับหลักของ ทำ ธำตุ 

	 “อนาทร”	 แปลว่า	 ไม่เอื้อเฟื้อ	 ถ้ามีข้อความที่ไม่เอื้อเฟื้อต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 จะสังเกตได้

เช่นมีการร้องไห้	 หรือเสียใจเป็นต้น	 จะเป็นประโยคอนาทร	 จะใช้อยู่	 ๒	 วิภัตติ	 คิือ	 ฉัฏฐี	 กับ		

สัตตมี	แต่โดยมากมักจะเป็นฉัฏฐีวิภัตติ

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

   ตสฺส  (เทวลสฺส) เมื่อดาบสชื่อว่าเทวละนั้น  กนฺทนฺตสฺส  เอว ครํ่าครวญอยู่

นั่นเทียว, (นารโท) อ.ดาบสชื่อว่านารทะ  นิกฺขมิ ออกไปแล้ว  พหิ ในภายนอก ฯ

   ตสฺส วิเสสนะของ เทวลสฺสๆ อนาทรใน กนฺทนฺตสฺสๆ อนาทรกิริยา  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ กนฺทนฺตสฺส,  นารโท สุทธกัตตาใน นิกฺขมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พหิ  

วิสยาธาระใน นิกฺขมิ ฯ

 ส่วนหลักของ ทาธาตุ จะเรียกหาอยู่ ๒ อย่าง คือ กรรม และ สัมปทาน จะขาดสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งมิได้ ถ้าขาดไป กิริยาการให้ก็จะไม่สําเร็จ เช่นมีกรรม คือสิ่งของวัตถุทานที่จะให้ แต่ขาด

ผู้รับ(สัมปทาน) กิริยาการให้ก็ไม่สําเร็จ หรือมีผู้รับ(สัมปทาน) แต่กรรม คือสิ่งของวัตถุทานที่

จะให้ไม่มี กิริยาการให้ก็ไม่สําเร็จเช่นเดียวกัน

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

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

	 	 	 สารีปุตฺตตฺเถโร	อ.พระสารีบุตรผู้เถระ		อาห	กราบทูลแล้ว		อิติ	ว่า	“ภนฺเต	ข้า

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

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

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

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

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

	 	 	 สารีปุตฺตตฺเถโร	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“ภนฺเต	อาลปนะ		

อห�	สุทธกัตตาใน	สรามิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก,	 	อย�	 วิเสสนะของ	พฺราหฺมโณๆ	 เหตุกัตตา	

ใน	 ทาเปสิๆ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก	 	 ปุคฺคล�	 การิตกัมมะใน	 ทาเปสิ	 	 เม	 สัมปทานใน		

ทาเปสิ	 	 ราชคเห	 วิสยาธาระใน	 จรนฺตสฺส	 	 ปิณฺฑาย	 สัมปทานใน	 จรนฺตสฺสๆ	 วิเสสนะของ		

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

ใน	อธิการ�ๆ	อวุตตกัมมะใน	สรามิ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ	

	 ในตัวอย่างนี้	 ถ้าแปลและสัมพันธ์เป็นประโยคอนาทร	 ก็จะขัดแย้งทั้งเนื้อความ	 และ

หลักของ	ทาธาตุ	ประเด็นที่หนึ่ง	ก็คือ	ถ้าเขาไม่เอื้อเฟื้อ	จะให้คนมาใส่บาตรได้อย่างไร	ประเด็น

ที่สอง	ถ้าเป็นประโยคอนาทร	หลักของ	ทาธาตุ	ซึ่งเรียกหา	๒	อย่าง	คือ	กรรม	และ	สัมปทาน		

ในประโยคนี้	ก็จะไม่มีสัมปทาน(ผู้รับ)	แล้วกิริยาการให้จะส�าเร็จได้อย่างไร	

หลักกำรแปลและสัมพันธ์

ประโยคอนำทร - กับหลักของ หู, ภู และ อสธำตุ

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

(ที่รองรับ)	มีที่ไหน	เป็นต้น

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

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

ทาย�		วา		นาโหสิ.	(๑/๘/๘๑)

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

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

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

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

เหล่านั้น	 	ปสฺสนฺตานํ	ผู้ดูอยู่	 	สมชฺชํ	ซึ่งมหรสพ		 เอกทิวสํ	 ในวันหนึ่ง	 	อิมินา		นิยาเมน		

โดยท�านองนี้	 	 ปริปากคตตฺตา	 	�าณสฺส	 เพราะความที่-	 แห่งญาณ	 -เป็นสภาพถึงแล้วซึ่ง

ความแก่รอบ	ฯ

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

วิเสสนะของ	 ชนาน�ๆ	 สัมปทานใน	 อโหสิ	 	 อิมินา	 วิเสสนะของ	 นิยาเมนๆ	 ตติยาวิเสสนะ	

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

วิเสสนะของ	ชนาน�		ปริปากคตตฺตา	เหตุใน	อโหสิ		ญาณสฺส	ภาวาทิสัมพันธะใน	ปริปากคตตฺตา			

ปุริมทิวเสสุ	 อุปมากาลสัตตมีใน	 อโหสิ	 	 วิยศัพท์	 อุปมาโชตกะเข้ากับ	ปุริมทิวเสสุ	 	 ปุคฺคเลน		

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

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

วิสยาธาระใน	ทาย�		นศัพท์	ปฏิเสธะใน	อโหสิ	ฯ

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

ฐานะเป็น	“สามีสัมพันธะ”	เจ้าของการหัวเราะ	ความสังเวช	หรือเจ้าของรางวัล	หรือจะแปลและ

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

เป็นต้นได้มีแก่ใคร	แต่จะเป็นประโยคอนาทรไม่ควรเลย		

หลักกำรแปลและสัมพันธ์

ประโยคอนำทร - กับหลักของภำวสำธนะศัพท์

	 กิริยาที่วิเคราะห์เป็นภาวสาธนะ	 ขึ้นมาเป็นประธานในประโยคหรือท�าหน้าที่อื่นก็ตาม	

จะเรียกหา	“สามีสัมพันธะ”	หรือ	“ภาวาทิสัมพันธะ”

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

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

	 	 	 อาวุโส	ดูก่อนผู้มีอายุ		ตฺวํ	อ.เธอ		มา		จินฺตยิ	อย่าคิดแล้ว		เอวํ	อย่างนี้,		คมนํ		

นาม	ชื่อ	อ.การไป		สทฺธึ	กับ		ตยา	ด้วยเธอ		เม	ของเรา		นิปชฺชิตฺวา		มรนฺตสฺสาปิ	ผู้นอน

ตายอยู่ก็ดี		อปราปรํ		ปวฏฺเฏนฺตสฺสาปิ	ผู้กลิ้งเกลือกไปๆ	มาๆ	อยู่ก็ดี		อิธ		(าเน)		เอว	ใน

ที่นี้นั่นเทียว		นตฺถิ	ย่อมไม่มี	ฯ

	 	 	 อาวุโส	อาลปนะ		ตฺว�	สุทธกัตตาใน	จินฺตยิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		มาศัพท์	

ปฏิเสธะใน	 จินฺตยิ	 	 เอว�	 กิริยาวิเสสนะใน	 จินฺตยิ,	 	 นามศัพท์	 ครหัตถโชตกะเข้ากับ	 คมน�ๆ		

สุทธกัตตาใน	นตฺถิๆ	กิริยาบทกัตตุวาจก		เอวศัพท์	อวธารณะเข้ากับ	อิธๆ	วิเสสนะของ	าเนๆ	

วิสยาธาระใน	นิปชฺชิตฺวา		มรนฺตสฺส	และปวฏฺเฏนฺตสฺส		เม	สามีสัมพันธะใน	คมน�		นิปชฺชิตฺวา	

สมานกาลกิริยาใน	มรนฺตสฺส	 	อปิ	สองศัพท์	อเปกขัตถะเข้ากับ	มรนฺตสฺส	และ	ปวฏฺเฏนฺตสฺส		

มรนฺตสฺส	 ก็ดี	 	 ปวฏฺเฏนฺตสฺส	 ก็ดี	 วิเสสนะของ	 เม	 	 อปราปร�	 กิริยาวิเสสนะใน	ปวฏฺเฏนฺตสฺส		

ตยา	สหัตถตติยาเข้ากับ	สทฺธึๆ	กิริยาสมวายะใน	คมน�	ฯ

	



(18) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

	 ดูเปรียบเทียบบทกัตตา	กรรม	และกิริยา	ท�าหน้าที่เป็นประธานในประโยค	ดังต่อไปนี้

กัตตำเป็นประธำน

	 เช่น	 ปุริโส			 	 คาม�			 	 	 คจฺฉติ.	 	 ประโยคกัตตุวาจก

	 	 อภิหิตกัตตา	 สัมปาปุณียกัมมะ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 ปุริโส	อ.บุุรุษ		คจฺฉติ	ย่อมไป		คามํ	สู่หมู่บ้าน	ฯ

กรรมเป็นประธำน

	 เช่น	 ปุริเสน			 	 คาโม				 	 คจฺฉียเต.	 ประโยคกัมมวาจก

	 	 อนภิหิตกัตตา	 วุตตกัมมะ	 	 อาขยาตบทกัมมวาจก

	 	 คาโม	อ.หมู่บ้าน		ปุริเสน	อันบุรุษ		คจฺฉียเต	ย่อมไป	ฯ

กิริยำเป็นประธำน

	 เช่น	 ปุริสสฺส			 	 คาม�			 	 	 คมนํ.	 	 ประโยคลิงคัตถะ

	 	 สามีสัมพันธะ	 สัมปาปุณียกัมมะ	 ลิงคัตถะ

	 	 คมนํ	อ.การไป		คามํ	สู่หมู่บ้าน		ปุริสสฺส	แห่งบุรุษ	ฯ

ค�ำศัพท์บำลีที่แตกต่ำงกัน

	 ธมฺมปทฏฺกถา	 ไวยากรณ์ปทรูปสิทธิและอื่นๆ

	 -	อาทยิตฺวา	 -	อาทิยิตฺวา

	 -	สฏฺ	ี -	สฏฺ ิ

	 -	สมฺภาวน	 -	สมฺภาวนา

	 -	วาลิกา,	วาลุกา	 -	วาลิกา

	 -	นิปชฺชิตฺวา,	นิปฺปชฺชิตฺวา	 -	นิปฺปชฺชิตฺวา

	 -	ปจาเปตฺวา	 -	ปาจาเปตฺวา

	 -	หราเปตฺวา	 -	หาราเปตฺวา

	 -	ชลิโต	 -	ชาลิโต

	 -	อารญฺญโก	 -	อารญฺญิโก
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	 -	อรญฺญิโก	 -	อารญฺญิโก

	 -	อถโข	 -	อถ		โข

	 -	สมาปันนะ,	ปริสมาปันนะ			 -	สมาปนะ,	ปริสมาปนะ

	 -	ปพฺพชตฺถาย	 -	ปพฺพชฺชตฺถาย

	 -	ทาย�	 -	ทาโย

	 -	สุปฏิปนฺโน	 -	สุปฺปฏิปนฺโน

	 -	สมุโห,	สมุหะ	 -	สมูโห,	สมูหะ

ฯลฯ

กำรแยกธำตุปัจจัยของบทกิริยำ

	 ๑.	 กรณีที่ธาตุมีสระเพียงตัวเดียว	จะคงสระไว้	ไม่ลบสระที่สุดของธาตุ	เช่น

	 	 ทา	ธาตุ		ทาเน	ในความให้

	 	 ญา	ธาตุ		อวโพธเน	ในความรู้

	 	 นี	ธาตุ		นเย	ในความน�าไป

	 ๒.	 กรณีธาตุที่มีสระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป	เรียกว่า	“อเนกสระธาตุ”	จะมีการลบสระที่สุด

ของธาตุ	 ด้วยสูตรว่า	 “ธาตุสฺสนฺโต	 	 โลโปเนกสฺสรสฺส”	 มียกเว้นธาตุบางตัวที่ไม่ต้องลบ	 เช่น			

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

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

แปลง	อ	เป็น	อี	ด้วยสูตรว่า	“ยมฺหิ		ทาธามาาหาปามหมถาทีนมี”	ถ้ามีลบสระที่สุดของธาตุ	ก็

จะไม่มีสระมาแปลง	เป็นต้น

	 ส�าหรับบาลีสนามหลวง	เป็นบาลีไวยากรณ์ย่อ	ฉะนั้น	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้

ศึกษา	ผู้รวบรวมและท�าการย่อไวยากรณ์ดังกล่าว	จึงท�าการลบสระที่สุดของธาตุที่มีสระตั้งแต่

สองตัวขึ้นไป	 จึงท�าให้เห็นว่า	 ธาตุ	 มีสระเป็นที่สุดก็ดี	 มีพยัญชนะเป็นที่สุดก็มี	 ซึ่งตามหลัก

ไวยากรณ์เดิมแล้ว	 ธาตุทุกตัวต้องมีสระเป็นที่สุดเท่านั้น	 จึงจะสมควรต่อพระพุทธพจน์ตาม

สูตรว่า	“ลิงฺคญฺจ		นิปจฺจเต”	ซึ่งก็มีข้อดีที่ว่า	เมื่อนักศึกษาทราบว่าธาตุมีสระเป็นสุด	และธาตุที่

สระอิเป็นที่สุด	จะต้องลงนิคหิตอาคมต้นธาตุเสมอ	ดังปริภาสาที่ว่า	

	 	 	 “อิการนฺตมฺหิ		ธาตุสฺมึ	 นิจฺจํ		นิคฺคหีตาคโม”

	 	 	 ธาตุที่อิอักษรเป็นที่สุด	ให้ลงนิคหิตอาคม	แน่นอน
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	 เช่น		 กปิธาตุ		 มีรูปเป็น	 กมฺปติ	 	 ย่อมหวั่นไหว	เป็นต้น

	 คจฺฉติ	 	 คมฺ	ธาตุ	+	อปัจจัย	+	ติวัตตมานาวิภัตติ	(บาลีสนามหลวง)

	 	 	 	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ติ	(รูปสิทธิ)

	 นิกฺขมฺม	 นิ	บทหน้า	+	ขมฺ	ธาตุ	+	ตูนาทิปัจจัย	(บาลีสนามหลวง)

	 	 	 	 นิ	บทหน้า	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ตุนาทิปัจจัย	(รูปสิทธิ)

กำรแสดงอรรถของธำตุ 

	 การแสดงอรรถของธาตุ	 ถ้าเป็นบาลีสนามหลวง	 จะแสดงด้วยภาษาไทย	และจะแสดง

เพียงอรรถเดียว	 ซึ่งความจริงแล้ว	 ธาตุแต่ละตัวมีอรรถมาก	 ขึ้นอยู่กับว่าอยู่หมวดไหนบ้าง	

หรือมีอุปสัคตัวใดเข้ามาจัดแจงอรรถของธาตุบ้าง	 เช่น	 ภุชฺธาตุ	 ในความกิน	 บาลีสนามหลวง

จะแสดงอย่างนี้	แต่ถ้าเป็นปทรูปสิทธิ	จะแสดงว่า	“ภุช		ปาลนหพฺยปทาเนสุ”	ภุชธาตุ	ย่อมเป็น

ไปในอรรถการรักษาและการกลืนกินทั้งหลาย	มีการแสดงอรรถของธาตุเป็นบาลี	และแสดงไว้

ว่ามี	๒	อรรถ	คือ	รักษา	กับ	กลืนกิน	เพราะฉะนั้น	ตัวอย่างว่า	“คามโภชโก”	ทั่วไปจึงมักแปลว่า	

“ผู้บริโภคซึ่งบ้าน”	แต่ส�าหรับปทรูปสิทธิ	ในตัวอย่างนี้	จะต้องแปลว่า	“ผู้รักษาหมู่บ้าน,	ผู้ใหญ่

บ้าน”	 ตามอรรถแรกของธาตุ	 ซึ่งก็ตรงตามความเป็นจริงที่ว่า	 หน่วยใหญ่ที่ดูแลประชาชน	

เรียกว่า	“รฏฺปาล”	ผู้รักษาประเทศ,	รัฐบาล	ส่วนหน่วยเล็กที่สุดที่ดูแลประชาชน	ได้แก่	“คาม-

โภชก”	ผู้รักษาหมู่บ้าน,	ผู้ใหญ่บ้าน	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 คามโภชโก	 มาจาก	 “คามสทฺทูปปท	 +	 ภุช	 	 ปาลนหพฺยปาเนสุ	 ในการรักษาและการ

กลืนกินทั้งหลาย	+	ณฺวุปัจจัย”	เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส	ประเภททุติยาตัปปุริส-

สมาส	มีวิเคราะห์ว่า

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

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

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

ผู้ใหญ่บ้าน)



คำ�ชี้แจง (21)

ตัวอย่ำงของธำตุที่มีอรรถมำก

	 ๑.	 กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	 	

	 	 กมติ	 	 ย่อมก้าวไป	 	 กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 จงฺกมติ	 	 ย่อมจงกรม	 	 กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 ปกฺกมติ	 	 ย่อมหลีกไป	 	 ป	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 ปรกฺกมติ	 	 ย่อมบากบั่น	 	 ปรา	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 นิกฺขมติ	 	 ย่อมออกไป	 	 นิ	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 สงฺกมติ	 	 ย่อมเคลื่อนย้าย	 ส�	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 อภิกฺกมติ	 	 ย่อมก้าวไปข้างหน้า	 อภิ	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 ปฏิกฺกมติ	 	 ย่อมก้าวกลับ	 	 ปติ	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 โอกฺกมติ	 	 ย่อมก้าวลง	 	 อว	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 ๒.	 หร		หรเณ	ในการน�าไป

	  หหหห  หหหหหหหหห  หห + ห + หห
  หหหหห  หหหหหห,หหหหหหหหหห ห + หห + ห + หห
  หหหหหห   หหหหหหหหหหหห  หห + หห + ห + หห
  หหหหหห   หหหหหหหหหห  หห + หห + ห + หห
  หหหหหห   หหหหหหหห   หห + หห + ห + หห
  หหหหหห   หหหหหหหหหหห  หห + หห + ห + หห
  หหหหหหห   หหหหหหหหหหหหหห หหห + หห + ห + หห
  หหหหหหหหห  หหหหหหหหหหหหห  หหห + หห + หห + ห + หห
  หหหหหห   หหหหหหหหห  หห + หห + ห + หห
  หหหหหห   หหหหหหหหหหหหห หห + หห + ห + หห
  หหหหหหห   หหหหหหหหหหหหห  หหห + หห + ห + หห
  หหหหหหหหห   หหหหหหหหหหหหหหหหห  หหห + หห + หห + ห + หห
	 ๓.	 ธา		ธารทานโปสมฺหิ	ในการทรงไว้		การให้	และการเลี้ยงดู	

 ทธาติ   ย่อมทรงไว้ ธา	+	อ	+	ติ		

	 นิเธติ			 ย่อมฝังไว้	 นิ	+	ธา	+	อ	+	ติ 
	 วิทธาติ			 ย่อมจัดท�า	 วิ	+	ธา	+	อ	+	ติ



(22) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

	 อาทธาติ		 ย่อมยกขึ้น	 อา	+	ธา	+	อ	+	ติ

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

	 อภิทธาติ	 ย่อมกล่าว	 อภิ	+	อา	+	ธา	+	อ	+	ติ	

	 สทฺทหติ	 ย่อมเชื่อ,	ย่อมศรัทธา	 ส�	+	ธา	+	อ	+	ติ

	 ปิทหติ		 ย่อมปิด	 อปิ	+	ธา	+	อ	+	ติ

	 ปริทหติ		 ย่อมนุ่งห่ม	 ปริ	+	ธา	+	อ	+	ติ	

	 อนฺตรธายติ	 ย่อมหายไป		 อนฺตร	+	ธา	+	ย	+	ติ

	 ปทธาติ	 ย่อมเพียรพยายาม	 ป	+	ธา	+	อ	+	ติ

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

	 	 สุทหติ	 	 ย่อมอิ่ม,	ย่อมเต็ม	 สุ	+	ธา	+	อ	+	ติ

	 ค�าว่า	“กนิฏฺโ”	กับ	“กณิฏฺโ”	มีความแตกต่างกันดังนี้

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

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

วการวิปรีตาเทสา		จ”	(สูตรที่	๓๗๐)	แปลว่า	“ผู้หนุ่มที่สุด”

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

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

	 ส่วนที่ใช้ในธัมมปทัฏฐกถา	ใช้ค�าว่า	“กนิฏฺโ”	แปลว่า	“ผู้น้อยที่สุด”

	 สาริปุตฺโต	เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	“สาริยา		ปุตฺโต		สาริปุตฺโต”	มาจาก	

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

ทีฆรสฺสา		ปจฺจเยสุ		จ”	(สูตรที่	๓๕๓)	แต่ในธัมมปทัฏฐกถา	ใช้รูปว่า	“สารีปุตฺโต”	ซึ่งไม่ท�ารัสสะ	

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

	 อฑฺฒมาสํ	บทนี้เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	“มาสสฺส		อฑฺฒ�		อฑฺฒมาส�”	

แปลว่า	 “กึ่งแห่งเดือน,	ครึ่งเดือน”	ไม่ใช่เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	ตามที่นิยมแปลกันว่า	 “เดือน

ด้วยทั้งกึ่ง	ซึ่งตามหลักไวยากรณ์	ถ้าเป็นครึ่งอันแรก	จะเพียงค�าว่า	“อฑฺฒ”	หรือ	“อทฺธ”	แปล

ว่า	“ครึ่ง,	กึ่ง”	 เลย	ยกเว้นในกรณีที่เป็นหนึ่งครึ่ง	สองครึ่ง	หรือ	สามครึ่งเป็นต้น	จะใช้จ�านวน

ท้าย	เพียงครึ่งเดียว	เช่น	ทิยฑฺโฒ	ที่สองด้วยทั้งกึ่ง	หมายถึง	หนึ่งครึ่ง	คืออันที่สอง	มีเพียงแค่

ครึ่งเดียว	ยังไม่เต็ม	เป็นต้น	(๑/๑/๑๔)	(อฑฺฒมาสมตฺต�)



คำ�ชี้แจง (23)

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

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

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

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

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

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

จบเรื่องแล้ว	เพราะฉะนั้น	ควรมีรูปเป็น	“สมาปน”	หรือ	“ปริสมาปน”

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

เพราะทิสธาตุเป็นสกัมมกธาตุ	ถ้าแต่งบาลีโดยไม่มีบทขยายกิริยาที่เป็นกรรมอย่างนี้	จะมีโทษ

ทางภาษา	ตามหลักของอลังการะ	เพราะไม่ทราบว่าเห็นอะไร	ฉะนั้น	ประโยคนี้ที่ถูกต้อง	ควร

มีบทกรรมมาขยายกิริยา	เช่น	เวชฺโช		เถรํ		ทิสฺวา		อาห...	จึงจะชัดเจน	และถูกต้องตามหลัง

การทางภาษาบาลี

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

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

“กฺวจิ	 	 ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน�	 	 ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา	 	 จ”	 ฉะนั้น	 จึงมีรูปว่า	 “อาทิยิตฺวา”		

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

นั้นไม่ควร	นอกจากนี้	 ในธัมมปทัฏฐกถา	ยังพบรูปที่ตรงกับหลักไวยากรณ์ว่า	 “อนาทิยนฺเตสุ”	

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

	 “อุทกจลนภาวุปฺปตฺติสทิโส”	(ธมฺ.อฏฺ.	๑/๘๑๓๐)	กับ	“อุทกจลนภาวปฺปตฺติสทิโส”	

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

ว่า	การเกิดขึ้น	ข้างหลังเป็น	 “ปตฺติ”	แปลว่า	 “การถึง”	 เมื่อเทียบกับฉบับอื่นๆ	 เช่น	ฉบับมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 มีรูปเป็น	 “อุทกจลนภาวุปฺปตฺติสทิโส”	 ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง	 ผู้

แปล	จึงเลือกเอาแบบแรกอย่างเดียว	ในการแปลและวิเคราะห์ค�าศัพท์

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

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

นั่นแหละ”	เป็นฉัฏฐีวิภัตติ	ลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ	แต่ทั่วไปมักแปลว่า	“ต่อกาลนั่นเทียว”



(24) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

ตำรำงเปรียบเทียบตัทธิต

	 บาลีสนามหลวง		 ปทรูปสิทธิ

	 โคตตตัทธิต	มีปัจจัย	๘	ตัว	 อปัจจตัทธิต	มีปัจจัย	๙	ตัว

	 ตรตยาทิตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว	

	 ราคาทิตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว

	 ชาตาทิตัทธิต	มีปัจจัย	๓	ตัว

	 สมุหตัทธิต	มีปัจจัย	๓	ตัว	

	 ฐานตัทธิต	มีปัจจัย	๒	ตัว																			สังสัฏฐาทิเนกัตถตัทธิต	มีปัจจัย	๑๘	ตัว

	 พหุลตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว

	 ปกติตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว

	 อุปมาตัทธิต	มีปัจจัย	๒	ตัว				พิเศษ

	 นิสสิตตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว			 	 	

	 ภาวตัทธิต	มีปัจจัย	๖	ตัว	 ภาวตัทธิต	มีปัจจัย	๗	ตัว

	 เสฏฐตัทธิต	มีปัจจัย	๕	ตัว	 วิเสสตัทธิต	มีปัจจัย	๕	ตัว

	 ตทัสสัตถิตัทธิต	มีปัจจัย	๙	ตัว	 อัสสัตถิตัทธิต	มีปัจจัย	๑๒	ตัว

	 สังขยาตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว	
สังขยาตัทธิต	มีปัจจัย	๖	ตัว

	 ปูรณตัทธิต	มีปัจจัย	๕	ตัว

	 อัพยยตัทธิต	มีปัจจัย	๒	ตัว	
อัพยยตัทธิต	มีปัจจัย	๑๐	ตัว

	 วิภาคตัทธิต	มีปัจจัย	๒	ตัว

ตำรำงเปรียบเทียบสมำส

	 บาลีสนามหลวง	 ปทรูปสิทธิ

อัพยยีาวสมาส	๒	 อัพยยีภาวสมาส	๒

	 -	อุปสัคคบุพพกะ	 	 -	อุปสัคคบุพพกะ

	 -	นิปาตบุพพกะ	 	 -	นิปาตบุพพกะ

กัมมธารยสมาส	๖	 กัมมธารยสมาส	๙
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	 -	วิเสสนบุพพบท	 	 -	วิเสสนบุพพบท

	 -	วิเสสนุตตรบท	 	 -	วิเสสนุตตรบท

	 -	วิเสสโนภยบท	 	 -	วิเสสโนภยบท

	 -	วิเสสโนปมบท	 	 -

	 	 -	อุปมานบุพพบท	 	 -

	 	 -	อุปมานุตตรบท	 	 -	อุปมานุตตรบท

	 -	สัมภาวนบุพพบท	 	 -	สัมภาวนาบุพพบท

	 -	อวธารณบุพพบท	 	 -	อวธารณบุพพบท

	 -	นนิบาตบุพพบท	หรือ	อุภยตัปปุริสะ	 	 -	นนิบาตบุพพบท

	 -	 	 	 -	กุบุพพบท

	 -		 	 	 -	ปาทิบุพพบท

ทุคิสมาส	๒		 ทิคุสมาส	๒

	 -	อสมาหารทิคุ	 	 -	อสมาหารทิคุ

	 -	สมาหารทิคุ	 	 -	สมาหารทิคุ

ตัปปุริสสมาส	๖	 ตัปปุริสสมาส	๘

	 -	ทุติยาตัปปุริสะ	 	 -	ทุติยาตัปปุริสะ

	 -	ตติยาตัปปุริสะ	 	 -	ตติยาตัปปุริสะ

	 -	จตุตถีตัปปุริสะ	 	 -	จตุตถีตัปปุริสะ

	 -	ปัญจมีตัปปุริสะ	 	 -	ปัญจมีตัปปุริสะ

	 -	ฉัฏฐีตัปปุริสะ	 	 -	ฉัฏฐีตัปปุริสะ

	 -	สัตตมีตัปปุริสะ	 	 -	สัตตมีตัปปุริสะ

	 -	 	 	 -	อมาทิปรตัปปุริสะ

	 -	 	 	 -	อโลปตัปปุริสะ	 	 	

พหุพพิหิสมาส	๕	 พหุพพีหิสมาส	๙

	 -	ตุลยาธิกรณะ	๖	 	 -	ทวิปทตุลยาธิกรณะ	๖

	 	 -	ทุติยาตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	ทุติยาทวิปทตุลยาธิกรณะ

	 	 -	ตติยาตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	ตติยาทวิปทตุลยาธิกรณะ
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	 	 -	จตุตถีตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	จตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณะ

	 	 -	ปัญจมีตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	ปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณะ

	 	 -	ฉัฏฐีตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณะ

	 	 -	สัตตมีตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	สัตตมีทวิปทตุลยาธิกรณะ

	 	 -	ภินนาธิกรณะ	 	 -	ทวิปทภินนาธิกรณะ	

	 -		 	 	 -	ติปทะ

	 -	นบุพพบท	 	 -	นนิบาตบุพพบท

	 -	สหบุพพบท	 	 -	สหบุพพบท

	 -	ฉัฏฐีอุปมานพหุพพิหิ	 	 -	อุปมานบุพพบท

	 	 	 	 	 -	ปฐมายัตถะ	อุปมานบุพพบท

	 	 	 	 	 -	ฉัฏฐิยัตถะ	อุปมานบุพพบท

	 -	 	 	 -	วาสัททัตถะ	สังขโยภยบท

	 -		 	 	 -	ทิสันตราฬัตถะ

	 -	 	 	 -	พยติหารลักขณะ

ทวันทวสมาส	๒	 ทวันทสมาส	๒

	 -	สมาหาระ	 	 -	สมาหาระ

	 -	อสมาหาระ	 	 -	อิตรีตรโยคะ

สมาสพิเศษ

	 -	 	 	 -	อยุตตัตถสมาส

	 ในการแสดงข้อเปรียบเทียบระหว่างไวยากรณ์บาลีสนามหลวงท่ีใช้ในปัจจุบันกับ

ไวยากรณ์บาลีเก่าแก่อีกคัมภีร์หนึ่ง	 คือปทรูปสิทธินี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจได้เห็นข้อที่

เหมือนและข้อที่แตกต่างกัน	เพื่อเปิดโลกแห่งการศึกษาภาษาบาลีให้กว้างขึ้น	และจุดประกาย

ให้ผู้สนใจที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม	 ได้ทราบว่ายังมีกฏเกณฑ์ทางไวยากรณ์อีกจ�านวน

หนึ่งที่สามารถอธิบายข้อเคลือบแคลงสงสัยในอีกบางประเด็น	หรือหลายๆ	ประเด็น	ตามชื่อที่ว่า		

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

เป็นอย่างอื่นจากท่ีต้องการให้การศึกษาภาษาบาลีและพระพุทธพจน์เจริญก้าวหน้าอย่างไม่มี

ที่สิ้นสุดไม่
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เรียนบำลีแล้วได้อะไรบ้ำง ?

	 โปรดท�าความเข้าใจก่อนสักนิด	โดยตั้งหลักว่า	ท�าไมถึงเรียนบาลี	เรียนท�าไม	เรียนไป

เพื่ออะไร	เรียนแล้วจะได้อะไร	เรียนแล้วจะไปท�าอะไร

	 เรียนบาลีแล้วได้	

	 ๑.	 ปัญญา	 รู้ภาษาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ซึ่งเป็นศาสดาของพวกเราชาว

พุทธศาสนิกชน	และเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าทุกๆ	พระองค์	นอกจากนั้น	ยังได้รู้ธรรมวินัย

ต่างๆ	ที่เป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอีกด้วย	เริ่มจากอ่านภาษาบาลีได้	อ่านได้ถูกต้อง	เว้น

วรรคตอนถูกต้อง	รู้ความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆ	เช่นค�าไหว้พระ	อาราธนาศีล	อาราธนา

พระปริตร	ค�าถวายทานต่างๆ	เป็นวจีสุริต	เป็นบุญทางปาก

	 ๒.	 ได้บุญ	 บุญกุศลที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนในขณะบริกรรมภาษาบาลีเป็นต้น	

กิเลสต่างๆ	 เช่น	 ราคะ	 โทสะ	 โมหะ	 เป็นต้น	 ไม่ค่อยเกิด	 และเป็นการท�าลายโมหะไปทีละ

หน่อยๆ	จิตเกิดสมาธิ	จดจ่ออยู่กับบทที่บริกรรม

	 ๓.	 น�าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยยิ่งขึ้น

	 ๔.	 สร้างเหตุปัจจัยที่ดีในภพชาติต่อไป	เหมือนอย่างค้างคาว	งูเหลือม	และกบเป็นต้น

	 ๕.	 อนุเคราะห์อนุชนผู้สนใจศึกษาพระพุทธพจน์ได้ตามก�าลังสติปัญญา

	 ๖.	 เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่อนุชนเกี่ยวกับการศึกษาพระศาสนา

	 ๗.	 ได้ด�าเนินรอยตามโบราณกบัณฑิตทั้งหลายมีพระโพธิสัตว์เป็นต้น

	 ๘.	 ได้ชื่อว่ารักษาพระปริยัติศาสนาให้ด�ารงคงอยู่คู่โลกสืบต่อไป

	 เมื่อทราบเหตุผลในการที่จะต้องศึกษาภาษาบาลีแล้ว	 มีได้ถึง	 ๘	 ข้อด้วยกัน	 มีได้

ปัญญาเป็นต้น	 จะท�าให้มีความสุขในการศึกษา	 และมีก�าลังใจในการศึกษา	 จะไม่ก่อให้เกิด

ความเบื่อหน่าย	ท้อแท้	ทดถอย	 เลิกลาต่อการศึกษา	มีแต่จะเพิ่มความเพียร	 วิริยะ	 อุตสาหะ	

ความพยายามให้มากยิ่งขึ้นเท่าที่จะมีความสามารถท�าได้

	 ขอให้ผู้ศึกษาจงมีความสุขในการศึกษาพระบาลี	 คือทั้งภาษาบาลีและพระพุทธพจน์ที่

ถูกบันทึกไว้ด้วยภาษาบาลี	มีความสุขในการด�าเนินชีวิต	และมีความสุขสูงสุด	ซึ่งเป็นสันติสุข	

บรมสุข	คืออมตมหานิพพานด้วยกันทุกๆ	ท่านเทอญ	

																																																						พระมหาธิติพงศ์	อุตฺตมปญฺโญ

																																																												๑๐	มกราคม	๒๕๖๑
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๑๐. อุปฺปลวณฺณาเถรวีตฺถุ ฯ  [๕๔]

อุปฺปลวณฺณาเถรีวตฺถุ  (มยา  วุจฺจเต) ฯ

อุปฺปลวณฺณาเถรีวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระอุบลวรรณาผู้เถรี

(มยา) อันข้าพเจ้า (พระพุทธโฆสะ)  (วุจฺจเต) จะกล่าว ฯ

อุปฺปลวณฺณาเถรีวตฺถุ วุตตกัมมะใน วุจฺจเตๆ อาขยาตบทกัมมวาจก

มยา อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจเต ฯ

๑๐. เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี

๑. “มธุวา  มญฺญตี  พาโลติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  อุปฺปลวณฺณา- 

เถรึ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  อุปฺปลวณฺณาเถรึ  อารพฺภ  “มธุวา  มญฺญตี  พาโลติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  

กเถสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมื่อประทับ  เชตวเน ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน   

อารพฺภ ทรงปรารภ  อุปฺปลวณฺณาเถรึ ซึ่งพระอุบลวรรณาผู้เถรี  กเถสิ ตรัสแล้ว  อิมํ  

ธมฺมเทสนํ ซึ่งพระธรรมเทศนานี้  “มธุวา  มญฺญตี  พาโลติ ว่า “มธุวา  มญฺญตี  พาโล” 

ดังนี้เป็นต้น ฯ 

 พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภพระเถรีชื่อว่าอุบล- 

วรรณา ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “มธุวา  มญฺญตี  พาโล” ดังนี้เป็นต้น 

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มธุวา  มญฺญตี  พาโล” สรูปะใน  

อิติๆ ศัพท์ อาทยัตถะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ อวุตตกัมมะใน 

กเถสิ  เชตวเน วิสยาธาระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  อุปฺปลวณฺณาเถรึ 

อวุตตกัมมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกิริยาใน กเถสิ ฯ

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

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

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



2 ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓ [๕.พาล

๒. สา  กิร  ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส  ปาทมูเล  ปตฺถนํ  ปฏฺฅเปตฺวา  กปฺปสตสหสฺสํ  ปุญฺญานิ   

กุรุมานา  เทเวสุ  จ  มนุสฺเสสุ  จ  สํสรนฺตี  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  เทวโลกโต  จวิตฺวา   

สาวตฺถิยํ  เสฏฺ�ิกุเล  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ 

 สา  (เถรี)  กิร  ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส  ปาทมูเล  ปตฺถนํ  ปฏฺ�เปตฺวา  กปฺปสตสหสฺสํ  ปุญฺญานิ   

กุรุมานา  เทเวสุ  จ  มนุสฺเสสุ  จ  สํสรนฺตี  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  เทวโลกโต  จวิตฺวา  สาวตฺถิยํ   

เสฏฺ�ิกุเล  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ 

 กิร ได้ยินว่า  สา  (เถรี) อ.พระเถรีนั้น  ปฏฺฺ�เปตฺวา ตั้งไว้แล้ว  ปตฺถนํ ซึ่งความ

ปรารถนา  ปาทมูเล ณ ที่ใกล้แห่งพระบาท  ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส ของพระพุทธเจ้า

พระนามว่าปทุมุตตระ  กุรุมานา กระทําอยู่  ปุญฺญานิ ซึ่งบุญ ท.  กปฺปสตสหสฺส ํสิ้น

แสนแห่งกัปป์  สํสรนฺตี ท่องเที่ยวไปอยู่  เทเวสุ  จ ในเทวดา ท. ด้วย  มนุสฺเสสุ  จ ใน

มนุษย์ ท. ด้วย  จวิตฺวา เคลื่อนแล้ว  เทวโลกโต จากเทวโลก  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท 

ในพุทธุบาทกาลนี้  คณฺหิ ถือเอาแล้ว  ปฏฺิสนฺธึ ซึ่งปฏิสนธิ  เสฏฺฺ�ิกุเล ในตระกูลแห่ง

เศรษฐีี  สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี ฯ

 เล่ากันมาว่า พระเถรีนั้น ตั้งความปรารถนาไว้ ณ แทบพระบาทของพระพุทธเจ้า

พระนามว่าปทุมุตตระ ทําบุญทั้งหลาย สิ้นแสนกัปป์ ท่องเที่ยวไปมาในเทวดาทั้งหลาย

และมนุษย์ทั้งหลาย เคลื่อนจากเทวโลกในพุทธุบาทกาลนี้ ถือเอาปฏิสนธิในตระกูล

เศรษฐีี ในเมืองสาวัตถี

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  สา วิเสสนะของ เถรีๆ สุทธกัตตาใน คณฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส สามีสัมพันธะใน ปาทมูเลๆ วิสยาธาระใน ปฏฺฅเปตฺวา  ปตฺถนํ  

อวุตตกัมมะใน ปฏฺฅเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กุรุมานา  กปฺปสตสหสฺสํ อัจจันตสังโยคะ 

ใน กุรุมานา  ปุญฺญานิ อวุตตกัมมะใน กุรุมานาๆ อัพภันตรกิริยาของ เถรี  เทเวสุ ก็ดี  

มนุสฺเสสุ ก็ดี วิสยาธาระใน สํสรนฺตี  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ เทเวสุ และ 

มนุสฺเสสุ  สํสรนฺตี อัพภันตรกิริยาของ เถรี  อิมสฺมึ วิเสสนะของ พุทฺธุปฺปาเท กาลสัตตมี 

ใน จวิตฺวา  เทวโลกโต อปาทานใน จวิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คณฺหิ  สาวตฺถิยํ  

วิสยาธาระใน คณฺหิ  เสฏฺ�ิกุเล วิสยาธาระใน คณฺหิ  ปฏิสนฺธึ อวุตตกัมมะใน คณฺหิ ฯ 

 ................................................................................................................................
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๓. นีลุปฺปลคพฺภสมานวณฺณตาย  จสฺสา  “อุปฺปลวณฺณาเตฺวว  นามํ  อกํสุ ฯ

 (ญาตกา  ตสฺสา  ทาริกาย)  นีลุปฺปลคพฺภสมานวณฺณตาย  จ  อสฺสา  (ทาริกาย)  “อุปฺปลวณฺณา”  

อิติ  เอว  (วจนํ)  นามํ  อกํสุ ฯ

 จ ก็  (ญาตกา) อ.ญาติ ท.  อกํสุ ได้กระทําแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  “อุปฺปลวณฺณา”  อิติ  

เอว ว่า “อ.อุบลวรรณา” ดังนี้นั่นเทียว  นามํ ให้เป็นชื่อ  อสฺสา  (ทาริกาย) ของเด็ก

หญิงนั้น    (ตสฺสา  ทาริกาย)  นีลุปฺปลคพฺภสมานวณฺณตาย เพราะความที่ แห่งเด็ก

หญิงนั้น เป็นผู้มีวรรณะเสมอด้วยท้องแห่งดอกอุบลเขียว ฯ

 ก็พวกญาติๆ พากันตั้งชื่อของเด็กหญิงนั้นว่า “อุบลวรรณา” ดังนี้นั่นเทียว เพราะเด็ก

เป็นผู้มีสีเสมอด้วยท้องดอกอุบลเขียว

 จศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ญาตกา สุทธกัตตาใน อกํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา  

วิเสสนะของ ทาริกายๆ ภาวาทิสัมพันธะใน นีลุปฺปลคพฺภสมานวณฺณตายๆ เหตุใน  

อกํสุ  อสฺสา วิเสสนะของ ทาริกายๆ สามีสัมพันธะใน นามํ  “อุปฺปลวณฺณา ลิงคัตถะ”   

อิติศัพท์ สรูปะใน วจนํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ “อุปฺปลวณฺณาติ”  วจนํ อวุตตกัมมะ 

ใน อกํสุ  นามํ วิกติกัมมะใน อกํสุ ฯ     

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

๔. อถสฺสา  วยปฺปตฺตกาเล  สกลชมฺพุทีเป  ราชาโน  จ  เสฏฺ�ิโน  จ  เสฏฺ�ิสฺส  สนฺติกํ 

ปณฺณาการํ  ปหิณึสุ  “ธีตรํ  อมฺหากํ  เทตูติ ฯ

 อถ  อสฺสา  (ทาริกาย)  วยปฺปตฺตกาเล  สกลชมฺพุทีเป  ราชาโน  จ  เสฏฺ�ิโน  จ  เสฏฺ�ิสฺส  สนฺติกํ  

ปณฺณาการํ  ปหิณึสุ  “(เสฏฺ�ี)  ธีตรํ  อมฺหากํ  เทตูติ  (ญาปนเหตุกํ) ฯ

 อถ ครั้งนั้น  อสฺสา  (ทาริกาย)  วยปฺปตฺตกาเล ในกาล แห่งเด็กหญิงนั้น เป็นผู้ถึงแล้ว

ซึ่งวัย  ราชาโน  จ อ.พระราชา ท. ด้วย  เสฏฺฺ�ิโน  จ อ.เศรษฐีี ท. ด้วย  สกลชมฺพุทีเป 

ในชมพูทวีปทั้งสิ้น  ปหิณึสุ ส่งไปแล้ว  ปณฺณาการํ ซึ่งเครื่องบรรณาการ  สนฺติกํ สู่

สํานัก  เสฏฺฺ�ิสฺส ของเศรษฐีี  (ญาปนเหตุกํ) มีอันให้รู้-  อิติ ว่า  “(เสฏฺฺ�ี) อ.เศรษฐีี  

เทตุ จงให้  ธีตรํ ซึ่งธิดา  อมฺหากํ แก่เรา ท.”  อิติ ดังนี้ -เป็นเหตุ ฯ

 ทีนั้น ในเวลาที่เด็กหญิงนั้นถึงวัยแล้ว เหล่าพระราชาและเศรษฐีีทั้งหลายในชมพูทวีป
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ทั้งสิ้น ต่างส่งเครื่องบรรณาการไปสู่สํานักของเศรษฐีี มีอันให้รู้ว่า “ขอเศรษฐีีจงให้ธิดา

แก่พวกเรา” ดังนี้เป็นเหตุ 

 อถ กาลสัตตมี  ราชาโน ก็ดี  เสฏฺ�ิโน ก็ดี สุทธกัตตาใน ปหิณึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อสฺสา วิเสสนะของ ทาริกายๆ สามีสัมพันธะใน วยปฺปตฺตกาเลๆ กาลสัตตมีใน ปหิณึสุ  

สกลชมฺพุทีเป ภินนาธาระใน ราชาโน และ เสฏฺ�ิโน  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ 

ราชาโน และ เสฏฺ�ิโน  เสฏฺ�ิสฺส สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปหิณึสุ  

ปณฺณาการํ อวุตตกัมมะใน ปหิณึสุ  “เสฏฺ�ี สุทธกัตตาใน เทตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ธีตรํ อวุตตกัมมะใน เทตุ  อมฺหากํ สัมปทานใน เทตุ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ญาปนเหตุกํๆ 

กิริยาวิเสสนะใน ปหิณึสุ ฯ  

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

๕. อปฺปหิณนฺโต  นาม  นาโหสิ ฯ

 (โกจิ)  อปฺปหิณนฺโต  นาม  นาโหสิ ฯ

 (โกจิ) อ.ใครๆ   อปฺปหิณนฺโต  นาม ชื่อว่าไม่ส่งไปอยู่  น  อโหสิ ไม่ได้มีแล้ว ฯ

 ใครๆ ชื่อว่าไม่ส่งไป ไม่ได้มีเลย

 โกจิ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ 

อปฺปหิณนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ โกจิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อโหสิ ฯ

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

๖. ตโต  เสฏฺ�ี  จินฺเตสิ  “อหํ  สพฺเพสํ  มนํ  คเหตํุ  น  สกฺขิสฺสามิ,  อุปายํ  ปเนกํ   

กริสฺสามีติ ฯ  

 ตโต  เสฏฺ�ี  จินฺเตสิ  “อหํ  สพฺเพสํ  (ชนานํ)  มนํ  คเหตํุ  น  สกฺขิสฺสามิ,  (อหํ)  อุปายํ  

ปน  เอกํ  กริสฺสามีติ ฯ

 ตโต ในลําดับนั้น  เสฏฺฺ�ี อ.เศรษฐีี  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  น  สกฺขิิสฺสามิ  

จักไม่อาจ  คเหตุํ เพื่ออันถือเอา  มนํ ซึ่งใจ  สพฺเพสํ  (ชนานํ) ของชน ท. ทั้งปวง,  ปน 

แต่ว่า  (อหํ) อ.เรา  กริสฺสามิ จักกระทํา  อุปายํ ซึ่งอุบาย  เอกํ อย่างหนึ่ง”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ลําดับนั้น เศรษฐีีคิดว่า “เราไม่สามารถจะยึดจิตใจของคนทุกคนได้, แต่เราจักทําอุบาย
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อย่างหนึ่ง” ดังนี้

 ตโต กาลสัตตมี  เสฏฺ�ี สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตา 

ใน สกฺขิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สพฺเพสํ วิเสสนะของ ชนานํๆ สามีสัมพันธะ

ใน มนํๆ อวุตตกัมมะใน คเหตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺขิสฺสามิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน  

สกฺขิสฺสามิ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  อหํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เอกํ วิเสสนะของ อุปายํๆ อวุตตกัมมะใน กริสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ

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

๗. โส  ธีตรํ  ปกฺโกสิตฺวา  “อมฺม  ปพฺพชิตํุ  สกฺขิสฺสสีติ  อาห ฯ

 โส  (เสฏฺ�ี)  ธีตรํ  ปกฺโกสิตฺวา  “(ตฺวํ)  อมฺม  ปพฺพชิตํุ  สกฺขิสฺสสีติ  อาห ฯ

 โส  (เสฏฺฺ�ี) อ.เศรษฐีีนั้น  ปกฺโกสิตฺวา ร้องเรียกแล้ว  ธีตรํ ซึ่งธิดา  อาห กล่าวแล้ว  

อิติ ว่า  “อมฺม แน่ะแม่  (ตฺวํ) อ.เจ้า  สกฺขิิสฺสสิ จักอาจ  ปพฺพชิตุํ เพื่ออันบวชหรือ”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 เศรษฐีีนั้นเรียกธิดามา แล้วกล่าวว่า “แน่ะแม่ เจ้าจักอาจเพื่อจะบวชหรือ?”

 โส วิเสสนะของ เสฏฺ�ีๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ธีตรํ อวุตตกัมมะ 

ใน ปกฺโกสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “อมฺม อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน สกฺขิสฺสสิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปพฺพชิตุํ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺขิสฺสสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ  

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

๘. ตสฺสา  ปจฺฉิมภวิกตฺตา  ปิตุ  วจนํ  สีเส  อาสิตฺตสตปากเตลํ  วิย  อโหสิ;  ตสฺมา  ปิตรํ 

“ปพฺพชิสฺสามิ  ตาตาติ  อาห ฯ  

 ตสฺสา  (ธีตุยา)  ปจฺฉิมภวิกตฺตา  ปิตุ  วจนํ  สีเส  อาสิตฺตสตปากเตลํ  วิย  อโหสิ;  ตสฺมา  (สา  ธีตา)  

ปิตรํ  “(อหํ)  ปพฺพชิสฺสามิ  ตาตาติ  อาห ฯ

 วจนํ อ.คํา  ปิตุ ของบิดา  อาสิตฺตสตปากเตลํ  วิย เป็นราวกะว่านํ้ามันอันบุคคล 

พึงหุงร้อยครั้งอันบุคคลรดแล้ว  สีเส บนศีรษะ  อโหสิ ได้เป็นแล้ว  ตสฺสา  (ธีตุยา)  

ปจฺฉิิมภวิกตฺตา เพราะความที่ แห่งธิดานั้น เป็นผู้มีภพอันมีในภายหลัง,  ตสฺมา 



6 ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓ [๕.พาล

เพราะเหตุนั้น  (สา  ธีตา) อ.ธิดานั้น  อาห กล่าวแล้ว  ปิตรํ กะบิดา  อิติ ว่า  “ตาต ข้า

แต่พ่อ  (อหํ) อ.ดิฉัน  ปพฺพชิสฺสามิ จักบวช”  อิติ ดังนี้ ฯ

 คําของบิดา ได้เป็นดุจนํ้ามันที่บุคคลต้มแล้วร้อยครั้งที่ถูกรดแล้วบนศีรษะ เพราะธิดา

นั้น เป็นผู้มีภพสุดท้าย, เพราะฉะนั้น นางจึงกล่าวกะบิดาว่า “ข้าแต่พ่อ ดิฉัน จักบวช”

 วจนํ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะของ ธีตุยาๆ ภาวาทิ-

สัมพันธะใน ปจฺฉิมภวิกตฺตาๆ เหตุใน อโหสิ  ปิตุ สามีสัมพันธะใน วจนํ  สีเส วิสยาธาระ 

ใน อาสิตฺต-  อาสิตฺตสตปากเตลํ อุปมาวิกติกัตตาใน อโหสิ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้า

กับ อาสิตฺตสตปากเตลํ,  ตสฺมา เหตวัตถะ  สา วิเสสนะของ ธีตาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปิตรํ อกถิตกัมมะใน อาห  “ตาต อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน 

ปพฺพชิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๙. โส  ตสฺสา  มหนฺตํ  สกฺการํ  กตฺวา  ตํ  ภิกฺขุนูปสฺสยํ  เนตฺวา  ปพฺพาเชสิ ฯ

 โส  (ปิตา)  ตสฺสา  (ธีตุยา)  มหนฺตํ  สกฺการํ  กตฺวา  ตํ  (ธีตรํ)  ภิกฺขุนูปสฺสยํ  เนตฺวา  (ตํ  ธีตรํ)   

ปพฺพาเชสิ ฯ

 โส  (ปิตา) อ.บิดานั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  สกฺการํ ซึ่งสักการะ  มหนฺตํ อันใหญ่   

ตสฺสา  (ธีตุยา) แก่ธิดานั้น  เนตฺวา นําไปแล้ว  ตํ  (ธีตรํ) ซึ่งธิดานั้น  ภิกฺขิุนูปสฺสยํ  

สู่ที่เป็นที่พํานักของภิกษุณี  (ตํ  ธีตรํ) ยังธิดานั้น  ปพฺพาเชสิ ให้บวชแล้ว ฯ

 บิดานั้นทําสักการะอันใหญ่แก่ธิดานั้น นําธิดานั้นไปสู่ที่พํานักของภิกษุณี ให้ธิดานั้น

บวชแล้ว

 โส วิเสสนะของ ปิตาๆ เหตุกัตตาใน ปพฺพาเชสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ตสฺสา  

วิเสสนะของ ธีตุยาๆ สัมปทานใน กตฺวา  มหนฺตํ วิเสสนะของ สกฺการํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เนตฺวา  ตํ วิเสสนะของ ธีตรํๆ อวุตตกัมมะใน เนตฺวา   

ภิกฺขุนูปสฺสยํ สัมปาปุณียกัมมะใน เนตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปพฺพาเชสิ  ตํ วิเสสนะ

ของ ธีตรํๆ การิตกัมมะใน ปพฺพาเชสิ ฯ

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



๑๐. เรื่่�องพรื่ะอุบลวรื่รื่ณาเถรื่ี 7วรรค]

๑๐. ตสฺสา  อจิรปฺปพฺพชิตาย  เอว  อุโปสถาคาเร  ตาลวาโร  ปาปุณิ ฯ

 ตสฺสา  (ภิกฺขุนิยา)  อจิรปฺปพฺพชิตาย  เอว  อุโปสถาคาเร  ตาลวาโร  ปาปุณิ ฯ

 ตาลวาโร อ.วาระแห่งลูกดาล  อุโปสถาคาเร ในเรือนแห่งอุโบสถ  ปาปุณิ ถึงแล้ว  

ตสฺสา  (ภิกฺขิุนิยา) แก่ภิกษุณีนั้น  อจิรปฺปพฺพชิตาย  เอว ผู้บวชแล้วไม่นานนั่นเทียว ฯ

 วาระใส่กลอนลูกดาลที่โรงอุโบสถ ถึงแก่ภิกษุณีนั้น ผู้บวชได้ไม่นานนั่นแหละ

 ตาลวาโร สุทธกัตตาใน ปาปุณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะของ ภิกฺขุนิยาๆ  

สัมปทานใน ปาปุณิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อจิรปฺปพฺพชิตายๆ วิเสสนะของ  

ภิกฺขุนิยา  อุโปสถาคาเร ภินนาธาระใน ตาลวาโร ฯ

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

๑๑. สา  ทีปํ  ชาเลตฺวา  อุโปสถาคารํ  สมฺมชฺชิตฺวา  ทีปสิขาย  นิมิตฺตํ  คณฺหิตฺวา  �ิตาว   

ปุนปฺปุนํ  โอโลกยมานา  เตโชกสิณารมฺมณํ  ฌานํ  นิพฺพตฺเตตฺวา  ตเมว  ปาทกํ   

กตฺวา  อรหตฺตํ  ปาปุณิ  สทฺธึ  ปฏิสมฺภิทาหิ  เจว  อภิญฺญาหิ  จ ฯ

 สา  (ภิกฺขุนี)  ทีปํ  ชาเลตฺวา  อุโปสถาคารํ  สมฺมชฺชิตฺวา  ทีปสิขาย  นิมิตฺตํ  คณฺหิตฺวา  �ิตาว   

ปุนปฺปุนํ  โอโลกยมานา  เตโชกสิณารมฺมณํ  ฌานํ  นิพฺพตฺเตตฺวา  ตํ  เอว  (ฌานํ)  ปาทกํ  กตฺวา  

อรหตฺตํ  ปาปุณิ  สทฺธึ  ปฏิสมฺภิทาหิ  เจว  อภิญฺญาหิ  จ ฯ

 สา  (ภิกฺขิุนี) อ.ภิกษุณีนั้น  ทีปํ ยังประทีป  ชาเลตฺวา ให้โพลงแล้ว  สมฺมชฺชิตฺวา กวาด

แล้ว  อุโปสถาคารํ ซึ่งเรือนแห่งอุโบสถ  คณฺหิตฺวา  �ิตาว ยืนถือเอาแล้วเทียว  นิมิตฺตํ  

ซึ่งนิมิต  ทีปสิขิาย ในเปลวแห่งประทีป  โอโลกยมานา แลดูอยู่  ปุนปฺปุนํ บ่อยๆ  

ฌานํ ยังฌาน  เตโชกสิณารมฺมณํ อันมีเตโชกสิณเป็นอารมณ์  นิพฺพตฺเตตฺวา ให้

บังเกิดแล้ว  กตฺวา กระทําแล้ว  ตํ  เอว  (ฌานํ) ซึ่งฌานนั้นนั่นเทียว  ปาทกํ ให้เป็นบาท  

ปาปุณิ บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  สทฺธึ กับ  ปฏฺิสมฺภิทาหิ   

เจว ด้วยปฏิสัมภิทา ท. ด้วยนั่นเทียว  อภิญฺญาหิ  จ ด้วยอภิญญา ท. ด้วย ฯ 

 ภิกษุณีนั้นตามประทีป ปัดกวาดโรงอุโบสถ ยืนถือเอานิมิตในเปลวประทีปนั่นแหละ  

แลดูบ่อยๆ ทําฌานมีเตโชกสิณเป็นอารมณ์ให้บังเกิดขึ้น ทําฌานนั้นนั่นแหละให้เป็น

บาท ก็บรรลุพระอรหัตพร้อมกับปฏิสัมภิทาทั้งหลายและอภิญญาทั้งหลาย
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 สา วิเสสนะของ ภิกฺขุนีๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทีปํ การิต- 

กัมมะใน ชาเลตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สมฺมชฺชิตฺวา  อุโปสถาคารํ อวุตตกัมมะใน 

สมฺมชฺชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คณฺหิตฺวา  ทีปสิขาย ภินนาธาระใน นิมิตฺตํๆ อวุตต-

กัมมะใน คณฺหิตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน �ิตา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ �ิตาๆ  

วิเสสนะของ ภิกฺขุนี  ปุนปฺปุนํ กิริยาวิเสสนะใน โอโลกยมานาๆ อัพภันตรกิริยาของ  

ภิกฺขุนี  เตโชกสิณารมฺมณํ วิเสสนะของ ฌานํๆ การิตกัมมะใน นิพฺพตฺเตตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน กตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตํๆ วิเสสนะของ ฌานํๆ อวุตตกัมมะใน 

กตฺวา  ปาทกํ วิกติกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปาปุณิ  อรหตฺตํ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน ปาปุณิ  สทฺธึศัพท์ กิริยาสมวายะใน ปาปุณิ  ปฏิสมฺภิทาหิ ก็ดี  อภิญฺญาหิ ก็ดี 

สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้า

กับ ปฏิสมฺภิทาหิ และอภิญฺญาหิ ฯ

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

๑๒. สา  อปเรน  สมเยน  ชนปทจาริกํ  จริตฺวา  ปจฺจาคตา  อนฺธวนํ  ปาวิสิ ฯ  

 สา  (ภิกฺขุนี)  อปเรน  สมเยน  ชนปทจาริกํ  จริตฺวา  ปจฺจาคตา  อนฺธวนํ  ปาวิสิ ฯ

 อปเรน  สมเยน ในสมัยอื่นอีก  สา  (ภิกฺขิุนี) อ.ภิกษุณีนั้น  จริตฺวา เที่ยวไปแล้ว   

ชนปทจาริกํ สู่ที่จาริกในชนบท  ปจฺจาคตา กลับมาแล้ว  ปาวิสิ ได้เข้าไปแล้ว   

อนฺธวนํ สู่ป่าอันธวัน ฯ

 ในสมัยอื่นอีก ภิกษุณีนั้น เที่ยวจาริกไปในชนบท กลับมาแล้ว ได้เข้าไปสู่ป่าอันธวัน

 อปเรน วิเสสนะของ สมเยนๆ ตติยากาลสัตตมีใน ปาวิสิ  สา วิเสสนะของ ภิกฺขุนีๆ 

สุทธกัตตาใน ปาวิสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ชนปทจาริกํ สัมปาปุณียกัมมะใน  

จริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปจฺจาคตาๆ วิเสสนะของ ภิกฺขุนี  อนฺธวนํ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน ปาวิสิ ฯ

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

๑๓. ตทา  ภิกฺขุนีนํ  อรญฺญวาโส  อปฺปฏิกฺขิตฺโต  โหติ ฯ

 ตทา  ภิกฺขุนีนํ  อรญฺญวาโส  (ภควตา)  อปฺปฏิกฺขิตฺโต  โหติ ฯ



๑๐. เรื่่�องพรื่ะอุบลวรื่รื่ณาเถรื่ี 9วรรค]

 ตทา ในกาลนั้น  อรญฺญวาโส อ.การอยู่ในป่า  ภิกฺขิุนีนํ แห่งภิกษุณี ท.  (ภควตา)  

อปฺปฏฺิกฺขิิตฺโต เป็นกิริยา อันพระผู้มีพระภาค ไม่ทรงห้ามแล้ว  โหติ ย่อมเป็น ฯ

 ในกาลนั้น การอยู่ในป่าของพวกภิกษุณี พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงห้ามไว้

 ตทา กาลสัตตมี  อรญฺญวาโส สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภิกฺขุนีนํ 

สามีสัมพันธะใน อรญฺญวาโส  ภควตา อนภิหิตกัตตาใน อปฺปฏิกฺขิตฺโตๆ วิกติกัตตาใน 

โหติ ฯ

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

๑๔. อถสฺสา  มนุสฺสา  ตตฺถ  กุฏิกํ  กตฺวา  มญฺจกํ  ปญฺญาเปตฺวา  สาณิยา  ปริกฺขิปึสุ ฯ  

 อถ  อสฺสา  (เถริยา)  มนุสฺสา  ตตฺถ  (อรญฺเญ)  กุฏิกํ  กตฺวา  มญฺจกํ  ปญฺญาเปตฺวา  สาณิยา   

ปริกฺขิปึสุ ฯ  

 อถ ครั้งนั้น  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  กตฺวา กระทําแล้ว  กุฏฺิกํ ซึ่งกุฏิ  ตตฺถ  (อรญฺเญ) 

ในป่านั้น  อสฺสา  (เถริยา) แก่พระเถรีนั้น  ปญฺญาเปตฺวา ตั้งไว้แล้ว  มญฺจกํ ซึ่งเตียง

น้อย  ปริกฺขิิปึสุ ล้อมแล้ว  สาณิยา ด้วยผ้าม่าน  ฯ  

 ทีนั้น พวกมนุษย์ ช่วยกันทํากุฏิในป่านั้นแก่พระเถรีนั้น ตั้งเตียงไว้ ล้อมด้วยผ้าม่าน

 อถ กาลสัตตมี  มนุสฺสา สุทธกัตตาใน ปริกฺขิปึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺสา  

วิเสสนะของ เถริยาๆ สัมปทานใน กตฺวา  ตตฺถ วิเสสนะของ อรญฺเญๆ วิสยาธาระใน 

กตฺวา  กุฏิกํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปญฺญาเปตฺวา  มญฺจกํ อวุตต-

กัมมะใน ปญฺญาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปริกฺขิปึสุ  สาณิยา กรณะใน ปริกฺขิปึสุ ฯ 

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

๑๕. สา  สาวตฺถิยํ  ปิณฺฑาย  ปวิสิตฺวา  นิกฺขมิ ฯ

 สา  (เถรี)  สาวตฺถิยํ  ปิณฺฑาย  ปวิสิตฺวา  นิกฺขมิ ฯ

 สา   (เถรี) อ.พระเถรีนั้น  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี  ปิณฺฑาย 

เพื่อบิณฑบาต  นิกฺขิมิ ออกไปแล้ว ฯ

 พระเถรีนั้น เข้าไปเมืองสาวัตถีเพื่อบิณฑบาต ออกไปแล้ว
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 สา วิเสสนะของ เถรีๆ สุทธกัตตาใน นิกฺขมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สาวตฺถิยํ  

วิสยาธาระใน ปวิสิตฺวา  ปิณฺฑาย สัมปทานใน ปวิสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขมิ ฯ

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

๑๖. มาตุลปุตฺโต  ปนสฺสา  นนฺทมาณโว  คิหิกาลโต  ปฏฺ�าย  ปฏิพทฺธจิตฺโต  ตสฺสา   

อาคตภาวํ  สุตฺวา  เถริยา  อาคมนโต  ปุเรตรเมว  อนฺธวนํ  คนฺตฺวา  ตํ  กุฏิกํ  ปวิสิตฺวา 

เหฏฺ�ามญฺเจ  นิลีโน,  เถริยา  อาคนฺตฺวา  กุฏิกํ  ปวิสิตฺวา  ทฺวารํ  ปิธาย  มญฺจเก 

นิสินฺนมตฺตาย,  พหิ  อาตปโต  อาคตตฺตา  จกฺขุปเถ  อนฺธกาเร  อวิคเตเยว,   

เหฏฺ�ามญฺจโต  นิกฺขมิตฺวา  มญฺจกํ  อภิรุยฺห  “มา  นสฺสิ  พาล,  มา  นสฺสิ  พาลาติ   

เถริยา  วาริยมาโน  อภิภวิตฺวา  อตฺตโน  ปฏฺ�ิตกมฺมํ  กตฺวา  ปายาสิ ฯ

 มาตุลปุตฺโต  ปน  อสฺสา  (เถริยา)  นนฺทมาณโว  (เถริยา)  คิหิกาลโต  ปฏฺ�าย  ปฏิพทฺธจิตฺโต   

(หุตฺวา)  ตสฺสา  (เถริยา)  อาคตภาวํ  สุตฺวา  เถริยา  อาคมนโต  ปุเรตรํ  เอว  อนฺธวนํ  คนฺตฺวา  ตํ  

กุฏิกํ  ปวิสิตฺวา  เหฏฺ�ามญฺเจ  นิลีโน,  เถริยา  อาคนฺตฺวา  กุฏิกํ  ปวิสิตฺวา  ทฺวารํ  ปิธาย  มญฺจเก   

นิสินฺนมตฺตาย  (สมานาย),  (ตสฺสา  เถริยา)  พหิ  อาตปโต  อาคตตฺตา  จกฺขุปเถ  อนฺธกาเร   

อวิคเต  เอว,  เหฏฺ�ามญฺจโต  นิกฺขมิตฺวา  มญฺจกํ  อภิรุยฺห  “(ตฺวํ)  มา  นสฺสิ  พาล,  (ตฺวํ)  มา   

นสฺสิ  พาลาติ  เถริยา  วาริยมาโน  อภิภวิตฺวา  อตฺตโน  ปฏฺ�ิตกมฺมํ  กตฺวา  ปายาสิ ฯ

 ปน ก็  นนฺทมาณโว อ.มาณพชื่อว่านันทะ  มาตุลปุตฺโต ผู้เป็นบุตรแห่งลุง  อสฺสา  

(เถริยา) ของพระเถรีนั้น  ปฏฺิพทฺธจิตฺโต เป็นผู้มีจิตเนื่องเฉพาะแล้ว  ปฏฺฺ�าย จําเดิม  

(เถริยา)  คิหิกาลโต แต่กาล แห่งพระเถรี เป็นคฤหัสถ์  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  สุตฺวา ฟััง

แล้ว  ตสฺสา  (เถริยา)  อาคตภาวํ ซึ่งความที่ แห่งพระเถรีนั้น เป็นผู้มาแล้ว  คนฺตฺวา 

ไปแล้ว  อนฺธวนํ สู่ป่าอันธวัน  ปุเรตรํ  เอว ก่อนกว่านั่นเทียว  อาคมนโต แต่การ

มา  เถริยา ของพระเถรี  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  ตํ  กุฏฺิกํ สู่กุฏินั้น  นิลีโน แอบแล้ว   

เหฏฺฺ�ามญฺเจ ในภายใต้แห่งเตียง,  เถริยา เมื่อพระเถรี  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  ปวิสิตฺวา  

เข้าไปแล้ว  กุฏฺิกํ สู่กุฏิ  ปิธาย ปิดแล้ว  ทฺวารํ ซึ่งประตู  นิสินฺนมตฺตาย เป็นผู้

สักว่านั่งแล้ว  มญฺจเก บนเตียงน้อย  (สมานาย) มีอยู่,  อนฺธกาเร ครั้นเมื่ออันธการ  

จกฺขิุปเถ ในคลองแห่งจักษุ  อวิคเต  เอว ไม่ไปปราศแล้วนั่นเทียว  (ตสฺสา  เถริยา)  

พหิ  อาตปโต  อาคตตฺตา เพราะความที่ แห่งพระเถรีนั้น เป็นผู้มาแล้ว จากแดด ใน

ภายนอก,  นิกฺขิมิตฺวา ออกไปแล้ว  เหฏฺฺ�ามญฺจโต จากภายใต้แห่งเตียง  อภิรุยฺห  
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ขึ้นเฉพาะแล้ว  มญฺจกํ สู่เตียงน้อย  เถริยา  วาริยมาโน ผู้อันพระเถรี ห้ามอยู่  อิติ ว่า  

“พาล แน่ะคนพาล  (ตฺวํ) อ.เธอ  มา  นสฺสิ อย่าฉิบหายแล้ว,  พาล แน่ะคนพาล  (ตฺวํ) 

อ.เธอ  มา  นสฺสิ อย่าฉิบหายแล้ว”  อิติ ดังนี้  อภิภวิตฺวา ข่มขืนแล้ว  กตฺวา กระทํา

แล้ว  อตฺตโน  ปฏฺฺ�ิตกมฺมํ ซึ่งกรรม อันตน ปรารถนาแล้ว  ปายาสิ ได้ดําเนินไปแล้ว ฯ

 ก็นันทมาณพผู้เป็นลูกลุงของพระเถรีนั้น มีจิตปฏิพัทธ์ตั้งแต่พระเถรีเป็นคฤหัสถ์ ฟััง

ว่าพระเถรีมา ก็ไปยังป่าอันธวันก่อนกว่าแต่การมาของพระเถรีทีเดียว เข้าไปสู่กุฏิ

นั้น แอบซ่อนอยู่ใต้เตียง, เมื่อพระเถรีมา เข้าไปสู่กุฏิ ปิดประตู เป็นผู้สักว่านั่งบนเตียง

น้อย, เมื่อความมืดในคลองจักษุ ยังไม่จางหายไปนั่นแหละ เพราะพระเถรีนั้น มาจาก

แดดในภายนอก, ออกจากใต้เตียง ขึ้นสู่เตียงน้อย ถูกพระเถรีห้ามอยู่ว่า “แน่ะคนพาล 

เธออย่าฉิบหายแล้ว, แน่ะคนพาล เธออย่าฉิบหายแล้ว” ดังนี้ ข่มขืนทํากรรมตามที่ตน

ปรารถนา  แล้วได้ดําเนินไป

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  มาตุลปุตฺโต วิเสสนะของ นนฺทมาณโวๆ สุทธกัตตาใน  

ปายาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺสา วิเสสนะของ เถริยาๆ สามีสัมพันธะใน มาตุล-

ปุตฺโต  เถริยา สามีสัมพันธะใน คิหิกาลโตๆ อปาทานใน ปฏฺ�ายๆ กิริยาวิเสสนะใน  

ปฏิพทฺธจิตฺโตๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สุตฺวา  ตสฺสา วิเสสนะของ 

เถริยาๆ ภาวาทิสัมพันธะใน อาคตภาวํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

คนฺตฺวา  เถริยา สามีสัมพันธะใน อาคมนโตๆ อปาทานใน ปุเรตรํ  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ ปุเรตรํๆ กิริยาวิเสสนะใน คนฺตฺวา  อนฺธวนํ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปวิสิตฺวา  ตํ วิเสสนะของ กุฏิกํๆ อวุตตกัมมะใน ปวิสิตฺวาๆ ปุพพกาล 

กิริยาใน นิลีโน  เหฏฺ�ามญฺเจ วิสยาธาระใน นิลีโนๆ วิเสสนะของ นนฺทมาณโว,  เถริยา  

อนาทรใน สมานายๆ อนาทรกิริยา  อาคนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ปวิสิตฺวา  กุฏิกํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปิธาย  ทฺวารํ อวุตตกัมมะใน ปิธายๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน นิสินฺน-  มญฺจเก อุปสิเลสิกาธาระใน นิสินฺน-  นิสินฺนมตฺตาย วิกติ-

กัตตาใน สมานาย,  อนฺธกาเร ลักขณะใน อวิคเตๆ ลักขณกิริยา  ตสฺสา วิเสสนะของ 

เถริยาๆ ภาวาทิสัมพันธะใน อาคตตฺตา  พหิ อาธาระใน อาคต-  อาตปโต อปาทาน

ใน อาคต-  อาคตตฺตา เหตุใน อวิคเต  จกฺขุปเถ ภินนาธาระใน อนฺธกาเร  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ อวิคเต,  เหฏฺ�ามญฺจโต อปาทานใน นิกฺขมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา
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ใน อภิรุยฺห  มญฺจกํ อวุตตกัมมะใน อภิรุยฺหๆ ปุพพกาลกิริยาใน วาริยมาโน  “พาล 

อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน นสฺสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน นสฺสิ,  

พาล อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน นสฺสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน  

นสฺสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วาริยมาโน  เถริยา อนภิหิตกัตตาใน วาริยมาโนๆ  

อัพภันตรกิริยาของ นนฺทมาณโว  อภิภวิตฺวา สมานกาลกิริยาใน กตฺวา  อตฺตโน  

ฉัฏฐีีอนภิหิตกัตตาใน ปฏฺ�ิต-  ปฏฺ�ิตกมฺมํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

ปายาสิ ฯ 

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

๑๗. อถสฺส  อคุณํ  ธาเรตํุ  อสกฺโกนฺตี  วิย  มหาป�วี  เทฺวธา  ภิชฺชิ ฯ

 อถ  อสฺส  (มาณวสฺส)  อคุณํ  ธาเรตํุ  อสกฺโกนฺตี  วิย  มหาป�วี  เทฺวธา  ภิชฺชิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  มหาป�วี อ.แผ่นดินใหญ่  อสกฺโกนฺตี  วิย ราวกะว่าไม่อาจอยู่  ธาเรตุํ 

เพื่ออันทรงไว้  อคุณํ ซึ่งโทษมิใช่คุณ  อสฺส  (มาณวสฺส) ของมาณพนั้น  ภิชฺชิ แตก

แล้ว  เทฺวธา โดยส่วนสอง ฯ

 ทีนั้น แผ่นดินใหญ่เหมือนกับไม่สามารถเพื่อจะทรงโทษมิใช่คุณของมาณพนั้นไว้ได้  

แยกออกเป็น ๒ ส่วน 

 อถ กาลสัตตมี  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ อสกฺโกนฺตีๆ วิเสสนะของ มหาป�วีๆ  

สุทธกัตตาใน ภิชฺชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ มาณวสฺสๆ สามี- 

สัมพันธะใน อคุณํๆ อวุตตกัมมะใน ธาเรตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺโกนฺตี  เทฺวธา 

ตติยาวิเสสนะใน ภิชฺชิ ฯ

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

๑๘. โส  ป�วึ  ปวิฏฺโ�  คนฺตฺวา  มหาอวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺติ ฯ

 โส  (มาณโว)  ป�วึ  ปวิฏฺโ�  คนฺตฺวา  มหาอวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺติ ฯ

 โส  (มาณโว) อ.มาณพนั้น  ปวิฏฺฺโ� เข้าไปแล้ว  ป�วึ สู่แผ่นดิน  คนฺตฺวา ไปแล้ว  

นิพฺพตฺติ บังเกิดขึ้นแล้ว  มหาอวีจิมฺหิ ในนรกชื่อว่ามหาอเวจี ฯ

 มาณพนั้นเข้าไปสู่แผ่นดิน ไปบังเกิดในมหานรกชื่อว่าอเวจี
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 โส วิเสสนะของ มาณโวๆ สุทธกัตตาใน นิพฺพตฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ป�วึ  

สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิฏฺโ�ๆ วิเสสนะของ มาณโว  คนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน  

นิพฺพตฺติ  มหาอวีจิมฺหิ วิสยาธาระใน นิพฺพตฺติ ฯ     

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

๑๙. เถรีปิ  ตมตฺถํ  ภิกฺขุนีนํ  อาโรเจสิ ฯ

 เถรีปิ แม้ อ.พระเถรี  อาโรเจสิ บอกแล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  ภิกฺขิุนีนํ  

แก่ภิกษุณี ท. ฯ

 แม้พระเถรีแจ้งเนื้อความนั้นแก่พวกภิกษุณี

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เถรีๆ สุทธกัตตาใน อาโรเจสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ตํ วิเสสนนะของ อตฺถํๆ อวุตตกัมมะใน อาโรเจสิ  ภิกฺขุนีนํ สัมปทานใน อาโรเจสิ ฯ

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

๒๐. ภิกฺขุนิโย  ภิกฺขูนํ  ตมตฺถํ  อาโรเจสุํ ฯ

 ภิกฺขุนิโย  ภิกฺขูนํ  ตํ  อตฺถํ  อาโรเจสุํ ฯ

 ภิกฺขิุนิโย อ.ภิกษุณี ท.  อาโรเจสุํ บอกแล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  ภิกฺขิูนํ แก่ภิกษุ 

ท. ฯ

 พวกภิกษุณีแจ้งเนื้อความนั้นแก่พวกภิกษุ

 ภิกฺขุนิโย สุทธกัตตาใน อาโรเจสุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภิกฺขูนํ สัมปทานใน  

อาโรเจสุํ  ตํ วิเสสนะของ อตฺถํๆ อวุตตกัมมะใน อาโรเจสุํ ฯ

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

๒๑. ภิกฺขู  ภควโต  อาโรเจสุํ ฯ

 ภิกฺขิู อ.ภิกษุ ท.  อาโรเจสุํ กราบทูลแล้ว  ภควโต แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ฯ

 พวกภิกษุกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาค

 ภิกฺขู สุทธกัตตาใน อาโรเจสุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภควโต สัมปทานใน อาโรเจสุํ ฯ

 ................................................................................................................................
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๒๒. ตํ  สุตฺวา  สตฺถา  ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา  “ภิกฺขเว  ภิกฺขุภิกฺขุนีอุปาสกอุปาสิกาสุ  โย  โกจิ  

พาโล  ปาปกมฺมํ  กโรนฺโต  มธุสกฺขราทีสุ  กญฺจิเทว  มธุรรสํ  ขาทมาโน  ปุริโส  วิย   

หฏฺ�ปฺปหฏฺโ�  อุทคฺคุทคฺโค  วิย  กโรตีติ  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมํ   

คาถมาห  

  “มธุวา  มญฺญตี  พาโล,    ยาว  ปาปํ  น  ปจฺจติ;

  ยทา  จ  ปจฺจตี  ปาปํ;    อถ  (พาโล)  ทุกฺขิํ  นิคจฺฉิตีติ ฯ

 ตํ  (วจนํ)  สุตฺวา  สตฺถา  ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา  “ภิกฺขเว  ภิกฺขุภิกฺขุนีอุปาสกอุปาสิกาสุ  โย  โกจิ  

(ปุคฺคโล)  พาโล  (หุตฺวา)  ปาปกมฺมํ  กโรนฺโต  มธุสกฺขราทีสุ  (มธุรรเสสุ)  กญฺจิ  เอว  มธุรรสํ   

ขาทมาโน  ปุริโส  วิย  หฏฺ�ปฺปหฏฺโ�  อุทคฺคุทคฺโค  วิย  (หุตฺวา)  กโรตีติ  (วตฺวา)  อนุสนฺธึ   

ฆเฏตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมํ  คาถํ  อาห  

  “(ตาว  ปาปํ)  มธุ  วา  มญฺญตี  พาโล,  ยาว  ปาปํ  น  ปจฺจติ;

  ยทา  จ  ปจฺจตี  ปาปํ;    อถ  (พาโล)  ทุกฺขิํ  นิคจฺฉิตีติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  อามนฺเตตฺวา ตรัส

เรียกมาแล้ว  ภิกฺขิู ซึ่งภิกษุ ท.  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขิเว ดูก่อนภิกษุ ท.  

ภิกฺขิุภิกฺขิุนีอุปาสกอุปาสิกาสุ  โย  โกจิ  (ปุคฺคโล) อ.- ในภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และ

อุบาสิกา ท. หนา -บุคคล คนใดคนหนึ่ง  พาโล เป็นคนพาล  (หุตฺวา) เป็นแล้ว   

กโรนฺโต เมื่อกระทํา  ปาปกมฺมํ ซึ่งกรรมอันชั่ว  หฏฺฺ�ปฺปหฏฺฺโ� เป็นผู้ทั้งร่าเริงแล้วทั้ง

ร่าเริงทั่วแล้ว  อุทคฺคุทคฺโค  วิย เป็นราวกะว่าทั้งมีจิตไปในเบื้องบนๆ  (หุตฺวา) เป็น

แล้ว  กโรติ ย่อมกระทํา  ปุริโส  วิย ราวกะ อ.บุรุษ  ขิาทมาโน ผู้เคี้ยวกินอยู่   

มธุสกฺขิราทีสุ  (มธุรรเสสุ)  กญฺจิ  เอว  มธุรรสํ ซึ่ง- ในรสอันหวาน ท. มีนํ้าผึ้งและ

นํ้าตาลกรวดเป็นต้นหนา -รสอันหวาน บางอย่างนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้  อนุสนฺธึ   

ฆเฏฺตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต เมื่อทรง สืบต่อ ซึ่งอนุสนธิ แสดง ซึ่งธรรม  อาห ตรัสแล้ว  

อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถานี้  อิติ ว่า

“ปาปํ อ.บาป  น  ปจฺจติ ย่อมไม่เผล็ดผล  ยาว เพียงใด,  พาโล 

อ.คนพาล  มญฺญติ ย่อมสําคัญ  (ปาปํ) ซึ่งบาป  มธุ  วา ว่าเป็น

เพียงดังนํ้าหวาน  (ตาว) เพียงนั้น,     จ แต่ว่า  ปาปํ อ.บาป  

ปจฺจติ ย่อมเผล็ดผล  ยทา ในกาลใด,  อถ ในกาลนั้น  (พาโล) 
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อ.คนพาล  นิคจฺฉิติ ย่อมเข้าถึง  ทุกฺขิํ ซึ่งความทุกข์”  อิติ  

ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาทรงสดับคํานั้นแล้ว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 

ในบรรดาภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา บุคคลคนใดคนหนึ่ง เป็นคนพาล เมื่อ

ทํากรรมชั่ว เป็นผู้ทั้งร่าเริงบันเทิงทั่ว เป็นเหมือนมีใจฟัูขึ้นๆ ย่อมทํา เปรียบเหมือน

บุรุษผู้เค้ียวกินรสอันหวานอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาของหวานท้ังหลายมีน้ําผึ้งและ

นํ้าตาลกรวดเป็นต้น” ดังนี้ เมื่อทรงสืบต่ออนุสนธิแสดงธรรม ตรัสพระคาถานี้ว่า

“บาปย่อมไม่เผล็ดผลตราบใด, คนพาลย่อมสําคัญบาปว่าเป็น

ของหวานตราบนั้น, แต่ว่า เมื่อใด บาปย่อมเผล็ดผล, เมื่อนั้น 

คนพาล ย่อมถึงความทุกข์” ดังนี้ 

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อามนฺเตตฺวา  ภิกฺขู อวุตตกัมมะใน อามนฺเตตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “ภิกฺขเว อาลปนะ  ภิกฺขุภิกฺขุนีอุปาสกอุปาสิกาสุ นิทธารณะ

ใน โย  โกจิ  ปุคฺคโล  โย  โกจิ วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ นิทธารณียะและสุทธกัตตาใน  

กโรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พาโล วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กโรนฺโต  

ปาปกมฺมํ อวุตตกัมมะใน กโรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ปุคฺคโล  มธุสกฺขราทีสุ วิเสสนะ

ของ มธุรรเสสุๆ นิทธารณะใน กญฺจิ  เอว  มธุรรสํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ กญฺจิๆ 

วิเสสนะของ มธุรรสํๆ นิทธารณียะและอวุตตกัมมะใน ขาทมาโนๆ วิเสสนะของ ปุริโสๆ 

อุปมาลิงคัตถะ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ มธุสกฺขราทีสุ  (มธุรรเสสุ)  กญฺจิ  เอว  

มธุรรสํ  ขาทมาโน  ปุริโส,  หฏฺ�ปฺปหฏฺโ� วิกติกัตตาใน หุตฺวา  อุทคฺคุทคฺโค อุปมา- 

วิกติกัตตาใน หุตฺวา  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ อุทคฺคุทคฺโค  หุตฺวา สมานกาลกิริยา

ใน กโรติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฆเฏตฺวา  อนุสนฺธึ อวุตต- 

กัมมะใน ฆเฏตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน เทเสนฺโต  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน เทเสนฺโตๆ 

อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  อิมํ วิเสสนะของ คาถํๆ อวุตตกัมมะใน อาห 

“พาโล สุทธกัตตาใน มญฺญติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตาว

ศัพท์ ปริจเฉทนัตถะ  มธุ อุปมาสัมภาวนาใน มญฺญติ  วาศัพท์ 

อุปมาโชตกะเข้ากับ มธุ  ปาปํ อวุตตกัมมะใน มญฺญติ,  ปาปํ 
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สุทธกัตตาใน ปจฺจติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยาวศัพท์  

ปริจเฉทนัตถะ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปจฺจติ,  จศัพท์ วิเสสโชตกะ  

ปาปํ สุทธกัตตาใน ปจฺจติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยทา กาล-

สัตตมีใน ปจฺจติ, อถ กาลสัตตมี  พาโล สุทธกัตตาใน นิคจฺฉติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทุกฺขํ สัมปาปุณียกัมมะใน นิคจฺฉติ”  อิติ

ศัพท์ สรูปะใน อิมํ  คาถํ ฯ          

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

๒๓. ตตฺถ  “มธุวาติ:  พาลสฺส  หิ  ปาปํ  อกุสลกมฺมํ  กโรนฺตสฺส,  ตํ  กมฺมํ  มธุ  วิย   

มธุรรสํ  วิย  อิฏฺ�ํ  กนฺตํ  มนาปํ  วิย  อุปฏฺ�าติ,  อิติ  นํ  โส  มธํุว  มญฺญติ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “มธุวาติ:  (ปทสฺส)  “พาลสฺส  หิ  ปาปํ  อกุสลกมฺมํ  กโรนฺตสฺส,  ตํ  กมฺมํ  มธุ  วิย  

มธุรรสํ  วิย  (ปุคฺคเลน)  อิฏฺ�ํ  (ปุคฺคเลน)  กนฺตํ  มนาปํ  (วตฺถุ)  วิย  อุปฏฺ�าติ,  อิติ  นํ  (ปาปํ)  โส  

(พาโล)  มธํุ  อิว  มญฺญติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “หิ เพราะว่า  พาลสฺส เมื่อคนพาล  กโรนฺตสฺส กระทําอยู่  

ปาปํ ซึ่งบาป  อกุสลกมฺมํ คือว่าซึ่งกรรมอันเป็นอกุศล,  ตํ  กมฺมํ อ.กรรมนั้น   

อุปฏฺฺ�าติ ย่อมปรากฏ  มธุ  วิย ราวกะ อ.นํ้าผึ้ง  มธุรรสํ  วิย คือว่า ราวกะ อ.รสอัน

หวาน  (วตฺถุ)  วิย คือว่า ราวกะ อ.วัตถุ  (ปุคฺคเลน)  อิฏฺฺ�ํ อันอันบุคคลปรารถนาแล้ว  

(ปุคฺคเลน)  กนฺตํ อันอันบุคคลใคร่แล้ว  มนาปํ อันยังใจให้เอิบอาบ,  โส  (พาโล) อ.คน

พาลนั้น  มญฺญติ ย่อมสําคัญ  นํ  (ปาปํ) ซึ่งบาปนั้น  มธุํ  อิว ว่าเป็นเพียงดังนํ้าหวาน  

อิติ ด้วยประการฉะนี้”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “มธุวาติ:  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. 

เหล่านั้นหนา -บท ว่า “มธุวา” ดังนี้เป็นต้น ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “มธุวา” ดังนี้เป็นต้น ความว่า “เพราะว่า เมื่อคนพาลทําบาป 

คืออกุศลกรรม, กรรมนั้น ย่อมปรากฏ เหมือนนํ้าผึ้ง เหมือนรสอันหวาน เหมือนวัตถุที่

น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าชอบใจ, คนพาลนั้น ย่อมสําคัญบาปนั้นว่าเป็นเหมือนนํ้าหวาน” 

ดังนี้

 ตตฺถ วิเสสนะของ ปเทสุๆ นิทธารณะใน ปทสฺส  “มธุวา” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์  

อาทยัตถะใน ปทสฺสๆ นิทธารณียะและสามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “หิศัพท์ เหตุโชตกะ  

พาลสฺส อนาทรใน กโรนฺตสฺสๆ อนาทรกิริยา  ปาปํ ก็ดี  อกุสลกมฺมํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน  
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กโรนฺตสฺส    ปาปํ วิวริยะใน อกุสลกมฺมํๆ วิวรณะ,  ตํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ สุทธกัตตาใน 

อุปฏฺ�าติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มธุ ก็ดี  มธุรรสํ ก็ดี  วตฺถุ ก็ดี อุปมาลิงคัตถะ  วิย 

สามศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ มธุ  มธุรรสํ และ อิฏฺ�ํ  กนฺตํ  มนาปํ  วตฺถุ  อิฏฺ�ํ ก็ดี  

กนฺตํ ก็ดี  มนาปํ ก็ดี วิเสสนะของ วตฺถุ  ปุคฺคเลน สองบท อนภิหิตกัตตาใน อิฏฺ�ํ และ 

กนฺตํ  มธุ  วิย วิวริยะใน มธุรรสํ วิยๆ วิวรณะและวิวริยะใน อิฏฺฅํ  กนฺตํ  มนาปํ  วิยๆ  

วิวรณะ  โส วิเสสนะของ พาโลๆ สุทธกัตตาใน มญฺญติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิติ

ศัพท์ ปการัตถะ  นํ วิเสสนะของ ปาปํๆ อวุตตกัมมะใน มญฺญติ  มธุํ อุปมาสัมภาวนาใน  

มญฺญติ  อิวศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ มธุํ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๒๔. ยาวาติ:  ยตฺตกํ  กาลํ ฯ

 “ยาวาติ:  (สทฺทสฺส)  ยตฺตกํ  กาลํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กาลํ สิ้นกาล  ยตฺตกํ มีประมาณเท่าใด”  (อิติ) ดังนี้  

(สทฺทสฺส) แห่งศัพท์  “ยาวาติ ว่า “ยาว” ดังนี้ ฯ

 ศัพท์ว่า “ยาว” แปลว่า “สิ้นกาลมีประมาณเท่าใด”

 “ยาว” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน สทฺทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “ยตฺตกํ วิเสสนะ

ของ กาลํๆ อัจจันตสังโยคะใน ปจฺจติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๒๕. ปาปํ  น  ปจฺจตีติ:  ทิฏฺ�ธมฺเม  วา  สมฺปราเย  วา  วิปากํ  น  เทติ,  ตาว  นํ  เอวํ   

มญฺญติ ฯ

 “ปาปํ  น  ปจฺจตีติ:  (ปททฺวยสฺส)  “(ยาว  ปาปํ)  ทิฏฺ�ธมฺเม  วา  สมฺปราเย  วา  วิปากํ  น  เทติ,  

(พาโล)  ตาว  นํ  (ปาปํ)  เอวํ  มญฺญติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ปาปํ) อ.บาป  น  เทติ ย่อมไม่ให้  วิปากํ ซึ่งวิบาก   

ทิฏฺฺ�ธมฺเม  วา ในธรรมอันสัตว์เห็นแล้วหรือ  สมฺปราเย  วา หรือว่าในภพเป็นที่ไปใน

เบื้องหน้าพร้อม  (ยาว) เพียงใด,  (พาโล) อ.คนพาล  มญฺญติ ย่อมสําคัญ  นํ  (ปาปํ) 

ซึ่งบาปนั้น  เอวํ อย่างนี้  ตาว เพียงนั้น”  อิติ ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่ง

บท  “ปาปํ  น  ปจฺจตีติ ว่า “ปาปํ  น  ปจฺจติ” ดังนี้ ฯ
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 สองบทว่า “ปาปํ  น  ปจฺจติ” ความว่า “บาปยังไม่ให้ผลในทิฏฐีธรรมหรือในสัมปรายภพ

เพียงใด, คนพาลย่อมสําคัญบาปนั้นอย่างนี้ เพียงนั้น” ดังนี้

 “ปาปํ  น  ปจฺจติ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปททฺวยสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ   

“ปาปํ สุทธกัตตาใน เทติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยาวศัพท์ ปริจเฉทนัตถะ ทิฏฺ�ธมฺเม 

ก็ดี  สมฺปราเย ก็ดี วิสยาธาระใน เทติ  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ทิฏฺ�ธมฺเม 

และ สมฺปราเย  วิปากํ อวุตตกัมมะใน เทติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน เทติ,  พาโล สุทธกัตตา 

ใน มญฺญติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตาวศัพท์ ปริจเฉทนัตถะ  นํ วิเสสนะของ ปาปํๆ 

อวุตตกัมมะใน มญฺญติ  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน มญฺญติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ  

ลิงคัตถะ ฯ

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

๒๖. ยทา  จาติ:  ยทา  ปนสฺส  ทิฏฺ�ธมฺเม  วา  วิวิธา  กมฺมกรณา  กริยมานสฺส  สมฺปราเย   

วา  นิรยาทีสุ  มหาทุกฺขํ  อนุภวนฺตสฺส,  ตํ  ปาปํ  ปจฺจติ;  อถ  โส  พาโล  ทุกฺขํ   

นิคจฺฉติ  วินฺทติ  ปฏิลภตีติ ฯ

 “ยทา  จาติ:  (วจนสฺส)  “ยทา  ปน  อสฺส  (พาลสฺส  ปุคฺคเลน)  ทิฏฺ�ธมฺเม  วา  วิวิธา  กมฺมกรณา  

กริยมานสฺส  สมฺปราเย  วา  นิรยาทีสุ  (อปาเยสุ)  มหาทุกฺขํ  อนุภวนฺตสฺส,  ตํ  ปาปํ  ปจฺจติ;  อถ  

โส  พาโล  ทุกฺขํ  นิคจฺฉติ  วินฺทติ  ปฏิลภตีติ  (อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “ปน ก็  อสฺส  (พาลสฺส) เมื่อคนพาลนั้น  (ปุคฺคเลน)   

กริยมานสฺส อัน- อันบุคคล -กระทําอยู่  กมฺมกรณา ซึ่งกรรมกรณ์ ท.  วิวิธา อันมี

อย่างต่างๆ   ทิฏฺฺ�ธมฺเม  วา ในธรรมอันสัตว์เห็นแล้ว หรือ  วา หรือว่า  อนุภวนฺตสฺส 

เสวยอยู่  มหาทุกฺขิํ ซึ่งความทุกข์อันใหญ่  นิรยาทีสุ  (อปาเยสุ) ในอบาย ท. มีนรก

เป็นต้น  สมฺปราเย  ในภพเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพร้อม  ยทา ในกาลใด,  ตํ  ปาปํ 

อ.บาปนั้น  ปจฺจติ ย่อมเผล็ดผล,  อถ ในกาลนั้น  โส  พาโล อ.คนพาลนั้น  นิคจฺฉิติ 

ย่อมเข้าถึง  วินฺทติ คือว่า ย่อมประสบ  ปฏฺิลภติ คือว่า ย่อมได้เฉพาะ  ทุกฺขิํ ซึ่งความ

ทุกข์”  อิติ ดังนี้  (วจนสฺส) แห่งคํา  “ยทา  จาติ ว่า “ยทา  จ” ดังนี้เป็นต้น ฯ

 คําว่า “ยทา  จ” ดังนี้เป็นต้น ความว่า “ก็ ในกาลใด เมื่อคนพาลนั้น ที่บุคคลทํา

กรรมกรณ์อย่างต่างๆ ในทิฏฐีธรรมหรือว่าเสวยความทุกข์ใหญ่ในอบายทั้งหลายมีนรก

เป็นต้นในสัมปรายภพ, บาปนั้น ย่อมเผล็ดผล, ในกาลนั้น คนพาลนั้น ย่อมเข้าถึงความ
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ทุกข์ คือว่าย่อมประสบทุกข์ ได้แก่ได้รับความทุกข์” 

 “ยทา  จ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ อาทยัตถะใน วจนสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “ปนศัพท์ 

วากยารัมภโชตกะ  อสฺส วิเสสนะของ พาลสฺสๆ อนาทรใน กริยมานสฺส และ 

อนุภวนฺตสฺส  กริยมานสฺส ก็ดี  อนุภวนฺตสฺส ก็ดี อนาทรกิริยา  ยทา กาลสัตตมี   

ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน กริยมานสฺส  ทิฏฺ�ธมฺเม วิสยาธาระใน กริยมานสฺส  วิวิธา  

วิเสสนะของ กมฺมกรณาๆ อวุตตกัมมะใน กริยมานสฺส  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้า

กับ ทิฏฺ�ธมฺเม  วิวิธา  กมฺมกรณา  กริยมานสฺส และ สมฺปราเย  นิรยาทีสุ  มหาทุกฺขํ  

อนุภวนฺตสฺส,  สมฺปราเย วิสยาธาระใน อนุภวนฺตสฺส  นิรยาทีสุ วิเสสนะของ อปาเยสุๆ 

วิสยาธาระใน อนุภวนฺตสฺส  มหาทุกฺขํ อวุตตกัมมะใน อนุภวนฺตสฺส,  ตํ วิเสสนะของ 

ปาปํๆ สุทธกัตตาใน ปจฺจติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  อถ กาลสัตตมี  โส วิเสสนะของ 

พาโลๆ สุทธกัตตาใน นิคจฺฉติ  วินฺทติ และปฏิลภติ  นิคจฺฉติ ก็ดี  วินฺทติ ก็ดี  ปฏิลภติ 

ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทุกฺขํ อวุตตกัมมะใน นิคจฺฉติ  วินฺทติ และปฏิลภติ  นิคจฺฉติ 

วิวริยะใน วินฺทติๆ วิวรณะและวิวริยะใน ปฏิลภติๆ วิวรณะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ 

ลิงคัตถะ ฯ  

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

๒๗. เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปุณึสุ ฯ

 เทสนาวสาเน  พหู  (ชนา)  โสตาปตฺติผลาทีนิ  (อริยผลานิ)  ปาปุณึสุ ฯ

 เทสนาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระเทศนา  พหู  (ชนา) อ.ชน ท. มาก   

ปาปุณึสุ บรรลุแล้ว  (อริยผลานิ) ซึ่งอริยผล ท.  โสตาปตฺติผลาทีนิ มีโสดาปัตติผล

เป็นต้น ฯ

 ในเวลาจบพระเทศนา พวกชนเป็นจํานวนมาก ต่างบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติ-

ผลเป็นต้น

 เทสนาวสาเน กาลสัตตมีใน ปาปุณึสุ  พหู วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณึสุๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  โสตาปตฺติผลาทีนิ วิเสสนะของ อริยผลานิๆ สัมปาปุณียกัมมะ 

ใน ปาปุณึสุ ฯ

 ................................................................................................................................
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๒๘. อปเรน  สมเยน  ธมฺมสภายํ  มหาชโน  กถํ  สมุฏฺ�าเปสิ  “ขีณาสวาปิ  มญฺเญ   

กามสุขํ  สาทิยนฺติ  กามํ  เสวนฺติ,  กึ  น  เสวิสฺสนฺติ;  น  เหเต  โกฬาปรุกฺขา,  น   

วมฺมิกา,  อลฺลมํสสรีราเยว;  ตสฺมา  เอเตปิ  กามสุขํ  สาทิยนฺติ,  กามํ  เสวนฺตีติ ฯ

 อปเรน  สมเยน  ธมฺมสภายํ  มหาชโน  กถํ  สมุฏฺ�าเปสิ  “ขีณาสวาปิ  มญฺเญ  กามสุขํ  สาทิยนฺติ  

กามํ  เสวนฺติ,  กึ  น  เสวิสฺสนฺติ;  น  หิ  เอเต  (ขีณาสวา)  โกฬาปรุกฺขา  (โหนฺติ),  น  วมฺมิกา  

(โหนฺติ),  อลฺลมํสสรีรา  เอว  (โหนฺติ);  ตสฺมา  เอเตปิ  (ขีณาสวา)  กามสุขํ  สาทิยนฺติ,  กามํ   

เสวนฺตีติ ฯ

 อปเรน  สมเยน ในสมัยอื่นอีก  มหาชโน อ.มหาชน  กถํ ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าว   

อิติ ว่า “ขิีณาสวาปิ แม้ อ.พระขีณาสพ ท.  มญฺเญ  สาทิยนฺติ เห็นจะ ย่อมยินดี   

กามสุขิํ ซึ่งความสุขในกาม  มญฺเญ  เสวนฺติ เห็นจะ ย่อมเสพ  กามํ ซึ่งกาม,  น   

เสวิสฺสนฺติ จักไม่เสพ  กึ เพราะอะไร,  หิ เพราะว่า  เอเต  (ขิีณาสวา) อ.พระขีณาสพ 

ท. เหล่านั่น  โกฬาปรุกฺขิา เป็นต้นไม้อันผุ  (โหนฺติ) ย่อมเป็น  น หามิได้,  วมฺมิกา 

เป็นจอมปลวก  (โหนฺติ) ย่อมเป็น  น หามิได้,  อลฺลมํสสรีรา  เอว เป็นผู้มีเนื้อและ

สรีระอันสดนั่นเทียว  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  เอเตปิ  (ขิีณาสวา) 

อ.พระขีณาสพ ท. แม้เหล่านั่น  สาทิยนฺติ ย่อมยินดี  กามสุขิํ ซึ่งความสุขในกาม   

เสวนฺติ ย่อมเสพ  กามํ ซึ่งกาม”  อิติ ดังนี้  สมุฏฺฺ�าเปสิ ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว  ธมฺม-

สภายํ ในโรงเป็นที่กล่าวซึ่งธรรม ฯ

 ในสมัยอื่นอีก มหาชนพากันสนทนาที่ธรรมสภาว่า “แม้พระขีณาสพทั้งหลาย เห็นจะ

ยินดีความสุขในกาม เห็นจะเสพกาม จักไม่เสพเพราะอะไร, เพราะว่า พระขีณาสพ

เหล่านั่น มิได้เป็นต้นไม้ที่ผุ มิได้เป็นจอมปลวก เป็นผู้มีเนื้อและสรีระที่สดนั่นแหละ, 

เพราะฉะนั้น แม้พระขีณาสพเหล่านั่น ย่อมยินดีความสุขในกาม ย่อมเสพกาม” ดังนี้

 อปเรน วิเสสนะของ สมเยนๆ ตติยากาลสัตตมีใน สมุฏฺ�าเปสิ  มหาชโน เหตุกัตตาใน 

สมุฏฺ�าเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ธมฺมสภายํ วิสยาธาระใน สมุฏฺ�าเปสิ  กถํ  

การิตกัมมะใน สมุฏฺ�าเปสิ  “อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ขีณาสวาๆ สุทธกัตตาใน  

สาทิยนฺติ  เสวนฺติ และเสวิสฺสนฺติ  สาทิยนฺติ ก็ดี  เสวนฺติ ก็ดี  เสวิสฺสนฺติ ก็ดี อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  มญฺเญ สังสยัตถะ  กามสุขํ อวุตตกัมมะใน สาทิยนฺติ  กามํ อวุตตกัมมะ 

ใน เสวนฺติ  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน เสวิสฺสนฺติ,  หิศัพท์ เหตุโชตกะ   
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เอเต วิเสสนะของ ขีณาสวาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ สามบท อาขยาตบทกัตตุวาจก   

นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  โกฬาปรุกฺขา วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ   

วมฺมิกา วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อลฺลมํสสรีราๆ วิกติกัตตาใน 

โหนฺติ,  ตสฺมา เหตวัตถะ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เอเตๆ วิเสสนะของ ขีณาสวาๆ 

สุทธกัตตาใน สาทิยนฺติ และ เสวนฺติ  สาทิยนฺติ ก็ดี  เสวนฺติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก   

กามสุขํ อวุตตกัมมะใน สาทิยนฺติ  กามํ อวุตตกัมมะใน เสวนฺติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน กถํ ฯ

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

๒๙. สตฺถา  อาคนฺตฺวา  “กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา,“อิมาย 

นามาติ  วุตฺเต,  “น  ภิกฺขเว  ขีณาสวา  กามสุขํ  สาทิยนฺติ  น  กามํ  เสวนฺติ,   

ยถา  หิ  ปทุมปตฺเต  ปติตํ  อุทกพินฺทุ  น  ลิปฺปติ  น  สณฺ�าติ,  วินิวฏฺเฏตฺวา   

ปตเตว;  ยถา  จ  อารคฺเค  สาสโป  น  ลิปฺปติ  น  สณฺ�าติ,  วินิวฏฺเฏตฺวา  ปตเตว;   

เอวํ  ขีณาสวสฺส  จิตฺเต  ทุวิโธปิ  กาโม  น  ลิปฺปติ  น  สณฺ�าตีติ  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา 

ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมํ  พฺราหฺมณวคฺเค  คาถมาห

  “วาริ  โปกฺขิรปตฺเตว    อารคฺเคริว  สาสโป

  โย  น  ลิปฺปติ  กาเมสุ;    ตมหํ  พฺรูมิ  พฺราหฺมณนฺติ ฯ

 สตฺถา  อาคนฺตฺวา  “(ตุมฺเห)  กาย  นุ  อตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “(มยํ  

เอตรหิ)  อิมาย  นาม  (กถาย  สนฺนิสินฺนา  อมฺห)”  อิติ  (วจเน  เตหิ  ภิกฺขูหิ)  วุตฺเต,  “น  ภิกฺขเว  

ขีณาสวา  กามสุขํ  สาทิยนฺติ  น  กามํ  เสวนฺติ,  ยถา  หิ  ปทุมปตฺเต  ปติตํ  อุทกพินฺทุ  น  ลิปฺปติ  

น  สณฺ�าติ,  วินิวฏฺเฏตฺวา  ปตติ  เอว;  ยถา  จ  อารคฺเค  สาสโป  น  ลิปฺปติ  น  สณฺ�าติ,   

วินิวฏฺเฏตฺวา  ปตติ  เอว;  เอวํ  ขีณาสวสฺส  จิตฺเต  ทุวิโธปิ  กาโม  น  ลิปฺปติ  น  สณฺ�าตีติ   

(วตฺวา)  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมํ  พฺราหฺมณวคฺเค  คาถํ  อาห

  “วาริ  โปกฺขิรปตฺเต  (อลิปฺปนฺตํ)  อิว    

  อารคฺเค  (อลิปฺปนฺโต)  อิว  สาสโป

  โย  (ปุคฺคโล)  น  ลิปฺปติ  กาเมสุ;    

  ตํ  (ปุคฺคลํ)  อหํ  พฺรูมิ  พฺราหฺมณนฺติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  อาคนฺตฺวา เสด็จมาแล้ว  ปุจฺฉิิตฺวา ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  

“ภิกฺขิเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  สนฺนิสินฺนา เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว  กถาย 
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ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว  กาย  นุ อะไรหนอ  อตฺถ ย่อมมี  เอตรหิ ในกาลนี้”  อิติ 

ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.ข้าพระองค์ ท.  (สนฺนิสินฺนา) เป็นผู้นั่ง

พร้อมกันแล้ว  (กถาย) ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว  อิมาย  นาม ชื่อนี้  (อมฺห) ย่อมมี  

(เอตรหิ) ในกาลนี้”  อิติ ดังนี้  (เตหิ  ภิกฺขิูหิ) อันภิกษุ ท. เหล่านั้น  วุตฺเต กราบทูล

แล้ว,  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขิเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ขิีณาสวา อ.พระขีณาสพ ท.  

สาทิยนฺติ ย่อมยินดี  กามสุขิํ ซึ่งความสุขในกาม  น หามิได้  เสวนฺติ ย่อมเสพ  กามํ 

ซึ่งกาม  น หามิได้,  หิ เหมือนอย่างว่า  อุทกพินฺทุ อ.หยาดแห่งนํ้า  ปติตํ อันตกไป

แล้ว  ปทุมปตฺเต บนใบแห่งดอกปทุม  น  ลิปฺปติ ย่อมไม่ติด  น  สณฺ�าติ ย่อมไม่ตั้ง

อยู่ด้วยดี  วินิวฏฺฺเฏฺตฺวา  ปตติ  เอว ย่อมตกกลิ้งไปแล้วนั่นเทียว  ยถา ฉันใด,  จ อนึ่ง   

สาสโป อ.เมล็ดพันธุ์ผักกาด  น  ลิปฺปติ ย่อมไม่ติด  น  สณฺ�าติ ย่อมไม่ตั้งอยู่ด้วยดี  

อารคฺเค บนปลายแห่งเหล็กแหลม  วินิวฏฺฺเฏฺตฺวา  ปตติ  เอว ย่อมตกกลิ้งไปแล้วนั่น

เทียว  ยถา ฉันใด,  กาโม อ.กาม  ทุวิโธปิ แม้อันมีอย่างสอง  น  ลิปฺปติ ย่อมไม่ติด  

น  สณฺ�าติ ย่อมไม่ตั้งอยู่ด้วยดี  จิตฺเต ในจิต  ขิีณาสวสฺส ของพระขีณาสพ  เอวํ  

ฉันนั้น”  อิติ ดังนี้  อนุสนฺธึ  ฆเฏฺตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต เมื่อทรง สืบต่อ ซึ่งอนุสนธิ 

แสดง ซึ่งธรรม  อาห ตรัสแล้ว  คาถํ ซึ่งพระคาถา  พฺราหฺมณวคฺเค ในพราหมณวรรค  

อิมํ นี้  อิติ ว่า

“โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  น  ลิปฺปติ ย่อมไม่ติด  กาเมสุ  

ในกาม ท.  วาริ  อิว เพียงดัง อ.นํ้า  อลิปฺปนฺตํ ไม่ติดอยู่   

โปกฺขิรปตฺเต บนใบแห่งดอกบัว  สาสโป  อิว เพียงดัง อ.เมล็ด

พันธุ์ผักกาด  (อลิปฺปนฺโต) ไม่ติดอยู่  อารคฺเค บนปลายแห่ง

เหล็กแหลม,  อหํ อ.เรา  พฺรูมิ ย่อมเรียก  ตํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล

นั้น  พฺราหฺมณํ ว่าเป็นพราหมณ์”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัสถามว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเป็นผู้นั่งประชุมพูด

คุยกันด้วยเรื่องอะไรหนอในบัดนี้” ดังนี้, เมื่อพวกภิกษุกราบทูลว่า “ด้วยเรื่องชื่อนี้”, จึง

ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระขีณาสพทั้งหลาย มิได้ยินดีความสุขในกาม มิได้เสพ

กาม, เหมือนอย่างที่หยาดนํ้าที่ตกลงบนใบบัว ย่อมไม่ติด ย่อมไม่ตั้งอยู่ด้วยดี ย่อมกลิ้ง

ตกลงไปนั่นแหละ ฉันใด, อนึ่ง เมล็ดพันธุ์ผักกาด ย่อมไม่ติด ย่อมไม่ตั้งอยู่ด้วยดีบน

ปลายเหล็กแหลม ย่อมกลิ้งตกลงไปนั่นแหละ ฉันใด, กามแม้มี ๒ อย่าง ย่อมไม่ติด 
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ย่อมไม่ตั้งอยู่ด้วยดีในจิตของพระขีณาสพ ฉันนั้น” ดังนี้ เมื่อทรงสืบต่ออนุสนธิแสดง

ธรรม ตรัสพระคาถาในพราหมณวรรคนี้ว่า

“บุคคลใด ย่อมไม่ติดในกามทั้งหลาย เหมือนนํ้าไม่ติดอยู่บนใบ

บัว เหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่ติดอยู่บนปลายเหล็กแหลม, 

เราเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นพราหมณ์” ดังนี้

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาคนฺตฺวา ปุพพกาลกริยาใน  

ปุจฺฉิตฺวา  “ภิกฺขเว อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กาย 

วิเสสนะของ กถาย  นุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เอตรหิ กาลสัตตมีใน อตฺถ  กถาย กรณะใน  

สนฺนิสินฺนาๆ วิกติกัตตาใน อตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

วตฺวา,  “มยํ สุทธกัตตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตรหิ กาลสัตตมีใน อมฺห  

นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ อิมายๆ วิเสสนะของ กถายๆ กรณะใน สนฺนิสินฺนาๆ 

วิกติกัตตาใน อมฺห”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  เตหิ  

วิเสสนะของ ภิกฺขูหิๆ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  “ภิกฺขเว อาลปนะ  ขีณาสวา สุทธกัตตา 

ใน สาทิยนฺติ และเสวนฺติ  สาทิยนฺติ ก็ดี  เสวนฺติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์  

ปฏิเสธนัตถะ  กามสุขํ อวุตตกัมมะใน สาทิยนฺติ  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  กามํ อวุตต- 

กัมมะใน เสวนฺติ,  หิศัพท์ ตัปปาฏิกรณโชตกะ  ปติตํ วิเสสนะของ อุทกพินฺทุๆ สุทธ- 

กัตตาใน ลิปฺปติ  สณฺ�าติ และปตติ  ลิปฺปติ ก็ดี  สณฺ�าติ ก็ดี  ปตติ ก็ดี อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ยถา อุปมาโชตกะ  ปทุมปตฺเต วิสยาธาระใน ปติตํ  น สองศัพท์ ปฏิเสธะใน 

ลิปฺปติ และ สณฺ�าติ  วินิวฏฺเฏตฺวา สมานกาลกิริยาใน ปตติ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

ปตติ, จศัพท์ สัมปิณฑนัตถะ  สาสโป สุทธกัตตาใน ลิปฺปติ  สณฺ�าติ และปตติ  ลิปฺปติ 

ก็ดี  สณฺ�าติ ก็ดี  ปตติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยถา อุปมาโชตกะ  อารคฺเค  

วิสยาธาระใน ลิปฺปติ และสณฺ�าติ  น สองศัพท์ ปฏิเสธะใน ลิปฺปติ และ สณฺ�าติ   

วินิวฏฺเฏตฺวา สมานกาลกิริยาใน ปตติ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปตติ,  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ ทุวิโธๆ วิเสสนะของ กาโมๆ สุทธกัตตาใน ลิปฺปติ และ สณฺ�าติ   

ลิปฺปติ ก็ดี  สณฺ�าติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ อุปเมยยโชตกะ  ขีณาสวสฺส  

สามีสัมพันธะใน จิตฺเตๆ วิสยาธาระใน ลิปฺปติ และ สณฺ�าติ  น สองศัพท์ ปฏิเสธะใน 

ลิปฺปติ และ สณฺ�าติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฆเฏตฺวา  อนุสนฺธึ 

อวุตตกัมมะใน ฆเฏตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน เทเสนฺโต  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน  
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เทเสนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  อิมํ วิเสสนะของ คาถํ  พฺราหฺมณวคฺเค  

ภินนาธาระใน คาถํๆ อวุตตกัมมะใน อาห

“โย วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน ลิปฺปติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  วาริ อุปมาลิงคัตถะ  โปกฺขรปตฺเต วิสยาธาระใน  

อลิปฺปนฺตํๆ วิเสสนะของ วาริ  อิวศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ วาริ  

โปกฺขรปตฺเต  อลิปฺปนฺตํ,  อารคฺเค วิสยาธาระใน อลิปฺปนฺโตๆ  

วิเสสนะของ สาสโปๆ อุปมาลิงคัตถะ  อิวศัพท์ อุปมาโชตกะ

เข้ากับ อารคฺเค  อลิปฺปนฺโต  สาสโป,  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ลิปฺปติ  

กาเมสุ วิสยาธาระใน ลิปฺปติ,  อหํ สุทธกัตตาใน พฺรูมิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ ปุคฺคลํๆ อวุตตกัมมะใน พฺรูมิ   

พฺราหฺมณํ สัมภาวนาใน พฺรูมิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิมํ  คาถํ ฯ        

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

๓๐. อิมิสฺสา  อตฺโถ  พฺราหฺมณวคฺเคเยว  อาวิภวิสฺสติ ฯ

 อิมิสฺสา  (คาถาย)  อตฺโถ  พฺราหฺมณวคฺเค  เอว  อาวิภวิสฺสติ ฯ

 อตฺโถ อ.เนื้อความ  อิมิสฺสา  (คาถาย) แห่งพระคาถานี้  อาวิภวิสฺสติ จักมีแจ้ง   

พฺราหฺมณวคฺเค  เอว ในพราหมณวรรคนั่นเทียว ฯ

 เนื้อความของพระคาถานี้ จักมีอย่างแจ่มแจ้งในพราหมณวรรคนั่นแหละ

 อตฺโถ สุทธกัตตาใน อาวิภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมิสฺสา วิเสสนะของ  

คาถายๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ พฺราหฺมณวคฺเคๆ  

วิสยาธาระใน อาวิภวิสฺสติ ฯ

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

๓๑. สตฺถา  ปน  ราชานํ  ปเสนทิโกสลํ  ปกฺโกสาเปตฺวา  “มหาราช  อิมสฺมึ  สาสเน  ยเถว 

กุลปุตฺตา  เอวํ  กุลธีตโรปิ  มหนฺตํ  ญาติคณญฺจ  โภคกฺขนฺธญฺจ  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา   

อรญฺเญ  วิหรนฺติ,  ตา  อรญฺเญ  วิหรมานา  ราครตฺตา  ปาปปุคฺคลา  โอมานาติมาน- 

วเสน  วิเหเ�นฺติปิ  พฺรหฺมจริยนฺตรายํปิ  ปาเปนฺติ;  ตสฺมา  ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส  อนฺโตนคเร 

วสนฏฺ�านํ  กาตํุ  วฏฺฏตีติ ฯ



๑๐. เรื่่�องพรื่ะอุบลวรื่รื่ณาเถรื่ี 25วรรค]

 สตฺถา  ปน  (ปุคฺคลํ)  ราชานํ  ปเสนทิโกสลํ  ปกฺโกสาเปตฺวา  (อาห)  “มหาราช  อิมสฺมึ  สาสเน  

ยถา  เอว  กุลปุตฺตา  (มหนฺตํ  ญาติคณํ  จ  โภคกฺขนฺธํ  จ  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  อรญฺเญ  วิหรนฺติ),  

เอวํ  (อิมสฺมึ  สาสเน)  กุลธีตโรปิ  มหนฺตํ  ญาติคณํ  จ  โภคกฺขนฺธํ  จ  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  อรญฺเญ  

วิหรนฺติ,  ตา  (กุลธีตโร)  อรญฺเญ  วิหรมานา  ราครตฺตา  ปาปปุคฺคลา  โอมานาติมานวเสน   

วิเหเ�นฺติปิ  (ตา  กุลธีตโร  อรญฺเญ  วิหรมานา)  พฺรหฺมจริยนฺตรายํปิ  ปาเปนฺติ;  ตสฺมา  (ตยา)   

ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส  อนฺโตนคเร  วสนฏฺ�านํ  กาตํุ  วฏฺฏตีติ ฯ

 ปน ก็  สตฺถา อ.พระศาสดา  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  ปกฺโกสาเปตฺวา ให้กราบทูลแล้ว  

ราชานํ ซึ่งพระราชา  ปเสนทิโกสลํ พระนามว่าปเสนทิโกศล  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  

“มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร  กุลปุตฺตา อ.กุลบุตร ท.  อิมสฺมึ  สาสเน ในศาสนานี้   

(ปหาย) ละแล้ว  (ญาติคณํ) ซึ่งหมู่แห่งญาติ  (มหนฺตํ) อันใหญ่  (จ) ด้วย   

(โภคกฺขินฺธํ) ซึ่งกองแห่งโภคะ  (มหนฺตํ) อันใหญ่  (จ) ด้วย  (ปพฺพชิตฺวา) บวชแล้ว  

(วิหรนฺติ) ย่อมอยู่  (อรญฺเญ) ในป่า  ยถา  เอว ฉันใดนั่นเทียว,  กุลธีตโรปิ แม้ 

อ.กุลธิดา ท.  (อิมสฺมึ  สาสเน) ในศาสนานี้  ปหาย ละแล้ว  ญาติคณํ ซึ่งหมู่แห่งญาติ  

มหนฺตํ อันใหญ่  จ ด้วย  โภคกฺขินฺธํ ซึ่งกองแห่งโภคะ  (มหนฺตํ) อันใหญ่  จ ด้วย  

ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  วิหรนฺติ ย่อมอยู่  อรญฺเญ ในป่า  เอวํ ฉันนั้น,  ปาปปุคฺคลา 

อ.บุคคลผู้ชั่ว ท.  ราครตฺตา ผู้กําหนัดแล้วเพราะราคะ  วิเหเ�นฺติปิ ย่อมเบียดเบียน  

ตา  (กุลธีตโร) ซึ่งกุลธิดา ท. เหล่านั้น  วิหรมานา ผู้อยู่อยู่  อรญฺเญ ในป่า   

โอมานาติมานวเสน ด้วยสามารถแห่งการดูหมิ่นและการดูแคลนบ้าง  (ตา  กุลธีตโร) 

ยังกุลธิดา ท. เหล่านั้น  วิหรมานา ผู้อยู่อยู่  อรญฺเญ ในป่า  ปาเปนฺติ ย่อมให้ถึง  

พฺรหฺมจริยนฺตรายํปิ ซึ่งอันตรายแห่งพรหมจรรย์ บ้าง,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (ตยา)  

ภิกฺขิุนีสงฺฺฆสฺส  อนฺโตนคเร  วสนฏฺฺ�านํ  กาตํุ อ.อัน- อันพระองค์ -ทรงกระทํา ซึ่งที่

เป็นที่อยู่ ในภายในแห่งพระนคร แก่หมู่แห่งภิกษุณี  วฏฺฺฏฺติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี ้ฯ                

 ก็ พระศาสดาทรงใช้ให้บุคคลไปทูลเชิญพระเจ้าปเสนทิโกศล ตรัสว่า “ดูก่อนมหาบพิตร 

พวกกุลบุตรในศาสนานี้ ละหมู่ญาติหมู่ใหญ่และกองโภคทรัพย์กองใหญ่ บวชแล้วอยู่

ในป่า ฉันใดนั่นเทียว, แม้พวกกุลธิดาในศาสนานี้ ก็ละหมู่ญาติหมู่ใหญ่และกอง

โภคทรัพย์กองใหญ่ บวชอยู่ในป่า ฉันนั้นเหมือนกัน, พวกบุคคลผู้ชั่ว กําหนัดเพราะ

ราคะ เบียดเบียนพวกกุลธิดาเหล่านั้น ผู้อยู่ในป่า ด้วยสามารถการดูหมิ่นและดูแคลน 
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บ้าง ทําให้พวกกุลธิดาเหล่านั้น ผู้อยู่ในป่า ถึงอันตรายแห่งพรหมจรรย์ บ้าง, เพราะ

ฉะนั้น การที่พระองค์สร้างที่อยู่ในภายในพระนครเพื่อภิกษุณีสงฆ์ ย่อมควร” ดังนี้ 

 ปน วากยารัมภโชตกะ  สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคลํ  

การิตกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺวา  ราชานํ อวุตตกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺวา  ปเสนทิโกสลํ 

สัญญาวิเสสนะของ ราชานํ  ปกฺโกสาเปตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “มหาราช  

อาลปนะ  กุลปุตฺตา สุทธกัตตาใน วิหรนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ 

สาสเน ภินนาธาระใน กุลปุตฺตา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ยถาๆ อุปมาโชตกะ   

มหนฺตํ วิเสสนะของ ญาติคณํ และ โภคกฺขนฺธํ  ญาติคณํ ก็ดี  โภคกฺขนฺธํ ก็ดี อวุตต- 

กัมมะใน ปหาย  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ญาติคณํ และโภคกฺขนฺธํ  ปหาย 

ปุพพกาลกิริยาใน ปพฺพชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิหรนฺติ  อรญฺเญ วิสยาธาระใน  

วิหรนฺติ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ กุลธีตโรๆ สุทธกัตตาใน วิหรนฺติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เอวํ อุปเมยยโชตกะ  อิมสฺมึ วิเสสนะของ สาสเนๆ ภินนาธาระใน กุลธีตโร  

มหนฺตํ วิเสสนะของ ญาติคณํ และ โภคกฺขนฺธํ  ญาติคณํ ก็ดี  โภคกฺขนฺธํ ก็ดี อวุตต- 

กัมมะใน ปหาย  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ญาติคณํ และโภคกฺขนฺธํ  ปหาย 

ปุพพกาลกิริยาใน ปพฺพชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิหรนฺติ  อรญฺเญ วิสยาธาระใน  

วิหรนฺติ,   ราครตฺตา วิเสสนะของ ปาปปุคฺคลาๆ สุทธกัตตาใน วิเหเ�นฺติ และเหตุกัตตา 

ใน ปาเปนฺติ  วิเหเ�นฺติ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปาเปนฺติ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  

ตา วิเสสนะของ กุลธีตโรๆ อวุตตกัมมะใน วิเหเ�นฺติ  อรญฺเญ วิสยาธาระใน  

วิหรมานาๆ วิเสสนะของ กุลธีตโร  โอมานาติมานวเสน ตติยาวิเสสนะใน วิเหเ�นฺติ   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ วิเหเ�นฺติ  ตา วิเสสนะของ กุลธีตโรๆ การิตกัมมะใน  

ปาเปนฺติ  อรญฺเญ วิสยาธาระใน วิหรมานาๆ วิเสสนะของ กุลธีตโร  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ พฺรหฺมจริยนฺตรายํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาเปนฺติ,  ตสฺมา  

เหตวัตถะ  กาตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตยา อนภิหิตกัตตาใน 

กาตุํ  ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส สัมปทานใน กาตุํ  อนฺโตนคเร วิสยาธาระใน กาตุํ  วสนฏฺ�านํ  

อวุตตกัมมะใน กาตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ               

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

๓๒. ราชา  “สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  นครสฺส  เอกปสฺเส  ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส  วสนฏฺ�านํ  กาเรสิ ฯ  

 ราชา  “สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  (ปุคฺคลํ)  นครสฺส  เอกปสฺเส  ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส  วสนฏฺ�านํ  กาเรสิ ฯ   



๑๐. เรื่่�องพรื่ะอุบลวรื่รื่ณาเถรื่ี 27วรรค]

ราชา อ.พระราชา  สมฺปฏฺิจฺฉิิตฺวา ทรงรับพร้อมแล้ว  อิติ วา่  “สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังนี้  

(ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  กาเรสิ ให้กระทําแล้ว  วสนฏฺฺ�านํ ซึ่งที่เป็นที่อยู่  ภิกฺขิุนี-

สงฺฺฆสฺส แก่หมู่แห่งภิกษุณี  เอกปสฺเส ณ ที่ข้างหนึ่ง  นครสฺส แห่งพระนคร ฯ

 พระราชาทรงรับว่า “ดีละ” แล้วรับสั่งให้บุคคลช่วยสร้างที่อยู่เพื่อภิกษุณีสงฆ์ ณ ที่ข้าง

หนึ่ง แห่งพระนคร

 ราชา เหตุกัตตาใน กาเรสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  “สาธุ สัมปฏิจฉนัตถลิงคัตถะ”  

อิติศัพท์ อาการะใน สมฺปฏิจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กาเรสิ  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน 

กาเรสิ  นครสฺส สามีสัมพันธะใน เอกปสฺเสๆ วิสยาธาระใน กาเรสิ  ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส 

สัมปทานใน กาเรสิ  วสนฏฺ�านํ อวุตตกัมมะใน กาเรสิ ฯ

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

๓๓. ตโต  ปฏฺ�าย  ภิกฺขุนิโย  อนฺโตคาเมเยว  วสนฺติ ฯ

 ตโต  (กาลโต)  ปฏฺ�าย  ภิกฺขุนิโย  อนฺโตคาเม  เอว  วสนฺติ ฯ

 ภิกฺขิุนิโย อ.ภิกษุณี ท.  วสนฺติ ย่อมอยู่  อนฺโตคาเม  เอว ในภายในแห่งหมู่บ้าน 

นั่นเทียว  ปฏฺฺ�าย จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น ฯ

 จําเดิมแต่นั้นมา พวกภิกษุณีย่อมอยู่ในภายในหมู่บ้านเท่านั้น

   ภิกฺขุนิโย สุทธกัตตาใน วสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตโต วิเสสนะของ กาลโตๆ  

อปาทานใน ปฏฺ�ายๆ กิริยาวิเสสนะใน วสนฺติ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อนฺโตคาเมๆ 

วิสยาธาระใน วสนฺติ ฯ

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

อุปฺปลวณฺณาเถรีวตฺถุ ฯ

อุปฺปลวณฺณาเถรีวตฺถุ  (นิฏฺ�ิตํ) ฯ

อุปฺปลวณฺณาเถรีวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระอุบลวรรณาผู้เถรี  (นิฏฺฺ�ิตํ) จบแล้ว ฯ

อุปฺปลวณฺณาเถรีวตฺถุ สุทธกัตตาใน นิฏฺ�ิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ

จบเร่ืองพระอุบลวรรณาเถรี
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วเิคราะห์ศัพท์กติก์-สมาส-ตัทธติ

อุปฺปลวณฺณาเถรีวตฺถุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. อุุปฺฺปฺลวณฺฺณฺา  จ  สา  เถรีี  จาติิ  อุุปฺฺปฺลวณฺฺณฺาเถรีี. (อุุปฺฺปฺลวณฺฺณฺา + เถรีี) วิเสสนุุติติรีบท- 

กััมมธารียสมาส

	 	 อุปฺปลวณฺณา		จ	อ.ชื่อว่าอุบลวรรณาด้วย		สา	อ.ชื่อว่าอุบลวรรณานั้น		เถรี		จ	เป็นพระเถรีด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		อุปฺปลวณฺณาเถรี	ชื่อว่าอุปฺปลวณฺณาเถรี.	(พระอุบลวรรณาผู้เถรี,	พระอุบลวรรณาเถรี)	

 ๒. อุุปฺฺปฺลวณฺฺณฺาเถรีิยา  วติฺถุ  อุุปฺฺปฺลวณฺฺณฺาเถรีีวติฺถุ. (อุุปฺฺปฺลวณฺฺณฺาเถรีี + วติฺถุ) ฉัฏฐีติัปฺปฺุรีิสสมาส

	 	 วตฺถุ	 อ.เรื่อง	 	 อุปฺปลวณฺณาเถริยา	 แห่งพระอุบลวรรณาผู้เถรี	 	 อุปฺปลวณฺณาเถรีวตฺถุ	 ชื่อว่า 

อุปฺปลวณฺณาเถรีวตฺถุ.	(เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี)

ปทุมุตฺตรพุทฺโธ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปทุมุตฺตโร		จ		โส		พุทฺโธ		จาติ		ปทุมุตฺตรพุทฺโธ.	(ปทุมุตฺตร	+	พุทฺธ)

	 ปทุมุตฺตโร		จ	อ.พระนามว่าปทุมุตตระด้วย		โส	อ.พระนามว่าปทุมุตตระนั้น		พุทฺโธ		จ	เป็นพระพุทธเจ้า

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปทุมุตฺตรพุทฺโธ	ชื่อว่าปทุมุตฺตรพุทฺธ.	(พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ)

กปฺปสตสหสฺสํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กปฺปานํ		สตสหสฺสํ		กปฺปสตสหสฺสํ.	(กปฺป	+	สตสหสฺส)

	 สตสหสฺสํ	อ.แสน		กปฺปานํ	แห่งกัป	ท.		กปฺปสตสหสฺสํ	ชื่อว่ากปฺปสตสหสฺส.	(แสนกัป)

พุทฺธุปฺปาโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พุทฺธสฺส		อุปฺปาโท		พุทฺธุปฺปาโท.	(พุทฺธ	+	อุปฺปาท)

	 อุปฺปาโท	อ.การเสด็จอุบัติขึ้น		พุทฺธสฺส	แห่งพระพุทธเจ้า		พุทฺธุปฺปาโท	ชื่อว่าพุทฺธุปฺปาท.	(การเสด็จอุบัติ

ขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า)
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นีลุปฺปลคพฺภสมานวณฺณตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 นีลญฺจ		ตํ		อุปฺปลญฺจาติ		นีลุปฺปลํ.	(นีล	+	อุปฺปล)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 นีลํ		จ	อ.เขียวด้วย		ตํ	อ.เขียวนั้น		อุปฺปลํ		จ	เป็นอุบลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		นีลุปฺปลํ	 

ชื่อุว่านุีลุปฺฺปฺล. (อุุบลเขียว)

	 ๒.	 นีลุปฺปลสฺส		คพฺโภ		นีลุปฺปลคพฺโภ.	(นีลุปฺปล	+	คพฺภ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 คพฺโภ	อ.ห้อง		นีลุปฺปลสฺส	แห่งอุบลเขียว		นีลุปฺปลคพฺโภ	ชื่อว่านีลุปฺปลคพฺภ.	(ห้องแห่งอุบลเขียว)

	 ๓.	 นีลุปฺปลคพฺเภน		สมาโน		นีลุปฺปลคพฺภสมาโน,		วณฺโณ.	(นีลุปฺปลคพฺภ	+	สมาน)	ตติยาตัปปุริส

สมาส

	 	 (วณฺโณ)	อ.สี		สมาโน	อันเสมอ		นีลุปฺปลคพฺเภน	ด้วยห้องแห่งอุบลเขียว		นีลุปฺปลคพฺภสมาโน	 

ชื่อว่านีลุปฺปลคพฺภสมาน	(อันเสมอด้วยห้องแห่งอุบลเขียว),	ได้แก่สี.

	 ๔.	 นีลุปฺปลคพฺภสมาโน		วณฺโณ		ยสฺสาติ		นีลุปฺปลคพฺภสมานวณฺณา,		ทาริกา.	(นีลุปฺปลคพฺภสมาน	

+	วณฺณ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	

	 	 วณฺโณ	อ.สี		นีลุปฺปลคพฺภสมาโน	อันเสมอด้วยห้องแห่งอุบลเขียว		ยสฺสา		(ทาริกาย)	แห่งเด็ก

หญิงใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		ทาริกา)	อ.เด็กหญิงนั้น		นีลุปฺปลคพฺภสมานวณฺณา	ชื่อว่า 

นีลุปฺปลคพฺภสมานวณฺณา	(ผู้มีสีอันเสมอด้วยห้องแห่งอุบลเขียว),	ได้แก่เด็กหญิง.

	 ๕.	 นีลุปฺปลคพฺภสมานวณฺณาย		ภาโว		นีลุปฺปลคพฺภสมานวณฺณตา.	(นีลุปฺปลคพฺภสมานวณฺณา	+	ตา

ปฺัจจัย) ภาวติัทธิติ

	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		นีลุปฺปลคพฺภสมานวณฺณาย		(ทาริกาย)	แห่งเด็กหญิง	ผู้มีสีอันเสมอด้วยห้อง

แห่งอุบลเขียว	 	 นีลุปฺปลคพฺภสมานวณฺณตา	 ชื่อว่านีลุปฺปลคพฺภสมานวณฺณตา.	 (ความที่เด็กหญิงมีสีอันเสมอด้วย

ห้องแห่งอุบลเขียว)		

วยปฺปตฺตกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 วยํ		ปตฺโต		วยปฺปตฺโต,		กาโล.	(วย	+	ปตฺต)	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (กาโล)	อ.กาล		ปตฺโต	เป็นที่ถึงแล้ว		วยํ	ซึ่งวัย		วยปฺปตฺโต	ชื่อว่าวยปฺปตฺต	(ผู้ถึงแล้วซึ่งวัย),	

ได้แก่กาล.
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	 ๒.	 วยปฺปตฺโต		จ		โส		กาโล		จาติ		วยปฺปตฺตกาโล.	(วยปฺปตฺต	+	กาล)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย	

สมาส

	 วยปฺปตฺโต		จ	อ.เป็นที่ถึงแล้วซึ่งวัยด้วย		โส	อ.เป็นที่ถึงแล้วซึ่งวัยนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		วยปฺปตฺตกาโล	ชื่อว่าวยปฺปตฺตกาล.	(กาลเป็นที่ถึงวัย)

สกลชมฺพุทีโป

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สกโล		จ		โส		ชมฺพุทีโป		จาติ		สกลชมฺพุทีโป.	(สกล	+	ชมฺพุทีป)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 สกโล		จ	อ.ทั้งสิ้นด้วย		โส	อ.ทั้งสิ้นนั้น		ชมฺพุทีโป		จ	เป็นชมพูทวีปด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สกล-

ชมฺพุทีโป	ชื่อว่าสกลชมฺพุทีป.	(ชมพูทวีปทั้งสิ้น)

อปฺปหิณนฺโต,  โกจิ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		ปหิณนฺโต		อปฺปหิณนฺโต,		โกจิ.	(น	+	ปหิณนฺต)

	 (โกจิ)	อ.ใครๆ		ปหิณนฺโต	ส่งไปอยู่		น	หามิได้		อปฺปหิณนฺโต	ชื่อว่าอปฺปหิณนฺต	(ไม่ส่งไปอยู่),	ได้แก่

ใครๆ.

ปจฺฉิมภวิกตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปจฺฉา		ภโว		ปจฺฉิโม,		ภโว.	(ปจฺฉา	+	อิมปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (ภโว)	อ.ภพ		ภโว	อันมี		ปจฺฉา	ในภายหลัง		ปจฺฉิโม	ชื่อว่าปจฺฉิม	(อันมีในภายหลัง,	สุดท้าย),	

ได้แก่ภพ.

	 ๒.	 ปจฺฉิโม		จ		โส		ภโว		จาติ		ปจฺฉิมภโว.	(ปจฺฉิม	+	ภว)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ปจฺฉิโม		จ	อ.อันมีในภายหลังด้วย		โส	อ.อันมีในภายหลังนั้น		ภโว		จ	เป็นภพด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ปจฺฉิมภโว	ชื่อว่าปจฺฉิมภว.	(ภพอันมีในภายหลัง)

	 ๓.	 ปจฺฉิมภโว		อสฺสา		อตฺถีติ		ปจฺฉิมภวิกา,		ทาริกา.	(ปจฺฉิมภว	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต

	 	 ปจฺฉิมภโว	อ.ภพอันมีในภายหลัง		อสฺสา		(ทาริกาย)	แห่งเด็กหญิงนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(สา		ทาริกา)	อ.เด็กหญิงนั้น		ปจฺฉิมภวิกา	ชื่อว่าปจฺฉิมภวิกา	(ผู้มีภพอันมีในภายหลัง),	ได้แก่เด็กหญิง.
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 ๔. ปฺจฺฉิมภวิกัาย  ภาโว  ปฺจฺฉิมภวิกัติฺติํ. (ปฺจฺฉิมภวิกัา + ติฺติปฺัจจัย) ภาวติัทธิติ

	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		ปจฺฉิมภวิกาย		(ทาริกาย)	แห่งเด็กหญิง	ผู้มีภพอันมีในภายหลัง		ปจฺฉิม- 

ภวิกตฺตํ	ชื่อว่าปจฺฉิมภวิกตฺต.	(ความที่เด็กหญิงเป็นผู้มีภพอันมีในภายหลัง)

อาสิตฺตสตปากเตลํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และสมาหารทิคุสมาสอยู่

ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปากญฺจ		ตํ		เตลญฺจาติ		ปากเตลํ.	(ปาก	+	เตล)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ปากํ		จ	อ.อันบุคคลพึงหุงด้วย		ตํ	อ.อันบุคคลพงหุงนั้น		เตลํ		จ	เป็นนํ้ามันด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ปากเตลํ	ชื่อว่าปากเตล.	(นํ้ามันที่บุคคลพึงหุง)

	 ๒.	 สตํ		ปากเตลํ		สตปากเตลํ.	(สต	+	ปากเตล)	สมาหารทิคุสมาส

	 	 ปากเตลํ	อ.นํ้ามันอันบุคคลพึงหุง		สตํ	ร้อยครั้ง		สตปากเตลํ	ชื่อว่าสตปากเตล.	(นํ้ามันที่บุคคล

พึงหุงร้อยครั้ง)

	 ๓.	 อาสิตฺตญฺจ	 	ตํ	 	 สตปากเตลญฺจาติ	 	 อาสิตฺตสตปากเตลํ.	 (อาสิตฺต	+	สตปากเตล)	 วิเสสน- 

บุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อาสิตฺตํ		จ	อ.อันบุคคลรดแล้วด้วย		ตํ	อ.อันบุคคลรดแล้วนั้น		สตปากเตลํ		จ	เป็นนํ้ามันอัน

บุคคลพึงหุงร้อยครั้งด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อาสิตฺตสตปากเตลํ	ชื่อว่าอาสิตฺตสตปากเตล.	(นํ้ามันที่บุคคลพึงหุง

ร้อยครั้งที่บุคคลรดแล้ว)	 	

ภิกฺขุนูปสฺสโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ภิกัฺขุนุีนุํ  อุุปฺสฺสโย  ภิกัฺขุนุูปฺสฺสโย. (ภิกัฺขุนุี + อุุปฺสฺสย)

	 อุปสฺสโย	อ.ที่พํานัก		ภิกฺขุนีนํ	แห่งภิกษุณี	ท.		ภิกฺขุนูปสฺสโย	ชื่อว่าภิกฺขุนูปสฺสย.	(ที่พํานักของภิกษุณี)

อจิรปฺปพฺพชิตา,  ภิกฺขุนี

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		จิรํ		อจิรํ,		ปพฺพชิตา		ภิกฺขุนี.	(น	+	จิรํ)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (ภิกฺขุนี)	 อ.ภิกษุณี	 	 (ปพฺพชิตา)	 ผู้บวชแล้ว	 	 จิรํ	 สิ้นกาลนาน	 	 น	 หามิได้	 	 อจิรํ	 ชื่อว่าอจิรํ	 
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(สิ้นกาลไม่นาน),	ได้แก่ภิกษุณี	ผู้บวชแล้ว.

	 ๒.	 อจิรํ		ปพฺพชิตา		อจิรปฺปพฺพชิตา,		ภิกฺขุนี.	(อจิรํ	+	ปพฺพชิตา)	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (ภิกฺขุนี)	อ.ภิกษุณี		ปพฺพชิตา	ผู้บวชแล้ว		อจิรํ	สิ้นกาลไม่นาน		อจิรปฺปพฺพชิตา	ชื่อ่วาอจิรปฺ- 

ปพฺพชิตา	(ผู้บวชไม่นาน),	ได้แก่ภิกษุณี.

อุโปสถาคารํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุโปสถสฺส		อาคารํ		อุโปสถาคารํ.	(อุโปสถ	+	อาคาร)

	 อาคารํ	อ.โรง		อุโปสถสฺส	แห่งอุโบสถ		อุโปสถาคารํ	ชื่อว่าอุโปสถาคาร.	(โรงอุโบสถ)

ตาลวาโร

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ติาลสฺส  วาโรี  ติาลวาโรี. (ติาล + วารี)

	 วาโร	อ.วาระ		ตาลสฺส	แห่งลูกดาล		ตาลวาโร	ชื่อว่าตาลวาร.	(วาระแห่งลูกดาล)

ทีปสิขา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ทีปฺสฺส  สิขา  ทีปฺสิขา. (ทีปฺ + สิขา)

	 สิขา	อ.เปลว		ทีปสฺส	แห่งประทีบ		ทีปสิขา	ชื่อว่าทีปสิขา.	(เปลวประทีบ)

เตโชกสิณารมฺมณํ,  ฌานํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เตโชกสิณํ		อารมฺมณํ		ยสฺสาติ		เตโชกสิณารมฺมณํ,		ฌานํ.	(เตโชกสิณ	+	อารมฺมณ)

	 เตโชกสิณํ	อ.เตโชกสิณ		อารมฺมณํ	เป็นอารมณ์		ยสฺส		(ฌานสฺส)	แห่งฌานใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น	 	 (ตํ	 	ฌานํ)	 อ.ฌานนั้น	 	 เตโชกสิณารมฺมณํ	 ชื่อว่าเตโชกสิณารมฺมณ	 (มีเตโชกสิณเป็นอารมณ์),	

ได้แก่ฌาน.
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ชนปทจาริโก

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ชนุปฺเท  จารีิโกั  ชนุปฺทจารีิโกั. (ชนุปฺท + จารีิกั)

 จารีิโกั อุ.ที่จารีิกั  ชนุปฺเท ในุชนุบท  ชนุปฺทจารีิโกั ชื่อุว่าชนุปฺทจารีิกั. (ที่จารีิกัในุชนุบท)

อรญฺญวาโส

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อรญฺเญ		วาโส		อรญฺญวาโส.	(อรญฺญ	+	วาส)

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

อปฺปฏิิกฺขิตฺโต,  อรญฺญวาโส

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		ปฏิกฺขิตฺโต		อปฺปฏิกฺขิตฺโต,		อรญฺญวาโส.	(น	+	ปฏิกฺขิตฺต)

	 (อรญฺญวาโส)	 อ.การอยู่ในป่า	 	 (ภควตา)	 	 ปฏิกฺขิตฺโต	 อันอันพระผู้มีพระภาคเจ้า	 ทรงห้ามแล้ว		 

น	หามิได้		อปฺปฏิกฺขิตฺโต	ชื่อว่าอปฺปฏิกฺขิตฺต	(ไม่ถูกห้ามแล้ว),	ได้แก่การอยู่ในป่า.

มาตุลปุตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 มาติุลสฺส  ปฺุติฺโติ  มาติุลปฺุติฺโติ. (มาติุล + ปฺุติฺติ)

	 ปุตฺโต	อ.บุตร		มาตุลสฺส	แห่งลุง		มาตุลปุตฺโต	ชื่อว่ามาตุลปุตฺต.	(บุตรของลุง)

คิิหิกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คิหิสฺส		กาโล		คิหิกาโล.	(คิหี	+	กาล)

	 กาโล	 อ.กาล	 	 คิหิสฺส	 	 (อตฺตโน)	 แห่งตน	 เป็นคฤหัสถ์	 	 คิหิกาโล	 ชื่อว่าคิหิกาล.	 (กาลแห่งตนเป็น

คฤหัสถ์)		
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ปฏิพทฺธจิตฺโต,  นนฺโท

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปฏิพทฺธํ		จิตฺตํ		ยสฺสาติ		ปฏิพทฺธจิตฺโต,		นนฺโท.	(ปฏิพทฺธ	+	จิตฺต)

	 จิตฺตํ	อ.จิต		ปฏิพทฺธํ	เนื่องเฉพาะแล้ว		ยสฺส		(นนฺทสฺส)	ของมาณพชื่อว่านันทะใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น	 	 (โส		นนฺโท)	อ.มาณพชื่อว่านันทะนั้น	 	ปฏิพทฺธจิตฺโต	 ชื่อว่าปฏิพทฺธจิตฺต	 (ผู้มีจิตปฏิพัทธ์แล้ว),	

ได้แก่นันทมาณพ.

อาคตภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาคตาย		ภาโว		อาคตภาโว.	(อาคตา	+	ภาว)

	 ภาโว	อ.ความเป็น		อาคตาย		(เถริยา)	แห่งพระเถรี	ผู้มาแล้ว		อาคตภาโว	ชื่อว่าอาคตภาว.	(ความ

ที่พระเถรีเป็นผู้มาแล้ว)	

นิสินฺนมตฺตา,  เถรี

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิสินฺนํ		มตฺตา		ยสฺสาติ		นิสินฺนมตฺตา,		เถรี.	(นิสินฺน	+	มตฺตา)

	 นิสินฺนํ	อ.การนั่ง		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺสา		(เถริยา)	แห่งพระเถรีใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(สา		เถรี)	อ.พระเถรีนั้น		นิสินฺนมตฺตา	ชื่อว่านิสินฺนมตฺตา	(ผู้มีการนั่งเป็นประมาณ,	ผู้สักว่านั่งแล้ว),	

ได้แก่พระเถรี.

อาคตตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาคตาย		ภาโว		อาคตตฺตํ.	(อาคตา	+	ตฺตปัจจัย)

	 ภาโว	อ.ความเป็น		อาคตาย		(เถริยา)	แห่งพระเถรี	ผู้มาแล้ว		อาคตตฺตํ	ชื่อว่าอาคตตฺต.	(ความที่พระ

เถรีเป็นผู้มาแล้ว)

จกฺขุปโถ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 จกัฺขูนุํ  ปฺโถ  จกัฺขุปฺโถ. (จกัฺขุ + ปฺถ)
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	 ปโถ	อ.คลอง		จกฺขูนํ	แห่งจักษุ	ท.		จกฺขุปโถ	ชื่อว่าจกฺขุปถ.	(คลองแห่งจักษุ)

เหฏิฺ€ามญฺจํ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มญฺจสฺส		เหฏฺ€า		เหฏฺ€ามญฺจํ.	(เหฏฺ€า	+	มญฺจ)

	 เหฏฺ€า	ในภายใต้		มญฺจสฺส	แห่งเตียง		เหฏฺ€ามญฺจํ	ชื่อว่าเหฏฺ€ามญฺจ.	(ภายใต้เตียง)

อวิคโต,  อนฺธกาโร

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		วิคโต		อวิคโต,		อนฺธกาโร.	(น	+	อนฺธการ)

	 (อนฺธกาโร)	 อ.ความมืด	 	 วิคโต	 ไปปราศแล้ว	 	 น	 หามิได้	 	 อวิคโต	 ชื่อว่าอวิคต	 (ไม่ไปปราศแล้ว),	 

ได้แก่ความมืด.

ปฏฺ€ิตกมฺมํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปฏฺ€ิตญฺจ		ตํ		กมฺมญฺจาติ		ปฏฺ€ิตกมฺมํ.	(ปฏฺ€ิต	+	กมฺม)

	 ปฏฺ€ิตํ		จ	อ.อันถูกปรารถนาแล้วด้วย		ตํ	อ.อันถูกปรารถนาแล้วนั้น		กมฺมํ		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		ปฏฺ€ิตกมฺมํ	ชื่อว่าปฏฺ€ิตกมฺม.	(กรรมที่ถูกปรารถนาแล้ว)

ภิกฺขุภิกฺขุนีอุปาสกอุปาสิกาโย

	 เป็นอิีตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ภิกัฺขู  จ  ภิกัฺขุนุิโย  จ  อุุปฺาสกัา  จ  อุุปฺาสิกัา  จ  ภิกัฺขุภิกัฺขุนุีอุุปฺาสกัอุุปฺาสิกัาโย. (ภิกัฺขุ + ภิกัฺขุนุี 

+ อุุปฺาสกั + อุุปฺาสิกัา)

	 ภิกฺขู		จ	อ.ภิกษุ	ท.	ด้วย		ภิกฺขุนิโย		จ	อ.ภิกษุณี	ท.	ด้วย		อุปาสกา		จ	อ.อุบาสก	ท.	ด้วย		 

อุปาสิกา		จ	อ.อุบาสิกา	ท.	ด้วย		ภิกฺขุภิกฺขุนีอุปาสกอุปาสิกาโย	ชื่อว่าภิกฺขุภิกฺขุนีอุปาสกอุปาสิกา.	(ภิกษุ	ภิกษุณี	

อุบาสก	และอุบาสิกา)	
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ปาปกมฺมํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาปญฺจ		ตํ		กมฺมญฺจาติ		ปาปกมฺมํ.	(ปาป	+	กมฺม)

	 ปาปํ		จ	อ.อันชั่วด้วย		ตํ	อ.อันชั่วนั้น		กมฺมํ		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปาปกมฺมํ	ชื่อว่า

ปฺาปฺกัมฺม. (กัรีรีมชั่ว)

มธุสกฺขราทโย,  มธุรรสา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มธุ		จ		สกฺขรา		จ		มธุสกฺขรา.	(มธุ	+	สกฺขรา)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 มธุ		จ	อ.นํ้าผึ้งด้วย		สกฺขรา		จ	อ.นํ้าตาลกรวดด้วย		มธุสกฺขรา	ชื่อว่ามธุสกฺขรา.	(นํ้าผึ้งและ

นํ้าตาลกรวด)

	 ๒.	 มธุสกฺขรา		อาทิ		เยสนฺติ		มธุสกฺขราทโย,		มธุรรสา.	(มธุสกฺขรา	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิ-

กรณพหุพพีหิสมาส

	 	 มธุสกฺขรา	อ.นํ้าผึ้งและนํ้าตาลกรวด	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(มธุรรสานํ)	แห่งรสแห่งนํ้าหวาน	

ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		มธุรรสา)	อ.รสแห่งนํ้าหวาน	ท.	เหล่านั้น		มธุสกฺขราทโย	

ชื่อว่ามธุสกฺขราทิ	(มีนํ้าผึ้งและนํ้าตาลกรวดเป็นต้น),	ได้แก่รสนํ้าหวานทั้งหลาย.

หฏฺ€ปฺปหฏฺโ€,  ปุริโส

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 หฏฺโ€		จ		โส		ปหฏฺโ€		จาติ		หฏฺ€ปฺปหฏฺโ€,		ปุริโส.	(หฏฺ€	+	ปหฏฺ€)

	 โส		(ปุริโส)	อ.บุรุษนั้น		หฏฺโ€		จ	ร่าเริงแล้วด้วย		ปหฏฺโ€		จ	ร่าเริงทั่วแล้วด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

หฏฺ€ปฺปหฏฺโ€	ชื่อว่าหฏฺ€ปฺปหฏฺ€	(ทั้งร่าเริงแล้วทั้งร่าเริงทั่วแล้ว),	ได้แก่บุรุษ.

อุทคฺคุทคฺโค,  ปุริโส

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสโนภยทบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 อุทคฺคญฺจ		อุทคฺคญฺจ		อุทคฺคุทคฺคํ,		จิตฺตํ.	(อุทคฺค	+	อุทคฺค)	วิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส
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	 	 (จิตฺตํ)	อ.จิต		อุทคฺคํ		จ	อันไปในเบื้องบนด้วย		อุทคฺคํ		จ	อันไปในเบื้องบนด้วย		อุทคฺคุทคฺคํ	

ชื่อว่าอุทคฺคุทคฺค	(อันทั้งไปในเบื้องบนทั้งไปในเบื้องบน),	ได้แก่จิต.

	 ๒.	 อุทคฺคุทคฺคํ		จิตฺตํ		ยสฺสาติ		อุทคฺคุทคฺโค,		ปุริโส.	(อุทคฺค	+	อุทคฺค)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ-

พหุพพีหิสมาส,	อันตโลปะ	ลบ	จิตฺตศัพท์	

	 	 จิตฺตํ	 อ.จิต	 	 อุทคฺคุทคฺคํ	 	 อันทั้งไปในเบื้่องบนทั้งไปในเบื้องบน	 	 ยสฺส	 	 (ปุริสสฺส)	 แห่งบุรุษใด		

(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุริโส)	อ.บุรุษนั้น		อุทคฺคุทคฺโค	ชื่อว่าอุทคฺคุทคฺค	(ผู้มีจิตทั้งไปในเบื้องบน

ทั้งไปในเบื้องบน),	ได้แก่บุรุษ.

อกุสลกมฺมํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราห์ดังนี้

	 ๑.	 น		กุสลํ		อกุสลํ,		กมฺมํ.	(น	+	กุสล)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (กมฺมํ)	อ.กรรม		กุสลํ	อันเป็นกุศล		น	หามิได้		อกุสลํ	ชื่อว่าอกุสล	(อันเป็นอกุศล),	ได้แก่กรรม.

	 ๒.	 อกุสลญฺจ		ตํ		กมฺมญฺจาติ		อกุสลกมฺมํ.	(อกุสล	+	กมฺม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อกุสลํ		จ	อ.อันเป็นอกุศลด้วย		ตํ	อ.อันเป็นอกุศลนั้น		กมฺมํ		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		อกุสลกมฺมํ	ชื่อว่าอกุสลกมฺม.	(กรรมที่เป็นอกุศล,	อกุศลกรรม)

มธุรรโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 มธุรีสฺส  รีโส  มธุรีรีโส. (มธุรี + รีส)

	 รโส	อ.รส		มธุรสฺส	แห่งนํ้าหวาน		มธุรรโส	ชื่อว่ามธุรรส.	(รสนํ้าหวาน)

มนาโป,  มธุรรโส

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 มนํ		อาเปตีติ		มนาโป,		มธุรรโส.	(มนสทฺทูปปท	+	อาป		พฺยาปเน	ในความเอิบอาบ	+	อปัจจัย)

	 (โย		มธุรรโส)	อ.รสแห่งนํ้าหวานใด		มนํ	ยังใจ		อาเปติ	ย่อมให้เอิบอาบ		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		

มธุรรโส)	อ.รสแห่งนํ้าหวานนั้น		มนาโป	ชื่อว่ามนาป	(ทําใจให้เอิบอาบ),	ได้แก่รสนํ้าหวาน.
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ยตฺตโก,  กาโล

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ยํ		ปริมาณํ		ยสฺสาติ		ยตฺตโก,		กาโล.	(ย	+	ตฺตกปัจจัย)

	 ยํ		ปริมาณํ	อ.ปริมาณเท่าใด		ยสฺส		(กาลสฺส)	แห่งกาลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		

กาโล)	อ.กาลนั้น		ยตฺตโก	ชื่อว่ายตฺตก	(มีประมาณเท่าใด),	ได้แก่กาล.

นิรยาทโย,  อปายา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิรโย		อาทิ		เยสนฺติ		นิรยาทโย,		อปายา.	(นิรย	+	อาทิ)

	 นิรโย	อ.นรก		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(อปายานํ)	แห่งอบาย	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(เต		อปายา)	อ.อบาย	ท.	เหล่านั้น		นิรยาทโย	ชื่อว่านิรยาทิ	(มีนรกเป็นต้น),	ได้แก่อบายทั้งหลาย.

มหาทุกฺขํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺตญฺจ		ตํ		ทุกฺขญฺจาติ		มหาทุกฺขํ.	(มหนฺต	+	ทุกฺข)

	 มหนฺตํ		จ	อ.ใหญ่ด้วย		ตํ	อ.ใหญ่นั้น		ทุกฺขํ		จ	เป็นทุกข์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหาทุกฺขํ	ชื่อว่า

มหาทุกฺข.	(ทุกข์ใหญ่)	

เทสนาวสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
 เทสนุาย  อุวสานุํ  เทสนุาวสานุํ. (เทสนุา + อุวสานุ)
	 อวสานํ	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลง		เทสนาย	แห่งพระเทศนา		เทสนาวสานํ	ชื่อว่าเทสนาวสาน.	(กาล
เป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระเทศนา,	เวลาจบพระเทศนา)

โสตาปตฺติผลาทีนิ 

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โสตาปตฺติผลํ		อาทิ		เยสํ		ตานิ		โสตาปตฺติผลาทีนิ,		อริยผลานิ.	(โสตาปตฺติผล	+	อาทิ)

	 โสตาปตฺติผลํ	อ.โสดาปัตติผล		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(อริยผลานํ)	แห่งอริยผล	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มี
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อยู่,	 	ตานิ	 	 (อริยผลานิ)	 อ.อริยผล	ท.	 เหล่านั้น	 	 โสตาปตฺติผลาทีนิ	 ชื่อว่าโสตาปตฺติผลาทิ	 (มีโสดาปัตติผล

เป็นต้น),	ได้แก่อริยผลทั้งหลาย.	

โกฬาปรุกฺขา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 โกัฬาปฺา  จ  เติ  รีุกัฺขา  จาติิ  โกัฬาปฺรีุกัฺขา. (โกัฬาปฺ + รีุกัฺข)

	 โกฬาปา		จ	อ.อันผุ	ท.	ด้วย		เต	อ.อันผุ	ท.	เหล่านั้น		รุกฺขา		จ	เป็นต้นไม้ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

โกฬาปรุกฺขา	ชื่อว่าโกฬาปรุกฺข.	(ต้นไม้อันผุ)	

อลฺลมํสสรีรา,  ขีณาสวา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มํสญฺจ		สรีรญฺจ		มํสสรีรานิ.	(มํส	+	สรีร)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 มํสํ		จ	อ.เนื้อด้วย		สรีรํ		จ	อ.สรีระด้วย		มํสสรีรานิ	ชื่อว่ามํสสรีร.	(เนื้อและสรีระ)

	 ๒.	 อลฺลานิ		มํสสรีรานิ		เยสนฺติ		อลฺลมํสสรีรา,		ขีณาสวา.	(อลฺล	+	มํสสรีร)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยา- 

ธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 มํสสรีรานิ	อ.เนื้อและสรีระ	ท.		อลฺลานิ	อันสด		เยสํ		(ขีณาสวานํ)	แห่งพระขีณาสพ	ท.	เหล่าใด		

(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ขีณาสวา)	อ.พระขีณาสพ	ท.	เหล่านั้น		อลฺลมํสสรีรา	ชื่อว่าอลฺลมํสสรีร	

(ผู้มีเนื้อและสรีระอันสด),	ได้แก่พระขีณาสพทั้งหลาย.

ปทุมปตฺตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ปฺทุมสฺส  ปฺติฺติํ  ปฺทุมปฺติฺติํ. (ปฺทุม + ปฺติฺติ)

	 ปตฺตํ	อ.ใบ		ปทุมสฺส	แห่งดอกปทุม		ปทุมปตฺตํ	ชื่อว่าปทุมปตฺต.	(ใบดอกปทุม)

อุทกพินฺทุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุทกสฺส		พินฺทุ		อุทกพินฺทุ.	(อุทก	+	พินฺทุ)

	 พินฺทุ	อ.หยาด		อุทกสฺส	แห่งนํ้า		อุทกพินฺทุ	ชื่อว่าอุทกพินฺทุ.	(หยาดนํ้า)
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อารคฺโค

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อารสฺส		อคฺโค		อารคฺโค.	(อาร	+	อคฺค)

	 อคฺโค	อ.ปลาย		อารสฺส	แห่งเหล็กแหลม		อารคฺโค	ชื่อว่าอารคฺค.	(ปลายเหล็กแหลม)

ทุวิโธ,  กาโม

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เทฺว		วิธา		ยสฺสาติ		ทุวิโธ,		กาโม.	(ทฺวิ	+	วิธ)

	 วิธา	อ.อย่าง	ท.		เทฺว	สอง		ยสฺส		(กามสฺส)	แห่งกามใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		

กาโม)	อ.กามนั้น		ทุวิโธ	ชื่อว่าทุวิธ	(มี	๒	อย่าง),	ได้แก่กาม.

โปกฺขรปตฺตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 โปฺกัฺขรีสฺส  ปฺติฺติํ  โปฺกัฺขรีปฺติฺติํ. (โปฺกัฺขรี + ปฺติฺติ)

	 ปตฺตํ	อ.ใบ		โปกฺขรสฺส	แห่งบัว		โปกฺขรปตฺตํ	ชื่อว่าโปกฺขรปตฺต.	(ใบบัว)

ญาติคโณ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ญาตีนํ		คโณ		ญาติคโณ.	(ญาติ	+	คณ)

	 คโณ	อ.หมู่		ญาตีนํ	แห่งญาติ	ท.		ญาติคโณ	ชื่อว่าญาติคณ.	(หมู่ญาติ)

โภคกฺขนฺโธ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โภคานํ		ขนฺโธ		โภคกฺขนฺโธ.	(โภค	+	ขนฺธ)

	 ขนฺโธ	อ.กอง		โภคานํ	แห่งโภคะ	ท.		โภคกฺขนฺโธ	ชื่อว่าโภคกฺขนฺธ.	(กองโภคะ)
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ราครตฺตา,  ปาปปุคฺคลา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ราเคน		รตฺตา		ราครตฺตา,		ปาปปุคฺคลา.	(ราค	+	รตฺต)

	 (ปาปปุคฺคลา)	อ.บุคคลผู้ชั่ว	ท.		รตฺตา	ผู้กําหนัดแล้ว		ราเคน	เพราะราคะ		ราครตฺตา	ชื่อว่าราครตฺต	 

(ผู้กําหนัดเพราะราคะ),	ได้แก่บุคคลผู้ชั่วทั้งหลาย.

ปาปปุคฺคลา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาปา		จ		เต		ปุคฺคลา		จาติ		ปาปปุคฺคลา.	(ปาป	+	ปุคฺคล)

	 ปาปา		จ	อ.ผู้ชั่ว	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้ชั่ว	ท.	เหล่านั้น		ปุคฺคลา		จ	เป็นบุคคลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

ปาปปุคฺคลา	ชื่อว่าปาปปุคฺคล.	(บุคคลผู้ชั่วทั้งหลาย)

โอมานาติมานวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 โอมาโน		จ		อติมาโน		จ		โอมานาติมานา.	(โอมาน	+	อติมาน)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 โอมาโน	 	 จ	 อ.การดูหมิ่นด้วย	 	 อติมาโน	 	 จ	 อ.การดูแคลนด้วย	 	 โอมานาติมานา	 ชื่อว่า 

โอมานาติมาน.	(การดูหมิ่นและการดูแคลน)

 ๒. โอุมานุาติิมานุานุํ  วโส  โอุมานุาติิมานุวโส. (โอุมานุาติิมานุ + วส) ฉัฏฐีติัปฺปฺุรีิสสมาส

	 	 วโส	อ.อํานาจ		โอมานาติมานานํ	แห่งการดูหมิ่นและการดูแคลน	ท.		โอมานาติมานวโส	ชื่อว่า 

โอมานาติมานวส.	(อํานาจแห่งการดูหมิ่นและการดูแคลน)

พฺรหฺมจริยนฺตราโย

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พฺรหฺมจริยสฺส		อนฺตราโย		พฺรหฺมจริยนฺตราโย.	(พฺรหฺมจริย	+	อนฺตราย)

	 อนฺตราโย	 อ.อันตราย	 	 พฺรหฺมจริยสฺส	 ต่อพรหมจรรย์	 	 พฺรหฺมจริยนฺตราโย	 ชื่อว่าพฺรหฺมจริยนฺตราย.	

(อันตรายต่อพรหมจรรย์)
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ภิกฺขุนีสงฺโฆ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภิกฺขุนีนํ		สงฺโฆ		ภิกฺขุนีสงฺโฆ.	(ภิกฺขุนี	+	สงฺฆ)

	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขุนีนํ	แห่งภิกษุณี	ท.		ภิกฺขุนีสงฺโฆ	ชื่อว่าภิกฺขุนีสงฺฆ.	(หมู่ภิกษุณี,	ภิกษุณีสงฆ์)

อนฺโตนครํ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นครสฺส		อนฺโต		อนฺโตนครํ.	(อนฺโต	+	นคร)

	 อนฺโต	ในภายใน		นครสฺส	แห่งเมือง		อนฺโตนครํ	ชื่อว่าอนฺโตนคร.	(ภายในเมือง)

วสนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วสนญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		วสนฏฺ€านํ.	(วสน	+	€าน)

	 วสนํ		จ	อ.เป็นที่อยู่ด้วย		ตํ	อ.เป็นที่อยู่นั้น		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		วสนฏฺ€านํ	 

ชื่อว่าวสนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่อยู่)

เอกปสฺโส

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 เอุโกั  จ  โส  ปฺสฺโส  จาติิ  เอุกัปฺสฺโส. (เอุกั + ปฺสฺส)

	 เอโก		จ	อ.หนึ่งด้วย		โส	อ.หนึ่งนั้น		ปสฺโส		จ	เป็นข้างด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เอกปสฺโส	ชื่อว่า

เอกปสฺส.	(ข้างหนึ่ง)

อนฺโตคามํ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คามสฺส		อนฺโต		อนฺโตคามํ.	(อนฺโต	+	คาม)

	 อนฺโต	ในภายใน		คามสฺส	แห่งหมู่บ้าน		อนฺโตคามํ	ชื่อว่าอนฺโตคาม.	(ภายในหมู่บ้าน)



๑๑. ชมฺฺพุุกาชีวกวตฺฺถุุ ฯ [๕๕]

ชมฺฺพุุกาชีวกวตฺฺถุุ  (มฺยา  วุจฺฺจฺเตฺ) ฯ

ชมฺฺพุุกาชีวกวตฺฺถุุ อ.เรื่่�องแห่่งอาชีวกช่�อว่าชัมฺพุุกะ

(มฺยา) อันข้้าพุเจฺ้า (พุรื่ะพุุทธโฆสะ)  (วุจฺฺจฺเตฺ) จฺะกล่่าว ฯ

ชมฺฺพุุกาชีวกวตฺฺถุุ วุตฺตฺกัมฺมฺะใน วุจฺฺจฺเตฺๆ อาข้ยาตฺบทกัมฺมฺวาจฺก

มฺยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วุจฺฺจฺเตฺ ฯ

๑๑. เร่ื่�องอาชีวกช่�อว่าชัมฺพุุกะ

๑. “มฺาเส  มฺาเส  กุสคฺฺเคฺนาตฺิ  อิมฺํ  ธมฺฺมฺเทสนํ  สตฺฺถุา  เวฬุุวเน  วิห่รื่นฺโตฺ  ชมฺฺพุุกาชีวกํ   

อารื่พฺุภิ  กเถุสิ ฯ

 สตฺฺถุา  เวฬุุวเน  วิห่รื่นฺโตฺ  ชมฺฺพุุกาชีวกํ  อารื่พฺุภิ  “มฺาเส  มฺาเส  กุสคฺฺเคฺนาตฺิ  อิมฺํ  ธมฺฺมฺเทสนํ   

กเถุสิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พุรื่ะศาสดา  วิหรนฺโตฺ เมฺ่�อปรื่ะทับ  เวฬุุวเน ในพุรื่ะวิห่ารื่ช่�อว่าเวฬุุวัน   

อารพฺุภ ทรื่งปรื่ารื่ภิ  ชมฺฺพุุกาชีวกํ ซึ่่�งอาชีวกช่�อว่าชัมฺพุุกะ  กเถุสิ ตฺรื่ัสแล่้ว  อิมฺํ   

ธมฺฺมฺเทสนํ ซึ่่�งพุรื่ะธรื่รื่มฺเทศนานี�  “มฺาเส  มฺาเส  กุสคฺฺเคฺนาตฺิ ว่า “มฺาเส  มฺาเส   

กุสคฺฺเคฺน” ดังนี�เป็นตฺ้น ฯ 

 พุรื่ะศาสดาเมฺ่�อปรื่ะทับอย่่ ณ พุรื่ะเวฬุุวันมฺห่าวิห่ารื่ ทรื่งปรื่ารื่ภิอาชีวกช่�อว่าชัมฺพุุกะ 

ตฺรื่ัสพุรื่ะธรื่รื่มฺเทศนานี�ว่า “มฺาเส  มฺาเส  กุสคฺฺเคฺน” ดังนี�เป็นตฺ้น 

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน กเถุสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “มฺาเส  มฺาเส  กุสคฺฺเคฺน” สรื่่ปะ 

ใน อิตฺิๆ ศัพุท์ อาทยัตฺถุะใน อิมฺํ  ธมฺฺมฺเทสนํ  อิมฺํ วิเสสนะข้อง ธมฺฺมฺเทสนํๆ อวุตฺตฺ- 

กัมฺมฺะใน กเถุสิ  เวฬุุวเน วิสยาธารื่ะใน วิห่รื่นฺโตฺๆ อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง สตฺฺถุา   

ชมฺฺพุุกาชีวกํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อารื่พฺุภิๆ สมฺานกาล่กิรื่ิยาใน กเถุสิ ฯ

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

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

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



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสััมพัันธ์ ภาค ๓44 [๕.พาล

๒. อตฺีเตฺ  กิรื่  กสฺสปสมฺฺมฺาสมฺฺพุุทฺธกาเล่  คฺามฺวาสี  เอโก  กุฏุุมฺฺพุิโก  เอกสฺส  เถุรื่สฺส   

วิห่ารื่ํ  กตฺฺวา  ตฺตฺฺถุ  วิห่รื่นฺตฺํ  จฺตฺ่ห่ิ  ปจฺฺจฺเยห่ิ  อุปฏฺุฅห่ิ ฯ

 อตฺีเตฺ  กิรื่  กสฺสปสมฺฺมฺาสมฺฺพุุทฺธกาเล่  คฺามฺวาสี  เอโก  กุฏุุมฺฺพุิโก  เอกสฺส  เถุรื่สฺส  วิห่ารื่ํ  กตฺฺวา  

ตฺตฺฺถุ  (วิห่าเรื่)  วิห่รื่นฺตฺํ  (เถุรื่ํ)  จฺตฺ่ห่ิ  ปจฺฺจฺเยห่ิ  อุปฏฺุฅห่ิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  อตฺีเตฺ ในกาล่อันเป็นไปล่่วงแล่้ว  กุฏุุมฺฺพุิโก อ.กุฎุุมฺพุี  เอโก คฺนห่น่�ง

คฺามฺวาสี ผู้่้อย่่ในห่มฺ่่บ้านโดยปกตฺิ  กตฺฺวา กรื่ะทําแล่้ว  วิหารํ ซึ่่�งวิห่ารื่  เอกสฺส   

เถุรสฺส เพุ่�อพุรื่ะเถุรื่ะรื่่ปห่น่�ง  อุปฏฺุฅหิ อุปัฏุฅากแล่้ว  (เถุรํ) ซึ่่�งพุรื่ะเถุรื่ะ  วิหรนฺตฺํ  

ผู้่้อย่่อย่่  ตฺตฺฺถุ  (วิหาเร) ในวิห่ารื่นั�น  ปจฺฺจฺเยหิ ด้วยปัจฺจฺัย ท.  จฺตฺูหิ สี�  กสฺสป- 

สมฺฺมฺาสมฺฺพุุทฺธกาเล ในกาล่แห่่งพุรื่ะสัมฺมฺาสัมฺพุุทธเจฺ้าพุรื่ะนามฺว่ากัสสปะ ฯ

 ได้ยินว่า ในอดีตฺกาล่ ในกาล่แห่่งพุรื่ะสัมฺมฺาสัมฺพุุทธเจฺ้าพุรื่ะนามฺว่ากัสสปะ กุฎุุมฺพุีคฺน

ห่น่�งผู้่้อย่่ในห่มฺ่่บ้านโดยปกตฺิ ทําวิห่ารื่เพุ่�อพุรื่ะเถุรื่ะรื่่ปห่น่�ง อุปัฏุฐากพุรื่ะเถุรื่ะผู้่้อย่่อย่่ 

ในวิห่ารื่นั�น ด้วยปัจฺจฺัย ๔

 กิรื่ศัพุท์ อนุสสวนัตฺถุะ  อตฺีเตฺ กาล่สัตฺตฺมฺีใน อุปฏฺุฅห่ิ  คฺามฺวาสี ก็ดี  เอโก ก็ดี วิเสสนะ

ข้อง กุฏุุมฺฺพุิโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน อุปฏฺุฅห่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กสฺสปสมฺฺมฺาสมฺฺพุุทฺธ- 

กาเล่ กาล่สัตฺตฺมฺีใน อุปฏฺุฅห่ิ  เอกสฺส วิเสสนะข้อง เถุรื่สฺสๆ สัมฺปทานใน กตฺฺวา  วิห่ารื่ํ  

อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน กตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อุปฏฺุฅห่ิ  ตฺตฺฺถุ วิเสสนะข้อง วิห่าเรื่ๆ  

วิสยาธารื่ะใน วิห่รื่นฺตฺํๆ วิเสสนะข้อง เถุรื่ํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อุปฏฺุฅห่ิ  จฺตฺ่ห่ิ วิเสสนะข้อง 

ปจฺฺจฺเยห่ิๆ กรื่ณะใน อุปฏฺุฅห่ิ ฯ 

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

๓. เถุโรื่  ตฺสฺส  เคฺเห่  นิพุทฺธํ  ภิุญฺฺชตฺิ ฯ 

 เถุโรื่  ตฺสฺส  (กุฏุุมฺฺพุิกสฺส)  เคฺเห่  นิพุทฺธํ  ภิุญฺฺชตฺิ ฯ

 เถุโร อ.พุรื่ะเถุรื่ะ  ภุญฺฺชตฺิ ย่อมฺฉััน  นิพุทฺธํ เน่องนิตฺย์  เคฺเห ในเรื่่อน  ตฺสฺส   

(กุฏุุมฺฺพุิกสฺส) ข้องกุฎุุมฺพุีนั�น ฯ

 พุรื่ะเถุรื่ะ ย่อมฺฉัันเน่องนิตฺย์ ในเรื่่อนข้องกุฎุุมฺพุีนั�น

 เถุโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน ภิุญฺฺชตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺสฺส วิเสสนะข้อง กุฏุุมฺฺพุิกสฺสๆ  



๑๑. เรื่่�องอาชีีวกชี่�อว่าชีัมพุุกะ 45วรรค]

สามฺีสัมฺพุันธะใน เคฺเห่ๆ วิสยาธารื่ะใน ภิุญฺฺชตฺิ  นิพุทฺธํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน ภิุญฺฺชตฺิ ฯ 

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

๔. อเถุโก  ข้ีณาสโว  ภิิกฺขุ้  ทิวา  ปิณฺฑาย  จฺรื่นฺโตฺ  ตฺสฺส  เคฺห่ทฺวารื่ํ  ปาปุณิ ฯ

 อถุ  เอโก  ข้ีณาสโว  ภิิกฺขุ้  ทิวา  ปิณฺฑาย  จฺรื่นฺโตฺ  ตฺสฺส  (กุฏุุมฺฺพุิกสฺส)  เคฺห่ทฺวารื่ํ  ปาปุณิ ฯ

 อถุ คฺรื่ั�งนั�น  ภิกฺขุุ อ.ภิิกษุุ  ขุีณาสโว ผู้่้เป็นพุรื่ะข้ีณาสพุ  เอโก รื่่ปห่น่�ง  จฺรนฺโตฺ เที�ยว

ไปอย่่  ปิณฺฑาย เพุ่�อบิณฑบาตฺ  ทิวา ในเวล่ากล่างวัน  ปาปุณิ ถุ่งแล่้ว  เคฺหทฺวารํ 

ซึ่่�งปรื่ะตฺ่แห่่งเรื่่อน  ตฺสฺส  (กุฏุุมฺฺพุิกสฺส) ข้องกุฎุุมฺพุีนั�น ฯ

 ทีนั�น ภิิกษุุผู้่้เป็นพุรื่ะข้ีณาสพุรื่่ปห่น่�ง เที�ยวไปเพุ่�อบิณฑบาตฺในเวล่ากล่างวัน ถุ่งปรื่ะตฺ่

เรื่่อนข้องกุฎุุมฺพุีนั�น

 อถุ กาล่สัตฺตฺมฺี  เอโก ก็ดี  ข้ีณาสโว ก็ดี วิเสสนะข้อง ภิิกฺขุ้ๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปาปุณิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ทิวา กาล่สัตฺตฺมฺีใน จฺรื่นฺโตฺ  ปิณฺฑาย สัมฺปทานใน จฺรื่นฺโตฺๆ 

อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง ภิิกฺขุ้  ตฺสฺส วิเสสนะข้อง กุฏุุมฺฺพุิกสฺสๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน  

เคฺห่ทฺวารื่ํๆ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน ปาปุณิ ฯ 

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

๕. กุฏุุมฺฺพุิโก  ตฺํ  ทิสฺวา  ตฺสฺส  อิรื่ิยาปเถุ  ปสนฺโน  เคฺห่ํ  ปเวเสตฺฺวา  สกฺกจฺฺจฺํ  ปณีเตฺน   

โภิชเนน  ปรื่ิวิสิตฺฺวา  “ภินฺเตฺ  อิมฺํ  สาฏุกํ  รื่ชิตฺฺวา  นิวาเสยฺยาถุาตฺิ  มฺห่นฺตฺํ  สาฏุกํ   

ทตฺฺวา  “ภินฺเตฺ  เกสา  โว  ทีฆา;  ตฺุมฺฺห่ากํ  เกโสโรื่ปนตฺฺถุาย  นห่าปิตฺํ  อาเนสฺสามฺิ, 

สยนตฺฺถุาย  มฺญฺฺจฺกํ  คฺาห่าเปตฺฺวา  อาคฺมฺิสฺสามฺีตฺิ  อาห่ ฯ

 กุฏุุมฺฺพุิโก  ตฺํ  (ภิิกฺขุ้ํ)  ทิสฺวา  ตฺสฺส  (ภิิกฺขุ้โน)  อิรื่ิยาปเถุ  ปสนฺโน  (ตฺํ  ภิิกฺขุ้ํ)  เคฺห่ํ  ปเวเสตฺฺวา

สกฺกจฺฺจฺํ  ปณีเตฺน  โภิชเนน  ปรื่ิวิสิตฺฺวา  “(ตฺุมฺฺเห่)  ภินฺเตฺ  อิมฺํ  สาฏุกํ  รื่ชิตฺฺวา  นิวาเสยฺยาถุาตฺิ   

(วจฺเนน)  มฺห่นฺตฺํ  สาฏุกํ  ทตฺฺวา  “ภินฺเตฺ  เกสา  โว  ทีฆา  (โห่นฺตฺิ);  (อห่ํ)  ตฺุมฺฺห่ากํ   

เกโสโรื่ปนตฺฺถุาย  นห่าปิตฺํ  อาเนสฺสามฺิ,  (อห่ํ  ปุคฺฺคฺล่ํ)  สยนตฺฺถุาย  มฺญฺฺจฺกํ  คฺาห่าเปตฺฺวา   

อาคฺมฺิสฺสามฺีตฺิ  อาห่ ฯ

 กุฏุุมฺฺพุิโก อ.กุฎุุมฺพุี  ทิสฺวา เห่็นแล่้ว  ตฺํ  (ภิกฺขุุํ) ซึ่่�งภิิกษุุนั�น  ปสนฺโน เล่่�อมฺใสแล่้ว   

อิริยาปเถุ ในอิรื่ิยาบถุ  ตฺสฺส  (ภิกฺขุุโน) ข้องภิิกษุุนั�น  (ตฺํ  ภิกฺขุุํ) ยังภิิกษุุนั�น  ปเวเสตฺฺวา  

ให่้เข้้าไปแล่้ว  เคฺหํ ส่่เรื่่อน  ปริวิสิตฺฺวา อังคฺาสแล่้ว  โภชเนน ด้วยโภิชนะ  ปณีเตฺน  
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อันปรื่ะณีตฺ  สกฺกจฺฺจฺํ โดยเคฺารื่พุ  ทตฺฺวา ถุวายแล่้ว  สาฏุกํ ซึ่่�งผู้้าสาฎุก  มฺหนฺตฺํ ผู้่นให่ญ่่   

(วจฺเนน) ด้วยคฺํา  อิตฺิ ว่า  “ภนฺเตฺ ข้้าแตฺ่ท่านผู้่้เจฺรื่ิญ่  (ตฺุมฺฺเห) อ.ท่าน  รชิตฺฺวา ย้อมฺ

แล่้ว  อิมฺํ  สาฏุกํ ซึ่่�งผู้้าสาฎุกนี�  นิวาเสยฺยาถุ พุ่งนุ่ง”  อิตฺิ ดังนี�  อาห กล่่าวแล่้ว   

อิตฺิ ว่า  “ภนฺเตฺ ข้้าแตฺ่ท่านผู้่้เจฺรื่ิญ่  เกสา อ.เส้นผู้มฺ ท.  โว ข้องท่าน  ทีฆา เป็น

เส้นผู้มฺยาว  (โหนฺตฺิ) ย่อมฺเป็น;  (อหํ) อ.กรื่ะผู้มฺ  อาเนสฺสามฺิ จฺักนํามฺา  นหาปิตฺํ ซึ่่�ง

ช่างกัล่บก  เกโสโรปนตฺฺถุาย เพุ่�อปรื่ะโยชน์แก่การื่ปล่งล่งซึ่่�งผู้มฺ  ตฺุมฺฺหากํ ข้องท่าน,   

(อหํ) อ.กรื่ะผู้มฺ  (ปุคฺฺคฺลํ) ยังบุคฺคฺล่  คฺาหาเปตฺฺวา ให่้ถุ่อเอาแล่้ว  มฺญฺฺจฺกํ ซึ่่�งเตฺียงน้อย  

สยนตฺฺถุาย เพุ่�อปรื่ะโยชน์แก่การื่นอน  อาคฺมฺิสฺสามฺิ จฺักมฺา”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 กุฎุุมฺพุีเห่็นภิิกษุุนั�นแล่้ว เล่่�อมฺใสในอิรื่ิยาบถุข้องท่าน นิมฺนตฺ์ให่้ภิิกษุุเข้้าไปส่่เรื่่อน 

อังคฺาสด้วยโภิชนะอันปรื่ะณีตฺ โดยเคฺารื่พุ แล่้วถุวายผู้้าสาฎุกผู้่นให่ญ่่ ด้วยคฺําว่า “ท่าน

คฺรื่ับท่านย้อมฺผู้้าสาฎุกนี� แล่้วพุ่งนุ่ง” ดังนี� แล่้วกล่่าวว่า “ท่านคฺรื่ับ ผู้มฺทั�งห่ล่ายข้อง

ท่านยาว, กรื่ะผู้มฺจฺักนําช่างกัล่บกมฺา เพุ่�อปรื่ะโยชน์ให่้ปล่งผู้มฺข้องท่าน, กรื่ะผู้มฺจฺักให่้

คฺนถุ่อเอาเตฺียงน้อยเพุ่�อปรื่ะโยชน์แก่การื่นอน แล่้วจฺ่งมฺา”

 กุฏุุมฺฺพุิโก สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺํ วิเสสนะข้อง ภิิกฺขุ้ํๆ อวุตฺตฺ- 

กัมฺมฺะใน ทิสฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิิรื่ิยาใน ปสนฺโน  ตฺสฺส วิเสสนะข้อง ภิิกฺขุ้โนๆ สามฺีสัมฺพุันธะ

ใน อิรื่ิยาปเถุๆ วิสยาธารื่ะใน ปสนฺโนๆ วิเสสนะข้อง กุฏุุมฺฺพุิโก  ตฺํ วิเสสนะข้อง ภิิกฺขุ้ํๆ  

การื่ิตฺกัมฺมฺะใน ปเวเสตฺฺวา  เคฺห่ํ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน ปเวเสตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน 

ปรื่ิวิสิตฺฺวา  สกฺกจฺฺจฺํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน ปรื่ิวิสิตฺฺวา  ปณีเตฺน วิเสสนะข้อง โภิชเนนๆ 

กรื่ณะใน ปรื่ิวิสิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน ทตฺฺวา  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  ตฺุมฺฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน  

นิวาเสยฺยาถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อิมฺํ วิเสสนะข้อง สาฏุกํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน  

รื่ชิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน นิวาเสยฺยาถุ”  อิตฺิศัพุท์ สรื่่ปะใน วจฺเนนๆ กรื่ณะใน ทตฺฺวา 

มฺห่นฺตฺํ วิเสสนะข้อง สาฏุกํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ทตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “ภินฺเตฺ 

อาล่ปนะ  เกสา สุทธกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  โว สามฺีสัมฺพุันธะใน เกสา 

ทีฆา วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิ,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อาเนสฺสามฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

ตฺุมฺฺห่ากํ สามฺีสัมฺพุันธะใน เกโสโรื่ปนตฺฺถุายๆ สัมฺปทานใน อาเนสฺสามฺิ  นห่าปิตฺํ อวุตฺตฺ-

กัมฺมฺะใน อาเนสฺสามฺิ,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อาคฺมฺิสฺสามฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ปุคฺฺคฺล่ํ 

การื่ิตฺกัมฺมฺะใน คฺาห่าเปตฺฺวา  สยนตฺฺถุาย สัมฺปทานใน คฺาห่าเปตฺฺวา  มฺญฺฺจฺกํ อวุตฺตฺ- 
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กัมฺมฺะใน คฺาห่าเปตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อาคฺมฺิสฺสามฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ  

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

๖. นิพุทฺธํ  เคฺเห่  ภิุญฺฺชนฺโตฺ  กุลุ่ปโก  ภิิกฺขุ้  ตฺสฺส  ตฺํ  สกฺการื่ํ  ทิสฺวา  จฺิตฺฺตฺํ  ปสาเทตฺํุ   

นาสกฺข้ิ  “อยนฺตฺํ  มฺุหุ่ตฺฺตฺํ  ทิฏฺุฅกสฺส  เอวรื่่ปํ  สกฺการื่ํ  กโรื่ตฺิ,  นิพุทฺธํ  เคฺเห่   

ภิุญฺฺชนฺตฺสฺส  ปน  มฺยฺห่ํ  น  กโรื่ตฺีตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวา  วิห่ารื่ํ  อคฺมฺาสิ ฯ

 นิพุทฺธํ  เคฺเห่  ภิุญฺฺชนฺโตฺ  กุลุ่ปโก  ภิิกฺขุ้  ตฺสฺส  (กุฏุุมฺฺพุิกสฺส)  ตฺํ  สกฺการื่ํ  ทิสฺวา  จฺิตฺฺตฺํ  ปสาเทตฺํุ 

น  อสกฺข้ิ  “อยํ  (กุฏุุมฺฺพุิโก  อตฺฺตฺนา)  ตฺํ  มฺุหุ่ตฺฺตฺํ  ทิฏฺุฅกสฺส  (ภิิกฺขุ้สฺส)  เอวรื่่ปํ  สกฺการื่ํ  กโรื่ตฺิ,   

(อยํ  กุฏุุมฺฺพุิโก)  นิพุทฺธํ  เคฺเห่  ภิุญฺฺชนฺตฺสฺส  ปน  มฺยฺห่ํ  น  กโรื่ตฺีตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวา  วิห่ารื่ํ  อคฺมฺาสิ ฯ

  ภิกฺขุุ อ.ภิิกษุุ  กุลุปโก ผู้่้เข้้าถุ่งซึ่่�งตฺรื่ะก่ล่  ภุญฺฺชนฺโตฺ ผู้่้ฉัันอย่่  เคฺเห ในเรื่่อน  นิพุทฺธํ

เน่องนิตฺย์  ทิสฺวา เห่็นแล่้ว  ตฺํ  สกฺการํ ซึ่่�งสักการื่ะนั�น  ตฺสฺส  (กุฏุุมฺฺพุิกสฺส) ข้อง

กุฎุุมฺพุีนั�น  น  อสกฺขุิ ไมฺ่ได้อาจฺแล่้ว  จฺิตฺฺตฺํ  ปสาเทตฺุํ เพุ่�ออัน- ยังจฺิตฺ -ให่้เล่่�อมฺใส   

จฺินฺเตฺตฺฺวา คฺิดแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อยํ  (กุฏุุมฺฺพุิโก) อ.กุฎุุมฺพุีนี�  กโรตฺิ ย่อมฺกรื่ะทํา  สกฺการํ

ซึ่่�งสักการื่ะ  เอวรูปํ อันมฺีอย่างนี�เป็นรื่่ป  (ภิกฺขุุสฺส) แก่ภิิกษุุ  (อตฺฺตฺนา)  ทิฏฺุฅกสฺส   

ผู้่้อันตฺน เห่็นแล่้ว  ตฺํ  มฺุหุตฺฺตฺํ สิ�นกาล่ชั�วคฺรื่่่นั�น,  ปน แตฺ่ว่า  (อยํ  กุฏุุมฺฺพุิโก) อ.กุฎุุมฺพุีนี�  

น  กโรตฺิ ย่อมฺไมฺ่กรื่ะทํา  มฺยฺหํ แก่เรื่า  ภุญฺฺชนฺตฺสฺส ผู้่้ฉัันอย่่  เคฺเห ในเรื่่อน  นิพุทฺธํ 

เน่องนิตฺย์”  อิตฺิ ดังนี�  อคฺมฺาสิ ได้ไปแล่้ว  วิหารํ ส่่วิห่ารื่ ฯ

 ภิิกษุุผู้่้เข้้าถุ่งตฺรื่ะก่ล่ ผู้่้ฉัันอย่่ในเรื่่อนเน่องนิตฺย์ เห่็นสักการื่ะนั�น ข้องกุฎุุมฺพุีนั�น ไมฺ่ได้

อาจฺเพุ่�อยังจฺิตฺให่้เล่่�อมฺใสได้ คฺิดว่า “กุฎุุมฺพุีนี� ย่อมฺทําสักการื่ะเห่็นปานนี� แก่ภิิกษุุผู้่้ที�

ตฺนเพุิ�งเห่็นสิ�นกาล่ชั�วคฺรื่่่นั�น, แตฺ่กุฏุุมฺพุีนี� ไมฺ่ทําแก่เรื่าผู้่้ฉัันอย่่ในเรื่่อนเน่องนิตฺย์” ดังนี� 

แล่้วได้ไปส่่วิห่ารื่

 ภิุญฺฺชนฺโตฺ ก็ดี  กุลุ่ปโก ก็ดี วิเสสนะข้อง ภิิกฺขุ้ๆ สุทธกัตฺตฺาใน อสกฺข้ิ แล่ะ อคฺมฺาสิ   

อสกฺข้ิ ก็ดี  อคฺมฺาสิ ก็ดี อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นิพุทฺธํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน ภิุญฺฺชนฺโตฺ  

เคฺเห่ วิสยาธารื่ะใน ภิุญฺฺชนฺโตฺ  ตฺสฺส วิเสสนะข้อง กุฏุุมฺฺพุิกสฺสๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน สกฺการื่ํ   

ตฺํ วิเสสนะข้อง สกฺการื่ํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ทิสฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อสกฺข้ิ  จฺิตฺฺตฺํ  

การื่ิตฺกัมฺมฺะใน ปสาเทตฺุํๆ ตฺุมฺัตฺถุสัมฺปทานใน อสกฺข้ิ  นศัพุท์ ปฏุิเสธะใน อสกฺข้ิ  “อยํ  

วิเสสนะข้อง กุฏุุมฺฺพุิโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน กโรื่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อตฺฺตฺนา  

อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทิฏฺุฅกสฺส  ตฺํ วิเสสนะข้อง มฺุหุ่ตฺฺตฺํๆ อัจฺจฺันตฺสังโยคฺะใน ทิฏฺุฅกสฺสๆ  
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วิเสสนะข้อง ภิิกฺขุ้สฺสๆ สัมฺปทานใน กโรื่ตฺิ  เอวรื่่ปํ วิเสสนะข้อง สกฺการื่ํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะ 

ใน กโรื่ตฺิ,  ปนศัพุท์ วิเสสโชตฺกะ  อยํ วิเสสนะข้อง กุฏุุมฺฺพุิโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน กโรื่ตฺิๆ  

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นิพุทฺธํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน ภิุญฺฺชนฺตฺสฺส  เคฺเห่ วิสยาธารื่ะใน  

ภิุญฺฺชนฺตฺสฺสๆ วิเสสนะข้อง มฺยฺห่ํๆสัมฺปทานใน กโรื่ตฺิ  นศัพุท์ ปฏุิเสธะใน กโรื่ตฺิ”   

อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อคฺมฺาสิ  วิห่ารื่ํ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน 

อคฺมฺาสิ ฯ   

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

๗. อิตฺโรื่ปิ  เตฺเนว  สทฺธ่  คฺนฺตฺฺวา  กุฏุุมฺฺพุิเกน  ทินฺนํ  สาฏุกํ  รื่ชิตฺฺวา  นิวาเสสิ ฯ

 อิตฺโรื่ปิ  (ภิิกฺขุ้)  เตฺน  เอว  (ภิิกฺขุ้นา)  สทฺธ่  คฺนฺตฺฺวา  กุฏุุมฺฺพุิเกน  ทินฺนํ  สาฏุกํ  รื่ชิตฺฺวา   

นิวาเสสิ ฯ

 อิตฺโรปิ  (ภิกฺขุุ) อ.ภิิกษุุ แมฺ้นอกนี�  คฺนฺตฺฺวา ไปแล่้ว  สทฺธึ กับ  เตฺน  เอว  (ภิกฺขุุนา)  

ด้วยภิิกษุุนั�นนั�นเทียว  รชิตฺฺวา ย้อมฺแล่้ว  สาฏุกํ ซึ่่�งผู้้าสาฎุก  กุฏุุมฺฺพุิเกน  ทินฺนํ  

อัน- อันกุฎุุมฺพุี -ถุวายแล่้ว  นิวาเสสิ นุ่งแล่้ว ฯ

 ภิิกษุุแมฺ้นอกนี� ไปพุรื่้อมฺกับภิิกษุุนั�นนั�นแห่ล่ะ ย้อมฺผู้้าสาฎุก ผู้่นที�กุฎุุมฺพุีถุวายแล่้ว  

นุ่งแล่้ว

 อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ อิตฺโรื่ๆ วิเสสนะข้อง ภิิกฺขุ้ๆ สุทธกัตฺตฺาใน นิวาเสสิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ เตฺนๆ วิเสสนะข้อง ภิิกฺขุ้นาๆ  

สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ สทฺธ่ๆ กิรื่ิยาสมฺวายะใน คฺนฺตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน รื่ชิตฺฺวา 

กุฏุุมฺฺพุิเกน อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทินฺนํๆ วิเสสนะข้อง สาฏุกํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน รื่ชิตฺฺวาๆ  

ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน นิวาเสสิ ฯ 

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

๘. กุฏุุมฺฺพุิโกปิ  นห่าปิตฺํ  อาทาย  คฺนฺตฺฺวา  เถุรื่สฺส  เกเส  โอห่ารื่าเปตฺฺวา  มฺญฺฺจฺกํ   

อตฺฺถุรื่าเปตฺฺวา  “ภินฺเตฺ  อิมฺสฺมฺ่เยว  มฺญฺฺจฺเก  สยถุาตฺิ  วตฺฺวา  เทฺวปิ  เถุเรื่  สฺวาตฺนาย   

นิมฺนฺเตฺตฺฺวา  ปกฺกามฺิ ฯ 

 กุฏุุมฺฺพุิโกปิ  นห่าปิตฺํ  อาทาย  คฺนฺตฺฺวา  (นห่าปิตฺํ)  เถุรื่สฺส  เกเส  โอห่ารื่าเปตฺฺวา  (ปุคฺฺคฺล่ํ)   

มฺญฺฺจฺกํ  อตฺฺถุรื่าเปตฺฺวา  “(ตฺุมฺฺเห่)  ภินฺเตฺ  อิมฺสฺมฺ่  เอว  มฺญฺฺจฺเก  สยถุาตฺิ  วตฺฺวา  เทฺวปิ  เถุเรื่   
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สฺวาตฺนาย  นิมฺนฺเตฺตฺฺวา  ปกฺกามฺิ ฯ

 กุฏุุมฺฺพุิโกปิ แมฺ้ อ.กุฎุุมฺพุี  อาทาย พุาเอาแล่้ว  นหาปิตฺํ ซึ่่�งช่างกัล่บก  คฺนฺตฺฺวา

ไปแล่้ว  (นหาปิตฺํ) ยังช่างกัล่บก  โอหาราเปตฺฺวา ให่้ปล่งล่งแล่้ว  เกเส ซึ่่�งผู้มฺ ท.   

เถุรสฺส ข้องพุรื่ะเถุรื่ะ  (ปุคฺฺคฺลํ) ยังบุคฺคฺล่  อตฺฺถุราเปตฺฺวา ให่้ป่ล่าดแล่้ว  มฺญฺฺจฺกํ  

ซึ่่�งเตฺียงน้อย  วตฺฺวา กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ภนฺเตฺ ข้้าแตฺ่ท่านผู้่้เจฺรื่ิญ่  (ตฺุมฺฺเห) อ.ท่าน

สยถุ ข้อจฺงนอน  อิมฺสฺมฺึ  เอว  มฺญฺฺจฺเก บนเตฺียงน้อยนี�นั�นเทียว”  อิตฺิ ดังนี�   

นิมฺนฺเตฺตฺฺวา นิมฺนตฺ์แล่้ว  เถุเร ซึ่่�งพุรื่ะเถุรื่ะ ท.  เทฺวปิ แมฺ้สอง  สฺวาตฺนาย เพุ่�อภิัตฺรื่ 

บรื่ิโภิคฺอันมฺีจฺะในวันพุรืุ่่งนี�  ปกฺกามฺิ ห่ล่ีกไปแล่้ว ฯ

 แมฺ้กุฎุุมฺพุี พุาเอาช่างกัล่บก ไปแล่้ว ยังช่างกัล่บกให่้ปล่งผู้มฺทั�งห่ล่ายข้องพุรื่ะเถุรื่ะ ใช้

คฺนป่ล่าดเตฺียงน้อย กล่่าวว่า “ท่านผู้่้เจฺรื่ิญ่ ข้อท่านจฺงนอนบนเตฺียงน้อยนี�นั�นแห่ล่ะ” 

แล่้วนิมฺนตฺ์พุรื่ะเถุรื่ะแมฺ้ทั�งสองรื่่ป เพุ่�อภิัตฺรื่บรื่ิโภิคฺในวันพุรืุ่่งนี� แล่้วก็ห่ล่ีกไป

 อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ กุฏุุมฺฺพุิโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปกฺกามฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก 

นห่าปิตฺํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อาทายๆ สมฺานกาล่กิรื่ิยาใน คฺนฺตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน  

โอห่ารื่าเปตฺฺวา  นห่าปิตฺํ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน โอห่ารื่าเปตฺฺวา  เถุรื่สฺส สามฺีสัมฺพุันธะใน  

เกเสๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน โอห่ารื่าเปตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อตฺฺถุรื่าเปตฺฺวา  ปุคฺฺคฺล่ํ  

การื่ิตฺกัมฺมฺะใน อตฺฺถุรื่าเปตฺฺวา  มฺญฺฺจฺกํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อตฺฺถุรื่าเปตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่-

กิรื่ิยาใน วตฺฺวา  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  ตฺุมฺฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน สยถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก 

เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ อิมฺสฺมฺ่ๆ วิเสสนะข้อง มฺญฺฺจฺเกๆ อุปสิเล่สิกาธารื่ะใน สยถุ”   

อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน วตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน นิมฺนฺเตฺตฺฺวา  อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้า

กับ เทฺวๆ วิเสสนะข้อง เถุเรื่ๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน นิมฺนฺเตฺตฺฺวา  สฺวาตฺนาย สัมฺปทานใน  

นิมฺนฺเตฺตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน ปกฺกามฺิ ฯ 

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

๙. เนวาสิโก  ตฺสฺส  สกฺการื่ํ  กยิรื่มฺานํ  อธิวาเสตฺํุ  นาสกฺข้ิ ฯ  

 เนวาสิโก  (เตฺน  กุฏุุมฺฺพุิเกน)  ตฺสฺส  (ภิิกฺขุ้สฺส)  สกฺการื่ํ  กยิรื่มฺานํ  อธิวาเสตฺํุ  น  อสกฺข้ิ ฯ

 เนวาสิโก อ.ภิิกษุุผู้่้เป็นเจฺ้าถุิ�น  น  อสกฺขุิ ไมฺ่ได้อาจฺแล่้ว  (เตฺน  กุฏุุมฺฺพุิเกน)  ตฺสฺส

(ภิกฺขุุสฺส)  สกฺการํ  กยิรมฺานํ  อธิวาเสตฺํุ เพุ่�ออัน- ยังสักการื่ะ อัน- อันกุฎุุมฺพุีนั�น  
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-กรื่ะทําอย่่ แก่ภิิกษุุนั�น -ให่้อย่่ทับ ฯ

 ภิิกษุุเจฺ้าถุิ�น ไมฺ่ได้อาจฺเพุ่�อจฺะอดกล่ั�นสักการื่ะที�กุฎุุมฺพุีนั�นทําแก่ภิิกษุุนั�นได้ 

 เนวาสิโก สุทธกัตฺตฺาใน อสกฺข้ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เตฺน วิเสสนะข้อง กุฏุุมฺฺพุิเกนๆ  

อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กยิรื่มฺานํ  ตฺสฺส วิเสสนะข้อง ภิิกฺขุ้สฺสๆ สัมฺปทานใน กยิรื่มฺานํๆ  

วิเสสนะข้อง สกฺการื่ํๆ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน อธิวาเสตฺุํๆ ตฺุมฺัตฺถุสัมฺปทานใน อสกฺข้ิ  นศัพุท์ 

ปฏุิเสธะใน อสกฺข้ิ ฯ

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

๑๐. อถุสฺส  โส  สายํ  เถุรื่สฺส  นิปนฺนฏฺุฅานํ  คฺนฺตฺฺวา  จฺตฺ่ห่ากาเรื่ห่ิ  อกฺโกสิ  “อาวุโส   

อาคฺนฺตฺุก  กุฏุุมฺฺพุิกสฺส  เคฺเห่  ภิตฺฺตฺํ  ภิุญฺฺชนโตฺ  วรื่ตฺรื่ํ  มฺีฬฺุห่ํ  ข้าทิตฺํุ,  กุฏุุมฺฺพุิเกน   

อานีตฺนห่าปิเตฺน  เกโสโรื่ปนโตฺ  วรื่ตฺรื่ํ  ตฺาล่ฏฺุฅิเกน  เกเส  ลุ่ญฺฺจฺาเปตฺุํ,  กุฏุุมฺฺพุิเกน 

ทินฺนสาฏุกํ  นิวาสนโตฺ  วรื่ตฺรื่ํ  นคฺฺเคฺน  จฺรื่ิตฺํุ,  กุฏุุมฺฺพุิเกน  อาภิตฺมฺญฺฺจฺเก  นิปชฺชนโตฺ

วรื่ตฺรื่ํ  ภิ่มฺิยํ  นิปชฺชิตฺุนฺตฺิ ฯ 

 อถุ  อสฺส  โส  (ภิิกฺขุ้)  สายํ  เถุรื่สฺส  นิปนฺนฏฺุฅานํ  คฺนฺตฺฺวา  จฺตฺ่ห่ิ  อากาเรื่ห่ิ  อกฺโกสิ  “อาวุโส   

อาคฺนฺตฺุก  กุฏุุมฺฺพุิกสฺส  เคฺเห่  ภิตฺฺตฺํ  ภิุญฺฺชนโตฺ  วรื่ตฺรื่ํ  (โห่ตฺิ  ตฺยา)  มฺีฬฺุห่ํ  ข้าทิตฺํุ,  กุฏุุมฺฺพุิเกน

อานีตฺนห่าปิเตฺน  เกโสโรื่ปนโตฺ  วรื่ตฺรื่ํ  (โห่ตฺิ  ตฺยา  นห่าปิตฺํ)  ตฺาล่ฏฺุฅิเกน  เกเส  ลุ่ญฺฺจฺาเปตฺุํ,   

กุฏุุมฺฺพุิเกน  ทินฺนสาฏุกํ  นิวาสนโตฺ  วรื่ตฺรื่ํ  (โห่ตฺิ  ตฺยา)  นคฺฺเคฺน  (หุ่ตฺฺวา)  จฺรื่ิตฺํุ,  กุฏุุมฺฺพุิเกน   

อาภิตฺมฺญฺฺจฺเก  นิปชฺชนโตฺ  วรื่ตฺรื่ํ  (โห่ตฺิ  ตฺยา)  ภิ่มฺิยํ  นิปชฺชิตฺุนฺตฺิ ฯ

 อถุ คฺรื่ั�งนั�น  โส  (ภิกฺขุุ) อ.ภิิกษุุนั�น  คฺนฺตฺฺวา ไปแล่้ว  นิปนฺนฏฺุฅานํ ส่่ที�เป็นที�นอนแล่้ว 

อสฺส  เถุรสฺส ข้องพุรื่ะเถุรื่ะนั�น  สายํ ในเวล่าเย็น  อกฺโกสิ ด่าแล่้ว  อากาเรหิ ด้วย

อาการื่ ท.  จฺตฺูหิ สี�  อิตฺิ ว่า  “อาคฺนฺตฺุก ด่ก่อนภิิกษุุผู้่้จฺรื่มฺา  อาวุโส ผู้่้มฺีอายุ  (ตฺยา)   

มฺีฬฺุหํ  ขุาทิตฺุํ อ.อัน- อันท่าน -เคฺี�ยวกิน ซึ่่�งอุจฺจฺารื่ะ  วรตฺรํ เป็นกิรื่ิยาปรื่ะเสรื่ิฐกว่า   

ภุญฺฺชนโตฺ กว่าการื่ฉััน  ภตฺฺตฺํ ซึ่่�งภิัตฺรื่  เคฺเห ในเรื่่อน  กุฏุุมฺฺพุิกสฺส ข้องกุฎุุมฺพุี  (โหตฺิ)  

ย่อมฺเป็น,  (ตฺยา  นหาปิตฺํ)  ตฺาลฏฺุฅิเกน  เกเส  ลุญฺฺจฺาเปตฺุํ อ.อัน- อันท่าน ยังช่างกัล่บก 

-ให่้ถุอน ซึ่่�งผู้มฺ ท. ด้วยกรื่ะโห่ล่กแห่่งตฺาล่  วรตฺรํ เป็นกิรื่ิยาปรื่ะเสรื่ิฐกว่า  เกโสโรปนโตฺ  

กว่าการื่ปล่งล่งซึ่่�งผู้มฺ  กุฏุุมฺฺพุิเกน  อานีตฺนหาปิเตฺน ด้วยช่างกัล่บก อันกุฎุุมฺพุี 

นํามฺาแล่้ว  (โหตฺิ) ย่อมฺเป็น,  (ตฺยา)  นคฺฺเคฺน  (หุตฺฺวา)  จฺริตฺุํ อ.อัน- อันท่าน เป็น

คฺนเปล่่อย เป็น -เที�ยวไป  วรตฺรํ เป็นกิรื่ิยาปรื่ะเสรื่ิฐกว่า  นิวาสนโตฺ กว่าการื่นุ่ง   
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กุฏุุมฺฺพุิเกน  ทินฺนสาฏุกํ ซึ่่�งผู้้าสาฎุก อันกุฎุุมฺพุี ถุวายแล่้ว  (โหตฺิ) ย่อมฺเป็น,  (ตฺยา)   

ภูมฺิยํ  นิปชฺชิตฺุํ อ.อัน- อันท่าน -นอน บนภิาคฺพุ่�น  วรตฺรํ เป็นกิรื่ิยาปรื่ะเสรื่ิฐกว่า   

นิปชฺชนโตฺ กว่าการื่นอน  กุฏุุมฺฺพุิเกน  อาภตฺมฺญฺฺจฺเก บนเตฺียงน้อย อันกุฎุุมฺพุี นํามฺา

แล่้ว  (โหตฺิ) ย่อมฺเป็น”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 คฺรื่ั�งนั�น ภิิกษุุนั�น ไปส่่ที�นอนข้องพุรื่ะเถุรื่ะนั�นในเวล่าเย็น แล่้วด่าด้วยอาการื่ ๔ ว่า 

“ท่านอาคฺันตฺุกะผู้่้มฺีอายุ การื่ที�ท่านเคฺี�ยวกินอุจฺจฺารื่ะ เป็นกิรื่ิยาปรื่ะเสรื่ิฐกว่าการื่ฉัันภิัตฺรื่ 

ในเรื่่อนข้องกุฎุุมฺพุี, การื่ที�ท่านให่้ช่างกัล่บกถุอนผู้มฺทั�งห่ล่ายด้วยกรื่ะโห่ล่กตฺาล่ เป็น

กิรื่ิยาปรื่ะเสรื่ิฐกว่าการื่ปล่งผู้มฺ โดยช่างกัล่บกที�กุฎุุมฺพุีนํามฺาแล่้ว, การื่ที�ท่านเป็นผู้่้

เปล่่อยเที�ยวไป เป็นกิรื่ิยาปรื่ะเสรื่ิฐกว่าการื่นุ่งผู้้าสาฎุกที�กุฎุุมฺพุีถุวายแล่้ว, การื่ที�ท่าน

นอนบนพุ่�น เป็นกิรื่ิยาปรื่ะเสรื่ิฐกว่าการื่นอนบนเตฺียงน้อยที�กุฎุุมฺพุีนํามฺาแล่้ว”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมฺี  โส วิเสสนะข้อง ภิิกฺขุ้ๆ สุทธกัตฺตฺาใน อกฺโกสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก 

อสฺส วิเสสนะข้อง เถุรื่สฺส  สายํ กาล่สัตฺตฺมฺีใน คฺนฺตฺฺวา  เถุรื่สฺส สามฺีสัมฺพุันธะใน  

นิปนฺนฏฺุฅานํๆ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน คฺนฺตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อกฺโกสิ  จฺตฺ่ห่ิ วิเสสนะ

ข้อง อากาเรื่ห่ิๆ กรื่ณะใน อกฺโกสิ  “อาวุโส วิเสสนะข้อง อาคฺนฺตฺุกๆ อาล่ปนะ  ข้าทิตฺุํๆ 

ตฺุมฺัตฺถุกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กุฏุุมฺฺพุิกสฺส สามฺีสัมฺพุันธะใน เคฺเห่ๆ 

วิสยาธารื่ะใน ภิุญฺฺชนโตฺ  ภิตฺฺตฺํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ภิุญฺฺชนโตฺๆ อปาทานใน วรื่ตฺรื่ํๆ วิกตฺิ- 

กัตฺตฺาใน โห่ตฺิ  ตฺยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ข้าทิตฺุํ  มฺีฬฺุห่ํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ข้าทิตฺุํ,  ลุ่ญฺฺจฺาเปตฺุํ 

ตฺุมฺัตฺถุกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กุฏุุมฺฺพุิเกน อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อานีตฺ-   

อานีตฺนห่าปิเตฺน กรื่ณะใน เกโสโรื่ปนโตฺๆ อปาทานใน วรื่ตฺรื่ํๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ  ตฺยา 

อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ลุ่ญฺฺจฺาเปตฺุํ  นห่าปิตฺํ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน ลุ่ญฺฺจฺาเปตฺุํ  ตฺาล่ฏฺุฅิเกน กรื่ณะใน 

ลุ่ญฺฺจฺาเปตฺุํ  เกเส อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ลุ่ญฺฺจฺาเปตฺุํ,  จฺรื่ิตฺุํ ตฺุมฺัตฺถุกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบท- 

กัตฺตฺุวาจฺก  กุฏุุมฺฺพุิเกน อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ทินฺน-  ทินฺนสาฏุกํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน  

นิวาสนโตฺๆ อปาทานใน วรื่ตฺรื่ํๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ  ตฺยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน จฺรื่ิตฺุํ   

นคฺฺเคฺน วิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวาๆ สมฺานกาล่กิรื่ิยาใน จฺรื่ิตฺุํ,  นิปชฺชิตฺุํ ตฺุมฺัตฺถุกัตฺตฺาใน  

โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กุฏุุมฺฺพุิเกน อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อาภิตฺ-  อาภิตฺมฺญฺฺจฺเก  

อุปสิเล่สิกาธารื่ะใน นิปชฺชนโตฺๆ อปาทานใน วรื่ตฺรื่ํๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ  ตฺยา  

อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน นิปชฺชิตฺุํ  ภิ่มฺิยํ วิสยาธารื่ะใน นิปชฺชิตฺุํ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน  

อกฺโกสิ ฯ
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๑๑. เถุโรื่ปิ  “มฺา  เอส  พุาโล่  มฺํ  นิสฺสาย  นสฺสีตฺิ  นิมฺนฺตฺนํ  อนาทยิตฺฺวา  ปาโตฺ ว  อุฏฺุฅาย

ยถุาสุข้ํ  อคฺมฺาสิ ฯ

 เถุโรื่ปิ  “มฺา  เอโส  (ภิิกฺขุ้)  พุาโล่  (หุ่ตฺฺวา)  มฺํ  นิสฺสาย  นสฺสีตฺิ  (จฺินฺเตฺตฺฺวา)  นิมฺนฺตฺนํ   

อนาทยิตฺฺวา  ปาโตฺ  เอว  อุฏฺุฅาย  ยถุาสุข้ํ  อคฺมฺาสิ ฯ

 เถุโรปิ แมฺ้ อ.พุรื่ะเถุรื่ะ  (จฺินฺเตฺตฺฺวา) คฺิดแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “เอโส  (ภิกฺขุุ) อ.ภิิกษุุนั�น  พุาโล 

เป็นคฺนพุาล่  (หุตฺฺวา) เป็น  นิสฺสาย อาศัยแล่้ว  มฺํ ซึ่่�งเรื่า  มฺา  นสฺสิ อย่าฉัิบห่ายแล่้ว”    

อิตฺิ ดังนี�  อนาทยิตฺฺวา ไมฺ่เอ่�อเฟื้้�อแล่้ว  นิมฺนฺตฺนํ ซึ่่�งการื่นิมฺนตฺ์  อุฏฺุฅาย ลุ่กข้่�นแล่้ว  

ปาโตฺ  เอว ในเวล่าเช้าเทียว  อคฺมฺาสิ ได้ไปแล่้ว  ยถุาสุขุํ ตฺามฺสบาย ฯ

 แมฺ้พุรื่ะเถุรื่ะ คฺิดว่า “ภิิกษุุนั�น เป็นคฺนพุาล่ อาศัยเรื่า อย่าฉัิบห่ายแล่้ว” ไมฺ่เอ่�อเฟื้้�อการื่

นิมฺนตฺ์ ลุ่กข้่�นแตฺ่เช้าตฺรื่่่ ได้ไปแล่้วตฺามฺสบาย

 อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ เถุโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน อคฺมฺาสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

“เอโส วิเสสนะข้อง ภิิกฺขุ้ๆ สุทธกัตฺตฺาใน นสฺสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มฺาศัพุท์  

ปฏุิเสธะใน นสฺสิ  พุาโล่ วิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวาๆ สมฺานกาล่กิรื่ิยาใน นิสฺสาย  มฺํ อวุตฺตฺ- 

กัมฺมฺะใน นิสฺสายๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน นสฺสิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวาๆ  

ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อนาทยิตฺฺวา  นิมฺนฺตฺนํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อนาทยิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยา

ใน อุฏฺุฅาย  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ ปาโตฺๆ กาล่สัตฺตฺมฺีใน อุฏฺุฅายๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยา

ใน อคฺมฺาสิ  ยถุาสุข้ํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน อคฺมฺาสิ ฯ

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

๑๒. เนวาสิโกปิ  ปาโตฺ ว  วิห่าเรื่  กตฺฺตฺพฺุพุวตฺฺตฺํ  กตฺฺวา  “ภิิกฺข้าจฺารื่เวล่ายํ  อิทานิปิ   

อาคฺนฺตฺุโก  นิทฺทายตฺิ,  คฺณฺฑิสทฺเทน  ปพุุชฺเฌยฺยาตฺิ  สญฺฺฃาย  นข้ปิฏฺุเฅเนว  คฺณฺฑ่   

ปห่รื่ิตฺฺวา  คฺามฺํ  ปิณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ

 เนวาสิโกปิ  ปาโตฺ ว  (อตฺฺตฺนา)  วิห่าเรื่  กตฺฺตฺพฺุพุวตฺฺตฺํ  กตฺฺวา  “ภิิกฺข้าจฺารื่เวล่า  (โห่ตฺิ)  อยํ  (กาโล่),   

อิทานิปิ  อาคฺนฺตฺุโก  นิทฺทายตฺิ,  (โส  ภิิกฺขุ้)  คฺณฺฑิสทฺเทน  ปพุุชฺเฌยฺยาตฺิ  สญฺฺฃาย  นข้ปิฏฺุเฅน  

เอว  คฺณฺฑ่  ปห่รื่ิตฺฺวา  คฺามฺํ  ปิณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ

 เนวาสิโกปิ แมฺ้ อ.ภิิกษุุผู้่้เป็นเจฺ้าถุิ�น  กตฺฺวา กรื่ะทําแล่้ว  (อตฺฺตฺนา)  กตฺฺตฺพฺุพุวตฺฺตฺํ ซึ่่�ง

วัตฺรื่ อันตฺน พุ่งกรื่ะทํา  วิหาเร ในวิห่ารื่  ปาโตฺ ว ในเวล่าเช้าเทียว  ปหริตฺฺวา เคฺาะแล่้ว  
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คฺณฺฑึ ซึ่่�งรื่ะฆัง  นขุปิฏฺุเฅน  เอว ด้วยห่ล่ังแห่่งเล่็บนั�นเทียว  สญฺฺฃาย ด้วยคฺวามฺสําคฺัญ่  

อิตฺิ ว่า  “อยํ  (กาโล) อ.กาล่นี�  ภิกฺขุาจฺารเวลา เป็นเวล่าเป็นที�เที�ยวไปเพุ่�อภิิกษุา  (โหตฺิ) 

ย่อมฺเป็น,  อิทานิปิ แมฺ้ในกาล่นี�  อาคฺนฺตฺุโก อ.ภิิกษุุผู้่้จฺรื่มฺา  นิทฺทายตฺิ ย่อมฺปรื่ะพุฤตฺิ

ห่ล่ับ,  (โส  ภิกฺขุุ) อ.ภิิกษุุนั�น  ปพุุชฺเฌยฺย พุ่งตฺ่�น  คฺณฺฑิสทฺเทน ด้วยเสียงแห่่งรื่ะฆัง”   

อิตฺิ ดังนี�  ปาวิสิ ได้เข้้าไปแล่้ว  คฺามฺํ ส่่ห่มฺ่่บ้าน  ปิณฺฑาย เพุ่�อบิณฑบาตฺ ฯ

 แมฺ้ภิิกษุุเจฺ้าถุิ�น ทําวัตฺรื่ที�ตฺนคฺวรื่ทําในวิห่ารื่ในเวล่าเช้าตฺรื่่่แล่้ว ใช้ห่ล่ังเล่็บเคฺาะรื่ะฆัง 

ด้วยคฺวามฺสําคฺัญ่ว่า “กาล่นี� เป็นเวล่าภิิกษุาจฺารื่, แมฺ้บัดนี� ภิิกษุุอาคฺันตฺุกะ ย่อมฺปรื่ะพุฤตฺิ

ห่ล่ับ, ภิิกษุุนั�น พุ่งตฺ่�นด้วยเสียงรื่ะฆัง” ได้เข้้าไปส่่ห่มฺ่่บ้านเพุ่�อบิณฑบาตฺ

 อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ เนวาสิโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปาวิสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก 

เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ ปาโตฺๆ กาล่สัตฺตฺตฺมฺีใน กตฺฺวา  อตฺฺตฺนา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน 

กตฺฺตฺพฺุพุ-  วิห่าเรื่ วิสยาธารื่ะใน กตฺฺตฺพฺุพุวตฺฺตฺํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน กตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยา

ใน ปห่รื่ิตฺฺวา  “อยํ วิเสสนะข้อง กาโล่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

ภิิกฺข้าจฺารื่เวล่า วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ อิทานิๆ กาล่สัตฺตฺมฺีใน 

นิทฺทายตฺิ  อาคฺนฺตฺุโก สุทธกัตฺตฺาใน นิทฺทายตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก,  โส วิเสสนะ

ข้อง ภิิกฺขุ้ๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปพุุชฺเฌยฺยๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  คฺณฺฑิสทฺเทน กรื่ณะใน 

ปพุุชฺเฌยฺย”  อิตฺิศัพุท์ สรื่่ปะใน สญฺฺฃายๆ กรื่ณะใน ปห่รื่ิตฺฺวา  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้า

กับ นข้ปิฏฺุเฅนๆ กรื่ณะใน ปห่รื่ิตฺฺวา  คฺณฺฑ่ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ปห่รื่ิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยา

ใน ปาวิสิ  คฺามฺํ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน ปาวิสิ  ปิณฺฑาย สัมฺปทานใน ปาวิสิ ฯ 

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

๑๓. กุฏุุมฺฺพุิโกปิ  สกฺการื่ํ  กตฺฺวา  เถุรื่านํ  อาคฺมฺนมฺคฺฺคฺํ  โอโล่เกนฺโตฺ  เนวาสิกํ  ทิสฺวา   

“ภินฺเตฺ  เถุโรื่  กุห่ินฺตฺิ  ปุจฺฺฉัิ ฯ

 กุฏุุมฺฺพุิโกปิ  สกฺการื่ํ  กตฺฺวา  เถุรื่านํ  อาคฺมฺนมฺคฺฺคฺํ  โอโล่เกนฺโตฺ  เนวาสิกํ  ทิสฺวา  “ภินฺเตฺ  เถุโรื่   

กุห่่  (ฅาเน  คฺโตฺ)”  อิตฺิ  ปุจฺฺฉัิ ฯ

 กุฏุุมฺฺพุิโกปิ แมฺ้ อ.กุฎุุมฺพุี  กตฺฺวา กรื่ะทําแล่้ว  สกฺการํ ซึ่่�งสักการื่ะ  โอโลเกนฺโตฺ  

แล่ด่อย่่  อาคฺมฺนมฺคฺฺคฺํ ซึ่่�งห่นทางเป็นที�มฺา  เถุรานํ ข้องพุรื่ะเถุรื่ะ ท.  ทิสฺวา เห่็นแล่้ว   

เนวาสิกํ ซึ่่�งภิิกษุุผู้่้เป็นเจฺ้าถุิ�น  ปุจฺฺฉิิ ถุามฺแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ภนฺเตฺ ข้้าแตฺ่ท่านผู้่้เจฺรื่ิญ่  

เถุโร อ.พุรื่ะเถุรื่ะ  (คฺโตฺ) ไปแล่้ว  กุหึ  (ฅาเน) ในที�ไห่น”  อิตฺิ ดังนี� ฯ
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 แมฺ้กุฎุุมฺพุี ทําสักการื่ะ แล่ด่ทางเป็นที�มฺาข้องพุรื่ะเถุรื่ะทั�งห่ล่าย เห่็นภิิกษุุเจฺ้าถุิ�น จฺ่ง

ถุามฺว่า “ท่านผู้่้เจฺรื่ิญ่ พุรื่ะเถุรื่ะไปที�ไห่น ?”

 อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ กุฏุุมฺฺพุิโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉัิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก 

สกฺการื่ํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน กตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน โอโล่เกนฺโตฺ  เถุรื่านํ สามฺีสัมฺพุันธะ 

ใน อาคฺมฺนมฺคฺฺคฺํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน โอโล่เกนฺโตฺๆ อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง กุฏุุมฺฺพุิโก   

เนวาสิกํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ทิสฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน ปุจฺฺฉัิ  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  เถุโรื่  

สุทธกัตฺตฺาใน คฺโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กุห่่ วิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน คฺโตฺ”   

อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉัิ ฯ 

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

๑๔. อถุ  นํ  เนวาสิโก  “มฺา  อาวุโส  อวจฺ,  ตฺุยฺห่ํ  กุลุ่ปโก  ห่ีโย  ตฺว  นิกฺข้นฺตฺเวล่าย   

โอวรื่กํ  ปวิสิตฺฺวา  นิทฺทํ  โอกฺกนฺโตฺ,  ปาโตฺ ว  ปฏฺุฅาย  มฺมฺ  วิห่ารื่สมฺฺมฺชฺชนสทฺทมฺฺปิ   

ปานียฆฏุปรื่ิโภิชนียฆเฏุสุ  อุทกาสิญฺฺจฺนสทฺทมฺฺปิ  คฺณฺฑิสทฺทมฺฺปิ  กโรื่นฺตฺสฺส,  น   

ชานาตฺีตฺิ  อาห่ ฯ

 อถุ  นํ  (กุฏุุมฺฺพุิกํ)  เนวาสิโก  “(ตฺฺวํ)  มฺา  อาวุโส  อวจฺ,  ตฺุยฺห่ํ  กุลุ่ปโก  (ภิิกฺขุ้)  ห่ีโย  ตฺว   

นิกฺข้นฺตฺเวล่าย  โอวรื่กํ  ปวิสิตฺฺวา  นิทฺทํ  โอกฺกนฺโตฺ,  ปาโตฺ ว  ปฏฺุฅาย  มฺมฺ  วิห่ารื่สมฺฺมฺชฺชน- 

สทฺทมฺฺปิ  ปานียฆฏุปรื่ิโภิชนียฆเฏุสุ  อุทกาสิญฺฺจฺนสทฺทมฺฺปิ  คฺณฺฑิสทฺทมฺฺปิ  กโรื่นฺตฺสฺส,   

น  ชานาตฺีตฺิ  อาห่ ฯ

 อถุ คฺรื่ั�งนั�น  เนวาสิโก อ.ภิิกษุุผู้่้เป็นเจฺ้าถุิ�น  อาห กล่่าวแล่้ว  นํ  (กุฏุุมฺฺพุิกํ) กะกุฎุุมฺพุี

นั�น  อิตฺิ ว่า  “อาวุโส ด่ก่อนท่านผู้่้มฺีอายุ  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน  มฺา  อวจฺ อย่าได้กล่่าวแล่้ว,   

กุลุปโก  (ภิกฺขุุ) อ.ภิิกษุุ ผู้่้เข้้าถุ่งซึ่่�งตฺรื่ะก่ล่  ตฺุยฺหํ ข้องท่าน  ปวิสิตฺฺวา เข้้าไปแล่้ว   

โอวรกํ ส่่ห่้องน้อย  นิกฺขุนฺตฺเวลาย ในเวล่าเป็นที�ออกไปแล่้ว  ตฺว แห่่งท่าน  หีโย

ในวันวาน  โอกฺกนฺโตฺ ก้าวล่งแล่้ว  นิทฺทํ ส่่คฺวามฺห่ล่ับ,  มฺมฺ เมฺ่�ออาตฺมฺา  กโรนฺตฺสฺส

กรื่ะทําอย่่  วิหารสมฺฺมฺชฺชนสทฺทมฺฺปิ ซึ่่�งเสียงแห่่งการื่กวาดซึ่่�งวิห่ารื่บ้าง  อุทกาสิญฺฺจฺน- 

สทฺทมฺฺปิ ซึ่่�งเสียงแห่่งการื่เทซึ่่�งนํ�า  ปานียฆฏุปริโภชนียฆเฏุสุ ในห่มฺ้อแห่่งนํ�าอัน

บุคฺคฺล่พุ่งด่�มฺแล่ะห่มฺ้อแห่่งนํ�าอันบุคฺคฺล่พุ่งใช้สอย ท. บ้าง  คฺณฺฑิสทฺทมฺฺปิ ซึ่่�งเสียงแห่่ง

รื่ะฆังบ้าง  ปฏฺุฅาย จฺําเดิมฺ  ปาโตฺ ว ในเวล่าเช้าเทียว,  น  ชานาตฺิ ย่อมฺไมฺ่รื่่้”  อิตฺิ

ดังนี� ฯ



๑๑. เรื่่�องอาชีีวกชี่�อว่าชีัมพุุกะ 55วรรค]

 คฺรื่ั�งนั�น ภิิกษุุเจฺ้าถุิ�น กล่่าวกะกุฎุุมฺพุีนั�นว่า “ท่านผู้่้มฺีอายุ ท่านอย่าได้กล่่าวเล่ย, ภิิกษุุผู้่้

เข้้าถุ่งตฺรื่ะก่ล่ข้องท่าน เข้้าไปส่่ห่้องน้อย ในเวล่าที�ท่านออกไปแล่้ว เมฺ่�อวาน ก้าวล่งส่่

คฺวามฺห่ล่ับ, เมฺ่�ออาตฺมฺา ทําเสียงแห่่งการื่กวาดวิห่ารื่บ้าง เสียงการื่เทนํ�าในห่มฺ้อนํ�าด่�มฺ

แล่ะห่มฺ้อนํ�าใช้บ้าง เสียงรื่ะฆังบ้าง จฺําเดิมฺแตฺ่เช้าตฺรื่่่, ย่อมฺไมฺ่รื่่้”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมฺี  เนวาสิโก สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นํ วิเสสนะข้อง 

กุฏุุมฺฺพุิกํๆ อกถุิตฺกัมฺมฺะใน อาห่  “อาวุโส อาล่ปนะ  ตฺฺวํ สุทธกัตฺตฺาใน อวจฺๆ อาข้ยาตฺ

บทกัตฺตฺุวาจฺก  มฺาศัพุท์ ปฏุิเสธะใน อวจฺ,  กุลุ่ปโก วิเสสนะข้อง ภิิกฺขุ้ๆ สุทธกัตฺตฺาใน 

ชานาตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺุยฺห่ํ สามฺีสัมฺพุันธะใน กุลุ่ปโก  ห่ีโย กาล่สัตฺตฺมฺี

ใน นิกฺข้นฺตฺ-  ตฺว สามฺีสัมฺพุันธะใน นิกฺข้นฺตฺเวล่ายๆ กาล่สัตฺตฺมฺีใน ปวิสิตฺฺวา  โอวรื่กํ  

สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน ปวิสิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน โอกฺกนฺโตฺ  นิทฺทํ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะ 

ใน โอกฺกนฺโตฺๆ วิเสสนะข้อง ภิิกฺขุ้,  มฺมฺ อนาทรื่ใน กโรื่นฺตฺสฺสๆ อนาทรื่กิรื่ิยา  เอวศัพุท์ 

อวธารื่ณะเข้้ากับ ปาโตฺๆ กาล่สัตฺตฺมฺีใน ปฏฺุฅายๆ กิรื่ิยาวิเสสนะใน กโรื่นฺตฺสฺส  อปิ- 

สามฺศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ วิห่ารื่สมฺฺมฺชฺชนสทฺทํ  อุทกาสิญฺฺจฺนสทฺทํ แล่ะ คฺณฺฑิสทฺทํ  

วิห่ารื่สมฺฺมฺชฺชนสทฺทํ ก็ดี  อุทกาสิญฺฺจฺนสทฺทํ ก็ดี  คฺณฺฑิสทฺทํ ก็ดี อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน  

กโรื่นฺตฺสฺส  ปานียฆฏุปรื่ิโภิชนียฆเฏุสุ วิสยาธารื่ะใน อุทกาสิญฺฺจฺนสทฺทํ,  นศัพุท์ ปฏุิเสธะ 

ใน ชานาตฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๑๕. กุฏุุมฺฺพุิโก  จฺินฺเตฺสิ  “ตฺาทิสาย  อิรื่ิยาปถุสมฺฺปตฺฺตฺิยา  สมฺนฺนาคฺตฺสฺส  เมฺ  อยฺยสฺส   

ยาว  อิมฺมฺฺห่า  กาล่า  นิทฺทายนํ  นามฺ  นตฺฺถุิ,  มฺํ  ปน  ตฺสฺส  สกฺการื่ํ  กโรื่นฺตฺํ   

ทิสฺวา  อทฺธา  อิมฺินา  ภิทนฺเตฺน  กิญฺฺจฺิ  วุตฺฺตฺํ  ภิวิสฺสตฺีตฺิ ฯ

 กุฏุุมฺฺพุิโก  จฺินฺเตฺสิ  “ตฺาทิสาย  อิรื่ิยาปถุสมฺฺปตฺฺตฺิยา  สมฺนฺนาคฺตฺสฺส  เมฺ  อยฺยสฺส  ยาว  อิมฺมฺฺห่า 

กาล่า  นิทฺทายนํ  นามฺ  นตฺฺถุิ,  มฺํ  ปน  ตฺสฺส  (อยฺยสฺส)  สกฺการื่ํ  กโรื่นฺตฺํ  ทิสฺวา  อทฺธา  อิมฺินา   

ภิทนฺเตฺน  กิญฺฺจฺิ  (วจฺนํ)  วุตฺฺตฺํ  ภิวิสฺสตฺีตฺิ ฯ

 กุฏุุมฺฺพุิโก อ.กุฎุุมฺพุี  จฺินฺเตฺสิ คฺิดแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “นิทฺทายนํ  นามฺ ช่�อ อ.คฺวามฺปรื่ะพุฤตฺิ

ห่ล่ับ  ยาว เพุียงใด  อิมฺมฺฺหา  กาลา แตฺ่กาล่นี�  อยฺยสฺส แห่่งพุรื่ะคฺุณเจฺ้า  เมฺ ข้องเรื่า 

สมฺนฺนาคฺตฺสฺส ผู้่้มฺาตฺามฺพุรื่้อมฺแล่้ว  อิริยาปถุสมฺฺปตฺฺตฺิยา ด้วยคฺวามฺถุ่งพุรื่้อมฺแห่่ง

อิรื่ิยาบถุ  ตฺาทิสาย อันเช่นนั�น  นตฺฺถุิ ย่อมฺไมฺ่มฺี,  ปน แตฺ่ว่า  กิญฺฺจฺิ  (วจฺนํ) อ.คฺําอะไรื่ๆ 
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มฺํ  ตฺสฺส  (อยฺยสฺส)  สกฺการํ  กโรนฺตฺํ  ทิสฺวา  อทฺธา  อิมฺินา  ภทนฺเตฺน  วุตฺฺตฺํ เป็นคฺํา 

อันท่านผู้่้เจฺรื่ิญ่นี� เห่็นแล่้ว ซึ่่�งเรื่า ผู้่้กรื่ะทําอย่่ ซึ่่�งสักการื่ะ แก่พุรื่ะคฺุณเจฺ้านั�น กล่่าวแล่้ว 

แน่แท้  ภวิสฺสตฺิ จฺักเป็น”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 กุฎุุมฺพุี คฺิดว่า “ธรื่รื่มฺดาว่าคฺวามฺปรื่ะพุฤตฺิห่ล่ับ จฺนถุ่งกาล่นี� แห่่งพุรื่ะคฺุณเจฺ้าข้องเรื่า ผู้่้

ปรื่ะกอบด้วยคฺวามฺถุ่งพุรื่้อมฺด้วยอิรื่ิยาบถุอันเช่นนั�น ย่อมฺไมฺ่มฺี, แตฺ่ คฺําอะไรื่ๆ จฺักเป็น

คฺําที�ท่านผู้่้เจฺรื่ิญ่นี� เห่็นเรื่าผู้่้ทําสักการื่ะแก่พุรื่ะคฺุณเจฺ้านั�น กล่่าวแล่้ว”

 กุฏุุมฺฺพุิโก สุทธกัตฺตฺาใน จฺินฺเตฺสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “นามฺศัพุท์ ปสังสัตฺถุโชตฺกะ

เข้้ากับ นิทฺทายนํๆ สุทธกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ตฺาทิสาย วิเสสนะข้อง 

อิรื่ิยาปถุสมฺฺปตฺฺตฺิยาๆ กรื่ณะใน สมฺนฺนาคฺตฺสฺสๆ วิเสสนะข้อง อยฺยสฺส  เมฺ สามฺีสัมฺพุันธะ

ใน อยฺยสฺสๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน นิทฺทายนํ  ยาวศัพุท์ วิเสสนะข้อง นิทฺทายนํ  อิมฺมฺฺห่า  

วิเสสนะข้อง กาล่าๆ อปาทานใน ยาว,  ปนศัพุท์ วิเสสโชตฺกะ  กิญฺฺจฺิ วิเสสนะข้อง  

วจฺนํๆ สุทธกัตฺตฺาใน ภิวิสฺสตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มฺํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ทิสฺวา  ตฺสฺส 

วิเสสนะข้อง อยฺยสฺสๆ สัมฺปทานใน กโรื่นฺตฺํ  สกฺการื่ํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน กโรื่นฺตฺํๆ วิเสสนะ

ข้อง มฺํ  ทิสฺวา ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน วุตฺฺตฺํ  อทฺธา กิรื่ิยาวิเสสนะใน วุตฺฺตฺํ  อิมฺินา วิเสสนะ

ข้อง ภิทนฺเตฺนๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วุตฺฺตฺํๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน ภิวิสฺสตฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน 

จฺินฺเตฺสิ ฯ

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

๑๖. โส  อตฺฺตฺโน  ปณฺฑิตฺภิาเวน  ตฺํ  สกฺกจฺฺจฺํ  โภิเชตฺฺวา  ตฺสฺส  ปตฺฺตฺํ  สาธุกํ  โธวิตฺฺวา   

นานคฺฺคฺรื่สโภิชนสฺส  ป่เรื่ตฺฺวา  “ภินฺเตฺ  สเจฺ  เมฺ  อยฺยํ  ปสฺเสยฺยาถุ,  อิมฺมฺสฺส   

ปิณฺฑปาตฺํ  ทเทยฺยาถุาตฺิ  อาห่ ฯ

 โส  (กุฏุุมฺฺพุิโก)  อตฺฺตฺโน  ปณฺฑิตฺภิาเวน  ตฺํ  (ภิิกฺขุ้ํ)  สกฺกจฺฺจฺํ  โภิเชตฺฺวา  ตฺสฺส  (ภิิกฺขุ้สฺส)  ปตฺฺตฺํ 

สาธุกํ  โธวิตฺฺวา  (ปตฺฺตฺํ)  นานคฺฺคฺรื่สโภิชนสฺส  ป่เรื่ตฺฺวา  “ภินฺเตฺ  สเจฺ  (ตฺุมฺฺเห่)  เมฺ  อยฺยํ   

ปสฺเสยฺยาถุ,  (ตฺุมฺฺเห่)  อิมฺํ  อสฺส  (อยฺยสฺส)  ปิณฺฑปาตฺํ  ทเทยฺยาถุาตฺิ  อาห่ ฯ

 โส  (กุฏุุมฺฺพุิโก) อ.กุฎุุมฺพุีนั�น  ตฺํ  (ภิกฺขุุํ) ยังภิิกษุุนั�น  โภเชตฺฺวา ให่้ฉัันแล่้ว  สกฺกจฺฺจฺํ

โดยเคฺารื่พุ  อตฺฺตฺโน  ปณฺฑิตฺภาเวน เพุรื่าะคฺวามฺที�- แห่่งตฺน -เป็นบัณฑิตฺ  โธวิตฺฺวา 

ล่้างแล่้ว  ปตฺฺตฺํ ซึ่่�งบาตฺรื่  ตฺสฺส  (ภิกฺขุุสฺส) ข้องภิิกษุุนั�น  สาธุกํ ให่้ดี  (ปตฺฺตฺํ) ยังบาตฺรื่ 

ปูเรตฺฺวา ให่้เตฺ็มฺแล่้ว  นานคฺฺคฺรสโภชนสฺส ด้วยโภิชนะอันมฺีรื่สอันเล่ิศตฺ่างๆ  อาห  
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กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ภนฺเตฺ ข้้าแตฺ่ท่านผู้่้เจฺรื่ิญ่  สเจฺ ถุ้าว่า  (ตฺุมฺฺเห) อ.ท่าน   

ปสฺเสยฺยาถุ พุ่งเห่็น  อยฺยํ ซึ่่�งพุรื่ะคฺุณเจฺ้า  เมฺ ข้องกรื่ะผู้มฺไซึ่รื่้,  (ตฺุมฺฺเห) อ.ท่าน   

ทเทยฺยาถุ พุ่งถุวาย  อิมฺํ  ปิณฺฑปาตฺํ ซึ่่�งบิณฑบาตฺนี�  อสฺส  (อยฺยสฺส) แก่พุรื่ะคฺุณเจฺ้า

นั�น”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 กุฎุุมฺพุีนั�น นิมฺนตฺ์ภิิกษุุนั�นให่้ฉัันโดยเคฺารื่พุ เพุรื่าะว่าตฺนเป็นบัณฑิตฺ ล่้างบาตฺข้องท่าน

ให่้ดี ยังบาตฺรื่ให่้เตฺ็มฺด้วยโภิชนะที�มฺีรื่สเล่ิศตฺ่างๆ แล่้วกล่่าวว่า “ท่านผู้่้เจฺรื่ิญ่ ถุ้าท่านพุ่ง

เห่็นพุรื่ะคฺุณเจฺ้าข้องกรื่ะผู้มฺไซึ่รื่้, ท่านพุ่งถุวายบิณฑบาตฺนี� แก่พุรื่ะคฺุณเจฺ้านั�น”

 โส วิเสสนะข้อง กุฏุุมฺฺพุิโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อตฺฺตฺโน  

ภิาวาทิสัมฺพุันธะใน ปณฺฑิตฺภิาเวนๆ เห่ตฺุใน โภิเชตฺฺวา  ตฺํ วิเสสนะข้อง ภิิกฺขุ้ํๆ  

การื่ิตฺกัมฺมฺะใน โภิเชตฺฺวา  สกฺกจฺฺจฺํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน โภิเชตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยา 

ใน โธวิตฺฺวา  ตฺสฺส วิเสสนะข้อง ภิิกฺขุ้สฺสๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน ปตฺฺตฺํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน  

โธวิตฺฺวา  สาธุกํ วิกตฺิกัมฺมฺะใน โธวิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน ป่เรื่ตฺฺวา  ปตฺฺตฺํ การื่ิตฺ-

กัมฺมฺะใน ป่เรื่ตฺฺวา  นานคฺฺคฺรื่สโภิชนสฺส ฉััฏุฐีกรื่ณะใน ป่เรื่ตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน 

อาห่  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  สเจฺศัพุท์ ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  ตฺุมฺฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน ปสฺเสยฺยาถุๆ

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เมฺ สามฺีสัมฺพุันธะใน อยฺยํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ปสฺเสยฺยาถุ,   

ตฺุมฺฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน ทเทยฺยาถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อิมฺํ วิเสสนะข้อง ปิณฺฑ-

ปาตฺํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ทเทยฺยาถุ  อสฺส วิเสสนะข้อง อยฺยสฺสๆ สัมฺปทานใน ทเทยฺยาถุ”   

อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ 

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

๑๗. อิตฺโรื่  ตฺํ  คฺเห่ตฺฺวา ว  จฺินฺเตฺสิ  “สเจฺ  โส  เอวรื่่ปํ  ปิณฺฑปาตฺํ  ภิุญฺฺชิสฺสตฺิ,  อิมฺสฺมฺ่เยว  

ฅาเน  ปลุ่ทฺโธ  ภิวิสฺสตฺีตฺิ  อนฺตฺรื่ามฺคฺฺเคฺ  ตฺํ  ปิณฺฑปาตฺํ  ฉัฑฺเฑตฺฺวา  เถุรื่สฺส  วสนฏฺุฅานํ

คฺนฺตฺฺวา  ตฺํ  ตฺตฺฺถุ  โอโล่เกนฺโตฺ  นาทฺทส ฯ

 อิตฺโรื่  (เนวาสิโก)  ตฺํ  (ปิณฺฑปาตฺํ)  คฺเห่ตฺฺวา ว  จฺินฺเตฺสิ  “สเจฺ  โส  (ภิิกฺขุ้)  เอวรื่่ปํ  ปิณฺฑปาตฺํ   

ภิุญฺฺชิสฺสตฺิ,  (โส  ภิิกฺขุ้)  อิมฺสฺมฺ่  เอว  ฅาเน  ปลุ่ทฺโธ  ภิวิสฺสตฺีตฺิ  อนฺตฺรื่ามฺคฺฺเคฺ  ตฺํ  ปิณฺฑปาตฺํ   

ฉัฑฺเฑตฺฺวา  เถุรื่สฺส  วสนฏฺุฅานํ  คฺนฺตฺฺวา  ตฺํ  (เถุรื่ํ)  ตฺตฺฺถุ  (ฅาเน)  โอโล่เกนฺโตฺ  น  อทฺทส ฯ

 อิตฺโร  (เนวาสิโก) อ.ภิิกษุุผู้่้เป็นเจฺ้าถุิ�นนอกนี�  คฺเหตฺฺวา ว ถุ่อเอาแล่้วเทียว  ตฺํ  (ปิณฺฑ- 

ปาตฺํ) ซึ่่�งบิณฑบาตฺนั�น  จฺินฺเตฺสิ คฺิดแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “สเจฺ ถุ้าว่า  โส  (ภิกฺขุุ) อ.ภิิกษุุนั�น 
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ภุญฺฺชิสฺสตฺิ จฺักฉััน  ปิณฺฑปาตฺํ ซึ่่�งบิณฑบาตฺ  เอวรูปํ อันมฺีอย่างนี�เป็นรื่่ปไซึ่รื่้,  (โส 

ภิกฺขุุ) อ.ภิิกษุุนั�น  ปลุทฺโธ เป็นผู้่้ตฺิดแล่้ว  อิมฺสฺมฺึ  เอว  ฅาเน ในที�นี�นั�นเทียว  ภวิสฺสตฺิ

จฺักเป็น”  อิตฺิ ดังนี�  ฉิฑฺเฑตฺฺวา ทิ�งแล่้ว  ตฺํ  ปิณฺฑปาตฺํ ซึ่่�งบิณฑบาตฺนั�น  อนฺตฺรา- 

มฺคฺฺเคฺ ในรื่ะห่ว่างแห่่งห่นทาง  คฺนฺตฺฺวา ไปแล่้ว  วสนฏฺุฅานํ ส่่ที�เป็นที�อย่่  เถุรสฺส  

ข้องพุรื่ะเถุรื่ะ  โอโลเกนฺโตฺ แล่ด่อย่่  ตฺํ  (เถุรํ) ซึ่่�งพุรื่ะเถุรื่ะนั�น  ตฺตฺฺถุ  (ฅาเน) ในที�นั�น 

น  อทฺทส ไมฺ่ได้เห่็นแล่้ว ฯ

 ภิิกษุุเจฺ้าถุิ�นแมฺ้นอกนี� ถุ่อเอาบิณฑบาตฺนั�นแล่้ว คฺิดว่า “ถุ้าภิิกษุุนั�น จฺักฉัันบิณฑบาตฺ

เห่็นปานนี�ไซึ่รื่้, ภิิกษุุนั�น จฺักเป็นผู้่้ตฺิดในที�นี�นั�นแห่ล่ะ” ดังนี� จฺ่งทิ�งบิณฑบาตฺนั�น 

ในรื่ะห่ว่างทาง ไปส่่ที�อย่่ข้องพุรื่ะเถุรื่ะ แล่ด่พุรื่ะเถุรื่ะนั�นในที�นั�น ไมฺ่ได้เห่็นแล่้ว

 อิตฺโรื่ วิเสสนะข้อง เนวาสิโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน จฺินฺเตฺสิ แล่ะ อทฺทส  จฺินฺเตฺสิ ก็ดี  อทฺทส 

ก็ดี อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺํ วิเสสนะข้อง ปิณฺฑปาตฺํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน คฺเห่ตฺฺวา   

เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ คฺเห่ตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน จฺินฺเตฺสิ  “สเจฺศัพุท์  

ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  โส วิเสสนะข้อง ภิิกฺขุ้ๆ สุทธกัตฺตฺาใน ภิุญฺฺชิสฺสตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก 

เอวรื่่ปํ วิเสสนะข้อง ปิณฺฑปาตฺํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ภิุญฺฺชิสฺสตฺิ,  โส วิเสสนะข้อง ภิิกฺขุ้ๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน ภิวิสฺสตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ อิมฺสฺมฺ่ๆ  

วิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน ปลุ่ทฺโธๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน ภิวิสฺสตฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะ 

ใน จฺินฺเตฺสิ  อนฺตฺรื่ามฺคฺฺเคฺ วิสยาธารื่ะใน ฉัฑฺเฑตฺฺวา  ตฺํ วิเสสนะข้อง ปิณฺฑปาตฺํๆ 

อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ฉัฑฺเฑตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน คฺนฺตฺฺวา  เถุรื่สฺส สามฺีสัมฺพุันธะใน  

วสนฏฺุฅานํๆ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน คฺนฺตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน โอโล่เกนฺโตฺ  ตฺํ  

วิเสสนะข้อง เถุรื่ํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน โอโล่เกนฺโตฺ  ตฺตฺฺถุ วิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะ 

ใน โอโล่เกนฺโตฺๆ อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง เนวาสิโก  นศัพุท์ ปฏุิเสธะใน อทฺทส ฯ

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

๑๘. อถุ  นํ  เอตฺฺตฺกสฺส  กมฺฺมฺสฺส  กตฺตฺฺตฺา  วีสตฺิวสฺสสห่สฺสานิ  กโตฺปิ  สมฺณธมฺฺโมฺ  รื่กฺข้ิตฺํุ   

นาสกฺข้ิ ฯ

 อถุ  นํ  (ภิิกฺขุ้ํ)  เอตฺฺตฺกสฺส  กมฺฺมฺสฺส  (อตฺฺตฺนา)  กตฺตฺฺตฺา  (เตฺน  ภิิกฺขุ้นา)  วีสตฺิวสฺสสห่สฺสานิ  กโตฺปิ  

สมฺณธมฺฺโมฺ  รื่กฺข้ิตฺํุ  น  อสกฺข้ิ ฯ

 อถุ คฺรื่ั�งนั�น  สมฺณธมฺฺโมฺ อ.สมฺณธรื่รื่มฺ  (เตฺน  ภิกฺขุุนา)  กโตฺปิ แมฺ้อัน- อันภิิกษุุนั�น  
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-กรื่ะทําแล่้ว  วีสตฺิวสฺสสหสฺสานิ สิ�นพุันแห่่งปียี�สิบ ท.  น  อสกฺขุิ ไมฺ่ได้อาจฺแล่้ว   

รกฺขุิตฺุํ เพุ่�ออันรื่ักษุา  นํ  (ภิกฺขุุํ) ซึ่่�งภิิกษุุนั�น  เอตฺฺตฺกสฺส  กมฺฺมฺสฺส  (อตฺฺตฺนา)  กตฺตฺฺตฺา  

เพุรื่าะคฺวามฺที�- แห่่งกรื่รื่มฺ อันมฺีปรื่ะมฺาณเพุียงนี� เป็นกรื่รื่มฺ อันตฺน -กรื่ะทําแล่้ว ฯ

 คฺรื่ั�งนั�น สมฺณธรื่รื่มฺที�ภิิกษุุนั�นแมฺ้ทําแล่้วสิ�น ๒๐,๐๐๐ ปี ไมฺ่ได้อาจฺเพุ่�อจฺะรื่ักษุาภิิกษุุนั�น 

เพุรื่าะว่ากรื่รื่มฺมฺีปรื่ะมฺาณเท่านี� เป็นกรื่รื่มฺที�ตฺนทําแล่้ว

 อถุ กาล่สัตฺตฺมฺี  สมฺณธมฺฺโมฺ สุทธกัตฺตฺาใน อสกฺข้ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นํ วิเสสนะ

ข้อง ภิิกฺขุ้ํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน รื่กฺข้ิตฺุํ  เอตฺฺตฺกสฺส วิเสสนะข้อง กมฺฺมฺสฺสๆ ภิาวาทิสัมฺพุันธะ

ใน กตฺตฺฺตฺา  อตฺฺตฺนา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กตฺ-  กตฺตฺฺตฺา เห่ตฺุใน อสกฺข้ิ  เตฺน วิเสสนะข้อง 

ภิิกฺขุ้นาๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กโตฺ  วีสตฺิวสฺสสห่สฺสานิ อัจฺจฺันตฺสังโยคฺะใน กโตฺ  อปิศัพุท์ 

อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ กโตฺๆ วิเสสนะข้อง สมฺณธมฺฺโมฺ  รื่กฺข้ิตฺุํ ตฺุมฺัตฺถุสัมฺปทานใน อสกฺข้ิ   

นศัพุท์ ปฏุิเสธะใน อสกฺข้ิ ฯ

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

๑๙. อายุห่ปรื่ิโยสาเน  ปน  อวีจฺิมฺฺห่ิ  นิพฺุพุตฺฺตฺิตฺฺวา  เอกํ  พุุทฺธนฺตฺรื่ํ  มฺห่าทุกฺข้ํ  อนุภิวิตฺฺวา  

อิมฺสฺมฺ่  พุุทฺธุปฺปาเท  รื่าชคฺห่นคฺเรื่  เอกสฺมฺ่  พุหุ่อนฺนปาเน  กุล่ฆเรื่  นิพฺุพุตฺฺตฺิ ฯ

 อายุห่ปรื่ิโยสาเน  ปน  (โส  ภิิกฺขุ้)  อวีจฺิมฺฺห่ิ  นิพฺุพุตฺฺตฺิตฺฺวา  เอกํ  พุุทฺธนฺตฺรื่ํ  มฺห่าทุกฺข้ํ  อนุภิวิตฺฺวา  

อิมฺสฺมฺ่  พุุทฺธุปฺปาเท  รื่าชคฺห่นคฺเรื่  เอกสฺมฺ่  พุหุ่อนฺนปาเน  กุล่ฆเรื่  นิพฺุพุตฺฺตฺิ ฯ

 ปน ก็  อายุหปริโยสาเน ในกาล่เป็นที�สิ�นสุดล่งรื่อบแห่่งอายุ  (โส  ภิกฺขุุ) อ.ภิิกษุุนั�น 

นิพฺุพุตฺฺตฺิตฺฺวา บังเกิดแล่้ว  อวีจฺิมฺฺหิ ในนรื่กช่�อว่าอเวจฺี  อนุภวิตฺฺวา เสวยแล่้ว   

มฺหาทุกฺขุํ ซึ่่�งทุกข้์ให่ญ่่  เอกํ  พุุทฺธนฺตฺรํ สิ�นพุุทธันดรื่ห่น่�ง  นิพฺุพุตฺฺตฺิ บังเกิดแล่้ว  กุลฆเร

ในเรื่่อนแห่่งตฺรื่ะก่ล่  พุหุอนฺนปาเน อันมฺีข้้าวแล่ะนํ�ามฺาก  เอกสฺมฺึ ตฺรื่ะก่ล่ห่น่�ง   

ราชคฺหนคฺเร ในเมฺ่องรื่าชคฺฤห่์  อิมฺสฺมฺึ  พุุทฺธุปฺปาเท ในกาล่เป็นที�เสด็จฺอุบัตฺิข้่�นแห่่ง

พุรื่ะพุุทธเจฺ้าพุรื่ะองคฺ์นี� ฯ

 ก็ในกาล่เป็นที�สิ�นสุดอายุ ภิิกษุุนั�น บังเกิด ในอเวจฺีมฺห่านรื่ก เสวยทุกข้์ให่ญ่่ สิ�นห่น่�ง

พุุทธันดรื่ บังเกิดในเรื่่อนแห่่งตฺรื่ะก่ล่ที�มฺีข้้าวแล่ะนํ�ามฺาก ตฺรื่ะก่ล่ห่น่�ง ในเมฺ่องรื่าชคฺฤห่์ 

ในพุุทธุปบาทนี�

 ปนศัพุท์ วากยารื่ัมฺภิโชตฺกะ  อายุห่ปรื่ิโยสาเน กาล่สัตฺตฺมฺีใน นิพฺุพุตฺฺตฺิตฺฺวา  โส วิเสสนะ 
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ข้อง ภิิกฺขุ้ๆ สุทธกัตฺตฺาใน นิพฺุพุตฺฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อวีจฺิมฺฺห่ิ วิสยาธารื่ะใน 

นิพฺุพุตฺฺตฺิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อนุภิวิตฺฺวา  เอกํ วิเสสนะข้อง พุุทฺธนฺตฺรื่ํๆ อัจฺจฺันตฺ- 

สังโยคฺะใน อนุภิวิตฺฺวา  มฺห่าทุกฺข้ํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อนุภิวิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน

นิพฺุพุตฺฺตฺิ  อิมฺสฺมฺ่ วิเสสนะข้อง พุุทฺธุปฺปาเทๆ กาล่สัตฺตฺมฺีใน นิพฺุพุตฺฺตฺิ  รื่าชคฺห่นคฺเรื่  

วิสยาธารื่ะใน นิพฺุพุตฺฺตฺิ  เอกสฺมฺ่ ก็ดี  พุหุ่อนฺนปาเน ก็ดี วิเสสนะข้อง กุล่ฆเรื่ๆ  

วิสยาธารื่ะใน นิพฺุพุตฺฺตฺิ ฯ 

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

๒๐. โส  ปทสา  คฺมฺนกาล่โตฺ  ปฏฺุฅาย  เนว  สยเน  สยิตฺํุ  น  ภิตฺฺตฺํ  ภิุญฺฺชิตฺํุ  อิจฺฺฉัตฺิ,   

อตฺฺตฺโน  สรื่ีรื่วล่ญฺฺชเมฺว  ข้าทตฺิ ฯ

 โส  (ทารื่โก)  ปทสา  คฺมฺนกาล่โตฺ  ปฏฺุฅาย  เนว  สยเน  สยิตฺํุ  น  ภิตฺฺตฺํ  ภิุญฺฺชิตฺํุ  อิจฺฺฉัตฺิ,  อตฺฺตฺโน  

สรื่ีรื่วล่ญฺฺชํ  เอว  ข้าทตฺิ ฯ

 โส  (ทารโก) อ.เด็กชายนั�น  เนว  อิจฺฺฉิตฺิ ย่อมฺไมฺ่ปรื่ารื่ถุนานั�นเทียว สยิตฺุํ เพุ่�ออันนอน  

สยเน บนที�นอน  น  อิจฺฺฉิตฺิ ย่อมฺไมฺ่ปรื่ารื่ถุนา  ภุญฺฺชิตฺุํ เพุ่�ออันบรื่ิโภิคฺ  ภตฺฺตฺํ ซึ่่�งภิัตฺรื่ 

ปฏฺุฅาย จฺําเดิมฺ  คฺมฺนกาลโตฺ แตฺ่กาล่เป็นที�ไป  ปทสา ด้วยเท้า,  ขุาทตฺิ ย่อมฺเคฺี�ยวกิน  

สรีรวลญฺฺชํ  เอว ซึ่่�งสรื่ีรื่วล่ัญ่ชะ  อตฺฺตฺโน ข้องตฺนนั�นเทียว ฯ

 เด็กชายนั�น ย่อมฺไมฺ่ปรื่ารื่ถุนานั�นแห่ล่ะ เพุ่�อจฺะนอนบนที�นอน ย่อมฺไมฺ่ปรื่ารื่ถุนาเพุ่�อจฺะ

บรื่ิโภิคฺภิัตฺรื่ จฺําเดิมฺแตฺ่กาล่เป็นที�เดินไปด้วยเท้า, ย่อมฺกินอุจฺจฺารื่ะข้องตฺนนั�นแห่ล่ะ

 โส วิเสสนะข้อง ทารื่โกๆ สุทธกัตฺตฺาใน อิจฺฺฉัตฺิ แล่ะ ข้าทตฺิ  อิจฺฺฉัตฺิ ก็ดี  ข้าทตฺิ ก็ดี 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ปทสา กรื่ณะใน คฺมฺน-  คฺมฺนกาล่โตฺ อปาทานใน ปฏฺุฅายๆ 

กิรื่ิยาวิเสสนะใน อิจฺฺฉัตฺิ  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ นๆ สองศัพุท์ ปฏุิเสธะใน อิจฺฺฉัตฺิ 

สยเน วิสยาธารื่ะใน สยิตฺุํๆ ตฺุมฺัตฺถุสัมฺปานใน อิจฺฺฉัตฺิ  ภิตฺฺตฺํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ภิุญฺฺชิตฺุํๆ  

ตฺุมฺัตฺถุสัมฺปทานใน อิจฺฺฉัตฺิ,  อตฺฺตฺโน สามฺีสัมฺพุันธะใน สรื่ีรื่วล่ญฺฺชํ  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะ

เข้้ากับ สรื่ีรื่วล่ญฺฺชํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ข้าทตฺิ ฯ

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

๒๑. “พุาล่ตฺาย  อชานนฺโตฺ  กโรื่ตฺีตฺิ  นํ  โปส่สุ ฯ

 (มฺาตฺาปิตฺโรื่)  “(ทารื่โก  อตฺฺตฺโน)  พุาล่ตฺาย  อชานนฺโตฺ  กโรื่ตฺีตฺิ  (สญฺฺฃาย)  นํ  (ทารื่กํ)  โปส่สุ ฯ



๑๑. เรื่่�องอาชีีวกชี่�อว่าชีัมพุุกะ 61วรรค]

 (มฺาตฺาปิตฺโร) อ.มฺารื่ดาแล่ะบิดา ท.  โปสึสุ เล่ี�ยงด่แล่้ว  นํ  (ทารกํ) ซึ่่�งเด็กชายนั�น   

(สญฺฺฃาย) ด้วยคฺวามฺสําคฺัญ่  อิตฺิ ว่า  “(ทารโก) อ.เด็กชาย  อชานนฺโตฺ ไมฺ่รื่่้อย่่  กโรตฺิ  

ย่อมฺกรื่ะทํา  (อตฺฺตฺโน)  พุาลตฺาย เพุรื่าะคฺวามฺที�- แห่่งตฺน -เป็นเด็กอ่อน”  อิตฺิ  

ดังนี� ฯ

 มฺารื่ดาบิดา เล่ี�ยงด่เด็กชายนั�น ด้วยคฺวามฺสําคฺัญ่ว่า “เด็กชาย ไมฺ่รื่่้อย่่ ย่อมฺทํา เพุรื่าะว่า

ตฺนเป็นเด็กอ่อน”

 มฺาตฺาปิตฺโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน โปส่สุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ทารื่โก สุทธกัตฺตฺาใน  

กโรื่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อตฺฺตฺโน ภิาวาทิสัมฺพุันธะใน พุาล่ตฺายๆ เห่ตฺุใน  

อชานนฺโตฺๆ อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง ทารื่โก”  อิตฺิศัพุท์ สรื่่ปะใน สญฺฺฃาย กรื่ณะใน โปส่สุ  

นํ วิเสสนะข้อง ทารื่กํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน โปส่สุ ฯ

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

๒๒. มฺห่ลฺ่ล่กกาเล่ปิ  วตฺฺถุํ  นิวาเสตฺํุ  น  อิจฺฺฉัตฺิ,  นคฺฺโคฺ  วิจฺรื่ตฺิ,  ภิ่มฺิยํ  สยตฺิ,  อตฺฺตฺโน   

สรื่ีรื่วล่ญฺฺชเมฺว  ข้าทตฺิ ฯ

 (โส  ทารื่โก  ตฺสฺส  ทารื่กสฺส)  มฺห่ลฺ่ล่กกาเล่ปิ  วตฺฺถุํ  นิวาเสตฺํุ  น  อิจฺฺฉัตฺิ,  นคฺฺโคฺ  (หุ่ตฺฺวา)  วิจฺรื่ตฺิ,  

ภิ่มฺิยํ  สยตฺิ,  อตฺฺตฺโน  สรื่ีรื่วลฺ่ญฺฺชํ  เอว  ข้าทตฺิ ฯ

 (โส  ทารโก) อ.เด็กชายนั�น  น  อิจฺฺฉิตฺิ ย่อมฺไมฺ่ปรื่ารื่ถุนา  นิวาเสตฺุํ เพุ่�ออันนุ่ง  วตฺฺถุํ

ซึ่่�งผู้้า  (ตฺสฺส  ทารกสฺส)  มฺหลฺลกกาเลปิ แมฺ้ในกาล่ แห่่งเด็กนั�น เป็นคฺนโตฺ  นคฺฺโคฺ เป็น

คฺนเปล่่อย  (หุตฺฺวา) เป็น  วิจฺรตฺิ ย่อมฺเที�ยวไป,  สยตฺิ ย่อมฺนอน  ภูมฺิยํ บนภิาคฺพุ่�น,   

ขุาทตฺิ ย่อมฺเคฺี�ยวกิน  สรีรวลญฺฺชํ  เอว ซึ่่�งสรื่ีรื่วล่ัญ่ชะ  อตฺฺตฺโน ข้องตฺนนั�นเทียว ฯ

 เด็กชายนั�น ย่อมฺไมฺ่ปรื่ารื่ถุนาเพุ่�อจฺะนุ่งผู้้า แมฺ้ในกาล่ที�เด็กนั�น เป็นคฺนโตฺ เป็นคฺน

เปล่่อย ย่อมฺเที�ยวไป, ย่อมฺนอนบนภิาคฺพุ่�น, ย่อมฺเคฺี�ยวกินอุจฺจฺารื่ะข้องตฺนนั�นแห่ล่ะ

 โส วิเสสนะข้อง ทารื่โกๆ สุทธกัตฺตฺาใน อิจฺฺฉัตฺิ,  วิจฺรื่ตฺิ,  สยตฺิ แล่ะ ข้าทตฺิ  อิจฺฺฉัตฺิ ก็ดี 

วิจฺรื่ตฺิ ก็ดี  สยตฺิ ก็ดี  ข้าทตฺิ ก็ดี อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺสฺส วิเสสนะข้อง ทารื่กสฺสๆ 

สามฺีสัมฺพุันธะใน มฺห่ลฺ่ล่กกาเล่  อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ มฺห่ลฺ่ล่กกาเล่ๆ กาล่สัตฺตฺมฺี

ใน อิจฺฺฉัตฺิ  วตฺฺถุํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน นิวาเสตฺุํๆ ตฺุมฺัตฺถุสัมฺปทานใน อิจฺฺฉัตฺิ  นศัพุท์ ปฏุิเสธะ

ใน อิจฺฺฉัตฺิ,  นคฺฺโคฺ วิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวาๆ สมฺานกาล่กิรื่ิยาใน วิจฺรื่ตฺิ,  ภิ่มฺิยํ วิสยาธารื่ะใน 
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สยตฺิ,  อตฺฺตฺโน สามฺีสัมฺพุันธะใน สรื่ีรื่วล่ญฺฺชํ  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ สรื่ีรื่วล่ญฺฺชํๆ 

อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ข้าทตฺิ ฯ

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

๒๓. อถุสฺส  มฺาตฺาปิตฺโรื่  “นายํ  กุล่ฆรื่สฺส  อนุจฺฺฉัวิโก;  อาชีวกานํ  เอส  อนุจฺฺฉัวิโกตฺิ  เตฺสํ

สนฺตฺิกํ  เนตฺฺวา  “อิมฺํ  ทารื่กํ  ปพฺุพุาเชถุาตฺิ  อทํสุ ฯ

 อถุ  อสฺส  (ทารื่กสฺส)  มฺาตฺาปิตฺโรื่  “น  อยํ  (ทารื่โก)  กุล่ฆรื่สฺส  อนุจฺฺฉัวิโก  (โห่ตฺิ);  อาชีวกานํ  

เอโส  (ทารื่โก)  อนุจฺฺฉัวิโก  (โห่ตฺิ)”  อิตฺิ  (มฺนฺเตฺตฺฺวา)  เตฺสํ  (อาชีวกานํ)  สนฺตฺิกํ  เนตฺฺวา  “(ตฺุมฺฺเห่)   

อิมฺํ  ทารื่กํ  ปพฺุพุาเชถุาตฺิ  (วจฺเนน)  อทํสุ ฯ

 อถุ คฺรื่ั�งนั�น  มฺาตฺาปิตฺโร อ.มฺารื่ดาแล่ะบิดา ท.  อสฺส  (ทารกสฺส) ข้องเด็กชายนั�น   

(มฺนฺเตฺตฺฺวา) ปรื่่กษุากันแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อยํ  (ทารโก) อ.เด็กชายนี�  อนุจฺฺฉิวิโก เป็นผู้่้

สมฺคฺวรื่  กุลฆรสฺส แก่เรื่่อนแห่่งตฺรื่ะก่ล่  (โหตฺิ) ย่อมฺเป็น  น ห่ามฺิได้;  เอโส  (ทารโก)  

อ.เด็กชายนั�น  อนุจฺฺฉิวิโก เป็นผู้่้สมฺคฺวรื่  อาชีวกานํ แก่อาชีวก ท.  (โหตฺิ) ย่อมฺเป็น”  

อิตฺิ ดังนี�  เนตฺฺวา นําไปแล่้ว  สนฺตฺิกํ ส่่สํานัก  เตฺสํ  (อาชีวกานํ) ข้องอาชีวก ท. เห่ล่่า

นั�น  อทํสุ ได้ถุวายแล่้ว  (วจฺเนน) ด้วยคฺํา  อิตฺิ ว่า  “(ตฺุมฺฺเห) อ.ท่าน ท.  อิมฺํ  ทารกํ 

ยังเด็กชายนี�  ปพฺุพุาเชถุ ข้อจฺงให่้บวชเถุิด”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 คฺรื่ั�งนั�น มฺารื่ดาแล่ะบิดาข้องเด็กชายนั�น ปรื่่กษุากันว่า “เด็กชายนี� เป็นผู้่้ไมฺ่เห่มฺาะสมฺ

แก่เรื่่อนตฺรื่ะก่ล่, เด็กชายนั�น เป็นผู้่้เห่มฺาะแก่พุวกอาชีวก” ดังนี� แล่้วนําไปส่่สํานักข้อง

พุวกอาชีวกเห่ล่่านั�น ได้ถุวายด้วยคฺําว่า “ข้อพุวกท่าน ยังเด็กชายนี� จฺงให่้บวชเถุิด”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมฺี  มฺาตฺาปิตฺโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน อทํสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อสฺส วิเสสนะ 

ข้อง ทารื่กสฺสๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน มฺาตฺาปิตฺโรื่  “อยํ วิเสสนะข้อง ทารื่โกๆ สุทธกัตฺตฺา 

ใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นศัพุท์ ปฏุิเสธนัตฺถุะ  กุล่ฆรื่สฺส สัมฺปทานใน  

อนุจฺฺฉัวิโกๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  เอโส วิเสสนะข้อง ทารื่โกๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อาชีวกานํ สัมฺปทานใน อนุจฺฺฉัวิโกๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”   

อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน มฺนฺเตฺตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน เนตฺฺวา  เตฺสํ วิเสสนะข้อง  

อาชีวกานํๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน สนฺตฺิกํๆ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน เนตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยา

ใน อทํสุ  “ตฺุมฺฺเห่ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ปพฺุพุาเชถุๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวาจฺก  อิมฺํ วิเสสนะ 

ข้อง ทารื่กํๆ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน ปพฺุพุาเชถุ”  อิตฺิศัพุท์ สรื่่ปะใน วจฺเนนๆ กรื่ณะใน  
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อทํสุ ฯ 

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

๒๔. อถุ  นํ  เตฺ  ปพฺุพุาเชสุํ,  ปพฺุพุาเชตฺฺวา  จฺ  ปน  คฺล่ปฺปมฺาเณ  อาวาเฏุ  ฅเปตฺฺวา   

ทฺวินฺนํ  อํสก่ฏุานํ  อุปรื่ิ  ปทรื่านิ  ทตฺฺวา  เตฺสํ  อุปรื่ิ  นิสีทิตฺฺวา  ตฺาล่ฏฺุฅิข้ณฺเฑน   

เกเส  ลุ่ญฺฺจฺ่สุ ฯ 

 อถุ  นํ  (ทารื่กํ)  เตฺ  (อาชีวกา)  ปพฺุพุาเชสุํ,  (อาชีวกา)  ปพฺุพุาเชตฺฺวา  จฺ  ปน  คฺล่ปฺปมฺาเณ   

อาวาเฏุ  ฅเปตฺฺวา  ทฺวินฺนํ  อํสก่ฏุานํ  อุปรื่ิ  ปทรื่านิ  ทตฺฺวา  เตฺสํ  (ปทรื่านํ)  อุปรื่ิ  นิสีทิตฺฺวา   

ตฺาล่ฏฺุฅิข้ณฺเฑน  เกเส  ลุ่ญฺฺจฺ่สุ ฯ

 อถุ คฺรื่ั�งนั�น  เตฺ  (อาชีวกา) อ.อาชีวก ท. เห่ล่่านั�น  นํ  (ทารกํ) ยังเด็กชายนั�น   

ปพฺุพุาเชสุํ ให่้บวชแล่้ว,  จฺ  ปน ก็แล่  (อาชีวกา) อ.อาชีวก ท.  ปพฺุพุาเชตฺฺวา คฺรื่ั�นให่้

บวชแล่้ว  ฅเปตฺฺวา พุักไว้แล่้ว  อาวาเฏุ ในห่ลุ่มฺ  คฺลปฺปมฺาเณ อันมฺีคฺอเป็นปรื่ะมฺาณ  

ทตฺฺวา ให่้แล่้ว  ปทรานิ ซึ่่�งไมฺ้เรื่ียบ ท.  อุปริ ในเบ่�องบน  อํสกุฏุานํ แห่่งจฺะงอยแห่่ง

บ่า ท.  ทฺวินฺนํ สอง  นิสีทิตฺฺวา นั�งแล่้ว  อุปริ ในเบ่�องบน  เตฺสํ  (ปทรานํ) แห่่งไมฺ้

เรื่ียบ ท. เห่ล่่านั�น  ลุญฺฺจฺึสุ ถุอนแล่้ว  เกเส ซึ่่�งผู้มฺ ท.  ตฺาลฏฺุฅิขุณฺเฑน ด้วยชิ�นแห่่ง

กรื่ะโห่ล่กแห่่งตฺาล่ ฯ

 คฺรื่ั�งนั�น พุวกอาชีวกเห่ล่่านั�น ยังเด็กชายนั�นให่้บวชแล่้ว, ก็แล่ อาชีวกเห่ล่่านั�น คฺรื่ั�น

ให่้บวชแล่้ว พุักไว้แล่้วในห่ลุ่มฺมฺีคฺอเป็นปรื่ะมฺาณ ให่้ไมฺ้เรื่ียบทั�งห่ล่ายในเบ่�องบนแห่่ง

จฺะงอยบ่าทั�งสองข้้าง นั�งในเบ่�องบนแห่่งไมฺ้เรื่ียบเห่ล่่านั�น ใช้ชิ�นกรื่ะโห่ล่กตฺาล่ถุอนผู้มฺ

ทั�งห่ล่าย

 อถุ กาล่สัตฺตฺมฺี  เตฺ วิเสสนะข้อง อาชีวกาๆ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ปพฺุพุาเชสุํๆ อาข้ยาตฺบท 

เห่ตฺุกัตฺตฺุวาจฺก  นํ วิเสสนะข้อง ทารื่กํๆ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน ปพฺุพุาเชสุํ,  จฺ  ปนศัพุท์ นิปาตฺ- 

สมฺ่ห่ะ  อาชีวกา สุทธกัตฺตฺาใน ลุ่ญฺฺจฺ่สุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ปพฺุพุาเชตฺฺวา  

ล่ักข้ณัตฺถุะ  คฺล่ปฺปมฺาเณ วิเสสนะข้อง อาวาเฏุๆ วิสยาธารื่ะใน ฅเปตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่-

กิรื่ิยาใน ทตฺฺวา  ทฺวินฺนํ วิเสสนะข้อง อํสก่ฏุานํๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน อุปรื่ิๆ วิสยาธารื่ะใน 

ทตฺฺวา  ปทรื่านิ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ทตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน นิสีทิตฺฺวา  เตฺสํ วิเสสนะ

ข้อง ปทรื่านํๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน อุปรื่ิๆ วิสยาธารื่ะใน นิสีทิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน  

ลุ่ญฺฺจฺ่สุ  ตฺาล่ฏฺุฅิข้ณฺเฑน กรื่ณะใน ลุ่ญฺฺจฺ่สุ  เกเส อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ลุ่ญฺฺจฺ่สุ ฯ  
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๒๕. อถุ  เน  ตฺสฺส  มฺาตฺาปิตฺโรื่  สฺวาตฺนาย  นิมฺนฺเตฺตฺฺวา  ปกฺกมฺ่สุ ฯ

 อถุ  เน  (อาชีวเก)  ตฺสฺส  (ทารื่กสฺส)  มฺาตฺาปิตฺโรื่  สฺวาตฺนาย  นิมฺนฺเตฺตฺฺวา  ปกฺกมฺ่สุ ฯ

 อถุ คฺรื่ั�งนั�น  มฺาตฺาปิตฺโร อ.มฺารื่ดาแล่ะบิดา ท.  ตฺสฺส  (ทารกสฺส) ข้องเด็กชายนั�น   

นิมฺนฺเตฺตฺฺวา นิมฺนตฺ์แล่้ว  เน  (อาชีวเก) ซึ่่�งอาชีวก ท. เห่ล่่านั�น  สฺวาตฺนาย เพุ่�อภิัตฺรื่ 

บรื่ิโภิคฺอันจฺะมฺีในวันพุรืุ่่งนี�  ปกฺกมฺึสุ ห่ล่ีกไปแล่้ว ฯ

 คฺรื่ั�งนั�น มฺารื่ดาแล่ะบิดาข้องเด็กชายนั�น นิมฺนตฺ์พุวกอาชีวกเห่ล่่านั�น เพุ่�อภิัตฺรื่บรื่ิโภิคฺ

อันจฺะมฺีในวันพุรืุ่่งนี� แล่้วก็ห่ล่ีกไป

 อถุ กาล่สัตฺตฺมฺี  มฺาตฺาปิตฺโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน ปกฺกมฺ่สุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เน  

วิเสสนะข้อง อาชีวเกๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน นิมฺนฺเตฺตฺฺวา  ตฺสฺส วิเสสนะข้อง ทารื่กสฺสๆ  

สามฺีสัมฺพุันธะใน มฺาตฺาปิตฺโรื่  สฺวาตฺนาย สัมฺปทานใน นิมฺนฺเตฺตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน 

ปกฺกมฺ่สุ ฯ

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

๒๖. ปุนทิวเส  อาชีวกา  “เอห่ิ  คฺามฺํ  ปวิสิสฺสามฺาตฺิ  ตฺํ  วท่สุ ฯ 

 ปุนทิวเส  อาชีวกา  “(ตฺฺวํ)  เอห่ิ,  (มฺยํ)  คฺามฺํ  ปวิสิสฺสามฺาตฺิ  ตฺํ  (ทารื่กํ)  วท่สุ ฯ

 ปุนทิวเส ในวันรืุ่่งข้่�น  อาชีวกา อ.อาชีวก ท.  วทึสุ กล่่าวแล่้ว  ตฺํ  (ทารกํ) กะเด็กชาย

นั�น  อิตฺิ ว่า  “(ตฺฺวํ) อ.ท่าน  เอหิ จฺงมฺา,  (มฺยํ) อ.เรื่า ท.  ปวิสิสฺสามฺ จฺักเข้้าไป  คฺามฺํ 

ส่่ห่มฺ่่บ้าน”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 ในวันรืุ่่งข้่�น พุวกอาชีวก กล่่าวกะเด็กชายนั�นว่า “ท่าน จฺงมฺา, พุวกเรื่า จฺักเข้้าไป 

ส่่ห่มฺ่่บ้าน”

 ปุนทิวเส กาล่สัตฺตฺมฺีใน วท่สุ  อาชีวกา สุทธกัตฺตฺาใน วท่สุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก 

“ตฺฺวํ สุทธกัตฺตฺาใน เอห่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก,  มฺยํ สุทธกัตฺตฺาใน ปวิสิสฺสามฺๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  คฺามฺํ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน ปวิสิสฺสามฺ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน  

วท่สุ  ตฺํ วิเสสนะข้อง ทารื่กํๆ อกถุิตฺกัมฺมฺะใน วท่สุ ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๒๗. โส  “คฺจฺฺฉัถุ  ตฺุมฺฺเห่,  อห่ํ  อิเธว  ภิวิสฺสามฺีตฺิ  น  อิจฺฺฉัิ ฯ

 โส  (อาชีวโก)  “คฺจฺฺฉัถุ  ตฺุมฺฺเห่,  อห่ํ  อิธ  เอว  (ฅาเน)  ภิวิสฺสามฺีตฺิ  (วตฺฺวา)  น  อิจฺฺฉัิ ฯ

 โส  (อาชีวโก) อ.อาชีวกนั�น  (วตฺฺวา) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ตฺุมฺฺเห อ.ท่าน ท.  คฺจฺฺฉิถุ 

ข้อจฺงไป,  อหํ อ.กรื่ะผู้มฺ  ภวิสฺสามฺิ จฺักมฺี  อิธ  เอว  (ฅาเน) ในที�นี�นั�นเทียว”  อิตฺิ ดังนี� 

น  อิจฺฺฉิิ ไมฺ่ปรื่ารื่ถุนาแล่้ว ฯ

 อาชีวกนั�น กล่่าวว่า “ข้อพุวกท่านจฺงไป, กรื่ะผู้มฺ จฺักมฺีในที�นี�นั�นแห่ล่ะ” ไมฺ่ปรื่ารื่ถุนา

แล่้ว

 โส วิเสสนะข้อง อาชีวโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน อิจฺฺฉัิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ตฺุมฺฺเห่ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน คฺจฺฺฉัถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน ภิวิสฺสามฺิๆ อาข้ยาตฺ- 

บทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ อิธๆ วิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน  

ภิวิสฺสามฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน วตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อิจฺฺฉัิ  นศัพุท์ ปฏุิเสธะใน 

อิจฺฺฉัิ ฯ

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

๒๘. อถุ  นํ  ปุนปฺปุนํ  วตฺฺวา  อนิจฺฺฉัมฺานํ  โอห่าย  อคฺมฺํสุ ฯ 

 อถุ  (เตฺ  อาชีวกา)  นํ  (อาชีวกํ)  ปุนปฺปุนํ  วตฺฺวา  อนิจฺฺฉัมฺานํ  (อาชีวกํ)  โอห่าย  อคฺมฺํสุ ฯ

 อถุ คฺรื่ั�งนั�น  (เตฺ  อาชีวกา) อ.อาชีวก ท. เห่ล่่านั�น  วตฺฺวา กล่่าวแล่้ว  ปุนปฺปุนํ บ่อยๆ 

นํ  (อาชีวกํ) กะอาชีวกนั�น  โอหาย ล่ะทิ�งแล่้ว  (อาชีวกํ) ซึ่่�งอาชีวก  อนิจฺฺฉิมฺานํ ผู้่้ไมฺ่

ปรื่ารื่ถุนาอย่่  อคฺมฺํสุ ได้ไปแล่้ว ฯ

 ทีนั�น พุวกอาชีวกเห่ล่่านั�น กล่่าวบ่อยๆ กะอาชีวกนั�น ล่ะทิ�งอาชีวกผู้่้ไมฺ่ปรื่ารื่ถุนา ได้

ไปแล่้ว

 อถุ กาล่สัตฺตฺมฺี  เตฺ วิเสสนะข้อง อาชีวกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อคฺมฺํสุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก 

นํ วิเสสนะข้อง อาชีวกํๆ อกถุิตฺกัมฺมฺะใน วตฺฺวา  ปุนปฺปุนํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน วตฺฺวาๆ  

ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน โอห่าย  อนิจฺฺฉัมฺานํ วิเสสนะข้อง อาชีวกํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน โอห่ายๆ 

ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อคฺมฺํสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๙. โสปิ  เตฺสํ  คฺตฺภิาวํ  ฃตฺฺวา  วจฺฺจฺกุฏุิยา  ทฺวารื่ํ  วิวรื่ิตฺฺวา  โอรืุ่ยฺห่  อุโภิห่ิ  ห่ตฺฺเถุห่ิ   

อาโล่ปการื่กํ  คฺ่ถุํ  ข้าทตฺิ ฯ 

 โสปิ  (อาชีวโก)  เตฺสํ  (อาชีวกานํ)  คฺตฺภิาวํ  ฃตฺฺวา  วจฺฺจฺกุฏุิยา  ทฺวารื่ํ  วิวรื่ิตฺฺวา  โอรืุ่ยฺห่   

อุโภิห่ิ  ห่ตฺฺเถุห่ิ  อาโล่ปการื่กํ  คฺ่ถุํ  ข้าทตฺิ ฯ

 โสปิ  (อาชีวโก) อ.อาชีวกแมฺ้นั�น  ฃตฺฺวา รื่่้แล่้ว  เตฺสํ  (อาชีวกานํ)  คฺตฺภาวํ ซึ่่�ง

คฺวามฺที�- แห่่งอาชีวก ท. เห่ล่่านั�น -เป็นผู้่้ไปแล่้ว  วิวริตฺฺวา เปิดแล่้ว  ทฺวารํ ซึ่่�งปรื่ะตฺ่   

วจฺฺจฺกุฏุิยา ข้องวัจฺจฺกุฎุี  โอรุยฺห ล่งแล่้ว  ขุาทตฺิ ย่อมฺเคฺี�ยวกิน  คฺูถุํ ซึ่่�งอุจฺจฺารื่ะ   

อาโลปการกํ อันกรื่ะทําให่้เป็นคฺํา  หตฺฺเถุหิ ด้วยมฺ่อ ท.  อุโภหิ ทั�งสอง ฯ

 อาชีวกแมฺ้นั�น รื่่้คฺวามฺที�อาชีวกเห่ล่่านั�นไปแล่้ว เปิดปรื่ะตฺ่ข้องวัจฺจฺกุฎุี ล่งแล่้ว เคฺี�ยวกิน

อุจฺจฺารื่ะ อันทําเป็นคฺํา ด้วยมฺ่อทั�งสอง

 อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ โสๆ วิเสสนะข้อง อาชีวโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน ข้าทตฺิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เตฺสํ วิเสสนะข้อง อาชีวกานํๆ ภิาวาทิสัมฺพุันธะใน คฺตฺภิาวํๆ 

อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ฃตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน วิวรื่ิตฺฺวา  วจฺฺจฺกุฏุิยา สามฺีสัมฺพุันธะใน  

ทฺวารื่ํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน วิวรื่ิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน โอรืุ่ยฺห่ๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน  

ข้าทตฺิ  อุโภิห่ิ วิเสสนะข้อง ห่ตฺฺเถุห่ิๆ กรื่ณะใน -การื่กํ  อาโล่ปการื่กํ วิเสสนะข้อง คฺ่ถุํๆ 

อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ข้าทตฺิ ฯ

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

๓๐. อาชีวกา  ตฺสฺส  อนฺโตฺคฺามฺโตฺ  อาห่ารื่ํ  ปห่ิณ่สุ ฯ

 อาชีวกา  ตฺสฺส  (อาชีวกสฺส)  อนฺโตฺคฺามฺโตฺ  อาห่ารื่ํ  ปห่ิณ่สุ ฯ

 อาชีวกา อ.อาชีวก ท.  ปหิณึสุ ส่งไปแล่้ว  อาหารํ ซึ่่�งอาห่ารื่  อนฺโตฺคฺามฺโตฺ จฺาก

ภิายในแห่่งห่มฺ่่บ้าน  ตฺสฺส  (อาชีวกสฺส) แก่อาชีวกนั�น ฯ

 พุวกอาชีวก ส่งอาห่ารื่ไปจฺากภิายในห่มฺ่่บ้าน แก่อาชีวกนั�น

 อาชีวกา สุทธกัตฺตฺาใน ปห่ิณ่สุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺสฺส วิเสสนะข้อง อาชีวกสฺสๆ  

สัมฺปทานใน ปห่ิณ่สุ  อนฺโตฺคฺามฺโตฺ อปาทานใน ปห่ิณ่สุ  อาห่ารื่ํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน  

ปห่ิณ่สุ ฯ
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๓๑. ตฺมฺฺปิ  น  อิจฺฺฉัตฺิ,  ปุนปฺปุนํ  วุจฺฺจฺมฺาโนปิ  “น  เมฺ  อิมฺินา  อตฺฺโถุ,  ล่ทฺโธ  เมฺ   

อาห่าโรื่ตฺิ ฯ

 (โส  อาชีวโก)  ตฺมฺฺปิ  (อาห่ารื่ํ)  น  อิจฺฺฉัตฺิ,  (เตฺห่ิ  อาชีวเกห่ิ)  ปุนปฺปุนํ  วุจฺฺจฺมฺาโนปิ  “น  เมฺ   

อิมฺินา  (อาห่าเรื่น)  อตฺฺโถุ  (อตฺฺถุิ),  ล่ทฺโธ  เมฺ  อาห่าโรื่ตฺิ  (อาห่) ฯ

 (โส  อาชีวโก) อ.อาชีวกนั�น  น  อิจฺฺฉิตฺิ ย่อมฺไมฺ่ปรื่ารื่ถุนา  ตฺมฺฺปิ  (อาหารํ) ซึ่่�ง

อาห่ารื่แมฺ้นั�น,  (เตฺหิ  อาชีวเกหิ)  วุจฺฺจฺมฺาโนปิ แมฺ้ผู้่้อันอาชีวก ท. เห่ล่่านั�น กล่่าวอย่่   

ปุนปฺปุนํ บ่อยๆ  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อตฺฺโถุ อ.คฺวามฺตฺ้องการื่  อิมฺินา   

(อาหาเรน) ด้วยอาห่ารื่นี�  น  (อตฺฺถุิ) ย่อมฺไมฺ่มฺี  เมฺ แก่กรื่ะผู้มฺ,  อาหาโร อ.อาห่ารื่   

เมฺ อันกรื่ะผู้มฺ  ลทฺโธ ได้แล่้ว”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 อาชีวกนั�น ย่อมฺไมฺ่ปรื่ารื่ถุนาอาห่ารื่แมฺ้นั�น, แมฺ้ถุ่กพุวกอาชีวกเห่ล่่านั�น กล่่าวอย่่บ่อยๆ 

ก็กล่่าวว่า “คฺวามฺตฺ้องการื่ด้วยอาห่ารื่นี� ย่อมฺไมฺ่มฺีแก่กรื่ะผู้มฺ, อาห่ารื่ กรื่ะผู้มฺได้แล่้ว”

 โส วิเสสะข้อง อาชีวโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน อิจฺฺฉัตฺิ แล่ะ อาห่  อิจฺฺฉัตฺิ ก็ดี  อาห่ ก็ดี อาข้ยาตฺ

บทกัตฺตฺุวาจฺก  อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ ตฺํๆ วิเสสนะข้อง อาห่ารื่ํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน 

อิจฺฺฉัตฺิ  นศัพุท์ ปฏุิเสธะใน อิจฺฺฉัตฺิ,  เตฺห่ิ วิเสสนะข้อง อาชีวเกห่ิๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน  

วุจฺฺจฺมฺาโน  ปุนปฺปุนํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน วุจฺฺจฺมฺาโน  อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ วุจฺฺจฺมฺาโนๆ  

อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง อาชีวโก  “อตฺฺโถุ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

นศัพุท์ ปฏุิเสธะใน อตฺฺถุิ  เมฺ สัมฺปทานใน อตฺฺถุิ  อิมฺินา วิเสสนะข้อง อาห่าเรื่นๆ ตฺตฺิยา- 

วิเสสนะใน อตฺฺโถุ,  อาห่าโรื่ วุตฺตฺกัมฺมฺะใน ล่ทฺโธๆ กิตฺบทกัมฺมฺวาจฺก  เมฺ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺา 

ใน ล่ทฺโธ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๓๒. “กห่ํ  ล่ทฺโธตฺิ ฯ 

 (เตฺ  อาชีวกา)  “(อาห่าโรื่  เตฺ)  กห่ํ  (ฅาเน)  ล่ทฺโธตฺิ  (ปุจฺฺฉั่สุ) ฯ

 (เตฺ  อาชีวกา) อ.อาชีวก ท. เห่ล่่านั�น  (ปุจฺฺฉิึสุ) ถุามฺแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(อาหาโร) อ.อาห่ารื่  

(เตฺ) อันท่าน  ลทฺโธ ได้แล่้ว  กหํ  (ฅาเน) ในที�ไห่น ?”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 อาชีวกเห่ล่่านั�น ถุามฺว่า “อาห่ารื่ ท่านได้ ณ ที�ไห่น ?”
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 เตฺ วิเสสนะข้อง อาชีวกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉั่สุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อาห่าโรื่ 

วุตฺตฺกัมฺมฺะใน ล่ทฺโธๆ กิตฺบทกัมฺมฺวาจฺก  เตฺ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ล่ทฺโธ  กห่ํ วิเสสนะข้อง 

ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน ล่ทฺโธ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉั่สุ ฯ

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

๓๓. “อิเธว  ล่ทฺโธตฺิ ฯ 

 (โส  อาชีวโก)   “(อาห่าโรื่  เมฺ)  อิธ  เอว  (ฅาเน)  ล่ทฺโธตฺิ  (อาห่) ฯ

 (โส  อาชีวโก) อ.อาชีวกนั�น  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(อาหาโร) อ.อาห่ารื่  (เมฺ)  

อันกรื่ะผู้มฺ  ลทฺโธ ได้แล่้ว  อิธ  เอว  (ฅาเน) ในที�นี�นั�นเทียว”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 อาชีวกนั�น กล่่าวว่า “อาห่ารื่ กรื่ะผู้มฺได้แล่้วในที�นี�นั�นแห่ล่ะ”

 โส วิเสสนะข้อง อาชีวโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อาห่าโรื่ วุตฺตฺ- 

กัมฺมฺะใน ล่ทฺโธๆ กิตฺบทกัมฺมฺวาจฺก  เมฺ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ล่ทฺโธ  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะ

เข้้ากับ อิธๆ วิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน ล่ทฺโธ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๓๔. เอวํ  ทุตฺิเย  ตฺตฺิเย  จฺตฺุตฺฺเถุ  ทิวเสปิ  เตฺห่ิ  พุหุ่มฺฺปิ    วุจฺฺจฺมฺาโน  “อห่ํ  อิเธว   

ภิวิสฺสามฺีตฺิ  คฺามฺํ  คฺนฺตฺํุ  น  อิจฺฺฉัตฺิ ฯ 

 (โส  อาชีวโก)  เอวํ  ทุตฺิเย  ตฺตฺิเย  จฺตฺุตฺฺเถุ  ทิวเสปิ  เตฺห่ิ  (อาชีวเกห่ิ)  พุหุ่มฺฺปิ  (วจฺนํ)  วุจฺฺจฺมฺาโน  

“อห่ํ  อิธ  เอว  (ฅาเน)  ภิวิสฺสามฺีตฺิ  (วตฺฺวา)  คฺามฺํ  คฺนฺตฺํุ  น  อิจฺฺฉัตฺิ ฯ

 (โส  อาชีวโก) อ.อาชีวกนั�น  เตฺหิ  (อาชีวเกหิ)  วุจฺฺจฺมฺาโน ผู้่้อันอาชีวก ท. เห่ล่่านั�น 

กล่่าวอย่่  (วจฺนํ) ซึ่่�งคฺํา  พุหุมฺฺปิ แมฺ้มฺาก  ทิวเสปิ แมฺ้ในวัน  ทุตฺิเย ที�สอง  ตฺตฺิเย ที�สามฺ 

จฺตฺุตฺฺเถุ ที�สี�  เอวํ อย่างนี�  (วตฺฺวา) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อหํ อ.กรื่ะผู้มฺ  ภวิสฺสามฺิ  

จฺักมฺี  อิธ  เอว  (ฅาเน) ในที�นี�นั�นเทียว”  อิตฺิ ดังนี�  น  อิจฺฺฉิตฺิ ย่อมฺไมฺ่ปรื่ารื่ถุนา  คฺนฺตฺุํ

เพุ่�ออันไป  คฺามฺํ ส่่ห่มฺ่่บ้าน ฯ

 อาชีวกนั�น ถุ่กอาชีวกเห่ล่่านั�นกล่่าวคฺําแมฺ้มฺาก แมฺ้ในวันที� ๒ วันที� ๓ วันที� ๔ อย่างนี� 

กล่่าวแล่้วว่า “กรื่ะผู้มฺ จฺักมฺีในที�นี�นั�นแห่ล่ะ” ย่อมฺไมฺ่ปรื่ารื่ถุนาเพุ่�อจฺะไปส่่ห่มฺ่่บ้าน

 โส วิเสสนะข้อง อาชีวโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน อิจฺฺฉัตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวํ กิรื่ิยา- 
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วิเสสนะใน วุจฺฺจฺมฺาโน ทุตฺิเย ก็ดี  ตฺตฺิเย ก็ดี  จฺตฺุตฺฺเถุ ก็ดี วิเสสนะข้อง ทิวเส  อปิศัพุท์ 

อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ ทิวเสๆ กาล่สัตฺตฺมฺีใน วุจฺฺจฺมฺาโน  เตฺห่ิ วิเสสนะข้อง อาชีวเกห่ิๆ  

อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วุจฺฺจฺมฺาโน  อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ พุหุ่ํๆ วิเสสนะข้อง วจฺนํๆ  

อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน วุจฺฺจฺมฺาโนๆ อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง อาชีวโก  “อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน  

ภิวิสฺสามฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ อิธๆ วิเสสนะข้อง 

ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน ภิวิสฺสามฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน วตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อิจฺฺฉัตฺิ   

คฺามฺํ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน คฺนฺตฺุํๆ ตฺุมฺัตฺถุสัมฺปทานใน อิจฺฺฉัตฺิ  นศัพุท์ ปฏุิเสธะใน  

อิจฺฺฉัตฺิ ฯ

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

๓๕. อาชีวกา  “อยํ  ทิวเส  ทิวเส  เนว  คฺามฺํ  ปวิสิตฺํุ,  น  อมฺฺเห่ห่ิ  ปห่ิตฺํ  อาห่ารื่ํ  อาห่รื่ิตฺํุ

อิจฺฺฉัตฺิ,  ‘อิเธว  เมฺ  ล่ทฺโธตฺิ  วทตฺิ;  กินฺนุ  โข้  กโรื่ตฺิ,  ปรื่ิคฺฺคฺณฺห่ิสฺสามฺ  นนฺตฺิ  คฺามฺํ 

ปวิสนฺตฺา  เอกํ  เทฺว  ชเน  ตฺสฺสปิ  ปรื่ิคฺฺคฺณฺห่นตฺฺถุํ  โอห่าย  คฺมฺ่สุ ฯ 

 อาชีวกา  “อยํ  (อาชีวโก)  ทิวเส  ทิวเส  เนว  คฺามฺํ  ปวิสิตฺํุ  (อิจฺฺฉัตฺิ),  น  อมฺฺเห่ห่ิ  ปห่ิตฺํ  อาห่ารื่ํ  

อาห่รื่ิตฺํุ  อิจฺฺฉัตฺิ,  ‘(อาห่าโรื่)  อิธ  เอว  (ฅาเน)  เมฺ  ล่ทฺโธตฺิ  วทตฺิ;  (โส  อาชีวโก)  กินฺนุ  โข้  กโรื่ตฺิ,   

(มฺยํ)  ปรื่ิคฺฺคฺณฺห่ิสฺสามฺ  นํ  (อาชีวกํ)”  อิตฺิ  (มฺนฺเตฺตฺฺวา)  คฺามฺํ  ปวิสนฺตฺา  เอกํ  (ชนํ)  เทฺว  ชเน  

ตฺสฺสปิ  (อาชีวกสฺส)  ปรื่ิคฺฺคฺณฺห่นตฺฺถุํ  โอห่าย  คฺมฺ่สุ ฯ

 อาชีวกา อ.อาชีวก ท.  (มฺนฺเตฺตฺฺวา) ปรื่่กษุากันแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อยํ  (อาชีวโก) 

อ.อาชีวกนี�  เนว  (อิจฺฺฉิตฺิ) ย่อมฺไมฺ่ปรื่ารื่ถุนานั�นเทียว  ปวิสิตฺุํ เพุ่�ออันเข้้าไป  คฺามฺํ  

ส่่ห่มฺ่่บ้าน  ทิวเส  ทิวเส ในวันๆ,  น  อิจฺฺฉิตฺิ ย่อมฺไมฺ่ปรื่ารื่ถุนา  อาหริตฺุํ เพุ่�ออันนํามฺา 

อาหารํ ซึ่่�งอาห่ารื่  อมฺฺเหหิ  ปหิตฺํ อัน- อันเรื่า ท. -ส่งไปแล่้ว,  วทตฺิ ย่อมฺกล่่าว   

อิตฺิ ว่า  ‘(อาหาโร) อ.อาห่ารื่  เมฺ อันกรื่ะผู้มฺ  ลทฺโธ ได้แล่้ว  อิธ  เอว  (ฅาเน)  

ในที�นี�นั�นเทียว’  อิตฺิ ดังนี�;  (โส  อาชีวโก) อ.อาชีวกนั�น  กโรตฺิ ย่อมฺกรื่ะทํา  กึ  นุ  โขุ

ซึ่่�งอะไรื่ห่นอแล่,  (มฺยํ) อ.เรื่า ท.  ปริคฺฺคฺณฺหิสฺสามฺ จฺักกําห่นดจฺับ  นํ  (อาชีวกํ)  

ซึ่่�งอาชีวกนั�น”  อิตฺิ ดังนี�  ปวิสนฺตฺา เมฺ่�อเข้้าไป  คฺามฺํ ส่่ห่มฺ่่บ้าน  โอหาย ล่ะไว้แล่้ว   

(ชนํ) ซึ่่�งชน  เอกํ ห่น่�ง  ชเน ซึ่่�งชน ท.  เทฺว สอง  ปริคฺฺคฺณฺหนตฺฺถุํ เพุ่�อการื่กําห่นด

จฺับ  ตฺสฺสปิ  (อาชีวกสฺส) ซึ่่�งอาชีวกแมฺ้นั�น  คฺมฺึสุ ไปแล่้ว ฯ

 พุวกอาชีวก ปรื่่กษุากันว่า “อาชีวกนี� ย่อมฺไมฺ่ปรื่ารื่ถุนาทีเดียวเพุ่�อจฺะเข้้าไปส่่ห่มฺ่่บ้าน 
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ทุกๆ วัน, ย่อมฺไมฺ่ปรื่ารื่ถุนาเพุ่�อจฺะนํามฺาซึ่่�งอาห่ารื่ที�พุวกเรื่าส่งไป, ย่อมฺกล่่าวว่า  

‘อาห่ารื่ กรื่ะผู้มฺได้แล่้วในที�นี�นั�นแห่ล่ะ’, อาชีวกนั�น ย่อมฺกรื่ะทําอะไรื่ห่นอแล่, พุวกเรื่า

จฺักกําห่นดจฺับอาชีวกนั�น” ดังนี� เมฺ่�อเข้้าไปส่่ห่มฺ่่บ้าน ล่ะชนห่น่�งคฺน สองคฺน เพุ่�อกําห่นด

จฺับอาชีวกแมฺ้นั�น ไปแล่้ว

 อาชีวกา สุทธกัตฺตฺาใน คฺมฺ่สุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อยํ วิเสสนะข้อง อาชีวโกๆ  

สุทธกัตฺตฺาใน อิจฺฺฉัตฺิ สองบท แล่ะ วทตฺิ  อิจฺฺฉัตฺิ สองบท ก็ดี  วทตฺิ ก็ดี อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  ทิวเส สองบท กาล่สัตฺตฺมฺีใน อิจฺฺฉัตฺิ  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ นๆ ศัพุท์ 

ปฏุิเสธะใน อิจฺฺฉัตฺิ  คฺามฺํ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน ปวิสิตฺุํๆ ตฺุมฺัตฺถุสัมฺปทานใน อิจฺฺฉัตฺิ,   

นศัพุท์ ปฏุิเสธะใน อิจฺฺฉัตฺิ  อมฺฺเห่ห่ิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ปห่ิตฺํๆ วิเสสนะข้อง อาห่ารื่ํๆ 

อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อาห่รื่ิตฺุํๆ ตฺุมฺัตฺถุสัมฺปทานใน อิจฺฺฉัตฺิ,  ‘อาห่าโรื่ วุตฺตฺกัมฺมฺะใน ล่ทฺโธๆ 

กิตฺบทกัมฺมฺวาจฺก  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ อิธๆ วิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะ 

ใน ล่ทฺโธ  เมฺ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน ล่ทฺโธ’  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน วทตฺิ,  โส วิเสสนะข้อง  

อาชีวโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน กโรื่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ก่ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน กโรื่ตฺิ   

นุศัพุท์ ปุจฺฉันัตฺถุะ  โข้ศัพุท์ วจฺนาล่ังการื่ะ,  มฺยํ สุทธกัตฺตฺาใน ปรื่ิคฺฺคฺณฺห่ิสฺสามฺๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นํ วิเสสนะข้อง อาชีวกํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ปรื่ิคฺฺคฺณฺห่ิสฺสามฺ”   

อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน มฺนฺเตฺตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน ปวิสนฺตฺา  คฺามฺํ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะ 

ใน ปวิสนฺตฺาๆ อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง อาชีวกา  เอกํ วิเสสนะข้อง ชนํ  เทฺว วิเสสนะข้อง 

ชเน  ชนํ ก็ดี  ชเน ก็ดี อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน โอห่าย  อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ ตฺสฺสๆ  

วิเสสนะข้อง อาชีวกสฺสๆ ฉััฏุฐีอวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ปรื่ิคฺฺคฺณฺห่นตฺฺถุํๆ สัมฺปทานใน โอห่ายๆ 

ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน คฺมฺ่สุ ฯ  

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

๓๖. เตฺ  ปจฺฺฉัโตฺ  คฺจฺฺฉันฺตฺา  วิย  หุ่ตฺฺวา  นิล่ีย่สุ ฯ

 เตฺ  (อาชีวกา)  ปจฺฺฉัโตฺ  คฺจฺฺฉันฺตฺา  วิย  หุ่ตฺฺวา  นิล่ีย่สุ ฯ

 เตฺ  (อาชีวกา) อ.อาชีวก ท. เห่ล่่านั�น  คฺจฺฺฉินฺตฺา  วิย เป็นรื่าวกะว่าไปอย่่  ปจฺฺฉิโตฺ  

ในที�ข้้างห่ล่ัง  หุตฺฺวา เป็น  นิลียึสุ แอบแล่้ว ฯ

 พุวกอาชีวกเห่ล่่านั�น เป็นดุจฺไปอย่่ในที�ข้้างห่ล่ัง แอบแล่้ว



๑๑. เรื่่�องอาชีีวกชี่�อว่าชีัมพุุกะ 71วรรค]

 เตฺ วิเสสนะข้อง อาชีวกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน นิล่ีย่สุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ปจฺฺฉัโตฺ  

วิสยาธารื่ะใน คฺจฺฺฉันฺตฺาๆ อุปมฺาอัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง อาชีวกา  วิยศัพุท์ อุปมฺาโชตฺกะ

เข้้ากับ ปจฺฺฉัโตฺ  คฺจฺฺฉันฺตฺา  หุ่ตฺฺวา สมฺานกาล่กิรื่ิยาใน นิล่ีย่สุ ฯ

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

๓๗. โสปิ  เตฺสํ  คฺตฺภิาวํ  ฃตฺฺวา  ปุรื่ิมฺนเยเนว  วจฺฺจฺกุฏุ่  โอรืุ่ยฺห่  คฺ่ถุํ  ข้าทตฺิ ฯ 

 โสปิ  (อาชีวโก)  เตฺสํ  (อาชีวกานํ)  คฺตฺภิาวํ  ฃตฺฺวา  ปุรื่ิมฺนเยน  เอว  วจฺฺจฺกุฏุ่  โอรืุ่ยฺห่  คฺ่ถุํ   

ข้าทตฺิ ฯ

 โสปิ  (อาชีวโก) อ.อาชีวกแมฺ้นั�น  ฃตฺฺวา รื่่้แล่้ว  เตฺสํ  (อาชีวกานํ)  คฺตฺภาวํ ซึ่่�งคฺวามฺ

ที�- แห่่งอาชีวก ท. เห่ล่่านั�น -เป็นผู้่้ไปแล่้ว  โอรุยฺห ล่งแล่้ว  วจฺฺจฺกุฏุึ ส่่วัจฺจฺกุฎุี  ปุริมฺ-

นเยน  เอว โดยนัยอันมฺีในก่อนนั�นเทียว  ขุาทตฺิ ย่อมฺเคฺี�ยวกิน  คฺูถุํ ซึ่่�งอุจฺจฺารื่ะ ฯ

 อาชีวกแมฺ้นั�น รื่่้คฺวามฺที�อาชีวกเห่ล่่านั�นไปแล่้ว ล่งส่่วัจฺจฺกุฎุี โดยนัยอันมฺีในก่อนนั�น

แห่ล่ะ ย่อมฺเคฺี�ยวกินอุจฺจฺารื่ะ

 อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ โสๆ วิเสสนะข้อง อาชีวโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน ข้าทตฺิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เตฺสํ วิเสสนะข้อง อาชีวกานํๆ ภิาวาทิสัมฺพุันธะใน คฺตฺภิาวํๆ 

อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ฃตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน โอรืุ่ยฺห่  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ ปุรื่ิมฺ- 

นเยนๆ ตฺตฺิยาวิเสสนะใน โอรืุ่ยฺห่  วจฺฺจฺกุฏุ่ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน โอรืุ่ยฺห่ๆ ปุพุพุกาล่-

กิรื่ิยาใน ข้าทตฺิ  คฺ่ถุํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ข้าทตฺิ ฯ

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

๓๘. อิตฺเรื่  ตฺสฺส  กิรื่ิยํ  ทิสฺวา  อาชีวกานํ  อาโรื่จฺย่สุ ฯ

 อิตฺเรื่  (อาชีวกา)  ตฺสฺส  (อาชีวกสฺส)  กิรื่ิยํ  ทิสฺวา  อาชีวกานํ  อาโรื่จฺย่สุ ฯ

 อิตฺเร  (อาชีวกา) อ.อาชีวก ท. นอกนี�  ทิสฺวา เห่็นแล่้ว  กิริยํ ซึ่่�งกิรื่ิยา  ตฺสฺส   

(อาชีวกสฺส) ข้องอาชีวกนั�น  อาโรจฺยึสุ บอกแล่้ว  อาชีวกานํ แก่อาชีวก ท. ฯ

 พุวกอาชีวกนอกนี� เห่็นกิรื่ิยาข้องอาชีวกนั�น จฺ่งบอกแก่พุวกอาชีวก

 อิตฺเรื่ วิเสสนะข้อง อาชีวกาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาโรื่จฺย่สุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺสฺส

วิเสสนะข้อง อาชีวกสฺสๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน กิรื่ิยํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ทิสฺวาๆ ปุพุพุกาล่-
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กิรื่ิยาใน อาโรื่จฺย่สุ  อาชีวกานํ สัมฺปทานใน อาโรื่จฺย่สุ ฯ

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

๓๙. ตฺํ  สุตฺฺวา  อาชีวกา  “อโห่  ภิารื่ิยํ  กมฺฺมฺํ;  สเจฺ  สมฺณสฺส  โคฺตฺมฺสฺส  สาวกา  ชาเนยฺยํุ, 

‘อาชีวกา  คฺ่ถุํ  ข้าทมฺานา  วิจฺรื่นฺตฺีตฺิ  อมฺฺห่ากํ  อกิตฺฺตฺ่  ปกาเสยฺยํุ;  นายํ  อมฺฺห่ากํ   

อนุจฺฺฉัวิโกตฺิ  ตฺํ  อตฺฺตฺโน  สนฺตฺิกา  นีห่รื่่สุ ฯ

 ตฺํ  (วจฺนํ)  สุตฺฺวา  อาชีวกา  “อโห่  ภิารื่ิยํ  กมฺฺมฺํ;  สเจฺ  สมฺณสฺส  โคฺตฺมฺสฺส  สาวกา  ชาเนยฺยํุ,   

‘อาชีวกา  คฺ่ถุํ  ข้าทมฺานา  วิจฺรื่นฺตฺีตฺิ  อมฺฺห่ากํ  อกิตฺฺตฺ่  ปกาเสยฺยํุ;  น  อยํ  (อาชีวโก)  อมฺฺห่ากํ   

อนุจฺฺฉัวิโก  (โห่ตฺิ)”  อิตฺิ  (วตฺฺวา)  ตฺํ  (อาชีวกํ)  อตฺฺตฺโน  สนฺตฺิกา  นีห่รื่่สุ ฯ 

 อาชีวกา อ.อาชีวก ท.  สุตฺฺวา ฟื้ังแล่้ว  ตฺํ  (วจฺนํ) ซึ่่�งคฺํานั�น  (วตฺฺวา) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  

“อโห โอ  กมฺฺมฺํ อ.กรื่รื่มฺ  ภาริยํ อันห่นัก;  สเจฺ ถุ้าว่า  สาวกา อ.สาวก ท.  สมฺณสฺส 

ข้องพุรื่ะสมฺณะ  โคฺตฺมฺสฺส ผู้่้โคฺดมฺ  ชาเนยฺยุํ พุ่งรื่่้ไซึ่รื่้,  ปกาเสยฺยุํ พุ่งปรื่ะกาศ  อกิตฺฺตฺึ  

ซึ่่�งคฺวามฺเส่�อมฺเสียมฺิใช่เกียรื่ตฺิ  อมฺฺหากํ ข้องเรื่า ท.  อิตฺิ ว่า  ‘อาชีวกา อ.อาชีวก ท.   

ขุาทมฺานา เคฺี�ยวกินอย่่  คฺูถุํ ซึ่่�งอุจฺจฺารื่ะ  วิจฺรนฺตฺิ ย่อมฺเที�ยวไป’  อิตฺิ ดังนี�;  อยํ   

(อาชีวโก) อ.อาชีวกนี�  อนุจฺฺฉิวิโก เป็นผู้่้สมฺคฺวรื่  อมฺฺหากํ แก่เรื่า ท.  (โหตฺิ) ย่อมฺเป็น 

น ห่ามฺิได้”  อิตฺิ ดังนี�  นีหรึสุ นําออกไปแล่้ว  ตฺํ  (อาชีวกํ) ซึ่่�งอาชีวกนั�น  สนฺตฺิกา  

จฺากสํานัก  อตฺฺตฺโน ข้องตฺน ฯ 

 พุวกอาชีวก ฟื้ังคฺํานั�นแล่้ว กล่่าวว่า “โอ กรื่รื่มฺห่นัก, ถุ้าพุวกสาวกข้องพุรื่ะสมฺณโคฺดมฺ 

พุ่งรื่่้ไซึ่รื่้, พุ่งปรื่ะกาศคฺวามฺเส่�อมฺเสียข้องพุวกเรื่าว่า ‘พุวกอาชีวก เคฺี�ยวกินอุจฺจฺารื่ะ 

ย่อมฺเที�ยวไป’ ดังนี�, อาชีวกนี� เป็นผู้่้ไมฺ่คฺวรื่แก่พุวกเรื่า” ดังนี� นําอาชีวกนั�นออกไปแล่้ว 

จฺากสํานักข้องตฺน

 อาชีวกา สุทธกัตฺตฺาใน นีห่รื่่สุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺํ วิเสสนะข้อง วจฺนํๆ อวุตฺตฺ- 

กัมฺมฺะใน สุตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน วตฺฺวา  “อโห่ สังเวคฺัตฺถุะ  ภิารื่ิยํ วิเสสนะข้อง 

กมฺฺมฺํๆ ล่ิงคฺัตฺถุะ,  สเจฺศัพุท์ ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  สาวกา สุทธกัตฺตฺาใน ชาเนยฺยุํ แล่ะ ปกาเสยฺยุํ   

ชาเนยฺยุํ ก็ดี  ปกาเสยฺยุํ ก็ดี อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  โคฺตฺมฺสฺส วิเสสนะข้อง สมฺณสฺสๆ 

สามฺีสัมฺพุันธะใน สาวกา,  ‘อาชีวกา สุทธกัตฺตฺาใน วิจฺรื่นฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

คฺ่ถุํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ข้าทมฺานาๆ อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง อาชีวกา’  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน 

ปกาเสยฺยุํ  อมฺฺห่ากํ สามฺีสัมฺพุันธะใน อกิตฺฺตฺ่ๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ปกาเสยฺยุํ,  อยํ วิเสสนะ 
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ข้อง อาชีวโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นศัพุท์ ปฏุิเสธนัตฺถุะ   

อมฺฺห่ากํ สัมฺปทานใน อนุจฺฺฉัวิโกๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน วตฺฺวาๆ  

ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน นีห่รื่่สุ  ตฺํ วิเสสนะข้อง อาชีวกํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน นีห่รื่่สุ  อตฺฺตฺโน  

สามฺีสัมฺพุันธะใน สนฺตฺิกาๆ อปาทานใน นีห่รื่่สุ ฯ

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

๔๐. โส  เตฺห่ิ  นีห่รื่ิโตฺ ฯ

 โส  (อาชีวโก)  เตฺห่ิ  (อาชีวเกห่ิ)  นีห่รื่ิโตฺ ฯ

 โส  (อาชีวโก) อ.อาชีวกนั�น  เตฺหิ  (อาชีวเกหิ) อันอาชีวก ท. เห่ล่่านั�น  นีหริโตฺ  

นําออกไปแล่้ว ฯ

 อาชีวกนั�น ถุ่กพุวกอาชีวกเห่ล่่านั�น นําออกไปแล่้ว

 โส วิเสสนะข้อง อาชีวโกๆ วุตฺตฺกัมฺมฺะใน นีห่รื่ิโตฺๆ กิตฺบทกัมฺมฺวาจฺก  เตฺห่ิ วิเสสนะข้อง 

อาชีวเกห่ิๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน นีห่รื่ิโตฺ ฯ

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

๔๑. มฺห่าชนสฺส  อุจฺฺจฺารื่กรื่ณฏฺุฅาเน  ปตฺฺถุโตฺ  เอโก  ปิฏฺุฅิปาสาโณ  อตฺฺถุิ ฯ 

 ปิฏฺุฅิปาสาโณ อ.แผู้่นห่ินมฺีห่ล่ัง  เอโก ก้อนห่น่�ง  ปตฺฺถุโตฺ แผู้่ไปแล่้ว  อุจฺฺจฺาร-

กรณฏฺุฅาเน ในที�เป็นที�กรื่ะทําซึ่่�งอุจฺจฺารื่ะ  มฺหาชนสฺส ข้องมฺห่าชน  อตฺฺถุิ มฺีอย่่ ฯ

 แผู้่นห่ินมฺีห่ล่ังก้อนห่น่�ง แผู้่ไปในที�เป็นที�ถุ่ายอุจฺจฺารื่ะ ข้องมฺห่าชน มฺีอย่่

 ปตฺฺถุโตฺ ก็ดี เอโก ก็ดี  วิเสสนะข้อง ปิฏฺุฅิปาสาโณๆ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  มฺห่าชนสฺส สามฺีสัมฺพุันธะใน อุจฺฺจฺารื่กรื่ณฏฺุฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน ปตฺฺถุโตฺ ฯ

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

๔๒. ตฺสฺมฺ่  มฺห่นฺตฺํ  โสณฺฑิ ฯ

 ตฺสฺมฺ่  (ปิฏฺุฅิปาสาเณ)  มฺห่นฺตฺํ  โสณฺฑิ  (อตฺฺถุิ) ฯ

 โสณฺฑิ อ.เง่�อมฺ  มฺหนฺตฺํ อันให่ญ่่  ตฺสฺมฺึ  (ปิฏฺุฅิปาสาเณ) ที�แผู้่นห่ินมฺีห่ล่ังนั�น  (อตฺฺถุิ)  

มฺีอย่่ ฯ
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 เง่�อมฺให่ญ่่ ที�แผู้่นห่ินมฺีห่ล่ังนั�น มฺีอย่่

 มฺห่นฺตฺํ วิเสสนะข้อง โสณฺฑิๆ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺสฺมฺ่  

วิเสสนะข้อง ปิฏฺุฅิปาสาเณๆ วิสยาธารื่ะใน โสณฺฑิ ฯ

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

๔๓. ปิฏฺุฅิปาสาณํ  นิสฺสาย  มฺห่าชนสฺส  อุจฺฺจฺารื่กรื่ณฏฺุฅานํ  โห่ตฺิ ฯ

 ปิฏฺุฅิปาสาณํ  นิสฺสาย  มฺหาชนสฺส  อุจฺฺจฺารกรณฏฺุฅานํ อ.ที�เป็นที�- อาศัย ซึ่่�งแผู้่นห่ิน

มฺีห่ล่ัง -แล่้วจฺ่งกรื่ะทําซึ่่�งอุจฺจฺารื่ณะ แห่่งมฺห่าชน  โหตฺิ มฺีอย่่ ฯ

 ที�เป็นที�อาศัยแผู้่นห่ิน แล่้วถุ่ายอุจฺจฺารื่ะ แห่่งมฺห่าชน มฺีอย่่

 อุจฺฺจฺารื่กรื่ณฏฺุฅานํ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ปิฏฺุฅิปาสาณํๆ อวุตฺตฺ- 

กัมฺมฺะใน นิสฺสายๆ สมฺานกาล่กิรื่ิยาใน -กรื่ณ-  มฺห่าชนสฺส สามฺีสัมฺพุันธะใน อุจฺฺจฺารื่-

กรื่ณฏฺุฅานํ ฯ

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

๔๔. โส  ตฺตฺฺถุ  คฺนฺตฺฺวา  รื่ตฺฺตฺ่  คฺ่ถุํ  ข้าทิตฺฺวา  มฺห่าชนสฺส  สรื่ีรื่วล่ญฺฺชนตฺฺถุาย  อาคฺมฺนกาเล่

เอเกน  ห่ตฺฺเถุน  ปาสาณสฺส  เอกํ  ปสฺสํ  โอลุ่พฺุภิ  เอกํ  ปาทํ  อุกฺข้ิปิตฺฺวา  ชนฺนุเก   

ฅเปตฺฺวา  อุทฺธวาตฺาภิิมฺุโข้  มฺุข้ํ  วิวรื่ิตฺฺวา  ตฺิฏฺุฅตฺิ ฯ

 โส  (อาชีวโก)  ตฺตฺฺถุ  (ฅาเน)  คฺนฺตฺฺวา  รื่ตฺฺตฺ่  คฺ่ถุํ  ข้าทิตฺฺวา  มฺห่าชนสฺส  สรื่ีรื่วล่ญฺฺชนตฺฺถุาย   

อาคฺมฺนกาเล่  เอเกน  ห่ตฺฺเถุน  ปาสาณสฺส  เอกํ  ปสฺสํ  โอลุ่พฺุภิ  เอกํ  ปาทํ  อุกฺข้ิปิตฺฺวา  ชนฺนุเก  

ฅเปตฺฺวา  อุทฺธวาตฺาภิิมฺุโข้  มฺุข้ํ  วิวรื่ิตฺฺวา  ตฺิฏฺุฅตฺิ ฯ

 โส  (อาชีวโก) อ.อาชีวกนั�น  คฺนฺตฺฺวา ไปแล่้ว  ตฺตฺฺถุ  (ฅาเน) ในที�นั�น  ขุาทิตฺฺวา เคฺี�ยว

กินแล่้ว  คฺูถุํ ซึ่่�งอุจฺจฺารื่ะ  รตฺฺตฺึ ในเวล่ากล่างคฺ่น  โอลุพฺุภ โห่นแล่้ว  ปสฺสํ ซึ่่�งข้้าง  เอกํ 

ข้้างห่น่�ง  ปาสาณสฺส แห่่งแผู้่นห่ิน  หตฺฺเถุน ด้วยมฺ่อ  เอเกน ข้้างห่น่�ง  อาคฺมฺนกาเล 

ในกาล่เป็นที�มฺา  สรีรวลญฺฺชนตฺฺถุาย เพุ่�อปรื่ะโยชน์แก่สรื่ีรื่วล่ัญ่ชะ  มฺหาชนสฺส ข้อง

มฺห่าชน  อุกฺขุิปิตฺฺวา ยกข้่�นแล่้ว  ปาทํ ซึ่่�งเท้า  เอกํ ข้้างห่น่�ง  ฅเปตฺฺวา วางไว้แล่้ว 

ชนฺนุเก บนเข้่า  อุทฺธวาตฺาภิมฺุโขุ ผู้่้มฺีห่น้าเฉัพุาะตฺ่อล่มฺในเบ่�องบน  วิวริตฺฺวา เปิด

แล่้ว  มฺุขุํ ซึ่่�งปาก  ตฺิฏฺุฅตฺิ ย่อมฺย่น ฯ
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 อาชีวกนั�น ไปในที�นั�น เคฺี�ยวกินอุจฺจฺารื่ะในเวล่ากล่างคฺ่น ใช้มฺ่อข้้างห่น่�ง โห่นข้้างๆ ห่น่�ง

แห่่งแผู้่นห่ิน ในกาล่เป็นที�มฺา เพุ่�อปรื่ะโยชน์แก่สรื่ีรื่วล่ัญ่ชะข้องมฺห่าชน ยกเท้าข้่�นข้้าง

ห่น่�ง วางไว้บนเข้่า ห่ันห่น้าตฺรื่งตฺ่อล่มฺในเบ่�องบน เปิดปาก ย่อมฺย่น

 โส วิเสสนะข้อง อาชีวโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน ตฺิฏฺุฅตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺตฺฺถุ วิเสสนะ 

ข้อง ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน คฺนฺตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน ข้าทิตฺฺวา  รื่ตฺฺตฺ่ กาล่สัตฺตฺมฺี

ใน ข้าทิตฺฺวา  คฺ่ถุํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ข้าทิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน โอลุ่พฺุภิ  มฺห่าชนสฺส  

สามฺีสัมฺพุันธะใน สรื่ีรื่วล่ญฺฺชนตฺฺถุายๆ สัมฺปทานใน อาคฺมฺน-  อาคฺมฺนกาเล่ กาล่สัตฺตฺมฺี 

ใน โอลุ่พฺุภิ  เอเกน วิเสสนะข้อง ห่ตฺฺเถุนๆ กรื่ณะใน โอลุ่พฺุภิ  ปาสาณสฺสๆ สามฺี- 

สัมฺพุันธะใน ปสฺสํ  เอกํ วิเสสนะข้อง ปสฺสํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน โอลุ่พฺุภิๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยา

ใน อุกฺข้ิปิตฺฺวา  เอกํ วิเสสนะข้อง ปาทํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อุกฺข้ิปิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่-

กิรื่ิยาใน ฅเปตฺฺวา  ชนฺนุเก วิสยาธารื่ะใน ฅเปตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน วิวรื่ิตฺฺวา   

อุทฺธวาตฺาภิิมฺุโข้ วิเสสนะข้อง อาชีวโก  มฺุข้ํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน วิวรื่ิตฺฺวาๆ สมฺานกาล่กิรื่ิยา

ใน ตฺิฏฺุฅตฺิ ฯ 

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

๔๕. มฺห่าชโน  ตฺํ  ทิสฺวา  อุปสงฺกมฺิตฺฺวา  วนฺทิตฺฺวา  “ภินฺเตฺ  กสฺมฺา  อยฺโย  มฺุข้ํ  วิวรื่ิตฺฺวา   

ฅิโตฺตฺิ  ปุจฺฺฉัตฺิ ฯ

 มฺห่าชโน  ตฺํ  (อาชีวกํ)  ทิสฺวา  อุปสงฺกมฺิตฺฺวา  วนฺทิตฺฺวา  “ภินฺเตฺ  กสฺมฺา  อยฺโย  มฺุข้ํ  วิวรื่ิตฺฺวา   

ฅิโตฺตฺิ  ปุจฺฺฉัตฺิ ฯ

 มฺหาชโน อ.มฺห่าชน  ทิสฺวา เห่็นแล่้ว  ตฺํ  (อาชีวกํ) ซึ่่�งอาชีวกนั�น  อุปสงฺฺกมฺิตฺฺวา

เข้้าไปห่าแล่้ว  วนฺทิตฺฺวา ไห่ว้แล่้ว  ปุจฺฺฉิตฺิ ย่อมฺถุามฺ  อิตฺิ ว่า  “ภนฺเตฺ ข้้าแตฺ่ท่าน 

ผู้่้เจฺรื่ิญ่  อยฺโย อ.พุรื่ะคฺุณเจฺ้า  วิวริตฺฺวา เปิดแล่้ว  มฺุขุํ ซึ่่�งปาก  ฅิโตฺ ย่นอย่่แล่้ว   

กสฺมฺา เพุรื่าะเห่ตฺุอะไรื่”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 มฺห่าชน เห่็นอาชีวกนั�น เข้้าไปห่า แล่้วไห่ว้ ถุามฺว่า “ท่านผู้่้เจฺรื่ิญ่ พุรื่ะคฺุณเจฺ้า ย่นอ้า

ปาก เพุรื่าะอะไรื่ ?”

 มฺห่าชโน สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉัตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺํ วิเสสนะข้อง อาชีวกํๆ 

อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ทิสฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อุปสงฺกมฺิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน  
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วนฺทิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน ปุจฺฺฉัตฺิ  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  อยฺโย สุทธกัตฺตฺาใน ฅิโตฺๆ  

กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กสฺมฺา เห่ตฺุใน ฅิโตฺ  มฺุข้ํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน วิวรื่ิตฺฺวาๆ สมฺานกาล่กิรื่ิยา 

ใน ฅิโตฺ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉัตฺิ ฯ 

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

๔๖. “อห่ํ  วาตฺภิกฺโข้,  อญฺฺโฃ  เมฺ  อาห่าโรื่  นตฺฺถุีตฺิ ฯ

 (โส  อาชีวโก)  “อห่ํ  วาตฺภิกฺโข้  (อมฺฺห่ิ),  อญฺฺโฃ  เมฺ  อาห่าโรื่  นตฺฺถุีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (โส  อาชีวโก) อ.อาชีวกนั�น  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อหํ อ.เรื่า  วาตฺภกฺโขุ เป็นผู้่้

มฺีล่มฺเป็นอาห่ารื่  (อมฺฺหิ) ย่อมฺเป็น,  อาหาโร อ.อาห่ารื่  เมฺ ข้องเรื่า  อญฺฺโฃ อย่างอ่�น  

นตฺฺถุิ ย่อมฺไมฺ่มฺี”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 อาชีวกนั�น กล่่าวว่า “เรื่า เป็นผู้่้มฺีล่มฺเป็นอาห่ารื่, อาห่ารื่ข้องเรื่าอย่างอ่�น ไมฺ่มฺี”

 โส วิเสสนะข้อง อาชีวโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อห่ํ สุทธกัตฺตฺา 

ใน อมฺฺห่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  วาตฺภิกฺโข้ วิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺฺห่ิ,  อญฺฺโฃ วิเสสนะ

ข้อง อาห่าโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวาจฺก  เมฺ สามฺีสัมฺพุันธะใน อาห่าโรื่”   

อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๔๗. “อถุ  กสฺมฺา  เอกํ  ปาทํ  อุกฺข้ิปิตฺฺวา  ชนฺนุเก  กตฺฺวา  ฅิโตฺสิ  ภินฺเตฺตฺิ ฯ

 (มฺห่าชโน)  “อถุ  (ภิาเว  สนฺเตฺ),  (ตฺฺวํ)  กสฺมฺา  เอกํ  ปาทํ  อุกฺข้ิปิตฺฺวา  ชนฺนุเก  กตฺฺวา  ฅิโตฺ  อสิ  

ภินฺเตฺตฺิ  (อาห่) ฯ

 (มฺหาชโน) อ.มฺห่าชน  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ภนฺเตฺ ข้้าแตฺ่ท่านผู้่้เจฺรื่ิญ่  อถุ   

(ภาเว) คฺรื่ั�นเมฺ่�อคฺวามฺเป็นอย่างนั�น  (สนฺเตฺ) มฺีอย่่,  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน  อุกฺขุิปิตฺฺวา ยกข้่�น

แล่้ว  ปาทํ ซึ่่�งเท้า  เอกํ ข้้างห่น่�ง  กตฺฺวา กรื่ะทําแล่้ว  ชนฺนุเก บนเข้่า  ฅิโตฺ เป็นผู้่้

ย่นแล่้ว  อสิ ย่อมฺเป็น  กสฺมฺา เพุรื่าะเห่ตฺุอะไรื่”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 มฺห่าชน กล่่าวว่า “ท่านผู้่้เจฺรื่ิญ่ เมฺ่�อเป็นเช่นนั�นมฺีอย่่, ท่านยกเท้าข้่�นข้้างห่น่�ง ทําไว้บน

เข้่า ย่นแล่้ว เพุรื่าะเห่ตฺุอะไรื่ ?”

 มฺห่าชโน สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อถุ วิเสสนะข้อง ภิาเวๆ 



๑๑. เรื่่�องอาชีีวกชี่�อว่าชีัมพุุกะ 77วรรค]

ล่ักข้ณะใน สนฺเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา,  ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  ตฺฺวํ สุทธกัตฺตฺาใน อสิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  กสฺมฺา เห่ตฺุใน อสิ  เอกํ วิเสสนะข้อง ปาทํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อุกฺข้ิปิตฺฺวาๆ  

ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน กตฺฺวา  ชนฺนุเก วิสยาธารื่ะใน กตฺฺวาๆ สมฺานกาล่กิรื่ิยาใน ฅิโตฺๆ  

วิกตฺิกัตฺตฺาใน อสิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๔๘. “อห่ํ  อุคฺฺคฺตฺตฺโป  โฆรื่ตฺโป,  มฺยา  ทฺวีห่ิ  ปาเทห่ิ  อกฺกนฺตฺา  ปฅวี  กมฺฺปตฺิ;  ตฺสฺมฺา  เอกํ

ปาทํ  อุกฺข้ิปิตฺฺวา  ชนฺนุเก  กตฺฺวา  ฅิโตฺมฺฺห่ิ,  อห่ญฺฺห่ิ  ฅิตฺโกว  วีตฺินาเมฺมฺิ  น  นิสีทามฺิ  

น  นิปชฺชามฺีตฺิ ฯ 

 (โส  อาชีวโก)  “อห่ํ  อุคฺฺคฺตฺตฺโป  โฆรื่ตฺโป  (อมฺฺห่ิ),  มฺยา  ทฺวีห่ิ  ปาเทห่ิ  อกฺกนฺตฺา  ปฅวี  กมฺฺปตฺิ;   

ตฺสฺมฺา  (อห่ํ)  เอกํ  ปาทํ  อุกฺข้ิปิตฺฺวา  ชนฺนุเก  กตฺฺวา  ฅิโตฺ  อมฺฺห่ิ,  อห่ํ  ห่ิ  ฅิตฺโก ว  (กาล่ํ)   

วีตฺินาเมฺมฺิ  น  นิสีทามฺิ  น  นิปชฺชามฺีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (โส  อาชีวโก) อ.อาชีวกนั�น  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อหํ อ.เรื่า  อุคฺฺคฺตฺตฺโป 

เป็นผู้่้มฺีตฺบะอันไปแล่้วในเบ่�องบน  โฆรตฺโป เป็นผู้่้มฺีตฺบะอย่างกล่้า  (อมฺฺหิ) ย่อมฺเป็น,   

ปฅวี อ.แผู้่นดิน  มฺยา  อกฺกนฺตฺา อัน- อันเรื่า -เห่ยียบแล่้ว  ปาเทหิ ด้วยเท้า ท.  ทฺวีหิ

สอง  กมฺฺปตฺิ ย่อมฺห่วั�นไห่ว;  ตฺสฺมฺา เพุรื่าะเห่ตฺุนั�น  (อหํ) อ.เรื่า  อุกฺขุิปิตฺฺวา ยกข้่�น

แล่้ว  เอกํ  ปาทํ ซึ่่�งเท้า ข้้างห่น่�ง  กตฺฺวา กรื่ะทําแล่้ว  ชนฺนุเก บนเข้่า  ฅิโตฺ เป็นผู้่้ย่น

แล่้ว  อมฺฺหิ ย่อมฺเป็น,  หิ จฺรื่ิงอย่่  อหํ  อ.เรื่า  ฅิตฺโก ว ผู้่้ย่นอย่่แล่้วเทียว  (กาลํ) ยัง

กาล่  วีตฺินาเมฺมฺิ ย่อมฺให่้น้อมฺไปล่่วงวิเศษุ  น  นิสีทามฺิ ย่อมฺไมฺ่นั�ง  น  นิปชฺชามฺิ ย่อมฺ

ไมฺ่นอน”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 อาชีวกนั�น กล่่าวว่า “เรื่า เป็นผู้่้มฺีตฺบะส่ง มฺีตฺบะกล่้า, แผู้่นดินที�เรื่าใช้เท้าทั�งสองข้้าง

เห่ยียบแล่้ว ย่อมฺห่วั�นไห่ว, เพุรื่าะฉัะนั�น เรื่าจฺ่งยกเท้าข้้างห่น่�งข้่�น ทําไว้บนเข้่า แล่้ว

ย่น, แท้จฺรื่ิง เรื่า ย่นเท่านั�น ยังกาล่ให่้ผู้่านไป ย่อมฺไมฺ่นั�ง ย่อมฺไมฺ่นอน”

 โส วิเสสนะข้อง อาชีวโก สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อห่ํ สุทธกัตฺตฺา 

ใน อมฺฺห่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อุคฺฺคฺตฺตฺโป ก็ดี  โฆรื่ตฺโป ก็ดี วิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺฺห่ิ,   

อกฺกนฺตฺา วิเสสนะข้อง ปฅวีๆ สุทธกัตฺตฺาใน กมฺฺปตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มฺยา  

อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อกฺกนฺตฺา  ทฺวีห่ิ วิเสสนะข้อง ปาเทห่ิๆ กรื่ณะใน อกฺกนฺตฺา,  ตฺสฺมฺา 

เห่ตฺวัตฺถุะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺฺห่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอกํ วิเสสนะข้อง ปาทํๆ 
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อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อุกฺข้ิปิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน กตฺฺวา  ชนฺนุเก วิสยาธารื่ะใน กตฺฺวาๆ 

สมฺานกาล่กิรื่ิยาใน ฅิโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺฺห่ิ,  ห่ิศัพุท์ ทัฬุห่ีกรื่ณโชตฺกะ  อห่ํ เห่ตฺุกัตฺตฺา 

ใน วีตฺินาเมฺมฺิ แล่ะสุทธกัตฺตฺาใน นิสีทามฺิ แล่ะ นิปชฺชามฺิ  วีตฺินาเมฺมฺิ อาข้ยาตฺบท- 

เห่ตฺุกัตฺตฺุวาจฺก  นิสีทามฺิ ก็ดี  นิปชฺชามฺิ ก็ดี อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะ

เข้้ากับ ฅิตฺโก วิเสสนะข้อง อห่ํ  กาล่ํ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน วีตฺินาเมฺมฺิ  น สองศัพุท์ ปฏุิเสธะใน 

นิสีทามฺิ แล่ะ นิปชฺชามฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๔๙. มฺนุสฺสา  นามฺ  เยภิุยฺเยน  วจฺนมฺตฺฺตฺเมฺว  สทฺทห่นฺตฺิ;  ตฺสฺมฺา  “อโห่  อจฺฺฉัรื่ิยํ,  เอวรื่่ปาปิ

นามฺ  ตฺปสฺสิโน  โห่นฺตฺิ,  น  โน  เอวรื่่โป  ทิฏฺุฅปุพฺุโพุตฺิ  เยภิุยฺเยน  องฺคฺมฺคฺธวาสิโน   

สงฺขุ้ภิิตฺฺวา  มฺาเส  มฺาเส  มฺห่นฺตฺํ  สกฺการื่ํ  อภิิห่รื่นฺตฺิ ฯ

 มฺนุสฺสา  นามฺ  เยภิุยฺเยน  วจฺนมฺตฺฺตฺํ  เอว  (การื่ณํ)  สทฺทห่นฺตฺิ;  ตฺสฺมฺา  “อโห่  อจฺฺฉัรื่ิยํ  (การื่ณํ),  

เอวรื่่ปาปิ  นามฺ  ตฺปสฺสิโน   (ชนา)  โห่นฺตฺิ,  น  โน  เอวรื่่โป  (ปุคฺฺคฺโล่)  ทิฏฺุฅปุพฺุโพุ  (โห่ตฺิ)”  อิตฺิ  

เยภิุยฺเยน  องฺคฺมฺคฺธวาสิโน  (ชนา)  สงฺขุ้ภิิตฺฺวา  มฺาเส  มฺาเส  มฺห่นฺตฺํ  สกฺการื่ํ  อภิิห่รื่นฺตฺิ ฯ

 มฺนุสฺสา  นามฺ ช่�อ อ.มฺนุษุย์ ท.  สทฺทหนฺตฺิ ย่อมฺเช่�อ  (การณํ) ซึ่่�งเห่ตฺุ  วจฺนมฺตฺฺตฺํ

เอว สักว่าคฺําพุ่ดนั�นเทียว  เยภุยฺเยน โดยมฺาก;  ตฺสฺมฺา เพุรื่าะเห่ตฺุนั�น  (ชนา) อ.ชน ท.   

องฺฺคฺมฺคฺธวาสิโน ผู้่้อย่่ในแคฺว้นอังคฺะแล่ะมฺคฺธ  เยภุยฺเยน โดยมฺาก  สงฺฺขุุภิตฺฺวา แตฺก

ตฺ่�นแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อโห โอ  (การณํ) อ.เห่ตฺุ  อจฺฺฉิริยํ อันน่าอัศจฺรื่รื่ย์,  (ชนา) อ.ชน ท.  

ตฺปสฺสิโน ผู้่้มฺีตฺบะ  เอวรูปาปิ  นามฺ ช่�อแมฺ้ผู้่้มฺีอย่างนี�เป็นรื่่ป  โหนฺตฺิ ย่อมฺมฺี,  (ปุคฺฺคฺโล)  

อ.บุคฺคฺล่  เอวรูโป ผู้่้มฺีอย่างนี�เป็นรื่่ป  โน  ทิฏฺุฅปุพฺุโพุ เป็นผู้่้ อันเรื่า ท. เห่็นแล่้วในกาล่

ก่อน  (โหตฺิ) ย่อมฺเป็น  น ห่ามฺิได้”  อิตฺิ ดังนี�  อภิหรนฺตฺิ ย่อมฺนําไปเฉัพุาะ  สกฺการํ 

ซึ่่�งสักการื่ะ  มฺหนฺตฺํ อันให่ญ่่  มฺาเส  มฺาเส ในเด่อนๆ ฯ

 ธรื่รื่มฺดาว่าพุวกมฺนุษุย์ ย่อมฺเช่�อเห่ตฺุสักว่าคฺําพุ่ดเท่านั�น โดยมฺาก, เพุรื่าะฉัะนั�น พุวก

ชนชาวเมฺ่องอังคฺะแล่ะมฺคฺธ โดยมฺาก แตฺกตฺ่�นว่า “โอ เห่ตฺุน่าอัศรื่รื่ย์, พุวกชนผู้่้มฺีตฺบะ 

ช่�อแมฺ้ผู้่้เห่็นปานนี� ย่อมฺมฺี, บุคฺคฺล่ผู้่้เห่็นปานนี� พุวกเรื่าไมฺ่เคฺยเห่็นแล่้ว” ดังนี� ย่อมฺนํา 

สักการื่ะให่ญ่่ไป ทุกๆ เด่อน

 นามฺศัพุท์ คฺรื่ห่ัตฺถุโชตฺกะเข้้ากับ มฺนุสฺสาๆ สุทธกัตฺตฺาใน สทฺทห่นฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  เยภิุยฺเยน ตฺตฺิยาวิเสสนะใน สทฺทห่นฺตฺิ  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ  
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วจฺนมฺตฺฺตฺํๆ วิเสสนะข้อง การื่ณํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน สทฺทห่นฺตฺิ,  ตฺสฺมฺา เห่ตฺวัตฺถุะ  องฺคฺมฺคฺธ- 

วาสิโน วิเสสนะข้อง ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อภิิห่รื่นฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อโห่ 

อัจฺฉัรื่ิยัตฺถุะ  อจฺฺฉัรื่ิยํ วิเสสนะข้อง การื่ณํๆ ล่ิงคฺัตฺถุะ,  นามฺศัพุท์ ปสังสัตฺถุโชตฺกะเข้้ากับ 

เอวรื่่ปาปิ  อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ เอวรื่่ปาๆ ก็ดี  ตฺปสฺสิโน ก็ดี วิเสสนะข้อง ชนาๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก,  เอวรื่่โป วิเสสนะข้อง ปุคฺฺคฺโล่ๆ สุทธ-

กัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นศัพุท์ ปฏุิเสธนัตฺถุะ  โน อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน 

ทิฏฺุฅ-  ทิฏฺุฅปุพฺุโพุ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน สงฺขุ้ภิิตฺฺวา  เยภิุยฺเยน  

ตฺตฺิยาวิเสสนะใน องฺคฺมฺคฺธวาสิโน  สงฺขุ้ภิิตฺฺวา ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อภิิห่รื่นฺตฺิ  มฺาเส สอง-

บท กาล่สัตฺตฺมฺีใน อภิิห่รื่นฺตฺิ  มฺห่นฺตฺํ วิเสสนะข้อง สกฺการื่ํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อภิิห่รื่นฺตฺิ ฯ

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

๕๐. โส  “อห่ํ  วาตฺเมฺว  ภิกฺข้ามฺิ,  น  อญฺฺฃํํ  อาห่ารื่ํ   อาห่รื่ามฺิ,  อญฺฺฃํํ  ห่ิ  เมฺ  ข้าทนฺตฺสฺส, 

ตฺโป  นสฺสตฺีตฺิ  เตฺห่ิ  อภิิห่ตฺํ  น  กิญฺฺจฺิ  อิจฺฺฉัตฺิ ฯ

 โส  (อาชีวโก)  “อห่ํ  วาตฺํ  เอว  ภิกฺข้ามฺิ,  น  อญฺฺฃํ  อาห่ารื่ํ   อาห่รื่ามฺิ,  อญฺฺฃํํ  ห่ิ  (อาห่ารื่ํ)   

เมฺ  ข้าทนฺตฺสฺส  ตฺโป  นสฺสตฺีตฺิ  (วตฺฺวา)  เตฺห่ิ  (ชเนห่ิ)  อภิิห่ตฺํ  น  กิญฺฺจฺิ  (วตฺฺถุุํ)  อิจฺฺฉัตฺิ ฯ

 โส  (อาชีวโก) อ.อาชีวกนั�น  (วตฺฺวา) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อหํ อ.เรื่า  ภกฺขุามฺิ ย่อมฺกิน 

วาตฺํ  เอว ซึ่่�งล่มฺนั�นเทียว,  น  อาหรามฺิ ย่อมฺไมฺ่นํามฺา  อญฺฺฃํ  อาหารํ ซึ่่�งอาห่ารื่อ่�น,   

หิ เพุรื่าะว่า  ตฺโป อ.ตฺบะ  เมฺ ข้องเรื่า  ขุาทนฺตฺสฺส ผู้่้เคฺี�ยวกินอย่่  อญฺฺฃํ  (อาหารํ)  

ซึ่่�งอาห่ารื่อ่�น  นสฺสตฺิ ย่อมฺฉัิบห่าย”  อิตฺิ ดังนี�  น  อิจฺฺฉิตฺิ ย่อมฺไมฺ่ปรื่ารื่ถุนา  กิญฺฺจฺิ   

(วตฺฺถุุํ) ซึ่่�งวัตฺถุุ อะไรื่ๆ  เตฺหิ  (ชเนหิ)  อภิหตฺํ อัน- อันชน ท. เห่ล่่านั�น -นําไปเฉัพุาะ

แล่้ว ฯ

 อาชีวกนั�น กล่่าวว่า “เรื่าย่อมฺกินล่มฺเท่านั�น, ย่อมฺไมฺ่นํามฺาซึ่่�งอาห่ารื่อ่�น, เพุรื่าะว่า ตฺบะ

ข้องเรื่าผู้่้เคฺี�ยวกินอาห่ารื่อ่�น ย่อมฺฉัิบห่าย” ดังนี� ย่อมฺไมฺ่ปรื่ารื่ถุนาวัตฺถุุอะไรื่ๆ ที�พุวก

ชนเห่ล่่านั�นนํามฺาแล่้ว

 โส วิเสสนะข้อง อาชีวโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน อิจฺฺฉัตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อห่ํ สุทธกัตฺตฺา 

ใน ภิกฺข้ามฺิ แล่ะ อาห่รื่ามฺิ  ภิกฺข้ามฺิ ก็ดี  อาห่รื่ามฺิ ก็ดี อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวศัพุท์ 

อวธารื่ณะเข้้ากับ วาตฺํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ภิกฺข้ามฺิ,  นศัพุท์ ปฏุิเสธะใน อาห่รื่ามฺิ  อญฺฺฃํ 

วิเสสนะข้อง อาห่ารื่ํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อาห่รื่ามฺิ,  ห่ิศัพุท์ เห่ตฺุโชตฺกะ  ตฺโป สุทธกัตฺตฺา 
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ใน นสฺสตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อญฺฺฃํ วิเสสนะข้อง อาห่ารื่ํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน  

ข้าทนฺตฺสฺสๆ วิเสสนะข้อง เมฺๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน ตฺโป”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน วตฺฺวาๆ  

ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อิจฺฺฉัตฺิ  เตฺห่ิ วิเสสนะข้อง ชเนห่ิๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อภิิห่ตฺํๆ ก็ดี   

กิญฺฺจฺิ ก็ดี วิเสสนะข้อง วตฺฺถุุํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อิจฺฺฉัตฺิ  นศัพุท์ ปฏุิเสธะใน อิจฺฺฉัตฺิ ฯ 

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

๕๑. มฺนุสฺสา  “มฺา  โน  ภินฺเตฺ  นาเสถุ,  ตฺุมฺฺห่าทิเสน  โฆรื่ตฺเปน  ปรื่ิโภิโคฺ  กโตฺ  อมฺฺห่ากํ   

ทีฆรื่ตฺฺตฺํ  ห่ิตฺาย  สุข้าย  สํวตฺฺตฺตฺีตฺิ  ปุนปฺปุนํ  ยาจฺนฺตฺิ ฯ

 มฺนุสฺสา  “(ตฺุมฺฺเห่)  มฺา  โน  ภินฺเตฺ  นาเสถุ,  ตฺุมฺฺห่าทิเสน  โฆรื่ตฺเปน  (ปุคฺฺคฺเล่น)  ปรื่ิโภิโคฺ  กโตฺ  

อมฺฺห่ากํ  ทีฆรื่ตฺฺตฺํ  ห่ิตฺาย  สุข้าย  สํวตฺฺตฺตฺีตฺิ  ปุนปฺปุนํ  ยาจฺนฺตฺิ ฯ

 มฺนุสฺสา อ.มฺนุษุย์ ท.   ยาจฺนฺตฺิ ย่อมฺอ้อนวอน  ปุนปฺปุนํ บ่อยๆ  อิตฺิ ว่า  “ภนฺเตฺ  

ข้้าแตฺ่ท่านผู้่้เจฺรื่ิญ่  (ตฺุมฺฺเห) อ.ท่าน  มฺา  โน  นาเสถุ ข้อจฺง อย่า ยังข้้าพุเจฺ้า ท. ให่้

ฉัิบห่าย,  ปริโภโคฺ อ.การื่บรื่ิโภิคฺ  ตฺุมฺฺหาทิเสน  โฆรตฺเปน  (ปุคฺฺคฺเลน)  กโตฺ  

อัน อันบุคฺคฺล่ ผู้่้มฺีตฺบะกล่้า ผู้่้เช่นกับท่าน กรื่ะทําแล่้ว  สํวตฺฺตฺตฺิ ย่อมฺเป็นไปพุรื่้อมฺ  หิตฺาย

เพุ่�อปรื่ะโยชน์เก่�อก่ล่  สุขุาย เพุ่�อคฺวามฺสุข้  ทีฆรตฺฺตฺํ สิ�นรื่าตฺรื่ีอันยาวนาน  อมฺฺหากํ 

แก่ข้้าพุเจฺ้า ท.”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 พุวกมฺนุษุย์ ย่อมฺอ้อนวอนบ่อยๆ ว่า “ท่านผู้่้เจฺรื่ิญ่ ข้อท่านอย่ายังพุวกข้้าพุเจฺ้าให่้

ฉัิบห่ายเล่ย, การื่บรื่ิโภิคฺที�บุคฺคฺล่ผู้่้มฺีตฺบะกล่้าเช่นกับท่าน ทําแล่้ว ย่อมฺเป็นไปเพุ่�อ

ปรื่ะโยชน์เก่�อก่ล่ เพุ่�อคฺวามฺสุข้ สิ�นกาล่นาน แก่พุวกข้้าพุเจฺ้า”

 มฺนุสฺสา สุทธกัตฺตฺาใน ยาจฺนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  ตฺุมฺฺเห่  

เห่ตฺุกัตฺตฺาใน นาเสถุๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวาจฺก  มฺาศัพุท์ ปฏุิเสธะใน นาเสถุ  โน  

การื่ิตฺกัมฺมฺะใน นาเสถุ,  ปรื่ิโภิโคฺ สุทธกัตฺตฺาใน สํวตฺฺตฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

ตฺุมฺฺห่าทิเสน ก็ดี  โฆรื่ตฺเปน ก็ดี วิเสสนะข้อง ปุคฺฺคฺเล่นๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กโตฺๆ  

วิเสสนะข้อง ปรื่ิโภิโคฺ  อมฺฺห่ากํ สัมฺปทานใน ห่ิตฺาย แล่ะสุข้าย  ทีฆรื่ตฺฺตฺํ อัจฺจฺันตฺสังโยคฺะ 

ใน ห่ิตฺาย แล่ะสุข้าย  ห่ิตฺาย ก็ดี  สุข้าย ก็ดี สัมฺปทานใน สํวตฺฺตฺตฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน 

ยาจฺนฺตฺิ  ปุนปฺปุนํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน ยาจฺนฺตฺิ ฯ

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

๕๒. “ตฺสฺส  เมฺ  อญฺฺโฃ  อาห่าโรื่  น  รืุ่จฺฺจฺตฺีตฺิ  มฺห่าชนสฺส  ปน  ยาจฺนาย  ปีฬุิโตฺ  เตฺห่ิ   



๑๑. เรื่่�องอาชีีวกชี่�อว่าชีัมพุุกะ 81วรรค]

อาภิตฺานิ  สปฺปิผู้าณิตฺาทีนิ  กุสคฺฺเคฺน  ชิวฺห่คฺฺเคฺ  ฅเปตฺฺวา  “คฺจฺฺฉัถุ,  อล่ํ  โว  เอตฺฺตฺกํ   

ห่ิตฺาย  สุข้ายาตฺิ  อุยฺโยเชสิ ฯ

 (โส  อาชีวโก)  “ตฺสฺส  เมฺ  อญฺฺโฃ  อาห่าโรื่  น  รืุ่จฺฺจฺตฺีตฺิ  (วตฺฺวา)  มฺห่าชนสฺส  ปน  ยาจฺนาย   

ปีฬุิโตฺ  เตฺห่ิ  (ชเนห่ิ)  อาภิตฺานิ  สปฺปิผู้าณิตฺาทีนิ  (วตฺฺถุ่นิ)  กุสคฺฺเคฺน  ชิวฺห่คฺฺเคฺ  ฅเปตฺฺวา   

“(ตฺุมฺฺเห่)  คฺจฺฺฉัถุ,  อล่ํ  (โห่ตฺิ)  โว  เอตฺฺตฺกํ  (กุสล่ํ)  ห่ิตฺาย  สุข้ายาตฺิ  (วจฺเนน)  อุยฺโยเชสิ ฯ

 ปน แตฺ่ว่า  (โส  อาชีวโก) อ.อาชีวกนั�น  (วตฺฺวา) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อาหาโร

อ.อาห่ารื่  อญฺฺโฃ อ่�น  น  รุจฺฺจฺตฺิ ย่อมฺไมฺ่ชอบใจฺ  ตฺสฺส  เมฺ แก่เรื่านั�น”  อิตฺิ ดังนี�   

มฺหาชนสฺส  ปีฬุิโตฺ ผู้่้อันมฺห่าชน บีบคฺั�นแล่้ว  ยาจฺนาย ด้วยการื่อ้อนวอน  ฅเปตฺฺวา

วางไว้แล่้ว  (วตฺฺถุูนิ) ซึ่่�งวัตฺถุุ ท.  สปฺปิผาณิตฺาทีนิ มฺีเนยใสแล่ะนํ�าอ้อยเป็นตฺ้น  เตฺหิ 

(ชเนหิ)  อาภตฺานิ อัน- อันชน ท. เห่ล่่านั�น -นํามฺาแล่้ว  ชิวฺหคฺฺเคฺ บนปล่ายแห่่งล่ิ�น   

กุสคฺฺเคฺน ด้วยปล่ายแห่่งห่ญ่้าคฺา  อุยฺโยเชสิ ส่งไปแล่้ว  (วจฺเนน) ด้วยคฺํา  อิตฺิ ว่า   

“(ตฺุมฺฺเห) อ.ท่าน ท.  คฺจฺฺฉิถุ จฺงไป,  เอตฺฺตฺกํ  (กุสลํ) อ.กุศล่ มฺีปรื่ะมฺาณเท่านี�  อลํ  

เป็นสภิาพุเพุียงพุอ  หิตฺาย เพุ่�อปรื่ะโยชน์เก่�อก่ล่  สุขุาย เพุ่�อคฺวามฺสุข้  โว แก่ท่าน ท.   

(โหตฺิ) ย่อมฺเป็น”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 แตฺ่อาชีวกนั�น กล่่าวว่า “อาห่ารื่อย่างอ่�น ย่อมฺไมฺ่ชอบใจฺแก่เรื่านั�น” ถุ่กมฺห่าชนบีบคฺั�น

ด้วยการื่อ้อนวอน จฺ่งวางวัตฺถุุทั�งห่ล่ายมฺีเนยใสแล่ะนํ�าอ้อยเป็นตฺ้น ที�พุวกชนเห่ล่่านั�น

นํามฺา ไว้บนปล่ายล่ิ�น ด้วยปล่ายห่ญ่้าคฺา ส่งไปด้วยคฺําว่า “ข้อพุวกท่านจฺงไป, กุศล่มฺี

ปรื่ะมฺาณเท่านี� เป็นสภิาพุเพุียงพุอเพุ่�อปรื่ะโยชน์เก่�อก่ล่แล่ะคฺวามฺสุข้ แก่พุวกท่าน”

 ปนศัพุท์ วิเสสโชตฺกะ  โส วิเสสนะข้อง อาชีวโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน อุยฺโยเชสิๆ อาข้ยาตฺ

บทกัตฺตฺุวาจฺก  “อญฺฺโฃ วิเสสนะข้อง อาห่าโรื่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน รืุ่จฺฺจฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  ตฺสฺส วิเสสนะข้อง เมฺๆ สัมฺปทานใน รืุ่จฺฺจฺตฺิ  นศัพุท์ ปฏุิเสธะใน รืุ่จฺฺจฺตฺิ”   

อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน วตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน ปีฬุิโตฺ  มฺห่าชนสฺส ฉััฏุฐีอนภิิห่ิตฺกัตฺตฺา 

ใน ปีฬุิโตฺ  ยาจฺนาย กรื่ณะใน ปีฬุิโตฺๆ วิเสสนะข้อง อาชีวโก  เตฺห่ิ วิเสสนะข้อง ชเนห่ิๆ 

อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อาภิตฺานิๆ ก็ดี  สปฺปิผู้าณิตฺาทีนิ ก็ดี วิเสสนะข้อง วตฺฺถุ่นิๆ อวุตฺตฺ- 

กัมฺมฺะใน ฅเปตฺฺวา  กุสคฺฺเคฺน กรื่ณะใน ฅเปตฺฺวา  ชิวฺห่คฺฺเคฺ วิสยาธารื่ะใน ฅเปตฺฺวาๆ  

ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อุยฺโยเชสิ  “ตฺุมฺฺเห่ สุทธกัตฺตฺาใน คฺจฺฺฉัถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก,  

เอตฺฺตฺกํ วิเสสนะข้อง กุสล่ํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อล่ํ วิกตฺิกัตฺตฺา 
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ใน โห่ตฺิ  โว สัมฺปทานใน ห่ิตฺาย แล่ะ สุข้าย  ห่ิตฺาย ก็ดี  สุข้าย ก็ดี สัมฺปทานใน อล่ํ”   

อิตฺิศัพุท์ สรื่่ปะใน วจฺเนนๆ กรื่ณะใน อุยฺโยเชสิ ฯ  

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

๕๓. เอวํ  โส  ปญฺฺจฺปณฺณาส  วสฺสานิ  นคฺฺโคฺ  คฺ่ถุํ  ข้าทนฺโตฺ  เกเส  ลุ่ญฺฺจฺนฺโตฺ  ภิ่มฺิยํ   

สยมฺาโน  วีตฺินาเมฺสิ ฯ

 เอวํ  โส  (อาชีวโก)  ปญฺฺจฺปณฺณาส  วสฺสานิ  นคฺฺโคฺ  (หุ่ตฺฺวา)  คฺ่ถุํ  ข้าทนฺโตฺ  เกเส  ลุ่ญฺฺจฺนฺโตฺ   

ภิ่มฺิยํ  สยมฺาโน  (กาล่ํ)  วีตฺินาเมฺสิ ฯ

 โส  (อาชีวโก) อ.อาชีวกนั�น  นคฺฺโคฺ เป็นคฺนเปล่่อย  (หุตฺฺวา) เป็น  ขุาทนฺโตฺ เคฺี�ยวกิน

อย่่  คฺูถุํ ซึ่่�งอุจฺจฺารื่ะ  ลุญฺฺจฺนฺโตฺ ถุอนอย่่  เกเส ซึ่่�งผู้มฺ ท.  สยมฺาโน นอนอย่่  ภูมฺิยํ

บนภิาคฺพุ่�น  (กาลํ) ยังกาล่  วีตฺินาเมฺสิ ให่้น้อมฺไปล่่วงวิเศษุแล่้ว  วสฺสานิ สิ�นปี ท.  

ปญฺฺจฺปณฺณาส ห่้าสิบห่้า  เอวํ ด้วยปรื่ะการื่ฉัะนี� ฯ

 อาชีวกนั�น เป็นคฺนเปล่่อย เคฺี�ยวกินอุจฺจฺารื่ะ ถุอนผู้มฺทั�งห่ล่ายอย่่ นอนที�ภิาคฺพุ่�น ยัง

กาล่ให่้น้อมฺไปล่่วงวิเศษุ ๕๕ ปี ด้วยปรื่ะการื่ฉัะนี� 

 โส วิเสสนะข้อง อาชีวโกๆ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน วีตฺินาเมฺสิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวาจฺก  เอวํ 

ปการื่ัตฺถุะ  ปญฺฺจฺปณฺณาส วิเสสนะข้อง วสฺสานิๆ อัจฺจฺันตฺสังโยคฺะใน วีตฺินาเมฺสิ นคฺฺโคฺ  

วิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวาๆ สมฺานกาล่กิรื่ิยาใน ข้าทนฺโตฺ  คฺ่ถุํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ข้าทนฺโตฺๆ  

อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง อาชีวโก  เกเส อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ลุ่ญฺฺจฺนฺโตฺๆ อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง  

อาชีวโก  ภิ่มฺิยํ วิสยาธารื่ะใน สยมฺาโนๆ อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง อาชีวโก  กาล่ํ การื่ิตฺกัมฺมฺะ 

ใน วีตฺินาเมฺสิ ฯ 

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

๕๔. พุุทฺธานํปิ  โข้  ปจฺฺจฺ่สกาเล่  โล่กํ  โวโล่กนํ  อวิชห่ิตฺเมฺว  โห่ตฺิ;  ตฺสฺมฺา  เอกทิวสํ   

ภิคฺวโตฺ  ปจฺฺจฺ่สสมฺเย  โล่กํ  โวโล่เกนฺตฺสฺส,  อยํ  ชมฺฺพุุกาชีวโก  ฃาณชาล่สฺส  อนฺโตฺ   

ปญฺฺฃายิ ฯ

 พุุทฺธานํปิ  โข้  ปจฺฺจฺ่สกาเล่  โล่กํ  โวโล่กนํ  อวิชห่ิตฺํ  เอว  โห่ตฺิ;  ตฺสฺมฺา  เอกทิวสํ  ภิคฺวโตฺ   

ปจฺฺจฺ่สสมฺเย  โล่กํ  โวโล่เกนฺตฺสฺส  อยํ  ชมฺฺพุุกาชีวโก  ฃาณชาล่สฺส  อนฺโตฺ  ปญฺฺฃายิ ฯ

 โวโลกนํ อ.การื่ตฺรื่วจฺด่  โลกํ ซึ่่�งสัตฺว์โล่ก  ปจฺฺจฺูสกาเล ในกาล่เป็นที�ข้จฺัดเสียเฉัพุาะซึ่่�ง



๑๑. เรื่่�องอาชีีวกชี่�อว่าชีัมพุุกะ 83วรรค]

มฺ่ด  พุุทฺธานํปิ  อวิชหิตฺํ  เอว เป็นกิจฺ แมฺ้อันพุรื่ะพุุทธเจฺ้า ท. ไมฺ่ทรื่งล่ะแล่้วนั�นเทียว 

โหตฺิ ย่อมฺเป็น;  ตฺสฺมฺา เพุรื่าะเห่ตฺุนั�น  เอกทิวสํ ในวันห่น่�ง  อยํ  ชมฺฺพุุกาชีวโก  

อ.อาชีวกช่�อว่าชัมฺพุุกะนี�  ปญฺฺฃายิ ปรื่ากฏุแล่้ว  อนฺโตฺ ในภิายใน  ฃาณชาลสฺส แห่่ง

ข้่ายคฺ่อพุรื่ะญ่าณ  ภคฺวโตฺ ข้องพุรื่ะผู้่้มฺีพุรื่ะภิาคฺเจฺ้า  โวโลเกนฺตฺสฺส ผู้่้ทรื่งตฺรื่วจฺด่อย่่  

โลกํ ซึ่่�งสัตฺว์โล่ก  ปจฺฺจฺูสสมฺเย ในสมฺัยเป็นที�ข้จฺัดเสียเฉัพุาะซึ่่�งมฺ่ด ฯ

 การื่ตฺรื่วจฺด่สัตฺว์โล่กในเวล่าใกล่้รืุ่่ง เป็นกิจฺที�แมฺ้พุรื่ะพุุทธเจฺ้าทั�งห่ล่าย ไมฺ่ทรื่งล่ะแล่้ว  

ทีเดียว, เพุรื่าะฉัะนั�น ในวันห่น่�ง ชัมฺพุุกาชีวกนี� ปรื่ากฏุในภิายในข้่ายคฺ่อพุรื่ะญ่าณข้อง

พุรื่ะผู้่้มฺีพุรื่ะภิาคฺเจฺ้า ผู้่้ทรื่งตฺรื่วจฺด่สัตฺว์โล่กอย่่ในเวล่าใกล่้รืุ่่ง

 โวโล่กนํ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ 

พุุทฺธานํๆ ฉััฏุฐีอนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน อวิชห่ิตฺํ  โข้ศัพุท์ วจฺนาล่ังการื่ะ  ปจฺฺจฺ่สกาเล่ กาล่- 

สัตฺตฺมฺีใน โวโล่กนํ  โล่กํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน โวโล่กนํ  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ อวิชห่ิตฺํๆ  

วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  ตฺสฺมฺา เห่ตฺวัตฺถุะ  อยํ วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุกาชีวโกๆ สุทธกัตฺตฺา 

ใน ปญฺฺฃายิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอกทิวสํ ทุตฺิยากาล่สัตฺตฺมฺีใน ปญฺฺฃายิ  ภิคฺวโตฺ  

สามฺีสัมฺพุันธะใน ฃาณชาล่สฺส  ปจฺฺจฺ่สสมฺเย กาล่สัตฺตฺมฺีใน โวโล่เกนฺตฺสฺส  โล่กํ อวุตฺตฺ-

กัมฺมฺะใน โวโล่เกนฺตฺสฺสๆ วิเสสนะข้อง ภิคฺวโตฺ  ฃาณชาล่สฺส สามฺีสัมฺพุันธะใน อนฺโตฺๆ 

วิสยาธารื่ะใน ปญฺฺฃายิ ฯ

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

๕๕. สตฺฺถุา  “กินฺนุ  โข้  ภิวิสฺสตฺีตฺิ  อาวชฺชิตฺฺวา  ตฺสฺส  สห่  ปฏุิสมฺฺภิิทาห่ิ  อรื่ห่ตฺฺตฺสฺส   

อุปนิสฺสยํ  ทิสฺวา  “อห่ํ  เอตฺํ  อาท่  กตฺฺวา  เอกํ  คฺาถุํ  ภิาสิสฺสามฺิ,  คฺาถุาปรื่ิโยสาเน   

จฺตฺุรื่าสีตฺิยา  ปาณสห่สฺสานํ  ธมฺฺมฺาภิิสมฺโย  ภิวิสฺสตฺิ,  อิมฺํ  กุล่ปุตฺฺตฺํ  นิสฺสาย  มฺห่าชโน

โสตฺฺถุิภิาวํ  ปาปุณิสฺสตฺีตฺิ  ฃตฺฺวา  ปุนทิวเส  รื่าชคฺเห่  ปิณฺฑาย  จฺรื่ิตฺฺวา  ปิณฺฑปาตฺปฺ- 

ปฏุิกฺกนฺโตฺ  อานนฺทตฺฺเถุรื่ํ  อาห่  “อานนฺท  ชมฺฺพุุกาชีวกสฺส  สนฺตฺิกํ  คฺมฺิสฺสามฺีตฺิ ฯ

 สตฺฺถุา  “ก่  (การื่ณํ)  นุ  โข้  ภิวิสฺสตฺีตฺิ  อาวชฺชิตฺฺวา  ตฺสฺส  (ชมฺฺพุุกาชีวกสฺส)  สห่  ปฏุิสมฺฺภิิทาห่ิ   

อรื่ห่ตฺฺตฺสฺส  อุปนิสฺสยํ  ทิสฺวา  “อห่ํ  เอตฺํ  (ชมฺฺพุุกาชีวกํ)  อาท่  กตฺฺวา  เอกํ  คฺาถุํ  ภิาสิสฺสามฺิ,   

คฺาถุาปรื่ิโยสาเน  จฺตฺุรื่าสีตฺิยา  ปาณสห่สฺสานํ  ธมฺฺมฺาภิิสมฺโย  ภิวิสฺสตฺิ,  อิมฺํ  กุล่ปุตฺฺตฺํ  นิสฺสาย   

มฺห่าชโน  โสตฺฺถุิภิาวํ  ปาปุณิสฺสตฺีตฺิ  ฃตฺฺวา  ปุนทิวเส  รื่าชคฺเห่  ปิณฺฑาย  จฺรื่ิตฺฺวา  ปิณฺฑปาตฺปฺ- 

ปฏุิกฺกนฺโตฺ  อานนฺทตฺฺเถุรื่ํ  อาห่  “(อห่ํ)  อานนฺท  ชมฺฺพุุกาชีวกสฺส  สนฺตฺิกํ  คฺมฺิสฺสามฺีตฺิ ฯ
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 สตฺฺถุา อ.พุรื่ะศาสดา  อาวชฺชิตฺฺวา ทรื่งใคฺรื่่คฺรื่วญ่แล่้ว  อิตฺิ ว่า  “กึ  (การณํ)  นุ  โขุ

อ.เห่ตฺุอะไรื่ห่นอแล่  ภวิสฺสตฺิ จฺักมฺี”  อิตฺิ ดังนี�  ทิสฺวา ทรื่งเห่็นแล่้ว  อุปนิสฺสยํ  

ซึ่่�งอุปนิสัย  อรหตฺฺตฺสฺส แห่่งคฺวามฺเป็นแห่่งพุรื่ะอรื่ห่ันตฺ์  สห กับ  ปฏุิสมฺฺภิทาหิ  

ด้วยปฏุิสัมฺภิิทา ท.  ตฺสฺส  (ชมฺฺพุุกาชีวกสฺส) ข้องอาชีวกช่�อว่าชัมฺพุุกะนั�น  ฃตฺฺวา  

ทรื่งทรื่าบแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อหํ อ.เรื่า  กตฺฺวา กรื่ะทําแล่้ว  เอตฺํ  (ชมฺฺพุุกาชีวกํ)  

ซึ่่�งอาชีวกช่�อว่าชัมฺพุุกะนั�น  อาทึ ให่้เป็นตฺ้น  ภาสิสฺสามฺิ จฺักกล่่าว  คฺาถุํ ซึ่่�งคฺาถุา 

เอกํ ห่น่�ง,  คฺาถุาปริโยสาเน ในกาล่เป็นที�สิ�นสุดล่งรื่อบแห่่งคฺาถุา  ธมฺฺมฺาภิสมฺโย 

อ.การื่ตฺรื่ัสรื่่้ซึ่่�งธรื่รื่มฺ  ภวิสฺสตฺิ จฺักมฺี  ปาณสหสฺสานํ แก่พุันแห่่งสัตฺว์ ท.  จฺตฺุราสีตฺิยา  

แปดสิบสี�,  มฺหาชโน อ.มฺห่าชน  ปาปุณิสฺสตฺิ จฺักถุ่ง  โสตฺฺถุิภาวํ ซึ่่�งคฺวามฺมฺีแห่่ง

คฺวามฺสวัสดี  นิสฺสาย เพุรื่าะอาศัย  อิมฺํ  กุลปุตฺฺตฺํ ซึ่่�งกุล่บุตฺรื่นี�”  อิตฺิ ดังนี�  จฺริตฺฺวา  

เสด็จฺเที�ยวไปแล่้ว  ราชคฺเห ในเมฺ่องรื่าชคฺฤห่์  ปิณฺฑาย เพุ่�อบิณฑบาตฺ  ปุนทิวเส  

ในวันรืุ่่งข้่�น  ปิณฺฑปาตฺปฺปฏุิกฺกนฺโตฺ ผู้่้เสด็จฺก้าวกล่ับแล่้วจฺากบิณฑบาตฺ  อาห ตฺรื่ัส

แล่้ว  อานนฺทตฺฺเถุรํ กะพุรื่ะอานนท์ผู้่้เถุรื่ะ  อิตฺิ ว่า  “อานนฺท ด่ก่อนอานนท์  (อหํ) 

อ.เรื่า  คฺมฺิสฺสามฺิ จฺักไป  สนฺตฺิกํ ส่่สํานัก  ชมฺฺพุุกาชีวกสฺส ข้องอาชีวกช่�อว่าชัมฺพุุกะ”   

อิตฺิ ดังนี� ฯ

 พุรื่ะศาสดา ทรื่งใคฺรื่่คฺรื่วญ่ว่า “เห่ตฺุอะไรื่ห่นอแล่ จฺักมฺี” ทรื่งเห่็นอุปนิสัยแห่่งพุรื่ะอรื่ห่ัตฺ 

พุรื่้อมฺกับปฏุิสัมฺภิิทาทั�งห่ล่าย ข้องชัมฺพุุกาชีวกนั�น ทรื่งทรื่าบแล่้วว่า “เรื่าทําชัมฺพุุกาชีวก 

นั�น ให่้เป็นตฺ้น จฺักกล่่าวห่น่�งคฺาถุา, ในเวล่าจฺบคฺาถุา สัตฺว์ ๘๔,๐๐๐ จฺักตฺรื่ัสรื่่้ธรื่รื่มฺ, 

มฺห่าชนจฺักถุ่งคฺวามฺสวัสดี เพุรื่าะอาศัยกุล่บุตฺรื่นี�” ดังนี� ในวันรืุ่่งข้่�น เสด็จฺไปในเมฺ่อง

รื่าชคฺฤห่์เพุ่�อบิณฑบาตฺ เสด็จฺก้าวกล่ับจฺากบิณฑบาตฺแล่้ว ตฺรื่ัสกะพุรื่ะอานนทเถุรื่ะว่า 

“อานนท์ เรื่าจฺักไปส่่สํานักข้องชัมฺพุุกาชีวก”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ก่ วิเสสนะข้อง การื่ณํๆ สุทธกัตฺตฺา 

ใน ภิวิสฺสตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นุศัพุท์ สังกัปปัตฺถุะ  โข้ศัพุท์ วจฺนาล่ังการื่ะ”   

อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาวชฺชิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน ทิสฺวา  ตฺสฺส วิเสสนะข้อง  

ชมฺฺพุุกาชีวกสฺสๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน อุปนิสฺสยํ  สห่ศัพุท์ ทัพุพุสมฺวายะใน อรื่ห่ตฺฺตฺสฺส  

ปฏุิสมฺฺภิิทาห่ิ สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้ากับ สห่  อรื่ห่ตฺฺตฺสฺส สามฺีสัมฺพุันธะใน อุปนิสฺสยํๆ  

อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ทิสฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน ฃตฺฺวา  “อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน ภิาสิสฺสามฺิๆ 
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อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอตฺํ วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุกาชีวกํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน กตฺฺวา  อาท่ 

วิกตฺิกัมฺมฺะใน กตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน ภิาสิสฺสามฺิ  เอกํ วิเสสนะข้อง คฺาถุํๆ อวุตฺตฺ-

กัมฺมฺะใน ภิาสิสฺสามฺิ,  คฺาถุาปรื่ิโยสาเน กาล่สัตฺตฺมฺีใน ภิวิสฺสตฺิ  ธมฺฺมฺาภิิสมฺโย สุทธกัตฺตฺา 

ใน ภิวิสฺสตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  จฺตฺุรื่าสีตฺิยา วิเสสนะข้อง ปาณสห่สฺสานํๆ 

สัมฺปทานใน ภิวิสฺสตฺิ,  มฺห่าชโน สุทธกัตฺตฺาใน ปาปุณิสฺสตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  

อิมฺํ วิเสสนะข้อง กุล่ปุตฺฺตฺํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน นิสฺสายๆ เห่ตฺุใน ปาปุณิสฺสตฺิ  โสตฺฺถุิภิาวํ 

สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน ปาปุณิสฺสตฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน ฃตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน  

จฺรื่ิตฺฺวา  ปุนทิวเส กาล่สัตฺตฺมฺีใน จฺรื่ิตฺฺวา  รื่าชคฺเห่ วิสยาธารื่ะใน จฺรื่ิตฺฺวา  ปิณฺฑาย 

สัมฺปทานใน จฺรื่ิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน ปิณฺฑปาตฺปฺปฏุิกฺกนฺโตฺๆ วิเสสนะข้อง สตฺฺถุา  

อานนฺทตฺฺเถุรื่ํ อกถุิตฺกัมฺมฺะใน อาห่  “อานนฺท อาล่ปนะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน คฺมฺิสฺสามฺิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ชมฺฺพุุกาชีวกสฺส สามฺีสัมฺพุันธะใน สนฺตฺิกํๆ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน 

คฺมฺิสฺสามฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ 

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

๕๖. “ภินฺเตฺ  ก่  ตฺุมฺฺเห่เยว  คฺมฺิสฺสถุาตฺิ ฯ

 (อานนฺทตฺฺเถุโรื่)  “ภินฺเตฺ  ก่  ตฺุมฺฺเห่  เอว  คฺมฺิสฺสถุาตฺิ  (ปุจฺฺฉัิ) ฯ

 (อานนฺทตฺฺเถุโร) อ.พุรื่ะอานนท์ผู้่้เถุรื่ะ  (ปุจฺฺฉิิ) ท่ล่ถุามฺแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ภนฺเตฺ ข้้าแตฺ่

พุรื่ะองคฺ์ผู้่้เจฺรื่ิญ่  ตฺุมฺฺเห  เอว อ.พุรื่ะองคฺ์นั�นเทียว  คฺมฺิสฺสถุ จฺักเสด็จฺไป  กึ ห่รื่่อ ?”  

อิตฺิ ดังนี� ฯ

 พุรื่ะอานนทเถุรื่ะ ท่ล่ถุามฺว่า “ข้้าแตฺ่พุรื่ะองคฺ์ผู้่้เจฺรื่ิญ่ พุรื่ะองคฺ์เท่านั�นจฺักเสด็จฺไปห่รื่่อ ?”

 อานนฺทตฺฺเถุโรื่ สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉัิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  เอวศัพุท์ 

อวธารื่ณะเข้้ากับ ตฺุมฺฺเห่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน คฺมฺิสฺสถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ก่ศัพุท์ 

ปุจฺฉันัตฺถุะ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉัิ ฯ

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

๕๗. “อามฺ  อห่เมฺวาตฺิ ฯ 

 (สตฺฺถุา)  “อามฺ  อห่ํ  เอว  (คฺมฺิสฺสามฺิ)”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พุรื่ะศาสดา  (อาห) ตฺรื่ัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อามฺ เออ  อหํ  เอว อ.เรื่านั�นเทียว  
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(คฺมฺิสฺสามฺิ) จฺักไป”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 พุรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสว่า “ใช่ เรื่านั�นแห่ล่ะจฺักไป”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อามฺ สัมฺปฏุิจฺฉันัตฺถุะ  เอวศัพุท์  

อวธารื่ณะเข้้ากับ อห่ํๆ สุทธกัตฺตฺาใน คฺมฺิสฺสามฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก”  อิตฺิศัพุท์  

อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๕๘. เอวํ  วตฺฺวา  สตฺฺถุา  วฑฺฒมฺานกจฺฺฉัายาย  ตฺสฺส  สนฺตฺิกํ  ปายาสิ ฯ

 เอวํ  วตฺฺวา  สตฺฺถุา  วฑฺฒมฺานกจฺฺฉัายาย  (เวล่าย)  ตฺสฺส  (ชมฺฺพุุกาชีวกสฺส)  สนฺตฺิกํ  ปายาสิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พุรื่ะศาสดา  วตฺฺวา คฺรื่ั�นตฺรื่ัสแล่้ว  เอวํ อย่างนี�  ปายาสิ ได้เสด็จฺดําเนิน

ไปแล่้ว  สนฺตฺิกํ ส่่สํานัก  ตฺสฺส  (ชมฺฺพุุกาชีวกสฺส) ข้องอาชีวกช่�อว่าชัมฺพุุกะนั�น   

วฑฺฒมฺานกจฺฺฉิายาย   (เวลาย)  ในเวล่า มฺีเงาอันเจฺรื่ิญ่อย่่ ฯ

 พุรื่ะศาสดา คฺรื่ั�นตฺรื่ัสอย่างนี�แล่้ว ได้เสด็จฺดําเนินไปส่่สํานักข้องชัมฺพุุกาชีวกนั�น ในเวล่า

เที�ยงวัน

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน ปายาสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน วตฺฺวาๆ  

ล่ักข้ณัตฺถุะ  วฑฺฒมฺานกจฺฺฉัายาย วิเสสนะข้อง เวล่ายๆ กาล่สัตฺตฺมฺีใน ปายาสิ  ตฺสฺส  

วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุกาชีวกสฺสๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน สนฺตฺิกํๆ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน ปายาสิ ฯ

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

๕๙. เทวตฺา  จฺินฺตฺย่สุ  “สตฺฺถุา  สายํ  ชมฺฺพุุกาชีวกสฺส  สนฺตฺิกํ  คฺจฺฺฉัตฺิ,  โส  จฺ  เชคฺุจฺฺเฉั   

อุจฺฺจฺารื่ปสฺสาวฏฺุฅาเน  ทนฺตฺกฏฺุฅกฺกิล่ิฏฺุเฅ  ปิฏฺุฅิปาสาเณ  วสตฺิ,  เทวํ  วสฺสาเปตฺํุ   

วฏฺุฏุตฺีตฺิ  อตฺฺตฺโน  อานุภิาเวน  ตฺํมฺุหุ่ตฺฺตฺํเยว  เทวํ  วสฺสาเปสุํ ฯ

 เทวตฺา  จฺินฺตฺย่สุ  “สตฺฺถุา  สายํ  ชมฺฺพุุกาชีวกสฺส  สนฺตฺิกํ  คฺจฺฺฉัตฺิ,  โส  จฺ  (ชมฺฺพุุกาชีวโก)  เชคฺุจฺฺเฉั   

อุจฺฺจฺารื่ปสฺสาวฏฺุฅาเน  ทนฺตฺกฏฺุฅกฺกิล่ิฏฺุเฅ  ปิฏฺุฅิปาสาเณ  วสตฺิ,  (อมฺฺเห่ห่ิ)  เทวํ  วสฺสาเปตฺํุ   

วฏฺุฏุตฺีตฺิ  อตฺฺตฺโน  อานุภิาเวน  ตฺํมฺุหุ่ตฺฺตฺํ  เอว  เทวํ  วสฺสาเปสุํ ฯ

 เทวตฺา อ.เทวดา ท.  จฺินฺตฺยึสุ คฺิดแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “สตฺฺถุา อ.พุรื่ะศาสดา  คฺจฺฺฉิตฺิ จฺะ

เสด็จฺไป  สนฺตฺิกํ ส่่สํานัก  ชมฺฺพุุกาชีวกสฺส ข้องอาชีวกช่�อว่าชัมฺพุุกะ  สายํ ในเวล่า
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เย็น,  จฺ ก็  โส  (ชมฺฺพุุกาชีวโก) อ.อาชีวกช่�อว่าชัมฺพุุกะนั�น  วสตฺิ ย่อมฺอย่่  ปิฏฺุฅิ-

ปาสาเณ ณ แผู้่นห่ินมฺีห่ล่ัง  ทนฺตฺกฏฺุฅกฺกิลิฏฺุเฅ อันเศรื่้าห่มฺองแล่้วด้วยไมฺ้เป็นเคฺรื่่�อง

ชํารื่ะซึ่่�งฟื้ัน  อุจฺฺจฺารปสฺสาวฏฺุฅาเน ในที�แห่่งอุจฺจฺารื่ะแล่ะปัสสาวะ  เชคฺุจฺฺเฉิ อันน่า

รื่ังเกียจฺ,  (อมฺฺเหหิ)  เทวํ  วสฺสาเปตฺุํ อ.อัน- อันเรื่า ท. -ยังฝน ให่้ตฺก  วฏฺุฏุตฺิ ย่อมฺคฺวรื่”   

อิตฺิ ดังนี�  เทวํ ยังฝน  วสฺสาเปสุํ ให่้ตฺกแล่้ว  ตฺํมฺุหุตฺฺตฺํ  เอว สิ�นกาล่ชั�วคฺรื่่่นั�นนั�นเทียว  

อานุภาเวน ด้วยอานุภิาพุ  อตฺฺตฺโน ข้องตฺน ฯ

 พุวกเทวดา คฺิดว่า “พุรื่ะศาสดา จฺะเสด็จฺไปส่่สํานักข้องชัมฺพุุกาชีวก ในเวล่าเย็น, ก็ 

ชัมฺพุุกาชีวกนั�น ย่อมฺอย่่ที�แผู้่นห่ินมฺีห่ล่ัง ที�เศรื่้าห่มฺองด้วยไมฺ้ชํารื่ะฟื้ัน ในที�ถุ่ายอุจฺจฺารื่ะ

แล่ะปัสสาวะอันน่ารื่ังเกียจฺ, การื่ที�พุวกเรื่ายังฝนให่้ตฺก ย่อมฺคฺวรื่” จฺ่งยังฝนให่้ตฺก สิ�น

กาล่ชั�วคฺรื่่่ห่น่�งนั�นแห่ล่ะ ด้วยอานุภิาพุข้องตฺน

 เทวตฺา สุทธกัตฺตฺาใน จฺินฺตฺย่สุ แล่ะเห่ตฺุกัตฺตฺาใน วสฺสาเปสุํ  จฺินฺตฺย่สุ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  วสฺสาเปสุํ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวาจฺก  “สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน คฺจฺฺฉัตฺิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  สายํ กาล่สัตฺตฺมฺีใน คฺจฺฺฉัตฺิ  ชมฺฺพุุกาชีวกสฺส สามฺีสัมฺพุันธะใน 

สนฺตฺิกํๆ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน คฺจฺฺฉัตฺิ,  จฺศัพุท์ วากยารื่ัมฺภิโชตฺกะ  โส วิเสสนะข้อง  

ชมฺฺพุุกาชีวโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน วสตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เชคฺุจฺฺเฉั วิเสสนะข้อง  

อุจฺฺจฺารื่ปสฺสาวฏฺุฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน ปิฏฺุฅิปาสาเณ  ทนฺตฺกฏฺุฅกฺกิล่ิฏฺุเฅ วิเสสนะข้อง 

ปิฏฺุฅิปาสาเณๆ วิสยาธารื่ะใน วสตฺิ,  วสฺสาเปตฺุํ ตฺุมฺัตฺถุกัตฺตฺาใน วฏฺุฏุตฺิๆ อาข้ยาตฺบท- 

กัตฺตฺุวาจฺก  อมฺฺเห่ห่ิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วสฺสาเปตฺุํ  เทวํ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน วสฺสาเปตฺุํ”  อิตฺิ-

ศัพุท์ อาการื่ะใน จฺินฺตฺย่สุ  อตฺฺตฺโน สามฺีสัมฺพุันธะใน อานุภิาเวนๆ กรื่ณะใน วสฺสาเปสุํ  

เอวศัพุท์อวธารื่ณะเข้้ากับ ตฺํมฺุหุ่ตฺฺตฺํๆ อัจฺจฺันตฺสังโยคฺะใน วสฺสาเปสุํ  เทวํ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน  

วสฺสาเปสุํ ฯ  

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

๖๐. ปิฏฺุฅิปาสาโณ  สุจฺิ  นิมฺฺมฺโล่  อโห่สิ ฯ

 ปิฏฺุฅิปาสาโณ อ.แผู้่นห่ินมฺีห่ล่ัง  สุจฺิ เป็นที�อันสะอาด  นิมฺฺมฺโล เป็นที�มฺีมฺล่ทินไปปรื่าศ

แล่้ว  อโหสิ ได้เป็นแล่้ว ฯ

 แผู้่นห่ินมฺีห่ล่ัง ได้เป็นที�สะอาด ปรื่าศจฺากมฺล่ทิน
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 ปิฏฺุฅิปาสาโณ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  สุจฺิ ก็ดี  นิมฺฺมฺโล่ ก็ดี  

วิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ ฯ

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

๖๑. อถุสฺส  อุปรื่ิ  ปญฺฺจฺวณฺณํ  ปุปฺผู้วสฺสํ  วสฺสาปย่สุ ฯ

 อถุ  (เทวตฺา)  อสฺส  (ปิฏฺุฅิปาสาณสฺส)  อุปรื่ิ  ปญฺฺจฺวณฺณํ  ปุปฺผู้วสฺสํ  วสฺสาปย่สุ ฯ

 อถุ คฺรื่ั�งนั�น  (เทวตฺา) อ.เทวดา ท.  ปุปฺผวสฺสํ ยังฝนอันเป็นวิการื่แห่่งดอกไมฺ้ 

ปญฺฺจฺวณฺณํ อันมฺีสีห่้า  วสฺสาปยึสุ ให่้ตฺกแล่้ว  อุปริ ในเบ่�องบน  อสฺส  (ปิฏฺุฅิ- 

ปาสาณสฺส) แห่่งแผู้่นห่ินมฺีห่ล่ังนั�น ฯ

 คฺรื่ั�งนั�น พุวกเทวดา ยังฝนดอกไมฺ้ มฺี ๕ สี ให่้ตฺกในเบ่�องบนแห่่งแผู้่นห่ินมฺีห่ล่ังนั�น

 อถุ กาล่สัตฺตฺมฺี  เทวตฺา เห่ตฺุกัตฺตฺาใน วสฺสาปย่สุๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวาจฺก  อสฺส 

วิเสสนะข้อง ปิฏฺุฅิปาสาณสฺสๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน อุปรื่ิๆ วิสยาธารื่ะใน วสฺสาปย่สุ  

ปญฺฺจฺวณฺณํ วิเสสนะข้อง ปุปฺผู้วสฺสํๆ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน วสฺสาปย่สุ ฯ

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

๖๒. สตฺฺถุา  สายํ  ชมฺฺพุุกาชีวกสฺส  สนฺตฺิกํ  คฺนฺตฺฺวา  “ชมฺฺพุุกาตฺิ  สทฺทมฺกาสิ ฯ

  สตฺฺถุา  สายํ  ชมฺฺพุุกาชีวกสฺส  สนฺตฺิกํ  คฺนฺตฺฺวา  “ชมฺฺพุุกาตฺิ  สทฺทํ  อกาสิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พุรื่ะศาสดา  คฺนฺตฺฺวา เสด็จฺไปแล่้ว  สนฺตฺิกํ ส่่สํานัก  ชมฺฺพุุกาชีวกสฺส ข้อง

อาชีวกช่�อว่าชัมฺพุุกะ  สายํ ในเวล่าเย็น  อกาสิ ได้ทรื่งกรื่ะทําแล่้ว  สทฺทํ ซึ่่�งพุรื่ะสุรื่-

เสียง  อิตฺิ ว่า  “ชมฺฺพุุก ด่ก่อนชัมฺพุุกะ”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 พุรื่ะศาสดา เสด็จฺไปส่่สํานักข้องชัมฺพุุกาชีวก ในเวล่าเย็น ได้ทรื่งทําพุรื่ะสุรื่เสียงว่า  

“ชัมฺพุุกะ”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อกาสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  สายํ กาล่สัตฺตฺมฺีใน คฺนฺตฺฺวา   

ชมฺฺพุุกาชีวกสฺส สามฺีสัมฺพุันธะใน สนฺตฺิกํๆ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน คฺนฺตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่-

กิรื่ิยาใน อกาสิ  “ชมฺฺพุุก อาล่ปนะ”  อิตฺิศัพุท์ สรื่่ปะใน สทฺทํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อกาสิ ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๖๓. ชมฺฺพุุโก  “โก  นุ  โข้  เอส  ทุชฺชาโน  มฺํ  ชมฺฺพุุกวาเทน  วทตฺีตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวา  “โก  เอโสตฺิ

อาห่ ฯ 

 ชมฺฺพุุโก  “โก  นุ  โข้  (หุ่ตฺฺวา)  เอโส  (ปุคฺฺคฺโล่)  ทุชฺชาโน  มฺํ  ชมฺฺพุุกวาเทน  วทตฺีตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวา   

“โก  เอโสตฺิ  อาห่ ฯ

 ชมฺฺพุุโก อ.ชัมฺพุุกะ  จฺินฺเตฺตฺฺวา คฺิดแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “เอโส  (ปุคฺฺคฺโล) อ.บุคฺคฺล่นั�น  โก  นุ  

โขุ เป็นใคฺรื่ห่นอแล่  (หุตฺฺวา) เป็น  ทุชฺชาโน ผู้่้อันบุคฺคฺล่รื่่้ได้โดยยาก  วทตฺิ ย่อมฺเรื่ียก 

มฺํ ซึ่่�งเรื่า  ชมฺฺพุุกวาเทน ด้วยวาทะว่าชัมฺพุุกะ”  อิตฺิ ดังนี�  อาห กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า   

“โก  เอโส อ.ใคฺรื่นั�น”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 ชัมฺพุุกะ คฺิดว่า “บุคฺคฺล่นั�น เป็นใคฺรื่ห่นอแล่ ผู้่้ที�บุคฺคฺล่รื่่้ได้ยาก ย่อมฺเรื่ียกเรื่า ด้วยวาทะ

ว่าชัมฺพุุกะ” จฺ่งกล่่าวว่า “ใคฺรื่นั�น”

 ชมฺฺพุุโก สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “เอโส วิเสสนะข้อง ปุคฺฺคฺโล่ๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน วทตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  โก วิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวา  นุศัพุท์  

สังกัปปัตฺถุะ  โข้ศัพุท์ วจฺนาล่ังการื่ะ  หุ่ตฺฺวา ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน วทตฺิ  ทุชฺชาโน วิเสสนะ

ข้อง ปุคฺฺคฺโล่  มฺํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน วทตฺิ ชมฺฺพุุกวาเทน กรื่ณะใน วทตฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะ 

ใน จฺินฺเตฺตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “เอโส วิเสสนะข้อง โกๆ ล่ิงคฺัตฺถุะ”  อิตฺิศัพุท์ 

อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๖๔. “อห่ํ  ชมฺฺพุุกาตฺิ ฯ 

 (สตฺฺถุา)  “อห่ํ  ชมฺฺพุุกาตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พุรื่ะศาสดา  (อาห) ตฺรื่ัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ชมฺฺพุุก ด่ก่อนชัมฺพุุกะ  อหํ อ.เรื่า”  

อิตฺิ ดังนี� ฯ

 พุรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสว่า “ชัมฺพุุกะ เรื่า”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ชมฺฺพุุก อาล่ปนะ  อห่ํ ล่ิงคฺัตฺถุะ”   

อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๖๕. “ก่  มฺห่าสมฺณาตฺิ ฯ

 (ชมฺฺพุุโก)  “ก่  มฺห่าสมฺณาตฺิ  (อาห่) ฯ

 (ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะ  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “มฺหาสมฺณ ข้้าแตฺ่มฺห่าสมฺณะ  กึ 

อ.อะไรื่”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 ชัมฺพุุกะ กล่่าวว่า “ข้้าแตฺ่มฺห่าสมฺณะ อะไรื่ ?”

 ชมฺฺพุุโก สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “มฺห่าสมฺณ อาล่ปนะ  ก่ ปุจฺฉันัตฺถุ-

ล่ิงคฺัตฺถุะ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๖๖. “อชฺช  เมฺ  เอกรื่ตฺฺตฺ่  อิธ  วสนฏฺุฅานํ  เทห่ีตฺิ ฯ 

 (สตฺฺถุา)  “(ตฺฺวํ)  อชฺช  เมฺ  เอกรื่ตฺฺตฺ่  อิธ  (ฅาเน)  วสนฏฺุฅานํ  เทห่ีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พุรื่ะศาสดา  (อาห) ตฺรื่ัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(ตฺฺวํ) อ.ท่าน  เทหิ ข้อจฺงให่้   

วสนฏฺุฅานํ ซึ่่�งที�เป็นที�อย่่  อิธ  (ฅาเน) ในที�นี�  เอกรตฺฺตฺึ สิ�นรื่าตฺรื่ีห่น่�ง  เมฺ แก่เรื่า 

อชฺช ในวันนี�”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 พุรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสว่า “ข้อท่านจฺงให่้ที�เป็นที�อย่่ในที�นี� สิ�นห่น่�งรื่าตฺรื่ี แก่เรื่าในวันนี�เถุิด”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ตฺฺวํ สุทธกัตฺตฺาใน เทห่ิๆ อาข้ยาตฺ

บทกัตฺตฺุวาจฺก  อชฺช กาล่สัตฺตฺมฺีใน เทห่ิ  เมฺ สัมฺปทานใน เทห่ิ  เอกรื่ตฺฺตฺ่ อัจฺจฺันตฺสังโยคฺะ 

ใน เทห่ิ  อิธ วิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน วสนฏฺุฅานํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน เทห่ิ”   

อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ 

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

๖๗. “นตฺฺถุิ  มฺห่าสมฺณ  อิมฺสฺมฺ่  ฅาเน  วสนฏฺุฅานนฺตฺิ ฯ

 (ชมฺฺพุุโก)  “นตฺฺถุิ  มฺห่าสมฺณ  อิมฺสฺมฺ่  ฅาเน  วสนฏฺุฅานนฺตฺิ  (อาห่) ฯ

 (ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะ  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “มฺหาสมฺณ ข้้าแตฺ่มฺห่าสมฺณะ   

วสนฏฺุฅานํ อ.ที�เป็นที�อย่่  อิมฺสฺมฺึ  ฅาเน ในที�นี�  นตฺฺถุิ ย่อมฺไมฺ่มฺี”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 ชัมฺพุุกะ กล่่าวว่า “ข้้าแตฺ่มฺห่าสมฺณะ ที�เป็นที�อย่่ในที�นี� ไมฺ่มฺี”



๑๑. เรื่่�องอาชีีวกชี่�อว่าชีัมพุุกะ 91วรรค]

 ชมฺฺพุุโก สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “มฺห่าสมฺณ อาล่ปนะ  วสนฏฺุฅานํ 

สุทธกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวาจฺก  อิมฺสฺมฺ่ วิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน  

วสนฏฺุฅานํ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๖๘. “ชมฺฺพุุก  มฺา  เอวํ  กรื่ิ,  เอกรื่ตฺฺตฺ่  เมฺ  วสนฏฺุฅานํ  เทห่ิ;  ปพฺุพุชิตฺา  นามฺ  ปพฺุพุชิตฺํ 

ปฏฺุเฅนฺตฺิ,  มฺนุสฺสา  มฺนุสฺสํ,  ปสโว  ปสุนฺตฺิ ฯ 

 (สตฺฺถุา)  “(ตฺฺวํ)  ชมฺฺพุุก  มฺา  เอวํ  กรื่ิ,  (ตฺฺวํ)  เอกรื่ตฺฺตฺ่  เมฺ  วสนฏฺุฅานํ  เทห่ิ;  ปพฺุพุชิตฺา  นามฺ  

ปพฺุพุชิตฺํ  ปฏฺุเฅนฺตฺิ,  มฺนุสฺสา  มฺนุสฺสํ  (ปฏฺุเฅนฺตฺิ),  ปสโว  ปสุํ  (ปฏฺุเฅนฺตฺิ)”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พุรื่ะศาสดา  (อาห) ตฺรื่ัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ชมฺฺพุุก ด่ก่อนชัมฺพุุกะ  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน 

มฺา  กริ อย่ากรื่ะทําแล่้ว  เอวํ อย่างนี�,  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน  เทหิ ข้อจฺงให่้  วสนฏฺุฅานํ ซึ่่�งที�

เป็นที�อย่่  เมฺ แก่เรื่า  เอกรตฺฺตฺึ สิ�นรื่าตฺรื่ีห่น่�ง;  ปพฺุพุชิตฺา  นามฺ ช่�อ อ.บรื่รื่พุชิตฺ ท.   

ปฏฺุเฅนฺตฺิ ย่อมฺปรื่ารื่ถุนา  ปพฺุพุชิตฺํ ซึ่่�งบรื่รื่พุชิตฺ,  มฺนุสฺสา อ.มฺนุษุย์ ท.  (ปฏฺุเฅนฺตฺิ) 

ย่อมฺปรื่ารื่ถุนา  มฺนุสฺสํ ซึ่่�งมฺนุษุย์,  ปสโว อ.สัตฺว์เล่ี�ยง ท.  (ปฏฺุเฅนฺตฺิ) ย่อมฺปรื่ารื่ถุนา 

ปสุํ ซึ่่�งสัตฺว์เล่ี�ยง”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 พุรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสว่า “ชัมฺพุุกะ ท่านอย่าทําอย่างนี�, ข้อท่านจฺงให่้ที�อย่่แก่เรื่า ห่น่�งคฺ่น, 

ธรื่รื่มฺดาว่าเห่ล่่าบรื่รื่พุชิตฺ ย่อมฺปรื่ารื่ถุนาบรื่รื่พุชิตฺ, พุวกมฺนุษุย์ ย่อมฺปรื่ารื่ถุนามฺนุษุย์, 

สัตฺว์เล่ี�ยงทั�งห่ล่าย ย่อมฺปรื่ารื่ถุนาสัตฺว์เล่ี�ยง”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ชมฺฺพุุก อาล่ปนะ  ตฺฺวํ สุทธกัตฺตฺา 

ใน กรื่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มฺาศัพุท์ ปฏุิเสธะใน กรื่ิ  เอวํ กิรื่ิยาวิเสสนะใน กรื่ิ,  

ตฺฺวํ สุทธกัตฺตฺาใน เทห่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอกรื่ตฺฺตฺ่ อัจฺจฺันตฺสังโยคฺะใน เทห่ิ  เมฺ 

สัมฺปทานใน เทห่ิ  วสนฏฺุฅานํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน เทห่ิ,  นามฺศัพุท์ สัญ่ญ่าโชตฺกะเข้้ากับ 

ปพฺุพุชิตฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปฏฺุเฅนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ปพฺุพุชิตฺํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน 

ปฏฺุเฅนฺตฺิ,  มฺนุสฺสา สุทธกัตฺตฺาใน ปฏฺุเฅนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มฺนุสฺสํ อวุตฺตฺ- 

กัมฺมฺะใน ปฏฺุเฅนฺตฺิ,  ปสโว สุทธกัตฺตฺาใน ปฏฺุเฅนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ปสุํ อวุตฺตฺ-

กัมฺมฺะใน ปฏฺุเฅนฺตฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๖๙. “ก่  ปน  ตฺฺวํ  ปพฺุพุชิโตฺสีตฺิ ฯ 

 (ชมฺฺพุุโก)  “ก่  ปน  ตฺฺวํ  ปพฺุพุชิโตฺ  อสีตฺิ  (ปุจฺฺฉัิ) ฯ

 (ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะ  (ปุจฺฺฉิิ) ถุามฺแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ปน ก็  ตฺฺวํ อ.ท่าน  ปพฺุพุชิโตฺ  

เป็นบรื่รื่พุชิตฺ  อสิ ย่อมฺเป็น  กึ ห่รื่่อ”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 ชัมฺพุุกะ ถุามฺว่า “ก็ท่านเป็นบรื่รื่พุชิตฺห่รื่่อ ?”

 ชมฺฺพุุโก สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉัิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ปนศัพุท์ วากยารื่ัมฺภิโชตฺกะ  ตฺฺวํ 

สุทธกัตฺตฺาใน อสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ก่ศัพุท์ ปุจฺฉันัตฺถุะ  ปพฺุพุชิโตฺ วิกตฺิกัตฺตฺาใน 

อสิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉัิ ฯ 

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

๗๐. “อามฺ  ปพฺุพุชิโตฺมฺฺห่ีตฺิ ฯ

 (สตฺฺถุา)  “อามฺ  (อห่ํ)  ปพฺุพุชิโตฺ  อมฺฺห่ีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พุรื่ะศาสดา  (อาห) ตฺรื่ัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อามฺ เออ  (อหํ) อ.เรื่า  ปพฺุพุชิโตฺ 

เป็นบรื่รื่พุชิตฺ  อมฺฺหิ ย่อมฺเป็น”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 พุรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสว่า “ใช่ เรื่าเป็นบรื่รื่พุชิตฺ”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อามฺ สัมฺปฏุิจฺฉันัตฺถุะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺา 

ใน อมฺฺห่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ปพฺุพุชิโตฺ วิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺฺห่ิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะ 

ใน อาห่ ฯ

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

๗๑. “สเจฺ  ตฺฺวํ  ปพฺุพุชิโตฺ,  กห่นฺเตฺ  ล่าพุุกํ,  กห่ํ  ธ่มฺกฏุจฺฺฉัุโก,  กห่ํ  ยญฺฺฃสุตฺฺตฺกนฺตฺิ ฯ

 (ชมฺฺพุุโก)  “สเจฺ  ตฺฺวํ  ปพฺุพุชิโตฺ  (อสิ),  กห่ํ  (ฅาเน)  เตฺ  ล่าพุุกํ  (อตฺฺถุิ),  กห่ํ  (ฅาเน  เตฺ)   

ธ่มฺกฏุจฺฺฉัุโก  (อตฺฺถุิ),  กห่ํ  (ฅาเน  เตฺ)  ยญฺฺฃสุตฺฺตฺกํ  (อตฺฺถุิ)”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะ  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “สเจฺ ถุ้าว่า  ตฺฺวํ อ.ท่าน  ปพฺุพุชิโตฺ

เป็นบรื่รื่พุชิตฺ  อสิ ย่อมฺเป็นไซึ่รื่้,  ลาพุุกํ อ.นํ�าเตฺ้า  เตฺ ข้องท่าน  (อตฺฺถุิ) มฺีอย่่  กหํ   

(ฅาเน) ในที�ไห่น,  ธูมฺกฏุจฺฺฉิุโก อ.กรื่ะบวยเป็นเคฺรื่่�องตฺักซึ่่�งคฺวัน  (เตฺ) ข้องท่าน   



๑๑. เรื่่�องอาชีีวกชี่�อว่าชีัมพุุกะ 93วรรค]

(อตฺฺถุิ) มฺีอย่่  กหํ  (ฅาเน) ในที�ไห่น,  ยญฺฺฃสุตฺฺตฺกํ อ.ด้ายเป็นเคฺรื่่�องบ่ชาซึ่่�งยัญ่  (เตฺ) 

ข้องท่าน  (อตฺฺถุิ) มฺีอย่่  กหํ  (ฅาเน) ในที�ไห่น”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 ชัมฺพุุกะ กล่่าวว่า “ถุ้าท่านเป็นบรื่รื่พุชิตฺไซึ่รื่้, นํ�าเตฺ้าข้องท่านมฺีอย่่ ณ ที�ไห่น ? กรื่ะบวย

สําห่รื่ับตฺักคฺวันข้องท่านมฺีอย่่ ณ ที�ไห่น ? ด้ายสําห่รื่ับบ่ชายัญ่ข้องท่านมฺีอย่่ ณ ที�ไห่น 

?”

 ชมฺฺพุุโก สุทธกััตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “สเจฺศัพุท์ ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  ตฺฺวํ สุทธ-

กัตฺตฺาใน อสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ปพฺุพุชิโตฺ วิกตฺิกัตฺตฺาใน อสิ,  ล่าพุุกํ สุทธกัตฺตฺา 

ใน อตฺฺถุิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กห่ํ วิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน อตฺฺถุิ  เตฺ  

สามฺีสัมฺพุันธะใน ล่าพุุกํ,  ธ่มฺกฏุจฺฺฉัุโก สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

กห่ํ วิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน อตฺฺถุิ  เตฺ สามฺีสัมฺพุันธะใน ธ่มฺกฏุจฺฺฉัุโก,   

ยญฺฺฃสุตฺฺตฺกํ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กห่ํ วิเสสนะข้อง ฅาเนๆ  

วิสยาธารื่ะใน อตฺฺถุิ  เตฺ สามฺีสัมฺพุันธะใน ยญฺฺฃสุตฺฺตฺกํ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๗๒. “อตฺฺเถุตฺํ  มฺยฺห่ํ,  วิสุํ  วิสุํ  ปน  คฺเห่ตฺฺวา  จฺรื่ณํ  ทุกฺข้นฺตฺิ  อพฺุภินฺตฺเรื่เยว  คฺเห่ตฺฺวา   

จฺรื่ามฺีตฺิ ฯ

 (สตฺฺถุา)  “อตฺฺถุิ  เอตฺํ  (วตฺฺถุุ)  มฺยฺห่ํ,  วิสุํ  วิสุํ  ปน  คฺเห่ตฺฺวา  จฺรื่ณํ  ทุกฺข้ํ  (โห่ตฺิ)  อิตฺิ  (อห่ํ)  

อพฺุภินฺตฺเรื่  เอว  คฺเห่ตฺฺวา  จฺรื่ามฺีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พุรื่ะศาสดา  (อาห) ตฺรื่ัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “เอตฺํ  (วตฺฺถุุ) อ.วัตฺถุุนั�น  มฺยฺหํ ข้อง

เรื่า  อตฺฺถุิ มฺีอย่่,  ปน แตฺ่ว่า  วิสุํ  วิสุํ  คฺเหตฺฺวา  จฺรณํ อ.การื่ถุ่อเอาเฉัพุาะอย่างๆ แล่้ว

จฺ่งเที�ยวไป  ทุกฺขุํ เป็นคฺวามฺล่ําบาก  (โหตฺิ) ย่อมฺเป็น  อิตฺิ เพุรื่าะเห่ตฺุนั�น  (อหํ) อ.เรื่า   

คฺเหตฺฺวา ถุ่อเอาแล่้ว  อพฺุภนฺตฺเร  เอว ในภิายในนั�นเทียว  จฺรามฺิ ย่อมฺเที�ยวไป”  อิตฺิ

ดังนี� ฯ

 พุรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสว่า “วัตฺถุุนั�นข้องเรื่ามฺีอย่่, แตฺ่ การื่ถุ่อเอาเฉัพุาะอย่างๆ แล่้วเที�ยวไป 

เป็นคฺวามฺล่ําบาก เพุรื่าะฉัะนั�น เรื่าถุ่อเอาในภิายในเท่านั�น ย่อมฺเที�ยวไป”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “เอตฺํ วิเสสนะข้อง วตฺฺถุุๆ สุทธกัตฺตฺา 

ใน อตฺฺถุิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มฺยฺห่ํ สามฺีสัมฺพุันธะใน วตฺฺถุุ,  ปนศัพุท์ วิเสสโชตฺกะ   
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จฺรื่ณํ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  วิสุํ สองศัพุท์ กิรื่ิยาวิเสสนะใน  

คฺเห่ตฺฺวาๆ สมฺานกาล่กิรื่ิยาใน จฺรื่ณํ  ทุกฺข้ํ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ  อิตฺิศัพุท์ เห่ตฺวัตฺถุะ  อห่ํ 

สุทธกัตฺตฺาใน จฺรื่ามฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ อพฺุภินฺตฺเรื่ๆ 

วิสยาธารื่ะใน คฺเห่ตฺฺวาๆ สมฺานกาล่กิรื่ิยาใน จฺรื่ามฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๗๓. โส  “จฺรื่ิสฺสสิ  ตฺฺวํ  เอตฺํ  อคฺฺคฺณฺห่ิตฺฺวาตฺิ  กุชฺฌิ ฯ

 โส  (ชมฺฺพุุโก)  “จฺรื่ิสฺสสิ  ตฺฺวํ  เอตฺํ  (วตฺฺถุุํ)  อคฺฺคฺณฺห่ิตฺฺวาตฺิ  กุชฺฌิ ฯ

 โส  (ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะนั�น  กุชฺฌิ โกรื่ธแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ตฺฺวํ อ.ท่าน  อคฺฺคฺณฺหิตฺฺวา  

ไมฺ่ถุ่อเอาแล่้ว  เอตฺํ  (วตฺฺถุุํ) ซึ่่�งวัตฺถุุนั�น  จฺริสฺสสิ จฺักเที�ยวไปห่รื่่อ”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 ชัมฺพุุกะนั�น โกรื่ธว่า “ท่านไมฺ่ถุ่อเอาวัตฺถุุนั�น จฺักเที�ยวไปห่รื่่อ ?”

 โส วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน กุชฺฌิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ตฺฺวํ สุทธ-

กัตฺตฺาใน จฺรื่ิสฺสสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอตฺํ วิเสสนะข้อง วตฺฺถุุํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน  

อคฺฺคฺณฺห่ิตฺฺวาๆ สมฺานกาล่กิรื่ิยาใน จฺรื่ิสฺสสิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน กุชฺฌิ ฯ

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

๗๔. อถุ  นํ  สตฺฺถุา  อาห่  “โห่ตฺุ  ชมฺฺพุุก,  มฺา  กุชฺฌ,  วสนฏฺุฅานํ  เมฺ  อาจฺิกฺข้าห่ีตฺิ ฯ 

 อถุ  นํ  (ชมฺฺพุุกํ)  สตฺฺถุา  อาห่  “(เอตฺํ  การื่ณํ)  โห่ตฺุ  ชมฺฺพุุก,  (ตฺฺวํ)  มฺา  กุชฺฌ,  (ตฺฺวํ)  วสนฏฺุฅานํ  

เมฺ  อาจฺิกฺข้าห่ีตฺิ ฯ

 อถุ คฺรื่ั�งนั�น  สตฺฺถุา อ.พุรื่ะศาสดา  อาห ตฺรื่ัสแล่้ว  นํ  (ชมฺฺพุุกํ) กะชัมฺพุุกะนั�น  อิตฺิ ว่า 

“ชมฺฺพุุก ด่ก่อนชัมฺพุุกะ  (เอตฺํ  การณํ) อ.เห่ตฺุนั�น  โหตฺุ จฺงยกไว้,  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน   

มฺา  กุชฺฌ ข้อจฺงอย่าโกรื่ธ,  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน  อาจฺิกฺขุาหิ ข้อจฺงบอก  วสนฏฺุฅานํ ซึ่่�งที�เป็น

ที�อย่่  เมฺ แก่เรื่า”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 คฺรื่ั�งนั�น พุรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสกะชัมฺพุุกะนั�นว่า “ชัมฺพุุกะ เห่ตฺุนั�น จฺงยกไว้, ท่าน จฺงอย่า

โกรื่ธ, ข้อท่านจฺงบอกที�เป็นที�อย่่แก่เรื่าเถุิด”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมฺี  สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นํ วิเสสนะข้อง  

ชมฺฺพุุกํๆ อกถุิตฺกัมฺมฺะใน อาห่  “ชมฺฺพุุก อาล่ปนะ  เอตฺํ วิเสสนะข้อง การื่ณํๆ สุทธกัตฺตฺา 
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ใน โห่ตฺุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก,  ตฺฺวํ สุทธกัตฺตฺาใน กุชฺฌๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  

มฺาศัพุท์ ปฏุิเสธะใน กุชฺฌ,  ตฺฺวํ สุทธกัตฺตฺาใน อาจฺิกฺข้าห่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

วสนฏฺุฅานํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อาจฺิกฺข้าห่ิ  เมฺ สัมฺปทานใน อาจฺิกฺข้าห่ิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน 

อาห่ ฯ

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

๗๕. “นตฺฺถุิ  มฺห่าสมฺณ  เอตฺฺถุ  วสนฏฺุฅานนฺตฺิ ฯ

 (ชมฺฺพุุโก)  “นตฺฺถุิ  มฺห่าสมฺณ  เอตฺฺถุ  (ฅาเน)  วสนฏฺุฅานนฺตฺิ  (อาห่) ฯ

 (ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะ  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “มฺหาสมฺณ ข้้าแตฺ่มฺห่าสมฺณะ   

วสนฏฺุฅานํ อ.ที�เป็นที�อย่่  เอตฺฺถุ  (ฅาเน) ในที�นี�  นตฺฺถุิ ย่อมฺไมฺ่มฺี”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 ชัมฺพุุกะ กล่่าวว่า “ข้้าแตฺ่มฺห่าสมฺณะ ที�เป็นที�อย่่ในที�นี� ไมฺ่มฺี”

 ชมฺฺพุุโก สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “มฺห่าสมฺณ อาล่ปนะ  วสนฏฺุฅานํ 

สุทธกัตฺตฺาใน นตฺฺถุิๆ กิรื่ิยาบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอตฺฺถุ วิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน  

วสนฏฺุฅานํ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๗๖. สตฺฺถุา  ตฺสสฺ  วสนฏฺุฅานโตฺ  อวิท่เรื่  เอกํ  ปพฺุภิารื่ํ  อตฺฺถุิ,  ตฺํ  นิทฺทิสนฺโตฺ  “เอตฺสฺมฺ่   

ปพฺุภิาเรื่  โก  วสตฺีตฺิ  อาห่ ฯ 

 สตฺฺถุา,  ตฺสสฺ  (ชมฺฺพุุกสฺส)  วสนฏฺุฅานโตฺ  อวิท่เรื่  เอกํ  ปพฺุภิารื่ํ  อตฺฺถุิ,  ตฺํ  (ปพฺุภิารื่ํ)  นิทฺทิสนฺโตฺ  

“เอตฺสฺมฺ่  ปพฺุภิาเรื่  โก  วสตฺีตฺิ  อาห่ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พุรื่ะศาสดา,  นิทฺทิสนฺโตฺ เมฺ่�อทรื่งแสดงอ้าง  ตฺํ  (ปพฺุภารํ) ซึ่่�ง-,  เอกํ   

ปพฺุภารํ อ.เง่�อมฺห่น่�ง  อตฺฺถุิ มฺีอย่่  อวิทูเร ในที�ไมฺ่ไกล่  วสนฏฺุฅานโตฺ แตฺ่ที�เป็นที�อย่่ 

ตฺสฺส  (ชมฺฺพุุกสฺส) ข้องชัมฺพุุกะนั�น, -เง่�อมฺนั�น  อาห ตฺรื่ัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “โก อ.ใคฺรื่  วสตฺิ 

ย่อมฺอย่่  เอตฺสฺมฺึ  ปพฺุภาเร ที�เง่�อมฺนั�น”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 พุรื่ะศาสดา เมฺ่�อทรื่งแสดงอ้างซึ่่�งเง่�อมฺที�มฺีอย่่ในที�ไมฺ่ไกล่จฺากที�เป็นที�อย่่ข้องชัมฺพุุกะนั�น 

จฺ่งตฺรื่ัสว่า “ใคฺรื่ ย่อมฺอย่่ที�เง่�อมฺนั�น”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก,  เอกํ วิเสสนะข้อง ปพฺุภิารื่ํๆ สุทธ-
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กัตฺตฺาใน อตฺฺถุิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺสฺส วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุกสฺสๆ สามฺีสัมฺพุันธะ

ใน วสนฏฺุฅานโตฺๆ อปาทานใน อวิท่เรื่ๆ วิสยาธารื่ะใน อตฺฺถุิ,  ตฺํ วิเสสนะข้อง ปพฺุภิารื่ํๆ 

อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน นิทฺทิสนฺโตฺๆ อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง สตฺฺถุา  “โก สุทธกัตฺตฺาใน วสตฺิๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอตฺสฺมฺ่ วิเสสนะข้อง ปพฺุภิาเรื่ๆ วิสยาธารื่ะใน วสตฺิ”  อิตฺิศัพุท์ 

อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๗๗. “น  โกจฺิ  มฺห่าสมฺณาตฺิ ฯ 

 (ชมฺฺพุุโก)  “น  โกจฺิ  มฺห่าสมฺณ  (วสตฺิ)”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะ  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “มฺหาสมฺณ ข้้าแตฺ่มฺห่าสมฺณะ  โกจฺิ 

อ.ใคฺรื่ๆ  น  (วสตฺิ) ย่อมฺไมฺ่อย่่”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 ชัมฺพุุกะ กล่่าวว่า “ข้้าแตฺ่มฺห่าสมฺณะ ใคฺรื่ๆ ย่อมฺไมฺ่อย่่”

 ชมฺฺพุุโก สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “มฺห่าสมฺณ อาล่ปนะ  โกจฺิ สุทธ-

กัตฺตฺาใน วสตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นศัพุท์ ปฏุิเสธะใน วสตฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน  

อาห่ ฯ

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

๗๘. “เตฺนห่ิ  เอตฺํ  มฺยฺห่ํ  เทห่ีตฺิ ฯ 

 (สตฺฺถุา)  “เตฺนห่ิ  (ตฺฺวํ)  เอตฺํ  (ปพฺุภิารื่ํ)  มฺยฺห่ํ  เทห่ีตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พุรื่ะศาสดา  (อาห) ตฺรื่ัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “เตฺนหิ ถุ้าอย่างนั�น  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน  

เทหิ ข้อจฺงให่้  เอตฺํ  (ปพฺุภารํ) ซึ่่�งเง่�อมฺนั�น  มฺยฺหํ แก่เรื่า”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 พุรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสว่า “ถุ้าเช่นนั�น ข้อท่านจฺงให่้เง่�อมฺนั�น แก่เรื่าเถุิด”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “เตฺนห่ิ อุยโยชนัตฺถุะ  ตฺฺวํ สุทธกัตฺตฺา 

ใน เทห่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอตฺํ วิเสสนะข้อง ปพฺุภิารื่ํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน เทห่ิ  

มฺยฺห่ํ สัมฺปทานใน เทห่ิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๗๙. “ตฺวญฺฺเฃว  ชานาห่ิ  มฺห่าสมฺณาตฺิ ฯ
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 (ชมฺฺพุุโก)  “ตฺฺวํ  เอว  ชานาห่ิ  มฺห่าสมฺณาตฺิ  (อาห่) ฯ

 (ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะ  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “มฺหาสมฺณ ข้้าแตฺ่มฺห่าสมฺณะ  ตฺฺวํ  

เอว อ.ท่านนั�นเทียว  ชานาหิ จฺงรื่่้เถุิด”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 ชัมฺพุุกะ กล่่าวว่า “ข้้าแตฺ่มฺห่าสมฺณะ ท่านนั�นแห่ล่ะ จฺงรื่่้เถุิด”

 ชมฺฺพุุโก สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “มฺห่าสมฺณ อาล่ปนะ  เอวศัพุท์ 

อวธารื่ณะเข้้ากับ ตฺฺวํๆ สุทธกัตฺตฺาใน ชานาห่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก”  อิตฺิศัพุท์  

อาการื่ะใน อาห่ ฯ 

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

๘๐. สตฺฺถุา  ปพฺุภิาเรื่  นิสีทนํ  ปญฺฺฃาเปตฺฺวา  นิสีทิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พุรื่ะศาสดา  ปญฺฺฃาเปตฺฺวา ทรื่งป่ล่าดแล่้ว  นิสีทนํ ซึ่่�งผู้้านิสีทนะ  ปพฺุภาเร 

ที�เง่�อมฺ  นิสีทิ ปรื่ะทับนั�งแล่้ว ฯ

 พุรื่ะศาสดา ทรื่งป่ล่าดผู้้านิสีทนะที�เง่�อมฺ ปรื่ะทับนั�งแล่้ว

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน นิสีทิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ปพฺุภิาเรื่ วิสยาธารื่ะใน  

ปญฺฺฃาเปตฺฺวา  นิสีทนํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ปญฺฺฃาเปตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน นิสีทิ ฯ

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

๘๑. อถุ  ปฅมฺยาเมฺ  จฺตฺฺตฺาโรื่  มฺห่ารื่าชาโน  จฺตฺุทฺทิสา  เอโกภิาสํ  กโรื่นฺตฺา  อุปฏฺุฅานํ   

อาคฺมฺ่สุ ฯ

 อถุ คฺรื่ั�งนั�น  ปฅมฺยาเมฺ ในยามฺที�ห่น่�ง  มฺหาราชาโน อ.ท้าวมฺห่ารื่าช ท.  จฺตฺฺตฺาโร สี� 

กโรนฺตฺา ทรื่งกรื่ะทําอย่่  จฺตฺุทฺทิสา ซึ่่�งทิศสี� ท.  เอโกภาสํ ให่้เป็นทิศมฺีแสงสว่างเป็น

อันเดียวกัน  อาคฺมฺึสุ เสด็จฺมฺาแล่้ว  อุปฏฺุฅานํ ส่่ที�เป็นที�บํารืุ่ง ฯ

 คฺรื่ั�งนั�น ในปฐมฺยามฺ ท้าวมฺห่ารื่าชทั�ง ๔ ทรื่งทําทิศทั�ง ๔ ให่้มฺีแสงสว่างเป็นเดียวกัน 

เสด็จฺมฺาส่่ที�อุปัฏุฐาก

 อถุ กาล่สัตฺตฺมฺี  ปฅมฺยาเมฺ กาล่สัตฺตฺมฺีใน อาคฺมฺ่สุ  จฺตฺฺตฺาโรื่ วิเสสนะข้อง มฺห่ารื่าชาโนๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน อาคฺมฺ่สุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  จฺตฺุทฺทิสา อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน กโรื่นฺตฺา   

เอโกภิาสํ วิกตฺิกัมฺมฺะใน กโรื่นฺตฺาๆ อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง มฺห่ารื่าชาโน  อุปฏฺุฅานํ  
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สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน อาคฺมฺ่สุ ฯ

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

๘๒. ชมฺฺพุุโก  โอภิาสํ  ทิสฺวา  “ก่  โอภิาโส  นาเมฺโสตฺิ  จฺินฺเตฺสิ ฯ 

 ชมฺฺพุุโก  โอภิาสํ  ทิสฺวา  “ก่  โอภิาโส  นามฺ  (โห่ตฺิ)  เอโส  (โอภิาโส)”  อิตฺิ  จฺินฺเตฺสิ ฯ

 ชมฺฺพุุโก อ.ชัมฺพุุกกะ  ทิสฺวา เห่็นแล่้ว  โอภาสํ ซึ่่�งแสงสว่าง  จฺินฺเตฺสิ คฺิดแล่้ว  อิตฺิ ว่า  

“เอโส  (โอภาโส) อ.แสงสว่างนั�น  โอภาโส  นามฺ ช่�อว่าเป็นแสงสว่าง  กึ อะไรื่  (โหตฺิ)  

ย่อมฺเป็น”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 ชัมฺพุุกะ เห่็นแสงสว่าง ก็คฺิดว่า “แสงสว่างนั�น ช่�อว่าเป็นแสงสว่างอะไรื่ ?

 ชมฺฺพุุโก สุทธกัตฺตฺาใน จฺินฺเตฺสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  โอภิาสํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ทิสฺวาๆ 

ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน จฺินฺเตฺสิ  “เอโส วิเสสนะข้อง โอภิาโสๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺ

บทกัตฺตฺุวาจฺก  ก่ศัพุท์ ปุจฺฉันัตฺถุะ  นามฺศัพุท์ สัญ่ญ่าโชตฺกะเข้้ากับ โอภิาโสๆ วิกตฺิ- 

กัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺสิ ฯ

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

๘๓. มฺชฺฌิมฺยาเมฺ  สกฺโก  เทวรื่าชา  อาคฺมฺิ ฯ

 สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  เทวราชา ผู้่้เป็นจฺอมฺแห่่งเทพุ อาคฺมฺิ เสด็จฺมฺาแล่้ว  มฺชฺฌิมฺยาเมฺ 

ในยามฺอันมฺีในท่ามฺกล่าง ฯ

 ท้าวสักกะเทวรื่าช เสด็จฺมฺาในมฺัชฌิมฺยามฺ

 เทวรื่าชา วิเสสนะข้อง สกฺโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาคฺมฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มฺชฺฌิมฺ-

ยาเมฺ กาล่สัตฺตฺมฺีใน อาคฺมฺิ ฯ

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

๘๔. ชมฺฺพุุโก  ตฺมฺฺปิ  ทิสฺวา  “โก  นาเมฺโสตฺิ  จฺินฺเตฺสิ ฯ 

 ชมฺฺพุุโก  ตฺมฺฺปิ  (สกฺกํ)  ทิสฺวา  “โก  นามฺ  (โห่ตฺิ)  เอโส  (ปุคฺฺคฺโล่)”  อิตฺิ  จฺินฺเตฺสิ ฯ

 ชมฺฺพุุโก อ.ชัมฺพุุกะ  ทิสฺวา เห่็นแล่้ว  ตฺมฺฺปิ  (สกฺกํ) ซึ่่�งท้าวสักกะแมฺ้นั�น  จฺินฺเตฺสิ คฺิด

แล่้ว  อิตฺิ ว่า  “เอโส  (ปุคฺฺคฺโล) อ.บุคฺคฺล่นั�น  โก  นามฺ ช่�อว่าเป็นใคฺรื่  (โหตฺิ) ย่อมฺเป็น”   

อิตฺิ ดังนี� ฯ



๑๑. เรื่่�องอาชีีวกชี่�อว่าชีัมพุุกะ 99วรรค]

 ชัมฺพุุกะ เห่็นท้าวสักกะแมฺ้นั�น คฺิดว่า “บุคฺคฺล่นั�น ช่�อเป็นใคฺรื่”

 ชมฺฺพุุโก สุทธกัตฺตฺาใน จฺินฺเตฺสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ 

ตฺํๆ วิเสสนะข้อง สกฺกํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ทิสฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน จฺินฺเตฺสิ  “เอโส  

วิเสสนะข้อง ปุคฺฺคฺโล่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นามฺศัพุท์ สัญ่ญ่า-

โชตฺกะเข้้ากับ โกๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺสิ ฯ 

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

๘๕. ปจฺฺฉัิมฺยาเมฺ  เอกาย  องฺคฺุล่ิยา  เอกํ  ทฺวีห่ิ  เทฺว  ฯเปฯ  ทสห่ิ  ทส  จฺกฺกวาฬุานิ   

โอภิาเสตฺํุ  สมฺตฺฺโถุ  มฺห่าพฺุรื่หฺ่มฺา  สกล่อรื่ญฺฺฃํ  เอโกภิาสํ  กโรื่นฺโตฺ  อาคฺมฺิ ฯ

 ปจฺฺฉัิมฺยาเมฺ  เอกาย  องฺคฺุล่ิยา  เอกํ  (จฺกฺกวาฬุํ)  ทฺวีห่ิ  (องฺคฺุล่ีห่ิ)  เทฺว  (จฺกฺกวาฬุานิ)  ฯเปฯ  ทสห่ิ  

(องฺคฺุล่ีห่ิ)  ทส  จฺกฺกวาฬุานิ  โอภิาเสตฺํุ  สมฺตฺฺโถุ  มฺห่าพฺุรื่หฺ่มฺา  สกล่อรื่ญฺฺฃํํ  เอโกภิาสํ  กโรื่นฺโตฺ   

อาคฺมฺิ ฯ

 มฺหาพฺุรหฺมฺา อ.ท้าวมฺห่าพุรื่ห่มฺ  สมฺตฺฺโถุ ผู้่้สามฺารื่ถุ  เอกํ  (จฺกฺกวาฬุํ  โอภาเสตฺุํ) เพุ่�อ

อัน- ยังจฺักรื่วาล่ห่น่�ง -ให่้สว่าง  เอกาย  องฺฺคฺุลิยา ด้วยนิ�วห่น่�ง  เทฺว  (จฺกฺกวาฬุานิ  

โอภาเสตฺุํ) เพุ่�ออัน- ยังจฺักรื่วาล่ ท. สอง -ให่้สว่าง  (องฺฺคฺุลีหิ) ด้วยนิ�ว ท.  ทฺวีหิ สอง ฯล่ฯ 

ทส  จฺกฺกวาฬุสนิ  โอภาเสตฺุํ เพุ่�ออัน- ยังจฺักรื่วาล่ ท. สิบ -ให่้สว่าง  (องฺฺคฺุลีหิ) ด้วยนิ�ว 

ท.  ทสหิ  สิบ  กโรนฺโตฺ ทรื่งกรื่ะทําอย่่  สกลอรญฺฺฃํ ซึ่่�งป่าทั�งสิ�น  เอโกภาสํ ให่้เป็น

สถุานที�มฺีแสงสว่างเป็นอันเดียวกัน  อาคฺมฺิ เสด็จฺมฺาแล่้ว  ปจฺฺฉิิมฺยาเมฺ ในยามฺอันมฺี 

ในภิายห่ล่ัง ฯ

 ท้าวมฺห่าพุรื่ห่มฺ ผู้่้สามฺารื่ถุเพุ่�อจฺะยังจฺักรื่วาล่ห่น่�งให่้สว่างได้ ด้วยห่น่�งนิ�ว เพุ่�อจฺะยัง ๒ 

จฺักรื่วาล่ให่้สว่างได้ ด้วย ๒ นิ�ว ฯล่ฯ เพุ่�อจฺะยัง ๑๐ จฺักรื่วาล่ให่้สว่างได้ ด้วย ๑๐ นิ�ว 

ทรื่งทําป่าทั�งสิ�น ให่้เป็นสถุานที�มฺีแสงสว่างเป็นอันเดียวกัน เสด็จฺมฺาในปัจฺฉัิมฺยามฺ

 สมฺตฺฺโถุ วิเสสนะข้อง มฺห่าพฺุรื่หฺ่มฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาคฺมฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  

ปจฺฺฉัิมฺยาเมฺ กาล่สัตฺตฺมฺีใน อาคฺมฺิ  เอกาย วิเสสนะข้อง องฺคฺุล่ิยาๆ กรื่ณะใน โอภิาเสตฺุํ   

เอกํ วิเสสนะข้อง จฺกฺกวาฬุํๆ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน โอภิาเสตฺุํ  ทฺวีห่ิ วิเสสนะข้อง องฺคฺุล่ีห่ิๆ 

กรื่ณะใน โอภิาเสตฺุํ  เทฺว วิเสสนะข้อง จฺกฺกวาฬุานิๆ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน โอภิาเสตฺุํ ฯล่ฯ  

ทสห่ิ วิเสสนะข้อง องฺคฺุล่ีห่ิๆ กรื่ณะใน โอภิาเสตฺุํ  ทส วิเสสนะข้อง จฺกฺกวาฬุานิๆ  
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การื่ิตฺกัมฺมฺะใน โอภิาเสตฺุํๆ ตฺุมฺัตฺถุสัมฺปทานใน สมฺตฺฺโถุ  สกล่อรื่ญฺฺฃํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน  

กโรื่นฺโตฺ  เอโกภิาสํ วิกตฺิกัมฺมฺะใน กโรื่นฺโตฺๆ อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง มฺห่าพฺุรื่หฺ่มฺา ฯ

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

๘๖. ชมฺฺพุุโก  ตฺมฺฺปิ  ทิสฺวา  “โก  นุ  โข้  เอโสตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวา  ปาโตฺ ว  สตฺฺถุุ  สนฺตฺิกํ  คฺนฺตฺฺวา

ปฏุิสนฺถุารื่ํ  กตฺฺวา  เอกมฺนฺตฺํ  ฅิโตฺ  สตฺฺถุารื่ํ  ปุจฺฺฉัิ  “มฺห่าสมฺณ  ตฺุมฺฺห่ากํ  สนฺตฺิกํ   

จฺตฺสฺโส  ทิสา  โอภิาเสนฺโตฺ  ปฅมฺยาเมฺ  โก  อาคฺโตฺตฺิ ฯ

 ชมฺฺพุุโก  ตฺมฺฺปิ  (มฺห่าพฺุรื่หฺ่มฺํ)  ทิสฺวา  “โก  นุ  โข้  (โห่ตฺิ)  เอโส  (ปุคฺฺคฺโล่)”  อิตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวา   

ปาโตฺ ว  สตฺฺถุุ  สนฺตฺิกํ  คฺนฺตฺฺวา  ปฏุิสนฺถุารื่ํ  กตฺฺวา  เอกมฺนฺตฺํ  ฅิโตฺ  สตฺฺถุารื่ํ  ปุจฺฺฉัิ  “มฺห่าสมฺณ  

ตฺุมฺฺห่ากํ  สนฺตฺิกํ  จฺตฺสฺโส  ทิสา  โอภิาเสนฺโตฺ  ปฅมฺยาเมฺ  โก  อาคฺโตฺตฺิ ฯ 

 ชมฺฺพุุโก อ.ชัมฺพุุกะ  ทิสฺวา เห่็นแล่้ว  ตฺมฺฺปิ  (มฺหาพฺุรหฺมฺํ) ซึ่่�งท้าวมฺห่าพุรื่ห่มฺแมฺ้นั�น   

จฺินฺเตฺตฺฺวา คฺิดแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “เอโส  (ปุคฺฺคฺโล) อ.บุคฺคฺล่นั�น  โก  นุ  โขุ เป็นใคฺรื่ห่นอ

แล่(โหตฺิ) ย่อมฺเป็น”  อิตฺิ ดังนี�  คฺนฺตฺฺวา ไปแล่้ว  สนฺตฺิกํ ส่่สํานัก  สตฺฺถุุ ข้องพุรื่ะศาสดา 

ปาโตฺ ว ในเวล่าเช้าเทียว  กตฺฺวา กรื่ะทําแล่้ว  ปฏุิสนฺถุารํ ซึ่่�งการื่ปฏุิสันถุารื่  ฅิโตฺ  

ย่นแล่้ว  เอกมฺนฺตฺํ ณ ที�สมฺคฺวรื่ส่วนข้้างห่น่�ง  ปุจฺฺฉิิ ท่ล่ถุามฺแล่้ว  สตฺฺถุารํ ซึ่่�งพุรื่ะ

ศาสดา  อิตฺิ ว่า  “มฺหาสมฺณ ข้้าแตฺ่มฺห่าสมฺณะ  โก อ.ใคฺรื่  ทิสา ยังทิศ ท.  จฺตฺสฺโส สี�  

โอภาเสนฺโตฺ ให่้สว่างอย่่  อาคฺโตฺ มฺาแล่้ว  สนฺตฺิกํ ส่่สํานัก  ตฺุมฺฺหากํ ข้องท่าน  ปฅมฺ-

ยาเมฺ ในยามฺที�ห่น่�ง”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 ชัมฺพุุกะ เห่็นท้าวมฺห่าพุรื่มฺห่แมฺ้นั�นแล่้ว คฺิดว่า “บุคฺคฺล่นั�น เป็นใคฺรื่ห่นอแล่” ดังนี� ไปส่่

สํานักข้องพุรื่ะศาสดาแตฺ่เช้าตฺรื่่่ ทําปฏุิสันถุารื่ ย่น ณ ที�สมฺคฺวรื่ ถุามฺพุรื่ะศาสดาว่า “ข้้า

แตฺ่มฺห่าสมฺณะ ใคฺรื่ ยังทิศทั�ง ๔ ให่้สว่างอย่่ มฺาส่่สํานักข้องพุรื่ะองคฺ์ในปฐมฺยามฺ”

 ชมฺฺพุุโก สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉัิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ ตฺํๆ 

วิเสสนะข้อง มฺห่าพฺุรื่หฺ่มฺํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ทิสฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน จฺินฺเตฺตฺฺวา  “เอโส 

วิเสสนะข้อง ปุคฺฺคฺโล่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  โก วิกตฺิกัตฺตฺาใน 

โห่ตฺิ  นุศัพุท์ สังกัปปัตฺถุะ  โข้ศัพุท์ วจฺนาล่ังการื่ะ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวาๆ 

ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน คฺนฺตฺฺวา  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ ปาโตฺๆ กาล่สัตฺตฺมฺีใน คฺนฺตฺฺวา  

สตฺฺถุุ สามฺีสัมฺพุันธะใน สนฺตฺิกํๆ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน คฺนฺตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน กตฺฺวา   

ปฏุิสนฺถุารื่ํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน กตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน ฅิโตฺ  เอกมฺนฺตฺํ วิสยาธารื่ะใน  



๑๑. เรื่่�องอาชีีวกชี่�อว่าชีัมพุุกะ 101วรรค]

ฅิโตฺๆ วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุโก  สตฺฺถุารื่ํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ปุจฺฺฉัิ  “มฺห่าสมฺณ อาล่ปนะ   

โก สุทธกัตฺตฺาใน อาคฺโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺุมฺฺห่ากํ สามฺีสัมฺพุันธะใน สนฺตฺิกํๆ  

สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน อาคฺโตฺ  จฺตฺสฺโส วิเสสนะข้อง ทิสาๆ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน โอภิาเสนฺโตฺๆ 

อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง โก  ปฅมฺยาเมฺ กาล่สัตฺตฺตฺมฺีใน อาคฺโตฺ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉัิ ฯ

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

๘๗. “จฺตฺฺตฺาโรื่  มฺห่ารื่าชาโนตฺิ ฯ 

 (สตฺฺถุา)  “จฺตฺฺตฺาโรื่  มฺห่ารื่าชาโน  (อมฺฺห่ากํ  สนฺตฺิกํ  จฺตฺสฺโส  ทิสา  โอภิาเสนฺตฺา  ปฅมฺยาเมฺ   

อาคฺตฺา)”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พุรื่ะศาสดา  (อาห) ตฺรื่ัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “มฺหาราชาโน อ.ท้าวมฺห่ารื่าช ท.  

จฺตฺฺตฺาโร สี�  (ทิสา) ยังทิศ ท.  (จฺตฺสฺโส) สี�  (โอภาเสนฺตฺา) ให่้สว่างอย่่  (อาคฺตฺา) มฺา

แล่้ว  (สนฺตฺิกํ) ส่่สํานัก  (อมฺฺหากํ) ข้องเรื่า  (ปฅมฺยาเมฺ) ในยามฺที�ห่น่�ง”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 พุรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสว่า “ท้าวมฺห่ารื่าชทั�ง ๔ ยังทิศทั�ง ๔ ให่้สว่างอย่่ มฺาส่่สํานักข้องเรื่า 

ในปฐมฺยามฺ”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “จฺตฺฺตฺาโรื่ วิเสสนะข้อง มฺห่ารื่าชาโนๆ  

สุทธกัตฺตฺาใน อาคฺตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อมฺฺห่ากํ สามฺีสัมฺพุันธะใน สนฺตฺิกํๆ  

สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน อาคฺตฺา  จฺตฺสฺโส วิเสสนะข้อง ทิสาๆ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน โอภิาเสนฺตฺาๆ 

อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง มฺห่ารื่าชาโน  ปฅมฺยาเมฺ กาล่สัตฺตฺมฺีใน อาคฺตฺา”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะ 

ใน อาห่ ฯ

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

๘๘. “ก่การื่ณาตฺิ ฯ

 (ชมฺฺพุุโก)  “ก่การื่ณา  (จฺตฺฺตฺาโรื่  มฺห่ารื่าชาโน  ตฺุมฺฺห่ากํ  สนฺตฺิกํ  จฺตฺสฺโส  ทิสา  โอภิาเสนฺตฺา   

ปฅมฺยาเมฺ  อาคฺตฺา)”  อิตฺิ  (ปุจฺฺฉัิ) ฯ

 (ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะ  (ปุจฺฺฉิิ) ถุามฺแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(มฺหาราชาโน) อ.ท้าวมฺห่ารื่าช ท.   

(จฺตฺฺตฺาโร) สี�  (ทิสา) ยังทิศ ท.  (จฺตฺสฺโส) สี�  (โอภาเสนฺตฺา) ให่้สว่างอย่่  (อาคฺตฺา) มฺา

แล่้ว  (สนฺตฺิกํ) ส่่สํานัก  (ตฺุมฺฺหากํ) ข้องท่าน  (ปฅมฺยาเมฺ) ในยามฺที�ห่น่�ง  กึการณา 

เพุรื่าะเห่ตฺุอะไรื่”  อิตฺิ ดังนี� ฯ
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 ชัมฺพุุกะ ถุามฺว่า “ท้าวมฺห่ารื่าชทั�ง ๔ ยังทิศทั�ง ๔ ให่้สว่างอย่่ มฺาส่่สํานักข้องท่าน ใน

ปฐมฺยามฺ เพุรื่าะเห่ตฺุอะไรื่ ?”

 ชมฺฺพุุโก สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉัิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “จฺตฺฺตฺาโรื่ วิเสสนะข้อง  

มฺห่ารื่าชาโนๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาคฺตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ก่การื่ณา เห่ตฺุใน อาคฺตฺา  

ตฺุมฺฺห่ากํ สามฺีสัมฺพุันธะใน สนฺตฺิกํๆ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน อาคฺตฺา  จฺตฺสฺโส วิเสสนะข้อง  

ทิสาๆ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน โอภิาเสนฺตฺาๆ อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง มฺห่ารื่าชาโน  ปฅมฺยาเมฺ  

กาล่สัตฺตฺมฺีใน อาคฺตฺา”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉัิ ฯ

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

๘๙. “มฺํ  อุปฏฺุฅาตฺุนฺตฺิ ฯ 

 (สตฺฺถุา)  “มฺํ  อุปฏฺุฅาตฺุํ  (จฺตฺฺตฺาโรื่  มฺห่ารื่าชาโน  อมฺฺห่ากํ  สนฺตฺิกํ  จฺตฺสฺโส  ทิสา  โอภิาเสนฺตฺา   

ปฅมฺยาเมฺ  อาคฺตฺา)”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พุรื่ะศาสดา  (อาห) ตฺรื่ัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(มฺหาราชาโน) อ.ท้าวมฺห่ารื่าช ท.   

(จฺตฺฺตฺาโร) สี�  (ทิสา) ยังทิศ ท.  (จฺตฺสฺโส) สี�  (โอภาเสนฺตฺา) ให่้สว่างอย่่  (อาคฺตฺา)  

มฺาแล่้ว  (สนฺตฺิกํ) ส่่สํานัก  (อมฺฺหากํ) ข้องเรื่า  อุปฏฺุฅาตฺุํ เพุ่�ออันบํารืุ่ง  มฺํ ซึ่่�งเรื่า   

(ปฅมฺยาเมฺ) ในยามฺที�ห่น่�ง”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 พุรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสว่า “ท้าวมฺห่ารื่าชทั�ง ๔ ยังทิศทั�ง ๔ ให่้สว่างอย่่ มฺาส่่สํานักข้องเรื่า เพุ่�อ

จฺะบํารืุ่งเรื่าในปฐมฺยามฺ”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “จฺตฺฺตฺาโรื่ วิเสสนะข้อง มฺห่ารื่าชาโนๆ  

สุทธกัตฺตฺาใน อาคฺตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มฺํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อุปฏฺุฅาตฺุํๆ ตฺุมฺัตฺถุ-

สัมฺปทานใน อาคฺตฺา  อมฺฺห่ากํ สามฺีสัมฺพุันธะใน สนฺตฺิกํๆ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน อาคฺตฺา   

จฺตฺสฺโส วิเสสนะข้อง ทิสาๆ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน โอภิาเสนฺตฺาๆ อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง  

มฺห่ารื่าชาโน  ปฅมฺยาเมฺ กาล่สัตฺตฺมฺีใน อาคฺตฺา”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๙๐. “ก่  ปน  ตฺฺวํ  จฺตฺ่ห่ิ  มฺห่ารื่าเชห่ิ  อุตฺฺตฺรื่ิตฺโรื่ตฺิ ฯ 

 (ชมฺฺพุุโก)  “ก่  ปน  ตฺฺวํ  จฺตฺ่ห่ิ  มฺห่ารื่าเชห่ิ  อุตฺฺตฺรื่ิตฺโรื่  (โห่สิ)”  อิตฺิ  (ปุจฺฺฉัิ) ฯ



๑๑. เรื่่�องอาชีีวกชี่�อว่าชีัมพุุกะ 103วรรค]

 (ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะ  (ปุจฺฺฉิิ) ถุามฺแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ปน ก็  ตฺฺวํ อ.ท่าน  อุตฺฺตฺริตฺโร เป็น

ผู้่้ยิ�งว่า  มฺหาราเชหิ กว่าท้าวมฺห่ารื่าช ท.  จฺตฺูหิ สี�  (โหสิ) ย่อมฺเป็น  กึ ห่รื่่อ”  อิตฺิ  

ดังนี� ฯ

 ชัมฺพุุกะ ถุามฺว่า “ก็ท่านเป็นผู้่้ยิ�งกว่าท้าวมฺห่ารื่าชทั�ง ๔ ห่รื่่อ ?”

 ชมฺฺพุุโก สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉัิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ปนศัพุท์ วากยารื่ัมฺภิโชตฺกะ  ตฺฺวํ  

สุทธกัตฺตฺาใน โห่สิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ก่ิศัพุท์ ปุจฺฉันัตฺถุะ  จฺตฺ่ห่ิ วิเสสนะข้อง 

มฺห่ารื่าเชห่ิๆ อปาทานใน อุตฺฺตฺรื่ิตฺโรื่ๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่สิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉัิ ฯ

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

๙๑. “อามฺ  ชมฺฺพุุก,  อห่ญฺฺห่ิ  รื่าช่นํ  อตฺิรื่าชาตฺิ ฯ

 (สตฺฺถุา)  “อามฺ  ชมฺฺพุุก,  อห่ํ  ห่ิ  รื่าช่นํ  อตฺิรื่าชา  (โห่มฺิ)”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พุรื่ะศาสดา  (อาห) ตฺรื่ัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ชมฺฺพุุก ด่ก่อนชัมฺพุุกะ  อามฺ เออ,  

หิ ก็  อหํ อ.เรื่า  อตฺิราชา เป็นพุรื่ะรื่าชาผู้่้ยิ�ง  ราชูนํ กว่าพุรื่ะรื่าชา ท.  (โหมฺิ) ย่อมฺ

เป็น”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 พุรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสว่า “ใช่ ชัมฺพุุกะ, ก็เรื่า เป็นพุรื่ะรื่าชาผู้่้ยิ�งกว่าพุรื่ะรื่าชาทั�งห่ล่าย”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ชมฺฺพุุก อาล่ปนะ  อามฺ  

สัมฺปฏุิจฺฉันัตฺถุะ,  ห่ิศัพุท์ วากยารื่ัมฺภิโชตฺกะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน โห่มฺิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  รื่าช่นํ ฉััฏุฐีอปาทานใน อตฺิรื่าชาๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่มฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน 

อาห่ ฯ 

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

๙๒. “มฺชฺฌิมฺยาเมฺ  ปน  โก  อาคฺโตฺตฺิ ฯ

 (ชมฺฺพุุโก)  “มฺชฺฌิมฺยาเมฺ  ปน  โก  อาคฺโตฺตฺิ  (ปุจฺฺฉัิ) ฯ

 (ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะ  (ปุจฺฺฉิิ) ถุามฺแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ปน ก็  โก อ.ใคฺรื่  อาคฺโตฺ มฺาแล่้ว  

มฺชฺฌิมฺยาเมฺ ในยามฺอันมฺีในท่ามฺกล่าง”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 ชัมฺพุุกะ ถุามฺว่า “ก็ใคฺรื่มฺาในมฺัชฌิมฺยามฺ”
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 ชมฺฺพุุโก สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉัิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ปนศัพุท์ วากยารื่ัมฺภิโชตฺกะ  โก 

สุทธกัตฺตฺาใน อาคฺโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มฺชฺฌิมฺยาเมฺ กาล่สัตฺตฺมฺีใน อาคฺโตฺ”  อิตฺิศัพุท์ 

อาการื่ะใน ปุจฺฺฉัิ ฯ

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

๙๓. “สกฺโก  เทวรื่าชาตฺิ ฯ 

 (สตฺฺถุา)  “สกฺโก  เทวรื่าชา  (มฺชฺฌิมฺยาเมฺ  อาคฺโตฺ)”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พุรื่ะศาสดา  (อาห) ตฺรื่ัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  เทวราชา  

ผู้่้เป็นจฺอมฺแห่่งเทพุ  (อาคฺโตฺ) เสด็จฺมฺาแล่้ว  (มฺชฺฌิมฺยาเมฺ) ในยามฺอันมฺีในท่ามฺกล่าง”   

อิตฺิ ดังนี� ฯ

 พุรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสว่า “ท้าวสักกะเทวรื่าช เสด็จฺมฺาในมฺัชฌิมฺยามฺ”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “เทวรื่าชา วิเสสนะข้อง สกฺโกๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน อาคฺโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺวุาจฺก  มฺชฺฌิมฺยาเมฺ กาล่สัตฺตฺมฺีใน อาคฺโตฺ”  อิตฺิศัพุท์ 

อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๙๔. “ก่การื่ณาตฺิ ฯ

 (ชมฺฺพุุโก)  “ก่การื่ณา  (สกฺโก  เทวรื่าชา  มฺชฺฌิมฺยาเมฺ  อาคฺโตฺ)”  อิตฺิ  (ปุจฺฺฉัิ) ฯ

 (ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะ  (ปุจฺฺฉิิ) ถุามฺแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(สกฺโก) อ.ท้าวสักกะ  (เทวราชา) 

ผู้่้เป็นจฺอมฺแห่่งเทพุ  (อาคฺโตฺ) เสด็จฺมฺาแล่้ว  (มฺชฺฌิมฺยาเมฺ) ในยามฺอันมฺีในท่ามฺกล่าง  

กึการณา เพุรื่าะเห่ตฺุอะไรื่”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 ชัมฺพุุกะ ถุามฺว่า “ท้าวสักกะเทวรื่าช เสด็จฺมฺาในมฺัชฌิมฺยามฺ เพุรื่าะอะไรื่ ?”

 ชมฺฺพุุโก สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉัิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “เทวรื่าชา วิเสสนะข้อง สกฺโกๆ  

สุทธกัตฺตฺาใน อาคฺโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ก่การื่ณา เห่ตฺุใน อาคฺโตฺ  มฺชฺฌิมฺยาเมฺ  

กาล่สัตฺตฺมฺีใน อาคฺโตฺ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉัิ ฯ

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

๙๕. “มฺํ  อุปฏฺุฅาตฺุเมฺวาตฺิ ฯ 



๑๑. เรื่่�องอาชีีวกชี่�อว่าชีัมพุุกะ 105วรรค]

 (สตฺฺถุา)  “มฺํ  อุปฏฺุฅาตฺุํ  เอว  (สกฺโก  เทวรื่าชา  มฺชฺฌิมฺยาเมฺ  อาคฺโตฺ)”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พุรื่ะศาสดา  (อาห) ตฺรื่ัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(สกฺโก) อ.ท้าวสักกะ  (เทวราชา) 

ผู้่้เป็นจฺอมฺแห่่งเทพุ  (อาคฺโตฺ) เสด็จฺมฺาแล่้ว  (มฺชฺฌิมฺยาเมฺ) ในยามฺอันมฺีในท่ามฺกล่าง  

อุปฏฺุฅาตฺุํ  เอว เพุ่�ออันอุปัฏุฅาก  มฺํ ซึ่่�งเรื่านั�นเทียว”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 พุรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสว่า “ท้าวสักกะเทวรื่าช เสด็จฺมฺาในมฺัชฌิมฺยามฺ เพุ่�อบํารืุ่งเรื่านั�นแห่ล่ะ”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “เทวรื่าชา วิเสสนะข้อง สกฺโกๆ 

สุทธกัตฺตฺาใน อาคฺโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มฺํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อุปฏฺุฅาตฺุํ  เอวศัพุท์  

อวธารื่ณะเข้้ากับ อุปฏฺุฅาตฺุํๆ ตฺุมฺัตฺถุสัมฺปทานใน อาคฺโตฺ  มฺชฺฌิมฺยาเมฺ กาล่สัตฺตฺมฺีใน 

อาคฺโตฺ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๙๖. “ก่  ปน  ตฺฺวํ  สกฺกเทวรื่าชโตฺปิ  อุตฺฺตฺรื่ิตฺโรื่ตฺิ ฯ 

 (ชมฺฺพุุโก)  “ก่  ปน  ตฺฺวํ  สกฺกเทวรื่าชโตฺปิ  อุตฺฺตฺรื่ิตฺโรื่  (โห่สิ)”  อิตฺิ  (ปุจฺฺฉัิ) ฯ

 (ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะ  (ปุจฺฺฉิิ) ถุามฺแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ปน ก็  ตฺฺวํ อ.ท่าน  อุตฺฺตฺริตฺโร เป็น

ผู้่้ยิ�งกว่า  สกฺกเทวราชโตฺปิ แมฺ้กว่าท้าวสักกะผู้่้เป็นจฺอมฺแห่่งเทพุ  (โหสิ) ย่อมฺเป็น  กึ 

ห่รื่่อ”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 ชัมฺพุุกะ ถุามฺว่า “ก็ท่านเป็นผู้่้ยิ�งกว่าแมฺ้กว่าท้าวสักกะเทวรื่าชห่รื่่อ ?”

 ชมฺฺพุุโก สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉัิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ปนศัพุท์ วากยารื่ัมฺภิโชตฺกะ  ตฺฺวํ 

สุทธกัตฺตฺาใน โห่สิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ก่ศัพุท์ ปุจฺฉันัตฺถุะ  อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะ 

เข้้ากับ สกฺกเทวรื่าชโตฺๆ อปาทานใน อุตฺฺตฺรื่ิตฺโรื่ๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่สิ”  อิตฺิศัพุท์  

อาการื่ะใน ปุจฺฺฉัิ ฯ

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

๙๗. “อามฺ  ชมฺฺพุุก,  สกฺกโตฺปิ  อุตฺฺตฺรื่ิตฺโรื่มฺฺห่ิ,  เอโส  ปน  มฺยฺห่ํ  คฺิล่านุปฏฺุฅาโก  กปฺปิย- 

การื่กสามฺเณรื่สทิโสตฺิ ฯ 

 (สตฺฺถุา)  “อามฺ  ชมฺฺพุุก,  (อห่ํ)  สกฺกโตฺปิ  อุตฺฺตฺรื่ิตฺโรื่  อมฺฺห่ิ,  เอโส  ปน  (สกฺโก)  มฺยฺห่ํ   

คฺิล่านุปฏฺุฅาโก  กปฺปิยการื่กสามฺเณรื่สทิโส  (โห่ตฺิ)”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ
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 (สตฺฺถุา) อ.พุรื่ะศาสดา  (อาห) ตฺรื่ัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ชมฺฺพุุก ด่ก่อนชัมฺพุุกะ  อามฺ เออ,   

(อหํ) อ.เรื่า  อุตฺฺตฺริตฺโร เป็นผู้่้ยิ�งกว่า  สกฺกโตฺปิ แมฺ้กว่าท้าวสักกะ  อมฺฺหิ ย่อมฺเป็น,  

ปน ส่วนว่า  เอโส  (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะนั�น  คฺิลานุปฏฺุฅาโก เป็นคฺิล่านุปัฏุฅาก  มฺยฺหํ

ข้องเรื่า  กปฺปิยการกสามฺเณรสทิโส เป็นเช่นกับด้วยสามฺเณรื่ผู้่้กรื่ะทําซึ่่�งกัปปิยะ   

(โหตฺิ) ย่อมฺเป็น”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 พุรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสว่า “ใช่ ชัมฺพุุกะ, เรื่า เป็นผู้่้ยิ�งกว่าแมฺ้กว่าท้าวสักกะ, ส่วนท้าวสักกะ

นั�น เป็นคฺิล่านุปัฏุฐากข้องเรื่า เป็นเช่นกับสามฺเณรื่ผู้่้ทํากัปปิยะ”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ชมฺฺพุุก อาล่ปนะ  อามฺ  

สัมฺปฏุิจฺฉันัตฺถุะ,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺฺห่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะ 

เข้้ากับ สกฺกโตฺๆ อปาทานใน อุตฺฺตฺรื่ิตฺโรื่ๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺฺห่ิ,  ปนศัพุท์ ปักข้ันตฺรื่- 

โชตฺกะ  เอโส วิเสสนะข้อง สกฺโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มฺยฺห่ํ 

สามฺีสัมฺพุันธะใน คฺิล่านุปฏฺุฅาโกๆ ก็ดี  กปฺปิยการื่กสามฺเณรื่สทิโส ก็ดี วิกตฺิกัตฺตฺาใน 

โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ  

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

๙๘. “ปจฺฺฉัิมฺยาเมฺ  สกล่อรื่ญฺฺฃํํ  โอภิาเสตฺฺวา  โก  อาคฺโตฺตฺิ ฯ 

 (ชมฺฺพุุโก)  “ปจฺฺฉัิมฺยาเมฺ  สกล่อรื่ญฺฺฃํํ  โอภิาเสตฺฺวา  โก  อาคฺโตฺตฺิ  (ปุจฺฺฉัิ) ฯ

 (ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะ  (ปุจฺฺฉิิ) ถุามฺแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “โก อ.ใคฺรื่  สกลอรญฺฺฃํ ยังป่าทั�งสิ�น 

โอภาเสตฺฺวา ให่้สว่างแล่้ว  อาคฺโตฺ มฺาแล่้ว  ปจฺฺฉิิมฺยาเมฺ ในยามฺอันมฺีในภิายห่ล่ัง”  

อิตฺิ ดังนี� ฯ

 ชัมฺพุุกะ ถุามฺว่า “ใคฺรื่ ยังป่าทั�งสิ�นให่้สว่าง มฺาในปัจฺฉัิมฺยามฺ”

 ชมฺฺพุุโก สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉัิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “โก สุทธกัตฺตฺาใน อาคฺโตฺๆ  

กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ปจฺฺฉัิมฺยาเมฺ กาล่สัตฺตฺมฺีใน อาคฺโตฺ  สกล่อรื่ญฺฺฃํ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน  

โอภิาเสตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อาคฺโตฺ” อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉัิ ฯ

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

๙๙. “ยํ  นิสฺสาย  โล่เก  พฺุรื่าหฺ่มฺณาทโยปิ  ข้ิปิตฺฺวา  ปกฺข้ล่ิตฺฺวา  ‘นโมฺ  มฺห่าพฺุรื่หฺ่มฺุโนตฺิ   

วทนฺตฺิ,  โสเอว  มฺห่าพฺุรื่หฺ่มฺาตฺิ ฯ



๑๑. เรื่่�องอาชีีวกชี่�อว่าชีัมพุุกะ 107วรรค]

 (สตฺฺถุา)  “ยํ  (ปุคฺฺคฺล่ํ)  นิสฺสาย  โล่เก  พฺุรื่าหฺ่มฺณาทโยปิ  (ชนา)  ข้ิปิตฺฺวา  ปกฺข้ล่ิตฺฺวา  ‘นโมฺ   

มฺห่าพฺุรื่หฺ่มฺุโน  (อตฺฺถุุ)’  อิตฺิ  วทนฺตฺิ,  โส  เอว  (ปุคฺฺคฺโล่)  มฺห่าพฺุรื่หฺ่มฺา  (โห่ตฺิ)”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พุรื่ะศาสดา  (อาห) ตฺรื่ัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(ชนา) อ.ชน ท.  พฺุราหฺมฺณาทโยปิ  

แมฺ้มฺีพุรื่าห่มฺณ์เป็นตฺ้น  โลเก ในโล่ก  นิสฺสาย อาศัยแล่้ว  ยํ  (ปุคฺฺคฺลํ) ซึ่่�งบุคฺคฺล่ใด 

ขุิปิตฺฺวา ไอแล่้ว  ปกฺขุลิตฺฺวา ล่่�นแล่้ว  วทนฺตฺิ ย่อมฺกล่่าว  อิตฺิ ว่า  ‘นโมฺ อ.คฺวามฺนอบน้อมฺ  

(อตฺฺถุุ) ข้อจฺงมฺี  มฺหาพฺุรหฺมฺุโน แก่ท้าวมฺห่าพุรื่ห่มฺ’  อิตฺิ ดังนี�,  โส  เอว  (ปุคฺฺคฺโล)  

อ.บุคฺคฺล่นั�นนั�นเทียว  มฺหาพฺุรหฺมฺา เป็นท้าวมฺห่าพุรื่ห่มฺ  (โหตฺิ) ย่อมฺเป็น”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 พุรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสว่า “พุวกชน แมฺ้มฺีพุรื่าห่มฺณ์เป็นตฺ้น ในโล่ก อาศัยบุคฺคฺล่ใด ไอแล่้ว ล่่�น

แล่้ว ย่อมฺกล่่าวว่า ‘ข้อคฺวามฺนอบน้อมฺจฺงมฺีแก่ท้าวมฺห่าพุรื่ห่มฺ’, บุคฺคฺล่นั�นนั�นแห่ล่ะ เป็น

ท้าวมฺห่าพุรื่ห่มฺ”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ  

พฺุรื่าหฺ่มฺณาทโยๆ วิเสสนะข้อง ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน วทนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

ยํ วิเสสนะข้อง ปุคฺฺคฺล่ํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน นิสฺสายๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน ข้ิปิตฺฺวา   

โล่เก วิสยาธารื่ะใน พฺุรื่าหฺ่มฺณาทโย  ข้ิปิตฺฺวา ก็ดี  ปกฺข้ล่ิตฺฺวา ก็ดี ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน 

วทนฺตฺิ  ‘นโมฺ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถุุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มฺห่าพฺุรื่หฺ่มฺุโน สัมฺปทาน

ใน อตฺฺถุุ’  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน วทนฺตฺิ,  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ โส วิเสสนะข้อง 

ปุคฺฺคฺโล่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มฺห่าพฺุรื่หฺ่มฺา วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ”  

อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๑๐๐. “ก่  ปน  ตฺฺวํ  มฺห่าพฺุรื่หฺ่มฺุนาปิ  อุตฺฺตฺรื่ิตฺโรื่ตฺิ ฯ

 (ชมฺฺพุุโก)  “ก่  ปน  ตฺฺวํ  มฺห่าพฺุรื่หฺ่มฺุนาปิ  อุตฺฺตฺรื่ิตฺโรื่  (อสิ)”  อิตฺิ  (ปุจฺฺฉัิ) ฯ

 (ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะ  (ปุจฺฺฉิิ) ถุามฺแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ปน ก็  ตฺฺวํ อ.ท่าน  อุตฺฺตฺริตฺโร เป็น

ผู้่้ยิ�งกว่า  มฺหาพฺุรหฺมฺุนาปิ แมฺ้กว่าท้าวมฺห่าพุรื่ห่มฺ  (อสิ) ย่อมฺเป็น  กึ ห่รื่่อ”  อิตฺิ  

ดังนี� ฯ

 ชัมฺพุุกะ ถุามฺว่า “ก็ท่าน เป็นผู้่้ยิ�งให่ญ่่แมฺ้กว่าท้าวมฺห่าพุรื่ห่มฺห่รื่่อ ?”
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 ชมฺฺพุุโก สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉัิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ปนศัพุท์ วากยารื่ัมฺภิโชตฺกะ  ตฺฺวํ 

สุทธกัตฺตฺาใน อสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ก่ศัพุท์ ปุจฺฉันัตฺถุะ  อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะ

เข้้ากับ มฺห่าพฺุรื่หฺ่มฺุนาๆ อปาทานใน อุตฺฺตฺรื่ิตฺโรื่ๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน อสิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะ 

ใน ปุจฺฺฉัิ ฯ

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

๑๐๑. “อามฺ  ชมฺฺพุุก,  อห่ญฺฺห่ิ  พฺุรื่หฺ่มฺุนาปิ  อตฺิพฺุรื่หฺ่มฺาตฺิ ฯ

 (สตฺฺถุา)  “อามฺ  ชมฺฺพุุก,  อห่ํ  ห่ิ  พฺุรื่หฺ่มฺุนาปิ  อตฺิพฺุรื่หฺ่มฺา  (โห่มฺิ)”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พุรื่ะศาสดา  (อาห) ตฺรื่ัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ชมฺฺพุุก ด่ก่อนชัมฺพุุกะ  อามฺ เออ,  หิ 

ก็  อหํ อ.เรื่า  อตฺิพฺุรหฺมฺา เป็นพุรื่ห่มฺยิ�ง  พฺุรหฺมฺุนาปิ แมฺ้กว่าพุรื่ห่มฺ  (โหมฺิ) ย่อมฺเป็น”   

อิตฺิ ดังนี� ฯ

 พุรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสว่า “ใช่ ชัมฺพุุกะ, ก็เรื่า เป็นพุรื่ห่มฺยิ�ง แมฺ้กว่าพุรื่ห่มฺ”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “ชมฺฺพุุก อาล่ปนะ  อามฺ  

สัมฺปฏุิจฺฉันัตฺถุะ,  ห่ิศัพุท์ วากยารื่ัมฺภิโชตฺกะ  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน โห่มฺิๆ อาข้ยาตฺบท 

กัตฺตฺุวาจฺก  อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ พฺุรื่หฺ่มฺุนาๆ อปาทานใน อตฺิพฺุรื่หฺ่มฺาๆ  

วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่มฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๑๐๒. “อจฺฺฉัรื่ิโยสิ  ตฺฺวํ  มฺห่าสมฺณ,  มฺยฺห่ํ  ปน  ปญฺฺจฺปณฺณาสวสฺสานิ  อิธ  วสนฺตฺสฺส,  เอเตฺสุ   

เอโกปิ  มฺํ  อุปฏฺุฅาตฺํุ  นาคฺตฺปุพฺุโพุ;  อห่ญฺฺห่ิ  เอตฺฺตฺกํ  อทฺธานํ วาตฺภิกฺโข้  หุ่ตฺฺวา   

ฅิตฺโก ว  วีตฺินาเมฺส่,  น  ตฺาว  เตฺ  มฺยฺห่ํ  อุปฏฺุฅานํ  อาคฺตฺปุพฺุพุาตฺิ ฯ

 (ชมฺฺพุุโก)  “อจฺฺฉัรื่ิโย  อสิ  ตฺฺวํ  มฺห่าสมฺณ,  มฺยฺห่ํ  ปน  ปญฺฺจฺปณฺณาสวสฺสานิ  อิธ  (ฅาเน)   

วสนฺตฺสฺส,  เอเตฺสุ  (ปุคฺฺคฺเล่สุ)  เอโกปิ  (ปุคฺฺคฺโล่)  มฺํ  อุปฏฺุฅาตฺํุ  น  อาคฺตฺปุพฺุโพุ  (โห่ตฺิ);  อห่ํ  ห่ิ 

เอตฺฺตฺกํ  อทฺธานํ วาตฺภิกฺโข้  หุ่ตฺฺวา  ฅิตฺโก ว  (กาล่ํ)  วีตฺินาเมฺส่,  น  ตฺาว  เตฺ  (ปุคฺฺคฺล่า)  มฺยฺห่ํ   

อุปฏฺุฅานํ  อาคฺตฺปุพฺุพุา  (โห่นฺตฺิ)”  อิตฺิ  (อาห่) ฯ

 (ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะ  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “มฺหาสมฺณ ข้้าแตฺ่มฺห่าสมฺณะ  ตฺฺวํ

อ.ท่าน  อจฺฺฉิริโย เป็นผู้่้น่าอัศจฺรื่รื่ย์  อสิ ย่อมฺเป็น,  ปน ส่วนว่า  มฺยฺหํ เมฺ่�อข้้าพุเจฺ้า 

วสนฺตฺสฺส อย่่อย่่  อิธ  (ฅาเน) ในที�นี�  ปญฺฺจฺปณฺณาสวสฺสานิ สิ�นปีห่้าสิบห่้า ท.,   



๑๑. เรื่่�องอาชีีวกชี่�อว่าชีัมพุุกะ 109วรรค]

เอเตฺสุ  (ปุคฺฺคฺเลสุ)  เอโกปิ  (ปุคฺฺคฺโล) อ.- ในบุคฺคฺล่ ท. เห่ล่่านั�นห่นา -บุคฺคฺล่ แมฺ้

ห่น่�ง  อาคฺตฺปุพฺุโพุ เป็นผู้่้มฺาแล่้วในกาล่ก่อน  อุปฏฺุฅาตฺุํ เพุ่�ออันบํารืุ่ง  มฺํ ซึ่่�งข้้าพุเจฺ้า  

(โหตฺิ) ย่อมฺมฺี  น ห่ามฺิได้;  หิ เพุรื่าะว่า  อหํ อ.ข้้าพุเจฺ้า  วาตฺภกฺโขุ เป็นผู้่้มฺีล่มฺเป็น

อาห่ารื่  หุตฺฺวา เป็นแล่้ว  ฅิตฺโก ว ผู้่้ย่นอย่่แล่้วเทียว  (กาลํ) ยังกาล่  วีตฺินาเมฺสึ

ให่้น้อมฺไปล่่วงวิเศษุแล่้ว  อทฺธานํ สิ�นกาล่  เอตฺฺตฺกํ อันมฺีปรื่ะมฺาณเท่านี�,  เตฺ   

(ปุคฺฺคฺลา) อ.บุคฺคฺล่ ท. เห่ล่่านั�น  อาคฺตฺปุพฺุพุา เป็นผู้่้มฺาแล่้วในกาล่ก่อน  อุปฏฺุฅานํ  

ส่่ที�เป็นที�บํารืุ่ง  มฺยฺหํ ข้องข้้าพุเจฺ้า  (โหนฺตฺิ) ย่อมฺเป็น  ตฺาว ก่อน  น ห่ามฺิได้”  อิตฺิ  

ดังนี� ฯ

 ชัมฺพุุกะ กล่่าวว่า “ข้้าแตฺ่มฺห่าสมฺณะ ท่านเป็นผู้่้น่าอัศจฺรื่รื่ย์, ส่วน เมฺ่�อข้้าพุเจฺ้าอย่่อย่่

ในที�นี�นั�นแห่ล่ะ ๕๕ ปี, บรื่รื่ดาบุคฺคฺล่เห่ล่่านี� บุคฺคฺล่แมฺ้คฺนเดียว ไมฺ่เคฺยมฺาเพุ่�อจฺะบํารืุ่ง

ข้้าพุเจฺ้า, เพุรื่าะว่า ข้้าพุเจฺ้ามฺีล่มฺเป็นภิักษุา ย่นยังกาล่ให่้น้อมฺไปล่่วงแล่้ว สิ�นกาล่ 

มฺีปรื่ะมฺาณเท่านี�, บุคฺคฺล่เห่ล่่านั�น ไมฺ่เคฺยมฺาส่่ที�บํารืุ่งข้องข้้าพุเจฺ้าก่อนเล่ย”

 ชมฺฺพุุโก สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก “มฺห่าสมฺณ อาล่ปนะ  ตฺฺวํ สุทธกัตฺตฺา 

ใน อสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อจฺฺฉัรื่ิโย วิกตฺิกัตฺตฺาใน อสิ,  ปนศัพุท์ ปักข้ันตฺรื่โชตฺกะ   

มฺยฺห่ํ อนาทรื่ใน วสนฺตฺสฺสๆ อนาทรื่กิรื่ิยา  ปญฺฺจฺปณฺณาสวสฺสานิ อัจฺจฺันตฺสังโยคฺะ 

ใน วสนฺตฺสฺส  อิธ วิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน วสนฺตฺสฺส,  เอเตฺสุ วิเสสนะข้อง 

ปุคฺฺคฺเล่สุๆ นิทธารื่ณะใน เอโกปิ  ปุคฺฺคฺโล่  อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ เอโกๆ วิเสสนะ

ข้อง ปุคฺฺคฺโล่ๆ นิทธารื่ณียะแล่ะสุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มฺํ อวุตฺตฺ- 

กัมฺมฺะใน อุปฏฺุฅาตฺุํๆ ตฺุมฺัตฺถุสัมฺปทานใน อาคฺตฺปุพฺุโพุ  นศัพุท์ ปฏุิเสธนัตฺถุะ  อาคฺตฺปุพฺุโพุ  

วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  ห่ิศัพุท์ เห่ตฺุโชตฺกะ  อห่ํ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน วีตฺินาเมฺส่ๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุ-

กัตฺตฺุวาจฺก  เอตฺฺตฺกํ วิเสสนะข้อง อทฺธานํๆ อัจฺจฺันตฺสังโยคฺะใน วีตฺินาเมฺส่  วาตฺภิกฺโข้  

วิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวาๆ สมฺานกาล่กิรื่ิยาใน ฅิตฺโก  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ ฅิตฺโกๆ 

วิเสสนะข้อง อห่ํ  กาล่ํ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน วีตฺินาเมฺส่, เตฺ วิเสสนะข้อง ปุคฺฺคฺล่าๆ สุทธ- 

กัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นศัพุท์ ปฏุิเสธนัตฺถุะ  ตฺาว กิรื่ิยาวิเสสนะใน 

โห่นฺตฺิ  มฺยฺห่ํ สามฺีสัมฺพุันธะใน อุปฏฺุฅานํๆ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน อาคฺตฺปุพุพุาๆ วิกตฺิ- 

กัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๑๐๓. อถุ  นํ  สตฺฺถุา  อาห่  “ชมฺฺพุุก  ตฺฺวํ  โล่กสฺมฺ่  อนฺธพุาล่ํ  มฺห่าชนํ  วญฺฺจฺยมฺาโน  มฺํปิ   

วญฺฺเจฺตฺุกาโมฺ  ชาโตฺ;  นนุ  ตฺฺวํ  ปญฺฺจฺปณฺณาสวสฺสานิ  คฺ่ถุเมฺว  ข้าทสิ,  ภิ่มฺิยํเยว   

นิปชฺชิ,  นคฺฺโคฺ  หุ่ตฺฺวา  วิจฺรื่ิ,  ตฺาล่ฏฺุฅิข้ณฺเฑน  เกเส  ลุ่ญฺฺจฺิ,  อถุ  จฺ  ปน  โล่กํ   

วญฺฺเจฺนฺโตฺ  ‘อห่ํ  วาตฺภิกฺโข้มฺฺห่ิ,  เอกปาเทน  ตฺิฏฺุฅามฺิ,  น  นิสีทามฺิ,  น  นิปชฺชามฺีตฺิ   

วเทสิ,  มฺํปิ  วญฺฺเจฺตฺุกาโมฺสิ;  ปุพฺุเพุปิ  ตฺฺวํ  ปาปิกํ  ล่ามฺิกํ  ทิฏฺุฅ่  นิสฺสาย  เอตฺฺตฺกํ  กาล่ํ

คฺ่ถุภิกฺโข้สิ  ภิ่มฺิสโย  นคฺฺโคฺ  วิจฺรื่นฺโตฺ  ตฺาล่ฏฺุฅิข้ณฺเฑน  เกสลุ่ญฺฺจฺนํ  ปตฺฺโตฺ,  อิทานิปิ   

ปาปิกํ  ล่ามฺิกํ  ทิฏฺุฅิเมฺว  คฺณฺห่าสีตฺิ ฯ

 อถุ  นํ  (ชมฺฺพุุกํ)  สตฺฺถุา  อาห่  “ชมฺฺพุุก  ตฺฺวํ  โล่กสฺมฺ่  อนฺธพุาล่ํ  มฺห่าชนํ  วญฺฺจฺยมฺาโน  มฺํปิ   

วญฺฺเจฺตฺุกาโมฺ  ชาโตฺ  (อสิ);  นนุ  ตฺฺวํ  ปญฺฺจฺปณฺณาสวสฺสานิ  คฺ่ถุํ  เอว  ข้าทสิ,  ภิ่มฺิยํ  เอว   

นิปชฺชิ,  นคฺฺโคฺ  หุ่ตฺฺวา  วิจฺรื่ิ,  ตฺาล่ฏฺุฅิข้ณฺเฑน  เกเส  ลุ่ญฺฺจฺิ,  (ตฺฺวํ)  อถุ  (ภิาเว  สนฺเตฺ)  จฺ  ปน  โล่กํ 

วญฺฺเจฺนฺโตฺ  ‘อห่ํ  วาตฺภิกฺโข้  อมฺฺห่ิ,  เอกปาเทน  ตฺิฏฺุฅามฺิ,  น  นิสีทามฺิ,  น  นิปชฺชามฺีตฺิ  วเทสิ,   

(ตฺฺวํ)  มฺํปิ  วญฺฺเจฺตฺุกาโมฺ  อสิ;  ปุพฺุเพุปิ  ตฺฺวํ  ปาปิกํ  ล่ามฺิกํ  ทิฏฺุฅ่  นิสฺสาย  เอตฺฺตฺกํ  กาล่ํ   

คฺ่ถุภิกฺโข้  อสิ  ภิ่มฺิสโย  นคฺฺโคฺ  วิจฺรื่นฺโตฺ  ตฺาล่ฏฺุฅิข้ณฺเฑน  เกสลุ่ญฺฺจฺนํ  ปตฺฺโตฺ,  (ตฺฺวํ)  อิทานิปิ   

ปาปิกํ  ล่ามฺิกํ  ทิฏฺุฅ่  เอว  คฺณฺห่าสีตฺิ ฯ

 อถุ คฺรื่ั�งนั�น  สตฺฺถุา อ.พุรื่ะศาสดา  อาห ตฺรื่ัสแล่้ว  นํ  (ชมฺฺพุุกํ) กะชัมฺพุุกะนั�น  อิตฺิ

ว่า  “ชมฺฺพุุก ด่ก่อนชัมฺพุุกะ  ตฺฺวํ อ.ท่าน  วญฺฺจฺยมฺาโน ล่วงอย่่  มฺหาชนํ ซึ่่�งมฺห่าชน 

อนฺธพุาลํ ผู้่้เป็นคฺนเข้ล่า  โลกสฺมฺึ ในโล่ก  วญฺฺเจฺตฺุกาโมฺ เป็นผู้่้ใคฺรื่่เพุ่�ออันล่วง  มฺํปิ

แมฺ้ซึ่่�งเรื่า  ชาโตฺ เป็นผู้่้เกิดแล่้ว  (อสิ) ย่อมฺเป็น;  ตฺฺวํ อ.ท่าน  ขุาทสิ ย่อมฺเคฺี�ยวกิน 

คฺูถุํ  เอว ซึ่่�งอุจฺจฺารื่ะนั�นเทียว  นิปชฺชิ นอนแล่้ว  ภูมฺิยํ  เอว บนภิาคฺพุ่�นนั�นเทียว   

นคฺฺโคฺ เป็นคฺนเปล่่อย  หุตฺฺวา เป็น  วิจฺริ เที�ยวไปแล่้ว  ลุญฺฺจฺิ ถุอนแล่้ว  เกเส  

ซึ่่�งผู้มฺ ท.  ตฺาลฏฺุฅิขุณฺเฑน ด้วยชิ�นแห่่งกรื่ะโห่ล่กตฺาล่  ปญฺฺจฺปณฺณาสวสฺสานิ สิ�น

ปีห่้าสิบห่้า ท.  นนุ มฺิใช่ห่รื่่อ?  จฺ  ปน ก็แล่  อถุ  (ภาเว) คฺรื่ั�นเมฺ่�อคฺวามฺเป็นอย่างนั�น   

(สนฺเตฺ) มฺีอย่่  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน  วญฺฺเจฺนฺโตฺ เมฺ่�อล่วง  โลกํ ซึ่่�งชาวโล่ก  วเทสิ ย่อมฺกล่่าว  

อิตฺิ ว่า  ‘อหํ อ.เรื่า  วาตฺภกฺโขุ เป็นผู้่้มฺีล่มฺเป็นอาห่ารื่  อมฺฺหิ ย่อมฺเป็น,  ตฺิฏฺุฅามฺิ ย่อมฺย่น   

เอกปาเทน ด้วยเท้าข้้างเดียว,  น  นิสีทามฺิ ย่อมฺไมฺ่นั�ง,  น  นิปชฺชามฺิ ย่อมฺไมฺ่นอน”   

อิตฺิ ดังนี�,  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน  วญฺฺเจฺตฺุกาโมฺ เป็นผู้่้ใคฺรื่่เพุ่�ออันล่วง  มฺํปิ แมฺ้ซึ่่�งเรื่า  อสิ

ย่อมฺเป็น,  ปุพฺุเพุปิ แมฺ้ในกาล่ก่อน  ตฺฺวํ อ.ท่าน  นิสฺสาย อาศัยแล่้ว  ทิฏฺุฅึ ซึ่่�งทิฏุฐิ   
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ปาปิกํ อันชั�ว  ลามฺิกํ อันล่ามฺก  คฺูถุภกฺโขุ เป็นผู้่้มฺีอุจฺจฺารื่ะเป็นอาห่ารื่  ภูมฺิสโย เป็นผู้่้

นอนบนแผู้่นดิน  นคฺฺโคฺ เป็นผู้่้เปล่่อย  วิจฺรนฺโตฺ เป็นผู้่้เที�ยวไปอย่่  ปตฺฺโตฺ เป็นผู้่้ถุ่งแล่้ว   

เกสลุญฺฺจฺนํ ซึ่่�งการื่ถุอนซึ่่�งผู้มฺ  ตฺาลฏฺุฅิขุณฺเฑน ด้วยชิ�นแห่่งกรื่ะโห่ล่กตฺาล่  เอตฺฺตฺกํ  

กาลํ ตฺล่อดกาล่ อันมฺีปรื่ะมฺาณเท่านี� อสิ ย่อมฺเป็น,  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน  คฺณฺหาสิ ย่อมฺถุ่อ

เอา  ทิฏฺุฅึ  เอว ซึ่่�งทิฏุฐินั�นเทียว  ปาปิกํ อันชั�ว  ลามฺิกํ อันล่ามฺก  อิทานิปิ แมฺ้ในกาล่

นี�”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 คฺรื่ั�งนั�น พุรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสกะชัมฺพุุกะนั�นว่า “ด่ก่อนชัมฺพุุกะ ท่านห่ล่อกล่วงมฺห่าชนผู้่้

เป็นคฺนเข้ล่าในโล่ก มฺีคฺวามฺปรื่ะสงคฺ์จฺะห่ล่อกล่วงแมฺ้เรื่า เกิดแล่้ว, ท่านย่อมฺเคฺี�ยวกิน

อุจฺจฺารื่ะนั�นแห่ล่ะ นอนที�ภิาคฺพุ่�นเท่านั�น เป็นคฺนเปล่่อยเที�ยวไป ใช้ชิ�นกรื่ะโห่ล่กตฺาล่

ถุอนผู้มฺทั�งห่ล่าย สิ�น ๕๕ ปี มฺิใช่ห่รื่่อ ? ก็แล่ เมฺ่�อเป็นเช่นนั�น ท่านเมฺ่�อห่ล่อกล่วงชาว

โล่ก ย่อมฺกล่่าวว่า ‘เรื่า มฺีล่มฺเป็นภิักษุา, ย่อมฺย่นด้วยเท้าข้้างเดียว, ย่อมฺไมฺ่นั�ง, ย่อมฺไมฺ่

นอน”, ท่าน มฺีคฺวามฺปรื่ะสงคฺ์จฺะห่ล่อกล่วงแมฺ้กรื่ะทั�งเรื่า, แมฺ้ในกาล่ก่อน ท่านอาศัยทิฏุฐิ

ที�ชั�ว ที�ล่ามฺก เป็นผู้่้มฺีอุจฺจฺารื่ะเป็นภิักษุา นอนที�ภิาคฺพุ่�น เป็นคฺนเปล่่อยเที�ยวไป ถุ่งการื่

ถุอนผู้มฺ ด้วยชิ�นกรื่ะโห่ล่กตฺาล่ ตฺล่อดกาล่มฺีปรื่ะมฺาณเท่านี�, ท่านย่อมฺถุ่อเอาทิฏุฐิที�ชั�ว 

ที�ล่ามฺกนั�นแห่ล่ะแมฺ้ในบัดนี�”

 อถุ กาล่สัตฺตฺมฺี  สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นํ วิเสสนะข้อง 

ชมฺฺพุุกํๆ อกถุิตฺกัมฺมฺะใน อาห่   “ชมฺฺพุุก อาล่ปนะ  ตฺฺวํ สุทธกัตฺตฺาใน อสิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  โล่กสฺมฺ่ วิสยาธารื่ะใน อนฺธพุาล่ํๆ วิเสสนะข้อง มฺห่าชนํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน 

วญฺฺจฺยมฺาโนๆ อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง ตฺฺวํ  อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ มฺํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะ 

ใน วญฺฺเจฺตฺุกาโมฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน ชาโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน อสิ,  ตฺฺวํ สุทธกัตฺตฺาใน ข้าทสิ   

นิปชฺชิ  วิจฺรื่ิ แล่ะ ลุ่ญฺฺจฺิ  ข้าทสิ ก็ดี  นิปชฺชิ ก็ดี  วิจฺรื่ิ ก็ดี แล่ะ ลุ่ญฺฺจฺิ ก็ดี อาข้ยาตฺบท 

กัตฺตฺุวาจฺก  นนุศัพุท์ ปุจฺฉันัตฺถุะ  ปญฺฺจฺปณฺณาสวสฺสานิ อัจฺจฺันตฺสังโยคฺะใน ข้าทสิ  นิปชฺชิ   

วิจฺรื่ิ แล่ะ ลุ่ญฺฺจฺิ  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ คฺ่ถุํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ข้าทสิ,  เอวศัพุท์  

อวธารื่ณะเข้้ากับ ภิ่มฺิยํๆ วิสยาธารื่ะใน นิปชฺชิ,  นคฺฺโคฺ วิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวาๆ สมฺาน-

กาล่กิรื่ิยาใน วิจฺรื่ิ,  ตฺาล่ฏฺุฅิข้ณฺเฑน กรื่ณะใน ลุ่ญฺฺจฺิ  เกเส อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ลุ่ญฺฺจฺิ,  จฺ  ปน 

นิปาตฺสมฺ่ห่ะ  ตฺฺวํ สุทธกัตฺตฺาใน วเทสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อถุ วิเสสนะข้อง ภิาเวๆ 

ล่ักข้ณะใน สนฺเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  โล่กํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน วญฺฺเจฺนฺโตฺๆ อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง  
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ตฺฺวํ  ‘อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อมฺฺห่ิ  ตฺิฏฺุฅามฺิ  นิสีทามฺิ แล่ะ นิปชฺชามฺิ  อมฺฺห่ิ ก็ดี  ตฺิฏฺุฅามฺิ ก็ดี   

นิสีทามฺิ ก็ดี  แล่ะนิปชฺชามฺิ ก็ดี อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  วาตฺภิกฺโข้ วิกตฺิกัตฺตฺาใน อมฺฺห่ิ   

เอกปาเทน กรื่ณะใน ตฺิฏฺุฅามฺิ,  นศัพุท์ ปฏุิเสธะใน นิสีทามฺิ,  นศัพุท์ ปฏุิเสธะใน  

นิปชฺชามฺิ’  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน วเทสิ,  ตฺฺวํ สุทธกัตฺตฺาใน อสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  

อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ มฺํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน วญฺฺเจฺตฺุกาโมฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน อสิ,   

อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ ปุพฺุเพุๆ กาล่สัตฺตฺมฺีใน อสิ  ตฺฺวํ สุทธกัตฺตฺาใน อสิๆ อาข้ยาตฺ

บทกัตฺตฺุวาจฺก  ปาปิกํ ก็ดี  ล่ามฺิกํ ก็ดี วิเสสนะข้อง ทิฏฺุฅ่ๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน นิสฺสายๆ 

สมฺานกาล่กิรื่ิยาใน อสิ  เอตฺฺตฺกํ วิเสสนะข้อง กาล่ํๆ อัจฺจฺันตฺสังโยคฺะใน อสิ  คฺ่ถุภิกฺโข้ 

ก็ดี  ภิ่มฺิสโย ก็ดี  นคฺฺโคฺ ก็ดี  วิจฺรื่นฺโตฺ ก็ดี  ปตฺฺโตฺ ก็ดี วิกตฺิกัตฺตฺาใน อสิ  ตฺาล่ฏฺุฅิข้ณฺเฑน  

กรื่ณะใน เกสลุ่ญฺฺจฺนํๆ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน ปตฺฺโตฺ,  ตฺฺวํ สุทธกัตฺตฺาใน คฺณฺห่าสิๆ  

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ อิทานิๆ กาล่สัตฺตฺมฺีใน คฺณฺห่าสิ  

ปาปิกํ ก็ดี  ล่ามฺิกํ ก็ดี วิเสสนะข้อง ทิฏฺุฅ่  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ ทิฏฺุฅ่ๆ อวุตฺตฺ- 

กัมฺมฺะใน คฺณฺห่าสิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ     

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

๑๐๔. “ก่  ปน  มฺยา  กตฺํ  มฺห่าสมฺณาตฺิ ฯ

 (ชมฺฺพุุโก)  “ก่  (กมฺฺมฺํ)  ปน  มฺยา  กตฺํ  มฺห่าสมฺณาตฺิ  (ปุจฺฺฉัิ) ฯ

 (ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะ  (ปุจฺฺฉิิ) ถุามฺแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “มฺหาสมฺณ ข้้าแตฺ่มฺห่าสมฺณะ  ปน ก็  

กึ  (กมฺฺมฺํ) อ.กรื่รื่มฺอะไรื่  มฺยา อันข้้าพุเจฺ้า  กตฺํ กรื่ะทําแล่้ว”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 ชัมฺพุุกะ ถุามฺว่า “ข้้าแตฺ่มฺห่าสมฺณะ ก็กรื่รื่มฺอะไรื่ ที�ข้้าพุเจฺ้าทําแล่้ว ?”

 ชมฺฺพุุโก สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉัิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “มฺห่าสมฺณ อาล่ปนะ  ปนศัพุท์ 

วากยารื่ัมฺภิโชตฺกะ  ก่ วิเสสนะข้อง กมฺฺมฺํๆ วุตฺตฺกัมฺมฺะใน กตฺํๆ กิตฺบทกัมฺมฺวาจฺก   

มฺยา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กตฺํ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน ปุจฺฺฉัิ ฯ   

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

๑๐๕. อถุสฺส  สตฺฺถุา  ปุพฺุเพุ  กตฺกมฺฺมฺํ  อาจฺิกฺข้ิ ฯ

 อถุ  อสฺส  (ชมฺฺพุุกสฺส)  สตฺฺถุา  (เตฺน  ชมฺฺพุุเกน)  ปุพฺุเพุ  กตฺกมฺฺมฺํ  อาจฺิกฺข้ิ ฯ

 อถุ คฺรื่ั�ง  สตฺฺถุา อ.พุรื่ะศาสดา  อาจฺิกฺขุิ ตฺรื่ัสบอกแล่้ว  (เตฺน  ชมฺฺพุุเกน)  กตฺกมฺฺมฺํ ซึ่่�ง
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กรื่รื่มฺ- อันชัมฺพุุกะนั�น -กรื่ะทําแล่้ว  ปุพฺุเพุ ในกาล่ก่อน  อสฺส  (ชมฺฺพุุกสฺส) แก่ชัมฺพุุกะ 

นั�น ฯ

 คฺรื่ั�งนั�น พุรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสบอกกรื่รื่มฺที�ชัมฺพุุกะนั�นทําแล่้วในกาล่ก่อน แก่ชัมฺพุุกะนั�น

 อถุ กาล่สัตฺตฺมฺี  สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาจฺิกฺข้ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อสฺส วิเสสนะ

ข้อง ชมฺฺพุุกสฺสๆ สัมฺปทานใน อาจฺิกฺข้ิ  เตฺน วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุเกนๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน 

กตฺ-  กตฺกมฺฺมฺํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อาจฺิกฺข้ิ  ปุพฺุเพุ กาล่สัตฺตฺมฺีใน กตฺกมฺฺมฺํ ฯ

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

๑๐๖. ตฺสฺส,  สตฺฺถุรื่ิ  กเถุนฺเตฺเยว,  สํเวโคฺ  อุปฺปนฺโน,  ห่ิโรื่ตฺฺตฺปฺปํ  อุปฏฺุฅิตฺํ ฯ 

 ตฺสฺส  (ชมฺฺพุุกสฺส),  สตฺฺถุรื่ิ  กเถุนฺเตฺ  เอว,  สํเวโคฺ  อุปฺปนฺโน,  ห่ิโรื่ตฺฺตฺปฺปํ  อุปฏฺุฅิตฺํ ฯ

 สตฺฺถุริ คฺรื่ั�นเมฺ่�อพุรื่ะศาสดา  กเถุนฺเตฺ  เอว ตฺรื่ัสอย่่นั�นเทียว,  สํเวโคฺ อ.คฺวามฺสังเวช 

อุปฺปนฺโน เกิดข้่�นแล่้ว,  หิโรตฺฺตฺปฺปํ อ.คฺวามฺล่ะอายแล่ะคฺวามฺเกรื่งกล่ัวตฺ่อบาป   

อุปฏฺุฅิตฺํ ปรื่ากฏุแล่้ว  ตฺสฺส  (ชมฺฺพุุกสฺส) แก่ชัมฺพุุกะนั�น ฯ

 คฺรื่ั�นเมฺ่�อพุรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสอย่่นั�นแห่ล่ะ, คฺวามฺสังเวช ก็เกิดข้่�น, ห่ิรื่ิแล่ะโอตฺตฺัปปะ ปรื่ากฏุ

แก่ชัมฺพุุกะนั�น

 สตฺฺถุรื่ิ ล่ักข้ณะใน กเถุนฺเตฺๆ ล่ักข้ณกิรื่ิยา  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ กเถุนฺเตฺ,  สํเวโคฺ 

สุทธกัตฺตฺาใน อุปฺปนฺโนๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก,  ห่ิโรื่ตฺฺตฺปฺปํ สุทธกัตฺตฺาใน อุปฏฺุฅิตฺํๆ กิตฺบท 

กัตฺตฺุวาจฺก  ตฺสฺส วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุกสฺสๆ สัมฺปทานใน อุปฺปนฺโน แล่ะอุปฏฺุฅิตฺํ ฯ

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

๑๐๗. โส  อุกฺกุฏุิโก  นิสีทิ ฯ

 โส  (ชมฺฺพุุโก)  อุกฺกุฏุิโก  (หุ่ตฺฺวา)  นิสีทิ ฯ

 โส  (ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะนั�น  อุกฺกุฏุิโก เป็นผู้่้กรื่ะโห่ย่ง  (หุตฺฺวา) เป็น  นิสีทิ  

นั�งแล่้ว ฯ

 ชัมฺพุุกะนั�น นั�งกรื่ะโห่ย่ง

 โส วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน นิสีทิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อุกฺกุฏุิโก  
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วิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวาๆ สมฺานกาล่กิรื่ิยาใน นิสีทิ ฯ

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

๑๐๘. อถุสฺส  สตฺฺถุา  อุทกสาฏุกํ  ข้ิปิตฺฺวา  อทาสิ ฯ

 อถุ  อสฺส  (ชมฺฺพุุกสฺส)  สตฺฺถุา  อุทกสาฏุกํ  ข้ิปิตฺฺวา  อทาสิ ฯ

 อถุ คฺรื่ั�งนั�น  สตฺฺถุา อ.พุรื่ะศาสดา  ขุิปิตฺฺวา ทรื่งโยนไปแล่้ว  อุทกสาฏุกํ ซึ่่�งผู้้าสาฎุก

เป็นเคฺรื่่�องอาบซึ่่�งนํ�า  อทาสิ ได้ปรื่ะทานแล่้ว  อสฺส  (ชมฺฺพุุกสฺส) แก่ชัมฺพุุกะนั�น ฯ

 คฺรื่ั�งนั�น พุรื่ะศาสดา ทรื่งโยนผู้้าสาฎุกเป็นเคฺรื่่�องอาบนํ�า ได้ปรื่ะทานแก่ชัมฺพุุกะนั�นแล่้ว

 อถุ กาล่สัตฺตฺมฺี  สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อทาสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อสฺส วิเสสนะข้อง 

ชมฺฺพุุกสฺสๆ สัมฺปทานใน อทาสิ  อุทกสาฏุกํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ข้ิปิตฺฺวาๆ สมฺานกาล่กิรื่ิยา

ใน อทาสิ ฯ 

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

๑๐๙. โส  ตฺํ  นิวาเสตฺฺวา  สตฺฺถุารื่ํ  วนฺทิตฺฺวา  เอกมฺนฺตฺํ  นิสีทิ ฯ

 โส  (ชมฺฺพุุโก)  ตฺํ  (สาฏุกํ)  นิวาเสตฺฺวา  สตฺฺถุารื่ํ  วนฺทิตฺฺวา  เอกมฺนฺตฺํ  นิสีทิ ฯ

 โส  (ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะนั�น  นิวาเสตฺฺวา นุ่งแล่้ว  ตฺํ  (สาฏุกํ) ซึ่่�งผู้้าสาฎุกนั�น  วนฺทิตฺฺวา  

ถุวายบังคฺมฺแล่้ว  สตฺฺถุารํ ซึ่่�งพุรื่ะศาสดา  นิสีทิ นั�งแล่้ว  เอกมฺนฺตฺํ ณ ที�สมฺคฺวรื่ส่วน

ข้้างห่น่�ง ฯ

 ชัมฺพุุกะนั�น นุ่งผู้้าสาฎุกนั�น ถุวายบังคฺมฺพุรื่ะศาสดา นั�ง ณ ที�สมฺคฺวรื่

 โส วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน นิสีทิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺํ วิเสสนะข้อง 

สาฏุกํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน นิวาเสตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน วนฺทิตฺฺวา  สตฺฺถุารื่ํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะ 

ใน วนฺทิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน นิสีทิ  เอกมฺนฺตฺํ วิสยาธารื่ะใน นิสีทิ ฯ 

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

๑๑๐. สตฺฺถุาปิสฺส  อนุปุพฺุพุีกถุํ  กเถุตฺฺวา  ธมฺฺมฺํ  เทเสเสิ ฯ

 สตฺฺถุาปิ  อสฺส  (ชมฺฺพุุกสฺส)  อนุปุพฺุพุีกถุํ  กเถุตฺฺวา  ธมฺฺมฺํ  เทเสเสิ ฯ

 สตฺฺถุาปิ แมฺ้ อ.พุรื่ะศาสดา  กเถุตฺฺวา ตฺรื่ัสแล่้ว  อนุปุพฺุพุีกถุํ ซึ่่�งวาจฺาเป็นเคฺรื่่�องกล่่าว



๑๑. เรื่่�องอาชีีวกชี่�อว่าชีัมพุุกะ 115วรรค]

โดยล่ําดับ  เทเสสิ ทรื่งแสดงแล่้ว  ธมฺฺมฺํ ซึ่่�งธรื่รื่มฺ  อสฺส  (ชมฺฺพุุกสฺส) แก่ชัมฺพุุกะนั�น ฯ

 แมฺ้พุรื่ะศาสดา ตฺรื่ัสอนุปุพุพุีกถุาแสดงธรื่รื่มฺแก่ชัมฺพุุกะนั�น

 อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ สตฺฺถุาๆ สุทธกัตฺตฺาใน เทเสสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  

อสฺส วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุกสฺสๆ สัมฺปทานใน กเถุตฺฺวา  อนุปุพฺุพุีกถุํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน  

กเถุตฺฺวาๆ สมฺานกาล่กิรื่ิยาใน เทเสสิ  ธมฺฺมฺํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน เทเสสิ ฯ

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

๑๑๑. โส  เทสนาวสาเน  สห่  ปฏุิสมฺฺภิิทาห่ิ  อรื่ห่ตฺฺตฺํ  ปตฺฺวา  สตฺฺถุารื่ํ  วนฺทิตฺฺวา   

อุฏฺุฅายาสนา  ปพฺุพุชฺชญฺฺจฺ  อุปสมฺฺปทญฺฺจฺ  ยาจฺิ ฯ 

 โส  (ชมฺฺพุุโก)  เทสนาวสาเน  สห่  ปฏุิสมฺฺภิิทาห่ิ  อรื่ห่ตฺฺตฺํ  ปตฺฺวา  สตฺฺถุารื่ํ  วนฺทิตฺฺวา  อุฏฺุฅาย   

อาสนา  ปพฺุพุชฺชํ  จฺ  อุปสมฺฺปทํ  จฺ  ยาจฺิ ฯ

 โส  (ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะนั�น  ปตฺฺวา บรื่รื่ลุ่แล่้ว  อรหตฺฺตฺํ ซึ่่�งคฺวามฺเป็นแห่่งพุรื่ะอรื่ห่ันตฺ์  

สห กับ  ปฏุิสมฺฺภิทาหิ ด้วยปฏุิสัมฺภิิทา ท.  เทสนาวสาเน ในกาล่เป็นที�สิ�นสุดล่งแห่่ง

พุรื่ะเทศนา  วนฺทิตฺฺวา ถุวายบังคฺมฺแล่้ว  สตฺฺถุารํ ซึ่่�งพุรื่ะศาสดา  อุฏฺุฅาย ลุ่กข้่�นแล่้ว 

อาสนา จฺากอาสนะ  ยาจฺิ ท่ล่ข้อแล่้ว  ปพฺุพุชฺชํ  จฺ ซึ่่�งการื่บวชด้วย  อุปสมฺฺปทํ  จฺ  

ซึ่่�งการื่อุปสมฺบทด้วย ฯ

 ชัมฺพุุกะนั�น บรื่รื่ลุ่พุรื่ะอรื่ห่ัตฺพุรื่้อมฺกับปฏุิสัมฺภิิทาทั�งห่ล่าย ในเวล่าจฺบพุรื่ะเทศนา ถุวาย

บังคฺมฺพุรื่ะศาสดา ลุ่กข้่�นจฺากอาสนะ ท่ล่ข้อการื่บวชแล่ะการื่อุปสมฺบท

 โส วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน ยาจฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เทวนาวสาเน 

กาล่สัตฺตฺมฺีใน ปตฺฺวา  สห่ศัพุท์ ทัพุพุสมฺวายะใน อรื่ห่ตฺฺตฺํ  ปฏุิสมฺฺภิิทาห่ิ สห่ัตฺถุตฺตฺิยา

เข้้ากับ สห่  อรื่ห่ตฺฺตฺํ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน ปตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน วนฺทิตฺฺวา  สตฺฺถุารื่ํ 

อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน วนฺทิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อุฏฺุฅายๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน ยาจฺิ  อาสนา 

อปาทานใน อุฏฺุฅาย  ปพฺุพุชฺชํ ก็ดี  อุปสมฺฺปทํ ก็ดี อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ยาจฺิ  จฺ สองศัพุท์  

ปทสมฺุจฺจฺยัตฺถุะเข้้ากับ ปพฺุพุชฺชํ แล่ะ อุปสมฺฺปทํ ฯ 

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

๑๑๒. เอตฺฺตฺาวตฺาสฺส  ปุรื่ิมฺกมฺฺมฺํ  ปรื่ิกฺข้ีณํ ฯ
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 เอตฺฺตฺาวตฺา  (การื่เณน)  อสฺส  (ชมฺฺพุุกสฺส)  ปุรื่ิมฺกมฺฺมฺํ  ปรื่ิกฺข้ีณํ ฯ

 ปุริมฺกมฺฺมฺํ อ.กรื่รื่มฺอันมฺีในกาล่ก่อน  อสฺส  (ชมฺฺพุุกสฺส) ข้องชัมฺพุุกะนั�น  ปริกฺขุีณํ  

สิ�นไปรื่อบแล่้ว  (การเณน) ด้วยเห่ตฺุ  เอตฺฺตฺาวตฺา อันมฺีปรื่ะมฺาณเพุียงนี� ฯ

 กรื่รื่มฺอันมฺีในกาล่ก่อน ข้องชัมฺพุุกะนั�น สิ�นไปรื่อบแล่้ว ด้วยเห่ตฺุมฺีปรื่ะมฺาณเพุียงเท่านี�

 ปุรื่ิมฺกมฺฺมฺํ สุทธกัตฺตฺาใน ปรื่ิกฺข้ีณํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอตฺฺตฺาวตฺา วิเสสนะข้อง  

การื่เณนๆ กรื่ณะใน ปรื่ิกฺข้ีณํ  อสฺส วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุกสฺสๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน  

ปุรื่ิมฺกมฺฺมฺํ ฯ

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

๑๑๓. อยญฺฺห่ิ  ข้ีณาสวมฺห่าเถุรื่ํ  จฺตฺ่ห่ิ  อกฺโกเสห่ิ  อกฺโกสิตฺฺวา,  ยาวายํ  มฺห่าปฅวี   

ตฺิคฺาวุตฺาธิกํ  โยชนํ  อุสฺสนฺนา;  ตฺาว  อวีจฺิมฺฺห่ิ  ปจฺิตฺฺวา  ตฺตฺฺถุ  ปกฺกาวเสเสน  

ปญฺฺจฺปณฺณาสวสฺสานิ  อิมฺํ  วิปฺปการื่ํ  ปตฺฺโตฺ,  เตฺนสฺส  ตฺํ  กมฺฺมฺํ  ข้ีณํ,  วีสตฺิวสฺส- 

สห่สฺสานิ  อิมฺินา  กตฺสฺส  สมฺณธมฺฺมฺสฺส  ผู้ล่ํ  นาเสตฺํุ  น  สกฺกา;  ตฺสฺมฺา  ตฺํ  สตฺฺถุา   

ทกฺข้ิณห่ตฺฺถุํ  ปสาเรื่ตฺฺวา  “เอห่ิ  ภิิกฺขุ้  จฺรื่  พฺุรื่หฺ่มฺจฺรื่ิยนฺตฺิ  อาห่ ฯ

 อยํ  ห่ิ  (ชมฺฺพุุโก)  ข้ีณาสวมฺห่าเถุรื่ํ  จฺตฺ่ห่ิ  อกฺโกเสห่ิ  อกฺโกสิตฺฺวา,  ยาว  อยํ  มฺห่าปฅวี  ตฺิคฺาวุตฺาธิกํ 

โยชนํ  อุสฺสนฺนา;  ตฺาว  อวีจฺิมฺฺห่ิ  ปจฺิตฺฺวา  ตฺตฺฺถุ  (อกฺโกสเน)  ปกฺกาวเสเสน  ปญฺฺจฺปณฺณาส- 

วสฺสานิ  อิมฺํ  วิปฺปการื่ํ  ปตฺฺโตฺ,  เตฺน  อสฺส  (ชมฺฺพุุกสฺส)  ตฺํ  กมฺฺมฺํ  ข้ีณํ,  (เตฺน  กมฺฺเมฺน)  วีสตฺิวสฺส- 

สห่สฺสานิ  อิมฺินา  (ชมฺฺพุุเกน)  กตฺสฺส  สมฺณธมฺฺมฺสฺส  ผู้ล่ํ  นาเสตฺํุ  น  สกฺกา;  ตฺสฺมฺา  ตฺํ  (ชมฺฺพุุกํ)  

สตฺฺถุา  ทกฺข้ิณห่ตฺฺถุํ  ปสาเรื่ตฺฺวา  “(ตฺฺวํ)  เอห่ิ  ภิิกฺขุ้  (หุ่ตฺฺวา)  จฺรื่  พฺุรื่หฺ่มฺจฺรื่ิยนฺตฺิ  อาห่ ฯ

 หิ ก็  อยํ  (ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะนี�  อกฺโกสิตฺฺวา ด่าแล่้ว  ขุีณาสวมฺหาเถุรํ ซึ่่�งพุรื่ะมฺห่า-

เถุรื่ะผู้่้เป็นพุรื่ะข้ีณาสพุ  อกฺโกเสหิ ด้วยวัตฺถุุเป็นเคฺรื่่�องด่า ท.  จฺตฺูหิ สี�  ปจฺิตฺฺวา ไห่มฺ้

แล่้ว  อวีจฺิมฺฺหิ ในนรื่กช่�อว่าอเวจฺี,  อยํ  มฺหาปฅวี อ.แผู้่นดินให่ญ่่นี�  อุสฺสนฺนา ห่นาข้่�น

แล่้ว  โยชนํ สิ�นโยชน์  ตฺิคฺาวุตฺาธิกํ อันยิ�งด้วยคฺาวุตฺสามฺ  ยาว เพุียงใด;  ตฺาว เพุียง

นั�น  ปตฺฺโตฺ ถุ่งแล่้ว  อิมฺํ  วิปฺปการํ ซึ่่�งปรื่ะการื่อันแปล่กนี�  ปญฺฺจฺปณฺณาสวสฺสานิ  

สิ�นปีห่้าสิบห่้า ท.  ตฺตฺฺถุ  (อกฺโกสเน) ในเพุรื่าะการื่ด่านั�น  ปกฺกาวเสเสน เพุรื่าะวิบาก

อันสุกแล่้วอันเห่ล่่อล่ง,  เตฺน เพุรื่าะเห่ตฺุนั�น  ตฺํ  กมฺฺมฺํ อ.กรื่รื่มฺนั�น  อสฺส  (ชมฺฺพุุกสฺส)  

ข้องชัมฺพุุกะนั�น  ขุีณํ สิ�นแล่้ว,  (เตฺน  กมฺฺเมฺน) อันกรื่รื่มฺนั�น  น  สกฺกา ไมฺ่อาจฺ   
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วีสตฺิวสฺสสหสฺสานิ  อิมฺินา  (ชมฺฺพุุเกน)  กตฺสฺส  สมฺณธมฺฺมฺสฺส  ผลํ  นาเสตฺํุ เพุ่�อ

อัน- ยังผู้ล่ แห่่งสมฺณธรื่รื่มฺ อัน- อันชัมฺพุุกะนี� -กรื่ะทําแล่้ว สิ�นพุันแห่่งปียี�สิบ ท. -ให่้

ฉัิบห่าย;  ตฺสฺมฺา เพุรื่าะเห่ตฺุนั�น  สตฺฺถุา อ.พุรื่ะศาสดา  ปสาเรตฺฺวา ทรื่งเห่ยียดออก

แล่้ว  ทกฺขุิณหตฺฺถุํ ซึ่่�งพุรื่ะห่ัตฺถุ์เบ่�องข้วา  อาห ตฺรื่ัสแล่้ว  ตฺํ  (ชมฺฺพุุกํ) กะชัมฺพุุกะนั�น  

อิตฺิ ว่า  “(ตฺฺวํ) อ.เธอ  ภิกฺขุุ เป็นภิิกษุุ  (หุตฺฺวา) เป็น  เอหิ จฺงมฺา  จฺร จฺงปรื่ะพุฤตฺิ  

พฺุรหฺมฺจฺริยํ ซึ่่�งพุรื่ห่มฺจฺรื่รื่ย์”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 ก็ชัมฺพุุกะนี� ด่าพุรื่ะมฺห่าเถุรื่ะผู้่้เป็นพุรื่ะข้ีณาสพุ ด้วยอักโกสวัตฺถุุ ๔ อย่าง ไห่มฺ้ในอเวจฺี

มฺห่านรื่ก จฺนตฺรื่าบเท่าแผู้่นดินให่ญ่่นี� ห่นาข้่�นห่น่�งโยชน์กับอีก ๓ คฺาวุตฺ ถุ่งปรื่ะการื่อัน

แปล่กนี� ๕๕ ปี ในเพุรื่าะการื่ด่านั�น เพุรื่าะวิบากที�เห่ล่่อ, เพุรื่าะฉัะนั�น กรื่รื่มฺนั�นข้อง 

ชัมฺพุุกะนั�น สิ�นไปแล่้ว, กรื่รื่มฺนั�น ไมฺ่อาจฺเพุ่�อจฺะยังผู้ล่แห่่งสมฺณธรื่รื่มฺที�ชัมฺพุุกะนี�ทําแล่้ว

สิ�น ๒๐,๐๐๐ ปีให่้ฉัิบห่ายได้, เพุรื่าะฉัะนั�น พุรื่ะศาสดา จฺ่งทรื่งเห่ยียดพุรื่ะห่ัตฺถุ์เบ่�อง

ข้วา ตฺรื่ัสกะชัมฺพุุกะนั�นว่า “เธอจฺงเป็นภิิกษุุมฺาเถุิด, จฺงปรื่ะพุฤตฺิพุรื่ห่มฺจฺรื่รื่ย์เถุิด”

 ห่ิศัพุท์ วากยารื่ัมฺภิโชตฺกะ  อยํ วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปตฺฺโตฺๆ กิตฺบท 

กัตฺตฺุวาจฺก  ข้ีณาสวมฺห่าเถุรื่ํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อกฺโกสิตฺฺวา  จฺตฺ่ห่ิ วิเสสนะข้อง อกฺโกเสห่ิๆ  

กรื่ณะใน อกฺโกสิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน ปจฺิตฺฺวา,  อยํ วิเสสนะข้อง มฺห่าปฅวีๆ  

สุทธกัตฺตฺาใน อุสฺสนฺนาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ยาวศัพุท์ ปรื่ิจฺเฉัทนัตฺถุะ  ตฺิคฺาวุตฺาธิกํ  

วิเสสนะข้อง โยชนํๆ อัจฺจฺันตฺสังโยคฺะใน อุสฺสนฺนา,  ตฺาวศัพุท์ ปรื่ิจฺเฉัทนัตฺถุะ  อวีจฺิมฺฺห่ิ  

วิสยาธารื่ะใน ปจฺิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน ปตฺฺโตฺ  ตฺตฺฺถุ วิเสสนะข้อง อกฺโกสเนๆ  

นิมฺิตฺตฺสัตฺตฺมฺีใน ปตฺฺโตฺ  ปกฺกาวเสเสน เห่ตฺุใน ปตฺฺโตฺ  ปญฺฺจฺปณฺณาสวสฺสานิ อัจฺจฺันตฺ-

สังโยคฺะใน ปตฺฺโตฺ  อิมฺํ วิเสสนะข้อง วิปฺปการื่ํๆ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน ปตฺฺโตฺ,  เตฺน  

เห่ตฺวัตฺถุะ  ตฺํ วิเสสนะข้อง กมฺฺมฺํๆ สุทธกัตฺตฺาใน ข้ีณํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อสฺส วิเสสนะ

ข้อง ชมฺฺพุุกสฺสๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน กมฺฺมฺํ,  เตฺน วิเสสนะข้อง กมฺฺเมฺนๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺา 

ใน สกฺกาๆ กิรื่ิยาบทภิาววาจฺก  วีสตฺิวสฺสสห่สฺสานิ อัจฺจฺันตฺสังโยคฺะใน กตฺสฺส  อิมฺินา  

วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุเกนๆ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน กตฺสฺสๆ วิเสสนะข้อง สมฺณธมฺฺมฺสฺสๆ  

สามฺีสัมฺพุันธะใน ผู้ล่ํๆ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน นาเสตฺุํๆ ตฺุมฺัตฺถุสัมฺปทานใน สกฺกา  นศัพุท์  

ปฏุิเสธะใน สกฺกา,  ตฺสฺมฺา เห่ตฺวัตฺถุะ  สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

ตฺํ วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุกํๆ อกถุิตฺกัมฺมฺะใน อาห่  ทกฺข้ิณห่ตฺฺถุํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน  
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ปสาเรื่ตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “ตฺฺวํ สุทธกัตฺตฺาใน เอห่ิ แล่ะ จฺรื่  เอห่ิ ก็ดี   

จฺรื่ ก็ดี อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ภิิกฺขุ้ วิกตฺิกัตฺตฺาใน หุ่ตฺฺวาๆ สมฺานกาล่กิรื่ิยาใน เอห่ิ  

พฺุรื่หฺ่มฺจฺรื่ิยํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน จฺรื่”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ     

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

๑๑๔. ตฺาวเทวสฺส  คฺิห่ิล่ิงฺคฺํ  อนฺตฺรื่ธายิ,  อฏฺุฅปรื่ิกฺข้ารื่ธโรื่  สฏฺุฅิวสฺสตฺฺเถุโรื่  วิย  อโห่สิ ฯ

 ตฺาวเทว  อสฺส  (ชมฺฺพุุกสฺส)  คฺิห่ิล่ิงฺคฺํ  อนฺตฺรื่ธายิ,  (โส  ชมฺฺพุุโก)  อฏฺุฅปรื่ิกฺข้ารื่ธโรื่  สฏฺุฅิวสฺสตฺฺเถุโรื่  

วิย  อโห่สิ ฯ

 คฺิหิลิงฺฺคฺํ อ.เพุศแห่่งคฺฤห่ัสถุ์  อสฺส  (ชมฺฺพุุกสฺส) ข้องชัมฺพุุกะนั�น  อนฺตฺรธายิ ห่ายไป

แล่้ว   ตฺาวเทว ในข้ณะนั�นนั�นเทียว,  (โส  ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะนั�น  อฏฺุฅปริกฺขุารธโร  

เป็นผู้่้ทรื่งไว้ซึ่่�งบรื่ิข้ารื่แปด  สฏฺุฅิวสฺสตฺฺเถุโร  วิย เป็นรื่าวกะว่าพุรื่ะเถุรื่ะผู้่้มฺีพุรื่รื่ษุา 

ห่กสิบ  อโหสิ ได้เป็นแล่้ว ฯ

 เพุศคฺฤห่ัสถุ์ข้องชัมฺพุุกะนั�น ก็ห่ายไปในทันใดนั�นนั�นแห่ล่ะ, เข้า เป็นผู้่้ทรื่งบรื่ิข้ารื่ ๘ 

ได้เป็นดุจฺพุรื่ะเถุรื่ะผู้่้มฺี ๖๐ พุรื่รื่ษุา

 คฺิห่ิล่ิงฺคฺํ สุทธกัตฺตฺาใน อนฺตฺรื่ธายิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺาวเทว กาล่สัตฺตฺมฺีใน 

อนฺตฺรื่ธายิ  อสฺส วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุกสฺสๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน คฺิห่ิล่ิงฺคฺํ,  โส วิเสสนะข้อง 

ชมฺฺพุุโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อฏฺุฅปรื่ิกฺข้ารื่ธโรื่ วิกตฺิกัตฺตฺา 

ใน อโห่สิ  สฏฺุฅิวสฺสตฺฺเถุโรื่ อุปมฺาวิกตฺิกัตฺตฺาใน อโห่สิ  วิยศัพุท์ อุปมฺาโชตฺกะเข้้ากับ 

สฏฺุฅิวสฺสตฺฺเถุโรื่ ฯ

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

๑๑๕. องฺคฺมฺคฺธวาสีนํ  ตฺสฺส  สกฺการื่ํ  คฺเห่ตฺฺวา  อาคฺตฺทิวโส  กิเรื่ส;  ตฺสฺมฺา  อุภิยรื่ฏฺุฅวาสิโน   

สกฺการื่ํ  คฺเห่ตฺฺวา  อาคฺตฺา  ตฺถุาคฺตฺํ  ทิสฺวา  “กินฺนุ  โข้  อมฺฺห่ากํ  อยฺโย  ชมฺฺพุุโก   

มฺห่า,  อุทาหุ่  สมฺโณ  โคฺตฺโมฺตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวา  “สเจฺ  สมฺโณ  โคฺตฺโมฺ  มฺห่า  ภิเวยฺย,   

อยํ  สมฺณสฺส  โคฺตฺมฺสฺส  สนฺตฺิกํ  คฺจฺฺเฉัยฺย,  ชมฺฺพุุกาชีวกสฺส  ปน  มฺห่นฺตฺตฺาย  สมฺโณ  

โคฺตฺโมฺ  อิมฺสฺส  สนฺตฺิกํ  อาคฺโตฺตฺิ  จฺินฺตฺย่สุ ฯ

 องฺคฺมฺคฺธวาสีนํ  (ชนานํ)  ตฺสฺส  (ชมฺฺพุุกสฺส)  สกฺการื่ํ  คฺเห่ตฺฺวา  อาคฺตฺทิวโส  (โห่ตฺิ)  กิรื่  เอโส   

(ทิวโส);  ตฺสฺมฺา  อุภิยรื่ฏฺุฅวาสิโน  (ชนา)  สกฺการื่ํ  คฺเห่ตฺฺวา  อาคฺตฺา  ตฺถุาคฺตฺํ  ทิสฺวา  “กินฺนุ  โข้ 
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อมฺฺห่ากํ  อยฺโย  ชมฺฺพุุโก  มฺห่า  (โห่ตฺิ),  อุทาหุ่  สมฺโณ  โคฺตฺโมฺ  (มฺห่า  โห่ตฺิ)”  อิตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวา   

“สเจฺ  สมฺโณ  โคฺตฺโมฺ  มฺห่า  ภิเวยฺย,  อยํ  (ชมฺฺพุุโก)  สมฺณสฺส  โคฺตฺมฺสฺส  สนฺตฺิกํ  คฺจฺฺเฉัยฺย,   

ชมฺฺพุุกาชีวกสฺส  ปน  มฺห่นฺตฺตฺาย  สมฺโณ  โคฺตฺโมฺ  อิมฺสฺส  (ชมฺฺพุุกสฺส)  สนฺตฺิกํ  อาคฺโตฺตฺิ  

จฺินฺตฺย่สุ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  เอโส  (ทิวโส) อ.วันนั�น  องฺฺคฺมฺคฺธวาสีนํ  (ชนานํ)  ตฺสฺส  (ชมฺฺพุุกสฺส)  

สกฺการํ  คฺเหตฺฺวา  อาคฺตฺทิวโส เป็นวันเป็นที� ถุ่อเอา ซึ่่�งสักการื่ะ เพุ่�อชัมฺพุุกะนั�น แล่้ว

จฺ่งมฺาแล่้ว แห่่งชน ท. ผู้่้อย่่ในแคฺว้นอังคฺะแล่ะมฺคฺธโดยปกตฺิ  (โหตฺิ) ย่อมฺเป็น;  ตฺสฺมฺา  

เพุรื่าะเห่ตฺุนั�น  (ชนา) อ.ชน ท.  อุภยรฏฺุฅวาสิโน ผู้่้อย่่ในแคฺว้นทั�งสองโดยปกตฺิ   

คฺเหตฺฺวา ถุ่อเอาแล่้ว  สกฺการํ ซึ่่�งสักการื่ะ  อาคฺตฺา มฺาแล่้ว  ทิสฺวา เห่็นแล่้ว  ตฺถุาคฺตฺํ 

ซึ่่�งพุรื่ะตฺถุาคฺตฺ  จฺินฺเตฺตฺฺวา คฺิดแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ชมฺฺพุุโก อ.อาชีวกช่�อว่าชัมฺพุุกะ  อยฺโย 

ผู้่้เป็นเจฺ้า  อมฺฺหากํ ข้องเรื่า ท.  มฺหา เป็นผู้่้ให่ญ่่  (โหตฺิ) ย่อมฺเป็น  กินฺนุ  โขุ ห่รื่่อห่นอ

แล่,  อุทาหุ ห่รื่่อว่า  สมฺโณ อ.พุรื่ะสมฺณะ  โคฺตฺโมฺ ผู้่้โคฺดมฺ  (มฺหา) เป็นผู้่้ให่ญ่่  (โหตฺิ)  

ย่อมฺเป็น”  อิตฺิ ดังนี�  จฺินฺตฺยึสุ คฺิดแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “สเจฺ ถุ้าว่า  สมฺโณ อ.พุรื่ะสมฺณะ   

โคฺตฺโมฺ ผู้่้โคฺดมฺ  มฺหา เป็นผู้่้ให่ญ่่  ภเวยฺย พุ่งเป็นไซึ่รื่้,  อยํ  (ชมฺฺพุุโก) อ.อาชีวกช่�อ

ว่าชัมฺพุุกะนี�  คฺจฺฺเฉิยฺย พุ่งไป  สนฺตฺกํ ส่่สํานัก  สมฺณสฺส ข้องพุรื่ะสมฺณะ  โคฺตฺมฺสฺส

ผู้่้โคฺดมฺ,  ปน ส่วนว่า  สมฺโณ อ.พุรื่ะสมฺณะ  โคฺตฺโมฺ ผู้่้โคฺดมฺ  อาคฺโตฺ เสด็จฺมฺาแล่้ว 

สนฺตฺิกํ ส่่สํานัก  อิมฺสฺส  (ชมฺฺพุุกสฺส) ข้องอาชีวกช่�อว่าชัมฺพุุกะนี�  ชมฺฺพุุกาชีวกสฺส   

มฺหนฺตฺตฺาย เพุรื่าะคฺวามฺที�แห่่งอาชีวกช่�อว่าชัมฺพุุกะ เป็นผู้่้ให่ญ่่”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 ทรื่าบว่า วันนั�น เป็นวันเป็นที�ถุ่อเอาสักการื่ะเพุ่�อชัมฺพุุกะนั�น แล่้วจฺ่งมฺา ข้องชาวแคฺว้น

อังคฺะแล่ะชาวมฺคฺธ, เพุรื่าะฉัะนั�น พุวกชนผู้่้อย่่ในแคฺว้นทั�ง ๒ โดยปกตฺิ ถุ่อเอาสักการื่ะ 

มฺาแล่้ว เห่็นพุรื่ะตฺถุาคฺตฺ ก็คฺิดว่า “ชัมฺพุุกะอาชีวก ผู้่้เป็นเจฺ้าข้องพุวกเรื่า เป็นให่ญ่่ห่รื่่อ

ห่นอ ห่รื่่อว่าพุรื่ะสมฺณโคฺดมฺ เป็นให่ญ่่” คฺิดว่า “ถุ้าพุรื่ะสมฺณโคฺดมฺ พุ่งเป็นให่ญ่่ไซึ่รื่้,  

ชัมฺพุุกะอาชีวกนี� พุ่งไปส่่สํานักข้องพุรื่ะสมฺณโคฺดมฺ, แตฺ่ว่าพุรื่ะสมฺณโคฺดมฺ เสด็จฺมฺาส่่ 

สํานักข้องชัมฺพุุกาชีวก เพุรื่าะว่าชัมฺพุุกาชีวกเป็นให่ญ่่”

 กิรื่ศัพุท์ อนุสสวนัตฺถุะ  เอโส วิเสสนะข้อง ทิวโสๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  องฺคฺมฺคฺธวาสีนํ วิเสสนะข้อง ชนานํๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน อาคฺตฺทิวโส  ตฺสฺส  

วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุกสฺสๆ สัมฺปทานใน คฺเห่ตฺฺวา  สกฺการื่ํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน คฺเห่ตฺฺวาๆ  
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ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อาคฺตฺทิวโสๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  ตฺสฺมฺา เห่ตฺวัตฺถุะ  อุภิยรื่ฏฺุฅวาสิโน  

วิเสสนะข้อง ชนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน จฺินฺตฺย่สุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  สกฺการื่ํ อวุตฺตฺ- 

กัมฺมฺะใน คฺเห่ตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อาคฺตฺาๆ วิเสสนะข้อง ชนา  ตฺถุาคฺตฺํ อวุตฺตฺ- 

กัมฺมฺะใน ทิสฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน จฺินฺเตฺตฺฺวา  “อยฺโย วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุโกๆ  

สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  กินฺนุ ปุจฺฉันัตฺถุะ  โข้ศัพุท์ วจฺนาล่ังการื่ะ  

อมฺฺห่ากํ สามฺีสัมฺพุันธะใน อยฺโย  มฺห่า วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ,  อุทาหุ่ ปุจฺฉันัตฺถุะ  โคฺตฺโมฺ 

วิเสสนะข้อง สมฺโณๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มฺห่า วิกตฺิกัตฺตฺา 

ใน โห่ตฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน จฺินฺตฺย่สุ  “สเจฺศัพุท์  

ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  โคฺตฺโมฺ วิเสสนะข้อง สมฺโณๆ สุทธกัตฺตฺาใน ภิเวยฺยๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  มฺห่า วิกตฺิกัตฺตฺาใน ภิเวยฺย,  อยํ วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน  

คฺจฺฺเฉัยฺยๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  โคฺตฺมฺสฺส วิเสสนะข้อง สมฺณสฺสๆ สามฺีสัมฺพุันธะ

ใน สนฺตฺิกํๆ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน คฺจฺฺเฉัยฺย,  ปนศัพุท์ ปักข้ันตฺรื่โชตฺกะ  โคฺตฺโมฺ  

วิเสสนะข้อง สมฺโณๆ สุทธกัตฺตฺาใน อาคฺโตฺๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ชมฺฺพุุกาชีวกสฺส  

ภิาวาทิสัมฺพุันธะใน มฺห่นฺตฺตฺายๆ เห่ตฺุใน อาคฺโตฺ  อิมฺสฺส วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุกสฺสๆ  

สามฺีสัมฺพุันธะใน สนฺตฺิกํๆ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน อาคฺโตฺ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน จฺินฺตฺย่สุ ฯ

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

๑๑๖. สตฺฺถุา  มฺห่าชนสฺส  ปรื่ิวิตฺกฺกํ  ฃตฺฺวา  “ชมฺฺพุุก  ตฺว  อุปฏฺุฅากานํ  กงฺข้ํ  ฉัินฺทาห่ีตฺิ   

อาห่ ฯ

 สตฺฺถุา  มฺห่าชนสฺส  ปรื่ิวิตฺกฺกํ  ฃตฺฺวา  “(ตฺฺวํ)  ชมฺฺพุุก  ตฺว  อุปฏฺุฅากานํ  กงฺข้ํ  ฉัินฺทาห่ีตฺิ   

อาห่ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พุรื่ะศาสดา  ฃตฺฺวา ทรื่งทรื่าบแล่้ว  ปริวิตฺกฺกํ ซึ่่�งคฺวามฺปรื่ิวิตฺก  มฺหาชนสฺส

แห่่งมฺห่าชน  อาห ตฺรื่ัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ชมฺฺพุุก ด่ก่อนชัมฺพุุกะ  (ตฺฺวํ) อ.เธอ  ฉิินฺทาหิ  

จฺงตฺัด  กงฺฺขุํ ซึ่่�งคฺวามฺสงสัย  อุปฏฺุฅากานํ ข้องอุปัฏุฅาก ท.  ตฺว ข้องเธอ”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 พุรื่ะศาสดา ทรื่งทรื่าบคฺวามฺปรื่ิวิตฺกข้องมฺห่าชน จฺ่งตฺรื่ัสว่า “ชัมฺพุุกะ เธอจฺงตฺัดคฺวามฺ

สงสัยข้องอุปัฏุฐากทั�งห่ล่ายข้องเธอ”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มฺห่าชนสฺส สามฺีสัมฺพุันธะใน  
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ปรื่ิวิตฺกฺกํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ฃตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อาห่  “ชมฺฺพุุก อาล่ปนะ  ตฺฺวํ  

สุทธกัตฺตฺาใน ฉัินฺทาห่ิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺว สามฺีสัมฺพุันธะใน อุปฏฺุฅากานํๆ  

สามฺีสัมฺพุันธะใน กงฺข้ํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ฉัินฺทาห่ิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๑๑๗. โส  “อห่มฺฺปิ  ภินฺเตฺ  เอตฺฺตฺกเมฺว  ปจฺฺจฺาส่สามฺีตฺิ  วตฺฺวา  จฺตฺุตฺฺถุชฺฌานํ  สมฺาปชฺชิตฺฺวา 

อุฏฺุฅาย  ตฺาล่ปฺปมฺาณํ  เวห่าสํ  อพฺุภิุคฺฺคฺนฺตฺฺวา  “สตฺฺถุา  เมฺ  ภินฺเตฺ  ภิคฺวา,   

สาวโกห่มฺสฺมฺีตฺิ  วตฺฺวา  โอรืุ่ยฺห่  วนฺทิตฺฺวา  ปุน  ทฺวิตฺาล่มฺตฺฺตฺํ  ตฺิตฺาล่มฺตฺฺตฺนฺตฺิ  เอวํ   

สตฺฺตฺตฺาล่มฺตฺฺตฺํ  เวห่าสํ  อพฺุภิุคฺฺคฺนฺตฺฺวา  โอรืุ่ยฺห่  อตฺฺตฺโน  สาวกภิาวํ  ชานาเปสิ ฯ

 โส  (ชมฺฺพุุโก)  “อห่มฺฺปิ  ภินฺเตฺ  เอตฺฺตฺกํ  เอว  (การื่ณํ)  ปจฺฺจฺาส่สามฺีตฺิ  วตฺฺวา  จฺตฺุตฺฺถุชฺฌานํ   

สมฺาปชฺชิตฺฺวา  อุฏฺุฅาย  ตฺาล่ปฺปมฺาณํ  เวห่าสํ  อพฺุภิุคฺฺคฺนฺตฺฺวา  “สตฺฺถุา  เมฺ  (โห่ตฺิ)  ภินฺเตฺ   

ภิคฺวา,  สาวโก  อห่ํ  อสฺมฺีตฺิ  วตฺฺวา  โอรืุ่ยฺห่  วนฺทิตฺฺวา  ปุน  “ทฺวิตฺาล่มฺตฺฺตฺํ  ตฺิตฺาล่มฺตฺฺตฺนฺตฺิ  เอวํ   

สตฺฺตฺตฺาล่มฺตฺฺตฺํ  เวห่าสํ  อพฺุภิุคฺฺคฺนฺตฺฺวา  โอรืุ่ยฺห่  (มฺห่าชนํ)  อตฺฺตฺโน  สาวกภิาวํ  ชานาเปสิ ฯ

 โส  (ชมฺฺพุุโก) อ.พุรื่ะชัมฺพุุกะนั�น  วตฺฺวา กรื่าบท่ล่แล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ภนฺเตฺ ข้้าแตฺ่พุรื่ะองคฺ์

ผู้่้เจฺรื่ิญ่  อหมฺฺปิ แมฺ้ อ.ข้้าพุรื่ะองคฺ์  ปจฺฺจฺาสึสามฺิ ย่อมฺห่วังเฉัพุาะ  (การณํ) ซึ่่�งเห่ตฺุ  

เอตฺฺตฺกํ  เอว มฺีปรื่ะมฺาณเท่านี�นั�นเทียว”  อิตฺิ ดังนี�  สมฺาปชฺชิตฺฺวา เข้้าแล่้ว  จฺตฺุตฺฺถุชฺ- 

ฌานํ ซึ่่�งจฺตฺุตฺถุฌาน  อุฏฺุฅาย ลุ่กข้่�นแล่้ว  อพฺุภุคฺฺคฺนฺตฺฺวา เห่าะข้่�นแล่้ว  เวหาสํ

ส่่ท้องฟื้้า  ตฺาลปฺปมฺาณํ อันมฺีตฺ้นตฺาล่เป็นปรื่ะมฺาณ  วตฺฺวา กรื่าบท่ล่แล่้ว  อิตฺิ ว่า   

“ภนฺเตฺ ข้้าแตฺ่พุรื่ะองคฺ์ผู้่้เจฺรื่ิญ่  ภคฺวา อ.พุรื่ะผู้่้มฺีพุรื่ะภิาคฺ  สตฺฺถุา เป็นศาสดา  เมฺ ข้อง

ข้้าพุรื่ะองคฺ์  (โหตฺิ) ย่อมฺเป็น,  อหํ อ.ข้้าพุรื่ะองคฺ์  สาวโก เป็นสาวก  อสฺมฺิ ย่อมฺเป็น”   

อิตฺิ ดังนี�  โอรุยฺห ล่งแล่้ว  วนฺทิตฺฺวา ถุวายบังคฺมฺแล่้ว  อพฺุภุคฺฺคฺนฺตฺฺวา เห่าะข้่�นแล่้ว 

เวหาสํ ส่่ท้องฟื้้า  สตฺฺตฺตฺาลมฺตฺฺตฺํ อันมฺีตฺ้นตฺาล่เจฺ็ดเป็นปรื่ะมฺาณ  เอวํ อย่างนี�  อิตฺิ

คฺ่อ  “ทฺวิตฺาลมฺตฺฺตฺํ อันมฺีตฺ้นตฺาล่สองเป็นปรื่ะมฺาณ  ตฺิตฺาลมฺตฺฺตฺํ อันมฺีตฺ้นตฺาล่สามฺเป็น

ปรื่ะมฺาณ”  ปุน อีก  โอรุยฺห ล่งแล่้ว  (มฺหาชนํ) ยังมฺห่าชน  ชานาเปสิ ให่้รื่่้แล่้ว   

อตฺฺตฺโน  สาวกภาวํ ซึ่่�งคฺวามฺที�- แห่่งตฺน -เป็นสาวก ฯ 

 พุรื่ะชัมฺพุุกะนั�น กรื่าบท่ล่ว่า “ข้้าแตฺ่พุรื่ะองคฺ์ผู้่้เจฺรื่ิญ่ แมฺ้ข้้าพุรื่ะองคฺ์ ย่อมฺห่วังเห่ตฺุมฺี

ปรื่ะมฺาณเท่านี�นั�นแห่ล่ะ” แล่้วเข้้าจฺตฺุตฺถุฌาน ลุ่กข้่�น เห่าะข้่�นส่่ท้องฟื้้ามฺีตฺ้นตฺาล่เป็น

ปรื่ะมฺาณ กรื่าบท่ล่ว่า “ข้้าแตฺ่พุรื่ะองคฺ์ผู้่้เจฺรื่ิญ่ พุรื่ะผู้่้มฺีพุรื่ะภิาคฺเจฺ้า เป็นศาสดาข้อง 
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ข้้าพุรื่ะองคฺ์, ข้้าพุรื่ะองคฺ์เป็นสาวก” แล่้วล่งมฺาถุวายบังคฺมฺ แล่้วเห่าะข้่�นส่่ท้องฟื้้า

ปรื่ะมฺาณ ๗ ชั�วล่ําตฺาล่อย่างนี� คฺ่อ “ปรื่ะมฺาณ ๒ ชั�วล่ําตฺาล่ ปรื่ะมฺาณ ๓ ชั�วล่ําตฺาล่” อีก  

ล่งแล่้ว ยังมฺห่าชนให่้รื่่้คฺวามฺที�ตฺนเป็นสาวก

 โส วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุโกๆ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ชานาเปสิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวาจฺก  “ภินฺเตฺ  

อาล่ปนะ  อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ อห่ํๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปจฺฺจฺาส่สามฺิๆ อาข้ยาตฺ

บทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ เอตฺฺตฺกํๆ วิเสสนะข้อง การื่ณํๆ อวุตฺตฺ- 

กัมฺมฺะใน ปจฺฺจฺาส่สามฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน วตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน สมฺาปชฺชิตฺฺวา   

จฺตฺุตฺฺถุชฺฌานํ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน สมฺาปชฺชิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อุฏฺุฅายๆ  

ปุพุพุกาล่กิิรื่ิยาใน อพฺุภิุคฺฺคฺนฺตฺฺวา  ตฺาล่ปฺปมฺาณํ วิเสสนะข้อง เวห่าสํๆ สัมฺปาปุณีย- 

กัมฺมฺะใน อพฺุภิุคฺฺคฺนฺตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน วตฺฺวา  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  ภิคฺวา สุทธกัตฺตฺา 

ใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  สตฺฺถุา วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ  เมฺ สามฺีสัมฺพุันธะใน  

สตฺฺถุา,  อห่ํ สุทธกัตฺตฺาใน อสฺมฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  สาวโก วิกตฺิกัตฺตฺาใน อสฺมฺิ”  

อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน วตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน โอรืุ่ยฺห่ๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน วนฺทิตฺฺวาๆ  

ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อพฺุภิุคฺฺคฺนฺตฺฺวา  ปุนศัพุท์ กิรื่ิยาวิเสสนะใน อพฺุภิุคฺฺคฺนฺตฺฺวา   

“ทฺวิตฺาล่มฺตฺฺตฺํ  ตฺิตฺาล่มฺตฺฺตฺํ” สรื่่ปะใน อิตฺิๆ ศัพุท์ สรื่่ปะใน เอวํๆ นิทัสสนัตฺถุะ   

สตฺฺตฺตฺาล่มฺตฺฺตฺํ วิเสสนะข้อง เวห่าสํๆ สัมฺปาปุณียกัมฺมฺะใน อพฺุภิุคฺฺคฺนฺตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่-

กิรื่ิยาใน โอรืุ่ยฺห่ๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน ชานาเปสิ  มฺห่าชนํ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน ชานาเปสิ  

อตฺฺตฺโน ภิาวาทิสัมฺพุันธะใน สาวกภิาวํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ชานาเปสิ ฯ

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

๑๑๘. ตฺํ  ทิสฺวา  มฺห่าชโน  “อโห่  พุุทฺธา  นามฺ  อจฺฺฉัรื่ิยา  อโนมฺคฺุณาตฺิ  จฺินฺเตฺสิ ฯ

 ตฺํ  (การื่ณํ)  ทิสฺวา  มฺห่าชโน  “อโห่  พุุทฺธา  นามฺ  อจฺฺฉัรื่ิยา  อโนมฺคฺุณา  (โห่นฺตฺิ)”  อิตฺิ  จฺินฺเตฺสิ ฯ

 มฺหาชโน อ.มฺห่าชน  ทิสฺวา เห่็นแล่้ว  ตฺํ  (การณํ) ซึ่่�งเห่ตฺุนั�น  จฺินฺเตฺสิ คฺิดแล่้ว  อิตฺิ

ว่า  “อโห โอ  พุุทฺธา  นามฺ ช่�อ อ.พุรื่ะพุุทธเจฺ้า ท.  อจฺฺฉิริยา เป็นผู้่้น่าอัศจฺรื่รื่ย์   

อโนมฺคฺุณา เป็นผู้่้มฺีพุรื่ะคฺุณไมฺ่ทรื่ามฺ  (โหนฺตฺิ) ย่อมฺเป็น”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 มฺห่าชน เห่็นเห่ตฺุนั�นแล่้ว ก็คฺิดว่า “โอ ธรื่รื่มฺดาว่าพุรื่ะพุุทธเจฺ้าทั�งห่ล่าย เป็นผู้่้น่า

อัศจฺรื่รื่ย์ มฺีพุรื่ะคฺุณไมฺ่ทรื่ามฺ”



๑๑. เรื่่�องอาชีีวกชี่�อว่าชีัมพุุกะ 123วรรค]

 มฺห่าชโน สุทธกัตฺตฺาใน จฺินฺเตฺสิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺํ วิเสสนะข้อง การื่ณํๆ  

อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ทิสฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน จฺินฺเตฺสิ  “อโห่ อัจฺฉัรื่ิยัตฺถุะ  นามฺศัพุท์ สัญ่ญ่า-

โชตฺกะเข้้ากับ พุุทฺธาๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อจฺฺฉัรื่ิยา ก็ดี   

อโนมฺคฺุณา ก็ดี  วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่นฺตฺิ”  อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน จฺินฺเตฺสิ ฯ

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

๑๑๙. สตฺฺถุา  มฺห่าชเนน  สทฺธ่  กเถุนฺโตฺ  เอวมฺาห่  “อยํ  เอตฺฺตฺกํ  กาล่ํ  ตฺุมฺฺเห่ห่ิ  อาภิตฺสกฺการื่ํ 

กุสคฺฺเคฺน  ชิวฺห่คฺฺเคฺ  ฅเปตฺฺวา  ‘ตฺปจฺรื่ณํ  ป่เรื่มฺีตฺิ  อิธ  นิวุตฺฺโถุ;  สเจฺ  อิมฺินา  อุปาเยน

วสฺสสตฺํ  ตฺปจฺรื่ณํ  ป่เรื่ยฺย,   ยา  จฺ  อสฺส  อิทานิ  กุล่ํ  วา  ภิตฺฺตฺํ  วา  กุกฺกุจฺฺจฺายิตฺฺวา 

อภิุญฺฺชนฺตฺสฺส  ภิตฺฺตฺจฺฺเฉัทนกุสล่เจฺตฺนา,  ตฺสฺสา  ตฺํ  ตฺปจฺรื่ณํ  โสฬุส่ปิ  กล่ํ  นาคฺฺฆตฺีตฺิ   

อนุสนฺธ่  ฆเฏุตฺฺวา  ธมฺฺมฺํ  เทเสนฺโตฺ  อิมฺํ  คฺาถุมฺาห่

  “มฺาเส  มฺาเส  กุสคฺฺเคฺน    พุาโล  ภุญฺฺเชถุ  โภชนํ,

  น  โส  สงฺฺขุาตฺธมฺฺมฺานํ    กลํ  อคฺฺฆตฺิ  โสฬุสินฺตฺิ ฯ

 สตฺฺถุา  มฺห่าชเนน  สทฺธ่  กเถุนฺโตฺ  เอวํ  อาห่  “อยํ  (ชมฺฺพุุโก)  เอตฺฺตฺกํ  กาล่ํ  ตฺุมฺฺเห่ห่ิ  อาภิตฺ- 

สกฺการื่ํ  กุสคฺฺเคฺน  ชิวฺห่คฺฺเคฺ  ฅเปตฺฺวา  ‘(อห่ํ)  ตฺปจฺรื่ณํ  ป่เรื่มฺีตฺิ  (จฺินฺตฺเนน)  อิธ  (ฅาเน)   

นิวุตฺฺโถุ;  สเจฺ  (อยํ  ชมฺฺพุุโก)  อิมฺินา  อุปาเยน  วสฺสสตฺํ  ตฺปจฺรื่ณํ  ป่เรื่ยฺย,   ยา  จฺ  อสฺส   

(ชมฺฺพุุกสฺส)  อิทานิ  กุล่ํ  วา  ภิตฺฺตฺํ  วา  กุกฺกุจฺฺจฺายิตฺฺวา  อภิุญฺฺชนฺตฺสฺส  ภิตฺฺตฺจฺฺเฉัทนกุสล่เจฺตฺนา,   

ตฺสฺสา  (ภิตฺฺตฺจฺฺเฉัทนกุสล่เจฺตฺนาย)  ตฺํ  ตฺปจฺรื่ณํ  โสฬุส่ปิ  กล่ํ  น  อคฺฺฆตฺีตฺิ  อนุสนฺธ่  ฆเฏุตฺฺวา   

ธมฺฺมฺํ  เทเสนฺโตฺ  อิมฺํ  คฺาถุํ  อาห่

  “มฺาเส  มฺาเส  กุสคฺฺเคฺน    พุาโล  ภุญฺฺเชถุ  โภชนํ,

  น  โส  (พุาโล)  สงฺฺขุาตฺธมฺฺมฺานํ  (อริยานํ)  กลํ  อคฺฺฆตฺิ  โสฬุสินฺตฺิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พุรื่ะศาสดา  กเถุนฺโตฺ เมฺ่�อตฺรื่ัส  สทฺธึ กับ  มฺหาชเนน ด้วยมฺห่าชน  อาห 

ตฺรื่ัสแล่้ว  เอวํ อย่างนี�  อิตฺิ ว่า  “อยํ  (ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะนี�  ฅเปตฺฺวา วางไว้แล่้ว   

ตฺุมฺฺเหหิ  อาภตฺสกฺการํ ซึ่่�งสักการื่ะ อันเธอ ท. นํามฺาแล่้ว  ชิวฺหคฺฺเคฺ ที�ปล่ายแห่่งล่ิ�น  

กุสคฺฺเคฺน ด้วยปล่ายแห่่งห่ญ่้าคฺา  กาลํ สิ�นกาล่  เอตฺฺตฺกํ อันมฺีปรื่ะมฺาณเท่านี�  นิวุตฺฺโถุ  

อย่่อาศัยแล่้ว  อิธ  (ฅาเน) ในที�นี�  (จฺินฺตฺเนน) ด้วยอันคฺิด  อิตฺิ ว่า  “(อหํ) อ.เรื่า   

ตฺปจฺรณํ ยังคฺวามฺปรื่ะพุฤตฺิซึ่่�งตฺบะ  ปูเรมฺิ จฺะให่้เตฺ็มฺ’  อิตฺิ ดังนี�;  สเจฺ ถุ้าว่า  (อยํ   

ชมฺฺพุุโก) อ.ชัมฺพุุกะนี�  ตฺปจฺรณํ ยังคฺวามฺปรื่ะพุฤตฺิซึ่่�งตฺบะ  ปูเรยฺย พุ่งให่้เตฺ็มฺ  วสฺสสตฺํ 
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สิ�นรื่้อยแห่่งปี  อิมฺินา  อุปาเยน ด้วยอุบายนี�ไซึ่รื่้,  จฺ ก็  ภตฺฺตฺจฺฺเฉิทนกุสลเจฺตฺนา 

อ.เจฺตฺนาอันเป็นกุศล่เป็นเคฺรื่่�องตฺัดซึ่่�งภิัตฺรื่  อสฺส  (ชมฺฺพุุกสฺส) ข้องชัมฺพุุกะนั�น  กุลํ  วา  

ภตฺฺตฺํ  วา  กุกฺกุจฺฺจฺายิตฺฺวา  อภุญฺฺชนฺตฺสฺส ผู้่้ ปรื่ะพุฤตฺิรื่ังเกียจฺแล่้ว ซึ่่�งตฺรื่ะก่ล่ห่รื่่อ ห่รื่่อ

ว่าซึ่่�งภิัตฺรื่ ไมฺ่บรื่ิโภิคฺอย่่  อิทานิ ในกาล่นี�  ยา ใด,  ตฺํ  ตฺปจฺรณํ อ.คฺวามฺปรื่ะพุฤตฺิ 

ซึ่่�งตฺบะนั�น  น  อคฺฺฆตฺิ ย่อมฺไมฺ่ถุ่งคฺ่า  กลํ ซึ่่�งเสี�ยว  โสฬุสึปิ แมฺ้ที�สิบห่ก  ตฺสฺสา  (ภตฺฺตฺจฺฺ-

เฉิทนกุสลเจฺตฺนาย) แห่่งเจฺตฺนาอันเป็นกุศล่เป็นเคฺรื่่�องตฺัดซึ่่�งภิัตฺรื่นั�น”  อิตฺิ ดังนี�   

อนุสนฺธึ  ฆเฏุตฺฺวา  ธมฺฺมฺํ  เทเสนฺโตฺ เมฺ่�อทรื่ง ส่บตฺ่อ ซึ่่�งอนุสนธิ แสดง ซึ่่�งธรื่รื่มฺ   

อาห ตฺรื่ัสแล่้ว  อิมฺํ  คฺาถุํ ซึ่่�งพุรื่ะคฺาถุานี�  อิตฺิ ว่า  

“พุาโล อ.คฺนพุาล่  ภุญฺฺเชถุ พุ่งบรื่ิโภิคฺ  โภชนํ ซึ่่�งโภิชนะ   

กุสคฺฺเคฺน ด้วยปล่ายแห่่งห่ญ่้าคฺา  มฺาเส  มฺาเส ในเด่อนๆ,  โส  

(พุาโล) อ.คฺนพุาล่นั�น  น  อคฺฺฆตฺิ ย่อมฺไมฺ่ถุ่งคฺ่า  กลํ ซึ่่�งเสี�ยว  

โสฬุสึ ที�สิบห่ก  (อริยานํ) แห่่งพุรื่ะอรื่ิยเจฺ้า ท.  สงฺฺขุาตฺ- 

ธมฺฺมฺานํ ผู้่้มฺีธรื่รื่มฺอันกําห่นดแล่้ว”  อิตฺิ ดังนี� ฯ

 พุรื่ะศาสดา เมฺ่�อตฺรื่ัสกับมฺห่าชน ตฺรื่ัสอย่างนี�ว่า “ชัมฺพุุกะนี� วางสักการื่ะที�พุวกท่านนํา

มฺาแล่้ว ที�ปล่ายล่ิ�นด้วยปล่ายห่ญ่้าคฺา ตฺล่อดกาล่มฺีปรื่ะมฺาณเท่านี� อย่่แล่้วในที�นี�ด้วย

อันคฺิดว่า ‘เรื่าจฺะบําเพุ็ญ่การื่ปรื่ะพุฤตฺิตฺบะ’ ดังนี�, ถุ้าชัมฺพุุกะนี� พุ่งบําเพุ็ญ่การื่ปรื่ะพุฤตฺิ

ตฺบะ ตฺล่อด ๑๐๐ ปี โดยอุบายนี�ไซึ่รื่้, ก็กุศล่เจฺตฺนาเป็นเคฺรื่่�องตฺัดภิัตฺรื่ ข้องชัมฺพุุกะนั�น 

ผู้่้ปรื่ะพุฤตฺิรื่ังเกียจฺตฺรื่ะก่ล่ห่รื่่อว่าภิัตฺรื่ แล่้วไมฺ่บรื่ิโภิคฺอย่่ในบัดนี�ใด, คฺวามฺปรื่ะพุฤตฺิตฺบะ

นั�น ย่อมฺไมฺ่ถุ่งเสี�ยวแมฺ้ที� ๑๖ แห่่งกุศล่เจฺตฺนาเป็นเคฺรื่่�องตฺัดภิัตฺรื่นั�น” ดังนี� เมฺ่�อทรื่งส่บ

ตฺ่ออนุสนธิแสดงธรื่รื่มฺ จฺ่งตฺรื่ัสพุรื่ะคฺาถุานี�ว่า 

“คฺนพุาล่ พุ่งบรื่ิโภิคฺโภิชนะด้วยปล่ายห่ญ่้าคฺา ทุกๆ เด่อน, คฺน

พุาล่นั�น ย่อมฺไมฺ่ถุ่งคฺ่าซึ่่�งเสี�ยวที� ๑๖ แห่่งพุรื่ะอรื่ิยเจฺ้าทั�งห่ล่าย 

ผู้่้มฺีธรื่รื่มฺอันกําห่นดแล่้ว”

 สตฺฺถุา สุทธกัตฺตฺาใน อาห่ๆ สองบท อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มฺห่าชเนน สห่ัตฺถุตฺตฺิยาเข้้า

กับ สทฺธ่ๆ กิรื่ิยาสมฺวายะใน กเถุนฺโตฺๆ อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง สตฺฺถุา  เอวํ กิรื่ิยาวิเสสนะ 

ใน อาห่  “อยํ วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุโกๆ สุทธกัตฺตฺาใน นิวุตฺฺโถุๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

เอตฺฺตฺกํ วิเสสนะข้อง กาล่ํๆ อัจฺจฺันตฺสังโยคฺะใน ฅเปตฺฺวา  ตฺุมฺฺเห่ห่ิ อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน 
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อาภิตฺ-  อาภิตฺสกฺการื่ํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ฅเปตฺฺวา  กุสคฺฺเคฺน กรื่ณะใน ฅเปตฺฺวา  ชิวฺห่คฺฺเคฺ 

วิสยาธารื่ะใน ฅเปตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน นิวุตฺฺโถุ  ‘อห่ํ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ป่เรื่มฺิๆ อาข้ยาตฺ

บทเห่ตฺุกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺปจฺรื่ณํ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน ป่เรื่มฺิ’  อิตฺิศัพุท์ สรื่่ปะใน จฺินฺตฺเนนๆ  

กรื่ณะใน นิวุตฺฺโถุ  อิธ วิเสสนะข้อง ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน นิวุตฺฺโถุ,  สเจฺศัพุท์  

ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  อยํ วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุโกๆ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน ป่เรื่ยฺยๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุ

กัตฺตฺุวาจฺก  อิมฺินา วิเสสนะข้อง อุปาเยนๆ กรื่ณะใน ป่เรื่ยฺย  วสฺสสตฺํ อัจฺจฺันตฺสังโยคฺะ 

ใน ป่เรื่ยฺย  ตฺปจฺรื่ณํ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน ป่เรื่ยฺย,  จฺศัพุท์ วากยารื่ัมฺภิโชตฺกะ  ยา วิเสสนะ

ข้อง ภิตฺฺตฺจฺฺเฉัทนกุสล่เจฺตฺนาๆ ล่ิงคฺัตฺถุะ  อสฺส วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุกสฺสๆ สามฺีสัมฺพุันธะ

ใน ภิตฺฺตฺจฺฺเฉัทนกุสล่เจฺตฺนา  อิทานิ กาล่สัตฺตฺมฺีใน อภิุญฺฺชนฺตฺสฺส  กุล่ํ ก็ดี  ภิตฺฺตฺํ ก็ดี  

อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน กุกฺกุจฺฺจฺายิตฺฺวา  วา สองศัพุท์ ปทวิกัปปัตฺถุะเข้้ากับ กุล่ํ แล่ะ ภิตฺฺตฺํ   

กุกฺกุจฺฺจฺายิตฺฺวา ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อภิุญฺฺชนฺตฺสฺสๆ วิเสสนะข้อง ชมฺฺพุุกสฺส,  ตฺํ วิเสสนะ 

ข้อง ตฺปจฺรื่ณํ สุทธกัตฺาใน อคฺฺฆตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺสฺสา วิเสสนะข้อง  

ภิตฺฺตฺจฺฺเฉัทนกุสล่เจฺตฺนายๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน โสฬุส่  อปิศัพุท์ อเปกข้ัตฺถุะเข้้ากับ 

โสฬุส่ๆ วิเสสนะข้อง กล่ํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อคฺฺฆตฺิ  นศัพุท์ ปฏุิเสธะใน อคฺฺฆตฺิ”   

อิตฺิศัพุท์ อาการื่ะใน อาห่  อนุสนฺธ่ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ฆเฏุตฺฺวาๆ สมฺานกาล่กิรื่ิยาใน  

เทเสนฺโตฺ  ธมฺฺมฺํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน เทเสนฺโตฺๆ อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง สตฺฺถุา  อิมฺํ วิเสสนะ 

ข้อง คฺาถุํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อาห่

“พุาโล่ สุทธกัตฺตฺาใน ภิุญฺฺเชถุๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มฺาเส 

สองบท กาล่สัตฺตฺมฺีใน ภิุญฺฺเชถุ  กุสคฺฺเคฺน กรื่ณะใน ภิุญฺฺเชถุ  

โภิชนํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ภิุญฺฺเชถุ,  โส วิเสสนะข้อง พุาโล่ๆ สุทธ-

กัตฺตฺาใน อคฺฺฆตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นศัพุท์ ปฏุิเสธะใน 

อคฺฺฆตฺิ  สงฺข้าตฺธมฺฺมฺานํ วิเสสนะข้อง อรื่ิยานํๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน 

โสฬุส่ๆ วิเสสนะข้อง กล่ํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อคฺฺฆตฺิ”  อิตฺิศัพุท์  

สรื่่ปะใน อิมฺํ  คฺาถุํ ฯ 

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

๑๒๐. ตฺสฺสตฺฺโถุ  “สเจฺ  พุาโล่  อปรื่ิญฺฺฃาตฺธมฺฺโมฺ  สีล่าทิคฺุณา  ปรื่ิพุาห่ิโรื่  ตฺิตฺฺถุายตฺเน   

ปพฺุพุชิโตฺ  “ตฺปจฺรื่ณํ  ป่เรื่สฺสามฺีตฺิ  มฺาเส  มฺาเส  สมฺฺปตฺฺเตฺ  กุสคฺฺเคฺน  โภิชนํ  ภิุญฺฺชนฺโตฺ

วสฺสสตฺํ  ภิุญฺฺเชถุ  โภิชนํ ฯ
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 ตฺสฺส  (คฺาถุาวจฺนสฺส)  อตฺฺโถุ  “สเจฺ  พุาโล่  อปรื่ิญฺฺฃาตฺธมฺฺโมฺ  สีล่าทิคฺุณา  ปรื่ิพุาห่ิโรื่  ตฺิตฺฺถุายตฺเน 

ปพฺุพุชิโตฺ  ‘(อห่ํ)  ตฺปจฺรื่ณํ  ป่เรื่สฺสามฺีตฺิ  (จฺินฺตฺเนน)  มฺาเส  มฺาเส  สมฺฺปตฺฺเตฺ  กุสคฺฺเคฺน  โภิชนํ   

ภิุญฺฺชนฺโตฺ  วสฺสสตฺํ  ภิุญฺฺเชถุ  โภิชนํ ฯ (เปิดข้้อที� ๑๒๓ ห่น้า ๑๒๙)

 อตฺฺโถุ อ.เน่�อคฺวามฺ  ตฺสฺส  (คฺาถุาวจฺนสฺส) แห่่งคฺําอันเป็นพุรื่ะคฺาถุานั�น  อิตฺิ ว่า   

“สเจฺ ถุ้าว่า  พุาโล อ.คฺนพุาล่  อปริญฺฺฃาตฺธมฺฺโมฺ คฺ่อว่า ผู้่้มฺีธรื่รื่มฺอันไมฺ่กําห่นดรื่่้

แล่้ว  ปริพุาหิโร ผู้่้เห่ินห่่าง  สีลาทิคฺุณา จฺากคฺุณมฺีศีล่เป็นตฺ้น  ปพฺุพุชิโตฺ บวชแล่้ว   

ตฺิตฺฺถุายตฺเน ในล่ัทธิแห่่งเดียรื่ถุีย์  ภุญฺฺชนฺโตฺ บรื่ิโภิคฺอย่่  โภชนํ ซึ่่�งโภิชนะ   

กุสคฺฺเคฺน ด้วยปล่ายแห่่งห่ญ่้าคฺา  มฺาเส  มฺาเส ในเด่อนๆ  สมฺฺปตฺฺเตฺ อันถุ่งพุรื่้อมฺ

แล่้ว  (จฺินฺตฺเนน) ด้วยอันคฺิด  อิตฺิ ว่า  “อหํ อ.เรื่า  ตฺปจฺรณํ ยังคฺวามฺปรื่ะพุฤตฺิซึ่่�งตฺบะ   

ปูเรสฺสามฺิ จฺักให่้เตฺ็มฺ”  อิตฺิ ดังนี�  ภุญฺฺเชถุ ช่�อว่าพุ่งบรื่ิโภิคฺ  โภชนํ ซึ่่�งโภิชนะ  วสฺสสตฺํ

สิ�นรื่้อยแห่่งปีไซึ่รื่้ ฯ

 พุ่งทรื่าบเน่�อคฺวามฺแห่่งคฺําอันเป็นคฺาถุานั�นว่า “ถุ้าคฺนพุาล่ คฺ่อผู้่้มฺีธรื่รื่มฺที�ไมฺ่ได้กําห่นดรื่่้ 

ผู้่้เห่ินห่่างจฺากคฺุณมฺีศีล่เป็นตฺ้น บวชในล่ัทธิเดียรื่ถุีย์ บรื่ิโภิคฺโภิชนะด้วยปล่ายห่ญ่้าคฺา 

ทุกๆ เด่อนที�มฺาถุ่ง ด้วยคฺวามฺคฺิดว่า ‘เรื่าจฺักบําเพุ็ญ่คฺวามฺปรื่ะพุฤตฺิตฺบะ’ ดังนี� ช่�อว่าพุ่ง

บรื่ิโภิคฺโภิชนะสิ�นรื่้อยปี

 อตฺฺโถุ วุตฺตฺกัมฺมฺะใน เวทิตฺพฺุโพุๆ กิตฺบทกัมฺมฺวาจฺก  ตฺสฺส วิเสสนะข้อง คฺาถุาวจฺนสฺสๆ 

สามฺีสัมฺพุันธะใน อตฺฺโถุ  “สเจฺศัพุท์ ปรื่ิกัปปัตฺถุะ  พุาโล่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน ภิุญฺฺเชถุๆ 

อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อปรื่ิญฺฺฃาตฺธมฺฺโมฺ วิเสสนะข้อง พุาโล่  สีล่าทิคฺุณา อปาทานใน 

ปรื่ิพุาห่ิโรื่ๆ วิเสสนะข้อง พุาโล่ๆ วิวรื่ิยะใน อปรื่ิญฺฺฃาตฺธมฺฺโมฺ  สีล่าทิคฺุณา  ปรื่ิพุาห่ิโรื่ๆ 

วิวรื่ณะ  ตฺิตฺฺถุายตฺเน วิสยาธารื่ะใน ปพฺุพุชิโตฺๆ วิเสสนะข้อง พุาโล่  ‘อห่ํ เห่ตฺุกัตฺตฺาใน 

ป่เรื่สฺสามฺิๆ อาข้ยาตฺบทเห่ตฺุกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺปจฺรื่ณํ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน ป่เรื่สฺสามฺิ’  อิตฺิศัพุท์  

สรื่่ปะใน จฺินฺตฺเนนๆ กรื่ณะใน ภิุญฺฺชนฺโตฺ  มฺาเส สองบท กาล่สัตฺตฺมฺีใน ภิุญฺฺชนฺโตฺ   

สมฺฺปตฺฺเตฺ วิเสสนะข้อง มฺาเส  กุสคฺฺเคฺน กรื่ณะใน ภิุญฺฺชนฺโตฺ  โภิชนํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน  

ภิุญฺฺชนฺโตฺๆ อัพุภิันตฺรื่กิรื่ิยาข้อง พุาโล่  วสฺสสตฺํ อัจฺจฺันตฺสังโยคฺะใน ภิุญฺฺเชถุ  โภิชนํ  

อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน ภิุญฺฺเชถุ  โภิชนํ  ภิุญฺฺชนฺโตฺ สัญ่ญ่ี  วสฺสสตฺํ  ภิุญฺฺเชถุ  โภิชนํ สัญ่ญ่า ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๑๒๑. “น  โส  สงฺฺขุาตฺธมฺฺมฺานํ  กลํ  อคฺฺฆตฺิ  โสฬุสินฺตฺิ;  สงฺข้าตฺธมฺฺมฺา  วุจฺฺจฺนฺตฺิ  ฃาตฺธมฺฺมฺา   

ตฺ่ล่ิตฺธมฺฺมฺา,  เตฺสุ  เห่ฏฺุฅิมฺโกฏุิยา  โสตฺาปนฺโน  สงฺข้าตฺธมฺฺโมฺ,  อุปรื่ิมฺโกฏุิยา  ข้ีณาสโว;   

อิเมฺสํ  สงฺข้าตฺธมฺฺมฺานํ  โส  พุาโล่  กล่ํ  นาคฺฺฆตฺิ  โสฬุสินฺตฺิ  ปุคฺฺคฺล่าธิฏฺุฅานา   

เทสนา ฯ

 “น  โส  สงฺฺขุาตฺธมฺฺมฺานํ  กลํ  อคฺฺฆตฺิ  โสฬุสินฺตฺิ;  (คฺาถุาปาททฺวเย)  “(ภิคฺวตฺา)  สงฺข้าตฺธมฺฺมฺา   

วุจฺฺจฺนฺตฺิ  ฃาตฺธมฺฺมฺา  ตฺ่ล่ิตฺธมฺฺมฺา  (อรื่ิยา),  เตฺสุ  (สงฺข้าตฺธมฺฺเมฺสุ  อรื่ิเยสุ)  เห่ฏฺุฅิมฺโกฏุิยา   

โสตฺาปนฺโน  สงฺข้าตฺธมฺฺโมฺ,  อุปรื่ิมฺโกฏุิยา  ข้ีณาสโว  (สงฺข้าตฺธมฺฺโมฺ);  อิเมฺสํ  สงฺข้าตฺธมฺฺมฺานํ   

(อรื่ิยานํ)  โส  พุาโล่  กล่ํ  น  อคฺฺฆตฺิ  โสฬุสินฺตฺิ  ปุคฺฺคฺล่าธิฏฺุฅานา  เทสนา ฯ

 เทสนา อ.เทศนา  ปุคฺฺคฺลาธิฏฺุฅานา อันเป็นปุคฺคฺล่าธิษุฐาน  อิตฺิ ว่า  “(อริยา)  

อ.พุรื่ะอรื่ิยเจฺ้า ท.  ฃาตฺธมฺฺมฺา ผู้่้มฺีธรื่รื่มฺอันรื่่้แล่้ว  ตฺูลิตฺธมฺฺมฺา คฺ่อว่า ผู้่้มฺีธรื่รื่มฺอันชั�งได้

แล่้ว  (ภคฺวตฺา) อันพุรื่ะผู้่้มฺีพุรื่ะภิาคฺเจฺ้า  วุจฺฺจฺนฺตฺิ ย่อมฺตฺรื่ัสเรื่ียก  สงฺฺขุาตฺธมฺฺมฺา ว่าผู้่้มฺี

ธรื่รื่มฺอันกําห่นดแล่้ว,  เตฺสุ  (สงฺฺขุาตฺธมฺฺเมฺสุ  อริเยสุ)  โสตฺาปนฺโน อ.- ในพุรื่ะอรื่ิยเจฺ้า ท.  

ผู้่้มฺีธรื่รื่มฺอันกําห่นดแล่้ว เห่ล่่านั�นห่นา -พุรื่ะโสดาบัน  เหฏฺุฅิมฺโกฏุิยา โดยกําห่นดอัน

มฺีในภิายใตฺ้  สงฺฺขุาตฺธมฺฺโมฺ ช่�อว่าผู้่้มฺีธรื่รื่มฺอันกําห่นดแล่้ว,  ขุีณาสโว อ.พุรื่ะข้ีณาสพุ  

อุปริมฺโกฏุิยา โดยกําห่นดอันมฺีในเบ่�องบน  (สงฺฺขุาตฺธมฺฺโมฺ) ช่�อว่าผู้่้มฺีธรื่รื่มฺอันกําห่นด

แล่้ว;  โส  พุาโล อ.คฺนพุาล่นั�น  น  อคฺฺฆตฺิ ย่อมฺไมฺ่ถุ่งคฺ่า  กลํ ซึ่่�งเสี�ยว  โสฬุสึ ที�สิบ

ห่ก  (อริยานํ) แห่่งพุรื่ะอรื่ิยเจฺ้า ท.  สงฺฺขุาตฺธมฺฺมฺานํ ผู้่้มฺีธรื่รื่มฺอันกําห่นดแล่้ว  อิเมฺสํ

เห่ล่่านี�”  อิตฺิ ดังนี�  (คฺาถุาปาททฺวเย) ในห่มฺวดสองแห่่งบาทแห่่งพุรื่ะคฺาถุา  “น  โส   

สงฺฺขุาตฺธมฺฺมฺานํ  กลํ  อคฺฺฆตฺิ  โสฬุสินฺตฺิ ว่า “น  โส  สงฺข้าตฺธมฺฺมฺานํ  กล่ํ  อคฺฺฆตฺิ  โสฬุส่”  

ดังนี� ฯ

 เทศนาที�เป็นปุคฺคฺล่าธิษุฐานว่า “พุรื่ะอรื่ิยเจฺ้าทั�งห่ล่าย ผู้่้มฺีธรื่รื่มฺที�รื่่้แล่้ว คฺ่อว่าผู้่้มฺีธรื่รื่มฺ

อันชั�งได้แล่้ว พุรื่ะผู้่้มฺีพุรื่ะภิาคฺเจฺ้า ย่อมฺตฺรื่ัสว่าผู้่้มฺีธรื่รื่มฺอันกําห่นดได้แล่้ว, บรื่รื่ดาพุรื่ะ

อรื่ิยะเจฺ้าทั�งห่ล่าย ผู้่้มฺีธรื่รื่มฺอันกําห่นดได้แล่้วเห่ล่่านั�น พุรื่ะโสดาบัน โดยกําห่นดที�ตฺํ�า

สุด ช่�อว่าผู้่้มฺีธรื่รื่มฺที�กําห่นดได้แล่้ว, พุรื่ะข้ีณาสพุ โดยกําห่นดอันมฺีในเบ่�องบน ช่�อว่า

ผู้่้มฺีธรื่รื่มฺที�กําห่นดได้แล่้ว, คฺนพุาล่นั�น ย่อมฺไมฺ่ถุ่งคฺ่าซึ่่�งเสี�ยวที� ๑๖ แห่่งพุรื่ะอรื่ิยเจฺ้า

ทั�งห่ล่าย ผู้่้มฺีธรื่รื่มฺอันกําห่นดแล่้วเห่ล่่านี�” ดังนี� ใน ๒ บาทคฺาถุาว่า “น  โส  สงฺฺขุาตฺ- 

ธมฺฺมฺานํ  กลํ  อคฺฺฆตฺิ  โสฬุสึ”
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 “น  โส  สงฺข้าตฺธมฺฺมฺานํ  กล่ํ  อคฺฺฆตฺิ  โสฬุส่”  สรื่่ปะใน อิตฺิๆ ศัพุท์ สรื่่ปะใน คฺาถุาปาท- 

ทฺวเยๆ วิสยาธารื่ะใน เทสนา  “ฃาตฺธมฺฺมฺา ก็ดี  ตฺ่ล่ิตฺธมฺฺมฺา ก็ดี วิเสสนะข้อง อรื่ิยาๆ  

วุตฺตฺกัมฺมฺะ ใน วุจฺฺจฺนฺตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัมฺมฺวาจฺก  ภิคฺวตฺา อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วุจฺฺจฺนฺตฺิ   

สงฺข้าตฺธมฺฺมฺา สัมฺภิาวนาใน วุจฺฺจฺนฺตฺิ  ฃาตฺธมฺฺมฺา วิวรื่ิยะใน ตฺ่ล่ิตฺธมฺฺมฺาๆ วิวรื่ณะ,  เตฺสุ 

ก็ดี  สงฺข้าตฺธมฺฺเมฺสุ ก็ดี วิเสสนะข้อง อรื่ิเยสุๆ นิทธารื่ณะใน เห่ฏฺุฅิมฺโกฏุิยา  โสตฺาปนฺโน   

เห่ฏฺุฅิมฺโกฏุิยา ตฺตฺิยาวิเสสนะใน โสตฺาปนฺโนๆ นิทธารื่ณียะแล่ะล่ิงคฺัตฺถุะ  สงฺข้าตฺธมฺฺโมฺ  

สัญ่ญ่าวิเสสนะข้อง โสตฺาปนฺโน,  อุปรื่ิมฺโกฏุิยา ตฺตฺิยาวิเสสนะใน ข้ีณาสโวๆ ล่ิงคฺัตฺถุะ  

สงฺข้าตฺธมฺฺโมฺ สัญ่ญ่าวิเสสนะข้อง ข้ีณาสโว,  โส วิเสสนะข้อง พุาโล่ๆ สุทธกัตฺตฺาใน 

อคฺฺฆตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อิเมฺสํ ก็ดี  สงฺข้าตฺธมฺฺมฺานํ ก็ดี วิเสสนะข้อง อรื่ิยานํๆ 

สามฺีสัมฺพุันธะใน โสฬุส่  กล่ํ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อคฺฺฆตฺิ  นศัพุท์ ปฏุิเสธะใน อคฺฺฆตฺิ  โสฬุส่ 

วิเสสนะข้อง กล่ํ”  อิตฺิสัพุท์ สรื่่ปะใน ปุคฺฺคฺล่าธิฏฺุฅานาๆ วิเสสนะข้อง เทสนาๆ ล่ิงคฺัตฺถุะ 

ฯ       

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

๑๒๒. อยํ  ปเนตฺฺถุ  อตฺฺโถุ:  ยา  จฺ  ตฺสฺส  ตฺถุา  ตฺปจฺรื่ณํ  ป่เรื่นฺตฺสฺส  วสฺสสตฺํ  เจฺตฺนา,   

ยา  จฺ  สงฺข้าตฺธมฺฺมฺานํ  กุล่ํ  วา  ภิตฺฺตฺํ  วา  กุกฺกุจฺฺจฺายิตฺฺวา  อภิุญฺฺชนฺตฺานํ  เอกา   

ภิตฺฺตฺจฺฺเฉัทนกุสล่เจฺตฺนา,  ตฺสฺสา  เจฺตฺนาย  สา  ตฺาว  ทีฆรื่ตฺฺตฺํ  ปวตฺฺตฺเจฺตฺนา  โสฬุส่   

กล่ํ  นาคฺฺฆตฺิ ฯ

 อยํ  ปน  เอตฺฺถุ  (คฺาถุาปาททฺวเย)  อตฺฺโถุ:  ยา  จฺ  ตฺสฺส  (พุาล่สฺส)  ตฺถุา  ตฺปจฺรื่ณํ  ป่เรื่นฺตฺสฺส 

วสฺสสตฺํ  เจฺตฺนา,  ยา  จฺ  สงฺข้าตฺธมฺฺมฺานํ  กุล่ํ  วา  ภิตฺฺตฺํ  วา  กุกฺกุจฺฺจฺายิตฺฺวา  อภิุญฺฺชนฺตฺานํ   

(อรื่ิยานํ)  เอกา  ภิตฺฺตฺจฺฺเฉัทนกุสล่เจฺตฺนา,  ตฺสฺสา  เจฺตฺนาย  สา  ตฺาว  ทีฆรื่ตฺฺตฺํ  ปวตฺฺตฺเจฺตฺนา 

โสฬุส่  กล่ํ  น  อคฺฺฆตฺิ ฯ

 ปน ส่วนว่า  อตฺฺโถุ อ.เน่�อคฺวามฺ  เอตฺฺถุ  (คฺาถุาปาททฺวเย) ในห่มฺวดสองแห่่งบาทแห่่ง

พุรื่ะคฺาถุานี�  อยํ นี� :  จฺ ก็  เจฺตฺนา อ.เจฺตฺนา  ตฺสฺส  (พุาลสฺส) ข้องคฺนพุาล่นั�น  ตฺถุา  

ตฺปจฺรณํ  ปูเรนฺตฺสฺส ผู้่้ ยังคฺวามฺปรื่ะพุฤตฺิซึ่่�งตฺบะ ให่้เตฺ็มฺอย่่ อย่างนั�น  วสฺสสตฺํ ตฺล่อด

รื่้อยแห่่งปี  ยา ใด,  สา  ตฺาว  ทีฆรตฺฺตฺํ  ปวตฺฺตฺเจฺตฺนา อ.เจฺตฺนาอันเป็นไปทั�วแล่้ว สิ�น

รื่าตฺรื่ีอันยาวนาน เพุียงนั�น นั�น  น  อคฺฺฆตฺิ ย่อมฺไมฺ่ถุ่งคฺ่า  กลํ ซึ่่�งเสี�ยว  โสฬุสึ ที�สิบห่ก 

ตฺสฺสา  เจฺตฺนาย แห่่ง-,  เอกา  ภตฺฺตฺจฺฺเฉิทนกุสลเจฺตฺนา อ.เจฺตฺนาอันเป็นกุศล่เป็น
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เคฺรื่่�องตฺัดซึ่่�งภิัตฺรื่ อันห่น่�ง  (อริยานํ) ข้องพุรื่ะอรื่ิยเจฺ้า ท.  สงฺฺขุาตฺธมฺฺานํ ผู้่้มฺีธรื่รื่มฺอัน

กําห่นดแล่้ว  กุลํ  วา  ภตฺฺตฺํ  วา  กุกฺกุจฺฺจฺายิตฺฺวา  อภุญฺฺชนฺตฺานํ ผู้่้ ปรื่ะพุฤตฺิรื่ังเกียจฺ

แล่้ว ซึ่่�งตฺรื่ะก่ล่ห่รื่่อ ห่รื่่อว่าซึ่่�งภิัตฺรื่ ไมฺ่บรื่ิโภิคฺอย่่  ยา  จฺ ใดแล่,  -เจฺตฺนานั�น ฯ

 ส่วนเน่�อคฺวามฺใน ๒ บาทคฺาถุานี� ดังนี� : ก็เจฺตฺนาข้องคฺนพุาล่นั�น ผู้่้บําเพุ็ญ่การื่ปรื่ะพุฤตฺิ

ตฺบะเห่มฺ่อนอย่างนั�น ตฺล่อด ๑๐๐ ปีใด, เจฺตฺนาที�เป็นไปสิ�นกาล่ยาวนานเพุียงนั�นนั�น 

ย่อมฺไมฺ่ถุ่งคฺ่าซึ่่�งเสี�ยวที� ๑๖ แห่่งเจฺตฺนานั�น อย่างกับกุศล่เจฺตฺนาเป็นเคฺรื่่�องตฺัดภิัตฺรื่ 

อันห่น่�ง ข้องพุรื่ะอรื่ิยเจฺ้าทั�งห่ล่าย ผู้่้มฺีธรื่รื่มฺอันกําห่นดแล่้ว ผู้่้ปรื่ะพุฤตฺิรื่ังเกียจฺตฺรื่ะก่ล่

ห่รื่่อว่าภิัตฺรื่แล่้วไมฺ่บรื่ิโภิคฺแล่

 ปนศัพุท์ ปักข้ันตฺรื่โชตฺกะ  อยํ วิเสสนะข้อง อตฺฺโถุ  เอตฺฺถุ วิเสสนะข้อง คฺาถุาปาททฺวเยๆ  

วิสยาธารื่ะใน อตฺฺโถุๆ ล่ิงคฺัตฺถุะ,  จฺศัพุท์ วากยารื่ัมฺภิโชตฺกะ  ยา วิเสสนะข้อง เจฺตฺนาๆ 

ล่ิงคฺัตฺถุะ  ตฺสฺส วิเสสนะข้อง พุาล่สฺสๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน เจฺตฺนา  ตฺถุา กิรื่ิยาวิเสสนะ

ใน ป่เรื่นฺตฺสฺส  ตฺปจฺรื่ณํ การื่ิตฺกัมฺมฺะใน ป่เรื่นฺตฺสฺสๆ วิเสสนะข้อง พุาล่สฺส  วสฺสสตฺํ  

อัจฺจฺันตฺสังโยคฺะใน ป่เรื่นฺตฺสฺส,  ยา ก็ดี  เอกา ก็ดี วิเสสนะข้อง ภิตฺฺตฺจฺฺเฉัทนกุสล่- 

เจฺตฺนาๆ ล่ิงคฺัตฺถุะ  จฺศัพุท์ วจฺนาล่ังการื่ะ  สงฺข้าตฺธมฺฺมฺานํ วิเสสนะข้อง อรื่ิยานํ  กุล่ํ 

ก็ดี  ภิตฺฺตฺํ ก็ดี อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน กุกฺกุจฺฺจฺายิตฺฺวา  วา สองศัพุท์ ปทวิกัปปัตฺถุะเข้้ากับ กุล่ํ  

แล่ะ ภิตฺฺตฺํ  กุกฺกุจฺฺจฺายิตฺฺวาๆ ปุพุพุกาล่กิรื่ิยาใน อภิุญฺฺชนฺตฺานํๆ วิเสสนะข้อง อรื่ิยานํๆ 

สามฺีสัมฺพุันธะใน ภิตฺฺตฺจฺฺเฉัทนกุสล่เจฺตฺนา,  สา วิเสสนะข้อง ปวตฺฺตฺเจฺตฺนาๆ สุทธกัตฺตฺา 

ใน อคฺฺฆตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺสฺสา วิเสสนะข้อง เจฺตฺนายๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน 

โสฬุส่  ตฺาวศัพุท์ กิรื่ิยาวิเสสนะใน ปวตฺฺตฺเจฺตฺนา  ทีฆรื่ตฺฺตฺํ อัจฺจฺันตฺสังโยคฺะใน ปวตฺฺตฺ-

เจฺตฺนา  โสฬุส่ วิเสสนะข้อง กล่ํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน อคฺฺฆตฺิ  นศัพุท์ ปฏุิเสธะใน อคฺฺฆตฺิ 

ฯ    

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

๑๒๓. อิทํ  วุตฺฺตฺํ  โห่ตฺิ  “ยํ  ตฺสฺสา  สงฺข้าตฺธมฺฺมฺานํ  เจฺตฺนาย  ผู้ล่ํ;  ตฺํ  โสฬุสโกฏฺุฅาเส   

กตฺฺวา  ตฺโตฺ  เอเกกํ  ปุน  โสฬุสโกฏฺุฅาเส  กตฺฺวา  ตฺโตฺ  เอกสฺส  โกฏฺุฅาสสฺส  ยํ  ผู้ล่ํ;   

ตฺเทว  ตฺสฺส  พุาล่สฺส  ตฺปจฺรื่ณโตฺ  มฺห่นฺตฺตฺรื่นฺตฺิ ฯ

 อิทํ  (อตฺฺถุรื่่ปํ  ภิคฺวตฺา)  วุตฺฺตฺํ  โห่ตฺิ  “ยํ  ตฺสฺสา  สงฺข้าตฺธมฺฺมฺานํ  (อรื่ิยานํ)  เจฺตฺนาย  ผู้ล่ํ;  ตฺํ  (ผู้ล่ํ)  

โสฬุสโกฏฺุฅาเส  กตฺฺวา  ตฺโตฺ  (โสฬุสโกฏฺุฅาสโตฺ)  เอเกกํ  (โกฏฺุฅาสํ)  ปุน  โสฬุสโกฏฺุฅาเส  กตฺฺวา  
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ตฺโตฺ  (โสฬุสโกฏฺุฅาสโตฺ)  เอกสฺส  โกฏฺุฅาสสฺส  ยํ  ผู้ล่ํ;  ตฺํ  เอว  (ผู้ล่ํ)  ตฺสฺส  พุาล่สฺส  ตฺปจฺรื่ณโตฺ  

มฺห่นฺตฺตฺรื่ํ  (โห่ตฺิ)”  อิตฺิ  (ปณฺฑิเตฺน  เวทิตฺพฺุโพุ) ฯ (เรื่ิ�มฺข้้อ ๑๒๐ ห่น้า ๑๒๕) 

 อิทํ  (อตฺฺถุรูปํ) อ.เน่�อคฺวามฺนี�  อิตฺิ ว่า  “ผลํ อ.ผู้ล่  เจฺตฺนาย แห่่งเจฺตฺนา  (อริยานํ) 

ข้องพุรื่ะอรื่ิยเจฺ้า ท.  สงฺฺขุาตฺธมฺฺมฺานํ ผู้่้มฺีธรื่รื่มฺอันกําห่นดแล่้ว  ตฺสฺสา นั�น  ยํ ใด;  ยํ  

ผลํ อ.ผู้ล่ใด  โกฏฺุฅาสสฺส แห่่งส่วน  เอกสฺส ส่วนห่น่�ง  ตฺโตฺ  (โสฬุสโกฏฺุฅาสโตฺ) จฺาก

ส่วนที�สิบห่กนั�น  กตฺฺวา กรื่ะทํา  ตฺํ  (ผลํ) ซึ่่�งผู้ล่นั�น  โสฬุสโกฏฺุฅาเส ให่้เป็นส่วนสิบ

ห่ก ท.  กตฺฺวา กรื่ะทํา  (โกฏฺุฅาสํ) ซึ่่�งส่วน  เอเกกํ ห่น่�งๆ  ตฺโตฺ  (โสฬุสโกฏฺุฅาสโตฺ) 

จฺากส่วนสิบห่กนั�น  โสฬุสโกฏฺุฅาเส ให่้เป็นส่วนสิบห่ก ท.  ปุน อีก;  ตฺํ  เอว  (ผลํ)  

อ.ผู้ล่นั�นนั�นเทียว  มฺหนฺตฺตฺรํ เป็นผู้ล่มฺากกว่า  ตฺปจฺรณโตฺ กว่าการื่ปรื่ะพุฤตฺิซึ่่�งตฺบะ 

ตฺสฺส  พุาลสฺส ข้องคฺนพุาล่นั�น  (โหตฺิ) ย่อมฺเป็น”  (อิตฺิ) ดังนี�  (ภคฺวตฺา)  วุตฺฺตฺํ  

เป็นคฺําอธิบายอันพุรื่ะผู้่้มฺีพุรื่ะภิาคฺเจฺ้าตฺรื่ัสแล่้ว  โหตฺิ ย่อมฺเป็น”  อิตฺิ ดังนี�  (ปณฺฑิเตฺน) 

อันบัณฑิตฺ  (เวทิตฺพฺุโพุ) พุ่งทรื่าบ ฯ

 พุรื่ะผู้่้มฺีพุรื่ะภิาคฺเจฺ้าตฺรื่ัสอธิบายเน่�อคฺวามฺนี�ว่า “ผู้ล่แห่่งเจฺตฺนาข้องพุรื่ะอรื่ิยเจฺ้าทั�งห่ล่าย 

ผู้่้มฺีธรื่รื่มฺอันกําห่นดแล่้วนั�นใด, ผู้ล่ใดแห่่งส่วนห่น่�ง จฺากส่วน ๑๖ ส่วนนั�น ทําผู้ล่นั�น ให่้

เป็น ๑๖ ส่วน ทําส่วนห่น่�งๆ จฺาก ๑๖ ส่วนนั�น ให่้เป็น ๑๖ ส่วนอีก, ผู้ล่นั�นนั�นแห่ล่ะ 

เป็นผู้ล่มฺากกว่าการื่ปรื่ะพุฤตฺิตฺบะข้องคฺนพุาล่นั�น”

 อิทํ วิเสสนะข้อง อตฺฺถุรื่่ปํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ภิคฺวตฺา  

อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน วุตฺฺตฺํๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ  “ยํ วิเสสนะข้อง ผู้ล่ํๆ ล่ิงคฺััตฺถุะ  ตฺสฺสา  

วิเสสนะข้อง เจฺตฺนาย  สงฺข้าตฺธมฺฺมฺานํ วิเสสนะข้อง อรื่ิยานํๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน  

เจฺตฺนายๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน ผู้ล่ํ,  ยํ วิเสสนะข้อง ผู้ล่ํๆ ล่ิงคฺัตฺถุะ  ตฺํ วิเสสนะข้อง ผู้ล่ํๆ 

อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน กตฺฺวา  โสฬุสโกฏฺุฅาเส วิกตฺิกัมฺมฺะใน กตฺฺวาๆ กิรื่ิยาวิเสสนะใน กตฺฺวา  

ตฺโตฺ วิเสสนะข้อง โสฬุสโกฏฺุฅาสโตฺๆ อปาทานใน เอเกกํ  โกฏฺุฅาสํ  เอเกกํ วิเสสนะข้อง 

โกฏฺุฅาสํๆ อวุตฺตฺกัมฺมฺะใน กตฺฺวา  ปุนศัพุท์ กิรื่ิยาวิเสสนะใน กตฺฺวา  โสฬุสโกฏฺุฅาเส  

วิกตฺิกัมฺมฺะใน กตฺฺวาๆ วิเสสนะข้อง ผู้ล่ํ  ตฺโตฺ วิเสสนะข้อง โสฬุสโกฏฺุฅาสโตฺๆ  

อปาทานใน เอกสฺส  โกฏฺุฅาสสฺส  เอกสฺส วิเสสนะข้อง โกฏฺุฅาสสฺสๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน 

ผู้ล่ํ,  เอวศัพุท์ อวธารื่ณะเข้้ากับ ตฺํ วิเสสนะข้อง ผู้ล่ํๆ สุทธกัตฺตฺาใน โห่ตฺิๆ อาข้ยาตฺบท 

กัตฺตฺุวาจฺก  ตฺสฺส วิเสสนะข้อง พุาล่สฺสๆ สามฺีสัมฺพุันธะใน ตฺปจฺรื่ณโตฺๆ อปาทานใน  



๑๑. เรื่่�องอาชีีวกชี่�อว่าชีัมพุุกะ 131วรรค]

มฺห่นฺตฺตฺรื่ํๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โห่ตฺิ’  อิตฺิศัพุท์ สรื่่ปะใน อิทํ  อตฺฺถุรื่่ปํ”  อิตฺิศัพุท์ สรื่่ปะใน  

อตฺฺโถุ ปณฺฑิเตฺน อนภิิห่ิตฺกัตฺตฺาใน เวทิตฺพฺุโพุ ฯ

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

๑๒๔. เทสนาวสาเน  จฺตฺุรื่าสีตฺิยา  ปาณสห่สฺสานํ  ธมฺฺมฺาภิิสมฺโย  อโห่สีตฺิ ฯ

 เทสนาวสาเน ในกาล่เป็นที�สิ�นสุดล่งแห่่งพุรื่ะเทศนา  ธมฺฺมฺาภิสมฺโย อ.การื่ตฺรื่ัสรื่่้ 

ซึ่่�งธรื่รื่มฺ  อโหสิ ได้มฺีแล่้ว  ปาณสหสฺสานํ แก่พุันแห่่งสัตฺว์ ท.  จฺตฺุราสีตฺิยา แปดสิบสี�

อิตฺิ ดังนี�แล่ ฯ

 เวล่าจฺบพุรื่ะเทศนา สัตฺว์ ๘๔,๐๐๐ ได้ตฺรื่ัสรื่่้ธรื่รื่มฺ ดังนี�แล่

 เทสนาวสาเน กาล่สัตฺตฺมฺีใน อโห่สิ  ธมฺฺมฺาภิิสมฺโย สุทธกัตฺตฺาใน อโห่สิๆ อาข้ยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  จฺตฺุรื่าสีตฺิยา วิเสสนะข้อง ปาณสห่สฺสานํๆ สัมฺปทานใน อโห่สิ  อิตฺิศัพุท์  

สมฺาปนะ ฯ

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

ชมฺฺพุุกาชีวกวตฺฺถุุ ฯ

ชมฺฺพุุกาชีวกวตฺฺถุุ  (นิฏฺุฅิตฺํ) ฯ

ชมฺฺพุุกาชีวกวตฺฺถุุ อ.เรื่่�องแห่่งอาชีวกช่�อว่าชัมฺพุุกะ  (นิฏฺุฅิตฺํ) จฺบแล่้ว ฯ

ชมฺฺพุุกาชีวกวตฺฺถุุ สุทธกัตฺตฺาใน นิฏฺุฅิตฺํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก ฯ

จบเร่ื่�องอาชีวกช�่อว่าชัมฺพุุกะ
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วิเครื่าะห์์ศััพุท์์กิตฺก์-สมฺาส-ตัฺท์ธิิตฺ

ชมฺฺพุุกาชีวกวตฺฺถุุ

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	โดยมีวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

 ๑. ชมฺฺพุุโก  จ  โส  อาชีวโก  จาติิ  ชมฺฺพุุกาชีวโก. (ชมฺฺพุุก + อาชีวก) วิเสสนบุุพุพุบุทกัมฺมฺธารย-

สมฺาส

	 	 ชมฺพุโกั		จ	อ.ช่�อวิ�าชัมพุกัะด้วิย		โส	อ.ช่�อวิ�าชัมพุกัะนั�น		อาชีวิโกั		จ	เป็็นอาชีวิกัด้วิย		อิตัิ	เพริาะ

เห์ตัุนั�น		ชมฺพุกัาชีโกั	ช่�อวิ�าชมฺพุกัาชีวิกั.	(อาชีวิกัช่�อวิ�าชัมพุกัะ)

 ๒. ชมฺฺพุุกาชีวกสฺส  วติฺถุุ  ชมฺฺพุุกาชีวกวติฺถุุ. (ชมฺฺพุุกาชีวก + วติฺถุุ) ฉััฏฐีีติัปปุริสสมฺาส

	 	 วิตัฺถุุ	อ.เริ่�อง		ชมฺพุกัาชีวิกัสฺส	แห์�งอาชีวิกัช่�อวิ�าชัมพุกัะ		ชมฺพุกัาชีวิกัวิตัฺถุุ	ช่�อวิ�าชมฺพุกัาชีวิกัวิตัฺถุุ.	

(เริ่�องอาชีวิกัช่�อวิ�าชัมพุกัะ)	

กสฺฺสฺปสฺมฺฺมฺาสฺมฺฺพุุทฺฺธกาโล

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

 กสฺสปสมฺฺมฺาสมฺฺพุุทฺธสฺส  กาโล  กสฺสปสมฺฺมฺาสมฺฺพุุทฺธกาโล. (กสฺสปสมฺฺมฺาสมฺฺพุุทฺธ + กาล)

	 กัาโล	 อ.กัาล	 	 กัสฺสป็สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส	 แห์�งพริะสัมมาสัมพุทธเจ้าพริะนามวิ�ากััสสป็ะ	 	 กัสฺสป็สมฺมา- 

สมฺพุทฺธกัาโล	ช่�อวิ�ากัสฺสป็สมฺมาสมฺพุทฺธกัาล.	(กัาลแห์�งพริะสัมมาสัมพุทธเจ้าพริะนามวิ�ากััสสป็ะ)

คามวาสีี,  ภิิกฺฺขุุ

	 เป็็นสัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาส,	กัิตัันตัสมาส,	กััตัตัุริ่ป็,	ตััสสีลสาธนะ	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 คาเม		วิสตัิ		สีเลนาตัิ		คามวิาสี,		ภิกัฺขุุ.	(คามสทฺท่ป็ป็ท	+	วิส		นิวิาเส	ในกัาริอย่�	+	ณีีป็ัจจัย)

	 (โย		ภิกัฺขุุ)	อ.ภิกัษุุใด		วิสตัิ	ย�อมอย่�		คาเม	ในห์ม่�บุ้าน		สีเลน	โดยป็กัตัิ		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		(โส		

ภิกัฺขุุ)	อ.ภิกัษุุนั�น		คามวิาสี	ช่�อวิ�าคามวิาสี	(ผู้่้อย่�ในห์ม่�บุ้านโดยป็กัตัิ),	ได้แกั�ภิกัษุุ.

เคหทฺฺวารํํ

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 เคห์สฺส		ทฺวิาริํ		เคห์ทฺวิาริํ.	(เคห์	+	ทฺวิาริ)

	 ทฺวิาริํ	อ.ป็ริะตั่		เคห์สฺส	แห์�งเริ่อน		เคห์ทฺวิาริํ	ช่�อวิ�าเคห์ทฺวิาริ.	(ป็ริะตั่เริ่อน)
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เกฺโสีโรํปนตฺฺถาย

	 เป็็นจตัุตัถุีตััป็ป็ุริิสสมาส	โดยมีฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 เกัสานํ		โอโริป็นํ		เกัโสโริป็นํ.	(เกัส	+	โอโริป็น)	ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส

	 	 โอโริป็นํ	อ.กัาริป็ลงลง		เกัสานํ	ซึ่่�งผู้ม	ท.		เกัโสโริป็นํ	ช่�อวิ�าเกัโสโริป็น.	(กัาริป็ลงผู้ม)

 ๒. เกโสโรปนสฺส  อติฺถุาย  เกโสโรปนติฺถุาย. (เกโสโรปน + อติฺถุ) จติุติถุีติัปปุริสสมฺาส

	 	 อตัฺถุาย	เพ่�อป็ริะโยชน์		เกัโสโริป็นสฺส	แกั�กัาริป็ลงลงซึ่่�งผู้ม		เกัโสโริป็นตัฺถุาย	ช่�อวิ�าเกัโสโริป็นตัฺถุ.	

(ป็ริะโยชน์แกั�กัาริป็ลงผู้ม)

สียนตฺฺถาย

	 เป็็นจตัุตัถุีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาห์์วิ�า

 สยนสฺส  อติฺถุาย  สยนติฺถุาย. (สยน + อติฺถุ)

	 อตัฺถุาย	เพ่�อป็ริะโยชน์		สยนสฺส	แห์�งกัารินอน		สยนตัฺถุาย	ช่�อวิ�าสยนตัฺถุ.	(เพ่�อป็ริะโยชน์แกั�กัารินอน)

เนวาสีิโกฺ,  ภิิกฺฺขุุ

	 เป็็นสังสัฏฐีาทิอเนกััตัถุตััทธิตั	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 นิวิาเส		นิยุตัฺโตั		เนวิาสิโกั,		ภิกัฺขุุ.	(นิวิาส	+	ณีิกัป็ัจจัย)

	 (ภิกัฺขุุ)	อ.ภิกัษุุ		นิยุตัฺโตั	ผู้่้ป็ริะกัอบุแล้วิ		นิวิาเส	ในที�เป็็นที�อย่�		เนวิาสิโกั	ช่�อวิ�าเนวิาสิกั	(ผู้่้ป็ริะกัอบุใน

ที�เป็็นที�อย่�,	เจ้าถุิ�น),	ได้แกั�ภิกัษุุ.				

นิปนฺนฏฺฺ€านํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 นิป็นฺนญฺฺจ		ตัํ		€านญฺฺจาตัิ		นิป็นฺนฏฺ€านํ.	(นิป็นฺน	+	€าน)

	 นิป็นฺนํ	 	จ	อ.เป็็นที�นอนแล้วิด้วิย		ตัํ	อ.เป็็นที�นอนแล้วินั�น		€านํ		จ	 เป็็นที�ด้วิย	อิตัิ	 เพริาะเห์ตัุนั�น	 

นิป็นฺนฏฺ€านํ	ช่�อวิ�านิป็นฺนฏฺ€าน.	(ที�เป็็นที�นอนแล้วิ)

อานีตฺนหาปิโตฺ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสััมพัันธ์ ภาค ๓134 [๕.พาล

	 อานีโตั		จ		โส		นห์าป็ิโตั		จาตัิ		อานีตันห์าป็ิโตั.	(อานีตั	+	นห์าป็ิตั)

	 อานีโตั		จ	อ.อันถุ่กันํามาแล้วิด้วิย		โส	อ.อันถุ่กันํามาแล้วินั�น		นห์าป็ิโตั		จ	เป็็นช�างกััลบุกัด้วิย		อิตัิ	

เพริาะเห์ตัุนั�น		อานีตันห์าป็ิโตั	ช่�อวิ�าอานีตันห์าป็ิตั.	(ช�างกััลบุกัที�ถุ่กันํามาแล้วิ)	

ทฺินฺนสีาฏฺกฺํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ทินฺนญฺฺจ		ตัํ		สาฏกัญฺฺจาตัิ		ทินฺนสาฏกัํ.	(ทินฺน	+	สาฏกั)

	 ทินฺนํ		จ	อ.อันถุ่กัถุวิายแล้วิด้วิย		ตัํ	อ.อันถุ่กัถุวิายแล้วินั�น		สาฏกัํ		จ	เป็็นผู้้าสาฎกัด้วิย		อิตัิ	เพริาะ

เห์ตัุนั�น		ทินฺนสาฏกัํ	ช่�อวิ�าทินฺนสาฏกั.	(ผู้้าสาฎกัที�ถุ่กัถุวิายแล้วิ)

อาภิตฺมญฺฺจกฺํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 อาภตัญฺฺจ		ตัํ		มญฺฺจกัญฺฺจาตัิ		อาภตัมญฺฺจกัํ.	(อาภตั	+	มญฺฺจกั)

	 อาภตัํ		จ	อ.อันถุ่กันํามาแล้วิด้วิย		ตัํ	อ.อันถุ่กันํามาแล้วินั�น		มญฺฺจกัํ		จ	เป็็นเตัียงด้วิย		อิตัิ	เพริาะ

เห์ตัุนั�น		อาภตัมญฺฺจกัํ	ช่�อวิ�าอาภตัมญฺฺจกั.	(เตัียงที�ถุ่กันํามาแล้วิ)

อนาทฺยิตฺฺวา

	 เป็็นนนิบุาตับุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

 น  อาทยิติฺวา  อนาทยิติฺวา. (น + อาทยิติฺวา)

	 อาทยิตัฺวิา	ถุ่อเอาแล้วิ		น	ห์ามิได้		อนาทยิตัฺวิา	ช่�อวิ�าอนาทยิตัฺวิา.	(ไม�ถุ่อเอาแล้วิ)

กฺตฺฺตฺพฺฺพฺวตฺฺตฺํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 กัตัฺตัพฺพญฺฺจ		ตัํ		วิตัฺตัญฺฺจาตัิ		กัตัฺตัพฺพวิตัฺตัํ.	(กัตัฺตัพฺพ	+	วิตัฺตั)

	 กัตัฺตัพฺพํ		จ	อ.อันพ่งถุ่กักัริะทําด้วิย		ตัํ	อ.อันพ่งถุ่กักัริะทํานั�น		วิตัฺตัํ		จ	เป็็นขุ้อวิัตัริด้วิย		อิตัิ	เพริาะ

เห์ตัุนั�น		กัตัฺตัพฺพวิตัฺตัํ	ช่�อวิ�ากัตัฺตัพฺพวิตัฺตั.	(ขุ้อวิัตัริที�พ่งทํา)
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ภิิกฺฺขุาจารํเวลา

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	โดยมีจตัุตัถุีตััป็ป็ุริิสสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 ภิกัฺขุาย		จาโริ		ภิกัฺขุาจาโริ.	(ภิกัฺขุา	+	ภิกัฺขุา)	จตัุตัถุีตััป็ป็ุริิสสมาส

	 	 จาโริ	อ.เป็็นที�เที�ยวิไป็		ภิกัฺขุาย	เพ่�อภิกัษุา		ภิกัฺขุาจาโริ	ช่�อวิ�าภิกัฺขุาจาริ.	(เป็็นที�เที�ยวิไป็เพ่�อภิกัษุา) 

	 ๒.	 ภิกัฺขุาจาโริ		จ		 โส		 เวิลา		จาตัิ	 	ภิกัฺขุาจาริเวิลา.	 (ภิกัฺขุาจาริ	+	 เวิลา)	 วิิเสสนบุุพพบุท- 

กัมฺมฺธารยสมฺาส

	 	 ภิกัฺขุาจาโริ		จ	อ.เป็็นที�เที�ยวิไป็เพ่�อภิกัษุาด้วิย		โส	อ.เป็็นที�เที�ยวิไป็เพ่�อภิกัษุานั�น		เวิลา		จ	เป็็น

เวิลาด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		ภิกัฺขุาจาริเวิลา	ช่�อวิ�าภิกัฺขุาจาริเวิลา.	(เวิลาเป็็นที�เที�ยวิไป็เพ่�อภิกัษุา)

คณฺฺฑิิสีทฺฺโทฺ

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 คณีฺฑิิยา		สทฺโท		คณีฺฑิิสทฺโท.	(คณีฺฑิี	+	สทฺท)

	 สทฺโท	อ.เสียง		คณีฺฑิิยา	แห์�งริะฆััง		คณีฺฑิิสทฺโท	ช่�อวิ�าคณีฺฑิิสทฺท.	(เสียงริะฆััง)

นขุปิฏฺฺโ€

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 นขุสฺส		ป็ิฏฺโ€		นขุป็ิฏฺโ€.	(นขุ	+	ป็ิฏฺ€)

	 ป็ิฏฺโ€	อ.ห์ลัง		นขุสฺส	แห์�งเล็บุ		นขุป็ิฏฺโ€	ช่�อวิ�านขุป็ิฏฺ€.	(ห์ลังเล็บุ)

อาคมนมคฺโค

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 อาคมนญฺฺจ		ตัํ		มคฺโค		จาตัิ		อาคมนมคฺโค.	(อาคมน	+	มคฺค)

	 อาคมนํ	 	 จ	 อ.เป็็นที�มาด้วิย	 	 ตัํ	 อ.เป็็นที�มานั�น	 	 มคฺโค	 	 จ	 เป็็นห์นทางด้วิย	 	 อิตัิ	 เพริาะเห์ตัุนั�น		 

อาคมนมคฺโค	ช่�อวิ�าอาคมนมคฺค.	(ห์นทางเป็็นที�มา)
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กฺุลุปโกฺ,  ภิิกฺฺขุุ

	 เป็็นทุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส,	เป็็นกัิตัันตัสมาส,	กััตัตัุริ่ป็,	กััตัตัุสาธนะ	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 กัุลํ		อุป็คจฺฉัตัีตัิ		กัุลุป็โกั,		ภิกัฺขุุ.	(กัุลสทฺท่ป็ป็ท	+	อุป็	+	คมุ		คตัิมฺห์ิ	ในกัาริไป็	+	กัฺวิิป็ัจจัย)

	 (โย		ภิกัฺขุุ)	อ.ภิกัษุุใด		อุป็คจฺฉัตัิ	ย�อมเขุ้าไป็ใกัล้		กัุลํ	ซึ่่�งตัริะกั่ล		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		(โส		ภิกัฺขุุ)	

อ.ภิกัษุุนั�น		กัุลุป็โกั	ช่�อวิ�ากัุลุป็กั	(ผู้่้ถุ่งตัริะกั่ล),	ได้แกั�ภิกัษุุ.

นิกฺฺขุนฺตฺเวลา

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 นิกัฺขุนฺตัญฺฺจ		ตัํ		เวิลา		จาตัิ		นิกัฺขุนฺตัเวิลา.	(นิกัฺขุนฺตั	+	เวิลา)

	 นิกัฺขุนฺตัํ		จ	อ.เป็็นที�ออกัไป็แล้วิด้วิย		ตัํ	อ.เป็็นที�ออกัไป็แล้วินั�น		เวิลา		จ	เป็็นเวิลาด้วิย		อิตัิ	เพริาะ

เห์ตัุนั�น		นิกัฺขุนฺตัเวิลา	ช่�อวิ�านิกัฺขุนฺตัเวิลา.	(เวิลาเป็็นที�ออกัไป็แล้วิ)

วิหารํสีมฺมชฺฺชฺนสีทฺฺโทฺ

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	โดยมีฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 วิิห์าริสฺส		สมฺมชฺชนํ		วิิห์าริสมฺมชฺชนํ.	(วิิห์าริ	+	สมฺมชฺชน)	ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส

	 	 สมฺมชฺชนํ	อ.กัาริกัวิาด		วิิห์าริสฺส	ซึ่่�งวิิห์าริ		วิิห์าริสมฺมชฺชนํ	ช่�อวิ�าวิิห์าริสมฺมชฺชน.	(กัาริกัวิาดวิิห์าริ) 

	 ๒.	 วิิห์าริสมฺมชฺชนสฺส		สทฺโท		วิิห์าริสมฺมชฺชนสทฺโท.	(วิิห์าริสมฺมชฺชน	+	สทฺท)	ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส

	 	 สทฺโท	 อ.เสียง	 	 วิิห์าริสมฺมชฺชนสฺส	 แห์�งกัาริกัวิาดซึ่่�งวิิห์าริ	 	 วิิห์าริสมฺมชฺชนสทฺโท	 ช่�อวิ�าวิิห์าริ- 

สมฺมชฺชนสทฺท.	(เสียงแห์�งกัาริกัวิาดวิิห์าริ)

ปานียฆฏฺปรํิโภิชฺนียฆฏฺา

	 เป็็นอิตัริีตัริโยคทวิันทสมาส	โดยมีฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	และฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�	

	 ๑.	 ป็านียสฺส		ฆัโฏ		ป็านียฆัโฏ.	(ป็านีย	+	ฆัฏ)	ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส

	 	 ฆัโฏ	อ.ห์ม้อ		ป็านียสฺส	แห์�งนํ�าอันบุุคคลพ่งด่�ม		ป็านียฆัโฏ	ช่�อวิ�าป็านียฆัฏ.	(ห์ม้อนํ�าด่�ม)

	 ๒.	 ป็ริิโภชนียสฺส		ฆัโฏ		ป็ริิโภชนียฆัโฏ.	(ป็ริิโภชนีย	+	ฆัฏ)	ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส

	 	 ฆัโฏ	อ.ห์ม้อ		ป็ริิโภชนียสฺส	แห์�งนํ�าอันบุุคคลพ่งใช้สอย		ป็ริิโภชนียฆัโฏ	ช่�อวิ�าป็ริิโภชนียฆัฏ.	(ห์ม้อ

นํ�าใช้สอย)
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	 ๓.	 ป็านียฆัโฏ	 	 จ	 	 ป็ริิโภชนียฆัโฏ	 	 จ	 	 ป็านียฆัฏป็ริิโภชนียฆัฏา.	 (ป็านียฆัฏ	 +	 ป็ริิโภชนียฆัฏ)	 

อิตัริีตัริโยคทวิันทสมาส

	 	 ป็านียฆัโฏ		จ	อ.ห์ม้อแห์�งนํ�าอันบุุคคลพ่งด่�มด้วิย		ป็ริิโภชนียฆัโฏ		จ	อ.ห์ม้อแห์�งนํ�าอันบุุคคล 

พ่งใช้สอยด้วิย		ป็านียฆัฏป็ริิโภชนียฆัฏา	ช่�อวิ�าป็านียฆัฏป็ริิโภชนียฆัฏ.	(ห์ม้อนํ�าด่�มและห์ม้อนํ�าใช้สอย)

อุทฺกฺาสีิญฺฺจนสีทฺฺโทฺ

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	โดยมีฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 อุทกัสฺส		อาสิญฺฺจนํ		อุทกัาสิญฺฺจนํ.	(อุทกั	+	อาสิญฺฺจน)	ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส

	 	 อาสิญฺฺจนํ	อ.กัาริเท		อุทกัสฺส	ซึ่่�งนํ�า		อุทกัาสิญฺฺจนํ	ช่�อวิ�าอุทกัาสิญฺฺจน.	(กัาริเทนํ�า)

	 ๒.	 อุทกัาสิญฺฺจนสฺส		สทฺโท		อุทกัาสิญฺฺจนสทฺโท.	(อุทกัาสิญฺฺจน	+	สทฺท)	ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส

	 	 สทฺโท	อ.เสียง		อุทกัาสิญฺฺจนสฺส	แห์�งกัาริเทซึ่่�งนํ�า		อุทกัาสิญฺฺจนสทฺโท	ช่�อวิ�าอุทกัาสิญฺฺจนสทฺท.	 

(เสียงแห์�งกัาริเทนํ�า)

อิรํิยาปถสีมฺปตฺฺตฺิ

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

 อิริยาปถุสฺส  สมฺฺปติฺติิ  อิริยาปถุสมฺฺปติฺติิ. (อิริยาปถุ + สมฺฺปติฺติิ)

	 สมฺป็ตัฺตัิ	อ.ควิามถุ่งพริ้อม		อิริิยาป็ถุสฺส	แห์�งอิริิยาบุถุ		อิริิยาป็ถุสมฺป็ตัฺตัิ	ช่�อวิ�าอิริิยาป็ถุสมฺป็ตัฺตัิ.	(ควิาม

ถุ่งพริ้อมแห์�งอิริิยาบุถุ)

ปณฺฺฑิิตฺภิาโว

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ป็ณีฺฑิิตัสฺส		ภาโวิ		ป็ณีฺฑิิตัภาโวิ.	(ป็ณีฺฑิิตั	+	ภาวิ)

	 ภาโวิ	 อ.ควิามเป็็น	 	 ป็ณีฺฑิิตัสฺส	 	 (อตัฺตัโน)	 แห์�งตัน	 ผู้่้เป็็นบุัณีฑิิตั	 	 ป็ณีฺฑิิตัภาโวิ	 ช่�อวิ�าป็ณีฺฑิิตัภาวิ.	

(ควิามที�ตันเป็็นบุัณีฑิิตั)
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นานคฺครํสีโภิชฺนํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	 โดยมีวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	 และฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณี-

พห์ุพพีห์ิสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 อคฺโค		จ		โส		ริโส		จาตัิ		อคฺคริโส.	(อคฺค	+	ริส)	วิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส

	 	 อคฺโค		จ	อ.อันเลิศด้วิย		โส	อ.อันเลิศนั�น		ริโส		จ	เป็็นริสด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		อคฺคริโส

ช่�อวิ�าอคฺคริส.	(ริสอันเลิศ)

	 ๒.	 นานา		อคฺคริโส		ยสฺสาตัิ		นานคฺคริสํ,		โภชนํ.	(นานา	+	อคฺคริส)	ฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณี- 

พห์ุพพีห์ิสมาส

	 	 อคฺคริโส	อ.ริสอันเลิศ		นานา	ตั�างๆ		ยสฺส		(โภชนสฺส)	แห์�งโภชนะใด		(อตัฺถุิ)	มีอย่�		อิตัิ	เพริาะ

เห์ตัุนั�น		(ตัํ		โภชนํ)	อ.โภชนะนั�น		นานคฺคริสํ	ช่�อวิ�านานคฺคริส	(มีริสอันเลิศตั�างๆ),	ได้แกั�โภชนะ.

	 ๓.	 นานคฺคริสญฺฺจ	 	 ตัํ	 	 โภชนญฺฺจาตัิ	 	 นานคฺคริสโภชนํ.	 (นานคฺคริส	 +	 โภชน)	 วิิเสสนบุุพพบุท 

กัมฺมฺธารยสมฺาส

	 	 นานคฺคริสํ		จ	อ.อันมีริสอันเลิศตั�างๆ	ด้วิย		ตัํ	อ.อันมีริสอันเลิศตั�างๆ	นั�น		โภชนํ		จ	เป็็นโภชนะ

ด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		นานคฺคริสโภชนํ	ช่�อวิ�านานคฺคริสโภชน.	(โภชนะมีริสอันเลิศตั�างๆ)

อนฺตฺรํามคฺโค

	 เป็็นอมาทิป็ริตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 มคฺคสฺส		อนฺตัริา		อนฺตัริามคฺโค.	(อนฺตัริา	+	มคฺค)

	 อนฺตัริา	ในริะห์วิ�าง		มคฺคสฺส	แห์�งห์นทาง		อนฺตัริามคฺโค	ช่�อวิ�าอนฺตัริามคฺค.	(ริะห์วิ�างทาง)

วสีนฏฺฺ€านํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 วิสนญฺฺจ		ตัํ		€านญฺฺจาตัิ		วิสนฏฺ€านํ.	(วิสน	+	€าน)

	 วิสนํ		จ	อ.เป็็นที�อย่�ด้วิย		ตัํ	อ.เป็็นที�อย่�นั�น		€านํ		จ	เป็็นที�ด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		วิสนฏฺ€านํ	 

ช่�อวิ�าวิสนฏฺ€าน.	(ที�เป็็นที�อย่�)
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เอตฺฺตฺกฺํ,  กฺมฺมํ

	 เป็็นสังสัฏฐีาทิอเนกััตัถุตััทธิตั	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 เอตัํ		ป็ริิมาณีํ		ยสฺสาตัิ		เอตัฺตักัํ,		กัมฺมํ.	(เอตั	+	ตัฺตักัป็ัจจัย)

	 ป็ริิมาณีํ	อ.ป็ริะมาณี		เอตัํ	เท�านี�		ยสฺส		(กัมฺมสฺส)	แห์�งกัริริมใด		(อตัฺถุิ)	มีอย่�		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		

(ตัํ		กัมฺมํ)	อ.กัริริมนั�น		เอตัฺตักัํ	ช่�อวิ�าเอตัฺตักั	(มีป็ริะมาณีเท�านี�),	ได้แกั�กัริริม.

วีสีตฺิวสีฺสีสีหสีฺสีานิ

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	โดยมีอสมาห์าริทิคุสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 วิีสตัิ		วิสฺสานิ		วิีสตัิวิสฺสานิ.	(วิีสตัิ	+	วิสฺส)	อสมาห์าริทิคุสมาส

  วสฺสานิ อ.ปี ท.  วีสติิ ยี�สิบุ  วีสติิวสฺสานิ ช่�อว่าวีสติิวสฺส. (๒๐ ปี)

	 ๒.	 วิีสตัิวิสฺสานํ		สห์สฺสานิ		วิีสตัิวิสฺสสห์สฺสานิ.	(วิีสตัิวิสฺส	+	สห์สฺส)	ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส

	 	 สห์สฺสานิ	อ.พัน	ท.		วิีสตัิวิสฺสานํ	แห์�งป็ียี�สิบุ	ท.		วิีสตัิวิสฺสสห์สฺสานิ	ช่�อวิ�าวิีสตัิวิสฺสสห์สฺส.	(สอง

ห์ม่�นป็ี)

อายุหปรํิโยสีานํ

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 อายุสฺส		ป็ริิโยสานํ		อายุห์ป็ริิโยสานํ.	(อายุ	+	ป็ริิโยสาน)

	 ป็ริิโยสานํ	อ.กัาลเป็็นที�สิ�นสุดลงริอบุ		อายุสฺส	แห์�งอายุ		อายุห์ป็ริิโยสานํ	ช่�อวิ�าอายุห์ป็ริิโยสาน.	(กัาล

เป็็นที�สิ�นสุดลงแห์�งอายุ)

มหาทฺุกฺฺขุํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 มห์นฺตัญฺฺจ		ตัํ		ทุกัฺขุญฺฺจาตัิ		มห์าทุกัฺขุํ.	(มห์นฺตั	+	ทุกัฺขุ)

	 มห์นฺตัํ		จ	อ.ให์ญ่�ด้วิย		ตัํ	อ.ให์ญ่�นั�น		ทุกัฺขุํ		จ	เป็็นทุกัขุ์ด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		มห์าทุกัฺขุํ	ช่�อวิ�า

มห์าทุกัฺขุ.	(ทุกัขุ์ให์ญ่�)
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พุุทฺฺธุปฺปาโทฺ

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

 พุุทฺธสฺส  อุปฺปาโท  พุุทฺธุปฺปาโท. (พุุทฺธ + อุปฺปาท)

	 อุป็ฺป็าโท	อ.กัาริเสด็จอุบุัตัิขุ่�น		พุทฺธสฺส	แห์�งพริะพุทธเจ้า		พุทฺธุป็ฺป็าโท	ช่�อวิ�าพุทฺธุป็ฺป็าท.	(กัาริเสด็จอุบุัตัิ

ขุ่�นแห์�งพริะพุทธเจ้า)

รําชฺคหนครํํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ริาชคห์ญฺฺจ		ตัํ		นคริญฺฺจาตัิ		ริาชคห์นคริํ.	(ริาชคห์	+	นคริ)

	 ริาชคห์ํ		จ	อ.ช่�อวิ�าริาชคฤห์์ด้วิย		ตัํ	อ.ช่�อวิ�าริาชคฤห์์นั�น		นคริํ		จ	เป็็นเม่องด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น

		ริาชคห์นคริํ	ช่�อวิ�าริาชคห์นคริ.	(เม่องช่�อวิ�าริาชคฤห์์)

พฺหุอนฺนปานํ  

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	โดยมีสมาห์าริทวิันทสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 อนฺนญฺฺจ		ป็านญฺฺจ		อนฺนป็านํ.	(อนฺน	+	ป็าน)	สมาห์าริทวิันทสมาส

	 	 อนฺนํ		จ	อ.ขุ้าวิด้วิย		ป็านํ		จ	อ.นํ�าอันบุุคคลพ่งด่�มด้วิย		อนฺนป็านํ	ช่�อวิ�าอนฺนป็าน.	(ขุ้าวิและนํ�า)

	 ๒.	 พห์ุ		จ		ตัํ		อนฺนป็านญฺฺจาตัิ		พห์ุอนฺนป็านํ.	(พห์ุ	+	อนฺนป็าน)	วิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส

	 	 พห์ุ	 	 จ	อ.มากัด้วิย	 	ตัํ	 อ.มากันั�น	 	 อนฺนป็านํ	 	 จ	 เป็็นขุ้าวิและนํ�าด้วิย	 	อิตัิ	 เพริาะเห์ตัุนั�น		 

พห์ุอนฺนป็านํ	ช่�อวิ�าพห์ุอนฺนป็าน.	(ขุ้าวิและนํ�ามากั)

กฺุลฆรํํ

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 กัุลสฺส		ฆัริํ		กัุลฆัริํ.	(กัุล	+	ฆัริ)

	 ฆัริํ	อ.เริ่อน		กัุลสฺส	แห์�งตัริะกั่ล		กัุลฆัริํ	ช่�อวิ�ากัุลฆัริ.	(เริ่อนตัริะกั่ล)
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คมนกฺาโล

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 คมนญฺฺจ		ตัํ		กัาโล		จาตัิ		คมนกัาโล.	(คมน	+	กัาล)

	 คมนํ		จ	อ.เป็็นที�ไป็ด้วิย		ตัํ	อ.เป็็นที�ไป็นั�น		กัาโล		จ	เป็็นกัาลด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		คมนกัาโล	

ช่�อวิ�าคมนกัาล.	(กัาลเป็็นที�ไป็)

สฺรํีรํวลญฺฺโชฺ

	 เป็็นสัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 สริีเริ		วิลญฺฺโช		สริีริวิลญฺฺโช.	(สริีริ	+	วิลญฺฺช)

	 วิลญฺฺโช	อ.อุจจาริะ		สริีเริ	ในสริีริะ		สริีริวิลญฺฺโช	ช่�อวิ�าสริีริวิลญฺฺช.	(อุจจาริะในสริีริะ)

พุาลตฺา

	 เป็็นภาวิตััทธิตั	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 พาลสฺส		ภาโวิ		พาลตัา.	(พาล	+	ตัาป็ัจจัย)

	 ภาโวิ	อ.ควิามเป็็น		พาลสฺส		(ทาริกัสฺส)	แห์�งเด็กั	ผู้่้เป็็นคนเขุลา		พาลตัา	ช่�อวิ�าพาลตัา.	(ควิามเป็็น

คนเขุลา)

อชฺานนฺโตฺ,  ทฺารํโกฺ

	 เป็็นนนิบุาตับุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

 น  ชานนฺโติ  อชานนฺโติ,  ทารโก. (น + ชานนฺติ)

	 (ทาริโกั)	อ.เด็กั		ชานนฺโตั	ริ่้อย่�		น	ห์ามิได้		อชานนฺโตั	ช่�อวิ�าอชานนฺตั	(ผู้่้ไม�ริ่้อย่�),	ได้แกั�เด็กั.

มหลฺลกฺกฺาโล

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 มห์ลฺลกัสฺส		กัาโล		มห์ลฺลกักัาโล.	(มห์ลฺลกั	+	กัาล)

	 กัาโล	อ.กัาล		มห์ลฺลกัสฺส		(อตัฺตัโน)	แห์�งตัน	ผู้่้เป็็นคนให์ญ่�		มห์ลฺลกักัาโล	ช่�อวิ�ามห์ลฺลกักัาล.	(กัาล

ที�ตันเป็็นคนให์ญ่�)
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มาตฺาปิตฺโรํ

	 เป็็นอิตัริีตัริโยคทวิันทสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 มาตัา		จ		ป็ิตัา		จ		มาตัาป็ิตัโริ.	(มาตัุ	+	ป็ิตัุ)

	 มาตัา		จ	อ.มาริดาด้วิย		ป็ิตัา		จ	อ.บุิดาด้วิย		มาตัาป็ิตัโริ	ช่�อวิ�ามาตัาป็ิตัุ.	(มาริดาและบุิดา)

คลปฺปมาโณฺ, อาวาโฏฺ

	 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 คโล		ป็มาณีํ		ยสฺสาตัิ		คลป็ฺป็มาโณี,		อาวิาโฏ.	(คล	+	ป็มาณี)

	 คโล	อ.คอ		ป็มาณีํ	เป็็นป็ริะมาณี		ยสฺส		(อาวิาฏสฺส)	แห์�งห์ลุมใด		(อตัฺถุิ)	มีอย่�		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น

		(โส		อาวิาโฏ)	อ.ห์ลุมนั�น		คลป็ฺป็มาโณี	ช่�อวิ�าคลป็ฺป็มาณี	(มีคอเป็็นป็ริะมาณี),	ได้แกั�ห์ลุม.

อํสีกฺูฏฺา

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 อํสานํ		กั่ฏา		อํสกั่ฏา.	(อํส	+	กั่ฏ)

	 กั่ฏา	อ.จะงอย	ท.		อํสานํ	แห์�งบุ�า	ท.		อํสกั่ฏา	ช่�อวิ�าอํสกั่ฏ.	(จะงอยบุ�า)

ตฺาลฏฺฺ€ิขุณฺฺโฑิ

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	โดยมีฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 ตัาลสฺส		อฏฺ€ิ		ตัาลฏฺ€ิ.	(ตัาล	+	อฏฺ€ิ)	ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส

	 	 อฏฺ€ิ	อ.เมล็ด		ตัาลสฺส	แห์�งตัาล		ตัาลฏฺ€ิ	ช่�อวิ�าตัาลฏฺ€ิ.	(เมล็ดตัาล)

	 ๒.	 ตัาลฏฺ€ิสฺส		ขุณีฺโฑิ		ตัาลฏฺ€ิขุณีฺโฑิ.	(ตัาลฏฺ€ิ	+	ขุณีฺฑิ)	ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส

	 	 ขุณีฺโฑิ	อ.ชิ�น		ตัาลฏฺ€ิสฺส	แห์�งเมล็ดแห์�งตัาล		ตัาลฏฺ€ิขุณีฺโฑิ	ช่�อวิ�าตัาลฏฺ€ิขุณีฺฑิ.	(ชิ�นแห์�งเมล็ด

ติาล)

อนิจฺฉมาโน,  อาชฺีวโกฺ

	 เป็็นนนิบุาตับุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

 น  อิจฺฉัมฺาโน  อนิจฺฉัมฺาโน,  อาชีวโก. (น + อิจฺฉัมฺาน)

	 (อาชีวิโกั)	อ.อาชีวิกั		อิจฺฉัมาโน	ป็ริาริถุนาอย่�		น	ห์ามิได้		อนิจฺฉัมาโน	ช่�อวิ�าอนิจฺฉัมาน	(ไม�ป็ริาริถุนา



๑๑. เรื่่�องอาชีีวกชี่�อว่าชีัมพุุกะ 143วรรค]

อย่�),	ได้แกั�อาชีวิกั.	

คตฺภิาโว

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 คตัานํ		ภาโวิ		คตัภาโวิ.	(คตั	+	ภาวิ)

	 ภาโวิ	อ.ควิามเป็็น		คตัานํ		(อาชีวิกัานํ)	แห์�งอาชีวิกั	ท.	ผู้่้ไป็แล้วิ		คตัภาโวิ	ช่�อวิ�าคตัภาวิ.	(ควิามที�

อาชีวิกัเป็็นผู้่้ไป็แล้วิ)

อาโลปกฺารํโกฺ,  คูโถ

	 เป็็นทุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 อาโลป็ํ		กัโริตัีตัิ		อาโลป็กัาริโกั,		ค่โถุ.	(อาโลป็สทฺท่ป็ป็ท	+	กัริ		กัริเณี	ในกัาริกัริะทํา	+	ณีฺวิุป็ัจจัย)

	 (โย		ค่โถุ)	อ.ค่ถุใด		กัโริตัิ	ย�อมกัริะทํา		อาโลป็ํ	ให์้เป็็นคํา		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		(โส		ค่โถุ)	อ.ค่ถุ

นั�น		อาโลป็กัาริโกั	ช่�อวิ�าอาโลป็กัาริกั	(ทําให์้เป็็นคํา),	ได้แกั�ค่ถุ.

อนฺโตฺคามํ

	 เป็็นนิบุาตับุุพพกัะ	อัพยยีภาวิสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 คามสฺส		อนฺโตั		อนฺโตัคามํ.	(อนฺโตั	+	คาม)

	 อนฺโตั	ในภายใน		คามสฺส	แห์�งห์ม่�บุ้าน		อนฺโตัคามํ	ช่�อวิ�าอนฺโตัคาม.	(ภายในห์ม่�บุ้าน)

ทฺุตฺิโย,  ทฺิวโสี

	 เป็็นสังขุยาตััทธิตั	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ทฺวิินฺนํ		ป็่ริโณี		ทุตัิโย,		ทิวิโส.	(ทฺวิิ	+	ตัิยป็ัจจัย)

	 (ทิวิโส)	อ.วิัน		ป็่ริโณี	อันเป็็นเห์ตัุเตั็ม		ทฺวิินฺนํ	แห์�งสอง	ท.		ทุตัิโย	ช่�อวิ�าทุตัิย	(ที�	๒),	ได้แกั�วิัน.

ตฺตฺิโย,  ทฺิวโสี

	 เป็็นสังขุยาตััทธิตั	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ตัิณีฺณีํ		ป็่ริโณี		ตัตัิโย,		ทิวิโส.	(ตัิ	+	ตัิยป็ัจจัย)

	 (ทิวิโส)	อ.วิัน		ป็่ริโณี	อันเป็็นเห์ตัุเตั็ม		ตัิณีฺณีํ	แห์�งสาม	ท.		ตัตัิโย	ช่�อวิ�าตัตัิย	(ที�	๓),	ได้แกั�วิัน.
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จตฺุตฺฺโถ,  ทฺิวโสี

	 เป็็นสังขุยาตััทธิตั	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 จตัุนฺนํ		ป็่ริโณี		จตัุตัฺโถุ,		ทิวิโส.	(จตัุ	+	ถุป็ัจจัย)

	 (ทิวิโส)	อ.วิัน		ป็่ริโณี	อันเป็็นเห์ตัุเตั็ม		จตัุนฺนํ	แห์�งสี�	ท.		จตัุตัฺโถุ	ช่�อวิ�าจตัุตัฺถุ	(ที�	๔),	ได้แกั�วิัน.

อุจฺจารํกฺรํณฺฏฺฺ€านํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	โดยมีฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 อุจฺจาริสฺส		กัริณีํ		อุจฺจาริกัริณีํ.	(อุจฺจาริ	+	กัริณี)	ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส

	 	 กัริณีํ	อ.เป็็นที�กัริะทํา		อุจฺจาริสฺส	ซึ่่�งอุจจาริะ		อุจฺจาริกัริณีํ	ช่�อวิ�าอุจฺจาริกัริณี.	(เป็็นที�ทําอุจจาริะ)

	 ๒.	 อุจฺจาริกัริณีญฺฺจ		ตัํ	 	 €านญฺฺจาตัิ	 	อุจฺจาริกัริณีฏฺ€านํ.	 (อุจฺจาริกัริณี	+	€าน)	 วิิเสสนบุุพพบุท- 

กัมฺมฺธารยสมฺาส

	 	 อุจฺจาริกัริณีํ		จ	อ.เป็็นที�กัริะทําซึ่่�งอุจจาริะด้วิย		ตัํ	อ.เป็็นที�กัริะทําซึ่่�งอุจจาริะนั�น		€านํ		จ	เป็็นที�

ด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		อุจฺจาริกัริณีฏฺ€านํ	ช่�อวิ�าอุจฺจาริกัริณีฏฺ€าน.	(ที�เป็็นที�ทําอุจจาริะ,	ที�ถุ�ายอุจจาริะ)

ปิฏฺฺ€ิปาสีาโณฺ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ป็ิฏฺ€ิ		จ		โส		ป็าสาโณี		จาตัิ		ป็ิฏฺ€ิป็าสาโณี.	(ป็ิฏฺ€ิ	+	ป็าสาณี)

	 ป็ิฏฺ€ิ		จ	อ.อันมีห์ลังด้วิย		โส	อ.อันมีห์ลังนั�น		ป็าสาโณี		จ	เป็็นแผู้�นห์ินด้วิย		อิตัิ	 เพริาะเห์ตัุนั�น		 

ป็ิฏฺ€ิป็าสาโณี	ช่�อวิ�าป็ิฏฺ€ิป็าสาณี.	(แผู้�นห์ินมีห์ลัง)	

สีรํีรํวลญฺฺชฺนตฺฺถาย

	 เป็็นจตัุตัถุีตััป็ป็ุริิสสมาส	โดยมีสัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 สริีเริ		วิลญฺฺชนํ		สริีริวิลญฺฺชนํ.	(สริีริ	+	วิลญฺฺชนํ)	สัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาส

	 	 วิลญฺฺชนํ	อ.อุจจาริะ		สริีเริ	ในสริีริะ		สริีริวิลญฺฺชนํ	ช่�อวิ�าสริีริวิลญฺฺชน.	(อุจจาริะในสริีริะ)

	 ๒.	 สริีริวิลญฺฺชนสฺส		อตัฺถุาย		สริีริวิลญฺฺชนตัฺถุาย.	(สริีริวิลญฺฺชน	+	อตัฺถุ)	จตัุตัถุีตััป็ป็ุริิสสมาส

	 	 อตัฺถุาย	 เพ่�อป็ริะโยชน์	 	 สริีริวิลญฺฺชนสฺส	 แกั�อุจจาริะในสริีริะ	 	 สริีริวิลญฺฺชนตัฺถุาย	 ช่�อวิ�าสริีริ- 

วิลญฺฺชนตัฺถุ.	(ป็ริะโยชน์แกั�อุจจาริะในสริีริะ)	
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อาคมนกฺาโล

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 อาคมนญฺฺจ		ตัํ		กัาโล		จาตัิ		อาคมนกัาโล.	(อาคมน	+	กัาล)

	 อาคมนํ		จ	อ.เป็็นที�มาด้วิย		ตัํ	อ.เป็็นที�มานั�น		กัาโล		จ	เป็็นกัาลด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		อาคมน- 

กัาโล	ช่�อวิ�าอาคมนกัาล.	(กัาลเป็็นที�มา)

อุทฺฺธวาตฺาภิิมุโขุ,  อาชฺีวโกฺ

	 ทวิิป็ทภินนาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส	โดยมีสัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 อุทฺธํ		วิาโตั		อุทฺธวิาโตั.	(อุทฺธํ	+	วิาตั)	สัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาส

	 	 วิาโตั	อ.ลม		อุทฺธํ	ในเบุ่�องบุน		อุทฺธวิาโตั	ช่�อวิ�าอุทฺธวิาตั.	(ลมในเบุ่�องบุน)

	 ๒.	 อุทฺธวิาตัสฺส	 	 อภิมุขุํ	 	 ยสฺสาตัิ	 	 อุทฺธวิาตัาภิมุโขุ,	 	 อาชีวิโกั.	 (อุทฺธวิาตั	+	อภิมุขุ)	 ทวิิป็ท- 

ภินนาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส

	 	 อภิมุขุํ	อ.ห์น้าเฉัพาะ		อุทฺธวิาตัสฺส	ตั�อลมในเบุ่�องบุน		ยสฺส		(อาชีวิกัสฺส)	แห์�งอาชีวิกัใด		(อตัฺถุิ)	 

มีอย่�		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		(โส		อาชีวิโกั)	อ.อาชีวิกันั�น		อุทฺธวิาตัาภิมุโขุ	ช่�อวิ�าอุทฺธวิาตัาภิมุขุ	(ผู้่้มีห์น้าเฉัพาะ

ตั�อลมในเบุ่�องบุน),	ได้แกั�อาชีวิกั.	

วาตฺภิกฺฺโขุ,  อาชฺีวโกฺ

	 ฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 วิาโตั		ภกัฺขุา		ยสฺสาตัิ		วิาตัภกัฺโขุ,		อาชีวิโกั.	(วิาตั	+	ภกัฺขุา)

	 วิาโตั	อ.ลม		ภกัฺขุา	เป็็นภักัษุา		ยสฺส		(อาชีวิกัสฺส)	แห์�งอาชีวิกัใด		(อตัฺถุิ)	มีอย่�		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น

		(โส		อาชีวิโกั)	อ.อาชีวิกันั�น		วิาตัภกัฺโขุ	ช่�อวิ�าวิาตัภกัฺขุ	(ผู้่้มีลมเป็็นภักัษุา),	ได้แกั�อาชีวิกั.

อุคฺคตฺตฺโป,  อาชฺีวโกฺ

	 ฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 อุคฺคโตั		ตัโป็		ยสฺสาตัิ		อุคฺคตัตัโป็,		อาชีวิโกั.	(อุคฺคตั	+	ตัป็)

	 ตัโป็	อ.ตับุะ		อุคฺคโตั	อันไป็แล้วิในเบุ่�องบุน		ยสฺส		(อาชีวิกัสฺส)	แห์�งอาชีวิกัใด		(อตัฺถุิ)	มีอย่�		อิตัิ	

เพริาะเห์ตัุนั�น		(โส		อาชีวิโกั)	อ.อาชีวิกันั�น		อุคฺคตัตัโป็	ช่�อวิ�าอุคฺคตัตัป็	(ผู้่้มีตับุะอันไป็ในเบุ่�องบุน),	ได้แกั�อาชีวิกั.
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โฆรํตฺโป,  อาชฺีวโกฺ

	 ฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า	

	 โฆัโริ		ตัโป็		ยสฺสาตัิ		โฆัริตัโป็,		อาชีวิโกั.	(โฆัริ	+	ตัป็)

	 ตัโป็	อ.ตับุะ		โฆัโริ	อันกัล้า		ยสฺส		(อาชีวิกัสฺส)	แห์�งอาชีวิกัใด		(อตัฺถุิ)	มีอย่�		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		 

(โส		อาชีวิโกั)	อ.อาชีวิกันั�น		โฆัริตัโป็	ช่�อวิ�าโฆัริตัป็	(ผู้่้มีตับุะกัล้า),	ได้แกั�อาชีวิกั.

วจนมตฺฺตฺํ,  กฺารํณฺํ

	 ฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 วิจนํ		มตัฺตัา		ยสฺสาตัิ		วิจนมตัฺตัํ,		กัาริณีํ.	(วิจน	+	มตัฺตัา)

	 วิจนํ	อ.คํา		มตัฺตัา	เป็็นป็ริะมาณี		ยสฺส		(กัาริณีสฺส)	แห์�งเห์ตัุใด		(อตัฺถุิ)	มีอย่�		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		

(ตัํ		กัาริณีํ)	อ.เห์ตัุนั�น		วิจนมตัฺตัํ	ช่�อวิ�าวิจนมตัฺตั	(มีคําเป็็นป็ริะมาณี,	สักัวิ�าคํา),	ได้แกั�เห์ตัุ.

ตฺปสีฺสีิโน,  ชฺนา

	 เป็็นอัสสัตัถุิตััทธิตั	มีวิิิเคริาะห์์วิ�า

	 ตัโป็		เตัสํ		อตัฺถุีตัิ		ตัป็สฺสิโน,		ชนา.	(ตัป็	+	สีป็ัจจัย)

	 ตัโป็	อ.ตับุะ		เตัสํ		 (ชนานํ)	ขุองชน	ท.	 เห์ล�านั�น		อตัฺถุิ	มีอย่�		อิตัิ	 เพริาะเห์ตัุนั�น		 (เตั		ชนา)	 

อ.ชน	ท.	เห์ล�านั�น		ตัป็สฺสิโน	ช่�อวิ�าตัป็สฺสี	(ผู้่้มีตับุะ),	ได้แกั�ชนทั�งห์ลาย.

ทฺิฏฺฺ€ปุพฺฺโพฺ,  ปุคฺคโล

	 เป็็นอยุตัตััตัถุสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ทิฏฺโ€		ป็ุพฺพนฺตัิ		ทิฏฺ€ป็ุพฺโพ,		ป็ุคฺคโล.	(ทิฏฺ€	+	ป็ุพฺพ)

	 (ป็ุคฺคโล)	อ.บุุคคล		(อมฺเห์ห์ิ)	อันเริา	ท.		ทิฏฺโ€	เห์็นแล้วิ		ป็ุพฺพํ	ในกัาลกั�อน		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		 

ทิฏฺ€ป็ุพฺโพ	ช่�อวิ�าทิฏฺ€ป็ุพฺพ	(ถุ่กัเห์็นแล้วิในกัาลกั�อน,	เคยเห์็นมากั�อน),	ได้แกั�บุุคคล.

องฺฺคมคธวาสีิโน,  ชฺนา

	 เป็็นสัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาส	โดยมีอิตัริีตัริโยคทวิันทสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 องฺคา		จ		มคธา		จ		องฺคมคธา.	(องฺค	+	มคธ)	อิตัริีตัริโยคทวิันทสมาส
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	 	 องฺคา		จ	อ.แควิ้นอังคะ	ท.	ด้วิย		มคธา		จ	อ.แค้วินมคธ	ท.	ด้วิย		องฺคมคธา	ช่�อวิ�าองฺคมคธ.	 

(แควิ้นอังคะและแควิ้นมคธ)

	 ๒.	 องฺคมคเธสุ		วิสนฺตัิ		สีเลนาตัิ		องฺคมคธวิาสิโน,		ชนา.	(องฺคมคธสทฺท่ป็ป็ท	+	วิส		นิวิาเส	 

ในกัาริอย่�	+	ณีีป็ัจจัย)	สัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาส,	กัิตัันตัสมาส,	กััตัตัุริ่ป็,	ตััสสีลสาธนะ

	 	 (เย		ชนา)	อ.ชน	ท.	เห์ล�าใด		วิสนฺตัิ	ย�อมอย่�		องฺคมคเธสุ	ในแควิ้นอังคะและแควิ้นมคธ	ท.		 

สีเลน		โดยป็กัตัิ		อิตัิ	 เพริาะเห์ตัุนั�น		 (เตั		ชนา)	อ.ชน	ท.	เห์ล�านั�น		องฺคมคธวิาสิโน	ช่�อวิ�าองฺคมคธวิาสี	 

(ผู้่้อย่�ในแควิ้นอังคะและมคธโดยป็กัตัิ,	ชาวิแควิ้นอังคะและชาวิแควิ้นมคธ),	ได้แกั�ชนทั�งห์ลาย.

ตฺุมฺหาทฺิโสี,  ปุคฺคโล

	 เป็็นกััมมริ่ป็,	กััมมสาธนะ	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ตัุมฺเห์		วิิย		ทิสฺสตัีตัิ		ตัุมฺห์าทิโส,		ป็ุคฺคโล.	(ตัุมฺห์สทฺท่ป็ป็ท	+	ทิส		เป็กัฺขุเณี	ในกัาริด่,กัาริเห์็น	+	

กัฺวิิป็ัจจัย)

	 (ป็ุคฺคโล)	 อ.บุุคคล	 	 ทิสฺสตัิ	 ย�อมถุ่กัเห์็น	 	 ตัุมฺเห์	 	 วิิย	 ริาวิกัะ	 อ.ท�าน	 ท.	 	 อิตัิ	 เพริะเห์ตัุนั�น		 

ตัุมฺห์าทิโส	ช่�อวิ�าตัุมฺห์าทิส	(ผู้่้เช�นกัับุท�าน),	ได้แกั�บุุคคล.	

ทฺีฆรํตฺฺตฺํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ทีฆัา		จ		สา		ริตัฺตัิ		จาตัิ		ทีฆัริตัฺตัํ.	(ทีฆัา	+	ริตัฺตัิ)

	 ทีฆัา		จ	อ.อันยาวิด้วิย		สา	อ.อันยาวินั�น		ริตัฺตัิ		จ	เป็็นริาตัริีด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		ทีฆัริตัฺตัํ	 

ช่�อวิ�าทีฆัริตัฺตั.	(ริาตัริีอันยาวินาน)

สีปฺปิผาณฺิตฺาทฺีนิ,  วตฺฺถูนิ

	 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส	โดยมีอิตัริีตัริโยคทวิันทสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 สป็ฺป็ิ		จ		ผู้าณีิตัญฺฺจ		สป็ฺป็ิผู้าณีิตัานิ.	(สป็ฺป็ิ	+	ผู้าณีิตั)	อิตัริีตัริโยคทวิันทสมาส

	 	 สป็ฺป็ิ		จ	อ.เนยใสด้วิย		ผู้าณีิตัํ		จ	อ.นํ�าอ้อยด้วิย		สป็ฺป็ิผู้าณีิตัานิ	ช่�อวิ�าสป็ฺป็ิผู้าณีิตั.	(เนยใสและ

นํ�าอ้อย)

	 ๒.	 สป็ฺป็ิผู้าณีิตัานิ	 	 อาทิ	 	 เยสนฺตัิ	 	 สป็ฺป็ิผู้าณีิตัาทีนิ,	 	 วิตัฺถุ่นิ.	 (สป็ฺป็ิผู้าณีิตั	 +	 อาทิ)	 ฉััฏฐีี- 

ทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส
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	 	 สป็ฺป็ิผู้าณีิตัานิ	อ.เนยใสและนํ�าอ้อย	ท.		อาทิ	เป็็นตั้น		เยสํ		(วิตัฺถุ่นํ)	แห์�งวิัตัถุุ	ท.	เห์ล�าใด		

(อตัฺถุิ)	มีอย่�		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		(ตัานิ		วิตัฺถุ่นิ)	อ.วิัตัถุุ	ท.	เห์ล�านั�น		สป็ฺป็ิผู้าณีิตัาทีนิ	ช่�อวิ�าสป็ฺป็ิผู้าณีิตัาท ิ

(มีเนยใสและนํ�าอ้อยเป็็นตั้น),	ได้แกั�วิัตัถุุทั�งห์ลาย.	

กฺุสีคฺโค

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 กัุสสฺส		อคฺโค		กัุสคฺโค.	(กัุส	+	อคฺค)

	 อคฺโค	อ.ป็ลาย		กัุสสฺส	แห์�งห์ญ่้าคา		กัุสคฺโค	ช่�อวิ�ากัุสคฺค.	(ป็ลายห์ญ่้าคา)

ปจฺจูสีกฺาโล 

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

 ปจฺจูโส  จ  โส  กาโล  จาติิ  ปจฺจูสกาโล. (ปจฺจูส + กาล)

	 ป็จฺจ่โส	อ.เป็็นที�ขุจัดเสียเฉัพาะซึ่่�งม่ดด้วิย		โส	อ.เป็็นที�ขุจัดเสียเฉัพาะซึ่่�งม่ดนั�น		กัาโล		จ	เป็็นกัาลด้วิย		

อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น	ป็จฺจ่สกัาโล	ช่�อวิ�าป็จฺจ่สกัาล.	(กัาลเป็็นที�ขุจัดเสียเฉัพาะซึ่่�งม่ด,	เวิลาใกัล้ริุ�ง)

อวิชฺหิตฺํ,  โวโลกฺนํ

	 เป็็นนนิบุาตับุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 น		วิิชห์ิตัํ		อวิิชห์ิตัํ,		โวิโลกันํ.	(น	+	วิิชห์ิตั)

	 (โวิโลกันํ)	 อ.กัาริตัริวิจด่	 	 (สตัฺถุาริา)	 	 วิิชห์ิตัํ	 อันพริะศาสดา	 ทริงละแล้วิ	 	 น	 ห์ามิได้	 	 อวิิชห์ิตัํ	 

ช่�อวิ�าอวิิชห์ิตั	(อันพริะศาสดาไม�ทริงละแล้วิ),	ได้แกั�กัาริตัริวิจด่.

ญฺาณฺชฺาลํ

	 เป็็นอวิธาริณีบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ญฺาณีเมวิ		ชาลํ		ญฺาณีชาลํ.	(ญฺาณี	+	ชาล)

	 ญฺาณีํ		เอวิ	อ.ญ่าณีนั�นเทียวิ		ชาลํ	เป็็นขุ�าย		ญฺาณีชาลํ	ช่�อวิ�าญฺาณีชาล.	(ขุ�ายค่อญ่าณี)
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คาถาปรํิโยสีานํ

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 คาถุาย		ป็ริิโยสานํ		คาถุาป็ริิโยสานํ.	(คาถุา	+	ป็ริิโยสาน)

	 ป็ริิโยสานํ	อ.กัาลเป็็นที�สิ�นสุดลงริอบุ		คาถุาย	แห์�งคาถุา		คาถุาป็ริิโยสานํ	ช่�อวิ�าคาถุาป็ริิโยสาน.	(กัาล

เป็็นที�สิ�นสุดลงแห์�งคาถุา,	เวิลาจบุคาถุา)

ปาณฺสีหสีฺสีานิ

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ป็าณีานํ		สห์สฺสานิ		ป็าณีสห์สฺสานิ.	(ป็าณี	+	สห์สฺส)

	 สห์สฺสานิ	อ.พัน	ท.		ป็าณีานํ	แห์�งสัตัวิ์	ท.		ป็าณีสห์สฺสานิ	ช่�อวิ�าป็าณีสห์สฺส.	(สัตัวิ์ห์น่�งพัน)

ธมฺมาภิิสีมโย

	 เป็็นทุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ธมฺมํ		อภิสมโย		ธมฺมาภิสมโย.	(ธมฺม	+	อภิสมย)

	 อภิสมโย	อ.กัาริตัริัสริ่้		ธมฺมํ	ซึ่่�งธริริม		ธมฺมาภิสมโย	ช่�อวิ�าธมฺมาภิสมย.	(กัาริตัริัสริ่้ธริริม)

โสีตฺฺถิภิาโว

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

 โสติฺถุิสฺส  ภาโว  โสติฺถุิภาโว. (โสติฺถุิ + ภาว)

	 ภาโวิ	 อ.ควิามเป็็น	 	 โสตัฺถุิสฺส	 แห์�งควิามสวิัสดี	 	 โสตัฺถุิภาโวิ	 ช่�อวิ�าโสตัฺถุิภาวิ.	 (ควิามเป็็นแห์�งควิาม

สวัสดีี)

ปิณฺฺฑิปาตฺปฺปฏฺิกฺฺกฺนฺโตฺ,  สีตฺฺถา

	 เป็็นป็ัญ่จมีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ป็ิณีฺฑิป็าตัสฺมา		ป็ฏิกัฺกันฺโตั		ป็ิณีฺฑิป็าตัป็ฺป็ฏิกัฺกันฺโตั,		สตัฺถุา.	(ป็ิณีฺฑิป็าตั	+	ป็ฏิกัฺกันฺตั)

	 (สตัฺถุา)	 อ.พริะศาสดา	 	 ป็ฏิกัฺกันฺโตั	 กั้าวิกัลับุแล้วิ	 	 ป็ิณีฺฑิป็าตัสฺมา	 จากับุิณีฑิบุาตั	 	 ป็ิณีฺฑิป็าตัป็ฺ- 

ป็ฏิกัฺกันฺโตั	ช่�อวิ�าป็ิณีฺฑิป็าตัป็ฺป็ฏิกัฺกันฺตั	(ผู้่้กั้าวิกัลับุจากับุิณีฑิบุาตั),	ได้แกั�พริะศาสดา.
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อานนฺทฺตฺฺเถโรํ

	 เป็็นวิิเสสนุตัตัริบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

 อานนฺโท  จ  โส  เถุโร  จาติิ  อานนฺทติฺเถุโร. (อานนฺท + เถุร)

	 อานนฺโท		จ	อ.พริะอานนท์ด้วิย		โส	อ.พริะอานนท์นั�น		เถุโริ		จ	เป็็นพริะเถุริะด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุ

นั�น		อานนฺทตัฺเถุโริ	ช่�อวิ�าอานนฺทตัฺเถุริ.	(พริะอานนท์ผู้่้เถุริะ,	พริะอานนทเถุริะ)

วฑิฺฒมานกฺจฺฉายา

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 วิฑิฺฒมานา		จ		สา		ฉัายา		จาตัิ		วิฑิฺฒมานกัจฺฉัายา.	(วิฑิฺฒมานา	+	ฉัายา)

	 วิฑิฺฒมานา		จ	อ.อันเจริิญ่อย่�ด้วิย		สา	อ.อันเจริิญ่อย่�นั�น		ฉัายา		จ	เป็็นเงาด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		

วิฑิฺฒมานกัจฺฉัายา	ช่�อวิ�าวิฑิฺฒมานกัจฺฉัายา.	(เงาเจริิญ่อย่�,	เที�ยงวิัน)

อุจฺจารํปสีฺสีาวฏฺฺ€านํ

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	โดยมีอิตัริีตัริโยคทวิันทสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 อุจฺจาโริ		จ		ป็สฺสาโวิ		จ		อุจฺจาริป็สฺสาวิา.	(อุจฺจาริ	+	ป็สฺสาวิ)	อิตัริีตัริโยคทวิันทสมาส

	 	 อุจฺจาโริ		จ	อ.อุจจาริะด้วิย		ป็สฺสาโวิ		จ	อ.ป็ัสสาวิะด้วิย		อุจฺจาริป็สฺสาวิา	ช่�อวิ�าอุจฺจาริป็สฺสาวิ.	

(อุจจาริะและป็ัสสาวิะ)

	 ๒.	 อุจฺจาริป็สฺสาวิานํ		กัริณีํ		€านํ		อุจฺจาริป็สฺสาวิฏฺ€านํ.	(อุจฺจาริป็สฺสาวิ	+	€าน)	ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส 

มัชเฌโลป็สมาส,	ลบุ	กัริณีศัพท์

	 	 €านํ	 อ.ที�	 	 กัริณีํ	 อันเป็็นที�กัริะทํา	 	 อุจฺจาริป็สฺสาวิานํ	 ซึ่่�งอุจจาริะและป็ัสสาวิะ	 ท.	 	 อุจฺจาริ- 

ป็สฺสาวิฏฺ€านํ	ช่�อวิ�าอุจฺจาริป็สฺสาวิฏฺ€าน.	(ที�เป็็นที�ทําอุจจาริะและป็ัสสาวิะ,	ที�ถุ�ายอุจจาริะและป็ัสสาวิะ)	

ทฺนฺตฺกฺฏฺฺ€กฺฺกฺิลิฏฺฺโ€,  ปิฏฺฺ€ิปาสีาโณฺ

	 เป็็นตัตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส	โดยมีทุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 ทนฺตัํ		 โสธนํ		กัฏฺ€ํ		ทนฺตักัฏฺ€ํ.	 (ทนฺตั	+	กัฏฺ€)	ทุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส,	มัชเฌโลป็สมาส,	ลบุ	 

โสธนศัพท์

	 	 กัฏฺ€ํ	อ.ไม้		โสธนํ	อันเป็็นเคริ่�องชําริะ		ทนฺตัํ	ซึ่่�งฟััน		ทนฺตักัฏฺ€ํ	ช่�อวิ�าทนฺตักัฏฺ€.	(ไม้ชําริะฟััน)
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	 ๒.	 ทนฺตักัฏฺเ€น		กัิลิฏฺโ€		ทนฺตักัฏฺ€กัฺกัิลิฏฺโ€,		ป็ิฏฺ€ิป็าสาโณี.	(ทนฺตักัฏฺ€	+	กัิลิฏฺ€)	ตัตัิยาตััป็ป็ุริิส

สมฺาส

	 	 (ป็ิฏฺ€ิป็าสาโณี)	อ.แผู้�นห์ินมีห์ลัง		กัิลิฏฺโ€	อันเศริ้าห์มองแล้วิ		ทนฺตักัฏฺเ€น	ด้วิยไม้เป็็นเคริ่�องชําริะ

ซึ่่�งฟััน		ทนฺตักัฏฺ€กัฺกัิลิฏฺโ€	ช่�อวิ�าทนฺตักัฏฺ€กัฺกัิลิฏฺ€	(เศริ้าห์มองด้วิยไม้ชําริะฟััน),	ได้แกั�แผู้�นห์ินมีห์ลัง.

นิมฺมโล,  ปิฏฺฺ€ิปาสีาโณฺ

	 เป็็นป็ัญ่จมีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพห์ีิสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 นิคฺคตัํ		มลํ		ยสฺมาตัิ		นิมฺมโล,		ป็ิฏฺ€ิป็าสาโณี.	(นิ	+	มล)

	 มลํ	อ.มลทิน		นิคฺคตัํ	ไป็ป็ริาศแล้วิ		ยสฺมา		(ป็ิฏฺ€ิป็าสาณีา)	จากัแผู้�นห์ินมีห์ลังใด		(อตัฺถุิ)	มีอย่�		อิตัิ	

เพริาะเห์ตัุนั�น		(โส		ป็ิฏฺ€ิป็าสาโณี)	อ.แผู้�นห์ินมีห์ลังนั�น		นิมฺมโล	ช่�อวิ�านิมฺมล	(มีมลทินไป็ป็ริาศแล้วิ,	ป็ริาศจากั

มลทิน),	ได้แกั�แผู้�นห์ินมีห์ลัง.

ปญฺฺจวณฺฺณฺํ,  ปุปฺผวสีฺสีํ

	 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ป็ญฺฺจ		วิณีฺณีา		ยสฺสาตัิ		ป็ญฺฺจวิณีฺณีํ,		ป็ุป็ฺผู้วิสฺสํ.	(ป็ญฺฺจ	+	วิณีฺณี)

	 วิณีฺณีา	อ.สี	ท.		ป็ญฺฺจ	ห์้า		ยสฺส		(ป็ุป็ฺผู้วิสฺสสฺส)	แห์�งฝนอันเป็็นวิิกัาริแห์�งดอกัไม้ใด		(สนฺตัิ)	มีอย่�		

อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		(ตัํ		ป็ุป็ฺผู้วิสฺสํ)	อ.ฝนอันเป็็นวิิกัาริแห์�งดอกัไม้นั�น		ป็ญฺฺจวิณีฺณีํ	ช่�อวิ�าป็ญฺฺจวิณีฺณี	(มีสี	๕	สี),	

ได้แกั�ฝนดอกัไม้.

ปุปฺผวสีฺสีํ

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ป็ุป็ฺผู้านํ		วิิกัาโริ		วิสฺสํ		ป็ุป็ฺผู้วิสฺสํ.	(ป็ุป็ฺผู้	+	วิสฺส)	มัชเฌโลป็สมาส,	ลบุ	วิิกัาริศัพท์

	 วิสฺสํ	อ.ฝน		วิิกัาโริ	อันเป็็นวิิกัาริ		ป็ุป็ฺผู้านํ	แห์�งดอกัไม้	ท.		ป็ุป็ฺผู้วิสฺสํ	ช่�อวิ�าป็ุป็ฺผู้วิสฺส.	(ฝนอันเป็็นวิิกัาริ

แห์�งดอกัไม้,	ฝนดอกัไม้)

ชมฺฺพุุกวาโทฺ

	 เป็็นสัมภาวินาบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

 ชมฺฺพุุโก  อิติิ  วาโท  ชมฺฺพุุกวาโท. (ชมฺฺพุุก + อิติิ + วาท)

	 วิาโท	อ.วิาทะ		ชมฺพุโกั		อิตัิ	วิ�าชัมพุกัะ		ชมฺพุกัวิาโท	ช่�อวิ�าชมฺพุกัวิาท.	(วิาทะวิ�าชัมพุกัะ)
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เอกฺรํตฺฺตฺิ

	 เป็็นอสมาห์าริทิคุสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

 เอกา  จ  สา  รติฺติิ  จาติิ  เอกรติฺติิ. (เอกา + รติฺติิ)

	 เอกัา		จ	อ.เดียวิด้วิย		สา	อ.เดียวินั�น		ริตัฺตัิ		จ	เป็็นริาตัริีด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		เอกัริตัฺตัิ	ช่�อวิ�า

เอกัริตัฺตัิ.	(ริาตัริีเดียวิ,	ห์น่�งค่น,	ห์น่�งริาตัริี)

ธูมกฺฏฺจฺฉุโกฺ

	 เป็็นทุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ธ่มํ		วิฑิฺฒนํ		กัฏจฺฉัุโกั		ธ่มกัฏจฺฉัุโกั.	(ธ่ม	+	กัฏจฺฉัุกั)	มัชเฌโลป็สมาส,	ลบุ	วิฑิฺฒนศัพท์

	 กัฏจฺฉัุโกั	อ.ทัพพี		วิฑิฺฒนํ	อันเป็็นเคริ่�องตัักั		ธ่มํ	ซึ่่�งควิัน		ธ่มกัฏจฺฉัุโกั	ช่�อวิ�าธ่มกัฏจฺฉัุกั.	(ทัพพีสําห์ริับุ

ตัักัควิันไฟั)

ยญฺฺญฺสีุตฺฺตฺกฺํ

	 เป็็นทุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ยญฺฺญฺํ		ยชนํ		สุตัฺตักัํ		ยญฺฺญฺสุตัฺตักัํ.	(ยญฺฺญฺ	+	สุตัฺตักั)	มัชเฌโลป็สมาส,	ลบุ	ยชนศัพท์

	 สุตัฺตักัํ	อ.ด้าย		ยชนํ	อันเป็็นเคริ่�องบุ่ชา		ยญฺฺญฺํ	ซึ่่�งยัญ่		ยญฺฺญฺสุตัฺตักัํ	ช่�อวิ�ายญฺฺญฺสุตัฺตักั.	(ด้ายสําห์ริับุ

บุ่ชายัญ่)

อวิทฺูโรํ

	 เป็็นนนิบุาตับุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

 น  วิทูโร  อวิทูโร. (น + วิทูร)

	 วิิท่โริ	อ.ไกัล		น	ห์ามิได้		อวิิท่โริ	ช่�อวิ�าอวิิท่ริ.	(ไม�ไกัล)

ป€มยาโม

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ป็€โม		จ		โส		ยาโม		จาตัิ		ป็€มยาโม.	(ป็€ม	+	ยาม)

	 ป็€โม		จ	อ.ที�ห์น่�งด้วิย		โส	อ.ที�ห์น่�งนั�น		ยาโม		จ	เป็็นยามด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		ป็€มยาโม	 

ช่�อวิ�าป็€มยาม.	(ยามที�	๑,	ป็ฐีมยาม)
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จตฺุทฺฺทฺิสีา

	 เป็็นอสมาห์าริทิคุสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

 จติสฺโส  ทิสา  จติุทฺทิสา. (จติุ + ทิสา)

	 ทิสา	อ.ทิศ	ท.		จตัสฺโส	สี�		จตัุทฺทิสา	ช่�อวิ�าจตัุทฺทิสา.	(ทิศ	๔)

เอโกฺภิาโสี

	 เป็็นอสมาห์าริทิคุสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

 เอโก  จ  โส  โอภาโส  จาติิ  เอโกภาโส. (เอก + โอภาส)

	 เอโกั		จ	อ.เป็็นอันเดียวิกัันด้วิย		โส	อ.เป็็นอันเดียวิกัันนั�น		โอภาโส		จ	เป็็นแสงสวิ�างด้วิย		อิตัิ	เพริาะ

เห์ตัุนั�น		เอโกัภาโส	ช่�อวิ�าเอโกัภาส.	(แสงสวิ�างเป็็นอันเดียวิกััน)

มชฺฺฌิิมยาโม

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

 มฺชฺฌิิโมฺ  จ  โส  ยาโมฺ  จาติิ  มฺชฺฌิิมฺยาโมฺ. (มฺชฺฌิิมฺ + ยามฺ)

	 มชฺฌิโม		จ	อ.อันมีในท�ามกัลางด้วิย		โส	อ.อันมีในท�ามกัลางนั�น		ยาโม		จ	เป็็นยามด้วิย		อิตัิ	เพริาะ

เห์ตัุนั�น		มชฺฌิมยาโม	ช่�อวิ�ามชฺฌิมยาม.	(ยามอันมีในท�ามกัลาง,	มชฺฌิมยาม)

ปจฺฉิมยาโม

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

 ปจฺฉัิโมฺ  จ  โส  ยาโมฺ  จาติิ  ปจฺฉัิมฺยาโมฺ. (ปจฺฉัิมฺ + ยามฺ)

	 ป็จฺฉัิโม		จ	อ.อันมีในภายห์ลังด้วิย		โส	อ.อันมีในภายห์ลังนั�น		ยาโม		จ	เป็็นยามด้วิย		อิตัิ	เพริาะ

เห์ตัุนั�น		ป็จฺฉัิมยาโม	ช่�อวิ�าป็จฺฉัิมยาม.	(ยามอันมีในภายห์ลัง,	ป็ัจฉัิมยาม)

สีกฺลอรํญฺฺญฺํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 สกัลญฺฺจ		ตัํ		อริญฺฺญฺญฺฺจาตัิ		สกัลอริญฺฺญฺํ.	(สกัล	+	อริญฺฺญฺ)

	 สกัลํ		จ	อ.ทั�งสิ�นด้วิย		ตัํ	อ.ทั�งสิ�นนั�น		อริญฺฺญฺํ		จ	เป็็นป็่าด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		สกัลอริญฺฺญฺํ	 
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ช่�อวิ�าสกัลอริญฺฺญฺ.	(ป็่าทั�งสิ�น)

อุตฺฺตฺรํิตฺโรํ,  สีตฺฺถา

	 เป็็นวิิเสสตััทธิตั	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 สพฺเพ		อิเม		อุตัฺตัริิ,		อยมิเมสํ		วิิเสเสน		อุตัฺตัริีตัิ		อุตัฺตัริิตัโริ,		สตัฺถุา.	(อุตัฺตัริิ	+	ตัริป็ัจจัย)

	 อิเม		(เทวิา)	อ.เทพ	ท.	เห์ล�านี�		สพฺเพ	ทั�งป็วิง		อุตัฺตัริิ	เป็็นผู้่้ยิ�ง		(โห์นฺตัิ)	ย�อมเป็็น,		อยํ		(สตัฺถุา)		 

อิเมสํ		(เทวิานํ)	อ.-แห์�งเทพ	ท.	เห์ล�านี�ห์นา	-พริะศาสดานี�		อุตัฺตัริิ	เป็็นผู้่้ยิ�ง		วิิเสเสน	โดยพิเศษุ		(โห์ตัิ)	 

ย�อมเป็็น		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		อุตัฺตัริิตัโริ	ช่�อวิ�าอุตัฺตัริิตัริ	(ผู้่้ยิ�งกัวิ�า),	ได้แกั�พริะศาสดา.

คิลานุปฏฺฺ€าโกฺ,  สีกฺฺโกฺ

	 เป็็นทุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 คิลานํ		อุป็ฏฺ€าตัีตัิ		คิลานุป็ฏฺ€าโกั,		สกัฺโกั.	(คิลานสทฺท่ป็ป็ท	+	อุป็	+	€า		คตัินิวิตัฺตัิมฺห์ิ	ในกัาริ

ห์้ามกัาริไป็	+	ณีฺวิุป็ัจจัย)

	 (โย		สกัฺโกั)	อ.ท้าวิสักักัะใด		อุป็ฏฺ€าตัิ	ย�อมบุําริุง		คิลานํ	ซึ่่�งภิกัษุุผู้่้เป็็นไขุ้		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		(โส		

สกัฺโกั)	อ.ท้าวิสักักัะนั�น		คิลานุป็ฏฺ€าโกั	ช่�อวิ�าคิลานุป็ฏฺ€ากั	(ผู้่้บุําริุงภิกัษุุไขุ้),	ได้แกั�ท้าวิสักักัะ.	

กฺปฺปิยกฺารํกฺสีามเณฺรํสีทฺิโสี,  สีกฺฺโกฺ

	 เป็็นตัตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส	 โดยมีทุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส	 และวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาสอย่�ภายใน	 มี

วิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 กัป็ฺป็ิยํ		กัโริตัีตัิ		กัป็ฺป็ิยกัาริโกั,		สามเณีโริ.	(กัป็ฺป็ิยสทฺท่ป็ป็ท	+	กัริ		กัริเณี	ในกัาริกัริะทํา	+	

ณีฺวิุป็ัจจัย)	ทุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส,	กัิตัันตัสมาส,	กััตัตัุริ่ป็,	กััตัตัุสาธนะ

	 	 (โย		สามเณีโริ)	อ.สามเณีริใด		กัโริตัิ	ย�อมกัริะทํา		กัป็ฺป็ิยํ	ซึ่่�งกััป็ป็ิยะ		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		(โส

		สามเณีโริ)	อ.สามเณีรินั�น		กัป็ฺป็ิยกัาริโกั	ช่�อวิ�ากัป็ฺป็ิยกัาริกั	(ผู้่้ทํากััป็ป็ิยะ),	ได้แกั�สามเณีริ.

	 ๒.	 กัป็ฺป็ิยกัาริโกั		จ		โส		สามเณีโริ		จาตัิ		กัป็ฺป็ิยกัาริกัสามเณีโริ.	 (กัป็ฺป็ิยกัาริกั	+	สามเณีริ)	 

วิเสสนบุุพุพุบุทกัมฺมฺธารยสมฺาส

	 	 กัป็ฺป็ิยกัาริโกั		จ	อ.ผู้่้กัริะทําซึ่่�งกััป็ป็ิยะด้วิย		โส	อ.ผู้่้กัริะทําซึ่่�งกััป็ป็ิยะนั�น		สามเณีโริ		จ	เป็็น

สามเณีริด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		กัป็ฺป็ิยกัาริกัสามเณีโริ	ช่�อวิ�ากัป็ฺป็ิยกัาริกัสามเณีริ.	(สามเณีริผู้่้ทํากััป็ป็ิยะ)	

	 ๓.	 กัป็ฺป็ิยกัาริกัสามเณีเริน		สทิโส		กัป็ฺป็ิยกัาริกัสามเณีริสทิโส,		สกัฺโกั.	 (กัป็ฺป็ิยกัาริกัสามเณีริ	+	
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สทิส) ติติิยาติัปปุริสสมฺาส

	 	 (สกัฺโกั)	 อ.ท้าวิสักักัะ	 	 สทิโส	 ผู้่้เป็็นเช�นกัับุ	 	 กัป็ฺป็ิยกัาริกัสามเณีเริน	 ด้วิยสามเณีริผู้่้กัริะทําซึ่่�ง 

กััป็ป็ิยะ	 	 กัป็ฺป็ิยกัาริกัสามเณีริสทิโส	 ช่�อวิ�ากัป็ฺป็ิยกัาริกัสามเณีริสทิส	 (ผู้่้เช�นกัับุสามเณีริผู้่้ทํากััป็ป็ิยะ),	 ได้แกั� 

ท้าวิสักักัะ.	

พฺุรําหฺมณฺาทฺโย,  ชฺนา

	 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 พฺริาห์ฺมณีา		อาทิ		เยสนฺตัิ		พฺริาห์ฺมณีาทโย,		ชนา.	(พฺริห์ฺมณี	+	อาทิ)

	 พฺริาห์ฺมณีา	อ.พริาห์มณี์	ท.		อาทิ	เป็็นตั้น		เยสํ		(ชนานํ)	แห์�งชน	ท.	เห์ล�าใด		(สนฺตัิ)	มีอย่�		อิตัิ	

เพริาะเห์ตัุนั�น		พฺริาห์ฺมณีาทโย	ช่�อวิ�าพฺริาห์ฺมณีาทิ	(มีพริาห์มณี์เป็็นตั้น),	ได้แกั�ชนทั�งห์ลาย.	

ปญฺฺจปณฺฺณฺาสีวสีฺสีานิ

	 เป็็นอสมาห์าริทิคุสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ป็ญฺฺจป็ณีฺณีาส		วิสฺสานิ		ป็ญฺฺจป็ณีฺณีาสวิสฺสานิ.	(ป็ญฺฺจป็ณีฺณีาส	+	วิสฺส)

	 วิสฺสานิ	อ.ป็ี	ท.		ป็ญฺฺจป็ณีฺณีาส	๕๕		ป็ญฺฺจป็ณีฺณีาสวิสฺสานิ	ช่�อวิ�าป็ญฺฺจป็ณีฺณีาสวิสฺส.	(๕๕	ป็ี)

อาคตฺปุพฺฺพฺา,  เทฺวา

	 เป็็นอยุตัตััตัถุสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 อาคตัา		ป็ุพฺพนฺตัิ		อาคตัป็ุพฺพา,		เทวิา.	(อาคตั	+	ป็ุพฺพ)

	 (เทวิา)	อ.เทพ	ท.		อาคตัา	มาแล้วิ		ป็ุพฺพํ	ในกัาลกั�อน		อิตัิ	 เพริาะเห์ตัุนั�น		อาคตัป็ุพฺพา	ช่�อวิ�า 

อาคตัป็ุพฺพ	(มาแล้วิในกัาลกั�อน,	เคยมาแล้วิ),	ได้แกั�เทพทั�งห์ลาย.

 

วญฺฺเจตฺุกฺาโม,  ชฺมฺพฺุโกฺ

	 เป็็นจตัุตัถุีตััป็ป็ุริิสสมาส,	เป็็นกัิตัันตัสมาส,	กััตัตัุริ่ป็,	กััตัตัุสาธนะ

	 วิญฺฺเจตัุํ	 	 กัาเมตัีตัิ	 	 วิญฺฺเจตัุกัาโม,	 	 ชมฺพุโกั.	 (วิญฺฺเจตัุํสทฺท่ป็ป็ท	+	 กัมุ	 	 กันฺตัิยํ	 ในควิามใคริ�	 +	 

ณีป็ัจจัย)

	 (โย	 	 ชมฺพุโกั)	 อ.ชัมพุกัะใด	 	 กัาเมตัิ	 ย�อมใคริ�	 	 วิญฺฺเจตัุํ	 เพ่�ออันลวิง	 	 อิตัิ	 เพริาะเห์ตัุนั�น	 	 (โส		 

ชมฺพุโกั)	อ.ชัมพุกัะนั�น		วิญฺฺเจตัุกัาโม	ช่�อวิ�าวิญฺฺเจตัุกัาม	(ผู้่้ใคริ�เพ่�อจะลวิง),	ได้แกั�ชัมพุกัะ.
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เอกปาโทฺ

	 เป็็นอสมาห์าริทิคุสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

 เอโก  จ  โส  ปาโท  จาติิ  เอกปาโท. (เอก + ปาท)

	 เอโกั		จ	อ.ขุ้างเดียวิด้วิย		โส	อ.ขุ้างเดียวินั�น		ป็าโท		จ	เป็็นเท้าด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		เอกัป็าโท

ช่�อวิ�าเอกัป็าท.	(เท้าขุ้างเดียวิ)

คูถภิกฺฺโขุ,  ชฺมฺพฺุโกฺ

	 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ค่โถุ		ภกัฺขุา		ยสฺสาตัิ		ค่ถุภกัฺโขุ,		ชมฺพุโกั.	(ค่ถุ	+	ภกัฺขุา)

	 ค่โถุ	อ.ค่ถุ		ภกัฺขุา	เป็็นภักัษุา		ยสฺส		(ชมฺพุกัสฺส)	ขุองชัมพุกัะใด		(อตัฺถุิ)	มีอย่�		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		

(โส		ชมฺพุโกั)	อ.ชัมพุกัะนั�น		ค่ถุภกัฺโขุ	ช่�อวิ�าค่ถุภกัฺขุ	(มีค่ถุเป็็นภักัษุา),	ได้แกั�ชัมพุกัะ.

ภิูมิสีโย,  ชฺมฺพฺุโกฺ

	 เป็็นสัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาส,	เป็็นกัิตัันตัสมาส,	กััตัตัุริ่ป็,	กััตัตัุสาธนะ	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ภ่มิยํ		สยตัีตัิ		ภ่มิสโย,		ชมฺพุโกั.	(ภ่มิสทฺท่ป็ป็ท	+		สิ		สเย	ในกัารินอน	+	อป็ัจจัย)

	 (โย		ชมฺพุโกั)	อ.ชัมพุกัะใด		สยตัิ	ย�อมนอน		ภ่มิยํ	บุนแผู้�นดิน		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		(โส		ชมฺพุโกั)	

อ.ชัมพุกัะนั�น		ภ่มิสโย	ช่�อวิ�าภ่มิสย	(ผู้่้นอนบุนแผู้�นดิน),	ได้แกั�ชัมพุกัะ.	

เกฺสีลุญฺฺจนํ

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 เกัสานํ		ลุญฺฺจนํ		เกัสลุญฺฺจนํ.	(เกัส	+	ลุญฺฺจน)

	 ลุญฺฺจนํ	อ.กัาริถุอน		เกัสานํ	ซึ่่�งผู้ม	ท.		เกัสลุญฺฺจนํ	ช่�อวิ�าเกัสลุญฺฺจน.	(กัาริถุอนผู้ม)

กฺตฺกฺมฺมํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 กัตัญฺฺจ		ตัํ		กัมฺมญฺฺจาตัิ		กัตักัมฺมํ.	(กัตั	+	กัมฺม)

	 กัตัํ		จ	อ.อันถุ่กักัริะทําแล้วิด้วิย		ตัํ	อ.อันถุ่กักัริะทําแล้วินั�น		กัมฺมํ		จ	เป็็นกัริริมด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุ

นั�น		กัตักัมฺมํ	ช่�อวิ�ากัตักัมฺม.	(กัริริมที�ถุ่กัทําแล้วิ)
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หิโรํตฺฺตฺปฺปํ

	 เป็็นสมาห์าริทวิันทสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ห์ิริิ		จ		โอตัฺตัป็ฺป็ญฺฺจ		ห์ิโริตัฺตัป็ฺป็ํ.	(ห์ิริิ	+	โอตัฺตัป็ฺป็)

	 ห์ิริิ		จ	อ.ห์ิริิด้วิย		โอตัฺตัป็ฺป็ํ		จ	อ.โอตัตััป็ป็ะด้วิย		ห์ิโริตัฺตัป็ฺป็ํ	ช่�อวิ�าห์ิโริตัฺตัป็ฺป็.	(ห์ิริิและโอตัตััป็ป็ะ)

อุทฺกฺสีาฏฺโกฺ

	 เป็็นทุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 อุทกัํ		นห์านํ		สาฏโกั		อุทกัสาฏโกั.	(อุทกั	+	สาฏกั)	มัชเฌโลป็สมาส,	ลบุ	นห์านศัพท์

	 สาฏโกั	อ.ผู้้าสาฎกั		นห์านํ	อันเป็็นเคริ่�องอาบุ		อุทกัํ	ซึ่่�งนํ�า		อุทกัสาฏโกั	ช่�อวิ�าอุทกัสาฏกั.	(ผู้้าสาฎกั

เป็็นเคริ่�องอาบุนํ�า)	

อนุปุพฺฺพฺีกฺถา

	 เป็็นตัตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

 อนุปุพฺุเพุน  กถุา  อนุปุพฺุพุีกถุา. (อนุปุพฺุพุ + กถุา)

	 กัถุา	 อ.วิาจาเป็็นเคริ่�องกัล�าวิ	 	 อนุป็ุพฺเพน	 ตัามลําดับุ	 	 อนุป็ุพฺพีกัถุา	 ช่�อวิ�าอนุป็ุพฺพีกัถุา.	 (วิาจาเป็็น

เคริ่�องกัล�าวิตัามลําดับุ)

เทฺสีนาวสีานํ

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 เทสนาย		อวิสานํ		เทสนาวิสานํ.	(เทสนา	+	อวิสาน)

	 อวิสานํ	อ.กัาลเป็็นที�สิ�นสุดลง		เทสนาย	แห์�งเทศนา		เทสนาวิสานํ	ช่�อวิ�าเทสนาวิสาน.	(กัาลเป็็นที�สิ�น

สุดลงแห์�งเทศนา,	เวิลาจบุเทศนา)

ปุรํิมกฺมฺมํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ป็ุริิมญฺฺจ		ตัํ		กัมฺมญฺฺจาตัิ		ป็ุริิมกัมฺมํ.	(ป็ุริิม	+	กัมฺม)

	 ป็ุริิมํ		จ	อ.อันมีในกัาลกั�อนด้วิย		ตัํ	อ.อันมีในกัาลกั�อนนั�น		กัมฺมํ		จ	เป็็นกัริริมด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุ

นั�น		ป็ุริิมกัมฺมํ	ช่�อวิ�าป็ุริิมกัมฺม.	(กัริริมอันมีในกัาลกั�อน)
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ขุีณฺาสีวมหาเถโรํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ขุีณีาสโวิ		จ		โส		มห์าเถุโริ		จาตัิ		ขุีณีาสวิมห์าเถุโริ.	(ขุีณีาสวิ	+	มห์าเถุริ)

	 ขุีณีาสโวิ		จ	อ.ผู้่้ขุีณีาสพด้วิย		โส	อ.ผู้่้ขุีณีาสพนั�น		มห์าเถุโริ		จ	เป็็นพริะมห์าเถุริะด้วิย		อิตัิ	เพริาะ

เห์ตัุนั�น		ขุีณีาสวิมห์าเถุโริ	ช่�อวิ�าขุีณีาสวิมห์าเถุริ.	(พริะมห์าเถุริะผู้่้ขุีณีาสพ)	

มหาป€วี

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 มห์นฺตัี		จ		สา		ป็€วิี		จาตัิ		มห์าป็€วิี.	(มห์นฺตัี	+	ป็€วิี)	

	 มห์นฺตัี		จ	อ.ให์ญ่�ด้วิย		สา	อ.ให์ญ่�นั�น		ป็€วิี		จ	เป็็นแผู้�นดินด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		มห์าป็€วิี	 

ช่�อวิ�ามห์าป็€วิี.	(แผู้�นดินให์ญ่�)

ตฺิคาวุตฺาธิกฺํ,  โยชฺนํ

	 เป็็นตัตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส	โดยมีสมาห์าริทิคุสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 ตัีณีิ		คาวิุตัานิ		ตัิคาวิุตัํ.	(ตัิ	+	คาวิุตั)	สมาห์าริทิคุสมาส

	 	 คาวิุตัานิ	อ.คาวิุตั	ท.		ตัีณีิ	สาม		ตัิคาวิุตัํ	ช่�อวิ�าตัิคาวิุตั.	(สามคาวิุตั)

	 ๒.	 ตัิคาวิุเตัน		อธิกัํ		ตัิคาวิุตัาธิกัํ,		โยชนํ.	(ตัิคาวิุตั	+	อธิกั)	ตัตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส

	 	 (โยชนํ)	อ.โยชน์		อธิกัํ	อันยิ�ง		ตัิคาวิุเตัน	ด้วิยคาวิุตัสาม		ตัิคาวิุตัาธิกัํ	ช่�อวิ�าตัิคาวิุตัาธิกั	(อันยิ�ง

ด้วิยสามคาวิุตั),	ได้แกั�โยชน์.

ปกฺกาวเสฺโสฺ

	 เป็็นวิิเสสนุตัตัริบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ป็กัฺกัํ		จ		ตัํ		อวิเสโส		จาตัิ		ป็กัฺกัาวิเสโส.	(ป็กัฺกั	+	อวิเสส)

	 ป็กัฺกัํ		จ	อ.ผู้ลอันสุกัแล้วิด้วิย		ตัํ	อ.ผู้ลอันสุกัแล้วินั�น		อวิเสโส		จ	เป็็นอันเห์ล่อลงด้วิย		อิตัิ	เพริาะ

เห์ตัุนั�น		ป็กัฺกัาวิเสโส	ช่�อวิ�าป็กัฺกัาวิเสส.	(ผู้ลอันสุกัที�เห์ล่อ,	เศษุวิิบุากั)

วิปฺปกฺาโรํ

	 เป็็นป็าทิบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า
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 วิวิโธ  ปกาโร  วิปฺปกาโร. (วิ + ปการ)

	 ป็กัาโริ	อ.ป็ริะกัาริ		วิิวิิโธ	อันมีอย�างตั�างๆ		วิิป็ฺป็กัาโริ	ช่�อวิ�าวิิป็ฺป็กัาริ.	(ป็ริะกัาริอันแป็ลกั)

วีสีตฺิวสีฺสีสีหสีฺสีานิ

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	โดยมีอสมาห์าริทิคุสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 วิีสตัิ		วิสฺสานิ		วิีสตัิวิสฺสานิ.	(วิีสตัิ	+	วิสฺส)	อสมาห์าริทิคุสมาส

  วสฺสานิ อ.ปี ท.  วีสติิ ยี�สิบุ  วีสติิวสฺสานิ ช่�อว่าวีสติิวสฺส. (๒๐ ปี)

	 ๒.	 วิีสตัิวิสฺสานํ		สห์สฺสานิ		วิีสตัิวิสฺสสห์สฺสานิ.	(วิีสตัิวิสฺส	+	สห์สฺส)	ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส

	 	 สห์สฺสานิ	 อ.พัน	 ท.	 	 วิีสตัิวิสฺสานํ	 แห์�งป็ี	 ๒๐	 ท.	 	 วิีสตัิวิสฺสสห์สฺสานิ	 ช่�อวิ�าวิีสตัิวิสฺสสห์สฺส.	 

(๒๐,๐๐๐ ปี)

ทฺกฺฺขุิณฺหตฺฺโถ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ทกัฺขุิโณี		จ		โส		ห์ตัฺโถุ		จาตัิ		ทกัฺขุิณีห์ตัฺโถุ.	(ทกัฺขุิณี	+	ห์ตัฺถุ)

	 ทกัฺขุิโณี		จ	อ.เบุ่�องขุวิาด้วิย		โส	อ.เบุ่�องขุวิานั�น		ห์ตัฺโถุ		จ	เป็็นพริะห์ัตัถุ์ด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		

ทกัฺขุิณีห์ตัฺโถุ	ช่�อวิ�าทกัฺขุิณีห์ตัฺถุ.	(พริะห์ัตัถุ์เบุ่�องขุวิา)

คิหิลิงฺฺคํ

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 คิห์ิสฺส		ลิงฺคํ		คิห์ิลิงฺคํ.	(คิห์ี	+	ลิงฺค)

	 ลิงฺคํ	อ.เพศ		คิห์ิสฺส	แห์�งคฤห์ัสถุ์		คิห์ิลิงฺคํ	ช่�อวิ�าคิห์ิลิงฺค.	(เพศแห์�งคฤห์ัสถุ์)

อฏฺฺ€ปรํิกฺฺขุารํธโรํ

	 เป็็นทุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส	โดยมีอสมาห์าริทิคุสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 อฏฺ€		ป็ริิกัฺขุาริา		อฏฺ€ป็ริิกัฺขุาริา.	(อฏฺ€	+	ป็ริิกัฺขุาริ)	อสมาห์าริทิคุสมาส

	 	 ป็ริิกัฺขุาริา	อ.บุริิขุาริ	ท.		อฏฺ€	แป็ด		อฏฺ€ป็ริิกัฺขุาริา	ช่�อวิ�าอฏฺ€ป็ริิกัฺขุาริ.	(บุริิขุาริ	๘)

	 ๒.	 อฏฺ€ป็ริิกัฺขุาเริ		ธาเริตัีตัิ		อฏฺ€ป็ริิกัฺขุาริธโริ,		ชมฺพุโกั.	(อฏฺ€ป็ริิกัฺขุาริสทฺท่ป็ป็ท	+	ธริ		ธาริเณี	 

ในกัาริทริงไวิ้	+	อป็ัจจัย)	ทุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส,	กัิตัันตัสมาส,	กััตัตัุริ่ป็,	กััตัตัุสาธนะ
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	 	 (โย		ชมฺพุโกั)	อ.ชัมพุกัะใด		ธาเริตัิ	ย�อมทริงไวิ้		อฏฺ€ป็ริิกัฺขุาเริ	ซึ่่�งบุริิขุาริ	๘	ท.		อิตัิ	เพริาะ

เห์ตัุนั�น		(โส		ชมฺพุโกั)	อ.ชัมพุกัะนั�น		อฏฺ€ป็ริิกัฺขุาริธโริ	ช่�อวิ�าอฏฺ€ป็ริิกัฺขุาริธริ	(ผู้่้ทริงบุริิขุาริ	๘),	ได้แกั�ชัมพุกัะ.

สีฏฺฺ€ิวสีฺสีตฺฺเถโรํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	 โดยมีฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาสอย่�ภายใน	 มีวิิเคริาะห์์

ดังนี�

	 ๑.	 สฏฺ€ิ		วิสฺสานิ		ยสฺสาตัิ		สฏฺ€ิวิสฺโส,		เถุโริ.	(สฏฺ€ิ	+	วิสฺส)	ฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิ

สมฺาส

	 	 วิสฺสานิ	อ.พริริษุา	ท.		สฏฺ€ิ	ห์กัสิบุ		ยสฺส		(เถุริสฺส)	แห์�งพริะเถุริะใด		(สนฺตัิ)	มีอย่�		อิตัิ	เพริาะ

เห์ตัุนั�น	 	 (โส	 	 เถุโริ)	 อ.พริะเถุริะนั�น	 	 สฏฺ€ิวิสฺโส	 ช่�อวิ�าสฏฺ€ิวิสฺส	 (มีพริริษุา	 ๖๐	 พริริษุา),	 ได้แกั�พริะเถุริะ. 

	 ๒.	 สฏฺ€ิวิสฺโส		จ		โส		เถุโริ		จาตัิ		สฏฺ€ิวิสฺสตัฺเถุโริ.	(สฏฺ€ิวิสฺส	+	เถุริ)	วิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริย

สมฺาส

	 	 สฏฺ€ิวิสฺโส		จ	อ.ผู้่้มีพริริษุา	๖๐	ด้วิย		โส	อ.ผู้่้มีพริริษุา	๖๐	นั�น		เถุโริ		จ	เป็็นพริะเถุริะด้วิย		

อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		สฏฺ€ิวิสฺสตัฺเถุโริ	ช่�อวิ�าสฏฺ€ิวิสฺสตัฺเถุริ.	(พริะเถุริะผู้่้มีพริริษุา	๖๐	พริริษุา)

อาคตฺทฺิวโสี

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 อาคตัญฺฺจ		ตัํ		ทิวิโส		จาตัิ		อาคตัทิวิโส.	(อาคตั	+	ทิวิส)

	 อาคตัํ		จ	อ.เป็็นที�มาแล้วิด้วิย		ตัํ	อ.เป็็นที�มาแล้วินั�น		ทิวิโส		จ	เป็็นวิันด้วิย		อิตัิ	 เพริาะเห์ตัุนั�น		 

อาคตัทิวิโส	ช่�อวิ�าอาคตัทิวิส.	(วิันเป็็นที�มาแล้วิ)

	 ห์ริ่อ	เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 อาคตัานํ		ทิวิโส		อาคตัทิวิโส.	(อาคตั	+	ทิวิส)	

	 ทิวิโส	อ.วิัน		อาคตัานํ		(อุภยริฏฺ€วิาสีนํ		ชนานํ)	แห์�งชน	ท.	ผู้่้อย่�ในแวิ�นแควิ้นทั�งสองโดยป็กัตัิ	ผู้่้มา

แล้วิ		อาคตัทิวิโส	ช่�อวิ�าอาคตัทิวิส.	(วิันแห์�งพวิกัชนชาวิแวิ�นแควิ้นทั�งสองมาแล้วิ)

อุภิยรํฏฺฺ€วาสีิโน

	 เป็็นสัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาส	โดยมีวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 อุภยานิ		จ		ตัานิ		ริฏฺ€านิ		จาตัิ		อุภยริฏฺ€านิ.	(อุภย	+	ริฏฺ€)	วิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส
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	 	 อุภยานิ		จ	อ.ทั�งสอง	ท.	ด้วิย		ตัานิ	อ.ทั�งสอง	ท.	เห์ล�านั�น		ริฏฺ€านิ		จ	เป็็นแวิ�นแควิ้นด้วิย	

อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		อุภยริฏฺ€านิ	ช่�อวิ�าอุภยริฏฺ€.	(แวิ�นแควิ้นทั�งสอง)

	 ๒.	 อุภยริฏฺเ€สุ		วิสนฺตัิ		สีเลนาตัิ		อุภยริฏฺ€วิาสิโน,		ชนา.	(อุภยริฏฺ€สทฺท่ป็ป็ท	+	วิส		นิวิาเส	 

ในกัาริอย่�	+	ณีีป็ัจจัย)	สัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาส,	กัิตัันตัสมาส,	กััตัตัุริ่ป็,	ตััสสีลสาธนะ

	 	 (เย		ชนา)	อ.ชน	ท.	เห์ล�าใด		วิสนฺตัิ	ย�อมอย่�		อุภยริฏฺเ€สุ	ในแวิ�นแควิ้นทั�งสอง	ท.		สีเลน	โดย

ป็กัตัิ		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		(เตั		ชนา)	อ.ชน	ท.	เห์ล�านั�น		อุภยริฏฺ€วิาสิโน	ช่�อวิ�าอุภยริฏฺ€วิาสี	(ผู้่้อย่�ในแวิ�นแควิ้น

ทั�งสองโดยป็กัตัิ),	ได้แกั�ชนทั�งห์ลาย.

มหนฺตฺตฺา

	 เป็็นภาวิตััทธิตั	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 มห์นฺตัสฺส		ภาโวิ		มห์นฺตัตัา.	(มห์นฺตั	+	ตัาป็ัจจัย)

	 ภาโวิ	 อ.ควิามเป็็น	 	มห์นฺตัสฺส	 	 (ชมฺพุกัสฺส)	 แห์�งอาชีวิกัช่�อวิ�าชัมพุกัะ	 ผู้่้เป็็นให์ญ่�	 	 มห์นฺตัตัา	 ช่�อวิ�า 

มห์นฺตัตัา.	(ควิามที�อาชีวิกัช่�อวิ�าชัมพุกัะเป็็นให์ญ่�)

จตฺุตฺฺถชฺฺฌิานํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 จตัุตัฺถุญฺฺจ		ตัํ		ฌานญฺฺจาตัิ		จตัุตัฺถุชฺฌานํ.	(จตัุตัฺถุ	+	ฌาน)

	 จตัุตัฺถุํ		จ	อ.ที�สี�ด้วิย		ตัํ	อ.ที�สี�นั�น		ฌานํ		จ	เป็็นฌานด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		จตัุตัฺถุชฺฌานํ	ช่�อวิ�า

จตัุตัฺถุชฺฌาน.	(ฌานที�	๔)

ตฺาลปฺปมาโณฺ,  เวหาโสี

	 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ตัาโล		ป็มาณีํ		ยสฺสาตัิ		ตัาลป็ฺป็มาโณี,		เวิห์าโส.	(ตัาล	+	ป็มาณี)

	 ตัาโล	อ.ลําตัาล		ป็มาณีํ	เป็็นป็ริะมาณี		ยสฺส		(เวิห์าสสฺส)	แห์�งท้องฟั้าใด		(อตัฺถุิ)	มีอย่�		อิตัิ	เพริาะ

เห์ตัุนั�น		(โส		เวิห์าโส)	อ.ท้องฟั้านั�น		ตัาลป็ฺป็มาโณี	ช่�อวิ�าตัาลป็ฺป็มาณี	(มีลําตัาลเป็็นป็ริะมาณี),	ได้แกั�ท้องฟั้า.
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ทฺฺวิตฺาลมตฺฺตฺํ,  €านํ

	 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส	โดยมีอสมาห์าริทิคุสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 เทฺวิ		ตัาลา		ทฺวิิตัาลา.	(ทฺวิิ	+	ตัาล)	อสมาห์าริทิคุสมาส

	 	 ตัาลา	อ.ลําตัาล	ท.		เทฺวิ	สอง		ทฺวิิตัาลา	ช่�อวิ�าทฺวิิตัาล.	(สองลําตัาล)

	 ๒.	 ทฺวิิตัาลา		มตัฺตัา		ยสฺสาตัิ		ทฺวิิตัาลมตัฺตัํ,		€านํ.	(ทฺวิิตัาล	+	มตัฺตัา)	ฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณี

พห์ุพพีห์ิสมาส

	 	 ทฺวิิตัาลา	อ.ลําตัาลสอง	ท.		มตัฺตัา	เป็็นป็ริะมาณี		ยสฺส		(€านสฺส)	แห์�งที�ใด		(สนฺตัิ)	มีอย่�		อิตัิ	

เพริาะเห์ตัุนั�น		(ตัํ		€านํ)	อ.ที�นั�น		ทฺวิิตัาลมตัฺตัํ	ช่�อวิ�าทฺวิิตัาลมตัฺตั	(มีสองลําตัาลเป็็นป็ริะมาณี,	สักัวิ�า	๒	ลํา

ตัาล),	ได้แกั�ที�.	

ตฺิตฺาลมตฺฺตฺํ,  €านํ

	 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส	โดยมีอสมาห์าริทิคุสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 ตัโย		ตัาลา		ตัิตัาลา.	(ตัิ	+	ตัาล)	อสมาห์าริทิคุสมาส

	 	 ตัาลา	อ.ลําตัาล	ท.		ตัโย	สาม		ตัิตัาลา	ช่�อวิ�าตัิตัาล.	(สามลําตัาล)

	 ๒.	 ตัิตัาลา		มตัฺตัา		ยสฺสาตัิ		ตัิตัาลมตัฺตัํ,		€านํ.	 (ตัิตัาล	+	มตัฺตัา)	ฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณี- 

พห์ุพพีห์ิสมาส

	 	 ตัิตัาลา	อ.ลําตัาลสาม	ท.		มตัฺตัา	เป็็นป็ริะมาณี		ยสฺส		(€านสฺส)	แห์�งที�ใด		(สนฺตัิ)	มีอย่�		อิตัิ	

เพริาะเห์ตัุนั�น		(ตัํ		€านํ)	อ.ที�นั�น		ตัิตัาลมตัฺตัํ	ช่�อวิ�าตัิตัาลมตัฺตั	(มีสามลําตัาลเป็็นป็ริะมาณี,	สักัวิ�า	๓	ลําตัาล),	

ได้แกั�ที�.	

สฺตฺฺตฺตฺาลมตฺฺตฺํ,  €านํ

	 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส	โดยมีอสมาห์าริทิคุสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 สตัฺตั		ตัาลา		สตัฺตัตัาลา.	(สตัฺตั	+	ตัาล)	อสมาห์าริทิคุสมาส

	 	 ตัาลา	อ.ลําตัาล	ท.		สตัฺตั	เจ็ด		สตัฺตัตัาลา	ช่�อวิ�าสตัฺตัตัาล.	(เจ็ดลําตัาล)

	 ๒.	 สตัฺตัตัาลา	 	 มตัฺตัา	 	 ยสฺสาตัิ	 	 สตัฺตัตัาลมตัฺตัํ,	 	 €านํ.	 (สตัฺตัตัาล	 +	 มตัฺตัา)	 ฉััฏฐีีทวิิป็ท- 

ตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส

	 	 สตัฺตัตัาลา	อ.ลําตัาลเจ็ด	ท.		มตัฺตัา	เป็็นป็ริะมาณี		ยสฺส		(€านสฺส)	แห์�งที�ใด		(สนฺตัิ)	มีอย่�		

อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		(ตัํ		€านํ)	อ.ที�นั�น		สตัฺตัตัาลมตัฺตัํ	ช่�อวิ�าสตัฺตัตัาลมตัฺตั	(มีเจ็ดลําตัาลเป็็นป็ริะมาณี,	สักัวิ�า	๗	

ลําตัาล),	ได้แกั�ที�.		
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สีาวกฺภิาโว

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

 สาวกสฺส  ภาโว  สาวกภาโว. (สาวก + ภาว)

	 ภาโวิ	อ.ควิามเป็็น		สาวิกัสฺส		(อตัฺตัโน)	แห์�งตัน	ผู้่้เป็็นสาวิกั		สาวิกัภาโวิ	ช่�อวิ�าสาวิกัภาวิ.	(ควิามที�

ตินเป็นสาวก)

อโนมคุณฺา,  พฺุทฺฺธา

	 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส	 โดยมีนนิบุาตับุุพพบุทกััมมธาริยสมาสอย่�ภายใน	 มีวิิเคริาะห์์

ดังนี�

	 ๑.	 น		โอมา		อโนมา,		คุณีา.	(น	+	โอม)	นนิบุาตับุุพพบุทกััมมธาริยสมาส

	 	 (คุณีา)	อ.พริะคุณี	ท.		โอมา	อันทริาม		น	ห์ามิได้		อโนมา	ช่�อวิ�าอโนม	(ไม�ทริาม),	ได้แกั�พริะคุณี

ทั�งห์ลาย.

	 ๒.	 อโนมา		คุณีา		เยสนฺตัิ		อโนมคุณีา,		พุทฺธา.	(อโนม	+	คุณี)	ฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิ

สมฺาส

	 	 คุณีา	 อ.พริะคุณี	 ท.	 	 อโนมา	 อันไม�ทริาม	 	 เยสํ	 	 (พุทฺธานํ)	 แห์�งพริะพุทธเจ้า	 ท.	 เห์ล�าใด		 

(สนฺตัิ)	 มีอย่�	 	 อิตัิ	 เพริาะเห์ตัุนั�น	 	 (เตั	 	 พุทฺธา)	 อ.พริะพุทธเจ้า	 ท.	 เห์ล�านั�น	 	 อโนมคุณีา	 ช่�อวิ�าอโนมคุณี	 

(มีพริะคุณีอันไม�ทริาม),	ได้แกั�พริะพุทธเจ้าทั�งห์ลาย.

อาภิตฺสีกฺฺกฺาโรํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

 อาภโติ  จ  โส  สกฺกาโร  จาติิ  อาภติสกฺกาโร. (อาภติ + สกฺการ)

	 อาภโตั		จ	อ.อันถุ่กันํามาแล้วิด้วิย		โส	อ.อันถุ่กันํามาแล้วินั�น		สกัฺกัาโริ		จ	เป็็นสักักัาริะด้วิย		อิตัิ	

เพริาะเห์ตัุนั�น	อาภตัสกัฺกัาโริ	ช่�อวิ�าอาภตัสกัฺกัาริ.	(สักักัาริะที�ถุ่กันํามาแล้วิ)

กฺุสีคฺโค

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 กัุสสฺส		อคฺโค		กัุสคฺโค.	(กัุส	+	อคฺค)

	 อคฺโค	อ.ป็ลาย		กัุสสฺส	แห์�งห์ญ่้าคา		กัุสคฺโค	ช่�อวิ�ากัุสคฺค.	(ป็ลายห์ญ่้าคา)
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ชฺิวฺหคฺโค

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ชิวิฺห์าย		อคฺโค		ชิวิฺห์คฺโค.	(ชิวิฺห์า	+	อคฺค)

	 อคฺโค	อ.ป็ลาย		ชิวิฺห์าย	แห์�งลิ�น		ชิวิฺห์คฺโค	ช่�อวิ�าชิวิฺห์คฺค.	(ป็ลายลิ�น)

ตฺปจรํณฺํ

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ตัป็สฺส		จริณีํ		ตัป็จริณีํ.	(ตัป็	+	จริณี)

	 จริณีํ	อ.ควิามป็ริะพฤตัิ		ตัป็สฺส	ซึ่่�งตับุะ		ตัป็จริณีํ	ช่�อวิ�าตัป็จริณี.	(ควิามป็ริะพฤตัิตับุะ)

วสีฺสีสีตฺํ

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 วิสฺสานํ		สตัํ		วิสฺสสตัํ.	(วิสฺส	+	สตั)

	 สตัํ	อ.ริ้อย		วิสฺสานํ	แห์�งป็ี	ท.		วิสฺสสตัํ	ช่�อวิ�าวิสฺสสตั.	(ริ้อยป็ี)

สีงฺฺขุาตฺธมฺมา,  อรํิยา

	 เป็็นตัตัิยาทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 สงฺขุาโตั		ธมฺโม		เยห์ีตัิ		สงฺขุาตัธมฺมา,		อริิยา.	(สงฺขุาตั	+	ธมฺม)

	 ธมฺโม	อ.ธริริม		เยห์ิ		(อริิเยห์ิ)	อันพริะอริิยะ	ท.	เห์ล�าใด		สงฺขุาโตั	กัําห์นดแล้วิ		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		

(เตั		อริิยา)	อ.พริะอริิยเจ้า	ท.	เห์ล�านั�น		สงฺขุาตัธมฺมา	ช่�อวิ�าสงฺขุาตัธมฺม	(ผู้่้มีธริริมอันกัําห์นดแล้วิ,	ผู้่้กัําห์นด

ธริริมแล้วิ),	ได้แกั�พริะอริิยเจ้าทั�งห์ลาย.

อปรํิญฺฺญฺาตฺธมฺโม,  พฺาโล

	 เป็็นตัตัิยาทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส	 โดยมีนนิบุาตับุุพพบุทกััมมธาริยสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์

ดังนี�

	 ๑.	 น		ป็ริิญฺฺญฺาโตั		อป็ริิญฺฺญฺาโตั,		ธมฺโม.	(น	+	ป็ริิญฺฺญฺาตั)	นนิบุาตับุุพพบุทกััมมธาริยสมาส

	 	 (ธมฺโม)	อ.ธริริม		ป็ริิญฺฺญฺาโตั	อันถุ่กักัําห์นดริ่้แล้วิ		น	ห์ามิได้		อป็ริิญฺฺญฺาโตั	ช่�อวิ�าอป็ริิญฺฺญฺาตั	 
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(ไม�ถุ่กักัําห์นดริ่้แล้วิ),	ได้แกั�ธริริม.

	 ๒.	 อป็ริิญฺฺญฺาโตั	 	 ธมฺโม	 	 เยนาตัิ	 	 อป็ริิญฺฺญฺาตัธมฺโม,	 	 พาโล.	 (อป็ริิญฺฺญฺาตั	 +	 ธมฺม)	 ตัตัิยา- 

ทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส

	 	 ธมฺโม	อ.ธริริม		เยน		(พาเลน)	อันคนพาลใด		อป็ริิญฺฺญฺาโตั	ไม�กัําห์นดริ่้แล้วิ		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุ

นั�น		 (โส		พาโล)	อ.คนพาลนั�น		อป็ริิญฺฺญฺาตัธมฺโม	ช่�อวิ�าอป็ริิญฺฺญฺาตัธมฺม	 (ผู้่้มีธริริมอันไม�กัําห์นดริ่้แล้วิ,	ผู้่้ไม�

กัําห์นดริ่้ธริริมแล้วิ),	ได้แกั�คนพาล.	 	

สีีลาทฺิคุโณฺ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	 โดยมีฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาสอย่�ภายใน	 มีวิิเคริาะห์์

ดังนี�

	 ๑.	 สีลํ		อาทิ		ยสฺสาตัิ		สีลาทิ,		คุโณี.	(สีล	+	อาทิ)	ฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส

	 	 สีลํ	อ.ศีล		อาทิ	เป็็นตั้น		ยสฺส		(คุณีสฺส)	แห์�งคุณีใด		(อตัฺถุิ)	มีอย่�		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		(โส		

คุโณี)	อ.คุณีนั�น		สีลาทิ	ช่�อวิ�าสีลาทิ	(มีศีลเป็็นตั้น),	ได้แกั�คุณี.

	 ๒.	 สีลาทิ		จ		โส		คุโณี		จาตัิ		สีลาทิคุโณี.	(สีลาทิ	+	คุณี)	วิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส

	 	 สีลาทิ		จ	อ.มีศีลเป็็นตั้นด้วิย		โส	อ.มีศีลเป็็นตั้นนั�น		คุโณี		จ	เป็็นคุณีด้วิย		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น

		สีลาทิคุโณี	ช่�อวิ�าสีลาทิคุณี.	(คุณีมีศีลเป็็นตั้น)

ตฺิตฺฺถายตฺนํ

	 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ตัิตัฺถุสฺส		อายตันํ		ตัิตัฺถุายตันํ.	(ตัิตัฺถุ	+	อายตัน)

	 อายตันํ	อ.ลัทธิ		ตัิตัฺถุสฺส	แห์�งเดียริถุีย์		ตัิตัฺถุายตันํ	ช่�อวิ�าตัิตัฺถุายตัน.	(ลัทธิเดียริถุีย์)

ญฺาตฺธมฺมา,  อรํิยา

	 เป็็นตัตัิยาทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ญฺาโตั		ธมฺโม		เยห์ีตัิ		ญฺาตัธมฺมา,		อริิยา.	(ญฺาตั	+	ธมฺม)

	 ธมฺโม	อ.ธริริม		เยห์ิ		(อริิเยห์ิ)	อันพริะอริิยเจ้า	ท.	เห์ล�าใด		ญฺาโตั	ริ่้แล้วิ		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		(เตั		

อริิยา)	 อ.พริะอริิยเจ้า	 ท.	 เห์ล�านั�น	 	 ญฺาตัธมฺมา	 ช่�อวิ�าญฺาตัธมฺม	 (ผู้่้มีธริริมอันริ่้แล้วิ,	 ผู้่้ริ่้ธริริมแล้วิ),	 ได้แกั� 
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พริะอริิยเจ้าทั�งห์ลาย.

ตฺูลิตฺธมฺมา,  อรํิยา

	 เป็็นตัตัิยาทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ตั่ลิโตั		ธมฺโม		เยห์ีตัิ		ตั่ลิตัธมฺมา,		อริิยา.	(ตั่ลิตั	+	ธมฺม)

	 ธมฺโม	อ.ธริริม		 เยห์ิ		 (อริิเยห์ิ)	อันพริะอริิยเจ้า	ท.	 เห์ล�าใด		ตั่ลิโตั	ชั�งแล้วิ		อิตัิ	 เพริาะเห์ตัุนั�น		 

(เตั		อริิยา)	อ.พริะอริิยเจ้า	ท.	เห์ล�านั�น		ตั่ลิตัธมฺมา	ช่�อวิ�าตั่ลิตัธมฺม	(ผู้่้มีธริริมอันชั�งแล้วิ,	ผู้่้ชั�งธริริมแล้วิ),	ได้แกั�

พริะอริิยเจ้าทั�งห์ลาย.

เหฏฺฺ€ิมโกฺฏฺิ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 เห์ฏฺ€ิมา		จ		สา		โกัฏิ		จาตัิ		เห์ฏฺ€ิมโกัฏิ.	(เห์ฏฺ€ิมา	+	โกัฏิ)	

	 เห์ฏฺ€ิมา		จ	อ.อันมีในภายใตั้ด้วิย		สา	อ.อันมีในภายใตั้นั�น		โกัฏิ		จ	เป็็นกัําห์นดด้วิย		อิตัิ	เพริาะ

เห์ตัุนั�น		เห์ฏฺ€ิมโกัฏิ	ช่�อวิ�าเห์ฏฺ€ิมโกัฏิ.	(กัําห์นดอันมีในภายใตั้)

อุปรํิมโกฺฏฺิ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

 อุปริมฺา  จ  สา  โกฏิ  จาติิ  อุปริมฺโกฏิ. (อุปริมฺา + โกฏิ)

	 อุป็ริิมา		จ	อ.อันมีในเบุ่�องบุนด้วิย		สา	อ.อันมีในเบุ่�องบุนนั�น		โกัฏิ		จ	เป็็นกัําห์นดด้วิย		อิตัิ	เพริาะ

เห์ตัุนั�น		อุป็ริิมโกัฏิ	ช่�อวิ�าอุป็ริิมโกัฏิ.	(กัําห์นดอันมีในเบุ่�องบุน)

ปุคฺคลาธิฏฺฺ€านา,  เทฺสีนา

	 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทตัุลยาธิกัริณีพห์ุพพีห์ิสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ป็ุคฺคโล		อธิฏฺ€านํ		ยสฺสาตัิ		ป็ุคฺคลาธิฏฺ€านา,		เทสนา.	(ป็ุคฺคล	+	อธิฏฺ€าน)

	 ป็ุคฺคโล	อ.บุุคคล		อธิฏฺ€านํ	เป็็นที�ตัั�งให์ญ่�		ยสฺสา		(เทสนาย)	แห์�งเทศนาใด		(อตัฺถุิ)	มีอย่�		อิตัิ	

เพริาะเห์ตัุนั�น		(สา		เทสนา)	อ.เทศนานั�น		ป็ุคฺคลาธิฏฺ€านา	ช่่�อวิ�าป็ุคฺคลาธิฏฺ€านา	(มีบุุคคลเป็็นที�ตัั�งให์ญ่�,	เป็็น

บุุคคลาธิษุฐีาน),	ได้แกั�เทศนา.



๑๑. เรื่่�องอาชีีวกชี่�อว่าชีัมพุุกะ 167วรรค]

ภิตฺฺตฺจฺเฉทฺนกฺุสีลเจตฺนา

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	โดยมีฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคริาะห์์ดังนี�

	 ๑.	 ภตัฺตัสฺส		เฉัทนํ		ภตัฺตัจฺเฉัทนํ.	(ภตัฺตั	+	เฉัทน)	ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส

	 	 เฉัทนํ	อ.เป็็นเคริ่�องตััด		ภตัฺตัสฺส	ซึ่่�งภัตัริ		ภตัฺตัจฺเฉัทนํ	ช่�อวิ�าภตัฺตัจฺเฉัทน.	(เป็็นเคริ่�องตััดภัตัริ)

	 ๒.	 ภตัฺตัจฺเฉัทนญฺฺจ		ตัํ		กัุสลเจตันา		จาตัิ		ภตัฺตัจฺเฉัทนกัุสลเจตันา.	(ภตัฺตัจฺเฉัทน	+	กัุสลเจตันา)	

วิเสสนบุุพุพุบุทกัมฺมฺธารยสมฺาส

	 	 ภตัฺตัจฺเฉัทนํ		จ	อ.เป็็นเคริ่�องตััดซึ่่�งภัตัริด้วิย		ตัํ	อ.เป็็นเคริ่�องตััดซึ่่�งภัตัรินั�น		กัุสลเจตันา		จ	เป็็น

กัุศลเจตันาด้วิย	 	 อิตัิ	 เพริาะเห์ตัุนั�น	 	 ภตัฺตัจฺเฉัทนกัุสลเจตันา	 ช่�อวิ�าภตัฺตัจฺเฉัทนกัุสลเจตันา.	 (กัุศลเจตันาเป็็น

เคริ่�องตััดภัตัริ)

ทฺีฆรํตฺฺตฺํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 ทีฆัา		จ		สา		ริตัฺตัิ		จาตัิ		ทีฆัริตัฺตัํ.	(ทีฆัา	+	ริตัฺตัิ)

	 ทีฆัา		จ	อ.อันยาวินานด้วิย		สา	อ.อันยาวินานนั�น		 ริตัฺตัิ	 	 จ	 เป็็นริาตัริีด้วิย		อิตัิ	 เพริาะเห์ตัุนั�น		 

ทีฆัริตัฺตัํ	ช่�อวิ�าทีฆัริตัฺตั.	(ริาตัริีอันยาวินาน)	

ปวตฺฺตฺเจตฺนา

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธาริยสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

 ปวติฺติา  จ  สา  เจตินา  จาติิ  ปวติฺติเจตินา. (ปวติฺติา + เจตินา)

	 ป็วิตัฺตัา		จ	อ.อันเป็็นไป็ทั�วิแล้วิด้วิย		สา	อ.อันเป็็นไป็ทั�วิแล้วินั�น		เจตันา		จ	เป็็นเจตันาด้วิย		อิตัิ	

เพริาะเห์ตัุนั�น		ป็วิตัฺตัเจตันา	ช่�อวิ�าป็วิตัฺตัเจตันา.	(เจตันาที�เป็็นไป็แล้วิ)

โสีฬสีโกฺฏฺฺ€าสีา

	 เป็็นอสมาห์าริทิคุสมาส	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 โสฬส		โกัฏฺ€าสา		โสฬสโกัฏฺ€าสา.	(โสฬส	+	โกัฏฺ€าส)

	 โกัฏฺ€าสา	อ.ส�วิน	ท.		โสฬส	สิบุห์กั		โสฬสโกัฏฺ€าสา	ช่�อวิ�าโสฬสโกัฏฺ€าส.	(๑๖	ส�วิน)
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มหนฺตฺตฺรํํ,  ผลํ

	 เป็็นวิิเสสตััทธฅิิตั	มีวิิเคริาะห์์วิ�า

	 สพฺพานิ		อิมานิ		มห์นฺตัานิ,		อิทมิเมสํ		วิิเสเสน		มห์นฺตันฺตัิ		มห์นฺตัตัริํ,		ผู้ลํ.	(มห์นฺตั	+	ตัริป็ัจจัย) 

	 อิมานิ		(ผู้ลานิ)	อ.ผู้ล	ท.	เห์ล�านี�		สพฺพานิ	ทั�งป็วิง		มห์นฺตัานิ	เป็็นผู้ลให์ญ่�		(โห์นฺตัิ)	ย�อมเป็็น,		อิทํ		

(ผู้ลํ)		อิเมสํ		(ผู้ลานํ)	อ.	-แห์�งผู้ล	ท.	เห์ล�านี�ห์นา	-ผู้ลนี�		มห์นฺตัํ	เป็็นผู้ลให์ญ่�		วิิเสเสน	โดยพิเศษุ		(โห์ตัิ)	

ย�อมเป็็น		อิตัิ	เพริาะเห์ตัุนั�น		มห์นฺตัตัริํ	ช่�อวิ�ามห์นฺตัตัริ	(ให์ญ่�กัวิ�า),	ได้แกั�ผู้ล.



๑๒. อหเิปตวตฺถุ ฯ [๕๖]

อหิเปตวตฺถุ  (มยา  วุจฺจเต) ฯ

อหิเปตวตฺถุ อ.เรื่องแห่งเปรตตัวมีอัตภาพเพียงดังอัตภาพแห่งงู

(มยา) อันข้าพเจ้า (พระพุทธโฆสะ)  (วุจฺจเต) จะกล่าว ฯ

อหิเปตวตฺถุ วุตตกัมมะใน วุจฺจเตๆ อาขยาตบทกัมมวาจก

มยา อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจเต ฯ

๑๒. เร่ื่�องอหิเปรื่ต
   

๑. “น  หิ  ปาปํ  กตํ  กมฺมนฺติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนฺโต  อ�ฺ�ตรํ   

อหิเปตํ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ 

 สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนฺโต  อ�ฺ�ตรํ  อหิเปตํ  อารพฺภ  “น  หิ  ปาปํ  กตํ  กมฺมนฺติ  อิมํ   

ธมฺมเทสนํ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมื่อประทับ  เวฬุุวเน ในพระวิหารชื่ื่อว่าเวฬุวัน   

อารพฺภ ทรงปรารภ  อหิเปตํ ซึ่งเปรตตัวมีอัตภาพเพียงดังอัตภาพแห่งงู  อ�ฺ�ตรํ   

ตนใดตนหนึ่ง  กเถสิ ตรัสแล้ว  อิมํ  ธมฺมเทสนํ ซึ่งพระธรรมเทศนานี้  “น  หิ  ปาปํ  

กตํ  กมฺมนฺติ ว่า “น  หิ  ปาปํ  กตํ  กมฺมํ” ดังนี้เป็นต้น ฯ

         พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่พระเวฬุวันมหาวิหาร ทรงปรารภอหิเปรตตนใดตนหนึ่ง 

ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “น  หิ  ปาปํ  กตํ  กมฺมํ” ดังนี้เป็นต้น

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “น  หิ  ปาปํ  กตํ  กมฺมํ” สรูปะใน 

อิติๆ ศัพท์ อาทยัตถะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน กเถสิ  เวฬุวเน วิสยาธาระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  อ�ฺ�ตรํ   

วิเสสนะของ อหิเปตํๆ อวุตตกัมมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกิริยาใน กเถสิ ฯ

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

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

 ...............................................................................................................................
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๒.   เอกสฺมึ  หิ  ทิวเส  ชื่ฏิลสหสฺสสฺส  อพฺภนฺตโร  อายสฺมา  ลกฺขณตฺเถโร  จ   

มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  จ  “ราชื่คเห  ปิณฺฑาย  จริสฺสามาติ  คิชืฺ่ฌกูฏโต  โอตรนฺติ ฯ

 เอกสฺมึ  หิ  ทิวเส  ชื่ฏิลสหสฺสสฺส  อพฺภนฺตโร  อายสฺมา  ลกฺขณตฺเถโร  จ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  

จ  “(มยํ)  ราชื่คเห  ปิณฺฑาย  จริสฺสามาติ  (จินฺตเนน)  คิชืฺ่ฌกูฏโต  โอตรนฺติ ฯ 

 หิ ดังจะกล่าวโดยพิสดาร  เอกสฺมึ  ทิวเส ในวันหนึ่ง  ลกฺขณตฺเถโร  อ.พระลักขณะ 

ผูู้้เถระ  อายสฺมา ผูู้้มีอายุ  อพฺภนฺตโร ผูู้้มีในระหว่าง  ชฏิิลสหสฺสสฺส แห่งพัน 

แห่งชื่ฎิิล  จ ด้วย  มหาโมคฺฺคฺลฺลานตฺเถโร  จ อ.พระมหาโมคคัลลานะผูู้้เถระด้วย   

โอตรนฺติ ข้ามลงอยู่  คฺิชฺฌกูฏิโต จากภูเขาคิชื่ฌกูฏ  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ 

ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  จริสฺสาม จักเที่ยวไป  ราชคฺเห ในเมืองราชื่คฤห์  ปิณฺฑาย เพื่อ

บิณฑบาต”  อิติ ดังนี้ ฯ

   ความพิสดารว่า ในวันหนึ่ง พระลักขณเถระผูู้้มีอายุ ผูู้้มีในระหว่างชื่ฎิิล ๑,๐๐๐ คน 

และพระมหาโมคคัลลานเถระ ลงจากภูเขาคิชื่ฌกูฏ ด้วยความคิดว่า “จักเที่ยวไป 

ในเมืองราชื่คฤห์เพื่อบิณฑบาต”

 หิศัพท์ วิตถารโชื่ตกะ  เอกสฺมึ วิเสสนะของ ทิวเสๆ กาลสัตตมีใน โอตรนฺติ  อพฺภนฺตโร  

ก็ดี อายสฺมา ก็ดี วิเสสนะของ ลกฺขณตฺเถโรๆ ก็ดี  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร ก็ดี สุทธ- 

กัตตาใน โอตรนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ชื่ฏิลสหสฺสสฺส สามีสัมพันธะใน อพฺภนฺตโร   

จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ลกฺขณตฺเถโร และมหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  “มยํ  

สุทธกัตตาใน จริสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ราชื่คเห วิสยาธาระใน จริสฺสาม  

ปิณฺฑาย สัมปทานใน จริสฺสาม”  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณะใน โอตรนฺติ   

คิชืฺ่ฌกูฏโต อปาทานใน โอตรนฺติ ฯ 

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

๓.  เตสุ  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เอกํ  อหิเปตํ  ทิสฺวา  สิตํ  ปาตฺวากาสิ ฯ 

 เตสุ  (ทฺวีสุ  เถเรสุ)  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เอกํ  อหิเปตํ  ทิสฺวา  สิตํ  ปาตฺวากาสิ ฯ

 เตสุ  (ทฺวีสุ  เถเรสุ)  อายสฺมา  มหาโมคฺฺคฺลฺลาโน อ.- ในพระเถระ ท. สอง เหล่านั้น

หนา -พระมหาโมคคัลลานะ ผูู้้มีอายุ  ทิสฺวา เห็นแล้ว  อหิเปตํ ซึ่งเปรตตัวมีอัตภาพ

เพียงดังอัตภาพแห่งงู  เอกํ ตนหนึ่ง  ปาตฺวากาสิ ได้กระทําให้ปรากฏแล้ว  สิตํ ซึ่ง
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การแย้ม ฯ

 บรรดาพระเถระทั้งสองรูปเหล่านั้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะเห็นอหิเปรตตนหนึ่ง 

แล้วได้ทําการแย้มให้ปรากฏ

 เตสุ ก็ดี  ทฺวีสุ ก็ดี วิเสสนะของ เถเรสุๆ นิทธารณะใน อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   

อายสฺมาๆ วิเสสนะของ มหาโมคฺคลฺลาโนๆ นิทธารณียะและสุทธกัตตาใน ปาตฺวากาสิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกํ วิเสสนะของ อหิเปตํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน ปาตฺวากาสิ  สิตํ อวุตตกัมมะใน ปาตฺวากาสิ ฯ

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

๔. อถ  นํ  ลกฺขณตฺเถโร  “กสฺมา  อาวุโส   สิตํ   ปาตุํ  กโรสีติ  การณํ  ปุจฺฉิิ ฯ 

 อถ  นํ  (มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรํ)  ลกฺขณตฺเถโร  “(ตฺวํ)  กสฺมา  อาวุโส   สิตํ   ปาตุํ  กโรสีติ  การณํ  

ปุจฺฉิิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  ลกฺขณตฺเถโร อ.พระลักขณะผูู้้เถระ  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  การณํ ซึ่งเหตุ  

นํ  (มหาโมคฺฺคฺลฺลานตฺเถรํ) กะพระมหาโมคคัลลานะผูู้้เถระนั้น  อิติ ว่า  “อาวุโส ดู

ก่อนท่านผูู้้มีอายุ  (ตฺวํ) อ.ท่าน  กโรสิ ย่อมกระทํา  สิตํ ซึ่งการแย้ม  ปาตุํ ให้ปรากฏ   

กสฺมา เพราะเหตุอะไร?”  อิติ ดังนี้

 ทีนั้น พระลักขณเถระถามเหตุกับพระมหาโมคคัลลานเถระนั้นว่า “ท่านผูู้้มีอายุ ท่าน

ทําการแย้มให้ปรากฏ เพราะเหตุอะไร?” 

 อถ กาลสัตตมี  ลกฺขณตฺเถโร สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะ

ของ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรํๆ อกถิตกัมมะใน ปุจฺฉิิ  “อาวุโส อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน 

กโรสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กสฺมา เหตุใน กโรสิ  สิตํ อวุตตกัมมะใน กโรสิ  ปาตุํ  

วิกติกัมมะใน กโรสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิิ  การณํ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิิ ฯ

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

๕. “อกาโล  โข  อาวุโส  อิมสฺส  ป�ฺหสฺส  วิสฺสชืฺ่เชื่ตุํ,  ภควโต  สนฺติเก  มํ   

ปุจฺเฉิยฺยาสีติ ฯ
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 (มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร)  “(อยํ  กาโล)  อกาโล  โข  (โหติ)  อาวุโส  อิมสฺส  ป�ฺหสฺส   วิสฺสชืฺ่เชื่ตุํ,  

(ตฺวํ)  ภควโต  สนฺติเก  มํ  ปุจฺเฉิยฺยาสีติ  (อาห) ฯ

 (มหาโมคฺฺคฺลฺลานตฺเถโร) อ.พระมหาโมคคัลลานะผูู้้เถระ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  

“อาวุโส ดูก่อนท่านผูู้้มีอายุ  (อยํ  กาโล) อ.กาลนี้  อกาโล  โข เป็นสมัยมิใชื่่กาลแล  

วิสฺสชฺเชตุํ เพื่ออันแก้  อิมสฺส  ป�ฺหสฺส ซึ่งปัญหานี้  (โหติ) ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  

ปุจฺเฉยฺยาสิ พึงถาม  มํ ซึ่งกระผู้ม  สนฺติเก ในสํานัก  ภคฺวโต ของพระผูู้้มีพระภาค”  

อิติ ดังนี้ ฯ 

 พระมหาโมคคัลลานเถระกล่าวว่า “ท่านผูู้้มีอายุ มิใชื่่กาลแลที่จะแก้ปัญหาข้อนี้, ท่าน

พึงถามผู้มในสํานักของพระผูู้้มีพระภาค”

 มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาวุโส อาลปนะ  

อยํ วิเสสนะของ กาโลๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อกาโล วิกติ- 

กัตตาใน โหติ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  อิมสฺส วิเสสนะของ ป�ฺหสฺสๆ ฉิัฏฐีีอวุตต- 

กัมมะใน วิสฺสชืฺ่เชื่ตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อกาโล,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ปุจฺเฉิยฺยาสิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภควโต สามีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระใน ปุจฺเฉิยฺยาสิ  

มํ อวุตตกัมมะใน ปุจฺเฉิยฺยาสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖. เตสุ  ราชื่คเห  ปิณฺฑาย  จริตฺวา  ภควโต  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  นิสินฺเนสุ,  ลกฺขณตฺเถโร   

ปุจฺฉิิ  “อาวุโส  โมคฺคลฺลาน  ตฺวํ  คิชืฺ่ฌกูฏา  โอตรนฺโต  สิตํ  ปาตุํ  กริตฺวา  มยา   

สิตการณํ  ปุฏฺโ�  ‘ภควโต  สนฺติเก  มํ  ปุจฺเฉิยฺยาสีติ  อวจ,  กเถหิ  อิทานิ  ตํ   

การณนฺติ ฯ

 เตสุ  (ทฺวีสุ  เถเรสุ)  ราชื่คเห  ปิณฺฑาย  จริตฺวา  ภควโต  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  นิสินฺเนสุ,   

ลกฺขณตฺเถโร  ปุจฺฉิิ  “อาวุโส  โมคฺคลฺลาน  ตฺวํ  คิชืฺ่ฌกูฏา  โอตรนฺโต  สิตํ  ปาตุํ  กริตฺวา  มยา   

สิตการณํ  ปุฏฺโ�  ‘(ตฺวํ)  ภควโต  สนฺติเก  มํ  ปุจฺเฉิยฺยาสีติ  อวจ,  (ตฺวํ)  กเถหิ  อิทานิ  ตํ   

การณนฺติ ฯ

   เตสุ  (ทฺวีสุ  เถเรสุ) ครั้นเมื่อพระเถระ ท. สอง เหล่านั้น  จริตฺวา เที่ยวไปแล้ว  ราช-

คฺเห ในเมืองราชื่คฤห์  ปิณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต  คฺนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติกํ สู่สํานัก  
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ภคฺวโต ของพระผูู้้มีพระภาค  นิสินฺเนสุ นั่งแล้ว,  ลกฺขณตฺเถโร อ.พระลักขณะผูู้้เถระ  

ปุจฺฉิ ถามแล้ว  อิติ ว่า  “โมคฺฺคฺลฺลาน ดูก่อนโมคคัลลานะ  อาวุโส ผูู้้มีอายุ  ตฺวํ อ.ท่าน  

โอตรนฺโต เมื่อข้ามลง  คฺิชฺฌกูฏิา จากภูเขาชื่ื่อว่าคิชื่ฌกูฏ  กริตฺวา กระทําแล้ว  สิตํ ซึ่ง

การแย้ม  ปาตุํ ให้ปรากฏ  มยา  ปุฏิฺโ� ผูู้้อันเรา ถามแล้ว  สิตการณํ ซึ่งเหตุแห่งการ

แย้ม  อวจ ได้กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  ‘(ตฺวํ) อ.ท่าน  ปุจฺเฉยฺยาสิ พึงถาม  มํ ซึ่งเรา  สนฺติเก 

ในสํานัก  ภคฺวโต ของพระผูู้้มีพระภาค’  อิติ ดังนี้,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  กเถหิ ขอจงกล่าว   

ตํ  การณํ ซึ่งเหตุนั้น  อิทานิ ในกาลนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 เมื่อพระเถระทั้งสองรูปเหล่านั้น เที่ยวไปในเมืองราชื่คฤห์เพื่อบิณฑบาตแล้ว พากันไป

ยังสํานักพระผูู้้มีพระภาค นั่งแล้ว, พระลักขณเถระถามว่า “ท่านโมคคัลลานะผูู้้มีอายุ 

ท่านเมื่อลงจากภูเขาคิชื่ฌกูฏ ทําการแย้มให้ปรากฏ ถูกกระผู้มถามเหตุของการแย้ม 

ได้กล่าวว่า ‘พึงถามผู้มในสํานักของพระผูู้้มีพระภาค’ ดังนี้, บัดนี้ ขอท่านจงบอกเหตุ

นั้นเถิด”

 เตสุ ก็ดี  ทฺวีสุ ก็ดี วิเสสนะของ เถเรสุๆ ลักขณะใน นิสินฺเนสุๆ ลักขณกิริยา   

ราชื่คเห วิสยาธาระใน จริตฺวา  ปิณฺฑาย สัมปทานใน จริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา   

ภควโต สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

นิสินฺเนสุ,  ลกฺขณตฺเถโร สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาวุโส วิเสสนะ 

ของ โมคฺคลฺลานๆ อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อวจๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

คิชืฺ่ฌกูฏา อปาทานใน โอตรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ตฺวํ  สิตํ อวุตตกัมมะใน  

กริตฺวา  ปาตุํ วิกติกัมมะใน กริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุฏฺโ�  มยา อนภิหิตกัตตา 

ใน ปุฏฺโ�  สิตการณํ อวุตตกัมมะใน ปุฏฺโ�ๆ วิเสสนะของ ตฺวํ  ‘ตฺวํ สุทธกัตตาใน  

ปุจฺเฉิยฺยาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภควโต สามีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระใน 

ปุจฺเฉิยฺยาสิ  มํ อวุตตกัมมะใน ปุจฺเฉิยฺยาสิ’  อิติศัพท์ อาการะใน อวจ,  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน กเถหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิทานิ กาลสัตตมีใน กเถหิ  ตํ วิเสสนะของ การณํๆ 

อวุตตกัมมะใน กเถหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิิ ฯ   

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

๗. เถโร  อาห  “อหํ  อาวุโส  เอกํ  อหิเปตํ  ทิสฺวา  สิตํ  ปาตฺวากาสึ,  ตสฺส  เอวรูโป   

อตฺตภาโว,  มนุสฺสสีสํ  วิย  อสฺส  สีสํ,  อหิสฺส  วิยสฺส  เสโส  อตฺตภาโว,  อหิเปโต   
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นาเมส  ปมาณโต  ป�ฺจวีสติโยชื่นิโก,  ตสฺส  สีสโต  อุฏฺ�ิตา  อคฺคิชื่าลา  ยาว   

นงฺคุฏฺ�า  คจฺฉินฺติ,  นงฺคุฏฺ�โต  อุฏฺ�ิตา  ยาว  สีสา,  มชืฺ่เฌ  อุฏฺ�ิตา  เทฺว  ปสฺสานิ  

คจฺฉินฺติ,  ทฺวีหิ  ปสฺเสหิ  อุฏฺ�ิตา  มชืฺ่เฌ  โอสรนฺตีติ ฯ 

  เถโร  อาห  “อหํ  อาวุโส  เอกํ  อหิเปตํ  ทิสฺวา  สิตํ  ปาตฺวากาสึ,  ตสฺส  (เปตสฺส)  เอวรูโป   

(โหติ)  อตฺตภาโว,  มนุสฺสสีสํ  วิย  (โหติ)  อสฺส  (เปตสฺส)  สีสํ,  อหิสฺส  (อตฺตภาโว)  วิย  (โหติ)  

อสฺส  (เปตสฺส)  เสโส  อตฺตภาโว,  อหิเปโต  นาม  เอโส  ปมาณโต  ป�ฺจวีสติโยชื่นิโก  (โหติ),  

ตสฺส  (เปตสฺส)  สีสโต  อุฏฺ�ิตา  อคฺคิชื่าลา  ยาว  นงฺคุฏฺ�า  คจฺฉินฺติ,  นงฺคุฏฺ�โต  อุฏฺ�ิตา   

(อคฺคิชื่าลา)  ยาว  สีสา  (คจฺฉินฺติ),  มชืฺ่เฌ  อุฏฺ�ิตา  (อคฺคิชื่าลา)  เทฺว  ปสฺสานิ  คจฺฉินฺติ,  ทฺวีหิ  

ปสฺเสหิ  อุฏฺ�ิตา  (อคฺคิชื่าลา)  มชืฺ่เฌ  โอสรนฺตีติ ฯ

 เถโร อ.พระเถระ  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อาวุโส ดูก่อนท่านผูู้้มีอายุ  อหํ อ.กระผู้ม  

ทิสฺวา เห็นแล้ว  อหิเปตํ ซึ่งเปรตตัวมีอัตภาพเพียงดังอัตภาพแห่งงู  เอกํ ตนหนึ่ง  

ปาตฺวากาสึ ได้กระทําให้ปรากฏแล้ว  สิตํ ซึ่งการแย้ม,  อตฺตภาโว อ.อัตภาพ  ตสฺส  

(เปตสฺส) ของเปรตนั้น  เอวรูโป เป็นอัตภาพมีอย่างนี้เป็นรูป  (โหติ) ย่อมเป็น,  สีสํ 

อ.ศีรษะ  อสฺส  (เปตสฺส) ของเปรตนั้น  มนุสฺสสีสํ  วิย เป็นราวกะว่าศีรษะของมนุษย์  

(โหติ) ย่อมเป็น,  อตฺตภาโว อ.อัตภาพ  เสโส อันเหลือ  อสฺส  (เปตสฺส) ของเปรต

นั้น  อหิสฺส  (อตฺตภาโว)  วิย  เป็นราวกะว่าอัตภาพ ของงู  (โหติ) ย่อมเป็น,  เอโส   

อหิเปโต  นาม ชื่ื่อ อ.เปรตตัวมีอัตภาพเพียงดังอัตภาพของงูนั่น  ป�ฺจวีสติโยชนิโก  

เป็นผูู้้ประกอบแล้วด้วยโยชื่น์ยี่สิบห้า  ปมาณโต โดยประมาณ  (โหติ) ย่อมเป็น,   

อคฺฺคฺิชาลา อ.เปลวแห่งไฟ ท.  อุฏิฺ�ิตา ตั้งขึ้นแล้ว  สีสโต จากศีรษะ  ตสฺส  (เปตสฺส) 

ของเปรตนั้น  คฺจฺฉนฺติ ย่อมไป  ยาว เพียงใร  นงฺฺคฺุฏิฺ�า แต่หาง,  (อคฺฺคฺิชาลา) อ.เปลว

แห่งไฟ ท.  อุฏิฺ�ิตา ตั้งขึ้นแล้ว  นงฺฺคฺุฏิฺ�โต จากหาง  (คฺจฺฉนฺติ) ย่อมไป  ยาว เพียง

ไร  สีสา แต่ศีรษะ,  (อคฺฺคฺิชาลา) อ.เปลวแห่งไฟ ท.  อุฏิฺ�ิตา ตั้งขึ้นแล้ว  มชฺเฌ ใน

ท่ามกลาง  คฺจฺฉนฺติ ย่อมไป  ปสฺสานิ สู่ข้าง ท.  เทฺว สอง,  (อคฺฺคฺิชาลา) อ.เปลวแห่ง

ไฟ ท.  อุฏิฺ�ิตา ตั้งขึ้นแล้ว  ปสฺเสหิ จากข้าง ท.  ทฺวีหิ สอง  โอสรนฺติ ย่อมประชืุ่มลง  

มชฺเฌ ในท่ามกลาง”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 พระเถระกล่าวว่า “ท่านผูู้้มีอายุ กระผู้มเห็นอหิเปรตตนหนึ่ง จึงได้ทําการแย้มให้

ปรากฏ, ร่างของเปรตนั้น มีสภาพเชื่่นนี้, ศีรษะของเปรตนั้น เหมือนศีรษะของมนุษย์, 
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ร่างที่เหลือของเปรตนั้น เหมือนตัวของงู, ชื่ื่อว่าอหิเปรตนั่น มีร่างประมาณ ๒๕ โยชื่น์, 

เปลวไฟตั้งขึ้นจากศีรษะของเปรตนั้นไปจรดหาง, เปลวไฟตั้งขึ้นจากหางจรดศีรษะ, 

เปลวไฟตั้งขึ้นตรงกลางกระจายออกสู่ข้างทั้งสอง, เปลวไฟตั้งขึ้นจากข้างทั้งสอง ย่อม

ประชืุ่มลงในท่ามกลาง”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาวุโส อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตา 

ใน ปาตฺวากาสึๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกํ วิเสสนะของ อหิเปตํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปาตฺวากาสึ  สิตํ อวุตตกัมมะใน ปาตฺวากาสึ,   

อตฺตภาโว สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ เปตสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน ใน อตฺตภาโว  เอวรูโป วิกติกัตตาใน โหติ,  สีสํ สุทธกัตตาใน โหติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  มนุสฺสสีสํ อุปมาวิกติกัตตาใน โหติ  วิยศัพท์ อุปมาโชื่ตกะ 

เข้ากับ มนุสฺสสีสํ  อสฺส วิเสสนะของ เปตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สีสํ,  เสโส วิเสสนะ

ของ อตฺตภาโวๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อหิสฺส สามีสัมพันธะใน  

อตฺตภาโวๆ อุปมาวิกติกัตตาใน โหติ  วิยศัพท์ อุปมาโชื่ตกะเข้ากับ อหิสฺส  อตฺตภาโว  

อสฺส วิเสสนะของ เปตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน เสโส  อตฺตภาโว,  เอโส วิเสสนะของ  

อหิเปโต  นามศัพท์ สัญญาโชื่ตกะเข้ากับ อหิเปโตๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ปมาณโต ตติยาวิเสสนะใน ป�ฺจวีสติโยชื่นิโกๆ วิกติกัตตาใน โหติ,   

อุฏฺ�ิตา วิเสสนะของ อคฺคิชื่าลาๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉินฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส 

วิเสสนะของ เปตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สีสโตๆ อปาทานใน อุฏฺ�ิตา  ยาวศัพท์ กิริยา- 

วิเสสนะใน คจฺฉินฺติ  นงฺคุฏฺ�า อปาทานใน ยาว,  อุฏฺ�ิตา วิเสสนะของ อคฺคิชื่าลาๆ 

สุทธกัตตาใน คจฺฉินฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นงฺคุฏฺ�โต อปาทานใน อุฏฺ�ิตา   

ยาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน คจฺฉินฺติ  สีสา อปาทานใน ยาว,  อุฏฺ�ิตา วิเสสนะของ  

อคฺคิชื่าลาๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉินฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มชืฺ่เฌ วิสยาธาระใน  

อุฏฺ�ิตา  เทฺว วิเสสนะของ ปสฺสานิๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉินฺติ,  อุฏฺ�ิตา วิเสสนะ

ของ อคฺคิชื่าลาๆ สุทธกัตตาใน โอสรนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทฺวีหิ วิเสสนะของ 

ปสฺเสหิๆ อปาทานใน อุฏฺ�ิตา  มชืฺ่เฌ วิสยาธาระใน โอสรนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ         

 ...............................................................................................................................
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๘. ทฺวินฺนเมว  กิร  เปตานํ  อตฺตภาโว  ป�ฺจวีสติโยชื่นิโก,  อวเสสานํ  ติคาวุตปฺปมาโณ  

อิมสฺส  เจว  อหิเปตสฺส  กากเปตสฺส  จ  ป�ฺจวีสติโยชื่นิโก,  เตสุ  อยนฺตาว  อหิเปโตฯ

 ทฺวินฺนเมว  กิร  เปตานํ  อตฺตภาโว  ป�ฺจวีสติโยชื่นิโก  (โหติ),  อวเสสานํ  (เปตานํ  อตฺตภาโว)  

ติคาวุตปฺปมาโณ  (โหติ),  อิมสฺส  เจว  อหิเปตสฺส  กากเปตสฺส  จ  (อตฺตภาโว)  ป�ฺจวีสติ- 

โยชื่นิโก  (โหติ),  เตสุ  (เปเตสุ)  อยํ  ตาว  อหิเปโต  (โหติ) ฯ

 กิร ได้ยินว่า  อตฺตภาโว อ.อัตภาพ  เปตานํ ของเปรต ท.  ทฺวินฺนํ  เอว สองนั่นเทียว  

ป�ฺจวีสติโยชนิโก เป็นอัตภาพประกอบแล้วด้วยโยชื่น์ยี่สิบห้า  (โหติ) ย่อมเป็น,  

(อตฺตภาโว) อ.อัตภาพ  (เปตานํ) ของเปรต ท.  อวเสสานํ ผูู้้เหลือลง  ติคฺาวุตปฺ- 

ปมาโณ เป็นอัตภาพมีคาวุตสามเป็นประมาณ  (โหติ) ย่อมเป็น,  (อตฺตภาโว 

อ.อัตภาพ  อิมสฺส  เจว  อหิเปตสฺส ของอหิเปรตนี้ด้วยนั่นเทียว  กากเปตสฺส  จ ของ

กากเปรตด้วย  ป�ฺจวีสติโยชนิโก เป็นอัตภาพประกอบแล้วด้วยโยชื่น์ยี่สิบห้า  (โหติ) 

ย่อมเป็น,  เตสุ  (เปเตสุ)  อยํ  อหิเปโต อ.- ในเปรต ท. เหล่านั้นหนา -อหิเปรตนี้   

(โหติ) ย่อมมี  ตาว ก่อน ฯ 

 ทราบว่า ร่างของเปรตทั้งสองตนนั่นแหละ มีประมาณ ๒๕ โยชื่น์, ร่างของเปรตที่เหลือ 

มีประมาณ ๓ คาวุต (๑.๕ กม.), ร่างของอหิเปรตนี้และกากเปรต มีประมาณ ๒๕ 

โยชื่น์, บรรดาเปรตเหล่านั้น อหิเปรตนี้ ก่อน

 กิร อนุสสวนัตถะ  อตฺตภาโว สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ ทฺวินฺนํๆ วิเสสนะของ เปตานํๆ สามีสัมพันธะใน อตฺตภาโว  ป�ฺจ- 

วีสติโยชื่นิโก วิกติกัตตาใน โหติ,  อตฺตภาโว สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท-

กัตตุวาจก  อวเสสานํ วิเสสนะของ เปตานํๆ สามีสัมพันธะใน อตฺตภาโว  ติคาวุตปฺ-

ปมาโณๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  อตฺตภาโว สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อิมสฺส วิเสสนะของ อหิเปตสฺส  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปท- 

สมุจจยัตถะเข้ากับ อิมสฺส  อหิเปตสฺส และกากเปตสฺส  อหิเปตสฺส ก็ดี  กากเปตสฺส 

ก็ดี สามีสัมพันธะใน อตฺตภาโว  ป�ฺจวีสติโยชื่นิโก วิกติกัตตาใน โหติ,  เตสุ วิเสสนะ

ของ เปเตสุๆ นิทธารณะใน อยํ  อหิเปโต  อยํ วิเสสนะของ อหิเปโตๆ นิทธารณียะและ 

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน โหติ ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๙. กากเปตมฺปิ  มหาโมคฺคลฺลาโน  คิชืฺ่ฌกูฏมตฺถเก  ปจฺจมานํ  ทิสฺวา  ตสฺส  ปุพฺพกมฺมํ  

ปุจฺฉินฺโต  อิมํ  คาถมาห

                “ป�ฺจโยชื่นิกา  ชื่ิวฺหา            สีสนฺเต  นวโยชื่นํ  

               กาโย  อจฺจุคฺคโต  ตุยฺหํ   ป�ฺจวีสติโยชื่นํ;

               กินฺนุ  กมฺมํ  กริตฺวาน          ปตฺโตสิ  ทุกฺขมีทิสนฺติ ฯ

 กากเปตมฺปิ  มหาโมคฺคลฺลาโน  (อคฺคินา)  คิชืฺ่ฌกูฏมตฺถเก  ปจฺจมานํ  ทิสฺวา  ตสฺส  (กากเปตสฺส)  

ปุพฺพกมฺมํ  ปุจฺฉินฺโต  อิมํ  คาถํ  อาห

                “ป�ฺจโยชื่นิกา  (โหติ  เต)  ชื่ิวฺหา,  สีสํ  เต  นวโยชื่นํ  (โหติ),  

               กาโย  อจฺจุคฺคโต  ตุยฺหํ   ป�ฺจวีสติโยชื่นํ;

               (ตฺวํ)  กึ  นุ  กมฺมํ  กริตฺวาน   ปตฺโต  อสิ  ทุกฺขํ  อีทิสนฺติ ฯ

 มหาโมคฺฺคฺลฺลาโน อ.พระมหาโมคคัลลานะ  ทิสฺวา เห็นแล้ว  กากเปตมฺปิ แม้ซึ่งกาก

เปรต  (อคฺฺคฺินา)  ปจฺจมานํ ผูู้้อันไฟไหม้อยู่  คฺิชฺฌกูฏิมตฺถเก บนยอดแห่งภูเขาชื่ื่อว่า

คิชื่ฌกูฏ  ปุจฺฉนฺโต เมื่อถาม  ปุพฺพกมฺมํ ซึ่งกรรมในกาลก่อน  ตสฺส  (กากเปตสฺส) 

ของกากเปรตนั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิมํ  คฺาถํ ซึ่งคาถานี้  อิติ ว่า 

“ชิวฺหา อ.ลิ้น  (เต) ของท่าน  ป�ฺจโยชนิกา เป็นลิิ้นประกอบ

แล้วด้วยโยชื่น์ห้า  (โหติ) ย่อมเป็น,  สีสํ อ.ศีรษะ  เต ของ

ท่าน  นวโยชนํ เป็นอวัยวะมีโยชื่น์เก้าเป็นประมาณ  (โหติ) 

ย่อมเป็น,  กาโย อ.กาย  ตุยฺหํ ของท่าน  อจฺจุคฺฺคฺโต ขึ้นไป 

ล่วงแล้ว  ป�ฺจวีสติโยชนํ สิ้นโยชื่น์ยี่สิบห้า,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  

กริตฺวาน กระทําแล้ว  กมฺมํ ซึ่งกรรม  กึ  นุ อะไรหนอ  ปตฺโต 

เป็นผูู้้ถึงแล้ว  ทุกฺขํ ซึ่งความทุกข์  อีทิสํ อันเชื่่นนี้  อสิ ย่อม

เป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระมหาโมคคัลลานะเห็นแม้กากเปรตที่ถูกไฟกําลังไหม้อยู่ที่ยอดภูเขาคิชื่ฌกูฏ เมื่อ

ถามถึงบุพพกรรมของกากเปรตนั้น จึงกล่าวคาถานี้ว่า 

“ลิ้นของท่าน ยาว ๕ โยชื่น์ ศีรษะของท่านยาว ๙ โยชื่น์ ร่างกาย

ของท่านสูง ๒๕ โยชื่น์ ท่านทํากรรมอะไรหนอ จึงประสบทุกข์

เชื่่นนี้” ดังนี้
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 มหาโมคฺคลฺลาโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ

เข้ากับ กากเปตํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  อคฺคินา อนภิหิตกัตตาใน ปจฺจมานํ  คิชืฺ่ฌ-

กูฏมตฺถเก วิสยาธาระใน ปจฺจมานํๆ วิเสสนะของ กากเปตํ  ทิสฺวา ปุพพกาลกิริยา

ใน ปุจฺฉินฺโต  ตสฺส วิเสสนะของ กากเปตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปุพฺพกมฺมํๆ อวุตต-

กัมมะใน ปุจฺฉินฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ มหาโมคฺคลฺลาโน  อิมํ วิเสสนะของ คาถํๆ  

อวุตตกัมมะใน อาห

“ชื่ิวฺหา สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต สามี-

สัมพันธะใน ชื่ิวฺหา  ป�ฺจโยชื่นิกา วิกติกัตตาใน โหติ,  สีสํ  

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต สามีสัมพันธะ

ใน สีสํ  นวโยชื่นํ วิกติกัตตาใน โหติ,  กาโย สุทธกัตตาใน  

อจฺจุคฺคโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  ตุยฺหํ สามีสัมพันธะใน กาโย  

ป�ฺจวีสติโยชื่นํ อัจจันตสังโยคะใน อจฺจุคฺคโต,  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึ วิเสสนะของ กมฺมํ  นุศัพท์ 

ปุจฉินัตถะ  กมฺมํ อวุตตกัมมะใน กริตฺวานๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน ปตฺโตๆ วิกติกัตตาใน อสิ  ทุกฺขํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺโต   

อีทิสํ วิเสสนะของ ทุกฺขํ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิมํ  คาถํ ฯ  

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

๑๐. อถสฺส  เปโต  อาจิกฺขนฺโต

                 “อหํ  ภนฺเต  โมคฺฺคฺลฺลาน     กสฺสปสฺส  มเหสิโน 

               สงฺฺฆสฺสาภิหฏิํ  ภตฺตํ        อาหเรสึ  ยถิจฺฉกนฺติ  

 คาถํ  วตฺวา  อาห  “ภนฺเต  กสฺสปพุทฺธกาเล  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  คามํ  ปิณฺฑาย  ปวิสึสุ,  

มนุสฺสา  เถเร  ทิสฺวา  สมฺปิยายมานา  อาสนสาลายํ  นิสีทาเปตฺวา  ปาเท  โธวิตฺวา   

เตเลน  มกฺเขตฺวา  ยาคุํ  ปาเยตฺวา  ขชืฺ่ชื่กํ  ทตฺวา  ปิณฺฑปาตกาลํ  อาคมยมานา  ธมฺมํ  

สุณนฺตา  นิสีทึสุ,  ธมฺมกถาวสาเน  เถรานํ  ปตฺเต  อาทาย  อตฺตโน  อตฺตโน  เคเห  

นานคฺครสโภชื่นสฺส  ปูเรตฺวา  อาหรึสุ,  ตทาหํ  กาโก  หุตฺวา  อาสนสาลาย  ฉิทน-

ปิฏฺเ�  นิสินฺโน  ตํ  ทิสฺวา  เอเกน  คหิตปตฺตโต  ติกฺขตฺตุํ  มุขํ  ปูเรนฺโต  ตโย  กพเฬ   

อคฺคเหสึ,  ตํ  ปน  ภตฺตํ  เนว  สงฺฆสฺส  สนฺตกํ,  น  สงฺฆสฺส  นิยเมตฺวา  ทินฺนํ,  น   

ภิกฺขูหิ  คหิตาวเสสกํ  อตฺตโน  เคหํ  เนตฺวา  มนุสฺเสหิ  ภุ�ฺชื่ิตพฺพกํ,  เกวลํ  สงฺฆํ   
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อุทฺทิสฺส  อภิหฏมตฺตเมว,  ตโต  มยา  ตโย   กพฬา  คหิตา,  เอตฺตกํ  เม  ปุพฺพกมฺมํ;  

สฺวาหํ  กาลํ  กตฺวา  ตสฺส  กมฺมสฺส  วิปาเกน  อวีจิมฺหิ  ปจิตฺวา  ตตฺถ  ปกฺกาวเสเสน   

อิทานิ  คิชืฺ่ฌกูเฏ  กากเปโต  หุตฺวา   นิพฺพตฺโต  อิทํ  ทุกฺขํ  ปจฺจนุโภมีติ ฯ

 อถ  อสฺส  (มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส)  เปโต  อาจิกฺขนฺโต

                 “อหํ  ภนฺเต  โมคฺคลฺลาน กสฺสปสฺส  มเหสิโน 

               สงฺฆสฺส  (ชื่เนหิ)  อภิหฏํ  ภตฺตํ   อาหเรสึ  ยถิจฺฉิกนฺติ  

 คาถํ  วตฺวา  อาห  “ภนฺเต  กสฺสปพุทฺธกาเล  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  คามํ  ปิณฺฑาย  ปวิสึสุ,  มนุสฺสา  

เถเร  ทิสฺวา  สมฺปิยายมานา  (เต  ภิกฺขู)  อาสนสาลายํ  นิสีทาเปตฺวา  ปาเท  โธวิตฺวา  เตเลน   

มกฺเขตฺวา  (เต  ภิกฺขู)  ยาคุํ  ปาเยตฺวา  ขชืฺ่ชื่กํ  ทตฺวา  ปิณฺฑปาตกาลํ  อาคมยมานา  ธมฺมํ   

สุณนฺตา  นิสีทึสุ,  ธมฺมกถาวสาเน  เถรานํ  ปตฺเต  อาทาย  (ปตฺเต)  อตฺตโน  อตฺตโน  เคเห   

นานคฺครสโภชื่นสฺส  ปูเรตฺวา  อาหรึสุ,  ตทา  อหํ  กาโก  หุตฺวา  อาสนสาลาย ฉิทนปิฏเ�  นิสินฺโน   

ตํ  (ภตฺตํ)  ทิสฺวา  เอเกน  (มนุสฺเสน)  คหิตปตฺตโต  ติกฺขตฺตุํ  มุขํ  ปูเรนฺโต  ตโย  กพเฬ  อคฺคเหสึ,   

ตํ  ปน  ภตฺตํ  เนว  สงฺฆสฺส  สนฺตกํ  (โหติ),  (ตํ  ภตฺตํ)  น  สงฺฆสฺส  (มนุสฺเสสหิ)  นิยเมตฺวา  ทินฺนํ  (โหติ),   

(ตํ  ภตฺตํ)  น  ภิกฺขูหิ  คหิตาวเสสกํ  อตฺตโน  เคหํ  เนตฺวา  มนุสฺเสหิ  ภุ�ฺชื่ิตพฺพกํ  (โหติ),   

(ตํ  ภตฺตํ  มนุสฺเสหิ)  เกวลํ  สงฺฆํ  อุทฺทิสฺส  อภิหฏมตฺตํ  เอว  (โหติ),  ตโต  (ภตฺตโต)  มยา  ตโย   

กพฬา  คหิตา,  เอตฺตกํ  (กมฺมํ)  เม  ปุพฺพกมฺมํ  (อโหสิ);  โส  อหํ  กาลํ  กตฺวา  ตสฺส  กมฺมสฺส   

วิปาเกน  อวีจิมฺหิ  ปจิตฺวา  ตตฺถ  (กมฺเม)  ปกฺกาวเสเสน  อิทานิ  คิชืฺ่ฌกูเฏ  กากเปโต  หุตฺวา    

นิพฺพตฺโต  อิทํ  ทุกฺขํ  ปจฺจนุโภมีติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เปโต อ.เปรต  อาจิกฺขนฺโต เมื่อบอก  อสฺส  (มหาโมคฺฺคฺลฺลานตฺเถรสฺส) 

แก่พระมหาโมคคัลลานะผูู้้เถระนั้น  วตฺวา กล่าวแล้ว  คฺาถํ ซึ่งคาถา  อิติ ว่า

“โมคฺฺคฺลฺลาน ข้าแต่พระโมคคัลลานะ  ภนฺเต ผูู้้เจริญ  อหํ 

อ.ข้าพเจ้า  อาหเรสึ กลืนกินแล้ว  ภตฺตํ ซึ่งภัตร  (ชเนหิ)   

อภิหฏิํ อัน อันชื่น ท. นําไปเฉิพาะแล้ว  สงฺฺฆสฺส เพื่อพระสงฆ์  

มเหสิโน ของพระพุทธเจ้าผูู้้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่  กสฺสปสฺส 

พระนามว่ากัสสปะ  ยถิจฺฉกํ ตามความปรารถนา”  อิติ ดังนี้

 อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผูู้้เจริญ  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  สมฺพหุลา  

ผูู้้มากพร้อม  ปวิสึสุ เข้าไปแล้ว  คฺามํ สู่หมู่บ้าน  ปิณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต  กสฺสป-
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พุทฺธกาเล ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ,  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  ทิสฺวา 

เห็นแล้ว  เถเร ซึ่งพระเถระ ท.  สมฺปิยายมานา ประพฤติรักด้วยดีอยู่  (เต  ภิกฺขู)  

ยังภิกษุ ท. เหล่านั้น  นิสีทาเปตฺวา ให้นั่งแล้ว  อาสนสาลายํ ในศาลาเป็นที่นั่ง   

โธวิตฺวา ล้างแล้ว  ปาเท ซึ่งเท้า ท.  มกฺเขตฺวา ทาแล้ว  เตเลน ด้วยนํ้ามัน   

(เต  ภิกฺขู) ยังภิกษุ ท. เหล่านั้น  ปาเยตฺวา ให้ดื่มแล้ว  ยาคฺุํ ซึ่งข้าวยาคู  ทตฺวา ถวาย

แล้ว  ขชฺชกํ ซึ่งของอันบุคคลพึงเคี้ยว  อาคฺมยมานา คอยท่าอยู่  ปิณฺฑปาตกาลํ 

ซึ่งกาลแห่งบิณฑบาต  สุณนฺตา  นิสีทึสุ นั่งฟังอยู่แล้ว  ธมฺมํ ซึ่งธรรม,  ธมฺมกถา-

วสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งธรรมกถา  อาทาย ถือเอาแล้ว  ปตฺเต ซึ่งบาตร ท.  

เถรานํ ของพระเถระ ท.  (ปตฺเต) ยังบาตร ท.  ปูเรตฺวา ให้เต็มแล้ว  นานคฺฺคฺรส-

โภชนสฺส ด้วยโภชื่นะอันมีรสอันเลิศต่างๆ  เคฺเห ในเรือน  อตฺตโน  อตฺตโน ของตนๆ  

อาหรึสุ นํามาแล้ว,  ตทา ในกาลนั้น  อหํ อ.ข้าพเจ้า  กาโก เป็นกา  หุตฺวา เป็นแล้ว  

นิสินฺโน จับแล้ว  ฉทนปิฏิฺเ� บนหลังแห่งหลังคา  อาสนสาลาย ของศาลาโรงฉิัน   

ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (ภตฺตํ) ซึ่งโภชื่นะนั้น  มุขํ ยังปาก  ปูเรนฺโต ให้เต็มอยู่  ติกฺขตฺตุํ 

สามครั้ง  เอเกน  (มนุสฺเสน)  คฺหิตปตฺตโต จากบาตร อันมนุษย์คนหนึ่งถือเอาแล้ว  

อคฺฺคฺเหสึ ได้คาบเอาแล้ว  กพเฬุ ซึ่งคําข้าว ท.  ตโย สาม,  ปน ก็  ตํ  ภตฺตํ อ.ภัตรนั้น  

สนฺตกํ เป็นของมีอยู่  สงฺฺฆสฺส แห่งสงฆ์  (โหติ) ย่อมเป็น  น  เอว หามิได้นั่นเทียว,  (ตํ  

ภตฺตํ) อ.ภัตรนั้น  (มนุสฺเสหิ)  นิยเมตฺวา  ทินฺนํ เป็นของ อันมนุษย์ ท. กําหนดแล้ว 

ถวายแล้ว  สงฺฺฆสฺส แก่สงฆ์  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้,  (ตํ  ภตฺตํ) อ.ภัตรนั้น  ภิกฺขูหิ   

คฺหิตาวเสสกํ เป็นของเหลือลงจากภัตร อันภิกษุ ท. ถือเอาแล้ว  อตฺตโน  เคฺหํ  เนตฺวา  

มนุสฺเสหิ  ภุ�ฺชิตพฺพกํ เป็นของ อันมนุษย์ ท. นําไปแล้ว สู่เรือน ของตน พึงบริโภค  

(โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้,  (ตํ  ภตฺตํ) อ.ภัตรนั้น  (มนุสฺเสหิ)  เกวลํ  สงฺฺฆํ  อุทฺทิสฺส   

อภิหฏิมตฺตํ  เอว เป็นของสักว่า อันมนุษย์ ท. นําไปเฉิพาะแล้ว เจาะจง ซึ่งสงฆ์ อย่าง

เดียวนั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น,  กพฬุา อ.คําข้าว ท.  ตโย สาม  มยา อันข้าพเจ้า  

คฺหิตา คาบเอาแล้ว  ตโต  (ภตฺตโต) จากภัตรนั้น,  (กมฺมํ) อ.กรรม  เอตฺตกํ อันมี

ประมาณเท่านี้  ปุพฺพกมฺมํ เป็นกรรมในกาลก่อน  เม ของข้าพเจ้า  (อโหสิ) ได้เป็น

แล้ว,  โส  อหํ อ.ข้าพเจ้านั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ  ปจิตฺวา ไหม้แล้ว  

อวีจิมฺหิ ในนรกชื่ื่อว่าอเวจี  วิปาเกน เพราะวิบาก  ตสฺส  กมฺมสฺส แห่งกรรมนั้น   

กากเปโต เป็นกากเปรต  หุตฺวา เป็น  นิพฺพตฺโต บังเกิดแล้ว  ปจฺจนุโภมิ เสวยเฉิพาะ
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อยู่  อิทํ  ทุกฺขํ ซึ่งความทุกข์นี้  คฺิชฺฌกูเฏิ บนภูเขาชื่ื่อว่าคิชื่ฌกูฏ  อิทานิ ในกาลนี้  

ปกฺกาวเสเสน ด้วยผู้ลอันสุกแล้วอันเหลือลง  ตตฺถ  (กมฺเม) ในเพราะกรรมนั้น”  อิติ 

ดังนี้ ฯ      

 ทีนั้น เปรตเมื่อบอกแก่พระมหาโมคคัลลานเถระนั้น จึงกล่าวคาถาว่า 

“ข้าแต่ท่านพระโมคคัลลานะ ข้าพเจ้ากลืนกินภัตรที่พวกชื่นนํา

มาเฉิพาะแก่พระสงฆ์ของพระพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ 

ตามความปรารถนา”

 แล้วกล่าวว่า “ข้าแต่ท่านผูู้้เจริญ ในกาลพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ พวกภิกษุมาก

พร้อมเข้าไปสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาต, พวกมนุษย์เห็นพระเถระทั้งหลาย เกิดความรัก

อยู่ นิมนต์ให้ภิกษุเหล่านั้นนั่งในโรงฉิัน ล้างเท้า ทาด้วยนํ้ามัน ให้ดื่มข้าวยาคู ถวาย

ของเคี้ยว รอคอยเวลาบิณฑบาต พากันนั่งฟังธรรมอยู่, ในเวลาจบธรรมกถา ชื่่วยกัน

ถือเอาบาตรของพระเถระทั้งหลาย ใส่โภชื่นะอันมีรสอันเลิศต่างๆ ในเรือนของตนๆ ให้

เต็มแล้วนํามา, คราวนั้น กระผู้มเป็นกา จับบนหลังคาโรงฉิัน เห็นภัตรนั้น ใชื่้ปากคาบ

จากบาตรที่มนุษย์คนหนึ่งถือไว้ ๓ ครั้ง ได้คาบเอาก้อนข้าว ๓ ก้อน, ก็ ภัตรนั้น ไม่ใชื่่

เป็นสมบัติของสงฆ์ ไม่ใชื่่เป็นภัตรที่พวกมนุษย์กําหนดถวายแก่สงฆ์ ไม่ใชื่่เป็นของ

เหลือเดนที่ภิกษุถือเอาแล้ว ทั้งไม่ใชื่่เป็นภัตรที่พวกมนุษย์นําไปสู่เรือนของตนแล้ว

พึงบริโภค, ภัตรนั้น เป็นภัตรที่พวกมนุษย์สักว่าเจาะจงสงฆ์อย่างเดียวนํามาเท่านั้น, 

คําข้าว ๓ คํา กระผู้มคาบไปจากภัตรนั้น, กรรมมีประมาณเท่านี้ เป็นบุพพกรรมของ

กระผู้ม, กระผู้มนั้นทํากาละ ไหม้ในอเวจีมหานรก เพราะวิบากแห่งกรรมนั้น บังเกิด

เป็นกากเปรตที่ภูเขาคิชื่ฌกูฏในบัดนี้ เพราะวิบากที่เหลือในเพราะกรรมนั้น ย่อมเสวย

ทุกข์นี้” ดังนี้

 อถ กาลสัตตมี  เปโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ 

มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺสๆ สัมปทานใน อาจิกฺขนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ เปโต

“ภนฺเต วิเสสนะของ โมคฺคลฺลานๆ อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน 

อาหเรสึๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กสฺสปสฺส สัญญาวิเสสนะ

ของ มเหสิโนๆ สามีสัมพันธะใน สงฺฆสฺสๆ สัมปทานใน อภิหฏํ  

ชื่เนหิ อนภิหิตกัตตาใน อภิหฏํๆ วิเสสนะของ ภตฺตํๆ อวุตต-

กัมมะใน อาหเรสึ  ยถิจฺฉิกํ กิริยาวิเสสนะใน อาหเรสึ”  อิติศัพท์ 
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สรูปะใน คาถํๆ อวุตตกัมมะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห

 “ภนฺเต อาลปนะ  กสฺสปพุทฺธกาเล กาลสัตตมีใน ปวิสึสุ  สมฺพหุลา วิเสสนะของ  

ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน ปวิสึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คามํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสึสุ   

ปิณฺฑาย สัมปทานใน ปวิสึสุ,  มนุสฺสา สุทธกัตตาใน นิสีทึสุ และอาหรึสุ  นิสีทึสุ ก็ดี   

อาหรึสุ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  เถเร อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

สมฺปิยายมานาๆ อัพภันตรกิริยาของ มนุสฺสา  เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ การิตกัมมะใน  

นิสีทาเปตฺวา  อาสนสาลายํ วิสยาธาระใน นิสีทาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โธวิตฺวา   

ปาเท อวุตตกัมมะใน โธวิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน มกฺเขตฺวา  เตเลน กรณะใน  

มกฺเขตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปาเยตฺวา  เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ การิตกัมมะใน  

ปาเยตฺวา  ยาคุํ อวุตตกัมมะใน ปาเยตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทตฺวา  ขชืฺ่ชื่กํ อวุตต-

กัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคมยมานา  ปิณฺฑปาตกาลํ อวุตตกัมมะใน  

อาคมยมานาๆ อัพภันตรกิริยาของ มนุสฺสา  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน สุณนฺตาๆ อัพภันตร-

กิริยาของ มนุสฺสา,  ธมฺมกถาวสาเน กาลสัตตมีใน อาทาย   เถรานํ สามีสัมพันธะ

ใน ปตฺเตๆ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปูเรตฺวา  ปตฺเต การิตกัมมะ 

ใน ปูเรตฺวา  อตฺตโน สองบท สามีสัมพันธะใน เคเหๆ วิสยาธาระใน ปูเรตฺวา   

นานคฺครสโภชื่นสฺส ฉิัฏฐีีกรณะใน ปูเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาหรึสุ,  ตทา กาล-

สัตตมีใน อคฺคเหสึ  อหํ สุทธกัตตาใน อคฺคเหสึๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กาโก  

วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสินฺโน  อาสนสาลาย สามีสัมพันธะใน  

ฉิทนปิฏฺเ�ๆ วิสยาธาระใน นิสินฺโนๆ วิเสสนะของ อหํ  ตํ วิเสสนะของ ภตฺตํๆ  

อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิิริยาใน ปูเรนฺโต  เอเกน วิเสสนะของ มนุสฺเสนๆ  

อนภิหิตกัตตาใน คหิต-  คหิตปตฺตโต อปาทานใน ปูเรนฺโต  ติกฺขตฺตุํ กิริยาวิเสสนะ

ใน ปูเรนฺโต  มุขํ การิตกัมมะใน ปูเรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ อหํ  ตโย วิเสสนะของ 

กพเฬๆ อวุตตกัมมะใน อคฺคเหสึ,  ปน วากยารัมภโชื่ตกะ  ตํ วิเสสนะของ ภตฺตํๆ  

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นๆ ศัพท์  

ปฏิเสธนัตถะ  สงฺฆสฺส สามีสัมพันธะใน สนฺตกํๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  ตํ วิเสสนะของ 

ภตฺตํ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  มนุสฺเสหิ  

อนภิหิตกัตตาใน ทินฺนํ  สงฺฆสฺส สัมปทานใน นิยเมตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน ทินฺนํๆ  

วิกติกัตตาใน โหติ,  ตํ วิเสสนะของ ภตฺตํ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   
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นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  ภิกฺขูหิ อนภิหิตกัตตาใน คหิต-  คหิตาวเสสกํ วิกติกัตตาใน โหติ   

อตฺตโน สามีสัมพันธะใน เคหํๆ  สัมปาปุณียกัมมะใน เนตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ภุ�ฺชื่ิตพฺพกํ  มนุสฺเสหิ อนภิหิตกัตตาใน ภุ�ฺชื่ิตพฺพกํๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  ตํ วิเสสนะ 

ของ ภตฺตํ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มนุสฺเสหิ อนภิหิตกัตตาใน  

อภิหฏ-  เกวลํ กิริยาวิเสสนะใน อุทฺทิสฺส  สงฺฆํ อวุตตกัมมะใน อุทฺทิสฺสๆ กิริยาวิเสสนะ

ใน อภิหฏ-  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อภิหฏมตฺตํๆ วิิกติกัตตาใน โหติ,  ตโย วิเสสนะ 

ของ กพฬาๆ วุตตกัมมะใน คหิตาๆ กิตบทกัมมวาจก  ตโต วิเสสนะของ ภตฺตโตๆ  

อปาทานใน คหิตา  มยา อนภิหิตกัตตาใน คหิตา,  เอตฺตกํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ  

สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน ปุพฺพกมฺมํๆ วิกติ- 

กัตตาใน อโหสิ,  โส วิเสสนะของ อหํๆ สุทธกัตตาใน ปจฺจนุโภมิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  กาลํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปจิตฺวา  ตสฺส วิเสสนะของ 

กมฺมสฺสๆ สามีสัมพันธะใน วิปาเกนๆ เหตุใน ปจิตฺวา  อวีจิมฺหิ วิสยาธาระใน ปจิตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  ตตฺถ วิเสสนะของ กมฺเมๆ นิมิตตสัตตมีใน หุตฺวา  ปกฺกา- 

วเสเสน เหตุใน หุตฺวา  อิทานิ กาลสัตตมีใน หุตฺวา  คิชืฺ่ฌกูเฏ วิสยาธาระใน กาก-

เปโตๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน นิพฺพตฺโตๆ วิเสสนะของ อหํ   

อิทํ วิเสสนะของ ทุกฺขํๆ อวุตตกัมมะใน ปจฺจนุโภมิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๑๑. อิทํ  กากเปตวตฺถุ ฯ

 อิทํ  กากเปตวตฺถุ อ.เรื่องแห่งกากเปรตนี้ ฯ

 เรื่องกากเปรตนี้

 อิทํ วิเสสนะของ กากเปตวตฺถุๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๑๒. อิธ  ปน  เถโร  “อหิเปตํ  ทิสฺวา  สิตํ  ปาตฺวากาสินฺติ  อาห ฯ  

 อิธ  (วตฺถุมฺหิ)  ปน  เถโร  “(อหํ)  อหิเปตํ  ทิสฺวา  สิตํ  ปาตฺวากาสินฺติ  อาห ฯ

 ปน แต่ว่า  เถโร อ.พระเถระ  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  ทิสฺวา เห็นแล้ว  

อหิเปตํ ซึ่งอหิเปรต  ปาตฺวากาสึ ได้กระทําให้ปรากฏแล้ว  สิตํ ซึ่งการแย้ม”  อิติ 

ดังนี้  อิธ  (วตฺถุมฺหิ) ในเรื่องนี้ ฯ
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 แต่ในเรื่องนี้ พระเถระกล่าวว่า “เราเห็นอหิเปรต แล้วได้ทําการแย้มให้ปรากฏ”

 ปน วิเสสโชื่ตกะ  เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิธ วิเสสนะของ 

วตฺถุมฺหิๆ วิสยาธาระใน อาห  “อหํ สุทธกัตตาใน ปาตฺวากาสึๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อหิเปตํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปาตฺวากาสึ  สิตํ อวุตตกัมมะใน 

ปาตฺวากาสึ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๓. อถสฺส  สตฺถา  สกฺขิ  หุตฺวา  “สจฺจํ  ภิกฺขเว  โมคฺคลฺลาโน  อาห,  มยา  ปเนส   

สมฺโพธิปฺปตฺตทิวเสเยว  ทิฏฺโ�,  อปิจาหํ  ‘เย  เม  วจนํ  น  สทฺทเหยฺยุํ,  เตสํ  อหิตาย   

ภเวยฺยาติ  ปรานุทยาย  น  กเถสินฺติ  อาห ฯ  

 อถ  อสฺส  (เถรสฺส)  สตฺถา  สกฺขิ  หุตฺวา  “สจฺจํ  ภิกฺขเว  โมคฺคลฺลาโน  อาห,  มยา  ปน  เอโส   

(เปโต)  สมฺโพธิปฺปตฺตทิวเส  เอว  ทิฏฺโ�,  อปิจ  อหํ  ‘เย  (ชื่นา)  เม  วจนํ  น  สทฺทเหยฺยุํ,  (ตํ  

อสทฺทหนํ)  เตสํ  (ชื่นานํ)  อหิตาย  ภเวยฺยาติ  ปรานุทยาย  น  กเถสินฺติ  อาห ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สตฺถา อ.พระศาสดา  สกฺขิ ทรงเป็นพยาน  อสฺส  (เถรสฺส) ของพระเถระ

นั้น  หุตฺวา เป็นแล้ว  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  โมคฺฺคฺลฺลาโน 

อ.พระโมคคัลลานะ  อาห กล่าวแล้ว  สจฺจํ จริง,  ปน ก็  เอโส  (เปโต) อ.เปรตนั่น  มยา 

อันเรา  ทิฏิฺโ� เห็นแล้ว  สมฺโพธิปฺปตฺตทิวเส  เอว ในวันเป็นที่บรรลุแล้วซึ่งสัมโพธิ-

ญาณนั่นเทียว,  อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  อหํ อ.เรา  น  กเถสึ ไม่กล่าวแล้ว  ปรานุทยาย 

ด้วยความเอ็นดูต่อบุคคลอื่น  อิติ ว่า  ‘เย  (ชนา) อ.ชื่น ท. เหล่าใด  น  สทฺทเหยฺยุํ 

ไม่พึงเชื่ื่อ  วจนํ ซึ่งคํา  เม ของเรา,  (ตํ  อสทฺทหนํ) อ.ความไม่เชื่ื่อนั้น  ภเวยฺย พึง

มี  อหิตาย เพื่อความฉิิบหายมิใชื่่ประโยชื่น์เกื้อกูล  เตสํ  (ชนานํ) แก่ชื่น ท. เหล่านั้น’   

อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พระศาสดาทรงเป็นพยานของพระเถระนั้น ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระ- 

โมคคัลลานะกล่าวความจริง, ก็ เปรตนั่น เราเห็นแล้วในวันเป็นที่ตรัสรู้สัมโพธิญาณนั่น

แหละ, อีกอย่าง เราไม่กล่าว ด้วยอนุเคราะห์ต่อบุคคลอื่นว่า ‘พวกชื่นเหล่าใดไม่พึงเชื่ื่อ

คําของเรา, ความไม่เชื่ื่อนั้น พึงมีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชื่น์เกื้อกูลต่อชื่นเหล่านั้น’

 อถ กาลสัตตมี  สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะ

ของ เถรสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สกฺขิๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  



วรรค] ๑๒.เรื่องอหิเปรต 185

“ภิกฺขเว อาลปนะ  โมคฺคลฺลาโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สจฺจํ 

กิริยาวิเสสนะใน อาห,  ปน วากยารัมภโชื่ตกะ  เอโส วิเสสนะของ เปโตๆ วุตตกัมมะ 

ใน ทิฏฺโ�ๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน ทิฏฺโ�  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

สมฺโพธิปฺปตฺตทิวเสๆ กาลสัตตมีใน ทิฏฺโ�,  อปิจ อปรนัย  อหํ สุทธกัตตาใน กเถสึๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘เย วิเสสนะของ ชื่นาๆ สุทธกัตตาใน สทฺทเหยฺยุํๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน วจนํๆ อวุตตกัมมะใน สทฺทเหยฺยุํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน 

สทฺทเหยฺยุํ,  ตํ วิเสสนะของ อสทฺทหนํๆ สุทธกัตตาใน ภเวยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เตสํ วิเสสนะของ ชื่นานํๆ สัมปทานใน อหิตายๆ สัมปทานใน ภเวยฺย’  อิติศัพท์  

อาการะใน กเถสึ  ปรานุทยาย กรณะใน กเถสึ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน กเถสึ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ

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

๑๔. ลกฺขณสํยุตฺเตปิ  หิ  มหาโมคฺคลฺลาเนน  ทิฏฺ�กาเลเยว  สตฺถา  ตสฺส  สกฺขิ  หุตฺวา   

วีสติวตฺถูนิ  กเถสิ ฯ  

 ลกฺขณสํยุตฺเตปิ  หิ  (เปตสฺส)  มหาโมคฺคลฺลาเนน  ทิฏฺ�กาเล  เอว  สตฺถา  ตสฺส  (เถรสฺส)  สกฺขิ  

หุตฺวา  วีสติวตฺถูนิ  กเถสิ ฯ

 หิ จริงอยู่  สตฺถา อ.พระศาสดา  สกฺขิ ทรงเป็นพยาน  ตสฺส  (เถรสฺส) ของพระเถระ

นั้น  หุตฺวา เป็น  กเถสิ ตรัสแล้ว  วีสติวตฺถูนิ ซึ่งเรื่องยี่สิบ ท.  ลกฺขณสํยุตฺเตปิ แม้

ในลักขณสังยุต  (เปตสฺส)  มหาโมคฺฺคฺลฺลาเนน  ทิฏิฺ�กาเล  เอว ในกาล- แห่งเปรต 

อันพระมหาโมคคัลลานะ -เห็นแล้วนั่นเทียว ฯ

 จริงอยู่ พระศาสดาทรงเป็นพยานของพระเถระนั้น ตรัส ๒๐ เรื่อง แม้ในลักขณสังยุต 

ในชื่่วงที่พระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตนั่นแหละ

 หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชื่ตกะ  สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิ-

ศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ลกฺขณสํยุตฺเตๆ วิสยาธาระใน กเถสิ  เปตสฺส สามีสัมพันธะ

ใน ทิฏฺ�กาเล  มหาโมคฺคลฺลาเนน อนภิหิตกัตตาใน ทิฏฺ�-  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

ทิฏฺ�กาเลๆ กาลสัตตมีใน หุตฺวา  ตสฺส วิเสสนะของ เถรสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สกฺขิๆ 

วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กเถสิ  วีสติวตฺถูนิ อวุตตกัมมะใน กเถสิ ฯ  

 ...............................................................................................................................
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๑๕. อิทมฺปิ  เตน  ตเถว  กถิตํ ฯ 

 อิทมฺปิ  (วตฺถุ)  เตน  (เถเรน)  ตถา  เอว  กถิตํ ฯ

 อิทมฺปิ  (วตฺถุ) อ.เรื่องแม้นี้  เตน  (เถเรน) อันพระเถระนั้น  กถิตํ กล่าวแล้ว  ตถา  

เอว เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว ฯ

 พระเถระนั้นกล่าวแม้เรื่องนี้เหมือนอย่างนั้นนั่นแหละ

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อิทํๆ วิเสสนะของ วตฺถุๆ วุตตกัมมะใน กถิตํๆ กิตบท-

กัมมวาจก  เตน วิเสสนะของ เถเรนๆ อนภิหิตกัตตาใน กถิตํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้า

กับ ตถาๆ กิริยาวิเสสนะของ กถิตํ ฯ

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

๑๖. ตํ  สุตฺวา  ภิกฺขู  ตสฺส  ปุพฺพกมฺมํ  ปุจฺฉิึสุ ฯ 

 ตํ  (วตฺถุํ)  สุตฺวา  ภิกฺขู  ตสฺส  (เปตสฺส)  ปุพฺพกมฺมํ  ปุจฺฉิึสุ ฯ

 ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วตฺถุํ) ซึ่งเรื่องนั้น  ปุจฺฉึสุ ทูลถามแล้ว   

ปุพฺพกมฺมํ ซึ่งกรรมในกาลก่อน  ตสฺส  (เปตสฺส) ของเปรตนั้น ฯ

 ภิกษุทั้งหลายฟังเรื่องนั้นแล้ว ทูลถามบุพพกรรมของเปรตนั้น

 ภิกฺขู สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ วตฺถุํๆ อวุตต- 

กัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิึสุ  ตสฺส วิเสสนะของ เปตสฺสๆ สามีสัมพันธะ 

ใน ปุพฺพกมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิึสุ ฯ

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

๑๗. สตฺถาปิ  เตสํ  กเถสิ:

 สตฺถาปิ  เตสํ  (ภิกฺขูนํ)  กเถสิ:

 สตฺถาปิ แม้ อ.พระศาสดา  กเถสิ ตรัสแล้ว  เตสํ  (ภิกฺขูนํ) แก่ภิกษุ ท. เหล่านั้น   

(อิติ) ว่า

 แม้พระศาสดาตรัสแก่ภิกษุเหล่านั้นว่า

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สตฺถาๆ สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   



วรรค] ๑๒.เรื่องอหิเปรต 187

เตสํ วิเสสนะของ ภิกฺขูนํๆ สัมปทานใน กเถสิ ฯ

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

๑๘.  อตีเต  กิร  พาราณสึ  นิสฺสาย  นทีตีเร  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปณฺณสาลํ  กรึสุ ฯ

 อตีเต  กิร  (ชื่นา)  พาราณสึ  นิสฺสาย  นทีตีเร  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปณฺณสาลํ  กรึสุ ฯ

   กิร ได้ยินว่า  อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  (ชนา) อ.ชื่น ท.  นิสฺสาย อาศัยแล้ว  

พาราณสึ ซึ่งเมืองชื่ื่อว่าพาราณสี  กรึสุ กระทําแล้ว  ปณฺณสาลํ ซึ่งบรรณศาลา   

ปจฺเจกพุทฺธสฺส เพื่อพระปัจเจกพุทธเจ้า  นทีตีเร ใกล้ฝั่งแห่งแม่นํ้า ฯ

 เล่ากันมาว่า ในอดีตกาล พวกชื่นอาศัยเมืองพาราณสี ชื่่วยกันทําบรรณศาลา 

เพื่อพระปัจเจกพุทธเจ้า ใกล้ฝั่งแม่นํ้า

 กิร อนุสสวนัตถะ  อตีเต กาลสัตตมีใน กรึสุ  ชื่นา สุทธกัตตาใน กรึสุๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  พาราณสึ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ ปุพพกาลกิริยาใน กรึสุ  นทีตีเร  

วิสยาธาระใน กรึสุ  ปจฺเจกพุทฺธสฺส สัมปทานใน กรึสุ  ปณฺณสาลํ อวุตตกัมมะใน  

กรึสุ ฯ

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

๑๙. โส  ตตฺถ  วิหรนฺโต  นิพทฺธํ  นคเร  ปิณฺฑาย  จรติ ฯ

 โส  (ปจฺเจกพุทฺโธ)  ตตฺถ  (ปณฺณสาลายํ)  วิหรนฺโต  นิพทฺธํ  นคเร  ปิณฺฑาย  จรติ ฯ

 โส  (ปจฺเจกพุทฺโธ) อ.พระปัจเจกพุทธเจ้านั้น  วิหรนฺโต อยู่อยู่  ตตฺถ  (ปณฺณสาลายํ) 

ในบรรณศาลานั้น  จรติ ย่อมเที่ยวไป  นคฺเร ในพระนคร  ปิณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต  

นิพทฺธํ เนืองนิตย์ ฯ

 พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นอยู่ในบรรณศาลานั้น ย่อมเที่ยวไปในพระนครเพื่อบิณฑบาต

เนืองนิตย์

 โส วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺโธๆ สุทธกัตตาใน จรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตตฺถ  

วิเสสนะของ ปณฺณสาลายํๆ วิสยาธาระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ปจฺเจกพุทฺโธ  

นิพทฺธํ กิริยาวิเสสนะใน จรติ  นคเร วิสยาธาระใน จรติ  ปิณฺฑาย สัมปทานใน จรติ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๐. นาคราปิ  สายํ  ปาตํ  คนฺธปุปฺผู้าทิหตฺถา  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  อุปฏฺ�านํ  คจฺฉินฺติ ฯ  

 นาคฺราปิ แม้ อ.ชื่าวเมือง ท.  คฺนฺธปุปฺผาทิหตฺถา ผูู้้มีวัตถุมีของหอมและดอกไม้

เป็นต้นในมือ  คฺจฺฉนฺติ ย่อมไป  อุปฏิฺ�านํ สู่ที่เป็นที่บํารุง  ปจฺเจกพุทฺธสฺส ของพระ

ปัจเจกพุทธเจ้า  สายํ ในเวลาเย็น  ปาตํ ในเวลาเชื่้า ฯ

 แม้ชื่าวเมืองทั้งหลายมีมือถือของหอมและดอกไม้เป็นต้น พากันไปสู่ที่บํารุงของพระ

ปัจเจกพุทธเจ้าในเวลาเย็น ในเวลาเชื่้า

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ นาคราๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉินฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

สายํ ก็ดี  ปาตํ ก็ดี กาลสัตตมีใน คจฺฉินฺติ  คนฺธปุปฺผู้าทิหตฺถา วิเสสนะของ นาครา   

ปจฺเจกพุทฺธสฺส สามีสัมพันธะใน อุปฏฺ�านํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉินฺติ ฯ 

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

๒๑. เอโก  พาราณสีวาสี  ปุริโส  ตํ  มคฺคํ  นิสฺสาย  เขตฺตํ  กสิ ฯ

 ปุริโส อ.บุรุษ  พาราณสีวาสี ผูู้้อยู่ในเมืองพาราณสีโดยปกติ  เอโก คนหนึ่ง  นิสฺสาย 

อาศัยแล้ว  ตํ  มคฺฺคฺํ ซึ่งหนทางนั้น  กสิ ไถแล้ว  เขตฺตํ ซึ่งนา ฯ

 บุรุษชื่าวเมืองพาราณสีคนหนึ่งอาศัยหนทางนั้นไถนา

 เอโก ก็ดี  พาราณสีวาสี ก็ดี วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน กสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ มคฺคํๆ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ ปุพพกาลกิริยาใน กสิ   

เขตฺตํ อวุตตกัมมะใน กสิ ฯ

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

๒๒. มหาชื่โน  สายํ  ปาตํ  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  อุปฏฺ�านํ  คจฺฉินฺโต  ตํ  เขตฺตํ  มทฺทนฺโต   

คจฺฉิติ ฯ   

 มหาชโน อ.มหาชื่น  คฺจฺฉนฺโต เมื่อไป  อุปฏิฺ�านํ สู่ที่เป็นที่บํารุง  ปจฺเจกพุทฺธสฺส 

ของพระปัจเจกพุทธเจ้า  สายํ ในเวลาเย็น  ปาตํ ในเวลาเชื่้า  มทฺทนฺโต  คฺจฺฉติ ย่อม

เหยียบยํ่าไปอยู่  ตํ  เขตฺตํ ซึ่งนานั้น ฯ

 มหาชื่นเมื่อจะไปสู่ที่บํารุงของพระปัจเจกพุทธเจ้าในเวลาเย็น ในเวลาเชื่้า เหยียบยํ่า

นานั้นไป 
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 มหาชื่โน สุทธกัตตาใน คจฺฉิติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สายํ ก็ดี  ปาตํ ก็ดี กาล- 

สัตตมีใน คจฺฉินฺโต  ปจฺเจกพุทฺธสฺส สามีสัมพันธะใน อุปฏฺ�านํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน  

คจฺฉินฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ มหาชื่โน  ตํ วิเสสนะของ เขตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน  

มทฺทนฺโตๆ อัพภันตรกิิริยาของ มหาชื่โน ฯ

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

๒๓. กสโก  “มา  เม  เขตฺตํ  มทฺทถาติ  วาเรนฺโตปิ  วาเรตุํ  นาสกฺขิ ฯ  

 กสโก  “(ตุมฺเห)  มา  เม  เขตฺตํ  มทฺทถาติ  วาเรนฺโตปิ  วาเรตุํ  น  อสกฺขิ ฯ

 กสโก อ.ชื่าวนา  วาเรนฺโตปิ แม้ห้ามอยู่  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  มา  มทฺทถ 

ขอจงอย่าเหยียบ  เขตฺตํ ซึ่งนา  เม ของเรา”  อิติ ดังนี้  น  อสกฺขิ ไม่ได้อาจแล้ว   

วาเรตุํ เพื่ออันห้าม ฯ

 ชื่าวนาแม้ห้ามอยู่ว่า “พวกท่านขอจงอย่าเหยียบนาของเรา” ดังนี้ ก็ไม่สามารถเพื่อจะ

ห้ามได้

 กสโก สุทธกัตตาใน อสกฺขิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน มทฺทถๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน มทฺทถ  เม สามีสัมพันธะใน เขตฺตํๆ  

อวุตตกัมมะใน มทฺทถ”  อิติศัพท์ อาการะใน วาเรนฺโต  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ  

วาเรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ กสโก  วาเรตุํ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺขิ  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน อสกฺขิ ฯ

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

๒๔. อถสฺส  เอตทโหสิ  “สเจ  อิมสฺมึ  �าเน  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปณฺณสาลา  น  ภเวยฺย,  น  เม 

เขตฺตํ  มทฺเทยฺยุนฺติ ฯ

 อถ  อสฺส  (กสกสฺส)  เอตํ  (จินฺตนํ)  อโหสิ  “สเจ  อิมสฺมึ  �าเน  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปณฺณสาลา  น  

ภเวยฺย,  (ชื่นา)  น  เม เขตฺตํ  มทฺเทยฺยุนฺติ ฯ

  อถ ครั้งนั้น  เอตํ  (จินฺตนํ) อ.ความคิดนั่น  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  ปณฺณสาลา อ.บรรณ

ศาลา  ปจฺเจกพุทฺธสฺส ของพระปัจเจกพุทธเจ้า  น  ภเวยฺย ไม่พึงมี  อิมสฺมึ  �าเน ใน

ที่นี้ไซร้,  (ชนา) อ.ชื่น ท.  น  มทฺเทยฺยุํ ไม่พึงเหยียบยํ่า  เขตฺตํ ซึ่งนา  เม ของเรา”  

อิติ ดังนี้  อโหสิ ได้มีแล้ว  อสฺส  (กสกสฺส) แก่ชื่าวนานั้น ฯ
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 ทีนั้น ชื่าวนานั้นได้มีความคิดนั่นว่า “ถ้าบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่พึงมีใน

ที่นี้ไซร้, พวกชื่นไม่พึงเหยียบนาของเรา” 

 อถ กาลสัตตมี  เอตํ วิเสสนะของ จินฺตนํๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อสฺส วิเสสนะของ กสกสฺสๆ สัมปทานใน อโหสิ  “สเจ ปริกัปปัตถะ  ปณฺณสาลา สุทธ-

กัตตาใน ภเวยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ �าเนๆ วิสยาธาระใน 

ภเวยฺย  ปจฺเจกพุทฺธสฺส สามีสัมพันธะใน ปณฺณสาลา  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ภเวยฺย,  ชื่นา 

สุทธกัตตาใน มทฺเทยฺยุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน มทฺเทยฺยุํ  เม  

สามีสัมพันธะใน เขตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน มทฺเทยฺยุํ”  อิติศัพท์ สรูปะใน เอตํ  จินฺตนํ ฯ  

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

๒๕. โส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปิณฺฑาย  ปวิฏฺ�กาเล  ปริโภคภาชื่นานิ  ภินฺทิตฺวา  ปณฺณสาลํ  

ฌาเปสิ ฯ

 โส  (กสโก)  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปิณฺฑาย  ปวิฏฺ�กาเล  ปริโภคภาชื่นานิ  ภินฺทิตฺวา  ปณฺณสาลํ   

ฌาเปสิ ฯ

 โส  (กสโก) อ.ชื่าวนานั้น  ภินฺทิตฺวา ทําลายแล้ว  ปริโภคฺภาชนานิ ซึ่งภาชื่นะเป็น

เครื่องบริโภค ท.  ปณฺณสาลํ ยังบรรณศาลา  ฌาเปสิ ให้ไหม้แล้ว  ปวิฏิฺ�กาเล ในกาล 

เป็นที่เข้าไปแล้ว  ปิณฺฑาย  เพื่อบิณฑบาต  ปจฺเจกพุทฺธสฺส   แห่งพระปัจเจกพุทธ-

เจ้า ฯ

   ชื่าวนานั้นทําลายภาชื่นะเครื่องใชื่้สอยทั้งหลาย แล้วเผู้าบรรณศาลา ในเวลาที่พระ

ปัจเจกพุทธเจ้าเข้าไปเพื่อบิณฑบาต 

 โส วิเสสนะของ กสโกๆ เหตุกัตตาใน ฌาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ปจฺเจก-

พุทฺธสฺส สามีสัมพันธะใน ปวิฏฺ�กาเล  ปิณฺฑาย สัมปทานใน ปวิฏฺ�-  ปวิฏฺ�กาเล กาล- 

สัตตมีใน ฌาเปสิ  ปริโภคภาชื่นานิ อวุตตกัมมะใน ภินฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

ฌาเปสิ  ปณฺณสาลํ การิตกัมมะใน ฌาเปสิ ฯ

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

๒๖. ปจฺเจกพุทฺโธ  ตํ  ฌามํ  ทิสฺวา  ยถาสุขํ  ปกฺกามิ ฯ 

 ปจฺเจกพุทฺโธ  ตํ  (ปณฺณสาลํ  อคฺคินา)  ฌามํ  ทิสฺวา  ยถาสุขํ  ปกฺกามิ ฯ
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  ปจฺเจกพุทฺโธ อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (ปณฺณสาลํ) ซึ่งบรรณศาลา  

นั้น  (อคฺฺคฺินา)  ฌามํ อัน- อันไฟ -ไหม้แล้ว  ปกฺกามิ หลีกไปแล้ว  ยถาสุขํ ตามความ

สบาย ฯ

 พระปัจเจกพุทธเจ้าเห็นบรรณศาลาหลังนั้นที่ไฟไหม้แล้ว ก็หลีกไปตามความสบาย

 ปจฺเจกพุทฺโธ สุทธกัตตาใน ปกฺกามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ ก็ดี  ฌามํ ก็ดี  

วิเสสนะของ ปณฺณสาลํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  อคฺคินา อนภิหิตกัตตาใน ฌามํ  ทิสฺวา  

ปุพพกาลกิริยาใน ปกฺกามิ  ยถาสุขํ กิริยาวิเสสนะใน ปกฺกามิ ฯ 

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

๒๗. มหาชื่โน  คนฺธมาลํ  อาทาย  อาคโต  ฌามํ  ปณฺณสาลํ  ทิสฺวา  “กหํ  นุ  โข  โน   

อยฺโย  คโตติ  อาห ฯ  

 มหาชื่โน  คนฺธมาลํ  อาทาย  อาคโต  (อคฺคินา)  ฌามํ  ปณฺณสาลํ  ทิสฺวา  “กหํ  (�าเน)  นุ  โข  โน  

อยฺโย  คโตติ  อาห ฯ

 มหาชโน อ.มหาชื่น  อาทาย ถือเอาแล้ว  คฺนฺธมาลํ ซึ่งของหอมและระเบียบ   

อาคฺโต มาแล้ว  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ปณฺณสาลํ ซึ่งบรรณศาลา  (อคฺฺคฺินา)  ฌามํ อัน-  

อันไฟ -ไหม้แล้ว  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อยฺโย อ.พระคุณเจ้า  โน ของเรา ท.  คฺโต 

ไปแล้ว  กหํ  (�าเน) นุ  โข ณ ที่ไหนหนอแล”  อิติ ดังนี้ ฯ

 มหาชื่นถือเอาของหอมและระเบียบมาแล้ว เห็นบรรณศาลาที่ไฟไหม้แล้ว จึงกล่าวว่า 

“พระคุณเจ้าของพวกเราไป ณ ที่ไหนหนอแล”

 มหาชื่โน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คนฺธมาลํ อวุตตกัมมะใน  

อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน อาคโตๆ วิเสสนะของ มหาชื่โน  อคฺคินา อนภิหิตกัตตา 

ใน ฌามํๆ วิเสสนะของ ปณฺณสาลํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  

“อยฺโย สุทธกัตตาใน คโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  กหํ วิเสสนะของ �าเนๆ วิสยาธาระใน 

คโต  นุศัพท์ ปุจฉินัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  โน สามีสัมพันธะใน อยฺโย”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาห ฯ

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

๒๘. โสปิ  มหาชื่เนเนว  สทฺธึ  อาคโต  มหาชื่นมชืฺ่เฌ  �ิตโก  เอวมาห  “มยา  ตสฺส   

ปณฺณสาลา  ฌาปิตาติ ฯ
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 โสปิ  (กสโก)  มหาชื่เนน  เอว  สทฺธึ  อาคโต  มหาชื่นมชืฺ่เฌ  �ิตโก  เอวมาห  “มยา  ตสฺส   

(ปจฺเจกพุทฺธสฺส)  ปณฺณสาลา  ฌาปิตาติ ฯ

   โสปิ  (กสโก) อ.ชื่าวนาแม้นั้น  อาคฺโต มาแล้ว  สทฺธึ กับ  มหาชเนน  เอว ด้วย

มหาชื่นนั่นเทียว  �ิตโก ยืนอยู่แล้ว  มหาชนมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งมหาชื่น  อาห 

กล่าวแล้ว  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  “ปณฺณสาลา อ.บรรณศาลา  ตสฺส  (ปจฺเจกพุทฺธสฺส) 

ของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น  มยา อันข้าพเจ้า  ฌาปิตา ให้ไหม้แล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ชื่าวนาแม้นั้น มาพร้อมกับมหาชื่นนั่นแหละ ยืนอยู่ท่ามกลางมหาชื่น แล้วกล่าวอย่างนี้

ว่า “เราเผู้าบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ โสๆ วิเสสนะของ กสโกๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ มหาชื่เนนๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ 

กิริยาสมวายะใน อาคโตๆ วิเสสนะของ กสโก  มหาชื่นมชืฺ่เฌ วิสยาธาระใน �ิตโกๆ  

วิเสสนะของ กสโก  เอวํ กิริยาวิเสสนะของ อาห  “ปณฺณสาลา วุตตกัมมะใน ฌาปิตาๆ 

กิตบทเหตุกัมมวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน ฌาปิตา  ตสฺส วิเสสนะของ ปจฺเจก-

พุทฺธสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปณฺณสาลา”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ    

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

๒๙. อถ  นํ  “คณฺหถ,  อิมํ  ปาปํ  นิสฺสาย  มยํ  ปจฺเจกพุทฺธํ  ทฏฺ�ุํ  น  ลภิมฺหาติ   

ทณฺฑาทีหิ  โปเถตฺวา  ชื่ีวิตกฺขยํ  ปาเปสุํ ฯ

   อถ  นํ  (กสกํ  ชื่นา)  “(ตุมฺเห)  คณฺหถ,  อิมํ  ปาปํ  (ปุริสํ)  นิสฺสาย  มยํ  ปจฺเจกพุทฺธํ  ทฏฺ�ํํ   

น  ลภิมฺหาติ  (วตฺวา)  ทณฺฑาทีหิ  (วตฺถูหิ)  โปเถตฺวา  (ตํ  กสกํ)  ชื่ีวิตกฺขยํ  ปาเปสุํ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (ชนา) อ.ชื่น ท.  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  คฺณฺหถ 

จงจับ,  มยํ อ.เรา ท.  นิสฺสาย อาศัยแล้ว  อิมํ  ปาปํ  (ปุริสํ) ซึ่งบุรุษผูู้้ชื่ั่วชื่้านี้  น   

ลภิมฺหา ไม่ได้แล้ว  ทฏิฺ�ุํ เพื่ออันเห็น  ปจฺเจกพุทฺธํ ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า”  อิติ ดังนี้  

โปเถตฺวา โบยแล้ว  นํ  (กสกํ) ซึ่งชื่าวนานั้น  (วตฺถูหิ) ด้วยวัตถุ ท.  ทณฺฑาทีหิ มี

ท่อนไม้เป็นต้น  (ตํ  กสกํ) ยังชื่าวนานั้น  ปาเปสุํ ให้ถึงแล้ว  ชีวิตกฺขยํ ซึ่งความสิ้น

ไปแห่งชื่ีวิต ฯ

 ทีนั้น พวกชื่นกล่าวว่า “พวกท่านจงชื่่วยกันจับ, พวกเราอาศัยบุรุษเลวคนนี้ จึงไม่ได้
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เพื่อจะเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้า” แล้วโบยชื่าวนานั้นด้วยท่อนไม้เป็นต้น ทําให้ชื่าวนา

นั้นถึงความสิ้นชื่ีวิต

 อถ กาลสัตตมี  ชื่นา เหตุกัตตาใน ปาเปสุํ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ  

กสกํๆ อวุตตกัมมะใน โปเถตฺวา  “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน คณฺหถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  

มยํ สุทธกัตตาใน ลภิมฺหาๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมํ ก็ดี  ปาปํ ก็ดี วิเสสนะของ  

ปุริสํๆ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ ปุพพกาลกิริยาใน ลภิมฺหา  ปจฺเจกพุทฺธํ อวุตตกัมมะ 

ใน ทฏฺ�ุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน ลภิมฺหา  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ลภิมฺหา”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โปเถตฺวา  ทณฺฑาทีหิ วิเสสนะของ วตฺถูหิๆ กรณะใน 

โปเถตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปาเปสุํ  ตํ วิเสสนะของ กสกํๆ การิตกัมมะใน ปาเปสุํ   

ชื่ีวิตกฺขยํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาเปสุํ ฯ  

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

๓๐. โส  อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺติตฺวา,  ยาวายํ  ป�วี  โยชื่นมตฺตํ  อุสฺสนฺนา;  ตาว  นิรเย  ปจิตฺวา  

ปกฺกาวเสเสน  คิชืฺ่ฌกูเฏ  อหิเปโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ 

 โส  (กสโก)  อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺติตฺวา,  ยาว  อยํ  ป�วี  โยชื่นมตฺตํ  (�านํ)  อุสฺสนฺนา;  ตาว  นิรเย  

ปจิตฺวา  ปกฺกาวเสเสน  คิชืฺ่ฌกูเฏ  อหิเปโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ”  (อิติ) ฯ

 โส  (กสโก) อ.ชื่าวนานั้น  นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแล้ว  อจีวิมฺหิ ในนรกชื่ื่อว่าอเวจี   

ปจิตฺวา ไหม้แล้ว  นิรเย ในนรก,  อยํ  ป�วี อ.แผู้่นดินนี้  อุสฺสนฺนา หนาขึ้นแล้ว   

โยชนมตฺตํ  (�านํ) สิ้นที่ มีโยชื่น์เป็นประมาณ  ยาว เพียงใด,  ตาว เพียงนั้น   

อหิเปโต เป็นอหิเปรต  หุตฺวา เป็นแล้ว  นิพฺพตฺติ บังเกิดแล้ว  คฺิชฺฌกูเฏิ บนภูเขา 

ชื่ื่อว่าคิชื่ฌกูฏ  ปกฺกาวเสเสน ด้วยผู้ลอันสุกแล้วอันเหลือลง”  (อิติ) ดังนี้ ฯ

  ชื่าวนานั้นบังเกิดในอเวจีมหานรก ไหม้ในนรกตราบเท่าแผู้่นดินนี้หนาขึ้นถึงประมาณ

หนึ่งโยชื่น์ แล้วบังเกิดเป็นอหิเปรตที่เขาคิชื่ฌกูฏ ด้วยผู้ลอันสุกที่เหลืออยู่

 โส วิเสสนะของ กสโกๆ สุทธกัตตาใน นิพฺพตฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อวีจิมฺหิ  

วิสยาธาระใน นิพฺพตฺติตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน ปจิตฺวา,  อยํ วิเสสนะของ ป�วีๆ  

สุทธกัตตาใน อุสฺสนฺนาๆ กิตบทกัตตุวาจก  ยาวศัพท์ ปริจเฉิทนัตถะ  โยชื่นมตฺตํ  

วิเสสนะของ �านํๆ อัจจันตสังโยคะใน อุสฺสนฺนา,  ตาวศัพท์ ปริจเฉิทนัตถะ  นิรเย  

วิสยาธาระใน ปจิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  ปกฺกาวเสเสน กรณะใน ใน หุตฺวา  
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คิชืฺ่ฌกูเฏ วิสยาธาระใน หุตฺวา  อหิเปโต วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน 

นิพฺพตฺติ ฯ

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

๓๑.  สตฺถา  อิมํ  ตสฺส  ปุพฺพกมฺมํ  กเถตฺวา  “ภิกฺขเว  ปาปกมฺมํ  นาเมตํ  ขีรสทิสํ;  ยถา  

ขีรํ  ทุยฺหมานเมว  น  ปริณมติ;  ตถา  กมฺมํ  กริยมานเมว  น  วิปจฺจติ,  ยทา  ปน   

วิปจฺจติ;  ตทา  เอวรูเปน  ทุกฺเขน  โยเชื่ตีติ  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมํ  

คาถมาห  

                 “น  หิ  ปาปํ  กตํ  กมฺมํ    สชืฺ่ชืุ่ขีรํว  มุจฺจติ, 

               ฑหนฺตํ  พาลมนฺเวติ       ภสฺมาจฺฉินฺโนว  ปาวโกติ ฯ  

 สตฺถา  อิมํ  ตสฺส  (อหิเปตสฺส)  ปุพฺพกมฺมํ  กเถตฺวา  “ภิกฺขเว  ปาปกมฺมํ  นาม  เอตํ  ขีรสทิสํ   

(โหติ);  ยถา  ขีรํ  (ปุคฺคเลน)  ทุยฺหมานํ  เอว  น  ปริณมติ;  ตถา  กมฺมํ  (ปุคฺคเลน)  กริยมานํ  

เอว  น  วิปจฺจติ,  ยทา  ปน  (กมฺมํ)  วิปจฺจติ;  ตทา  (ปุคฺคโล)  เอวรูเปน  ทุกฺเขน  โยเชื่ตีติ   

(วตฺวา)  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมํ  คาถํ  อาห  

                 “น  หิ  ปาปํ  (ปุคฺคเลน)  กตํ  กมฺมํ  (วิปจฺจติ)  สชืฺ่ชืุ่ขีรํ  อิว  (น)  มุจฺจติ, 

               (ปาปํ  กมฺมํ)  ฑหนฺตํ  พาลํ  อนฺเวติ  ภสฺมาจฺฉินฺโน  อิว  ปาวโกติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  กเถตฺวา ครั้นตรัสแล้ว  ปุพฺพกมฺมํ ซึ่งกรรมในกาลก่อน  ตสฺส  

(อหิเปตสฺส) ของอหิเปรตนั้น  อิมํ นี้  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.   

เอตํ  ปาปกมฺมํ  นาม ชื่ื่อ อ.กรรมอันชื่ั่วนั่น  ขีรสทิสํ เป็นเชื่่นกับด้วยนํ้านม   

(โหติ) ย่อมเป็น,   ขีรํ อ.นํ้านม  (ปุคฺฺคฺเลน)  ทุยฺหมานํ  เอว อัน- อันบุคคล -รีดอยู่นั่น

เทียว  น  ปริณมติ ย่อมไม่แปรเปลี่ยนไป  ยถา ฉิันใด,  กมฺมํ อ.กรรม  (ปุคฺฺคฺเลน)   

กริยมานํ  เอว อัน- อันบุคคล -กระทําอยู่นั่นเทียว  น  วิปจฺจติ ย่อมไม่เผู้ล็ดผู้ล  

ตถา ฉิันนั้น,  ปน แต่ว่า  (กมฺมํ) อ.กรรม  วิปจฺจติ ย่อมเผู้ล็ดผู้ล  ยทา ในกาลใด,  

ตทา ในกาลนั้น  (ปุคฺฺคฺโล) อ.บุคคล  โยเชติ ย่อมประกอบ  ทุกฺเขน ด้วยความทุกข์   

เอวรูเปน อันมีอย่างนี้เป็นรูป”  อิติ ดังนี้  อนุสนฺธึ  ฆเฏิตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต เมื่อ

ทรงสืบต่อ ซึ่งอนุสนธิ แสดง ซึ่งธรรม  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คฺาถํ ซึ่งพระคาถานี้   

อิติ ว่า

“หิ ก็  กมฺมํ อ.กรรม  ปาปํ อันชื่ั่วชื่้า  (ปุคฺฺคฺเลน)  กตํ อัน- อัน
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บุคคล -กระทําแล้ว  น  วิปจฺจติ ย่อมไม่เผู้ล็ดผู้ล  สชฺชุขีรํ  อิว 

เพียงดัง อ.นํ้านมอันบุคคลรีดแล้วในวันนี้  น  มุจฺจติ ไม่แปรไป

อยู่,  (กมฺมํ) อ.กรรม  (ปาปํ) อันชื่ั่วชื่้า  ฑหนฺตํ  อนฺเวติ ย่อม

เผู้าไปตามอยู่  พาลํ ซึ่งคนพาล  ปาวโก  อิว เพียงดัง อ.ไฟ 

ผูู้้เผู้าผู้ลาญ  ภสฺมาจฺฉนฺโน อันอันเถ้ากลบแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ   

 พระศาสดาครั้นตรัสบุพพกรรมของอหิเปรตนั้นนี้ ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่ื่อ

ว่ากรรมชื่ั่วนั่น เป็นเชื่่นกับนํ้านม, นํ้านมที่บุคคลกําลังรีดอยู่นั่นแหละ ย่อมไม่แปร

เปลี่ยนไป ฉิันใด, กรรมที่บุคคลกําลังทําอยู่นั่นแหละ ย่อมไม่เผู้ล็ดผู้ล ฉิันนั้น, แต่กรรม

ย่อมเผู้ล็ดผู้ลในกาลใด, ในกาลนั้น บุคคลย่อมประกอบความทุกข์ที่มีสภาพเชื่่นนี้” 

ดังนี้ เมื่อทรงสืบต่ออนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

“ก็กรรมชื่ั่วที่บุคคลกระทําแล้ว ย่อมไม่เผู้ล็ดผู้ล ดุจนํ้านมที่

บุคคลรีดในวันนี้ ย่อมไม่แปรเปลี่ยนไป, กรรมชื่ั่วย่อมตามเผู้า

คนพาลไป ดุจไฟที่ถูกขี้เถ้ากลบไว้”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะของ ปุพฺพกมฺมํ  ตสฺส 

วิเสสนะของ อหิเปตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปุพฺพกมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กเถตฺวาๆ  

ลักขณัตถะ  “ภิกฺขเว อาลปนะ  เอตํ วิเสสนะของ ปาปกมฺมํ  นามศัพท์ สัญญาโชื่ตกะ 

เข้ากับ ปาปกมฺมํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ขีรสทิสํ วิกติกัตตา 

ใน โหติ,  ขีรํ สุทธกัตตาใน ปริณมติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยถา อุปมาโชื่ตกะ   

ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน ทุยฺหมานํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ทุยฺหมานํๆ  

อัพภันตรกิริยาของ ขีรํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปริณมติ,  กมฺมํ สุทธกัตตาใน วิปจฺจติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตถา อุปเมยยโชื่ตกะ  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน กริยมานํ   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ กริยมานํๆ อัพภันตรกิริยของ กมฺมํ  นศัพท์ ปฏิเสธะ

ใน วิปจฺจติ,  ปนศัพท์ วิเสสโชื่ตกะ  กมฺมํ สุทธกัตตาใน วิปจฺจติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ยทา กาลสัตตมีใน วิปจฺจติ,  ปุคฺคโล สุทธกัตตาใน โยเชื่ติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ตทา กาลสัตตมีใน โยเชื่ติ  เอวรูเปน วิเสสนะของ ทุกฺเขนๆ กรณะใน  

โยเชื่ติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฆเฏตฺวา  อนุสนฺธึ อวุตตกัมมะใน  

ฆเฏตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน เทเสนฺโต  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน เทเสนฺโตๆ อัพภันตร-
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กิริยาของ สตฺถา  อิมํ วิเสสนะของ คาถํๆ อวุตตกัมมะใน อาห

“หิศัพท์ วากยารัมภโชื่ตกะ  ปาปํ ก็ดี  กตํ ก็ดี วิเสสนะของ 

กมฺมํๆ สุทธกัตตาใน วิปจฺจติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน วิปจฺจติ  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน กตํ  สชืฺ่ชืุ่ขีรํ  

สุทธกัตตาใน มุจฺจติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิวศัพท์ อุปมา- 

โชื่ตกะเข้ากับ สชืฺ่ชืุ่ขีรํ  น  มุจฺจติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน มุจฺจติ,   

ปาปํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ สุทธกัตตาใน อนฺเวติๆ อาขยาตบท- 

กัตตุวาจก  ฑหนฺตํ อัพภันตรกิริยาของ กมฺมํ  พาลํ อวุตต- 

กัมมะใน ฑหนฺตํ  ภสฺมาจฺฉินฺโน วิเสสนะของ ปาวโกๆ อุปมา-

ลิงคัตถะ  อิวศัพท์ อุปมาโชื่ตกะเข้ากับ ภสฺมาจฺฉินฺโน  ปาวโก”  

อิติศัพท์ สรูปะใน อิมํ  คาถํ ฯ    

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

๓๒.  ตตฺถ  “สชฺชุขีรนฺติ  ตํขณ�ฺเ�ว  เธนุยา  ถเนหิ  นิกฺขนฺตํ  อพฺภุณฺหํ  ขีรํ  น  มุจฺจติ   

น  ปริณมติ ฯ  

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สชฺชุขีรนฺติ  (ปทสฺส)  “ตํขณ�ฺเ�ว  เธนุยา  ถเนหิ  นิกฺขนฺตํ  อพฺภุณฺหํ  ขีรํ   

น  มุจฺจติ  น  ปริณมติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ขีรํ อ.นํ้านม  นิกฺขนฺตํ อันไหลออกแล้ว  ถเนหิ จาก

นม ท.  เธนุยา ของแม่โคนม  ตํขณํ  เอว ในขณะนั้นนั่นเทียว  อพฺภุณฺหํ อันอุ่นยิ่ง  

น  มุจฺจติ ย่อมไม่เปลี่ยนไป  น  ปริณมติ คือว่า ย่อมไม่แปรไป”  อิติ ดังนี้  ตตฺถ   

(ปเทสุ)  “สชฺชุขีรนฺติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บท ว่า “สชืฺ่ชืุ่ขีรํ”  

ดังนี้ ฯ

   บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “สชฺชุขีรํ” ความว่า “นํ้านมที่ไหลออกจากเต้านมของแม่โค 

ในขณะนั้นนั่นแหละ ที่ยังอุ่นอยู่ ย่อมไม่เปลี่ยน คือไม่แปรไป” 

 ตตฺถ วิเสสนะของ ปเทสุๆ นิทธารณะใน ปทสฺส  “สชืฺ่ชืุ่ขีรํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะ 

ใน ปทสฺสๆ นิทธารณียะและสามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “นิกฺขนฺตํ ก็ดี  อพฺภุณฺหํ ก็ดี  

วิเสสนะของ ขีรํๆ สุทธกัตตาใน มุจฺจติ และปริณมติ  มุจฺจติ ก็ดี  ปริณมติ ก็ดี อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตํขณํๆ ทุติยากาลสัตตมีใน มุจฺจติ และ 
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ปริณมติ  เธนุยา สามีสัมพันธะใน ถเนหิๆ อปาทานใน นิกฺขนฺตํ  น สองศัพท์ ปฏิเสธะ

ใน มุจฺจติ และปริณมติ  น  มุจฺจติ วิวริยะใน น  ปริณมติๆ วิวรณะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน 

อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๓๓. อิทํ  วุตฺตํ  โหติ  “ยถา  อิทํ  สชืฺ่ชืุ่ขีรํ  ตํขณ�ฺเ�ว  น  มุจฺจติ  น  ปริณมติ  ปกตึ  น   

ชื่หติ,  ยสฺมึ  ปน  ภาชื่เน  ทูหิตฺวา  คหิตํ,  ยาว  ตตฺถ  ตกฺกาทิอมฺพิลํ  น  ปกฺขิปติ,  

ยาว  ทธิภาชื่นาทิกํ  อมฺพิลภาชื่นํ  น  ปาปุณาติ,  ตาว  ปกตึ  อวิชื่หิตฺวา  ปจฺฉิา   

ชื่หติ;  เอวเมว  ปาปกมฺมํปิ  กริยมานเมว  น  ปจฺจติ,  ยทิ  วิปจฺเจยฺย,  น  โกจิ   

ปาปกมฺมํ  กาตุํ   วิสเหยฺย;  ยาว  ปน  กุสลาภินิพฺพตฺตา  ขนฺธา  ธรนฺติ;  ตาว  เต  นํ  

รกฺขนฺติ,  เตสํ  เภทา  อปาเย  นิพฺพตฺเตสุ  ขนฺเธสุ  วิปจฺจติ,  วิปจฺจมาน�ฺจ  ฑหนฺตํ  

พาลมนฺเวติ ฯ

 อิทํ  (อตฺถรูปํ  ภควตา)  วุตฺตํ  โหติ  “ยถา  อิทํ  สชืฺ่ชืุ่ขีรํ  ตํขณ�ฺเ�ว  น  มุจฺจติ  น  ปริณมติ   

ปกตึ  น  ชื่หติ,  (ขีรํ  ปุคฺคเลน)  ยสฺมึ  ปน  ภาชื่เน  ทูหิตฺวา  คหิตํ,  (ปุคฺคโล)  ยาว  ตตฺถ   

(ภาชื่เน)  ตกฺกาทิอมฺพิลํ  น  ปกฺขิปติ,  ยาว  (ขีรํ)  ทธิภาชื่นาทิกํ  อมฺพิลภาชื่นํ  น  ปาปุณาติ,   

ตาว  ปกตึ  อวิชื่หิตฺวา  ปจฺฉิา  ชื่หติ;  เอวเมว  ปาปกมฺมํปิ  (ปุคฺคเลน)  กริยมานํ  เอว  น   

ปจฺจติ,  ยทิ  (ปาปกมฺมํ)  วิปจฺเจยฺย,  น  โกจิ  ปาปกมฺมํ  กาตุํ   วิสเหยฺย;  ยาว  ปน  กุสลา- 

ภินิพฺพตฺตา  ขนฺธา  ธรนฺติ;  ตาว  เต  (ขนฺธา)  นํ  (ปุคฺคลํ)  รกฺขนฺติ,  เตสํ  (ขนฺธานํ)  เภทา   

อปาเย  นิพฺพตฺเตสุ  ขนฺเธสุ  (ปาปกมฺมํ)  วิปจฺจติ,  (ตํ  ปาปกมฺมํ)  วิปจฺจมานํ  จ  ฑหนฺตํ  พาลํ   

อนฺเวติ”  (อิติ) ฯ  

 อิทํ  (อตฺถรูปํ) อ.เนื้อความนี้  อิติ ว่า  “อิทํ  สชฺชุขีรํ อ.นํ้านมอันบุคคลรีดแล้วในวัน

นี้นี้  น  มุจฺจติ ย่อมไม่เปลี่ยนไป  น  ปริณมติ คือว่าย่อมไม่แปรไป  น  ชหติ คือว่า 

ย่อมไม่ละ  ปกตึ ซึ่งปกติ  ตํขณํ  เอว ในขณะนั้นนั่นเทียว,  ปน แต่ว่า  (ขีรํ) อ.นํ้านม   

(ปุคฺฺคฺเลน) อันบุคคล  ทูหิตฺวา รีดแล้ว  คฺหิตํ ถือเอาแล้ว  ยสฺมึ  ภาชเน ในภาชื่นะ

ใด,  (ปุคฺฺคฺโล) อ.บุคคล  น  ปกฺขิปติ ย่อมไม่ใส่เข้าไป  ตกฺกาทิอมฺพิลํ ซึ่งของเปรี้ยว

มีเปรียงเป็นต้น  ตตฺถ  (ภาชเน) ในภาชื่นะนั้น  ยาว เพียงใด,  (ขีรํ) คือว่า อ.นํ้านม  

น  ปาปุณาติ ย่อมไม่ถึง  อมฺพิลภาชนํ ซึ่งภาชื่นะแห่งของเปรี้ยว  ทธิภาชนาทิกํ  

มีภาชื่นะแห่งนมส้มเป็นต้น  ยาว เพียงใด,  อวิชหิตฺวา ไม่ละแล้ว  ปกตึ ซึ่งปกติ   

ชหติ ย่อมละ  ปจฺฉา ในภายหลัง  ตาว เพียงนั้น  ยถา ฉิันใด;  ปาปกมฺมํปิ  
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แม้ อ.กรรมอันชื่ั่วชื่้า  (ปุคฺฺคฺเลน)  กริยมานํ  เอว อัน- อันบุคคล -กระทําอยู่นั่นเทียว  

น  ปจฺจติ ย่อมไม่เผู้ล็ดผู้ล  เอวเมว ฉิันนั้นนั่นเทียว,  ยทิ ผู้ิว่า  (ปาปกมฺมํ) อ.กรรม

อันชื่ั่วชื่้า  วิปจฺเจยฺย พึงเผู้ล็็ดผล็ไซร้้,  โกจิิ อ.ใคร้ๆ  น  วิิสเหยฺฺยฺ ไม่่พึึงอาจ  กาตุํํ�  

เพึ่�ออันกร้ะทำำา  ปาปกมฺฺมฺ� ซึ�งกร้ร้ม่อันชั่ั�วชั่้า,  ปน ก็  ขนฺธา อ.ขัันธ์์ ทำ.  กํสลาภิิ- 

นิพฺฺพฺตุํฺตุํา อันบัังเกิดเฉพึาะแล็้วด้วยกุศล็  ธรนฺตุํิ ทำร้งไว้อย่่  ยฺาวิ เพึียงใด,  เตุํ  (ขนฺธา) 

อ.ขัันธ์์ ทำ. เหล็่านั�น  รกฺขนฺตุํิ ย่อม่ร้ักษา  น�  (ปํคฺฺคฺล�) ซึ�งบัุคคล็นั�น  ตุําวิ เพึียงนั�น,  

ขนฺเธสํ คร้ั�นเม่่�อขัันธ์์ ทำ.  นิพฺฺพฺตุํฺเตุํสํ บัังเกิดแล็้ว  อปาเยฺ ในอบัาย  เภิทา เพึร้าะการ้

แตก  เตุํส�  (ขนฺธาน�) แห่งขัันธ์์ ทำ. เหล็่านั�น  (ปาปกมฺฺมฺ�) อ.กร้ร้ม่อันชั่ั�วชั่้า  วิิปจิฺจิตุํิ  

ย่อม่เผล็็ดผล็,  จิ ก็  (ตุํ�  ปาปกมฺฺมฺ�) อ.กร้ร้ม่อันชั่ั�วชั่้านั�น  วิิปจิฺจิมฺาน� เม่่�อเผล็ดผู้ล   

ฑหนฺตํ  อนฺเวติ ชื่ื่อว่าย่อมตามเผู้าไหม่้อย่่  พฺาล� ซึ�งคนพึาล็”  (อิตุํิ) ดังนี�  (ภิคฺวิตุํา  

วิํตุํฺตุํ�) เป็็นเน่�อความ่ อันพึร้ะผ่้ม่ีพึร้ะภาค ตร้ัสแล็้ว  โหตุํิ ย่อม่เป็็น ฯ

 พึร้ะผ่้ม่ีพึร้ะภาคเจ้า ตร้ัสอธ์ิบัายเน่�อความ่นี�ไว้ว่า “นำ�านม่นี�ทำี�บัุคคล็ร้ีดในวันนี� ย่อม่

ไม่่เป็ล็ี�ยนไป็ ค่อว่าย่อม่ไม่่แป็ร้ไป็ในขัณะนั�นนั�นแหล็ะ ได้แก่ยังไม่่ล็ะความ่เป็็นป็กติ, 

แต่นำ�านม่ทำี�บัุคคล็ร้ีดเก็บัไว้ในภาชั่นะใด, บัุคคล็ยังไม่่ใส่ขัองเป็ร้ี�ยวม่ีเป็ร้ียงเป็็นต้นใน

ภาชั่นะนั�นเพึียงใด, ค่อว่า นำ�านม่ยังไม่่ถึึงภาชั่นะขัองเป็ร้ี�ยวม่ีภาชั่นะนม่ส้ม่เป็็นต้น 

เพึียงใด, ยังไม่่ล็ะป็กติเพึียงนั�น ย่อม่ล็ะภายหล็ัง ฉันใด, แม่้กร้ร้ม่ชั่ั�วทำี�บัุคคล็กำาล็ังทำำา

อย่่นั�นแหล็ะ ย่อม่ไม่่เผล็็ดผล็ ฉันนั�นนั�นแหล็ะ, ผิว่า กร้ร้ม่ชั่ั�ว พึึงเผล็็ดผล็, ใคร้ๆ ไม่่

พึึงอาจเพึ่�อจะทำำากร้ร้ม่ชั่ั�วได้, ก็ ขัันธ์์ทำั�งหล็ายทำี�เกิดด้วยกุศล็ ยังทำร้งอย่่เพึียงใด, ขัันธ์์

เหล็่านั�นย่อม่ร้ักษาบัุคคล็นั�นเพึียงนั�น, เม่่�อขัันธ์์ทำั�งหล็าย บัังเกิดในอบัาย เพึร้าะการ้

แตกขัองขัันธ์์เหล็่านั�น กร้ร้ม่ชั่ั�วย่อม่เผล็็ดผล็, ก็กร้ร้ม่ชั่ั�วนั�น เม่่�อเผล็็ดผล็ ชั่่�อว่าย่อม่

ตาม่เผาไหม่้คนพึาล็” ดังนี�  

 อิทำำ วิเสสนะขัอง อตฺถึร้่ป็ํๆ สุทำธ์กัตตาใน โหติๆ อาขัยาตบัทำกัตตุวาจก  ภควตา  

อนภิหิตกัตตาใน วุตฺตำๆ วิกติกัตตาใน โหติ  “อิทำำ วิเสสนะขัอง สชัฺ่ชัุ่ขัีร้ำๆ สุทำธ์กัตตาใน 

มุ่จฺจติ  ป็ร้ิณม่ติ แล็ะ ชั่หติ  มุ่จฺจติ ก็ดี  ป็ร้ิณม่ติ ก็ดี  ชั่หติ ก็ดี อาขัยาตบัทำกัตตุวาจก  

ยถึา อุป็ม่าโชั่ตกะ  เอวศัพึทำ์ อวธ์าร้ณะเขั้ากับั ตำขัณำๆ ทำุติยากาล็สัตตม่ีใน มุ่จฺจติ   

ป็ร้ิณม่ติ แล็ะ ชั่หติ  น สาม่ศัพึทำ์ ป็ฏิเสธ์ะใน มุ่จฺจติ  ป็ร้ิณม่ติ แล็ะ ชั่หติ  ป็กตึ อวุตต-

กัม่ม่ะใน ชั่หติ  น  มุ่จฺจติ วิวร้ิยะใน น  ป็ร้ิณม่ติๆ วิวร้ณะแล็ะวิวร้ิยะใน ป็กตึ  น   

ชั่หติๆ วิวร้ณะ,  ป็น วิเสสโชั่ตกะ  ขัีร้ำ วุตตกัม่ม่ะใน คหิตำๆ กิตบัทำกัม่ม่วาจก  ป็ุคฺคเล็น  
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อนภิหิตกัตตาใน คหิตำ  ยสฺม่ึ วิเสสนะขัอง ภาชั่เนๆ วิสยาธ์าร้ะใน คหิตำ  ทำ่หิตฺวา  

ป็ุพึพึกาล็กิร้ิยาใน คหิตำ,  ป็ุคฺคโล็ สุทำธ์กัตตาใน ป็กฺขัิป็ติๆ อาขัยาตบัทำกัตตุวาจก  ยาว-

ศัพึทำ์ ป็ร้ิจเฉทำนัตถึะ  ตตฺถึ วิเสสนะขัอง ภาชั่เนๆ วิสยาธ์าร้ะใน ป็กฺขัิป็ติ  ตกฺกาทำิ- 

อมฺ่พึิล็ำ อวุตตกัม่ม่ะใน ป็กฺขัิป็ติ  นศัพึทำ์ ป็ฏิเสธ์ะใน ป็กฺขัิป็ติ,  ขัีร้ำ สุทำธ์กัตตาใน  

ป็าป็ุณาติ แล็ะชั่หติ  ป็าป็ุณาติ ก็ดี  ชั่หติ ก็ดี อาขัยาตบัทำกัตตุวาจก  ยาวศัพึทำ์  

ป็ร้ิจเฉทำนัตถึะ  ทำธ์ิภาชั่นาทำิกำ วิเสสนะขัอง อมฺ่พึิล็ภาชั่นำๆ สัม่ป็าป็ุณียกัม่ม่ะใน  

ป็าป็ุณาติ  นศัพึทำ์ ป็ฏิเสธ์ะใน ป็าป็ุณาติ,  ตาวศัพึทำ์ ป็ร้ิจเฉทำนัตถึะ  ป็กตึ อวุตตกัม่ม่ะ 

ใน อวิชั่หิตฺวาๆ ป็ุพึพึกาล็กิร้ิยาใน ชั่หติ  ป็จฺฉา กาล็สัตตม่ีใน ชั่หติ;  อป็ิศัพึทำ์  

อเป็กขััตถึะเขั้ากับั ป็าป็กมฺ่ม่ำๆ สุทำธ์กัตตาใน ป็จฺจติๆ อาขัยาตบัทำกัตตุวาจก  เอวเม่ว 

อุป็เม่ยยโชั่ตกะ  ป็ุคฺคเล็น อนภิหิตกัตตาใน กร้ิยม่านำ  เอวศัพึทำ์ อวธ์าร้ณะเขั้ากับั  

กร้ิยม่านำๆ อัพึภันตร้กิร้ิยาขัอง ป็าป็กมฺ่ม่ำ  นศัพึทำ์ ป็ฏิเสธ์ะใน ป็จฺจติ,  ยทำิ ป็ร้ิกัป็ป็ัตถึะ   

ป็าป็กมฺ่ม่ำ สุทำธ์กัตตาใน วิป็จฺเจยฺยๆ อาขัยาตบัทำกัตตุวาจก,  โกจิ สุทำธ์กัตตาใน  

วิสเหยฺยๆ อาขัยาตบัทำกัตตุวาจก  นศัพึทำ์ ป็ฏิเสธ์ะใน วิสเหยฺย  ป็าป็กมฺ่ม่ำ อวุตตกัม่ม่ะใน 

กาตุำๆ ตุม่ัตถึสัม่ป็ทำานใน วิสเหยฺย;  ป็นศัพึทำ์ วากยาร้ัม่ภโชั่ตกะ  กุสล็าภินิพึฺพึตฺตา  

วิเสสนะขัอง ขันฺธ์าๆ สุทำธ์กัตตาใน ธ์ร้นฺติๆ อาขัยาตบัทำกัตตุวาจก  ยาวศัพึทำ์  

ป็ร้ิจเฉทำนัตถึะ;  เต วิเสสนะขัอง ขันฺธ์าๆ สุทำธ์กัตตาใน ร้กฺขันฺติๆ อาขัยาตบัทำ

กัตตุวาจก  ตาวศัพึทำ์ ป็ร้ิจเฉทำนัตถึะ  นำ วิเสสนะขัอง ป็ุคฺคล็ำๆ อวุตตกัม่ม่ะใน  

ร้กฺขันฺติ,  ขันฺเธ์สุ ล็ักขัณะใน นิพึฺพึตฺเตสุๆ ล็ักขัณกิร้ิยา  เตสำ วิเสสนะขัอง ขันฺธ์านำๆ  

สาม่ีสัม่พึันธ์ะใน เภทำาๆ เหตุใน นิพึฺพึตฺเตสุ  อป็าเย วิสยาธ์าร้ะใน นิพึฺพึตฺเตสุ   

ป็าป็กมฺ่ม่ำ สุทำธ์กัตตาใน วิป็จฺจติๆ อาขัยาตบัทำกัตตุวาจก,  จศัพึทำ์ วากยาร้ัม่ภโชั่ตกะ  

ตำ วิเสสนะขัอง ป็าป็กมฺ่ม่ำๆ สุทำธ์กัตตาใน อนฺเวติๆ อาขัยาตบัทำกัตตุวาจก  วิป็จฺจม่านำ 

ก็ดี  ฑหนฺตำ ก็ดี อัพึภันตร้กิร้ิยาขัอง ป็าป็กมฺ่ม่ำ  พึาล็ำ อวุตตกัม่ม่ะใน ฑหนฺตำ”  อิติศัพึทำ์ 

สร้่ป็ะใน อิทำำ  อตฺถึร้่ป็ํ ฯ

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

๓๔. กึ  วิยาติ ฯ  ภสฺมาจฺฉนฺโนว  ปาวโกติ:  ยถา  หิ  ฉิาริกาย  ปฏิจฺฉินฺโน   

วีตจฺฉิิตงฺคาโร  อกฺกนฺโตปิ  ฉิาริกาย  ปฏิจฺฉินฺนตฺตา  น  ตาว  ฑหติ,  ฉิาริกํ  ปน   

ตาเปตฺวา  จมฺมาทีนํ  ฑหนวเสน  ยาว  มตฺถลุงฺคา  ฑหนฺโต  คจฺฉิติ;  เอวเมว   

ปาปกมฺมํปิ  เยน  กตํ  โหติ,  ตํ  พาลํ  ทุติเย  วา  ตติเย  วา  อตฺตภาเว  นิรยาทีสุ  
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นิพฺพตฺตํ  ฑหนฺตํ  อนุคจฺฉิตีติ ฯ

(๑) “กึ  วิย  (ปาปกมฺมํ  พาลํ  ฑหนฺตํ  อนฺเวติ)”  อิติ  (ปุจฺฉิา) ฯ  

(๒) “(ปาปกมฺมํ  พาลํ  ฑหนฺตํ  อนฺเวติ)  ภสฺมาจฺฉนฺโน  อิว  ปาวโกติ  (วิสฺสชืฺ่ชื่นํ) :  

(๓) “ยถา  หิ  ฉิาริกาย  ปฏิจฺฉินฺโน  วีตจฺฉิิตงฺคาโร  (ปุคฺคเลน)  อกฺกนฺโตปิ  (ตสฺส  องฺคารสฺส)  

ฉิาริกาย  ปฏิจฺฉินฺนตฺตา  น  ตาว  ฑหติ,  (โส  วีตจฺฉิิตงฺคาโร)  ฉิาริกํ  ปน  ตาเปตฺวา   

จมฺมาทีนํ  (อวยวานํ)  ฑหนวเสน  ยาว  มตฺถลุงฺคา  ฑหนฺโต  คจฺฉิติ;  เอวเมว  ปาปกมฺมํปิ  

เยน  (พาเลน)  กตํ  โหติ,  (ตํ  ปาปกมฺมํ)  ตํ  พาลํ  ทุติเย  วา  ตติเย  วา  อตฺตภาเว   

นิรยาทีสุ  (อปาเยสุ)  นิพฺพตฺตํ  ฑหนฺตํ  อนุคจฺฉิตีติ  (อตฺโถ) ฯ

(๑) (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  อิติ ว่า  “(ปาปกมฺมํ) อ.กรรมอันชื่ั่วชื่้า  (ฑหนฺตํ  อนฺเวติ) 

ย่อมตามเผู้าไหม้อยู่  (พาลํ) ซึ่งคนพาล  กึ  วิย ราวกะ อ.อะไร?”  อิติ ดังนี้ ฯ

(๒) (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  อิติ ว่า  “(ปาปกมฺมํ) อ.กรรมอันชื่ั่วชื่้า  (ฑหนฺตํ  อนฺเวติ)  

ย่อมตามเผู้าไหม้อยู่  (พาลํ) ซึ่งคนพาล  ปาวโก  อิว เพียงดัง อ.ไฟผูู้้ชื่ําระ   

ภสฺมาจฺฉนฺโน อันอันเถ้ากลบแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

(๓) (อตฺโถ) อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “หิ เหมือนอย่างว่า  วีตจฺฉิตงฺฺคฺาโร อ.ถ่านเพลิงมี

เปลวไปปราศแล้ว  ฉาริกาย  ปฏิิจฺฉนฺโน อัน- อันเถ้า -กลบแล้ว  (ปุคฺฺคฺเลน)  

อกฺกนฺโตปิ แม้อันบุคคลเหยียบแล้ว  น  ฑหติ ย่อมไม่ไหม้  ตาว ก่อน  (ตสฺส  

องฺฺคฺารสฺส)  ฉาริกาย  ปฏิิจฺฉนฺนตฺตา เพราะความที่แห่งถ่านเพลิงนั้น เป็นของ

อันเถ้า กลบแล้ว,  ปน แต่ว่า  (โส  วีตจฺฉิตงฺฺคฺาโร) อ.ถ่านเพลิงมีเปลวไปปราศ

แล้วนั้น  ฉาริกํ ยังเถ้า  ตาเปตฺวา ให้ร้อนแล้ว  ฑหนฺโต  คฺจฺฉติ ย่อมเผู้าไปอยู่  

ยาว เพียงใด  มตฺถลุงฺฺคฺา แต่มันสมอง  ฑหนวเสน ด้วยสามารถแห่งอันเผู้าไหม้  

จมฺมาทีนํ  (อวยวานํ) ซึ่งอวัยวะ ท. มีหนังเป็นต้น  ยถา ฉิันใด;  ปาปกมฺมํปิ 

แม้ อ.กรรมอันชื่ั่วชื่้า  เยน  (พาเลน)  กตํ เป็นกรรม อันคนพาลใด กระทําแล้ว  

โหติ ย่อมเป็น,  (ตํ  ปาปกมฺมํ) อ.กรรมอันชื่ั่วชื่้านั้น  ฑหนฺตํ  อนุคฺจฺฉติ ย่อม

ตามเผู้าไหม้อยู่  ตํ  พาลํ ซึ่งคนพาลนั้น  นิพฺพตฺตํ ผูู้้บังเกิดแล้ว  นิรยาทีสุ   

(อปาเยสุ) ในอบาย ท. มีนรกเป็นต้น  อตฺตภาเว ในอัตภาพ  ทุติเย  วา ที่สอง

หรือ  ตติเย  วา หรือว่า ที่สาม  เอวเมว ฉิันนั้นนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ 

(๑) ถามว่า “เหมือนอะไร?”
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(๒) แก้ว่า “เหมือนไฟที่ถูกขี้เถ้ากลบไว้”

(๓) อธิบายว่า “เหมือนกับถ่านเพลิงที่ปราศจากเปลวไฟ ถูกขี้เถ้ากลบไว้ แม้ที่บุคคล

เหยียบ ก็ไม่ไหม้ก่อน เพราะถูกขี้เถ้ากลบเอาไว้, แต่ว่า ถ่านเพลิงที่ปราศจาก

เปลวไฟ ทําให้ขี้เถ้าร้อน ย่อมเผู้าไปจนถึงมันสมอง ด้วยสามารถการเผู้าไหม้

อวัยวะทั้งหลายมีหนังเป็นต้น ฉิันใด; แม้กรรมชื่ั่วที่คนพาลกระทําไว้, กรรมชื่ั่ว

นั้นย่อมตามเผู้าไหม้คนพาลนั้น ผูู้้บังเกิดในอบายทั้งหลายมีนรกเป็นต้น ใน

อัตภาพที่ ๒ หรือ ๓ ฉิันนั้นเหมือนกัน”

(๑) “ปาปกมฺมํ สุทธกัตตาใน อนฺเวติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึ อุปมาลิงคัตถะ   

วิยศัพท์ อุปมาโชื่ตกะเข้ากับ กึ  พาลํ อวุตตกัมมะใน ฑหนฺตํๆ อัพภันตกิริยาของ 

ปาปกมฺมํ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ปุจฺฉิาๆ ลิงคัตถะ ฯ   

(๒) “ปาปกมฺมํ สุทธกัตตาใน อนฺเวติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พาลํ อวุตตกัมมะใน 

ฑหนฺตํๆ อัพภันตกิริยาของ ปาปกมฺมํ  ภสฺมาจฺฉินฺโน วิเสสนะของ ปาวโกๆ  

อุปมาลิงคัตถะ  อิวศัพท์ อุปมาโชื่ตกะเข้ากับ ภสฺมาจฺฉินฺโน  ปาวโก”  อิติศัพท์  

สรูปะใน วิสฺสชืฺ่ชื่นํๆ ลิงคัตถะ ฯ

(๓) “หิศัพท์ ตัปปาฏิกรณโชื่ตกะ  ปฏิจฺฉินฺโน วิเสสนะของ วีตจฺฉิิตงฺคาโรๆ สุทธกัตตา 

ใน ฑหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยถา อุปมาโชื่ตกะ  ฉิาริกาย อนภิหิตกัตตา 

ใน ปฏิจฺฉินฺโน  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน อกฺกนฺโต  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ  

อกฺกนฺโตๆ วิเสสนะของ วีตจฺฉิิตงฺคาโร  ตสฺส วิเสสนะของ องฺคารสฺสๆ ภาวาทิ-

สัมพันธะใน ปฏิจฺฉินฺนตฺตา  ฉิาริกาย อนภิหิตกัตตาใน ปฏิจฺฉินฺนตฺตาๆ เหตุใน 

ฑหติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ฑหติ  ตาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน ฑหติ,  ปนศัพท์  

วิเสสโชื่ตกะ  โส วิเสสนะของ วีตจฺฉิิตงฺคาโรๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉิติๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  ฉิาริกํ การิตกัมมะใน ตาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฑหนฺโต   

จมฺมาทีนํ วิเสสนะของ อวยวานํๆ ฉิัฏฐีีอวุตตกัมมะใน ฑหน-  ฑหนวเสน ตติยา-

วิเสสนะใน ฑหนฺโต  ยาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน ฑหนฺโต  มตฺถลุงฺคา อปาทานใน 

ยาว  ฑหนฺโต อัพภันตรกิริยาของ วีตจฺฉิิตงฺคาโร,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ  

ปาปกมฺมํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวเมว อุปเมยยโชื่ตกะ   

เยน วิเสสนะของ พาเลนๆ อนภิหิตกัตตาใน กตํๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  ตํ  

วิเสสนะของ ปาปกมฺมํๆ สุทธกัตตาใน อนุคจฺฉิติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ  
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วิเสสนะของ พาลํๆ อวุตตกัมมะใน ฑหนฺตํ  ทุติเย ก็ดี  ตติเย ก็ดี วิเสสนะของ  

อตฺตภาเว  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ทุติเย และ ตติเย  อตฺตภาเว  

วิสยาธาระใน นิพฺพตฺตํ  นิรยาทีสุ วิเสสนะของ อปาเยสุๆ วิสยาธาระใน นิพฺพตฺตํๆ 

วิเสสนะของ พาลํ  ฑหนฺตํ อัพภันตรกิริยาของ ปาปกมฺมํ”  อิติศัพท์ สรูปะใน  

อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ 

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

๓๕. เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผู้ลาทีนิ  ปาปุณึสูติ ฯ 

 เทสนาวสาเน  พหู  (ชื่นา)  โสตาปตฺติผู้ลาทีนิ  (อริยผู้ลานิ)  ปาปุณึสูติ ฯ

 เทสนาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระเทศนา  (ชนา) อ.ชื่น ท.  พหู มาก   

ปาปุณึสุ บรรลุแล้ว  (อริยผลานิ) ซึ่งอริยผู้ล ท.  โสตาปตฺติผลาทีนิ มีโสดาปัตติผู้ล

เป็นต้น อิติ ดังนี้แล ฯ

 เวลาจบพระเทศนา ชื่นจํานวนมากบรรลุอริยผู้ลทั้งหลายมีโสดาปัตติผู้ลเป็นต้น ดังนี้

แล

 เทสนาวสาเน กาลสัตตมีใน ปาปุณึสุ  พหู วิเสสนะของ ชื่นาๆ สุทธกัตตาใน  

ปาปุณึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โสตาปตฺติผู้ลาทีนิ วิเสสนะของ อริยผู้ลานิๆ  

สัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุณึสุ  อิติศัพท์ สมาปนะ ฯ

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

อหิเปตวตฺถุ ฯ

อหิเปตวตฺถุ  (นิฏฺ�ิตํ) ฯ

อหิเปตวตฺถุ อ.เรื่องแห่งเปรตตัวมีอัตภาพเพียงดังอัตภาพแห่งงู  (นิฏิฺ�ิตํ) จบแล้ว ฯ

อหิเปตวตฺถุ สุทธกัตตาใน นิฏฺ�ิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ  

จบเรื่่�องอหเิปรื่ต
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วเิครื่าะห์ศัพท์กติก์-สมาส-ตัทธติ

อหิเปตวตฺถุ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า 

 อหิเปตสฺส  วตฺถุ  อหิเปตวตฺถุ. (อหิเปต + วตฺถุ) 

 วตฺถุ อ.เรื่อง  อหิเปตสฺส แห่งอหิเปรต  อหิเปตวตฺถุ ชื่อว่าอหิเปตวตฺถุ. (เรื่องอหิเปรต) 

ชฏิิลสหสฺสํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ชฏิลานํ  สหสฺสํ  ชฏิลสหสฺสํ. (ชฏิล + สหสฺส)

 สหสฺสํ อ.พััน  ชฏิลานํ แห่งชฎิิล ท.  ชฏิลสหสฺสํ ชื่อว่าชฏิลสหสฺส. (ชฎิิลหน่่งพััน)

ลกฺฺขณตฺเถโร

 เป็นวิเสสนุตตรบทกััมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ลกัฺขโณ  จ  โส  เถโร  จาติ  ลกัฺขณตฺเถโร. (ลกัฺขณ + เถร)

 ลกัฺขโณ  จ อ.พัระลักัขณะด้้วย  โส อ.พัระลักัขณะนั�น  เถโร  จ เป็นพัระเถระด้้วย  อิติ เพัราะเหตุ

นั�น  ลกัฺขณตฺเถโร ชื่อว่าลกัฺขณตฺเถร. (พัระลักัขณะผู้้้เถระ, พัระลักัขณเถระ)

มหาโมคฺฺคฺลฺฺลฺานตฺฺเถโร

 เป็นวิเสสนุตตรบทกััมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 มหาโมคฺคลฺลาโน  จ  โส  เถโร  จาติ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร. (มหาโมคฺคลฺลาน + เถร)

 มหาโมคฺคลฺลาโน  จ อ.พัระมหาโมคคัลลานะด้้วย  โส อ.พัระมหาโมคคัลลานะนั�น  เถโร  จ เป็นพัระ

เถระด้้วย  อิติ เพัราะเหตุนั�น  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร ชื่อว่ามหาโมคฺคลฺลานตฺเถร. (พัระมหาโมคคัลลานผู้้้เถระ, 

พัระมหาโมคคัลลานเถระ)
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อกฺาโล

 เป็นนนิบาตบุพัพับทกััมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 น  กัาโล  อกัาโล. (น + กัาล)

 กัาโล อ.กัาล  น หามิได้้  อกัาโล ชื่อว่าอกัาล. (มิใช่กัาล)

สิตกฺารณํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 สิตสฺส  กัารณํ  สิตกัารณํ. (สิต + กัารณ)

 กัารณํ อ.เหตุ  สิตสฺส แห่งกัารแย้ม  สิตกัารณํ ชื่อว่าสิตกัารณ. (เหตุแห่งกัารแย้ม)

มนุสฺฺสฺสฺีสฺํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 มนุสฺสสฺส  สีสํ  มนุสฺสสีสํ. (มนุสฺส + สีส)

 สีสํ อ.ศีีรษะ  มนุสฺสสฺส ของมนุษย์  มนุสฺสสีสํ ชื่อว่ามนุสฺสสีส. (ศีีรษะของมนุษย์)

ปญฺฺจวีีสฺตฺิโยชนิโก,  อหิเปโตฺ

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกััตถตัทธิต มีวิเคราะห์ด้ังนี�

 ๑. ปญฺฺจวีสติ  โยชนานิ  ปญฺฺจวีสติโยชนํ. (ปญฺฺจวีสติ + โยชน) สมาหารทิคุสมาส

  โยชนานิ อ.โยชน์ ท.  ปญฺฺจวีสติ ยี่สิบห้า  ปญฺฺจวีสติโยชนํ ชื่อว่าปญฺฺจวีสติโยชน. (๒๕ โยชน์)

 ๒. ปญฺฺจวีสติโยชเนน  นิยุตฺโต  ปญฺฺจวีสติโยชนิโกั,  อหิเปโต. (ปญฺฺจวีสติโยชน + ณิกัปัจจัย) 

สังสัฏฐาทิอเนกััตถตัทธิต

  (อหิเปโต) อ.อหิเปรต  นิยุตฺโต ผู้้้ประกัอบแล้ว  ปญฺฺจวีสติโยชเนน ด้้วยโยชน์ยี่สิบห้า  ปญฺฺจวีสติ- 

โยชนิโกั ชื่อว่าปญฺฺจวีสติโยชนิกั (ผู้้้ประกัอบด้้วย ๒๕ โยชน์), ได้้แกั่อหิเปรต.

อคฺฺคฺิชาลฺา

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 อคฺคิสฺส  ชาลา  อคฺคิชาลา. (อคฺคิ + ชาลา)
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 ชาลา อ.เปลว  อคฺคิสฺส แห่งไฟ  อคฺคิชาลา ชื่อว่าอคฺคิชาลา. (เปลวไฟ)

ตฺิคฺาวีุตฺปฺปมาโณ,  อตฺฺตฺภาโวี

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกัรณพัหุพัพัีหิสมาส โด้ยมีสมาหารทิคุสมาสอย้่ภายใน มีวิเคราะห์ด้ังนี� 

 ๑. ตโย  คาวุตา  ติคาวุตํ. (ติ + คาวุต) สมาหารทิคุสมาส 

  คาวุตา อ.คาวุต ท.  ตโย สาม  ติคาวุตํ ชื่อว่าติคาวุต. (สามคาวุต)

 ๒. ติคาวุตํ  ปมาณํ  ยสฺสาติ  ติคาวุตปฺปมาโณ,  อตฺตภาโว. (ติคาวุต + ปมาณ) ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลยาธิกัรณพัหุพัพัีหิสมาส

  ติคาวุตํ อ.คาวุตสาม  ปมาณํ เป็นประมาณ  ยสฺส  (อตฺตภาวสฺส) แห่งอัตภาพัใด้  (อตฺถิ) มี

อย้่  อิติ เพัราะเหตุนั�น  (โส  อตฺตภาโว) อ.อัตภาพันั�น  ติคาวุตปฺปมาโณ ชื่อว่าติคาวุตปฺปมาณ (มีสามคาวุต

เป็นประมาณ), ได้้แกั่อัตภาพั.

คฺิชฺฌกูฏมตฺฺถกํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 คิชฺฌกั้ฏสฺส  มตฺถกัํ  คิชฺฌกั้ฏมตฺถกัํ. (คิชฺฌกั้ฏ + มตฺถกั)

 มตฺถกัํ อ.ยอด้  คิชฺฌกั้ฏสฺส แห่งภ้เขาชื่อว่าคิชฌกั้ฏ  คิชฺฌกั้ฏมตฺถกัํ ชื่อว่าคิชฺฌกั้ฏมตฺถกั. (ยอด้ภ้เขา

คิชฌกั้ฏ)

ปุพฺฺพฺกฺมฺฺมฺํ

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปุพัฺเพั  กัมฺมํ  ปุพัฺพักัมฺมํ. (ปุพัฺพั + กัมฺม)

 กัมฺมํ อ.กัรรม  ปุพัฺเพั ในกัาลกั่อน  ปุพัฺพักัมฺมํ ชื่อว่าปุพัฺพักัมฺม. (กัรรมในกัาลกั่อน, บุพักัรรม)

ปญฺฺจโยชนิกา,  ชิวีฺหา

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกััตถตัทธิต มีวิเคราะห์ด้ังนี�

 ๑. ปญฺฺจ  โยชนานิ  ปญฺฺจโยชนํ. (ปญฺฺจ + โยชน) สมาหารทิคุสมาส

  โยชนานิ อ.โยชน์ ท.  ปญฺฺจ ห้า  ปญฺฺจโยชนํ ชื่อว่าปญฺฺจโยชน. (๕ โยชน์)



206 ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓ [๕.พาล

 ๒. ปญฺฺจโยชเนน  นิยุตฺตา  ปญฺฺจโยชนิกัา,  ชิวฺหา. (ปญฺฺจโยชน + ณิกัปัจจัย) สังสัฏฐาทิ- 

อเนกััตถตัทธิต

  (ชิวฺหา) อ.ลิ�น  นิยุตฺตา อันประกัอบแล้ว  ปญฺฺจโยชเนน ด้้วยโยชน์ห้า  ปญฺฺจโยชนิกัา ชื่อว่า 

ปญฺฺจโยชนิกัา (ประกัอบด้้วย ๕ โยชน์), ได้้แกั่ลิ�น. 

นวีโยชนํ

 เป็นสมาหารทิคุสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 นว  โยชนานิ  นวโยชนํ. (นว + โยชน) 

 โยชนานิ อ.โยชน์ ท.  นว เกั้า  นวโยชนํ ชื่อว่านวโยชน. (๙ โยชน์) 

ปญฺฺจวีีสฺตฺิโยชนํ

 เป็นสมาหารทิคุสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปญฺฺจวีสติ  โยชนานิ  ปญฺฺจวีสติโยชนํ. (ปญฺฺจวีสติ + โยชน) 

 โยชนานิ อ.โยชน์ ท.  ปญฺฺจวีสติ ยี่สิบห้า  ปญฺฺจวีสติโยชนํ ชื่อว่าปญฺฺจวีสติโยชน. ( ๒๕ โยชน์)

ยถิจฺฉกํ

 เป็นนิบาตบุพัพักัะ อัพัยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ยา  ยา  อิจฺฉา  ยถิจฺฉกัํ. (ยถา + อิจฺฉา)

 อิจฺฉา อ.ความปรารถนา  ยา  ยา ใด้ๆ  ยถิจฺฉกัํ ชื่อว่ายถิจฺฉกั. (ตามปรารถนา)

กฺสฺสปพฺุทฺฺธกฺาโล

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 กัสฺสปพัุทฺธสฺส  กัาโล  กัสฺสปพัุทฺธกัาโล. (กัสฺสปพัุทฺธ + กัาล)

 กัาโล อ.กัาล  กัสฺสปพัุทฺธสฺส แห่งพัระพัุทธเจ้าพัระนามว่ากััสสปะ  กัสฺสปพัุทฺธกัาโล ชื่อว่ากัสฺสปพัุทฺธ-

กัาล. (กัาลแห่งพัระพัุทธเจ้าพัระนามว่ากััสสปะ)
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ปิณฺฑปาตฺกาโลฺ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปิณฺฑปาตสฺส  กัาโล  ปิณฺฑปาตกัาโล. (ปิณฺฑปาต + กัาล)

 กัาโล อ.กัาล  ปิณฺฑปาตสฺส แห่งกัารบิณฑบาต  ปิณฺฑปาตกัาโล ชื่อว่าปิณฺฑปาตกัาล. (กัาลแห่งกัาร

บิณฑบาต)

ธมฺมกถาวีสฺานํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ธมฺมกัถาย  อวสานํ  ธมฺมกัถาวสานํ. (ธมฺมกัถา + อวสาน)

 อวสานํ อ.กัาลเป็นที่สิ�นสุด้ลง  ธมฺมกัถาย แห่งธรรมกัถา  ธมฺมกัถาวสานํ ชื่อว่าธมฺมกัถาวสาน. (กัาล

เป็นที่สิ�นสุด้ลงแห่งธรรมกัถา)

นานคฺฺคฺรสฺโภชนํ

 เป็นวิเสสนบุพัพับทกััมมธารยสมาส โด้ยมีวิเสสนบุพัพับทกััมมธารยสมาส และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกัรณ-

พัหุพัพัีหิสมาสอย้่ภายใน มีวิเคราะห์ด้ังนี�

 ๑. อคฺโค  จ  โส  รโส  จาติ  อคฺครโส. (อคฺค + รส) วิเสสนบุพัพับทกััมมธารยสมาส

  อคฺโค  จ อ.อันเลิศีด้้วย  โส อ.อันเลิศีนั�น  รโส  จ เป็นรสด้้วย  อิติ เพัราะเหตุนั�น  อคฺครโส 

ชื่อว่าอคฺครส. (รสอันเลิศี)

 ๒. นานา  อคฺครโส  ยสฺสาติ  นานคฺครสํ,  โภชนํ. (นานา + อคฺครส) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกัรณ- 

พัหุพัพัีหิสมาส 

  อคฺครโส อ.รสอันเลิศี  นานา ต่างๆ  ยสฺส  (โภชนสฺส) แห่งโภชนะใด้  (อตฺถิ) มีอย้่  อิติ เพัราะ

เหตุนั�น  (ตํ  โภชนํ) อ.โภชนะนั�น  นานคฺครสํ ชื่อว่านานคฺครส (มีรสอันเลิศีต่างๆ), ได้้แกั่โภชนะ.  

 ๓. นานคฺครสญฺฺจ  ตํ  โภชนญฺฺจาติ  นานคฺครสโภชนํ. (นานคฺครส + โภชน) วิเสสนบุพัพับทกััมม-

ธารยสมาส

  นานคฺครสํ  จ อ.อันมีรสอันเลิศีต่างๆ ด้้วย  ตํ อ.อันมีรสอันเลิศีต่างๆ นั�น  โภชนํ  จ เป็นโภชนะ

ด้้วย  อิติ เพัราะเหตุนั�น  นานคฺครสโภชนํ ชื่อว่านานคฺครสโภชน. (โภชนะมีรสอันเลิศีต่างๆ) 
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ฉทนปิฏฺ€ํํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ฉทนสฺส  ปิฏฺ€ํํ  ฉทนปิฏฺ€ํํ. (ฉทน + ปิฏฺ€ํ)

 ปิฏฺ€ํํ อ.หลัง  ฉทนสฺส แห่งหลังคา  ฉทนปิฏฺ€ํํ ชื่อว่าฉทนปิฏฺ€ํ. (หลังแห่งหลังคา)

คฺหิตฺปตฺฺโตฺ

 เป็นวิเสสนบุพัพับทกััมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 คหิโต  จ  โส  ปตฺโต  จาติ  คหิตปตฺโต. (คหิต + ปตฺต)

 คหิโต  จ อ.อันมนุษย์ ถือเอาแล้วด้้วย  โส อ.อันมนุษย์ ถือเอาแล้วนั�น  ปตฺโต  จ เป็นบาตรด้้วย  อิติ 

เพัราะเหตุนั�น  คหิตปตฺโต ชื่อว่าคหิตปตฺต. (บาตรที่มนุษย์ถือเอาแล้ว)

คฺหิตฺาวีเสฺสฺกํ

 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 คหิตสฺมา  อวเสสกัํ  คหิตาวเสสกัํ,  ภตฺตํ. (คหิต + อวเสส)

 (ภตฺตํ) อ.ภัตร  อวเสสกัํ อันเหลือลง  (ภิกัฺข้หิ)  คหิตสฺมา  (ภตฺตา) จากัภัตร อันภิกัษุ ท. รับเอา

แล้ว  คหิตาวเสสกัํ ชื่อว่าคหิตาวเสสกั (อันเหลือจากัภัตรที่ภิกัษุรับเอาแล้ว), ได้้แกั่ภัตร.

อภิหฏมตฺฺตฺํ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกัรณพัหุพัพัีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 อภิหฏํ  มตฺตา  ยสฺสาติ  อภิหฏมตฺตํ,  ภตฺตํ. (อภิหฏ + มตฺตา)

 (ภตฺตํ) อ.ภัตร  (ปุคฺคเลน)  อภิหฏํ อันบุคคล นําไปเฉพัาะแล้ว  มตฺตา เป็นประมาณ  ยสฺส  

(ภตฺตสฺส) แห่งภัตรใด้  (อตฺถิ) มีอย้่  อิติ เพัราะเหตุนั�น  (ตํ  ภตฺตํ) อ.ภัตรนั�น  อภิหฏมตฺตํ ชื่อว่าอภิหฏมตฺต 

(มีอันบุคคลนําไปเฉพัาะแล้วเป็นประมาณ, สักัว่าอันบุคคลนําไปเฉพัาะแล้ว), ได้้แกั่ภัตร.

เอตฺฺตฺกํ,  ปุพฺฺพฺกมฺมํ

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกััตถตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า

 เอตํ  ปริมาณํ  ยสฺสาติ  เอตฺตกัํ,  ปุพัฺพักัมฺมํ. (เอต + ตฺตกัปัจจัย)
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 เอตํ  ปริมาณํ อ.ประมาณเท่านั�น  ยสฺส  (ปุพัฺพักัมฺมสฺส) แห่งกัรรมในกัาลกั่อนใด้  (อตฺถิ) มีอย้่  

อิติ เพัราะเหตุนั�น  (ตํ  ปุพัฺพักัมฺมํ) อ.กัรรมในกัาลกั่อนนั�น  เอตฺตกัํ ชื่อว่าเอตฺตกั (มีประมาณเท่านี�), ได้้แกั่ 

บุรพักัรรม.

ปกฺฺกฺาวเสโส

 เป็นวิเสสนุตตรบทกััมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปกัฺกัํ  จ  ตํ  อวเสโส  จาติ  ปกัฺกัาวเสโส. (ปกัฺกั + อวเสส)

 ปกัฺกัํ  จ อ.ผู้ลอันสุกัแล้วด้้วย  ตํ อ.ผู้ลอันสุกัแล้วนั�น  อวเสโส  จ เป็นอันเหลือลงด้้วย  อิติ เพัราะ

เหตุนั�น  ปกัฺกัาวเสโส ชื่อว่าปกัฺกัาวเสส. (ผู้ลอันสุกัที่เหลือ, เศีษวิบากั)

สมฺฺโพฺธิปฺปตฺตทฺิวโส

 เป็นวิเสสนบุพัพับทกััมมธารยสมาส โด้ยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอย้่ภายใน มีวิเคราะห์ด้ังนี�

 ๑. สมฺโพัธ่  ปตฺโต  สมฺโพัธิปตฺโต. (สมฺโพัธิ + ปตฺต) ทุติยาตัปปุริสสมาส

  (ทิวโส) อ.วัน  ปตฺโต เป็นที่บรรลุแล้ว  สมฺโพัธ่ ซึ่่่งสัมโพัธิญาณ  สมฺโพัธิปฺปตฺโต ชื่อว่าสมฺโพัธิปฺ- 

ปตฺต (เป็นที่บรรลุสัมโพัธิญาณ)

 ๒. สมฺโพัธิปฺปตฺโต  จ  โส  ทิวโส  จาติ  สมฺโพัธิปฺปตฺตทิวโส. (สมฺโพัธิปฺปตฺต + ทิวส) วิเสสน- 

บุพัพับทกััมมธารยสมาส

  สมฺโพัธิปฺปตฺโต  จ อ.เป็นที่บรรลุแล้วซึ่่่งสัมโพัธิญาณด้้วย  โส อ.เป็นที่บรรลุแล้วซึ่่่งสัมโพัธิญาณ

นั�น  ทิวโส  จ เป็นวันด้้วย  อิติ เพัราะเหตุนั�น  สมฺโพัธิปฺปตฺตทิวโส ชื่อว่าสมฺโพัธิปฺปตฺตทิวส. (วันเป็นที่บรรลุ 

สัมโพัธิญาณ)

อหิตํ

 เป็นนนิบาตบุพัพับทกััมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 น  หิตํ  อหิตํ. (น + หิต)

 หิตํ อ.ความเกัื�อกั้ล  น หามิได้้  อหิตํ ชื่อว่าอหิต. (ความไม่เกัื�อกั้ล)
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ปรานุทยา

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปรสฺส  อนุทยา  ปรานุทยา. (ปร + อนุทยา)

 อนุทยา อ.ความเอ็นด้้  ปรสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ต่อบุคคลอื่น  ปรานุทยา ชื่อว่าปรานุทยา. (ความเอ็นด้้ 

ต่อบุคคลอื่น)

ทิฏ€ฺํกฺาโล

 เป็นวิเสสนบุพัพับทกััมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ทิฏฺ€ํญฺฺจ  ตํ  กัาโล  จาติ  ทิฏฺ€ํกัาโล. (ทิฏฺ€ํ + กัาล)

 ทิฏฺ€ํํ  จ อ.เป็นที่ถ้กัเห็นแล้วด้้วย  ตํ อ.เป็นที่ถ้กัเห็นแล้วนั�น  กัาโล  จ เป็นกัาลด้้วย  อิติ เพัราะเหตุ

นั�น  ทิฏฺ€ํกัาโล ชื่อว่าทิฏฺ€ํกัาล. (กัาลเป็นที่ถ้กัเห็นแล้ว)

วีีสฺตฺิวีตฺฺถูนิ

 เป็นอสมาหารทิคุสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 วีสติ  วตฺถ้นิ  วีสติวตฺถ้นิ. (วีสติ + วตฺถุ)

 วตฺถ้นิ อ.เรื่อง ท.  วีสติ ยี่สิบ  วีสติวตฺถ้นิ ชื่อว่าวีสติวตฺถุ. (๒๐ เรื่อง)

นทีตฺีรํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 นทิยา  ตีรํ  นทีตีรํ. (นที + ตีร)

 ตีรํ อ.ฝั่ั�ง  นทิยา แห่งแม่นํ�า  นทีตีรํ ชื่อว่านทีตีร. (ฝั่ั�งแม่นํ�า)

นาคฺรา

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกััตถตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า

 นคเร  วสนฺตีติ  นาครา. (นคร + ณปัจจัย)

 (เย  ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด้  วสนฺติ ย่อมอย้่  นคเร ในนคร  อิติ เพัราะเหตุนั�น  (เต  ชนา) อ.ชน 

ท. เหล่านั�น  นาครา ชื่อว่านาคร. (ชาวเมือง)
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คฺนฺธปุปฺผาทิหตฺฺถา,  นาคฺรา

 เป็นทวิปทภินนาธิกัรณพัหุพัพัีหิสมาส โด้ยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกัรณพัหุพัพัีหิ

สมาสอย้่ภายใน มีวิเคราะห์ด้ังนี�

 ๑. คนฺโธ  จ  ปุปฺผู้ญฺฺจ  คนฺธปุปฺผู้านิ. (คนฺธ + ปุปฺผู้) อิตรีตรโยคทวันทสมาส

  คนฺโธ  จ อ.ของหอมด้้วย  ปุปฺผู้ํ  จ อ.ด้อกัไม้ด้้วย  คนฺธปุปฺผู้านิ ชื่อว่าคนฺธปุปฺผู้. (ของหอมและ

ด้อกัไม้)

 ๒. คนฺธปุปฺผู้านิ  อาทิ  เยสนฺติ  คนฺธปุปฺผู้าทีนิ,  วตฺถ้นิ. (คนฺธปุปฺผู้ + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยา- 

ธิกัรณพัหุพัพัีหิสมาส

  คนฺธปุปฺผู้านิ อ.ของหอมและด้อกัไม้ ท.  อาทิ เป็นต้น  เยสํ  (วตฺถ้นํ) แห่งวัตถุ ท. เหล่าใด้   

(สนฺติ) มีอย้่  อิติ เพัราะเหตุนั�น  (ตานิ  วตฺถ้นิ) อ.วัตถุ ท. เหล่านั�น  คนฺธปุปฺผู้าทีินิ ชื่อว่าคนฺธปุปฺผู้าทิ  

(มีของหอมและด้อกัไม้เป็นต้น), ได้้แกั่วัตถุทั�งหลาย.

 ๓. คนฺธปุปฺผู้าทีินิ  หตฺเถสุ  เยสนฺติ  คนฺธปุปฺผู้าทิหตฺถา,  นาครา. (คนฺธปุปฺผู้าทิ + หตฺถ) ทวิปท-

ภินนาธิกัรณพัหุพัพัีหิสมาส

  คนฺธปุปฺผู้าทีินิ  (วตฺถ้นิ) อ.วัตถุ ท. มีของหอมและด้อกัไม้เป็นต้น  หตฺเถสุ ในมือ ท.  เยสํ   

(นาครานํ) ของชาวเมือง ท. เหล่าใด้  (สนฺติ) มีอย้่  อิติ เพัราะเหตุนั�น  (เต  นาครา) อ.ชาวเมือง ท. เหล่า

นั�น  คนฺธปุปฺผู้าทิหตฺถา ชื่อว่า คนฺธปุปฺผู้าทิหตฺถ (มีวัตถุมีของหอมและด้อกัไม้เป็นต้นในมือ), ได้้แกั่ชาวเมือง 

ทั�งหลาย. 

พฺาราณสฺีวีาสฺี

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส, เป็นกัิตันตสมาส, กััตตุร้ป, ตัสสีลสาธนะ มีวิเคราะห์ว่า

 พัาราณสิยํ  วสติ  สีเลนาติ  พัาราณสีวาสี,  ปุริโส. (พัาราณสีสทฺท้ปปท + วส  นิวาเส ในกัารอย้่ 

+ ณีปัจจัย)

 (โย  ปุริโส) อ.บุรุษใด้  วสติ ย่อมอย้่  พัาราณสิยํ ในเมืองพัาราณสี  สีเลน โด้ยปกัติ  อิติ เพัราะ

เหตุนั�น  (โส  ปุริโส) อ.บุรุษนั�น  พัาราณสีวาสี ชื่อว่าพัาราณสีวาสี (ผู้้้อย้่ในเมืองพัาราณสีโด้ยปกัติ), ได้้แกั่บุรุษ.
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ปวีิฏฺ€ํกาโลฺ

 เป็นวิเสสนบุพัพับทกััมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปวิฏฺ€ํญฺฺจ  ตํ  กัาโล  จาติ  ปวิฏฺ€ํกัาโล. (ปวิฏฺ€ํ + กัาล)

 ปวิฏฺ€ํํ  จ อ.เป็นที่เข้าไปแล้วด้้วย  ตํ อ.เป็นที่เข้าไปแล้วนั�น  กัาโล  จ เป็นกัาลด้้วย  อิติ เพัราะเหตุ

นั�น  ปวิฏฺ€ํกัาโล ชื่อว่าปวิฏฺ€ํกัาล. (กัาลเป็นที่เข้าไปแล้ว)

ปริโภคฺภาชนานิ

 เป็นวิเสสนบุพัพับทกััมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปริโภคา  จ  เต  ภาชนานิ  จาติ  ปริโภคภาชนานิ. (ปริโภค + ภาชน)

 ปริโภคา  จ อ.เป็นเครื่องบริโภค ท. ด้้วย  เต อ.เป็นเครื่องบริโภค ท. เหล่านั�น  ภาชนานิ  จ เป็น

ภาชนะด้้วย  อิติ เพัราะเหตุนั�น  ปริโภคภาชนานิ ชื่อว่าปริโภคภาชน. (ภาชนะเป็นเครื่องบริโภค)

ยถาสฺุขํํ

 เป็นนิบาตบุพัพักัะ อัพัยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ยํ  ยํ  สุขํ  ยถาสุขํ. (ยถา + สุข)

 ยํ  ยํ  สุขํ อ.ความสุขใด้ๆ  ยถาสุขํ ชื่อว่ายถาสุข. (ความสุขใด้ๆ, ตามสบาย)

คฺนฺธมาลฺา

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 คนฺโธ  จ  มาลา  จ  คนฺธมาลา. (คนฺธ + มาลา)

 คนฺโธ  จ อ.ของหอมด้้วย  มาลา  จ อ.ระเบียบด้้วย  คนฺธมาลา ชื่อว่าคนฺธมาลา. (ของหอมและ

ระเบียบ)

มหาชนมชฺโฌ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 มหาชนสฺส  มชฺโฌ  มหาชนมชฺโฌ. (มหาชน + มชฺฌ)

 มชฺโฌ อ.ท่ามกัลาง  มหาชนสฺส แห่งมหาชน  มหาชนมชฺโฌ ชื่อว่ามหาชนมชฺฌ. (ท่ามกัลางมหาชน)
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ทณฺฑาทีนิ,  วีตฺฺถูนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกัรณพัหุพัพัีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า 

 ทณฺโฑ  อาทิ  เยสนฺติ  ทณฺฑาทีนิ,  วตฺถ้นิ. (ทณฺฑ + อาทิ)

 ทณฺโฑ อ.ท่อนไม้  อาทิ เป็นต้น  เยสํ  (วตฺถ้นํ) แห่งวัตถุ ท. เหล่าใด้  (อตฺถิ) มีอย้่  อิติ เพัราะเหตุ

นั�น  (ตานิ  วตฺถ้นิ) อ.วัตถุ ท. เหล่านั�น  ทณฺฑาทีนิ ชื่อว่าทณฺฑาทิ (มีท่อนไม้เป็นต้น), ได้้แกั่วัตถุทั�งหลาย.

ชีวีิตฺกฺขํโย

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ชีวิตสฺส  ขโย  ชีวิตกัฺขโย. (ชีวิต + ขย)

 ขโย อ.ความสิ�นไป  ชีวิตสฺส แห่งชีวิต  ชีวิตกัฺขโย ชื่อว่าชีวิตกัฺขย. (ความสิ�นไปแห่งชีวิต)

โยชนมตฺฺตฺํ,  €ํานํ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกัรณพัหุพัพัีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า 

 โยชนํ  มตฺตา  ยสฺสาติ  โยชนมตฺตํ,  €ํานํ. (โยชน + มตฺตา) 

 โยชนํ อ.โยชน์  มตฺตา เป็นประมาณ  ยสฺส  (€ํานสฺส) แห่งที่ใด้  (อตฺถิ) มีอย้่  อิติ เพัราะเหตุนั�น  

(ตํ  €ํานํ) อ.ที่นั�น  โยชนมตฺตํ ชื่อว่าโยชนมตฺต (มีโยชน์เป็นประมาณ, สักัว่าโยชน์), ได้้แกั่ที่. 

ปาปกฺมฺฺมฺํ

 เป็นวิเสสนบุพัพับทกััมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปาปญฺฺจ  ตํ  กัมฺมญฺฺจาติ  ปาปกัมฺมํ. (ปาป + กัมฺม)

 ปาปํ  จ อ.อันชั่วด้้วย  ตํ อ.อันชั่วนั�น  กัมฺมํ  จ เป็นกัรรมด้้วย  อิติ เพัราะเหตุนั�น  ปาปกัมฺมํ ชื่อว่า

ปาปกัมฺม. (กัรรมชั่ว)

ขํีรสฺทิสฺํ,  ปาปกมฺมํ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ขีเรน  สทิสํ  ขีรสทิสํ,  ปาปกัมฺมํ. (ขีร + สทิส)

 (ปาปกัมฺมํ) อ.กัรรมอันชั่ว  สทิสํ อันเช่นกัับ  ขีเรน ด้้วยนํ�านม  ขีรสทิสํ ชื่อว่าขีรสทิส (อันเช่นกัับนํ�านม), 

ได้้แกั่กัรรมชั่ว.
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เอวีรูปํ,  ทุกฺขํํ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกัรณพัหุพัพัีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า 

 เอวํ  ร้ปํ  ยสฺสาติ  เอวร้ปํ,  ทุกัฺขํ. (เอวํ + ร้ป)

 เอวํ อ.อย่างนี�  ร้ปํ เป็นร้ป  ยสฺส  (ทุกัฺขสฺส) แห่งความทุกัข์ใด้  (อตฺถิ) มีอย้่  อิติ เพัราะเหตุนั�น  

(ตํ  ทุกัฺขํ) อ.ความทุกัข์นั�น  เอวร้ปํ ชื่อว่าเอวร้ป (มีอย่างนี�เป็นร้ป, เห็นปานนี�), ได้้แกั่ความทุกัข์.

สฺชฺชุขํีรํ

 เป็นวิเสสนบุพัพับทกััมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 สชฺชุ  จ  ตํ  ขีรญฺฺจาติ  สชฺชุขีรํ. (สชฺชุ + ขีร)

 สชฺชุ  จ อ.มีในวันนี�ด้้วย  ตํ อ.มีในวันนี�นั�น  ขีรํ  จ เป็นนํ�านมด้้วย  อิติ เพัราะเหตุนั�น  สชฺชุขีรํ  

ชื่อว่าสชฺชุขีร. (นํ�านมมีในวันนี�)

ภสฺฺมาจฺฉนฺโน

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ภสฺเมน  อาฉนฺโน  ภสฺมาจฺฉนฺโน,  ปาวโกั. (ภสฺม + อาฉนฺน)

 (ปาวโกั) อ.ไฟผู้้้ชําระ  ภสฺเมน  อาฉนฺโน อันเถ้า กัลบแล้ว  ภสฺมาจฺฉนฺโน ชื่อว่าภสฺมาจฺฉนฺน (ถ้กัเถ้า

กัลบแล้ว), ได้้แกั่ไฟ. 

ตกฺฺกฺาทฺิอมฺฺพฺิโล

 เป็นวิเสสนบุพัพับทกััมมธารยสมาส โด้ยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกัรณพัหุพัพัีหิสมาสอย้่ภายใน มีวิเคราะห์

ด้ังนี�

 ๑. ตกัฺกัํ  อาทิ  ยสฺสาติ  ตกัฺกัาทิ,  อมฺพัิโล. (ตกัฺกั + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกัรณพัหุพัพัีหิสมาส

  ตกัฺกัํ อ.เปรียง  อาทิ เป็นต้น  ยสฺส  (อมฺพัิลสฺส) แห่งนมส้มใด้  (อตฺถิ) มีอย้่  อิติ เพัราะเหตุ

นั�น  (โส  อมฺพัิโล) อ.นมส้มนั�น  ตกัฺกัาทิ ชื่อว่าตกัฺกัาทิ (มีเปรียงเป็นต้น), ได้้แกั่นมส้ม.

 ๒. ตกัฺกัาทิ  จ  โส  อมฺพัิโล  จาติ  ตกัฺกัาทิอมฺพัิโล. (ตกัฺกัาทิ + อมฺพัิล) วิเสสนบุพัพับทกััมม- 

ธารณสมาส

  ตกัฺกัาทิ  จ อ.มีเปรียงเป็นต้นด้้วย  โส อ.มีเปรียงเป็นต้นนั�น  อมฺพัิโล  จ เป็นของเปรี�ยวด้้วย  

อิติ เพัราะเหตุนั�น  ตกัฺกัาทิอมฺพัิโล ชื่อว่าตกัฺกัาทิอมฺพัิล. (ของเปรี�ยวมีนมส้มเป็นต้น)
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ทธิภาชนาทิกํ,  อมฺพฺิลฺภาชนํ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกัรณพัหุพัพัีหิสมาส โด้ยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอย้่ภายใน มีวิเคราะห์ด้ังนี� 

 ๑. ทธิสฺส  ภาชนํ  ทธิภาชนํ. (ทธิ + ภาชน) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  ภาชนํ อ.ภาชนะ  ทธิสฺส แห่งนมส้ม  ทธิภาชนํ ชื่อว่าทธิภาชน. (ภาชนะแห่งนมส้ม)

 ๒. ทธิภาชนํ  อาทิ  ยสฺสาติ  ทธิภาชนาทิกัํ,  อมฺพัิลภาชนํ. (ทธิภาชน + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยา- 

ธิกัรณพัหุพัพัีหิสมาส

  ทธิภาชนํ อ.ภาชนะแห่งนมส้ม  อาทิ เป็นต้น  ยสฺส  (อมฺพัิลภาชนสฺส) แห่งภาชนะแห่งของเปรี�ยว

ใด้  (อตฺถิ) มีอย้่  อิติ เพัราะเหตุนั�น  (ตํ  อมฺพัิลภาชนํ) อ.ภาชนะแห่งของเปรี�ยวนั�น  ทธิภาชนาทิกัํ ชื่อว่า 

ทธิภาชนาทิกั (มีภาชนะแห่งนมส้มเป็นต้น), ได้้แกั่ภาชนะแห่งของเปรี�ยว. 

อมฺพฺิลฺภาชนํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 อมฺพัิลสฺส  ภาชนํ  อมฺพัิลภาชนํ. (อมฺพัิล + ภาชน)

 ภาชนํ อ.ภาชนะ  อมฺพัิลสฺส แห่งของเปรี�ยว  อมฺพัิลภาชนํ ชื่อว่าอมฺพัิลภาชน. (ภาชนะแห่งของเปรี�ยว)

อวิชหิตฺวา

 เป็นนนิบาตบุพัพับทกััมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 น  วิชหิตฺวา  อวิชหิตฺวา. (น + วิชหิตฺวา) 

 วิชหิตฺวา ละแล้ว  น หามิได้้  อวิชหิตฺวา ชื่อว่าอวิชหิตฺวา. (ไม่ละแล้ว, ไม่สละแล้ว)

กุสฺลฺาภินิพฺฺพฺตฺฺตฺา

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 กัุสเลน  อภินิพัฺพัตฺตา  กัุสลาภินิพัฺพัตฺตา,  ขนฺธา. (กัุสล + อภินิพัฺพัตฺต)

 (ขนฺธา) อ.ขันธ์ ท.  อภินิพัฺพัตฺตา อันบังเกัิด้เฉพัาะแล้ว  กัุสเลน ด้้วยกัุศีล  กัุสลาภินิพัฺพัตฺตา ชื่อว่า 

กัุสลาภินิพัฺพัตฺต (อันบังเกัิด้ด้้วยกัุศีล), ได้้แกั่ขันธ์ทั�งหลาย.
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วีีตฺจฺฉิตฺงฺฺคฺาโร

 เป็นวิเสสนบุพัพับทกััมมธารยสมาส โด้ยมีปัญจมีทวิปทตุลยาธิกัรณพัหุพัพัีหิสมาสอย้่ภายใน มีวิเคราะห์

ด้ังนี�

 ๑. วีตํ  อจฺฉิตํ  ยสฺมาติ  วีตจฺฉิโต,  องฺคาโร. (วีต + อจฺฉิต) ปัญจมีทวิปทตุลยาธิกัรณพัหุพัพัีหิ

สมาส

  อจฺฉิตํ อ.เปลว  วีตํ ไปปราศีแล้ว  ยสฺมา  (องฺคารา) จากัถ่านเพัลิงใด้  (อตฺถิ) มีอย้่  อิติ 

เพัราะเหตุนั�น  (โส  องฺคาโร) อ.ถ่านเพัลิงนั�น  วีตจฺฉิโต ชื่อว่าวีตจฺฉิต (มีเปลวไปปราศีแล้ว, ปราศีจากัเปลวไฟ)

 ๒. วีตจฺฉิโต  จ  โส  องฺคาโร  จาติ  วีตจฺฉิตงฺคาโร. (วีตจฺฉิต + องฺคาร) วิเสสนบุพัพับทกััมมธารย 

สมาส

  วีตจฺฉิโต  จ อ.อันมีเปลวไปปราศีแล้วด้้วย   โส อ.อันมีเปลวไปปราศีแล้วนั�น  องฺคาโร  จ เป็น

ถ่านเพัลิงด้้วย  อิติ เพัราะเหตุนั�น  วีตจฺฉิตงฺคาโร ชื่อว่าวีตจฺฉิตงฺคาร. (ถ่านเพัลิงมีเปลวไปปราศีแล้ว, ถ่านเพัลิง

ที่ปราศีจากัเปลวไฟ)

ปฏิจฺฉนฺนตฺฺตฺํ

 เป็นภาวตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า 

 ปฏิจฺฉนฺนสฺส  ภาโว  ปฏิจฺฉนฺนตฺตํ. (ปฏิจฺฉนฺน + ตฺตปัจจัย)

 ภาโว อ.ความเป็น  (ฉาริกัาย)  ปฏิจฺฉนฺนสฺส  (องฺคารสฺส) แห่งถ่านเพัลิง อันขี�เถ้า กัลบแล้ว   

ปฏิจฺฉนฺนตฺตํ ชื่อว่าปฏิจฺฉนฺนตฺต. (ความที่ถ่านเพัลิงนั�นเป็นของอันขี�เถ้ากัลบแล้ว)

จมฺมาทีนิ,  อวียวีานิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกัรณพัหุพัพัีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 จมฺมํ  อาทิ  เยสนฺติ  จมฺมาทีนิ,  อวยวานิ. (จมฺม + อาทิ)

 จมฺมํ อ.หนัง  อาทิ เป็นต้น  เยสํ  (อวยวานํ) แห่งอวัยวะ ท. เหล่าใด้  (อตฺถิ) มีอย้่  อิติ เพัราะ

เหตุนั�น  (ตานิ  อวยวานิ) อ.อวัยวะ ท. เหล่านั�น  จมฺมาทีนิ ชื่อว่าจมฺมาทิ (มีหนังเป็นต้น), ได้้แกั่อวัยวะ 

ทั�งหลาย. 
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ฑหนวีโสฺ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ฑหนสฺส  วโส  ฑหนวโส. (ฑหน + วส)

 วโส อ.อํานาจ  ฑหนสฺส แห่งกัารเผู้า  ฑหนวโส ชื่อว่าฑหนวส. (อํานาจแห่งกัารเผู้า)

ทุตฺิโย

 เป็นสังขยาตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า

 ทฺวินฺนํ  ป้รโณ  ทุติโย,  อตฺตภาโว. (ทฺวิ + ติยปัจจัย)

 (อตฺตภาโว) อ.อัตภาพั  ป้รโณ อันเป็นเหตุเต็ม  ทฺวินฺนํ แห่งสอง ท.  ทุติโย ชื่อว่าทุติย (ที่ ๒), ได้้แกั่

อัตภาพั.

ตตฺิโย,  อตฺฺตฺภาโวี

 เป็นสังขยาตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า

 ติณฺณํ  ป้รโณ  ตติโย,  อตฺตภาโว. (ติ + ติยปัจจัย)

 (อตฺตภาโว) อ.อัตภาพั  ป้รโณ อันเป็นเหตุเต็ม  ติณฺณํ แห่งสาม ท.  ตติโย ชื่อว่าตติย (ที่ ๓), ได้้แกั่

อัตภาพั.

นิรยาทโย,  อปายา

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกัรณพัหุพัพัีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 นิรโย  อาทิ  เยสํ  เต  นิรยาทโย,  อปายา. (นิรย + อาทิ)

 นิรโย อ.นรกั  อาทิ เป็นต้น  เยสํ  (อปายานํ) แห่งอบาย ท. เหล่าใด้  (อตฺถิ) มีอย้่  เต  (อปายา) 

อ.อบาย ท. เหล่านั�น  นิรยาทโย ชื่อว่านิรยาทิ (มีนรกัเป็นต้น), ได้้แกั่อบายทั�งหลาย. 

เทสฺนาวีสฺานํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 เทสนาย  อวสานํ  เทสนาวสานํ. (เทสนา + อวสาน)

 อวสานํ อ.กัาลเป็นที่สิ�นสุด้ลง  เทสนาย แห่งพัระเทศีนา  เทสนาวสานํ ชื่อว่าเทสนาวสาน. (เวลาจบ

พัระเทศีนา)
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โสฺตฺาปตฺฺตฺิผลฺาทีนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกัรณพัหุพัพัีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 โสตาปตฺติผู้ลํ  อาทิ  เยสํ  ตานิ  โสตาปตฺติผู้ลาทีนิ,  อริยผู้ลานิ. (โสตาปตฺติผู้ล + อาทิ)

 โสตาปตฺติผู้ลํ อ.โสด้าปัตติผู้ล  อาทิ เป็นต้น  เยสํ  (อริยผู้ลานํ) แห่งอริยผู้ล ท. เหล่าใด้  (อตฺถิ)  

มีอย้่  อิติ เพัราะเหตุนั�น  ตานิ  (อริยผู้ลานิ) อ.อริยผู้ล ท. เหล่านั�น  โสตาปตฺติผู้ลาทีนิ ชื่อว่าโสตาปตฺติผู้ลาทิ 

(มีโสด้าปัตติผู้ลเป็นต้น), ได้้แกั่อริยผู้ลทั�งหลาย. 



๑๓. สฏฺกิูฏเปตวตฺถุ ฯ  [๕๗]

สฏฺ�ิกูฏเปตวตฺถุ  (มยา  วุจฺจเต) ฯ

สฏฺฺ�ิิกููฏฺเปตวตฺถุุ อ.เรื่่�องแห่่งเปรื่ตตัวมีศีีรื่ษะอันค้้อนห่กสิบทำำาลายแล้ว

(มยา) อันข้าพเจ้า (พรื่ะพุทำธโฆสะ)  (วุจฺจเต) จะกล่าว ฯ

สฏฺ�ิกูฏเปตวตฺถุ วุตตกัมมะใน วุจฺจเตๆ อาขยาตบทำกัมมวาจก

มยา อนภิห่ิตกัตตาใน วุจฺจเต ฯ

๑๓. เรื่องสัฏฐกิูฏเปรต

๑. “ยาวเทว  อนตฺถุายาติ  อิมำ  ธมฺมเทำสนำ  สตฺถา  เวฬุวเน  วิห่รื่นฺโต  สฏฺ�ิกูฏเปตำ   

อารื่พฺภ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา  เวฬุวเน  วิห่รื่นฺโต  สฏฺ�ิกูฏเปตำ  อารื่พฺภ  “ยาวเทว  อนตฺถุายาติ  อิมำ  ธมฺมเทำสนำ   

กเถสิ ฯ

 สตฺถุา อ.พรื่ะศีาสดา  วิหรนฺโต เม่�อปรื่ะทำับ  เวฬุุวเน ในพรื่ะวิห่ารื่ชื่่�อว่าเวฬุวัน   

อารพฺฺภ ทำรื่งปรื่ารื่ภ  สฏฺฺ�ิิกููฏฺเปตํ ซึ่่�งเปรื่ตตัวมีศีีรื่ษะอันค้้อนห่กสิบทำำาลายแล้ว   

กูเถุสิ ตรื่ัสแล้ว  อิมํ  ธมฺมเทสนํ ซึ่่�งพรื่ะธรื่รื่มเทำศีนานี้  “ยาวเทว  อนตฺถุายาติ  

ว่า “ยาวเทำว  อนตฺถาย” ดังนี้เป็นต้น ฯ 

 พรื่ะศีาสดาเม่�อปรื่ะทำับอยู่ ณ พรื่ะเวฬุวันมห่าวิห่ารื่ ทำรื่งปรื่ารื่ภสัฏฐิกูฏเปรื่ต ตรื่ัสพรื่ะ

ธรื่รื่มเทำศีนานี้ว่า “ยาวเทว  อนตฺถุาย” ดังนี้เป็นต้น 

 สตฺถา สุทำธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  “ยาวเทำว  อนตฺถาย” สรืู่ปะใน  

อิติๆ ศีัพทำ์ อาทำยัตถะใน อิมำ  ธมฺมเทำสนำ  อิมำ วิเสสนะของ ธมฺมเทำสนำๆ อวุตตกัมมะใน 

กเถสิ  เวฬุวเน วิสยาธารื่ะใน วิห่รื่นฺโตๆ อัพภันตรื่กิรื่ิยาของ สตฺถา  สฏฺ�ิกูฏเปตำ  

อวุตตกัมมะใน อารื่พฺภๆ สมานกาลกิรื่ิยาใน กเถสิ ฯ

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

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

 ...............................................................................................................................
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๒. ปุรื่ิมนเยเนว  ห่ิ  มห่าโมคฺ้ค้ลฺลานตฺเถโรื่  ลกฺขณตฺเถเรื่น  สทำฺธ่  ค้ิชืฺ่ฌกูฏา  โอโรื่ห่นฺโต   

อญฺฺญฺตรื่สฺม่  ปเทำเส  สิตำ  กตฺวา  เถเรื่น  สิตการื่ณำ  ปุฏฺโ�  “ภค้วโต  สนฺติเก  มำ   

ปุจฺเฉยฺยาสีติ  วตฺวา  ปิณฺฑาย  จรื่ิตฺวา  สตฺถารื่ำ  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทำิตฺวา  นิสินฺนกาเล  

ปุน  ปุฏฺโ�  “อห่ำ  อาวุโส  เอกำ  เปตำ  อทำฺทำสำ  ติค้าวุตปฺปมาเณน  อตฺตภาเวน,  ตสฺส  

สฏฺ�ี  อยกูฏสห่สฺสานิ  อาทำิตฺตานิ  สมฺปชืฺ่ชื่ลิตานิ  อุปรื่ิมตฺถเก  ปติตฺวา  อุฏฺ�ห่นฺติ   

สีสำ  ภินฺทำนฺติ,  ภินฺนำ  ภินฺนำ  ปุน  สมุฏฺ�ห่ติ,  อิมินา  อตฺตภาเวน  มยา  เอวรืู่โป   

อตฺตภาโว  น  ทำิฏฺ�ปุพฺโพ,  อห่นฺตำ  ทำิสฺวา  สิตำ  ปาตฺวากาสินฺติ  อาห่ ฯ

 ปุรื่ิมนเยน  เอว  ห่ิ  มห่าโมคฺ้ค้ลฺลานตฺเถโรื่  ลกฺขณตฺเถเรื่น  สทำฺธ่  ค้ิชืฺ่ฌกูฏา  โอโรื่ห่นฺโต   

อญฺฺญฺตรื่สฺม่  ปเทำเส  สิตำ  กตฺวา  เถเรื่น  สิตการื่ณำ  ปุฏฺโ�  “(ตฺวำ)  ภค้วโต  สนฺติเก  มำ   

ปุจฺเฉยฺยาสีติ  วตฺวา  ปิณฺฑาย  จรื่ิตฺวา  (ลกฺขณตฺเถเรื่น)  สตฺถารื่ำ  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทำิตฺวา   

นิสินฺนกาเล  ปุน  ปุฏฺโ�  “อห่ำ  อาวุโส  เอกำ  เปตำ  อทำฺทำสำ  ติค้าวุตปฺปมาเณน  อตฺตภาเวน,   

ตสฺส  (เปตสฺส)  สฏฺ�ี  อยกูฏสห่สฺสานิ  (อคฺ้ค้ินา)  อาทำิตฺตานิ  สมฺปชืฺ่ชื่ลิตานิ  อุปรื่ิมตฺถเก  ปติตฺวา   

อุฏฺ�ห่นฺติ  สีสำ  ภินฺทำนฺติ,  ภินฺนำ  ภินฺนำ  (สีสำ)  ปุน  สมุฏฺ�ห่ติ,  อิมินา  อตฺตภาเวน  มยา   

เอวรืู่โป  อตฺตภาโว  น  ทำิฏฺ�ปุพฺโพ  (โห่ติ),  อห่ำ  ตำ  (อตฺตภาวำ)  ทำิสฺวา  สิตำ  ปาตุ  อกาสินฺติ   

อาห่ ฯ 

 หิ ดังจะกล่าวโดยพิสดารื่  มหาโมคฺฺคฺลฺฺลฺานตฺเถุโร อ.พรื่ะมห่าโมค้ค้ัลลานะผูู้้เถรื่ะ   

โอโรหนฺโต เม่�อลง  คฺิชฌกููฏฺา จากภูเขาค้ิชื่ฌกูฏ  สทฺธึ กับ  ลฺกฺูขณตฺเถุเรน 

ด้วยพรื่ะลักขณะผูู้้เถรื่ะ  กูตฺวา กรื่ะทำำาแล้ว  สิตํ ซึ่่�งการื่แย้ม  ปเทเส ในปรื่ะเทำศี   

อญฺฺฃตรสฺมึ แห่่งใดแห่่งห่น่�ง  เถุเรน  ปุฏฺฺโฅ ผูู้้อันพรื่ะเถรื่ะ ถามแล้ว  สิตกูารณํ ซึ่่�ง

เห่ตุแห่่งการื่แย้ม  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ทำ่าน  ปุจฺเฉยฺยาสิ พ่งถาม  

มํ ซึ่่�งกรื่ะผู้ม  สนฺติเกู ในสำานัก  ภคฺวโต ของพรื่ะผูู้้มีพรื่ะภาค้”  อิติ ดังนี้  จริตฺวา 

เทำี�ยวไปแล้ว  ปิณฺฑาย เพ่�อก้อนข้าว  (ลฺกฺูขณตฺเถุเรน)  ปุฏฺฺโฅ ผูู้้อันพรื่ะลักขณะผูู้้

เถรื่ะ ถามแล้ว  ปุน อีก  สตฺถุารํ  อุปสงฺฺกูมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  นิสินฺนกูาเลฺ ในกาล

เป็นทำี� เข้าไปเฝ้้าแล้ว ซึ่่�งพรื่ะศีาสดา ถวายบังค้มแล้ว นั�งแล้ว  ปุริมนเยน  เอว โดย

นัยอันมีในก่อนนั�นเทำียว  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อาวุโส ดูก่อนทำ่านผูู้้มีอายุ  อหํ 

อ.กรื่ะผู้ม  อทฺทสํ ได้เห่็นแล้ว  เปตํ ซึ่่�งเปรื่ต  เอกูํ ตนห่น่�ง  อตฺตภาเวน ด้วยทำั้ง

อัตภาพ  ติคฺาวุตปฺปมาเณน อันมีค้าวุตสามเป็นปรื่ะมาณ,  อยกููฏฺสหสฺสานิ อ.พัน
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แห่่งค้้อนอันเป็นวิการื่แห่่งเห่ล็ก ทำ.  สฏฺฺฅี ห่กสิบ  (อคฺฺคฺินา)  อาทิตฺตานิ อันไฟ 

ติดทำั�วแล้ว  สมฺปชฺชลฺิตานิ อันโพลงทำั�วดีแล้ว  ปติตฺวา ตกไปแล้ว  อุปริมตฺถุเกู 

ในเบ่้องบนแห่่งกรื่ะห่ม่อม  ตสฺส  (เปตสฺส) แห่่งเปรื่ตนั้น  อุฏฺฺฅหนฺติ ย่อมตั้งข่้น   

ภินฺทนฺติ ย่อมทำำาลาย  สีสํ ซึ่่�งศีีรื่ษะ,  (สีสํ) อ.ศีีรื่ษะ  ภินฺนํ อันแตกแล้ว  ภินฺนํ อัน

แตกแล้ว  สมุฏฺฺฅหติ ย่อมตั้งข่้นด้วยดี  ปุน อีก,  อตฺตภาโว อ.อัตภาพ  เอวรูโป อันมี

อย่างนี้เป็นรืู่ป  มยา  ทิฏฺฺฅปุพฺฺโพฺ เป็นอัตภาพ อันกรื่ะผู้ม เห่็นแล้วในกาลก่อน  อิมินา  

อตฺตภาเวน โดยอัตภาพนี้  (โหติ) ย่อมเป็น  น ห่ามิได้,  อหํ อ.กรื่ะผู้ม  ทิสฺวา เห่็น

แล้ว  ตํ  (อตฺภาวํ) ซึ่่�งอัตภาพนั้น  อกูาสึ ได้กรื่ะทำำาแล้ว  สิตํ ซึ่่�งการื่แย้ม  ปาตุ ให่้

เป็นธรื่รื่มชื่าตปรื่ากฏ”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ค้วามพิสดารื่ว่า พรื่ะมห่าโมค้ค้ัลลานเถรื่ะ เม่�อลงจากภูเขาค้ิชื่ฌกูฏพรื่้อมกับพรื่ะ- 

ลักขณเถรื่ะ ทำำาการื่แย้มในปรื่ะเทำศีแห่่งใดแห่่งห่น่�ง ถูกพรื่ะเถรื่ะถามเห่ตุแห่่งการื่แย้ม 

จ่งกล่าวว่า “ทำ่านพ่งถามกรื่ะผู้มในสำานักของพรื่ะผูู้้มีพรื่ะภาค้เจ้า” เทำี�ยวบิณฑบาต ถูก

พรื่ะลักขณเถรื่ะถามอีก ในกาลเป็นทำี�เข้าเฝ้้าพรื่ะศีาสดา ถวายบังค้ม แล้วนั�ง โดยนัย

อันมีในก่อนนั�นแห่ละ ก็กล่าวว่า “ทำ่านผูู้้มีอายุ กรื่ะผู้มได้เห่็นเปรื่ตตนห่น่�ง มีอัตภาพ

ปรื่ะมาณ ๓ ค้าวุต, ค้้อนเห่ล็ก ๖๐,๐๐๐ อัน ทำี�ไฟติดทำั�วลุกโพรื่ง ตกบนกรื่ะห่ม่อมของ

เปรื่ตนั้น แล้วตั้งข่้น ย่อมทำำาลายศีีรื่ษะ, ศีีรื่ษะทำี�ถูกทำำาลายแล้วๆ ย่อมตั้งข่้นพรื่้อมอีก, 

อัตภาพอันเห่็นปานนี้ กรื่ะผู้มไม่เค้ยเห่็นเลย โดยอัตภาพนี้, กรื่ะผู้มเห่็นอัตภาพนั้น

แล้ว ได้ทำำาการื่แย้มให่้ปรื่ากฏ” ดังนี้

  ห่ิศีัพทำ์ วิตถารื่โชื่ตกะ  มห่าโมคฺ้ค้ลฺลานตฺเถโรื่ สุทำธกัตตาใน อาห่ๆ อาขยาตบทำกัตตุ-

วาจก  เอวศีัพทำ์ อวธารื่ณะเข้ากับ ปุรื่ิมนเยนๆ ตติยาวิเสสนะใน ปุฏฺโฅ  ลกฺขณตฺเถเรื่น 

สห่ัตถตติยาเข้ากับ สทำฺธ่ๆ กิรื่ิยาสมวายะใน โอโรื่ห่นฺโต  ค้ิชืฺ่ฌกูฏา อปาทำานใน  

โอโรื่ห่นฺโตๆ อัพภันตรื่กิรื่ิยาของ มห่าโมคฺ้ค้ลฺลานตฺเถโรื่  อญฺฺฃตรื่สฺม่ วิเสสนะของ  

ปเทำเสๆ วิสยาธารื่ะใน กตฺวา  สิตำ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน ปุฏฺโฅ   

เถเรื่น อนภิห่ิตกัตตาใน ปุฏฺโฅ  สิตการื่ณำ อวุตตกัมมะใน ปุฏฺโฅ  “ตฺวำ สุทำธกัตตาใน  

ปุจฺเฉยฺยาสิๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ภค้วโต สามีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสยาธารื่ะ 

ใน ปุจฺเฉยฺยาสิ  มำ อวุตตกัมมะใน ปุจฺเฉยฺยาสิ”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน วตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิรื่ิยาใน จรื่ิตฺวา  ปิณฺฑาย สัมปทำานใน จรื่ิตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน ปุฏฺโฅ  
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ลกฺขณตฺเถเรื่น อนภิห่ิตกัตตาใน ปุฏฺโฅ  สตฺถารื่ำ อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิรื่ิยาใน วนฺทำิตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน นิสินฺน-  นิสินฺนกาเล กาลสัตตมีใน  

ปุฏฺโฅ  ปุน กิรื่ิยาวิเสสนะใน ปุฏฺโฅๆ วิเสสนะของ มห่าโมคฺ้ค้ลฺลานตฺเถโรื่  “อาวุโส 

อาลปนะ  อห่ำ สุทำธกัตตาใน อทำฺทำสำๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  เอกำ วิเสสนะของ เปตำๆ 

อวุตตกัมมะใน อทำฺทำสำ  ติค้าวุตปฺปมาเมน วิเสสนะของ อตฺตภาเวนๆ อิตถัมภูตะของ  

เปตำ,  สฏฺฅี วิิเสสนะของ อยกูฏสห่สฺสานิๆ สุทำธกัตตาใน อุฏฺฅห่นฺติ และ ภินฺทำนฺติ   

อุฏฺฅห่นฺติ ก็ดี  ภินฺทำนฺติ ก็ดี อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ เปตสฺสๆ สามี-

สัมพันธะใน อุปรื่ิมตฺถเก  อคฺ้ค้ินา อนภิห่ิตกัตตาใน อาทำิตฺตานิๆ ก็ดี  สมฺปชืฺ่ชื่ลิตานิ ก็ดี 

วิเสสนะของ อยกูฏสห่สฺสานิ  อุปรื่ิมตฺถเก วิสยาธารื่ะใน ปติตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน 

อุฏฺฅห่นฺติ และ ภินฺทำนฺติ  สีสำ อวุตตกัมมะใน  ภินฺทำนฺติ,  ภินฺนำ สองบทำ วิเสสนะของ สีสำๆ 

สุทำธกัตตาใน สมุฏฺฅห่ติๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ปุนศีัพทำ์ กิรื่ิยาวิเสสนะใน สมุฏฺฅห่ติ,   

เอวรืู่โป วิเสสนะของ อตฺตภาโวๆ สุทำธกัตตาใน โห่ติๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก   

อิมินา วิเสสนะของ อตฺตภาเวนๆ ตติยาวิเสสนะใน ทำิฏฺฅปุพฺโพ  มยา อนภิห่ิตกัตตา 

ใน ทำิฏฺฅ-  นศีัพทำ์ ปฏิเสธนัตถะ  ทำิฏฺฅปุพฺโพ วิกติกัตตาใน โห่ติ,  อห่ำ สุทำธกัตตาใน 

อกาส่ๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ตำ วิเสสนะของ อตฺตภาวำๆ อวุตตกัมมะใน ทำิสฺวาๆ  

ปุพพกาลกิรื่ิยาใน อกาส่  สิตำ อวุตตกัมมะใน อกาส่  ปาตุ วิกติกัมมะใน อกาส่”  อิติศีัพทำ์  

อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๓. เปตวตฺถุสฺม่  ห่ิ  

  “สฏฺฺ�ิี  กููฏฺสหสฺสานิ   ปริปุณฺณานิ  สพฺฺพฺโส,  

  สีเส  ตุยฺหํ  นิปตนฺติ   โอภินฺทนฺเตว  มตฺถุกูนฺติอาทำิ   

 อิมเมว  เปตำ  สนฺธาย  วุตฺตำ ฯ

 (มห่าโมคฺ้ค้ลฺลานตฺเถเรื่น)  เปตวตฺถุสฺม่  ห่ิ  

  “สฏฺฺ�ิี  กููฏฺสหสฺสานิ   ปริปุณฺณานิ  สพฺฺพฺโส,  

  สีเส  ตุยฺหํ  นิปตนฺติ   โอภินฺทนฺติ  เอว  มตฺถุกูนฺติอาทำิ  

 (วจนำ)  อิมำ  เอว  เปตำ  สนฺธาย  วุตฺตำ ฯ

 หิ จรื่ิงอยู่  (วจนํ) อ.ค้ำา  อิติอาทิ มีค้ำาว่า  
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“กููฏฺสหสฺสานิ อ.พันแห่่งค้้อน ทำ.  สฏฺฺฅี ห่กสิบ    ปริปุณฺณานิ  

เต็มรื่อบแล้ว  สพฺฺพฺโส โดยปรื่ะการื่ทำั้งปวง  นิปตนฺติ ย่อม

ตกลง  สีเส บนศีีรื่ษะ  ตุยฺหํ ของเจ้า  โอภินฺทนฺติ  เอว ย่อม

ทำำาลายลงนั�นเทำียว  มตฺถุกูํ ซึ่่�งกรื่ะห่ม่อม”  อิติอาทิ ดังนี้

เป็นต้น  

 (มหาโมคฺฺคฺลฺฺลฺานตฺเถุเรน) อันพรื่ะมห่าโมค้ค้ัลลานะผูู้้เถรื่ะ  วุตฺตํ กล่าวแล้ว  สนฺธาย 

ห่มายเอา  อิมํ  เอว  เปตํ ซึ่่�งเปรื่ตนี้นั�นเทำียว  เปตวตฺถุุสฺมึ ในเปตวัตถุ ฯ

 ค้วามจรื่ิง ค้ำาว่า 

“ค้้อน ๖๐,๐๐๐ อัน เต็มบรื่ิบูรื่ณ์โดยปรื่ะการื่ทำั้งปวง ตกบน

ศีีรื่ษะของทำ่าน ย่อมทำำาลายกรื่ะห่ม่อมนั�นแห่ละ” ดังนี้เป็นต้น 

 พรื่ะมห่าโมค้ค้ัลลานเถรื่ะกล่าวไว้ในเปตวัตถุ ห่มายเอาเปรื่ตนี้นั�นเอง

 ห่ิศีัพทำ์ ทำัฬห่ีกรื่ณโชื่ตกะ  อาทำิ วิเสสนะของ วจนำๆ วุตตกัมมะใน วุตฺตำๆ กิตบทำกัมม-

วาจก  มห่าโมคฺ้ค้ลฺลานตฺเถเรื่น อนภิห่ิตกัตตาใน วุตฺตำ  เปตวตฺถุสฺม่ วิสยาธารื่ะใน วุตฺตำ  

“สฏฺฅี วิเสสนะของ กูฏสห่สฺสานิๆ สุทำธกัตตาใน นิปตนฺติ และ 

โอภินฺทำนฺติ  นิปตนฺติ ก็ดี  โอภินฺทำนฺติ ก็ดี อาขยาตบทำกัตตุวาจก  

ปรื่ิปุณฺณานิ วิเสสนะของ กูฏสห่สฺสานิ  สพฺพโส ตติยาวิเสสนะ 

ใน ปรื่ิปุณฺณานิ  สีเส วิสยาธารื่ะใน นิปตนฺติ  ตุยฺห่ำ สามี- 

สัมพันธะใน สีเส  เอวศีัพทำ์  อวธารื่ณะเข้ากับ โอภินฺทำนฺติ   

มตฺถกำ อวุตตกัมมะใน โอภินฺทำนฺติ”  อิติศีัพทำ์ สรืู่ปะใน อาทำิวจนำ  

 เอวศีัพทำ์ อวธารื่ณะเข้ากับ อิมำๆ วิเสสนะของ เปตำๆ อวุตตกัมมะใน สนฺธายๆกิรื่ิยา- 

วิเสสนะใน วุตฺตำ ฯ

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

๔. สตฺถา  เถรื่สฺส  กถำ  สุตฺวา  “ภิกฺขเว  มยาเปส  สตฺโต  โพธิมณฺเฑ  นิสินฺเนเนว  ทำิฏฺโ�, 

‘เย  จ  ปน  เม  วจนำ  น  สทำฺทำเห่ยฺยำุ,  เตสำ  อห่ิตาย  ภเวยฺยาติ  ปเรื่สำ  อนุกมฺปาย 

น  กเถส่;  อิทำานิ  ปน  โมคฺ้ค้ลฺลานสฺส  สกฺขิ  หุ่ตฺวา  กเถมีติ  อาห่ ฯ
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 สตฺถา  เถรื่สฺส  กถำ  สุตฺวา  “ภิกฺขเว  มยาปิ  เอโส  สตฺโต  โพธิมณฺเฑ  นิสินฺเนน  เอว  ทำิฏฺโ�,  (อห่ำ)  

‘เย  (ชื่นา)  จ  ปน  เม  วจนำ  น  สทำฺทำเห่ยฺยำุ,  (ตำ  อสทำฺทำห่นำ)  เตสำ  (ชื่นานำ)  อห่ิตาย  ภเวยฺยาติ  

ปเรื่สำ  (ชื่นานำ)  อนุกมฺปาย  น  กเถส่;  (อห่ำ)  อิทำานิ  ปน  โมคฺ้ค้ลฺลานสฺส  สกฺขิ  หุ่ตฺวา  กเถมีติ  

อาห่ ฯ

 สตฺถุา อ.พรื่ะศีาสดา  สุตฺวา ทำรื่งสดับแล้ว  กูถุํ ซึ่่�งวาจาเป็นเค้รื่่�องกล่าว  เถุรสฺส ของ

พรื่ะเถรื่ะ  อาห ตรื่ัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺูขเว ดูก่อนภิกษุ ทำ.  เอโส  สตฺโต อ.สัตว์

นั�น  มยาปิ แม้อันเรื่า  นิสินฺเนน  เอว ผูู้้นั�งแล้วนั�นเทำียว  โพฺธิมณฺเฑ ทำี�ค้วงแห่่ง

ต้นไม้เป็นทำี�ตรื่ัสรืู่้นั�นเทำียว  ทิฏฺฺโฅ เห่็นแล้ว,  (อหํ) อ.เรื่า  น  กูเถุสึ ไม่กล่าวแล้ว   

อนุกูมฺปาย เพ่�อค้วามอนุเค้รื่าะห่์  ปเรสํ  (ชนานํ) ต่อชื่น ทำ. เห่ล่าอ่�น  อิติ ว่า  ‘จ  ปน 

ก็แล  เย  (ชนา) อ.ชื่น ทำ. เห่ล่าใด  น  สทฺทเหยฺยุํ ไม่พ่งเชื่่�อ  วจนํ ซึ่่�งค้ำา  เม ของ

เรื่า,  (ตํ  อสทฺทหนํ) อ.ค้วามไม่เชื่่�อนั้น  ภเวยฺย พ่งมี  อหิตาย เพ่�อค้วามไม่เก่้อกูล  

เตสํ  (ชนานํ) แก่ชื่น ทำ. เห่ล่านั้น”  อิติ ดังนี้;  ปน แต่ว่า  อิทานิ ในกาลนี้  (อหํ) อ.เรื่า  

สกฺูขิ เป็นพยาน  โมคฺฺคฺลฺฺลฺานสฺส ของโมค้ค้ัลลานะ  หุตฺวา เป็น  กูเถุมิ ย่อมกล่าว”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะศีาสดา ทำรื่งสดับถ้อยค้ำาของพรื่ะเถรื่ะ ตรื่ัสว่า “ภิกษุทำั้งห่ลาย สัตว์นั�น แม้เรื่าผูู้้นั�ง

ทำี�ค้วงต้นโพธินั�นแห่ละ ก็เห่็นแล้ว, เรื่าไม่กล่าว ด้วยค้วามอนุเค้รื่าะห่์แก่พวกชื่นเห่ล่า

อ่�นว่า ‘ก็แล พวกชื่นเห่ล่าใด ไม่พ่งเชื่่�อค้ำาของเรื่า, ค้วามไม่เชื่่�อนั้น พ่งมีเพ่�อค้วาม 

ไม่เก่้อกูลแก่พวกชื่นเห่ล่านั้น” ดังนี้, แต่ว่าในบัดนี้ เรื่าเป็นพยานของพรื่ะโมค้ค้ัลลานะ 

ย่อมกล่าว”

 สตฺถา สุทำธกัตตาใน อาห่ๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  เถรื่สฺส สามีสัมพันธะใน กถำๆ  

อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน อาห่  “ภิกฺขเว อาลปนะ  เอโส วิเสสนะของ 

สตฺโตๆ วุตตกัมมะใน ทำิฏฺโฅๆ กิตบทำกัมมวาจก  อปิศีัพทำ์ อเปกขัตถะเข้ากับ มยาๆ  

อนภิห่ิตกัตตาใน ทำิฏฺโฅ  โพธิมณฺเฑ วิสยาธารื่ะใน นิสินฺเนน  เอวศีัพทำ์ อวธารื่ณะเข้า

กับ นิสินฺเนนๆ วิเสสนะของ มยา,  อห่ำ สุทำธกัตตาใน กเถส่ๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  

‘จ  ปน นิปาตสมูห่ะ  เย วิเสสนะของ ชื่นาๆ สุทำธกัตตาใน สทำฺทำเห่ยฺยุำๆ อาขยาตบทำ

กัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน วจนำๆ อวุตตกัมมะใน สทำฺทำเห่ยฺยุำ  นศีัพทำ์ ปฏิเสธะใน 

สทำฺทำเห่ยฺยุำ  ตำ วิเสสนะของ อสทำฺทำห่นำๆ สุทำธกัตตาใน ภเวยฺยๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  
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เตสำ วิเสสนะของ ชื่นานำๆ สัมปทำานใน อห่ิตายๆ สัมปทำานใน ภเวยฺย”  อิติศีัพทำ์  

สรืู่ปะใน อนุกมฺปาย  ปเรื่สำ วิเสสนะของ ชื่นานำๆ สัมปทำานใน อนุกมฺปายๆ สัมปทำาน

ใน กเถส่  นศีัพทำ์ ปฏิเสธะใน กเถส่,  ปนศีัพทำ์ วิเสสโชื่ตกะ  อห่ำ สุทำธกัตตาใน  

กเถมิๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  อิทำานิ กาลสัตตมีใน กเถมิ  โมคฺ้ค้ลฺลานสฺส สามี- 

สัมพันธะใน สกฺขิๆ วิกติกัตตาใน หุ่ตฺวาๆ สมานกาลกิรื่ิยาใน กเถมิ”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะ 

ใน อาห่ ฯ   

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

๕. ตำ  สุตฺวา  ภิกฺขู  ตสฺส  ปุพฺพกมฺมำ  ปุจฺฉ่สุ ฯ

 ตำ  (วจนำ)  สุตฺวา  ภิกฺขู  ตสฺส  (เปตสฺส)  ปุพฺพกมฺมำ  ปุจฺฉ่สุ ฯ

 ภิกฺูขู อ.ภิกษุ ทำ.  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่่�งพรื่ะดำารื่ัสนั้น  ปุจฺฉึสุ ทำูลถามแล้ว   

ปุพฺฺพฺกูมฺมํ ซึ่่�งกรื่รื่มในกาลก่อน  ตสฺส  (เปตสฺส) ของเปรื่ตนั้น ฯ

 พวกภิกษุฟังพรื่ะดำารื่ัสนั้นแล้ว ทำูลถามบุพพกรื่รื่มของเปรื่ตตนนั้น

 ภิกฺขู สุทำธกัตตาใน ปุจฺฉ่สุๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ตำ วิเสสนะของ วจนำๆ อวุตตกัมมะ 

ใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน ปุจฺฉ่สุ  ตสฺส วิเสสนะของ เปตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน  

ปุพฺพกมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉ่สุ ฯ

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

๖. สตฺถาปิ  เตสำ  กเถสิ:  

 สตฺถาปิ  เตสำ  (ภิกฺขูนำ)  กเถสิ  (อิติ): (เปิดข้อ ๔๑ ห่น้า ๒๓๘)

 สตฺถุาปิ แม้ อ.พรื่ะศีาสดา  กูเถุสิ ตรื่ัสแล้ว  เตสํ  (ภิกฺูขูนํ) แก่ภิกษุ ทำ. เห่ล่านั้น   

(อิติ) ว่า :

 แม้พรื่ะศีาสดา ตรื่ัสแก่พวกภิกษุเห่ล่านั้นว่า

 อปิศีัพทำ์ อเปกขัตถะเข้ากับ สตฺถาๆ สุทำธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  เตสำ 

วิเสสนะของ ภิกฺขูนำๆ สัมปทำานใน กเถสิ ฯ

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



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓226 [๕.พาล

๗. “อตีเต  กิรื่  พารื่าณสิยำ  สาลิตฺตกสิปฺเป  นิปฺผู้ตฺต่  ปตฺโต  เอโก  ปี�สปฺปิ  อโห่สิ ฯ  

 กูิร ได้ยินว่า  อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  ปีฅสปฺปิ อ.บุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�ง  เอโกู ค้น

ห่น่�ง  ปตฺโต ผูู้้ถ่งแล้ว  นิปฺผตฺตึ ซึ่่�งค้วามสำาเรื่็จ  สาลฺิตฺตกูสิปฺเป ในศีิลปะค้่อการื่ดีด

ซึ่่�งก้อนกรื่วด  อโหสิ ได้มีแล้ว  พฺาราณสิยํ ในเม่องพารื่าณสี ฯ

 ทำรื่าบมาว่า ในอดีตกาล บุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�งค้นห่น่�ง ผูู้้ถ่งค้วามสำาเรื่็จในศีิลปะค้่อการื่ดีด

ก้อนกรื่วด ได้มีแล้วในเม่องพารื่าณสี

 กิรื่ศีัพทำ์ อนุสสวนัตถะ  อตีเต กาลสัตตมีใน อโห่สิ  ปตฺโต ก็ดี  เอโก ก็ดี วิเสสนะ

ของ ปีฅสปฺปิๆ สุทำธกัตตาใน อโห่สิๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  พารื่าณสิยำ วิสยาธารื่ะใน 

อโห่สิ  สาลิตฺตกสิปฺเป วิสยาธารื่ะใน นิปฺผู้ตฺต่ๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺโต ฯ

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

๘. โส  นค้รื่ทำฺวาเรื่  เอกสฺส  วฏฺฏรืุ่กฺขสฺส  เห่ฏฺ�า  นิสินฺโน  “สกฺขรื่านิ  ขิปิตฺวา  ตสฺส 

ปณฺณานิ  ฉินฺทำนฺโต   ห่ตฺถิรืู่ปกำ  โน  ทำสฺเสห่ิ;  อสฺสรืู่ปกำ  โน  ทำสฺเสห่ีติ  ค้ามทำารื่เกห่ิ   

วุจฺจมาโน  อิจฺฉิติจฺฉิตานิ  รืู่ปานิ  ทำสฺเสตฺวา  เตสำ  สนฺติกา  ขาทำนียาทำีนิ  ลภติ ฯ

 โส  (ปุรื่ิโส)  นค้รื่ทำฺวาเรื่  เอกสฺส  วฏฺฏรืุ่กฺขสฺส  เห่ฏฺ�า  นิสินฺโน  “(ตฺวำ)  สกฺขรื่านิ  ขิปิตฺวา  ตสฺส  

(วฏฺฏรืุ่กฺขสฺส)  ปณฺณานิ  ฉินฺทำนฺโต   ห่ตฺถิรืู่ปกำ  โน  ทำสฺเสห่ิ;  อสฺสรืู่ปกำ  โน  ทำสฺเสห่ีติ  ค้าม- 

ทำารื่เกห่ิ  วุจฺจมาโน  (เตห่ิ  ทำารื่เกห่ิ)  อิจฺฉิติจฺฉิตานิ  รืู่ปานิ  ทำสฺเสตฺวา  เตสำ  (ทำารื่กานำ)  สนฺติกา  

ขาทำนียาทำีนิ  (วตฺถูนิ)  ลภติ ฯ

 โส  (ปุริโส) อ.บุรืุ่ษนั้น  นิสินฺโน นั�งแล้ว  เหฏฺฺฅา ในภายใต้  วฏฺฺฏฺรุกฺูขสฺส แห่่งต้นไทำรื่  

เอกูสฺส ต้นห่น่�ง  นคฺรทฺวาเร ใกล้ปรื่ะตูแห่่งพรื่ะนค้รื่  คฺามทารเกูหิ  วุจฺจมาโน ผูู้้อัน

เด็กในห่มู่บ้าน ทำ. กล่าวอยู่  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ทำ่าน  ขิปิตฺวา ดีดแล้ว  สกฺูขรานิ ซึ่่�ง

ก้อนกรื่วด ทำ.  ฉินฺทนฺโต ตัดอยู่  ปณฺณานิ ซึ่่�งใบไม้ ทำ.  ตสฺส  (วฏฺฺฏฺรุกฺูขสฺส) ของ

ต้นไทำรื่นั้น  ทสฺเสหิ จงแสดง  หตฺถุิรูปกูํ ซึ่่�งรืู่ปแห่่งชื่้าง  โน แก่กรื่ะผู้ม ทำ.;  ทสฺเสหิ 

จงแสดง  อสฺสรูปกูํ ซึ่่�งรืู่ปม้า  โน แก่กรื่ะผู้ม ทำ.”  อิติ ดังนี้  ทสฺเสตฺวา แสดงแล้ว   

รูปานิ ซึ่่�งรืู่ป ทำ.  (เตหิ  ทารเกูหิ)  อิจฺฉิติจฺฉิตานิ อัน อันเด็ก ทำ. เห่ล่านั้น ทำั้งปรื่ารื่ถนา

แล้วทำั้งปรื่ารื่ถนาแล้ว  ลฺภติ ย่อมได้  (วตฺถุูนิ) ซึ่่�งวัตถุ ทำ.  ขาทนียาทีนิ มีของอัน

บุค้ค้ลพ่งเค้ี้ยวเป็นต้น  สนฺติกูา จากสำานัก  เตสํ  (ทารกูานํ) ของเด็ก ทำ. เห่ล่านั้น ฯ
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 บุรืุ่ษนั้น นั�งใต้ต้นไทำรื่ต้นห่น่�ง ใกล้ปรื่ะตูเม่อง ถูกพวกเด็กชื่าวบ้านกล่าวว่า “ทำ่านดีด

ก้อนกรื่วดทำั้งห่ลาย ตัดใบไม้ทำั้งห่ลายของต้นไทำรื่นั้น จงแสดงรืู่ปชื่้างแก่พวกกรื่ะผู้ม, 

ทำ่านชื่่วยแสดงรืู่ปม้าแก่พวกกรื่ะผู้ม” ดังนี้ แสดงรืู่ปทำั้งห่ลายตามทำี�พวกเด็กๆ ทำั้ง

ปรื่ารื่ถนาแล้วทำั้งปรื่ารื่ถนาแล้ว ย่อมได้ของเค้ี้ยวเป็นต้น จากสำานักของพวกเด็กๆ 

เห่ล่านั้น

 โส วิเสสนะของ ปุรื่ิโสๆ สุทำธกัตตาใน ลภติๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  นค้รื่ทำฺวาเรื่  

สมีปาธารื่ะใน นิสินฺโน  เอกสฺส วิเสสนะของ วฏฺฏรืุ่กฺขสฺสๆ สามีสัมพันธะใน เห่ฏฺฅาๆ 

วิสยาธารื่ะใน นิสินฺโนๆ วิเสสนะของ ปุรื่ิโส  “ตฺวำ สุทำธกัตตาใน ทำสฺเสห่ิๆ สองบทำ 

อาขยาตบทำกัตตุวาจก  สกฺขรื่านิ อวุตตกัมมะใน ขิปิตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน ฉินฺทำนฺโต   

ตสฺส วิเสสนะของ วฏฺฏรืุ่กฺขสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปณฺณานิๆ อวุตตกัมมะใน  

ฉินฺทำนฺโตๆ อัพภันตรื่กิรื่ิยาของ ตฺวำ  ห่ตฺถิรืู่ปกำ อวุตตกัมมะใน ทำสฺเสห่ิ  โน สัมปทำาน

ใน ทำสฺเสห่ิ,  อสฺสรืู่ปกำ อวุตตกัมมะใน ทำสฺเสห่ิ  โน สัมปทำานใน ทำสฺเสห่ิ”  อิติศีัพทำ์  

อาการื่ะใน วุจฺจมาโน  ค้ามทำารื่เกห่ิ อนภิห่ิตกัตตาใน วุจฺจมาโนๆ อัพภันตรื่กิรื่ิยา 

ของ ปุรื่ิโส  เตห่ิ วิเสสนะของ ทำารื่เกห่ิๆ อนภิห่ิตกัตตาใน อิจฺฉิติจฺฉิตานิๆ วิเสสนะ

ของ รืู่ปานิๆ อวุตตกัมมะใน ทำสฺเสตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน ลภติ  เตสำ วิเสสนะของ  

ทำารื่กานำๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติกาๆ อปาทำานใน ลภติ  ขาทำนียาทำีนิ วิเสสนะของ  

วตฺถูนิๆ อวุตตกัมมะใน ลภติ ฯ

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

๙. อเถกทำิวสำ  รื่าชื่า  อุยฺยานำ  ค้จฺฉนฺโต  ตำ  ปเทำสำ  ปาปุณิ ฯ

 อถ  เอกทำิวสำ  รื่าชื่า  อุยฺยานำ  ค้จฺฉนฺโต  ตำ  ปเทำสำ  ปาปุณิ ฯ

 อถุ ค้รื่ั้งนั้น  เอกูทิวสํ ในวันห่น่�ง  ราชา อ.พรื่ะรื่าชื่า  คฺจฺฉนฺโต เสด็จไปอยู่  อุยฺยานํ 

สู่พรื่ะรื่าชื่อุทำยาน  ปาปุณิ เสด็จถ่งแล้ว  ตํ  ปเทสํ ซึ่่�งปรื่ะเทำศีนั้น ฯ

 ค้รื่ั้นภายห่ลัง ณ วันห่น่�ง พรื่ะรื่าชื่าเสด็จไปสู่พรื่ะรื่าชื่อุทำยาน เสด็จถ่งปรื่ะเทำศีนั้น

 อถ กาลสัตตมี  เอกทำิวสำ ทำุติยากาลสัตตมีใน ปาปุณิ  รื่าชื่า สุทำธกัตตาใน ปาปุณิๆ 

อาขยาตบทำกัตตุวาจก  อุยฺยานำ สัมปาปุณียกัมมะใน ค้จฺฉนฺโตๆ อัพภันตรื่กิรื่ิยาของ 

รื่าชื่า  ตำ วิเสสนะของ ปเทำสำๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุณิ ฯ
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๑๐. ทำารื่กา  ปี�สปฺปึ  ปาโรื่ห่นฺตเรื่  กตฺวา  ปลาย่สุ ฯ

 ทารกูา อ.เด็ก ทำ.  กูตฺวา กรื่ะทำำาแล้ว  ปีฅสปฺปึ ซึ่่�งบุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�ง  ปาโรหนฺตเร  

ในรื่ะห่ว่างแห่่งย่านไทำรื่  ปลฺายึสุ ห่นีไปแล้ว ฯ

 พวกเด็กๆ ทำำาบุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�งในรื่ะห่ว่างย่านไทำรื่ ห่นีไปแล้ว

 ทำารื่กา สุทำธกัตตาใน ปลาย่สุๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ปีฅสปฺปึ อวุตตกัมมะใน กตฺวา  

ปาโรื่ห่นฺตเรื่ วิสยาธารื่ะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน ปลาย่สุ ฯ

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

๑๑. รื่ญฺฺโญฺ  �ิตมชืฺ่ฌนฺติเก  รืุ่กฺขมูลำ  ปวิฏฺ�สฺส,  ฉิทำฺทำจฺฉายา  สรื่ีรื่ำ  ผู้รื่ิ ฯ

 รญฺฺโฃ เม่�อพรื่ะรื่าชื่า  ปวิฏฺฺฅสฺส เสด็จเข้าไปแล้ว  รุกฺูขมูลฺํ สู่โค้นแห่่งต้นไม้  ฅิต-

มชฺฌนฺติเกู ในสมัยแห่่งพรื่ะอาทำิตย์มีในทำ่ามกลางอันตั้งอยู่แล้ว,  ฉิทฺทจฺฉายา อ.เงา

แห่่งชื่่อง  ผริ แผู้่ไปแล้ว  สรีรํ สู่พรื่ะสรื่ีรื่ะ ฯ

 เม่�อพรื่ะรื่าชื่า เสด็จเข้าไปสู่โค้นต้นไม้ในเวลาเทำี�ยงวัน, เงาของชื่่อง แผู้่ไปสู่พรื่ะสรื่ีรื่ะ

 รื่ญฺฺโฃ อนาทำรื่ใน ปวิฏฺฅสฺสๆ อนาทำรื่กิรื่ิยา  ฅิตมชืฺ่ฌนฺติเก กาลสัตตมีใน ปวิฏฺฅสฺส   

รืุ่กฺขมูลำ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิฏฺฅสฺส,  ฉิทำฺทำจฺฉายา สุทำธกัตตาใน ผู้รื่ิๆ อาขยาตบทำ

กัตตุวาจก  สรื่ีรื่ำ สัมปาปุณียกัมมะใน ผู้รื่ิ ฯ

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

๑๒. โส  “กินฺนุ  โข  เอตนฺติ  อุทำฺธำ  โอโลเกนฺโต  รืุ่กฺขปณฺเณสุ  ห่ตฺถิรืู่ปกาทำีนิ  ทำิสฺวา   

“กสฺเสตำ  กมฺมนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  “ปี�สปฺปิโนติ  สุตฺวา  ตำ  ปกฺโกสาเปตฺวา  อาห่  “มยฺห่ำ   

ปุโรื่ห่ิโต  อติมุขโรื่,  อปฺปมตฺตเกปิ  วุตฺเต,  พห่ำุ  ภณนฺโต  มำ  อุปทำฺทำเวติ,  สกฺขิสฺสสิ 

ตสฺส  มุเข  นาฬิมตฺตา  อชื่ลณฺฑิกา  ขิปิตุนฺติ ฯ

 โส  (รื่าชื่า)  “กินฺนุ  โข  เอตำ  (การื่ณำ)”  อิติ  (จินฺเตตฺวา)  อุทำฺธำ  โอโลเกนฺโต  รืุ่กฺขปณฺเณสุ  ห่ตฺถิ-

รืู่ปกาทำีนิ  (รืู่ปานิ)  ทำิสฺวา  “กสฺส  เอตำ  กมฺมนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  “ปี�สปฺปิโน  (กมฺมำ)”  อิติ  สุตฺวา   

(รื่าชื่ปุรื่ิสำ)  ตำ  (ปีฅสปฺปึ)  ปกฺโกสาเปตฺวา  อาห่  “มยฺห่ำ  ปุโรื่ห่ิโต  อติมุขโรื่  (หุ่ตฺวา),   

อปฺปมตฺตเกปิ  (วจเน  มยา)  วุตฺเต,  พห่ำุ  (วจนำ)  ภณนฺโต  มำ  อุปทำฺทำเวติ,  (ตฺวำ)  สกฺขิสฺสสิ   

ตสฺส  (ปุโรื่ห่ิตสฺส)  มุเข  นาฬิมตฺตา  อชื่ลณฺฑิกา  ขิปิตุนฺติ ฯ



229วรรค] ๑๓. เรื่่�องสััฏฐิิกููฏเปรื่ต

 โส  (ราชา) อ.พรื่ะรื่าชื่านั้น  (จินฺเตตฺวา) ทำรื่งดำารื่ิแล้ว  อิติ ว่า  “เอตํ  (กูารณํ) 

อ.เห่ตุนั�น  กูินฺนุ  โข อะไรื่ห่นอแล”  อิติ ดังนี้  โอโลฺเกูนฺโต ทำรื่งตรื่วจดูอยู่  อุทฺธํ 

ในเบ่้องบน  ทิสฺวา ทำรื่งเห่็นแล้ว  (รูปานิ) ซึ่่�งรืู่ป ทำ.  หตฺถุิรูปกูาทีนิ มีรืู่ปแห่่งชื่้าง

เป็นต้น  รุกฺูขปณฺเณสุ ทำี�ใบของต้นไม้ ทำ.  ปุจฺฉิตฺวา ตรื่ัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “เอตํ  

กูมฺมํ อ.กรื่รื่มนั�น  กูสฺส ของใค้รื่”  อิติ ดังนี้  สุตฺวา ทำรื่งสดับแล้ว  อิติ ว่า  “(กูมฺมํ) 

อ.กรื่รื่ม  ปีฅสปฺปิโน ของบุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�ง”  อิติ ดังนี้  (ราชปุริสํ) ทำรื่งยังรื่าชื่บุรืุ่ษ   

ปกฺูโกูสาเปตฺวา ให่้รื่้องเรื่ียกแล้ว  ตํ  (ปีฅสปฺปึ) ซึ่่�งบุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�งนั้น  อาห ตรื่ัส

แล้ว  อิติ ว่า  “ปุโรหิโต อ.ปุโรื่ห่ิต  มยฺหํ ของเรื่า  อติมุขโร เป็นผูู้้มีปากยิ�ง  (หุตฺวา)  

เป็น,  (วจเน) ค้รื่ั้นเม่�อค้ำา  อปฺปมตฺตเกูปิ แม้มีปรื่ะมาณน้อย  (มยา) อันเรื่า  วุตฺเต  

กล่าวแล้ว,  ภณนฺโต กล่าวอยู่  (วจนํ) ซึ่่�งค้ำา  พฺหุํ อันมาก  อุปทฺทเวติ ย่อมเบียดเบียน  

มํ ซึ่่�งเรื่า,  (ตฺวํ) อ.ทำ่าน  สกฺูขิสฺสสิ จักอาจ  ขิปิตุํ เพ่�ออันดีด  อชลฺณฺฑิกูา ซึ่่�งมูลแห่่ง

แพะ ทำ.  นาฬุิมตฺตา อันมีทำะนานเป็นปรื่ะมาณ  มุเข ในปาก  ตสฺส  (ปุโรหิตสฺส) ของ

ปุโรื่ห่ิตนั้นห่รื่่อ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะรื่าชื่านั้น ทำรื่งดำารื่ิว่า “เห่ตุนั�น อะไรื่ห่นอแล” ดังนี้ ทำรื่งตรื่วจดูในเบ่้องบน ทำรื่งเห่็น

รืู่ปชื่้างเป็นต้น ทำี�ใบของต้นไม้ จ่งตรื่ัสถามว่า “กรื่รื่มนั�นของใค้รื่” ทำรื่งสดับว่า “ของบุรืุ่ษ

ผูู้้ไปด้วยตั�ง” จ่งทำรื่งรื่ับสั�งให่้รื่าชื่บุรืุ่ษเรื่ียกบุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�งนั้น ตรื่ัสว่า “ปุโรื่ห่ิตของเรื่า 

เป็นผูู้้มีปากจัด, เม่�อเรื่าพูดแม้เล็กน้อย, ก็กล่าวค้ำามาก ย่อมเบียดเบียนเรื่า, ทำ่านจัก

อาจเพ่�อจะดีดมูลแพะทำั้งห่ลายปรื่ะมาณทำะนานห่น่�งในปากของปุโรื่ห่ิตนั้นห่รื่่อ ?”

 โส วิเสสนะของ รื่าชื่าๆ สุทำธกัตตาใน อาห่ๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  “เอตำ วิเสสนะ

ของ การื่ณำๆ ลิงค้ัตถะ  กินฺนุ ปุจฉนัตถะ  โขศีัพทำ์ วจนาลังการื่ะ”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน  

จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน โอโลเกนฺโต  อุทำฺธำ วิสยาธารื่ะใน โอโลเกนฺโตๆ  

อัพภันตรื่กิรื่ิยาของ รื่าชื่า  รืุ่กฺขปณฺเณสุ วิสยาธารื่ะใน ทำิสฺวา  ห่ตฺถิรืู่ปกาทำีนิ วิเสสนะ

ของ รืู่ปานิๆ อวุตตกัมมะใน ทำิสฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน ปุจฺฉิตฺวา  “เอตำ วิเสสนะของ 

กมฺมำๆ ลิงค้ัตถะ  กสฺส สามีสัมพันธะใน กมฺมำ”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิรื่ิยาใน สุตฺวา  “ปีฅสปฺปิโน สามีสัมพันธะใน กมฺมำๆ ลิงค้ัตถะ”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะ 

ใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน ปกฺโกสาเปตฺวา  รื่าชื่ปุรื่ิสำ การื่ิตกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺวา   

ตำ วิเสสนะของ ปีฅสปฺปึๆ อวุตตกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน อาห่   
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“ปุโรื่ห่ิโต สุทำธกัตตาใน อุปทำฺทำเวติๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  มยฺห่ำ สามีสัมพันธะใน  

ปุโรื่ห่ิโต  อติมุขโรื่ วิกติกัตตาใน หุ่ตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน ภณนฺโต,  อปิศีัพทำ์   

อเปกขัตถะเข้ากับ อปฺปมตฺตเกๆ วิเสสนะของ วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิรื่ิยา  

มยา อนภิห่ิตกัตตาใน วุตฺเต,  พหุ่ำ วิเสสนะของ วจนำๆ อวุตตกัมมะใน ภณนฺโตๆ  

อัพภันตรื่กิรื่ิยาของ ปุโรื่ห่ิโต  มำ อวุตตกัมมะใน อุปทำฺทำเวติ,  ตฺวำ สุทำธกัตตาใน  

สิกฺขิสฺสสิๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ ปุโรื่ห่ิตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน  

มุเขๆ วิสยาธารื่ะใน ขิปิตุำ  นาฬิมตฺตา วิเสสนะของ อชื่ลณฺฑิกาๆ อวุตตกัมมะใน  

ขิปิตุำๆ ตุมัตถสัมปทำานใน สกฺขิสฺสสิ”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๑๓. “สกฺขิสฺสามิ  เทำว,  อชื่ลณฺฑิกา  อาห่รื่าเปตฺวา  ปุโรื่ห่ิเตน  สทำฺธ่  ตุมฺเห่  อนฺโตสาณิยำ 

นิสีทำถ,  อห่เมตฺถ  กตฺตพฺพำ  ชื่านิสฺสามีติ ฯ  

 (ปีฅสปฺปิ)  “(อห่ำ)  สกฺขิสฺสามิ  เทำว,  (รื่าชื่ปุรื่ิสำ)  อชื่ลณฺฑิกา  อาห่รื่าเปตฺวา  ปุโรื่ห่ิเตน  สทำฺธ่   

ตุมฺเห่  อนฺโตสาณิยำ  นิสีทำถ,  อห่ำ  (มยา)  เอตฺถ  (วตฺถุมฺห่ิ)  กตฺตพฺพำ  (กมฺมำ)  ชื่านิสฺสามีติ  (อาห่) ฯ

 (ปีฅสปฺปิ) อ.บุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�ง  (อาห) กรื่าบทำูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พรื่ะองค้์ 

ผูู้้สมมติเทำพ  (อหํ) อ.ข้าพรื่ะองค้์  สกฺูขิสฺสามิ จักอาจ,  ตุมฺเห อ.พรื่ะองค้์  (ราชปุริสํ)  

ทำรื่งยังรื่าชื่บุรืุ่ษ  อาหราเปตฺวา ให่้นำามาแล้ว  อชลฺณฺฑิกูา ซึ่่�งมูลแห่่งแพะ ทำ.  นิสีทถุ 

ขอจงปรื่ะทำับนั�ง  อนฺโตสาณิยํ ในภายในแห่่งม่าน  สทฺธึ กับ  ปุโรหิเตน ด้วยปุโรื่ห่ิต,  

อหํ อ.ข้าพรื่ะองค้์  ชานิสฺสามิ จักรืู่้  (กูมฺมํ) ซึ่่�งกรื่รื่ม  (มยา)  กูตฺตพฺฺพฺํ อัน อันข้า- 

พรื่ะองค้์ พ่งกรื่ะทำำา  เอตฺถุ  (วตฺถุุมฺหิ) ในเรื่่�องนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�ง กรื่าบทำูลว่า “ข้าแต่พรื่ะองค้์ผูู้้สมมุติเทำพ ข้าพรื่ะองค้์จักอาจ, ขอ

พรื่ะองค้์ ทำรื่งรื่ับสั�งรื่าชื่บุรืุ่ษให่้นำามูลแพะทำั้งห่ลายมา แล้วปรื่ะทำับนั�งในภายในม่าน 

พรื่้อมกับปุโรื่ห่ิตเถิด, ข้าพรื่ะองค้์จักรืู่้กรื่รื่มทำี�ข้าพรื่ะองค้์ค้วรื่ทำำาในเรื่่�องนี้”

 ปีฅสปฺปิ สุทำธกัตตาใน อาห่ๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  “เทำว อาลปนะ  อห่ำ สุทำธกัตตา  

ใน สกฺขิสฺสามิๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก,  ตุมฺเห่ สุทำธกัตตาใน นิสีทำถๆ อาขยาตบทำ

กัตตุวาจก  รื่าชื่ปุรื่ิสำ การื่ิตกัมมะใน อาห่รื่าเปตฺวา  อชื่ลณฺฑิกา อวุตตกัมมะใน  

อาห่รื่าเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน นิสีทำถ  ปุโรื่ห่ิเตน สห่ัตถตติยาเข้ากับ สทำฺธ่ๆ กิรื่ิยา-

สมวายะใน นิสีทำถ  อนฺโตสาณิยำ วิสยาธารื่ะใน นิสีทำถ,  อห่ำ สุทำธกัตตาใน ชื่านิสฺสามิๆ 
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อาขยาตบทำกัตตุวาจก  มยา อนภิห่ิตกัตตาใน กตฺตพฺพำ  เอตฺถ วิเสสนะของ วตฺถุมฺห่ิๆ 

วิสยาธารื่ะใน กตฺตพฺพำๆ วิเสสนะของ กมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน ชื่านิสฺสามิ”  อิติศีัพทำ์  

อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๑๔. รื่าชื่า  ตถา  อกาสิ ฯ

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชื่า  อกูาสิ ได้ทำรื่งกรื่ะทำำาแล้ว  ตถุา เห่ม่อนอย่างนั้น ฯ

 พรื่ะรื่าชื่า ได้ทำรื่งทำำาเห่ม่อนอย่างนั้น

 รื่าชื่า สุทำธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ตถา กิรื่ิยาวิเสสนะใน อกาสิ ฯ

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

๑๕. อิตโรื่  กตฺตรื่ิยคฺ้เค้น  สาณิยา  ฉิทำฺทำำ  กาเรื่ตฺวา,  ปุโรื่ห่ิตสฺส  รื่ญฺฺญฺา  สทำฺธ่  กเถนฺตสฺส, 

มุเข  วิวฏมตฺเต,  เอเกกำ  อชื่ลณฺฑิกำ  ขิปิ ฯ

 อิตโรื่  (ปีฅสปฺปิ  ปุคฺ้ค้ลำ)  กตฺตรื่ิยคฺ้เค้น  สาณิยา  ฉิทำฺทำำ  กาเรื่ตฺวา,  ปุโรื่ห่ิตสฺส  รื่ญฺฺญฺา  สทำฺธ่   

กเถนฺตสฺส,  มุเข  (เตน  ปุโรื่ห่ิเตน)  วิวฏมตฺเต  (สนฺเต),  เอเกกำ  อชื่ลณฺฑิกำ  ขิปิ ฯ

 อิตโร  (ปีฅสปฺปิ) อ.บุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�งนอกนี้  (ปุคฺฺคฺลฺํ) ยังบุค้ค้ล  กูาเรตฺวา ให่้กรื่ะทำำา

แล้ว  ฉิทฺทํ ซึ่่�งชื่่อง  สาณิยา ทำี�ม่าน  กูตฺตริยคฺฺเคฺน ด้วยปลายแห่่งกรื่รื่ไกรื่,  ปุโรหิตสฺส  

เม่�อปุโรื่ห่ิต  กูเถุนฺตสฺส กรื่าบทำูลอยู่  สทฺธึ กับ  รญฺฺฃา ด้วยพรื่ะรื่าชื่า,  มุเข ค้รื่ั้นเม่�อ

ปาก  (เตน  ปุโรหิเตน)  วิวฏฺมตฺเต เป็นอวัยวะสักว่า อันปุโรื่ห่ิตนั้น เปิดแล้ว  (สนฺเต) 

มีอยู่,  ขิปิ ดีดแล้ว  อชลฺณฺฑิกูํ ซึ่่�งมูลแห่่งแพะ  เอเกูกูํ ก้อนห่น่�งๆ ฯ

 บุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�งนั้น ใชื่้ค้นให่้ทำำาชื่่องทำี�ม่าน ด้วยปลายกรื่รื่ไกรื่, เม่�อปุโรื่ห่ิต กรื่าบทำูล

อยู่กับด้วยพรื่ะรื่าชื่า, เม่�อปากสักว่าอันปุโรื่ห่ิตเปิดแล้ว, ก็ดีดมูลแพะก้อนห่น่�งๆ

 อิตโรื่ วิเสสนะของ ปีฅสปฺปิๆ สุทำธกัตตาใน ขิปิๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ปุคฺ้ค้ลำ การื่ิต-

กัมมะใน กาเรื่ตฺวา  กตฺตรื่ิยคฺ้เค้น กรื่ณะใน กาเรื่ตฺวา  สาณิยา วิสยาธารื่ะใน ฉิทำฺทำำๆ 

อวุตตกัมมะใน กาเรื่ตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน ขิปิ,  ปุโรื่ห่ิตสฺส อนาทำรื่ใน กเถนฺตสฺสๆ 

อนาทำรื่กิรื่ิยา  รื่ญฺฺฃา สห่ัตถตติยาเข้ากับ สทำฺธ่ๆ กิรื่ิยาสมวายะใน กเถนฺตสฺส,  มุเข 

ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิรื่ิยา  เตน วิเสสนะของ ปุโรื่ห่ิเตนๆ อนภิห่ิตกัตตาใน วิวฎ-  
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วิวฏมตฺเต วิกติกัตตาใน สนฺเต,  เอเกกำ วิเสสนะของ อชื่ลณฺฑิกำๆ อวุตตกัมมะใน ขิปิ ฯ

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

๑๖. ปุโรื่ห่ิโต  มุขำ  ปวิฏฺ�ำ  ปวิฏฺ�ำ  ค้ิลิ ฯ  

 ปุโรื่ห่ิโต  มุขำ  ปวิฏฺ�ำ  ปวิฏฺ�ำ  (อชื่ลณฺฑิกำ)  ค้ิลิ ฯ

 ปุโรหิโต อ.ปุโรื่ห่ิต  คฺิลฺิ กล่นกินแล้ว  (อชลฺณฺฑิกูํ) ซึ่่�งมูลแห่่งแพะ  ปวิฏฺฺฅํ อันเข้าไป

แล้ว  ปวิฏฺฺฅํ อันเข้าไปแล้ว  มุขํ สู่ปาก ฯ

 ปุโรื่ห่ิต กล่นกินมูลแพะทำี�เข้าไปแล้วๆ สู่ปาก

 ปุโรื่ห่ิโต สุทำธกัตตาใน ค้ิลิๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  มุขำ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิฏฺฅำๆ 

สองบทำ วิเสสนะของ อชื่ลณฺฑิกำๆ อวุตตกัมมะใน ค้ิลิ ฯ

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

๑๗. ปี�สปฺปิ,  ขีณาสุ  อชื่ลณฺฑิกาสุ,  สาณ่  จาเลสิ ฯ

 ปีฅสปฺปิ อ.บุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�ง,  อชลฺณฺฑิกูาสุ ค้รื่ั้นเม่�อมูลแห่่งแพะ ทำ.  ขีณาสุ สิ้นแล้ว,  

สาณึ ยังม่าน  จาเลฺสิ ให่้ไห่วแล้ว ฯ

 บุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�ง, เม่�อมูลแพะทำั้งห่ลาย สิ้นไปแล้ว, ยังม่านให่้ไห่วแล้ว

 ปีฅสปฺปิ เห่ตุกัตตาใน จาเลสิๆ อาขยาตบทำเห่ตุกัตตุวาจก, อชื่ลณฺฑิกาสุ ลักขณะใน 

ขีณาสุๆ ลักขณกิรื่ิยา,  สาณ่ การื่ิตกัมมะใน จาเลสิ ฯ

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

๑๘. รื่าชื่า  ตาย  สญฺฺญฺาย  อชื่ลณฺฑิกานำ  ขีณภาวำ  ญฺตฺวา  อาห่  “อาจรื่ิย  อห่ำ  ตุมฺเห่ห่ิ   

สทำฺธ่  กเถนฺโต  กถำ  นิตฺถรื่ิตำุ  น  สกฺขิสฺสามิ,  ตุมฺเห่  อติมุขรื่ตาย  นาฬิมตฺตา   

อชื่ลณฺฑิกา  ค้ิลิตฺวาปิ  ตุณฺห่ีภาวำ  นาปชืฺ่ชื่ถาติ ฯ

 รื่าชื่า  ตาย  สญฺฺญฺาย  อชื่ลณฺฑิกานำ  ขีณภาวำ  ญฺตฺวา  อาห่  “อาจรื่ิย  อห่ำ  ตุมฺเห่ห่ิ  สทำฺธ่   

กเถนฺโต  กถำ  นิตฺถรื่ิตำุ  น  สกฺขิสฺสามิ,  ตุมฺเห่  (อตฺตโน)  อติมุขรื่ตาย  นาฬิมตฺตา  อชื่ลณฺฑิกา   

ค้ิลิตฺวาปิ  ตุณฺห่ีภาวำ  น  อาปชืฺ่ชื่ถาติ ฯ

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชื่า  ฃตฺวา ทำรื่งทำรื่าบแล้ว  อชลฺณฺฑิกูานํ  ขีณภาวํ ซึ่่�งค้วามทำี� แห่่ง

มูลแห่่งแพะ ทำ. เป็นของสิ้นแล้ว  ตาย  สญฺฺฃาย ด้วยสัญญาณนั้น  อาห ตรื่ัสแล้ว  อิติ 
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ว่า  “อาจริย ข้าแต่อาจารื่ย์  อหํ อ.เรื่า  กูเถุนฺโต กล่าวอยู่  สทฺธึ กับ  ตุมฺเหหิ ด้วย

ทำ่าน  น  สกฺูขิสฺสามิ จักไม่อาจ  นิตฺถุริตุํ เพ่�ออันรื่่้อฟ้�น  กูถุํ ซึ่่�งวาจาเป็นเค้รื่่�องกล่าว,   

ตุมฺเห อ.ทำ่าน  คฺิลฺิตฺวาปิ แม้กล่นกินแล้ว  อชลฺณฺฑิกูา ซึ่่�งมูลแห่่งแพะ ทำ.  นาฬุิมตฺตา  

มีทำะนานเป็นปรื่ะมาณ  น  อาปชฺชถุ ย่อมไม่ถ่ง  ตุณฺหีภาวํ ซึ่่�งค้วามเป็นแห่่งผูู้้นิ�ง  

(อตฺตโน)  อติมุขรตาย เพรื่าะค้วามทำี� แห่่งตน เป็นผูู้้มีปากยิ�ง”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะรื่าชื่า ทำรื่งทำรื่าบค้วามทำี�มูลแพะทำั้งห่ลายห่มดแล้ว ด้วยสัญญาณนั้น ตรื่ัสว่า “ทำ่าน

อาจารื่ย์ เรื่ากล่าวอยู่กับด้วยทำ่าน จักไม่อาจเพ่�ออันรื่่้อฟ้�นถ้อยค้ำาได้, ทำ่านแม้กล่นกิน

มูลแพะปรื่ะมาณทำะนานห่น่�ง ย่อมไม่ถ่งค้วามเป็นผูู้้นิ�ง เพรื่าะว่าทำ่านมีปากมาก”

 รื่าชื่า สุทำธกัตตาใน อาห่ๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ตาย วิเสสนะของ สญฺฺฃายๆ กรื่ณะ

ใน ฃตฺวา  อชื่ลณฺฑิกานำ ภาวาทำิสัมพันธะใน ขีณภาวำๆ อวุตตกัมมะใน ฃตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิรื่ิยาใน อาห่  “อาจรื่ิย อาลปนะ  อห่ำ สุทำธกัตตาใน สกฺขิสฺสามิๆ อาขยาตบทำ

กัตตุวาจก  ตุมฺเห่ห่ิ สห่ัตถตติยาเข้ากับ สทำฺธ่ๆ กิรื่ิยาสมวายะใน กเถนฺโตๆ อัพภันตรื่-

กิรื่ิยาของ อห่ำ  กถำ อวุตตกัมมะใน นิตฺถรื่ิตุำๆ ตุมัตถสัมปทำานใน สกฺขิสฺสามิ  นศีัพทำ์  

ปฏิเสธะใน สกฺขิสฺสามิ,  ตุมฺเห่ สุทำธกัตตาใน อาปชืฺ่ชื่ถๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก   

อตฺตโน ภาวาทำิสัมพันธะใน อติมุขรื่ตายๆ เห่ตุใน อาปชืฺ่ชื่ถ  นาฬิมตฺตา วิเสสนะ

ของ อชื่ลณฺฑิกาๆ อวุตตกัมมะใน ค้ิลิตฺวา  อปิศีัพทำ์ อเปกขัตถะเข้ากับ ค้ิลิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิรื่ิยาใน อาปชืฺ่ชื่ถ  ตุณฺห่ีภาวำ สัมปาปุณียกัมมะใน อาปชืฺ่ชื่ถ  นศีัพทำ์  

ปฏิเสธะใน อาปชืฺ่ชื่ถ”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ 

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

๑๙. พฺรื่าหฺ่มโณ  มงฺกุภาวำ  อาปชืฺ่ชื่ิตฺวา  ตโต  ปฏฺ�าย  มุขำ  วิวรื่ิตฺวา  รื่ญฺฺญฺา  สทำฺธ่  สลฺลปิตำุ   

นาสกฺขิ ฯ

 พฺรื่าหฺ่มโณ  มงฺกุภาวำ  อาปชืฺ่ชื่ิตฺวา  ตโต  (กาลโต)  ปฏฺ�าย  มุขำ  วิวรื่ิตฺวา  รื่ญฺฺญฺา  สทำฺธ่  สลฺลปิตำุ  

น  อสกฺขิ ฯ

 พฺฺราหฺมโณ อ.พรื่าห่มณ์  อาปชฺชิตฺวา ถ่งแล้ว  มงฺฺกูุภาวํ ซึ่่�งค้วามเป็นแห่่งค้นเก้อ   

น  อสกฺูขิ ไม่ได้อาจแล้ว  มุขํ  วิวริตฺวา  รญฺฺญฺา  สทฺธึ  สลฺฺลฺปิตํุ เพ่�ออัน เปิด ซึ่่�งปาก 

แล้วจ่งเจรื่จา กับ ด้วยพรื่ะรื่าชื่า  ปฏฺฺฅาย จำาเดิม  ตโต  (กูาลฺโต) แต่กาลนั้น ฯ
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 พรื่าห่มณ์ ถ่งค้วามเป็นผูู้้เก้อ ไม่ได้อาจเพ่�อจะเปิดปากแล้วจ่งสนทำนากับด้วยพรื่ะ-

รื่าชื่าได้ จำาเดิมแต่กาลนั้น

 พฺรื่าหฺ่มโณ สุทำธกัตตาใน อสกฺขิๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  มงฺกุภาวำ สัมปาปุณียกัมมะ 

ใน อาปชืฺ่ชื่ิตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน อสกฺขิ  ตโต วิเสสนะของ กาลโตๆ อปาทำานใน 

ปฏฺฅายๆ กิรื่ิยาวิเสสนะใน อสกฺขิ  มุขำ อวุตตกัมมะใน วิวรื่ิตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน 

สลฺลปิตุำ  รื่ญฺฺฃา สห่ัตถตติยาเข้ากับ สทำฺธ่ๆ กิรื่ิยาสมวายะใน สลฺลปิตุำๆ ตุมัตถสัมปทำาน

ใน อสกฺขิ  นศีัพทำ์ ปฏิเสธะใน อสกฺขิ ฯ

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

๒๐. รื่าชื่า  ปี�สปฺปึ  ปกฺโกสาเปตฺวา  “ตำ  นิสฺสาย  เม  สุขำ  ลทำฺธนฺติ  ตุฏฺโ�  ตสฺส   

สพฺพฏฺ�กำ  นาม  ทำตฺวา  นค้รื่สฺส  จตูสุ  ทำิสาสุ  จตฺตาโรื่  ค้ามวเรื่  อทำาสิ ฯ

 รื่าชื่า  (รื่าชื่ปุรื่ิสำ)  ปี�สปฺปึ  ปกฺโกสาเปตฺวา  “ตำ  นิสฺสาย  เม  สุขำ  ลทำฺธนฺติ  (วตฺวา)  ตุฏฺโ�  ตสฺส  

(ปีฅสปฺปิโน)  สพฺพฏฺ�กำ  นาม  ทำตฺวา  นค้รื่สฺส  จตูสุ  ทำิสาสุ  จตฺตาโรื่  ค้ามวเรื่  อทำาสิ ฯ

 ราชา อ.พรื่ะรื่าชื่า  (ราชปุริสํ) ทำรื่งยังรื่าชื่บุรืุ่ษ  ปกฺูโกูสาเปตฺวา ให่้รื่้องเรื่ียกแล้ว  

ปีฅสปฺปึ ซึ่่�งบุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�ง  (วตฺวา) ตรื่ัสแล้ว  อิติ ว่า  “สุขํ อ.ค้วามสบาย  เม อัน

เรื่า  ลฺทฺธํ ได้แล้ว  นิสฺสาย เพรื่าะอาศีัย  ตํ ซึ่่�งทำ่าน”  อิติ ดังนี้  ตุฏฺฺโฅ ทำรื่งพอพรื่ะทำัย

แล้ว  ทตฺวา พรื่ะรื่าชื่ทำานแล้ว  สพฺฺพฺฏฺฺฅกูํ  นาม ชื่่�อซึ่่�งห่มวดแปดแห่่งวัตถุทำั้งปวง   

อทาสิ ได้พรื่ะรื่าชื่ทำานแล้ว  คฺามวเร ซึ่่�งห่มู่บ้านส่วย ทำ.  จตฺตาโร สี�ห่มู่บ้าน  ทิสาสุ 

ในทำิศี ทำ.  จตูสุ สี�  นคฺรสฺส แห่่งพรื่ะนค้รื่  ตสฺส  (ปีฅสปฺปิโน) แก่บุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�งนั้น ฯ

 พรื่ะรื่าชื่า ทำรื่งรื่ับสั�งให่้รื่าชื่บุรืุ่ษเรื่ียกบุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�ง ตรื่ัสว่า “เรื่าได้ค้วามสบาย 

เพรื่าะอาศีัยทำ่าน” ทำรื่งพอพรื่ะทำัย พรื่ะรื่าชื่ทำานสิ�งละ ๘ ทำุกอย่าง ได้พรื่ะรื่าชื่ทำาน

ห่มู่บ้านส่วย ๔ ห่มู่บ้าน ในทำิศีทำั้ง ๔ แห่่งพรื่ะนค้รื่แก่บุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�งนั้น

 รื่าชื่า สุทำธกัตตาใน อทำาสิๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  รื่าชื่ปุรื่ิสำ การื่ิตกัมมะใน  

ปกฺโกสาเปตฺวา  ปีฅสปฺปึ อวุตตกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน วตฺวา  

“สุขำ วุตตกัมมะใน ลทำฺธำๆ กิตบทำกัมมวาจก  ตำ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ เห่ตุใน ลทำฺธำ  

เม อนภิห่ิตกัตตาใน ลทำฺธำ”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน ตุฏฺโฅๆ  

วิเสสนะของ รื่าชื่า  ตสฺส วิเสสนะของ ปีฅสปฺปิโนๆ สัมปทำานใน อทำาสิ  นามศีัพทำ์ 
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สัญญาโชื่ตกะเข้ากับ สพฺพฏฺฅกำๆ อวุตตกัมมะใน ทำตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน อทำาสิ  

นค้รื่สฺส สามีสัมพันธะใน ทำิสาสุ  จตูสุ วิเสสนะของ ทำิสาสุๆ วิสยาธารื่ะใน ค้ามวเรื่   

จตฺตาโรื่ วิเสสนะของ ค้ามวเรื่ๆ อวุตตกัมมะใน อทำาสิ ฯ  

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

๒๑. ตมตฺถำ  วิทำิตฺวา  รื่ญฺฺโญฺ  อตฺถธมฺมานุสาสโก  อมจฺโจ  อิมำ  ค้าถมาห่

  “สาธุ  โข  สิปฺปกูนฺนาม,    อปิ  ยาทิสกูีทิสํ

  ปสฺส,  ขญฺฺชปฺปหาเรน    ลฺทฺธา  คฺามา  จตุทฺทิสาติ ฯ

 ตำ  อตฺถำ  วิทำิตฺวา  รื่ญฺฺโญฺ  อตฺถธมฺมานุสาสโก  อมจฺโจ  อิมำ  ค้าถำ  อาห่

  “สาธุ  โข  (โหติ)  สิปฺปกูํ  นาม    อปิ  ยาทิสกูีทิสํ,

  (ตฺวํ)  ปสฺส,  (ปีฅสปฺปินา)  ขญฺฺชปฺปหาเรน  ลฺทฺธา  คฺามา  จตุทฺทิสาติ ฯ

 อมจฺโจ อ.อำามาตย์  อตฺถุธมฺมานุสาสโกู ผูู้้ตามสอนซึ่่�งอรื่รื่ถและธรื่รื่ม  รญฺฺโฃ ของ

พรื่ะรื่าชื่า  วิทิตฺวา ทำรื่าบแล้ว  ตํ  อตฺถุํ ซึ่่�งเน่้อค้วามนั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิมํ  คฺาถุํ 

ซึ่่�งค้าถานี้  อิติ ว่า

“สิปฺปกูํ  นาม ชื่่�อ อ.ศีิลปะ  ยาทิสกูีทิสํ  อปิ แม้อันเชื่่นใดอัน

เชื่่นไรื่  สาธุ  โข เป็นศีิลปะยังปรื่ะโยชื่น์ให่้สำาเรื่็จแล  (โหติ) 

ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.พรื่ะองค้์  ปสฺส จงทำอดพรื่ะเนตรื่เถิด,  

คฺามา อ.ห่มู่บ้าน ทำ.  จตุทฺทิสา อันมีในทำิศี ๔  (ปีฅสปฺปินา) 

อันบุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�ง  ลฺทฺธา ได้แล้ว  ขญฺฺชปฺปหาเรน เพรื่าะ

การื่ดีดซึ่่�งมูลแพะ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อำามาตย์ผูู้้อนุสาสก์อรื่รื่ถและธรื่รื่มของพรื่ะรื่าชื่า ทำรื่าบเน่้อค้วามนั้น กล่าวค้าถานี้ว่า

“ข่้นชื่่�อว่าศีิลปะแม้เชื่่นใดเชื่่นห่น่�ง เป็นศีิลปะยังปรื่ะโยชื่น์ให่้

สำาเรื่็จแล, ขอพรื่ะองค้์ จงทำอดพรื่ะเนตรื่เถิด, ห่มู่บ้านทำั้ง ๔ ทำิศี 

อันบุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�งได้แล้ว เพรื่าะการื่ดีดมูลแพะ”

 อตฺถธมฺมานุสาสโก วิเสสนะของ อมจฺโจๆ สุทำธกัตตาใน อาห่ๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  

ตำ วิเสสนะของ อตฺถำๆ อวุตตกัมมะใน วิทำิตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน อาห่  รื่ญฺฺโฃ สามีสัม

พันธะใน รื่ญฺฺโฃ  อิมำ วิเสสนะของ ค้าถำๆ อวุตตกัมมะใน อาห่ 
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“นามศีัพทำ์ ปสังสัตถโชื่ตกะเข้ากับ สิปฺปกำๆ สุทำธกัตตาใน  

โห่ติๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  สาธุ วิกติกัตตาใน โห่ติ  โขศีัพทำ์ 

ปทำปูรื่ณะ  อปิศีัพทำ์ อเปกขัตถะเข้ากับ ยาทำิสกีทำิสำๆ วิเสสนะ

ของ สิปฺปกำ,  ตฺวำ สุทำธกัตตาใน ปสฺสๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก,  

จตุทำฺทำิสา วิเสสนะของ ค้ามาๆ วุตตกัมมะใน ลทำฺธาๆ กิตบทำ 

กัมมวาจก  ปีฅสปฺปินา อนภิห่ิตกัตตาใน ลทำฺธา  ขญฺฺชื่ปฺ- 

ปห่าเรื่น เห่ตุใน ลทำฺธา”  อิติศีัพทำ์ สรืู่ปะใน อิมำ  ค้าถำ ฯ

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

๒๒. (โส  ปน  อมจฺโจ  เตน  สมเยน  อห่เมว  ภค้วา  อโห่สิ ฯ)

 (โส  ปน  อมจฺโจ  เตน  สมเยน  อห่ำ  เอว  ภค้วา  อโห่สิ ฯ)

 (ปน) ก็  (โส  อมจฺโจ) อ.อำามาตย์นั้น  (เตน  สมเยน) ในสมัยนั้น  (ภคฺวา) เป็นพรื่ะผูู้้

มีพรื่ะภาค้เจ้า  อหํ  เอว ค้่อ เป็นเรื่านั�นเทำียว  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว ฯ

 ก็ อำามาตย์นั้น ในสมัยนั้น ได้เป็นพรื่ะผูู้้มีพรื่ะภาค้เจ้า ค้่อเป็นเรื่านั�นแห่ละ

 ปนศีัพทำ์ วากยารื่ัมภโชื่ตกะ  โส วิเสสนะของ อมจฺโจๆ สุทำธกัตตาใน อโห่สิๆ อาขยาต-

บทำกัตตุวาจก  เตน วิเสสนะของ สมเยนๆ ตติยากาลสัตตมีใน อมจฺโจ  เอวศีัพทำ์  

อวธารื่ณะเข้ากับ อห่ำๆ ก็ดี  ภค้วา ก็ดี วิกติกัตตาใน อโห่สิ  อห่ำ วิวรื่ิยะใน ภค้วาๆ  

วิวรื่ณะฯ

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

๒๓. อเถโก  ปุรื่ิโส  ปี�สปฺปินา  ลทำฺธสมฺปตฺต่  ทำิสฺวา  จินฺเตสิ  “อยนฺนาม  ปี�สปฺปิ  หุ่ตฺวา 

อิมำ  สิปฺปํ  นิสฺสาย  มห่าสมฺปตฺต่  ปตฺโต,  มยาเปตำ  สิกฺขิตำุ  วฏฺฏตีติ ฯ

 อถ  เอโก  ปุรื่ิโส  ปี�สปฺปินา  ลทำฺธสมฺปตฺต่  ทำิสฺวา  จินฺเตสิ  “อยำ  นาม  (ปุรื่ิโส)  ปี�สปฺปิ  หุ่ตฺวา  

อิมำ  สิปฺปํ  นิสฺสาย  มห่าสมฺปตฺต่  ปตฺโต,  มยาปิ  เอตำ  (สิปฺปํ)  สิกฺขิตำุ  วฏฺฏตีติ ฯ

 อถุ ค้รื่ั้งนั้น  เอโกู  ปุริโส อ.บุรืุ่ษค้นห่น่�ง  ทิสฺวา เห่็นแล้ว  ปีฅสปฺปินา  ลฺทฺธสมฺปตฺตึ  

ซึ่่�งสมบัติ- อันบุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�ง -ได้แล้ว  จินฺเตสิ ค้ิดแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  นาม  (ปุริโส) 

อ.บุรืุ่ษ ชื่่�อนี้  ปีฅสปฺปิ เป็นบุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�ง  หุตฺวา เป็นแล้ว  นิสฺสาย อาศีัยแล้ว  

อิมํ  สิปฺปํ ซึ่่�งศีิลปะนี้  ปตฺโต ถ่งแล้ว  มหาสมฺปตฺตึ ซึ่่�งสมบัติอันให่ญ่,  มยาปิ  เอตํ  
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(สิปฺปํ)  สิกฺูขิตุํ อ.อัน- แม้อันเรื่า -ศี่กษา ซึ่่�งศีิลปะนั�น  วฏฺฺฏฺติ ย่อมค้วรื่”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ค้รื่ั้งนั้น บุรืุ่ษค้นห่น่�ง เห่็นสมบัติทำี�บุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�งได้รื่ับแล้ว ก็ค้ิดว่า “บุรืุ่ษชื่่�อนี้ เป็นผูู้้

ไปด้วยตั�ง อาศีัยศีิลปะนี้ ถ่งสมบัติอันให่ญ่, การื่ทำี�แม้เรื่าศี่กษาศีิลปะนั�น ย่อมค้วรื่”

 อถ กาลสัตตมี  เอโก วิเสสนะของ ปุรื่ิโสๆ สุทำธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทำ

กัตตุวาจก  ปีฅสปฺปินา อนภิห่ิตกัตตาใน ลทำฺธ-  ลทำฺธสมฺปตฺต่ อวุตตกัมมะใน ทำิสฺวาๆ 

ปุพพกาลกิรื่ิยาใน จินฺเตสิ  “นามศีัพทำ์ สัญญาโชื่ตกะเข้ากับ อยำๆ วิเสสนะของ ปุรื่ิโสๆ 

สุทำธกัตตาใน ปตฺโตๆ กิตบทำกัตตุวาจก  ปีฅสปฺปิ วิกติกัตตาใน หุ่ตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยา

ใน นิสฺสาย  อิมำ วิเสสนะของ สิปฺปํๆ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน ปตฺโต  

มห่าสมฺปตฺต่ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺโต,  สิกฺขิตุำ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทำ

กัตตุวาจก  อปิศีัพทำ์ อเปกขัตถะเข้ากับ มยาๆ อนภิห่ิตกัตตาใน สิกฺขิตุำ  เอตำ วิเสสนะ

ของ สิปฺปํๆ อวุตตกัมมะใน สิกฺขิตุำ”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน จินฺเตสิ ฯ

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

๒๔. โส  ตำ  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทำิตฺวา  “อิมำ  เม  อาจรื่ิย  สิปฺปํ  เทำห่ีติ  อาห่ ฯ  

 โส  (ปุรื่ิโส)  ตำ  (ปีฅสปฺปึ)  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทำิตฺวา  “(ตฺวำ)  อิมำ  เม  อาจรื่ิย  สิปฺปํ  เทำห่ีติ  อาห่ ฯ

 โส  (ปุริโส) อ.บุรืุ่ษนั้น  อุปสงฺฺกูมิตฺวา เข้าไปห่าแล้ว  ตํ  (ปีฅสปฺปึ) ซึ่่�งบุรืุ่ษผูู้้ไปด้วย

ตั�งนั้น  วนฺทิตฺวา ไห่ว้แล้ว  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อาจริย ข้าแต่อาจารื่ย์  (ตฺวํ) 

อ.ทำ่าน  เทหิ ขอจงให่้  อิมํ  สิปฺปํ ซึ่่�งศีิลปะนี้  เม แก่กรื่ะผู้ม”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรืุ่ษนั้น เข้าไปห่าบุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�ง ไห่ว้แล้ว กล่าวว่า “ทำ่านอาจารื่ย์ ขอทำ่านจงให่้ศีิลปะ

นี้แก่กรื่ะผู้มเถิด”

 โส วิเสสนะของ ปุรื่ิโสๆ สุทำธกัตตาใน อาห่ๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ตำ วิเสสนะของ 

ปีฅสปฺปึๆ อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน วนฺทำิตฺวาๆ ปุพพกาล

กิรื่ิยาใน อาห่  “อาจรื่ิย อาลปนะ  ตฺวำ สุทำธกัตตาใน เทำห่ิๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  อิมำ 

วิเสสนะของ สิปฺปํๆ อวุตตกัมมะใน เทำห่ิ  เม สัมปทำานใน เทำห่ิ”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน 

อาห่ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๕. “น  สกฺกา  ตาต  ทำาตุนฺติ ฯ

 (ปีฅสปฺปิ)  “(มยา)  น  สกฺกา  ตาต  ทำาตุนฺติ  (อาห่) ฯ

 (ปีฅสปฺปิ) อ.บุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�ง  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต แน่ะพ่อ  (มยา)  

อันเรื่า  น  สกฺูกูา ไม่อาจ  ทาตุํ เพ่�ออันให่้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�ง กล่าวว่า “แน่ะพ่อ เรื่าไม่อาจเพ่�อจะให่้ได้”

 ปีฅสปฺปิ สุทำธกัตตาใน อาห่ๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  “ตาต อาลปนะ  มยา อนภิห่ิต- 

กัตตาใน สกฺกาๆ กิรื่ิยาบทำภาววาจก  นศีัพทำ์ ปฏิเสธะใน สกฺกา  ทำาตุำ ตุมัตถสัมปทำาน

ใน สกฺกา”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๒๖. โส  เตน  ปฏิกฺขิตฺโต  “โห่ตุ,  อารื่าเธสฺสามิ  นนฺติ  ตสฺส  ห่ตฺถปาทำปรื่ิกมฺมาทำีนิ   

กโรื่นฺโต  จิรื่สฺสำ  ตำ  อารื่าเธตฺวา  ปุนปฺปุนำ  ยาจิ ฯ  

 โส  (ปุรื่ิโส)  เตน  (ปีฅสปฺปินา)  ปฏิกฺขิตฺโต  “(เอตำ  การื่ณำ)  โห่ตุ,  (อห่ำ)  อารื่าเธสฺสามิ  นำ  

(ปีฅสปฺปึ)”  อิติ  (จินฺเตตฺวา)  ตสฺส  (ปีฅสปฺปิโน)  ห่ตฺถปาทำปรื่ิกมฺมาทำีนิ  (กมฺมานิ)  กโรื่นฺโต   

จิรื่สฺสำ  ตำ  (ปีฅสปฺปึ)  อารื่าเธตฺวา  ปุนปฺปุนำ  ยาจิ ฯ

 โส  (ปุริโส) อ.บุรืุ่ษนั้น  เตน  (ปีฅสปฺปินา)  ปฏฺิกฺูขิตฺโต ผูู้้ อันบุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�งนั้น 

ปฏิเสธแล้ว  (จินฺเตตฺวา) ค้ิดแล้ว  อิติ ว่า  “(เอตํ  กูารณํ) อ.เห่ตุนั�น  โหตุ จงยกไว้,  

(อหํ) อ.เรื่า  นํ  (ปีฅสปฺปึ) ยังบุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�งนั้น  อาราเธสฺสามิ จักให่้ยินดี”  อิติ 

ดังนี้  กูโรนฺโต กรื่ะทำำาอยู่  (กูมฺมานิ) ซึ่่�งกรื่รื่ม ทำ.  หตฺถุปาทปริกูมฺมาทีนิ มีการื่นวด

ซึ่่�งม่อและเทำ้าเป็นต้น  ตสฺส  (ปีฅสปฺปิโน) ของบุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�งนั้น  ตํ  (ปีฅสปฺปึ) ยัง

บุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�งนั้น  อาราเธตฺวา ให่้ยินดีแล้ว  จิรสฺสํ สิ้นกาลนาน  ยาจิ อ้อนวอน

แล้ว  ปุนปฺปุนํ บ่อยๆ ฯ

 บุรืุ่ษนั้น ถูกบุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�งนั้นปฏิเสธแล้ว ค้ิดว่า “เห่ตุนั�น จงยกไว้, เรื่าจักให่้บุรืุ่ษ 

ผูู้้ไปด้วยตั�งยินดี” เม่�อทำำากรื่รื่มทำั้งห่ลายมีการื่นวดม่อและเทำ้าเป็นต้นของบุรืุ่ษผูู้้ไปด้วย

ตั�งนั้น ให่้ยินดีแล้วสิ้นกาลนาน อ้อนวอนแล้วบ่อยๆ

 โส วิเสสนะของ ปุรื่ิโสๆ สุทำธกัตตาใน ยาจิๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  เตน วิเสสนะ
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ของ ปีฅสปฺปินาๆ อนภิห่ิตกัตตาใน ปฏิกฺขิตฺโตๆ วิเสสนะของ ปุรื่ิโส  “เอตำ วิเสสนะของ  

การื่ณำๆ สุทำธกัตตาใน โห่ตุๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก,  อห่ำ เห่ตุกัตตาใน อารื่าเธสฺสามิๆ 

อาขยาตบทำเห่ตุกัตตุวาจก  นำ วิเสสนะของ ปีฅสปฺปึๆ การื่ิตกัมมะใน อารื่าเธสฺสามิ”   

อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน กโรื่นฺโต  ตสฺส วิเสสนะของ  

ปีฅสปฺปิโนๆ สามีสัมพันธะใน  ห่ตฺถปาทำปรื่ิกมฺมาทำีนิๆ วิเสสนะของ กมฺมานิๆ อวุตต-

กัมมะใน กโรื่นฺโตๆ อัพภันตรื่กิรื่ิยาของ ปุรื่ิโส  จิรื่สฺสำ อัจจันตสังโยค้ะใน อารื่าเธตฺวา   

ตำ วิเสสนะของ ปีฅสปฺปึๆ การื่ิตกัมมะใน อารื่าเธตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน ยาจิ   

ปุนปฺปุนำ กิรื่ิยาวิเสสนะใน ยาจิ ฯ      

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

๒๗. ปี�สปฺปิ  “อยำ  เม  อติวิย  อุปการื่โกติ  ตำ  ปฏิพาห่ิตำุ  อสกฺโกนฺโต  สิปฺปํ  สิกฺขาเปตฺวา 

“นิปฺผู้นฺนำ  เต  ตาต  สิปฺปํ,  อิทำานิ  ก่  กรื่ิสฺสสีติ  อาห่ ฯ  

 ปี�สปฺปิ  “อยำ  (ปุรื่ิโส)  เม  อติวิย  อุปการื่โก  (โห่ติ)”  อิติ  (จินฺเตตฺวา)  ตำ  (ปุรื่ิสำ)  ปฏิพาห่ิตำุ   

อสกฺโกนฺโต  (ตำ  ปุรื่ิสำ)  สิปฺปํ  สิกฺขาเปตฺวา  “นิปฺผู้นฺนำ  เต  ตาต  สิปฺปํ,  (ตฺวำ)  อิทำานิ  ก่   

กรื่ิสฺสสีติ  อาห่ ฯ

 ปีฅสปฺปิ อ.บุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�ง  (จินฺเตตฺวา) ค้ิดแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  (ปุริโส) อ.บุรืุ่ษ

นี้  อุปกูารโกู เป็นผูู้้มีอุปการื่ะ  อติวิย เกินเปรื่ียบ  เม แก่เรื่า  (โหติ) ย่อมเป็น”  

อิติ ดังนี้  อสกฺูโกูนฺโต เม่�อไม่อาจ  ปฏฺิพฺาหิตุํ เพ่�ออันปฏิเสธ  ตํ  (ปุริสํ) ซึ่่�งบุรืุ่ษนั้น   

(ตํ  ปุริสํ) ยังบุรืุ่ษนั้น  สิกฺูขาเปตฺวา ให่้ศี่กษาแล้ว  สิปฺปํ ซึ่่�งศีิลปะ  อาห กล่าวแล้ว  

อิติ ว่า  “ตาต แน่ะพ่อ  สิปฺปํ อ.ศีิลปะ  เต ของเธอ  นิปฺผนฺนํ สำาเรื่็จแล้ว,  (ตฺวํ) อ.เธอ  

กูริสฺสสิ จักกรื่ะทำำา  กูึ ซึ่่�งอะไรื่  อิทานิ ในกาลนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�ง ค้ิดว่า “บุรืุ่ษนี้ เป็นผูู้้มีอุปการื่ะอย่างมากแก่เรื่า” เม่�อไม่อาจเพ่�อจะ

ปฏิเสธบุรืุ่ษนั้นได้ จ่งให่้บุรืุ่ษนั้นศี่กษาศีิลปะ แล้วกล่าวว่า “แน่ะพ่อ ศีิลปะของเธอ 

สำาเรื่็จแล้ว, เธอจักทำำาซึ่่�งอะไรื่ ในบัดนี้”

 ปีฅสปฺปิ สุทำธกัตตาใน อาห่ๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  “อยำ วิเสสนะของ ปุรื่ิโสๆ สุทำธ- 

กัตตาใน โห่ติๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  เม สัมปทำานใน อุปการื่โก  อติวิย กิรื่ิยาวิเสสนะ

ใน อุปการื่โกๆ วิกติกัตตาใน โห่ติ”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยา

ใน อสกฺโกนฺโต  ตำ วิเสสนะของ ปุรื่ิสำๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิพาห่ิตุำๆ ตุมัตถสัมปทำานใน  
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อสกฺโกนฺโตๆ อัพภันตรื่กิรื่ิยาของ ปีฅสปฺปิ  ตำ วิเสสนะของ ปุรื่ิสำๆ การื่ิตกัมมะใน  

สิกฺขาเปตฺวา  สิปฺปํ อวุตตกัมมะใน สิกฺขาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน อาห่  “ตาต 

อาลปนะ  สิปฺปํ สุทำธกัตตาใน นิปฺผู้นฺนำๆ กิตบทำกัตตุวาจก  เต สามีสัมพันธะใน สิปฺปํ,  

ตฺวำ สุทำธกัตตาใน กรื่ิสฺสสิๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  อิทำานิ กาลสัตตมีใน กรื่ิสฺสสิ   

ก่ อวุตตกัมมะใน กรื่ิสฺสสิ”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๒๘. “พห่ิ  ค้นฺตฺวา  สิปฺปํ  วีมำสิสฺสามีติ ฯ

 (โส  ปุรื่ิโส)  “(อห่ำ)  พห่ิ  ค้นฺตฺวา  สิปฺปํ  วีมำสิสฺสามีติ  (อาห่) ฯ

 (โส  ปุริโส) อ.บุรืุ่ษนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.กรื่ะผู้ม  คฺนฺตฺวา ไปแล้ว  

พฺหิ ในภายนอก  วีมํสิสฺสามิ จักทำดลอง  สิปฺปํ ซึ่่�งศีิลปะ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรืุ่ษนั้น กล่าวว่า “กรื่ะผู้ม ไปในภายนอกแล้ว จักทำดลองศีิลปะ”

 โส วิเสสนะของ ปุรื่ิโสๆ สุทำธกัตตาใน อาห่ๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  “อห่ำ สุทำธกัตตา 

ใน วีมำสิสฺสามิๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  พห่ิ วิสยาธารื่ะใน ค้นฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน 

วีมำสิสฺสามิ  สิปฺปํ อวุตตกัมมะใน วีมำสิสฺสามิ”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๒๙. “ก่  กรื่ิสฺสสีติ ฯ  

 (ปีฅสปฺปิ)  “(ตฺวำ)  ก่  กรื่ิสฺสสีติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (ปีฅสปฺปิ) อ.บุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�ง  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  กูริสฺสสิ จัก

กรื่ะทำำา  กูึ อย่างไรื่”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�ง ถามว่า “ทำ่านจักทำำาอย่างไรื่ ?”

 ปีฅสปฺปิ สุทำธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  “ตฺวำ สุทำธกัตตาใน กรื่ิสฺสสิๆ 

อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ก่ศีัพทำ์ ปุจฉนัตถะ”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๓๐. “ค้าว่  วา  มนุสฺสำ  วา  ปห่รื่ิตฺวา  มาเรื่สฺสามีติ ฯ  

 (โส  ปุรื่ิโส)  “(อห่ำ)  ค้าว่  วา  มนุสฺสำ  วา  ปห่รื่ิตฺวา  (ค้าว่  วา  มนุสฺสำ  วา)  มาเรื่สฺสามีติ  (อาห่) ฯ
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 (โส  ปุริโส) อ.บุรืุ่ษนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.กรื่ะผู้ม  ปหริตฺวา ปรื่ะห่ารื่

แล้ว  คฺาวึ  วา ซึ่่�งแม่โค้ห่รื่่อ  มนุสฺสํ  วา ห่รื่่อว่าซึ่่�งมนุษย์  (คฺาวึ  วา) ยังแม่โค้ห่รื่่อ  

(มนุสฺสํ  วา) ห่รื่่อว่ายังมนุษย์  มาเรสฺสามิ จักให่้ตาย”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรืุ่ษนั้น กล่าวว่า “กรื่ะผู้มปรื่ะห่ารื่แม่โค้ ห่รื่่อว่ามนุษย์ จักยังแม่โค้ห่รื่่อมนุษย์ให่้ตาย”

 โส วิเสสนะของ ปุรื่ิโสๆ สุทำธกัตตาใน อาห่ๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  “อห่ำ เห่ตุกัตตาใน 

มาเรื่สฺสามิๆ อาขยาตบทำเห่ตุกัตตุวาจก  ค้าว่ ก็ดี  มนุสฺสำ ก็ดี อวุตตกัมมะใน ปห่รื่ิตฺวา   

วา สองศีัพทำ์ ปทำวิกัปปัตถะเข้ากับ ค้าว่ และ มนุสฺสำ  ปห่รื่ิตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยา 

ใน มาเรื่สฺสามิ  ค้าว่ ก็ดี  มนุสฺสำ ก็ดี การื่ิตกัมมะใน มาเรื่สฺสามิ  วา สองศีัพทำ์  

ปทำวิกัปปัตถะเข้ากับ ค้าว่ และ มนุสฺสำ”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๓๑. “ตาต  ค้าว่  มาเรื่นฺตสฺส,  สตำ  ทำณฺโฑ  โห่ติ,  มนุสฺสำ  มาเรื่นฺตสฺส  สห่สฺสำ,  ตฺวำ   

สปุตฺตทำาโรื่ปิ  ตำ  นิตฺถรื่ิตำุ  น  สกฺขิสฺสสิ,  มา  วินสฺส;  ยมฺห่ิ  ปห่เฏ,  ทำณฺโฑ  นตฺถิ,   

ตาทำิสำ  นิมฺมาตาปิติกำ  กญฺฺจิ  อุปธาเรื่ห่ีติ ฯ

 (ปีฅสปฺปิ)  “ตาต  (ตว)  ค้าว่  มาเรื่นฺตสฺส  สตำ  ทำณฺโฑ  โห่ติ,  (ตว)  มนุสฺสำ  มาเรื่นฺตสฺส  สห่สฺสำ  

(ทำณฺโฑ  โห่ติ),  ตฺวำ  สปุตฺตทำาโรื่ปิ  ตำ  (ทำณฺฑำ)  นิตฺถรื่ิตำุ  น  สกฺขิสฺสสิ,  (ตฺวำ)  มา  วินสฺส;  ยมฺห่ิ  

(ปุคฺ้ค้เล  ตยา)  ปห่เฏ,  ทำณฺโฑ  นตฺถิ,  (ตฺวำ)  ตาทำิสำ  นิมฺมาตาปิติกำ  กญฺฺจิ  อุปธาเรื่ห่ีติ  (อาห่) ฯ

 (ปีฅสปฺปิ) อ.บุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�ง  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต แน่ะพ่อ  ทณฺโฑ 

อ.สินไห่ม  สตํ ห่น่�งรื่้อย  โหติ ย่อมมี  ตว แก่เธอ  คฺาวึ  มาเรนฺตสฺส ผูู้้ ยังแม่โค้ ให่้

ตายอยู่,  (ทณฺโฑ) อ.สินไห่ม  สหสฺสํ ห่น่�งพัน  (โหติ) ย่อมมี  (ตว) แก่เธอ  มนุสฺสํ  

มาเรนฺตสฺส ผูู้้ ยังมนุษย์ ให่้ตายอยู่,  ตฺวํ อ.เธอ  สปุตฺตทาโรปิ แม้ผูู้้เป็นไปกับด้วย

บุตรื่และภรื่รื่ยา  น  สกฺูขิสฺสสิ จักไม่อาจ  นิตฺถุริตุํ เพ่�ออันถอนข่้น  ตํ  (ทณฺฑํ) ซึ่่�ง

สินไห่มนั้น,  (ตฺวํ) อ.เธอ  มา  วินสฺส จงอย่าฉิบห่าย;  ยมฺหิ  (ปุคฺฺคฺเลฺ) ค้รื่ั้นเม่�อบุค้ค้ล

ใด  (ตยา) อันเธอ  ปหเฏฺ ปรื่ะห่ารื่แล้ว,  ทณฺโฑ อ.สินไห่ม  นตฺถุิ ย่อมไม่มี,  (ตฺวํ) 

อ.เธอ  อุปธาเรหิ จงใค้รื่่ค้รื่วญ  กูญฺฺจิ ซึ่่�งใค้รื่ๆ  นิมฺมาตาปิติกูํ ผูู้้มีมารื่ดาและบิดา

ออกแล้ว  ตาทิสํ ผูู้้เชื่่นนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรืุ่ษผูู้้ไปด้วยตั�ง กล่าวว่า “แน่ะพ่อ สินไห่ม ๑๐๐ ย่อมมีแก่เธอ ผูู้้ฆ่าแม่โค้, สินไห่ม 
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๑,๐๐๐ ย่อมมีแก่เธอ ผูู้้ฆ่ามนุษย์, เธอแม้พรื่้อมกับบุตรื่และภรื่รื่ยา จักไม่อาจเพ่�อจะ

ถอนสินไห่มนั้นข่้นได้, เธอ จงอย่าพินาศี, เม่�อเธอปรื่ะห่ารื่บุค้ค้ลใด, สินไห่ม ย่อมไม่มี, 

เธอจงใค้รื่่ค้รื่วญใค้รื่ๆ ผูู้้ไม่มีมารื่ดาบิดาผูู้้เชื่่นนั้นเถิด”

 ปีฅสปฺปิ สุทำธกัตตาใน อาห่ๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  “ตาต อาลปนะ  สตำ วิเสสนะ

ของ ทำณฺโฑๆ สุทำธกัตตาใน โห่ติๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ตว สัมปทำานใน โห่ติ  ค้าว่  

การื่ิตกัมมะใน มาเรื่นฺตสฺสๆ วิเสสนะของ ตว,  สห่สฺสำ วิเสสนะของ ทำณฺโฑๆ สุทำธ- 

กัตตาใน โห่ติๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ตว สัมปทำานใน โห่ติ  มนุสฺสำ การื่ิตกัมมะใน 

มาเรื่นฺตสฺสๆ วิเสสนะของ ตว,  ตฺวำ สุทำธกัตตาใน สกฺขิสฺสสิๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  

อปิศีัพทำ์ อเปกขัตถะเข้ากับ สปุตฺตทำาโรื่ๆ วิเสสนะของ ตฺวำ  ตำ วิเสสนะของ ทำณฺฑำๆ 

อวุตตกัมมะใน นิตฺถรื่ิตุำๆ ตุมัตถสัมปทำานใน สกฺขิสฺสสิ  นศีัพทำ์ ปฏิเสธะใน สกฺขิสฺสสิ,  

ตฺวำ สุทำธกัตตาใน วินสฺสๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  มาศีัพทำ์ ปฏิเสธะใน วินสฺส,  ยมฺห่ิ  

วิเสสนะของ ปุคฺ้ค้เลๆ ลักขณะใน ปห่เฏๆ ลักขณกิรื่ิยา  ตยา อนภิห่ิตกัตตาใน ปห่เฏ,  

ทำณฺโฑ สุทำธกัตตาใน นตฺถิๆ กิรื่ิยาบทำกัตตุวาจก,  ตฺวำ สุทำธกัตตาใน อุปธาเรื่ห่ิๆ 

อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ตาทำิสำ ก็ดี  นิมฺมาตาปิติกำ ก็ดี วิเสสนะของ กญฺฺจิๆ อวุตต- 

กัมมะใน อุปธาเรื่ห่ิ”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

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

๓๒ โส  “สาธูติ  สกฺขเรื่  อุจฺฉงฺเค้  กตฺวา  ตาทำิสำ  อุปธารื่ยมาโน  วิจรื่นฺโต  ค้าว่  ทำิสฺวา   

“อยำ  สสฺสามิกาติ  ปห่รื่ิตำุ  น  วิสห่ิ,  มนุสฺสำ  ทำิสฺวา  “อยำ  สมาตาปิติโกติ  ปห่รื่ิตำุ  น   

วิสห่ิ ฯ

 โส  (ปุรื่ิโส)  “สาธูติ  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา)  สกฺขเรื่  อุจฺฉงฺเค้  กตฺวา  ตาทำิสำ  (ปุคฺ้ค้ลำ)  อุปธารื่ยมาโน   

วิจรื่นฺโต  ค้าว่  ทำิสฺวา  “อยำ  (ค้าวี)  สสฺสามิกา  (โห่ติ)”  อิติ  (จินฺตเนน)  ปห่รื่ิตำุ  น  วิสห่ิ,  มนุสฺสำ  

ทำิสฺวา  “อยำ  (มนุสฺโส)  สมาตาปิติโก  (โห่ติ)”  อิติ  (จินฺตเนน)  ปห่รื่ิตำุ  น  วิสห่ิ ฯ

 โส  (ปุริโส) อ.บุรืุ่ษนั้น  (สมฺปฏฺิจฺฉิตฺวา) รื่ับพรื่้อมแล้ว  อิติ ว่า  “สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังนี้  

กูตฺวา กรื่ะทำำาแล้ว  สกฺูขเร ซึ่่�งก้อนกรื่วด ทำ.  อุจฺฉงฺฺเคฺ ในชื่ายพก  อุปธารยมาโน  

ใค้รื่่ค้รื่วญอยู่  (ปุคฺฺคฺลฺํ) ซึ่่�งบุค้ค้ล  ตาทิสํ ผูู้้เชื่่นนั้น  วิจรนฺโต เทำี�ยวไปอยู่  ทิสฺวา เห่็น

แล้ว  คฺาวึ ซึ่่�งแม่โค้  น  วิสหิ ไม่อาจแล้ว  ปหริตุํ เพ่�ออันปรื่ะห่ารื่  (จินฺตเนน) ด้วย

อันค้ิด  อิติ ว่า  “อยํ  (คฺาวี) อ.แม่โค้นี้  สสฺสามิกูา เป็นสัตว์เป็นไปกับด้วยเจ้าของ  
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(โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้,  ทิสฺวา เห่็นแล้ว  มนุสฺสํ ซึ่่�งมนุษย์  น  วิสหิ ไม่อาจแล้ว  

ปหริตุํ เพ่�ออันปรื่ะห่ารื่  (จินฺตเนน) ด้วยอันค้ิด  อิติ ว่า  “อยํ  (มนุสฺโส) อ.มนุษย์นี้  

สมาตาปิติโกู เป็นผูู้้เป็นไปกับด้วยมารื่ดาและบิดา  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรืุ่ษนั้น รื่ับว่า “ค้รื่ับ” แล้วทำำาก้อนกรื่วดทำั้งห่ลายใส่ไว้ในชื่ายพก ใค้รื่่ค้รื่วญบุค้ค้ลผูู้้เชื่่น

นั้น เทำี�ยวไปอยู่ เห่็นแม่โค้ ไม่อาจเพ่�อจะปรื่ะห่ารื่ ด้วยอันค้ิดว่า “แม่โค้นี้ มีเจ้าของ” 

เห่็นมนุษย์ ก็ไม่อาจเพ่�อจะปรื่ะห่ารื่ ด้วยอันค้ิดว่า “มนุษย์นี้ มีมารื่ดาและบิดา”

 โส วิเสสนะของ ปุรื่ิโสๆ สุทำธกัตตาใน วิสห่ิๆ สองบทำ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  “สาธุ  

สัมปฏิจฉนัตถลิงค้ัตถะ”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน สมฺปฏิจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน  

กตฺวา  สกฺขเรื่ อวุตตกัมมะใน กตฺวา  อุจฺฉงฺเค้ วิสยาธารื่ะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยา

ใน อุปธารื่ยมาโน  ตาทำิสำ วิเสสนะของ ปุคฺ้ค้ลำๆ อวุตตกัมมใน อุปธารื่ยมาโนๆ ก็ดี   

วิจรื่นฺโต ก็ดี อัพภันตรื่กิรื่ิยาของ ปุรื่ิโส  ค้าว่ อวุตตกัมมะใน ทำิสฺวาๆ ปุพพกาล-

กิรื่ิยาใน วิสห่ิ  “อยำ วิเสสนะของ ค้าวีๆ สุทำธกัตตาใน โห่ติๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก   

สสฺสามิกา วิกติกัตตาใน โห่ติ”  อิติศีัพทำ์ สรืู่ปะใน จินฺตเนนๆ กรื่ณะใน วิสห่ิ  ปห่รื่ิตุำ 

ตุมัตถสัมปทำานใน วิสห่ิ  นศีัพทำ์ ปฏิเสธะใน วิสห่ิ,  มนุสฺสำ อวุตตกัมมะใน ทำิสฺวาๆ 

ปุพพกาลกิรื่ิยาใน วิสห่ิ  “อยำ วิเสสนะของ มนุสฺโสๆ สุทำธกัตตาใน โห่ติๆ อาขยาตบทำ

กัตตุวาจก  สมาตาปิติโก วิกติกัตตาใน โห่ติ”  อิติศีัพทำ์ สรืู่ปะใน จินฺตเนนๆ กรื่ณะใน 

วิสห่ิ  ปห่รื่ิตุำ ตุมัตถสัมปทำานใน วิสห่ิ  นศีัพทำ์ ปฏิเสธะใน วิสห่ิ ฯ

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

๓๓. เตน  จ  สมเยน  สุเนตฺโต  นาม  ปจฺเจกพุทำฺโธ  นค้รื่ำ  นิสฺสาย  ปณฺณสาลายำ  วิห่รื่ติ ฯ  

 จ ก็  เตน  สมเยน ในสมัยนั้น  ปจฺเจกูพฺุทฺโธ อ.พรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้า  สุเนตฺโต  นาม 

ชื่่�อว่าสุเนตรื่  นิสฺสาย อาศีัยแล้ว  นคฺรํ ซึ่่�งพรื่ะนค้รื่  วิหรติ ย่อมอยู่  ปณฺณสาลฺายํ 

ในบรื่รื่ณศีาลา ฯ

 ก็ ในสมัยนั้น พรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้าชื่่�อว่าสุเนตรื่ อาศีัยพรื่ะนค้รื่ ย่อมอยู่ในบรื่รื่ณศีาลา

 จศีัพทำ์ วากยารื่ัมภโชื่ตกะ  เตน วิเสสนะของ สมเยนๆ ตติยากาลสัตตมีใน วิห่รื่ติ   

นามศีัพทำ์ สัญญาโชื่ตกะเข้ากับ สุเนตฺโตๆ วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทำฺโธๆ สุทำธกัตตาใน  

วิห่รื่ติๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  นค้รื่ำ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ สมานกาลกิรื่ิยาใน  
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วิห่รื่ติ  ปณฺณสาลายำ วิสยาธารื่ะใน วิห่รื่ติ ฯ

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

๓๔. โส  ตำ  ปิณฺฑาย  ปวิสนฺตำ  นค้รื่ทำฺวารื่นฺตเรื่  �ิตำ  ทำิสฺวา  “อยำ  นิมฺมาตาปิติโก,   

อิมสฺม่  ปห่เฏ,  ทำณฺโฑ  นตฺถิ,  อิมำ  ปห่รื่ิตฺวา  สิปฺปํ  วีมำสิสฺสามีติ  ปจฺเจกพุทำฺธสฺส   

ทำกฺขิณกณฺณโสตำ  สนฺธาย  สกฺขรื่ำ  ขิปิ ฯ

 โส  (ปุรื่ิโส)  ตำ  (ปจฺเจกพุทำฺธำ)  ปิณฺฑาย  ปวิสนฺตำ  นค้รื่ทำฺวารื่นฺตเรื่  �ิตำ  ทำิสฺวา  “อยำ  (ปจฺเจกพุทำฺโธ)   

นิมฺมาตาปิติโก  (โห่ติ),  อิมสฺม่  (ปจฺเจกพุทำฺเธ  มยา)  ปห่เฏ,  ทำณฺโฑ  นตฺถิ,  (อห่ำ)  อิมำ   

(ปจฺเจกพุทำฺธำ)  ปห่รื่ิตฺวา  สิปฺปํ  วีมำสิสฺสามีติ  (จินฺเตตฺวา)  ปจฺเจกพุทำฺธสฺส  ทำกฺขิณกณฺณโสตำ  

สนฺธาย  สกฺขรื่ำ  ขิปิ ฯ

 โส  (ปุริโส) อ.บุรืุ่ษนั้น  ทิสฺวา เห่็นแล้ว  ตํ  (ปจฺเจกูพฺุทฺธํ) ซึ่่�งพรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้านั้น  

ปวิสนฺตํ ผูู้้เข้าไปอยู่  ปิณฺฑาย เพ่�อก้อนข้าว  ฅิตํ ผูู้้ย่นแล้ว  นคฺรทฺวารนฺตเร ใน

รื่ะห่ว่างแห่่งปรื่ะตูแห่่งพรื่ะนค้รื่  (จินฺเตตฺวา) ค้ิดแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  (ปจฺเจกูพฺุทฺโธ) 

อ.พรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้านี้  นิมฺมาตาปิติโกู เป็นผูู้้มีมารื่ดาและบิดาออกแลว  (โหติ) ย่อม

เป็น,  อิมสฺมึ  (ปจฺเจกูพฺุทฺเธ) ค้รื่ั้นเม่�อพรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้านี้  (มยา) อันเรื่า  ปหเฏฺ 

ปรื่ะห่ารื่แล้ว,  ทณฺโฑ อ.สินไห่ม  นตฺถุิ ย่อมไม่มี,  (อหํ) อ.เรื่า  ปหริตฺวา ปรื่ะห่ารื่แล้ว  

อิมํ  (ปจฺเจกูพฺุทฺธํ) ซึ่่�งพรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้านี้  วีมํสิสฺสามิ จักทำดลอง  สิปฺปํ ซึ่่�งศีิลปะ”  

อิติ ดังนี้  ขิปิ ดีดแล้ว  สกฺูขรํ ซึ่่�งก้อนกรื่วด  สนฺธาย ห่มายเอา  ทกฺูขิณกูณฺณโสตํ 

ซึ่่�งชื่่องแห่่งหู่เบ่้องขวา  ปจฺเจกูพฺุทฺธสฺส ของพรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้า ฯ

 บุรืุ่ษนั้น เห่็นพรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้านั้น ผูู้้กำาลังเข้าไปเพ่�อบิณฑบาต ผูู้้ย่นอยู่ ณ รื่ะห่ว่าง

ปรื่ะตูพรื่ะนค้รื่ ก็ค้ิดว่า “พรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้านี้ ไม่มีมารื่ดาและบิดา, เม่�อเรื่าปรื่ะห่ารื่

พรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้านี้, สินไห่ม ย่อมไม่มี, เรื่าจักปรื่ะห่ารื่พรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้านี้ ทำดลอง

ศีิลปะ” จ่งดีดก้อนกรื่วดไปห่มายเอาชื่่องหู่เบ่้องขวาของพรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้า

 โส วิเสสนะของ ปุรื่ิโสๆ สุทำธกัตตาใน ขิปิๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ตำ วิเสสนะของ  

ปจฺเจกพุทำฺธำๆ อวุตตกัมมะใน ทำิสฺวา  ปิณฺฑาย สัมปทำานใน ปวิสนฺตำๆ วิเสสนะของ 

ปจฺเจกพุทำฺธำ  นค้รื่ทำฺวารื่นฺตเรื่ วิสยาธารื่ะใน ฅิตำๆ วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทำฺธำ  ทำิสฺวา 

ปุพพกาลกิรื่ิยาใน จินฺเตตฺวา  “อยำ วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทำฺโธๆ สุทำธกัตตาใน โห่ติๆ  

อาขยาตบทำกัตตุวาจก  นิมฺมานาปิติโก วิกติกัตตาใน โห่ติ,  อิมสฺม่ วิเสสนะของ  
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ปจฺเจกพุทำฺเธ ลักขณะใน ปห่เฏๆ ลักขณกิรื่ิยา  มยา อนภิห่ิตกัตตาใน ปห่เฏ,  ทำณฺโฑ 

สุทำธกัตตาใน นตฺถิๆ กิรื่ิยาบทำกัตตุวาจก,  อห่ำ สุทำธกัตตาใน วีมำสิสฺสามิๆ อาขยาตบทำ

กัตตุวาจก  อิมำ วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทำฺธำๆ อวุตตกัมมะใน ปห่รื่ิตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยา 

ใน วีมำสิสฺสามิ  สิปฺปํ อวุตตกัมมะใน วีมำสิสฺสามิ”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน จินฺเตตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิรื่ิยาใน ขิปิ  ปจฺเจกพุทำฺธสฺส สามีสัมพันธะใน ทำกฺขิณกณฺณโสตำๆ อวุตต- 

กัมมะใน สนฺธายๆ กิรื่ิยาวิเสสนะใน ขิปิ  สกฺขรื่ำ อวุตตกัมมะใน ขิปิ ฯ

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

๓๕. ทำกฺขิเณน  กณฺณโสเตน  ปวิสิตฺวา  วาเมน  นิกฺขมิ ฯ

 (สกฺขรื่ำ)  ทำกฺขิเณน  กณฺณโสเตน  ปวิสิตฺวา  วาเมน  (กณฺณโสเตน)  นิกฺขมิ ฯ

 (สกฺูขรํ) อ.ก้อนกรื่วด  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  กูณฺณโสเตน ทำางชื่่องแห่่งหู่  ทกฺูขิเณน 

เบ่้องขวา  นิกฺูขมิ ออกไปแล้ว  (กูณฺณโสเตน) ทำางชื่่องแห่่งหู่  วาเมน เบ่้องซึ่้าย ฯ

 ก้อนกรื่วด เข้าไปทำางชื่่องหู่เบ่้องขวา ออกไปทำางชื่่องหู่เบ่้องซึ่้าย

 สกฺขรื่ำ สุทำธกัตตาใน นิกฺขมิๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ทำกฺขิเณน วิเสสนะของ กณฺณ- 

โสเตนๆ ตติยาวิเสสนะใน ปวิสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน นิกฺขมิ  วาเมน วิเสสนะของ 

กณฺณโสเตนๆ ตติยาวิเสสนะใน นิกฺขมิ ฯ

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

๓๖. ทำุกฺขา  เวทำนา  อุปฺปชืฺ่ชื่ิ ฯ  

 เวทนา อ.เวทำนา  ทุกฺูขา อันเป็นทำุกข์  อุปฺปชฺชิ เกิดข่้นแล้ว ฯ

 ทำุกขเวทำนา ก็เกิดข่้น

 ทำุกฺขา วิเสสนะของ เวทำนาๆ สุทำธกัตตาใน อุปฺปชืฺ่ชื่ิๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก ฯ

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

๓๗. ปจฺเจกพุทำฺโธ  ภิกฺขาย  จรื่ิตำุ  นาสกฺขิ,  อากาเสน  ปณฺณสาลำ  ค้นฺตฺวา  ปรื่ินิพฺพายิ ฯ

 ปจฺเจกพุทำฺโธ  ภิกฺขาย  จรื่ิตำุ  น  อสกฺขิ,  อากาเสน  ปณฺณสาลำ  ค้นฺตฺวา  ปรื่ินิพฺพายิ ฯ

 ปจฺเจกูพฺุทฺโธ อ.พรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้า  น  อสกฺูขิ ไม่ได้อาจแล้ว  จริตุํ เพ่�ออันเทำี�ยว

ไป  ภิกฺูขาย เพ่�อภิกษา  คฺนฺตฺวา ไปแล้ว  ปณฺณสาลฺํ สู่บรื่รื่ณศีาลา  อากูาเสน ทำาง
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อากาศี  ปรินิพฺฺพฺายิ ปรื่ินิพพานแล้ว ฯ

 พรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้า ไม่ได้อาจเพ่�อจะเทำี�ยวไปเพ่�อภิกษา จ่งไปยังบรื่รื่ณศีาลา ทำาง

อากาศี ปรื่ินิพพานแล้ว

 ปจฺเจกพุทำฺโธ สุทำธกัตตาใน อสกฺขิ และ ปรื่ินิพฺพายิ  อสกฺขิ ก็ดี  ปรื่ินิพฺพายิ ก็ดี 

อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ภิกฺขาย สัมปทำานใน จรื่ิตุำๆ ตุมัตถสัมปทำานใน อสกฺขิ  นศีัพทำ์  

ปฏิเสธะใน อสกฺขิ,  อากาเสน ตติยาวิเสสนะใน ค้นฺตฺวา  ปณฺณสาลำ สัมปาปุณียกัมมะ 

ใน ค้นฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน ปรื่ินิพฺพายิ ฯ

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

๓๘. มนุสฺสา,  ปจฺเจกพุทำฺเธ  อนาค้จฺฉนฺเต,  “กิญฺฺจิ  อผู้าสุกำ  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  ตตฺถ   

ค้นฺตฺวา  ตำ  ปรื่ินิพฺพุตำ  ทำิสฺวา  โรื่ทำ่สุ  ปรื่ิเทำว่สุ ฯ

 มนุสฺสา,  ปจฺเจกพุทำฺเธ  อนาค้จฺฉนฺเต,  “กิญฺฺจิ  อผู้าสุกำ  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  ตตฺถ  (ฅาเน)   

ค้นฺตฺวา  ตำ  (ปจฺเจกพุทำฺธำ)  ปรื่ินิพฺพุตำ  ทำิสฺวา  โรื่ทำ่สุ  ปรื่ิเทำว่สุ ฯ

 มนุสฺสา อ.มนุษย์ ทำ.,  ปจฺเจกูพฺุทฺเธ ค้รื่ั้นเม่�อพรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้า  อนาคฺจฺฉนฺเต 

ไม่มาอยู่,  จินฺเตตฺวา ค้ิดแล้ว  อิติ ว่า  “อผาสุกูํ อ.ค้วามไม่ผู้าสุก  กูิญฺฺจิ อะไรื่ๆ   

ภวิสฺสติ จักมี”  อิติ ดังนี้  คฺนฺตฺวา ไปแล้ว  ตตฺถุ  (ฅาเน) ในทำี�นั้น  ทิสฺวา เห่็นแล้ว   

ตํ  (ปจฺเจกูพฺุทฺธํ) ซึ่่�งพรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้านั้น  ปรินิพฺฺพฺุตํ ผูู้้ปรื่ินิพพานแล้ว  โรทึสุ 

รื่้องไห่้แล้ว  ปริเทวึสุ ค้รื่ำ�าค้รื่วญแล้ว ฯ

 พวกมนุษย์, เม่�อพรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้าไม่มา, ก็ค้ิดว่า “ค้วามไม่ผู้าสุกบางอย่าง จักมี”  

จ่งไปในทำี�นั้น เห่็นพรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้านั้นผูู้้ปรื่ินิพพานแล้ว ก็รื่้องไห่้ค้รื่ำ�าค้รื่วญแล้ว

 มนุสฺสา สุทำธกัตตาใน โรื่ทำ่สุ และ ปรื่ิเทำว่สุ  โรื่ทำ่สุ ก็ดี  ปรื่ิเทำว่สุ ก็ดี อาขยาตบทำ

กัตตุวาจก,  ปจฺเจกพุทำฺเธ ลักขณะใน อนาค้จฺฉนฺเตๆ ลักขณกิรื่ิยา,  “กิญฺฺจิ วิเสสนะ

ของ อผู้าสุกำๆ สุทำธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน  

จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน ค้นฺตฺวา  ตตฺถ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน  

ค้นฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน ทำิสฺวา  ตำ ก็ดี  ปรื่ินิพฺพุตำ ก็ดี วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทำฺธำๆ 

อวุตตกัมมะใน ทำิสฺวาๆ ปุพพกาลกิิรื่ิยาใน โรื่ทำ่สุ และ ปรื่ิเทำว่สุ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๓๙. โสปิ  มห่าชื่นำ  ค้จฺฉนฺตำ  ทำิสฺวา  ตตฺถ  ค้นฺตฺวา  ปจฺเจกพุทำฺธำ  สญฺฺชื่านิตฺวา  “อยำ  ปิณฺฑาย 

ปวิสนฺโต  ทำฺวารื่นฺตเรื่  มม  สมฺมุขีภูโต,  อห่ำ  อตฺตโน  สิปฺปํ  วีมำสนฺโต  อิมำ  ปห่รื่ินฺติ   

อาห่ ฯ

 โสปิ  (ปุรื่ิโส)  มห่าชื่นำ  ค้จฺฉนฺตำ  ทำิสฺวา  ตตฺถ  (ฅาเน)  ค้นฺตฺวา  ปจฺเจกพุทำฺธำ  สญฺฺชื่านิตฺวา   

“อยำ  (ปจฺเจกพุทำฺโธ)  ปิณฺฑาย  ปวิสนฺโต  ทำฺวารื่นฺตเรื่  มม  สมฺมุขีภูโต  (โห่ติ),  อห่ำ  อตฺตโน  สิปฺปํ  

วีมำสนฺโต  อิมำ  (ปจฺเจกพุทำฺธำ)  ปห่รื่ินฺติ  อาห่ ฯ

 โสปิ  (ปุริโส) อ.บุรืุ่ษแม้นั้น  ทิสฺวา เห่็นแล้ว  มหาชนํ ซึ่่�งมห่าชื่น  คฺจฺฉนฺตํ ผูู้้ไป

อยู่  คฺนฺตฺวา ไปแล้ว  ตตฺถุ  (ฅาเน) ในทำี�นั้น  สญฺฺชานิตฺวา จำาได้แล้ว  ปจฺเจกูพฺุทฺธํ  

ซึ่่�งพรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้า  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  (ปจฺเจกูพฺุทฺโธ) อ.พรื่ะปัจเจก-

พุทำธเจ้านี้  ปวิสนฺโต เม่�อเข้าไป  ปิณฺฑาย เพ่�อก้อนข้าว  สมฺมุขีภูโต เป็นผูู้้มีห่น้า

พรื่้อมเป็นแล้ว  มม แห่่งกรื่ะผู้ม  ทฺวารนฺตเร ในรื่ะห่ว่างแห่่งปรื่ะตู  (โหติ) ย่อมเป็น,  

อหํ อ.กรื่ะผู้ม  วีมํสนฺโต เม่�อทำดลอง  สิปฺปํ ซึ่่�งศีิลปะ  อตฺตโน ของตน  ปหรึ ปรื่ะห่ารื่

แล้ว  อิมํ  (ปจฺเจกูพฺุทฺธํ) ซึ่่�งพรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้านี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรืุ่ษแม้นั้น เห่็นมห่าชื่นผูู้้กำาลังไป จ่งไปในทำี�นั้น จำาพรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้าได้ ก็กล่าวว่า 

“พรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้านี้ เม่�อเข้าไปบิณฑบาต เป็นผูู้้มีห่น้าพรื่้อมแห่่งเรื่าทำี�รื่ะห่ว่างปรื่ะตู, 

กรื่ะผู้ม เม่�อจะทำดลองศีิลปะของตน จ่งปรื่ะห่ารื่พรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้านี้”

 อปิศีัพทำ์ อเปกขัตถะเข้ากับ โสๆ วิเสสนะของ ปุรื่ิโสๆ สุทำธกัตตาใน อาห่ๆ อาขยาต-

บทำกัตตุวาจก  มห่าชื่นำ อวุตตกัมมะใน ทำิสฺวา  ค้จฺฉนฺตำ วิเสสนะของ มห่าชื่นำ  ทำิสฺวา  

ปุพพกาลกิรื่ิยาใน ค้นฺตฺวา  ตตฺถ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน ค้นฺตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิรื่ิยาใน สญฺฺชื่านิตฺวา  ปจฺเจกพุทำฺธำ อวุตตกัมมะใน สญฺฺชื่านิตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยา

ใน อาห่  “อยำ วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทำฺโธๆ สุทำธกัตตาใน โห่ติๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  

ปิณฺฑาย สัมปทำานใน ปวิสนฺโตๆ อัพภันตรื่กิรื่ิยาของ ปจฺเจกพุทำฺโธ  ทำฺวารื่นฺตเรื่  

วิสยาธารื่ะใน สมฺมุขีภูโต  เม สามีสัมพันธะใน สมฺมุขีภูโตๆ วิิกติกัตตาใน โห่ติ,   

อห่ำ สุทำธกัตตาใน ปห่รื่่ๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน สิปฺปํๆ  

อวุตตกัมมะใน วีมำสนฺโตๆ อัพภันตรื่กิรื่ิยาของ อห่ำ  อิมำ วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทำฺธำๆ 

อวุตตกัมมะใน ปห่รื่่”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน อาห่ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๔๐. มนุสฺสา  “อิมินา  กิรื่  ปาเปน  ปจฺเจกพุทำฺโธ  ปห่โฏ,  ค้ณฺห่ถ  ค้ณฺห่ถาติ  โปเถตฺวา   

ตตฺเถว  นำ  ชื่ีวิตกฺขยำ  ปาเปสุำ ฯ

 มนุสฺสา  “อิมินา  กิรื่  ปาเปน  (ปุรื่ิเสน)  ปจฺเจกพุทำฺโธ  ปห่โฏ,  (ตุมฺเห่)  ค้ณฺห่ถ  (ตุมฺเห่)   

ค้ณฺห่ถาติ  (วตฺวา)  โปเถตฺวา  ตตฺถ  เอว  (ฅาเน)  นำ  (ปุรื่ิสำ)  ชื่ีวิตกฺขยำ  ปาเปสุำ ฯ

 มนุสฺสา อ.มนุษย์ ทำ.  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “กูิร ได้ยินว่า  ปจฺเจกูพฺุทฺโธ อ.พรื่ะ-

ปัจเจกพุทำธเจ้า  อิมินา  ปาเปน  (ปุริเสน) อันบุรืุ่ษ ผูู้้ชื่ั�วนี้  ปหโฏฺ ปรื่ะห่ารื่แล้ว,   

(ตุมฺเห) อ.ทำ่าน ทำ.  คฺณฺหถุ จงจับ  (ตุมฺเห) อ.ทำ่าน ทำ.  คฺณฺหถุ จงจับ”  อิติ ดังนี้   

โปเถุตฺวา โบยแล้ว  นํ  (ปุริสํ) ยังบุรืุ่ษนั้น  ปาเปสุํ ให่้ถ่งแล้ว  ชีวิตกฺูขยํ ซึ่่�งค้วามสิ้น

ไปแห่่งชื่ีวิต  ตตฺถุ  เอว  (ฅาเน) ในทำี�นั้นนั�นเทำียว ฯ

 พวกมนุษย์ กล่าวว่า “ได้ยินว่า พรื่ะปัจเจกพุทำธเจ้า ถูกบุรืุ่ษผูู้้ชื่ั�วค้นนี้ปรื่ะห่ารื่แล้ว, 

พวกทำ่าน จงจับ พวกทำ่าน จงจับ” โบยบุรืุ่ษนั้น ให่้ถ่งค้วามสิ้นชื่ีวิตในทำี�นั้นั�นแห่ละ

 มนุสฺสา เห่ตุกัตตาใน ปาเปสุำๆ อาขยาตบทำเห่ตุกัตตุวาจก  “กิรื่ศีัพทำ์ อนุสสวนัตถะ   

ปจฺเจกพุทำฺโธ วุตตกัมมะใน ปห่โฏๆ กิตบทำกัมมวาจก  อิมินา ก็ดี  ปาเปน ก็ดี วิเสสนะ

ของ ปุรื่ิเสนๆ อนภิห่ิตกัตตาใน ปห่โฏ,  ตุมฺเห่ สุทำธกัตตาใน ค้ณฺห่ถๆ อาขยาตบทำ

กัตตุวาจก  ตุมฺเห่ สุทำธกัตตาใน ค้ณฺห่ถๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน 

วตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน โปเถตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน ปาเปสุำ  เอวศีัพทำ์ อวธารื่ณะ 

เข้ากับ ตตฺถๆ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธารื่ะใน ปาเปสุำ  นำ วิเสสนะของ ปุรื่ิสำๆ  

การื่ิตกัมมะใน ปาเปสุำ  ชื่ีวิตกฺขยำ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาเปสุำ ฯ

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

๔๑. โส  อวีจิมฺห่ิ  นิพฺพตฺติตฺวา,  ยาวายำ  มห่าป�วี  โยชื่นำ  อุสฺสนฺนา;  ตาว  ปจิตฺวา 

วิปากาวเสเสน  ค้ิชืฺ่ฌกูฏมตฺถเก  สฏฺ�ิกูฏเปโต  หุ่ตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ

 โส  (ปุรื่ิโส)  อวีจิมฺห่ิ  นิพฺพตฺติตฺวา,  ยาว  อยำ  มห่าป�วี  โยชื่นำ  อุสฺสนฺนา;  ตาว  ปจิตฺวา   

วิปากาวเสเสน  ค้ิชืฺ่ฌกูฏมตฺถเก  สฏฺ�ิกูฏเปโต  หุ่ตฺวา  นิพฺพตฺติ”  (อิติ) ฯ (เปิดข้อ ๖ ห่น้า ๒๑๕)

 โส  (ปุริโส) อ.บุรืุ่ษนั้น  นิพฺฺพฺตฺติตฺวา บังเกิดแล้ว  อวีจิมฺหิ ในมห่านรื่กชื่่�อว่าอเวจี  

ปจิตฺวา ไห่ม้แล้ว,  อยํ  มหาปฅวี อ.แผู้่นดินให่ญ่นี้  อุสฺสนฺนา ห่นาข่้นแล้ว  โยชนํ 

สิ้นโยชื่น์  ยาว เพียงใด,  ตาว เพียงนั้น  สฏฺฺฅิกููฏฺเปโต เป็นเปรื่ตมีศีีรื่ษะอันค้้อนห่ก



249วรรค] ๑๓. เรื่่�องสััฏฐิิกููฏเปรื่ต

สิบทำำาลายแล้ว  คฺิชฺฌกููฏฺมตฺถุเกู บนยอดแห่่งภูเขาชื่่�อว่าค้ิชื่ฌกูฏ  วิปากูาวเสเสน 

เพรื่าะวิบากอันเห่ล่อลง  หุตฺวา เป็น  นิพฺฺพฺตฺติ บังเกิดแล้ว”  (อิติ) ดังนี้ ฯ

 บุรืุ่ษนั้น บังเกิดในอเวจีไห่ม้แล้ว ตรื่าบเทำ่าทำี�แผู้่นดินให่ญ่นี้ห่นาข่้นห่น่�งโยชื่น์ บังเกิด

เป็นสัฏฐิกูฏเปรื่ต บนยอดภูเขาค้ิชื่ฌกูฏ เพรื่าะวิบากทำี�เห่ล่อ” ดังนี้

 โส วิเสสนะของ ปุรื่ิโสๆ สุทำธกัตตาใน นิพฺพตฺติๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  อวีจิมฺห่ิ  

วิสยาธารื่ะใน นิพฺพตฺติตฺวา,  อยำ วิเสสนะใน มห่าปฅวีๆ สุทำธกัตตาใน อุสฺสนฺนาๆ  

กิตบทำกัตตุวาจก  ยาวศีัพทำ์ ปรื่ิจเฉทำนัตถะ  โยชื่นำ อัจจันตสังโยค้ะใน อุสฺสนฺนา,  ตาว-

ศีัพทำ์ ปรื่ิจเฉทำนัตถะ  ปจิตฺวา ปุพพกาลกิรื่ิยาใน หุ่ตฺวา  วิปากาวเสเสน เห่ตุใน หุ่ตฺวา   

ค้ิชืฺ่ฌกูฏมตฺถเก วิสยาธารื่ะใน สฏฺฅิกูฏเปโตๆ วิกติกัตตาใน หุ่ตฺวาๆ สมานกาลกิรื่ิยา

ใน นิพฺพตฺติ”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน กเถสิ ฯ

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

๔๒. สตฺถา  อิมมสฺส  ปุพฺพกมฺมำ  กเถตฺวา  “ภิกฺขเว  พาลสฺส  นาม  สิปฺปํ  วา  อิสฺสรื่ิยำ  วา 

อุปฺปชืฺ่ชื่มานำ  อนตฺถาย  อุปฺปชืฺ่ชื่ติ,  พาโล  ห่ิ  สิปฺปํ  วา  อิสฺสรื่ิยำ  วา  ลภิตฺวา   

อตฺตโน  อนตฺถเมว  กโรื่ตีติ  อนุสนฺธ่  ฆเฏตฺวา  ธมฺมำ  เทำเสนฺโต  อิมำ  ค้าถมาห่

  “ยาวเทว  อนตฺถุาย    ญฺตฺตํ  พฺาลฺสฺส  ชายติ,

  หนฺติ  พฺาลฺสฺส  สุกฺูกูํสํ    มุทฺธมสฺส  วิปาตยนฺติ ฯ

 สตฺถา  อิมำ  อสฺส  (เปตสฺส)  ปุพฺพกมฺมำ  กเถตฺวา  “ภิกฺขเว  พาลสฺส  นาม  สิปฺปํ  วา  อิสฺสรื่ิยำ  วา  

อุปฺปชืฺ่ชื่มานำ  อนตฺถาย  อุปฺปชืฺ่ชื่ติ,  พาโล  ห่ิ  สิปฺปํ  วา  อิสฺสรื่ิยำ  วา  ลภิตฺวา  อตฺตโน  อนตฺถำ  

เอว  กโรื่ตีติ  (วตฺวา)  อนุสนฺธ่  ฆเฏตฺวา  ธมฺมำ  เทำเสนฺโต  อิมำ  ค้าถำ  อาห่

  “ยาวเทว  อนตฺถุาย    ญฺตฺตํ  พฺาลฺสฺส  ชายติ,

  (ตํ  ฃตฺตํ)  หนฺติ  พฺาลฺสฺส  สุกฺูกูํสํ   มุทฺธํ  อสฺส  (พฺาลฺสฺส)  วิปาตยนฺติ ฯ

 สตฺถุา อ.พรื่ะศีาสดา  กูเถุตฺวา ค้รื่ั้นตรื่ัสแล้ว  ปุพฺฺพฺกูมฺมํ ซึ่่�งกรื่รื่มในกาลก่อน  อสฺส  

(เปตสฺส) ของเปรื่ตนั้น  อิมํ นี้  (วตฺวา) ตรื่ัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺูขเว ดูก่อนภิกษุ ทำ.  

สิปฺปํ วา อ.ศีิลปะห่รื่่อ  อิสฺสริยํ  วา ห่รื่่อว่า อ.ค้วามเป็นให่ญ่  อุปฺปชฺชมานํ เม่�อเกิด

ข่้น  พฺาลฺสฺส  นาม ชื่่�อ แก่ค้นพาล  อุปฺปชฺชติ ย่อมเกิดข่้น  อนตฺถุาย เพ่�อค้วาม

ฉิบห่ายมิใชื่่ปรื่ะโยชื่น์,  หิ ด้วยว่า  พฺาโลฺ อ.ค้นพาล  ลฺภิตฺวา ได้แล้ว  สิปฺปํ  วา  

ซึ่่�งศีิลปะห่รื่่อ  อิสฺสริยํ  วา ห่รื่่อว่าซึ่่�งค้วามเป็นให่ญ่  กูโรติ ย่อมกรื่ะทำำา  อนตฺถุํ  เอว  
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ซึ่่�งค้วามฉิบห่ายมิใชื่่ปรื่ะโยชื่น์นั�นเทำียว  อตฺตโน แก่ตน”  อิติ ดังนี้  อนุสนฺธึ   

ฆเฏฺตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต เม่�อทำรื่ง ส่บต่อ ซึ่่�งอนุสนธิ แสดง ซึ่่�งธรื่รื่ม  อาห ตรื่ัสแล้ว  

อิมํ  คฺาถุํ ซึ่่�งพรื่ะค้าถานี้  อิติ ว่า  

“ฃตฺตํ อ.ค้วามเป็นค้่ออันรืู่้  ชายติ ย่อมเกิด  พฺาลฺสฺส แก่ค้น

พาล  อนตฺถุาย เพ่�อค้วามฉิบห่ายมิใชื่่ปรื่ะโยชื่น์  ยาวเทว 

เพียงใดนั�นเทำียว,  (ตํ  ฃตฺตํ) อ.ค้วามเป็นค้่ออันรืู่้นั้น  มุทฺธํ ยัง

ปัญญาชื่่�อว่ามุทำธา  อสฺส  (พฺาลฺสฺส) ของค้นพาลนั้น  วิปาตยํ 

ให่้ตกไปอยู่  หนฺติ ย่อมฆ่า  สุกฺูกูํสํ ซึ่่�งส่วนแห่่งธรื่รื่มอันขาว  

พฺาลฺสฺส ของค้นพาล”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พรื่ะศีาสดา ค้รื่ั้นตรื่ัสบุพพกรื่รื่มนี้ของเปรื่ตนั้น ตรื่ัสว่า “ภิกษุทำั้งห่ลาย ศีิลปะห่รื่่อค้วาม

เป็นให่ญ่ เม่�อเกิดข่้นชื่่�อแก่ค้นพาล ย่อมเกิดข่้นเพ่�อค้วามฉิบห่ายมิใชื่่ปรื่ะโยชื่น์, ด้วย

ว่า ค้นพาล ได้ศีิลปะห่รื่่อค้วามเป็นให่ญ่ ย่อมทำำาค้วามฉิบห่ายมิใชื่่ปรื่ะโยชื่น์เทำ่านั้น 

แก่ตน” เม่�อทำรื่งส่บต่ออนุสนธิแสดงธรื่รื่ม จ่งตรื่ัสพรื่ะค้าถานี้ว่า 

“ค้วามเป็นค้่ออันรืู่้ ย่อมเกิดแก่ค้นพาล เพ่�อค้วามฉิบห่ายมิใชื่่

ปรื่ะโยชื่น์ เพียงใดนั�นเทำียว, ค้วามเป็นค้่ออันรืู่้นั้น ยังปัญญาทำี�

ชื่่�อมุทำธา ของค้นพาลนั้น ให่้ตกไปอยู่ ย่อมฆ่าส่วนแห่่งกุศีล-

ธรื่รื่มทำี�เป็นธรื่รื่มอันขาวของค้นพาล”

 สตฺถา สุทำธกัตตาใน อาห่ๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  อิมำ วิเสสนะของ ปุพฺพกมฺมำ  อสฺส  

วิเสสนะของ เปตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปุพฺพกมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน กเถตฺวาๆ  

ลักขณัตถะ  “ภิกฺขเว อาลปนะ  สิปฺปํ ก็ดี  อิสฺสรื่ิยำ ก็ดี สุทำธกัตตาใน อุปฺปชืฺ่ชื่ติๆ อาขยาต-

บทำกัตตุวาจก  นามศีัพทำ์ สัญญาโชื่ตกะเข้ากับ พาลสฺสๆ สัมปทำานใน อุปฺปชืฺ่ชื่มานำๆ 

อัพภันตรื่กิรื่ิยาของ สิปฺปํ และ อิสฺสรื่ิยำ  วา สองศีัพทำ์ ปทำวิกัปปัตถะเข้ากับ สิปฺปํ และ 

อิสฺสรื่ิยำ  อนตฺถาย สัมปทำานใน อุปฺปชืฺ่ชื่ติ,  ห่ิศีัพทำ์ ผู้ลโชื่ตกะ  พาโล สุทำธกัตตาใน  

กโรื่ติๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  สิปฺปํ ก็ดี  อิสฺสรื่ิยำ ก็ดี อวุตตกัมมะใน ลภิตฺวา  วา- 

สองศีัพทำ์ ปทำวิกัปปัตถะเข้ากับ สิปฺปํ และ อิสฺสรื่ิยำ  ลภิตฺวา ปุพพกาลกิรื่ิยาใน กโรื่ติ   

อตฺตโน สัมปทำานใน กโรื่ติ  เอวศีัพทำ์ อวธารื่ณะเข้ากับ อนตฺถำๆ อวุตตกัมมะใน  

กโรื่ติ”  อิติศีัพทำ์ อาการื่ะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิรื่ิยาใน ฆเฏตฺวา  อนุสนฺธ่ อวุตตกัมมะ 



251วรรค] ๑๓. เรื่่�องสััฏฐิิกููฏเปรื่ต

ใน ฆเฏตฺวาๆ สมานกาลกิรื่ิยาใน เทำเสนฺโต  ธมฺมำ อวุตตกัมมะใน เทำเสนฺโตๆ  

อัพภันตรื่กิรื่ิยาของ สตฺถา  อิมำ วิเสสนะของ ค้าถำๆ อวุตตกัมมะใน อาห่ 

“ฃตฺตำ สุทำธกัตตาใน ชื่ายติๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ยาวเทำว 

ปรื่ิจเฉทำนัตถะ  อนตฺถาย สัมปทำานใน ชื่ายติ  พาลสฺส สัมปทำาน

ใน ชื่ายติ,  ตำ วิเสสนะของ ฃตฺตำ สุทำธกัตตาใน ห่นฺติๆ อาขยาต-

บทำกัตตุวาจก  พาลสฺส สามีสัมพันธะใน สุกฺกำสำๆ อวุตตกัมมะ 

ใน ห่นฺติ  มุทำฺธำ การื่ิตกัมมะใน วิปาตยำ  อสฺส วิเสสนะของ  

พาลสฺสๆ สามีสัมพันธะใน มุทำฺธำ  วิปาตยำ อัพภันตรื่กิรื่ิยาของ 

ฃตฺตำ”  อิติศีัพทำ์ สรืู่ปะใน อิมำ  ค้าถำ ฯ

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

๔๓. ตตฺถ  “ยาวเทวาติ:  อวธิปรื่ิจฺเฉทำนตฺเถ  นิปาโต ฯ

 ตตฺถ  (ค้าถายำ)  “ยาวเทวาติ:  (สทำฺโทำ)  อวธิปรื่ิจฺเฉทำนตฺเถ  นิปาโต  (โห่ติ) ฯ

 (สทฺโท) อ.ศีัพทำ์  “ยาวเทวาติ ว่า “ยาวเทำว” ดังนี้  ตตฺถุ  (คฺาถุายํ) ในพรื่ะค้าถา

นั้น  นิปาโต เป็นนิบาต  (โหติ) ย่อมลง  อวธิปริจฺเฉทนตฺเถุ ในอรื่รื่ถค้่อการื่กำาห่นด 

ซึ่่�งเขตแดน ฯ

 ศีัพทำ์ว่า “ยาวเทำว” ในพรื่ะค้าถานั้น เป็นนิบาต ในอรื่รื่ถค้่อการื่กำาห่นดเขตแดน

 ตตฺถ วิเสสนะของ ค้าถายำๆ วิสยาธารื่ะใน สทำฺโทำ  “ยาวเทำว” สรืู่ปะใน อิติๆ ศีัพทำ์  

สรืู่ปะใน สทำฺโทำๆ สุทำธกัตตาใน โห่ติๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  อวธิปรื่ิจฺเฉทำนตฺเถ  

วิสยาธารื่ะใน โห่ติ  นิปาโต วิกติกัตตาใน โห่ติ ฯ

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

๔๔. ญฺตฺตนฺติ:  ชื่านนภาโว ฯ  

 ชานนภาโว อ.ค้วามเป็นค้่ออันรืู่้  ฃตฺตนฺติ ชื่่�อว่าฃตฺตำ ฯ

 ค้วามเป็นค้่ออันรืู่้ ชื่่�อว่าฃตฺตำ.

 ฃตฺตำ สรืู่ปะใน อิติๆ ศีัพทำ์ สัญญาโชื่ตกะเข้ากับ ฃตฺตำ  ชื่านนภาโว ลิงค้ัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๔๕. ยมฺปิ  สิปฺปํ  ชื่านาติ,  ยมฺห่ิ  วา  อิสฺสรื่ิเย  ยาย  วา  ยสสมฺปตฺติยา  �ิโต  ชื่เนน   

ญฺายติ  ปากโฏ  ปญฺฺญฺาโต  โห่ติ,  ตสฺเสตำ  นามำ ฯ

 (ปุคฺ้ค้โล)  ยมฺปิ  สิปฺปํ  ชื่านาติ,  (ปุคฺ้ค้โล)  ยมฺห่ิ  วา  อิสฺสรื่ิเย  ยาย  วา  ยสสมฺปตฺติยา  �ิโต  

ชื่เนน  ญฺายติ  ปากโฏ  (ชื่เนน)  ปญฺฺญฺาโต  โห่ติ,  ตสฺส  (อิสฺสรื่ิยสฺส  วา  ยสสมฺปตฺติยา  วา)  เอตำ   

“ฃตฺตนฺติ  วจนำ)  นามำ  (โห่ติ) ฯ

 (ปุคฺฺคฺโลฺ) อ.บุค้ค้ล  ชานาติ ย่อมรืู่้  ยมฺปิ  สิปฺปํ ซึ่่�งศีิลปะแม้ใด,  (ปุคฺฺคฺโลฺ) อ.บุค้ค้ล  ฅิโต 

ดำารื่งอยู่แล้ว  ยมฺหิ  วา  อิสฺสริเย ในค้วามเป็นให่ญ่ใดห่รื่่อ  ยาย  วา  ยสสมฺปตฺติยา  

ห่รื่่อว่า ในค้วามถ่งพรื่้อมด้วยยศีใด  ชเนน อันชื่น  ฃายติ ย่อมรืู่้  ปากูโฏฺ ค้่อว่า เป็น

ผูู้้ปรื่ากฏแล้ว  (ชเนน)  ปญฺฺฃาโต ค้่อว่า เป็นผูู้้ อันชื่น รืู่้ทำั�วแล้ว  โหติ ย่อมเป็น,  เอตํ  

(“ฃตฺตนฺติ  วจนํ) อ.ค้ำา ว่า “ฃตฺตำ” ดังนี้ นั�น  นามํ เป็นชื่่�อ  (อิสฺสริยสฺส  วา) ของ

ค้วามเป็นให่ญ่ห่รื่่อ  (ยสสมฺปตฺติยา  วา) ห่รื่่อว่า ของค้วามถ่งพรื่้อมด้วยยศี  ตสฺส 

นั้น  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 บุค้ค้ลย่อมรืู่้ศีิลปะแม้ใด, บุค้ค้ล ดำารื่งอยู่ในค้วามเป็นให่ญ่ใด ห่รื่่อว่าในค้วามถ่งพรื่้อม

ด้วยยศีใด ย่อมถูกรืู่้ ค้่อว่าเป็นผูู้้ปรื่ากฏ ได้แก่ถูกรืู่้ทำั�วแล้ว, ค้ำาว่า “ฃตฺตํ” นั�น เป็นชื่่�อ

ของค้วามเป็นให่ญ่ ห่รื่่อว่าค้วามถ่งพรื่้อมด้วยยศีนั้น

 ปุคฺ้ค้โล สุทำธกัตตาใน ชื่านาติๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  อปิศีัพทำ์ อเปกขัตถะเข้ากับ 

ยำๆ วิเสสนะของ สิปฺปํๆ อวุตตกัมมะใน ชื่านาติ,  ปุคฺ้ค้โล วุตตกัมมะใน ฃายติ และ 

สุทำธกัตตาใน โห่ติ  ฃายติ อาขยาตบทำกัมมวาจก  โห่ติ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ยมฺห่ิ  

วิเสสนะของ อิสฺสรื่ิเย  ยาย วิเสสนะของ ยสสมฺปตฺติยา  อิสฺสรื่ิเย ก็ดี  ยสสมฺปตฺติยา ก็ดี 

วิสยาธารื่ะใน ฅิโต  วา สองศีัพทำ์ ปทำวิกัปปัตถะเข้ากับ อิสฺสรื่ิเย และ ยสสมฺปตฺติยา   

ฅิโต วิเสสนะของ ปุคฺ้ค้โล  ชื่เนน อนภิห่ิตกัตตาใน ฃายติ  ปากโฏ ก็ดี  ปญฺฺฃาโต ก็ดี 

วิกติกัตตาใน โห่ติ  ชื่เนน อนภิห่ิตกัตตาใน ปญฺฺฃาโต  ฃายติ วิวรื่ิยะใน ปากโฏๆ 

วิวรื่ณะและวิวรื่ิยะใน ปญฺฺฃาโตๆ วิวรื่ณะ,  เอตำ วิเสสนะของ วจนำ  “ฃตฺตำ” สรืู่ปะใน  

อิติๆ ศีัพทำ์ สรืู่ปะใน วจนำๆ สุทำธกัตตาใน โห่ติๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะ

ของ อิสฺสรื่ิยสฺส และ ยสสมฺปตฺติยา  อิสฺสรื่ิยสฺส ก็ดี  ยสสมฺปตฺติยา ก็ดี สามีสัมพันธะ 

ใน นามำ  วา สองศีัพทำ์ ปทำวิกัปปัตถะเข้ากับ อิสฺสรื่ิยสฺส และ ยสสมฺปตฺติยา  นามำ  

วิกติกัตตาใน โห่ติ ฯ 
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๔๖. สิปฺปํ  วา  ห่ิ  อิสฺสรื่ิยาทำิภาโว  วา  พาลสฺส  อนตฺถาเยว  ชื่ายติ,  ตำ  นิสฺสาย  โส   

อตฺตโน  อนตฺถเมว  กโรื่ติ ฯ

 สิปฺปํ  วา  ห่ิ  อิสฺสรื่ิยาทำิภาโว  วา  พาลสฺส  อนตฺถาย  เอว  ชื่ายติ,  ตำ  (สิปฺปํ  วา  อิสฺสรื่ิยาทำิภาวำ  

วา)  นิสฺสาย  โส  (พาโล)  อตฺตโน  อนตฺถำ  เอว  กโรื่ติ ฯ

 หิ จรื่ิงอยู่  สิปฺปํ  วา อ.ศีิลปะห่รื่่อ  อิสฺสริยาทิภาโว  วา ห่รื่่อว่า อ.ค้วามเป็นแห่่ง

คุ้ณมีค้วามเป็นให่ญ่เป็นต้น  ชายติ ย่อมเกิด  อนตฺถุาย  เอว เพ่�อค้วามฉิบห่ายมิใชื่่

ปรื่ะโยชื่น์นั�นเทำียว  พฺาลฺสฺส แก่ค้นพาล,  โส  (พฺาโลฺ) ค้่อว่า อ.ค้นพาลนั้น  นิสฺสาย 

อาศีัยแล้ว  (สิปฺปํ  วา) ซึ่่�งศีิลปะห่รื่่อ  (อิสฺสริยาทิภาวํ  วา) ห่รื่่อว่าซึ่่�งค้วามเป็นแห่่ง

คุ้ณมีค้วามเป็นให่ญ่เป็นต้น  ตํ นั้น  กูโรติ ย่อมกรื่ะทำำา  อนตฺถุํ  เอว ซึ่่�งค้วามฉิบห่าย

มิใชื่่ปรื่ะโยชื่น์นั�นเทำียว  อตฺตโน แก่ตน ฯ

 ค้วามจรื่ิง ศีิลปะห่รื่่อค้วามเป็นคุ้ณมีค้วามเป็นให่ญ่เป็นต้น ย่อมเกิด เพ่�อค้วามฉิบห่าย

มิใชื่่ปรื่ะโยชื่น์นั�นแห่ละแก่ค้นพาล, ค้่อ ค้นพาลนั้น อาศีัยศีิลปะห่รื่่อค้วามเป็นคุ้ณมี

ค้วามเป็นให่ญ่เป็นต้นนั้น ย่อมทำำาค้วามฉิบห่ายมิใชื่่ปรื่ะโยชื่น์นั�นแห่ละแก่ตน

 ห่ิศีัพทำ์ ทำัฬห่ีกรื่ณโชื่ตกะ  สิปฺปํ ก็ดี  อิสฺสรื่ิยาทำิภาโว ก็ดี สุทำธกัตตาใน ชื่ายติๆ อาขยาต

บทำกัตตุวาจก  วา สองศีัพทำ์ ปทำวิกัปปัตถะเข้ากับ สิปฺปํ และ อิสฺสรื่ิยาทำิภาโว  พาลสฺส 

สัมปทำานใน ชื่ายติ  เอวศีัพทำ์ อวธารื่ณะเข้ากับ อนตฺถายๆ สัมปทำานใน ชื่ายติ,  โส  

วิเสสนะของ พาโลๆ สุทำธกัตตาใน กโรื่ติๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ตำ วิเสสนะของ 

สิปฺปํ และ อิสฺสรื่ิยาทำิภาวำ  สิปฺปํ ก็ดี  อิสฺสรื่ิยาทำิภาวำ ก็ดี อวุตตกัมมะใน นิสฺสาย   

วา สองศีัพทำ์ ปทำวิกัปปัตถะเข้ากับ สิปฺปํ และ อิสฺสรื่ิยาทำิภาวำ  นิสฺสาย ปุพพกาลกิรื่ิยา

ใน กโรื่ติ  อตฺตโน สัมปทำานใน กโรื่ติ  เอวศีัพทำ์ อวธารื่ณะเข้ากับ อนตฺถำๆ อวุตต- 

กัมมะใน กโรื่ติ,  สิปฺปํ  วา  ห่ิ  อิสฺสรื่ิยาทำิภาโว  วา  พาลสฺส  อนตฺถาเยว  ชื่ายติ วิวรื่ิยะ 

ใน ตำ  นิสฺสาย  โส  อตฺตโน  อนตฺถเมว  กโรื่ติๆ วิวรื่ณะ ฯ

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

๔๗. หนฺตีติ:  วินาเสติ ฯ  

 “หนฺตีติ:  (ปทำสฺส)  “วินาเสติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถุ) อ.อรื่รื่ถ  (อิติ) ว่า  “วินาเสติ ย่อมให่้พินาศี”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่่งบทำ  
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“หนฺตีติ ว่า “ห่นฺติ” ดังนี้ ฯ

 บทำว่า “หนฺติ” ค้วามว่า ย่อมให่้พินาศี

 “ห่นฺติ” สรืู่ปะใน อิติๆ ศีัพทำ์ สรืู่ปะใน ปทำสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “วินาเสติๆ 

อาขยาตบทำเห่ตุกัตตุวาจกของ ฃตฺตำ”  อิติศีัพทำ์ สรืู่ปะใน อตฺโถๆ ลิงค้ัตถะ ฯ

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

๔๘. สุกฺูกูํสนฺติ:  กุสลโกฏฺ�าสำ ฯ

 “สุกฺูกูํสนฺติ:  (ปทำสฺส)  “กุสลโกฏฺ�าสำ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถุ) อ.อรื่รื่ถ  (อิติ) ว่า  “กูุสลฺโกูฏฺฺฅาสํ ซึ่่�งส่วนแห่่งกุศีล”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส)  

แห่่งบทำ  “สุกฺูกูํสนฺติ ว่า “สุกฺกำสำ” ดังนี้ ฯ

 บทำว่า “สุกฺูกูํสํ” ค้วามว่า ยังส่วนแห่่งกุศีล

 “สุกฺกำสำ” สรืู่ปะใน อิติๆ ศีัพทำ์ สรืู่ปะใน ปทำสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “กุสลโกฏฺฅาสำ 

การื่ิตกัมมะใน วิปาตยำ”  อิติศีัพทำ์ สรืู่ปะใน อตฺโถๆ ลิงค้ัตถะ ฯ

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

๔๙. พาลสฺส  ห่ิ  สิปฺปํ  วา  อิสฺสรื่ิยำ  วา  อุปฺปชืฺ่ชื่มานำ  กุสลโกฏฺ�าสำ  ฆาเตนฺตเมว   

อุปฺปชืฺ่ชื่ติ ฯ

 “พาลสฺส  ห่ิ  สิปฺปํ  วา  อิสฺสรื่ิยำ  วา  อุปฺปชืฺ่ชื่มานำ  กุสลโกฏฺ�าสำ  ฆาเตนฺตำ  เอว  อุปฺปชืฺ่ชื่ติ”  (อิติ  

อตฺโถ  ปณฺฑิเตน  เวทำิตพฺโพ) ฯ

 (อตฺโถุ) อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “หิ ก็  สิปฺปํ  วา อ.ศีิลปะห่รื่่อ  อิสฺสริยํ  วา ห่รื่่อว่า 

อ.ค้วามเป็นให่ญ่  อุปฺปชฺชมานํ เม่�อเกิดข่้น  พฺาลฺสฺส แก่ค้นพาล  กูุสลฺโกูฏฺฺฅาสํ ยัง

ส่วนแห่่งกุศีล  ฆาเตนฺตํ  เอว ให่้ตายอยู่นั�นเทำียว  อุปฺปชฺชติ ย่อมเกิดข่้น”  อิติ ดังนี้   

(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺฺโพฺ พ่งทำรื่าบ ฯ

 บัณฑิตพ่งทำรื่าบอธิบายว่า “ก็ ศีิลปะห่รื่่อค้วามเป็นให่ญ่ เม่�อเกิดข่้นแก่ค้นพาล ยังส่วน

แห่่งกุศีลให่้ตายอยู่นั�นแห่ละ ย่อมเกิดข่้น”

 อตฺโถ วุตตกัมมะใน เวทำิตพฺโพๆ กิตบทำกัมมวาจก  “ห่ิศีัพทำ์ วากยารื่ัมภโชื่ตกะ  สิปฺปํ 
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ก็ดี  อิสฺสรื่ิยำ ก็ดี สุทำธกัตตาใน อุปฺปชืฺ่ชื่ติๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  พาลสฺส สัมปทำาน

ใน อุปฺปชืฺ่ชื่มานำ  วา สองศีัพทำ์ ปทำวิกัปปัตถะเข้ากับ สิปฺปํ และ อิสฺสรื่ิยำ  อุปฺปชืฺ่ชื่มานำๆ  

อัพภันตรื่กิรื่ิยาของ สิปฺปํ และ อิสฺสรื่ิยำ  กุสลโกฏฺฅาสำ การื่ิตกัมมะใน ฆาเตนฺตำ   

เอวศีัพทำ์ อวธารื่ณะเข้ากับ ฆาเตนฺตำๆ อัพภันตรื่กิรื่ิยาของ สิปฺปํ และ อิสฺสรื่ิยำ”   

อิติศีัพทำ์ สรืู่ปะใน อตฺโถ  ปณฺฑิเตน อนภิห่ิตกัตตาใน เวทำิตพฺโพ ฯ

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

๕๐. มุทฺธนฺติ  ปญฺฺญฺาเยตำ  นามำ ฯ  

 “มุทฺธนฺติ  ปญฺฺญฺาย  เอตำ  (วจนำ)  นามำ  (โห่ติ) ฯ

 “มุทฺธนฺติ  เอตํ  (วจนํ) อ.ค้ำา ว่า “มุทำฺธำ” ดังนี้ นั�น  นามํ เป็นชื่่�อ  ปญฺฺฃาย ของปัญญา  

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 ค้ำาว่า “มุทฺธํ” นั�น เป็นชื่่�อของปัญญา

 เอตำ วิเสสนะของ วจนำ  “มุทำฺธำ” สรืู่ปะใน อิติๆ ศีัพทำ์ สรืู่ปะใน วจนำๆ สุทำธกัตตาใน  

โห่ติๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ปญฺฺฃาย สามีพันธะใน นามำๆ วิกติกัตตาใน โห่ติ ฯ

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

๕๑. วิปาตยนฺติ:  วิทำฺธำสมานำ ฯ

 “วิปาตยนฺติ:  (ปทำสฺส)  “วิทำฺธำสมานำ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถุ) อ.อรื่รื่ถ  (อิติ) ว่า  “วิทฺธํสมานํ กำาจัดอยู่”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่่งบทำ   

“วิปาตยนฺติ ว่า “วิปาตยำ” ดังนี้ ฯ

 บทำว่า “วิปาตยํ” ค้วามว่า กำาจัดอยู่

 “วิปาตยำ” สรืู่ปะใน อิติๆ ศีัพทำ์ สรืู่ปะใน ปทำสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “วิทำฺธำสมานำ 

อัพภันตรื่กิรื่ิยาของ ฃตฺตำ”  อิติศีัพทำ์ สรืู่ปะใน อตฺโถๆ ลิงค้ัตถะ ฯ

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

๕๒. ตสฺส  ห่ิ  ตำ  สุกฺกำสำ  ห่นนฺตำ  ปญฺฺญฺาสงฺขาตำ  มุทำฺธำ  วินิปาเตนฺตำ  วิทำฺธำเสนฺตเมว   

ห่นตีติฯ
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 “ตสฺส  (พาลสฺส)  ห่ิ  ตำ  (ฃตฺตำ)  สุกฺกำสำ  ห่นนฺตำ  (ปณฺฑิเตน)  ปญฺฺญฺาสงฺขาตำ  มุทำฺธำ  วินิปาเตนฺตำ  

วิทำฺธำเสนฺตำ  เอว  ห่นตีติ  (อตฺโถ  ปณฺฑิเตน  เวทำิตพฺโพ) ฯ

 (อตฺโถุ) อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “หิ ก็  ตํ  (ฃตฺตํ) อ.ค้วามเป็นค้่ออันรืู่้นั้น  หนนฺตํ ฆ่าอยู่  

สุกฺูกูํสํ ซึ่่�งส่วนแห่่งธรื่รื่มอันขาว  ตสฺส  (พฺาลฺสฺส) ของค้นพาลนั้น  มุทฺธํ ยังปัญญา

อันชื่่�อว่ามุทำธา  (ปณฺฑิเตน)  ปญฺฺฃาสงฺฺขาตํ อัน อันบัณฑิต กล่าวแล้วว่าปัญญา   

วินิปาเตนฺตํ ให่้ตกไปอยู่  วิทฺธํเสนฺตํ  เอว ค้่อว่า กำาจัดอยู่นั�นเทำียว  หนติ ชื่่�อว่าย่อม

ฆ่า”  อิติ ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (เวทิตพฺฺโพฺ) พ่งทำรื่าบ ฯ

 บัณฑิตพ่งทำรื่าบอธิบายว่า “ก็ ค้วามเป็นค้่ออันรืู่้นั้น ฆ่าส่วนแห่่งธรื่รื่มอันขาวของค้น

พาลนั้นอยู่ ยังปัญญาชื่่�อว่ามุทำธา กล่าวค้่อปัญญา ให่้ตกไปอยู่ ค้่อว่ากำาจัดอยู่นั�นแห่ละ 

ชื่่�อว่าย่อมฆ่า”

 อตฺโถ วุตตกัมมะใน เวทำิตพฺโพๆ กิตบทำกัมมวาจก  “ห่ิศีัพทำ์ วากยารื่ัมภโชื่ตกะ  ตำ  

วิเสสนะของ ฃตฺตำๆ สุทำธกัตตาใน ห่นติๆ อาขยาตบทำกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ 

พาลสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สุกฺกำสำๆ อวุตตกัมมะใน ห่นนฺตำๆ อัพภันตรื่กิรื่ิยาของ ฃตฺตำ  

ปณฺฑิเตน อนภิห่ิตกัตตาใน -สงฺขาตำ  ปญฺฺฃาสงฺขาตำ วิเสสนะของ มุทำฺธำๆ การื่ิตกัมมะ 

ใน วินิปาเตนฺตำๆ ก็ดี  วิทำฺธำเสนฺตำ ก็ดี อัพภันตรื่กิรื่ิยาของ ฃตฺตำ  เอวศีัพทำ์ อวธารื่ณะ

เข้ากับ วิทำฺธำเสนฺตำ  วินิปาเตนฺตำ วิวรื่ิยะใน วิทำฺธำเสนฺตำๆ วิวรื่ณะ”  อิติศีัพทำ์ สรืู่ปะใน  

อตฺโถ  ปณฺฑิเตน อนภิห่ิตกัตตาใน เวทำิตพฺโพ ฯ 

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

๕๓. เทำสนาวสาเน  พหู่  โสตาปตฺติผู้ลาทำีนิ  ปาปุณ่สูติ ฯ

 เทำสนาวสาเน  พหู่  (ชื่นา)  โสตาปตฺติผู้ลาทำีนิ  (อรื่ิยผู้ลานิ)  ปาปุณ่สุ  อิติ ฯ

 เทสนาวสาเน ในกาลเป็นทำี�สิ้นสุดลงแห่่งพรื่ะเทำศีนา  (ชนา) อ.ชื่น ทำ.  พฺหู มาก   

ปาปุณึสุ บรื่รื่ลุแล้ว  (อริยผลฺานิ) ซึ่่�งอรื่ิยผู้ล ทำ.  โสตาปตฺติผลฺาทีนิ มีโสดาปัตติผู้ล

เป็นต้น  อิติ ดังนี้แล ฯ

 เวลาจบพรื่ะเทำศีนา ชื่นจำานวนมากบรื่รื่ลุอรื่ิยผู้ลทำั้งห่ลายมีโสดาปัตติผู้ลเป็นต้น ดังนี้

แล

 เทำสนาวสาเน กาลสัตตมีใน ปาปุณ่สุ  พหู่ วิเสสนะของ ชื่นาๆ สุทำธกัตตาใน ปาปุณ่สุๆ 
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อาขยาตบทำกัตตุวาจก  โสตาปตฺติผู้ลานิ วิเสสนะของ อรื่ิยผู้ลานิๆ สัมปาปุณียกัมมะใน 

ปาปุณ่สุ  อิติศีัพทำ์ สมาปนะ ฯ

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

สฏฺ�ิกูฏเปตวตฺถุ ฯ

สฏฺ�ิกูฏเปตวตฺถุ  (นิฏฺ�ิตำ) ฯ

สฏฺฺ�ิิกููฏฺเปตวตฺถุุ อ.เรื่่�องแห่่งเปรื่ตตัวมีศีีรื่ษะอันค้้อนห่กสิบทำำาลายแล้ว  (นิฏฺฺ�ิิตํ) จบแล้ว ฯ

สฏฺ�ิกูฏเปตวตฺถุ สุทำธกัตตาใน นิฏฺ�ิตำๆ กิตบทำกัตตุวาจก ฯ 

จบเร่ืองสัฏฐิกูฏเปรต
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วิเคราะห์์ศััพท์์กิตก์-สมาส-ตัท์ธิิต

สฏฺฺ€ิิกููฏฺเปตวตฺถุุ

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส โดยมีอสมาหาริทิิคุุสมาส ตัตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส ฉััฏฐีีทิวิิป็ทิตัุลยาธิิกริณพหุพพีหิ-

สมาส และวิิเสสนบุุพพบุทิกัมมธิาริยสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคุริาะห์ดังนี�

 ๑. สฏฺ€ิิ  ก่ฏานิ  สฏฺฺ€ิิก่ฏานิ. (สฏฺ€ิิ + ก่ฏ) อสมาหาริทิิคุุสมาส

  ก่ฏานิ อ.คุ้อน ทิ.  สฏฺ€ิิ หกสิบุ  สฏฺ€ิิก่ฏานิ ชื่่�อวิ�าสฏฺ€ิิก่ฏ. (คุ้อน ๖๐ อัน)

 ๒. สฏฺ€ิิก่เฏหิ  ภินฺทิิตัํ  สฏฺ€ิิก่ฏภินฺทิิตัํ,  สีสํ. (สฏฺ€ิิก่ฏ + ภินฺทิิตั) ตัตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส

  (สีสํ) อ.ศีีริษะ  สฏฺ€ิิก่เฏหิ  ภินฺทิิตัํ อันอันคุ้อนหกสิบุ ทิ. ทิําลายแล้วิ  สฏฺ€ิิก่ฏภินฺทิิตัํ ชื่่�อวิ�า 

สฏฺ€ิิก่ฏภินฺทิิตั (ถู่กคุ้อน ๖๐ อันทิําลายแล้วิ), ได้แก�ศีีริษะ.

 ๓. สฏฺ€ิิก่ฏภินฺทิิตัํ  สีสํ  ยสฺสาตัิ  สฏฺ€ิิก่โฏ,  เป็โตั. (สฏฺ€ิิก่ฏภินฺทิิตั + สีส) ฉััฏฐีีทิวิิป็ทิตัุลยา- 

ธิิกริณพหุพพีหิสมาส

  สีสํ อ.ศีีริษะ  สฏฺ€ิิก่ฏภินฺทิิตัํ อันอันคุ้อนหกสิบุทิําลายแล้วิ  ยสฺส  (เป็ตัสฺส) ของเป็ริตัใด  (อตัฺถูิ) 

มีอย่�  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น  (โส  เป็โตั) อ.เป็ริตันั�น  สฏฺ€ิิก่โฏ ชื่่�อวิ�าสฏฺ€ิิก่ฏ (มีศีีริษะอันคุ้อน ๖๐ ทิําลายแล้วิ), 

ได้แก�เป็ริตั.

 ๔. สฏฺ€ิิก่โฏ  จ  โส  เป็โตั  จาตัิ  สฏฺ€ิิก่ฏเป็โตั. (สฏฺ€ิิก่ฏ + เป็ตั) วิิเสสนบุุพพบุทิกัมมธิาริยสมาส

  สฏฺ€ิิก่โฏ  จ อ.ผู้่้มีศีีริษะอันคุ้อนหกสิบุทิําลายแล้วิด้วิย  โส อ.ผู้่้มีศีีริษะอันคุ้อนหกสิบุทิําลายแล้วิ

นั�น  เป็โตั  จ เป็็นเป็ริตัด้วิย  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น  สฏฺ€ิิก่ฏเป็โตั ชื่่�อวิ�าสฏฺ€ิิก่ฏเป็ตั. (เป็ริตัผู้่้มีศีีริษะอันคุ้อน ๖๐ 

ทิําลายแล้วิ)

 ๕. สฏฺ€ิิก่ฏเป็ตัสฺส  วิตัฺถูุ  สฏฺ€ิิก่ฏเป็ตัวิตัฺถูุ. (สฏฺ€ิิก่ฏเป็ตั + วิตัฺถูุ) ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส 

  วิตัฺถูุ อ.เริ่�อง  สฏฺ€ิิก่ฏเป็ตัสฺส แห�งเป็ริตัผู้่้มีศีีริษะอันคุ้อนหกสิบุทิําลาย  สฏฺ€ิิก่ฏเป็ตัวิตัฺถูุ ชื่่�อวิ�า

สฏฺ€ิิก่ฏเป็ตัวิตัฺถูุ. (เริ่�องเป็ริตัผู้่้มีศีีริษะอันคุ้อน ๖๐ อันทิําลายแล้วิ, เริ่�องสัฏฐีิก่ฏเป็ริตั)

ปุริิมนโย

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทิกัมมธิาริยสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 ป็ุริิโม  จ  โส  นโย  จาตัิ  ป็ุริิมนโย. (ป็ุริิม + นย)

 ป็ุริิโม  จ อ.อันมีในก�อนด้วิย  โส อ.อันมีในก�อนนั�น  นโย  จ เป็็นนัยด้วิย  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น   

ป็ุริิมนโย ชื่่�อวิ�าป็ุริิมนย. (นัยอันมีในก�อน)
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มหาโมคฺฺคฺลฺฺลฺานตฺฺเถโร

 เป็็นวิิเสสนุตัตัริบุทิกัมมธิาริยสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 มหาโมคฺุคุลฺลาโน  จ  โส  เถูโริ  จาตัิ  มหาโมคฺุคุลฺลานตัฺเถูโริ. (มหาโมคฺุคุลฺลาน + เถูริ) 

 มหาโมคฺุคุลฺลาโน  จ อ.พริะมหาโมคุคุัลลานะด้วิย  โส อ.พริะมหาโมคุคุัลลานะนั�น  เถูโริ  จ เป็็นพริะ

เถูริะด้วิย  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น  มหาโมคฺุคุลฺลานตัฺเถูโริ ชื่่�อวิ�ามหาโมคฺุคุลฺลานตัฺเถูริ. (พริะมหาโมคุคุัลลานะผู้่้เถูริะ, 

พริะมหาโมคุคุัลลานเถูริะ)

ลฺกฺูขณตฺเถุโริ

 เป็็นวิิเสสนุตัตัริบุทิกัมมธิาริยสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 ลกฺขโณ  จ  โส  เถูโริ  จาตัิ  ลกฺขณตัฺเถูโริ. (ลกฺขณ + เถูริ)

 ลกฺขโณ  จ อ.พริะลักขณะด้วิย  โส อ.พริะลักขณะนั�น  เถูโริ  จ เป็็นพริะเถูริะด้วิย  อิตัิ เพริาะเหตัุ

นั�น  ลกฺขณตัฺเถูโริ ชื่่�อวิ�าลกฺขณตัฺเถูริ. (พริะลักขณะผู้่้เถูริะ, พริะลักขณเถูริะ)

สิตกูาริณํ

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 สิตัสฺส  การิณํ  สิตัการิณํ. (สิตั + การิณ)

 การิณํ อ.เหตัุ  สิตัสฺส แห�งการิแย้ม  สิตัการิณํ ชื่่�อวิ�าสิตัการิณ. (เหตัุแห�งการิแย้ม)

นิสิินฺนกาโลฺ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทิกัมมธิาริยสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 นิสินฺนญฺฺจ  ตัํ  กาโล  จาตัิ  นิสินฺนกาโล. (นิสินฺน + กาล)

 นิิสินฺนํ  จ อ.เป็็นทิี�นั�งแล้วิด้วิย  ตัํ อ.เป็็นทิี�นั�งแล้วินั�น  กาโล  จ เป็็นกาลด้วิย  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น   

นิสินฺนกาโล ชื่่�อวิ�านิสินฺนกาล. (กาลเป็็นทิี�นั�งแล้วิ)

ติคฺาวุุตฺปฺฺปฺมาโณ,  อตฺฺตฺภาโวุ

 เป็็นฉััฏฐีีทิวิิป็ทิตัุลยาธิิกริณพหุพพีหิสมาส โดยมีสมาหาริทิิคุุสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคุริาะห์ดังนี�

 ๑. ตัโย  คุาวิุตัา  ตัิคุาวิุตัํ. (ตัิ + คุาวิุตั) สมาหาริทิิคุุสมาส

  คุาวิุตัา อ.คุาวิุตั ทิ.  ตัโย สาม  ตัิคุาวิุตัํ ชื่่�อวิ�าตัิคุาวิุตั. (สามคุาวิุตั)
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 ๒. ตัิคุาวิุตัํ  ป็มาณํ  ยสฺสาตัิ  ตัิคุาวิุตัป็ฺป็มาโณ,  อตัฺตัภาโวิ. (ตัิคุาวิุตั + ป็มาณ) ฉััฏฐีีทิวิิป็ทิ- 

ตัุลยาธิิกริณพหุพพีหิสมาส

  ตัิคุาวิุตัํ อ.คุาวิุตัสาม  ป็มาณํ เป็็นป็ริะมาณ  ยสฺส  (อตัฺตัภาวิสฺส) แห�งอัตัภาพใด  (อตัฺถูิ) มี

อย่�  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น  (โส  อตัฺตัภาโวิ) อ.อัตัภาพนั�น  ตัิคุาวิุตัป็ฺป็มาโณ ชื่่�อวิ�าตัิคุาวิุตัป็ฺป็มาณ (มีป็ริะมาณ ๓ 

คุาวิุตั), ได้แก�อัตัภาพ.

อยกููฏฺสหสฺสานิ

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส โดยมีฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคุริาะห์ดังนี�

 ๑. อยสฺส  วิิการิา  ก่ฏานิ  อยก่ฏานิ. (อย + วิิการิ + ก่ฏ) ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส, มัชื่เฌโลป็ะ

  ก่ฏานิ อ.คุ้อน ทิ.  วิิการิา อันเป็็นวิิการิ  อยสฺส แห�งเหล็ก  อยก่ฏานิ ชื่่�อวิ�าอยก่ฏ. (คุ้อนเหล็ก)

 ๒. อยก่ฏานํ  สหสฺสานิ  อยก่ฏสหสฺสานิ. (อยก่ฏ + สหสฺส) ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส

  สหสฺสานิ อ.พัน ทิ.  อยก่ฏานํ แห�งคุ้อนอันเป็็นวิิการิแห�งเหล็ก ทิ.  อยก่ฏสหสฺสานิ ชื่่�อวิ�าอยก่ฏ-

สหสฺส. (คุ้อนเหล็ก ๑,๐๐๐ อัน)

อุปริิมตฺถุกูํ

 เป็็นนิบุาตับุุพพกะ อัพยยีภาวิสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 มตัฺถูกสฺส  อุป็ริิ  อุป็ริิมตัฺถูกํ. (อุป็ริิ + มตัฺถูก)

 อุป็ริิ ในเบุ่�องบุน  มตัฺถูกสฺส แห�งกริะหม�อม  อุป็ริิมตัฺถูกํ ชื่่�อวิ�าอุป็ริิมตัฺถูก. (ข้างบุนกริะหม�อม)

ทิิฏฺฺ€ปฺุพฺฺโพฺ,  อตฺฺตฺภาโวุ

 เป็็นอยุตัตััตัถูสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 ทิิฏฺโ€ิ  ป็ุพฺพนฺตัิ  ทิิฏฺ€ิป็ุพฺโพ,  อตัฺตัภาโวิ. (ทิิฏฺ€ิ + ป็ุพฺพ)

 (อตัฺตัภาโวิ) อ.อัตัภาพ  (เถูเริน) อันพริะเถูริะ  ทิิฏฺโ€ิ เห็นแล้วิ  ป็ุพฺพํ ในกาลก�อน  อิตัิ เพริาะเหตัุ

นั�น  ทิิฏฺ€ิป็ุพฺโพ ชื่่�อวิ�าทิิฏฺ€ิป็ุพฺพ (เคุยเห็นแล้วิ), ได้แก�อัตัภาพ.

สพฺฺพฺโส

 เป็็นอัพยยตััทิธิิตั มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 สพฺเพน  ป็กาเริน  สพฺพโส. (สพฺพ + โสป็ัจจัย)

 สพฺเพน  ป็กาเริน โดยป็ริะการิทิั�งป็วิง  สพฺพโส ชื่่�อวิ�าสพฺพโส. (โดยป็ริะการิทิั�งป็วิง)
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โพฺธิิมณฺโฑ

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 โพธิิสฺส  มณฺโฑ  โพธิิมณฺโฑ. (โพธิิ + มณฺฑ)

 มณฺโฑ อ.คุวิง  โพธิิสฺส แห�งตั้นไม้เป็็นทิี�ตัริัสริ่้  โพธิิมณฺโฑ ชื่่�อวิ�าโพธิิมณฺฑ. (คุวิงแห�งตั้นไม้เป็็นทิี�ตัริัสริ่้, 

คุวิงแห�งตั้นโพธิิ�)

สาลฺิตฺฺตฺกสิิปฺฺปฺํ

 เป็็นอวิธิาริณบุุพพบุทิกัมมธิาริยสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 สาลิตัฺตักเมวิ  สิป็ฺป็ํ  สาลิตัฺตักสิป็ฺป็ํ. (สาลิตัฺตัก + สิป็ฺป็)

 สาลิตัฺตักํ  เอวิ อ.การิดีดซึ่่�งก้อนกริวิดนั�นเทิียวิ  สิป็ฺป็ํ เป็็นศีิลป็ะ  สาลิตัฺตักสิป็ฺป็ํ ชื่่�อวิ�าสาลิตัฺตักสิป็ฺป็. 

(ศีิลป็ะคุ่อการิดีดก้อนกริวิด)

ปี€สิปฺฺปฺิ

 เป็็นตัตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 ป็ีเ€ิน  สป็ฺป็ิ  ป็ี€ิสป็ฺป็ิ. (ป็ี€ิ + สป็ฺป็ิ)

 สป็ฺป็ิ อ.บุุริุษผู้่้ไป็  ป็ีเ€ิน ด้วิยตัั�ง  ป็ี€ิสป็ฺป็ิ ชื่่�อวิ�าป็ี€ิสป็ฺป็ิ. (บุุริุษผู้่้ไป็ด้วิยตัั�ง)

นคฺรทิฺวุารํ

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 นคุริสฺส  ทิฺวิาริํ  นคุริทิฺวิาริํ. (นคุริ + ทิฺวิาริ)

 ทิฺวิาริํ อ.ป็ริะตั่  นคุริสฺส แห�งเม่อง  นคุริทิฺวิาริํ ชื่่�อวิ�านคุริทิฺวิาริ. (ป็ริะตั่เม่อง)

หตฺถุิริูปกูํ

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 หตัฺถูิโน  ริ่ป็กํ  หตัฺถูิริ่ป็กํ. (หตัฺถูี + ริ่ป็ก)

 ริ่ป็กํ อ.ริ่ป็  หตัฺถูิโน แห�งชื่้าง  หตัฺถูิริ่ป็กํ ชื่่�อวิ�าหตัฺถูิริ่ป็ก. (ริ่ป็แห�งชื่้าง, ตัุ�กตัาชื่้าง)
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อสิฺสิรูปฺกํ

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 อสฺสสฺส  ริ่ป็กํ  อสฺสริ่ป็กํ. (อสฺส + ริ่ป็ก)

 ริ่ป็กํ อ.ริ่ป็  อสฺสสฺส แห�งม้า  อสฺสริ่ป็กํ ชื่่�อวิ�าอสฺสริ่ป็ก. (ริ่ป็แห�งม้า, ตัุ�กตัาม้า)

คฺามทิารกา

 เป็็นสัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 คุาเม  ทิาริกา  คุามทิาริกา. (คุาม + ทิาริก)

 ทิาริกา อ.เด็ก ทิ.  คุาเม ในหม่�บุ้าน  คุามทิาริกา ชื่่�อวิ�าคุามทิาริก. (เด็กในหม่�บุ้าน)

อิจฺฺฉิิตฺิจฺฺฉิิตฺานิ,  รูปฺานิ

 เป็็นวิิเสสโนภยบุทิกัมมธิาริยสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 อิจฺฉัิตัานิ  จ  ตัานิ  อิจฺฉัิตัานิ  จาตัิ  อิจฺฉัิตัิจฺฉัิตัานิ,  ริ่ป็านิ. (อิจฺฉัิตั + อิจฺฉัิตั)

 ตัานิ  (ริ่ป็านิ) อ.ริ่ป็ ทิ. เหล�านั�น  อิจฺฉัิตัานิ  จ อันถู่กป็ริาริถูนาแล้วิด้วิย  อิจฺฉัิตัานิ  จ อันถู่ก

ป็ริาริถูนาแล้วิด้วิย  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น  อิจฺฉัิตัิจฺฉัิตัานิ ชื่่�อวิ�าอิจฺฉัิตัิจฺฉัิตั (ทิั�งถู่กป็ริาริถูนาแล้วิทิั�งถู่กป็ริาริถูนา

แล้วิ), ได้แก�ริ่ป็ทิั�งหลาย. 

ขาทินียาทิีนิ,  วุตฺฺถูนิ

 เป็็นฉััฏฐีีทิวิิป็ทิตัุลยาธิิกริณพหุพพีหิสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 ขาทินียํ  อาทิิ  เยสนฺตัิ  ขาทินียาทิีนิ,  วิตัฺถู่นิ. (ขาทินีย + อาทิิ)

 ขาทินียํ อ.ของอันบุุคุคุลพ่งเคุี�ยวิ  อาทิิ เป็็นตั้น  เยสํ  (วิตัฺถู่นํ) แห�งวิัตัถูุ ทิ. เหล�าใด  (อตัฺถูิ) มีอย่�  

อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น  (ตัานิ  วิตัฺถู่นิ) อ.วิัตัถูุ ทิ. เหล�านั�น  ขาทินียาทิีนิ ชื่่�อวิ�าขาทินียาทิิ (มีของอันบุุคุคุลพ่งเคุี�ยวิ

เป็็นตั้น), ได้แก�วิัตัถูุทิั�งหลาย.

เอกูทิิวโส

 เป็็นอสมาหาริทิิคุุสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 เอโก  จ  โส  ทิิวิโส  จาตัิ  เอกทิิวิโส. (เอก + ทิิวิส)

 เอโก  จ อ.หน่�งด้วิย  โส อ.หน่�งนั�น  ทิิวิโส  จ เป็็นวิันด้วิย  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น  เอกทิิวิโส ชื่่�อวิ�า 
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เอกทิิวิส. (วิันหน่�ง)

ปาโริหนฺตริํ

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 ป็าโริหสฺส  อนฺตัริํ  ป็าโริหนฺตัริํ. (ป็าโริห + อนฺตัริ)

 อนฺตัริํ อ.ริะหวิ�าง  ป็าโริหสฺส แห�งย�านไทิริ  ป็าโริหนฺตัริํ ชื่่�อวิ�าป็าโริหนฺตัริ. (ริะหวิ�างแห�งย�านไทิริ) 

 

€ิตฺมชฺฺฌนฺตฺิโก,  สิุริยสิมโย

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทิกัมมธิาริยสมาส มีวิิเคุริาะห์ดังนี�

 ๑. มชืฺ่ฌนฺเตั  ภโวิ  มชืฺ่ฌนฺตัิโก,  สุริิยสมโย. (มชืฺ่ฌนฺตั + อิกป็ัจจัย) สังสัฏฐีาทิิอเนกัตัถูตััทิธิิตั

  (สุริิยสมโย) อ.สมัยแห�งพริะอาทิิตัย์  ภโวิ อันมี  มชืฺ่ฌนฺเตั ในทิ�ามกลาง  มชืฺ่ฌนฺตัิโก ชื่่�อวิ�า 

มชืฺ่ฌนฺตัิก (มีในทิ�ามกลาง, เทิี�ยงวิัน), ได้แก�สมัยแห�งพริะอาทิิตัย์.  

 ๒. €ิิโตั  จ  โส  มชืฺ่ฌนฺตัิโก  จาตัิ  €ิิตัมชืฺ่ฌนฺตัิโก,  สุริิยสมโย. (€ิิตั + มชืฺ่ฌนฺตัิก) วิิเสสน- 

บุุพพบุทิกัมมธิาริยสมาส

  €ิิโตั  จ อ.อันตัั�งอย่�แล้วิด้วิย  โส อ.อันตัั�งอย่�แล้วินั�น  มชืฺ่ฌนฺตัิโก  จ เป็็นอันมีในทิ�ามกลางด้วิย  

อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น  €ิิตัมชืฺ่ฌนฺตัิโก ชื่่�อวิ�า€ิิตัมชืฺ่ฌนฺตัิก (มีในทิ�ามกลางอันตัั�งอย่�แล้วิ), ได้แก�สมัยแห�งพริะอาทิิตัย์.

รุกฺขมูลฺํ

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 ริุกฺขสฺส  ม่ลํ  ริุกฺขม่ลํ. (ริุกฺข + ม่ล)

 ม่ลํ อ.โคุน  ริุกฺขสฺส แห�งตั้นไม้  ริุกฺขม่ลํ ชื่่�อวิ�าริุกฺขม่ล. (โคุนตั้นไม้)

ฉิิทิฺทิจฺฺฉิายา

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 ฉัิทิฺทิสฺส  ฉัายา  ฉัิทิฺทิจฺฉัายา. (ฉัิทิฺทิ + ฉัายา)

 ฉัายา อ.เงา  ฉัิทิฺทิสฺส แห�งชื่�อง  ฉัิทิฺทิจฺฉัายา ชื่่�อวิ�าฉัิทิฺทิจฺฉัายา. (เงาแห�งชื่�อง)
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ริุกฺูขปณฺณานิ

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 ริุกฺขสฺส  ป็ณฺณานิ  ริุกฺขป็ณฺณานิ. (ริุกฺข + ป็ณฺณ)

 ป็ณฺณานิ อ.ใบุ ทิ.  ริุกฺขสฺส ของตั้นไม้  ริุกฺขป็ณฺณานิ ชื่่�อวิ�าริุกฺขป็ณฺณ. (ใบุของตั้นไม้)

หตฺถุิริูปกูาทิีนิ

 เป็็นฉััฏฐีีทิวิิป็ทิตัุลยาธิิกริณพหุพพีหิสมาส โดยมีฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคุริาะห์ดังนี�

 ๑. หตัฺถูิโน  ริ่ป็กานิ  หตัฺถูิริ่ป็กานิ. (หตัฺถูี + ริ่ป็ก) ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส

  ริ่ป็กานิ อ.ริ่ป็ ทิ.  หตัฺถูิโน แห�งชื่้าง  หตัฺถูิริ่ป็กานิ ชื่่�อวิ�าหตัฺถูิริ่ป็ก. (ริ่ป็แห�งชื่้าง, ตัุ�กตัาชื่้าง)

 ๒. หตัฺถูิริ่ป็กานิ  อาทิิ  เยสนฺตัิ  หตัฺถูิริ่ป็กาทิีนิ,  ริ่ป็กานิ. (หตัฺถูิริ่ป็ก + อาทิิ) ฉััฏฐีีทิวิิป็ทิตัุลยา- 

ธิิกริณพหุพพีหิสมาส

  หตัฺถูิริ่ป็กานิ อ.ริ่ป็แห�งชื่้าง ทิ.  อาทิิ เป็็นตั้น  เยสํ  (ริ่ป็กานํ) แห�งริ่ป็ ทิ. เหล�าใด  (สนฺตัิ)  

มีอย่�  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น  (ตัานิ  ริ่ป็กานิ) อ.ริ่ป็ ทิ. เหล�านั�น  หตัฺถูิริ่ป็กาทิีนิ ชื่่�อวิ�าหตัฺถูิริ่ป็กาทิิ (มีริ่ป็แห�งชื่้าง

เป็็นตั้น, มีตัุ�กตัาชื่้างเป็็นตั้น), ได้แก�ริ่ป็ทิั�งหลาย.

อตฺิมุขโร,  ปฺุโรหิโตฺ

 เป็็นอัสสัตัถูิตััทิธิิตั มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 อตัิมุขํ  อสฺส  อตัฺถูีตัิ  อตัิมุขโริ,  ป็ุโริหิโตั. (อตัิมุข + ริป็ัจจัย)

 อตัิมุขํ อ.ป็ากยิ�ง  อสฺส  (ป็ุโริหิตัสฺส) แห�งป็ุโริหิตันั�น  อตัฺถูิ มีอย่�  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น  (โส  ป็ุโริหิโตั) 

อ.ป็ุโริหิตันั�น  อตัิมุขโริ ชื่่�อวิ�าอตัิมุขริ (มีป็ากยิ�ง), ได้แก�ป็ุโริหิตั. 

อปฺฺปฺมตฺฺตฺกํ,  วุจฺนํ

 เป็็นฉััฏฐีีทิวิิป็ทิตัุลยาธิิกริณพหุพพีหิสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 อป็ฺป็า  มตัฺตัา  ยสฺสาตัิ  อป็ฺป็มตัฺตักํ,  วิจนํ. (อป็ฺป็า + มตัฺตัา)

 มตัฺตัา อ.ป็ริะมาณ  อป็ฺป็า อันน้อย  ยสฺส  (วิจนสฺส) แห�งคุําใด  (อตัฺถูิ) มีอย่�  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น  

(ตัํ  วิจนํ) อ.คุํานั�น  อป็ฺป็มตัฺตักํ ชื่่�อวิ�าอป็ฺป็มตัฺตัก (มีป็ริะมาณน้อย), ได้แก�คุําพ่ด. 
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นาฬิิมตฺฺตฺา,  อชฺลฺณฺฑิิกา

 เป็็นฉััฏฐีีทิวิิป็ทิตัุลยาธิิกริณพหุพพีหิสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 นาฬิิ  มตัฺตัา  ยสฺสาตัิ  นาฬิิมตัฺตัา,  อชื่ลณฺฑิกา. (นาฬิิ + มตัฺตัา)

 นาฬิิ อ.ทิะนาน  มตัฺตัา เป็็นป็ริะมาณ  ยสฺสา  (อชื่ลณฺฑิกาย) แห�งม่ลแพะใด  (อตัฺถูิ) มีอย่�  อิตัิ 

เพริาะเหตัุนั�น  (สา  อชื่ลณฺฑิกา) อ.ม่ลแพะนั�น  นาฬิิมตัฺตัา ชื่่�อวิ�านาฬิิมตัฺตัา (มีทิะนานเป็็นป็ริะมาณ, มีป็ริะมาณ

หน่�งทิะนาน), ได้แก�ม่ลแพะ. 

อชฺลฺณฺฑิิกา

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 อชื่านํ  ลณฺฑิกา  อชื่ลณฺฑิกา. (อชื่ + ลณฺฑิกา)

 ลณฺฑิกา อ.ม่ล  อชื่านํ แห�งแพะ ทิ.  อชื่ลณฺฑิกา ชื่่�อวิ�าอชื่ลณฺฑิกา. (ม่ลแพะ)

 

อนฺโตฺสิาณิ

 เป็็นอมาทิิป็ริตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 สาณิยา  อนฺโตั  อนฺโตัสาณิ. (อนฺโตั + สาณิ)

 อนฺโตั ในภายใน  สาณิยา แห�งผู้้าม�าน  อนฺโตัสาณิ ชื่่�อวิ�าอนฺโตัสาณิ. (ภายในผู้้าม�าน)

กตฺฺตฺริยคฺฺโคฺ

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 กตัฺตัริิยสฺส  อคฺุโคุ  กตัฺตัริิยคฺุโคุ. (กตัฺตัริิย + อคฺุคุ)

 อคฺุโคุ อ.ป็ลาย  กตัฺตัริิยสฺส แห�งกริริไกริ  กตัฺตัริิยคฺุโคุ ชื่่�อวิ�ากตัฺตัริิยคฺุคุ. (ป็ลายกริริไกริ) 

วุิวุฏฺมตฺฺตฺํ,  มุขํ

 เป็็นฉััฏฐีีทิวิิป็ทิตัุลยาธิิกริณพหุพพีหิสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 วิิวิฏํ  มตัฺตัา  ยสฺสาตัิ  วิิวิฏมตัฺตัํ,  มุขํ. (วิิวิฏ + มตัฺตัา)

 วิิวิฏํ อ.อันถู่กเป็ิดแล้วิ  มตัฺตัา เป็็นป็ริะมาณ  ยสฺส  (มุขสฺส) แห�งป็ากใด  (อตัฺถูิ) มีอย่�  อิตัิ เพริาะ

เหตัุนั�น  วิิวิฏมตัฺตัํ ชื่่�อวิ�าวิิวิฏมตัฺตั (อันถู่กเป็ิดแล้วิเป็็นป็ริะมาณ, สักวิ�าถู่กเป็ิดแล้วิ), ได้แก�ป็าก. 
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อตฺิมุขรตฺา

 เป็็นภาวิตััทิธิิตั มีวิิเคุริาะห์ดังนี�

 ๑. อตัิมุขํ  อสฺส  อตัฺถูีตัิ  อตัิมุขโริ,  ป็ุโริหิโตั. (อตัิมุข + ริป็ัจจัย)

  อตัิมุขํ อ.ป็ากยิ�ง  อสฺส  (ป็ุโริหิตัสฺส) แห�งป็ุโริหิตันั�น  อตัฺถูิ มีอย่�  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น  (โส   

ป็ุโริหิโตั) อ.ป็ุโริหิตันั�น  อตัิมุขโริ ชื่่�อวิ�าอตัิมุขริ (มีป็ากยิ�ง), ได้แก�ป็ุโริหิตั.

 ๒. อตัิมุขริสฺส  ภาโวิ  อตัิมุขริตัา. (อตัิมุขริ + ตัาป็ัจจัย) ภาวิตััทิธิิตั

  ภาโวิ อ.คุวิามเป็็น  อตัิมุขริสฺส  (ป็ุโริหิตัสฺส) แห�งป็ุโริหิตั ผู้่้มีป็ากยิ�ง  อตัิมุขริตัา ชื่่�อวิ�าอตัิมุขริตัา. 

(คุวิามทิี�ป็ุโริหิตัเป็็นผู้่้มีป็ากยิ�ง)  

ตุณฺหีภาโวุ

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 ตัุณฺหี  ภาโวิ  ตัุณฺหีภาโวิ. (ตัุณฺหี + ภาวิ)

 ภาโวิ อ.คุวิามเป็็น  ตัุณฺหี แห�งผู้่้นิ�ง  ตัุณฺหีภาโวิ ชื่่�อวิ�าตัุณฺหีภาวิ. (คุวิามเป็็นผู้่้นิ�ง)

มงฺฺกุภาโวุ

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 มงฺกุสฺส  ภาโวิ  มงฺกุภาโวิ. (มงฺกุ + ภาวิ)

 ภาโวิ อ.คุวิามเป็็น  มงฺกุสฺส แห�งผู้่้เก้อเขิน  มงฺกุภาโวิ ชื่่�อวิ�ามงฺกุภาวิ. (คุวิามเป็็นผู้่้เก้อเขิน)

สพฺฺพฺฏฺฺ€ิกูํ

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 สพฺเพสํ  อฏฺ€ิกํ  สพฺพฏฺ€ิกํ. (สพฺพ + อฏฺ€ิก)

 อฏฺ€ิกํ อ.หมวิดแป็ด  สพฺเพสํ  (วิตัฺถู่นํ) แห�งวิัตัถูุ ทิ. ทิั�งป็วิง  สพฺพฏฺ€ิกํ ชื่่�อวิ�าสพฺพฏฺ€ิก. (หมวิดแป็ด

แห�งวิัตัถูุทิั�งป็วิง)

คฺามวโริ

 เป็็นวิิเสสนุตัตัริบุทิกัมมธิาริยสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 คุาโม  จ  โส  วิโริ  จาตัิ  คุามวิโริ. (คุาม + วิริ)

 คุาโม  จ อ.หม่�บุ้านด้วิย  โส อ.หม่�บุ้านนั�น  วิโริ  จ เป็็นหม่�บุ้านส�วิยด้วิย  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น   
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คุามวิโริ ชื่่�อวิ�าคุามวิริ. (หม่�บุ้านส�วิย, หม่�บุ้านภาษี)

อตฺฺถธมฺมานุสิาสิโก

 เป็็นทิุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส โดยมีสมาหาริทิวิันทิสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคุริาะห์ดังนี�

 ๑. อตัฺโถู  จ  ธิมฺโม  จ  อตัฺถูธิมฺโม. (อตัฺถู + ธิมฺม) สมาหาริทิวิันทิสมาส

  อตัฺโถู  จ อ.อริริถูด้วิย  ธิมฺโม  จ อ.ธิริริมด้วิย  อตัฺถูธิมฺโม ชื่่�อวิ�าอตัฺถูธิมฺม. (อริริถูและธิริริม)

 ๒. อตัฺถูธิมฺมํ  อนุสาสตัีตัิ  อตัฺถูธิมฺมานุสาสโก,  อมจฺโจ. (อตัฺถูธิมฺมสทิฺทิ่ป็ป็ทิ + อนุ + สาส  อนุ

สิฏฺ€ิิมฺหิ ในการิพริํ�าสอน + ณฺวิุป็ัจจัย) ทิุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส, กิตัันตัสมาส, กัตัตัุริ่ป็, กัตัตัุสาธินะ

  (โย  อมจฺโจ) อ.อํามาตัย์ใด  อนุสาสตัิ ย�อมพริํ�าสอน  อตัฺถูธิมฺมํ ซึ่่�งอริริถูและธิริริม  อิตัิ เพริาะ

เหตัุนั�น  (โส  อมจฺโจ) อ.อํามาตัย์นั�น  อตัฺถูธิมฺมานุสาสโก ชื่่�อวิ�าอตัฺถูธิมฺมานุสาสก (ผู้่้พริํ�าสอนอริริถูและธิริริม), 

ได้แก�อํามาตัย์.

ยาทิิสิกีทิิสิํ,  สิิปฺฺปฺํ

 เป็็นวิิเสสโนภยบุทิกัมมธิาริยสมาส มีวิิเคุริาะห์ดังนี�

 ๑. ยมิวิ  ป็สฺสตัีตัิ  ยาทิิสํ,  สิป็ฺป็ํ. (ยสทิฺทิ่ป็ป็ทิ + ทิิส  เป็กฺขเณ ในการิด่,การิเห็น + กฺวิิป็ัจจัย) 

  (ป็ุคฺุคุโล) อ.บุุคุคุล  ป็สฺสตัิ ย�อมเห็น  (สิป็ฺป็ํ) ซึ่่�งศีิลป็ะ  ยํ  (สิป็ฺป็ํ)  อิวิ เพียงดังศีิลป็ะใด  อิตัิ 

เพริาเหตัุนั�น  ยาทิิสํ ชื่่�อวิ�ายาทิิส (อันเชื่�นใด), ได้แก�ศีิลป็ะ.

 ๒. กิมิวิ  ป็สฺสตัีตัิ  กีทิิสํ,  สิป็ฺป็ํ. (ก่สทิฺทิ่ป็ป็ทิ + ทิิส  เป็กฺขเณ ในการิด่,การิเห็น + กฺวิิป็ัจจัย)

  (ป็ุคฺุคุโล) อ.บุุคุคุล  ป็สฺสตัิ ย�อมเห็น  (สิป็ฺป็ํ) ซึ่่�งศีิลป็ะ  ก่  (สิป็ฺป็ํ)  อิวิ เพียงดังศีิลป็ะอะไริ  

อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น  กีทิิสํ ชื่่�อวิ�ากีทิิส (อันเชื่�นไริ), ได้แก�ศีิลป็ะ.

 ๓. ยาทิิสญฺฺจ  ตัํ  กีทิิสญฺฺจาตัิ  ยาทิิสกีทิิสํ,  สิป็ฺป็ํ. (ยาทิิส + กีทิิส) วิิเสสโนภยบุทิกัมมธิาริยสมาส

  ตัํ  (สิป็ฺป็ํ) อ.ศีิลป็ะนั�น  ยาทิิสํ  จ อันเชื่�นใดด้วิย  กีทิิสํ  จ อันเชื่�นไริด้วิย  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น  

ยาทิิสกีทิิสํ ชื่่�อวิ�ายาทิิสกีทิิส (ทิั�งเชื่�นใดทิั�งเชื่�นไริ), ได้แก�ศีิลป็ะ.

ขญฺฺชฺปฺฺปฺหาโร

 เป็็นทิุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 ขญฺฺชื่ํ  ป็หาโริ  ขญฺฺชื่ป็ฺป็หาโริ. (ขญฺฺชื่ + ป็หาริ)

 ป็หาโริ อ.การิดีด  ขญฺฺชื่ํ ซึ่่�งม่ลแพะ  ขญฺฺชื่ป็ฺป็หาโริ ชื่่�อวิ�าขญฺฺชื่ป็ฺป็หาริ. (การิดีดม่ลแพะ)
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จฺตฺุทิฺทิิสิา

 เป็็นอสมาหาริทิิคุุสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 จตัสฺโส  ทิิสา  จตัุทิฺทิิสา. (จตัุ + ทิิสา)

 ทิิสา อ.ทิิศี ทิ.  จตัสฺโส สี�  จตัุทิฺทิิสา ชื่่�อวิ�าจตัุทิฺทิิสา. (ทิิศี ๔)

ลฺทิฺธสิมฺปฺตฺฺตฺิ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทิกัมมธิาริยสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 ลทิฺธิา  จ  สา  สมฺป็ตัฺตัิ  จาตัิ  ลทิฺธิสมฺป็ตัฺตัิ. (ลทิฺธิา + สมฺป็ตัฺตัิ)

 ลทิฺธิา  จ อ.อันถู่กได้แล้วิด้วิย  สา อ.อันถู่กได้แล้วินั�น  สมฺป็ตัฺตัิ  จ เป็็นสมบุัตัิด้วิย  อิตัิ เพริาะเหตัุ

นั�น  ลทิฺธิสมฺป็ตัฺตัิ ชื่่�อวิ�าลทิฺธิสมฺป็ตัฺตัิ. (สมบุัตัิทิี�ได้แล้วิ)

มหาสมฺปตฺติ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทิกัมมธิาริยสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 มหนฺตัี  จ  สา  สมฺป็ตัฺตัิ  จาตัิ  มหาสมฺป็ตัฺตัิ. (มหนฺตัี + สมฺป็ตัฺตัิ)

 มหนฺตัี  จ อ.ใหญ่�ด้วิย  สา อ.ใหญ่�นั�น  สมฺป็ตัฺตัิ  จ เป็็นสมบุัตัิด้วิย  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น   

มหาสมฺป็ตัฺตัิ ชื่่�อวิ�ามหาสมฺป็ตัฺตัิ. (สมบุัตัิใหญ่�)

หตฺฺถปฺาทิปฺริกมฺมาทิีนิ,  กมฺมานิ

 เป็็นฉััฏฐีีทิวิิป็ทิตัุลยาธิิกริณพหุพพีหิสมาส โดยมีอิตัริีตัริโยคุทิวิันทิสมาส และทิุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาสอย่�

ภายใน มีวิิเคุริาะห์ดังนี�

 ๑. หตัฺโถู  จ  ป็าโทิ  จ  หตัฺถูป็าทิา. (หตัฺถู + ป็าทิ) อิตัริีตัริโยคุทิวิันทิสมาส

  หตัฺโถู  จ อ.ม่อด้วิย  ป็าโทิ  จ อ.เทิ้าด้วิย  หตัฺถูป็าทิา ชื่่�อวิ�าหตัฺถูป็าทิ. (ม่อและเทิ้า)

 ๒. หตัฺถูป็าเทิ  ป็ริิกมฺมํ  หตัฺถูป็าทิป็ริิกมฺมํ. (หตัฺถูป็าทิ + ป็ริิกมฺม) ทิุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส

  ป็ริิกมฺมํ อ.การินวิด  หตัฺถูป็าเทิ ซึ่่�งม่อและเทิ้า ทิ.  หตัฺถูป็าทิป็ริิกมฺมํ ชื่่�อวิ�าหตัฺถูป็าทิป็ริิกมฺม. 

(การินวิดม่อและเทิ้า)

 ๓. หตัฺถูป็าทิป็ริิกมฺมํ  อาทิิ  เยสนฺตัิ  หตัฺถูป็าทิป็ริิกมฺมาทิีนิ,  กมฺมานิ. (หตัฺถูป็าทิป็ริิกมฺม + อาทิิ) 

ฉััฏฐีีทิวิิป็ทิตัุลยาธิิกริณพหุพพีหิสมาส
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  หตัฺถูป็าทิป็ริิกมฺมํ อ.การินวิดซึ่่�งม่อและเทิ้า  อาทิิ เป็็นตั้น  เยสํ  (กมฺมานํ) แห�งกริริม ทิ. เหล�า

ใด  (อตัฺถูิ) มีอย่�  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น  (ตัานิ  กมฺมานิ) อ.กริริม ทิ. เหล�านั�น  หตัฺถูป็าทิป็ริิกมฺมาทิีนิ ชื่่�อวิ�า 

หตัฺถูป็าทิป็ริิกมฺมาทิิ (มีการินวิดม่อและเทิ้าเป็็นตั้น), ได้แก�กริริมทิั�งหลาย.

สิปฺุตฺฺตฺทิาโร,  ปฺุริโสิ

 เป็็นสหบุุพพบุทิพหุพพีหิสมาส โดยมีสมาหาริทิวิันทิสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคุริาะห์ดังนี�

 ๑. ป็ุตัฺโตั  จ  ทิาโริ  จ  ป็ุตัฺตัทิาโริ. (ป็ุตัฺตั + ทิาริ) สมาหาริทิวิันทิสมาส

  ป็ุตัฺโตั  จ อ.บุุตัริด้วิย  ทิาโริ  จ อ.ภริริยาด้วิย  ป็ุตัฺตัทิาโริ ชื่่�อวิ�าป็ุตัฺตัทิาริ. (บุุตัริและภริริยา)

 ๒. สห  ป็ุตัฺตัทิาเริน  โย  วิตัฺตัตัีตัิ  สป็ุตัฺตัทิาโริ,  ป็ุริิโส. (สห + ป็ุตัฺตัทิาริ) สหบุุพพบุทิพหุพพีหิ-

สมาส

  โย  (ป็ุริิโส) อ.บุุริุษใด  วิตัฺตัตัิ ย�อมเป็็นไป็  สห กับุ  ป็ุตัฺตัทิาเริน ด้วิยบุุตัริและภริริยา  อิตัิ 

เพริาะเหตัุนั�น  (โส  ป็ุริิโส) อ.บุุริุษนั�น  สป็ุตัฺตัทิาโริ ชื่่�อวิ�าสป็ุตัฺตัทิาริ (ผู้่้เป็็นไป็กับุด้วิยบุุตัริและภริริยา, พริ้อมกับุ

บุุตัริและภริริยา), ได้แก�บุุริุษ.

สสิฺสิามิกา,  คฺาวุี

 เป็็นสหบุุพพบุทิพหุพพีหิสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 สห  สามิเกน  ยา  วิตัฺตัตัีตัิ  สสฺสามิกา,  คุาวิี. (สห + สามิก)

 ยา  (คุาวิี) อ.แม�โคุใด  วิตัฺตัตัิ ย�อมเป็็นไป็  สห กับุ  สามิเกน ด้วิยเจ้าของ  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น  (สา  

คุาวิี) อ.แม�โคุนั�น  สสฺสามิกา ชื่่�อวิ�าสสฺสามิกา (ตััวิเป็็นไป็กับุด้วิยเจ้าของ, มีเจ้าของ), ได้แก�แม�โคุ.

สิมาตฺาปฺิตฺิโก,  มนุสิฺโสิ

 เป็็นสหบุุพพบุทิพหุพพีหิสมาส โดยมีอิตัริีตัริโยคุทิวิันทิสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคุริาะห์ดังนี�

 ๑. มาตัา  จ  ป็ิตัา  จ  มาตัาป็ิตัโริ. (มาตัุ + ป็ิตัุ) อิตัริีตัริโยคุทิวิันทิสมาส

  มาตัา  จ อ.มาริดาด้วิย  ป็ิตัา  จ อ.บุิดาด้วิย  มาตัาป็ิตัโริ ชื่่�อวิ�ามาตัาป็ิตัุ. (มาริดาและบุิดา)

 ๒. สห  มาตัาป็ิตั่หิ  โย  วิตัฺตัตัีตัิ  สมาตัาป็ิตัิโก,  มนุสฺโส. (สห + มาตัาป็ิตัุ) สหบุุพพบุทิ- 

พหุพพีหิสมาส

  โย  (มนุสฺโส) อ.มนุษย์ใด  วิตัฺตัตัิ ย�อมเป็็นไป็  สห กับุ  มาตัาป็ิตั่หิ ด้วิยมาริดาและบุิดา ทิ.  

อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น  (โส  มนุสฺโส) อ.มนุษย์นั�น  สมาตัาป็ิตัิโก ชื่่�อวิ�าสมาตัาป็ิตัิก (ผู้่้เป็็นไป็กับุด้วิยมาริดาและบุิดา, 

พริ้อมกับุมาริดาบุิดา), ได้แก�มนุษย์. 
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นคฺรทิฺวุารนฺตฺรํ

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส โดยมีฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคุริาะห์ดังนี�

 ๑. นคุริสฺส  ทิฺวิาริํ  นคุริทิฺวิาริํ. (นคุริ + ทิฺวิาริ) ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส

  ทิฺวิาริํ อ.ป็ริะตั่  นคุริสฺส แห�งพริะนคุริ  นคุริทิฺวิาริํ ชื่่�อวิ�านคุริทิฺวิาริ. (ป็ริะตั่พริะนคุริ, ป็ริะตั่เม่อง)

 ๒. นคุริทิฺวิาริสฺส  อนฺตัริํ  นคุริทิฺวิารินฺตัริํ. (นคุริทิฺวิาริ + อนฺตัริ) ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส

  อนฺตัริํ อ.ริะหวิ�าง  นคุริทิฺวิาริสฺส แห�งป็ริะตั่แห�งพริะนคุริ  นคุริทิฺวิารินฺตัริํ ชื่่�อวิ�านคุริทิฺวิารินฺตัริ. 

(ริะหวิ�างแห�งป็ริะตั่พริะนคุริ)

นิมฺมาตฺาปฺิตฺิโก,  ปฺจฺฺเจฺกพฺุทิฺโธ

 เป็็นป็ัญ่จมีทิวิิป็ทิตัุลยาธิิกริณพหุพพีหิสมาส โดยมีอิตัริีตัริโยคุทิวิันทิสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคุริาะห์ดังนี�

 ๑. มาตัา  จ  ป็ิตัา  จ  มาตัาป็ิตัโริ. (มาตัุ + ป็ิตัุ) อิตัริีตัริโยคุทิวิันทิสมาส

  มาตัา  จ อ.มาริดาด้วิย  ป็ิตัา  จ อ.บุิดาด้วิย  มาตัาป็ิตัโริ ชื่่�อวิ�ามาตัาป็ิตัุ. (มาริดาและบุิดา)

 ๒. นิคฺุคุตัา  มาตัาป็ิตัโริ  ยสฺมาตัิ  นิมฺมาตัาป็ิตัิโก,  ป็จฺเจกพุทิฺโธิ. (นิ + มาตัาป็ิตัุ) ป็ัญ่จมี- 

ทิวิิป็ทิตัุลยาธิิกริณพหุพพีหิสมาส

  มาตัาป็ิตัโริ อ.มาริดาและบุิดา ทิ.  นิคฺุคุตัา ไป็ป็ริาศีแล้วิ  ยสฺมา  (ป็จฺเจกพุทิฺธิา) จากพริะ-

ป็ัจเจกพุทิธิเจ้าใด  (อตัฺถูิ) มีอย่�  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น  (โส  ป็จฺเจกพุทิฺโธิ) อ.พริะป็ัจเจกพุทิธิเจ้านั�น  นิมฺมาตัา- 

ป็ิตัิโก ชื่่�อวิ�านิมฺมาตัาป็ิตัิก (ผู้่้มีมาริดาและบุิดาไป็ป็ริาศีแล้วิ, ผู้่้ไม�มีมาริดาและบุิดา), ได้แก�พริะป็ัจเจกพุทิธิเจ้า.

ทิกฺูขิณกูณฺณโสตํ

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส โดยมีวิิเสสนบุุพพบุทิกัมมธิาริยสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคุริาะห์ดังนี�

 ๑. ทิกฺขิณญฺฺจ  ตัํ  กณฺณญฺฺจาตัิ  ทิกฺขิณกณฺณํ. (ทิกฺขิณ + กณฺณ) วิิเสสนบุุพพบุทิกัมมธิาริยสมาส

  ทิกฺขิณํ  จ อ.เบุ่�องขวิาด้วิย  ตัํ อ.เบุ่�องขวิานั�น  กณฺณํ  จ เป็็นห่ด้วิย  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น   

ทิกฺขิณกณฺณํ ชื่่�อวิ�าทิกฺขิณกณฺณ. (ห่เบุ่�องขวิา)

 ๒. ทิกฺขิณกณฺณสฺส  โสตัํ  ทิกฺขิณกณฺณโสตัํ. (ทิกฺขิณกณฺณ + โสตั) ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส

  โสตัํ อ.ชื่�อง  ทิกฺขิณกณฺณสฺส แห�งห่เบุ่�องขวิา  ทิกฺขิณกณฺณโสตัํ ชื่่�อวิ�าทิกฺขิณกณฺณโสตั. (ชื่�องห่

เบุ่�องขวิา) 
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ทิฺวารินฺตริํ

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 ทิฺวิาริสฺส  อนฺตัริํ  ทิฺวิารินฺตัริํ. (ทิฺวิาริ + อนฺตัริ)

 อนฺตัริํ อ.ริะหวิ�าง  ทิฺวิาริสฺส แห�งป็ริะตั่  ทิฺวิารินฺตัริํ ชื่่�อวิ�าทิฺวิารินฺตัริ. (ริะหวิ�างแห�งป็ริะตั่)

สิมฺมุขีภูโตฺ

 เป็็นวิิเสสนุตัตัริบุทิกัมมธิาริยสมาส มีวิิเคุริาะห์ดังนี�

 ๑. สมฺมุขํ  อสฺส  อตัฺถูีตัิ  สมฺมุขี,  ป็จฺเจกพุทิฺโธิ. (สมฺมุข + อีป็ัจจัย) อัสสัตัถูิตััทิธิิตั

  สมฺมุขํ อ.หน้าพริ้อม  อสฺส  (ป็จฺเจกพุทิฺธิสฺส) แห�งพริะป็ัจเจกพุทิธิเจ้านั�น  อตัฺถูิ มีอย่�  อิตัิ เพริาะ

เหตัุนั�น  สมฺมุขี ชื่่�อวิ�าสมฺมุขี (ผู้่้มีหน้าพริ้อม), ได้แก�พริะป็ัจเจกพุทิธิเจ้า.

 ๒. สมฺมุขี  จ  โส  ภ่โตั  จาตัิ  สมฺมุขีภ่โตั,  ป็จฺเจกพุทิฺโธิ. (สมฺมุขี + ภ่ตั) วิิเสสนุตัตัริบุทิ- 

กัมมธิาริยสมาส

  โส  (ป็จฺเจกพุทิฺโธิ) อ.พริะป็ัจเจกพุทิธิเจ้านั�น  สมฺมุขี  จ เป็็นผู้่้มีหน้าพริ้อมด้วิย  ภ่โตั  จ เป็็น

แล้วิด้วิย  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น  สมฺมุขีภ่โตั ชื่่�อวิ�าสมฺมุขีภ่ตั (มีหน้าพริ้อมเป็็นแล้วิ), ได้แก�พริะป็ัจเจกพุทิธิเจ้า.

มหาป€ิวี

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทิกัมมธิาริยสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 มหนฺตัี  จ  สา  ป็€ิวิี  จาตัิ  มหาป็€ิวิี. (มหนฺตัี + ป็€ิวิี) 

 มหนฺตัี  จ อ.ใหญ่�ด้วิย  สา อ.ใหญ่�นั�น  ป็€ิวิี  จ เป็็นแผู้�นดินด้วิย  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น  มหาป็€ิวิี  

ชื่่�อวิ�ามหาป็€ิวิี. (แผู้�นดินใหญ่�)

วิปากูาวเสโส

 เป็็นวิิเสสนุตัตัริบุทิกัมมธิาริยสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 วิิป็าโก  จ  โส  อวิเสโส  จาตัิ  วิิป็ากาวิเสโส. (วิิป็าก + อวิเสส)

 วิิป็าโก  จ อ.วิิบุากด้วิย  โส อ.วิิบุากนั�น  อวิเสโส  จ เป็็นสภาพเหล่อลงด้วิย  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น   

วิิป็ากาวิเสโส ชื่่�อวิ�าวิิป็ากาวิเสส. (วิิบุากทิี�เหล่อ)
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คฺิชฺฺฌกูฏฺมตฺฺถกํ

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 คุิชืฺ่ฌก่ฏสฺส  มตัฺถูกํ  คุิชืฺ่ฌก่ฏมตัฺถูกํ. (คุิชืฺ่ฌก่ฏ + มตัฺถูก)

 มตัฺถูกํ อ.ยอด  คุิชืฺ่ฌก่ฏสฺส แห�งภ่เขาชื่่�อวิ�าคุิชื่ฌก่ฏ  คุิชืฺ่ฌก่ฏมตัฺถูกํ ชื่่�อวิ�าคุิชืฺ่ฌก่ฏมตัฺถูก. (ยอดภ่เขา

ชื่่�อวิ�าคุิชื่ฌก่ฏ) 

ปุพฺฺพฺกูมฺมํ

 เป็็นสัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 ป็ุพฺเพ  กมฺมํ  ป็ุพฺพกมฺมํ. (ป็ุพฺพ + กมฺม)

 กมฺมํ อ.กริริม  ป็ุพฺเพ ในกาลก�อน  ป็ุพฺพกมฺมํ ชื่่�อวิ�าป็ุพฺพกมฺม. (กริริมในกาลก�อน, บุุพพกริริม)

อนตฺฺถาย

 เป็็นนนิบุาตับุุพพบุทิกัมมธิาริยสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 น  อตัฺถูาย  อนตัฺถูาย. (น + อตัฺถู)

 อตัฺถูาย เพ่�อป็ริะโยชื่น์  น หามิได้  อนตัฺถูาย ชื่่�อวิ�าอนตัฺถู. (ไม�ใชื่�ป็ริะโยชื่น์, คุวิามฉัิบุหายมิใชื่�ป็ริะโยชื่น์)

อิสิฺสิริยํ

 เป็็นภาวิตััทิธิิตั มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 อิสฺสริสฺส  ภาโวิ  อิสฺสริิยํ. (อิสฺสริ + ณยป็ัจจัย)

 ภาโวิ อ.คุวิามเป็็น  อิสฺสริสฺส แห�งบุุคุคุลผู้่้เป็็นใหญ่�  อิสฺสริิยํ ชื่่�อวิ�าอิสฺสริิย. (คุวิามเป็็นแห�งบุุคุคุลผู้่้เป็็น

ใหญ่�, คุวิามเป็็นใหญ่�)

สุกฺูกูํโส

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 สุกฺกสฺส  อํโส  สุกฺกํโส. (สุกฺก + อํส)

 อํโส อ.ส�วิน  สุกฺกสฺส แห�งธิริริมอันขาวิ  สุกฺกํโส ชื่่�อวิ�าสุกฺกํส. (ส�วินแห�งธิริริมอันขาวิ, ส�วินแห�งกุศีล

ธิริริม)
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อวุธิปฺริจฺฺเฉิทินตฺฺโถ

 เป็็นอวิธิาริณบุุพพบุทิกัมมธิาริยสมาส โดยมีทิุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคุริาะห์ดังนี�

 ๑. อวิธิ่  ป็ริิจฺเฉัทินํ  อวิธิิป็ริิจฺเฉัทินํ. (อวิธิิ + ป็ริิจฺเฉัทิน) ทิุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส

  ป็ริิจฺเฉัทินํ อ.การิกําหนด  อวิธิ่ ซึ่่�งแดน  อวิธิิป็ริิจฺเฉัทินํ ชื่่�อวิ�าอวิธิิป็ริิจฺเฉัทิน. (การิกําหนดแดน)

 ๒. อวิธิิป็ริิจฺเฉัทินเมวิ  อตัฺโถู  อวิธิิป็ริิจฺเฉัทินตัฺโถู. (อวิธิิป็ริิจฺเฉัทิน + อตัฺถู) อวิธิาริณบุุพพบุทิกัมม- 

ธิาริยสมาส

  อวิธิิป็ริิจฺเฉัทินํ  เอวิ อ.การิกําหนดซึ่่�งแดนนั�นเทิียวิ  อตัฺโถู เป็็นอริริถู  อวิธิิป็ริิจฺเฉัทินตัฺโถู ชื่่�อวิ�า 

อวิธิิป็ริิจฺเฉัทินตัฺถู. (อริริถูคุ่อการิกําหนดซึ่่�งแดน)

ชฺานนภาโวุ

 เป็็นอวิธิาริณบุุพพบุทิกัมมธิาริยสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 ชื่านนเมวิ  ภาโวิ  ชื่านนภาโวิ. (ชื่านน + ภาวิ)

 ชื่านนํ  เอวิ อ.อันริ่้นั�นเทิียวิ  ภาโวิ เป็็นคุวิามเป็็น  ชื่านนภาโวิ ชื่่�อวิ�าชื่านนภาวิ. (คุวิามเป็็นคุ่ออันริ่้)

ยสสมฺปตฺติ

 เป็็นตัตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 ยเสน  สมฺป็ตัฺตัิ  ยสสมฺป็ตัฺตัิ. (ยส + สมฺป็ตัฺตัิ)

 สมฺป็ตัฺตัิ อ.คุวิามถู่งพริ้อม  ยเสน ด้วิยยศี  ยสสมฺป็ตัฺตัิ ชื่่�อวิ�ายสสมฺป็ตัฺตัิ. (คุวิามถู่งพริ้อมด้วิยยศี)

อิสิฺสิริยาทิิภาโวุ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทิกัมมธิาริยสมาส โดยมีฉััฏฐีีทิวิิป็ทิตัุลยาธิิกริณพหุพพีหิสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคุริาะห์

ดังนี�

 ๑. อิสฺสริิยํ  อาทิิ  ยสฺสาตัิ  อิสฺสริิยาทิิ,  ภาโวิ. (อิสฺสริิย + อาทิิ) ฉััฏฐีีทิวิิป็ทิตัุลยาธิิกริณ- 

พหุพพีหิสมาส

  อิสฺสริิยํ อ.คุวิามเป็็นใหญ่�  อาทิิ เป็็นตั้น  ยสฺส  (ภาวิสฺส) แห�งคุวิามเป็็นใด  (อตัฺถูิ) มีอย่�  อิตัิ 

เพริาะเหตัุนั�น  (โส  ภาโวิ) อ.คุวิามเป็็นนั�น  อิสฺสริิยาทิิ ชื่่�อวิ�าอิสฺสริิยาทิิ (มีคุวิามเป็็นใหญ่�เป็็นตั้น), ได้แก�คุวิาม

เป็็น.
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 ๒. อิสฺสริิยาทิิ  จ  โส  ภาโวิ  จาตัิ  อิสฺสริิยาทิิภาโวิ. (อิสฺสริิยาทิิ + ภาวิ) วิิเสสนบุุพพบุทิ- 

กัมมธิาริยสมาส

  อิสฺสริิยาทิิ  จ อ.มีคุวิามเป็็นใหญ่�เป็็นตั้นด้วิย  โส อ.มีคุวิามเป็็นใหญ่�เป็็นตั้นนั�น  ภาโวิ  จ เป็็น

คุวิามเป็็นด้วิย  อิตัิ เพริาะเหตัุนั�น  อิสฺสริิยาทิิภาโวิ ชื่่�อวิ�าอิสฺสริิยาทิิภาวิ. (คุวิามเป็็นมีคุวิามเป็็นใหญ่�เป็็นตั้น)

กุสิลฺโกฏฺฺ€าโสิ

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 กุสลสฺส  โกฏฺ€ิาโส  กุสลโกฏฺ€ิาโส. (กุสล + โกฏฺ€ิาส)

 โกฏฺ€ิาโส อ.ส�วิน  กุสลสฺส แห�งกุศีล  กุสลโกฏฺ€ิาโส ชื่่�อวิ�ากุสลโกฏฺ€ิาส. (ส�วินแห�งกุศีล)

ปฺญฺฺญฺาสิงฺฺขาโตฺ,  มุทิฺธา

 เป็็นสัมภาวินาบุุพพบุทิกัมมธิาริยสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 ป็ญฺฺญฺา  อิตัิ  สงฺขาโตั  ป็ญฺฺญฺาสงฺขาโตั,  มุทิฺธิา. (ป็ญฺฺญฺา + สงฺขาตั)

 (มุทิฺธิา) อ.ศีีริษะ  สงฺขาโตั อันอันบุัณฑิตักล�าวิแล้วิ  ป็ญฺฺญฺา  อิตัิ วิ�าป็ัญ่ญ่า  ป็ญฺฺญฺาสงฺขาโตั ชื่่�อวิ�า

ป็ญฺฺญฺาสงฺขาตั (กล�าวิคุ่อป็ัญ่ญ่า), ได้แก�ศีีริษะ.

เทิสนาวสานํ

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 เทิสนาย  อวิสานํ  เทิสนาวิสานํ. (เทิสนา + อวิสาน)

 อวิสานํ อ.กาลเป็็นทิี�สิ�นสุดลง  เทิสนาย แห�งพริะเทิศีนา  เทิสนาวิสานํ ชื่่�อวิ�าเทิสนาวิสาน. (เวิลาจบุ

พริะเทิศีนา)

โสตฺาปฺตฺฺตฺิผลฺาทิีนิ,  อริยผลฺานิ

 เป็็นฉััฏฐีีทิวิิป็ทิตัุลยาธิิกริณพหุพพีหิสมาส มีวิิเคุริาะห์วิ�า

 โสตัาป็ตัฺตัิผู้ลํ  อาทิิ  เยสํ  ตัานิ  โสตัาป็ตัฺตัิผู้ลาทิีนิ,  อริิยผู้ลานิ. (โสตัาป็ตัฺตัิผู้ล + อาทิิ)

 โสตัาป็ตัฺตัิผู้ลํ อ.โสดาป็ัตัตัิผู้ล  อาทิิ เป็็นตั้น  เยสํ  (อริิยผู้ลานํ) แห�งอริิยผู้ล ทิ. เหล�าใด  (อตัฺถูิ)  

มีอย่�,  ตัานิ  (อริิยผู้ลานิ) อ.อริิยผู้ล ทิ. เหล�านั�น  โสตัาป็ตัฺตัิผู้ลาทิีนิ ชื่่�อวิ�าโสตัาป็ตัฺตัิผู้ลาทิิ (มีโสดาป็ัตัตัิผู้ล

เป็็นตั้น),ได้แก�อริิยผู้ลทิั�งหลาย. 



๑๔. สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ ฯ  [๕๘]

สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ  (มยา  วุจฺจเต) ฯ

สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระสุธรรมเถระ

(มยา) อันข้าพเจ้า (พระพุทธโฆสะ)  (วุจฺจเต) จะกล่าว ฯ

สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ วุตตกัมมะใน วุจฺจเตๆ อาขยาตบทกัมมวาจก

มยา อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจเต ฯ

๑๔. เรื่องพระสุธรรมเถระ

๑. “อสนฺตํ  ภาวมิจฺเฉยฺยาติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  สุธมฺมตฺเถรํ 

อารพฺภ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  สุธมฺมตฺเถรํ  อารพฺภ  “อสนฺตํ  ภาวมิจฺเฉยฺยาติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ   

กเถสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมื่อประทับ  เชตวเน ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน   

อารพฺภ ทรงปรารภ  สุธมฺมตฺเถรํ ซึ่งพระสุธรรมผู้เถระ  กเถสิ ตรัสแล้ว  อิมํ  ธมฺม- 

เทสนํ ซึ่งพระธรรมเทศนานี้  “อสนฺตํ  ภาวมิจฺเฉยฺยาติ ว่า “อสนฺตํ  ภาวมิจฺเฉยฺย” 

ดังนี้เป็นต้น ฯ 

 พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภพระสุธรรมเถระ ตรัส

พระธรรมเทศนานี้ว่า “อสนฺตํ  ภาวมิจฺเฉยฺย” ดังนี้เป็นต้น 

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อสนฺตํ  ภาวมิจฺเฉยฺย” สรูปะใน  

อิติๆ ศัพท์ อาทยัตถะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน กเถสิ  เชตวเน วิสยาธาระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  สุธมฺมตฺเถรํ 

อวุตตกัมมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกิริยาใน กเถสิ ฯ

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

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

 ...............................................................................................................................
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๒. เทสนา  ปน  มจฺฉิกาสณฺเฑ  สมุฏฺ�าย  สาวตฺถิยํ  นิฏฺ�ิตา ฯ

 ปน ก็  เทสนา อ.เทศนา  สมุฏฺ�าย ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว  มจฺฉิกาสณฺเฑ ในเมืองชื่อว่า

มัจฉิกาสณฑ์  นิฏฺ�ิตา จบแล้ว  สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี ฯ

 ก็ เทศนาตั้งขึ้นที่เมืองมัจฉิกาสณฑ์ จบลงที่เมืองสาวัตถี

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  เทสนา สุทธกัตตาใน นิฏฺ�ิตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  มจฺฉิกา- 

สณฺเฑ วิสยาธาระใน สมุฏฺ�ายๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิฏฺ�ิตา  สาวตฺถิยํ วิสยาธาระใน 

นิฏฺ�ิตา ฯ    

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

๓. มจฺฉิกาสณฺฑนครสฺมึ  หิ  จิตฺโต  คหปติ  ป�ฺจวคฺคิยานํ  อพฺภนฺตรํ  มหานามตฺเถรํ   

นาม  ปิณฺฑาย  จรมานํ  ทิสฺวา  ตสฺส  อิริยาปเถ  ปสีทิตฺวา  ปตฺตมาทาย  เคหํ   

ปเวเสตฺวา  โภเชตฺวา  ภตฺตกิจฺจาวสาเน  ธมฺมกถํ  สุณนฺโต  โสตาปตฺติผลํ  ปตฺวา   

อจลสทฺโธ  หุตฺวา  อมฺพาฏกวนนฺนาม  อตฺตโน  อุยฺยานํ  สงฺฆารามํ  กตฺตุกาโม   

เถรสฺส  หตฺเถ  อุทกํ  ปาเตตฺวา  นิยฺยาเทสิ ฯ

 มจฺฉิกาสณฺฑนครสฺมึ  หิ  จิตฺโต  คหปติ  ป�ฺจวคฺคิยานํ  (ภิกฺขูนํ)  อพฺภนฺตรํ  มหานามตฺเถรํ  นาม  

ปิณฺฑาย  จรมานํ  ทิสฺวา  ตสฺส  (เถรสฺส)  อิริยาปเถ  ปสีทิตฺวา  ปตฺตํ  อาทาย  (ตํ  เถรํ)  เคหํ  

ปเวเสตฺวา  โภเชตฺวา  ภตฺตกิจฺจาวสาเน  ธมฺมกถํ  สุณนฺโต  โสตาปตฺติผลํ  ปตฺวา  อจลสทฺโธ   

หุตฺวา  อมฺพาฏกวนํ  นาม  อตฺตโน  อุยฺยานํ  สงฺฆารามํ  กตฺตุกาโม  (หุตฺวา)  เถรสฺส  หตฺเถ   

อุทกํ  ปาเตตฺวา  นิยฺยาเทสิ ฯ

 หิ ดังจะกล่าวโดยพิสดาร  คหปติ อ.คฤหบดี  จิตฺโต ชื่อว่าจิตตะ  มจฺฉิกาสณฺฑิ- 

นครสฺมึ ในเมืองชื่อว่ามัจฉิกาสณฑ์  ทิสฺวา เห็นแล้ว  มหานามตฺเถรํ  นาม ชื่อซึ่ง

พระมหานามผู้เถระ  อพฺภนฺตรํ ผู้มีในภายใน  (ภิกฺขููนํ) แห่งภิกษุุ ท.  ปญฺฺจวคฺคิยานํ 

ผู้มีอยู่ในพวกห้า  จรมานํ ผู้เที่ยวไปอยู่  ปิณฺฑาย เพื่อก้อนข้าว  ปสีทิตฺวา เลื่อมใส

แล้ว  อิริยาปเถ ในอิริยาบถ  ตสฺส  (เถรสฺส) ของพระเถระนั้น  อาทาย ถือเอาแล้ว  

ปตฺตํ ซึ่งบาตร  (ตํ  เถรํ) ยังพระเถระนั้น  ปเวเสตฺวา ให้เข้าไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน  

โภเชตฺวา ให้ฉันแล้ว  สุณนฺโต ฟัังอยู่  ธมฺมกถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม   

ภตฺตกิจฺจาวสาเน ในกาลอันเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งกิจด้วยภัตร  ปตฺวา บรรลุแล้ว   
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โสตาปตฺติผลํํ ซึ่งโสดาปัตติผล  อจลํสทฺโธ เป็นผู้มีศรัทธาอันไม่หวั่นไหว  หุตฺวา 

เป็นแล้ว  กตฺตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันกระทํา    อุยฺยานํ ซึ่งสวน  อตฺตโน ของตน  

อมฺพาฏกวนํ  นาม ชื่อว่าอัมพาฏกวัน  สงฺฺฆารามํ ให้เป็นอารามของสงฆ์  (หุตฺวา) 

เป็นแล้ว  อุทกํ ยังนํ้า  ปาเตตฺวา ให้ตกไปแล้ว  หตฺเถ ในมือ  เถรสฺส ของพระเถระ  

นิยฺยาเทสิ มอบถวายแล้ว ฯ

 ความพิสดาร คฤหบดีชื่อว่าจิตตะ ในเมืองมัจฉิกาสณฑ์ พบพระมหานามเถระผู้มีใน

ภายในปัญจวัคคีย์ ผู้กําลังเที่ยวไปเพื่ิอบิณฑบาต เลื่อมใสในอิริยาบถของพระเถระ

นั้น ถือเอาบาตร นิมนต์พระเถระนั้นให้เข้าไปสู่เรือน ให้ฉันแล้ว เวลาจบภัตตกิจ ฟััง

ธรรมกถา  บรรลุโสดาปัตติผล เป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความประสงค์จะสร้างสวน

ของตนชื่อว่าอัมพาฏกวัน ให้เป็นสังฆาราม จึงให้นํ้าตกลงบนมือของพระเถระ มอบ

ถวายแล้ว 

 หิศัพท์ วิตถารโชตกะ  จิตโต สัญญาวิเสสนะของ คหปติๆ สุทธกัตตาใน นิยฺยาเทสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  มจฺฉิกาสณฺฑนครสฺมึ วิสยาธาระใน คหปติ  ป�ฺจวคฺคิยานํ  

วิเสสนะของ ภิกฺขูนํๆ สามีสัมพันธะใน อพฺภนฺตรํๆ วิเสสนะของ มหานามตฺเถรํ   

นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ มหานามตฺเถรํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  ปิณฺฑาย 

สัมปทานใน จรมานํๆ วิเสสนะของ มหานามตฺเถรํ  ทิสฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ปสีทิตฺวา   

ตสฺส วิเสสนะของ เถรสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อิริยาปเถๆ วิสยาธาระใน ปสีทิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อาทาย  ปตฺตํ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน  

ปเวเสตฺวา  ตํ วิเสสนะของ เถรํๆ การิตกัมมะใน ปเวเสตฺวา และ โภเชตฺวา  เคหํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน ปเวเสตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โภเชตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

สุณนฺโต  ภตฺตกิจฺจาวสาเน กาลสัตตมีใน สุณนฺโต  ธมฺมกถํ อวุตตกัมมะใน สุณนฺโตๆ 

อัพภันตรกิริยาของ คหปติ  โสตาปตฺติผลํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน หุตฺวา  อจลสทฺโธ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  นามศัพท์  

สัญญาโชตกะเข้ากับ อมฺพาฏกวนํๆ วิเสสนะของ อุยฺยานํ  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน  

อุยฺยานํๆ อวุตตกัมมะ ใน กตฺตุกาโม  สงฺฆารามํ วิกติกัมมะใน กตฺตุกาโมๆ วิกติกัตตา 

ใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปาเตตฺวา  เถรสฺส สามีสัมพันธะใน  หตฺเถๆ วิสยาธาระ 

ใน ปาเตตฺวา  อุทกํ การิตกัมมะใน ปาเปตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน นิยฺยาเทสิ ฯ
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๔. ตสฺมึ  ขเณ  “ปติฏฺ�ิตํ  พุทฺธสาสนนฺติ  อุทกปริยนฺตํ  กตฺวา  มหาป�วี  กมฺปิ ฯ

 ตสฺมึ  ขเณ  “ปติฏฺ�ิตํ  พุทฺธสาสนนฺติ  (ฃาปนเหตุกํ)  อุทกปริยนฺตํ  กตฺวา  มหาป�วี  กมฺปิ ฯ  

 ตสฺมึ  ขูเณ ในขณะนั้น  มหาปฅวี อ.แผ่นดินใหญ่  กตฺวา กระทํา  อุทกปริยนฺตํ  

ซึ่งที่สุดรอบแห่งนํ้า  กมฺปิ หวั่นไหวแล้ว  (ฃาปนเหตุกํ) มีอันให้รู้-  อิติ ว่า  “พุทฺธ-

สาสนํ อ.พระพุทธศาสนา  ปติฏฺฅิตํ ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว”  อิติ ดังนี้ -เป็นเหตุ ฯ

 ในขณะนั้น แผ่นดินใหญ่ ทําที่สุดนํ้าไหว มีอันให้รู้ว่า “พระพุทธศาสนา ตั้งอยู่แล้ว”

 ตสฺมึ วิเสสนะของ ขเณๆ กาลสัตตมีใน กมฺปิ  มหาปฅวี สุทธกัตตาใน กมฺปิๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  “พุทฺธสาสนํ สุทธกัตตาใน ปติฏฺฅิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์  

สรูปะใน ฃาปนเหตุกํๆ กิริยาวิเสสนะใน กมฺปิ  อุทกปริยนฺตํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ 

สมานกาลกิริยาใน กมฺปิ ฯ

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

๕. มหาเสฏฺ�ี  อุยฺยาเน  มหาวิหารํ  กาเรตฺวา  สพฺพทิสาหิ  อาคตภิกฺขูนํ  วิวฏทฺวาโร 

อโหสิ ฯ

 มหาเสฏฺ�ี  (ปุคฺคลํ)  อุยฺยาเน  มหาวิหารํ  กาเรตฺวา  สพฺพทิสาหิ  อาคตภิกฺขูนํ  วิวฏทฺวาโร  อโหสิ ฯ  

 มหาเสฏฺฅี อ.มหาเศรษุฐีี  (ปุคฺคลํํ) ยังบุคคล  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  มหาวิหารํ 

ซึ่งมหาวิหาร  อุยฺยาเน ในสวน  วิวฏทฺวาโร เป็นผู้มีประตูอันเปิดแล้ว  อาคตภิกฺขููนํ 

เพื่อภิกษุุผู้มาแล้ว ท.  สพฺพทิสาหิ จากทิศทั้งปวง ท.  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 มหาเศรษุฐีี ให้บุคคลสร้างมหาวิหารในสวน ได้เป็นผู้มีประตูอันเปิดแล้ว เพื่อเหล่า

ภิกษุุผู้มาจากทุกทิศ

 มหาเสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน  

กาเรตฺวา  อุยฺยาเน วิสยาธาระใน กาเรตฺวา  มหาวิหารํ อวุตตกัมมะใน กาเรตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อโหสิ  สพฺพทิสาหิ อปาทานใน อาคต-  อาคตภิกฺขูนํ สัมปทานใน 

วิวฏทฺวาโรๆ วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

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

๖. มจฺฉิกาสณฺเฑ  สุธมฺมตฺเถโร  นาม  เนวาสิโก  อโหสิ ฯ  
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 เนวาสิโก อ.ภิกษุุเจ้าถิ่น  สุธมฺมตฺเถโร  นาม ชื่อว่าพระสุธรรมผู้เถระ  อโหสิ ได้มี

แล้ว  มจฺฉิกาสณฺเฑ ในเมืองชื่อว่ามัจฉิกาสณฑ์ ฯ

 ภิกษุุเจ้าถิ่นชื่อว่าสุธรรมเถระ ได้มีในเมืองมัจฉิกาสณฑ์

 นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ สุธมฺมตฺเถโรๆ วิเสสนะของ เนวาสิโกๆ สุทธกัตตาใน 

อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มจฺฉิกาสณฺเฑ วิสยาธาระใน อโหสิ ฯ

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

๗. อปเรน  สมเยน  จิตฺตสฺส  คุณกถํ  สุตฺวา  เทฺว  อคฺคสาวกา  ตสฺส  สงฺคหํ  กตฺตุกามา   

มจฺฉิกาสณฺฑํ  อคมํสุ ฯ 

 อปเรน  สมเยน  จิตฺตสฺส  คุณกถํ  สุตฺวา  เทฺว  อคฺคสาวกา  ตสฺส  (จิตฺตสฺส)  สงฺคหํ  กตฺตุกามา  

(หุตฺวา)  มจฺฉิกาสณฺฑํ  อคมํสุ ฯ 

 อปเรน  สมเยน ในสมัยอื่นอีก  อคฺคสาวกา อ.พระอัครสาวก ท.  เทฺว สอง  สุตฺวา  

ฟัังแล้ว  คุณกถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งคุณ  จิตฺตสฺส ของคฤหบดีชื่อว่าจิตตะ  

กตฺตุกามา เป็นผู้ใคร่เพื่ออันกระทํา  สงฺฺคหํ ซึ่งการสงเคราะห์  ตสฺส  (จิตฺตสฺส) แก่

คฤหบดีชื่อว่าจิตตะนั้น  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  อคมํสุ ได้ไปแล้ว  มจฺฉิกาสณฺฑํ สู่เมือง

ชื่อว่ามัจฉิกาสณฑ์ ฯ

 ในสมัยอื่นอีก พระอัครสาวก ๒ รูป ฟัังคํากล่าวคุณของคฤหบดีชื่อว่าจิตตะ มีความ

ประสงค์เพื่อจะทําการสงเคราะห์แก่เขา จึงได้ไปสู่เมืองมัจฉิกาสณฑ์

 อปเรน วิเสสนะของ สมเยนๆ ตติยากาลสัตตมีใน อคมํสุ  เทฺว วิเสสนะของ อคฺค- 

สาวกาๆ สุทธกัตตาใน อคมํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  จิตฺตสฺส สามีสัมพันธะใน  

คุณกถํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  ตสฺส วิเสสนะของ จิตฺตสฺสๆ 

สัมปทานใน สงฺคหํๆ อวุตตกัมมะใน กตฺตุกามาๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน อคมํสุ  มจฺฉิกาสณฺฑํ สัมปาปุณียกัมมะใน อคมํสุ ฯ

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

๘. จิตฺโต  คหปติ  เตสํ  อาคมนํ  สุตฺวา  อฑฺฒโยชนมคฺคํ  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  เต  อาทาย   

อตฺตโน  วิหารํ  ปเวเสตฺวา  อาคนฺตุกวตฺตํ  กตฺวา  “ภนฺเต  โถกํ  ธมฺมกถํ  โสตุ- 

กาโมมฺหีติ  ธมฺมเสนาปตึ  ยาจิ ฯ
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 จิตฺโต  คหปติ  เตสํ  (ทฺวินฺนํ  อคฺคสาวกานํ)  อาคมนํ  สุตฺวา  อฑฺฒโยชนมคฺคํ  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา   

เต  (เทฺว  อคฺคสาวเก)  อาทาย  (เต  เทฺว  อคฺคสาวเก)  อตฺตโน  วิหารํ  ปเวเสตฺวา  อาคนฺตุกวตฺตํ  

กตฺวา  “(อหํ)  ภนฺเต  โถกํ  ธมฺมกถํ  โสตุกาโม  อมฺหิ”  อิติ  ธมฺมเสนาปตึ  ยาจิ ฯ

 คหปติ อ.คฤหบดี  จิตฺโต ชื่อว่าจิตตะ  สุตฺวา ฟัังแล้ว  อาคมนํ ซึ่งการมา  เตสํ   

(ทฺวินฺนํ  อคฺคสาวกานํ) แห่งพระอัครสาวก ท. สอง เหล่านั้น  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ต้อนรับ

แล้ว  อฑฺฒโยชนมคฺคํ สิ้นหนทางกึ่งแห่งโยชน์  อาทาย พาเอาแล้ว  เต  (เทฺว   

อคฺคสาวเก) ซึ่งพระอัครสาวก ท. สอง เหล่านั้น  (เต  เทฺว  อคฺคสาวเก) ยังพระ

อัครสาวก ท. สอง เหล่านั้น  ปเวเสตฺวา ให้เข้าไปแล้ว  วิหารํ สู่วิหาร  อตฺตโน 

ของตน  กตฺวา กระทําแล้ว  อาคนฺตุกวตฺตํ ซึ่งวัตรเพื่อภิกษุุผู้จรมา  ยาจิ อ้อนวอน

แล้ว  ธมฺมเสนาปตึ ซึ่งพระธรรมเสนาบดี  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (อหํ) 

อ.กระผม  โสตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันฟััง  ธมฺมกถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม  

โถกํ หน่อยหนึ่ง  อมฺหิ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 จิตตคฤหบดี ฟัังการมาของพระอัครสาวกทั้งสองรูปเหล่านั้น ต้อนรับสิ้นทางครึ่งโยชน์ 

พาพระเถระทั้งสองรูปเหล่านั้น ให้เข้าไปสู่วิหารของตน ทําอาคันตุกวัตร อ้อนวอนพระ

ธรรมเสนาบดีว่า “ท่านผู้เจริญ กระผมมีความประสงค์จะฟัังธรรมกถาหน่อยหนึ่ง”

 จิตฺโต สัญญาวิเสสนะของ คหปติๆ สุทธกัตตาใน ยาจิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ 

ก็ดี  ทฺวินฺนํ ก็ดี วิเสสนะของ อคฺคสาวกานํๆ สามีสัมพันธะใน อาคมนํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  อฑฺฒโยชนมคฺคํ อัจจันตสังโยคะใน  

ปจฺจุคฺคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาทาย  เต ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ อคฺคสาวเกๆ 

อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน ปเวเสตฺวา  เต ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ 

อคฺคสาวเกๆ การิตกัมมะใน ปเวเสตฺวา  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน วิหารํๆ สัมปาปุณีย-

กัมมะใน ปเวเสตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  อาคนฺตุกวตฺตํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาๆ ใน ยาจิ  “ภนฺเต อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบท 

กัตตุวาจก  โถกํ กิริยาวิเสสนะใน โสตุกาโม  ธมฺมกถํ อวุตตกัมมะใน โสตุกาโมๆ  

วิกติกัตตาใน อมฺหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ยาจิ  ธมฺมเสนาปตึ อวุตตกัมมะใน ยาจิ ฯ

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

๙. อถ  นํ  เถโร  “อุปาสก  อทฺธาเนนมฺหา  กิลนฺตรูปา,  อปิจ  โถกํ  สุณาหีติ  ตสฺส   
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ธมฺมกถํ  กเถสิ ฯ

 อถ  นํ  (จิตฺตํ)  เถโร  “อุปาสก  (มยํ)  อทฺธาเนน  อมฺหา  กิลนฺตรูปา,  อปิจ  (ตฺวํ)  โถกํ  สุณาหีติ  

(วตฺวา)  ตสฺส  (จิตฺตสฺส)  ธมฺมกถํ  กเถสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เถโร อ.พระเถระ  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  นํ  (จิตฺตํ) กะคฤหบดีชื่อว่าจิตตะ

นั้น  อิติ ว่า  “อุปาสก ดูก่อนอุบาสก  (มยํ) อ.อาตมา ท.  กิลํนฺตรูปา เป็นผู้มีรูปอัน

เหน็ดเหนื่อยแล้ว  อทฺธาเนน เพราะหนทางอันยาวไกล  อมฺหา เป็นแล้ว,  อปิจ อีก

อย่างหนึ่ง  (ตฺวํ) อ.ท่าน  สุณาหิ จงฟััง  โถกํ หน่อยหนึ่งเถิด”  อิติ ดังนี้  กเถสิ กล่าว

แล้ว  ธมฺมกถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม  ตสฺส  (จิตฺตสฺส) แก่คฤหบดีชื่อว่า 

จิตตะนั้น ฯ

 ทีนั้น พระเถระกล่าวกะจิตตคฤหบดีนั้นว่า “อุบาสก พวกอาตมา มีรูปเหน็ดเหนื่อย 

เพราะทางไกล, อีกอย่าง ท่านจงฟัังหน่อยหนึ่ง” ดังนี้ แล้วกล่าวธรรมกถาแก่คฤหบดี

ชื่อว่าจิตตะนั้น

 อถ กาลสัตตมี  เถโร สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ  

จิตฺตํๆ อกถิตกัมมะใน วตฺวา  “อุปาสก อาลปนะ  มยํ สุทธกัตตาใน อมฺหาๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  อทฺธาเนน เหตุใน กิลนฺตรูปาๆ วิกติกัตตาใน อมฺหา,  อปิจ อปรนัย  ตฺวํ 

สุทธกัตตาใน สุณาหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โถกํ กิริยาวิเสสนะใน สุณาหิ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กเถสิ  ตสฺส วิเสสนะของ จิตฺตสฺสๆ สัมปทานใน 

กเถสิ  ธมฺมกถํ อวุตตกัมมะใน กเถสิ ฯ

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

๑๐. โส  เถรสฺส  ธมฺมกถํ  สุณนฺโต ว  อนาคามิผลํ  ปาปุณิ ฯ  

 โส  (จิตฺโต)  เถรสฺส  ธมฺมกถํ  สุณนฺโต ว  อนาคามิผลํ  ปาปุณิ ฯ

 โส  (จิตฺโต) อ.คฤหบดีชื่อว่าจิตตะนั้น  สุณนฺโต ว ฟัังอยู่เทียว  ธมฺมกถํ ซึ่งวาจา

เป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม  เถรสฺส ของพระเถระ  ปาปุณิ บรรลุแล้ว  อนาคามิผลํํ  

ซึ่งอนาคามิผล ฯ

 จิตตคฤหบดีนั้น ฟัังธรรมกถาของพระเถระอยู่นั่นแหละ บรรลุอนาคามิผล
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 โส วิเสสนะของ จิตฺโตๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เถรสฺส สามี

สัมพันธะใน ธมฺมกถํๆ อวุตตกัมมะใน สุณนฺโต  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ สุณนฺโตๆ 

อัพภันตรกิริยาของ จิตฺโต  อนาคามิผลํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุณิ ฯ

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

๑๑. โส  เทฺว  อคฺคสาวเก  วนฺทิตฺวา  “ภนฺเต  เสฺว  ภิกฺขุสหสฺเสน  สทฺธึ  มม  เคเห  ภิกฺขํ   

คณฺหถาติ  นิมนฺเตตฺวา  ปจฺฉา  เนวาสิกํ  สุธมฺมตฺเถรํ  “ตุมฺเหปิ  ภนฺเต  เสฺว  เถเรหิ 

สทฺธึ  อาคจฺเฉยฺยาถาติ  นิมนฺเตสิ ฯ  

 โส  (จิตฺโต)  เทฺว  อคฺคสาวเก  วนฺทิตฺวา  “(ตุมฺเห)  ภนฺเต  เสฺว  ภิกฺขุสหสฺเสน  สทฺธึ  มม  เคเห  

ภิกฺขํ  คณฺหถาติ  นิมนฺเตตฺวา  ปจฺฉา  เนวาสิกํ  สุธมฺมตฺเถรํ  “ตุมฺเหปิ  ภนฺเต  เสฺว  เถเรหิ  สทฺธึ  

อาคจฺเฉยฺยาถาติ  นิมนฺเตสิ ฯ

 โส  (จิตฺโต) อ.คฤหบดีชื่อว่าจิตตะนั้น  วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  อคฺคสาวเก ซึ่งพระอัคร-

สาวก ท.  เทฺว สอง  นิมนฺเตตฺวา นิมนต์แล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   

(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  คณฺหถ ขอจงรับ  ภิกฺขูํ ซึ่งภิกษุา  เคเห ในเรือน  มม ของกระผม  

สทฺธึ กับ  ภิกฺขูุสหสฺเสน ด้วยพันแห่งภิกษุุ  เสฺว ในวันพรุ่งนี้”  อิติ ดังนี้  นิมนฺเตสิ 

นิมนต์แล้ว  สุธมฺมตฺเถรํ ซึ่งพระสุธรรมผู้เถระ  เนวาสิกํ ผู้เป็นเจ้าถิ่น  ปจฺฉา ในภาย

หลัง  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ตุมฺเหปิ แม้ อ.ท่าน  อาคจฺเฉยฺยาถ พึงมา  

สทฺธึ กับ  เถเรเหิ ด้วยพระเถระ ท.  เสฺว ในวันพรุ่งนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 จิตตคฤหบดีนั้น ไหว้พระอัครสาวกทั้งสองรูป นิมนต์ว่า “ท่านผู้เจริญ ในวันพรุ่งนี้  

ขอพวกท่านจงรับภิกษุาในเรือนของกระผม พร้อมกับภิกษุุ ๑,๐๐๐ รูป” แล้วนิมนต์

พระสุธรรมเถระผู้เป็นเจ้าถิ่นทีหลังว่า “ท่านผู้เจริญ แม้ท่าน พึงมาพร้อมกับพระเถระ

ทั้งหลาย ในวันพรุ่งนี้”

 โส วิเสสนะของ จิตฺโตๆ สุทธกัตตาใน นิมนฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เทฺว วิเสสนะ 

ของ อคฺคสาวเกๆ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิมนฺเตตฺวา  “ภนฺเต 

อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน คณฺหถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เสฺว กาลสัตตมีใน 

คณฺหถ  ภิกฺขุสหสฺเสน สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน คณฺหถ  มม สามี-

สัมพันธะใน เคเหๆ วิสยาธาระใน คณฺหถ  ภิกฺขํ อวุตตกัมมะใน คณฺหถ”  อิติศัพท์  
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อาการะใน นิมนฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิมนฺเตสิ  ปจฺฉา กาลสัตตมีใน นิมนฺเตสิ  

เนวาสิกํ วิเสสนะของ สุธมฺมตฺเถรํๆ อวุตตกัมมะใน นิมนฺเตสิ  “ภนฺเต อาลปนะ  อปิ-

ศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ตุมฺเหๆ สุทธกัตตาใน อาคจฺเฉยฺยาถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เสฺว กาลสัตตมีใน อาคจฺเฉยฺยาถ  เถเรหิ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน 

อาคจฺเฉยฺยาถ”  อิติศัพท์ อาการะใน นิมนฺเตสิ ฯ

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

๑๒. โส  “อยํ  มํ  ปจฺฉา  นิมนฺเตตีติ  กุทฺโธ  ปฏิกฺขิปิตฺวา  ปุนปฺปุนํ  ยาจิยมาโนปิ   

ปฏิกฺขิปิเอว ฯ

 โส  (สุธมฺมตฺเถโร)  “อยํ  (จิตฺโต)  มํ  ปจฺฉา  นิมนฺเตตีติ  กุทฺโธ  ปฏิกฺขิปิตฺวา  (จิตฺเตน)  ปุนปฺปุนํ  

ยาจิยมาโนปิ  ปฏิกฺขิปิ  เอว ฯ

 โส  (สุธมฺมตฺเถโร) อ.พระสุธรรมผู้เถระนั้น  กุทฺโธ โกรธแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  (จิตฺโต) 

อ.คฤหบดีชื่อว่าจิตตะนี้  นิมนฺเตติ ย่อมนิมนต์  มํ ซึ่งเรา  ปจฺฉา ในภายหลัง”  อิติ 

ดังนี้  ปฏิกฺขูิปิตฺวา ปฏิเสธแล้ว  (จิตฺเตน)  ปุนปฺปุนํ  ยาจิยมาโนปิ แม้ผู้ อันคฤหบดี

ชื่อว่าจิตตะ ขอร้องแล้ว บ่อยๆ ปฏิกฺขูิปิ  เอว ปฏิเสธแล้วนั่นเทียว ฯ

 พระสุธรรมเถระนั้น โกรธว่า “จิตตคฤหบดีนี้ ย่อมนิมนต์เราที่หลัง” จึงปฏิเสธ แม้ถูก

จิตตคฤหบดีอ้อนวอนอยู่บ่อยๆ ก็ปฏิเสธนั่นแหละ

 โส วิเสสนะของ สุธมฺมตฺเถโรๆ สุทธกัตตาใน ปฏิกฺขิปิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยํ  

วิเสสนะของ จิตฺโตๆ สุทธกัตตาใน นิมนฺเตติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มํ อวุตตกัมมะ 

ใน นิมนฺเตติ  ปจฺฉา กาลสัตตมีใน นิมนฺเตติ”  อิติศัพท์ อาการะใน กุทฺโธๆ วิเสสนะของ 

สุธมฺมตฺเถโร  ปฏิกฺขิปิตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ยาจิยมาโน  จิตฺเตน อนภิหิตกัตตาใน  

ยาจิยมาโน  ปุนปฺปุนํ กิริยาวิเสสนะใน ยาจิยมาโน  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ  

ยาจิยมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ สุธมฺมตฺเถโร  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปฏิกฺขิปิ ฯ

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

๑๓. อุปาสโก  “ป�ฺ�ายิสฺสถ  ภนฺเตติ  ปกฺกมิตฺวา  ปุนทิวเส  อตฺตโน  นิเวสเน  มหาทานํ 

สชฺเชสิ ฯ
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 อุปาสโก  “(ตุมฺเห)  ป�ฺ�ายิสฺสถ  ภนฺเตติ  (วตฺวา)  ปกฺกมิตฺวา  ปุนทิวเส  อตฺตโน  นิเวสเน   

มหาทานํ  สชฺเชสิ ฯ

 อุปาสโก อ.อุบาสก  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห)  

อ.ท่าน  ปญฺฺฃายิสฺสถ จักปรากฏ”  อิติ ดังนี่้  ปกฺกมิตฺวา หลีกไปแล้ว  สชฺเชสิ  

ตระเตรียมแล้ว  มหาทานํ ซึ่งทานใหญ่  นิเวสเน ในที่เป็นที่อยู่  อตฺตโน ของตน   

ปุนทิวเส ในวันรุ่งขึ้น ฯ

 อุบาสก กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านจักปรากฏ” ดังนี้แล้ว ก็หลีกไป ตระเตรียมมหาทาน

ในที่เป็นที่อยู่ของตน ในวันรุ่งขึ้น.

 อุปาสโก สุทธกัตตาใน สชฺเชสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห 

สุทธกัตตาใน ป�ฺฃายิสฺสถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปกฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สชฺเชสิ  ปุนทิวเส กาลสัตตมีใน 

สชฺเชสิ  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน นิเวสเนๆ วิสยาธาระใน สชฺเชสิ  มหาทานํ อวุตต- 

กัมมะใน สชฺเชสิ ฯ

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

๑๔. สุธมฺมตฺเถโรปิ  ปจฺจูสกาเลเยว  “กีทิโส  นุ  โข  คหปตินา  อคฺคสาวกานํ  สกฺกาโร   

สชฺชิโต,  เสฺว  คนฺตฺวา  ปสฺสิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ปาโต ว  ปตฺตจีวรมาทาย  ตสฺส  เคหํ   

อคมาสิ ฯ

 สุธมฺมตฺเถโรปิ  ปจฺจูสกาเล  เอว  “กีทิโส  นุ  โข  คหปตินา  อคฺคสาวกานํ  สกฺกาโร  สชฺชิโต,   

(อหํ)  เสฺว  คนฺตฺวา  ปสฺสิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ปาโต ว  ปตฺตจีวรํ  อาทาย  ตสฺส  (คหปติสฺส)  เคหํ  

อคมาสิ ฯ

 สุธมฺมตฺเถโรปิ แม้ อ.พระสุธรรมผู้เถระ  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “สกฺกาโร  

อ.สักการะ  กีทิโส  นุ  โขู อันเช่นไรหนอแล  คหปตินา อันคฤหบดี  สชฺชิโต  

ตระเตรียมแล้ว  อคฺคสาวกานํ เพื่อพระอัครสาวก ท.,  (อหํ) อ.เรา  คนฺตฺวา ไปแล้ว  

เสฺว ในวันพรุ่งนี้  ปสฺสิสฺสามิ จักดู”  อิติ ดังนี้  ปจฺจูสกาเลํ  เอว ในกาลเป็นที่ขจัดเสีย

เฉพาะซึ่งมืดนั่นเทียว  อาทาย ถือเอาแล้ว  ปตฺตจีวรํ ซึ่งบาตรและจีวร  ปาโต ว ใน

เวลาเช้าเทียว  อคมาสิ ได้ไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน  ตสฺส  (คหปติสฺส) ของคฤหบดีนั้น ฯ
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 แม้พระสุธรรมเถระ ในเวลาใกล้สว่างนั่นแหละ ก็คิดว่า “สักการะอันเช่นไรหนอแล  

ที่คฤหบดีตระเตรียมไว้เพื่อพระอัครสาวกทั้งสอง, เรา ไปในวันพรุ่งนี้ แล้วจักดู” ดังนี้  

ก็ถือเอาบาตรและจีวรไปยังเรือนของคฤหบดีนั้น แต่เช้าตรู่.

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สุธมฺมตฺเถโรๆ สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปจฺจูสกาเลๆ กาลสัตตมีใน จินฺเตตฺวา  “กีทิโส 

วิเสสนะของ สกฺกาโรๆ วุตตกัมมะใน สชฺชิโตๆ กิตบทกัมมวาจก  นุศัพท์ สังกัปปัตถะ  

โขศัพท์ วจนาลังการะ  คหปตินา อนภิหิตกัตตาใน สชฺชิโต  อคฺคสาวกานํ สัมปทาน

ใน สชฺชิโต,  อหํ สุทธกัตตาใน ปสฺสิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เสฺว กาลสัตตมีใน 

ปสฺสิสฺสามิ  คนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ปสฺสิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน อาทาย  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปาโตๆ กาลสัตตมีใน อาทาย   

ปตฺตจีวรํ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน อคมาสิ  ตสฺส วิเสสนะของ  

คหปติสฺสๆ สามีสัมพันธะใน เคหํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อคมาสิ ฯ

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

๑๕. โส  คหปตินา  “นิสีทถ  ภนฺเตติ  วุจฺจมาโนปิ  “นาหํ  นิสีทามิ,  ปิณฺฑาย  จริสฺสามีติ   

วตฺวา  อคฺคสาวกานํ  ปฏิยาทิตสกฺการํ  โอโลเกตฺวา  คหปตึ  ชาติยา  ฆฏฺเฏตุกาโม 

“อุฬาโร  เต  คหปติ  สกฺกาโร,  อปิเจตฺถ  เอก�ฺเ�ว  นตฺถีติ  อาห ฯ  

 โส  (เถโร)  คหปตินา  “(ตุมฺเห)  นิสีทถ  ภนฺเตติ  วุจฺจมาโนปิ  “น  อหํ  นิสีทามิ,  (อหํ)  ปิณฺฑาย  

จริสฺสามีติ  วตฺวา  (คหปตินา)  อคฺคสาวกานํ  ปฏิยาทิตสกฺการํ  โอโลเกตฺวา  คหปตึ  ชาติยา  

ฆฏฺเฏตุกาโม  (หุตฺวา)  “อุฬาโร  เต  คหปติ  สกฺกาโร,  อปิจ  เอตฺถ  (สกฺกาเร)  เอกํ  เอว  (วตฺถุ)  

นตฺถีติ  อาห ฯ

 โส  (เถโร) อ.พระเถระนั้น  คหปตินา  วุจฺจมาโนปิ แม้ผู้ อันคฤหบดี กล่าวอยู่  อิติ 

ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  นิสีทถ ขอจงนั่ง”  อิติ ดังนี้  วตฺวา 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.อาตมา  น  นิสีทามิ จะไม่นั่ง,  (อหํ) อ.อาตมา  จริสฺสามิ 

จักเที่ยวไป  ปิณฺฑาย เพื่อก้อนข้าว”  อิติ ดังนี้  โอโลํเกตฺวา แลดูแล้ว  (คหปตินา)  

ปฏิยาทิตสกฺการํ ซึ่งสักการะ- อันคฤหบดี -จัดแจงแล้ว  อคฺคสาวกานํ เพื่อพระอัคร

สาวก ท.  ฆฏฺเฏตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเสียดสี  คหปตึ ซึ่งคฤหบดี  ชาติยา โดย

ชาติ  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “คหปติ ดูก่อนคฤหบดี  สกฺกาโร 
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อ.สักการะ  เต ของท่าน  อุฬาโร โอฬาร,  อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  (วตฺถุ) อ.วัตถุ  เอกํ  

เอว อย่างหนึ่งนั่นเทียว  นตฺถิ ย่อมไม่มี  เอตฺถ  (สกฺกาเร) ในสักการะนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระนั้น แม้ถูกคฤหบดีกล่าวอยู่ว่า “ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงนั่งเถิด” ก็กล่าวว่า 

“อาตมาจะไม่นั่ง, อาตมาจักเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต” ดังนี้แล้ว ก็แลดูสักการะที่คฤหบดี

ตระเตรียมไว้เพื่อพระอัครสาวกทั้งสอง มีความประสงค์จะกระทบคฤหบดี โดยชาติ จึง

กล่าวว่า “คฤหบดี สักการะของท่านโอฬาร, อีกอย่าง วัตถุอย่างหนึ่งนั่นแหละ ที่ไม่มี

ในสักการะนี้”.

 โส วิเสสนะของ เถโรๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คหปตินา  

อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจมาโน  “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน นิสีทถๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน วุจฺจมาโน  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ วุจฺจมาโนๆ  

อัพภันตรกิริยาของ เถโร  “อหํ สุทธกัตตาใน นิสีทามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน นิสีทามิ,  อหํ สุทธกัตตาใน จริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปิณฺฑาย 

สัมปทานใน จริสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอโลเกตฺวา   

คหปตินา อนภิหิตกัตตาใน ปฏิยาทิต-  อคฺคสาวกานํ สัมปทานใน ปฏิยาทิต-   

ปฏิยาทิตสกฺการํ อวุตตกัมมะใน โอโลเกตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  คหปตึ  

อวุตตกัมมะใน ฆฏฺเฏตุกาโม  ชาติยา ตติยาวิเสสนะใน ฆฏฺเฏตุกาโมๆ วิกติกัตตาใน 

หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “คหปติ อาลปนะ  อุฬาโร วิเสสนะของ สกฺกาโรๆ  

ลิงคัตถะ  เต สามีสัมพันธะใน สกฺกาโร,  อปิจ อปรนัย  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

เอกํๆ วิเสสนะของ วตฺถุๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  เอตฺถ วิเสสนะ

ของ สกฺกาเรๆ วิสยาธาระใน นตฺถิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๑๖. “กึ  ภนฺเตติ ฯ

 (คหปติ)  “กึ  ภนฺเต  (นตฺถิ)”  อิติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (คหปติ) อ.คฤหบดี  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  กึ อ.อะไร  

(นตฺถิ) ย่อมไม่มี”  อิติ ดังนี้ ฯ

 คฤหบดี ถามว่า “ท่านผู้เจริญ อะไรที่ไม่มี”
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 คหปติ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  กึ สุทธกัตตาใน 

นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๑๗. “ติลสงฺคุลิกา  คหปตีติ  วตฺวา  คหปตินา  กาโกปมาย  อปสาทิโต  กุชฺฌิตฺวา  “เอโส  เต   

คหปติ  อาวาโส,  ปกฺกมิสฺสามหนฺติ  วตฺวา  ยาวตติยํ  วาริยมาโนปิ  ปกฺกมิตฺวา  สตฺถุ 

สนฺติกํ  คนฺตฺวา  จิตฺเตน  จ  คหปตินา  อตฺตนา  จ  วุตฺตวจนํ  อาโรเจสิ ฯ

 (เถโร)  “ติลสงฺคุลิกา  คหปตีติ  วตฺวา  คหปตินา  กาโกปมาย  อปสาทิโต  กุชฺฌิตฺวา  “เอโส   

(อาวาโส)  เต  คหปติ  อาวาโส  (โหติ),  ปกฺกมิสฺสามิ  อหํ”  อิติ  วตฺวา  (คหปตินา)  ยาวตติยํ   

วาริยมาโนปิ  ปกฺกมิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  จิตฺเตน  จ  คหปตินา  อตฺตนา  จ  วุตฺตวจนํ   

อาโรเจสิ ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “คหปติ ดูก่อนคฤหบดี  ติลํสงฺฺคุลํิกา 

อ.ขนมแดกงา”  อิติ ดังนี้  คหปตินา  อปสาทิโต ผู้อันคฤหบดี รุกรานแล้ว   กาโกปมาย  

ด้วยการเปรียบเทียบด้วยกา  กุชฺฌิิตฺวา โกรธแล้ว  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “คหปติ  

ดูก่อนคฤหบดี  เอโส  (อาวาโส) อ.อาวาสนั่น  อาวาโส เป็นอาวาส  เต ของท่าน  

(โหติ) ย่อมเป็น,  อหํ อ.อาตมา  ปกฺกมิสฺสามิ จักหลีกไป”  อิติ ดังนี้  (คหปตินา)   

วาริยมาโนปิ แม้ผู้ อันคฤหบดี ห้ามอยู่  ยาวตติยํ สิ้นกาลกําหนดเพียงใดแต่ครั้งที่

สาม  ปกฺกมิตฺวา หลีกไปแล้ว  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติกํ สู่สํานัก  สตฺถุ ของพระ-

ศาสดา  อาโรเจสิ กราบทูลแล้ว  จิตฺเตน  จ  คหปตินา  อตฺตนา  จ  วุตฺตวจนํ ซึ่งคํา-  

อันคฤหบดี ชื่อว่าจิตตะด้วย อันตนด้วย -กล่าวแล้ว ฯ

 พระเถระกล่าวว่า “ขนมแดกงา คฤหบดี” ดังนี้ ถูกคฤหบดีรุกรานด้วยการเปรียบด้วย

กา ก็โกรธ กล่าวว่า “คฤหบดี อาวาสนั่นของท่าน, อาตมาจักหลีกไป” แม้ถูกคฤหบดี

ห้ามอยู่ถึงสามครั้ง ก็หลีกไป ไปสู่สํานักของพระศาสดา กราบทูลคําที่จิตตคฤหบดีและ

ตนกล่าว

 เถโร สุทธกัตตาใน อาโรเจสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “คหปติ อาลปนะ  ติลสงฺคุลิกา  

ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อปสาทิโต  คหปตินา  

อนภิหิตกัตตาใน อปสาทิโต  กาโกปมาย กรณะใน อปสาทิโตๆ วิเสสนะของ เถโร  
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กุชฺฌิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “คหปติ อาลปนะ  เอโส วิเสสนะของ อาวาโสๆ 

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต สามีสัมพันธะใน อาวาโสๆ วิกติกัตตา 

ใน โหติ,  อหํ สุทธกัตตาใน ปกฺกมิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วาริยมาโน  คหปตินา อนภิหิตกัตตาใน วาริยมาโน   

ยาวตติยํ อัจจันตสังโยคะใน วาริยมาโน  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ วาริยมาโนๆ 

อัพภันตรกิริยาของ เถโร  ปกฺกมิตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  สตฺถุ สามีสัมพันธะ

ใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาโรเจสิ  จิตฺเตน  

สัญญาวิเสสนะของ คหปตินาๆ ก็ดี  อตฺตนา ก็ดี อนภิหิตกัตตาใน วุตฺต-  จ สองศัพท์ 

ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ จิตฺเตน  คหปตินา และ อตฺตนา  วุตฺตวจนํ อวุตตกัมมะใน  

อาโรเจสิ ฯ

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

๑๘. สตฺถา  “ตยา  อุปาสโก  สทฺโธ  ปสนฺโน  หีเนน  ขํุสิโตติ  ตสฺเสว  โทสํ  อาโรเปตฺวา   

ปฏิสารณียกมฺมํ  กาเรตฺวา  “คจฺฉ,  จิตฺตคหปตึ  ขมาเปหีติ  เปเสสิ ฯ

 สตฺถา  “ตยา  อุปาสโก  สทฺโธ  ปสนฺโน  (หุตฺวา)  หีเนน  (วจเนน)  ขํุสิโตติ  (วตฺวา)  ตสฺส  เอว  

(เถรสฺส)  โทสํ  อาโรเปตฺวา  (สงฺฆํ)  ปฏิสารณียกมฺมํ  กาเรตฺวา  “(ตฺวํ)  คจฺฉ,  (ตฺวํ)  จิตฺตคหปตึ  

ขมาเปหีติ  (วจเนน)  เปเสสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อุปาสโก อ.อุบาสก  สทฺโธ เป็นผู้

มีศรัทธา  ปสนฺโน เป็นผู้เลื่อมใสแล้ว  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  ตยา อันเธอ  ขูุํสิโต ด่าแล้ว  

(วจเนน) ด้วยคํา  หีเนน อันตํ่าทราม”  อิติ ดังนี้  อาโรเปตฺวา ทรงยกขึ้นแล้ว  โทสํ 

ซึ่งโทษุ  ตสฺส  เอว  (เถรสฺส) แก่พระเถระนั้นนั่นเทียว  (สงฺฺฆํ) ทรงยังสงฆ์  กาเรตฺวา 

ให้กระทําแล้ว  ปฏิสารณียกมฺมํ ซึ่งปฏิสารณียกรรม  เปเสสิ ทรงส่งไปแล้ว  (วจเนน) 

ด้วยพระดํารัส  อิติ ว่า  (ตฺวํ) อ.เธอ  คจฺฉ จงไป,  (ตฺวํ) อ.เธอ  จิตฺตคหปตึ ยังคฤหบดี

ชื่อว่าจิตตะ  ขูมาเปหิ จงให้อดโทษุ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดา ตรัสว่า “อุบาสก เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใส เธอด่าด้วยคําที่ตํ่าทราม” ดังนี้แล้ว 

ทรงยกโทษุขึ้นแก่พระเถระนั้นนั่นแหละ ทรงยังสงฆ์ให้ทําปฏิสารณียกรรม แล้วทรง

ส่งไปด้วยพระดํารัสว่า “เธอจงไป, เธอจงให้จิตตคฤหบดีอดโทษุ”
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 สตฺถา สุทธกัตตาใน เปเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อุปาสโก วุตตกัมมะใน ขุํสิโตๆ 

กิตบทกัมมวาจก  ตยา อนภิหิตกัตตาใน ขุํสิโต  สทฺโธ ก็ดี  ปสนฺโน ก็ดี วิกติกัตตาใน 

หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ขุํสิโต  หีเนน วิเสสนะของ วจเนนๆ กรณะใน ขุํสิโต”   

อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาโรเปตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้า

กับ ตสฺสๆ วิเสสนะของ เถรสฺสๆ สัมปทานใน อาโรเปตฺวา  โทสํ อวุตตกัมมะใน  

อาโรเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กาเรตฺวา  สงฺฆํ การิตกัมมะใน กาเรตฺวา  ปฏิสารณีย-

กมฺมํ อวุตตกัมมะใน กาเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เปเสสิ  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตฺวํ เหตุกัตตาใน ขมาเปหิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก   

จิตฺตคหปตึ การิตกัมมะใน ขมาเปหิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน เปเสสิ ฯ 

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

๑๙. โส  ตตฺถ  คนฺตฺวา  “คหปติ  มยฺเหเวโส  โทโส,  ขมาหิ  เมติ  วตฺวาปิ  “นาหํ  ขมามีติ 

เตน  ปฏิกฺขิตฺโต  มงฺกุภูโต  ตํ  ขมาเปตํุ  นาสกฺขิ,  ปุนเทว  สตฺถุ  สนฺติกํ  ปจฺจาคมาสิ 

ฯ

 โส  (เถโร)  ตตฺถ  (ฅาเน)  คนฺตฺวา  “คหปติ  มยฺหํ  เอว  เอโส  (โทโส)  โทโส  (โหติ),  (ตฺวํ)   

ขมาหิ  เมติ  วตฺวาปิ  “น  อหํ  ขมามีติ  เตน  (คหปตินา)  ปฏิกฺขิตฺโต  มงฺกุภูโต  ตํ  (คหปตึ)   

ขมาเปตํุ  น  อสกฺขิ,  ปุน  เอว  สตฺถุ  สนฺติกํ  ปจฺจาคมาสิ ฯ

 โส  (เถโร) อ.พระเถระนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น  วตฺวาปิ แม้กล่าว

แล้ว  อิติ ว่า  “คหปติ ดูก่อนคฤหบดี  เอโส  (โทโส) อ.โทษุนั่น  โทโส เป็นโทษุ  มยฺหํ  

เอว ของอาตมานั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ขูมาหิ ขอจงอดโทษุ  เม แก่

อาตมา”  อิติ ดังนี้  เตน  (คหปตินา)  ปฏิกฺขูิตฺโต ผู้ อันคฤหบดีนั้น ปฏิเสธแล้ว  อิติ 

ว่า  “อหํ อ.กระผม  น  ขูมามิ จะไม่อดโทษุ”  อิติ ดังนี้  มงฺฺกุภูโต ผู้เป็นผู้เก้อเป็นแล้ว  

น  อสกฺขูิ ไม่ได้อาจแล้ว  ตํ  (คหปตึ)  ขูมาเปตุํ เพื่ออัน- ยังคฤหบดีนั้น -ให้อดโทษุ,   

ปจฺจาคมาสิ กลับมาแล้ว  สนฺติกํ สู่สํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา  ปุน  เอว อีกนั่น

เทียว ฯ

 พระเถระนั้น ไปในที่นั้น แม้กล่าวว่า “คฤหบดี โทษุนั่น เป็นโทษุของอาตมาเท่านั้น, 

ขอท่านจงอดโทษุแก่อาตมา” ดังนี้ ถูกคฤหบดีนั้นปฏิเสธว่า “กระผม จะไม่อดโทษุให้” 

เป็นผู้เก้อเขิน ไม่ได้อาจเพื่อจะให้คฤหบดีอดโทษุให้ได้, จึงได้กลับไปสู่สํานักของพระ
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ศาสดาอีกนั่นแหละ

 โส วิเสสนะของ เถโรๆ สุทธกัตตาใน อสกฺขิ และ ปจฺจาคมาสิ  อสกฺขิ ก็ดี  ปจฺจาคมาสิ  

ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตตฺถ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน คนฺตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน วตฺวา  “คหปติ อาลปนะ  เอโส วิเสสนะของ โทโสๆ สุทธกัตตาใน  

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ มยฺหํๆ สามีสัมพันธะ

ใน โทโสๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ขมาหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เม สัมปทานใน ขมาหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ  

วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปฏิกฺขิตฺโต  “อหํ สุทธกัตตาใน ขมามิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ขมามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปฏิกฺขิตฺโต  เตน วิเสสนะ

ของ คหปตินาๆ อนภิหิตกัตตาใน ปฏิกฺขิตฺโตๆ ก็ดี  มงฺกุภูโต ก็ดี วิเสสนะของ เถโร   

ตํ วิเสสนะของ คหปตึๆ การิตกัมมะใน ขมาเปตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺขิ  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน อสกฺขิ,  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปุนๆ กิริยาวิเสสนะใน ปจฺจาคมาสิ  

สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปจฺจาคมาสิ ฯ

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

๒๐. สตฺถา  “นาสฺส  อุปาสโก  ขมิสฺสตีติ  ชานนฺโตปิ  “มานตฺถทฺโธ  เอส  ตึสโยชนมคฺคํ   

คนฺตฺวา  ปจฺจาคจฺฉตูติ  ขมาปนุปายํ  อนาจิกฺขิตฺวา ว  อุยฺโยเชสิ ฯ

 สตฺถา  “น  อสฺส  (ภิกฺขุโน)  อุปาสโก  ขมิสฺสตีติ  ชานนฺโตปิ  “มานตฺถทฺโธ  เอโส  (ภิกฺขุ)   

ตึสโยชนมคฺคํ  คนฺตฺวา  ปจฺจาคจฺฉตูติ  (จินฺเตตฺวา  อุปาสกสฺส)  ขมาปนุปายํ  อนาจิกฺขิตฺวา  เอว   

อุยฺโยเชสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  ชานนฺโตปิ แม้ทรงทราบอยู่  อิติ ว่า  “อุปาสโก อ.อุบาสก  น  

ขูมิสฺสติ จักไม่อดโทษุ  อสฺส  (ภิกฺขูุโน) แก่ภิกษุุนั้น”  อิติ ดังนี้  (จินฺเตตฺวา) ทรงดําริ

แล้ว  อิติ ว่า  “เอโส  (ภิกฺขูุ) อ.ภิกษุุนั่น  มานตฺถทฺโธ ผู้กระด้างเพราะมานะ  คนฺตฺวา 

ไปแล้ว  ตึสโยชนมคฺคํ สิ้นหนทางมีโยชน์สามสิบเป็นประมาณ  ปจฺจาคจฺฉตุ จงกลับ

มา”  อิติ ดังนี้  อนาจิกฺขูิตฺวา ว ไม่ตรัสบอกแล้วเทียว  (อุปาสกสฺส)  ขูมาปนุปายํ  

ซึ่งอุบายเป็นเครื่อง- ยังอุบาสก -ให้อดโทษุ  อุยฺโยเชสิ ทรงส่งไปแล้ว ฯ

 พระศาสดาแม้ทรงทราบอยู่ว่า “อุบาสก จักไม่อดโทษุให้แก่ภิกษุุนั้น” ทรงดําริว่า “ภิกษุุ
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นั่น กระด้างเพราะมานะ ไปสิ้นทางประมาณ ๓๐ โยชน์ จงกลับมา” ดังนี้ ไม่ตรัสบอก

อุบายเป็นเครื่องยังอุบาสกให้อดโทษุ ทรงส่งไปแล้ว.

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อุยฺโยเชสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อุปาสโก สุทธกัตตาใน  

ขมิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ขมิสฺสติ  อสฺส วิเสสนะของ  

ภิกฺขุโนๆ สัมปทานใน ขมิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน ชานนฺโต  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ

เข้ากับ ชานนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  “มานตฺถทฺโธ ก็ดี  เอโส ก็ดี วิเสสนะของ 

ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน ปจฺจาคจฺฉตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตึสโยชนมคฺคํ อัจจันต-

สังโยคะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปจฺจาคจฺฉตุ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน อนาจิกฺขิตฺวา  อุปาสกสฺส ฉัฏฐีีการิตกัมมะใน ขมาปน-  ขมาปนุปายํ 

อวุตตกัมมะใน อนาจิกฺขิตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อนาจิกฺขิตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน อุยฺโยเชสิ ฯ   

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

๒๑. อถสฺส  ปุน  อาคตกาเล  นีหตมานสฺส  อนุทูตํ  ทตฺวา  “คจฺฉ,  อิมินา  สทฺธึ  คนฺตฺวา   

อุปาสกํ  ขมาเปหีติ  วตฺวา  “สมเณน  นาม  ‘มยฺหํ  วิหาโร  มยฺหํ  นิวาสนฏฺ�านํ  มยฺหํ 

อุปาสโก  มยฺหํ  อุปาสิกาโยติ  มานํ  วา  อิสฺสํ  วา  กาตํุ  น  วฏฺฏติ,  เอวํ  กโรนฺตสฺส, 

หิ  อิสฺสามานาทโย  กิเลสา  วฑฺฒนฺตีติ  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต   

อิมา  คาถา  อภาสิ

  “อสนฺตํ  ภาวมิจฺเฉยฺย    ปุเรกฺขูารญฺฺจ  ภิกฺขูุสุ

  อาวาเสสุ  จ  อิสฺสริยํ    ปูชา  ปรกุเลํสุ  จ

  ‘มเมว  กต  มญฺฺฃนฺตุ    คิหิปพฺพชิตา  อุโภ

  มเมว  อติวสา  อสฺสุ    กิจฺจากิจฺเจสุ  กิสฺมิญฺฺจิ,

  อิติ  พาลํสฺส  สงฺฺกปฺโป    อิจฺฉา  มาโน  จ  วฑฺฒตีติ ฯ

 อถ  (สตฺถา)  อสฺส  (ภิกฺขุโน)  ปุน  อาคตกาเล  นีหตมานสฺส  อนุทูตํ  (ภิกฺขุํ)  ทตฺวา  “(ตฺวํ)  

คจฺฉ,  (ตฺวํ)  อิมินา  (ภิกฺขุนา)  สทฺธึ  คนฺตฺวา  อุปาสกํ  ขมาเปหีติ  วตฺวา  “สมเณน  นาม  ‘มยฺหํ   

วิหาโร  มยฺหํ  นิวาสนฏฺ�านํ  มยฺหํ  อุปาสโก  มยฺหํ  อุปาสิกาโย’  อิติ  มานํ  วา  อิสฺสํ  วา  กาตํุ   

น  วฏฺฏติ,  เอวํ  กโรนฺตสฺส  (ภิกฺขุโน)  หิ  อิสฺสามานาทโย  กิเลสา  วฑฺฒนฺตีติ  (วตฺวา)  อนุสนฺธึ  

ฆเฏตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมา  คาถา  อภาสิ
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  “(พาโลํ  ภิกฺขูุ)  อสนฺตํ  ภาวํ  (จ)  อิจฺเฉยฺย  ปุเรกฺขูารํ  จ  ภิกฺขูุสุ

  อาวาเสสุ  จ  อิสฺสริยํ    ปูชา  ปรกุเลํสุ  จ,

  ‘มํ  เอว  (นิสฺสาย  อตฺตนา)  กตํ  (กมฺมํ)  มญฺฺฃนฺตุ  คิหิปพฺพชิตา  อุโภ

  มม  เอว  อติวสา  อสฺสุ    กิจฺจากิจฺเจสุ  กิสฺมิญฺฺจิ  (กิจฺเจ)

  อิติ  (ยสฺส)  พาลํสฺส  (ภิกฺขูุโน)  สงฺฺกปฺโป  (อุปฺปชฺชติ),   

  (ตสฺส  พาลํสฺส  ภิกฺขูุโน)  อิจฺฉา (จ)  มาโน  จ  วฑฺฒตีติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (สตฺถา) อ.พระศาสดา  ทตฺวา ทรงประทานแล้ว  (ภิกฺขูุํ) ซึ่งภิกษุุ  อนุทูตํ  

ผู้เป็นอนุทูต  อสฺส  (ภิกฺขูุโน) แก่ภิกษุุนั้น  นีหตมานสฺส ผู้มีมานะอันถูกนําออกแล้ว   

อาคตกาเลํ ในกาลเป็นที่มาแล้ว  ปุน อีก  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  

คจฺฉ จงไป, (ตฺวํ) อ.เธอ  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สทฺธึ กับ  อิมินา  (ภิกฺขูุนา) ด้วยภิกษุุนี้   

อุปาสกํ ยังอุบาสก  ขูมาเปหิ จงให้อดโทษุ”  อิติ ดังนี้  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า   

“สมเณน  นาม  ‘มยฺหํ  วิหาโร  มยฺหํ  นิวาสนฏฺ�านํ  มยฺหํ  อุปาสโก  มยฺหํ   

อุปาสิกาโย’  อิติ  มานํ  วา  อิสฺสํ  วา  กาตํุ อ.อัน- ชื่ออันพระสมณะ -กระทํา ซึ่งมานะ

หรือ หรือว่าซึ่งความริษุยา ว่า ‘อ.วิหาร ของเรา อ.ที่เป็นที่อยู่ ของเรา อ.อุบาสก ของ

เรา อ.อุบาสิกา ท. ของเรา’ ดังนี้  น  วฏฺฏติ ย่อมไม่ควร,  หิ เพราะว่า  กิเลํสา อ.กิเลส 

ท.  อิสฺสามานาทโย มีความริษุยาและมานะเป็นต้น  วฑฺฒนฺติ ย่อมเจริญ  (ภิกฺขูุโน) 

แก่ภิกษุุ  กโรนฺตสฺส ผู้กระทําอยู่  เอวํ อย่างนี้”  อิติ ดังนี้  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺมํ  

เทเสนฺโต เมื่อทรงสืบต่อ ซึ่งอนุสนธิ แสดง ซึ่งธรรม  อภาสิ ได้ตรัสแล้ว  อิมา  คาถา 

ซึ่งพระคาถา ท. เหล่านี้  อิติ ว่า 

“(พาโลํ  ภิกฺขูุ) อ.ภิกษุุ ผู้เป็นพาล  อิจฺเฉยฺย พึงปรารถนา  

ภาวํ ซึ่งความยกย่อง  อสนฺตํ อันไม่มีอยู่  (จ) ด้วย  ปุเรกฺขูารํ 

ซึ่งการกระทําไว้ในเบื้องหน้า  ภิกฺขููสุ ในภิกษุุ ท.  จ ด้วย   

อิสฺสริยํ ซึ่งความเป็นใหญ่  อาวาเสสุ ในอาวาส ท.  จ ด้วย  

ปูชา ซึ่งการบูชา ท.  ปรกุเลํสุ ในตระกูลของบุคคลอื่น ท.  จ 

ด้วย,  สงฺฺกปฺโป อ.ความดําริ  อิติ ว่า  ‘คิหิปพฺพชิตา อ.คฤหัสถ์

และบรรพชิต ท.  อุโภ ทั้งสอง  มญฺฺฃนฺตุ จงสําคัญ  (กมฺมํ) ซึ่ง

การงาน  (อตฺตนา)  กตํ อัน อันตน กระทําแล้ว  (นิสฺสาย) 

เพราะอาศัย  มํ  เอว ซึ่งเรานั่นเทียว  อติวสา เป็นผู้เป็นไป 
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ในอํานาจ  มม  เอว ของเรานั่นเทียว  กิจฺจากิจฺเจสุ  กิสฺมิญฺฺจิ  

(กิจฺเจ) ใน- ในกิจน้อยและกิจใหญ่ ท. หนา -กิจ อะไรๆ  อสฺสุ 

พึงเป็น’  อิติ ดังนี้  (อุปฺปชฺชติ) ย่อมเกิดขึ้น  (ยสฺส)  พาลํสฺส  

(ภิกฺขูุโน) แก่ภิกษุุ ผู้เป็นพาลใด,  อิจฺฉา  (จ) อ.ความริษุยา

ด้วย  มาโน  จ อ.มานะด้วย  วฑฺฒติ ย่อมเจริญ  (ตสฺส   

พาลํสฺส  ภิกฺขูุโน) แก่ภิกษุุ ผู้เป็นพาลนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พระศาสดา ทรงประทานภิกษุุผู้เป็นอนุทูตแก่ภิกษุุนั้น ผู้มีมานะอันถูกนําออก

แล้ว ในกาลเป็นที่มาอีก ตรัสว่า “เธอจงไป, เธอไปพร้อมกับภิกษุุนี้ จงให้อุบาสกอด

โทษุ” ตรัสว่า “การที่ธรรมดาว่าสมณะ ทํามานะหรือความริษุยาว่า ‘วิหารของเรา ที่อยู่

ของเรา อุบาสกของเรา อุบาสิกาของเรา’ ดังนี้ ย่อมไม่ควร, เพราะว่า กิเลสทั้งหลาย

มีความริษุยาและมานะเป็นต้น ย่อมเจริญแก่ภิกษุุผู้ทําอยู่อย่างนี้” ดังนี้ เมื่อทรงสืบต่อ

อนุสนธิแสดงธรรม จึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า

“ภิกษุุผู้เป็นพาล พึงปรารถนาความสรรเสริญที่ไม่มีอยู่ ความ

เป็นผู้นําในภิกษุุทั้งหลาย ความเป็นใหญ่ในอาวาสทั้งหลาย 

และการบูชาในตระกูลของบุคคลเหล่าอื่น, ความดําริว่า ‘พวก

คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งสอง จงสําคัญกรรมที่ตนทํา เพราะ

อาศัยเราเท่านั้น พึงเป็นผู้เป็นไปในอํานาจของเราเท่านั้น ใน

บรรดากิจน้อยใหญ่ทั้งหลาย กิจอะไรๆ’ ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุุผู้

เป็นพาลใด, ความริษุยาและมานะ ย่อมเจริญแก่ภิกษุุผู้เป็น

พาลนั้น”

 อถ กาลสัตตมี สตฺถา สุทธกัตตาใน อภาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ 

ภิกฺขุโนๆ สัมปทานใน ทตฺวา  ปุน กิริยาวิเสสนะใน อาคตกาเลๆ กาลสัตตมีใน ทตฺวา  

นีหตมานสฺส วิเสสนะของ ภิกฺขุโน  อนุทูตํ วิเสสนะของ ภิกฺขุํๆ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตฺวํ เหตุ-

กัตตาใน ขมาเปหิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  อิมินา วิเสสนะของ ภิกฺขุนาๆ สหัตถ- 

ตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ขมาเปหิ  อุปาสกํ  

การิตกัมมะใน ขมาเปหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา   
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“กาตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ 

สมเณนๆ อนภิหิตกัตตาใน กาตุํ  ‘มยฺหํ สามีสัมพันธะใน วิหาโรๆ ลิงคัตถะ,  มยฺหํ  

สามีสัมพันธะใน นิวาสนฏฺฅานํๆ ลิงคัตถะ,  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน อุปาสโกๆ ลิงคัตถะ,   

มยฺหํ สามีสัมพันธะใน อุปาสิกาโยๆ ลิงคัตถะ’  อิติศัพท์ อาการะใน กาตุํ  มานํ ก็ดี   

อิสฺสํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน กาตุํ  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ มานํ และ อิสฺสํ   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน วฏฺฏติ,  หิศัพท์ เหตุโชตกะ  อิสฺสามานาทโย วิเสสนะของ กิเลสาๆ  

สุทธกัตตาใน วฑฺฒนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน กโรนฺตสฺสๆ  

วิเสสนะของ ภิกฺขุโนๆ สัมปทานใน วฑฺฒนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน ฆเฏตฺวา  อนุสนฺธึ อวุตตกัมมะใน ฆเฏตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน เทเสนฺโต  

ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน เทเสนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  อิมา วิเสสนะของ คาถาๆ 

อวุตตกัมมะใน อภาสิ

“พาโล วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อิจฺเฉยฺยๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  อสนฺตํ วิเสสนะของ ภาวํๆ อวุตตกัมมะใน  

อิจฺเฉยฺย  ปุเรกฺขารํ อวุตตกัมมะใน อิจฺเฉยฺย  ภิกฺขูสุ วิสยาธาระ 

ใน ปุเรกฺขารํ  อาวาเสสุ วิสยาธาระใน อิสฺสริยํๆ อวุตตกัมมะใน 

อิจฺเฉยฺย  ปูชา อวุตตกัมมะใน อิจฺเฉยฺย  ปรกุเลสุ วิสยาธาระใน 

ปูชา  จ สี่ศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ อสนฺตํ  ภาวํ  อิจฺเฉยฺย,  

ปุเรกฺขารํ  ภิกฺขูสุ,  อาวาเสสุ  อิสฺสริยํ และ ปูชา  ปรกุเลสุ,  

สงฺกปฺโป สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

‘อุโภ วิเสสนะของ คิหิปพฺพชิตาๆ สุทธกัตตาใน ม�ฺฃนฺตุ  

และ อสฺสุ  ม�ฺฃนฺตุ ก็ดี  อสฺสุ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ มํๆ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ เหตุ 

ใน กตํ  อตฺตนา อนภิหิตกัตตาใน กตํๆ วิเสสนะของ กมฺมํๆ 

อวุตตกัมมะใน ม�ฺฃนฺตุ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ มมๆ  

สามีสัมพันธะใน อติวสาๆ วิกติกัตตาใน อสฺสุ  กิจฺจากิจฺเจสุ  

นิทธารณะใน กิสฺมิ�ฺจิ  กิจฺเจ  กิสฺมิ�ฺจิ วิเสสนะของ กิจฺเจๆ  

นิทธารณียะและวิสยาธาระใน อติวสา’  อิติศัพท์ สรูปะใน 

สงฺกปฺโป  ยสฺส ก็ดี  พาลสฺส ก็ดี วิเสสนะของ ภิกฺขุโนๆ 
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สัมปทานใน อุปฺปชฺชติ,  อิจฺฉา ก็ดี  มาโน ก็ดี สุทธกัตตา 

ใน วฑฺฒติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส ก็ดี พาลสฺส ก็ดี  

วิเสสนะของ ภิกฺขุโนๆ สัมปทานใน วฑฺฒติ  จ สองศัพท์  

ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ อิจฺฉา และ มาโน”  อิติศัพท์ สรูปะใน  

อิมา  คาถา ฯ 

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

๒๒. ตตฺถ  “อสนฺตนฺติ:  “พาโล  ภิกฺขุ  อวิชฺชมานํ  สมฺภาวนํ  อิจฺเฉยฺย:  “อสฺสทฺโธ ว   

สมาโน  ‘สทฺโธติ  มํ  ชโน  ชานาตูติ  อิจฺฉตีติ  ปาปิจฺฉตานิทฺเทเส  วุตฺตนเยเนว  พาโล 

อสฺสทฺโธ  ทุสฺสีโล  อปฺปสฺสุโต  อวิวิตฺโต  กุสีโต  อนุปฏฺ�ิตสฺสติ  อสมาหิโต  ทุปฺป�ฺโ�  

อกฺขีณาสโว  สมาโน  “อโห  วต  มํ  ชโน  ‘อยํ  สทฺโธ  สีลวา  พหุสฺสุโต  ปวิวิตฺโต   

อารทฺธวิริโย  อุปฏฺ�ิตสฺสติ  สมาหิโต  ป�ฺฃวา  ขีณาสโวติ  ชาเนยฺยาติ  อิมํ  อสนฺตํ   

สมฺภาวนํ  อิจฺฉติ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อสนฺตนฺติ:  (ปทสฺส)  “พาโล  ภิกฺขุ  อวิชฺชมานํ  สมฺภาวนํ  อิจฺเฉยฺย:   

(สารีปุตฺตตฺเถเรน)  “(ภิกฺขุ)  อสฺสทฺโธ ว  สมาโน  ‘(อยํ  ภิกฺขุ)  สทฺโธ  (โหติ)’  อิติ  มํ  ชโน   

ชานาตูติ  อิจฺฉตีติ  ปาปิจฺฉตานิทฺเทเส  วุตฺตนเยเนว  พาโล  (ภิกฺขุ)  อสฺสทฺโธ  ทุสฺสีโล  อปฺปสฺสุโต  

อวิวิตฺโต  กุสีโต  อนุปฏฺ�ิตสฺสติ  อสมาหิโต  ทุปฺป�ฺโ�  อกฺขีณาสโว  สมาโน  “อโห  วต  มํ  ชโน  

‘อยํ  (ภิกฺขุ)  สทฺโธ  สีลวา  พหุสฺสุโต  ปวิวิตฺโต  อารทฺธวิริโย  อุปฏฺ�ิตสฺสติ  สมาหิโต  ป�ฺ�วา  

ขีณาสโว  (โหติ)’  อิติ  ชาเนยฺยาติ  อิมํ  อสนฺตํ  สมฺภาวนํ  อิจฺฉติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ภิกฺขูุ อ.ภิกษุุ  พาโลํ ผู้เป็นพาล  อิจฺเฉยฺย พึงปรารถนา  

สมฺภาวนํ ซึ่งการยกย่อง  อวิชฺชมานํ อันไม่มีอยู่:  พาโลํ  (ภิกฺขูุ) คือว่า อ.ภิกษุุ  

ผู้เป็นพาล  อสฺสทฺโธ เป็นผู้ไม่มีศรัทธา  ทุสฺสีโลํ เป็นผู้มีศีลอันโทษุประทุษุร้ายแล้ว  

อปฺปสฺสุโต เป็นผู้มีสุตะน้อย  อวิวิตฺโต เป็นผู้ไม่สงัดแล้ว  กุสีโต เป็นผู้เกียจคร้าน  

อนุปฏฺฅิตสฺสติ เป็นผู้มีสติอันไม่เข้าไปตั้งไว้แล้ว  อสมาหิโต เป็นผู้ไม่ตั้งมั่นแล้ว  

ทุปฺปญฺฺโฃ เป็นผู้มีปัญญาทราม  อกฺขูีณาสโว เป็นผู้มีอาสวะอันไม่สิ้นแล้ว  สมาโน 

มีอยู่  อิจฺฉติ ย่อมปรารถนา  สมฺภาวนํ ซึ่งการยกย่อง  อสนฺตํ อันไม่มีอยู่  อิมํ นี้  

อิติ ว่า  “อโห  วต โอหนอ  ชโน อ.ชน  ชาเนยฺย พึงรู้  มํ ซึ่งเรา  อิติ ว่า  ‘อยํ  

(ภิกฺขูุ) อ.ภิกษุุนี้  สทฺโธ เป็นผู้มีศรัทธา  สีลํวา เป็นผู้มีศีล  พหุสฺสุโต เป็นผู้มีสุตะ 
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มาก  ปวิวิตฺโต เป็นผู้สงัดแล้ว  อารทฺธวิริโย เป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว   

อุปฏฺฅิตสฺสติ เป็นผู้มีสติอันเข้าไปตั้งไว้แล้ว  สมาหิโต เป็นผู้ตั้งมั่นแล้ว  ปญฺฺฃวา 

เป็นผู้มีปัญญา  ขูีณาสโว เป็นผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้”  อิติ 

ดังนี้  (สารีปุตฺตตฺเถเรน)  วุตฺตนเยน  เอว ตามนัยแห่งคํา อันพระสารีบุตรผู้เถระ 

กล่าวแล้ว  ปาปิจฺฉตานิทฺเทเส ในปาปิจฉตานิเทศนั่นเทียว  อิติ ว่า  ‘(ภิกฺขูุ) อ.ภิกษุุ  

อสฺสทฺโธ ว เป็นผู้ไม่มีศรัทธาเทียว  สมาโน มีอยู่  อิจฺฉติ ย่อมปรารถนา  อิติ ว่า  

‘ชโน อ.ชน  ชานาตุ ขอจงรู้  มํ ซึ่งเรา  อิติ ว่า  ‘(อยํ  ภิกฺขูุ) อ.ภิกษุุนี้  สทฺโธ เป็นผู้มี

ศรัทธา  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้’  อิติ ดังนี้’  อิติ ดังนี้”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  

“อสนฺตนฺติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บท ว่า “อสนฺตํ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “อสนฺตํ” ความว่า ภิกษุุผู้เป็นพาล พึงปรารถนาการ

ยกย่องที่ไม่มีอยู่, คือว่า ภิกษุุผู้เป็นพาล เป็นผู้ไม่มีศรัทธา ทุศีล มีสุตะน้อย ไม่สงัด 

เกียจคร้าน ไม่เข้าไปตั้งสติไว้ ไม่ตั้งมั่น มีปัญญาทราม ยังไม่สิ้นอาสวะ ย่อมปรารถนา

การสรรเสริญที่ไม่มีอยู่นี้ว่า “โอหนอ ชนพึงรู้เราว่า ‘ภิกษุุนี้ เป็นผู้มีศรัทธา มีศีล  

มีสุตะมาก สงัด ปรารภความเพียร เข้าไปตั้งสติไว้ ตั้งมั่น มีปัญญา สิ้นอาสวะแล้ว’ ดังนี้ 

ตามนัยที่พระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ในปาปิจฉตานิทเทสนั่นแหละว่า ‘ภิกษุุ เป็นผู้ไม่มี

ศรัทธานั่นแหละ ย่อมปรารถนาว่า ‘ชนจงรู้เราว่า ‘ภิกษุุนี้ เป็นผู้มีศรัทธา’ ดังนี้. 

 ตตฺถ วิเสสนะของ ปเทสุๆ นิทธารณะใน ปทสฺส  “อสนฺตํ สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน 

ปทสฺสๆ นิทธารณียะและสามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “พาโล วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธ- 

กัตตาใน อิจฺเฉยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อวิชฺชมานํ วิเสสนะของ สมฺภาวนํๆ  

อวุตตกัมมะใน อิจฺเฉยฺย,  พาโล วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อิจฺฉติๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  สารีปุตฺตตฺเถเรน อนภิหิตกัตตาใน วุตฺต-  ‘ภิกฺขุ สุทธกัตตาใน อิจฺฉติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อสฺสทฺโธๆ วิิกติกัตตาใน สมาโนๆ 

อัพภันตรกิริยาของ ภิกฺขุ  ‘อยํ วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  สทฺโธ วิกติกัตตาใน โหติ’  อิติศัพท์ อาการะใน ชานาตุ  ชโน สุทธกัตตา 

ใน ชานาตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มํ อวุตตกัมมะใน ชานาตุ’  อิติศัพท์ อาการะใน 

อิจฺฉติ’  อิติศัพท์ อาการะใน วุตฺต-  ปาปิจฺฉตานิทฺเทเส วิสยาธาระใน วุตฺต-  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ วุตฺตนเยนๆ ตติยาวิเสสนะใน อิจฺฉติ  อสฺสทฺโธ ก็ดี  ทุสฺสีโล ก็ดี   
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อปฺปสฺสุโต ก็ดี  อวิวิตฺโต ก็ดี  กุสีโต ก็ดี  อนุปฏฺฅิตสฺสติ ก็ดี  อสมาหิโต ก็ดี  ทุปฺป�ฺโฃ ก็ดี   

อกฺขีณาสโว ก็ดี วิกติกัตตาใน สมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ ภิกฺขุ  ‘อโห  วต  

สังกัปปัตถะ  ชโน สุทธกัตตาใน ชาเนยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มํ อวุตตกัมมะใน 

ชาเนยฺย  ‘อยํ วิเสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สทฺโธ 

ก็ดี  สีลวา ก็ดี  พหุสฺสุโต ก็ดี  ปวิวิตฺโต ก็ดี  อารทฺธวิิริโย ก็ดี  อุปฏฺฅิตสฺสติ ก็ดี   

สมาหิโต ก็ดี  ป�ฺฃวา ก็ดี  ขีณาสโว ก็ดี  วิกติกัตตาใน โหติ’  อิติศัพท์ อาการะใน  

ชาเนยฺย’  อิติศัพท์ สรูปะใน สมฺภาวนํ  อิมํ ก็ดี  อสนฺตํ ก็ดี วิเสสนะของ สมฺภาวนํๆ  

อวุตตกัมมะใน อิจฺฉติ  พาโล  ภิกฺขุ  อวิชฺชมานํ  สมฺภาวนํ  อิจฺเฉยฺย วิวริยะใน   

“อสฺสทฺโธ ว  สมาโน  ‘สทฺโธติ  มํ  ชโน  ชานาตูติ  อิจฺฉตีติ  ปาปิจฺฉตานิทฺเทเส   

วุตฺตนเยเนว  พาโลอสฺสทฺโธ  ทุสฺสีโล  อปฺปสฺสุโต  อวิวิตฺโต  กุสีโต  อนุปฏฺ�ิตสฺสติ   

อสมาหิโต  ทุปฺป�ฺโ� อกฺขีณาสโว  สมาโน  “อโห  วต  มํ  ชโน  ‘อยํ  สทฺโธ  สีลวา   

พหุสฺสุโต  ปวิวิตฺโต  อารทฺธวิริโย  อุปฏฺ�ิตสฺสติ  สมาหิโต  ป�ฺฃวา  ขีณาสโวติ   

ชาเนยฺยาติ  อิมํ  อสนฺตํ  สมฺภาวนํ  อิจฺฉติๆ วิวรณะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ  

ลิงคัตถะ ฯ

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

๒๓. ปุเรกฺขูารนฺติ:  ปริวารํ ฯ

 “ปุเรกฺขูารนฺติ:  (ปทสฺส)  “ปริวารํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปริวารํ ซึ่งการแวดล้อม”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“ปุเรกฺขูารนฺติ ว่า “ปุเรกฺขารํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ปุเรกฺขูารํ” ความว่า การแวดล้อม

 “ปุเรกฺขารํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “ปริวารํ  

อวุตตกัมมะใน อิจฺเฉยฺย”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๒๔. “อโห  วต  มํ  สกลวิหาเร  ภิกฺขู  ปริวาเรตฺวา  ป�ฺหํ  ปุจฺฉนฺตา  วิหเรยฺยุนฺติ  เอวํ   

อิจฺฉาจาเร  �ตฺวา  ปุเรกฺขาร�ฺจ  ภิกฺขูสุ  อิจฺฉติ ฯ

 “(พาลภิกฺขุ)  ‘อโห  วต  มํ  สกลวิหาเร  ภิกฺขู  ปริวาเรตฺวา  ป�ฺหํ  ปุจฺฉนฺตา  วิหเรยฺยุนฺติ  เอวํ  
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อิจฺฉาจาเร  �ตฺวา  ปุเรกฺขาร�ฺจ  ภิกฺขูสุ  อิจฺฉติ”  (อิติ  อตฺโถ  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อธิบาย  (อิติ) ว่า  “(พาลํภิกฺขูุ) อ.ภิกษุุผู้เป็นพาล  ฅตฺวา ตั้งอยู่แล้ว   

อิจฺฉาจาเร ในความประพฤติด้วยอํานาจแห่งความอยาก  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘อโห   

วต โอหนอ  ภิกฺขูู อ.ภิกษุุ ท.  สกลํวิหาเร ในวิหารทั้งสิ้น  ปริวาเรตฺวา แวดล้อมแล้ว   

มํ ซึ่งเรา  ปุจฺฉนฺตา ถามอยู่  ปญฺฺหํ ซึ่งปัญหา  วิหเรยฺยุํ พึงอยู่’  อิติ ดังนี้  อิจฺฉติ  

ย่อมปรารถนา  ปุเรกฺขูารํ ซึ่งการกระทําไว้ในเบื้องหน้า  ภิกฺขููสุ ในภิกษุุ ท.  จ ด้วย”  

อิติ ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ

 บัณฑิตพึงทราบอธิบายว่า “ภิกษุุผู้เป็นพาล ตั้งอยู่ในความประพฤติด้วยอํานาจแห่ง

ความอยากอย่างนี้ว่า ‘โอหนอ พวกภิกษุุในวิหารทั้งหมด แวดล้อมเรา ถามปัญหา พึง

อยู่ ย่อมปรารถนาความเป็นผู้นําในภิกษุุทั้งหลาย”

 อตฺโถ วุตตกัมมะใน เวทิตพฺโพๆ กิตบทกัมมวาจก  “พาลภิกฺขุ สุทธกัตตาใน อิจฺฉติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘อโห  วต สังกัปปัตถะ  ภิกฺขู สุทธกัตตาใน วิหเรยฺยุํๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  มํ อวุตตกัมมะใน ปริวาเรตฺวา  สกลวิหาเร วิสยาธาระใน  

ภิกฺขู  ปริวาเรตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน ปุจฺฉนฺตา  ป�ฺหํ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉนฺตาๆ  

อัพภันตรกิริยาของ ภิกฺขู’  อิติศัพท์ สรูปะใน เอวํๆ นิทัสสนัตถะ  อิจฺฉาจาเร วิสยาธาระ 

ใน ฅตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อิจฺฉติ  ปุเรกฺขารํ อวุตตกัมมะใน อิจฺฉติ  ภิกฺขูสุ  

วิสยาธาระใน ปุเรกฺขารํ  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ อิจฺฉาจาเร  ฅตฺวา และ  

ปุเรกฺขารํ  ภิกฺขูสุ  อิจฺฉติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถ  ปณฺฑิเตน อนภิหิตกัตตาใน  

เวทิตพฺโพ ฯ

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

๒๕. อาวาเสสูติ:  สงฺฆิเกสุ  จ  อาวาเสสุ ฯ  

 “อาวาเสสูติ:  (ปทสฺส)  “สงฺฆิเกสุ  จ  อาวาเสสุ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อาวาเสสุ ในอาวาส ท.  สงฺฺฆิเกสุ อันเป็นของมีอยู่แห่ง

สงฆ์  จ ด้วย”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺสส) แห่งบท  “อาวาเสสูติ ว่า “อาวาเสสุ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อาวาเสสุ” ความว่า ในอาวาสทั้งหลายที่เป็นสมบัติของสงฆ์
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 “อาวาเสสุ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “สงฺฆิเกสุ  

วิเสสนะของ อาวาเสสุๆ วิสยาธาระใน อิสฺสริยํ  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ สงฺฆิเกสุ  

อาวาเสสุ  ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๒๖. ยานิ  วิหารมชฺเฌ  ปณีตเสนาสนานิ,  ตานิ  อตฺตโน  สนฺทิฏฺ�สมฺภตฺตาทีนํ  ภิกฺขูนํ   

“ตุมฺเห  อิธ  วสถาติ  วิจาเรนฺโต  สยมฺปิ  วรเสนาสนํ  ปลิพุทฺธนฺโต  เสสานํ  อาคนฺตุก- 

ภิกฺขูนํ  ปจฺจนฺติมานิ  ลามกเสนาสนานิ  เจว  อมนุสฺสปริคฺคหิตานิ  จ  “ตุมฺเห  อิธ   

วสถาติ  วิจาเรนฺโต  อาวาเสสุ  จ  อิสฺสริยํ  อิจฺฉติ ฯ

 “ยานิ  วิหารมชฺเฌ  ปณีตเสนาสนานิ,  (พาลภิกฺขุ)  ตานิ  (ปณีตเสนาสนานิ)  อตฺตโน  สนฺทิฏฺ�-

สมฺภตฺตาทีนํ  ภิกฺขูนํ  “ตุมฺเห  อิธ  (ฅาเน)  วสถาติ  (วจเนน)  วิจาเรนฺโต  สยมฺปิ  วรเสนาสนํ   

ปลิพุทฺธนฺโต  เสสานํ  อาคนฺตุกภิกฺขูนํ  ปจฺจนฺติมานิ  ลามกเสนาสนานิ  เจว  อมนุสฺสปริคฺคหิตานิ   

(เสนาสนานิ)  จ  “ตุมฺเห  อิธ  (ฅาเน)  วสถาติ  (วจเนน)  วิจาเรนฺโต  อาวาเสสุ  จ  อิสฺสริยํ   

อิจฺฉติ”  (อิติ  อตฺโถ  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อธิบาย  (อิติ) ว่า  “ปณีตเสนาสนานิ อ.เสนาสนะอันประณีต ท.  วิหาร-

มชฺเฌิ ในท่ามกลางแห่งวิหาร  ยานิ เหล่าใด,  (พาลํภิกฺขูุ) อ.ภิกษุุผู้เป็นพาล   

วิจาเรนฺโต จัดแจงอยู่  ตานิ  (ปณีตเสนาสนานิ) ซึ่งเสนาสนะอันประณีต ท. เหล่านั้น  

ภิกฺขููนํ แก่ภิกษุุ ท.  สนฺทิฏฺฅสมฺภตฺตาทีนํ มีภิกษุุผู้เห็นกันด้วยดีแล้วและคบกันดีแล้ว

เป็นต้น  อตฺตโน ของตน  (วจเนน) ด้วยคํา  อิติ ว่า  ‘ตุมฺเห อ.ท่าน ท.  วสถ จงอยู่  

อิธ  (ฅาเน) ในที่นี้’  อิติ ดังนี้  ปลํิพุทฺธนฺโต กีดกันอยู่  วรเสนาสนํ ซึ่งเสนาสนะ

อันประเสริฐี  สยมฺปิ แม้ด้วยตนเอง  วิจาเรนฺโต จัดแจงอยู่  ลํามกเสนาสนานิ  

เจว ซึ่งเสนาสนะอันเลว ท. ด้วยนั่นเทียว  (เสนาสนานิ) ซึ่งเสนาสนะ ท.  อมนุสฺส- 

ปริคฺคหิตานิ  จ อันอมนุษุย์กําหนดถือเอารอบแล้วด้วย  ปจฺจนฺติมานิ อันตั้งอยู่ใน

ที่สุด  อาคนฺตุกภิกฺขููนํ แก่ภิกษุุผู้จรมา ท.  เสสานํ ผู้เหลือ  (วจเนน) ด้วยคํา  อิติ 

ว่า  ‘ตุมฺเห อ.ท่าน ท.  วสถ จงอยู่  อิธ  (ฅาเน) ในที่นี้’  อิติ ดังนี้  อิจฺฉติ ชื่อว่าย่อม

ปรารถนา  อิสฺสริยํ ซึ่งความเป็นใหญ่  อาวาเสสุ ในอาวาส ท.  จ ด้วย”  (อิติ) ดังนี้  

(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ

 บัณฑิตพึงทราบอธิบายว่า “เสนาสนะที่ประณีตทั้งหลายในท่ามกลางวิหารเหล่าใด,  
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ภิกษุุผู้เป็นพาล จัดแจงเสนาสนะที่ประณีตเหล่านั้น แก่พวกภิกษุุมีความคุ้นเคยกัน  

และสมคบกันด้วยดีเป็นต้นของตน ด้วยคําว่า “ขอพวกท่านจงอยู่ในที่นี้เถิด” กีดกัน

เสนาสนะที่ประเสริฐีแม้ด้วยตนเอง จัดแจงเสนาสนะที่เลว และเสนาสนะที่อมนุษุย์

ครอบครอง ที่ตั้งอยู่ชายขอบ เพื่อภิกษุุผู้เป็นอาคันตุกะที่เหลือ ด้วยคําว่า “ขอพวก

ท่านจงอยู่ในที่นี้” ชื่อว่าย่อมปรารถนาความเป็นใหญ่ในอาวาสทั้งหลายด้วย”

 อตฺโถ วุตตกัมมะใน เวทิตพฺโพๆ กิตบทกัมมวาจก  “ยานิ วิเสสนะของ ปณีต- 

เสนาสนานิ  วิหารมชฺเฌ วิสยาธาระใน ปณีตเสนาสนานิๆ ลิงคัตถะ,  พาลภิกฺขุ  

สุทธกัตตาใน อิจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตานิ วิเสสนะของ ปณีตเสนาสนานิๆ  

อวุตตกัมมะใน วิจาเรนฺโต  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน  สนฺทิฏฺฅสมฺภตฺตาทีนํๆ วิเสสนะ 

ของ ภิกฺขูนํๆ สัมปทานใน วิจาเรนฺโต  “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน วสถๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อิธ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน วสถ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ 

กรณะใน วิจาเรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ พาลภิกฺขุ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สยํๆ 

กรณะใน ปลิพุทฺธนฺโต  วรเสนาสนํ อวุตตกัมมะใน ปลิพุทฺธนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ 

พาลภิกฺขุ  เสสานํ วิเสสนะของ อาคนฺตุกภิกฺขูนํๆ สัมปทานใน วิจาเรนฺโต  ปจฺจนฺติมานิ 

วิเสสนะของ ลามกเสนาสนานิ และ เสนาสนานิ  อมนุสฺสปริคฺคหิตานิ วิเสสนะของ  

เสนาสนานิ  ลามกเสนาสนานิ ก็ดี  เสนาสนานิ ก็ดี อวุตตกัมมะใน วิจาเรนฺโต   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ลามกเสนาสนานิ และ 

อมนุสฺสปริคฺคหิตานิ  เสนาสนานิ  “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน วสถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อิธ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน วสถ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน  

วิจาเรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ พาลภิกฺขุ  อาวาเสสุ วิสยาธาระใน อิสฺสริยํๆ อวุตต-

กัมมะใน อิจฺฉติ  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ อาวาเสสุ  อิสฺสริยํ  อิจฺฉติ  วิจาเรนฺโต  

สัญญี  อิจฺฉติ สัญญา”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถ  ปณฺฑิเตน อนภิหิตกัตตาใน  

เวทิตพฺโพ ฯ  

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

๒๗. ปูชา  ปรกุเลํสุ  จาติ:  เนว  มาตาปิตูนํ  น  �าตกานํ,  ปเรสํเยว  กุเลสุ  “อโห  วติเม  

มยฺหเมว  ทเทยฺยํุ  น  อ�ฺเ�สนฺติ  เอวํ  จตุปฺปจฺจยปูชํ  อิจฺฉติ ฯ

 “ปูชา  ปรกุเลํสุ  จาติ:  (คาถาปาทสฺส)  “(พาลภิกฺขุ)  เนว  มาตาปิตูนํ  (กุเลสุ  จตุปฺปจฺจยปูชํ   
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อิจฺฉติ),  น  �าตกานํ  (กุเลสุ  จตุปฺปจฺจยปูชํ  อิจฺฉติ),  ปเรสํ  เอว  (ชนานํ)  กุเลสุ  ‘อโห  วต  

อิเม  (ชนา)  มยฺหํ  เอว  ทเทยฺยํุ  น  อ�ฺเ�สํ  (ภิกฺขูนํ  ทเทยฺยุํ)’  อิติ  เอวํ  จตุปฺปจฺจยปูชํ   

อิจฺฉติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(พาลํภิกฺขูุ) อ.ภิกษุุผู้เป็นพาล  เนว  (อิจฺฉติ) ย่อมไม่

ปรารถนานั่นเทียว  (จตุปฺปจฺจยปูชํ) ซึ่งการบูชาด้วยปัจจัยสี่  (กุเลํสุ) ในตระกูล ท.  

มาตาปิตูนํ ของมารดาและบิดา ท.,  น  (อิจฺฉติ) ย่อมไม่ปรารถนา  (จตุปฺปจฺจยปูชํ 

ซึ่งการบูชาด้วยปัจจัยสี่  (กุเลํสุ) ในตระกูล ท.  ฃาตกานํ ของญาติ ท.,  อิจฺฉติ ย่อม

ปรารถนา  จตุปฺปจฺจยปูชํ ซึ่งการบูชาด้วยปัจจัยสี่  กุเลํสุ ในตระกูล ท.  ปเรสํ  เอว  

(ชนานํ) ของชน ท. เหล่าอื่นนั่นเทียว  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘อโห  วต โอหนอ  อิเม  

(ชนา) อ.ชน ท. เหล่านี้  ทเทยฺยุํ พึงถวาย  มยฺหํ  เอว แก่เรานั่นเทียว  น  (ทเทยฺยุํ) 

ไม่พึงถวาย  อญฺฺเฃสํ  (ภิกฺขููนํ) แก่ภิกษุุ ท. เหล่าอื่น’  อิติ ดังนี้”  (อิติ) ดังนี้  (คาถา-

ปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  “ปูชา  ปรกุเลํสุ  จาติ ว่า “ปูชา  ปรกุเลสุ  จ” ดังนี้ ฯ

 บาทคาถาว่า “ปูชา  ปรกุเลํสุ  จ” ความว่า ภิกษุุผู้เป็นพาล ย่อมไม่ปรารถนาการบูชา

ด้วยปัจจัย ๔ ในตระกูลทั้งหลาย ของมารดาบิดาเท่านั้น, ย่อมไม่ปรารถนาการบูชา

ด้วยปัจจัย ๔ ในตระกูลทั้งหลาย ของเหล่าญาติ, ย่อมปรารถนาการบูชาด้วยปัจจัย 

๔ ในตระกูลทั้งหลาย ของชนเหล่าอื่นนั่นแหละอย่างนี้ว่า “โอหนอ พวกชนเหล่านี้ พึง

ถวายแก่เราเท่านั้น ไม่พึงถวายแก่ภิกษุุเหล่าอื่น”

 “ปูชา  ปรกุเลสุ  จ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน  

อตฺโถ  “พาลภิกฺขุ สุทธกัตตาใน อิจฺฉติๆ สามบท อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ นๆ ศัพท์ ปฏิเสธะใน อิจฺฉติ  มาตาปิตูนํ สามีสัมพันธะใน กุเลสุๆ 

วิสยาธาระใน จตุปฺปจฺจยปูชํๆ อวุตตกัมมะใน อิจฺฉติ,  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อิจฺฉติ   

ฃาตกานํ สามีสัมพันธะใน กุเลสุๆ วิสยาธาระใน จตุปฺปจฺจยปูชํๆ อวุตตกัมมะใน  

อิจฺฉติ,  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปเรสํๆ วิเสสนะของ ชนานํๆ สามีสัมพันธะใน  

กุเลสุๆ วิสยาธาระใน จตุปฺปจฺจยปูชํ  ‘อโห  วต สังกัปปัตถะ  อิเม วิเสสนะของ ชนาๆ 

สุทธกัตตาใน ทเทยฺยุํๆ สองบท อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

มยฺหํๆ สัมปทานใน ทเทยฺยุํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ทเทยฺยุํ  อ�ฺเฃสํ วิเสสนะของ  

ภิกฺขูนํๆ สัมปทานใน ทเทยฺยุํ’  อิติศัพท์ สรูปะใน เอวํๆ นิทัสสนัตถะ  จตุปฺปจฺจยปูชํ 
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อวุตตกัมมะใน อิจฺฉติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๒๘. มเมว  กต  มญฺฺญฺนฺตูติ:  ยสฺส  จ  พาลสฺส  “ยงฺกิ�ฺจิ  วิหาเร  อุโปสถาคาราทิกรณ-

วเสน  กตํ  นวกมฺมํ,  ตํ  สพฺพํ  อมฺหากํ  เถเรน  กตนฺติ  เอวํ  คิหี  จ  ปพฺพชิตา  จ   

อุโภปิ  มเมว  นิสฺสาย  กตํ  ปรินิฏฺ�ิตํ  ม�ฺ�นฺตูติ  สงฺกปฺโป  อุปฺปชฺชติ ฯ

 “มเมว  กต  มญฺฺญฺนฺตูติ:  (คาถาปาทสฺส)  “ยสฺส  จ  พาลสฺส  (ภิกฺขุสฺส)  ‘ยงฺกิ�ฺจิ  (ปุคฺคเลน)   

วิหาเร  อุโปสถาคาราทิกรณวเสน  กตํ  นวกมฺมํ,  ตํ  สพฺพํ  (นวกมฺมํ)  อมฺหากํ  เถเรน  กตนฺติ  

เอวํ  คิหี  จ  ปพฺพชิตา  จ  อุโภปิ  (อตฺตนา)  มํ  เอว  นิสฺสาย  กตํ  ปรินิฏฺ�ิตํ  (กมฺมํ)  ม�ฺ�นฺตูติ  

สงฺกปฺโป  อุปฺปชฺชติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “จ ก็  สงฺฺกปฺโป อ.ความดําริ  อิติ ว่า  ‘คิหี  จ อ.คฤหัสถ์ 

ท. ด้วย  ปพฺพชิตา  จ อ.บรรพชิต ท. ด้วย  อุโภปิ แม้ทั้งสอง  มญฺฺฃนฺตุ จงสําคัญ  

(กมฺมํ) ซึ่งกรรม  (อตฺตนา)  กตํ อัน อันตน กระทําแล้ว    ปรินิฏฺฅิตํ คือว่า อันสําเร็จ

แล้ว  นิสฺสาย เพราะอาศัย  มํ  เอว ซึ่งเรานั่นเทียว  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘นวกมฺมํ 

อ.นวกรรม  ยงฺฺกิญฺฺจิ อย่างใดอย่างหนึ่ง  (ปุคฺคเลํน)  กตํ อัน อันบุคคล กระทําแล้ว   

อุโปสถาคาราทิกรณวเสน ด้วยสามารถแห่งการกระทําซึ่งเสนาสนะมีโรงแห่ง

อุโบสถเป็นต้น  วิหาเร ในวิหาร,  ตํ  (นวกมฺมํ) อ.นวกรรมนั้น  สพฺพํ ทั้งปวง  เถเรน 

อันพระเถระ  อมฺหากํ ของเรา ท.  กตํ กระทําแล้ว’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  อุปฺปชฺชติ  

ย่อมเกิดขึ้น  ยสฺส  พาลํสฺส  (ภิกฺขูุสฺส) แก่ภิกษุุ ผู้เป็นพาลใด”  (อิติ) ดังนี้   

(คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  “มเมว  กต  มญฺฺฃนฺตูติ ว่า “มเมว  กต  

ม�ฺฃนฺตุ” ดังนี้ ฯ

 บาทคาถาว่า “มเมว  กต  มญฺฺฃนฺตุ” ความว่า ก็ความดําริว่า “พวกคฤหัสถ์และพวก

บรรพชิต แม้ทั้งสอง จงสําคัญกรรมที่ตนทํา คือที่สําเร็จแล้ว เพราะอาศัยเราเท่านั้น

อย่างนี้ว่า ‘นวกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่บุคคลทําด้วยสามารถการทําเสนาสนะมีโรง

อุโบสถเป็นต้น ในวิหาร, นวกรรมนั้นทั้งปวง พระเถระของพวกเรา ทําแล้ว’ ดังนี้ ย่อม

เกิดแก่ภิกษุุผู้พาลใด”

 “มเมว  กต  ม�ฺฃนฺตุ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะ

ใน อตฺโถ  “จศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  สงฺกปฺโป สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชติๆ อาขยาต
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บทกัตตุวาจก  ยสฺส ก็ดี  พาลสฺส ก็ดี วิเสสนะของ ภิกฺขุสฺสๆ สัมปทานใน อุปฺปชฺชติ   

‘ยงฺกิ�ฺจิ วิเสสนะของ นวกมฺมํๆ วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบทกัมมวาจก  ปุคฺคเลน  

อนภิหิตกัตตาใน กตํ  วิหาเร วิสยาธาระใน กตํ  อุโปสถาคาราทิกรณวเสน ตติยา- 

วิเสสนะใน กตํ,  ตํ ก็ดี  สพฺพํ ก็ดี วิเสสนะของ นวกมฺมํๆ วุตตกัมมะใน กตํๆ  

กิตบทกัมมวาจก  อมฺหากํ สามีสัมพันธะใน เถเรนๆ อนภิหิตกัตตาใน กตํ’  อิติศัพท์  

สรูปะใน เอวํๆ นิทัสสนัตถะ  คิหี ก็ดี  ปพฺพชิตา ก็ดี สุทธกัตตาใน ม�ฺฃนฺตุๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ คิหี และ ปพฺพชิตา  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ อุโภๆ วิเสสนะของ คิหี และ ปพฺพชิตา  อตฺตนา อนภิหิตกัตตา 

ใน กตํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ มํๆ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ เหตุใน กตํๆ ก็ดี   

ปรินิฏฺฅิตํ ก็ดี วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน ม�ฺฃนฺตุ  กตํ วิวริยะใน ปรินิฏฺฅิตํๆ 

วิวรณะ’  อิติศัพท์ สรูปะใน สงฺกปฺโป”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ  

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

๒๙. มเมว  อติวสา  อสฺสูติ:  คิหี  จ  ปพฺพชิตา  จ  สพฺเพปิ  มเมว  วเส  วตฺตนฺตุ,  สกฏ-

โคณวาสีผรสุอาทีนิ  วา  ลทฺธพฺพานิ  โหนฺตุ  อนฺตมโส  ยาคุมตฺตมฺปิ  ตาเปตฺวา   

ปิวนาทีนิ  วา,  เอวรูเปสุ  กิจฺจากิจฺเจสุ  ขุทฺทกมหนฺเตสุ  กรณีเยสุ  กิสฺมิ�ฺจิ   

เอกกิจฺเจปิ  มเมว  วเส  วตฺตนฺตุ,  ม�ฺเ�ว  อาปุจฺฉิตฺวา  กโรนฺตูติ  สงฺกปฺโป   

อุปฺปชฺชติ ฯ

 “มเมว  อติวสา  อสฺสูติ:  (คาถาปาทสฺส)  “คิหี  จ  ปพฺพชิตา  จ  สพฺเพปิ  มม  เอว  วเส   

วตฺตนฺตุ,  สกฏโคณวาสีผรสุอาทีนิ  (วตฺถูนิ)  วา  (คิหิปพฺพชิเตหิ)  ลทฺธพฺพานิ  โหนฺตุ  อนฺตมโส  

ยาคุมตฺตมฺปิ  (วตฺถุํ)  ตาเปตฺวา  ปิวนาทีนิ  (กิจฺจานิ)  วา,  (คิหิปพฺพชิตา)  เอวรูเปสุ  กิจฺจากิจฺเจสุ   

ขุทฺทกมหนฺเตสุ  กรณีเยสุ  (กิจฺเจสุ)  กิสฺมิ�ฺจิ  (กิจฺเจ)  เอกกิจฺเจปิ  มม  เอว  วเส  วตฺตนฺตุ,   

มํ  เอว  อาปุจฺฉิตฺวา  กโรนฺตูติ  สงฺกปฺโป  อุปฺปชฺชติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สงฺฺกปฺโป อ.ความดําริ  อิติ ว่า  ‘คิหี  จ อ.คฤหัสถ์ ท. 

ด้วย  ปพฺพชิตา  จ อ.บรรพชิต ท. ด้วย  สพฺเพปิ แม้ทั้งปวง  วตฺตนฺตุ จงเป็นไป  

วเส ในอํานาจ  มม  เอว ของเรานั่นเทียว,  (วตฺถูนิ) คือว่า อ.วัตถุ ท.  สกฏโคณวาสี-

ผรสุอาทีนิ มีเกวียน โคตัวผู้ มีด และขวานเป็นต้น  วา หรือ  วา หรือว่า  (กิจฺจานิ) 

อ.กิจ ท.  ยาคุมตฺตมฺปิ  (วตฺถุํ)  ตาเปตฺวา  ปิวนาทีนิ มีการ ยังวัตถุ แม้สักว่าข้าวต้ม 
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ให้ร้อน แล้วจึงดื่มเป็นต้น  อนฺตมโส โดยกําหนดอันมีในที่สุด  (คิหิปพฺพชิเตหิ)   

ลํทฺธพฺพานิ เป็นของ อันคฤหัสถ์และบรรพชิต ท. พึงได้  โหนฺตุ จงเป็นเถิด,  (คิหิ-

ปพฺพชิตา) อ.คฤหัสถ์และบรรพชิต ท.  วตฺตนฺตุ จงเป็นไป  วเส ในอํานาจ  มม  เอว 

ของเรานั่นเทียว,  อาปุจฺฉิตฺวา คือว่า ถามโดยเอื้อเฟั้�อแล้ว  มํ  เอว ซึ่งเรานั่นเทียว  

กโรนฺตุ จงกระทํา  เอวรูเปสุ  กิจฺจากิจฺเจสุ  ขูุทฺทกมหนฺเตสุ  กรณีเยสุ  (กิจฺเจสุ)  

กิสฺมิญฺฺจิ  (กิจฺเจ)  เอกกิจฺเจปิ ใน- ในกิจน้อยและกิจใหญ่ ท. อันมีอย่างนี่้เป็นรูปหนา 

คือว่า ในกิจ ท. อันบุคคลพึงกระทํา อันเล็กและใหญ่หนา -กิจ อะไรๆ คือว่า แม้ในกิจ

อย่างหนึ่ง’  อิติ ดังนี้  อุปฺปชฺชติ ย่อมเกิดขึ้น”  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส)  แห่งบาท

แห่งพระคาถา  “มเมว  อติวสา  อสฺสูติ ว่า  “มเมว  อติวสา  อสฺสุ” ดังนี้ ฯ

 บาทพระคาถาว่า “มเมว  อติวสา  อสฺสุ” ความว่า ความดําริว่า “ขอพวกคฤหัสถ์

และพวกบรรพชิต แม้ทั้งปวง จงเป็นไปในอํานาจของเราเท่านั้น คือว่าวัตถุทั้งหลาย

มีเกวียน โค มีด และขวานเป็นต้น หรือว่ากิจทั้งหลาย มีการยังวัตถุแม้สักว่าข้าวต้ม

ให้ร้อน แล้วจึงดื่มเป็นต้น โดยที่สุด จงเป็นของอันคฤหัสถ์และบรรพชิตพึงได้, พวก

คฤหัสถ์และบรรพชิต จงเป็นไปในอํานาจของเราเท่านั้น คือว่าถามโดยเอื้อเฟั้�อซึ่งเรา

นั่นแหละ จงทําในบรรดากิจน้อยใหญ่เห็นปานนั้น คือบรรดากรณียกิจ กิจอะไรๆ คือ

แม้ในกิจอย่างหนึ่ง” ย่อมเกิดขึ้น

 “มเมว  อติวสา  อสฺสุ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะ

ใน อตฺโถ  “คิหี ก็ดี  ปพฺพชิตา ก็ดี สุทธกัตตาใน วตฺตนฺตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ คิหี และ ปพฺพชิตา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ  

สพฺเพๆ วิเสสนะของ คิหี และ ปพฺพชิตา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ มมๆ สามี- 

สัมพันธะใน วเสๆ วิสยาธาระใน วตฺตนฺตุ,  สกฏโคณวาสีผรสุอาทีนิ วิเสสนะของ  

วตฺถูนิๆ ก็ดี  กิจฺจานิ ก็ดี สุทธกัตตาใน โหนฺตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คิหิปพฺพชิเตหิ 

อนภิหิตกัตตาใน ลทฺธพฺพานิๆ วิกติกัตตาใน โหนฺตุ  อนฺตมโส ตติยาวิเสสนะใน โหนฺตุ  

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ยาคุมตฺตํๆ วิเสสนะของ วตฺถุํๆ การิตกัมมะใน ตาเปตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ปิวนาทีนิๆ วิเสสนะของ กิจฺจานิ  วา สองศัพท์ วากยวิกัปปัตถะเข้า

กับ สกฏโคณวาสีผรสุอาทีนิ  ลทฺธพฺพานิ  โหนฺตุ และ อนฺตมโส  ยาคุมตฺตมฺปิ  ตาเปตฺวา   

ปิวนาทีนิ,  คิหี  จ  ปพฺพชิตา  จ  สพฺเพปิ  มเมว  วเส  วตฺตนฺตุ วิวริยะใน  สกฏโคณ-
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วาสีผรสุอาทีนิ  วา  ลทฺธพฺพานิ  โหนฺตุ  อนฺตมโส  ยาคุมตฺตมฺปิ  ตาเปตฺวา  ปิวนาทีนิ  

วาๆ วิวรณะ,  คิหิปพฺพชิตา สุทธกัตตาใน วตฺตนฺตุ และ กโรนฺตุ  วตฺตนฺตุ ก็ดี  กโรนฺตุ  

ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวรูเปสุ วิเสสนะของ กิจฺจากิจฺเจสุๆ ก็ดี  กิจฺเจสุ ก็ดี  

นิทธารณะใน กิสฺมิ�ฺจิ  กิจฺเจ และ เอกกิจฺเจปิ  ขุทฺทกมหนฺเตสุ ก็ดี  กรณีเยสุ ก็ดี  

วิเสสนะของ กิจฺเจสุ  กิสฺมิ�ฺจิ วิเสสนะของ กิจฺเจๆ ก็ดี  เอกกิจฺเจ ก็ดี นิทธารณียะ

และวิสยาธาระใน กโรนฺตุ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เอกกิจฺเจ  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ มมๆ สามีสัมพันธะใน วเสๆ วิสยาธาระใน วตฺตนฺตุ  เอวรูเปสุ  กิจฺจากิจฺเจสุ  

วิวริยะใน ขุทฺทกมหนฺเตสุ  กรณีเยสุ  กิจฺเจสุๆ วิวรณะ,  กิสฺมิ�ฺจิ  กิจฺเจ วิวริยะใน 

เอกกิจฺเจปิๆ วิวรณะ,  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ มํๆ อวุตตกัมมะใน อาปุจฺฉิตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน กโรนฺตุ  มเมว  วเส  วตฺตนฺตุ วิวริยะใน ม�ฺเ�ว  อาปุจฺฉิตฺวา   

กโรนฺตุๆ วิวรณะ’  อิติศัพท์ สรูปะใน สงฺกปฺโปๆ สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ   

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

๓๐. อิติ  พาลํสฺสาติ:  ยสฺส  พาลสฺส  สา  จ  อิจฺฉา  อย�ฺจ  เอวรูโป  สงฺกปฺโป  อุปฺปชฺชติ,   

ตสฺส  เนว  วิปสฺสนา  น  มคฺคผลานิ  วฑฺฒนฺติ,  เกวลํ  ปนสฺส  จนฺโททเย  สมุทฺทสฺส 

อุทกํ  วิย  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  อุปฺปชฺชนกตณฺหา  เจว  นววิธมาโน  จ  วฑฺฒตีติ ฯ

 อิติ  พาลํสฺสาติ:  (ปทสฺส)  “ยสฺส  พาลสฺส  (ภิกฺขุโน)  สา  จ  อิจฺฉา  อยํ  จ  เอวรูโป  สงฺกปฺโป  

อุปฺปชฺชติ,  ตสฺส  (ภิกฺขุโน)  เนว  วิปสฺสนา  (วฑฺฒติ),  (ตสฺส  ภิกฺขุโน)  น  มคฺคผลานิ  วฑฺฒนฺติ,   

เกวลํ  ปน  อสฺส  (พาลภิกฺขุโน)  จนฺโททเย  สมุทฺทสฺส  (วฑฺฒนฺตํ)  อุทกํ  วิย  ฉสุ  ทฺวาเรสุ   

อุปฺปชฺชนกตณฺหา  เจว  นววิธมาโน  จ  วฑฺฒตีติ   (อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “สา  อิจฺฉา  จ อ.ความอยากนั้นด้วย  อยํ  เอวรูโป   

สงฺฺกปฺโป  จ อ.ความดําริ อันมีอย่างนี้เป็นรูปนี้ด้วย  อุปฺปชฺชติ ย่อมเกิดขึ้น  ยสฺส  

พาลํสฺส  (ภิกฺขูุโน) แก่ภิกษุุ ผู้เป็นพาลใด,  วิปสฺสนา อ.วิปัสสนา  (วฑฺฒติ) ย่อม

เจริญ  ตสฺส  (ภิกฺขูุโน) แก่ภิกษุุนั้น  เนว หามิได้นั่นเทียว,  มคฺคผลํานิ อ.มรรคและ

ผล ท.  วฑฺฒนฺติ ย่อมเจริญ  (ตสฺส  ภิกฺขูุโน) แก่ภิกษุุนั้น  น หามิได้,  ปน แต่ว่า   

อุปฺปชฺชนกตณฺหา อ.ตัณหาอันเกิดขึ้น  ทฺวาเรสุ ในทวาร ท.  ฉสุ หก  เจว ด้วยนั่น

เทียว  นววิธมาโน  จ อ.มานะอันมีอย่างเก้าด้วย  วฑฺฒติ ย่อมเจริญ  อสฺส  (พาลํ-
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ภิกฺขูุโน) แก่ภิกษุุผู้เป็นพาลนั้น  เกวลํํ อย่างเดียว  อุทกํ  วิย ราวกะ อ.นํ้า  วฑฺฒนฺตํ 

เจริญอยู่  สมุทฺทสฺส แก่มหาสมุทร  จนฺโททเย ในกาลเป็นที่ขึ้นไปแห่งพระจันทร์”  

อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อิติ  พาลํสฺสาติ ว่า “อิติ  พาลสฺส” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “อิติ  พาลํสฺส” ความว่า ความอยากและความดําริอันเห็นปานนั้นนี้ ย่อมเกิด

ขึ้นแก่ภิกษุุผู้เป็นพาลใด, วิปัสสนา ย่อมไม่เจริญ มรรคและผล ก็ไม่เจริญแก่ภิกษุุนั้น, 

แต่ว่า ตัณหาที่เกิดในทวาร ๖ และมานะ ๙ อย่าง ย่อมเจริญแก่ภิกษุุผู้เป็นพาลนั้น

อย่างเดียว ดุจนํ้าที่เพิ่มขึ้นแก่มหาสมุทรในกาลเป็นที่ขึ้นแห่งพระจันทร์ ฉะนั้น

 “อิติ  พาลสฺส”  สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “สา  

วิเสสนะของ อิจฺฉา  อยํ ก็ดี  เอวรูโป ก็ดี วิเสสนะของ สงฺกปฺโป  อิจฺฉา ก็ดี  สงฺกปฺโป  

ก็ดี สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยสฺส ก็ดี  พาลสฺส ก็ดี วิเสสนะ 

ของ ภิกฺขุโนๆ สัมปทานใน อุปฺปชฺชติ  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ สา  อิจฺฉา  

และ อยํ  เอวรูโป  สงฺกปฺโป,  วิปสฺสนา สุทธกัตตาใน วฑฺฒติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ตสฺส วิเสสนะของ ภิกฺขุโนๆ สัมปทานใน วฑฺฒติ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นๆ ศัพท์  

ปฏิเสธะใน วฑฺฒติ,  มคฺคผลานิ สุทธกัตตาใน วฑฺฒนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส 

วิเสสนะของ ภิกฺขุโนๆ สัมปทานใน วฑฺฒนฺติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน วฑฺฒนฺติ,  ปนศัพท์ 

ปักขันตรโชตกะ  อุปฺปชฺชนกตณฺหา ก็ดี  นววิธมาโน ก็ดี สุทธกัตตาใน วฑฺฒติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เกวลํ กิริยาวิเสสนะใน วฑฺฒติ  อสฺส วิเสสนะของ พาลภิกฺขุโนๆ  

สัมปทานใน วฑฺฒติ  จนฺโททเย กาลสัตตมีใน วฑฺฒนฺตํ  สมุทฺทสฺส สัมปทาน

ใน วฑฺฒนฺตํๆ วิเสสนะของ อุทกํๆ อุปมาลิงคัตถะ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ  

จนฺโททเย  สมุทฺทสฺส  วฑฺฒนฺตํ  อุทกํ,  ฉสุ วิเสสนะของ ทฺวาเรสุๆ วิสยาธาระใน  

อุปฺปชฺชนกตณฺหา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ  

อุปฺปชฺชนกตณฺหา และ นววิธมาโน”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ 

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

๓๑. เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปุณึสูติ ฯ

 เทสนาวสาเน  พหู  (ชนา)  โสตาปตฺติผลาทีนิ  (อริยผลานิ)  ปาปุณึสุ  อิติ ฯ

 เทสนาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระเทศนา  (ชนา) อ.ชน ท.  พหู มาก   

ปาปุณึสุ บรรลุแล้ว  (อริยผลํานิ) ซึ่งอริยผล ท.  โสตาปตฺติผลําทีนิ มีโสดาปัตติผล
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เป็นต้น  อิติ ดังนี้แล ฯ

 เวลาจบพระเทศนา ชนจํานวนมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้

แล

 เทสนาวสาเน กาลสัตตมีใน ปาปุณึสุ  พหู วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณึสุๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  โสตาปตฺติผลานิ วิเสสนะของ อริยผลานิๆ สัมปาปุณียกัมมะใน 

ปาปุณึสุ  อิติศัพท์ สมาปนะ ฯ

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

๓๒. สุธมฺมตฺเถโรปิ  อิมํ  โอวาทํ  สุตฺวา  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  อุฏฺ�ายาสนา  ปทกฺขิณํ  กตฺวา   

เตน  อนุทูเตน  ภิกฺขุนา  สทฺธึ  คนฺตฺวา  อุปาสกสฺส  จกฺขุปเถ  อาปตฺตึ  ปฏิกฺกริตฺวา   

อุปาสกํ  ขมาเปสิ ฯ  

 สุธมฺมตฺเถโรปิ  อิมํ  โอวาทํ  สุตฺวา  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  อุฏฺ�าย  อาสนา  ปทกฺขิณํ  กตฺวา  เตน   

อนุทูเตน  ภิกฺขุนา  สทฺธึ  คนฺตฺวา  อุปาสกสฺส  จกฺขุปเถ  อาปตฺตึ  ปฏิกฺกริตฺวา  อุปาสกํ  ขมาเปสิ ฯ

 สุธมฺมตฺเถโรปิ แม้ อ.พระสุธรรมผู้เถระ  สุตฺวา ฟัังแล้ว  อิมํ  โอวาทํ ซึ่งพระโอวาท

นี้  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  อุฏฺฅาย ลุกขึ้นแล้ว  อาสนา 

จากอาสนะ  กตฺวา กระทําแล้ว  ปทกฺขูิณํ ซึ่งการประทักษุิณ  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สทฺธึ 

กับ  ภิกฺขูุนา ด้วยภิกษุุ  เตน  อนุทูเตน ผู้เป็นอนุทูตนั้น  ปฏิกฺกริตฺวา กระทําคืนแล้ว  

อาปตฺตึ ซึ่งอาบัติ  จกฺขูุปเถ ในคลองแห่งจักษุุ  อุปาสกสฺส ของอุบาสก  อุปาสกํ  

ยังอุบาสก  ขูมาเปสิ ให้อดโทษุแล้ว ฯ

 แม้พระสุธรรมเถระ ฟัังพระโอวาทนี้แล้ว ก็ถวายบังคมพระศาสดา ลุกขึ้นจากอาสนะ 

ทําประทักษุิณ ไปพร้อมกับภิกษุุผู้เป็นอนุทูตนั้น ทําคืนอาบัติในคลองแห่งจักษุุของ

อุบาสก ให้อุบาสกอดโทษุแล้ว

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สุธมฺมตฺเถโรๆ เหตุกัตตาใน ขมาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุ

กัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะของ โอวาทํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

วนฺทิตฺวา  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุฏฺฅายๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน กตฺวา  อาสนา อปาทานใน อุฏฺฅาย  ปทกฺขิณํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิิริยาใน คนฺตฺวา  เตน ก็ดี  อนุทูเตน ก็ดี วิเสสนะของ ภิกฺขุนาๆ สหัตถตติยา



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓308 [๕.พาล

เข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิิริยาใน ปฏิกฺกริตฺวา  อุปาสกสฺส  

สามีสัมพันธะใน จกฺขุปเถๆ วิสยาธาระใน ปฏิกฺกริตฺวา  อาปตฺตึ อวุตตกัมมะใน  

ปฏิกฺกริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ขมาเปสิ  อุปาสกํ การิตกัมมะใน ขมาเปสิ ฯ

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

๓๓. โส  อุปาสเกน  “ขมามหํ  ภนฺเต,  สเจ  มยฺหํ  โทโส  อตฺถิ,  ขมถ  เมติ  ปฏิกฺขมาปิโต 

สตฺถารา  ทินฺเน  โอวาเท  �ตฺวา  กติปาเหเนว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺตํ  ปาปุณิ ฯ

 โส  (เถโร)  อุปาสเกน  “ขมามิ  อหํ  ภนฺเต,  สเจ  มยฺหํ  โทโส  อตฺถิ,  (ตุมฺเห)  ขมถ  เมติ   

ปฏิกฺขมาปิโต  สตฺถารา  ทินฺเน  โอวาเท  �ตฺวา  กติปาเหน  เอว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺตํ   

ปาปุณิ ฯ

 โส  (เถโร) อ.พระเถระนั้น  อุปาสเกน  ปฏิกฺขูมาปิโต ผู้อันอุบาสก ให้อดโทษุตอบ

แล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  อหํ อ.กระผม  ขูมามิ ย่อมอดโทษุ,  สเจ 

ถ้าว่า  โทโส อ.โทษุ  มยฺหํ ของกระผม  อตฺถิ มีอยู่ไซร้,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  ขูมถ ขอ

จงอดโทษุ  เม ต่อกระผม”  อิติ ดังนี้  ฅตฺวา ดํารงอยู่แล้ว  โอวาเท ในพระโอวาท   

สตฺถารา  ทินฺเน อัน อันพระศาสดา ทรงประทานแล้ว  ปาปุณิ บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ 

ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  สห กับ  ปฏิสมฺภิทาหิ ด้วยปฏิสัมภิทา ท.  กติปาเหน  

เอว โดยวันเล็กน้อยนั่นเทียว ฯ

 พระเถระนั้น ถูกอุบาสกให้อดโทษุคืนแล้วว่า “ท่านผู้เจริญ กระผมย่อมอดโทษุ, ถ้า

โทษุของกระผมมีอยู่ไซร้, ขอท่าน จงอดโทษุต่อกระผม” แล้วดํารงอยู่ในพระโอวาท

ที่พระศาสดาทรงประทานแล้ว บรรลุพระอรหัตพร้อมกับปฏิสัมภิทาทั้งหลาย โดยวัน

เล็กน้อยเท่านั้น

 โส วิเสสนะของ เถโรๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุปาสเกน  

อนภิหิตกัตตาใน ปฏิกฺขมาปิโต  “ภนฺเต อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน ขมามิๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก,  สเจ ปริกัปปัตถะ  โทโส สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

มยฺหํ สามีสัมพันธะใน โทโส,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ขมถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เม สัมปทานใน ขมถ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปฏิกฺขมาปิโตๆ วิเสสนะของ เถโร   

สตฺถารา อนภิหิตกัตตาใน ทินฺเนๆ วิเสสนะของ โอวาเทๆ วิสยาธาระใน ฅตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปาปุณิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ กติปาเหนๆ ตติยาวิเสสนะ
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ใน ปาปุณิ  สหศัพท์ ทัพพสมวายะใน อรหตฺตํ  ปฏิสมฺภิทาหิ สหัตถตติยาเข้ากับ สห   

อรหตฺตํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุณิ ฯ

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

๓๔. อุปาสโกปิ  จินฺเตสิ  “มยา  สตฺถารํ  อทิสฺวา ว  โสตาปตฺติผลํ  ปตฺตํ,  อทิสฺวาเยว   

อนาคามิผเล  ปติฏฺ�ิโต,  สตฺถารเมว  ทฏฺ�ุํ  วฏฺฏตีติ ฯ

 อุปาสโกปิ  จินฺเตสิ  “มยา  สตฺถารํ  อทิสฺวา ว  โสตาปตฺติผลํ  ปตฺตํ,  (อหํ)  อทิสฺวา  เอว   

อนาคามิผเล  ปติฏฺ�ิโต  (อมฺหิ),  (มยา)  สตฺถารํ  เอว  ทฏฺ�ุํ  วฏฺฏตีติ ฯ

 อุปาสโกปิ แม้ อ.อุบาสก  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “โสตาปตฺติผลํํ อ.โสดาปัตติผล  

มยา อันเรา  อทิสฺวา ว ไม่เฝ้้าแล้วเทียว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  ปตฺตํ บรรลุแล้ว,  

(อหํ) อ.เรา  อทิสฺวา  เอว ไม่เฝ้้าแล้วนั่นเทียว  ปติฏฺฅิโต เป็นผู้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว   

อนาคามิผเลํ ในอนาคามิผล  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  (มยา)  สตฺถารํ  เอว  ทฏฺ�ุํ อ.อัน- 

อันเรา -เฝ้้า ซึ่งพระศาสดานั่นเทียว  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 แม้อุบาสก ก็คิดว่า “เรายังไม่เฝ้้าพระศาสดานั่นแหละ ก็บรรลุโสดาปัตติผล, เรายังไม่

เฝ้้านั่นแหละ ก็ตั้งอยู่ในอนาคามิผล, การที่เราเฝ้้าพระศาสดานั่นเทียว ย่อมควร”.

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อุปาสโกๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

“โสตาปตฺติผลํ วุตตกัมมะใน ปตฺตํๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน ปตฺตํ  

สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน อทิสฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน ปตฺตํ,  อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

อทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปติฏฺฅิโต  อนาคามิผเล วิสยาธาระใน ปติฏฺฅิโตๆ วิกติ- 

กัตตาใน อมฺหิ,  ทฏฺ�ุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิต-

กัตตาใน ทฏฺ�ุํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ สตฺถารํๆ อวุตตกัมมะใน ทฏฺ�ุํ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน จินฺเตสิ ฯ

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

๓๕. โส  ติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตวตฺถจฺฉาทนาทิปุณฺณานิ  ป�ฺจ  สกฏสตานิ  โยชาเปตฺวา   

“เย  สตฺถารํ  ทฏฺ�ุกามา,  คจฺฉนฺตุ,  ปิณฺฑปาตาทีหิ  น  กิลมิสฺสนฺตีติ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส 

อาโรจาเปตฺวา  ภิกฺขุนีสงฺฆสฺสปิ  อุปาสกานมฺปิ  อุปาสิกานมฺปิ  อาโรจาเปสิ ฯ
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 โส  (อุปาสโก  ปุคฺคลํ)  ติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตวตฺถจฺฉาทนาทิปุณฺณานิ  ป�ฺจ  สกฏสตานิ   

โยชาเปตฺวา  (ปุคฺคลํ)  “เย  (อยฺยา)  สตฺถารํ  ทฏฺ�ุกามา  (โหนฺติ),  (เต  อยฺยา)  คจฺฉนฺตุ,  (อยฺยา)  

ปิณฺฑปาตาทีหิ  (วตฺถูหิ)  น  กิลมิสฺสนฺตีติ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อาโรจาเปตฺวา  (ปุคฺคลํ)  ภิกฺขุนีสงฺฆสฺสปิ  

อุปาสกานมฺปิ  อุปาสิกานมฺปิ  อาโรจาเปสิ ฯ

 โส  (อุปาสโก) อ.อุบาสกนั้น  (ปุคฺคลํํ) ยังบุคคล  โยชาเปตฺวา ให้ประกอบแล้ว  สกฏ-

สตานิ ซึ่งร้อยแห่งเกวียน ท.  ปญฺฺจ ห้า  ติลํตณฺฑุลํสปฺปิผาณิตวตฺถจฺฉาทนาทิ-

ปุณฺณานิ อันเต็มแล้วด้วยวัตถุมีงา ข้าวสาร เนยใส นํ้าผึ้ง และวัตถุเป็นเครื่องปกปิด

คือผ้าเป็นต้น  (ปุคฺคลํํ) ยังบุคคล  อาโรจาเปตฺวา ให้บอกแล้ว  ภิกฺขูุสงฺฺฆสฺส แก่

หมู่แห่งภิกษุุ  อิติ ว่า  “เย  (อยฺยา) อ.พระคุณเจ้า ท. เหล่าใด  ทฏฺ�ุกามา เป็นผู้

ใคร่เพื่ออันเฝ้้า  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  (เต  อยฺยา) อ.พระคุณ

เจ้า ท. เหล่านั้น  คจฺฉนฺตุ ขอจงไป,  (อยฺยา) อ.พระคุณเจ้า ท.  น  กิลํมิสฺสนฺติ จัก

ไม่ลําบาก  (วตฺถูหิ) ด้วยวัตถุ ท.  ปิณฺฑปาตาทีหิ มีบิณฑบาตเป็นต้น”  อิติ ดังนี้  

(ปุคฺคลํํ) ยังบุคคล  อาโรจาเปสิ ให้บอกแล้ว  ภิกฺขูุนีสงฺฺฆสฺสปิ แม้แก่หมู่แห่งภิกษุุณี   

อุปาสกานมฺปิ แม้แก่อุบาสก ท.  อุปาสิกานมฺปิ แม้แก่อุบาสิกา ท. ฯ

 อุบาสกนั้น ใช้บุคคลให้ประกอบเกวียน ๕๐๐ เล่ม ที่เต็มด้วย วัตถุมีงา ข้าวสาร 

เนยใส นํ้าผึ้ง และวัตถุเป็นเครื่องปกปิดคือผ้าเป็นต้น ใช้บุคคลให้บอกแก่ภิกษุุสงฆ์

ว่า “พระคุณเจ้าเหล่าใด มีประสงค์จะเฝ้้าพระศาสดา, ขอพระคุณเจ้าเหล่านั้น จงไป, 

พระคุณเจ้าทั้งหลาย จักไม่ลําบากด้วยวัตถุทั้งหลายมีบิณฑบาตเป็นต้น” แล้วใช้ให้

บอกแม้แก่ภิกษุุณีสงฆ์ แม้แก่พวกอุบาสก แม้แก่พวกอุบาสิกา.

 โส วิเสสนะของ อุปาสโกๆ เหตุกัตตาใน อาโรจาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  

ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน โยชาเปตฺวา  ติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตวตฺถจฺฉาทนาทิปุณฺณานิ ก็ดี  

ป�ฺจ ก็ดี  วิเสสนะของ สกฏสตานิๆ อวุตตกัมมะใน โยชาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา 

ใน อาโรจาเปตฺวา  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน อาโรจาเปตฺวา  “เย วิเสสนะของ อยฺยาๆ  

สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน ทฏฺ�ุกามาๆ 

วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  เต วิเสสนะของ อยฺยาๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉนฺตุๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก,  อยฺยา สุทธกัตตาใน กิลมิสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปิณฺฑปาตาทีหิ 

วิเสสนะของ วตฺถูหิๆ กรณะใน กิลมิสฺสนฺติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน กิลมิสฺสนฺติ”  อิติศัพท์ 



311วรรค] ๑๔. เรื่องพระสุธรรมเถระ

อาการะใน อาโรจาเปตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส สัมปทานใน อาโรจาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา 

ใน อาโรจาเปสิ  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน อาโรจาเปสิ  อปิ สามศัพท์ อเปกขัตถะเข้า

กับ ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส  อุปาสกานํ และ อุปาสิกานํ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส ก็ดี  อุปาสกานํ ก็ดี   

อุปาสิกานํ ก็ดี สัมปทานใน อาโรจาเปสิ ฯ     

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

๓๖. เตน  สทฺธึ  ป�ฺจสตา  ภิกฺขู  จ  ภิกฺขุนิโย  จ  อุปาสกา  จ  อุปาสิกาโย  จ  นิกฺขมึสุ ฯ  

 เตน  (อุปาสเกน)  สทฺธึ  ป�ฺจสตา  ภิกฺขู  จ  (ป�ฺจสตา)  ภิกฺขุนิโย  จ  (ป�ฺจสตา)  อุปาสกา  จ  

(ป�ฺจสตา)  อุปาสิกาโย  จ  นิกฺขมึสุ ฯ

 ภิกฺขูู อ.ภิกษุุ ท.  ปญฺฺจสตา ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ  จ ด้วย  ภิกฺขูุนิโย อ.ภิกษุุณี ท.  

(ปญฺฺจสตา) ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ  จ ด้วย  อุปาสกา อ.อุบาสก ท.  (ปญฺฺจสตา) ผู้มี

ร้อยห้าเป็นประมาณ  จ ด้วย  อุปาสิกาโย อ.อุบาสิกา ท.  (ปญฺฺจสตา) ผู้มีร้อยห้าเป็น

ประมาณ  จ ด้วย  นิกฺขูมึสุ ออกไปแล้ว  สทฺธึ กับ  เตน  (อุปาสเกน) ด้วยอุบาสก

นั้น ฯ

 พวกภิกษุุประมาณ ๕๐๐ รูป พวกภิกษุุณีประมาณ ๕๐๐ รูป พวกอุบาสกประมาณ 

๕๐๐ คน และพวกอุบาสิกาประมาณ ๕๐๐ คน ออกไปพร้อมกับอุบาสกนั้น

 ป�ฺจสตา วิเสสนะของ ภิกฺขู  ภิกฺขุนิโย  อุปาสกา และ อุปาสิกาโย  ภิกฺขู ก็ดี  ภิกฺขุนิโย  

ก็ดี  อุปาสกา ก็ดี  อุปาสิกาโย ก็ดี สุทธกัตตาใน นิกฺขมึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เตน วิเสสนะของ อุปาสเกนๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน  นิกฺขมึสุ,   

จ สี่ศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ป�ฺจสตา  ภิกฺขู,  ป�ฺจสตา ภิกฺขุนิโย,  ป�ฺจสตา   

อุปาสกา และ ป�ฺจสตา  อุปาสิกาโย ฯ

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

๓๗. โส  “เตส�ฺเจว  อตฺตโน  จ  ปริสายาติ  ติณฺณํ  ชนสหสฺสานํ,  ยถา  ตึสโยชนมคฺเค 

ยาคุภตฺตาทีหิ  กิ�ฺจิ  เวกลฺลํ  นาโหสิ;  ตถา  สํวิทหิ ฯ

 โส  (อุปาสโก)  “เตสํ  เจว  (ชนานํ)  อตฺตโน  จ  ปริสายาติ  ติณฺณํ  ชนสหสฺสานํ,  ยถา  ตึสโยชน-

มคฺเค  ยาคุภตฺตาทีหิ  (วตฺถูหิ)  กิ�ฺจิ  เวกลฺลํ  น  อโหสิ;  ตถา  สํวิทหิ ฯ

 โส  (อุปาสโก) อ.อุบาสกนั้น  สํวิทหิ จัดแจงแล้ว  ตถา โดย-,  เวกลํฺลํํ อ.ความบกพร่อง  
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กิญฺฺจิ อะไรๆ  (วตฺถูหิ) ด้วยวัตถุ ท.  ยาคุภตฺตาทีหิ มีข้าวยาคูและภัตรเป็นต้น  น  

อโหสิ ไม่ได้มีแล้ว  ตึสโยชนมคฺเค ในหนทางมีโยชน์สามสิบเป็นประมาณ  ยถา โดย

ประการใด, -ประการนั้น  ชนสหสฺสานํ เพื่อพันแห่งชน ท.  ติณฺณํ สาม  อิติ คือ  

“เตสํ  เจว  (ชนานํ) เพื่อชน ท. เหล่านั้นด้วยนั่นเทียว  ปริสาย เพื่อบริษุัท  อตฺตโน 

ของตน  จ ด้วย” ฯ

 อุบาสกนั้น จัดแจงเพื่อพวกชน ๓,๐๐๐ คน คือ “พวกชนเหล่านั้น และบริษุัทของตน” 

โดยประการที่จะไม่ให้มีความบกพร่องอะไรๆ ด้วยวัตถุมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น 

ในหนทางประมาณ ๓๐ โยชน์.

 โส วิเสสนะของ อุปาสโกๆ สุทธกัตตาใน สํวิทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เตส�ฺเจว   

อตฺตโน  จ  ปริสาย” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ติณฺณํ  ชนสหสฺสานํ  ติณฺณํ  

วิเสสนะของ ชนสหสฺสานํๆ สัมปทานใน สํวิทหิ,  กิ�ฺจิ วิเสสนะของ เวกลฺลํๆ สุทธ-

กัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยถา ปการัตถะ  ตึสโยชนมคฺเค วิสยาธาระ 

ใน อโหสิ  ยาคุภตฺตาทีหิ วิเสสนะของ วตฺถูหิๆ กรณะใน เวกลฺลํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน 

อโหสิ,  ตถา ปการัตถะ ฯ

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

๓๘. ตสฺส  ปน  นิกฺขนฺตภาวํ  �ตฺวา  โยชเน  โยชเน  เทวตา  ขนฺธาวารํ  พนฺธิตฺวา   

ทิพฺเพหิ  ยาคุขชฺชกภตฺตปานกาทีหิ  ตํ  มหาชนํ  อุปฏฺ�หึสุ ฯ

 ตสฺส  (อุปาสกสฺส)  ปน  นิกฺขนฺตภาวํ  �ตฺวา  โยชเน  โยชเน  เทวตา  ขนฺธาวารํ  พนฺธิตฺวา   

ทิพฺเพหิ  ยาคุขชฺชกภตฺตปานกาทีหิ  (วตฺถูหิ)  ตํ  มหาชนํ  อุปฏฺ�หึสุ ฯ

 ปน ก็  เทวตา อ.เทวดา ท.  ฃตฺวา รู้แล้ว  ตสฺส  (อุปาสกสฺส)  นิกฺขูนฺตภาวํ ซึ่งความ

ที่- แห่งอุบาสกนั้น -เป็นผู้ออกไปแล้ว  พนฺธิตฺวา ผูกแล้ว  ขูนฺธาวารํ ซึ่งค่ายพัก   

โยชเน  โยชเน ในโยชน์ๆ  อุปฏฺฅหึสุ บํารุงแล้ว  ตํ  มหาชนํ ซึ่งมหาชนนั้น  (วตฺถูหิ) 

ด้วยวัตถุ ท.  ยาคุขูชฺชกภตฺตปานกาทีหิ มีข้าวยาคู ของอันบุคคลพึงเคี้ยว ภัตร และ

นํ้าอันบุคคลพึงดื่มเป็นต้น  ทิพฺเพหิ อันเป็นทิพย์ ฯ

 ก็ พวกเทวดารู้ว่าอุบาสกนั้นออกไปแล้ว ผูกค่ายพักทุกๆ หนึ่งโยชน์ บํารุงมหาชนนั้น 

ด้วยวัตถุทั้งหลายมีข้าวต้ม ของเคี้ยว ข้าวสวย และนํ้าดื่มเป็นต้นอันเป็นทิพย์
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 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  เทวตา สุทธกัตตาใน อุปฏฺฅหึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ตสฺส วิเสสนะของ อุปาสกสฺสๆ ภาวาทิสัมพันธะใน นิกฺขนฺตภาวํๆ อวุตตกัมมะใน  

ฃตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน พนฺธิิตฺวา  โยชเน สองบท วิสยาธาระใน พนฺธิตฺวา   

ขนฺธาวารํ อวุตตกัมมะใน พนฺธิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุปฏฺฅหึสุ  ทิพฺเพหิ ก็ดี   

ยาคุขชฺชกภตฺตปานกาทีหิ ก็ดี วิเสสนะของ วตฺถูหิๆ กรณะใน อุปฏฺฅหึสุ  ตํ วิเสสนะ

ของ มหาชนํๆ อวุตตกัมมะใน อุปฏฺฅหึสุ ฯ 

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

๓๙. กสฺสจิ  เกนจิ  เวกลฺลํ  นาโหสิ ฯ  

 กสฺสจิ  เกนจิ  (วตฺถุนา)  เวกลฺลํ  น  อโหสิ ฯ

 เวกลํฺลํํ อ.ความบกพร่อง  เกนจิ  (วตฺถุนา) ด้วยวัตถุอะไรๆ  น  อโหสิ ไม่ได้มีแล้ว  

กสฺสจิ แก่ใครๆ ฯ

 ความบกพร่อง ด้วยวัตถุอะไรๆ ไม่ได้มีแก่ใครๆ เลย

 เวกลฺลํ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กสฺสจิ สัมปทานใน อโหสิ  เกนจิ 

วิเสสนะของ วตฺถุนาๆ กรณะใน เวกลฺลํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อโหสิ ฯ

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

๔๐. เอวํ  เทวตาหิ  อุปฏฺ�ิยมาโน  เทวสิกํ  โยชนํ  คจฺฉนฺโต  มาเสน  สาวตฺถึ  ปาปุณิ ฯ  

 (มหาชโน)  เอวํ  เทวตาหิ  อุปฏฺ�ิยมาโน  เทวสิกํ  โยชนํ  คจฺฉนฺโต  มาเสน  สาวตฺถึ  ปาปุณิ ฯ

 (มหาชโน) อ.มหาชน  เทวตาหิ  อุปฏฺฅิยมาโน ผู้อันเทวดา ท. บํารุงอยู่  เอวํ อย่าง

นี้  คจฺฉนฺโต ไปอยู่  โยชนํ สิ้นโยชน์  เทวสิกํ ทุกๆ วัน  ปาปุณิ ถึงแล้ว  สาวตฺถึ  

ซึ่งเมืองสาวัตถี  มาเสน โดยเดือน ฯ

 มหาชน ถูกเหล่าเทวดาบํารุงอยู่อย่างนี้ เดินทางไปสิ้นโยชน์ทุกๆ วัน หนึ่งเดือน ก็ถึง

เมืองสาวัตถี

 มหาชโน สุทธกัตตาใน ปาปุณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน  

อุปฏฺฅิยมาโน  เทวตาหิ อนภิหิตกัตตาใน อุปฏฺฅิยมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ มหาชโน  

เทวสิกํ กิริยาวิเสสนะใน คจฺฉนฺโต  โยชนํ อัจจันตสังโยคะใน คจฺฉนฺโตๆ อัพภันตร-
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กิริยาของ มหาชโน  มาเสน ตติยาวิเสสนะใน ปาปุณิ  สาวตฺถึ สัมปาปุณียกัมมะใน  

ปาปุณิ ฯ

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

๔๑. ป�ฺจ  สกฏสตานิ  ยถาปูราเนว  อเหสุํ ฯ  

 ป�ฺจ  สกฏสตานิ  ยถาปูรานิ  เอว  อเหสุํ ฯ

 สกฏสตานิ อ.ร้อยแห่งเกวียน ท.  ปญฺฺจ ห้า  ยถาปูรานิ  เอว เป็นพาหนะอันเต็ม

อย่างไรนั่นเทียว  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ

 เกวียน ๕๐๐ เล่ม ได้เต็มเหมือนเดิมนั่นแหละ

 ป�ฺจ วิเสสนะของ สกฏสตานิๆ สุทธกัตตาใน อเหสุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ ยถาปูรานิๆ วิกติกัตตาใน อเหสุํ ฯ

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

๔๒. เทวตาหิ  เจว  มนุสฺเสหิ  จ  อภิหฏปณฺณาการํ  วิสฺสชฺเชนฺโต  อคมาสิ ฯ

 (อุปาสโก)  เทวตาหิ  เจว  มนุสฺเสหิ  จ  อภิหฏปณฺณาการํ  วิสฺสชฺเชนฺโต  อคมาสิ ฯ

 (อุปาสโก) อ.อุบาสก  วิสฺสชฺเชนฺโต สละอยู่  เทวตาหิ  เจว  มนุสฺเสหิ  จ   

อภิหฏปณฺณาการํ ซึ่งเครื่องบรรณาการ- อันเทวดา ท. ด้วยนั่นเทียว อันมนุษุย์ ท. 

ด้วย -นําไปเฉพาะแล้ว  อคมาสิ ได้ไปแล้ว ฯ

 อุบาสก สละเครื่องบรรณาการที่พวกเทวดาและพวกมนุษุย์นํามาเฉพาะอยู่ ได้ไปแล้ว

 อุปาสโก สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เทวตาหิ ก็ดี  มนุสฺเสหิ ก็ดี  

อนภิหิตกัตตาใน อภิหฏ-  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ

เข้ากับ เทวตาหิ และ มนุสฺเสหิ  อภิหฏปณฺณาการํ อวุตตกัมมะใน วิสฺสชฺเชนฺโตๆ  

อัพภันตรกิริยาของ อุปาสโก ฯ 

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

๔๓. สตฺถา  อานนฺทตฺเถรํ  อาห  “อานนฺท  อชฺช  วฑฺฒมานกจฺฉายาย  จิตฺโต  คหปติ   

ป�ฺจหิ  อุปาสกสเตหิ  ปริวุโต  อาคนฺตฺวา  มํ  วนฺทิสฺสตีติ ฯ
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 สตฺถา  อานนฺทตฺเถรํ  อาห  “อานนฺท  อชฺช  วฑฺฒมานกจฺฉายาย  (เวลาย)  จิตฺโต  คหปติ  ป�ฺจหิ  

อุปาสกสเตหิ  ปริวุโต  อาคนฺตฺวา  มํ  วนฺทิสฺสตีติ ฯ

   สตฺถา อ.พระศาสดา  อาห ตรัสแล้ว  อานนฺทตฺเถรํ กะพระอานนท์ผู้เถระ  อิติ ว่า  

“อานนฺท ดูก่อนอานนท์  คหปติ อ.คฤหบดี  จิตฺโต ชื่อว่าจิตตะ  ปญฺฺจหิ  อุปาสก- 

สเตหิ  ปริวุโต ผู้อันร้อยแห่งอุบาสก ท. ห้า แวดล้อมแล้ว  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  วนฺทิสฺสติ  

จักไหว้  มํ ซึ่งเรา  (เวลําย) ในเวลา  วฑฺฒมานกจฺฉายาย อันมีเงาอันเจริญอยู่  อชฺช 

ในวันนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดา ตรัสกกะพระอานนทเถระว่า “อานนท์ คฤหบดีชื่อว่าจิตตะ ถูกอุบาสก 

๕๐๐ คนแวดล้อมแล้ว มาแล้ว จักไหว้เราในเวลาที่เงากําลังเจริญ ในวันนี้”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อานนฺทตฺเถรํ อกถิตกัมมะใน  

อาห  “อานนฺท อาลปนะ  จิตฺโต สัญญาวิเสสนะของ คหปติๆ สุทธกัตตาใน วนฺทิสฺสติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อชฺช กาลสัตตมีใน วนฺทิสฺสติ  วฑฺฒมานกจฺฉายาย วิเสสนะ

ของ เวลายๆ กาลสัตตมีใน วนฺทิสฺสติ  ป�ฺจหิ วิเสสนะของ อุปาสกสเตหิๆ อนภิหิต- 

กัตตาใน ปริวุโตๆ วิเสสนะของ คหปติ  อาคนฺตฺวา ปุพพกาลกิิริยาใน วนฺทิสฺสติ   

มํ อวุตตกัมมะใน วนฺทิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๔. “กึ  ปน  ภนฺเต  ตสฺส  ตุมฺหากํ  วนฺทนกาเล  กิ�ฺจิ  ปาฏิหาริยํ  ภวิสฺสตีติ ฯ  

 (อานนฺทตฺเถโร)  “กึ  ปน  ภนฺเต  ตสฺส  (จิตฺตสฺส)  ตุมฺหากํ  วนฺทนกาเล  กิ�ฺจิ  ปาฏิหาริยํ   

ภวิสฺสตีติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (อานนฺทตฺเถโร) อ.พระอานนท์ผู้เถระ  (ปุจฺฉิ) ทูลถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ปน ก็  ปาฏิหาริยํ อ.ปาฏิหารย์  กิญฺฺจิ อะไรๆ  ภวิสฺสติ จักมี   

วนฺทนกาเลํ ในกาลเป็นที่ถวายบังคม  ตุมฺหากํ ซึ่งพระองค์  ตสฺส  (จิตฺตสฺส) แห่ง

คฤหบดีชื่อว่าจิตตะนั้น  กึ หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระอานนทเถระ ถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ปาฏิหารย์อะไรๆ จักมีในกาลเป็นที่

ถวายบังคมพระองค์ แห่งจิตตคฤหบดีหรือ ?”
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 อานนฺทตฺเถโร สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ปนศัพท์  

วากยารัมภโชตกะ  กิ�ฺจิ วิเสสนะของ ปาฏิหาริยํๆ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาต

บทกัตตุวาก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  ตสฺส วิเสสนะของ จิตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน  

วนฺทนกาเล  ตุมฺหากํ ฉัฏฐีีอวุตตกัมมะใน วนฺทนกาเลๆ กาลสัตตมีใน ภวิสฺสติ”   

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๔๕. “ภวิสฺสติ  อานนฺทาติ ฯ

 (สตฺถา)  “(ปาฏิหาริยํ)  ภวิสฺสติ  อานนฺทาติ  (อาห) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อานนฺท ดูก่อนอานนท์  (ปาฏิ- 

หาริยํ) อ.ปาฏิหารย์  ภวิสฺสติ จักมี”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดา ตรัสว่า “อานนท์ ปาฏิหารย์จักมี”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อานนฺท อาลปนะ  ปาฏิหาริยํ  

สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๖. “กึ  ภนฺเตติ ฯ  

 (อานนฺทตฺเถโร)  “กึ  (ปาฏิหาริยํ  ภวิสฺสติ)  ภนฺเตติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (อานนฺทตฺเถโร) อ.พระอานนท์ผู้เถระ  (ปุจฺฉิ) ทูลถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ  กึ  (ปาฏิหาริยํ) อ.ปาฏิหารย์อะไร  (ภวิสฺสติ) จักมี”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระอานนทเถระ ทูลถามว่า “ปาฏิหารย์อะไร จักมี พระเจ้าข้า”

 อานนฺทตฺเถโร สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  กึ  

วิเสสนะของ ปาฏิหาริยํๆ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์  

อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๔๗. “ตสฺส  อาคนฺตฺวา  มํ  วนฺทนกาเล  ราชมาเนน  อฏฺ�กรีสมตฺเต  ปเทเส  ชนฺนุมตฺเตน 

โอธินา  ป�ฺจวณฺณานํ  ทิพฺพปุปฺผานํ  ฆนวสฺสํ  วสฺสิสฺสตีติ ฯ
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 (สตฺถา)  “ตสฺส  (จิตฺตสฺส)  อาคนฺตฺวา  มํ  วนฺทนกาเล  ราชมาเนน  อฏฺ�กรีสมตฺเต  ปเทเส   

ชนฺนุมตฺเตน  โอธินา  ป�ฺจวณฺณานํ  ทิพฺพปุปฺผานํ  ฆนวสฺสํ  วสฺสิสฺสตีติ  (อาห) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ฆนวสฺสํ อ.ฝ้นลูกเห็บ  ทิพฺพ- 

ปุปฺผานํ แห่งดอกไม้อันเป็นทิพย์ ท.  ปญฺฺจวณฺณานํ อันมีสีห้า  วสฺสิสฺสต ิ จักตก   

โอธินา โดยถ่องแถว  ชนฺนุมตฺเตน อันมีเข่าเป็นประมาณ  ปเทเส ในประเทศ   

อฏฺฅกรีสมตฺเต อันมีกรีสแปดเป็นประมาณ  ราชมาเนน โดยเครื่องนับแห่งพระราชา  

อาคนฺตฺวา  มํ  วนฺทนกาเลํ ในกาลเป็นที่ มา แล้วจึงไหว้ ซึ่งเรา  ตสฺส  (จิตฺตสฺส) 

แห่งคฤหบดีชื่อว่าจิตตะนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดา ตรัสแล้วว่า “ฝ้นลูกเห็บแห่งดอกไม้ทิพย์อันมี ๕ สี จักตกโดยถ่องแถว 

มีประมาณเข่า ในประเทศมีประมาณ ๘ กรีส โดยเครื่องนับของพระราชา ในกาลเป็น

ที่มาแล้วจึงไหว้เรา แห่งจิตตคฤหบดี

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ฆนวสฺสํ สุทธกัตตาใน วสฺสิสฺสติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ จิตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน วนฺทนกาเล   

อาคนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทนกาเล  มํ อวุตตกัมมะใน วนฺทนกาเลๆ กาลสัตตมี 

ใน วสฺสิสฺสติ  ราชมาเนน ตติยาวิเสสนะใน อฏฺฅกรีสมตฺเตๆ วิเสสนะของ ปเทเสๆ  

วิสยาธาระใน วสฺสิสฺสติ  ชนฺนุมตฺเตน วิเสสนะของ โอธินาๆ ตติยาวิเสสนะใน วสฺสิสฺสติ   

ป�ฺจวณฺณานํ วิเสสนะของ ทิพฺพปุปฺผานํๆ สามีสัมพันธะใน ฆนวสฺสํ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ 

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

๔๘. ตํ  กถํ  สุตฺวา  นครวาสิโน  “เอวํ  มหาปุ�ฺโ�  กิร  จิตฺโต  นาม  คหปติ  อาคนฺตฺวา   

อชฺช  สตฺถารํ  วนฺทิสฺสติ,  เอวรูปํ  กิร  ปาฏิหาริยํ  ภวิสฺสติ,  มยมฺปิ  ตํ  มหาปุ�ฺ�ํ   

ทฏฺ�ุํ  ลภิสฺสามาติ  ปณฺณาการํ  อาทาย  มคฺคสฺส  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  อฏฺ�ํสุ ฯ

 ตํ  กถํ  สุตฺวา  นครวาสิโน  (ชนา)  “เอวํ  มหาปุ�ฺโ�  กิร  จิตฺโต  นาม  คหปติ  อาคนฺตฺวา  

อชฺช  สตฺถารํ  วนฺทิสฺสติ,  เอวรูปํ  กิร  ปาฏิหาริยํ  ภวิสฺสติ,  มยมฺปิ  ตํ  (จิตฺตํ)  มหาปุ�ฺ�ํ  ทฏฺ�ุํ   

ลภิสฺสามาติ  (จินฺเตตฺวา)  ปณฺณาการํ  อาทาย  มคฺคสฺส  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  อฏฺ�ํสุ ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  นครวาสิโน ผู้อยู่ในนครโดยปกติ  สุตฺวา ฟัังแล้ว  ตํ  กถํ ซึ่งวาจา
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เป็นเครื่องกล่าวนั้น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “กิร ได้ยินว่า  คหปติ อ.คฤหบดี  

จิตฺโต  นาม ชื่อว่าจิตตะ  มหาปุญฺฺโฃ ผู้มีบุญมาก  เอวํ อย่างนี้  อาคนฺตฺวา มา

แล้ว  วินฺทิสฺสติ จักถวายบังคม  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  อชฺช ในวันนี้,  กิร ได้ยินว่า   

ปาฏิหาริยํ อ.ปาฏิหาริย์  เอวรูปํ อันมีอย่างนี้เป็นรูป  ภวิสฺสติ จักมี,  มยมฺปิ แม้ อ.เรา 

ท.  ลํภิสฺสาม จักได้  ทฏฺ�ุํ เพื่ออันเห็น  ตํ  (จิตฺตํ) ซึ่งคฤหบดีชื่อว่าจิตตะนั้น  มหา-

ปุญฺฺฃํ ผู้มีบุญมาก”  อิติ ดังนี้  อาทาย ถือเอาแล้ว  ปณฺณาการํ ซึ่งเครื่องบรรณาการ  

อฏฺฅํสุ ได้ยืนแล้ว  ปสฺเสสุ ที่ข้าง ท.  อุโภสุ ทั้งสอง  มคฺคสฺส แห่งหนทาง ฯ

 ชาวเมืองทั้งหลาย ฟัังถ้อยคํานั้น ก็คิดว่า “ทราบว่า คฤหบดีชื่อว่าจิตตะ ผู้มีบุญมาก

อย่างนี้มา จักถวายบังคมพระศาสดาในวันนี้, ได้ยินว่า ปาฏิหาริย์เห็นปานนี้ จักมี, แม้

พวกเราจักได้เพื่อจะเห็นจิตตคฤหบดีผู้มีบุญมากนั้น” ดังนี้ จึงถือเอาเครื่องบรรณาการ 

ได้ยืนรอที่สองข้างทาง

 นครวาสิโน วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน อฏฺฅํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ  

วิเสสนะของ กถํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “กิรศัพท์  

อนุสสวนัตถะ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ จิตฺโตๆ วิเสสนะของ คหปติๆ สุทธ- 

กัตตาใน วนฺทิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน มหาปุ�ฺโฃๆ  

วิเสสนะของ คหปติ  อาคนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิสฺสติ  อชฺช กาลสัตตมีใน  

วนฺทิสฺสติ  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน วนฺทิสฺสติ,  กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เอวรูปํ วิเสสนะ 

ของ ปาฏิหาริยํๆ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ มยํๆ สุทธกัตตาใน ลภิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ ก็ดี   

มหาปุ�ฺฃํ ก็ดี วิเสสนะของ จิตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน ทฏฺ�ุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน ลภิสฺสาม”  

อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาทาย  ปณฺณาการํ อวุตตกัมมะ 

ใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน อฏฺฅํสุ  มคฺคสฺส สามีสัมพันธะใน ปสฺเสสุ  อุโภสุ  

วิเสสนะของ ปสฺเสสุๆ วิสยาธาระใน อฏฺฅํสุ ฯ

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

๔๙. วิหารสมีปํ  อาคตกาเล  ป�ฺจ  ภิกฺขุสตานิ  ป�มํ  อาคมึสุ ฯ  

 (คหปติสฺส)  วิหารสมีปํ  อาคตกาเล  ป�ฺจ  ภิกฺขุสตานิ  ป�มํ  อาคมึสุ ฯ

 ภิกฺขูุสตานิ อ.ร้อยแห่งภิกษุุ ท.  ปญฺฺจ ห้า  อาคมึสุ มาแล้ว  ปฅมํ ก่อน  อาคตกาเลํ 
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ในกาลเป็นที่มาแล้ว  วิหารสมีปํ สู่ที่ใกล้แห่งวิหาร  (คหปติสฺส) แห่งคฤหบดี ฯ

 ภิกษุุ ๕๐๐ รูป มาก่อน ในกาลเป็นที่มาใกล้วิหาร แห่งคฤหบดี

 ป�ฺจ วิเสสนะของ ภิกฺขุสตานิๆ สุทธกัตตาใน อาคมึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

คหปติสฺส สามีสัมพันธะใน อาคตกาเล  วิหารสมีปํ สัมปาปุณียกัมมะใน อาคตกาเลๆ 

กาลสัตตมีใน อาคมึสุ  ปฅมํ กิริยาวิเสสนะใน อาคมึสุ ฯ

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

๕๐. จิตฺโต  คหปติ  “อมฺมา  ตุมฺเห  ปจฺฉโต  อาคจฺฉถาติ  อุปาสิกาโย  วตฺวา  สยํ  ป�ฺจหิ 

อุปาสกสเตหิ  ปริวุโต  สตฺถุ  สนฺติกํ  อคมาสิ ฯ

 คหปติ อ.คฤหบดี  จิตฺโต ชื่อว่าจิตตะ  วตฺวา กล่าวแล้ว  อุปาสิกาโย กะอุบาสิกา ท.  

อิติ ว่า  “อมฺมา แน่ะแม่ ท.  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อาคจฺฉถ จงมา  ปจฺฉโต ในที่ข้าง

หลัง”  อิติ ดังนี้  ปญฺฺจหิ  อุปาสกสเตหิ  ปริวุโต ผู้อันร้อยแห่งอุบาสก ท. ห้า แวดล้อม

แล้ว  สยํ ด้วยตนเอง  อคมาสิ ได้ไปแล้ว  สนฺติกํ สู่สํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา ฯ

 จิตตคฤหบดี กล่าวกะอุบาสิกาทั้งหลายว่า “แม่ทั้งหลาย พวกท่าน จงมาในที่ข้างหลัง” 

ถูกอุบาสก ๕๐๐ คน แวดล้อม ได้ไปสู่สํานักของพระศาสดาแล้ว

 จิตฺโต สัญญาวิเสสนะของ คหปติๆ สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

“อมฺมา อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อาคจฺฉถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปจฺฉโต  

วิสยาธาระใน อาคจฺฉถ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวา  อุปาสิกาโย อกถิตกัมมะใน  

วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปริวุโต  สยํ กรณะใน ปริวุโต  ป�ฺจหิ วิเสสนะของ อุปาสก-

สเตหิๆ อนภิหิตกัตตาใน ปริวุโตๆ วิเสสนะของ คหปติ  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ 

สัมปาปุณียกัมมะใน อคมาสิ ฯ

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

๕๑. พุทฺธานํ  สมฺมุขฏฺ�าเน  ปน  �ิตา  วา  นิสินฺนา  วา  น  อิโต  เอโต  วา  โหนฺติ,   

พุทฺธวีถิยา  ทฺวีสุ  ปสฺเสสุ  นิจฺจลา ว  ติฏฺ�นฺติ ฯ  

 พุทฺธานํ  สมฺมุขฏฺ�าเน  ปน  �ิตา  วา  นิสินฺนา  วา  (ชนา)  น  อิโต  (ปสฺสโต)  เอโต  (ปสฺสโต)  

วา  โหนฺติ,  พุทฺธวีถิยา  ทฺวีสุ  ปสฺเสสุ  นิจฺจลา ว  (หุตฺวา)  ติฏฺ�นฺติ ฯ
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 ปน ก็  (ชนา) อ.ชน ท.  ฅิตา  วา ผู้ยืนแล้วหรือ  นิสินฺนา  วา หรือว่าผู้นั่งแล้ว  

สมฺมุขูฏฺฅาเน ในที่มีหน้าพร้อม  พุทฺธานํ แห่งพระพุทธเจ้า ท.  โหนฺติ ย่อมมี  อิโต  

(ปสฺสโต) แต่ข้างนี้  วา หรือว่า  เอโต  (ปสฺสโต) แต่ข้างนั่น  น หามิได้,  นิจฺจลํา ว 

เป็นผู้มีไหวออกแล้วเทียว  ปสฺเสสุ ในข้าง ท.  ทฺวีสุ สอง  พุทฺธวีถิยา แห่งวิถีของ

พระพุทธเจ้า  (หุตฺวา) เป็น  ติฏฺฅนฺติ ย่อมยืน ฯ

 ก็พวกชน ผู้ยืนหรือผู้นั่งในที่พร้อมหน้าแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย แต่ข้างนี้และข้างนั่น

หามิได้, เป็นผู้ไม่ไหวติงในข้างทั้งสอง แห่งพุทธวิถี ย่อมยืน

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ฅิตา ก็ดี  นิสินฺนา ก็ดี วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน 

โหนฺติ และ ติฏฺฅนฺติ  โหนฺติ ก็ดี  ติฏฺฅนฺติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  พุทฺธานํ สามี- 

สัมพันธะใน สมฺมุขฏฺฅาเนๆ วิสยาธาระใน ฅิตา และ นิสินฺนา  วา สองศัพท์  

ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ฅิตา และ นิสินฺนา  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  อิโต วิเสสนะของ  

ปสฺสโต  เอโต วิเสสนะของ ปสฺสโตๆ สองบท อปาทานใน โหนฺติ  พุทฺธวีถิยา  

สามีสัมพันธะใน ปสฺเสสุๆ วิสยาธาระใน นิจฺจลา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นิจฺจลาๆ 

วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน ติฏฺฅนฺติ ฯ

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

๕๒. จิตฺโต  คหปติ  มหนฺตํ  พุทฺธวีถึ  โอกฺกมิ ฯ

 คหปติ อ.คฤหบดี  จิตฺโต ชื่อว่าจิตตะ  โอกฺกมิ ก้าวลงแล้ว  พุทฺธวีถึ สู่วิถีแห่ง

พระพุทธเจ้า  มหนฺตํ อันใหญ่ ฯ

 จิตตคฤหบดี ก้าวลงสู่พุทธวิถีอันใหญ่

 จิตฺโต สัญญาวิเสสนะของ คหปติๆ สุทธกัตตาใน โอกฺกมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

มหนฺตํ วิเสสนะของ พุทฺธวีถึๆ สัมปาปุณียกัมมะใน โอกฺกมิ ฯ

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

๕๓. ตีณิ  ผลานิ  ปตฺเตน  อริยสาวเกน  โอโลกิโตโลกิตฏฺ�านํ  กมฺปิ ฯ  

 ตีณิ  ผลํานิ  ปตฺเตน  อริยสาวเกน  โอโลํกิโตโลํกิตฏฺ�านํ อ.ที่เป็นที่ อันพระอริย-

สาวก ผู้บรรลุแล้ว ซึ่งผล ท. สาม ทั้งแลดูแล้วทั้งแลดูแล้ว  กมฺปิ หวั่นไหวแล้ว ฯ
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 ที่ที่พระอริยสาวกผู้บรรลุผล ๓ ทั้งแลดูแล้วทั้งแลดูแล้ว หวั่นไหวแล้ว

 โอโลกิโตโลกิตฏฺฅานํ สุทธกัตตาใน กมฺปิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตีณิ วิเสสนะของ 

ผลานิๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺเตนๆ วิเสสนะของ อริยสาวเกนๆ อนภิหิตกัตตาใน 

โอโลกิโตโลกิต- ฯ

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

๕๔. “เอโส  กิร  จิตฺโต  คหปตีติ  มหาชโน  โอโลเกสิ ฯ

 “เอโส  (อุปาสโก)  กิร  จิตฺโต  คหปติ  (โหติ)”  อิติ  (จินฺตเนน)  มหาชโน  โอโลเกสิ ฯ

 มหาชโน อ.มหาชน  โอโลํเกสิ แลดูแล้ว  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  “กิร ได้ยิน

ว่า  เอโส  (อุปาสโก) อ.อุบาสกนั่น  คหปติ เป็นคฤหบดี  จิตฺโต ชื่อว่าจิตตะ  (โหติ) 

ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 มหาชนพากันแลดูด้วยอันคิดว่า “ได้ยินว่า อุบาสกนั่น เป็นจิตตคฤหบดี”

 มหาชโน สุทธกัตตาใน โอโลเกสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  

เอโส วิเสสนะของ อุปาสโกๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  จิตฺโต 

สัญญาวิเสสนะของ คหปติๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณะ

ใน โอโลเกสิ ฯ

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

๕๕. โส  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺวา  ฉพฺพณฺณานํ  พุทฺธรํสีนํ  อนฺโต  ปวิสิตฺวา  ทฺวีสุ   

โคปฺผเกสุ  สตฺถุ  ปาเท  คเหตฺวา  วนฺทิ ฯ

 โส  (จิตฺโต)  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺวา  ฉพฺพณฺณานํ  พุทฺธรํสีนํ  อนฺโต  ปวิสิตฺวา  ทฺวีสุ  โคปฺผเกสุ  

สตฺถุ  ปาเท  คเหตฺวา  วนฺทิ ฯ

 โส  (จิตฺโต) อ.คฤหบดีชื่อว่าจิตตะนั้น  อุปสงฺฺกมิตฺวา เข้าไปเฝ้้าแล้ว  สตฺถารํ ซึ่ง

พระศาสดา  ปวิิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  อนฺโต ในภายใน  พุทฺธรํสีนํ แห่งพระรัศมีของ

พระพุทธเจ้า ท.  ฉพฺพณฺณานํ อันมีวรรณะหก  คเหตฺวา จับแล้ว  ปาเท ซึ่งพระบาท ท.   

สตฺถุ ของพระศาสดา  โคปฺผเกสุ ที่ข้อพระบาท ท.  ทฺวีสุ สอง  วนฺทิ ถวายบังคมแล้ว ฯ

 จิตตคฤหบดีนั้น เข้าไปเฝ้้าพระศาสดา เข้าไปในภายในพระรัศมีของพระพุทธเจ้าทั้ง
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หลาย มี ๖ วรรณะ จับพระบาททั้งหลายของพระศาสดาที่ข้อพระบาททั้งสอง ถวาย

บังคมแล้ว

 โส วิเสสนะของ จิตฺโตๆ สุทธกัตตาใน วนฺทิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถารํ อวุตต-

กัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปวิสิตฺวา  ฉพฺพณฺณานํ วิเสสนะของ  

พุทฺธรํสีนํๆ สามีสัมพันธะใน อนฺโตๆ วิสยาธาระใน ปวิสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

คเหตฺวา  ทฺวีสุ วิเสสนะของ โคปฺผเกสุๆ วิสยาธาระใน คเหตฺวา  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน 

ปาเทๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิ ฯ 

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

๕๖. ตํขณ�ฺเ�ว  วุตฺตปฺปการํ  ปุปฺผวสฺสํ  วสฺสิ ฯ

 ตํขณํ  เอว  (มยา)  วุตฺตปฺปการํ  ปุปฺผวสฺสํ  วสฺสิ ฯ

 ตํขูณํ  เอว ในขณะนั้นนั่นเทียว  ปุปฺผวสฺสํ อ.ฝ้นอันเป็นวิการแห่งดอกไม้  (มยา)  

วุตฺตปฺปการํ อันมีประการอันข้าพเจ้ากล่าวแล้ว  วสฺสิ ตกแล้ว ฯ

 ในขณะนั้นนั่นแหละ ฝ้นดอกไม้มีประการที่กล่าวแล้ว ตกแล้ว

 เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตํขณํๆ ทุติยากาลสัตตมีใน วสฺสิ  วุตฺตปฺปการํ วิเสสนะของ 

ปุปฺผวสฺสํๆ สุทธกัตตาใน วสฺสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน วุตฺต- ฯ

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

๕๗. สาธุการสหสฺสานิ  ปวตฺตึสุ ฯ

 สาธุการสหสฺสานิ อ.พันแห่งสาธุการ  ปวตฺตึสุ เป็นไปทั่วแล้ว ฯ

 สาธุการ ๑,๐๐๐ เป็นไปทั่วแล้ว

 สาธุการสหสฺสานิ สุทธกัตตาใน ปวตฺตึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ

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

๕๘. โส  เอกมาสํ  สตฺถุ  สนฺติเก  วสมาโน ว  สกลํ  พุทฺธปฺปมุขํ  ภิกฺขุสงฺฆํ  วิหาเรเยว   

นิสีทาเปตฺวา  มหาทานํ  อทาสิ ฯ  

 โส  (จิตฺโต)  เอกมาสํ  สตฺถุ  สนฺติเก  วสมาโน ว  สกลํ  พุทฺธปฺปมุขํ  ภิกฺขุสงฺฆํ  วิหาเร  เอว   

นิสีทาเปตฺวา  มหาทานํ  อทาสิ ฯ
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 โส  (จิตฺโต) อ.คฤหบดีชื่อว่าจิตตะนั้น  วสมาโน ว อยู่อยู่  สนฺติเก ในสํานัก  สตฺถุ 

ของพระศาสดา  เอกมาสํ ตลอดเดือนหนึ่งเทียว  ภิกฺขูุสงฺฺฆํ ยังหมู่แห่งภิกษุุ  พุทฺธปฺ-

ปมุขูํ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข  สกลํํ ทั้งสิ้น  นิสีทาเปตฺวา ให้นั่งแล้ว  วิหาเร  เอว 

ในวิหารนั่นเทียว  อทาสิ ได้ถวายแล้ว  มหาทานํ ซึ่งทานใหญ่ ฯ

 จิตตคฤหบดีนั้น เมื่ออยู่ในสํานักของพระศาสดา ตลอดหนึ่งเดือนนั่นแหละนิมนต์ให้

ภิกษุุสงฆ์ทั้งหมด มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ให้นั่งในวิหารนั่นแหละ ได้ถวายมหาทาน

 โส วิเสสนะของ จิตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกมาสํ  

อัจจันตสังโยคะใน วสมาโน  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระใน วสมาโน  

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ วสมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ จิตฺโต  สกลํ ก็ดี  พุทฺธปฺปมุขํ 

ก็ดี วิเสสนะของ ภิกฺขุสงฺฆํๆ การิตกัมมะใน นิสีทาเปตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

วิหาเรๆ วิสยาธาระใน นิสีทาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทาสิ  มหาทานํ อวุตต- 

กัมมะใน อทาสิ ฯ

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

๕๙. อตฺตนา  สทฺธึ  อาคเตปิ  อนฺโตวิหาเรเยว  กตฺวา  ปฏิชคฺคิ ฯ  

 (จิตฺโต)  อตฺตนา  สทฺธึ  อาคเตปิ  (ภิกฺขู)  อนฺโตวิหาเร  เอว  กตฺวา  ปฏิชคฺคิ ฯ

 (จิตฺโต) อ.คฤหบดีชื่อว่าจิตตะ  กตฺวา กระทําแล้ว  (ภิกฺขูู) ซึ่งภิกษุุ ท.  อาคเตปิ แม้ผู้

มาแล้ว  สทฺธึ กับ  อตฺตนา ด้วยตน  อนฺโตวิหาเร  เอว ในภายในแห่งวิหารนั่นเทียว  

ปฏิชคฺคิ ปฏิบัติแล้ว ฯ

 จิตตคฤหบดี ทําภิกษุุทั้งหลาย แม้ผู้มาแล้วพร้อมกับตน ในภายในวิหารนั่นแหละ 

ปฏิบัติแล้ว

 จิตโต สุทธกัตตาใน ปฏิชคฺคิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตนา สหัตถตติยาเข้ากับ 

สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน อาคเต  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อาคเตๆ วิเสสนะของ  

ภิกฺขูๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อนฺโตวิหาเรๆ วิสยาธาระใน 

กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปฏิชคฺคิ ฯ

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

๖๐. เอกทิวสํปิ  อตฺตโน  สกเฏสุ  กิ�ฺจิ  คเหตพฺพํ  นาโหสิ ฯ
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 เอกทิวสํปิ  อตฺตโน  สกเฏสุ  กิ�ฺจิ  (วตฺถุ  จิตฺเตน)  คเหตพฺพํ  น  อโหสิ ฯ

 กิญฺฺจิ  (วตฺถุ) อ.วัตถุ อะไรๆ  สกเฏสุ ในเกวียน ท.  อตฺตโน ของตน  (จิตฺเตน)   

คเหตพฺพํ เป็นของ อันคฤหบดีชื่อว่าจิตตะ พึงถือเอา  น  อโหสิ ไม่ได้มีแล้ว  เอกทิวสํปิ  

แม้ในวันหนึ่ง ฯ

 วัตถุอะไรๆ ในเกวียนทั้งหลายของตน ได้เป็นของอันจิตตคฤหบดีพึงถือเอา ไม่ได้มี

เลย แม้ในวันหนึ่ง

 กิ�ฺจิ วิเสสนะของ วตฺถุๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ เอกทิวสํๆ ทุติยากาลสัตตมีใน อโหสิ  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน 

สกเฏสุๆ วิสยาธาระใน วตฺถุ  จิตฺเตน อนภิหิตกัตตาใน คเหตพฺพํๆ วิกติกัตตาใน อโหสิ  

นศัพท์ ปฏิเสธะใน อโหสิ ฯ

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

๖๑. เทวมนุสฺเสหิ  อาภตปณฺณากาเรเนว  สพฺพกิจฺจานิ  อกาสิ ฯ

 (จิตฺโต)  เทวมนุสฺเสหิ  อาภตปณฺณากาเรน  เอว  สพฺพกิจฺจานิ  อกาสิ ฯ

 (จิตฺโต) อ.คฤหบดีชื่อว่าจิตตะ  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  สพฺพกิจฺจานิ ซึ่งกิจทั้งปวง ท.   

เทวมนุสฺเสหิ  อาภตปณฺณากาเรน  เอว ด้วยเครื่องบรรณาการ- อันเทวดาและ

มนุษุย์ ท. -นํามาแล้วนั่นเทียว ฯ

 จิตตคฤหบดี ได้ทํากิจทั้งปวง ด้วยเครื่องบรรณาการที่พวกเทวดาและมนุษุย์นํามา

แล้วนั่นแหละ

 จิตฺโต สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เทวมนุสฺเสหิ อนภิหิตกัตตาใน 

อาภต-  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อาภตปณฺณากาเรนๆ กรณะใน อกาสิ  สพฺพ- 

กิจฺจานิ อวุตตกัมมะใน อกาสิ ฯ

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

๖๒. โส  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  อาห  “ภนฺเต  อหํ  ตุมฺหากํ  ทานํ  ทสฺสามีติ  อาคจฺฉนฺโต   

มาสํ  อนฺตรามคฺเค  อโหสึ,  อิธ  เม  มาโส  วีติวตฺโต,  มยา  อาภตํ  กิ�ฺจิ  คเหตํุ  น   

ลภามิ,  เอตฺตกํ  กาลํ  เทวมนุสฺเสหิ  อาภตปณฺณากาเรเนว  ทานํ  อทาสึ,  โสหํ   
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สเจปิ  อิธ  สํวจฺฉรํ  วสิสฺสามิ,  เนว  มม  เทยฺยธมฺมํ  ทาตํุ  ลภิสฺสามิ,  สกฏานิ   

โอตาเรตฺวา  คนฺตํุ  อิจฺฉามิ,  ปฏิสามนฏฺ�านํ  เม  อาโรจาเปถาติ ฯ

 โส  (จิตฺโต)  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  อาห  “ภนฺเต  อหํ  ‘(อหํ)  ตุมฺหากํ  ทานํ  ทสฺสามีติ  (จินฺตเนน)  

อาคจฺฉนฺโต  มาสํ  อนฺตรามคฺเค  อโหสึ,  อิธ  (ฅาเน)  เม  มาโส  วีติวตฺโต,  (อหํ)  มยา  อาภตํ   

กิ�ฺจิ  (วตฺถุํ)  คเหตํุ  น  ลภามิ,  (อหํ)  เอตฺตกํ  กาลํ  เทวมนุสฺเสหิ  อาภตปณฺณากาเรน  เอว  ทานํ  

อทาสึ,  โส  อหํ  สเจปิ  อิธ  (ฅาเน)  สํวจฺฉรํ  วสิสฺสามิ,  (อหํ)  เนว  มม  เทยฺยธมฺมํ  ทาตํุ  ลภิสฺสามิ,  

(อหํ)  สกฏานิ  โอตาเรตฺวา  คนฺตํุ  อิจฺฉามิ,  (ตุมฺเห  ปุคฺคลํ)  ปฏิสามนฏฺ�านํ  เม  อาโรจาเปถาติ ฯ

 โส  (จิตฺโต) อ.คฤหบดีชื่อว่าจิตตะนั้น  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระ

ศาสดา  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  อหํ อ.ข้าพระองค์  

อาคจฺฉนฺโต มาอยู่  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  ‘(อหํ) อ.ข้าพระองค์  ทสฺสามิ 

จักถวาย  ทานํ ซึ่งทาน  ตุมฺหากํ แก่พระองค์’  อิติ ดังนี้  อโหสึ ได้มีแล้ว  อนฺตรา-

มคฺเค ในระหว่างแห่งหนทาง  มาสํ ตลอดเดือน,  มาโส อ.เดือน  เม ของข้าพระองค์   

วีติวตฺโต เป็นไปล่วงวิเศษุแล้ว  อิธ  (ฅาเน) ในที่นี้,  (อหํ) อ.ข้าพระองค์  น  ลํภามิ 

ย่อมไม่ได้  คเหตุํ เพื่ออันถือเอา  กิญฺฺจิ  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุอะไรๆ  มยา  อาภตํ อัน  

อันข้าพระองค์ นํามาแล้ว,  (อหํ) อ.ข้าพระองค์  อทาสึ ได้ถวายแล้ว  ทานํ ซึ่งทาน  

เทวมนุสฺเสหิ  อาภตปณฺณากาเรน  เอว ด้วยเครื่องบรรณาการ อันเทวดาและมนุษุย์ 

ท. นํามาแล้วนั่นเทียว  เอตฺตกํ  กาลํํ ตลอดกาลอันมีประมาณเท่านี้,  สเจปิ แม้ถ้าว่า  

โส  (อหํ) อ.ข้าพระองค์นั้น  วสิสฺสามิ จักอยู่  อิธ  (ฅาเน) ในที่นี้  สํวจฺฉรํ ตลอดปีไซร้,  

(อหํ) อ.ข้าพระองค์  เนว  ลํภิสฺสามิ จักไม่ได้นั่นเทียว  ทาตุํ เพื่ออันถวาย  เทยฺย-

ธมฺมํ ซึ่งไทยธรรม  มม ของข้าพระองค์,  (อหํ) อ.ข้าพระองค์  อิจฺฉามิ ย่อมปรารถนา   

สกฏานิ  โอตาเรตฺวา  คนฺตุํ เพื่ออัน ยังเกวียน ท. ให้ข้ามลงแล้ว ไป,  (ตุมฺเห) 

อ.พระองค์  (ปุคฺคลํํ) ทรงยังบุคคล  อาโรจาเปถ ขอจงให้บอก  ปฏิสามนฏฺฅานํ ซึ่งที่

เป็นที่เก็บ  เม แก่ข้าพระองค์”  อิติ ดังนี้ ฯ

 จิตตคฤหบดีนั้น ถวายบังคมพระศาสดา กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้า-

พระองค์มาอยู่ด้วยคิดว่า ‘ข้าพระองค์จักถวายทานแก่พระองค์’ ได้มีในระหว่างทาง

ตลอดหนึ่งเดือน, หนึ่งเดือนของข้าพระองค์ล่วงไปแล้วในที่นี้, ข้าพระองค์ ย่อมไม่ได้

เพื่อจะถือเอาวัตถุอะไรๆ ที่ข้าพระองค์นํามาแล้วเลย, ข้าพระองค์ ได้ถวายทาน ด้วย
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เครื่องบรรณาการที่พวกเทวดาและมนุษุย์นํามาแล้วนั่นแหละ ตลอดกาลมีประมาณ

เท่านี้, แม้ถ้าว่า ข้าพระองค์นั้น จักอยู่ในที่นี้ ตลอดหนึ่งปีไซร้, ข้าพระองค์ จักไม่ได้

เพื่อจะถวายไทยธรรมของข้าพระองค์นั่นแหละ, ข้าพระองค์ ย่อมปรารถนาเพื่อจะ

ให้เกวียนทั้งหลายให้ข้ามลง แล้วจึงไป, ขอพระองค์ ทรงรับสั่งบุคคลให้บอกที่เป็นที่

เก็บงําแก่ข้าพระองค์เถิด”

 โส วิเสสนะของ จิตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถารํ อวุตต- 

กัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาในอาห  “ภนฺเต อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน อโหสึๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘อหํ สุทธกัตตาใน ทสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตุมฺหากํ 

สัมปทานใน ทสฺสามิ  ทานํ อวุตตกัมมะใน ทสฺสามิ’  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ  

กรณะใน อาคจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ อหํ  มาสํ อัจจันตสังโยคะใน อโหสึ   

อนฺตรามคฺเค วิสยาธาระใน อโหสึ,  มาโส สุทธกัตตาใน วีติวตฺโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  

อิธ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน วีติวตฺโต  เม สามีสัมพันธะใน มาโส,  อหํ สุทธ-

กัตตาใน ลภามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน อาภตํๆ ก็ดี  กิ�ฺจิ ก็ดี 

วิเสสนะของ วตฺถุํๆ อวุตตกัมมะใน คเหตุํๆ ตุมัตถสัมปานใน ลภามิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน 

ลภามิ,  อหํ สุทธกัตตาใน อทาสึๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตฺตกํ วิเสสนะของ กาลํๆ 

อัจจันตสังโยคะ ใน อทาสึ  เทวมนุสฺเสหิ อนภิหิตกัตตาใน อาภต-  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ อาภตปณฺณากาเรนๆ กรณะใน อทาสึ  ทานํ อวุตตกัมมะใน อทาสึ,  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะข้ากับ สเจๆ ศัพท์ ปริกัปปัตถะ  โส วิเสสนะของ อหํๆ สุทธกัตตาใน  

วสิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิธ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน วสิสฺสามิ  

สํวจฺฉรํ อัจจันตสังโยคะใน วสิสฺสามิ,  อหํ สุทธกัตตาใน ลภิสฺสามิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นๆ ศัพท์ ปฏิเสธะใน ลภิสฺสามิ  มม สามี- 

สัมพันธะใน เทยฺยธมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน ทาตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน ลภิสฺสามิ,  อหํ  

สุทธกัตตาใน อิจฺฉามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สกฏานิ การิตกัมมะใน โอตาเรตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน อิจฺฉามิ  คนฺตุํ ตุมัตถสัมปทานใน อิจฺฉามิ,  ตุมฺเห เหตุกัตตาใน  

อาโรจาเปถๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน อาโรจาเปถ   

ปฏิสามนฏฺฅานํ อวุตตกัมมะใน อาโรจาเปถ  เม สัมปทานใน อาโรจาเปถ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ  

 ...............................................................................................................................
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๖๓. สตฺถา  อานนฺทตฺเถรํ  อาห  “อานนฺท  อุปาสกสฺส  เอกํ  ปเทสํ  ตุจฺฉํ  กาเรตฺวา   

เทหีติ ฯ  

 สตฺถา  อานนฺทตฺเถรํ  อาห  “(ตฺวํ  ปุคฺคลํ)  อานนฺท  อุปาสกสฺส  เอกํ  ปเทสํ  ตุจฺฉํ  กาเรตฺวา   

เทหีติ ฯ  

 สตฺถา อ.พระศาสดา  อาห ตรัสแล้ว  อานนฺทตฺเถรํ กะพระอานนท์ผู้เถระ  อิติ ว่า  

“อานนฺท ดูก่อนอานนท์  (ตฺวํ) อ.เธอ  (ปุคฺคลํํ) ยังบุคคล  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  

เอกํ  ปเทสํ ซึ่งประเทศหนึ่ง  ตุจฺฉํ ให้เป็นที่ว่าง  เทหิ จงให้  อุปาสกสฺส แก่อุบาสก”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดา ตรัสกะพระอานนทเถระว่า “อานนท์ เธอใช้คนให้ทําประเทศแห่งหนึ่งให้

ว่าง แล้วจงให้แก่อุบาสกเถิด”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อานนฺทตฺเถรํ อกถิตกัมมะใน อาห  

“อานนฺท อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน เทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคลํ การิตกัมมะ 

ใน กาเรตฺวา  อุปาสกสฺส สัมปทานใน เทหิ  เอกํ วิเสสนะของ ปเทสํๆ อวุตตกัมมะใน 

กาเรตฺวา  ตุจฺฉํ วิกติกัมมะใน กาเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เทหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ

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

๖๔. เถโร  ตถา  อกาสิ ฯ

 เถโร อ.พระเถระ  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ

 พระเถระ ได้ทําเหมือนอย่างนั้น

 เถโร สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตถา กิริยาวิเสสนะใน อกาสิ ฯ

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

๖๕. กปฺปิยภูมิ  กิร  จิตฺตสฺส  คหปติโน  อนุ�ฺ�าตา ฯ

 กปฺปิยภูมิ  กิร  (ภควตา)  จิตฺตสฺส  คหปติโน  อนุ�ฺ�าตา ฯ

 กิร ได้ยินว่า  กปฺปิยภูมิ อ.กัปปิยภูมิ  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาค  อนุญฺฺฃาตา 
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ทรงอนุญาตแล้ว  คหปติโน แก่คฤหบดี  จิตฺตสฺส ชื่อว่าจิตตะ ฯ

 ได้ยินว่า กัปปิยภูมิ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแก่จิตตคฤหบดี

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  กปฺปิยภูมิ วุตตกัมมะใน อนุ�ฺฃาตาๆ กิตบทกัมมวาจก   

ภควตา อนภิหิตกัตตาใน อนุ�ฺฃาตา  จิตฺตสฺส สัญญาวิเสสนะของ คหปติโนๆ 

สัมปทานใน อนุ�ฺฃาตา ฯ

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

๖๖. อุปาสโกปิ  อตฺตนา  สทฺธึ  อาคเตหิ  ตีหิ  ชนสหสฺเสหิ  สทฺธึ  ตุจฺฉสกเฏหิ  ปุน  มคฺคํ 

ปฏิปชฺชิ ฯ

 อุปาสโกปิ แม้ อ.อุบาสก  ปฏิปชฺชิ ดําเนินไปแล้ว  มคฺคํ สู่หนทาง  ปุน อีก  ตุจฺฉ-

สกเฏหิ ด้วยเกวียนอันเปล่า ท.  สทฺธึ กับ  ชนสหสฺเสหิ ด้วยพันแห่งชน ท.  ตีหิ 

สาม  อาคเตหิ ผู้มาแล้ว  สทฺธึ กับ  อตฺตนา ด้วยตน ฯ

 แม้อุบาสก ดําเนินไปสู่หนทางอีก ด้วยเกวียนเปล่าทั้งหลาย พร้อมกับชน ๓,๐๐๐ คน 

ผู้มาพร้อมกับตน

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อุปาสโกๆ สุทธกัตตาใน ปฏิปชฺชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อตฺตนา สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน อาคเตหิๆ ก็ดี  ตีหิ ก็ดี วิเสสนะ

ของ ชนสหสฺเสหิๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน ปฏิปชฺชิ  ตุจฺฉสกเฏหิ 

กรณะใน ปฏิปชฺชิ  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน ปฏิปชฺชิ  มคฺคํ สัมปาปุณียกัมมะใน  

ปฏิปชฺชิ ฯ

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

๖๗. เทวมนุสฺสา  อุฏฺ�าย  “อยฺย  ตยา  ตุจฺฉสกเฏหิ  คมนกมฺมํ  กตนฺติ  สตฺตหิ  รตเนหิ   

สกฏานิ  ปูรยึสุ ฯ

 เทวมนุสฺสา  อุฏฺ�าย  “อยฺย  ตยา  ตุจฺฉสกเฏหิ  คมนกมฺมํ  กตนฺติ  (วตฺวา)  สตฺตหิ  รตเนหิ  

สกฏานิ  ปูรยึสุ ฯ

 เทวมนุสฺสา อ.เทวดาและมนุษุย์ ท.  อุฏฺฅาย ลุกขึ้นแล้ว  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  

“อยฺย ข้าแต่เจ้า  คมนกมฺมํ อ.กรรมคือการไป  ตุจฺฉสกเฏหิ ด้วยเกวียนเปล่า ท.  
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ตยา อันท่าน  กตํ กระทําแล้ว”  อิติ ดังนี้  สกฏานิ ยังเกวียน ท.  ปูรยึสุ ให้เต็มแล้ว  

รตเนหิ ด้วยรัตนะ ท.  สตฺตหิ เจ็ด ฯ

 พวกเทวดาและมนุษุย์ ลุกขึ้น กล่าวว่า “ข้าแต่เจ้า กรรมคือการไปด้วยเกวียนเปล่า 

ทั้งหลาย ท่านทําแล้ว” ดังนี้ ยังเกวียนทั้งหลาย ให้เต็มด้วยรัตนะ ๗

 เทวมนุสฺสา เหตุกัตตาใน ปูรยึสุๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  อุฏฺฅาย ปุพพกาลกิริยา

ใน วตฺวา  “อยฺย อาลปนะ  คมนกมฺมํ วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบทกัมมวาจก  ตยา  

อนภิหิตกัตตาใน กตํ  ตุจฺฉสกเฏหิ กรณะใน คมน-”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปูรยึสุ  สตฺตหิ วิเสสนะของ รตเนหิๆ กรณะใน ปูรยึสุ  สกฏานิ  

การิตกัมมะใน ปูรยึสุ ฯ

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

๖๘. โส  อตฺตโน  อาภตปณฺณากาเรหิ  มหาชนํ  ปฏิชคฺคนฺโต  อคมาสิ ฯ

 โส  (อุปาสโก  เทวมนุสฺเสหิ)  อตฺตโน  อาภตปณฺณากาเรหิ  มหาชนํ  ปฏิชคฺคนฺโต  อคมาสิ ฯ

 โส  (อุปาสโก) อ.อุบาสกนั้น  ปฏิชคฺคนฺโต ปฏิบัติอยู่  มหาชนํ ซึ่งมหาชน  (เทว- 

มนุสฺเสหิ)  อาภตปณฺณากาเรหิ ด้วยเครื่องบรรณาการ- อันเทวดาและมนุษุย์ ท.  

-นํามาแล้ว ท.  อตฺตโน เพื่อตน  อคมาสิ ได้ไปแล้ว ฯ

  อุบาสกนั้น ปฏิบัติมหาชนอยู่ ด้วยเครื่องบรรณาการที่พวกเทวดาและมนุษุย์นํามาเพื่อ

ตน ได้ไปแล้ว

 โส วิเสสนะของ อุปาสโกๆ สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เทวมนุสฺเสหิ  

อนภิหิตกัตตาใน อาภต-  อตฺตโน สัมปทานใน อาภต-  อาภตปณฺณากาเรหิ กรณะ

ใน ปฏิชคฺคนฺโต  มหาชนํ อวุตตกัมมะใน ปฏิชคฺคนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ อุปาสโก ฯ 

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

๖๙. อานนฺทตฺเถโร  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  อาห  “ภนฺเต  ตุมฺหากํ  สนฺติกํ  อาคจฺฉนฺโตปิ   

มาเสน  อาคโต,  อิธาปิ  มาสเมว  วุตฺโถ,  เอตฺตกํ  กาลํ  อาภตปณฺณากาเรเนว  ทานํ  

อทาสิ;  อิทานิ  ป�ฺจ  สกฏสตานิ  ตุจฺฉานิ  กตฺวา  มาเสเนว  กิร  คมิสฺสติ,   

เทวมนุสฺสา  ปนสฺส  อุฏฺ�าย  “อยฺย  ตยา  ตุจฺฉสกเฏหิ  คมนกมฺมํ  กตนฺติ  สกฏานิ  

สตฺตหิ  รตเนหิ  ปูรยึสุ,  ปุน  อตฺตโน  อาภตปณฺณากาเรเนว  กิร  มหาชนํ   
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ปฏิชคฺคนฺโต  คมิสฺสติ;  กึ  ปน  ภนฺเต  เอตสฺส  ตุมฺหากํ  สนฺติกํ  อาคจฺฉนฺตสฺเสว  อยํ  

สกฺกาโร  อุปฺปชฺชติ,  อุทาหุ  อ�ฺ�ตฺถ  คจฺฉนฺตสฺสาปิ  อุปฺปชฺชตีติ ฯ  

 อานนฺทตฺเถโร  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  อาห  “(จิตฺโต)  ภนฺเต  ตุมฺหากํ  สนฺติกํ  อาคจฺฉนฺโตปิ  มาเสน   

อาคโต,  อิธาปิ  (ฅาเน)  มาสํ  เอว  วุตฺโถ,  (เทวมนุสฺเสหิ)  เอตฺตกํ  กาลํ  อาภตปณฺณากาเรน  

เอว  ทานํ  อทาสิ;  (โส  จิตฺโต)  อิทานิ  ป�ฺจ  สกฏสตานิ  ตุจฺฉานิ  กตฺวา  มาเสน  เอว  กิร   

คมิสฺสติ,  เทวมนุสฺสา  ปน  อสฺส  (จิตฺตสฺส)  อุฏฺ�าย  ‘อยฺย  ตยา  ตุจฺฉสกเฏหิ  คมนกมฺมํ  กตํ’  อิติ   

(วตฺวา)  สกฏานิ  สตฺตหิ  รตเนหิ  ปูรยึสุ,  (โส  จิตฺโต)  ปุน  (เทวมนุสฺเสหิ)  อตฺตโน  อาภต- 

ปณฺณากาเรน  เอว  กิร  มหาชนํ  ปฏิชคฺคนฺโต  คมิสฺสติ;  กึ  ปน  ภนฺเต  เอตสฺส  (จิตฺตสฺส)   

ตุมฺหากํ  สนฺติกํ  อาคจฺฉนฺตสฺส  เอว  อยํ  สกฺกาโร  อุปฺปชฺชติ,  อุทาหุ  อ�ฺ�ตฺถ  (ฅาเน)   

คจฺฉนฺตสฺสาปิ  (จิตฺตสฺส  อยํ  สกฺกาโร)  อุปฺปชฺชตีติ ฯ

 อานนฺทตฺเถโร อ.พระอานนท์ผู้เถระ  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระ

ศาสดา  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  (จิตฺโต) อ.คฤหบดี

ชื่อว่าจิตตะ  อาคจฺฉนฺโตปิ แม้เมื่อมา  สนฺติกํ สู่สํานัก  ตุมฺหากํ ของพระองค์  อาคโต  

มาแล้ว  มาเสน โดยเดือน,  วุตฺโถ อยู่แล้ว  อิธาปิ  (ฅาเน) แม้ในที่นี้  มาสํ  เอว 

ตลอดเดือนนั่นเทียว,  อทาสิ ได้ถวายแล้ว  ทานํ ซึ่งทาน  (เทวมนุสฺเสหิ)  อาภต-

ปณฺณากาเรน  เอว ด้วยเครื่องบรรณาการ- อันเทวดาและมนุษุย์ ท. -นํามาแล้ว  

กาลํํ ตลอดกาล  เอตฺตกํ อันมีประมาณเท่านี้นั่นเทียว;  กิร ได้ยินว่า  อิทานิ ในกาลนี้   

(โส  จิตฺโต) อ.คฤหบดีชื่อว่าจิตตะนั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  สกฏสตานิ ซึ่งร้อยแห่ง

เกวียน ท.  ปญฺฺจ ห้า  ตุจฺฉานิ ให้เป็นเกวียนเปล่า  คมิสฺสติ จักไป  มาเสน  เอว 

โดยเดือนนั่นเทียว,  ปน ก็  เทวมนุสฺสา อ.เทวดาและมนุษุย์ ท.  อุฏฺฅาย ลุกขึ้นแล้ว   

(วตฺวา) กล่าวแล้ว  อสฺส  (จิตฺตสฺส) แก่คฤหบดีชื่อว่าจิตตะนั้น  อิติ ว่า  ‘อยฺย  

ข้าแต่เจ้า  คมนกมฺมํ อ.กรรมคืออันไป  ตุจฺฉสกเฏหิ ด้วยเกวียนเปล่า ท.  ตยา อัน

ท่าน  กตํ กระทําแล้ว’  อิติ ดังนี้  สกฏานิ ยังเกวียน ท.  ปูรยึสุ ให้เต็มแล้ว  รตเนหิ 

ด้วยรัตนะ ท.  สตฺตหิ เจ็ด,  กิร ได้ยินว่า  (โส  จิตฺโต) อ.คฤหบดีชื่อว่าจิตตะนั้น   

ปฏิชคฺคนฺโต ปฏิบัติอยู่  มหาชนํ ซึ่งมหาชน  (เทวมนุสฺเสหิ)  อาภตปณฺณากาเรน   

เอว ด้วยเครื่องบรรณาการ อันเทวดาและมนุษุย์ ท. นํามาแล้ว  อตฺตโน เพื่อตนนั่น

เทียว  คมิสฺสติ จักไป  ปุน อีก;  ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ปน ก็  อยํ  สกฺกาโร  
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อ.สักการะนี้  อุปฺปชฺชติ ย่อมเกิด  เอตสฺส  (จิตฺตสฺส) แก่คฤหบดีชื่อว่าจิตตะนั่น  

อาคจฺฉนฺตสฺส  เอว ผู้มาอยู่  สนฺติกํ สู่สํานัก  ตุมฺหากํ ของพระองค์นั่นเทียว  กึ หรือ   

อุทาหุ หรือว่า  (อยํ  สกฺกาโร) อ.สักการะนี้  อุปฺปชฺชติ ย่อมเกิดขึ้น  (จิตฺตสฺส)  

แก่คฤหบดีชื่อว่าจิตตะ  คจฺฉนฺตสฺสาปิ แม้ผู้ไปอยู่  อญฺฺฃตฺถ  (ฅาเน) ในที่อื่น”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 พระอานนทเถระ ถวายบังคมพระศาสดา กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ จิตต-

คฤหบดี แม้เมื่อมาสู่สํานักของพระองค์ มาแล้วโดยหนึ่งเดือน, อยู่แล้วแม้ในที่นี้ ตลอด

หนึ่งเดือนนั่นแหละ, ได้ถวายทาน ด้วยเครื่องบรรณาการที่พวกเทวดาและมนุษุย์นํา

มาแล้วนั่นแหละ ตลอดกาลมีประมาณเท่านี้, ได้ยินว่า บัดนี้ จิตตคฤหบดีนั้น ทําเกวียน 

๕๐๐ เล่มให้ว่างเปล่า แล้วจักไปโดยหนึ่งเดือนนั่นแหละ, ก็พวกเทวดาและมนุษุย์ ลุก

ขึ้น กล่าวแก่จิตตคฤหบดีว่า ‘ข้าแต่เจ้า กรรมคือการไปด้วยเกวียนเปล่าทั้งหลาย ท่าน

ทําแล้ว’ จึงทําเกวียนให้เต็มด้วยรัตนะ ๗, ทราบว่า จิตตคฤหบดีนั้น ปฏิบัติมหาชน

อยู่ ด้วยเครื่องบรรณาการที่พวกเทวดาและมนุษุย์นํามาเพื่อตนนั่นแหละ จักไปอีก, ข้า

แต่พระองค์ผู้เจริญ ก็สักการะนี้ ย่อมเกิดแก่จิตตคฤหบดีนั่น ผู้มาสู่สํานักของพระองค์

เท่านั้น หรือว่า ย่อมเกิดแก่จิตตคฤหบดี ผู้แม้ไปในที่อื่น”

     อานนฺทตฺเถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน  

วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “ภนฺเต อาลปนะ  จิตฺโต สุทธกัตตาใน อาคโต   

วุตฺโถ และ อทาสิ  อาคโต ก็ดี  วุตฺโถ ก็ดี กิตบทกัตตุวาจก  อทาสิ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ตุมฺหากํ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อาคจฺฉนฺโต  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ อาคจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ จิตฺโต  มาเสน ตติยาวิเสสนะใน 

อาคโต,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อิธๆ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน วุตฺโถ  

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ มาสํๆ อัจจันตสังโยคะใน วุตฺโถ,  เทวมนุสฺเสหิ อนภิหิต- 

กัตตาใน อาภต-  เอตฺตกํ วิเสสนะของ กาลํๆ อัจจันตสังโยคะใน อทาสิ  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ อาภตปณฺณากาเรนๆ กรณะใน อทาสิ  ทานํ อวุตตกัมมะใน อทาสิ,  

กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  โส วิเสสนะของ จิตฺโตๆ สุทธกัตตาใน คมิสฺสติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อิทานิ กาลสัตตมีใน คมิสฺสติ  ป�ฺจ วิเสสนะของ สกฏสตานิๆ อวุตต- 

กัมมะใน กตฺวา  ตุจฺฉานิ วิกติกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คมิสฺสติ  เอวศัพท์ 
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อวธารณะเข้ากับ มาเสนๆ ตติยาวิเสสนะใน คมิสฺสติ,  ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ   

เทวมนุสฺสา เหตุกัตตาใน ปูรยึสุๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ  

จิตฺตสฺสๆ สัมปทานใน วตฺวา  อุฏฺฅาย ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  ‘อยฺย อาลปนะ  คมน- 

กมฺมํ วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบทกัมมวาจก  ตยา อนภิหิตกัตตาใน กตํ  ตุจฺฉสกเฏหิ กรณะ

ใน คมนกมฺมํ’  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปูรยึสุ  สกฏานิ การิต- 

กัมมะใน ปูรยึสุ  สตฺตหิ วิเสสนะของ รตเนหิๆ กรณะใน ปูรยึสุ,  กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ   

โส วิเสสนะของ จิตฺโตๆ สุทธกัตตาใน คมิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ปุนศัพท์ 

กิริยาวิเสสนะใน คมิสฺสติ  เทวมนุสฺเสหิ อนภิหิตกัตตาใน อาภต-  อตฺตโน สัมปทาน

ใน อาภต-  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อาภตปณฺณากาเรนๆ กรณะใน ปฏิชคฺคนฺโต   

มหาชนํ อวุตตกัมมะใน ปฏิชคฺคนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ จิตฺโต,  ภนฺเต อาลปนะ  

ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  อยํ วิเสสนะของ สกฺกาโรๆ สุทธกัตตา ใน อุปฺปชฺชติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เอตสฺส วิเสสนะของ จิตฺตสฺสๆ สัมปทาน

ใน อุปฺปชฺชติ  ตุมฺหากํ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อาคจฺฉนฺตสฺส   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อาคจฺฉนฺตสฺสๆ วิเสสนะของ จิตฺตสฺส,  อุทาหุ ปุจฉนัตถะ  

อยํ วิเสสนะของ สกฺกาโรๆ สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อ�ฺฃตฺถ 

วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน คจฺฉนฺตสฺส  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ คจฺฉนฺตสฺสๆ 

วิเสสนะของ จิตฺตสฺสๆ สัมปทานใน อุปฺปชฺชติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๗๐. “อานนฺท  มม  สนฺติกํ  อาคจฺฉนฺตสฺสาปิ  อ�ฺ�ตฺถ  คจฺฉนฺตสฺสาปิ  อุปฺปชฺชเตว,   

อย�ฺหิ  อุปาสโก  สทฺโธ  ปสนฺโน  สมฺปนฺนสีโล,  เอวรูโป  ยํ  ยํ  ปเทสํ  ภชติ;   

ตตฺถ  ตตฺเถวสฺส  ลาภสกฺกาโร  นิพฺพตฺตตีติ  วตฺวา  สตฺถา  อิมํ  ปกิณฺณกวคฺเค   

คาถมาห

  “สทฺโธ  สีเลํน  สมฺปนฺโน   ยโสโภคสมปฺปิโต

  ยํ  ยํ  ปเทสํ  ภชติ;   ตตฺถ  ตตฺเถว  ปูชิโตติ ฯ

 “อานนฺท  (อยํ  สกฺกาโร  เอตสฺส  จิตฺตสฺส)  มม  สนฺติกํ  อาคจฺฉนฺตสฺสาปิ  อ�ฺ�ตฺถ  (ฅาเน)  

คจฺฉนฺตสฺสาปิ  อุปฺปชฺชติ  เอว,  อยํ  หิ  อุปาสโก  สทฺโธ  ปสนฺโน  สมฺปนฺนสีโล  (โหติ),   

เอวรูโป  (อุปาสโก)  ยํ  ยํ  ปเทสํ  ภชติ;  ตตฺถ  ตตฺถ  เอว  (ปเทเส)  อสฺส  (อุปาสกสฺส)   

ลาภสกฺกาโร  นิพฺพตฺตตีติ  วตฺวา  สตฺถา  อิมํ  ปกิณฺณกวคฺเค  คาถํ  อาห
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  “(กุลํปุตฺโต)  สทฺโธ  สีเลํน  สมฺปนฺโน  ยโสโภคสมปฺปิโต

  ยํ  ยํ  ปเทสํ  ภชติ;  (โส  กุลํปุตฺโต  มหาชเนน)  ตตฺถ  ตตฺเถว  (ปเทเส)  ปูชิโตติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อานนฺท ดูก่อนอานนท์  (อยํ   

สกฺกาโร) อ.สักการะนี้  อุปฺปชฺชติ  เอว ย่อมเกิดขึ้นนั่นเทียว  (เอตสฺส  จิตฺตสฺส) แก่

คฤหบดีชื่อว่าจิตตะนั่น  อาคจฺฉนฺตสฺสาปิ แม้ผู้มาอยู่  สนฺตกํ สู่สํานัก  มม ของเรา  

คจฺฉนฺตสฺสาปิ แม้ผู้ไปอยู่  อญฺฺฃตฺถ  (ฅาเน) ในที่อื่น,  หิ เพราะว่า  อยํ  อุปาสโก 

อ.อุบาสกนี้  สทฺโธ เป็นผู้มีศรัทธา  ปสนฺโน เป็นผู้เลื่อมใสแล้ว  สมฺปนฺนสีโลํ เป็น

ผู้มีศีลอันถึงพร้อมแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น,  (อุปาสโก) อ.อุบาสก  เอวรูโป ผู้มีอย่าง 

นี้เป็นรูป  ภชติ ย่อมไป  ยํ  ยํ  ปเทสํ สู่ประเทศใดๆ;  ลําภสกฺกาโร อ.ลาภและ 

สักการะ  นิพฺพตฺตติ ย่อมบังเกิด  อสฺส  (อุปาสกสฺส) แก่อุบาสกนั้น  ตตฺถ  ตตฺถ  เอว   

(ปเทเส) ในประเทศนั้นๆ นั่นเทียว”  อิติ ดังนี้  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถา

นี้  ปกิณฺณกวคฺเค ในปกิณณกวรรค  อิติ ว่า  

“(กุลํปุตฺโต) อ.กุลบุตร  สทฺโธ ผู้มีศรัทธา  สมฺปนฺโน ผู้ถึง

พร้อมแล้ว  สีเลํน ด้วยศีล  ยโสโภคสมปฺปิโต ผู้เพรียบพร้อม

แล้วด้วยยศและโภคะ  ภชติ ย่อมไป  ยํ  ยํ  ปเทสํ สู่ประเทศ

ใดๆ;  (โส  กุลํปุตฺโต) อ.กุลบุตรนั้น  (มหาชเนน) อันมหาชน  

ปูชิโต บูชาแล้ว  ตตฺถ  ตตฺถ  เอว  (ปเทเส) ในประเทศนั้นๆ”  

อิติ ดังนี้ ฯ 

 พระศาสดา ตรัสว่า “อานนท์ สักการะนี้ ย่อมเกิดขึ้นนั่นแหละ แก่จิตตคฤหบดีนั่น แม้ผู้

มาอยู่สู่สํานักของเรา แม้ผู้ไปในที่อื่น, เพราะว่า อุบาสกนี้ เป็นผู้มีศรัทธา เลื่อมใสแล้ว 

สมบูรณ์ด้วยศีล, อุบาสกผู้เห็นปานนี้ ย่อมไปสู่ประเทศใดๆ, ลาภและสักการะ ย่อม

บังเกิดแก่อุบาสกนั้น ในประเทศนั้นๆ นั่นแหละ” ดังนี้ ตรัสพระคาถานี้ ในปกิณณก-

วรรคว่า

“กุลบุตรผู้มีศรัทธา ถึงพร้อมด้วยศีล เพรียบพร้อมด้วยยศและ

โภคะ ย่อมไปสู่ประเทศใดๆ, กุลบุตรนั้น ถูกมหาชนบูชาแล้ว

ในประเทศนั้นๆ นั่นแหละ”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อานนฺท อาลปนะ  อยํ วิเสสนะ
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ของ สกฺกาโรๆ สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตสฺส วิเสสนะของ 

จิตฺตสฺสๆ สัมปทานใน อุปฺปชฺชติ  มม สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะ 

ใน อาคจฺฉนฺตสฺส  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อาคจฺฉนฺตสฺสๆ วิเสสนะของ จิตฺตสฺส  

อ�ฺฃตฺถ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน คจฺฉนฺตสฺส  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ 

คจฺฉนฺตสฺสๆ วิเสสนะของ จิตฺตสฺส  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อุปฺปชฺชติ,  หิศัพท์ เหตุ-

โชตกะ  อยํ วิเสสนะของ อุปาสโกๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สทฺโธ 

ก็ดี  ปสนฺโน ก็ดี  สมฺปนฺนสีโล ก็ดี วิกติกัตตาใน โหติ,  เอวรูโป วิเสสนะของ อุปาสโกๆ  

สุทธกัตตาใน ภชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยํ สองบท วิเสสนะของ ปเทสํๆ อวุตต-

กัมมะใน ภชติ,  ลาภสกฺกาโร สุทธกัตตาใน นิพฺพตฺตติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตตฺถๆ สองบท วิเสสนะของ ปเทเสๆ วิสยาธาระใน 

นิพฺพตฺตติ  อสฺส วิเสสนะของ อุปาสกสฺสๆ สัมปทานใน นิพฺพตฺตติ”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  อิมํ วิเสสนะของ คาถํ  ปกิณฺณกวคฺเค วิสยาธาระ 

ใน คาถํๆ อวุตตกัมมะใน อาห

“สทฺโธ ก็ดี  สมฺปนฺโน ก็ดี  ยโสโภคสมปฺปิโต ก็ดี วิเสสนะของ 

กุลปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน ภชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สีเลน 

กรณะใน สมฺปนฺโน  ยํ สองบท วิเสสนะของ ปเทสํๆ อวุตต- 

กัมมะใน ภชติ,  โส วิเสสนะของ กุลปุตฺโตๆ วุตตกัมมะใน  

ปูชิโตๆ กิตบทกัมมวาจก  มหาชเนน อนภิหิตกัตตาใน ปูชิโต  

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตตฺถๆ สองบท วิเสสนะของ  

ปเทเสๆ วิสยาธาระใน ปูชิโต”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิมํ  คาถํ ฯ 

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

๗๑. อตฺโถ  ปนสฺสา  ตตฺเถว  อาวิภวิสฺสติ ฯ  

 อตฺโถ  ปน  อสฺสา  (คาถาย)  ตตฺถ  เอว  (ปกิณฺณกวคฺเค)  อาวิภวิสฺสติ ฯ

 ปน ก็  อตฺโถ อ.เนื้อความ  อสฺสา  (คาถาย) แห่งพระคาถานั้น  อาวิภวิสฺสติ จักมีแจ้ง  

ตตฺถ  เอว  (ปกิณฺณกวคฺเค) ในปกิณณกวรรคนั้นนั่นเทียว ฯ

 ก็ เนื้อความแห่งพระคาถานั้น จักมีแจ้งในปกิณณกวรรคนั้นนั่นแหละ
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 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  อตฺโถ สุทธกัตตาใน อาวิภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อสฺสา วิเสสนะของ คาถายๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตตฺถๆ 

วิเสสนะของ ปกิณฺณกวคฺเคๆ วิสยาธาระใน อาวิภวิสฺสติ ฯ

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

๗๒. เอวํ  วุตฺเต,  อานนฺทตฺเถโร  จิตฺตสฺส  ปุพฺพกมฺมํ  ปุจฺฉิ ฯ

 เอวํ  (วจเน  สตฺถารา)  วุตฺเต,  อานนฺทตฺเถโร  จิตฺตสฺส  ปุพฺพกมฺมํ  ปุจฺฉิ ฯ

 เอวํ  (วจเน) ครั้นเมื่อพระดํารัส อย่างนี้  (สตฺถารา) อันพระศาสดา  วุตฺเต ตรัสแล้ว,  

อานนฺทตฺเถโร อ.พระอานนท์ผู้เถระ  ปุจฺฉิ ทูลถามแล้ว  ปุพฺพกมฺมํ ซึ่งกรรมในกาล

ก่อน  จิตฺตสฺส ของคฤหบดีชื่อว่าจิตตะ ฯ

 เมื่อพระศาสดาตรัสพระดํารัสอย่างนี้, พระอานนทเถระจึงทูลถามบุรพกรรมของจิตต-

คฤหบดี

 เอวํ วิเสสนะของ วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  สตฺถารา อนภิหิตกัตตาใน 

วุตฺเต,  อานนฺทตฺเถโร สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  จิตฺตสฺส สามี- 

สัมพันธะใน ปุพฺพกมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๗๓. อถสฺส  สตฺถา  กเถนฺโต  อาห  “อานนฺท  อยํ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  ปาทมูเล   

กตาภินีหาโร  กปฺปสตสหสฺสํ  เทวมนุสฺเสสุ  สํสริตฺวา  กสฺสปพุทฺธกาเล  มิคลุทฺทกกุเล   

นิพฺพตฺโต  วุฑฺฒิมนฺวาย,  เอกทิวสํ  เทเว  วสฺสนฺเต,  มิคมารณตฺถาย  สตฺตึ  อาทาย   

อร�ฺ�ํ  คนฺตฺวา  มิเค  โอโลเกนฺโต  เอกสฺมึ  อกตปพฺภาเร  สีสํ  ปารุปิตฺวา  เอกํ   

ภิกฺขํุ  นิสินฺนํ  ทิสฺวา  “เอโก  อยฺโย  สมณธมฺมํ  กโรนฺโต  นิสินฺโน  ภวิสฺสติ,  ภตฺตมสฺส   

อาหริสฺสามีติ  เวเคน  เคหํ  คนฺตฺวา  เอกสฺมึ  อุทฺธเน  หีโย  อาภตมํสํ  ปจาเปตฺวา 

เอกสฺมึ  อุทฺธเน  ภตฺตํ  ปจาเปตฺวา  อ�ฺเ�  ปิณฺฑจาริเก  ภิกฺขู  ทิสฺวา  เตสํปิ  ปตฺเต   

อาทาย  ป�ฺ�ตฺตาสเน  นิสีทาเปตฺวา  ภิกฺขํ  สมฺปาเทตฺวา  “อยฺเย  ปริวิสถาติ   

อ�ฺ�ํ  อาณาเปตฺวา  ตํ  ภตฺตํ  ปิฏเก  ปกฺขิปิตฺวา  อาทาย  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค   

นานาปุปฺผานิ  โอจินิตฺวา  ปตฺตปูเฏ  กตฺวา  เถรสฺส  นิสินฺนฏฺ�านํ  คนฺตฺวา  “ภนฺเต 

มยฺหํ  สงฺคหํ  กโรถาติ  วตฺวา  ปตฺตมาทาย  ภตฺตสฺส  ปูเรตฺวา  เถรสฺส  หตฺเถ   

�เปตฺวา  เตหิ  ปุปฺเผหิ  ปูชํ  กตฺวา  “ยถา  เม  อยํ  รสปิณฺฑปาโต  ปุปฺผปูชาย  สทฺธึ  
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จิตฺตํ  โตเสสิ;  เอวํ  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ�าเน  ปณฺณาการสหสฺสานิ  อาคนฺตฺวา  มยฺหํ  

จิตฺตํ  โตเสนฺตุ,  ป�ฺจวณฺณกุสุมวสฺส�ฺจ  วสฺสตูติ  ปตฺถนํ  �เปสิ ฯ

 อถ  อสฺส  (อานนฺทตฺเถรสฺส)  สตฺถา  กเถนฺโต  อาห  “อานนฺท  อยํ  (จิตฺโต)  ปทุมุตฺตรสฺส   

ภควโต  ปาทมูเล  กตาภินีหาโร  (หุตฺวา)  กปฺปสตสหสฺสํ  เทวมนุสฺเสสุ  สํสริตฺวา  กสฺสปพุทฺธ-

กาเล  มิคลุทฺทกกุเล  นิพฺพตฺโต  วุฑฺฒึ  อนฺวาย,  เอกทิวสํ  เทเว  วสฺสนฺเต,  มิคมารณตฺถาย  สตฺตึ   

อาทาย  อร�ฺ�ํ  คนฺตฺวา  มิเค  โอโลเกนฺโต  เอกสฺมึ  อกตปพฺภาเร  สีสํ  ปารุปิตฺวา  เอกํ  ภิกฺขํุ   

นิสินฺนํ  ทิสฺวา  ‘เอโก  อยฺโย  สมณธมฺมํ  กโรนฺโต  นิสินฺโน  ภวิสฺสติ,  (อหํ)  ภตฺตํ  อสฺส  (อยฺยสฺส)  

อาหริสฺสามีติ  (จินฺเตตฺวา)  เวเคน  เคหํ  คนฺตฺวา  (ปุคฺคลํ  อตฺตนา)  เอกสฺมึ  อุทฺธเน  หีโย   

อาภตมํสํ  ปจาเปตฺวา  (ปุคฺคลํ)  เอกสฺมึ  อุทฺธเน  ภตฺตํ  ปจาเปตฺวา  อ�ฺเ�  ปิณฺฑจาริเก   

ภิกฺขู  ทิสฺวา  เตสํปิ  (ภิกฺขูนํ)  ปตฺเต  อาทาย  (เต  ภิกฺขู)  ป�ฺ�ตฺตาสเน  นิสีทาเปตฺวา  ภิกฺขํ   

สมฺปาเทตฺวา  ‘(ตุมฺเห)  อยฺเย  ปริวิสถาติ  อ�ฺ�ํ  (ปุคฺคลํ)  อาณาเปตฺวา  ตํ  ภตฺตํ  ปิฏเก   

ปกฺขิปิตฺวา  อาทาย  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  นานาปุปฺผานิ  โอจินิตฺวา  ปตฺตปูเฏ  กตฺวา   

เถรสฺส  นิสินฺนฏฺ�านํ  คนฺตฺวา  ‘(ตุมฺเห)  ภนฺเต  มยฺหํ  สงฺคหํ  กโรถาติ  วตฺวา  ปตฺตํ  อาทาย  

(ปตฺตํ)  ภตฺตสฺส  ปูเรตฺวา  เถรสฺส  หตฺเถ  �เปตฺวา  เตหิ  ปุปฺเผหิ  ปูชํ  กตฺวา  ‘ยถา  เม  อยํ   

รสปิณฺฑปาโต  ปุปฺผปูชาย  สทฺธึ  จิตฺตํ  โตเสสิ;  เอวํ  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ�าเน  ปณฺณาการ- 

สหสฺสานิ  อาคนฺตฺวา  มยฺหํ  จิตฺตํ  โตเสนฺตุ,  ป�ฺจวณฺณกุสุมวสฺสํ  จ  วสฺสตูติ  ปตฺถนํ  �เปสิ ฯ  

(อิติศัพท์ เปิดข้อ ๗๖)

 อถ ครั้งนั้น  สตฺถา อ.พระศาสดา  กเถนฺโต เมื่อตรัส  อสฺส  (อานนฺทตฺเถรสฺส) แก่

พระอานนท์ผู้เถระนั้น  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อานนฺท ดูก่อนอานนท์  อยํ  (จิตฺโต)  

อ.คฤหบดีชื่อว่าจิตตะนี้  กตาภินีหาโร เป็นผู้มีอภินิหารอันกระทําแล้ว  ปาทมูเลํ  

ณ ที่ใกล้แห่งพระบาท  ภควโต ของพระผู้มีพระภาค  ปทุมุตฺตรสฺส พระนามว่า 

ปทุมุตตระ  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  สํสริตฺวา ท่องเที่ยวไปแล้ว  เทวมนุสฺเสสุ ในเทวดา

และมนุษุย์ ท.  กปฺปสตสหสฺสํ สิ้นแสนแห่งกัป  นิพฺพตฺโต บังเกิดแล้ว  มิคลํุทฺทก-

กุเลํ ในตระกูลแห่งนายพรานผู้ฆ่าซึ่งเนื้อ  กสฺสปพุทฺธกาเลํ ในกาลแห่งพระพุทธเจ้า

พระนามว่ากัสสปะ  อนฺวาย อาศัยแล้ว  วุฑฺฒึ ซึ่งความเจริญ,  เทเว ครั้นเมื่อฝ้น   

วสฺสนฺเต ตกอยู่  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง,  อาทาย ถือเอาแล้ว  สตฺตึ ซึ่งหอก  มิค- 

มารณตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การยังเนื้อให้ตาย  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อรญฺฺฃํ สู่ป่า   
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โอโลํเกนฺโต แลดูอยู่  มิเค ซึ่งเนื้อ ท.  ทิสฺวา เห็นแล้ว  เอกํ  ภิกฺขูุํ ซึ่งภิกษุุ รูปหนึ่ง  

เอกสฺมึ  อกตปพฺภาเร  สีสํ  ปารุปิตฺวา  นิสินฺนํ ผู้นั่งคลุมแล้ว ซึ่งศีรษุะ ที่เงื้อมอัน

บุคคลไม่กระทําแล้ว แห่งหนึ่ง  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  ‘เอโก  อยฺโย อ.พระคุณ

เจ้ารูปหนึ่ง  กโรนฺโต  นิสินฺโน เป็นผู้นั่งกระทําอยู่แล้ว  สมณธมฺมํ ซึ่งสมณธรรม    

ภวิสฺสติ จักเป็น,  (อหํ) อ.เรา  อาหริสฺสามิ จักนํามา  ภตฺตํ ซึ่งภัตร  อสฺส  (อยฺยสฺส) 

แก่พระคุณเจ้านั้น’  อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน  เวเคน โดยเร็ว  (ปุคฺคลํํ) 

ยังบุคคล  ปจาเปตฺวา ให้ปิ�งแล้ว  (อตฺตนา)  อาภตมํสํ ซึ่งเนื้อ- อันตน -นํามาแล้ว  

หีโย ในวันวาน  เอกสฺมึ  อุทฺธเน บนเตา อันหนึ่ง  (ปุคฺคลํํ) ยังบุคคล  ปจาเปตฺวา ให้

หุงแล้ว  ภตฺตํ ซึ่งภัตร  เอกสฺมึ  อุทฺธเน บนเตา อันหนึ่ง  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ภิกฺขูู ซึ่ง

ภิกษุุ ท.  ปิณฺฑจาริเก ผู้เที่ยวไปเพื่อก้อนข้าวเป็นปกติ  อญฺฺเฃ เหล่าอื่น  อาทาย ถือ

เอาแล้ว  ปตฺเต ซึ่งบาตร ท.  เตสํปิ  (ภิกฺขููนํ) ของภิกษุุ ท. แม้เหล่านั้น  (เต  ภิกฺขูู) 

ยังภิกษุุ ท. เหล่านั้น  นิสีทาเปตฺวา ให้นั่งแล้ว  ปญฺฺฃตฺตาสเน บนอาสนะอันบุคคลปู

ลาดแล้ว  ภิกฺขูํ ยังภิกษุา  สมฺปาเทตฺวา ให้ถึงพร้อมแล้ว  อาณาเปตฺวา สั่งบังคับแล้ว  

อญฺฺฃํ  (ปุคฺคลํํ) ซึ่งบุคคลอื่น  อิติ ว่า  ‘(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  ปริวิสถ ขอจงอังคาส  อยฺเย 

ซึ่งพระคุณเจ้า ท.’  อิติ ดังนี้  ปกฺขูิปิตฺวา ใส่เข้าไปแล้ว  ตํ  ภตฺตํ ซึ่งภัตรนั้น  ปิฏเก 

ในตระกร้า  อาทาย ถือเอาแล้ว  คจฺฉนฺโต ไปอยู่  โอจินิตฺวา เลือกเก็บแล้ว  นานา- 

ปุปฺผานิ ซึ่งดอกไม้ต่างๆ ท.  อนฺตรามคฺเค ในระหว่างแห่งหนทาง  กตฺวา กระทํา

แล้ว  ปตฺตปูเฏ ในห่อแห่งใบไม้  คนฺตฺวา ไปแล้ว  นิสินฺนฏฺฅานํ สู่ที่เป็นที่นั่งแล้ว  

เถรสฺส ของพระเถระ  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  ‘ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห)  

อ.ท่าน  กโรถ ขอจงกระทํา  สงฺฺคหํ ซึ่งการสงเคราะห์  มยฺหํ แก่กระผม’  อิติ ดังนี้   

อาทาย ถือเอาแล้ว  ปตฺตํ ซึ่งบาตร  (ปตฺตํ) ยังบาตร  ปูเรตฺวา ให้เต็มแล้ว  ภตฺตสฺส 

ด้วยภัตร  ฅเปตฺวา วางไว้แล้ว  หตฺเถ ในมือ  เถรสฺส ของพระเถระ  กตฺวา กระทํา

แล้ว  ปูชํ ซึ่งการบูชา  เตหิ  ปุปฺเผหิ ด้วยดอกไม้ ท. เหล่านั้น  ฅเปสิ ตั้งไว้แล้ว  

ปตฺถนํ ซึ่งความปรารถนา  อิติ ว่า  ‘อยํ  รสปิณฺฑปาโต อ.บิณฑบาตอันประกอบ

แล้วด้วยรสนี้  จิตฺตํ ยังจิต  เม ของข้าพเจ้า  โตเสสิ ให้ยินดีแล้ว  สทฺธึ กับ  ปุปฺผ- 

ปูชาย ด้วยการบูชาด้วยดอกไม้  ยถา ฉันใด;  ปณฺณาการสหสฺสานิ อ.พันแห่งเครื่อง

บรรณาการ ท.  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  จิตฺตํ ยังจิต  มยฺหํ ของข้าพเจ้า  โตเสนฺตุ จงให้

ยินดี  (จ) ด้วย  ปญฺฺจวณฺณกุสุมวสฺสํ อ.ฝ้นแห่งดอกคําอันมีสีห้า  วสฺสตุ จงตก  จ 
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ด้วย  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฅาเน ในที่เป็นที่ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้ว  เอวํ ฉันนั้น’ 

อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พระศาสดาตรัสแก่พระอานนทเถระว่า “อานนท์ จิตตคฤหบดีนี้ กระทําอภินิหาร

ที่ใกล้พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ท่องเที่ยวไปในเทวดา

และมนุษุย์ ตลอดหนึ่งแสนกัป บังเกิดในตระกูลนายพรานเนื้อ ในกาลพระพุทธเจ้า

พระนามว่ากัสสปะ อาศัยความเจริญ, ในวันหนึ่ง เมื่อฝ้นกําลังตก, ถือเอาหอกเพื่อ 

ประโยชน์แก่การฆ่าเนื้อ ไปป่า มองดูเนื้อทั้งหลาย เห็นภิกษุุรูปหนึ่ง ผู้นั่งห่มคลุมศีรษุะ

ที่เงื้อมเขาที่ไม่ได้ทําแห่งหนึ่ง คิดว่า “พระคุณเจ้ารูปหนึ่ง จักเป็นผู้นั่งทําสมณธรรม, 

เราจักนําภัตรมาเพื่อพระคุณเจ้านั้น” ดังนี้ ไปสู่เรือนโดยเร็ว ใช้คนให้ปิ�งเนื้อที่ตนนํา

มาเมื่อวาน บนเตาลูกหนึ่ง ให้หุงภัตรบนเตาลูกหนึ่ง เห็นภิกษุุทั้งหลายเหล่าอื่นผู้เที่ยว

บิณฑบาตเป็นวัตร ก็ถือเอาบาตรทั้งหลายของภิกษุุแม้เหล่านั้น ให้ท่านนั่งบนอาสนะ

ที่ปูลาดไว้ จัดภิกษุาให้ถึงพร้อม สั่งบุคคลอื่นไว้ว่า “พวกท่านจงอังคาสพระคุณเจ้าทั้ง

หลาย” ใส่ภัตรนั้นในตระกล้า ถือเอา ไปอยู่ ในระหว่างทาง เลือกเก็บดอกไม้ต่างๆ ทั้ง

หลาย ทําไว้ในห่อใบไม้ ไปสู่ที่เป็นที่นั่งของพระเถระ กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ขอท่าน

จงทําการสงเคราะห์แก่กระผมเถิด” แล้วถือเอาบาตร ใส่ให้เต็มด้วยภัตร วางไว้ในมือ

ของพระเถระ ทําการบูชาด้วยดอกไม้เหล่านั้น ตั้งความปรารถนาไว้ว่า “บิณฑบาต

ประกอบด้วยรสนี้ ของกระผม ยังจิตให้ยินดีแล้วพร้อมกับการบูชาด้วยดอกไม้ ฉันใด, 

บรรณาการหนึ่งพัน มา ยังจิตของกระผม จงให้ยินดี และฝ้นดอกไม้ ๕ สี จงตก ในที่

ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้ว ฉันนั้น” ดังนี้    

 อถ กาลสัตตมี  สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ  

อานนฺทตฺเถรสฺสๆ สัมปทานใน กเถนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  “อานนฺท อาลปนะ  

อยํ วิเสสนะของ จิตฺโตๆ สุทธกัตตาใน ฅเปสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปทุมุตฺตรสฺส  

สัญญาวิเสสนะของ ภควโตๆ สามีสัมพันธะใน ปาทมูเลๆ วิสยาธาระใน กต-   

กตาภินีหาโรๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สํสริตฺวา  กปฺปสตสหสฺสํ 

อัจจันตสังโยคะใน สํสริตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ วิสยาธาระใน สํสริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน นิพฺพตฺโต  กสฺสปพุทฺธกาเล กาลสัตตมีใน นิพฺพตฺโต  มิคลุทฺทกกุเล วิสยาธาระ 

ใน นิพฺพตฺโตๆ วิเสสนะของ จิตฺโต  วุฑฺฒึ อวุตตกัมมะใน อนฺวายๆ ปุพพกาลกิริยา
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ใน อาทาย,  เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน วสฺสนฺเต  เทเว ลักขณะใน วสฺสนฺเตๆ  

ลักขณกิริยา,  มิคมารณตฺถาย สัมปทานใน อาทาย  สตฺตึ อวุตกัมมะใน อาทายๆ 

สมานกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  อร�ฺฃํ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

โอโลเกนฺโต  มิเค อวุตตกัมมะใน โอโลเกนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ จิตฺโต  เอกสฺมึ  

วิเสสนะของ อกตปพฺภาเรๆ วิสยาธาระใน ปารุปิตฺวา  สีสํ อวุตตกัมมะใน ปารุปิตฺวาๆ 

สมานกาลกิริยาใน นิสินฺนํ   เอกํ วิเสสนะของ ภิกฺขุํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  นิสินฺนํ 

วิเสสนะของ ภิกฺขุํ  ทิสฺวา ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  ‘เอโก วิเสสนะของ อยฺโยๆ 

สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สมณธมฺมํ อวุตตกัมมะใน กโรนฺโตๆ  

อัพภันตรกิริยาของ อยฺโย  นิสินฺโน วิกติกัตตาใน ภวิสฺสติ,  อหํ สุทธกัตตาใน  

อาหริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภตฺตํ อวุตตกัมมะใน อาหริสฺสามิ  อสฺส วิเสสนะ

ของ อยฺยสฺสๆ สัมปทานใน อาหริสฺสามิ’  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน คนฺตฺวา  เวเคน ตติยาวิเสสนะใน คนฺตฺวา  เคหํ สัมปาปุณียกัมมะใน  

คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปจาเปตฺวา  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน ปจาเปตฺวา  อตฺตนา  

อนภิหิตกัตตาใน อาภต-  เอกสฺมึ วิเสสนะของ อุทฺธเนๆ วิสยาธาระใน ปจาเปตฺวา  

หีโย กาลสัตตมีใน อาภต-  อาภตมํสํ อวุตตกัมมะใน ปจาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปจาเปตฺวา  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน ปจาเปตฺวา  เอกสฺมึ วิเสสนะของ อุทฺธเนๆ วิสยาธาระ 

ใน ปจาเปตฺวา  ภตฺตํ อวุตตกัมมะใน ปจาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทิสฺวา  อ�ฺเฃ 

ก็ดี  ปิณฺฑจาริเก ก็ดี วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อาทาย  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เตสํๆ วิเสสนะของ ภิกฺขูนํๆ สามีสัมพันธะใน  

ปตฺเตๆ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสีทาเปตฺวา  เต วิเสสนะของ  

ภิกฺขูๆ การิตกัมมะใน นิสีทาเปตฺวา   ป�ฺฃตฺตาสเน อุปสิเลสิกาธาระใน นิสีทาเปตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน สมฺปาเทตฺวา  ภิกฺขํ การิตกัมมะใน สมฺปาเทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน อาณาเปตฺวา  ‘ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ปริวิสถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อยฺเย อวุตต-

กัมมะใน ปริวิสถ’  อิติศัพท์ อาการะใน อาณาเปตฺวา  อ�ฺฃํ วิเสสนะของ ปุคฺคลํๆ  

อวุตตกัมมะใน อาณาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปกฺขิปิตฺวา  ตํ วิเสสนะของ ภตฺตํๆ 

อวุตตกัมมะใน ปกฺขิปิตฺวา  ปิฏเก วิสยาธาระใน ปกฺขิปิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน คจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ จิตฺโต  อนฺตรามคฺเค  

วิสยาธาระใน โอจินิตฺวา  นานาปุปฺผานิ อวุตตกัมมะใน โอจินิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา
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ใน กตฺวา  ปตฺตปูเฏ วิสยาธาระใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  เถรสฺส สามี-

สัมพันธะใน นิสินฺนฏฺฅานํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา   

‘ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน กโรถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยฺหํ สัมปทาน

ใน กโรถ  สงฺคหํ อวุตตกัมมะใน กโรถ’  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน อาทาย  ปตฺตํ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปูเรตฺวา  ปตฺตํ การิต- 

กัมมะใน ปูเรตฺวา  ภตฺตสฺส ฉัฏฐีีกรณะใน ปูเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฅเปตฺวา   

เถรสฺส สามีสัมพันธะใน หตฺเถๆ วิสยาธาระใน ฅเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

กตฺวา  เตหิ วิเสสนะของ ปุปฺเผหิๆ กรณะใน กตฺวา  ปูชํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ฅเปสิ  “อยํ วิเสสนะของ รสปิณฺฑปาโตๆ เหตุกัตตาใน โตเสสิๆ 

อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ยถา อุปมาโชตกะ  เม สามีสัมพันธะใน จิตฺตํ  ปุปฺผปูชาย  

สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึ กิริยาสมวายะใน โตเสสิ  จิตฺตํ การิตกัมมะใน โตเสสิ,   

ปณฺณาการสหสฺสานิ เหตุกัตตาใน โตเสนฺตุๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  เอวํ  

อุปเมยยโชตกะ  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฅาเน วิสยาธาระใน โตเสนฺตุ และ วสฺสตุ   

อาคนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน โตเสนฺตุ  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน จิตฺตํๆ การิตกัมมะใน 

โตเสนฺตุ,  ป�ฺจวณฺณกุสุมวสฺสํ สุทธกัตตาใน วสฺสตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  จศัพท์ 

วากยสมุจจยัตถะเข้ากับ นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ�าเน  ปณฺณาการสหสฺสานิ  อาคนฺตฺวา  

มยฺหํ  จิตฺตํ  โตเสนฺตุ และ ป�ฺจวณฺณกุสุมวสฺสํ  วสฺสตุ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ปตฺถนํๆ 

อวุตตกัมมะใน ฅเปสิ ฯ

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

๗๔. โส  ยาวชีวํ  กุสลํ  กตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺติ ฯ

 โส  (ลุทฺทโก)  ยาวชีวํ  กุสลํ  กตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺติ ฯ

 โส  (ลํุทฺทโก) อ.นายพรานนั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  กุสลํํ ซึ่งกุศล  ยาวชีวํ สิ้นกาล

กําหนดเพียงใดแห่งชีวิต  นิพฺพตฺติ บังเกิดแล้ว  เทวโลํเก บนเทวโลก ฯ

 นายพรานนั้น ทํากุศลตลอดชีวิต บังเกิดบนเทวโลก

 โส วิเสสนะของ ลุทฺทโกๆ สุทธกัตตาใน นิพฺพตฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยาวชีวํ  
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อัจจันตสังโยคะใน กตฺวา  กุสลํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิพฺพตฺติ  

เทวโลเก วิสยาธาระใน นิพฺพตฺติ ฯ

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

๗๕. นิพฺพตฺตฏฺ�าเน  ชานุมตฺเตน  โอธินา  ทิพฺพปุปฺผวสฺสํ  วสฺสิ ฯ

 ทิพฺพปุปฺผวสฺสํ อ.ฝ้นแห่งดอกไม้อันเป็นทิพย์  วสฺสิ ตกแล้ว  โอธินา โดยถ่องแถว  

ชานุมตฺเตน อันมีเข่าเป็นประมาณ  นิพฺพตฺตฏฺฅาเน ในที่เป็นที่บังเกิดแล้ว ฯ

 ฝ้นดอกไม้ทิพย์ ตกโดยถ่องแถวประมาณหัวเข่า ในที่เป็นที่บังเกิดแล้ว

 ทิพฺพปุปฺผวสฺสํ สุทธกัตตาใน วสฺสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิพฺพตฺตฏฺฅาเน วิสยา- 

ธาระใน วสฺสิ  ชานุมตฺเตน วิเสสนะของ โอธินาๆ ตติยาวิเสสนะใน วสฺสิ ฯ

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

๗๖. อิทานิปิสฺส  ชาตทิวเส  เจว  อิธ  จ  อาคตสฺส  ปุปฺผวสฺสวสฺสน�ฺจ  ปณฺณาการาภิหาโร 

จ  สตฺตหิ  รตเนหิ  สกฏปูรณ�ฺจ  ตสฺเสว  กมฺมสฺส  นิสฺสนฺโทติ ฯ

 อิทานิปิ  อสฺส  (จิตฺตสฺส)  ชาตทิวเส  เจว  (ตสฺส  จิตฺตสฺส)  อิธ  (ฅาเน)  จ  อาคตสฺส  ปุปฺผวสฺส-

วสฺสนํ  จ  ปณฺณาการาภิหาโร  จ  สตฺตหิ  รตเนหิ  สกฏปูรณํ  จ  ตสฺส  เอว  กมฺมสฺส  นิสฺสนฺโท  

(โหติ)”  อิติ ฯ (อิติ เริ่มตั้งแต่ข้อ ๗๓)

 อิทานิปิ แม้ในกาลนี้  ปุปฺผวสฺสวสฺสน ํ จ อ.อันตกแห่งฝ้นแห่งดอกไม้ด้วย  ปณฺณา-

การาภิหาโร  จ อ.การนํามาเฉพาะซึ่งเครื่องบรรณาการด้วย  สกฏปูรณํ อ.อันยัง

เกวียนให้เต็ม  รตเนหิ ด้วยรัตนะ ท.  สตฺตหิ เจ็ด  จ ด้วย  นิสฺสนฺโท เป็นวิบากเป็น

เครื่องไหลออก  ตสฺส  เอว  กมฺมสฺส แห่งกรรมนั้นนั่นเทียว  (โหติ) ย่อมมี  ชาตทิวเส  

ในวันเป็นที่เกิดแล้ว  อสฺส  (จิตฺตสฺส) แห่งคฤหบดีชื่อว่าจิตตะนั้น  เจว ด้วยนั่นเทียว 

(ตสฺส  จิตฺตสฺส) แก่คฤหบดีชื่อว่าจิตตะนั้น  อาคตสฺส ผู้มาแล้ว  อิธ  (ฅาเน)  จ ในที่

นี้ด้วย”  อิติ ดังนี้ ฯ

 แม้ในบัดนี้ การตกแห่งฝ้นดอกไม้ การนําเครื่องบรรณาการมา และการทําให้เกวียน

เต็มด้วยรัตนะ ๗ เป็นวิบากเครื่องไหลออกแห่งกรรมนั้นนั่นแหละ ย่อมมีในวันเป็นที่

เกิดของจิตตคฤหบดี และย่อมมีแก่จิตตคฤหบดีนั้น ผู้มาในที่นี้
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 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อิทานิๆ กาลสัตตมีใน โหติ  ปุปฺผวสฺสวสฺสนํ ก็ดี   

ปณฺณาการาภิหาโร ก็ดี  สกฏปูรณํ ก็ดี สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อสฺส วิเสสนะของ จิตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ชาตทิวเสๆ กาลสัตตมีใน โหติ  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ อสฺส  จิตฺตสฺส  ชาตทิวเส และ  

ตสฺส  จิตฺตสฺส  อิธ  ฅาเน  อาคตสฺส,  ตสฺส วิเสสนะของ จิตฺตสฺสๆ สัมปทานใน โหติ   

อิธ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน อาคตสฺสๆ วิเสสนะของ จิตฺตสฺส  สตฺตหิ  

วิเสสนะของ รตเนหิๆ กรณะใน สกฏปูรณํ  จ สามศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ  

ปุปฺผวสฺสวสฺสนํ,  ปณฺณาการาภิหาโร และ สตฺตหิ  รตเนหิ  สกฏปูรณํ  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ ตสฺสๆ วิเสสนะของ กมฺมสฺสๆ สามีสัมพันธะใน นิสฺสนฺโทๆ วิกติ- 

กัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน  อาห ฯ

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

สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ ฯ

สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ  (นิฏฺ�ิตํ) ฯ

สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระสุธรรมผู้เถระ  (นิฏฺ�ิตํ) จบแล้ว ฯ

สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ สุทธกัตตาใน นิฏฺ�ิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ

จบเร่ืองพระสุธรรมเถระ
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วิเคราะห์์ศััพท์์กิิตก์ิ-สมาส-ตัท์ธิต

สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้	
 ๑. สุุธมฺฺโมฺ  จ  โสุ  เถโร  จาติิ  สุุธมฺฺมฺติฺเถโร. (สุุธมฺฺมฺ + เถร) วิิเสุสุนุุติติรบทกััมฺมฺธารยสุมฺาสุ
	 	 สุธมฺโม		จ	อ.พระสุธรรมด้วย		โส	อ.พระสุธรรมนั้น		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		สุธมฺมตฺเถโร	ชื่่�อว่าสุธมฺมตฺเถร.	(พระสุธรรมผูู้้เถระ,	พระสุธรรมเถระ)
 ๒. สุุธมฺฺมฺติฺเถรสฺุสุ  วิติฺถุ  สุุธมฺฺมฺติฺเถรวิติฺถุ. (สุุธมฺฺมฺติฺเถร + วิติฺถุ) ฉััฏฐีีติัปปุริสุสุมฺาสุ
	 	 วตฺถุ	อ.เร่�อง		สุธมฺมตฺเถรสฺส	แห่งพระสุธรรมผูู้้เถระ		สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ	ชื่่�อว่าสุธมฺมตฺเถร-
วตฺถุ.	(เร่�องพระสุธรรมผูู้้เถระ,	เร่�องพระสุธรรมเถระ)	

มจฺฺฉิิกาสณฺฺฑนครํํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มจฺฉิกาสณฺฺโฑ		จ		โส		นครญฺฺจาติ		มจฺฉิกาสณฺฺฑนครํ.	(มจฺฉิกาสณฺฺฑ	+	นคร)	
	 มจฺฉิกาสณฺฺโฑ		จ	อ.ชื่่�อว่ามัจฉิกาสณฺฑ์ด้วย		โส	อ.ชื่่�อว่ามัจฉิกาสณฺฑ์นั้น		นครํ		จ	เป็นเม่อง
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มจฺฉิกาสณฺฺฑนครํ	ชื่่�อว่ามจฺฉิกาสณฺฺฑนคร.	(เม่องชื่่�อว่ามัจฉิกาสณฺฑ์)

ปญฺฺจฺวคฺคิยา,  ภิิกฺขูู

	 เป็นสังสัฏ€าทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ปญฺฺจ		วคฺคา		ปญฺฺจวคฺคา.	(ปญฺฺจ	+	วคฺค)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 วคฺคา	อ.พวก	ท.		ปญฺฺจ	ห้า		ปญฺฺจวคฺคา	ชื่่�อว่าปญฺฺจวคฺค.	(พวก	๕)
	 ๒.	 ปญฺฺจวคฺเคสุ		ภวา		ปญฺฺจวคฺคิยา,		ภิกฺขูู.		(ปญฺฺจวคฺค	+	อิยปัจจัย)	สังสัฏ€าทิอเนกัตถ- 
ติัทธิติ
	 	 (ภิกฺขูู)	อ.ภิกษุุ	ท.		ภวา	ผูู้้มีอยู่		ปญฺฺจวคฺเคสุ	ในพวกห้า	ท.		ปญฺฺจวคฺคิยา	ชื่่�อว่าปญฺฺจวคฺคิย	
(มีอยู่ในพวก	๕),	ได้แก่ภิกษุุทั้งหลาย.
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มหานามตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหานาโม		จ		โส		เถโร		จาติ		มหานามตฺเถโร.	(มหานาม	+	เถร)
	 มหานาโม		จ	อ.พระมหานามด้วย		โส	อ.พระมหานามนั้น		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		มหานามตฺเถโร	ชื่่�อว่ามหานามตฺเถร.	(พระมหานามผูู้้เถระ,	พระมหานามเถระ)

ภิตฺฺตฺกิจฺฺจฺาวสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ภตฺเตน		กิจฺจํ		ภตฺตกิจฺจํ.	(ภตฺต	+	กิจฺจ)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 กิจฺจํ	อ.กิจ		ภตฺเตน	ด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจํ	ชื่่�อว่าภตฺตกิจฺจ.	(กิจด้วยภัตร,	ภัตตกิจ)
	 ๒.	 ภตฺตกิจฺจสฺส		อวสานํ		ภตฺตกิจฺจาวสานํ.	(ภตฺตกิจฺจ	+	อวสาน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อวสานํ	 อ.กาลเป็นที�สิ้นสุดลง	 	 ภตฺตกิจฺจสฺส	 แห่งกิจด้วยภัตร	 	 ภตฺตกิจฺจาวสานํ	 ชื่่�อว่า 
ภตฺตกิจฺจาวสาน.	(กาลเป็นที�สิ้นสุดลงแห่งกิจด้วยภัตร)

ธมฺมกถา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ธมฺมํ		กถา		ธมฺมกถา.	(ธมฺม	+	กถา)
	 กถา	อ.วาจาเป็นเคร่�องกล่าว		ธมฺมํ	ซึ่่�งธรรม		ธมฺมกถา	ชื่่�อว่าธมฺมกถา.	(วาจาเป็นเคร่�องกล่าว
ซึ่่�งธรรม,	ธรรมกถา)

อจฺลสทฺฺโธ,  คหปตฺิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 น		จลา		อจลา,		สทฺธา.	(น	+	จลา)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (สทฺธา)	อ.ศรัทธา		จลา	อันหวั�นไหว		น	หามิได้		อจลา	ชื่่�อว่าอจลา	 (อันไม่หวั�นไหว),	
ได้แก่ศรัทธา.
	 ๒.	 อจลา		สทฺธา		ยสฺสาติ		อจลสทฺโธ,		คหปติ.	(อจลา	+	สทฺธา)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺ-
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พหุพพีหิสมาส
	 	 สทฺธา	อ.ศรัทธา		อจลา	อันไม่หวั�นไหว		ยสฺส		(คหปติสฺส)	แห่งคฤหบดีใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		คหปติ)	อ.คฤหบดีนั้น		อจลสทฺโธ	ชื่่�อว่าอจลสทฺธ	(ผูู้้มีศรัทธาอันไม่หวั�นไหว),	
ได้แก่คฤหบดี.	

สงฺฺฆาราโม

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สงฺฆสฺส		อาราโม		สงฺฆาราโม.	(สงฺฆ	+	อาราม)
	 อาราโม	อ.อาราม		สงฺฆสฺส	ขูองสงฆ์		สงฺฆาราโม	ชื่่�อว่าสงฺฆาราม.	(อารามขูองสงฆ์)	

กตฺฺตฺุกาโม,  คหปตฺิ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส,	กิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 กตฺตุํ		กาเมตีติ		กตฺตุกาโม,		คหปติ.	(กตฺตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณฺปัจจัย)
	 (โย		คหปติ)	อ.คฤหบดีใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		กตฺตุํ	เพ่�ออันกระทํา		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		
คหปติ)	อ.คฤหบดีนั้น		กตฺตุกาโม	ชื่่�อว่ากตฺตุกาม	(ผูู้้ใคร่เพ่�อจะทํา,	ผูู้้ประสงค์จะทํา),	ได้แก่คฤหบดี.	

อุทฺกปรํิยนฺโตฺ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อุุทกัสฺุสุ  ปริยนฺุโติ  อุุทกัปริยนฺุโติ. (อุุทกั + ปริยนฺุติ)
	 ปริยนฺโต	อ.ที�สุดลงรอบ		อุทกสฺส	แห่งนํ้า		อุทกปริยนฺโต	ชื่่�อว่าอุทกปริยนฺต.	(ที�สุดแห่งนํ้า)

มหาป€วี

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺตี		จ		สา		ป€วี		จาติ		มหาป€วี.	(มหนฺตี	+	ป€วี)	

	 มหนฺตี		จ	อ.ใหญ่่ด้วย		สา	อ.ใหญ่่นั้น		ป€วี		จ	เป็นแผู้่นดินด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหาป€วี	 

ชื่่�อว่ามหาป€วี.	(แผู้่นดินใหญ่่)
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สพฺฺพฺทิิสา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 สุพฺฺพฺา  จ  ติา  ทิสุา  จาติิ  สุพฺฺพฺทิสุา. (สุพฺฺพฺา + ทิสุา)
	 สพฺพา		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		ตา	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่านั้น		ทิสา		จ	เป็นทิศด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		สพฺพทิสา	ชื่่�อว่าสพฺพทิสา.	(ทิศทั้งปวง)

อาคตฺภิิกฺขูู

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคตา		จ		เต		ภิกฺขูู		จาติ		อาคตภิกฺขูู.	(อาคต	+	ภิกฺขูุ)
	 อาคตา		จ	อ.ผูู้้มาแล้ว	ท.	ด้วย		เต	อ.ผูู้้มาแล้ว	ท.	เหล่านั้น		ภิกฺขูู		จ	เป็นภิกษุุด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		อาคตภิกฺขูู	ชื่่�อว่าอาคตภิกฺขูุ.	(ภิกษุุผูู้้มาแล้ว)

วิวฏทฺฺวาโรํ,  มหาเสฏฺ€ีี

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิวฏํ		ทฺวารํ		เยนาติ		วิวฏทฺวาโร,		มหาเสฏฺ€ี.	(วิวฏ	+	ทฺวาร)
	 ทฺวารํ	อ.ประตู		เยน		(มหาเสฏฺ€ินา)	อันมหาเศรษุฐีใด		วิวฏํ	เปิดแล้ว		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		
มหาเสฏฺ€ี)	 อ.มหาเศรษุฐีนั้น	 	 วิวฏทฺวาโร	 ชื่่�อว่าวิวฏทฺวาร	 (มีประตูอันเปิดแล้ว,	 เปิดประตูแล้ว),	 ได้แก่ 
มหาเศรษุฐี.

เนวาสิโก

	 เป็นสังสัฏ€าทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิวาเส		นิยุตฺโต		เนวาสิโก,		ภิกฺขูุ.	(นิวาส	+	ณฺิกปัจจัย)
	 (ภิกฺขูุ)	อ.ภิกษุุ		นิยุตฺโต	ประกอบแล้ว		นิวาเส	ในการอยู่		เนวาสิโก	ชื่่�อว่าเนวาสิก	(ผูู้้ประกอบ
ในการอยู่,	เจ้าถิ�น),	ได้แก่ภิกษุุ.

คุณฺกถา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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	 คุณฺํ		กถา		คุณฺกถา.	(คุณฺ	+	กถา)
	 กถา	อ.วาจาเป็นเคร่�องกล่าว		คุณฺํ	ซึ่่�งคุณฺ		คุณฺกถา	ชื่่�อว่าคุณฺกถา.	(วาจาเป็นเคร่�องกล่าวซึ่่�ง
คุณฺ)

อฑฺฒโยชนมคฺโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีทวิปทภินนาธิกรณฺพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์
ดังนี้
	 ๑.	 โยชื่นสฺส		อฑฺฒํํ		ยสฺสาติ		อฑฺฒํโยชื่โน,		มคฺโค.	(อฑฺฒํ	+	โยชื่น)	ทวิปทภินนาธิกรณฺ- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 อฑฺฒํํ	อ.ก่�ง		โยชื่นสฺส	แห่งโยชื่น์		ยสฺส		(มคฺคสฺส)	แห่งหนทางใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(โส		มคฺโค)	อ.หนทางนั้น		อฑฺฒํโยชื่โน	ชื่่�อว่าอฑฺฒํโยชื่น	(มีคร่�งโยชื่น์),	ได้แก่หนทาง.
	 ๒.	 อฑฺฒํโยชื่โน		จ		โส		มคฺโค		จาติ		อฑฺฒํโยชื่นมคฺโค.	(อฑฺฒํโยชื่น	+	มคฺค)	วิเสสน- 
บุพฺพฺบทกััมฺมฺธารยสุมฺาสุ
	 	 อฑฺฒํโยชื่โน		จ	อ.มีก่�งแห่งโยชื่น์ด้วย		โส	อ.มีก่�งแห่งโยชื่น์นั้น		มคฺโค		จ	เป็นหนทางด้วย		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		อฑฺฒํโยชื่นมคฺโค	ชื่่�อว่าอฑฺฒํโยชื่นมคฺค.	(หนทางมีคร่�งโยชื่น์)

อาคนฺตฺุกวตฺฺตฺํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคนฺตุกสฺส		วตฺตํ		อาคนฺตุกวตฺตํ.	(อาคนฺตุก	+	วตฺต)
	 วตฺตํ	อ.วัตร		อาคนฺตุกสฺส		(ภิกฺขูุสฺส)	เพ่�อภิกษุุ	ผูู้้จรมา		อาคนฺตุกวตฺตํ	ชื่่�อว่าอาคนฺตุกวตฺต.	
(วัตรเพ่�อภิกษุุผูู้้จรมา)

โสตฺุกาโม,  อุปาสโก

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส,	กิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 โสตุํ		กาเมตีติ		โสตุกาโม,		อุปาสโก.	(โสตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณฺปัจจัย)
	 (โย		อุปาสโก)	อ.อุบาสกใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		 โสตุํ	 เพ่�ออันฟััง		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (โส		 
อุปาสโก)	อ.อุบาสกนั้น		โสตุกาโม	ชื่่�อว่าโสตุกาม	(ผูู้้ใคร่เพ่�ออันฟััง,	ผูู้้ประสงค์จะฟััง),	ได้แก่อุบาสก.
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กิลนฺตฺรํูปา,  ภิิกฺขูู

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กิลนฺตานิ		รูปานิ		เยสนฺติ		กิลนฺตรูปา,		ภิกฺขูู.	(กิลนฺต	+	รูป)
	 รูปานิ	อ.รูป	ท.		กิลนฺตานิ	อันเหน็ดเหน่�อยแล้ว		เยสํ		(ภิกฺขููนํ)	แห่งภิกษุุ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	
มีอยู่	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (เต	 	 ภิกฺขูู)	 อ.ภิกษุุ	 ท.	 เหล่านั้น	 	 กิลนฺตรูปา	 ชื่่�อว่ากิลนฺตรูป	 (มีรูป 
อันเหน็ดเหน่�อยแล้ว),	ได้แก่ภิกษุุทั้งหลาย.

ภิิกฺขูุสหสฺสํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภิกฺขููนํ		สหสฺสํ		ภิกฺขูุสหสฺสํ.	(ภิกฺขูุ	+	สหสฺส)
	 สหสฺสํ	อ.พัน		ภิกฺขููนํ	แห่งภิกษุุ	ท.		ภิกฺขูุสหสฺสํ	ชื่่�อว่าภิกฺขูุสหสฺส.	(ภิกษุุหน่�งพันรูป)

มหาทฺานํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตญฺฺจ		ตํ		ทานญฺฺจาติ		มหาทานํ.	(มหนฺต	+	ทาน)
	 มหนฺตํ		จ	อ.ใหญ่่ด้วย		ตํ	อ.ใหญ่่นั้น		ทานํ		จ	เป็นทานด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหาทานํ	
ชื่่�อว่ามหาทาน.	(ทานใหญ่่)

กีทิิโส

	 เป็นกัตตุรูป,	กัมมสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 กิมิว		ปสฺสตีติ		กีทิโส,		สกฺกาโร.	(ก่สทฺทูปปท	+	ทิส		เปกฺขูเณฺ	ในการดู,การเห็น	+	กฺวิปัจจัย)
	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		ปสฺสติ	ย่อมเห็น		(สกฺการํ)	ซึ่่�งสักการะ		ก่		อิว	เพียงดังอะไร		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		กีทิโส	ชื่่�อว่ากีทิส	(อันเชื่่นไร),	ได้แก่สักการะ.

ปจฺฺจฺูสกาโล 

	 เป็นวิเสสนปุพพปทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปจฺจูโส		จ		โส		กาโล		จาติ		ปจฺจูสกาโล.	(ปจฺจูส	+	กาล)
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	 ปจฺจูโส		จ	อ.เป็นที�ขูจัดเสียเฉพาะซึ่่�งความม่ดด้วย		โส	อ.เป็นที�ขูจัดเสียเฉพาะซึ่่�งความม่ดนั้น		กาโล		

จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปจฺจูสกาโล	ชื่่�อว่าปจฺจูสกาล.	(กาลเป็นที�ขูจัดเสียเฉพาะซึ่่�งความม่ด,	ใกล้

รุ่ง,	ใกล้สว่าง)

ปตฺตฺจฺีวรํํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปตฺโต		จ		จีวรญฺฺจ		ปตฺตจีวรํ.	(ปตฺต	+	จีวร)
	 ปตฺโต		จ	อ.บาตรด้วย		จีวรํ		จ	อ.จีวรด้วย		ปตฺตจีวรํ	ชื่่�อว่าปตฺตจีวร.	(บาตรและจีวร)

ปฏิยาทฺิตฺสกฺกาโรํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ปฏิยาทิโติ  จ  โสุ  สุกัฺกัาโร  จาติิ  ปฏิยาทิติสุกัฺกัาโร. (ปฏิยาทิติ + สุกัฺกัาร)
	 ปฏิยาทิโต		จ	อ.อันถูกตระเตรียมแล้วด้วย		โส	อ.อันถูกตระเตรียมแล้วนั้น		สกฺกาโร		จ	เป็น
สักการะด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		ปฏิยาทิตสกฺกาโร	ชื่่�อว่าปฏิยาทิตสกฺการ.	 (สักการะอันถูกตระเตรียม
แล้ว)

ฆฏฺเฏตฺุกาโม,  ภิิกฺขูุ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส,	กิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 ฆฏฺเฏตุํ		กาเมตีติ		ฆฏฺเฏตุกาโม,		ภิกฺขูุ.	(ฆฏฺเฏตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	
ณฺปัจจัย)
	 (โย		ภิกฺขูุ)	อ.ภิกษุุใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		ฆฏฺเฏตุํ	เพ่�ออันเสียดสี		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		
ภิกฺขูุ)	อ.ภิกษุุนั้น		ฆฏฺเฏตุกาโม	ชื่่�อว่าฆฏฺเฏตุกาม	(ผูู้้ใคร่เพ่�อจะเสียดสี,	ผูู้้ประสงค์จะเสียดสี),	ได้แก่ภิกษุุ.

ตฺิลสงฺฺคุลิกา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ติเลน		สงฺคุลิกา		ติลสงฺคุลิกา,		ปูวิกา.	(ติล	+	สงฺคุลิกา)
	 (ปูวิกา)	อ.ขูนม		สงฺคุลิกา	อันระคน		ติเลน	ด้วยงา		ติลสงฺคุลิกา	ชื่่�อว่าติลสงฺคุลิกา	(อันระคน
ด้วยงา,	แดกงา),	ได้แก่ขูนม.
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กาโกปมา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 กัาเกันุ  อุุปมฺา  กัาโกัปมฺา. (กัากั + อุุปมฺา)
	 อุปมา	อ.ความเปรียบ		กาเกน	ด้วยกา		กาโกปมา	ชื่่�อว่ากาโกปมา.	(ความเปรียบด้วยกา)

ยาวตฺตฺิยํ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตติยสฺส		ยตฺตโก		ปริจฺเฉโท		ยาวตติยํ.	(ยาว	+	ตติย)
	 ปริจฺเฉโท	อ.การกําหนด		ยตฺตโก	อันมีประมาณฺเพียงใด		ตติยสฺส		(วารสฺส)	แห่งวาระที�สาม		
ยาวตติยํ	ชื่่�อว่ายาวตติย.	(กําหนดเพียงใดแห่งวาระที�	๓)
 

วุตฺฺตฺวจฺนํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วุตฺตญฺฺจ		ตํ		วจนญฺฺจาติ		วุตฺตวจนํ.	(วุตฺต	+	วจน)
	 วุตฺตํ		จ	อ.อันถูกกล่าวแล้วด้วย		ตํ	อ.อันถูกกล่าวแล้วนั้น		วจนํ		จ	เป็นคําด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		วุตฺตวจนํ	ชื่่�อว่าวุตฺตวจน.	(คําอันถูกกล่าวแล้ว)

ปฏิสารํณฺียกมฺมํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปฏิสารณฺียญฺฺจ		ตํ		กมฺมญฺฺจาติ		ปฏิสารณฺียกมฺมํ.	(ปฏิสารณฺีย	+	กมฺม)
	 ปฏิสารณฺียํ		จ	อ.อันเป็นเคร่�องยังภิกษุุให้ระล่กถ่งเฉพาะด้วย		ตํ	อ.อันเป็นเคร่�องยังภิกษุุให้ระล่ก
ถ่งเฉพาะนั้น		กมฺมํ		จ	เป็นกรรมด้่วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปฏิสารณฺียกมฺมํ	ชื่่�อว่าปฏิสารณฺียกมฺม.	(กรรม
อันเป็นเคร่�องยังภิกษุุให้ระล่กถ่งเฉพาะ,	ปฏิสารณฺียกรรม)

มงฺฺกุภิูโตฺ

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มงฺกุ		ภูโต		มงฺกุภูโต,		ภิกฺขูุ.	(มงฺกุ	+	ภูต)
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	 (ภิกฺขูุ)	อ.ภิกษุุ		มงฺกุ	เป็นผูู้้เก้อ		ภูโต	เป็นแล้ว		มงฺกุภูโต	ชื่่�อว่ามงฺกุภูต	(เป็นผูู้้เก้อ),	ได้แก่
ภิกษุุ.

มานตฺถทิฺโธ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มาเนน		ถทฺโธ		มานตฺถทฺโธ,		ภิกฺขูุ.	(มาน	+	ถทฺธ)
	 (ภิกฺขูุ)	อ.ภิกษุุ		ถทฺโธ	ผูู้้กระด้าง		มาเนน	เพราะมานะ		มานตฺถทฺโธ	ชื่่�อว่ามานตฺถทฺธ	(ผูู้้กระด้าง
เพราะมานะ),	ได้แก่ภิกษุุ.

ตึสโยชนมคฺโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาส	และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิ
สมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ต่ส		โยชื่นานิ		ต่สโยชื่านิ.	(ต่ส	+	โยชื่น)	อสมาหารทิคุสมาส	
	 	 โยชื่นานิ	อ.โยชื่น์	ท.		ต่ส	สามสิบ		ต่สโยชื่นานิ	ชื่่�อว่าต่สโยชื่น.	(๓๐	โยชื่น์)
	 ๒.	 ต่สโยชื่นานิ	 	 มตฺตา	 	ยสฺสาติ	 	ต่สโยชื่โน,	 	มคฺโค.	 (ต่สโยชื่น	+	มตฺตา)	 ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส,	อันตโลปะ,	ลบ	มตฺตาศัพท์
	 	 โยชื่นานิ	 อ.โยชื่น์สามสิบ	 ท.	 	 มตฺตา	 เป็นประมาณฺ	 	 ยสฺส	 	 (มคฺคสฺส)	 แห่งหนทางใด		 
(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		มคฺโค)	อ.หนทางนั้น		ต่สโยชื่โน	ชื่่�อว่าต่สโยชื่น	(มีสามสิบโยชื่น์
เป็นประมาณฺ),	ได้แก่หนทาง.
	 ๒.	 ต่สโยชื่โน		จ		โส		มคฺโค		จาติ		ต่สโยชื่นมคฺโค.	(ต่สโยชื่น	+	มคฺค)	วิเสสนบุพพบท- 
กััมฺมฺธารยสุมฺาสุ
	 	 ต่สโยชื่โน	 	 จ	 อ.มีโยชื่น์สามสิบเป็นประมาณฺด้วย	 	 โส	 อ.มีโยชื่น์สามสิบเป็นประมาณฺนั้น		 
มคฺโค		จ	เป็นหนทางด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ต่สโยชื่นมคฺโค	ชื่่�อว่าต่สโยชื่นมคฺค.	(หนทางมีประมาณฺ	๓๐	
โยชื่น์)

ขูมาปนุปาโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ขูมาปนญฺฺจ		ตํ		อุปาโย		จาติ		ขูมาปนุปาโย.	(ขูมาปน	+	อุปาย)
	 ขูมาปนํ		จ	อ.อันเป็นเคร่�อง	(ยังอุบาสก)	ให้อดโทษุด้วย		ตํ	อ.อันเป็นเคร่�องให้อดโทษุนั้น		อุปาโย		
จ	เป็นอุบายด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ขูมาปนุปาโย	ชื่่�อว่าขูมาปนุปาย.	(อุบายเป็นเคร่�องให้อดโทษุ)
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อาคตฺกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคตญฺฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		อาคตกาโล.	(อาคต	+	กาล)
	 อาคตํ		จ	อ.เป็นที�มาแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที�มาแล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		อาคตกาโล	ชื่่�อว่าอาคตกาล.	(กาลเป็นที�มาแล้ว)

นีหตฺมาโน,  ภิิกฺขูุ

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นีหโต		มาโน		เยนาติ		นีหตมาโน,		ภิกฺขูุ.	(นีหต	+	มาน)
	 มาโน	อ.มานะ		เยน		(ภิกฺขูุนา)	อันภิกษุุใด		นีหโต	นําออกแล้ว		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ภิกฺขูุ)	
อ.ภิกษุุนั้น		นีหตมาโน	ชื่่�อว่านีหตมาน	(ผูู้้มีมานะอันนําออกแล้ว),	ได้แก่ภิกษุุ.

นิวาสนฏฺ€ีานํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิวาสนญฺฺจ		ตํ		€านญฺฺจาติ		นิวาสนฏฺ€านํ.	(นิวาสน	+	€าน)
	 นิวาสนํ	 	 จ	 อ.เป็นที�อยู่ด้วย	 	 ตํ	 อ.เป็นที�อยู่นั้น	 	 €านํ	 	 จ	 เป็นที�ด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 
นิวาสนฏฺ€านํ	ชื่่�อว่านิวาสนฏฺ€าน.	(ที�เป็นที�อยู่)	

อิสฺสามานาทฺโย,  กิเลสา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 อิสฺสา		จ		มาโน		จ		อิสฺสามานา.	(อิสฺสา	+	มาน)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 อิสฺสา		จ	อ.ความริษุยาด้วย		มาโน		จ	อ.มานะด้วย		อิสฺสามานา	ชื่่�อว่าอิสฺสามาน.	(ความ
ริษุยาและมานะ)
	 ๒.	 อิสฺสามานา	 	 อาทิ	 	 เยสนฺติ	 	 อิสฺสามานาทโย,	 	 กิเลสา.	 (อิสฺสามาน	+	อาทิ)	 ฉัฏฐี- 
ทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส
	 	 อิสฺสามานา	อ.ความริษุยาและมานะ	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(กิเลสานํ)	แห่งกิเลส	ท.	
เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		กิเลสา)	อ.กิเลส	ท.	เหล่านั้น		อิสฺสามานาทโย	ชื่่�อว่า
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อิสฺสามานาทิ	(มีความริษุยาและมานะเป็นต้น),	ได้แก่กิเลสทั้งหลาย.

ปุเรํกฺขูาโรํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส,	กิตันตสมาส,	กัมมรูป,	กัมมสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุเร		กรียตีติ		ปุเรกฺขูาโร.	(ปุเรสทฺทูปปท	+	กร		กรเณฺ	ในการกรกะทํา	+	ณฺปัจจัย)
	 กรียติ	ย่อมถูกกระทํา		ปุเร	ในกาลก่อน		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปุเรกฺขูาโร	ชื่่�อว่าปุเรกฺขูาร.	(อันเขูา
กระทําไว้ในกาลก่อน)
	 หร่อ	เป็นภาวรูป,	ภาวสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุเร		กรณฺํ		ปุเรกฺขูาโร.	(ปุเรสทฺทูปปท	+	กร		กรเณฺ	ในการกรกะทํา	+	ณฺปัจจัย)
	 กรณฺํ	อ.การกระทําไว้		ปุเร	ในเบ่้องหน้า		ปุเรกฺขูาโร	ชื่่�อว่าปุเรกฺขูาร.	(การกระทําไว้ในเบ่้องหน้า)

อิสฺสรํิยํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 อิสฺสรสฺส		ภาโว		อิสฺสริยํ.	(อิสฺสร	+	ณฺฺยปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		อิสฺสรสฺส	แห่งผูู้้เป็นใหญ่่		อิสฺสริยํ	ชื่่�อว่าอิสฺสริย.	(ความเป็นผูู้้ใหญ่่)

ปรกุลานิ

	 ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปเรสํ		กุลานิ		ปรกุลานิ.	(ปร	+	กุล)
	 กุลานิ	อ.ตระกูล	ท.		ปเรสํ		(ปุคฺคลานํ)	ขูองบุคคล	ท.	เหล่าอ่�น		ปรกุลานิ	ชื่่�อว่าปรกุล.	(ตระกูล
ขูองบุคคลอ่�น)

คิหิปพฺฺพฺชิตฺา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คิหี		จ		ปพฺพชื่ิโต		จ		คิหิปพฺพชื่ิตา.	(คิหี	+	ปพฺพชื่ิต)
	 คิหี		จ	อ.คฤหัสถ์	ท.	ด้วย		ปพฺพชื่ิโต		จ	อ.บรรพชื่ิตด้วย		คิหิปพฺพชื่ิตา	ชื่่�อว่าคิหิปพฺพชื่ิต.	
(คฤหัสถ์และบรรพชื่ิต)
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กิจฺฺจฺากิจฺฺจฺานิ

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 กัิจฺจานุิ  จ  อุกัิจฺจานุิ  จ  กัิจฺจากัิจฺจานุิ. (กัิจฺจ + อุกัิจฺจ)
	 กิจฺจานิ	 	 จ	 อ.กิจน้อย	 ท.	 ด้วย	 	 อกิจฺจานิ	 	 จ	 อ.กิจใหญ่่	 ท.	 ด้วย	 	 กิจฺจากิจฺจานิ	 ชื่่�อว่า 
กิจฺจากิจฺจ.	(กิจน้อยและกิจใหญ่่)

อสฺสทฺฺโธ,  ภิิกฺขูุ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นตฺถิ		สทฺธา		ยสฺสาติ		อสฺสทฺโธ,		ภิกฺขูุ.	(น	+	สทฺธา)
	 สทฺธา	อ.ศรัทธา		ยสฺส		(ภิกฺขูุสฺส)	ขูองภิกษุุใด		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ภิกฺขูุ)	
อ.ภิกษุุนั้น		อสฺสทฺโธ	ชื่่�อว่าอสฺสทฺธ	(ผูู้้ไม่มีศรัทธา),	ได้แก่ภิกษุุ.

วุตฺฺตฺนโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 วิุติฺโติ  จ  โสุ  นุโย  จาติิ  วิุติฺตินุโย. (วิุติฺติ + นุย)
	 วุตฺโต		จ	อ.อันถูกกล่าวแล้วด้วย		โส	อ.อันถูกกล่าวแล้วนั้น		นโย		จ	เป็นนัยด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		วุตฺตนโย	ชื่่�อว่าวุตฺตนย.	(นัยอันถูกกล่าวแล้ว)	

ทฺุสฺสีโล,  ภิิกฺขูุ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทุฏฺ€ํ		สีลํ		ยสฺสาติ		ทุสฺสีโล,		ภิกฺขูุ.	(ทุ	+	สีล)
	 สีลํ	อ.ศีล		ทุฏฺ€ํ	อันโทษุประทุษุร้ายแล้ว		ยสฺส		(ภิกฺขูุสฺส)	ขูองภิกษุุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(โส		ภิกฺขูุ)	อ.ภิกษุุนั้น		ทุสฺสีโล	ชื่่�อว่าทุสฺสีล	(ผูู้้มีศีลอันโทษุประทุษุร้ายแล้ว,	ผูู้้ทุศีล)

อปฺปสฺสุโตฺ,  ภิิกฺขูุ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อปฺปํ		สุตํ		ยสฺสาติ		อปฺปสฺสุโต,		ภิกฺขูุ.	(อปฺป	+	สุต)
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	 สุตํ	อ.สุตะ		อปฺปํ	อันน้อย		ยสฺส		(ภิกฺขูุสฺส)	ขูองภิกษุุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
(โส		ภิกฺขูุ)	อ.ภิกษุุนั้น		อปฺปสฺสุโต	ชื่่�อว่าอปฺปสฺสุต	(ผูู้้มีสุตะน้อย),	ได้แก่ภิกษุุ.

อวิวิตฺฺโตฺ,  ภิิกฺขูุ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		วิวิตฺโต		อวิวิตฺโต,		ภิกฺขูุ.	(น	+	วิวิตฺต)
	 (ภิกฺขูุ)	อ.ภิกษุุ		วิวิตฺโต	ผูู้้สงัดแล้ว		น	หามิได้		อวิวิตฺโต	ชื่่�อว่าอวิวิตฺต	(ผูู้้ไม่สงัดแล้ว),	ได้แก่
ภิกษุุ.

อนุปฏฺ€ีิตฺสฺสตฺิ,  ภิิกฺขูุ

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 น		อุปฏฺ€ิตา		อนุปฏฺ€ิตา,		สติ.	(น	+	อุปฏฺ€ิตา)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (สติ)	อ.สติ		อุปฏฺ€ิตา	เขู้าไปตั้งไว้แล้ว		น	หามิได้		อนุปฏฺ€ิตา	ชื่่�อว่าอนุปฏฺ€ิตา	(อันไม่
เขู้าไปตั้งไว้แล้ว),	ได้แก่สติ.
	 ๒.	 อนุปฏฺ€ิตา	 	สติ	 	 เยนาติ	 	 อนุปฏฺ€ิตสฺสติ,	 	ภิกฺขูุ.	 (อนุปฏฺ€ิตา	+	สติ)	 ตติยาทวิปท- 
ตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส
	 	 สติ	อ.สติ		เยน		(ภิกฺขูุนา)	อันภิกษุุใด		อนุปฏฺ€ิตา	ไม่เขู้าไปตั้งไว้แล้ว		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
(โส		ภิกฺขูุ)	อ.ภิกษุุนั้น		อนุปฏฺ€ิตสฺสติ	ชื่่�อว่าอนุปฏฺ€ิตสฺสติ	(ผูู้้มีสติอันไม่เขู้าไปตั้งไว้แล้ว),	ได้แก่ภิกษุุ.

อสมาหิโตฺ,  ภิิกฺขูุ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		สมาหิโต		อสมาหิโต,		ภิกฺขูุ.	(น	+	สมาหิต)
	 (ภิกฺขูุ)	อ.ภิกษุุ		สมาหิโต	ตั้งมั�นด้วยดีแล้ว		น	หามิได้		อสมาหิโต	ชื่่�อว่าอสมาหิต	(ผูู้้ไม่ตั้งมั�น
ด้วยดีแล้ว),	ได้แก่ภิกษุุ.	
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ทฺุปฺปญฺฺโญฺ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทุฏฺ€า		ปญฺฺญฺา		ยสฺสาติ		ทุปฺปญฺฺโญฺ,		ภิกฺขูุ.	(ทุ	+	ปญฺฺญฺา)
	 ปญฺฺญฺา	อ.ปัญ่ญ่า		ทุฏฺ€า	อันโทษุประทุษุร้ายแล้ว		ยสฺส		(ภิกฺขูุสฺส)	ขูองภิกษุุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ภิกฺขูุ)	อ.ภิกษุุนั้น		ทุปฺปญฺฺโญฺ	ชื่่�อว่าทุปฺปญฺฺญฺ	(ผูู้้มีปัญ่ญ่าอันโทษุประทุษุร้ายแล้ว,	
ผูู้้มีปัญ่ญ่าทราม),	ได้แก่ภิกษุุ.

อกฺขูีณฺาสโว,  ภิิกฺขูุ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 น		ขูีณฺา		อกฺขูีณฺา,		อาสวา.	(น	+	ขูีณฺ)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (อาสวา)	อ.อาสวะ	ท.		ขูีณฺา	สิ้นไปแล้ว		น	หามิได้		อกฺขูีณฺา	ชื่่�อว่าอกฺขูีณฺ	(อันไม่สิ้นไป
แล้ว,	ยังไม่หมดไป),	ได้แก่อาสวะทั้งหลาย.
	 ๒.	 อกฺขูีณฺา		อาสวา		ยสฺสาติ		อกฺขูีณฺาสโว,		ภิกฺขูุ.	(อกฺขูีณฺ	+	อาสว)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิ-
กรณฺพหุพพีหิสมาส
	 	 อาสวา	อ.อาสวะ	ท.		อกฺขูีณฺา	อันไม่สิ้นไปแล้ว		ยสฺส		(ภิกฺขูุสฺส)	ขูองภิกษุุใด		(สนฺติ)	 
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ภิกฺขูุ)	อ.ภิกษุุนั้น		อกฺขูีณฺาสโว	ชื่่�อว่าอกฺขูีณฺาสว	(ผูู้้มีอาสวะยังไม่สิ้นไป
แล้ว,	ผูู้้ยังไม่หมดอาสวะกิเลส),	ได้แก่ภิกษุุ.

สีลวา,  ภิิกฺขูุ

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สีลํ		อสฺส		อตฺถีติ		สีลวา,		ภิกฺขูุ.	(สีล	+	วนฺตุปัจจัย)
	 สีลํ	อ.ศีล		อสฺส		(ภิกฺขูุสฺส)	ขูองภิกษุุนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ภิกฺขูุ)	อ.ภิกษุุ
นั้น		สีลวา	ชื่่�อว่าสีลวนฺตุ	(ผูู้้มีศีล),	ได้แก่ภิกษุุ.

พฺหุสฺสุโตฺ,  ภิิกฺขูุ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พหุํ		สุตํ		ยสฺสาติ		พหุสฺสุโต,		ภิกฺขูุ.	(พหุ	+	สุต)
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	 สุตํ	อ.สุตะ		พหุํ	อันมาก		ยสฺส		(ภิกฺขูุสฺส)	ขูองภิกษุุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		
ภิกฺขูุ)	อ.ภิกษุุนั้น		พหุสฺสุโต	ชื่่�อว่าพหุสฺสุต	(ผูู้้มีสุตะมาก),	ได้แก่ภิกษุุ.

อารํทฺฺธวิรํิโย,  ภิิกฺขูุ

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อารทฺธํ		วิริยํ		เยนาติ		อารทฺธวิริโย,		ภิกฺขูุ.	(อารทฺธ	+	วิริย)
	 วิริยํ	อ.ความเพียร		เยน		(ภิกฺขูุนา)	อันภิกษุุใด		อารทฺธํ	ปรารภแล้ว		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		
ภิกฺขูุ)	อ.ภิกษุุนั้น		อารทฺธวิริโย	ชื่่�อว่าอารทฺธวิริย	(ผูู้้มีความเพียรอันปรารภแล้ว),	ได้แก่ภิกษุุ.

อุปฏฺ€ีิตฺสฺสตฺิ,  ภิิกฺขูุ

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุปฏฺ€ิตา		สติ		เยนาติ		อุปฏฺ€ิตสฺสติ,		ภิกฺขูุ.	(อุปฏฺ€ิตา	+	สติ)
	 สติ	อ.สติ		เยน		(ภิกฺขูุนา)	อันภิกษุุใด		อุปฏฺ€ิตา	เขู้าไปตั้งไว้แล้ว		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		
ภิกฺขูุ)	อ.ภิกษุุนั้น		อุปฏฺ€ิตสฺสติ	ชื่่�อว่าอุปฏฺ€ิตสฺสติ	(ผูู้้มีสติอันเขู้าไปตั้งไว้แล้ว),	ได้แก่ภิกษุุ.
 

ปญฺฺญฺวา,  ภิิกฺขูุ

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปญฺฺญฺา		อสฺส		อตฺถีติ		ปญฺฺญฺวา,		ภิกฺขูุ.	(ปญฺฺญฺา	+	วนฺตุปัจจัย)
	 ปญฺฺญฺา	อ.ปัญ่ญ่า		อสฺส		(ภิกฺขูุสฺส)	ขูองภิกษุุนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ภิกฺขูุ)	
อ.ภิกษุุนั้น		ปญฺฺญฺวา	ชื่่�อว่าปญฺฺญฺวนฺตุ	(ผูู้้มีปัญ่ญ่า),	ได้แก่ภิกษุุ.

ขูีณฺาสโว,  ภิิกฺขูุ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ขูีณฺา		อาสวา		ยสฺสาติ		ขูีณฺาสโว,		ภิกฺขูุ.	(ขูีณฺ	+	อาสว)
	 อาสวา	อ.อาสวะ	ท.		ขูีณฺา	อันสิ้นแล้ว		ยสฺส		(ภิกฺขูุสฺส)	ขูองภิกษุุใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(โส		ภิกฺขูุ)	อ.ภิกษุุนั้น		ขูีณฺาสโว	ชื่่�อว่าขูีณฺาสว	(ผูู้้มีอาสวะสิ้นแล้ว,	ผูู้้หมดสิ้นอาสวะแล้ว),	ได้แก่
ภิกษุุ.
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สกลวิหาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สกโล		จ		โส		วิหาโร		จาติ		สกลวิหาโร.	(สกล	+	วิหาร)
	 สกโล		จ	อ.ทั้งสิ้นด้วย		โส	อ.ทั้งสิ้นนั้น		วิหาโร		จ	เป็นวิหารด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สกล-
วิหาโร	ชื่่�อว่าสกลวิหาร.	(วิหารทั้งสิ้น)

อิจฺฺฉาจฺาโร

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส,	มัชื่เฌโลปสมาส,	ลบ	วสศัพท์	มีวิเคราะห์ว่า
 อุิจฺฉัาย  วิเสุนุ  อุาจาโร  อุิจฺฉัาจาโร. (อุิจฺฉัา + วิสุ + อุาจาร)
	 อาจาโร	 อ.ความประพฤติ	 	 วเสน	ด้วยอํานาจ	 	อิจฺฉาย	แห่งความอยาก		อิจฺฉาจาโร	 ชื่่�อว่า 
อิจฺฉาจาร.	(ความประพฤติด้วยอํานาจแห่งความอยาก)	

สงฺฺฆิิกา,  อาวาสา

	 เป็นสังสัฏ€าทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สงฺฆสฺส		สนฺตกา		สงฺฆิกา,		อาวาสา.	(สงฺฆ	+	ณฺิกปัจจัย)
	 (อาวาสา)	อ.อาวาส	ท.		สนฺตกา	อันเป็นขูองมีอยู่		สงฺฆสฺส	ขูองสงฆ์		สงฺฆิกา	ชื่่�อว่าสงฺฆิกา	
(อันเป็นขูองมีอยู่ขูองสงฆ์),	ได้แก่อาวาสทั้งหลาย.

วิหารํมชฺโฌ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิหารสฺส		มชืฺ่โฌ		วิหารมชืฺ่โฌ.	(วิหาร	+	มชืฺ่ฌ)
	 มชืฺ่โฌ	อ.ท่ามกลาง		วิหารสฺส	แห่งวิหาร		วิหารมชืฺ่โฌ	ชื่่�อว่าวิหารมชืฺ่ฌ.	(ท่ามกลางวิหาร)

ปณีีตเสนาสนานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ปณีีติานุิ  จ  ติานุิ  เสุนุาสุนุานุิ  จาติิ  ปณีีติเสุนุาสุนุานุิ. (ปณีีติ + เสุนุาสุนุ)
	 ปณฺีตานิ		จ	อ.อันประณฺีต	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันประณฺีต	ท.	เหล่านั้น		เสนาสนานิ		จ	เป็น
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เสนาสนะด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปณฺีตเสนาสนานิ	ชื่่�อว่าปณฺีตเสนาสน.	(เสนาสนะอันประณฺีต)

สนฺทฺิฏฺ€ีสมฺภิตฺฺตฺาทฺโย,  ภิิกฺขูู

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สนฺทิฏฺ€า		จ		สมฺภตฺตา		จ		สนฺทิฏฺ€สมฺภตฺตา.	(สนฺทิฏฺ€	+	สมฺภตฺต)	อิตรีตรโยคทวันท-
สุมฺาสุ
	 	 สนฺทิฏฺ€า		จ	อ.ภิกษุุผูู้้เห็นกันดีแล้ว	ท.	ด้วย		สมฺภตฺตา		จ	อ.ภิกษุุผูู้้คบกันดีแล้ว	ท.	ด้วย		
สนฺทิฏฺ€สมฺภตฺตา	ชื่่�อว่าสนฺทิฏฺ€สมฺภตฺต.	(ภิกษุุผูู้้เห็นกันดีแล้วและภิกษุุผูู้้คบกันดีแล้ว)
	 ๒.	 สนฺทิฏฺ€สมฺภตฺตา		อาทิ		เยสนฺติ		สนฺทิฏฺ€สมฺภตฺตาทโย,		ภิกฺขูู.	(สนฺทิฏฺ€สมฺภตฺต	+	อาทิ)	
ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	
	 	 สนฺทิฏฺ€สมฺภตฺตา	อ.ภิกษุุผูู้้เห็นกันดีแล้วและผูู้้คบกันดีแล้ว	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(ภิกฺขููนํ)	
แห่งภิกษุุ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ภิกฺขูู)	อ.ภิกษุุ	ท.	เหล่านั้น		สนฺทิฏฺ€-
สมฺภตฺตาทโย	ชื่่�อว่าสนฺทิฏฺ€สมฺภตฺตาทิ	(มีภิกษุุผูู้้เห็นกันดีแล้วและผูู้้คบกันดีแล้ว),	ได้แก่ภิกษุุทั้งหลาย.

วรํเสนาสนํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วรญฺฺจ		ตํ		เสนาสนญฺฺจาติ		วรเสนาสนํ.	(วร	+	เสนาสน)
	 วรํ		จ	อ.อันประเสริฐด้วย		ตํ	อ.อันประเสริฐนั้น		เสนาสนํ		จ	เป็นเสนาสนะด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		วรเสนาสนํ	ชื่่�อว่าวรเสนาสน.	(เสนาสนะอันประเสริฐ)

อาคนฺตฺุกภิิกฺขูู

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคนฺตุกา		จ		เต		ภิกฺขูู		จาติ		อาคนฺตุกภิกฺขูู.	(อาคนฺตุก	+	ภิกฺขูุ)
	 อาคนฺตุกา		จ	อ.ผูู้้จรมา	ท.	ด้วย		เต	อ.ผูู้้จรมา	ท.	เหล่านั้น		ภิกฺขูู		จ	เป็นภิกษุุด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		อาคนฺตุกภิกฺขูู	ชื่่�อว่าอาคนฺตุกภิกฺขูุ.	(ภิกษุุผูู้้จรมา)
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ปจฺฺจฺนฺตฺิมานิ,  เสนาสนานิ

	 เป็นสังสัฏ€าทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปจฺจนฺเต		€ิตานิ		ปจฺจนฺติมานิ,		เสนาสนานิ.	(ปจฺจนฺต	+	อิมปัจจัย)
	 (เสนาสนานิ)	อ.เสนาสนะ	ท.		€ิตานิ	อันตั้งอยู่แล้ว		ปจฺจนฺเต	ในปลายแดน		ปจฺจนฺติมานิ	ชื่่�อว่า
ปจฺจนฺติม	(อันตั้งอยู่ปลายแดน),	ได้แก่เสนาสนะทั้งหลาย.

ลามกเสนาสนานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ลามกานิ		จ		ตานิ		เสนาสนานิ		จาติ		ลามกเสนาสนานิ.	(ลามก	+	เสนาสน)
	 ลามกานิ		จ	อ.อันเลว	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันเลว	ท.	เหล่านั้น		เสนาสนานิ		จ	เป็นเสนาสนะ
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ลามกเสนาสนานิ	ชื่่�อว่าลามกเสนาสน.	(เสนาสนะอันเลว)

อมนุสฺสปรํิคฺคหิตฺานิ,  เสนาสนานิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. นุ  มฺนุุสฺุโสุ  อุมฺนุุสฺุโสุ. (นุ + มฺนุุสฺุสุ) นุนุิบาติบุพฺพฺบทกััมฺมฺธารยสุมฺาสุ
	 	 มนุสฺโส	อ.มนุษุย์		น	หามิได้		อมนุสฺโส	ชื่่�อว่าอมนุสฺส.	(ไม่ใชื่่มนุษุย์,	อมนุษุย์)
	 ๒.	 อมนุสฺเสน	 	 ปริคฺคหิตานิ	 	 อมนุสฺสปริคฺคหิตานิ,	 	 เสนาสนานิ.	 (อมนุสฺส	 +	 ปริคฺคหิต)	 
ติติิยาติัปปุริสุสุมฺาสุ
	 	 (เสนาสนานิ)	 อ.เสนาสนะ	 ท.	 	 อมนุสฺเสน	 อันอมนุษุย์	 	 ปริคฺคหิตานิ	 ถ่อเอารอบแล้ว		 
อมนุสฺสปริคฺคหิตานิ	ชื่่�อว่าอมนุสฺสปริคฺคหิต	(อันอมนุษุย์ถ่อเอารอบแล้ว),	ได้แก่เสนาสนะทั้งหลาย.

มาตฺาปิตฺโรํ

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มาตา		จ		ปิตา		จ		มาตาปิตโร.	(มาตุ	+	ปิตุ)
	 มาตา		จ	อ.มารดาด้วย		ปิตา		จ	อ.บิดาด้วย		มาตาปิตโร	ชื่่�อว่ามาตาปิตุ.	(มารดาและบิดา)
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จฺตฺุปฺปจฺฺจฺยปูชา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 จตฺตาโร		ปจฺจยา		จตุปฺปจฺจยา.	(จตุ	+	ปจฺจย)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 ปจฺจยา	อ.ปัจจัย	ท.		จตฺตาโร	สี�		จตุปฺปจฺจยา	ชื่่�อว่าจตุปฺปจฺจย.	(ปัจจัย	๔)
	 ๒.	 จตุปฺปจฺจเยหิ		ปูชื่า		จตุปฺปจฺจยปูชื่า.	(จตุปฺปจฺจย	+	ปูชื่า)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 ปูชื่า	อ.การบูชื่า		จตุปฺปจฺจเยหิ	ด้วยปัจจัยสี�	ท.		จตุปฺปจฺจยปูชื่า	ชื่่�อว่าจตุปฺปจฺจยปูชื่า.	(การ
บูชื่าด้วยปัจจัย	๔)

อุโปสถาคารํทฺิกรํณฺวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	และฉัฏฐี-
ตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 อุโปสถสฺส		อาคารํ		อุโปสถาคารํ.	(อุโปสถ	+	อาคาร)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อาคารํ	อ.เร่อน		อุโปสถสฺส	แห่งอุโบสถ		อุโปสถาคารํ	ชื่่�อว่าอุโปสถาคาร.	(เร่อนอุโบสถ)
	 ๒.	 อุโปสถาคารํ		อาทิ		 เยสนฺติ		อุโปสถาคาราทีนิ,		 เสนาสนานิ.	 (อุโปสถาคาร	+	อาทิ)	 
ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส
	 	 อุโปสถาคารํ	อ.เร่อนแห่งอุโบสถ		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(เสนาสนานํ)	แห่งเสนาสนะ	ท.	เหล่า
ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		เสนาสนานิ)	อ.เสนาสนะ	ท.	เหล่านั้น		อุโปสถาคาราทีนิ	
ชื่่�อว่าอุโปสถาคาราทิ	(มีเร่อนอุโบสถเป็นต้น),	ได้แก่เสนาสนะทั้งหลาย.
	 ๓.	 อุโปสถาคาราทีนํ		กรณฺํ		อุโปสถาคาราทิกรณฺํ.	(อุโปสถาคาราทิ	+	กรณฺ)	ฉัฏฐีตัปปุริส-
สุมฺาสุ
	 	 กรณฺํ	อ.การกระทํา		อุโปสถาคาราทีนํ		(เสนาสนานํ)	ซึ่่�งเสนาสนะ	ท.	มีเร่อนแห่งอุโบสถ
เป็นต้น		อุโปสถาคาราทิกรณฺํ	ชื่่�อว่าอุโปสถาคาราทิกรณฺ.	(การกระทําเสนาสนะมีเร่อนอุโบสถเป็นต้น)
	 ๔.	 อุโปสถาคาราทิกรณฺสฺส	 	 วโส	 	 อุโปสถาคาราทิกรณฺวโส.	 (อุโปสถาคาราทิกรณฺ	 +	 วส)	
ฉััฏฐีีติัปปุริสุสุมฺาสุ
	 	 วโส	อ.อํานาจ		อุโปสถาคาราทิกรณฺสฺส	แห่งการกระทําซึ่่�งเสนาสนะมีเร่อนแห่งอุโบสถเป็นต้น		
อุโปสถาคาราทิกรณฺวโส	 ชื่่�อว่าอุโปสถาคาราทิกรณฺวส.	 (อํานาจแห่งการกระทําเสนาสนะมีเร่อนอุโบสถ
เป็นต้น)	
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นวกมฺมํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นวญฺฺจ		ตํ		กมฺมญฺฺจาติ		นวกมฺมํ.	(นว	+	กมฺม)
	 นวํ		จ	อ.อันใหม่ด้วย		ตํ	อ.อันใหม่นั้น		กมฺมํ		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		นวกมฺมํ	
ชื่่�อว่านวกมฺม.	(กรรมใหม่,	นวกรรม)

สกฏโคณฺวาสีผรํสุอาทฺีนิ,  วตฺฺถูนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สกฏญฺฺจ		โคโณฺ		จ		วาสี		จ		ผู้รสุ		จ		สกฏโคณฺวาสีผู้รสู.	(สกฏ	+	โคณฺ	+	วาสี	+	
ผู้รสุ)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 สกฏํ		จ	อ.เกวียนด้วย		โคโณฺ		จ	อ.โคตัวผูู้้ด้วย		วาสี		จ	อ.มีดด้วย		ผู้รสุ		จ	อ.ขูวาน
ด้วย		สกฏโคณฺวาสีผู้รสู	ชื่่�อว่าสกฏโคณฺวาสีผู้รสุ.	(เกวียน	โคตัวผูู้้	มีด	และขูวาน)
	 ๒.	 สกฏโคณฺวาสีผู้รสู		อาทิ		เยสนฺติ		สกฏโคณฺวาสีผู้รสุอาทีนิ,		วตฺถูนิ.	(สกฏโคณฺวาสีผู้รสุ	
+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	
	 	 สกฏโคณฺวาสีผู้รสู	อ.เกวียน	โคตัวผูู้้	มีด	และขูวาน	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วตฺถูนํ)	แห่ง
วัตถุ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่านั้น		สกฏโคณฺ- 
วาสีผู้รสุอาทีนิ	ชื่่�อว่า	สกฏโคณฺวาสีผู้รสุอาทิ	(มีเกวียน	โคตัวผูู้้	มีด	และขูวานเป็นต้น),	ได้แก่วัตถุทั้งหลาย.

ยาคุมตฺฺตฺํ,  วตฺฺถุ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ยาคุ		มตฺตา		ยสฺสาติ		ยาคุมตฺตํ,		วตฺถุ.	(ยาคุ	+	มตฺตา)
	 ยาคุ	อ.ขู้าวต้ม		มตฺตา	เป็นประมาณฺ		ยสฺส		(วตฺถุสฺส)	แห่งวัตถุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(ตํ		วตฺถุ)	อ.วัตถุนั้น		ยาคุมตฺตํ	ชื่่�อว่ายาคุมตฺต	(มีขู้าวต้มเป็นประมาณฺ,	สักว่าขู้าวต้ม),	ได้แก่
วิัติถุ.

ปิวนาทฺีนิ,  กิจฺฺจฺานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปิวนํ		อาทิ		เยสนฺติ		ปิวนาทีนิ,		กิจฺจานิ.	(ปิวน	+	อาทิ)
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	 ปิวนํ	อ.การด่�ม		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(กิจฺจานํ)	แห่งกิจ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		 (ตานิ		กิจฺจานิ)	อ.กิจ	ท.	เหล่านั้น		ปิวนาทีนิ	ชื่่�อว่าปิวนาทิ	 (มีการด่�มเป็นต้น),	ได้แก่กิจทั้ง
หลาย.	

เอวรํูปานิ,  กิจฺฺจฺากิจฺฺจฺานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอวํ		รูปํ		เยสนฺติ		เอวรูปานิ,		กิจฺจากิจฺจานิ.	(เอวํ	+	รูป)
	 เอวํ	อ.อย่างนี้		รูปํ	เป็นรูป		เยสํ		(กิจฺจากิจฺจานํ)	แห่งกิจน้อยและกิจใหญ่่	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		กิจฺจากิจฺจานิ)	อ.กิจน้อยและกิจใหญ่่	ท.	เหล่านั้น		เอวรูปานิ	ชื่่�อว่า 
เอวรูป	(มีอย่างนี้เป็นรูป,	เห็นปานนี้),	ได้แก่กิจน้อยและกิจใหญ่่.

ขูุทฺฺทฺกมหนฺตฺานิ,  กิจฺฺจฺานิ

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ขูุทฺทกานิ		จ		ตานิ		มหนฺตานิ		จาติ		ขูุทฺทกมหนฺตานิ,		กิจฺจานิ.	(ขูุทฺทก	+	มหนฺต)
	 ตานิ		(กิจฺจานิ)	อ.กิจ	ท.	เหล่านั้น		ขูุทฺทกานิ		จ	อันเล็กด้วย		มหนฺตานิ		จ	อันใหญ่่ด้วย		 
อิติ	เพราะเหตุนั้น		ขูุทฺทกมหนฺตานิ	ชื่่�อว่าขูุทฺทกมหนฺต	(ทั้งเล็กทั้งใหญ่่),	ได้แก่กิจทั้งหลาย.

เอกกิจฺฺจฺํ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอกญฺฺจ		ตํ		กิจฺจญฺฺจาติ		เอกกิจฺจํ.	(เอก	+	กิจฺจ)
	 เอกํ	 	 จ	 อ.อย่างหน่�งด้วย	 	 ตํ	 อ.อย่างหน่�งนั้น	 	 กิจฺจํ	 	 จ	 เป็นกิจด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 
เอกกิจฺจํ	ชื่่�อว่าเอกกิจฺจ.	(กิจอย่างหน่�ง)

มคฺคผลานิ

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มคฺคา		จ		ผู้ลานิ		จ		มคฺคผู้ลานิ.	(มคฺค	+	ผู้ล)
	 มคฺคา		จ	อ.มรรค	ท.	ด้วย		ผู้ลานิ		จ	อ.ผู้ล	ท.	ด้วย		มคฺคผู้ลานิ	ชื่่�อว่ามคฺคผู้ล.	(มรรคและ
ผู้ล)
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จฺนฺโทฺทฺโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 จนฺุทสฺุสุ  อุุทโย  จนฺุโททโย. (จนฺุท + อุุทย)
	 อุทโย	อ.กาลเป็นที�ขู่้นไป		จนฺทสฺส	แห่งพระจันทร์		จนฺโททโย	ชื่่�อว่าจนฺโททย.	(กาลเป็นที�ขู่้นไปแห่ง
พระจันทร์)

อุปฺปชฺชนกตฺณฺฺหา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุปฺปชืฺ่ชื่นกา		จ		สา		ตณฺฺหา		จาติ		อุปฺปชืฺ่ชื่นกตณฺฺหา.	(อุปฺปชืฺ่ชื่นกา	+	ตณฺฺหา)
	 อุปฺปชืฺ่ชื่นกา		จ	อ.อันเกิดขู่้นด้วย		สา	อ.อันเกิดขู่้นนั้น		ตณฺฺหา		จ	เป็นตัณฺหาด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		อุปฺปชืฺ่ชื่นกตณฺฺหา	ชื่่�อว่าอุปฺปชืฺ่ชื่นกตณฺฺหา.	(ตัณฺหาที�เกิดขู่้น)

นววิธมาโน

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 นว		วิธา		ยสฺสาติ		นววิโธ,		มาโน.	(นว	+	วิธ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส
	 	 วิธา	อ.อย่าง	ท.		นว	เก้า		ยสฺส		(มานสฺส)	แห่งมานะใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		(โส		มาโน)	อ.มานะนั้น		นววิโธ	ชื่่�อว่านววิธ	(มี	๙	อย่าง),	ได้แก่มานะ.
 ๒. นุวิวิิโธ  จ  โสุ  มฺาโนุ  จาติิ  นุวิวิิธมฺาโนุ. (นุวิวิิธ + มฺานุ) วิิเสุสุนุบุพฺพฺบทกััมฺมฺธารยสุมฺาสุ
	 	 นววิโธ		จ	อ.อันมีอย่างเก้าด้วย		โส	อ.อันมีอย่างเก้านั้น		มาโน		จ	เป็นมานะด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		นววิธมาโน	ชื่่�อว่านววิธมาน.	(มานะมี	๙	อย่าง)

เทฺสนาวสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เทสนาย		อวสานํ		เทสนาวสานํ.	(เทสนา	+	อวสาน)
	 อวสานํ	อ.กาลอันเป็นที�สิ้นสุดลง		เทสนาย	แห่งเทศนา		เทสนาวสานํ	ชื่่�อว่าเทสนาวสาน.	(เวลา
จบเทศนุา)
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โสตฺาปตฺฺตฺิผลาทฺีนิ 

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โสตาปตฺติผู้ลํ		อาทิ		เยสํ		ตานิ		โสตาปตฺติผู้ลาทีนิ,		อริยผู้ลานิ.	(โสตาปตฺติผู้ล	+	อาทิ)

	 โสตาปตฺติผู้ลํ	อ.โสดาปัตติผู้ล		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(อริยผู้ลานํ)	แห่งอริยผู้ล	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มี

อยู่,	 	 ตานิ	 	 (อริยผู้ลานิ)	 อ.อริยผู้ล	ท.	 เหล่านั้น	 	 โสตาปตฺติผู้ลาทีนิ	 ชื่่�อว่าโสตาปตฺติผู้ลาทิ,	 ได้แก่อริยผู้ล 

ทั้งหลาย.	(มีโสดาปัตติผู้ลเป็นต้น)

จฺกฺขูุปโถ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จกฺขูุสฺส		ปโถ		จกฺขูุปโถ.	(จกฺขูุ	+	ปถ)
	 ปโถ	อ.คลอง		จกฺขูุสฺส	แห่งจักษุุ		จกฺขูุปโถ	ชื่่�อว่าจกฺขูุปถ.	(คลองแห่งจักษุุ)

กตฺิปาหํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 กติปยญฺฺจ		ตํ		อหญฺฺจาติ		กติปาหํ.	(กติปย	+	อห)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 กติปยํ		จ	อ.เล็กน้อยด้วย		ตํ	อ.เล็กน้อยนั้น		อหํ		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		กติปาหํ	

ชื่่�อว่ากติปาห.	(วันเล็กน้อย) 

ตฺิลตฺณฺฺฑุลสปฺปิผาณฺิตฺวตฺฺถจฺฺฉิาทฺนาทฺิปุณฺฺณฺานิ,  สกฏสตฺานิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	 โดยมีอวธารณฺบุพพบทกัมมธารยสมาส	 อิตรีตรโยคทวันทสมาส	 และ 
ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 วตฺถเมว		อจฺฉาทนํ		วตฺถจฺฉาทนํ.	(วตฺถ	+	อจฺฉาทน)	อวธารณฺบุพพบทกัมมธารยสมาส	
	 	 วตฺถํ	 	 เอว	 อ.ผู้้านั�นเทียว	 	 อจฺฉาทนํ	 เป็นวัตถุเป็นเคร่�องปกปิด	 	 วตฺถจฺฉาทนํ	 ชื่่�อว่า 
วตฺถจฺฉาทน.	(วัตถุเคร่�องปกปิดค่อผู้้า)
	 ๒.	 ติลญฺฺจ		ตณฺฺฑุลญฺฺจ		สปฺปิ		จ		ผู้าณฺิตญฺฺจ		วตฺถจฺฉาทนญฺฺจ		ติลตณฺฺฑุลสปฺปิผู้าณฺิตวตฺถจฺ-
ฉาทนานิ.	(ติล	+	ตณฺฺฑุล	+	สปฺปิ	+	ผู้าณฺิต	+	วตฺถจฺฉาทน)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 ติลํ		จ	อ.งาด้วย		ตณฺฺฑุลํ		จ	อ.ขู้าวสารด้วย		สปฺปิ		จ	อ.เนยใสด้วย		ผู้าณฺิตํ		จ	อ.นํ้า-
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อ้อยด้วย	 	 วตฺถจฺฉาทนํ	 	 จ	 อ.วัตถุเป็นเคร่�องปกปิดค่อผู้้าด้วย	 	 ติลตณฺฺฑุลสปฺปิผู้าณฺิตวตฺถจฺฉาทนานิ	 
ชื่่�อว่าติลตณฺฺฑุลสปฺปิผู้าณฺิตวตฺถจฺฉาทน.	(งา	ขู้าวสาร	เนยใส	นํ้าอ้อย	และวัตถุเป็นเคร่�องปกปิดค่อผู้้า)		
	 ๓.	 ติลตณฺฺฑุลสปฺปิผู้าณฺิตวตฺถจฺฉาทนานิ	 	 อาทิ	 	 เยสนฺติ	 	 ติลตณฺฺฑุลสปฺปิผู้าณฺิตวตฺถจฺ- 
ฉาทนาทีนิ,		วตฺถูนิ.	(ติลตณฺฺฑุลสปฺปิผู้าณฺิตวตฺถจฺฉาทน	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส
	 	 ติลตณฺฺฑุลสปฺปิผู้าณฺิตวตฺถจฺฉาทนานิ	 อ.งา	 ขู้าวสาร	 เนยใส	 นํ้าอ้อย	 และวัตถุเป็นเคร่�อง
ปกปิดค่อผู้้า	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วตฺถูนํ)	แห่งวัตถุ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
(ตานิ		วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่านั้น		ติลตณฺฺฑุลสปฺปิผู้าณฺิตวตฺถจฺฉาทนาทีนิ	ชื่่�อว่าติลตณฺฺฑุลสปฺปิผู้าณฺิต-
วตฺถจฺฉาทนาทิ	 (มีงา	 ขู้าวสาร	 เนยใส	 นํ้าอ้อย	 และวัตถุเป็นเคร่�องปกปิดค่อผู้้าเป็นต้น),	 ได้แก่วัตถุ 
ทั้งหลาย.
	 ๔.	 ติลตณฺฺฑุลสปฺปิผู้าณฺิตวตฺถจฺฉาทนาทีหิ	 	 ปุณฺฺณฺานิ	 	 ติลตณฺฺฑุลสปฺปิผู้าณฺิตวตฺถจฺฉาทนาทิ-
ปุณฺฺณฺานิ,		ปญฺฺจ		สกฏสตานิ.	(ติลตณฺฺฑุลสปฺปิผู้าณฺิตวตฺถจฺฉาทนาทิ	+	ปุณฺฺณฺ)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (สกฏสตานิ)	อ.ร้อยแห่งเกวียน	ท.		ปุณฺฺณฺานิ	อันเต็มแล้ว		ติลตณฺฺฑุลสปฺปิผู้าณฺิตวตฺถจฺ-
ฉาทนาทีหิ		(วตฺถูหิ)	ด้วยวัตถุ	ท.	มีงา	ขู้าวสาร	เนยใส	นํ้าอ้อย	และวัตถุเป็นเคร่�องปกปิดค่อผู้้าเป็นต้น		
ติลตณฺฺฑุลสปฺปิผู้าณฺิตวตฺถจฺฉาทนาทิปุณฺฺณฺานิ	ชื่่�อว่าติลตณฺฺฑุลสปฺปิผู้าณฺิตวตฺถจฺฉาทนาทิปุณฺฺณฺ	(อันเต็มแล้ว
ด้วยวัตถุมีงา	ขู้าวสาร	เนยใส	นํ้าอ้อย	และวัตถุเป็นเคร่�องปกปิดค่อผู้้าเป็นต้น),	ได้แก่เกวียน	๕๐๐	เล่ม.

สกฏสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สกฏานํ		สตานิ		สกฏสตานิ.	(สกฏ	+	สต)
	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		สกฏานํ	แห่งเกวียน	ท.		สกฏสตานิ	ชื่่�อว่าสกฏสต.	(เกวียน	๑๐๐	เล่ม)

ทฺฏฺ€ีุกามา,  อยฺยา

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส,	กิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทฏฺ€ุํ		กาเมนฺตีติ		ทฏฺ€ุกามา,		อยฺยา.	(ทฏฺ€ุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณฺปัจจัย)
	 (เย		อยฺยา)	อ.พระคุณฺเจ้า	ท.	เหล่าใด		กาเมนฺติ	ย่อมใคร่		ทฏฺ€ุํ	เพ่�ออันเห็น		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		(เต		อยฺยา)	อ.พระคุณฺเจ้า	ท.	เหล่านั้น		ทฏฺ€ุกามา	ชื่่�อว่าทฏฺ€ุกาม	(ผูู้้ใคร่เพ่�อจะเห็น,	ผูู้้ใคร่เพ่�อจะ
เฝ้้า,	ผูู้้ประสงค์จะเฝ้้า),	ได้แก่พระคุณฺเจ้าทั้งหลาย.
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ปิณฺฺฑปาตฺาทฺีนิ,  วตฺฺถูนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปิณฺฺฑปาโต		อาทิ		เยสนฺติ		ปิณฺฺฑปาตาทีนิ,		วตฺถูนิ.	(ปิณฺฺฑปาต	+	อาทิ)

	 ปิณฺฺฑปาโต	อ.บิณฺฑบาต		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วตฺถูนํ)	แห่งวัตถุ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่านั้น		ปิณฺฺฑปาตาทีนิ	ชื่่�อว่าปิณฺฺฑปาตาทิ	(มีบิณฺฑบาตเป็นต้น),	

ได้แก่วัตถุทั้งหลาย.

ภิิกฺขูุสงฺฺโฆิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภิกฺขููนํ		สงฺโฆ		ภิกฺขูุสงฺโฆ.	(ภิกฺขูุ	+	สงฺฆ)
	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขููนํ	แห่งภิกษุุ	ท.		ภิกฺขูุสงฺโฆ	ชื่่�อว่าภิกฺขูุสงฺฆ.	(หมู่ภิกษุุ,	ภิกษุุสงฆ์)

ภิิกฺขูุนีสงฺฺโฆิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภิกฺขูุนีนํ		สงฺโฆ		ภิกฺขูุนีสงฺโฆ.	(ภิกฺขูุนี	+	สงฺฆ)
	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขูุนีนํ	แห่งภิกษุุณฺี	ท.		ภิกฺขูุนีสงฺโฆ	ชื่่�อว่าภิกฺขูุนีสงฺฆ.	(หมู่ภิกษุุณฺี,	ภิกษุุณฺีสงฆ์)

ชนสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ชื่นานํ		สหสฺสานิ		ชื่นสหสฺสานิ.	(ชื่น	+	สหสฺส)
	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		ชื่นานํ	แห่งชื่น	ท.		ชื่นสหสฺสานิ	ชื่่�อว่าชื่นสหสฺส.	(ชื่น	๑,๐๐๐	คน)	

ยาคุภิตฺฺตฺาทฺีนิ,  วตฺฺถูนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ยาคุ		จ		ภตฺตญฺฺจ		ยาคุภตฺตานิ.	(ยาคุ	+	ภตฺต)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 ยาคุ		จ	อ.ขู้าวต้มด้วย		ภตฺตํ		จ	อ.ขู้าวสวยด้วย		ยาคุภตฺตานิ	ชื่่�อว่ายาคุภตฺต.	(ขู้าวต้ม
และขู้าวสวย)
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	 ๒.	 ยาคุภตฺตานิ		อาทิ		เยสนฺติ		ยาคุภตฺตาทีนิ,		วตฺถูนิ.	(ยาคุภตฺต	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส
	 	 ยาคุภตฺตานิ	อ.ขู้าวต้มและขู้าวสวย	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วตฺถูนํ)	แห่งวัตถุ	ท.	เหล่า
ใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่านั้น		ยาคุภตฺตาทีนิ	ชื่่�อว่ายาคุ- 
ภตฺตาทิ	(มีขู้าวต้มและขู้าวสวยเป็นต้น),	ได้แก่วัตถุทั้งหลาย.	

เวกลฺลํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิกลสฺส		ภาโว		เวกลฺลํ.	(วิกล	+	ณฺฺยปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		วิกลสฺส		(วตฺถุสฺส)	แห่งวัตถุอันพร่อง		เวกลฺลํ	ชื่่�อว่าเวกลฺล.	 (ความเป็น 
แห่งวัตถุอันพร่อง,	ความบกพร่อง)

นิกฺขูนฺตฺภิาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิกฺขูนฺตสฺส		ภาโว		นิกฺขูนฺตภาโว.	(นิกฺขูนฺต	+	ภาว)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		นิกฺขูนฺตสฺส		(คหปติสฺส)	แห่งคฤหบดี	ผูู้้ออกไปแล้ว		นิกฺขูนฺตภาโว	ชื่่�อว่า 
นิกฺขูนฺตภาว.	(ความที�คฤหบดีเป็นผูู้้ออกไปแล้ว)

ยาคุขูชฺชกภิตฺฺตฺปานกาทฺีนิ,  วตฺฺถูนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้	
	 ๑.	 ยาคุ		จ		ขูชืฺ่ชื่กญฺฺจ		ภตฺตญฺฺจ		ปานกญฺฺจ		ยาคุขูชืฺ่ชื่กภตฺตปานกานิ.	(ยาคุ	+	ขูชืฺ่ชื่ก	+	
ภตฺต	+	ปานก)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 ยาคุ		จ	อ.ขู้าวต้มด้วย		ขูชืฺ่ชื่กํ		จ	อ.ขูองอันบุคคลพ่งเคี้ยวด้วย		ภตฺตํ		จ	อ.ขู้าวสวยด้วย		 
ปานกํ		จ	อ.นํ้าอันบุคคลพ่งด่�มด้วย		ยาคุขูชืฺ่ชื่กภตฺตปานกานิ	ชื่่�อว่ายาคุขูชืฺ่ชื่กภตฺตปานก.	(ขู้าวต้ม	ขูอง
ควรเคี้ยว	ขู้าวสวย	และนํ้าด่�ม)
	 ๒.	 ยาคุขูชืฺ่ชื่กภตฺตปานกานิ		อาทิ		เยสนฺติ		ยาคุขูชืฺ่ชื่กภตฺตปานกาทีนิ,		วตฺถูนิ.	(ยาคุขูชืฺ่ชื่ก-
ภตฺตปานก	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส
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	 	 ยาคุขูชืฺ่ชื่กภตฺตปานกานิ	 อ.ขู้าวต้ม	 ขูองอันบุคคลพ่งเคี้ยว	 ขู้าวสวย	 และนํ้าอันบุคคลพ่งด่�ม	
ท.		อาทิ	 เป็นต้น		เยสํ		 (วตฺถูนํ)	แห่งวัตถุ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (ตานิ		 
วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่านั้น		ยาคุขูชืฺ่ชื่กภตฺตปานกาทีนิ	ชื่่�อว่ายาคุขูชืฺ่ชื่กภตฺตปานกาทิ	(มีขู้าวต้ม	ขูองควร
เคี้ยว	ขู้าวสวย	และนํ้าด่�มเป็นต้น),	ได้แก่วัตถุทั้งหลาย.			 		

ยถาปูรํานิ,  ปญฺฺจฺ  สกฏสตฺานิ

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เย		เย		ปูรานิ		ยถาปูรานิ,		ปญฺฺจ		สกฏสตานิ.	(ยถา	+	ปูร)
	 (ปญฺฺจ		สกฏสตานิ)	อ.ร้อยแห่งเกวียน	ท.	ห้า		ปูรานิ	อันเต็ม		เย		เย	เหล่าใดๆ		ยถาปูรานิ	
ชื่่�อว่ายถาปูร	(อันเต็มอย่างไรๆ,	ตามที�เต็ม),	ได้แก่เกวียน	๕๐๐	เล่ม.

อภิิหฏปณฺฺณฺากาโรํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อภิหโฏ		จ		โส		ปณฺฺณฺากาโร		จาติ		อภิหฏปณฺฺณฺากาโร.	(อภิหฏ	+	ปณฺฺณฺาการ)
	 อภิหโฏ		จ	อ.อันถูกนําไปเฉพาะแล้วด้วย		โส	อ.อันถูกนําไปเฉพาะแล้วนั้น		ปณฺฺณฺากาโร		จ	เป็น
บรรณฺาการด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อภิหฏปณฺฺณฺากาโร	ชื่่�อว่าอภิหฏปณฺฺณฺาการ.	(บรรณฺาการอันถูกนําไป
เฉพาะแล้ว)	

วฑฺฒมานกจฺฺฉิายา,  เวลา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วฑฺฒํมานา		ฉายา		ยสฺสาติ		วฑฺฒํมานจฺฉายา,		เวลา.	(วฑฺฒํมานา	+	ฉายา)
	 ฉายา	อ.เงา		วฑฺฒํมานา	อันเจริญ่อยู่		ยสฺสา		(เวลาย)	แห่งเวลาใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(สา		เวลา)	อ.เวลานั้น		วฑฺฒํมานจฺฉายา	ชื่่�อว่าวฑฺฒํมานจฺฉายา	(มีเงาอันเจริญ่อยู่,	เที�ยงวัน),	
ได้แก่เวลา.
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อุปาสกสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุปาสกานํ		สตานิ		อุปาสกสตานิ.	(อุปาสก	+	สต)
	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		อุปาสกานํ	แห่งอุบาสก	ท.		อุปาสกสตานิ	ชื่่�อว่าอุปาสกสต.	(อุบาสกหน่�งร้อย)

วนฺทฺนกาโล  

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วนฺทนญฺฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		วนฺทนกาโล.	(วนฺทน	+	กาล)
	 วนฺทนํ		จ	อ.เป็นที�ไหว้ด้วย		ตํ	อ.เป็นที�ไหว้นั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		 
วนฺทนกาโล	ชื่่�อว่าวนฺทนกาล.	(กาลเป็นที�ไหว้)

รําชมาโน

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รญฺฺโญฺ		มาโน		ราชื่มาโน.	(ราชื่	+	มาน)
	 มาโน	อ.เคร่�องนับ		รญฺฺโญฺ	แห่งพระราชื่า		ราชื่มาโน	ชื่่�อว่าราชื่มาน.	(เคร่�องนับแห่งพระราชื่า)

อฏฺ€ีกรํีสมตฺฺโตฺ,  ปเทฺโส

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 อฏฺ€		กรีสานิ		อฏฺ€กรีสานิ.	(อฏฺ€	+	กรีส)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 กรีสานิ	อ.กรีส	ท.		อฏฺ€	แปด		อฏฺ€กรีสานิ	ชื่่�อว่าอฏฺ€กรีส.	(แปดกรีส)
	 ๒.	 อฏฺ€กรีสานิ		มตฺตา		ยสฺสาติ		อฏฺ€กรีสมตฺโต,		ปเทโส.	 (อฏฺ€กรีส	+	มตฺตา)	ฉัฏฐี- 
ทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส
	 	 อฏฺ€กรีสานิ	 อ.กรีสแปด	 ท.	 	 มตฺตา	 เป็นประมาณฺ	 	 ยสฺส	 	 (ปเทสสฺส)	 แห่งประเทศใด		 
(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปเทโส)	อ.ประเทศนั้น		อฏฺ€กรีสมตฺโต	ชื่่�อว่าอฏฺ€กรีสมตฺต	(มี	๘	
กรีสเป็นประมาณฺ,	มีประมาณฺ	๘	กรีส),	ได้แก่ประเทศ,	สถานที�.
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ชนฺนุมตฺฺตฺํ,  €ีานํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ชื่นฺนุ		มตฺตา		ยสฺสาติ		ชื่นฺนุมตฺตํ,		€านํ.	(ชื่นฺนุ	+	มตฺตา)
	 ชื่นฺนุ	อ.เขู่า		มตฺตา	เป็นประมาณฺ		ยสฺส		(€านสฺส)	แห่งที�ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
(ตํ		€านํ)	อ.ที�นั้น		ชื่นฺนุมตฺตํ	ชื่่�อว่าชื่นฺนุมตฺต	(มีเขู่าเป็นประมาณฺ,	ประมาณฺเขู่า),	ได้แก่ที�.	

ปญฺฺจฺวณฺฺณฺานิ,  ทฺิพฺฺพฺปุปฺผานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปญฺฺจ		วณฺฺณฺา		เยสนฺติ		ปญฺฺจวณฺฺณฺานิ,		ทิพฺพปุปฺผู้านิ.	(ปญฺฺจ	+	วณฺฺณฺ)
	 วณฺฺณฺา	อ.สี	ท.		ปญฺฺจ	ห้า		เยสํ		(ทิพฺพปุปฺผู้านํ)	แห่งดอกไม้อันเป็นทิพย์	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		ทิพฺพปุปฺผู้านิ)	อ.ดอกไม้อันเป็นทิพย์	ท.	เหล่านั้น		ปญฺฺจวณฺฺณฺานิ	ชื่่�อว่า
ปญฺฺจวณฺฺณฺ	(มี	๕	สี),	ได้แก่ดอกไม้ทิพย์ทั้งหลาย.

ทฺิพฺฺพฺปุปฺผานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทิพฺพานิ		จ		ตานิ		ปุปฺผู้านิ		จาติ		ทิพฺพปุปฺผู้านิ.	(ทิพฺพ	+	ปุปฺผู้)
	 ทิพฺพานิ		จ	อ.อันเป็นทิพย์	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันเป็นทิพย์	ท.	เหล่านั้น		ปุปฺผู้านิ		จ	เป็นดอกไม้
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ทิพฺพปุปฺผู้านิ	ชื่่�อว่าทิพฺพปุปฺผู้.	(ดอกไม้ทิพย์)

ฆินวสฺสํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ฆนญฺฺจ		ตํ		วสฺสญฺฺจาติ		ฆนวสฺสํ.	(ฆน	+	วสฺส)
	 ฆนํ		จ	อ.ลูกเห็บด้วย		ตํ	อ.ลูกเห็บนั้น		วสฺสํ		จ	เป็นฝ้นด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ฆนวสฺสํ	 
ชื่่�อว่าฆนวสฺส.	(ฝ้นลูกเห็บ)	

นครํวาสิโน,  ชนา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส,	กิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 นคเร		วสนฺติ		สีเลนาติ		นครวาสิโน,		ชื่นา.	(นครสทฺทูปปท	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ณฺี
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ปัจจัย)
	 (เย		ชื่นา)	อ.ชื่น	ท.	เหล่าใด		วสนฺติ	ย่อมอยู่		นคเร	ในเม่อง		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(เต		ชื่นา)	อ.ชื่น	ท.	เหล่านั้น		นครวาสิโน	ชื่่�อว่านครวาสี	(ผูู้้อยู่ในเม่องโดยปกติ),	ได้แก่ชื่น 
ทั้งหลาย.

มหาปุญฺฺโญฺ,  คหปตฺิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตํ		ปุญฺฺญฺํ		ยสฺสาติ		มหาปุญฺฺโญฺ,		คหปติ.	(มหนฺต	+	ปุญฺฺญฺ)
	 ปุญฺฺญฺํ	อ.บุญ่		มหนฺตํ	มาก		ยสฺส		(คหปติสฺส)	แห่งคฤหบดีใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		(โส		คหปติ)	อ.คฤหบดีนั้น		มหาปุญฺฺโญฺ	ชื่่�อว่ามหาปุญฺฺญฺ	(ผูู้้มีบุญ่มาก),	ได้แก่คฤหบดี.

วิหารสมีปํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิหารสฺส		สมีปํ		วิหารสมีปํ.	(วิหาร	+	สมีป)
	 สมีปํ	อ.ที�ใกล้		วิหารสฺส	แห่งวิหาร		วิหารสมีปํ	ชื่่�อว่าวิหารสมีป.	(ที�ใกล้วิหาร)

อาคตฺกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคตญฺฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		อาคตกาโล.	(อาคต	+	กาล)
	 อาคตํ		จ	อ.เป็นที�มาแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที�มาแล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		อาคตกาโล	ชื่่�อว่าอาคตกาล.	(กาลเป็นที�มาแล้ว)

สมฺมุขูฏฺ€ีานํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สมฺมุขูํ		อสฺส		อตฺถีติ		สมฺมุขูํ,		€านํ.	(สมฺมุขู	+	ณฺปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 สมฺมุขูํ	อ.หน้าพร้อม		อสฺส		(€านสฺส)	แห่งที�นั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตํ		€านํ)	
อ.ที�นั้น		สมฺมุขูํ	ชื่่�อว่าสมฺมุขู	(มีหน้าพร้อม),	ได้แก่ที�.
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	 ๒.	 สมฺมุขูญฺฺจ		ตํ		€านญฺฺจาติ		สมฺมุขูฏฺ€านํ.	(สมฺมุขู	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 สมฺมุขูํ		จ	อ.มีหน้าพร้อมด้วย		ตํ	อ.มีหน้าพร้อมนั้น		€านํ		จ	เป็นที�ด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		สมฺมุขูฏฺ€านํ	ชื่่�อว่าสมฺมุขูฏฺ€าน.	(ที�มีหน้าพร้อม,	ที�พร้อมหน้า)

พฺุทิฺธวีถิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 พฺุทฺธสฺุสุ  วิีถิ  พฺุทฺธวิีถิ. (พฺุทฺธ + วิีถิ)
	 วีถิ	อ.วิถี		พุทฺธสฺส	ขูองพระพุทธเจ้า		พุทฺธวีถิ	ชื่่�อว่าพุทฺธวีถิ.	(วิถีขูองพระพุทธเจ้า,	พุทธวิถี)

นิจฺฺจฺลา,  ชนา

	 เป็นปัญ่จมีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิกฺขูนฺตา		จลา		เยหีติ		นิจฺจลา,		ชื่นา.	(นิ	+	จล)
	 จลา	อ.อันไหว	ท.		นิกฺขูนฺตา	ออกแล้ว		เยหิ		(ชื่เนหิ)	จากชื่น	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(เต		ชื่นา)	อ.ชื่น	ท.	เหล่านั้น		นิจฺจลา	ชื่่�อว่านิจฺจล	(มีอันไหวออกแล้ว,	ไม่ไหว,	นิ�ง),	
ได้แก่ชื่นทั้งหลาย.

โอโลกิโตฺโลกิตฺฏฺ€ีานํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 โอโลกิตญฺฺจ		ตํ		โอโลกิตญฺฺจาติ		โอโลกิโตโลกิตํ,		€านํ.	(โอโลกิต	+	โอโลกิต)	วิเสสโน- 
ภยบทกััมฺมฺธารยสุมฺาสุ
	 	 ตํ		(€านํ)	อ.ที�นั้น		โอโลกิตํ		จ	อันถูกแลดูแล้วด้วย		โอโลกิตํ		จ	อันถูกแลดูแล้วด้วย		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		โอโลกิโตโลกิตํ	ชื่่�อว่าโอโลกิโตโลกิต	(ทั้งถูกแลดูแล้วทั้งถูกแลดูแล้ว),	ได้แก่ที�.
	 ๒.	 โอโลกิโตโลกิตญฺฺจ		ตํ		€านญฺฺจาติ		โอโลกิโตโลกิตฏฺ€านํ.	(โอโลกิโตโลกิต	+	€าน)	วิเสสน-
บุพฺพฺบทกััมฺมฺธารยสุมฺาสุ
	 	 โอโลกิโตโลกิตํ	 	 จ	อ.ทั้งถูกแลดูแล้วทั้งถูกแลดูแล้วด้วย	 	ตํ	 อ.ทั้งถูกแลดูแล้วทั้งถูกแลดู
แล้วนั้น	 	 €านํ	 	 จ	 เป็นที�ด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 โอโลกิโตโลกิตฏฺ€านํ	 ชื่่�อว่าโอโลกิโตโลกิตฏฺ€าน.	 
(ที�ทั้งถูกแลดูแล้วทั้งถูกแลดูแล้ว)
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ฉพฺฺพฺณฺฺณฺา,  พฺุทฺฺธรํํสิโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ฉ		วณฺฺณฺา		ยาสนฺติ		ฉพฺพณฺฺณฺา,		พุทฺธรํสิโย.	(ฉ	+	วณฺฺณฺ)
	 วณฺฺณฺา	อ.วรรณฺะ	ท.		ฉ	หก		ยาสํ		 (พุทฺธรํสีนํ)	แห่งพระรัศมีขูองพระพุทธเจ้า	ท.	เหล่าใด		 
(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตา		พุทฺธรํสิโย)	อ.พระรัศมีขูองพระพุทธเจ้า	ท.	เหล่านั้น		ฉพฺพณฺฺณฺา	
ชื่่�อว่าฉพฺพณฺฺณฺ	(มีวรรณฺะ	๖),	ได้แก่พระรัศมีขูองพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

พฺุทฺฺธรํํสิโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺธสฺส		รํสิโย		พุทฺธรํสิโย.	(พุทฺธ	+	รํสี)
	 รํสิโย	 อ.พระรัศมี	 ท.	 	 พุทฺธสฺส	 ขูองพระพุทธเจ้า	 	 พุทฺธรํสิโย	 ชื่่�อว่าพุทฺธรํสี.	 (พระรัศมีขูอง
พระพุทธเจ้า)

วุตฺฺตฺปฺปการํํ,  ปุปฺผวสฺสํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วุตฺโต		ปกาโร		ยสฺสาติ		วุตฺตปฺปการํ,		ปุปฺผู้วสฺสํ.	(วุตฺต	+	ปการ)
	 ปกาโร	อ.ประการ		วุตฺโต	อันถูกกล่าวแล้ว		ยสฺส		(ปุปฺผู้วสฺสสฺส)	แห่งฝ้นแห่งดอกไม้ใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตํ		ปุปฺผู้วสฺสํ)	อ.ฝ้นแห่งดอกไม้นั้น		วุตฺตปฺปการํ	ชื่่�อว่าวุตฺตปฺปการ	(มีประการ
ที�ถูกกล่าวแล้ว),	ได้แก่ฝ้นดอกไม้.

ปุปฺผวสฺสํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุปฺผู้านํ		วสฺสํ		ปุปฺผู้วสฺสํ.	(ปุปฺผู้	+	วสฺส)
	 วสฺสํ	อ.ฝ้น		ปุปฺผู้านํ	แห่งดอกไม้	ท.		ปุปฺผู้วสฺสํ	ชื่่�อว่าปุปฺผู้วสฺส.	(ฝ้นดอกไม้)

สาธุการสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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	 สาธุการานํ		สหสฺสานิ		สาธุการสหสฺสานิ.	(สาธุการ	+	สหสฺส)
	 สหสฺสานิ	 อ.พัน	 ท.	 	 สาธุการานํ	 แห่งสาธุการ	 ท.	 	 สาธุการสหสฺสานิ	 ชื่่�อว่าสาธุการสหสฺส.	
(สาธุการหน่�งพัน)

เอกมาโส

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 เอุโกั  จ  โสุ  มฺาโสุ  จาติิ  เอุกัมฺาโสุ. (เอุกั + มฺาสุ)
	 เอโก		จ	อ.หน่�งด้วย		โส	อ.หน่�งนั้น		มาโส		จ	เป็นเด่อนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เอกมาโส	
ชื่่�อว่าเอกมาส.	(หน่�งเด่อน)

พฺุทฺฺธปฺปมุโขู,  ภิิกฺขูุสงฺฺโฆิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺโธ		ปมุขูํ		ยสฺสาติ		พุทฺธปฺปมุโขู,		ภิกฺขูุสงฺโฆ.	(พุทฺธ	+	ปมุขู)
	 พุทฺโธ	อ.พระพุทธเจ้า		ปมุขูํ	เป็นประมุขู		ยสฺส		(ภิกฺขูุสงฺฆสฺส)	แห่งหมู่แห่งภิกษุุใด		(อตฺถิ)	มี
อยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ภิกฺขูุสงฺโฆ)	อ.หมู่แห่งภิกษุุนั้น		พุทฺธปฺปมุโขู	ชื่่�อว่าพุทฺธปฺปมุขู	(มีพระพุทธเจ้า
เป็นประมุขู),	ได้แก่ภิกษุุสงฆ์.

อนฺโตฺวิหารํํ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิหารสฺส		อนฺโต		อนฺโตวิหารํ.	(อนฺโต	+	วิหาร)
	 อนฺโต	ในภายใน		วิหารสฺส	แห่งวิหาร		อนฺโตวิหารํ	ชื่่�อว่าอนฺโตวิหาร.	(ภายในวิหาร)

เทิวมนุสฺสา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 เทวิา  จ  มฺนุุสฺุสุา  จ  เทวิมฺนุุสฺุสุา. (เทวิ + มฺนุุสฺุสุ)
	 เทวา		จ	อ.เทวดา	ท.	ด้วย		มนุสฺสา		จ	อ.มนุษุย์	ท.	ด้วย		เทวมนุสฺสา	ชื่่�อว่าเทวมนุสฺส.	
(เทวดาและมนุษุย์)
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อาภิตฺปณฺฺณฺากาโรํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อุาภโติ  จ  โสุ  ปณีฺณีากัาโร  จาติิ  อุาภติปณีฺณีากัาโร. (อุาภติ + ปณีฺณีากัาร)
	 อาภโต		จ	อ.อันถูกนํามาแล้วด้วย		โส	อ.อันถูกนํามาแล้วนั้น		ปณฺฺณฺากาโร		จ	เป็นบรรณฺาการ
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อาภตปณฺฺณฺากาโร	ชื่่�อว่าอาภตปณฺฺณฺาการ.	(บรรณฺาการที�ถูกนํามาแล้ว)

สพฺฺพฺกิจฺฺจฺานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 สุพฺฺพฺานุิ  จ  ติานุิ  กัิจฺจานุิ  จาติิ  สุพฺฺพฺกัิจฺจานุิ. (สุพฺฺพฺ + กัิจฺจ)
	 สพฺพานิ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่านั้น		กิจฺจานิ		จ	เป็นกิจด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		สพฺพกิจฺจานิ	ชื่่�อว่าสพฺพกิจฺจ.	(กิจทั้งปวง,	กิจทุกอย่าง)

อนฺตฺรํามคฺโค

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มคฺคสฺส		อนฺตรา		อนฺตรามคฺโค.	(อนฺตรา	+	มคฺค)
	 อนฺตรา	อ.ระหว่าง		มคฺคสฺส	แห่งหนทาง		อนฺตรามคฺโค	ชื่่�อว่าอนฺตรามคฺค.	(ระหว่างทาง,	กลาง
ทาง)

ปฏิสามนฏฺ€ีานํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปริสามนญฺฺจ		ตํ		€านญฺฺจาติ		ปฏิสามนฏฺ€านํ.	(ปฏิสามน	+	€าน)
	 ปริสามนํ		จ	อ.เป็นที�เก็บงําด้วย		ตํ	อ.เป็นที�เก็บงํานั้น		€านํ		จ	เป็นที�ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
ปฏิสามนฏฺ€านํ	ชื่่�อว่าปฏิสามนฏฺ€าน.	(ที�เป็นที�เก็บงํา)

กปฺปิยภิูมิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กปฺปิยา		จ		สา		ภูมิ		จาติ		กปฺปิยภูมิ.	(กปฺปิย	+	ภูมิ)
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	 กปฺปิยา		จ	อ.อันสมควรด้วย		สา	อ.อันสมควรนั้น		ภูมิ		จ	เป็นภาคพ่้นด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		กปฺปิยภูมิ	ชื่่�อว่ากปฺปิยภูมิ.	(ภาคพ่้นที�สมควร)

ชนสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ชื่นานํ		สหสฺสานิ		ชื่นสหสฺสานิ.	(ชื่น	+	สหสฺส)
	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		ชื่นานํ	แห่งชื่น	ท.		ชื่นสหสฺสานิ	ชื่่�อว่าชื่นสหสฺส.	(ชื่นหน่�งพันคน)	

ตุจฺฺฉสกฏา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ติุจฺฉัา  จ  เติ  สุกัฏา  จาติิ  ติุจฺฉัสุกัฏา. (ติุจฺฉั + สุกัฏ)
	 ตุจฺฉา		จ	อ.อันเปล่า	ท.	ด้วย		เต	อ.อันเปล่า	ท.	เหล่านั้น		สกฏา		จ	เป็นเกวียนด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		ตุจฺฉสกฏา	ชื่่�อว่าตุจฺฉสกฏ.	(เกวียนเปล่า)

คมนกมฺมํ

	 เป็นอวธารณฺบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คมนเมว		กมฺมํ		คมนกมฺมํ.	(คมน	+	กมฺม)
	 คมนํ		เอว	อ.การไปนั�นเทียว		กมฺมํ	เป็นกรรม		คมนกมฺมํ	ชื่่�อว่าคมนกมฺม.	(กรรมค่อการไป)

สกฏสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สกฏานํ		สตานิ		สกฏสตานิ.	(สกฏ	+	สต)
	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		สกฏานํ	แห่งเกวียน	ท.		สกฏสตานิ	ชื่่�อว่าสกฏสต.	(เกวียน	๑๐๐	เล่ม)

สทฺฺโธ,  กุลปุตฺฺโตฺ

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สทฺธา		อสฺส		อตฺถีติ		สทฺโธ,		กุลปุตฺโต.	(สทฺธา	+	ณฺปัจจัย)
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	 สทฺธา	อ.ศรัทธา		อสฺส		(กุลปุตฺตสฺส)	แห่งกุลบุตรนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		
กุลปุตฺโต)	อ.กุลบุตรนั้น		สทฺโธ	ชื่่�อว่าสทฺธ	(ผูู้้มีศรัทธา),	ได้แก่กุลบุตร.

สมฺปนฺนสีโล,  กุลปุตฺฺโตฺ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมฺปนฺนํ		สีลํ		ยสฺสาติ		สมฺปนฺนสีโล,		กุลปุตฺโต.	(สมฺปนฺน	+	สีล)
	 สีลํ	อ.ศีล		สมฺปนฺนํ	อันถ่งพร้อมแล้ว		ยสฺส		(กุลปุตฺตสฺส)	แห่งกุลบุตรใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(โส		กุลปุตฺโต)	อ.กุลบุตรนั้น		สมฺปนฺนสีโล	ชื่่�อว่าสมฺปนฺนสีล	(ผูู้้มีศีลอันถ่งพร้อมแล้ว,	ผูู้้มี
ศีลสมบูรณฺ์),	ได้แก่กุลบุตร.	

เอวรํูโป,  ลาภิสกฺกาโรํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอวํ		รูปํ		ยสฺสาติ		เอวรูโป,		ลาภสกฺกาโร.	(เอวํ	+	รูป)
	 เอวํ	อ.อย่างนี้		รูปํ	เป็นรูป		ยสฺส		(ลาภสกฺการสฺส)	แห่งลาภและสักการะใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(โส		ลาภสกฺกาโร)	อ.ลาภและสักการะนั้น		เอวรูโป	ชื่่�อว่าเอวรูป	(มีอย่างนี้เป็นรูป,	เห็น
ปานนี้),	ได้แก่ลาภและสักการะ.

ลาภิสกฺกาโรํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ลาโภ		จ		สกฺกาโร		จ		ลาภสกฺกาโร.	(ลาภ	+	สกฺการ)
	 ลาโภ		จ	อ.ลาภด้วย		สกฺกาโร		จ	อ.สักการะด้วย		ลาภสกฺกาโร	ชื่่�อว่าลาภสกฺการ.	(ลาภและ
สักการะ)

ยโสโภิคสมปฺปิโตฺ,  กุลปุตฺฺโตฺ 

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ยโส		จ		โภโค		จ		ยโสโภคา.	(ยส	+	โภค)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 ยโส		จ	อ.ยศด้วย		โภโค		จ	อ.โภคะด้วย		ยโสโภคา	ชื่่�อว่ายโสโภค.	(ยศและโภคะ)
	 ๒.	 ยโสโภเคหิ	 	สมปฺปิโต	 	ยโสโภคสมปฺปิโต,	 	 (กุลปุตฺโต).	 (ยโสโภค	+	สมปฺปิต)	ตติยา- 
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ติัปปุริสุสุมฺาสุ
	 	 (กุลปุตฺโต)	 อ.กุลบุตร	 	 สมปฺปิโต	 ผูู้้เพียบพร้อมแล้ว	 	 ยโสโภเคหิ	 ด้วยยศและโภคะ	 ท.		 
ยโสโภคสมปฺปิโต	ชื่่�อว่ายโสโภคสมปฺปิต	(ผูู้้เพียบพร้อมด้วยยศและโภคะ),	ได้แก่กุลบุตร.

ปุพฺฺพฺกมฺมํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุพฺเพ		กมฺมํ		ปุพฺพกมฺมํ.	(ปุพฺพ	+	กมฺม)
	 กมฺมํ	อ.กรรม		ปุพฺเพ	ในกาลก่อน		ปุพฺพกมฺมํ	ชื่่�อว่าปุพฺพกมฺม.	(กรรมในกาลก่อน,	บุพพกรรม)

กตฺาภิินีหาโรํ,  คหปตฺิ

	 เป็นตติยาทวิทปตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กโต		อภินีหาโร		เยนาติ		กตาภินีหาโร,		คหปติ.	(กต	+	อภินีหาร)
	 อภินีหาโร	อ.อภินิหาร		เยน		(คหปตินา)	อันคฤหบดีใด		กโต	กระทําแล้ว		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
(โส		คหปติ)	อ.คฤหบดีนั้น		กตาภินีหาโร	ชื่่�อว่ากตาภินีหาร	(ผูู้้มีอภินิหารอันกระทําไว้แล้ว)

กปฺปสตฺสหสฺสํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กปฺปานํ		สตสหสฺสํ		กปฺปสตสหสฺสํ.	(กปฺป	+	สตสหสฺส)
	 สตสหสฺสํ	อ.แสน		กปฺปานํ	แห่งกัป	ท.		กปฺปสตสหสฺสํ	ชื่่�อว่ากปฺปสตสหสฺส.	(แสนกัป)

กสฺสปพฺุทิฺธกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กสฺสปพุทฺธสฺส		กาโล		กสฺสปพุทฺธกาโล.	(กสฺสปพุทฺธ	+	กาล)
	 กาโล	อ.กาล		กสฺสปพุทฺธสฺส	ขูองพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ		กสฺสปพุทฺธกาโล	ชื่่�อว่ากสฺสป-
พุทฺธกาล.	(กาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ)
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มิคลุทฺฺทฺกกุลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 มิเค		วธโก		ลุทฺทโก		มิคลุทฺทโก.	(มิค	+	วธก	+	ลุทฺทก)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 ลุทฺทโก	อ.นายพราน		วธโก	ผูู้้ฆ่า		มิเค	ซึ่่�งเน่้อ	ท.		มิคลุทฺทโก	ชื่่�อว่ามิคลุทฺทก.	(นายพราน
ผูู้้ฆ่าซึ่่�งเน่้อ,	นายพรานเน่้อ),	มัชื่เฌโลปะ	ลบ	วธกศัพท์
	 ๒.	 มิคลุทฺทกสฺส		กุลํ		มิคลุทฺทกกุลํ.	(มิคลุทฺทก	+	กุล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 กุลํ	 อ.ตระกูล	 	 มิคลุทฺทกสฺส	 ขูองบุคคลผูู้้ฆ่าซึ่่�งเน่้อ	 	 มิคลุทฺทกกุลํ	 ชื่่�อว่ามิคลุทฺทกกุล.	
(ตระกูลนายพรานผูู้้ฆ่าเน่้อ,	ตระกูลนายพรานเน่้อ)

มิคมารํณฺตฺฺถาย

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 มิคานํ		มารณฺํ		มิคมารณฺํ.	(มิค	+	มารณฺ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 มิคานํ		มารณฺํ	อ.การ	ยังเน่้อ	ท.	ให้ตาย		มิคมารณฺํ	ชื่่�อว่ามิคมารณฺ.	(การยังเน่้อให้ตาย)
	 ๒.	 มิคมารณฺสฺส		อตฺถาย		มิคมารณฺตฺถาย.	(มิคมารณฺ	+	อตฺถ)	จตุตถีตัปปุริสสมาส
	 	 อตฺถาย	 เพ่�อประโยชื่น์	 	 มิคมารณฺสฺส	 แก่การยังเน่้อให้ตาย	 	 มิคมารณฺตฺถาย	 ชื่่�อว่ามิค- 
มารณฺตฺถ.	(ประโยชื่น์แก่การยังเน่้อให้ตาย)

อกตฺปพฺฺภิาโรํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์
ดังนี้
	 ๑.	 น		กโต		อกโต,		ปพฺภาโร.	(น	+	กต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (ปพฺภาโร)	อ.เง่้อม		กโต	อันถูกกระทําแล้ว		น	หามิได้		อกโต	ชื่่�อว่าอกต	(ไม่ถูกกระทํา
แล้ว)	ได้แก่เง่้อม.
	 ๒.	 อกโต		จ		โส		ปพฺภาโร		จาติ		อกตปพฺภาโร.	(อกต	+	ปพฺภาร)	วิเสสนบุพพบทกัมม- 
ธารยสุมฺาสุ
	 	 อกโต		จ	อ.อันไม่ถูกกระทําแล้วด้วย		โส	อ.อันไม่ถูกกระทําแล้วนั้น		ปพฺภาโร		จ	เป็นเง่้อม
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อกตปพฺภาโร	ชื่่�อว่าอกตปพฺภาร.	(เง่้อมที�ไม่ถูกกระทําแล้ว)
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อาภิตฺมํสํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาภตญฺฺจ		ตํ		มํสญฺฺจาติ		อาภตมํสํ.	(อาภต	+	มํส)
	 อาภตํ		จ	อ.อันถูกนํามาแล้วด้วย		ตํ	อ.อันถูกนํามาแล้วนั้น		มํสํ		จ	เป็นเน่้อด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		อาภตมํสํ	ชื่่�อว่าอาภตมํส.	(เน่้อที�ถูกนํามาแล้ว)

ปิณฺฺฑจฺารํิกา,  ภิิกฺขูู

	 เป็นสังสัฏ€าทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปิณฺฺฑาย		จรณฺสีลา		ปิณฺฺฑจาริกา,		ภิกฺขูู.	(ปิณฺฺฑจาร	+	ณฺิกปัจจัย)
	 (ภิกฺขูู)	อ.ภิกษุุ	ท.		ปิณฺฺฑาย		จรณฺสีลา	ผูู้้มีการเที�ยวไป	เพ่�อบิณฺฑบาต	เป็นปกติ		ปิณฺฺฑจาริกา	
ชื่่�อว่าปิณฺฺฑจาริก	(ผูู้้เที�ยวบิณฺฑบาตเป็นปกติ,	ผูู้้เที�ยวไปเพ่�อบิณฺฑบาตเป็นวัตร),	ได้แก่ภิกษุุทั้งหลาย.

ปญฺฺญฺตฺฺตฺาสนํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปญฺฺญฺตฺตญฺฺจ		ตํ		อาสนญฺฺจาติ		ปญฺฺญฺตฺตาสนํ.	(ปญฺฺญฺตฺต	+	อาสน)	
	 ปญฺฺญฺตฺตํ		จ	อ.อันถูกปูลาดแล้วด้วย		ตํ	อ.อันถูกปูลาดแล้วนั้น		อาสนํ		จ	เป็นอาสนะด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		ปญฺฺญฺตฺตาสนํ	ชื่่�อว่าปญฺฺญฺตฺตาสน.	(อาสนะที�ถูกปูลาดแล้ว)

นานาปุปฺผานิ

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นานา		ปุปฺผู้านิ		นานาปุปฺผู้านิ.	(นานา	+	ปุปฺผู้)
	 ปุปฺผู้านิ	อ.ดอกไม้	ท.		นานา	ต่างๆ		นานาปุปฺผู้านิ	ชื่่�อว่านานาปุปฺผู้.	(ดอกไม้ต่างๆ)

ปตฺฺตฺปูฏา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปตฺตานํ		ปูฏา		ปตฺตปูฏา.	(ปตฺต	+	ปูฏ)
	 ปูฏา	อ.ห่อ	ท.		ปตฺตานํ	แห่งใบไม้	ท.		ปตฺตปูฏา	ชื่่�อว่าปตฺตปูฏ.	(ห่อใบไม้)
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นิสินฺนฏฺ€ีานํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิสินฺนญฺฺจ		ตํ		€านญฺฺจาติ		นิสินฺนฏฺ€านํ.	(นิสินฺน	+	€าน)
	 นิสินฺนํ		จ	อ.เป็นที�นั�งแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที�นั�งแล้วนั้น		€านํ		จ	เป็นที�ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
นิสินฺนฏฺ€านํ	ชื่่�อว่านิสินฺนฏฺ€าน.	(ที�เป็นที�นั�งแล้ว)

รํสปิณฺฺฑปาโตฺ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส,	มัชื่เฌโลปสมาส,	ลบ	ยุตฺตศัพท์	มีวิเคราะห์ว่า
	 รเสน		ยุตฺโต		ปิณฺฺฑปาโต		รสปิณฺฺฑปาโต.	(รส	+	ยุตฺต	+	ปิณฺฺฑปาต)
	 ปิณฺฺฑปาโต	อ.บิณฺฑบาต		ยุตฺโต	อันประกอบแล้ว	 	 รเสน	ด้วยรส		 รสปิณฺฺฑปาโต	ชื่่�อว่ารส- 
ปิณฺฺฑปาต.	(บิณฺฑบาตที�ประกอบด้วยรส,	บิณฺฑบาตที�มีรส)

ปุปฺผปูชา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุปฺเผู้หิ		ปูชื่า		ปุปฺผู้ปูชื่า.	(ปุปฺผู้	+	ปูชื่า)
	 ปูชื่า	อ.การบูชื่า		ปุปฺเผู้หิ	ด้วยดอกไม้	ท.		ปุปฺผู้ปูชื่า	ชื่่�อว่าปุปฺผู้ปูชื่า.	(การบูชื่าด้วยดอกไม้)

นิพฺฺพฺตฺฺตฺนิพฺฺพฺตฺฺตฺฏฺ€ีานํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีวิเสสโนภยทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 นิพฺพตฺตญฺฺจ	 	 ตํ	 	 นิพฺพตฺตญฺฺจาติ	 	 นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตํ,	 	 €านํ.	 (นิพฺพตฺต	 +	 นิพฺพตฺต)	 
วิิเสุสุโนุภยบทกััมฺมฺธารยสุมฺาสุ
	 	 ตํ		(€านํ)	อ.ที�นั้น		นิพฺพตฺตํ		จ	เป็นที�บังเกิดแล้วด้วย		นิพฺพตฺตํ		จ	เป็นที�บังเกิดแล้วด้วย		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตํ	ชื่่�อว่านิพฺพตฺตนิพฺพตฺต	(ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้ว),	ได้แก่ที�.
	 ๒.	 นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตญฺฺจ		ตํ		€านญฺฺจาติ		นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ€านํ.	(นิพฺพตฺตนิพฺพตฺต	+	€าน)	 
วิิเสุสุนุบุพฺพฺบทกััมฺมฺธารยสุมฺาสุ
	 	 นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตํ		จ	อ.ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้วด้วย		ตํ	อ.ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้ว
นั้น		€านํ		จ	เป็นที�ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ€านํ	ชื่่�อว่านิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ€าน.	(ที�เป็น
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ที�ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้ว)	

ปณีฺณีาการสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปณฺฺณฺาการานํ		สหสฺสานิ		ปณฺฺณฺาการสหสฺสานิ.	(ปณฺฺณฺาการ	+	สหสฺส)
	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		ปณฺฺณฺาการานํ	แห่งบรรณฺาการ	ท.		ปณฺฺณฺาการสหสฺสานิ	ชื่่�อว่าปณฺฺณฺาการ-
สหสฺส.	(บรรณฺาการหน่�งพัน)

ปญฺฺจฺวณฺฺณฺกุสุมวสฺสํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	และวิเสสนบุพพบทกัมมธารย-
สมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ปญฺฺจ		วณฺฺณฺา		เยสนฺติ		ปญฺฺจวณฺฺณฺานิ,		กุสุมานิ.	(ปญฺฺจ	+	วณฺฺณฺ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิ-
กรณฺพหุพพีหิสมาส
	 	 วณฺฺณฺา	อ.สี	ท.		ปญฺฺจ	ห้า		เยสํ		(กุสุมานํ)	แห่งดอกคํา	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		กุสุมานิ)	อ.ดอกคํา	ท.	เหล่านั้น		ปญฺฺจวณฺฺณฺานิ	ชื่่�อว่าปญฺฺจวณฺฺณฺ	(มีสี	๕	สี),	ได้แก่
ดอกคําทั้งหลาย.
	 ๒.	 ปญฺฺจวณฺฺณฺานิ	 	 จ	 	 ตานิ	 	 กุสุมานิ	 	 จาติ	 	 ปญฺฺจวณฺฺณฺกุสุมานิ.	 (ปญฺฺจวณฺฺณฺ	+	 กุสุม)	 
วิิเสุสุนุบุพฺพฺบทกััมฺมฺธารยสุมฺาสุ
	 	 ปญฺฺจวณฺฺณฺานิ		จ	อ.อันมีสี	๕	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันมีสี	๕	ท.	เหล่านั้น		กุสุมานิ		จ	เป็น
ดอกคําด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปญฺฺจวณฺฺณฺกุสุมานิ	ชื่่�อว่าปญฺฺจวณฺฺณฺกุสุม.	(ดอกคํามี	๕	สี)
	 ๓.	 ปญฺฺจวณฺฺณฺกุสุมานํ		วสฺสํ		ปญฺฺจวณฺฺณฺกุสุมวสฺสํ.	(ปญฺฺจวณฺฺณฺกุสุม	+	วสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 วสฺสํ	 อ.ฝ้น	 	 ปญฺฺจวณฺฺณฺกุสุมานํ	 แห่งดอกคําอันมีสี	 ๕	 ท.	 	 ปญฺฺจวณฺฺณฺกุสุมวสฺสํ	 ชื่่�อว่า	
ปญฺฺจวณฺฺณฺกุสุมวสฺส.	(ฝ้นแห่งดอกคํามี	๕	สี)	

ยาวชีวํ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ชื่ีวสฺส		ยตฺตโก		ปริจฺเฉโท		ยาวชื่ีวํ.	(ยาว	+	ชื่ีว)
	 ปริจฺเฉโท	อ.การกําหนด		ยตฺตโก	อันมีประมาณฺเพียงใด		ชื่ีวสฺส	แห่งชื่ีวิต		ยาวชื่ีวํ	ชื่่�อว่ายาวชื่ีว.	
(กําหนดเพียงใดแห่งชื่ีวิต,	ตลอดชื่ีพ,	ตลอดชื่ีวิต)
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ชานุมตฺฺตฺํ,  €ีานํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณฺพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ชื่านุ		มตฺตา		ยสฺสาติ		ชื่านุมตฺตํ,		€านํ.	(ชื่านุ	+	มตฺตา)
	 ชื่านุ	อ.เขู่า		มตฺตา	เป็นประมาณฺ		ยสฺส		(€านสฺส)	แห่งที�ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
(ตํ		€านํ)	อ.ที�นั้น		ชื่านุมตฺตํ	ชื่่�ออว่าชื่านุมตฺต	(มีเขู่าเป็นประมาณฺ,	ประมาณฺเขู่า),	ได้แก่ที�.

ทฺิพฺฺพฺปุปฺผวสฺสํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ทิพฺพญฺฺจ		ตํ		ปุปฺผู้ญฺฺจาติ		ทิพฺพปุปฺผู้ํ.	(ทิพฺพ	+	ปุปฺผู้)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ทิพฺพํ		จ	อ.อันเป็นทิพย์ด้วย		ตํ	อ.อันเป็นทิพย์นั้น		ปุปฺผู้ํ		จ	เป็นดอกไม้ด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		ทิพฺพปุปฺผู้ํ	ชื่่�อว่าทิพฺพปุปฺผู้.	(ดอกไม้ทิพย์)
	 ๒.	 ทิพฺพปุปฺผู้สฺส		วสฺสํ		ทิพฺพปุปฺผู้วสฺสํ.	(ทิพฺพปุปฺผู้	+	วสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 วสฺสํ	อ.ฝ้น		ทิพฺพปุปฺผู้สฺส	แห่งดอกไม้อันเป็นทิพย์		ทิพฺพปุปฺผู้วสฺสํ	ชื่่�อว่าทิพฺพปุปฺผู้วสฺส.	(ฝ้น
ดอกไม้ทิพย์)

ชาตทิิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ชื่าตญฺฺจ		ตํ		ทิวโส		จาติ		ชื่าตทิวโส.	(ชื่าต	+	ทิวส)
	 ชื่าตํ		จ	อ.เป็นที�เกิดแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที�เกิดแล้วนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		ชื่าตทิวโส	ชื่่�อว่าชื่าตทิวส.	(วันเป็นที�เกิดแล้ว)

ปุปฺผวสฺสวสฺสนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ปุปฺผู้านํ		วสฺสํ		ปุปฺผู้วสฺสํ.	(ปุปฺผู้	+	วสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 วสฺสํ	อ.ฝ้น		ปุปฺผู้านํ	แห่งดอกไม้	ท.		ปุปฺผู้วสฺสํ	ชื่่�อว่าปุปฺผู้วสฺส.	(ฝ้นดอกไม้)
	 ๒.	 ปุปฺผู้วสฺสสฺส		วสฺสนํ		ปุปฺผู้วสฺสวสฺสนํ.	(ปุปฺผู้วสฺส	+	วสฺสน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 วสฺสนํ	อ.การตก		ปุปฺผู้วสฺสสฺส	แห่งฝ้นแห่งดอกไม้		ปุปฺผู้วสฺสวสฺสนํ	ชื่่�อว่าปุปฺผู้วสฺสวสฺสน.	
(การตกแห่งฝ้นดอกไม้)
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ปณฺฺณฺาการําภิิหาโรํ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปณฺฺณฺากาเร		อภิหาโร		ปณฺฺณฺาการาภิหาโร.	(ปณฺฺณฺาการ	+	อภิหาร)
	 อภิหาโร	 อ.การนําไปเฉพาะ	 	 ปณฺฺณฺากาเร	 ซึ่่�งบรรณฺาการ	 ท.	 	 ปณฺฺณฺาการาภิหาโร	 ชื่่�อว่า 
ปณฺฺณฺาการาภิหาร.	(การนําไปเฉพาะซึ่่�งบรรณฺาการ)

สกฏปูรํณฺํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สกฏานํ		ปูรณฺํ		สกฏปูรณฺํ.	(สกฏ	+	ปูรณฺ)
	 สกฏานํ		ปูรณฺํ	อ.การ	ยังเกวียน	ท.	ให้เต็ม		สกฏปูรณฺํ	ชื่่�อว่าสกฏปูรณฺ.	(การยังเกวียนให้เต็ม)

 





๑๕. วนวาสติสิฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ  [๕๙]

วนวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ  (มยา  วุจฺจเต) ฯ

วนวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระติสสะผู้เถระผู้อยู่ในป่าโดยปกติ

(มยา) อันข้าพเจ้า (พระพุทธโฆสะ)  (วุจฺจเต) จะกล่าว ฯ

วนวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ วุตตกัมมะใน วุจฺจเตๆ อาขยาตบทกัมมวาจก

มยา อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจเต ฯ

๑๕. เรื่องพระวนวาสตีสิสเถระ

๑.  “อญฺญา  หิ  ลาภูปนิสาติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  วนวาสิติสฺสตฺ-

เถรํ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ

 “อญฺญา  หิ  ลาภูปนิสาติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  วนวาสิติสฺสตฺเถรํ  อารพฺภ   

กเถสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมื่อประทับ  เชตวเน ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน   

อารพฺภ ทรงปรารภ  วนวาสิติสฺสตฺเถรํ ซึ่งพระติสสะผู้เถระผู้อยู่ในป่าโดยปกติ   

กเถสิ ตรัสแล้ว  อิมํ  ธมฺมเทสนํ ซึ่งพระธรรมเทศนาน้�  “อญฺญา  หิ  ลาภูปนิสาติ ว่า  

“อญฺฺญฺา  หิ  ลาภูปนิสา” ดังน้�เป็นต้น ฯ   

 พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภพระวนวาส้ติสสเถระ 

ตรัสพระธรรมเทศนาน้�ว่า “อญฺญา  หิ  ลาภูปนิสา” ดังน้�เป็นต้น 

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อญฺฺญฺา  หิ  ลาภูปนิสา” สรูปะใน 

อิติๆ ศัพท์ อาทยัตถะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ อวุตตกัมมะใน 

กเถสิ  เชตวเน วิสยาธาระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  วนวาสิติสฺสตฺเถรํ 

อวุตตกัมมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกิริยาใน กเถสิ ฯ

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

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

 ................................................................................................................................
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๒. เทสนา  ราชคเห  สมุฏฺ�ิตา ฯ  

 เทสนา อ.เทศนา  สมุฏฺฺฅิิตา ตั�งขึ�นพร้อมแล้ว  ราชคเห ในเมืองชื่อว่าราชคฤห์ ฯ

 เทศนาตั�งขึ�นท้่เมืองราชคฤห์

 เทสนา สุทธกัตตาใน สมุฏฺฅิิตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  ราชคเห วิสยาธาระใน สมุฏฺฅิิตา ฯ

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

๓. สาร้ปุตฺตตฺเถรสฺส  กิร  ปิตุ  วงฺคนฺตพฺราหฺมณสฺส  สหายโก  มหาเสนพฺราหฺมโณ  นาม   

ราชคเห  วสติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  มหาเสนพฺราหฺมโณ  นาม ชื่อ อ.พราหมณ์ชื่อว่ามหาเสนะ  สหายโก  

ผู้เป็นสหาย  วงฺฺคนฺตพฺราหฺมณสฺส ของพราหมณ์ชื่อว่าวังคันตะ  ปิตุ ผู้เป็นบิดา   

สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ของพระพระสาร้บุตรผู้เถระ  วสติ ย่อมอยู่  ราชคเห ในเมืองชื่อว่า 

ราชคฤห์ ฯ

 ได้ยินมาว่า มหาเสนพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพราหมณ์ชื่อว่าวังคันตะผู้เป็นบิดาของ

พระสาร้บุตรเถระ ย่อมอยู่ในเมืองราชคฤห์

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  สหายโก วิเสสนะของ มหาเสนพฺราหฺมโณ  นามศัพท์ สัญญา-

โชตกะเข้ากับ มหาเสนพฺราหฺมโณๆ สุทธกัตตาใน วสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

สาร้ปุตฺตตฺเถรสฺส สาม้สัมพันธะใน ปิตุๆ วิเสสนะของ วงฺคนฺตพฺราหฺมณสฺสๆ สาม้- 

สัมพันธะใน สหายโก  ราชคเห วิสยาธาระใน วสติ ฯ

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

๔. สาร้ปุตฺตตฺเถโร  เอกทิวสํ  ปิณฺฑาย  จรนฺโต  ตสฺมึ  อนุกมฺปาย  ตสฺส  เคหทฺวารํ  อคมาสิ ฯ

 สาร้ปุตฺตตฺเถโร  เอกทิวสํ  ปิณฺฑาย  จรนฺโต  ตสฺมึ  (พฺราหฺมเณ)  อนุกมฺปาย  ตสฺส  (พฺราหฺมณสฺส)  

เคหทฺวารํ  อคมาสิ ฯ  

 สารีปุตฺตตฺเถโร อ.พระสาร้บุตรผู้เถระ  จรนฺโต เท้่ยวไปอยู่  ปิณฺฑาย เพื่อก้อน

ข้าว  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  อคมาสิ ได้ไปแล้ว  เคหทฺวารํ สู่ประตูแห่งเรือน  ตสฺส   

(พฺราหฺมณสฺส) ของพราหมณ์นั�น  อนุกมฺปาย เพื่ออนุเคราะห์  ตสฺมึ  (พฺราหฺมเณ) 

ในพราหมณ์นั�น ฯ
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 พระสาร้บุตรเถระ เท้่ยวไปบิณฑบาตในวันหนึ่ง ได้ไปยังประตูเรือนของพราหมณ์นั�น  

เพื่ออนุเคราะห์ในพราหมณ์นั�น

 สาร้ปุตฺตตฺเถโร สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกทิวสํ ทุติยากาล-

สัตตม้ใน จรนฺโต  ปิณฺฑาย สัมปทานใน จรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สาร้ปุตฺตตฺเถโร  

ตสฺมึ วิเสสนะของ พฺราหฺมเณๆ วิสยาธาระใน อนุกมฺปายๆ สัมปทานใน อคมาสิ  ตสฺส 

วิเสสนะของ พฺราหฺมณสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน เคหทฺวารํๆ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน อคมาสิ ฯ

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

๕. โส  ปน  ปริกฺข้ณวิภโว  ทลิทฺโท  ชาโต ฯ

 โส  ปน  (พฺราหฺมโณ)  ปริกฺข้ณวิภโว  ทลิทฺโท  ชาโต ฯ

 ปน แต่ว่า  โส  (พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์นั�น  ปริกฺขีณวิภโว เป็นผู้ม้สมบัติอันบุคคล

พึงเสวยสิ�นรอบแล้ว  ทลิทฺโท เป็นคนขัดสน  ชาโต เกิดแล้ว ฯ

 แต่พราหมณ์นั�น หมดสิ�นทรัพย์สมบัติ กลายเป็นคนขัดสน

 ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  โส วิเสสนะของ พฺราหฺมโณๆ สุทธกัตตาใน ชาโตๆ กิตบท-

กัตตุวาจก  ปริกฺข้ณวิภโว ก็ด้  ทลิทฺโท ก็ด้ วิกติกัตตาใน ชาโต ฯ

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

๖. โส  “มม  ปุตฺโต  มยฺหํ  เคหทฺวาเร  ปิณฺฑาย  จริตํุ  อาคโต  ภวิสฺสติ,  อหญฺฺจมฺหิ  ทุคฺคโต,   

มม  ปุตฺโต  มยฺหํ  ทุคฺคตภาวํ  น  ชานาติ  มญฺฺเญฺ,  นตฺถิ  เม  โกจิ  เทยฺยธมฺโมติ   

ตสฺส  สมฺมุขา  ภวิตํุ  อสกฺโกนฺโต  นิล้ยิ ฯ

 โส  (พฺราหฺมโณ)  “มม  ปุตฺโต  มยฺหํ  เคหทฺวาเร  ปิณฺฑาย  จริตํุ  อาคโต  ภวิสฺสติ,  อหํ  จ  อมฺหิ  

ทุคฺคโต,  มม  ปุตฺโต  มยฺหํ  ทุคฺคตภาวํ  น  ชานาติ  มญฺฺเญฺ,  นตฺถิ  เม  โกจิ  เทยฺยธมฺโมติ   

(จินฺเตตฺวา)  ตสฺส  (เถรสฺส)  สมฺมุขา  ภวิตํุ  อสกฺโกนฺโต  นิล้ยิ ฯ

 โส  (พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์นั�น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “ปุตฺโต อ.บุตร  มม 

ของเรา  อาคโต เป็นผู้มาแล้ว  จริตุํ เพื่ออันเท้่ยวไป  ปิณฺฑาย เพื่อก้อนข้าว  เคห- 

ทฺวาเร ท้่ประตูแห่งเรือน  มยฺหํ ของเรา  ภวิสฺสติ จักเป็น,  จ อนึ่ง  อหํ อ.เรา  ทุคฺคโต 

เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งยาก  อมฺหิ ย่อมเป็น,  ปุตฺโต อ.บุตร  มม ของเรา  น  ชานาติ  มญฺเฃ 
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เห็นจะ จะไม่รู้  มยฺหํ  ทุคฺคตภาวํ ซึ่งความท้่- แห่งเรา -เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งยาก,  เทยฺยธมฺโม  

อ.ไทยธรรม  โกจิ ไรๆ  เม ของเรา  นตฺถิ ย่อมไม่ม้”  อิติ ดังน้�  อสกฺโกนฺโต ไม่อาจ

อยู่  ตสฺส  (เถรสฺส)  สมฺมุขา   ภวิตุํ เพื่ออัน- เป็นผู้ม้หน้าพร้อม ต่อพระเถระนั�น -เป็น  

นิลียิ แอบแล้ว ฯ

 พราหมณ์นั�น คิดว่า “บุตรของเรา จักเป็นผู้มาเพื่อบิณฑบาตท้่ประตูเรือนของเรา, อนึ่ง 

เราเป็นคนตกทุกข์ได้ยาก, บุตรของเรา เห็นจะคงไม่รู้ความท้่เราเป็นผู้ตกทุกข์ได้ยาก, 

ไทยธรรมอะไรๆ ของเรา ก็ไม่ม้เลย” จึงไม่อาจเพื่อจะเป็นผู้พร้อมหน้าต่อพระเถระนั�น 

หลบซ่อนแล้ว

 โส วิเสสนะของ พฺราหฺมโณๆ สุทธกัตตาใน นิล้ยิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปุตฺโต  

สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สาม้สัมพันธะใน ปุตฺโต  มยฺหํ  

สาม้สัมพันธะใน เคหทฺวาเรๆ วิสยาธาระใน จริตุํ  ปิณฺฑาย สัมปทานใน จริตุํๆ ตุมัตถ-

สัมปทานใน อาคโตๆ วิกติกัตตาใน ภวิสฺสติ,  จศัพท์ สัมปิณฑนัตถะ  อหํ สุทธกัตตา 

ใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทุคฺคโต วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  ปุตฺโต สุทธกัตตาใน 

ชานาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สาม้สัมพันธะใน ปุตฺโต  มยฺหํ ภาวาทิสัมพันธะใน 

ทุคฺคตภาวํๆ อวุตตกัมมะใน ชานาติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ชานาติ  มญฺฺเฃ สังสยัตถะ,   

โกจิ วิเสสนะของ เทยฺยธมฺโมๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  เม สาม้- 

สัมพันธะใน เทยฺยธมฺโม”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อสกฺโกนฺโต  ตสฺส วิเสสนะของ เถรสฺสๆ สัมปทานใน สมฺมุขาๆ วิกติกัตตาใน ภวิตุํๆ  

ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺโกนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ พฺราหฺมโณ ฯ  

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

๗. เถโรปิ  อปรมฺปิ  ทิวสํ  อคมาสิ ฯ  

 เถโรปิ แม้ อ.พระเถระ  อคมาสิ ได้ไปแล้ว  ทิวสํ ในวัน  อปรมฺปิ แม้อื่นอ้ก ฯ

 แม้พระเถระ ได้ไปแม้ในวันอื่นอ้ก

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เถโรๆ สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อปรํๆ วิเสสนะของ ทิวสํๆ ทุติยากาลสัตตม้ใน อคมาสิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๘. พฺราหฺมโณ  ตเถว  นิล้ยิ ฯ

 พฺราหฺมโณ  ตถา  เอว  นิล้ยิ ฯ

 พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  นิลียิ แอบแล้ว  ตถา  เอว เหมือนอย่างนั�นนั่นเท้ยว ฯ

 พราหมณ์ แอบซ่อนเหมือนอย่างนั�นนั่นแหละ

 พฺราหฺมโณ สุทธกัตตาใน นิล้ยิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

ตถาๆ กิริยาวิเสสนะใน นิล้ยิ ฯ

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

๙. “กิญฺฺจิเทว  ลภิตฺวา  ทสฺสาม้ติ  จินฺเตนฺโต  นาลภิ ฯ

 (โส  พฺราหฺมโณ)  “(อหํ)  กิญฺฺจิ  เอว  ลภิตฺวา  ทสฺสาม้ติ  จินฺเตนฺโต  น  อลภิ ฯ

 (โส  พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์นั�น  จินฺเตนฺโต คิดอยู่  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  ลภิตฺวา 

ได้แล้ว  กิญฺจิ  เอว ซึ่งอะไรๆ นั่นเท้ยว  ทสฺสามิ จักถวาย”  อิติ ดังน้�  น  อลภิ ไม่

ได้ได้แล้ว ฯ

 พราหมณ์นั�น คิดอยู่ว่า “เราได้อะไรๆ นั่นแหละ จักถวาย” ไม่ได้แล้ว

 โส วิเสสนะของ พฺราหฺมโณๆ สุทธกัตตาใน อลภิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธ-

กัตตาใน ทสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ กิญฺฺจิๆ อวุตต-

กัมมะใน ลภิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตนฺโตๆ 

อัพภันตรกิริยาของ พฺราหฺมโณ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อลภิ ฯ

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

๑๐. อเถกทิวสํ  เอกสฺมึ  พฺราหฺมณวาจเก  ถุลฺลสาฏเกน  สทฺธึ  ปายาสปาตึ  ลภิตฺวา  อาทาย   

เคหํ  คนฺตฺวา ว  เถรํ  อนุสฺสริ  “อิมํ  ปิณฺฑปาตํ  มยา  เถรสฺส  ทาตํุ  วฏฺฏต้ติ ฯ

 อถ  เอกทิวสํ  (โส  พฺราหฺมโณ)  เอกสฺมึ  พฺราหฺมณวาจเก  ถุลฺลสาฏเกน  สทฺธึ  ปายาสปาตึ   

ลภิตฺวา  อาทาย  เคหํ  คนฺตฺวา ว  เถรํ  อนุสฺสริ  “อิมํ  ปิณฺฑปาตํ  มยา  เถรสฺส  ทาตํุ  วฏฺฏต้ติ ฯ

 อถ ครั�งนั�น  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  (โส  พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์นั�น  ลภิตฺวา ได้

แล้ว  ปายาสปาตึ ซึ่งถาดแห่งข้าวปายาส  สทฺธึ กับ  ถุลฺลสาฏฺเกน ด้วยผ้าสาฎกเนื�อ
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หยาบ  พฺราหฺมณวาจเก ในโรงเป็นท้่บอกซึ่งลัทธิของพราหมณ์  เอกสฺมึ แห่งหนึ่ง  

อาทาย ถือเอาแล้ว  คนฺตฺวา ว ไปแล้วเท้ยว  เคหํ สู่เรือน  อนุสฺสริ ระลึกถึงแล้ว  

เถรํ ซึ่งพระเถระ  อิติ ว่า  “อิมํ  ปิณฺฑปาตํ  มยา  เถรสฺส  ทาตุํ อ.อัน อันเรา ถวาย  

ซึ่งบิณฑบาตน้� แก่พระเถระ  วฏฺฺฏฺติ ย่อมควร”  อิติ ดังน้� ฯ

 ครั�นภายหลัง ณ วันหนึ่ง พราหมณ์นั�น ได้ถาดข้าวปายาสพร้อมกับผ้าสาฎกเนื�อหยาบ 

ในโรงเป็นท้่สอนพราหมณ์แห่งหนึ่ง ถือเอา ไปยังเรือนนั่นแหละ ระลึกถึงพระเถระว่า 

“การท้่เราถวายบิณฑบาตน้�แก่พระเถระ ย่อมควร”

 อถ กาลสัตตม้  เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตม้ใน อนุสฺสริ  โส วิเสสนะของ พฺราหฺมโณๆ 

สุทธกัตตาใน อนุสฺสริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกสฺมึ วิเสสนะของ พฺราหฺมณวาจเกๆ 

วิสยาธาระใน ลภิตฺวา  ถุลฺลสาฏเกน สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน  

ลภิตฺวา  ปายาสปาตึ อวุตตกัมมะใน ลภิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาทายๆ สมาน-

กาลกิริยาใน คนฺตฺวา  เคหํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน คนฺตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อนุสฺสริ  เถรํ อวุตตกัมมะใน อนุสฺสริ  “ทาตุํ ตุมัตถกัตตา 

ใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะของ ปิณฺฑปาตํๆ อวุตตกัมมะใน ทาตุํ  

มยา อนภิหิตกัตตาใน ทาตุํ  เถรสฺส สัมปทานใน ทาตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อนุสฺสริ ฯ

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

๑๑. เถโรปิ  ตํขณญฺฺเญฺว  ฌานํ  สมาปชฺชิตฺวา สมาปตฺติโต  วุฏฺ�าย  ตํ  พฺราหฺมณํ  ทิสฺวา   

“พฺราหฺมโณ  เทยฺยธมฺมํ  ลภิตฺวา  มม  อาคมนํ  ปจฺจาสึสติ,  มยา  ตตฺถ  คนฺตํุ   

วฏฺฏต้ติ  สงฺฆาฏึ  ปารุปิตฺวา  ปตฺตมาทาย  ตสฺส  เคหทฺวาเร  �ิตเมว  อตฺตานํ   

ทสฺเสสิ ฯ

 เถโรปิ  ตํขณํ  เอว  ฌานํ  สมาปชฺชิตฺวา สมาปตฺติโต  วุฏฺ�าย  ตํ  พฺราหฺมณํ  ทิสฺวา   

“พฺราหฺมโณ  เทยฺยธมฺมํ  ลภิตฺวา  มม  อาคมนํ  ปจฺจาสึสติ,  มยา  ตตฺถ  (ฅิาเน)  คนฺตํุ   

วฏฺฏต้ติ  (จินฺเตตฺวา)  สงฺฆาฏึ  ปารุปิตฺวา  ปตฺตํ  อาทาย  ตสฺส  (พฺราหฺมณสฺส)  เคหทฺวาเร   

�ิตํ  เอว  อตฺตานํ  ทสฺเสสิ ฯ

 เถโรปิ แม้ อ.พระเถระ  สมาปชฺชิตฺวา เข้าแล้ว  ฌานํ ซึ่งฌาน  ตํขณํ  เอว ในขณะนั�น

นั่นเท้ยว  วุฏฺฺฅิาย ออกแล้ว  สมาปตฺติโต จากสมาบัติ  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  พฺราหฺมณํ 

ซึ่งพราหมณ์นั�น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  ลภิตฺวา ได้
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แล้ว  เทยฺยธมฺมํ ซึ่งไทยธรรม  ปจฺจาสึสติ ย่อมหวังเฉพาะ  อาคมนํ ซึ่งการมา  มม 

ของเรา,  มยา  ตตฺถ  (ฅิาเน)  คนฺตุํ อ.อัน อันเรา ไป ในท้่นั�น  วฏฺฺฏฺติ ย่อมควร”  อิติ 

ดังน้�  ปารุปิตฺวา ห่มแล้ว  สงฺฺฆาฏฺึ ซึ่งผ้าสังฆาฏิ  อาทาย ถือเอาแล้ว  ปตฺตํ ซึ่งบาตร  

ทสฺเสสิ แสดงแล้ว  อตฺตานํ ซึ่งตน  ฅิิตํ  เอว ผู้ยืนอยู่แล้วนั่นเท้ยว  เคหทฺวาเร ท้่ประตู 

แห่งเรือน  ตสฺส  (พฺราหฺมณสฺส) ของพราหมณ์นั�น ฯ

 แม้พระเถระเข้าฌานในขณะนั�นนั่นแหละ ออกจากสมาบัติ เห็นพราหมณ์นั�น คิดว่า 

“พราหมณ์ได้ไทยธรรม ย่อมหวังเฉพาะการมาของเรา, การท้่เราไปในท้่นั�น ย่อมควร” 

จึงห่มคลุมผ้าสังฆาฏิ ถือเอาบาตร แสดงตนผู้ยืนแล้วนั่นแหละ ณ ท้่ประตูเรือนของ

พราหมณ์นั�น

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เถโรๆ สุทธกัตตาใน ทสฺเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตํขณํๆ ทุติยากาลสัตตม้ใน สมาปชฺชิตฺวา  ฌานํ  

สัมปาปุณ้ยกัมมะใน สมาปชฺชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วุฏฺฅิาย  สมาปตฺติโต อปาทาน

ใน วุฏฺฅิายๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทิสฺวา  ตํ วิเสสนะของ พฺราหฺมณํๆ อวุตตกัมมะใน  

ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “พฺราหฺมโณ สุทธกัตตาใน ปจฺจาสึสติๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  เทยฺยธมฺมํ อวุตตกัมมะใน ลภิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปจฺจาสึสติ   

มม สาม้สัมพันธะใน อาคมนํๆ อวุตตกัมมะใน ปจฺจาสึสติ,  คนฺตุํ ตุมัตถกัตตาใน  

วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน คนฺตุํ  ตตฺถ วิเสสนะของ ฅิาเนๆ 

วิสยาธาระใน คนฺตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปารุปิตฺวา   

สงฺฆาฏึ อวุตตกัมมะใน ปารุปิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาทาย  ปตฺตํ อวุตตกัมมะใน 

อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน ทสฺเสสิ  ตสฺส วิเสสนะของ พฺราหฺมณสฺสๆ สาม้สัมพันธะ

ใน เคหทฺวาเรๆ วิสยาธาระใน ฅิิตํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ฅิิตํๆ วิเสสนะของ  

อตฺตานํๆ อวุตตกัมมะใน ทสฺเสสิ ฯ 

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

๑๒. พฺราหฺมณสฺส  เถรํ  ทิสฺวา ว  จิตฺตํ  ปส้ทิ ฯ

 จิตฺตํ อ.จิต  พฺราหฺมณสฺส ของพราหมณ์  ปสีทิ เลื่อมใสแล้ว  ทิสฺวา ว เพราะเห็น  

เถรํ ซึ่งพระเถระเท้ยว ฯ

 จิตของพราหมณ์ เลื่อมใส เพราะเห็นพระเถระนั่นแหละ
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 จิตฺตํ สุทธกัตตาใน ปส้ทิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พฺราหฺมณสฺส สาม้สัมพันธะใน  

จิตฺตํ  เถรํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ทิสฺวาๆ เหตุใน ปส้ทิ ฯ

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

๑๓. อถ  นํ  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปฏิสนฺถารํ  กตฺวา  อนฺโตเคเห  นิส้ทาเปตฺวา   

ปายาสปาตึ  คเหตฺวา  เถรสฺส  ปตฺเต  อากิริ ฯ  

 อถ  (พฺราหฺมโณ)  นํ  (เถรํ)  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปฏิสนฺถารํ  กตฺวา  (เถรํ)  อนฺโตเคเห   

นิส้ทาเปตฺวา  ปายาสปาตึ  คเหตฺวา  เถรสฺส  ปตฺเต  อากิริ ฯ  

 อถ ครั�งนั�น  (พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์  อุปสงฺฺกมิตฺวา เข้าไปหาแล้ว  นํ  (เถรํ) ซึ่ง

พระเถระนั�น  วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  กตฺวา กระทําแล้ว  ปฏฺิสนฺถารํ ซึ่งการปฏิสันถาร  

(เถรํ) ยังพระเถระ  นิสีทาเปตฺวา ให้นั่งแล้ว  อนฺโตเคเห ในภายในแห่งเรือน   

คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ปายาสปาตึ ซึ่งถาดแห่งข้าวปายาส  อากิริ เกล้่ยลงแล้ว   

ปตฺเต ในบาตร  เถรสฺส ของพระเถระ ฯ

 ครั�งนั�น พราหมณ์เข้าไปหาพระเถระนั�น ไหว้แล้ว ทําการปฏิสันถาร นิมนต์ท่านให้นั่ง

ในภายในเรือน ถือเอาถาดข้าวปายาส เกล้่ยลงในบาตรของพระเถระ

 อถ กาลสัตตม้ พฺราหฺมโณ สุทธกัตตาใน อากิริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะ

ของ เถรํๆ อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน กตฺวา  ปฏิสนฺถารํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิส้ทาเปตฺวา  

เถรํ การิตกัมมะใน นิส้ทาเปตฺวา  อนฺโตเคเห วิสยาธาระใน นิส้ทาเปตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน คเหตฺวา  ปายาสปาตึ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อากิริ  

เถรสฺส สาม้สัมพันธะใน ปตฺเตๆ วิสยาธาระใน อากิริ ฯ

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

๑๔. เถโร  อุปฑฺฒํ  ปฏิจฺฉิตฺวา  หตฺเถน  ปตฺตํ  ปิทหิ ฯ

 เถโร  อุปฑฺฒํ  (ปายาสํ)  ปฏิจฺฉิตฺวา  หตฺเถน  ปตฺตํ  ปิทหิ ฯ

 เถโร อ.พระเถระ  ปฏฺิจฺฉิิตฺวา รับแล้ว  (ปายาสํ) ซึ่งข้าวปายาส  อุปฑฺฒํํ อันเข้าไป 

ทั�งกึ่ง  ปิทหิ ปิดแล้ว  ปตฺตํ ซึ่งบาตร  หตฺเถน ด้วยมือ ฯ
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 พระเถระรับข้าวปายาสครึ่งหนึ่ง แล้วใช้มือปิดบาตร

 เถโร สุทธกัตตาใน ปิทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุปฑฺฒํ วิเสสนะของ ปายาสํๆ  

อวุตตกัมมะใน ปฏิจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปิทหิ  หตฺเถน กรณะใน ปิทหิ  ปตฺตํ 

อวุตตกัมมะใน ปิทหิ ฯ

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

๑๕. อถ  นํ  พฺราหฺมโณ  “ภนฺเต  เอกสฺส  ปฏิวึสมตฺโต ว  อยํ  ปายาโส,  ปรโลกสงฺคหํ  เม   

กโรถ,  มา  อิธโลกสงฺคหํ;  นิรวเสสเมว  ทาตุกาโมมฺห้ติ  สพฺพํ  อากิริ ฯ

 อถ  นํ  (เถรํ)  พฺราหฺมโณ  “ภนฺเต  เอกสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  ปฏิวึสมตฺโต ว  อยํ  ปายาโส,  (ตุมฺเห)  

ปรโลกสงฺคหํ  เม  กโรถ,  มา  อิธโลกสงฺคหํ  (กโรถ);  (อหํ)  นิรวเสสํ  เอว  (กตฺวา)  ทาตุกาโม  

อมฺหิ”  อิติ  (วตฺวา)  สพฺพํ  (ปายาสํ)  อากิริ ฯ

 อถ ครั�งนั�น  พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  นํ  (เถรํ) กะพระเถระนั�น  

อิติ  ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  อยํ  ปายาโส อ.ข้าวปายาสน้�  ปฏฺิวึสมตฺโต ว  

ม้ส่วนเป็นประมาณ  เอกสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล คนเด้ยวเท้ยว,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  

กโรถ ขอจงกระทํา  ปรโลกสงฺฺคหํ ซึ่งการสงเคราะห์ในโลกอื่น  เม แก่กระผม,  มา  

(กโรถ) จงอย่ากระทํา  อิธโลกสงฺฺคหํ ซึ่งการสงเคราะห์ในโลกน้�;  (อหํ) อ.กระผม   

ทาตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่อันถวาย  (กตฺวา) กระทํา  นิรวเสสํ  เอว ให้เป็นส่วนเหลือลง

ออกแล้วนั่นเท้ยว  อมฺหิ ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้�  อากิริ เกล้่ยลงแล้ว  (ปายาสํ) ซึ่งข้าว

ปายาส  สพฺพํ ทั�งปวง ฯ

 ครั�งนั�น พราหมณ์กล่าวกะพระเถระนั�นว่า “ท่านผู้เจริญ ข้าวปายาสน้� ม้ประมาณของ

บุคคลผู้เด้ยวเท่านั�น, ขอท่านจงทําการสงเคราะห์ในโลกอื่นแก่กระผมเถิด อย่าทําการ

สงเคราะห์ในโลกน้�เลย, กระผมม้ความประสงค์จะถวายทํามิให้เหลือเลย” แล้วเกล้่ย

ข้าวปายาสทั�งหมด

 อถ กาลสัตตม้  พฺราหฺมโณ สุทธกัตตาใน อากิริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะ 

ของ เถรํๆ อกถิตกัมมะใน วตฺวา  “ภนฺเต อาลปนะ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

ปฏิวึสมตฺโตๆ ก็ด้  อยํ ก็ด้ วิเสสนะของ ปายาโสๆ ลิงคัตถะ  เอกสฺส วิเสสนะของ 

ปุคฺคลสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน ปฏิวึสมตฺโต,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน กโรถๆ สองบท 
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อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปรโลกสงฺคหํ อวุตตกัมมะใน กโรถ  เม สัมปทานใน กโรถ,   

มาศัพท์ ปฏิเสธะใน กโรถ  อิธโลกสงฺคหํ อวุตตกัมมะใน กโรถ,  อหํ สุทธกัตตาใน 

อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นิรวเสสํๆ วิกติกัมมะใน  

กตฺวาๆ กิริยาวิเสสนะใน ทาตุกาโมๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อากิริ  สพฺพํ วิเสสนะของ ปายาสํๆ อวุตตกัมมะใน อากิริ ฯ

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

๑๖. เถโร  ตตฺเถว  ปริภุญฺฺชิ ฯ

 เถโร  ตตฺถ  เอว  (ฅิาเน)  ปริภุญฺฺชิ ฯ

 เถโร อ.พระเถระ  ปริภุญฺชิ ฉันแล้ว  ตตฺถ  เอว  (ฅิาเน) ในท้่นั�นนั่นเท้ยว ฯ

 พระเถระ ฉันในท้่นั�นนั่นแหละ

 เถโร สุทธกัตตาใน ปริภุญฺฺชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

ตตฺถๆ วิเสสนะของ ฅิาเนๆ วิสยาธาระใน ปริภุญฺฺชิ ฯ

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

๑๗. อถสฺส  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  ตมฺปิ  สาฏกํ  ทตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอวมาห  “ภนฺเต  อหมฺปิ   

ตุมฺเหหิ  ทิฏฺ�ธมฺมเมว  ปาปุเณยฺยนฺติ ฯ  

 อถ  (โส  พฺราหฺมโณ)  อสฺส  (เถรสฺส)  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  ตมฺปิ  สาฏกํ  ทตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอวํ  

อาห  “ภนฺเต  อหมฺปิ  ตุมฺเหหิ  ทิฏฺ�ธมฺมํ  เอว  ปาปุเณยฺยนฺติ ฯ

 อถ ครั�งนั�น  (โส  พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์นั�น  ทตฺวา ถวายแล้ว  ตมฺปิ  สาฏฺกํ ซึ่งผ้า

สาฎก แม้นั�น  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน ในกาลเป็นท้่สิ�นสุดลงรอบแห่งกิจด้วยภัตร  อสฺส  

(เถรสฺส) แก่พระเถระนั�น  วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  อาห กล่าวแล้ว  เอวํ อย่างน้�  อิติ 

ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  อหมฺปิ แม้ อ.กระผม  ปาปุเณยฺยํ พึงบรรลุ  ตุมฺเหหิ   

ทิฏฺฺฅิธมฺมํ  เอว ซึ่งธรรม- อันท่าน -เห็นแล้ว นั่นเท้ยว”  อิติ ดังน้� ฯ

 ครั�งนั�น พรามหณ์นั�น ถวายผ้าสาฎกแม้นั�นแก่พระเถระนั�น ในเวลาเสร็จภัตกิจ ไหว้

แล้ว กล่าวอย่างน้�ว่า “ท่านผู้เจริญ แม้กระผมพึงบรรลุธรรมท้่ท่านเห็นแล้วนั่นแหละ”

 อถ กาลสัตตม้  โส วิเสสนะของ พฺราหฺมโณๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบท
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กัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ เถรสฺสๆ สัมปทานใน ทตฺวา  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน กาล- 

สัตตม้ใน ทตฺวา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ตํๆ วิเสสนะของ สาฏกํๆ อวุตตกัมมะใน 

ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน 

อาห  “ภนฺเต อาลปนะ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อหํๆ สุทธกัตตาใน ปาปุเณยฺยํๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตุมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน ทิฏฺฅิ-  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

ทิฏฺฅิธมฺมํๆ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน ปาปุเณยฺยํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๘. เถโร  “เอวํ  โหตุ  พฺราหฺมณาติ  ตสฺส  อนุโมทนํ  กตฺวา  อุฏฺ�ายาสนา  ปกฺกมนฺโต 

อนุปุพฺเพน  จาริกํ  จรมาโน  เชตวนํ  อคมาสิ ฯ

 เถโร  “เอวํ  (ตยา  ปตฺถิตปตฺถนา)  โหตุ  พฺราหฺมณาติ  ตสฺส  (พฺราหฺมณสฺส)  อนุโมทนํ  กตฺวา  

อุฏฺ�าย  อาสนา  ปกฺกมนฺโต  อนุปุพฺเพน  จาริกํ  จรมาโน  เชตวนํ  อคมาสิ ฯ

 เถโร อ.พระเถระ  กตฺวา กระทําแล้ว  อนุโมทนํ ซึ่งการอนุโมทนา  ตสฺส   

(พฺราหฺมณสฺส) แก่พราหมณ์นั�น  อิติ ว่า  “พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  เอวํ  (ตยา  

ปตฺถิตปตฺถนา) อ.ความปรารถนา- อันท่าน -ปรารถนาแล้ว อย่างน้�  โหตุ จงสําเร็จ”  

อิติ ดังน้�  อุฏฺฺฅิาย ลุกขึ�นแล้ว  อาสนา จากอาสนะ  ปกฺกมนฺโต หล้กไปอยู่  จรมาโน 

เท้่ยวไปอยู่  จาริกํ สู่ท้่จาริก  อนุปุพฺเพน ตามลําดับ  อคมาสิ ได้ไปแล้ว  เชตวนํ  

สู่พระวิหารชื่อว่าเชตวัน ฯ

 พระเถระทําการอนุโมทนาแก่พราหมณ์นั�นว่า “พรามหณ์ ขอความปรารถนาท้่ท่าน

ปรารถนาแล้วอย่างน้� จงสําเร็จ” แล้วลุกขึ�นจากอาสนะ หล้กไปอยู่ เท้่ยวไปสู่ท้่จาริก

ตามลําดับ ได้ไปสู่พระเชตวัน

 เถโร สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “พฺราหฺมณ อาลปนะ  ปตฺถิตปตฺถนา 

สุทธกัตตาใน โหตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน ปตฺถิต-  ตยา  

อนภิหิตกัตตาใน ปตฺถิต-”  อิติศัพท์ สรูปะใน อนุโมทนํ  ตสฺส วิเสสนะของ พฺราหฺมณสฺสๆ 

สัมปทานใน กตฺวา  อนุโมทนํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุฏฺฅิายๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปกฺกมนฺโต  อาสนา อปาทานใน อุฏฺฅิาย  ปกฺกมนฺโต อัพภันตร-

กิริยาของ เถโร  อนุปุพฺเพน ตติยาวิเสสนะใน จรมาโน  จาริกํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน  

จรมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ เถโร  เชตวนํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน อคมาสิ ฯ
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๑๙. ทุคฺคตกาเล  ทินฺนทานํ  ปน  อติวิย  หาเสต้ติ  พฺราหฺมโณปิ  ตํ  ทานํ  ทตฺวา  ปสนฺนจิตฺโต   

โสมนสฺสชาโต  เถเร  อธิมตฺตสิเนหมกาสิ ฯ

 (ปุคฺคเลน  อตฺตโน)  ทุคฺคตกาเล  ทินฺนทานํ  ปน  (ปุคฺคลํ)  อติวิย  หาเสต้ติ  พฺราหฺมโณปิ  ตํ  ทานํ  

ทตฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  โสมนสฺสชาโต  เถเร  อธิมตฺตสิเนหํ  อกาสิ ฯ

 ปน ก็  (ปุคฺคเลน)  ทินฺนทานํ อ.ทาน- อันบุคคล -ถวายแล้ว  (อตฺตโน)  ทุคฺคตกาเล  

ในกาล- แห่งตน -ถึงแล้วซึ่งยาก  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  หาเสติ ย่อมให้ร่าเริง  อติวิย 

เกินเปร้ยบ  อิติ เพราะเหตุนั�น  พฺราหฺมโณปิ แม้ อ.พราหมณ์  ทตฺวา ถวายแล้ว  

ตํ  ทานํ ซึ่งทานนั�น  ปสนฺนจิตฺโต ผู้ม้จิตอันเลื่อมใสแล้ว  โสมนสฺสชาโต ผู้ม้ความ

โสมนัสเกิดแล้ว  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  อธิมตฺตสิเนหํ ซึ่งความรักอันม้ประมาณยิ่ง  

เถเร ในพระเถระ ฯ

 ก็ ทานท้่บุคคลถวายแล้ว ในคราวท้่ตนตกทุกข์ได้ยาก ยังบุคคลย่อมให้ร่าเริงอย่าง

ยิ่ง เพราะฉะนั�น แม้พรามหณ์ ถวายทานนั�น ม้จิตเลื่อมใสแล้ว เกิดความโสมนัส ได้

ทําความรักท้่ม้ประมาณยิ่งในพระเถระ

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ทินฺนทานํ เหตุกัตตาใน หาเสติๆ อาขยาตบทเหตุ-

กัตตุวาจก  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน ทินฺน-  อตฺตโน สาม้สัมพันธะใน ทุคฺคตกาเลๆ 

กาลสัตตม้ใน ทินฺนทานํ  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน หาเสติ  อติวิย กิริยาวิเสสนะใน หาเสติ  

อิติศัพท์ เหตวัตถะ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ พฺราหฺมโณๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ ทานํๆ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน ปสนฺนจิตฺโตๆ ก็ด้  โสมนสฺสชาโต ก็ด้ วิเสสนะของ พฺราหฺมโณ  เถเร วิสยาธาระใน  

อกาสิ  อธิมตฺตสิเนหํ อวุตตกัมมะใน อกาสิ ฯ 

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

๒๐. โส  เถเร  สิเนเหเนว  กาลํ  กตฺวา  สาวตฺถิยํ  เถรสฺส  อุปฏฺ�ากกุเล  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ

 โส  (พฺราหฺมโณ)  เถเร  สิเนเหน  เอว  กาลํ  กตฺวา  สาวตฺถิยํ  เถรสฺส  อุปฏฺ�ากกุเล  ปฏิสนฺธึ  

คณฺหิ ฯ

 โส  (พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์นั�น  กตฺวา กระทําแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ  คณฺหิ ถือเอา

แล้ว  ปฏฺิสนฺธึ ซึ่งปฏิสนธิ  อุปฏฺฺฅิากกุเล ในตระกูลแห่งอุปัฏฐาก  เถรสฺส ของพระ
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เถระ  สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถ้  สิเนเหน  เอว เพราะความรักนั่นเท้ยว  เถเร ในพระ

เถระ ฯ

 พราหมณ์นั�น ทํากาละ ถือเอาปฏิสนธิในตระกูลอุปัฏฐากของพระเถระในเมืองสาวัตถ้ 

เพราะความรักในพระเถระนั่นแหละ

 โส วิเสสนะของ พฺราหฺมโณๆ สุทธกัตตาใน คณฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เถเร  

วิสยาธาระใน สิเนเหน  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ สิเนเหนๆ เหตุใน คณฺหิ  กาลํ  

อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คณฺหิ  สาวตฺถิยํ วิสยาธาระใน คณฺหิ   

เถรสฺส สาม้สัมพันธะใน อุปฏฺฅิากกุเลๆ วิสยาธาระใน ปฏิสนฺธึๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหิ ฯ

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

๒๑. ตํขณญฺฺเญฺว  ปนสฺส  มาตา  “กุจฺฉิยํ  เม  คพฺโภ  ปติฏฺ�ิโตติ  สามิกสฺส  อาโรเจสิ ฯ  

 ตํขณํ  เอว  ปน  อสฺส  (ทารกสฺส)  มาตา  “กุจฺฉิยํ  เม  คพฺโภ  ปติฏฺ�ิโตติ  สามิกสฺส  อาโรเจสิ ฯ

 ปน ก็  ตํขณํ  เอว ในขณะนั�นนั่นเท้ยว  มาตา อ.มารดา  อสฺส  (ทารกสฺส) ของเด็ก

นั�น  อาโรเจสิ บอกแล้ว  สามิกสฺส แก่สาม้  อิติ ว่า  “คพฺโภ อ.สัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์  

ปติฏฺฺฅิิโต ตั�งอยู่เฉพาะแล้ว  กุจฺฉิิยํ ในท้อง  เม ของดิฉัน”  อิติ ดังน้� ฯ

 ก็ในขณะนั�นนั่นแหละ มารดาของเด็กนั�น บอกแก่สาม้ว่า “สัตว์ผู้เกิดในครรภ์ ตั�งอยู่

เฉพาะแล้วในท้องของดิฉัน”

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตํขณํๆ ทุติยากาลสัตตม้

ใน อาโรเจสิ  มาตา สุทธกัตตาใน อาโรเจสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะ

ของ ทารกสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน มาตา  “คพฺโภ สุทธกัตตาใน ปติฏฺฅิิโตๆ กิตบทกัตตุ-

วาจก  กุจฺฉิยํ วิสยาธาระใน ปติฏฺฅิิโต  เม สาม้สัมพันธะใน กุจฺฉิยํ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

อาโรเจสิ  สามิกสฺส สัมปทานใน อาโรเจสิ ฯ

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

๒๒. โส  ตสฺสา  คพฺภปริหารํ  อทาสิ ฯ

 โส  (สามิโก)  ตสฺสา  (อิตฺถิยา)  คพฺภปริหารํ  อทาสิ ฯ

 โส  (สามิโก) อ.สาม้นั�น  อทาสิ ได้ให้แล้ว  คพฺภปริหารํ ซึ่งเครื่องบริหารซึ่งครรภ์  
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ตสฺสา  (อิตฺถิยา) แก่หญิงนั�น ฯ

 สาม้นั�น ได้ให้เครื่องบริหารครรภ์แก่หญิงนั�น

 โส วิเสสนะของ สามิโกๆ สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะ

ของ อิตฺถิยาๆ สัมปทานใน อทาสิ  คพฺภปริหารํ อวุตตกัมมะใน อทาสิ ฯ

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

๒๓. ตสฺสา  อจฺจุณฺหอติส้ตอติอมฺพิลาทิปริโภคํ  วชฺเชตฺวา  สุเขน  คพฺภํ  ปริหรมานาย   

เอวรูโป  โทหโฬ  อุปฺปชฺชิ  “อโห  วตาหํ  สาร้ปุตฺตตฺเถรปฺปมุขานิ  ปญฺฺจ  ภิกฺขุสตานิ   

นิมนฺเตตฺวา  เคเห  นิส้ทาเปตฺวา  อสมฺภินฺนข้รปายาสํ  ทตฺวา  สยมฺปิ  กาสาววตฺถานิ 

ปริทหิตฺวา  สุวณฺณสรกํ  อาทาย  อาสนปริยนฺเต  นิส้ทิตฺวา  เอตฺตกานํ  ภิกฺขูนํ   

อุจฺฉิฏฺ�ปายาสํ  ปริภุญฺฺเชยฺยนฺติ ฯ

 ตสฺสา  (อิตฺถิยา)  อจฺจุณฺหอติส้ตอติอมฺพิลาทิปริโภคํ  วชฺเชตฺวา  สุเขน  คพฺภํ  ปริหรมานาย   

เอวรูโป  โทหโฬ  อุปฺปชฺชิ  “อโห  วต  อหํ  สาร้ปุตฺตตฺเถรปฺปมุขานิ  ปญฺฺจ  ภิกฺขุสตานิ   

นิมนฺเตตฺวา  (เต  ภิกฺขู)  เคเห  นิส้ทาเปตฺวา  อสมฺภินฺนข้รปายาสํ  ทตฺวา  สยมฺปิ  กาสาววตฺถานิ  

ปริทหิตฺวา  สุวณฺณสรกํ  อาทาย  อาสนปริยนฺเต  นิส้ทิตฺวา  เอตฺตกานํ  ภิกฺขูนํ  อุจฺฉิฏฺ�ปายาสํ  

ปริภุญฺฺเชยฺยนฺติ ฯ

 โทหโฬ อ.ความแพ้ท้อง  เอวรูโป อันม้อย่างน้�เป็นรูป  อิติ ว่า  “อโห  วต โอหนอ  

อหํ อ.เรา  นิมนฺเตตฺวา นิมนต์แล้ว  ภิกฺขุสตานิ ซึ่งร้อยแห่งภิกษุุ ท.  ปญฺจ ห้า   

สารีปุตฺตตฺเถรปฺปมุขานิ ม้พระสาร้บุตรผู้เถระเป็นประมุข  (เต  ภิกฺขู) ยังภิกษุุ ท. 

เหล่านั�น  นิสีทาเปตฺวา ให้นั่งแล้ว  เคเห ในเรือน  ทตฺวา ถวายแล้ว  อสมฺภินฺน- 

ขีรปายาสํ ซึ่งข้าวปายาสอันเจือด้วยนํ�านมอันไม่เจือปนแล้ว  ปริทหิตฺวา นุ่งห่มแล้ว   

กาสาววตฺถานิ ซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยนํ�าฝาด ท.  สยมฺปิ แม้ด้วยตนเอง   

อาทาย ถือเอาแล้ว  สุวณฺณสรกํ ซึ่งขันอันเป็นวิการแห่งทอง  นิสีทิตฺวา นั่งแล้ว   

อาสนปริยนฺเต ในท้่สุดรอบแห่งอาสนะ  ปริภุญฺเชยฺยํ พึงบริโภค  อุจฺฉิิฏฺฺฅิปายาสํ  

ซึ่งข้าวปายาสอันเป็นเดน  ภิกฺขูนํ ของภิกษุุ ท.  เอตฺตกานํ ม้ประมาณเท่าน้�”  อิติ ดังน้�  

อุปฺปชฺชิ เกิดขึ�นแล้ว  ตสฺสา  (อิตฺถิยา) แก่หญิงนั�น  อจฺจุณฺหอติสีตอติอมฺพิลาทิ- 

ปริโภคํ  วชฺเชตฺวา  สุเขน  คพฺภํ  ปริหรมานาย ผู้ เว้นแล้ว ซึ่งการบริโภคม้ร้อนเกิน



401วรรค] ๑๕. เรื่่�องพรื่ะวนวาสีีติิสีสีเถรื่ะ

ไป เย็นเกินไป เปร้�ยวเกินไปเป็นต้น บริหารอยู่ ซึ่งครรภ์ ตามสบาย ฯ

 ความแพ้ท้องอันเห็นปานน้�ว่า “โอหนอ เรานิมนต์ภิกษุุ ๕๐๐ รูป ม้พระสาร้บุตรเถระ

เป็นประมุข ให้ท่านนั่งในเรือน ถวายข้าวปายาสท้่ผสมนํ�านมท้่ไม่เจือปน นุ่งห่มผ้า

กาสาวะทั�งหลาย แม้ด้วยตนเอง ถือเอาขันทอง นั่งท้ายอาสนะ พึงบริโภคข้าวปายาส 

ท้่เป็นเดนของภิกษุุทั�งหลายม้ประมาณเท่าน้�” เกิดขึ�นแก่หญิงนั�น ผู้เว้นการบริโภค 

ม้ร้อนนัก เย็นนัก เปร้�ยวนักเป็นต้น บริหารครรภ์ตามสบาย

 เอวรูโป วิเสสนะของ โทหโฬๆ สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ตสฺสา วิเสสนะของ อิตฺถิยาๆ สัมปทานใน อุปฺปชฺชิ  อจฺจุณฺหอติส้ตอติอมฺพิลาทิ- 

ปริโภคํ อวุตตกัมมะใน วชฺเชตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน ปริหรมานาย  สุเขน ตติยา- 

วิเสสนะใน ปริหรมานาย  คพฺภํ อวุตตกัมมะใน ปริหรมานายๆ วิเสสนะของ อิตฺถิยา   

“อโห  วต สังกัปปัตถะ  อหํ สุทธกัตตาใน ปริภุญฺฺเชยฺยํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

สาร้ปุตฺตตฺเถรปฺปมุขานิ ก็ด้  ปญฺฺจ ก็ด้ วิเสสนะของ ภิกฺขุสตานิๆ อวุตตกัมมะใน  

นิมนฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิส้ทาเปตฺวา  เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ การิตกัมมะใน 

นิส้ทาเปตฺวา  เคเห วิสยาธาระใน นิส้ทาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทตฺวา  อสมฺภินฺน-

ข้รปายาสํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปริทหิตฺวา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ

เข้ากับ สยํๆ กรณะใน ปริทหิตฺวา  กาสาววตฺถานิ อวุตตกัมมะใน ปริทหิตฺวาๆ ปุพพ- 

กาลกิริยาใน อาทาย  สุวณฺณสรกํ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน  

นิส้ทิตฺวา  อาสนปริยนฺเต วิสยาธาระใน นิส้ทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปริภุญฺฺเชยฺยํ   

เอตฺตกานํ วิเสสนะของ ภิกฺขูนํๆ สาม้สัมพันธะใน  อุจฺฉิฏฺฅิปายาสํๆ อวุตตกัมมะใน  

ปริภุญฺฺเชยฺยํ”  อิติศัพท์ สรูปะใน เอวรูโป ฯ

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

๒๔. ตสฺสา  กิร  โส  กาสายวตฺถปริทหนโทหโฬ  กุจฺฉิยํ  ปุตฺตสฺส  พุทฺธสาสเน  ปพฺพชฺชาย 

ปุพฺพนิมิตฺตํ  อโหสิ ฯ  

 ตสฺสา  (อิตฺถิยา)  กิร  โส  กาสายวตฺถปริทหนโทหโฬ  กุจฺฉิยํ  ปุตฺตสฺส  พุทฺธสาสเน  ปพฺพชฺชาย  

ปุพฺพนิมิตฺตํ  อโหสิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  โส  กาสายวตฺถปริทหนโทหโฬ อ.ความแพ้ท้องในเพราะการนุ่งห่มซึ่ง



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓402 [๕.พาล

ผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยนํ�าฝาดนั�น  ตสฺสา  (อิตฺถิยา) ของหญิงนั�น  ปุพฺพนิมิตฺตํ 

เป็นบุพพนิมิต  ปพฺพชฺชาย แห่งการบวช  พุทฺธสาสเน ในพระพุทธศาสนา  ปุตฺตสฺส  

ของบุตร  กุจฺฉิิยํ ในท้อง  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 ได้ยินว่า ความแพ้ท้องในเพราะการนุ่งห่มผ้ากาสาวะนั�น ของหญิงนั�น ได้เป็น 

บุพพนิมิตแห่งการบวชในพระพุทธศาสนาของบุตรในท้อง

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  โส วิเสสนะของ กาสายวตฺถปริทหนโทหโฬๆ สุทธกัตตาใน 

อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะของ อิตฺถิยาๆ สาม้สัมพันธะใน  

กาสายวตฺถปริทหนโทหโฬ  กุจฺฉิยํ วิสยาธาระใน ปุตฺตสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน ปพฺพชฺชาย   

พุทฺธสาสเน วิสยาธาระใน ปพฺพชฺชายๆ สาม้สัมพันธะใน ปุพฺพนิมิตฺตํๆ วิกติกัตตาใน 

อโหสิ ฯ

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

๒๕. อถสฺสา  ญฺาตกา  “ธมฺมิโก  โน  ธ้ตาย  โทหโฬติ  สาร้ปุตฺตตฺเถรํ  สงฺฆตฺเถรํ  กตฺวา 

ปญฺฺจนฺนํ  ภิกฺขุสตานํ  อสมฺภินฺนข้รปายาสํ  อทํสุ ฯ

 อถ  อสฺสา  (อิตฺถิยา)  ญฺาตกา  “ธมฺมิโก  (โหติ)  โน  ธ้ตาย  โทหโฬติ  (จินฺเตตฺวา)  สาร้ปุตฺตตฺเถรํ  

สงฺฆตฺเถรํ  กตฺวา  ปญฺฺจนฺนํ  ภิกฺขุสตานํ  อสมฺภินฺนข้รปายาสํ  อทํสุ ฯ

 อถ ครั�งนั�น  ฃาตกา อ.ญาติ ท.  อสฺสา  (อิตฺถิยา) ของหญิงนั�น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  

อิติ ว่า  “โทหโฬ อ.ความแพ้ท้อง  ธีตาย แห่งธิดา  โน ของเรา ท.  ธมฺมิโก เป็นความ

แพ้ท้องอันประกอบแล้วด้วยธรรม  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้�  อทํสุ ได้ถวายแล้ว   

อสมฺภินฺนขีรปายาสํ ซึ่งข้าวปายาสอันเจือด้วยนํ�านมอันไม่เจือปนแล้ว  ภิกฺขุสตานํ 

แก่ร้อยแห่งภิกษุุ ท.  ปญฺจนฺนํ ห้า  กตฺวา กระทํา  สารีปุตฺตตฺเถรํ ซึ่งพระสาร้บุตร 

ผู้เถระ  สงฺฺฆตฺเถรํ ให้เป็นพระเถระในสงฆ์ ฯ

 ครั�งนั�น พวกญาติๆ ของหญิงนั�น คิดว่า “ความแพ้ท้องแห่งธิดาของพวกเรา เป็นความ

แพ้ท้องประกอบด้วยธรรม” จึงได้ถวายข้าวปายาสท้่ผสมด้วยนมท้่ไม่เจือปน แก่ภิกษุุ 

๕๐๐ รูป ทําพระสาร้บุตรเถระให้เป็นพระสังฆเถระ

 อถ กาลสัตตม้  ฃาตกา สุทธกัตตาใน อทํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺสา วิเสสนะ

ของ อิตฺถิยาๆ สาม้สัมพันธะใน ฃาตกา  “โทหโฬ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท



403วรรค] ๑๕. เรื่่�องพรื่ะวนวาสีีติิสีสีเถรื่ะ

กัตตุวาจก  ธมฺมิโก วิกติกัตตาใน โหติ  โน สาม้สัมพันธะใน ธ้ตายๆ สาม้สัมพันธะ

ใน โทหโฬ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทํสุ  สาร้ปุตฺตตฺเถรํ  

อวุตตกัมมะใน กตฺวา  สงฺฆตฺเถรํ วิกติกัมมะใน กตฺวาๆ กิริยาวิเสสนะใน อทํสุ   

ปญฺฺจนฺนํ วิเสสนะของ ภิกฺขุสตานํๆ สัมปทานใน อทํสุ  อสมฺภินฺนข้รปายาสํ อวุตต- 

กัมมะใน อทํสุ ฯ

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

๒๖. สาปิ  เอกํ  กาสาวํ  นิวาเสตฺวา  เอกํ  ปารุปิตฺวา  สุวณฺณสรกํ  คเหตฺวา  อาสนปริยนฺเต   

นิสินฺนา  อุจฺฉิฏฺ�ปายาสํ  ปริภุญฺฺชิ ฯ  

 สาปิ  (อิตฺถ้)  เอกํ  กาสาวํ  นิวาเสตฺวา  เอกํ  (กาสาวํ)  ปารุปิตฺวา  สุวณฺณสรกํ  คเหตฺวา   

อาสนปริยนฺเต  นิสินฺนา  อุจฺฉิฏฺ�ปายาสํ  ปริภุญฺฺชิ ฯ  

 สาปิ  (อิตฺถี) อ.หญิงแม้นั�น  นิวาเสตฺวา นุ่งแล้ว  กาสาวํ ซึ่งผ้ากาสาวะ  เอกํ ผืน

หนึ่ง  ปารุปิตฺวา ห่มแล้ว  (กาสาวํ) ซึ่งผ้ากาสาวะ  เอกํ ผืนหนึ่ง  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว   

สุวณฺณสรกํ ซึ่งขันอันเป็นวิการแห่งทอง  นิสินฺนา นั่งแล้ว  อาสนปริยนฺเต ในท้่สุด

รอบแห่งอาสนะ  ปริภุญฺชิ บริโภคแล้ว  อุจฺฉิิฏฺฺฅิปายาสํ ซึ่งข้าวปายาสอันเป็นเดน ฯ

 หญิงแม้นั�น นุ่งผ้ากาสาวะผืนหนึ่ง ห่มผ้ากาสาวะผืนหนึ่ง ถือเอาขันทอง นั่ง ณ ท้่สุด

อาสนะ บริโภคข้าวปายาสท้่เป็นเดน

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สาๆ วิเสสนะของ อิตฺถ้ๆ สุทธกัตตาใน ปริภุญฺฺชิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  เอกํ วิเสสนะของ กาสาวํๆ อวุตตกัมมะใน นิวาเสตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน ปารุปิตฺวา  เอกํ วิเสสนะของ กาสาวํๆ อวุตตกัมมะใน ปารุปิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน คเหตฺวา  สุวณฺณสรกํ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสินฺนา  อาสน-

ปริยนฺเต วิสยาธาระใน นิสินฺนาๆ วิเสสนะของ อิตฺถ้  อุจฺฉิฏฺฅิปายาสํๆ อวุตตกัมมะใน 

ปริภุญฺฺชิ ฯ

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

๒๗. โทหโฬ  ปฏิปฺปสฺสมฺภิ ฯ

 โทหโฬ อ.ความแพ้ท้อง  ปฏฺิปฺปสฺสมฺภิ ระงับแล้ว ฯ

 ความแพ้ท้อง ระงับแล้ว



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓404 [๕.พาล

 โทหโฬ สุทธกัตตาใน ปฏิปฺปสฺสมฺภิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ

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

๒๘. ตสฺสา  ยาว  คพฺภวุฏฺ�านา  อนฺตรนฺตรา  กตมงฺคเลสุปิ  ทสมาสจฺจเยน  ปุตฺตํ  วิชาตาย 

กตมงฺคเลสุปิ  สาร้ปุตฺตตฺเถรปฺปมุขานํ  ปญฺฺจนฺนํ  ภิกฺขุสตานํ  อปฺโปทกมธุปายาสเมว  

อทํสุ ฯ

 (ฃาตกา)  ตสฺสา  (อิตฺถิยา)  ยาว  คพฺภวุฏฺ�านา  (ฃาต้หิ)  อนฺตรา  อนฺตรา  กตมงฺคเลสุปิ   

(ตสฺสา  อิตฺถิยา  ฃาต้หิ)  ทสมาสจฺจเยน  ปุตฺตํ  วิชาตาย  กตมงฺคเลสุปิ  สาร้ปุตฺตตฺเถรปฺปมุขานํ  

ปญฺฺจนฺนํ  ภิกฺขุสตานํ  อปฺโปทกมธุปายาสํ  เอว  อทํสุ ฯ

 (ฃาตกา) อ.ญาติ ท.  อทํสุ ได้ถวายแล้ว  อปฺโปทกมธุปายาสํ  เอว ซึ่งข้าวมธุปายาส

อันม้นํ�าน้อยนั่นเท้ยว  ภิกฺขุสตานํ แก่ร้อยแห่งภิกษุุ ท.  ปญฺจนฺนํ ห้า  สารีปุตฺตตฺเถรปฺ- 

ปมุขานํ ม้พระสาร้บุตรผู้เถระเป็นประมุข  (ฃาตีหิ)  อนฺตรา  อนฺตรา  กตมงฺฺคเลสุปิ  

แม้ในมงคล- อันญาติ ท. -กระทําแล้ว ท. ในระหว่างๆ  ตสฺสา  (อิตฺถิยา) แก่หญิงนั�น  

ยาว เพ้ยงใด  คพฺภวุฏฺฺฅิานา แต่การออกแห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์  (ฃาตีหิ)  กต- 

มงฺฺคเลสุปิ แม้ในมงคล อันญาติ ท. กระทําแล้ว ท.  (ตสฺสา  อิตฺถิยา) แก่หญิงนั�น  

วิชาตาย ผู้คลอดแล้ว  ปุตฺตํ ซึ่งบุตร  ทสมาสจฺจเยน โดยอันล่วงไปแห่งเดือนสิบ ฯ

 พวกญาติๆ ได้ถวายข้าวมธุปายาสท้่ม้นํ�าน้อยนั่นแหละ แก่ภิกษุุ ๕๐๐ รูป ม้พระสาร้-

บุตรเป็นประมุข แม้ในมงคลท้่พวกญาติๆ พากันทําในระหว่างๆ แก่หญิงนั�น จนถึง

การออกแห่งสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ แม้ในมงคลท้่พวกญาติๆ ทําแล้วแก่หญิงนั�นผู้คลอด

บุตรแล้ว โดยผ่านไป ๑๐ เดือน

 ฃาตกา สุทธกัตตาใน อทํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะของ อิตฺถิยาๆ 

สัมปทานใน กต-  ยาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน กต-  คพฺภวุฏฺฅิานา อปาทานใน ยาว   

ฃาต้หิ อนภิหิตกัตตาใน กต-  อนฺตรา สองบท กาลสัตตม้ใน กต-  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ 

เข้ากับ กตมงฺคเลสุๆ วิสยาธาระใน อทํสุ  ตสฺสา วิเสสนะของ อิตฺถิยาๆ สัมปทาน

ใน กต-  ฃาต้หิ อนภิหิตกัตตาใน กต-  ทสมาสจฺจเยน ตติยาวิเสสนะใน วิชาตาย  

ปุตฺตํ อวุตตกัมมะใน วิชาตายๆ วิเสสนะของ อิตฺถิยา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ  

กตมงฺคเลสุๆ วิสยาธาระใน อทํสุ  สาร้ปุตฺตตฺเถรปฺปมุขานํ ก็ด้  ปญฺฺจนฺนํ ก็ด้ วิเสสนะ

ของ ภิกฺขุสตานํๆ สัมปทาใน อทํสุ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อปฺโปทกมธุปายาสํๆ 
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อวุตตกัมมะใน อทํสุ ฯ

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

๒๙. ปุพฺเพ  กิเรส  ทารเกน  พฺราหฺมณกาเล  ทินฺนปายาสสฺส  นิสฺสนฺโท ฯ  

 ปุพฺเพ  กิร  เอโส  (วิปาโก)  ทารเกน  (อตฺตโน)  พฺราหฺมณกาเล  ทินฺนปายาสสฺส  นิสฺสนฺโท  (โหติ) ฯ

 กิร ได้ยินว่า  เอโส  (วิปาโก) อ.วิบากนั่น  นิสฺสนฺโท เป็นวิบากเป็นเครื่องไหลออก   

ทารเกน  ทินฺนปายาสสฺส แห่งข้าวปายาส- อันทารก -ถวายแล้ว  (อตฺตโน)  พฺราหฺมณ- 

กาเล ในกาล- แห่งตน -เป็นพราหมณ์  ปุพฺเพ ในกาลก่อน  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 ได้ยินว่า วิบากนั่น เป็นวิบากเป็นเครื่องไหลออก แห่งข้าวปายาสท้่ทารกนั�นถวายแล้ว 

ในคราวท้่ตนเป็นพราหมณ์ ในกาลก่อน

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เอโส วิเสสนะของ วิปาโกๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ปุพฺเพ กาลสัตตม้ใน โหติ  ทารเกน อนภิหิตกัตตาใน ทินฺน-  อตฺตโน สาม้-

สัมพันธะใน พฺราหฺมณกาเลๆ กาลสัตตม้ใน ทินฺน-  ทินฺนปายาสสฺส สาม้สัมพันธะใน  

นิสฺสนฺโทๆ วิกติกัตตาใน โหติ ฯ

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

๓๐. ชาตมงฺคลทิวเส  ปน  ตํ  ทารกํ  ปาโต ว  นหาเปตฺวา  มณฺเฑตฺวา  สิริสยเน   

สตสหสฺสคฺฆนิกสฺส  กมฺพลสฺส  อุปริ  นิปชฺชาเปสุํ ฯ

 (ฃาตกา)  ชาตมงฺคลทิวเส  ปน  ตํ  ทารกํ  ปาโต ว  นหาเปตฺวา  มณฺเฑตฺวา  (ทารกํ)  สิริสยเน   

สตสหสฺสคฺฆนิกสฺส  กมฺพลสฺส  อุปริ  นิปชฺชาเปสุํ ฯ

 ปน ก็  ชาตมงฺฺคลทิวเส ในวันอันเป็นมงคลแห่งการเกิด  (ฃาตกา) อ.ญาติ ท.  ตํ   

ทารกํ ยังทารกนั�น  นหาเปตฺวา ให้อาบแล้ว  ปาโต ว ในเวลาเช้าเท้ยว  มณฺเฑตฺวา 

ประดับแล้ว  (ทารกํ) ยังทารก  นิปชฺชาเปสุํ ให้นอนแล้ว  อุปริ ในเบื�องบน  กมฺพลสฺส 

แห่งผ้ากัมพล  สตสหสฺสคฺฆนิกสฺส อันม้ค่าแสนหนึ่ง  สิริสยเน บนท้่เป็นท้่นอนอัน

เป็นสิริ ฯ

 ก็ในวันมงคลแห่งการเกิด พวกญาติๆ ให้ทารกนั�นอาบนํ�าในเวลาเช้าตรู่ ประดับแล้ว 

ให้ทารกนอนในเบื�องบนผ้ากัมพลท้่ม้ค่า ๑๐๐,๐๐๐ บนท้่นอนอันเป็นสิริ
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 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ชาตมงฺคลทิวเส กาลสัตตม้ใน นิปชฺชาเปสุํ  ฃาตกา เหตุ- 

กัตตาใน นิปชฺชาเปสุํๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ ทารกํๆ การิต- 

กัมมะใน นหาเปตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปาโตๆ กาลสัตตม้ใน นหาเปตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน มณฺเฑตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิปชฺชาเปสุํ  ทารกํ การิตกัมมะใน 

นิปชฺชาเปสุํ  สิริสยเน อุปสิเลสิกาธาระใน นิปชฺชาเปสุํ  สตสหสฺสคฺฆนิกสฺส วิเสสนะ

ของ กมฺพลสฺสๆสาม้สัมพันธะใน อุปริๆ อุปสิเลสิกาธาระใน นิปชฺชาเปสุํ ฯ  

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

๓๑. โส  ตตฺถ  นิปนฺนโก ว  เถรํ  โอโลเกตฺวา  “อยํ  เม  ปุพฺพาจริโย,  มยา  เอตํ  นิสฺสาย  อยํ   

สมฺปตฺติ  ลทฺธา,  มยา  อิมสฺส  เอกํ  ปริจฺจาคํ  กาตํุ  วฏฺฏต้ติ  สิกฺขาปทคฺคหณตฺถาย  

น้ยมาโน  ตํ  กมฺพลํ  จูฬงฺคุลิยา  เวเ�ตฺวา  อคฺคเหสิ ฯ  

 โส  (ทารโก)  ตตฺถ  (สิริสยเน)  นิปนฺนโก ว  เถรํ  โอโลเกตฺวา  “อยํ  (เถโร)  เม  ปุพฺพาจริโย  

(โหติ),  มยา  เอตํ  (เถรํ)  นิสฺสาย  อยํ  สมฺปตฺติ  ลทฺธา,  มยา  อิมสฺส  (เถรสฺส)  เอกํ  ปริจฺจาคํ  

กาตํุ  วฏฺฏต้ติ  (จินฺเตตฺวา  ฃาต้หิ)  สิกฺขาปทคฺคหณตฺถาย  น้ยมาโน  ตํ  กมฺพลํ  จูฬงฺคุลิยา  

เวเ�ตฺวา  อคฺคเหสิ ฯ

 โส  (ทารโก) อ.ทารกนั�น  นิปนฺนโก ว นอนแล้วเท้ยว  ตตฺถ  (สิริสยเน) บนท้่นอน

อันเป็นสิรินั�น  โอโลเกตฺวา แลดูแล้ว  เถรํ ซึ่งพระเถระ  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  

“อยํ  (เถโร) อ.พระเถระน้�  ปุพฺพาจริโย เป็นบุรพาจารย์  เม ของเรา  (โหติ) ย่อม

เป็น,  อยํ  สมฺปตฺต ิอ.สมบัติน้�  มยา อันเรา  ลทฺธา ได้แล้ว  นิสฺสาย เพราะอาศัย  

เอตํ  (เถรํ) ซึ่งพระเถระนั่น,  มยา  อิมสฺส  (เถรสฺส)  เอกํ  ปริจฺจาคํ  กาตํุ อ.อัน 

อันเรา กระทํา ซึ่งการบริจาค อย่างหนึ่ง แก่พระเถระน้�  วฏฺฺฏฺติ ย่อมควร”  อิติ ดังน้�   

(ฃาตีหิ)  นียมาโน ผู้อันญาติ ท. นําไปอยู่  สิกฺขาปทคฺคหณตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่

การรับซึ่งสิกขาบท  เวเฅิตฺวา พันแล้ว  ตํ  กมฺพลํ ซึ่งผ้ากัมพลนั�น  จูฬงฺฺคุลิยา ด้วย

นิ�วน้อย  อคฺคเหสิ ได้ถือเอาแล้ว ฯ

 ทารกนั�น นอนบนท้่นอนอันเป็นสิริ แลดูพระเถระ คิดว่า “พระเถระน้� เป็นบุรพาจารย์

ของเรา, สมบัติน้� เราได้เพราะอาศัยพระเถระนั่น, การท้่เราทําการบริจาคอย่างหนึ่ง

แก่พระเถระน้� ย่อมควร” ดังน้� ถูกพวกญาติๆ นําไปเพื่อประโยชน์แก่การรับสิกขาบท  

ใช้นิ�วน้อยพันผ้ากัมพลนั�นถือเอา
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 โส วิเสสนะของ ทารโกๆ สุทธกัตตาใน อคฺคเหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตตฺถ  

วิเสสนะของ สิริสยเนๆ อุปสิเลสิกาธาระใน นิปนฺนโก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

นิปนฺนโกๆ วิเสสนะของ ทารโก  เถรํ อวุตตกัมมะใน โอโลเกตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน จินฺเตตฺวา  “อยํ วิเสสนะของ เถโรๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เม สาม้สัมพันธะใน ปุพฺพาจริโยๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  อยํ วิเสสนะของ สมฺปตฺติๆ  

วุตตกัมมะใน ลทฺธาๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน ลทฺธา  เอตํ วิเสสนะของ 

เถรํๆ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ เหตุใน ลทฺธา,  กาตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน กาตุํ  อิมสฺส วิเสสนะของ เถรสฺสๆ สัมปทาใน  

กาตุํ  เอกํ วิเสสนะของ ปริจฺจาคํๆ อวุตตกัมมะใน กาตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน น้ยมาโน  ฃาต้หิ อนภิหิตกัตตาใน น้ยมาโน   

สิกฺขาปทคฺคหณตฺถาย สัมปทานใน น้ยมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ ทารโก  ตํ วิเสสนะ 

ของ กมฺพลํ ๆ  อวุตตกัมมะใน เวเฅิตฺวา  จูฬงฺคุลิยา กรณะใน เวเฅิตฺวาๆ สมานกาลกิริยา

ใน อคฺคเหสิ ฯ

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

๓๒. อถสฺส  “องฺคุลิยา  กมฺพโล  ลคฺโคติ  หริตํุ  อารภึสุ ฯ  

 อถ  อสฺส  (ทารกสฺส  ฃาตกา)  “องฺคุลิยา  กมฺพโล  ลคฺโคติ  (จินฺเตตฺวา)  หริตํุ  อารภึสุ ฯ

 อถ ครั�งนั�น  (ฃาตกา) อ.ญาติ ท.  อสฺส  (ทารกสฺส) ของทารกนั�น  (จินฺเตตฺวา) คิด

แล้ว  อิติ ว่า  “กมฺพโล อ.ผ้ากัมพล  ลคฺโค คล้องแล้ว  องฺฺคุลิยา ท้่นิ�ว”  อิติ ดังน้�  

อารภึสุ เริ่มแล้ว  หริตุํ เพื่ออันนําไป ฯ

 ครั�งนั�น พวกญาติๆ ของทารกนั�น คิดว่า “ผ้ากัมพลคล้องท้่นิ�วมือ” จึงเริ่มเพื่อท้่จะนําไป

 อถ กาลสัตตม้  ฃาตกา สุทธกัตตาใน อารภึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะ

ของ ทารกสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน ฃาตกา  “กมฺพโล สุทธกัตตาใน ลคฺโคๆ กิตบทกัตตุ-

วาจก  องฺคุลิยา วิสยาธาระใน ลคฺโค”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน อารภึสุ  หริตุํ ตุมัตถสัมปทานใน อารภึสุ ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๓๓. โส  ปโรทิ ฯ

 โส  (ทารโก)  ปโรทิ ฯ

 โส  (ทารโก) อ.ทารกนั�น  ปโรทิ ร้องไห้แล้ว ฯ

 ทารกนั�น ร้องไห้แล้ว

 โส วิเสสนะของ ทารโกๆ สุทธกัตตาใน ปโรทิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ

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

๓๔. ญฺาตกา  “อเปถ,  มา  ทารกํ  โรทาเปถาติ  กมฺพเลเนว  สทฺธึ  อานยึสุ ฯ  

 ญฺาตกา  “(ตุมฺเห)  อเปถ,  (ตุมฺเห)  มา  ทารกํ  โรทาเปถาติ  (วตฺวา)  กมฺพเลน  เอว  สทฺธึ   

อานยึสุ ฯ

 ฃาตกา อ.ญาติ ท.  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อเปถ จงหล้ก

ไป,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  มา  ทารกํ  โรทาเปถ จงอย่า ยังทารก ให้ร้องไห้”  อิติ ดังน้�  

อานยึสุ นํามาแล้ว  สทฺธึ กับ  กมฺพเลน  เอว ด้วยผ้ากัมพลนั่นเท้ยว ฯ

 พวกญาติกล่าวว่า “ขอพวกท่าน จงหล้กไป, พวกท่านอย่าทําให้ทารกร้องไห้” นํามา

พร้อมกับผ้ากัมพลนั่นแหละ

 ฃาตกา สุทธกัตตาใน อานยึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อเปถๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตุมฺเห เหตุกัตตาใน โรทาเปถๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  

มาศัพท์ ปฏิเสธะใน โรทาเปถ  ทารกํ การิตกัมมะใน โรทาเปถ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อานยึสุ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ กมฺพเลนๆ สหัตถตติยา 

เข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน อานยึสุ ฯ

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

๓๕. โส  เถรํ  วนฺทนกาเล  กมฺพลโต  องฺคุลึ  อปกฺกฑฺฒิตฺวา  กมฺพลํ  เถรสฺส  ปาทมูเล   

ปาเตสิ ฯ  

 โส  (ทารโก)  เถรํ  วนฺทนกาเล  กมฺพลโต  องฺคุลึ  อปกฺกฑฺฒิตฺวา  กมฺพลํ  เถรสฺส  ปาทมูเล   

ปาเตสิ ฯ  
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 โส  (ทารโก) อ.ทารกนั�น  อปกฺกฑฺฒํิตฺวา ชักออกแล้ว  องฺฺคุลึ ซึ่งนิ�วมือ  กมฺพลโต 

จากผ้ากัมพล  วนฺทนกาเล ในกาลเป็นท้่ไหว้  เถรํ ซึ่งพระเถระ  กมฺพลํ ยังผ้ากัมพล  

ปาเตสิ ให้ตกลงแล้ว  ปาทมูเล ท้่ใกล้แห่งเท้า  เถรสฺส ของพระเถระ ฯ

 ทารกนั�น ชักนิ�วมือออกจากผ้ากัมพล ในกาลเป็นท้่ไหว้พระเถระ ยังผ้ากัมพลให้ตกลง

ท้่ใกล้เท้าของพระเถระ

 โส วิเสสนะของ ทารโกๆ เหตุกัตตาใน ปาเตสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  เถรํ 

อวุตตกัมมะใน วนฺทนกาเลๆ กาลสัตตม้ใน อปกฺกฑฺฒิตฺวา  กมฺพลโต อปาทานใน  

อปกฺกฑฺฒิตฺวา  องฺคุลึ อวุตตกัมมะใน อปกฺกฑฺฒิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปาเตสิ   

กมฺพลํ การิตกัมมะใน ปาเตสิ  เถรสฺส สาม้สัมพันธะใน ปาทมูเลๆ วิสยาธาระใน  

ปาเตสิ ฯ

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

๓๖. อถ  ญฺาตกา  “ทหเรน  กุมาเรน  อชานิตฺวา  กตนฺติ  อวตฺวา  “ปุตฺเตน  โน  ทินฺนํ   

ปริจฺจตฺตเมว  โหตุ  ภนฺเตติ  วตฺวา  “ภนฺเต  สตสหสฺสคฺฆนิเกน  กมฺพเลเนว   

ปูชาการกสฺส  ตุมฺหากํ  ทาสสฺส  สิกฺขาปทานิ  เทถาติ  อาหํสุ ฯ

 อถ  ญฺาตกา  “(อิทํ  กมฺมํ)  ทหเรน  กุมาเรน  อชานิตฺวา  กตนฺติ  อวตฺวา  “(วตฺถํ)  ปุตฺเตน  โน  

ทินฺนํ  (เตน  ปุตฺเตน)  ปริจฺจตฺตํ  เอว  โหตุ  ภนฺเตติ  วตฺวา  “(ตุมฺเห)  ภนฺเต  สตสหสฺสคฺฆนิเกน  

กมฺพเลน  เอว  ปูชาการกสฺส  ตุมฺหากํ  ทาสสฺส  สิกฺขาปทานิ  เทถาติ  อาหํสุ ฯ

 อถ ครั�งนั�น  ฃาตกา อ.ญาติ ท.  อวตฺวา ไม่กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(อิทํ  กมฺมํ) อ.กรรม

น้�  กุมาเรน อันกุมาร  ทหเรน ผู้อ่อน  อชานิตฺวา ไม่รู้แล้ว  กตํ กระทําแล้ว”  อิติ 

ดังน้�  วตฺวา กล่าวแล้ว อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (วตฺถํ) อ.ผ้า  ปุตฺเตน  โน  

ทินฺนํ อันอันบุตร ของข้าพเจ้า ท. ถวายแล้ว  (เตน  ปุตฺเตน)  ปริจฺจตฺตํ  เอว เป็นผ้า 

อันบุตรนั�น บริจาคแล้วนั่นเท้ยว  โหตุ จงเป็น”  อิติ ดังน้�  อาหํสุ กล่าวแล้ว  อิติ ว่า   

“ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  เทถ ขอจงให้  สิกฺขาปทานิ ซึ่งสิกขาบท ท.   

ทาสสฺส แก่ทาส  ตุมฺหากํ ของท่าน  ปูชาการกสฺส ผู้กระทําซึ่งการบูชา  กมฺพเลน  

เอว ด้วยผ้ากัมพลนั่นเท้ยว  สตสหสฺสคฺฆนิเกน อันม้ค่าแสนหนึ่ง”  อิติ ดังน้� ฯ

 ครั�งนั�น พวกญาติไม่กล่าวว่า “กรรมน้� อันกุมารผู้อ่อน ไม่รู้ ทําแล้ว” กล่าวว่า “ท่าน
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ผู้เจริญ ผ้าอันบุตรของข้าพเจ้าทั�งหลาย ถวายแล้ว จงเป็นผ้าท้่บริจาคแล้วนั่นแหละ” 

กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงให้สิกขาบททั�งหลาย แก่ทาสของท่าน ผู้ทําการบูชา

ด้วยผ้ากัมพลม้ค่า ๑๐๐,๐๐๐”

 อถ กาลสัตตม้  ฃาตกา สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อิทํ วิเสสนะ

ของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบทกัมมวาจก  ทหเรน วิเสสนะของ กุมาเรนๆ  

อนภิหิตกัตตาใน กตํ  อชานิตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน กตํ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

อวตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “ภนฺเต อาลปนะ  วตฺถํ สุทธกัตตาใน โหตุๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุตฺเตน อนภิหิตกัตตาใน ทินฺนํ  โน สาม้สัมพันธะใน ปุตฺเตน  

ทินฺนํ วิเสสนะของ วตฺถํ  เตน วิเสสนะของ ปุตฺเตนๆ อนภิหิตกัตตาใน ปริจฺจตฺตํ   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปริจฺจตฺตํๆ วิกติกัตตาใน โหตุ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาหํสุ  “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน เทถๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตสหสฺสคฺฆนิเกน วิเสสนะของ กมฺพเลน  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ กมฺพเลนๆ กรณะใน ปูชาการกสฺสๆ วิเสสนะของ ทาสสฺส  ตุมฺหากํ สาม้- 

สัมพันธะใน ทาสสฺสๆ สัมปทานใน เทถ  สิกฺขาปทานิ อวุตตกัมมะใน เทถ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๓๗. “โก  นามายํ  ทารโกติ ฯ  

 (เถโร)  “โก  นาม  อยํ  ทารโกติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (ปุจฺฉิิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  ทารโก อ.ทารกน้�  โก  นาม  

ชื่อว่าอะไร”  อิติ ดังน้� ฯ

 พระเถระถามว่า “ทารกน้� ม้ชื่อว่าอะไร ?”

 เถโร สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ 

โกๆ ก็ด้  อยํ ก็ด้ วิเสสนะของ ทารโกๆ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๓๘. “ภนฺเต  อยฺเยน  สมานนามโกติ ฯ

 (ฃาตกา)  “ภนฺเต  (อยํ  ทารโก)  อยฺเยน  สมานนามโก  (โหตุ)”  อิติ  (อาหํสุ) ฯ
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 (ฃาตกา) อ.ญาติ ท.  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (อยํ  

ทารโก) อ.ทารกน้�  สมานนามโก เป็นผู้ม้ชื่ออันเหมือน  อยฺเยน ด้วยพระคุณเจ้า  

(โหตุ) จงเป็น”  อิติ ดังน้� ฯ

 พวกญาติกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ทารกน้� จงม้ชื่อเหมือนกับพระคุณเจ้า”

 ฃาตกา สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อยํ วิเสสนะ

ของ ทารโกๆ สุทธกัตตาใน โหตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อยฺเยน สหัตถตติยาเข้ากับ 

สมานนามโกๆ วิกติกัตตาใน โหตุ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๓๙. “ติสฺโส  นาเมส  ภวิสฺสต้ติ ฯ

 (เถโร)  “ติสฺโส  นาม  เอโส  (ทารโก)  ภวิสฺสต้ติ  (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เอโส  (ทารโก) อ.ทารกนั่น  ติสฺโส  

นาม เป็นผู้ชื่อว่าติสสะ  ภวิสฺสติ จักเป็น”  อิติ ดังน้� ฯ

 พระเถระ กล่าวว่า “ทารกนั่น จักเป็นผู้ชื่อว่าติสสะ”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เอโส วิเสสนะของ ทารโกๆ สุทธ-

กัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ติสฺโสๆ  

วิกติกัตตาใน ภวิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๐. เถโร  กิร  คิหิกาเล  อุปติสฺสมาณโว  นาม  อโหสิ ฯ

 เถโร  กิร  (อตฺตโน)  คิหิกาเล  อุปติสฺสมาณโว  นาม  อโหสิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  เถโร อ.พระเถระ  อุปติสฺสมาณโว  นาม เป็นผู้ชื่อว่าอุปติสสะมาณพ  

(อตฺตโน)   คิหิกาเล ในกาล แห่งตน เป็นคฤหัสถ์  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 ได้ยินว่า พระเถระ ได้ม้ชื่อว่าอุปติสสะมาณพ ในคราวเป็นคฤหัสถ์

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เถโร สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน  

สาม้สัมพันธะใน คิหิกาเลๆ กาลสัตตม้ใน อโหสิ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ  
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อุปติสฺสมาณโวๆ วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

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

๔๑. มาตาปิสฺส  จินฺเตสิ  “น  มยา  ปุตฺตสฺส  อชฺฌาสโย  ภินฺทิตพฺโพติ ฯ  

 มาตาปิ  อสฺส  (ทารกสฺส)  จินฺเตสิ  “น  มยา  ปุตฺตสฺส  อชฺฌาสโย  ภินฺทิตพฺโพติ ฯ

 มาตาปิ แม้ อ.มารดา  อสฺส  (ทารกสฺส) ของทารกนั�น  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  

“อชฺฌาสโย อ.อัธยาศัย  ปุตฺตสฺส ของบุตร  มยา อันเรา  น  ภินฺทิตพฺโพ ไม่พึง

ทําลาย”  อิติ ดังน้� ฯ

 แม้มารดาของทารกนั�น ก็คิดว่า “อัธยาศัยของบุตร เราไม่ควรทําลาย”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มาตาๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อสฺส วิเสสนะของ ทารกสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน มาตา  “อชฺฌาสโย วุตตกัมมะใน  

ภินฺทิตพฺโพๆ กิตบทกัมมวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ภินฺทิตพฺโพ  มยา อนภิหิตกัตตาใน 

ภินฺทิตพฺโพ  ปุตฺตสฺส สาม้สัมพันธะใน อชฺฌาสโย”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ

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

๔๒. เอวํ  ทารกสฺส  นามกรณมงฺคลํ  กตฺวา  ปุน  ตสฺส  อาหารปริโภคมงฺคเลปิ  ปุน  ตสฺส   

กณฺณวิชฺฌนมงฺคเลปิ  ทุสฺสคฺคหณมงฺคเลปิ  จูฬากรณมงฺคเลปิ  สาร้ปุตฺตตฺเถรปฺ- 

ปมุขานํ  ปญฺฺจนฺนํ  ภิกฺขุสตานํ  อปฺโปทกมธุปายาสเมว  อทํสุ ฯ

 (ฃาตกา)  เอวํ  ทารกสฺส  นามกรณมงฺคลํ  กตฺวา  ปุน  ตสฺส  (ทารกสฺส)  อาหารปริโภคมงฺคเลปิ  

ปุน  ตสฺส  (ทารกสฺส)  กณฺณวิชฺฌนมงฺคเลปิ  (ปุน  ตสฺส  ทารกสฺส) ทุสฺสคฺคหณมงฺคเลปิ  (ปุน  ตสฺส  

ทารกสฺส) จูฬากรณมงฺคเลปิ  สาร้ปุตฺตตฺเถรปฺปมุขานํ  ปญฺฺจนฺนํ  ภิกฺขุสตานํ  อปฺโปทกมธุปายาสํ  

เอว  อทํสุ ฯ

 (ฃาตกา) อ.ญาติ ท.  กตฺวา กระทําแล้ว  นามกรณมงฺฺคลํ ซึ่งมงคลคือการกระทําซึ่ง

ชื่อ  ทารกสฺส แก่ทารก  เอวํ อย่างน้�  อทํสุ ได้ถวายแล้ว  อปฺโปทกมธุปายาสํ  เอว 

ซึ่งข้าวมธุปายาสอันม้นํ�าน้อยนั่นเท้ยว  ภิกฺขุสตานํ แก่ร้อยแห่งภิกษุุ ท.  ปญฺจนฺนํ ห้า  

สารีปุตฺตตฺเถรปฺปมุขานํ ม้พระสาร้บุตรผู้เถระเป็นประมุข  อาหารปริโภคมงฺฺคเลปิ  

แม้ในมงคลคือการบริโภคซึ่งอาหาร  ตสฺส  (ทารกสฺส) แห่งทารกนั�น  ปุน อ้ก   

กณฺณวิชฺฌนมงฺฺคเลปิ แม้ในมงคลคือการเจาะซึ่งหู  ตสฺส  (ทารกสฺส) แห่งทารกนั�น  
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ปุน อ้ก  ทุสฺสคฺคหณมงฺฺคเลปิ แม้ในมงคลคือการถือเอาซึ่งผ้า  (ตสฺส  ทารกสฺส) 

แห่งทารกนั�น  (ปุน) อ้ก จูฬากรณมงฺฺคเลปิ แม้ในมงคลคือการกระทําซึ่งจุก  (ตสฺส   

ทารกสฺส) แห่งทารกนั�น  (ปุน) อ้ก ฯ

  พวกญาติๆ ทํามงคลคือการตั�งชื่อแก่ทารกอย่างน้�แล้ว ได้ถวายข้าวมธุปายาสท้่ม้นํ�า

น้อยนั่นแหละแก่ภิกษุุ ๕๐๐ รูป ม้พระสาร้บุตรเถระเป็นประมุขแม้ในมงคลคือการ

บริโภคอาหารของทารกนั�นอ้ก แม้ในมงคลคือการเจาะหูของทารกนั�นอ้ก แม้ในมงคล

คือการถือเอาผ้าของทารกนั�นอ้ก แม้ในมงคลคือการไว้จุกของทารกนั�นอ้ก

 ฃาตกา สุทธกัตตาใน อทํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน กตฺวา   

ทารกสฺส สัมปทานใน กตฺวา  นามกรณมงฺคลํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาล

กิริยาใน อทํสุ  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน อาหารปริโภคมงฺคเลปิ  ตสฺส วิเสสนะของ  

ทารกสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน อาหารปริโภคมงฺคเลปิ  อปิ ส้่ศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ 

อาหารปริโภคมงฺคเล,  กณฺณวิชฺฌนมงฺคเล,  ทุสฺสคฺคหณมงฺคเล และ จูฬากรณมงฺคเล  

อาหารปริโภคมงฺคเล ก็ด้  กณฺณวิชฺฌนมงฺคเล ก็ด้  ทุสฺสคฺคหณมงฺคเล ก็ด้  จูฬา-

กรณมงฺคเล ก็ด้ วิสยาธาระใน อทํสุ  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน กณฺณวิชฺฌนมงฺคเล  

ตสฺส วิเสสนะของ ทารกสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน กณฺณวิชฺฌนมงฺคเล  ปุนศัพท์ กิริยา- 

วิเสสนะใน ทุสฺสคฺคหณมงฺคเล  ตสฺส วิเสสนะของ ทารกสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน  

ทุสฺสคฺคหณมงฺคเล  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน จูฬากรณมงฺคเล  ตสฺส วิเสสนะของ  

ทารกสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน จูฬากรณมงฺคเล  สาร้ปุตฺตตปฺปมุขานํ ก็ด้  ปญฺฺจนฺนํ ก็ด้  

วิเสสนะของ ภิกฺขุสตานํๆ สัมปทานใน อทํสุ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อปฺโปทก- 

มธุปายาสํๆ อวุตตกัมมะใน อทํสุ ฯ

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

๔๓. ทารโก  วุฑฺฒิมนฺวาย  สตฺตวสฺสิกกาเล  มาตรํ  อาห  “อมฺม  เถรสฺส  สนฺติเก   

ปพฺพชิสฺสาม้ติ ฯ

 ทารโก  วุฑฺฒึ  อนฺวาย  (อตฺตโน)  สตฺตวสฺสิกกาเล  มาตรํ  อาห  “(อหํ)  อมฺม  เถรสฺส  สนฺติเก  

ปพฺพชิสฺสาม้ติ ฯ

 ทารโก อ.ทารก  อนฺวาย อาศัยแล้ว  วุฑฺฒํึ ซึ่งความเจริญ  อาห กล่าวแล้ว  มาตรํ 

กะมารดา  (อตฺตโน)  สตฺตวสฺสิกกาเล ในกาล แห่งตน เป็นผู้ม้กาลฝนเจ็ด  อิติ ว่า  
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“อมฺม ข้าแต่แม่  (อหํ) อ.กระผม  ปพฺพชิสฺสามิ จักบวช  สนฺติเก ในสํานัก  เถรสฺส 

ของพระเถระ”  อิติ ดังน้� ฯ

 ทารก อาศัยความเจริญ กล่าวกะมารดาในเวลาท้่ตนม้อายุ ๗ ขวบว่า “แม่ครับ กระผม

จักบวชในสํานักของพระเถระ”

 ทารโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วุฑฺฒึ อวุตตกัมมะใน อนฺวายๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อาห  อตฺตโน สาม้สัมพันธะใน สตฺตวสฺสิกกาเลๆ กาลสัตตม้ใน 

อาห  มาตรํ อกถิตกัมมะใน อาห  “อมฺม อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน ปพฺพชิสฺสามิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เถรสฺส สาม้สัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระใน ปพฺพชิสฺสามิ”  

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๔. สา  “สาธุ  ตาต,  ปุพฺเพวาหํ  ‘น  มยา  ปุตฺตสฺส  อชฺฌาสโย  ภินฺทิตพฺโพติ  มนํ  อกาสึ,   

ปพฺพช  ปุตฺตกาติ  เถรํ  นิมนฺตาเปตฺวา  ตสฺส  อาคตสฺส  ภิกฺขํ  ทตฺวา  “ภนฺเต  ตุมฺหากํ  

ทาโส  ปพฺพชิสฺสาม้ติ  วทติ,  อิมํ  อาทาย  สายํ  วิหารํ  คมิสฺสามาติ  เถรํ   

อุยฺโยเชตฺวา  สายณฺหสมเย  มหนฺเตน  สกฺการสมฺมาเนน  ปุตฺตมาทาย  วิหารํ  คนฺตฺวา  

เถรสฺส  นิยฺยาเทสิ ฯ

 สา  (มาตา)  “สาธุ  ตาต,  ปุพฺเพ  เอว  อหํ  ‘น  มยา  ปุตฺตสฺส  อชฺฌาสโย  ภินฺทิตพฺโพติ  มนํ 

อกาสึ,  (ตฺวํ)  ปพฺพช  ปุตฺตกาติ  (วตฺวา  ปุคฺคลํ)  เถรํ  นิมนฺตาเปตฺวา  ตสฺส  (เถรสฺส) อาคตสฺส  

ภิกฺขํ  ทตฺวา  “ภนฺเต  ตุมฺหากํ  ทาโส  ‘(อหํ)  ปพฺพชิสฺสาม้ติ  วทติ,  (มยํ)  อิมํ  (ทารกํ)  อาทาย  

สายํ  วิหารํ  คมิสฺสามาติ  (วตฺวา)  เถรํ  อุยฺโยเชตฺวา  สายณฺหสมเย  มหนฺเตน  สกฺการสมฺมาเนน  

ปุตฺตํ  อาทาย  วิหารํ  คนฺตฺวา  เถรสฺส  นิยฺยาเทสิ ฯ

 สา  (มาตา) อ.มารดานั�น  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต แน่ะพ่อ  สาธุ อ.ด้ละ,  

ปุพฺเพ  เอว ในกาลก่อนนั่นเท้ยว  อหํ อ.เรา  อกาสึ ได้กระทําแล้ว  มนํ ซึ่งใจ  อิติ 

ว่า  ‘อชฺฌาสโย อ.อัธยาศัย  ปุตฺตสฺส ของบุตร  มยา อันเรา  น  ภินฺทิตพฺโพ ไม่พึง

ทําลาย’  อิติ ดังน้�,  ปุตฺตก ดูก่อนลูกน้อย  (ตฺวํ) อ.เจ้า  ปพฺพช จงบวชเถิด”  อิติ ดังน้�  

(ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  นิมนฺตาเปตฺวา ให้นิมนต์แล้ว  เถรํ ซึ่งพระเถระ  ทตฺวา ถวาย

แล้ว  ภิกฺขํ ซึ่งภิกษุา  ตสฺส  (เถรสฺส) แก่พระเถระนั�น  อาคตสฺส ผู้มาแล้ว  (วตฺวา)  

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ทาโส อ.ทาส  ตุมฺหากํ ของท่าน  



415วรรค] ๑๕. เรื่่�องพรื่ะวนวาสีีติิสีสีเถรื่ะ

วทติ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  ‘(อหํ) อ.กระผม  ปพฺพชิสฺสามิ จักบวช’  อิติ ดังน้�,  (มยํ) 

อ.ข้าพเจ้า ท.  อาทาย พาเอาแล้ว  อิมํ  (ทารกํ) ซึ่งเด็กน้�  คมิสฺสาม จักไป  วิหารํ 

สู่วิหาร  สายํ ในเวลาเย็น”  อิติ ดังน้�  อุยฺโยเชตฺวา ส่งไปแล้ว  เถรํ ซึ่งพระเถระ   

อาทาย พาเอาแล้ว  ปุตฺตํ ซึ่งบุตร  คนฺตฺวา ไปแล้ว  วิหารํ สู่วิหาร  สกฺการ- 

สมฺมาเนน ด้วยสักการะและสัมมานะ  มหนฺเตน อันใหญ่  สายณฺหสมเย ในสมัยเป็น

ท้่สิ�นไปแห่งวัน  นิยฺยาเทสิ มอบถวายแล้ว  เถรสฺส แก่พระเถระ ฯ  

 มารดานั�น กล่าวว่า “ได้จ๊ะลูก, ในกาลก่อนนั่นแหละ แม่ได้ทําใจไว้ว่า ‘อัธยาศัยของ

ลูก เราไม่ควรทําลาย’ ดังน้�, ลูกน้อย เจ้าจงบวชเถิด” ใช้คนให้นิมนต์พระเถระ ถวาย

ภิกษุาแก่พระเถระผู้มาแล้ว กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ทาสของท่าน ย่อมกล่าวว่า ‘กระผม

จักบวช’, พวกข้าพเจ้า พาเอาเด็กน้� จักไปสู่วิหารในเวลาเย็น” ส่งพระเถระไปแล้ว พา

เอาบุตรไปสู่วิหารด้วยสักการะและสัมมานะใหญ่ ในเวลาเย็น มอบถวายแก่พระเถระ

 สา วิเสสนะของ มาตาๆ สุทธกัตตาใน นิยฺยาเทสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตาต 

อาลปนะ  สาธุ สัมปฏิจฉนัตถลิงคัตถ,  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปุพฺเพๆ กาลสัตตม้

ใน อกาสึ  อหํ สุทธกัตตาใน อกาสึๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘อชฺฌาสโย วุตตกัมมะใน 

ภินฺทิตพฺโพๆ กิตบทกัมมวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ภินฺทิตพฺโพ  มยา อนภิหิตกัตตาใน 

ภินฺทิตพฺโพ  ปุตฺตสฺส สาม้สัมพันธะใน อชฺฌาสโย’  อิติศัพท์ อาการะใน อกาสึ  มนํ  

อวุตตกัมมะใน อกาสึ,  ปุตฺตก อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ปพฺพชๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิมนฺตาเปตฺวา  ปุคฺคลํ 

การิตกัมมะใน นิมนฺตาเปตฺวา  เถรํ อวุตตกัมมะใน นิมนฺตาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน ทตฺวา  ตสฺส ก็ด้  อาคตสฺส ก็ด้ วิเสสนะของ เถรสฺสๆ สัมปทานใน ทตฺวา  ภิกฺขํ 

อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “ภนฺเต อาลปนะ  ทาโส สุทธกัตตา 

ใน วทติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตุมฺหากํ สาม้สัมพันธะใน ทาโส  ‘อหํ สุทธกัตตาใน 

ปพฺพชิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก’  อิติศัพท์ อาการะใน วทติ,  มยํ สุทธกัตตาใน 

คมิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ 

สมานกาลกิริยาใน คมิสฺสาม  สายํ กาลสัตตม้ใน คมิสฺสาม  วิหารํ สัมปาปุณ้ยกัมมะ 

ใน คมิสฺสาม”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุยฺโยเชตฺวา  เถรํ อวุตต- 

กัมมะใน อุยฺโยเชตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาทาย  สายณฺหสมเย กาลสัตตม้ใน  



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓416 [๕.พาล

อาทาย  มหนฺเตน วิเสสนะของ สกฺการสมฺมาเนนๆ กรณะใน อาทาย  ปุตฺตํ อวุตต- 

กัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  วิหารํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน คนฺตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน นิยฺยาเทสิ  เถรสฺส สัมปทานใน นิยฺยาเทสิ ฯ

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

๔๕. เถโร  เตน  สทฺธึ  กเถสิ  “ติสฺส  ปพฺพชฺชา  นาม  ทุกฺกรา,  อพฺภุณฺเหน  อตฺเถ  สติ,  ส้ตลํ   

ลภติ,  ส้ตเลน   อตฺเถ  สติ,  อพฺภุณฺหํ  ลภติ,  ปพฺพชิตา  นาม  กิจฺเฉน  ช้วนฺติ,  ตฺวญฺฺจ  

สุเขธิโตติ ฯ

 เถโร  เตน  (ทารเกน)  สทฺธึ  กเถสิ  “ติสฺส  ปพฺพชฺชา  นาม  ทุกฺกรา  (โหติ),  อพฺภุณฺเหน   

(วตฺถุนา)  อตฺเถ  สติ,  (ปพฺพชิโต)  ส้ตลํ  (วตฺถุํ)  ลภติ,  ส้ตเลน  (วตฺถุนา)  อตฺเถ  สติ,   

(ปพฺพชิโต)  อพฺภุณฺหํ  (วตฺถุํ)  ลภติ,  ปพฺพชิตา  นาม  กิจฺเฉน  ช้วนฺติ,  ตฺวํ  จ  สุเขธิโต  (อสิ)”  อิติ ฯ

 เถโร อ.พระเถระ  กเถสิ กล่าวแล้ว  สทฺธึ กับ  เตน  (ทารเกน) ด้วยเด็กนั�น  อิติ ว่า  

“ติสฺส ดูก่อนติสสะ  ปพฺพชฺชา  นาม ชื่อ อ.การบวช  ทุกฺกรา เป็นกิริยาอันบุคคล

กระทําได้โดยยาก  (โหติ) ย่อมเป็น,  อตฺเถ ครั�นเมื่อความต้องการ  อพฺภุณฺเหน   

(วตฺถุนา) ด้วยวัตถุอันร้อนยิ่ง  สติ ม้อยู่,  (ปพฺพชิโต) อ.บรรพชิต  ลภติ ย่อมได้   

สีตลํ  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุ อันเย็น,  อตฺเถ ครั�นเมื่อความต้องการ  สีตเลน  (วตฺถุนา) ด้วย

วัตถุ อันเย็น  สติ ม้อยู่,  (ปพฺพชิโต) อ.บรรพชิต  ลภติ ย่อมได้  อพฺภุณฺหํ  (วตฺถุํ) ซึ่ง

วัตถุ อันร้อนยิ่ง,  ปพฺพชิตา  นาม ชื่อ อ.บรรพชิต ท.  ชีวนฺติ ย่อมเป็นอยู่  กิจฺเฉิน 

โดยยาก,  จ ก็  ตฺวํ อ.เธอ  สุเขธิโต เป็นผู้ประสบแล้วซึ่งความสุข  (อสิ) ย่อมเป็น”  

อิติ ดังน้� ฯ

 พระเถระกล่าวกับเด็กนั�นว่า “ติสสะ ขึ�นชื่อว่าการบวช เป็นกิริยาทําได้ยาก, เมื่อ

ต้องการด้วยของร้อน, บรรพชิต ย่อมได้ของเย็น, เมื่อต้องการด้วยของเย็น, ย่อมได้

ของร้อนจัด, ชื่อว่าบรรพชิตทั�งหลาย ย่อมเป็นอยู่โดยยาก, ก็เธอ เป็นผู้ประสบความ

สุข”

 เถโร สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตน วิเสสนะของ ทารเกนๆ สหัตถ-

ตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน กเถสิ  “ติสฺส อาลปนะ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะ

เข้ากับ ปพฺพชฺชาๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทุกฺกรา วิกติกัตตา 

ใน โหติ,  อตฺเถ ลักขณะใน สติๆ ลักขณกิริยา  อพฺภุณฺเหน วิเสสนะของ วตฺถุนาๆ 
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กรณะใน อตฺเถ,  ปพฺพชิโต สุทธกัตตาใน ลภติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ส้ตลํ วิเสสนะ 

ของ วตฺถุํๆ อวุตตกัมมะใน ลภติ,  อตฺเถ ลักขณะใน สติๆ ลักขณกิริยา  ส้ตเลน  

วิเสสนะของ วตฺถุนาๆ ตติยาวิเสสนะใน อตฺเถ,  ปพฺพชิโต สุทธกัตตาใน ลภติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก อพฺภุณฺหํ วิเสสนะของ วตฺถุํๆ อวุตตกัมมะใน ลภติ,  นามศัพท์  

สัญญาโชตกะเข้ากับ ปพฺพชิตาๆ สุทธกัตตาใน ช้วนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

กิจฺเฉน ตติยาวิเสสนะใน ช้วนฺติ,  จศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  สุเขธิโต วิกติกัตตาใน อสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน กเถสิ ฯ

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

๔๖. “ภนฺเต  อหํ  ตุมฺเหหิ  วุตฺตนิยาเมน  สพฺพํ  กาตํุ  สกฺขิสฺสาม้ติ ฯ  

 (โส  ทารโก)  “ภนฺเต  อหํ  ตุมฺเหหิ  วุตฺตนิยาเมน  สพฺพํ  (กิจฺจํ)  กาตํุ  สกฺขิสฺสาม้ติ  (อาห) ฯ

 (โส  ทารโก) อ.เด็กนั�น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า   “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  อหํ 

อ.กระผม  สกฺขิสฺสามิ จักอาจ  กาตุํ เพื่ออันกระทํา  (กิจฺจํ) ซึ่งกิจ  สพฺพํ ทั�งปวง   

ตุมฺเหหิ  วุตฺตนิยาเมน โดยทํานองแห่งคํา อันท่าน กล่าวแล้ว”  อิติ ดังน้� ฯ

 เด็กนั�น กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ กระผมจักอาจเพื่อจะทํากิจทั�งปวง โดยทํานองท้่ท่าน

กล่าวได้”

 โส วิเสสนะของ ทารโกๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  

อหํ สุทธกัตตาใน สกฺขิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตุมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺต-  

วุตฺตนิยาเมน ตติยาวิเสสนะใน กาตุํ  สพฺพํ วิเสสนะของ กิจฺจํๆ อวุตตกัมมะใน กาตุํๆ 

ตุมัตถสัมปทานใน สกฺขิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๗. เถโร  “สาธูติ  วตฺวา  ตสฺส  ปฏิกูลมนสิการวเสน  ตจปญฺฺจกกมฺมฏฺ�านํ  อาจิกฺขิตฺวา 

ตํ  ปพฺพาเชสิ ฯ

 เถโร  “สาธูติ  วตฺวา  ตสฺส  (ทารกสฺส)  ปฏิกูลมนสิการวเสน  ตจปญฺฺจกกมฺมฏฺ�านํ  อาจิกฺขิตฺวา 

ตํ  (ทารกํ)  ปพฺพาเชสิ ฯ

 เถโร อ.พระเถระ  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สาธุ อ.ด้ละ”  อิติ ดังน้�  อาจิกฺขิตฺวา  

บอกแล้ว  ตจปญฺจกกมฺมฏฺฺฅิานํ ซึ่งกรรมฐานอันม้หนังเป็นท้่ห้า  ปฏฺิกูลมนสิการ-
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วเสน ด้วยสามารถแห่งการกระทําไว้ในใจว่าเป็นของปฏิกูล  ตสฺส  (ทารกสฺส) แก่เด็ก

นั�น  ตํ  (ทารกํ) ยังเด็กนั�น  ปพฺพาเชสิ ให้บวชแล้ว ฯ

 พระเถระ กล่าวว่า “ด้แล้ว” แล้วบอกตจปัญจกกรรมฐาน ด้วยสามารถมนสิการว่าเป็น

ของปฏิกูล แก่เด็กนั�น ให้เด็กนั�นบวชแล้ว

 เถโร เหตุกัตตาใน ปพฺพาเชสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  “สาธุ สัมปฏิจฉนัตถ- 

ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาจิกฺขิตฺวา  ตสฺส วิเสสนะ 

ของ ทารกสฺสๆ สัมปทานใน อาจิกฺขิตฺวา  ปฏิกูลมนสิการวเสน ตติยาวิเสสนะใน  

อาจิกฺขิตฺวา  ตจปญฺฺจกกมฺมฏฺฅิานํ อวุตตกัมมะใน อาจิกฺขิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปพฺพาเชสิ  ตํ วิเสสนะของ ทารกํๆ การิตกัมมะใน ปพฺพาเชสิ ฯ

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

๔๘. สกลมฺปิ  หิ  ทฺวตฺตึสาการํ  กเถตํุ  วฏฺฏติเยว,  สพฺพํ  กเถตํุ  อสกฺโกนฺเตน  ตจปญฺฺจกํ   

กเถตพฺพเมว,  อิทํ  หิ  กมฺมฏฺ�านํ  สพฺพพุทฺธานํ  อวิชหิตเมว ฯ

 (ภิกฺขุนา)  สกลมฺปิ  หิ  ทฺวตฺตึสาการํ  กเถตํุ  วฏฺฏติ  เอว,  (ภิกฺขุนา)  สพฺพํ  (อาการํ)  กเถตํุ   

อสกฺโกนฺเตน  ตจปญฺฺจกํ  (กมฺมฏฺฅิานํ)  กเถตพฺพํ  เอว,  อิทํ  หิ  กมฺมฏฺ�านํ  สพฺพพุทฺธานํ   

อวิชหิตํ  เอว ฯ

 หิ จริงอยู่  (ภิกฺขุนา)  สกลมฺปิ  ทฺวตฺตึสาการํ  กเถตุํ อ.อัน- อันภิกษุุ -บอก ซึ่งอาการ

สามสิบสอง แม้ทั�งสิ�น  วฏฺฺฏฺติ  เอว ย่อมควรนั่นเท้ยว,  (กมฺมฏฺฺฅิานํ) อ.กรรมฐาน  

ตจปญฺจกํ อันม้หนังเป็นท้่ห้า  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุุ  อสกฺโกนฺเตน ผู้ไม่อาจอยู่  กเถตุํ  

เพื่ออันบอก  (อาการํ) ซึ่งอาการะ  สพฺพํ ทั�งปวง  กเถตพฺพํ  เอว พึงบอกนั่นเท้ยว,   

หิ เพราะว่า  อิทํ  กมฺมฏฺฺฅิานํ อ.กรรมฐานน้�  สพฺพพุทฺธานํ อันพระพุทธเจ้าทั�งปวง ท.  

อวิชหิตํ  เอว ไม่ทรงละแล้วนั่นเท้ยว ฯ

 แท้จริง การท้่ภิกษุุบอกอาการ ๓๒ แม้ทั�งสิ�น ย่อมควรท้เด้ยว, กรรมฐานม้หนังเป็นท้่ 

๕ ภิกษุุผู้ไม่สามารถเพื่อจะบอกอาการทั�งปวง พึงบอกท้เด้ยว, เพราะว่า กรรมฐานน้� 

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ไม่ทรงเคยละเลย  

 หิศัพท์ ทัฬห้กรณโชตกะ  กเถตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ภิกฺขุนา อนภิหิตกัตตาใน กเถตุํ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สกลํๆ วิเสสนะของ  
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ทฺวตฺตึสาการํๆ อวุตตกัมมะใน กเถตุํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ วฏฺฏติ,  ตจปญฺฺจกํ  

วิเสสนะของ กมฺมฏฺฅิานํๆ วุตตกัมมะใน กเถตพฺพํๆ กิตบทกัมมวาจก  ภิกฺขุนา  

อนภิหิตกัตตาใน กเถตพฺพํ  สพฺพํ วิเสสนะของ อาการํๆ อวุตตกัมมะใน กเถตุํๆ  

ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺโกนฺเตนๆ วิเสสนะของ ภิกฺขุนา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

กเถตพฺพํ,  หิศัพท์ เหตุโชตกะ  อิทํ วิเสสนะของ กมฺมฏฺฅิานํๆ วุตตกัมมะใน อวิชหิตํๆ 

กิตบทกัมมวาจก  สพฺพพุทฺธานํ ฉัฏฐ้อนภิหิตกัตตาใน อวิชหิตํ  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ อวิชหิตํ ฯ

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

๔๙. เกสาท้สุ  เอเกกโกฏฺ�าเส  อรหตฺตปฺปตฺตานํ  ภิกฺขูนมฺปิ  ภิกฺขุน้นมฺปิ  อุปาสกานมฺปิ   

อุปาสิกานมฺปิ  ปริจฺเฉโท  นตฺถิ ฯ  

 เกสาท้สุ  (อากาเรสุ)  เอเกกโกฏฺ�าเส  อรหตฺตปฺปตฺตานํ  ภิกฺขูนมฺปิ  ภิกฺขุน้นมฺปิ  อุปาสกานมฺปิ  

อุปาสิกานมฺปิ  ปริจฺเฉโท  นตฺถิ ฯ

 ปริจฺเฉิโท อ.การกําหนด  ภิกฺขูนมฺปิ ซึ่งภิกษุุ ท. บ้าง  ภิกฺขุนีนมฺปิ ซึ่งภิกษุุณ้ ท.  

บ้าง  อุปาสกานมฺปิ ซึ่งอุบาสก ท. บ้าง  อุปาสิกานมฺปิ ซึ่งอุบาสิกา ท. บ้าง   

อรหตฺตปฺปตฺตานํ ผู้บรรลุแล้วซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  เกสาทีสุ  (อากาเรสุ)  

เอเกกโกฏฺฺฅิาเส ใน- ในอาการ ท. ม้ผมเป็นต้นหนา -ส่วนหนึ่งๆ  นตฺถิ ย่อมไม่ม้ ฯ

 การกําหนดภิกษุุทั�งหลายบ้าง ภิกษุุณ้ทั�งหลายบ้าง อุบาสกทั�งหลายบ้าง อุบาสิกา 

ทั�งหลายบ้าง ผู้บรรลุความเป็นพระอรหันต์ ในบรรดาอาการม้ผมเป็นต้น ส่วนหนึ่งๆ 

ย่อมไม่ม้

 ปริจฺเฉโท สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  เกสาท้สุ วิเสสนะของ อากาเรสุๆ 

นิทธารณะใน เอเกกโกฏฺฅิาเสๆ นิทธารณ้ยะและวิสยาธาระใน ปริจฺเฉโท  อรหตฺตปฺ- 

ปตฺตานํ วิเสสนะของ ภิกฺขูนํ  ภิกฺขุน้นํ  อุปาสกานํ และ อุปาสิกานํ  อปิ ส้่ศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ ภิกฺขูนํ  ภิกฺขุน้นํ  อุปาสกานํ และ อุปาสิกานํ  ภิกฺขูนํ ก็ด้  ภิกฺขุน้นํ 

ก็ด้  อุปาสกานํ ก็ด้  อุปาสิกานํ ก็ด้ ฉัฏฐ้อวุตตกัมมะใน ปริจฺเฉโท ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๕๐. อพฺยตฺตา  ภิกฺขู  ปน  ปพฺพาเชนฺตา  อรหตฺตสฺส  อุปนิสฺสยํ  นาเสนฺติ;  ตสฺมา  เถโร 

กมฺมฏฺ�านํ  อาจิกฺขิตฺวา ว  ปพฺพาเชตฺวา  ทสสุ  ส้เลสุ  ปติฏฺ�าเปสิ ฯ

 อพฺยตฺตา  ภิกฺขู  ปน  (กุลปุตฺตํ)  ปพฺพาเชนฺตา  อรหตฺตสฺส  อุปนิสฺสยํ  นาเสนฺติ;  ตสฺมา  เถโร 

กมฺมฏฺ�านํ  อาจิกฺขิตฺวา ว  (ทารกํ)  ปพฺพาเชตฺวา  (ตํ  ทารกํ)  ทสสุ  ส้เลสุ  ปติฏฺ�าเปสิ ฯ

 ปน ส่วนว่า  ภิกฺขู อ.ภิกษุุ ท.  อพฺยตฺตา ผู้ไม่ฉลาด  (กุลปุตฺตํ)  ปพฺพาเชนฺตา เมื่อ

ยังกุลบุตร ให้บวช  อุปนิสฺสยํ ยังอุปนิสัย  อรหตฺตสฺส แห่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  

นาเสนฺติ ย่อมให้ฉิบหาย;  ตสฺมา เพราะเหตุนั�น  เถโร อ.พระเถระ  อาจิกฺขิตฺวา ว 

บอกแล้วเท้ยว  กมฺมฏฺฺฅิานํ ซึ่งกรรมฐาน  (ทารกํ) ยังเด็ก  ปพฺพาเชตฺวา ให้บวชแล้ว  

(ตํ  ทารกํ) ยังเด็กนั�น  ปติฏฺฺฅิาเปสิ ให้ตั�งอยู่เฉพาะแล้ว  สีเลสุ ในศ้ล ท.  ทสสุ สิบ ฯ

 ส่วนพวกภิกษุุ ผู้ไม่ฉลาด เมื่อจะยังกุลบุตรให้บวช ยังอุปนิสัยแห่งความเป็นพระ

อรหันต์ให้ฉิบหาย, เพราะฉะนั�น พระเถระบอกกรรมฐานนั่นแหละ ให้เด็กบวช ให้เด็ก

ตั�งอยู่ในศ้ล ๑๐

 ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  อพฺยตฺตา วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ เหตุกัตตาใน นาเสนฺติๆ 

อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  กุลปุตฺตํ การิตกัมมะใน ปพฺพาเชนฺตาๆ อัพภันตรกิริยา

ของ ภิกฺขู  อรหตฺตสฺส สาม้สัมพันธะใน อุปนิสฺสยํๆ การิตกัมมะใน นาเสนฺติ,  ตสฺมา  

เหตวัตถะ  เถโร เหตุกัตตาใน ปติฏฺฅิาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  กมฺมฏฺฅิานํ 

อวุตตกัมมะใน อาจิกฺขิตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อาจิกฺขิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน ปพฺพาเชตฺวา  ทารกํ การิตกัมมะใน ปพฺพาเชตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปติฏฺฅิาเปสิ   

ตํ วิเสสนะของ ทารกํๆ การิตกัมมะใน ปติฏฺฅิาเปสิ  ทสสุ วิเสสนะของ ส้เลสุๆ  

วิสยาธาระใน ปติฏฺฅิาเปสิ ฯ

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

๕๑. มาตาปิตโร  ปุตฺตสฺส  ปพฺพชิตสฺส  สกฺการํ  กโรนฺตา  สตฺตาหํ  วิหาเรเยว  พุทฺธปฺปมุขสฺส 

ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อปฺโปทกมธุปายาสเมว  อทํสุ ฯ

 มาตาปิตโร  ปุตฺตสฺส  ปพฺพชิตสฺส  สกฺการํ  กโรนฺตา  สตฺตาหํ  วิหาเร  เอว  พุทฺธปฺปมุขสฺส 

ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อปฺโปทกมธุปายาสํ  เอว  อทํสุ ฯ

 มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  กโรนฺตา กระทําอยู่  สกฺการํ ซึ่งสักการะ  ปุตฺตสฺส 
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แก่บุตร  ปพฺพชิตสฺส ผู้บวชแล้ว  อทํสุ ได้ถวายแล้ว  อปฺโปทกมธุปายาสํ  เอว ซึ่ง

ข้าวมธุปายาสอันม้นํ�าน้อยนั่นเท้ยว  ภิกฺขุสงฺฺฆสฺส แก่หมู่แห่งภิกษุุ  พุทฺธปฺปมุขสฺส  

ม้พระพุทธเจ้าเป็นประมุข  วิหาเร  เอว ในวิหารนั่นเท้ยว  สตฺตาหํ ตลอดวันเจ็ด ฯ

 มารดาและบิดา ทําสักการะแก่บุตรผู้บวชแล้ว ได้ถวายข้าวมธุปายาสท้่ม้นํ�าน้อย 

นั่นแหละ แก่ภิกษุุสงฆ์ม้พระพุทธเจ้าเป็นประมุข ในวิหารนั่นแหละ ตลอด ๗ วัน

 มาตาปิตโร สุทธกัตตาใน อทํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุตฺตสฺส สัมปทานใน กโรนฺตา  

ปพฺพชิตสฺสๆ วิเสสนะของ ปุตฺตสฺส  สกฺการํ อวุตตกัมมะใน กโรนฺตาๆ อัพภันตรกิริยา

ของ มาตาปิตโร  สตฺตาหํ อัจจันตสังโยคะใน อทํสุ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ วิหาเรๆ  

วิสยาธาระใน อทํสุ  พุทฺธปฺปมุขสฺส วิเสสนะของ ภิกฺขุสงฺฆสฺสๆ สัมปทานใน อทํสุ   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อปฺโปทกมธุปายาสํๆ อวุตตกัมมะใน อทํสุ ฯ

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

๕๒. ภิกฺขูปิ  “นิพทฺธํ  อปฺโปทกมธุปายาสํ  ปริภุญฺฺชิตํุ  น  สกฺโกมาติ  อุชฺฌายึสุ ฯ  

 ภิกฺขูปิ  “(มยํ)  นิพทฺธํ  อปฺโปทกมธุปายาสํ  ปริภุญฺฺชิตํุ  น  สกฺโกมาติ  อุชฺฌายึสุ ฯ

 ภิกฺขูปิ แม้ อ.ภิกษุุ ท.  อุชฺฌายึสุ ยกโทษุแล้ว  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  น  สกฺโกม 

ย่อมไม่อาจ  ปริภุญฺชิตุํ เพื่ออันฉัน  อปฺโปทกมธุปายาสํ ซึ่งข้าวมธุปายาสอันม้นํ�า

น้อย  นิพทฺธํ เนืองนิตย์”  อิติ ดังน้� ฯ

 แม้พวกภิกษุุ ยกโทษุว่า “พวกเรา ย่อมไม่อาจเพื่อจะฉันข้าวมธุปายาสอันม้นํ�าน้อย 

เนืองนิตย์ได้”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน อุชฺฌายึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

“มยํ สุทธกัตตาใน สกฺโกมๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิพทฺธํ กิริยาวิเสสนะใน ปริภุญฺฺชิตุํ   

อปฺโปทกมธุปายาสํ อวุตตกัมมะใน ปริภุญฺฺชิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺโกม  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน สกฺโกม”  อิติศัพท์ อาการะใน อุชฺฌายึสุ ฯ

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

๕๓. ตสฺสปิ  มาตาปิตโร  สตฺตเม  ทิวเส  สายํ  เคหํ  อคมํสุ ฯ  

 ตสฺสปิ  (สามเณรสฺส)  มาตาปิตโร  สตฺตเม  ทิวเส  สายํ  เคหํ  อคมํสุ ฯ
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 มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  ตสฺสปิ  (สามเณรสฺส) ของสามเณรแม้นั�น  อคมํสุ 

ได้ไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน  สายํ ในเวลาเย็น  ทิวเส ในวัน  สตฺตเม ท้่เจ็ด ฯ

 มารดาบิดาของสามเณรแม้นั�น ได้ไปสู่เรือนในเวลาเย็น ในวันท้่ ๗

 มาตาปิตโร สุทธกัตตาใน อคมํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ 

ตสฺสๆ วิเสสนะของ สามเณรสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน มาตาปิตโร  สตฺตเม วิเสสนะของ 

ทิวเสๆ กาลสัตตม้ใน อคมํสุ  สายํ กาลสัตตม้ใน อคมํสุ  เคหํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน  

อคมํสุ ฯ

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

๕๔. สามเณโร  อฏฺ�เม  ทิวเส  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  ปิณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ

 สามเณโร อ.สามเณร  ปาวิสิ ได้เข้าไปแล้ว  ปิณฺฑาย เพื่อก้อนข้าว  สทฺธึ กับ   

ภิกฺขูหิ ด้วยภิกษุุ ท.  ทิวเส ในวัน  อฏฺฺฅิเม ท้่แปด ฯ

 สามเณร ได้เข้าไปเพื่อบิณฑบาต พร้อมกับพวกภิกษุุ ในวันท้่ ๘ 

 สามเณโร สุทธกัตตาใน ปาวิสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อฏฺฅิเม วิเสสนะของ ทิวเสๆ  

กาลสัตตม้ใน ปาวิสิ  ภิกฺขูหิ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน ปาวิสิ  

ปิณฺฑาย สัมปทานใน ปาวิสิ ฯ

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

๕๕. สาวตฺถ้วาสิโน  “สามเณโร  กิร  อชฺช  ปิณฺฑาย  ปวิสิสฺสติ,  สกฺการมสฺส  กริสฺสามาติ   

ปญฺฺจหิ  สาฏกสเตหิ  จุมฺพิฏกานิ  กตฺวา  ปญฺฺจ  ปิณฺฑปาตสตานิ  สชฺเชตฺวา  อาทาย  

ปฏิปเถ  �ตฺวา  อทํสุ ฯ

 สาวตฺถ้วาสิโน  (ชนา)  “สามเณโร  กิร  อชฺช  ปิณฺฑาย  ปวิสิสฺสติ,  (มยํ)  สกฺการํ  อสฺส   

(สามเณรสฺส)  กริสฺสามาติ  (วตฺวา)  ปญฺฺจหิ  สาฏกสเตหิ  จุมฺพิฏกานิ  กตฺวา  ปญฺฺจ  ปิณฺฑปาต- 

สตานิ  สชฺเชตฺวา  อาทาย  ปฏิปเถ  �ตฺวา  อทํสุ ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  สาวตฺถีวาสิโน ผู้อยู่ในเมืองสาวัตถ้โดยปกติ  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “กิร ได้ยินว่า  สามเณโร อ.สามเณร  ปวิสิสฺสต ิจักเข้าไป  ปิณฺฑาย เพื่อก้อน

ข้าว  อชฺช ในวันน้�,  (มยํ) อ.เรา ท.  กริสฺสาม จักกระทํา  สกฺการํ ซึ่งสักการะ  อสฺส  

(สามเณรสฺส) แก่สามเณรนั�น”  อิติ ดังน้�  กตฺวา กระทําแล้ว  จุมฺพิฏฺกานิ ซึ่งเทริด ท.   
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สาฏฺกสเตหิ ด้วยร้อยแห่งผาสาฎก ท.  ปญฺจหิ ห้า  สชฺเชตฺวา ตระเตร้ยมแล้ว   

ปิณฺฑปาตสตานิ ซึ่งร้อยแห่งบิณฑบาต ท.  ปญฺจ ห้า  อาทาย ถือเอาแล้ว  ฅิตฺวา 

ดํารงอยู่แล้ว  ปฏฺิปเถ ในทางสวนกลับ  อทํสุ ได้ถวายแล้ว ฯ

 พวกชนผู้อยู่ในเมืองสาวัตถ้โดยปกติ กล่าวกันว่า “ได้ยินว่า สามเณร จักเข้าไปเพื่อ

บิณฑบาต ในวันน้�, พวกเราจักทําสักการะแก่สามเณรนั�น” ดังน้� แล้วใช้ผ้าสาฎก ๕๐๐ 

ผืน ทําเทริดทั�งหลาย ตระเตร้ยมบิณฑบาต ๕๐๐ ชุด ถือเอา แล้วยืนรออยู่ท้่ทางสวน 

ได้ถวายแล้ว

 สาวตฺถ้วาสิโน วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน อทํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “กิร

ศัพท์ อนุสสวนัตถะ  สามเณโร สุทธกัตตาใน ปวิสิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อชฺช 

กาลสัตตม้ใน ปวิสิสฺสติ  ปิณฺฑาย สัมปทานใน ปวิสิสฺสติ,  มยํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  สกฺการํ อวุตตกัมมะใน กริสฺสาม  อสฺส วิเสสนะของ  

สามเณรสฺสๆ สัมปทานใน กริสฺสาม”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน กตฺวา  ปญฺฺจหิ วิเสสนะของ สาฏกสเตหิๆ กรณะใน กตฺวา  จุมฺพิฏกานิ อวุตต- 

กัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สชฺเชตฺวา  ปญฺฺจ วิเสสนะของ ปิณฺฑปาตสตานิๆ  

อวุตตกัมมะใน สชฺเชตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน ฅิตฺวา   

ปฏิปเถ วิสยาธาระ ใน ฅิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทํสุ ฯ

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

๕๖. ปุนทิวเส  วิหารสฺส  อุปวนํ  อาคนฺตฺวา  อทํสุ ฯ

 (ชนา)  ปุนทิวเส  วิหารสฺส  อุปวนํ  อาคนฺตฺวา  อทํสุ ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.   อาคนฺตฺวา มาแล้ว  อุปวนํ สู่ท้่ใกล้แห่งป่า  วิหารสฺส แห่งวิหาร   

ปุนทิวเส ในวันรุ่งขึ�น  อทํสุ ได้ถวายแล้ว ฯ

 ในวันรุ่งขึ�น พวกชนมาสู่ท้่ใกล้ป่าแห่งวิหาร ได้ถวายแล้ว

 ชนา สุทธกัตตาใน อทํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุนทิวเส กาลสัตตม้ใน อทํสุ   

วิหารสฺส สาม้สัมพันธะใน อุปวนํๆ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน อทํสุ ฯ

 ................................................................................................................................
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๕๗. เอวํ  สามเณโร  ทฺว้เหว  ทิวเสหิ  สาฏกสหสฺเสน  สทฺธึ  ปิณฺฑปาตสหสฺสํ  ลภิตฺวา   

ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาเปสิ ฯ

 เอวํ  สามเณโร  ทฺว้หิ  เอว  ทิวเสหิ  สาฏกสหสฺเสน  สทฺธึ  ปิณฺฑปาตสหสฺสํ  ลภิตฺวา  (ปุคฺคลํ)  

ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาเปสิ ฯ

 สามเณโร อ.สามเณร  ลภิตฺวา ได้แล้ว  ปิณฺฑปาตสหสฺสํ ซึ่งพันแห่งบิณฑบาต  

สทฺธึ กับ  สาฏฺกสหสฺเสน ด้วยพันแห่งผ้าสาฎก  ทิวเสหิ โดยวัน ท.  ทฺวีหิ  เอว สอง

นั่นเท้ยว  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ทาเปสิ ให้ถวายแล้ว  ภิกฺขุสงฺฺฆสฺส แก่หมู่แห่งภิกษุุ  

เอวํ ด้วยประการฉะน้� ฯ

 สามเณร ได้บิณฑบาต ๑,๐๐๐ พร้อมกับผ้าสาฎก ๑,๐๐๐ โดย ๒ วันเท่านั�น ยังบุคคล

ให้ถวายแก่ภิกษุุสงฆ์ ด้วยประการฉะน้� 

 สามเณโร เหตุกัตตาใน ทาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  เอวํ ปการัตถะ  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ ทฺว้หิๆ วิเสสนะของ ทิวเสหิๆ ตติยาวิเสสนะใน ลภิตฺวา  สาฏก- 

สหสฺเสน สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน ลภิตฺวา  ปิณฺฑปาตสหสฺสํ  

อวุตตกัมมะใน ลภิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทาเปสิ  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน ทาเปสิ  

ภิกฺขุสงฺฆสฺส สัมปทานใน ทาเปสิ ฯ

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

๕๘. พฺราหฺมณกาเล  ทินฺนสฺส  ถุลฺลสาฏกสฺส  กิเรส  นิสฺสนฺโท ฯ  

 (เตน  สามเณเรน  อตฺตโน)  พฺราหฺมณกาเล  ทินฺนสฺส  ถุลฺลสาฏกสฺส  กิร  เอโส  (วิปาโก)   

นิสฺสนฺโท  (โหติ) ฯ

 กิร ได้ยินว่า  เอโส  (วิปาโก) อ.วิปากนั่น  นิสฺสนฺโท เป็นวิบากเป็นเครื่องไหลออก  

ถุลฺลสาฏฺกสฺส แห่งผ้าสาฎกเนื�อหยาบ  (เตน  สามเณเรน  อตฺตโน)  พฺราหฺมณกาเล  

ทินฺนสฺส อัน- อันสามเณรนั�น -ถวายแล้ว ในกาล- แห่งตน -เป็นพราหมณ์  (โหติ) ย่อม

เป็น ฯ

 ทราบว่า วิบากนั่น เป็นวิบากเป็นเครื่องไหลออกแห่งผ้าสาฎกเนื�อหยาบท้่สามเณรนั�น 

ได้ถวายแล้วในกาลท้่ตนเป็นพราหมณ์
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 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เอโส วิเสสนะของ วิปาโกๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เตน วิเสสนะของ สามเณเรนๆ อนภิหิตกัตตาใน ทินฺนสฺส  อตฺตโน สาม้- 

สัมพันธะใน พฺราหฺมณกาเลๆ กาลสัตตตม้ใน ทินฺนสฺสๆ วิเสสนะของ ถุลฺลสาฏกสฺสๆ 

สาม้สัมพันธะใน นิสฺสนฺโทๆ วิกติกัตตาใน โหติ ฯ

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

๕๙. อถสฺส  ภิกฺขู  “ปิณฺฑปาตทายกติสฺโสติ  นามํ  กรึสุ ฯ

 อถ  อสฺส  (สามเณรสฺส)  ภิกฺขู  “ปิณฺฑปาตทายกติสฺโสติ  (วจนํ)  นามํ  กรึสุ ฯ

 อถ ครั�งนั�น  ภิกฺขู อ.ภิกษุุ ท.  กรึสุ กระทําแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  อิติ ว่า  “ปิณฺฑปาต- 

ทายกติสฺโส อ.สามเณรชื่อว่าบิณฑบาตทายกติสสะ”  อิติ ดังน้�  นามํ ให้เป็นชื่อ  อสฺส  

(สามเณรสฺส) แห่งสามเณรนั�น ฯ

 ครั�งนั�น พวกภิกษุุ ตั�งชื่อของสามเณรนั�นว่า “บิณฑบาตทายกติสสะ”

 อถ กาลสัตตม้  ภิกฺขู สุทธกัตตาใน กรึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ 

สามเณรสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน นามํ  “ปิณฺฑปาตทายกติสฺโส ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะ 

ใน วจนํๆ อวุตตกัมมะใน กรึสุ  นามํ วิกติกัมมะใน กรึสุ ฯ

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

๖๐. ปุเนกทิวสํ  สามเณโร  ส้ตกาเล  วิหารจาริกํ  จรนฺโต  ภิกฺขู  ตตฺถ  ตตฺถ  อคฺคิสาลาท้สุ   

วิสิพฺเพนฺเต  ทิสฺวา  อาห  “กึ  ภนฺเต  วิสิพฺเพนฺตา  นิสินฺนตฺถาติ ฯ

 ปุเนกทิวสํ  สามเณโร  ส้ตกาเล  วิหารจาริกํ  จรนฺโต  ภิกฺขู  ตตฺถ  ตตฺถ  (ฅิาเน)  อคฺคิสาลาท้สุ   

(ฅิาเนสุ)  วิสิพฺเพนฺเต  ทิสฺวา  อาห  “(ตุมฺเห)  กึ  ภนฺเต  วิสิพฺเพนฺตา  นิสินฺนา  อตฺถาติ ฯ

 ปุเนกทิวสํ ในวันหนึ่งอ้ก  สามเณโร อ.สามเณร  จรนฺโต เท้่ยวไปอยู่  วิหารจาริกํ  

สู่ท้่จาริกในวิหาร  สีตกาเล ในกาลแห่งฤดูหนาว  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ภิกฺขู ซึ่งภิกษุุ ท.   

วิสิพฺเพนฺเต ผู้ผิงอยู่  อคฺคิสาลาทีสุ  (ฅิาเนสุ) ในท้่ ท. ม้โรงไฟเป็นต้น  ตตฺถ  ตตฺถ  

(ฅิาเน) ในท้่นั�นๆ  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน 

ท.  วิสิพฺเพนฺตา  นิสินฺนา เป็นผู้นั่งผิงอยู่แล้ว  กึ เพราะเหตุอะไร  อตฺถ ย่อมเป็น”  

อิติ ดังน้� ฯ



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓426 [๕.พาล

 ในวันรุ่งขึ�น สามเณร เท้่ยวไปสู่ท้่จาริกในวิหาร ในกาลแห่งฤดูหนาว เห็นพวกภิกษุุ 

ผู้กําลังผิงในโรงไฟเป็นต้น ในท้่นั�นๆ จึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่าน นั่งผิงอยู่ 

เพราะอะไร”

 ปุเนกทิวสํ ทุติยากาลสัตตม้ใน อาห  สามเณโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ส้ตกาเล กาลสัตตม้ใน จรนฺโต  วิหารจาริกํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน จรนฺโตๆ  

อัพภันตรกิริยาของ สามเณโร  ภิกฺขู อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  ตตฺถ สองบท วิเสสนะ

ของ ฅิาเนๆ วิสยาธาระใน อคฺคิสาลาท้สุๆ วิเสสนะของ ฅิาเนสุๆ วิสยาธาระใน  

วิสิพฺเพนฺเตๆ วิเสสนะของ ภิกฺขู  ทิสฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “ภนฺเต อาลปนะ  

ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  วิสิพฺเพนฺตา 

อัพภันตรกิริยาของ ตุมฺเห  นิสินฺนา วิกติกัตตาใน อตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๑. “ส้ตํ  โน  ปีเฬติ  สามเณราติ ฯ  

 (ภิกฺขู)  “ส้ตํ  โน  ปีเฬติ  สามเณราติ  (อาหํสุ) ฯ

 (ภิกฺขู) อ.ภิกษุุ ท.  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามเณร ดูก่อนสามเณร  สีตํ 

อ.ความหนาว  ปีเฬติ ย่อมเบ้ยดเบ้ยน  โน ซึ่งเรา ท.”  อิติ ดังน้� ฯ

 พวกภิกษุุ กล่าวว่า “สามเณร ความหนาว ย่อมเบ้ยดเบ้ยนพวกเรา”

 ภิกฺขู สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามเณร อาลปนะ  ส้ตํ สุทธกัตตา 

ใน ปีเฬติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โน อวุตตกัมมะใน ปีเฬติ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาหํสุ ฯ

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

๖๒. “ภนฺเต  ส้ตกาเล  นาม  กมฺพลํ  ปารุปิตํุ  วฏฺฏติ,  โส  หิ  ส้ตํ  ปฏิพาหิตํุ  สมตฺโถติ ฯ 

 (สามเณโร)  “ภนฺเต  (ตุมฺเหหิ)  ส้ตกาเล  นาม  กมฺพลํ  ปารุปิตํุ  วฏฺฏติ,  โส  (กมฺพโล)  หิ  ส้ตํ  

ปฏิพาหิตํุ  สมตฺโถ  (โหติ)”  อิติ  (อาห) ฯ

  (สามเณโร) อ.สามเณร  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   

(ตุมฺเหหิ)  สีตกาเล  นาม  กมฺพลํ  ปารุปิตุํ อ.อัน- อันท่าน ท. -ห่ม ซึ่งผ้ากัมพล ชื่อ 
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ในกาลแห่งฤดูหนาว  วฏฺฺฏฺติ ย่อมควร,  หิ เพราะว่า  โส  (กมฺพโล) อ.ผ้ากัมพลนั�น  

สมตฺโถ เป็นผ้าสามารถ  ปฏฺิพาหิตุํ เพื่ออันป้องกัน  สีตํ ซึ่งความหนาว  (โหติ) ย่อม

เป็น”  อิติ ดังน้� ฯ

 สามเณร กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ การท้่พวกท่านห่มผ้ากัมพล ชื่อในกาลแห่งฤดูหนาว 

ย่อมควร, เพราะว่า ผ้ากัมพลนั�น สามารถเพื่อจะป้องกันความหนาวได้”

 สามเณโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ปารุปิตุํ  

ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตุมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน ปารุปิตุํ  

นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ส้ตกาเลๆ กาลสัตตม้ใน ปารุปิตุํ  กมฺพลํ อวุตตกัมมะ 

ใน ปารุปิตุํ,  หิศัพท์ เหตุโชตกะ  โส วิเสสนะของ กมฺพโลๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ส้ตํ อวุตตกัมมะใน ปฏิพาหิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สมตฺโถๆ 

วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๓. “สามเณร  ตฺวํ  มหาปุญฺฺโญฺ  กมฺพลํ  ลเภยฺยาสิ,  อมฺหากํ  กุโต  กมฺพโลติ ฯ  

 (ภิกฺขู)  “สามเณร  ตฺวํ  มหาปุญฺฺโญฺ  (หุตฺวา)  กมฺพลํ  ลเภยฺยาสิ,  อมฺหากํ  กุโต  (ฅิานโต)  กมฺพโล  

(ภวิสฺสติ)”  อิติ  (อาหํสุ) ฯ

 (ภิกฺขู) อ.ภิกษุุ ท.  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามเณร ดูก่อนสามเณร  ตฺวํ อ.เธอ  

มหาปุญฺโฃ เป็นผู้ม้บุญมาก  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  ลเภยฺยาสิ พึงได้  กมฺพลํ ซึ่งผ้า

กัมพล,  กมฺพโล อ.ผ้ากัมพล  (ภวิสฺสติ) จักม้  อมฺหากํ แก่เรา ท.  กุโต  (ฅิานโต) แต่

ท้่ไหน”  อิติ ดังน้� ฯ

 พวกภิกษุุ กล่าวว่า “สามเณร เธอเป็นผู้ม้บุญมาก พึงได้ผ้ากัมพล, ผ้ากัมพล จักม้แก่

พวกเราแต่ท้่ไหน ?”

 ภิกฺขู สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามเณร อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน ลเภยฺยาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มหาปุญฺฺโฃ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน ลเภยฺยาสิ  กมฺพลํ อวุตตกัมมะใน ลเภยฺยาสิ,  กมฺพโล สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สัมปทานใน ภวิสฺสติ  กุโต วิเสสนะของ ฅิานโตๆ  

อปาทานใน ภวิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ
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๖๔. “เตนหิ  ภนฺเต  กมฺพลตฺถิกา  มยา  สทฺธึ  อาคจฺฉนฺตูติ  สกลวิหาเร  อาโรจาเปสิ ฯ

 (สามเณโร)  “เตนหิ  ภนฺเต  กมฺพลตฺถิกา  (ภิกฺขู)  มยา  สทฺธึ  อาคจฺฉนฺตูติ  (วตฺวา  ปุคฺคลํ)   

สกลวิหาเร  อาโรจาเปสิ ฯ

 (สามเณโร) อ.สามเณร  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   

เตนหิ ถ้าอย่างนั�น  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุุ ท.  กมฺพลตฺถิกา ผู้ม้ความต้องการด้วยผ้ากัมพล  

อาคจฺฉินฺตุ จงมา  สทฺธึ กับ  มยา ด้วยกระผม”  อิติ ดังน้�  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล   

อาโรจาเปสิ ให้บอกแล้ว  สกลวิหาเร ในวิหารทั�งสิ�น ฯ

 สามเณร กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ถ้าเช่นนั�น พวกภิกษุุผู้ม้ความต้องการผ้ากัมพล  

จงมาพร้อมกับกระผม” ใช้คนให้บอกในวิหารทั�งสิ�น

 สามเณโร เหตุกัตตาใน อาโรจาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  

เตนหิ อุยโยชนัตถะ  กมฺพลตฺถิกา วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน อาคจฺฉนฺตุๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน อาคจฺฉนฺตุ”   

อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาโรจาเปสิ  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน  

อาโรจาเปสิ  สกลวิหาเร วิสยาธาระใน อาโรจาเปสิ ฯ

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

๖๕. ภิกฺขู  “สามเณเรน  สทฺธึ  คนฺตฺวา  กมฺพลํ  อาหริสฺสามาติ  สตฺตวสฺสิกสามเณรํ   

นิสฺสาย  สหสฺสมตฺตา  ภิกฺขู  นิกฺขมึสุ ฯ

 ภิกฺขู  “(มยํ)  สามเณเรน  สทฺธึ  คนฺตฺวา  กมฺพลํ  อาหริสฺสามาติ  (จินฺเตตฺวา)  สตฺตวสฺสิกสามเณรํ  

นิสฺสาย  สหสฺสมตฺตา  ภิกฺขู  (หุตฺวา)  นิกฺขมึสุ ฯ

 ภิกฺขู อ.ภิกษุุ ท.  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  คนฺตฺวา ไปแล้ว  

สทฺธึ กับ  สามเณเรน ด้วยสามเณร  อาหริสฺสาม จักนํามา  กมฺพลํ ซึ่งผ้ากัมพล”  

อิติ ดังน้�  นิสฺสาย อาศัยแล้ว  สตฺตวสฺสิกสามเณรํ ซึ่งสามเณรผู้ม้กาลฝนเจ็ด  ภิกฺขู 

เป็นภิกษุุ  สหสฺสมตฺตา ม้พันรูปเป็นประมาณ  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  นิกฺขมึสุ ออกไป

แล้ว ฯ

 พวกภิกษุุ คิดว่า “พวกเราไปพร้อมกับสามเณร จักนําผ้ากัมพลมา” อาศัยสามเณร 

ผู้ม้อายุ ๗ ขวบ เป็นภิกษุุประมาณ ๑,๐๐๐ รูป ออกไปแล้ว
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 ภิกฺขู สุทธกัตตาใน นิกฺขมึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มยํ สุทธกัตตาใน อาหริสฺสามๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  สามเณเรน สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน  

คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาหริสฺสาม  กมฺพลํ อวุตตกัมมะใน อาหริสฺสาม”  อิติศัพท์ 

อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสฺสาย  สตฺตวสฺสิกสามเณรํ อวุตตกัมมะใน 

นิสฺสายๆ ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  สหสฺสมตฺตา วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ วิกติกัตตาใน  

หุตฺวาๆ สมานกาลกิิริยาใน นิกฺขมึสุ ฯ

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

๖๖. โส  “เอตฺตกานํ  ภิกฺขูนํ  กุโต  กมฺพเล  ลภิสฺสาม้ติ  จิตฺตมฺปิ  อนุปฺปาเทตฺวา  เต   

อาทาย  นคราภิมุโข  ปายาสิ ฯ

 โส  (สามเณโร)  “(อหํ)  เอตฺตกานํ  ภิกฺขูนํ  กุโต  (ฅิานโต)  กมฺพเล  ลภิสฺสาม้ติ  จิตฺตมฺปิ   

อนุปฺปาเทตฺวา  เต  (ภิกฺขู)  อาทาย  นคราภิมุโข  (หุตฺวา)  ปายาสิ ฯ

 โส  (สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  จิตฺตมฺปิ แม้ยังจิต  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  ลภิสฺสามิ  

จักได้  กมฺพเล ซึ่งผ้ากัมพล ท.  กุโต  (ฅิานโต) แต่ท้่ไหน  ภิกฺขูนํ เพื่อภิกษุุ ท.   

เอตฺตกานํ ม้ประมาณเท่าน้�”  อิติ ดังน้�  อนุปฺปาเทตฺวา ไม่ให้เกิดขึ�นแล้ว  อาทาย 

พาเอาแล้ว  เต  (ภิกฺขู) ซึ่งภิกษุุ ท. เหล่านั�น  นคราภิมุโข เป็นผู้ม้หน้าเฉพาะต่อ

พระนคร  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  ปายาสิ ได้ดําเนินไปแล้ว ฯ

 สามเณรนั�น แม้ไม่ยังจิตให้เกิดขึ�นว่า “เราจักได้ผ้ากัมพลทั�งหลาย แต่ท้่ไหน เพื่อภิกษุุ

ทั�งหลาย ม้ประมาณเท่าน้�” ดังน้� พาเอาภิกษุุเหล่านั�นไป มุ่งหน้าต่อพระนคร ได้ดําเนิน

ไปแล้ว

 โส วิเสสนะของ สามเณโรๆ สุทธกัตตาใน ปายาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธ-

กัตตาใน ลภิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตฺตกานํ วิเสสนะของ ภิกฺขูนํๆ สัมปทาน

ใน ลภิสฺสามิ  กุโต วิเสสนะของ ฅิานโตๆ อปาทานใน ลภิสฺสามิ  กมฺพเล อวุตตกัมมะใน 

ลภิสฺสามิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน จิตฺตํ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ จิตฺตํๆ การิตกัมมะใน 

อนุปฺปาเทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาทาย  เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ อวุตตกัมมะใน  

อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน หุตฺวา  นคราภิมุโข วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยา

ใน ปายาสิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๖๗. สุทินฺนสฺส  หิ  ทานสฺส  เอวรูโป  อานุภาโว  โหติ ฯ

 (ปุคฺคเลน)  สุทินฺนสฺส  หิ  ทานสฺส  เอวรูโป  อานุภาโว  โหติ ฯ

 หิ จริงอยู่  อานุภาโว อ.อานุภาพ  เอวรูโป อันม้อย่างน้�เป็นรูป  ทานสฺส แห่งทาน  

(ปุคฺคเลน)  สุทินฺนสฺส อัน อันบุคคล ถวายด้แล้ว  โหติ ย่อมม้ ฯ

 แท้จริง อานุภาพอันเห็นปานน้� แห่งทานท้่บุคคลถวายด้แล้ว ย่อมม้

 หิศัพท์ ทัฬห้กรณโชตกะ   เอวรูโป วิเสสนะของ  อานุภาโวๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน สุทินฺนสฺสๆ วิเสสนะของ ทานสฺสๆ 

สาม้สัมพันธะใน อานุภาโว ฯ

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

๖๘. โส  พหินคเรเยว  ฆรปฏิปาฏิยา  จรนฺโต  ปญฺฺจ  กมฺพลสตานิ  ลภิตฺวา  อนฺโตนครํ   

ปาวิสิ ฯ

 โส  (สามเณโร)  พหินคเร  เอว  ฆรปฏิปาฏิยา  จรนฺโต  ปญฺฺจ  กมฺพลสตานิ  ลภิตฺวา  อนฺโตนครํ  

ปาวิสิ ฯ

 โส  (สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  จรนฺโต เท้่ยวไปอยู่  ฆรปฏฺิปาฏฺิยา ตามลําดับแห่ง

เรือน  พหินคเร  เอว ในภายนอกแห่งนครนั่นเท้ยว  ลภิตฺวา ได้แล้ว  กมฺพลสตานิ 

ซึ่งร้อยแห่งผ้ากัมพล ท.  ปญฺจ ห้า  ปาวิสิ ได้เข้าไปแล้ว  อนฺโตนครํ สู่ภายในแห่ง

นคร ฯ

 สามเณรนั�น เท้่ยวไปตามลําดับเรือน ในภายนอกนครนั่นแหละ ได้ผ้ากัมพล ๕๐๐ ผืน 

ได้เข้าไปสู่ภายในนคร

 โส วิเสสนะของ สามเณโรๆ สุทธกัตตาใน ปาวิสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ พหินคเรๆ วิสยาธาระใน จรนฺโต  ฆรปฏิปาฏิยาๆ ตติยาวิเสสนะ

ใน จรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สามเณโร  ปญฺฺจ วิเสสนะของ กมฺพลสตานิๆ อวุตต- 

กัมมะใน ลภิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปาวิสิ  อนฺโตนครํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน ปาวิสิ ฯ

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

๖๙. มนุสฺสา  อิโต  จิโต  จ  กมฺพเล  อาหรนฺติ ฯ  
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 มนุสฺสา  อิโต  (ปสฺสโต)  จ  อิโต  (ปสฺสโต)  จ  กมฺพเล  อาหรนฺติ ฯ

 มนุสฺสา อ.มนุษุย์ ท.  อาหรนฺติ ย่อมนํามา  กมฺพเล ซึ่งผ้ากัมพล ท.  อิโต  (ปสฺสโต)  

จ จากข้างน้�ด้วย  อิโต  (ปสฺสโต)  จ จากข้างน้�ด้วย ฯ

 พวกมนุษุย์ ย่อมนําผ้ากัมพลทั�งหลายมา จากข้างน้�และข้างโน้น

 มนุสฺสา สุทธกัตตาใน อาหรนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิโต สองบท วิเสสนะของ 

ปสฺสโตๆ สองบท อปาทานใน อาหรนฺติ  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ อิโต   

ปสฺสโต และ อิโต  ปสฺสโต  กมฺพเล อวุตตกัมมะใน อาหรนฺติ ฯ

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

๗๐. เอโก  ปน  ปุริโส  อาปณทฺวาเรน  คจฺฉนฺโต  ปญฺฺจ  กมฺพลสตานิ  ปสาเรตฺวา  นิสินฺนํ   

เอกํ  อาปณิกํ  ทิสฺวา  อาห  “อมฺโภ  เอโก  สามเณโร  กมฺพเล  สํหรนฺโต  อาคจฺฉติ,   

ตว  กมฺพเล  ปฏิจฺฉาเทห้ติ ฯ

 เอโก  ปน  ปุริโส  อาปณทฺวาเรน  คจฺฉนฺโต  ปญฺฺจ  กมฺพลสตานิ  ปสาเรตฺวา  นิสินฺนํ   

เอกํ  อาปณิกํ  (ปุคฺคลํ)  ทิสฺวา  อาห  “อมฺโภ  เอโก  สามเณโร  กมฺพเล  สํหรนฺโต  อาคจฺฉติ,  (ตฺวํ)  

ตว  กมฺพเล  ปฏิจฺฉาเทห้ติ ฯ

   ปน ก็  เอโก  ปุริโส อ.บุรุษุคนหนึ่ง  คจฺฉินฺโต ไปอยู่  อาปณทฺวาเรน โดยประตูแห่ง

ร้านตลาด  ทิสฺวา เห็นแล้ว  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล  อาปณิกํ ผู้อยู่ในร้านตลาด  เอกํ คน

หนึ่ง  ปญฺจ  กมฺพลสตานิ  ปสาเรตฺวา  นิสินฺนํ ผู้นั่งคล้่แล้ว ซึ่งร้อยแห่งผ้ากัมพล ท. 

ห้า  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺโภ แน่ะท่านผู้เจริญ  เอโก  สามเณโร อ.สามเณร

รูปหนึ่ง  สํหรนฺโต รวบรวมอยู่  กมฺพเล ซึ่งผ้ากัมพล ท.  อาคจฺฉิติ ย่อมมา,  (ตฺวํ) 

อ.ท่าน  ปฏฺิจฺฉิาเทหิ จงปกปิด  กมฺพเล ซึ่งผ้ากัมพล ท.  ตว ของท่าน”  อิติ ดังน้� ฯ

 ก็บุรุษุคนหนึ่ง ไปโดยประตูร้านตลาด เห็นคนผู้อยู่ในร้านตลาดคนหนึ่ง ผู้นั่งคล้่ 

ผ้ากัมพล ๕๐๐ ผืน จึงกล่าวว่า “แน่ะท่านผู้เจริญ สามเณรรูปหนึ่ง รวบรวมผ้ากัมพล 

ทั�งหลาย ย่อมมา, ท่านจงปกปิดผ้ากัมพลทั�งหลายของท่าน”

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  เอโก วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  อาปณทฺวาเรน ตติยาวิเสสนะใน คจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ปุริโส   
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ปญฺฺจ วิเสสนะของ กมฺพลสตานิๆ อวุตตกัมมะใน ปสาเรตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน  

นิสินฺนํๆ ก็ด้  เอกํ ก็ด้  อาปณิกํ ก็ด้ วิเสสนะของ ปุคฺคลํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “อมฺโภ อาลปนะ  เอโก วิเสสนะของ สามเณโรๆ สุทธกัตตา 

ใน อาคจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กมฺพเล อวุตตกัมมะใน สํหรนฺโตๆ อัพภันตร-

กิริยาของ สามเณโร,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ปฏิจฺฉาเทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตว  

สาม้สัมพันธะใน กมฺพเลๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิจฺฉาเทหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๗๑. “กึ  ปน  โส  ทินฺนเก  คณฺหาติ  อุทาหุ  อทินฺนเกติ ฯ  

 (อาปณิกปุคฺคโล)  “กึ  ปน  โส  (สามเณโร  ปุคฺคเลน)  ทินฺนเก  (กมฺพเล)  คณฺหาติ  อุทาหุ   

(ปุคฺคเลน)  อทินฺนเก  (กมฺพเล  คณฺหาติ)”  อิติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (อาปณิกปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้อยู่ในร้านตลาด  (ปุจฺฉิิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ปน ก็  

โส  (สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  คณฺหาติ ย่อมถือเอา  (กมฺพเล) ซึ่งผ้ากัมพล ท.   

(ปุคฺคเลน)  ทินฺนเก อัน- อันบุคคล -ถวายแล้ว  กึ หรือ  อุทาหุ หรือว่า  (คณฺหาติ) 

ย่อมถือเอา  (กมฺพเล) ซึ่งผ้ากัมพล ท.  (ปุคฺคเลน)  อทินฺนเก อัน- อันบุคคล -ไม่ถวาย

แล้ว”  อิติ ดังน้� ฯ

 บุคคลผู้อยู่ในร้านตลาด ถามว่า “ก็สามเณรนั�น ย่อมถือเอาผ้ากัมพลทั�งหลาย ท้่บุคคล

ถวายแล้ว หรือว่า ย่อมถือเอาผ้ากัมพลทั�งหลายท้่บุคคลไม่ถวายแล้ว”

  อาปณิกปุคฺคโล สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปนศัพท์ วากยารัมภ-

โชตกะ  โส วิเสสนะของ สามเณโรๆ สุทธกัตตาใน คณฺหาติๆ สองบท อาขยาตบท

กัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  ปุคฺคเลน  อนภิหิตกัตตาใน ทินฺนเกๆ วิเสสนะของ 

กมฺพเลๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหาติ  อุทาหุ ปุจฉนัตถะ  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน  

อทินฺนเกๆ วิเสสนะของ กมฺพเลๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหาติ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๗๒. “ทินฺนเก  คณฺหาต้ติ ฯ  

 (โส  ปุริโส)  “(โส  สามเณโร  ปุคฺคเลน)  ทินฺนเก  (กมฺพเล)  คณฺหาต้ติ  (อาห) ฯ

 (โส  ปุริโส) อ.บุรุษุนั�น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(โส  สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  
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คณฺหาติ ย่อมถือเอา  (กมฺพเล) ซึ่งผ้ากัมพล ท.  (ปุคฺคเลน)  ทินฺนเก อัน- อันบุคคล 

-ถวายแล้ว”  อิติ ดังน้� ฯ

 บุรุษุนั�น กล่าวว่า “สามเณรนั�น ย่อมถือเอาผ้ากัมพลทั�งหลายท้่บุคคลถวายแล้ว”

 โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “โส วิเสสนะของ 

สามเณโรๆ สุทธกัตตาใน คณฺหาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตา 

ใน ทินฺนเกๆ วิเสสนะของ กมฺพเลๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหาติ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ

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

๗๓. “เอวํ  สนฺเต,  สเจ  อิจฺฉิสฺสามิ,  ทสฺสามิ;   โน  เจ,  น  ทสฺสามิ;  คจฺฉ  ตฺวนฺติ   

อุยฺโยเชสิ ฯ

 (อาปณิกปุคฺคโล)  “เอวํ  (ภาเว)  สนฺเต,  สเจ  (อหํ)  อิจฺฉิสฺสามิ,  (อหํ)  ทสฺสามิ;   โน  เจ  (อหํ  

อิจฺฉิสฺสามิ),  (อหํ)  น  ทสฺสามิ;  คจฺฉ  ตฺวนฺติ  (วตฺวา)  อุยฺโยเชสิ ฯ

 (อาปณิกปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้อยู่ในร้านตลาด  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เอวํ  (ภาเว) 

ครั�นเมื่อความเป็นอย่างนั�น  สนฺเต ม้อยู่,  สเจ ถ้าว่า  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  อิจฺฉิิสฺสามิ 

จักปรารถนาไซร้,  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  ทสฺสามิ จักถวาย,  เจ หากว่า  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  

โน  (อิจฺฉิิสฺสามิ) จักไม่ปรารถนาไซร้,  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  น  ทสฺสามิ จักไม่ถวาย;  ตฺวํ 

อ.ท่าน  คจฺฉิ จงไปเถิด”  อิติ ดังน้�  อุยฺโยเชสิ ส่งไปแล้ว ฯ

 บุคคลผู้อยู่ในร้านตลาด กล่าวว่า “เมื่อเป็นเช่นน้�, ถ้าข้าพเจ้าจักปรารถนาไซร้, ข้าพเจ้า

จักถวาย, ถ้าข้าพเจ้าจักไม่ปรารถนาไซร้, ข้าพเจ้า จักไม่ถวาย, ท่านจงไปเถิด” แล้วก็

ส่งไป

 อาปณิกปุคฺคโล สุทธกัตตาใน อุยฺโยเชสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เอวํ วิเสสนะของ 

ภาเวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  สเจศัพท์ ปริกัปปัตถะ  อหํ สุทธกัตตา 

ใน อิจฺฉิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  อหํ สุทธกัตตาใน ทสฺสามิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก,  เจศัพท์ ปริกัปปัตถะ  อหํ สุทธกัตตาใน อิจฺฉิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

โนศัพท์ ปฏิเสธะใน อิจฺฉิสฺสามิ,  อหํ สุทธกัตตาใน ทสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน ทสฺสามิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ 
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อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุยฺโยเชสิ ฯ

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

๗๔. มจฺฉริโน  หิ  อนฺธพาลา,  เอวํ  ปเรสุ  ทานํ  ททมาเนสุ,  มจฺฉรายิตฺวา  อสทิสทานํ   

ทิสฺวา  มจฺฉรายนฺโต  กาโล  วิย  นิรเย  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ

 มจฺฉริโน  หิ  อนฺธพาลา  (ชนา),  เอวํ  ปเรสุ  (ชเนสุ)  ทานํ  ททมาเนสุ,  มจฺฉรายิตฺวา  อสทิสทานํ  

ทิสฺวา  มจฺฉรายนฺโต  กาโล  วิย  นิรเย  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ

 หิ จริงอยู่  (ชนา) อ.ชน ท.  มจฺฉิริโน ผู้ม้ความตระหน้่  อนฺธพาลา ผู้เป็นคนอันพาล,  

(ชเนสุ) ครั�นเมื่อชน ท.  ปเรสุ เหล่าอื่น  ททมาเนสุ ถวายอยู่  ทานํ ซึ่งทาน  เอวํ 

อย่างน้�,  มจฺฉิรายิตฺวา ประพฤติตระหน้่แล้ว  นิพฺพตฺตนฺติ ย่อมบังเกิด  นิรเย ในนรก  

กาโล  วิย ราวกะ อ.อํามาตย์ชื่อว่ากาละ  อสทิสทานํ  ทิสฺวา  มจฺฉิรายนฺโต ผู้เห็น

แล้ว ซึ่งอสทิสทาน ประพฤติตระหน้่อยู่ ฯ

 ความจริง พวกชนผู้ม้ความตระหน้่ ผู้เป็นคนอันธพาล, เมื่อพวกชนเหล่าอื่น ถวายทาน

อย่างน้�, ประพฤติตระหน้่ ย่อมบังเกิดในนรก ดุจกาลอํามาตย์ ผู้เห็นอสทิสทานแล้ว

ประพฤติตระหน้่อยู่

 หิศัพท์ ทัฬห้กรณโชตกะ  มจฺฉริโน ก็ด้  อนฺธพาลา ก็ด้ วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตา 

ใน นิพฺพตฺตนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน ททมาเนสุ  ปเรสุ  

วิเสสนะของ ชเนสุๆ ลักขณะใน ททมาเนสุๆ ลักขณกิริยา  ทานํ อวุตตกัมมะใน  

ททมาเนสุ,  มจฺฉรายิตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน นิพฺพตฺตนฺติ  อสทิสทานํ อวุตตกัมมะ 

ใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน มจฺฉรายนฺโตๆ วิเสสนะของ กาโลๆ อุปมาลิงคัตถะ   

วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ อสทิสทานํ  ทิสฺวา  มจฺฉรายนฺโต  กาโล,  นิรเย วิสยาธาระ 

ใน นิพฺพตฺตนฺติ ฯ

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

๗๕. อาปณิโก  จินฺเตสิ  “อยํ  ปุริโส  อตฺตโน  ธมฺมตาย  อาคจฺฉมาโน  ‘ตว  กมฺพเล   

ปฏิจฺฉาเทห้ติ  มํ  อาห,  อหมฺปิ  ‘สเจ  โส  ทินฺนกํ  คณฺหาติ,  อหํ  มม  สนฺตกํ,  สเจ  

อิจฺฉามิ,  ทสฺสามิ;  โน  เจ,  น  ทสฺสาม้ติ  อวจํ;  ทิฏฺ�กํ  ปน  อเทนฺตสฺส  ลชฺชา   

อุปฺปชฺชติ,  อตฺตโน  สนฺตกํ  ปฏิจฺฉาเทนฺตสฺส  โทโส  นตฺถิ;  อิเมสุ  ปญฺฺจสุ   

กมฺพลสเตสุ  เทฺว  กมฺพลา  สตสหสฺสคฺฆนิกา,  อิเม  ปฏิจฺฉาเทตํุ  วฏฺฏต้ติ  เทฺวปิ  
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กมฺพเล  ทสาย  ทสํ  สมฺพนฺธิตฺวา  เตสํ  อนฺตเร  ปกฺขิปิตฺวา  ปฏิจฺฉาเทสิ ฯ

 อาปณิโก  (ปุคฺคโล)  จินฺเตสิ  “อยํ  ปุริโส  อตฺตโน  ธมฺมตาย  อาคจฺฉมาโน  ‘(ตฺวํ)  ตว  กมฺพเล   

ปฏิจฺฉาเทห้ติ  มํ  อาห,  อหมฺปิ  ‘สเจ  โส  (สามเณโร  ปุคฺคเลน)  ทินฺนกํ  (กมฺพลํ)  คณฺหาติ,  

อหํ  มม  สนฺตกํ  (กมฺพลํ),  สเจ  (อหํ)  อิจฺฉามิ,  ทสฺสามิ;  โน  เจ  (อหํ  อิจฺฉามิ),  (อหํ)  น   

ทสฺสาม้ติ  อวจํ;  (สามเณเรน)  ทิฏฺ�กํ  (กมฺพลํ)  ปน  อเทนฺตสฺส  (มยฺหํ)  ลชฺชา  อุปฺปชฺชติ,   

อตฺตโน  สนฺตกํ  (กมฺพลํ)  ปฏิจฺฉาเทนฺตสฺส  (มยฺหํ)  โทโส  นตฺถิ;  อิเมสุ  ปญฺฺจสุ  กมฺพลสเตสุ   

เทฺว  กมฺพลา  สตสหสฺสคฺฆนิกา  (โหนฺติ),  (มยา)  อิเม  (กมฺพเล)  ปฏิจฺฉาเทตํุ  วฏฺฏต้ติ  เทฺวปิ  

กมฺพเล  ทสาย  ทสํ  สมฺพนฺธิตฺวา  เตสํ  (กมฺพลานํ)  อนฺตเร  ปกฺขิปิตฺวา  ปฏิจฺฉาเทสิ ฯ

 (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อาปณิโก ผู้อยู่ในร้านตลาด  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  ปุริโส 

อ.บุรุษุน้�  อาคจฺฉิมาโน มาอยู่  ธมฺมตาย โดยธรรมดา  อตฺตโน ของตน  อาห กล่าว

แล้ว  มํ กะเรา  อิติ ว่า  ‘(ตฺวํ) อ.ท่าน  ปฏฺิจฺฉิาเทหิ จงปกปิด  กมฺพเล ซึ่งผ้ากัมพล ท.  

ตว ของท่าน’  อิติ ดังน้�,  อหมฺปิ แม้ อ.เรา  อวจํ ได้กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  ‘สเจ ถ้าว่า  โส  

(สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  คณฺหาติ ย่อมถือเอา  (กมฺพลํ) ซึ่งผ้ากัมพล  (ปุคฺคเลน)   

ทินฺนกํ อันอันบุคคล ถวายแล้วไซร้,  อหํ อ.เรา  ทสฺสามิ จักถวาย  (กมฺพลํ) ซึ่ง-,  

สเจ ถ้าว่า  อหํ อ.เรา  อิจฺฉิามิ ย่อมปรารถนาไซร้, -ผ้ากัมพล  สนฺตกํ อันเป็นของม้

อยู่  มม ของเรา;  เจ หากว่า  (อหํ) อ.เรา  โน  (อิจฺฉิามิ) ย่อมไม่ปรารถนาไซร้,  (อหํ) 

อ.เรา  น  ทสฺสามิ จักไม่ถวาย’  อิติ ดังน้�;  ปน ก็  ลชฺชา อ.ความละอาย  อุปฺปชฺชติ  

จะเกิดขึ�น  (มยฺหํ) แก่เรา  อเทนฺตสฺส ผู้ไม่ถวายอยู่  (กมฺพลํ) ซึ่งผ้ากัมพล  (สามเณเรน)   

ทิฏฺฺฅิกํ อัน- อันสามเณร -เห็นแล้ว,  โทโส อ.โทษุ  นตฺถิ ย่อมไม่ม้  (มยฺหํ) แก่เรา   

ปฏฺิจฺฉิาเทนฺตสฺส ผู้ปกปิดอยู่  (กมฺพลํ) ซึ่งผ้ากัมพล  สนฺตกํ อันเป็นของม้อยู่   

อตฺตโน ของตน;  อิเมสุ  ปญฺจสุ  กมฺพลสเตสุ  เทฺว  กมฺพลา อ.- ในร้อยแห่งผ้า

กัมพล ท. ห้า เหล่าน้�หนา -ผ้ากัมพล ท. สอง  สตสหสฺสคฺฆนิกา เป็นของม้ค่าแสน

หนึ่ง  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  (มยา)  อิเม  (กมฺพเล)  ปฏฺิจฺฉิาเทตํุ อ.อัน- อันเรา -ปกปิด 

ซึ่งผ้ากัมพล ท. เหล่าน้�  วฏฺฺฏฺติ ย่อมควร”  อิติ ดังน้�  สมฺพนฺธิตฺวา ผูกไว้แล้ว  ทสํ 

ซึ่งชาย  ทสาย ด้วยชาย  ปกฺขิปิตฺวา ใส่ไว้แล้ว  กมฺพเล ซึ่งผ้ากัมพล ท.  เทฺวปิ แม้

สอง  อนฺตเร ในระหว่าง  เตสํ  (กมฺพลานํ) แห่งผ้ากัมพล ท. เหล่านั�น  ปฏฺิจฺฉิาเทสิ 

ปกปิดไว้แล้ว ฯ
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 บุคคลผู้อยู่ท้่ร้านตลาด คิดว่า “บุรุษุน้� มาตามธรรมดาของตน กล่าวกะเราว่า ‘ท่านจง

ปกปิดผ้ากัมพลทั�งหลายของท่าน’, แม้เรา ก็ได้กล่าวว่า ‘ถ้าสามเณร ย่อมถือเอาผ้า

กัมพลเฉพาะท้่เขาถวายไซร้, ถ้าเราปรารถนา เราจักถวายผ้ากัมพลท้่เป็นของม้อยู่

ของเรา, หากเราไม่ปรารถนาไซร้, เราจักไม่ถวาย’, ก็ความละอาย จะเกิดขึ�นแก่เราผู้

ไม่ถวายผ้ากัมพลท้่สามเณรเห็นแล้ว, โทษุ จะไม่ม้แก่เราผู้ปกปิดผ้ากัมพลท้่เป็นของ

ม้อยู่ของตนเส้ย, บรรดาผ้ากัมพล ๕๐๐ ผืนเหล่าน้� ผ้ากัมพล ๒ ผืน เป็นของม้ราคา 

๑๐๐,๐๐๐, การท้่เราปกปิดผ้ากัมพลเหล่าน้�เส้ย ย่อมควร” จึงใช้ชายผ้าผูกติดกับชาย

ผ้า แล้วใส่ผ้ากัมพลทั�ง ๒ ผืนไว้ในระหว่างผ้ากัมพลเหล่านั�น ปกปิดแล้ว

 อาปณิโก วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิ และ ปฏิจฺฉาเทสิ  จินฺเตสิ ก็ด้   

ปฏิจฺฉาเทสิ ก็ด้ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยํ วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน 

อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สาม้สัมพันธะใน ธมฺมตายๆ ตติยาวิเสสนะใน  

อาคจฺฉมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ ปุริโส  ‘ตฺวํ สุทธกัตตาใน ปฏิจฺฉาเทหิๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  ตว สาม้สัมพันธะใน กมฺพเลๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิจฺฉาเทหิ’  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห  มํ อกถิตกัมมะใน อาห,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อหํๆ สุทธกัตตา 

ใน อวจํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘สเจศัพท์ ปริกัปปัตถะ  โส วิเสสนะของ สามเณโรๆ 

สุทธกัตตา ใน คณฺหาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน ทินฺนกํๆ 

วิเสสนะของ กมฺมพลํๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหาติ,  อหํ สุทธกัตตาใน ทสฺสามิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก มม สาม้สัมพันธะใน สนฺตกํๆ วิเสสนะของ กมฺพลํๆ อวุตตกัมมะใน  

ทสฺสามิ,  สเจศัพท์ปริกัปปัตถะ  อหํ สุทธกัตตาใน อิจฺฉามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  

เจศัพท์  ปริกัปปัตถะ  อหํ สุทธกัตตาใน อิจฺฉามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โนศัพท์ 

ปฏิเสธะใน อิจฺฉามิ,  อหํ สุทธกัตตาใน ทสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน ทสฺสามิ’  อิติศัพท์ อาการะใน อวจํ,  ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ลชฺชา 

สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สามเณเรน อนภิหิตกัตตาใน ทิฏฺฅิกํๆ 

วิเสสนะของ กมฺพลํๆ อวุตตกัมมะใน อเทนฺตสฺสๆ วิเสสนะของ มยฺหํๆ สัมปทานใน 

อุปฺปชฺชติ,  โทโส สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สาม้สัมพันธะใน 

สนฺตกํๆ วิเสสนะของ กมฺพลํๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิจฺฉาเทนฺตสฺสๆ วิเสสนะของ มยฺหํๆ 

สัมปทานใน นตฺถิ,  อิเมสุ ก็ด้  ปญฺฺจสุ ก็ด้ วิเสสนะของ กมฺพลสเตสุๆ นิทธารณะ

ใน เทฺว  กมฺพลา  เทฺว วิเสสนะของ กมฺพลาๆ นิทธารณ้ยะและสุทธกัตตาใน โหนฺติๆ 
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อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตสหสฺสคฺฆนิกา วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  ปฏิจฺฉาเทตุํ ตุมัตถ-

กัตตาใน วฏฺฏติๆอาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน ปฏิจฺฉาเทตุํ  อิเม  

วิเสสนะของ กมฺพเลๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิจฺฉาเทตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับเทฺวๆ วิเสสนะของ กมฺพเลๆ อวุตตกัมมะใน ปกฺขิปิตฺวา  

ทสาย กรณะใน สมฺพนฺธิตฺวา  ทสํ อวุตตกัมมะใน สมฺพนฺธิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

ปกฺขิปิตฺวา  เตสํ วิเสสนะของ กมฺพลานํๆ สาม้สัมพันธะใน อนฺตเรๆ วิสยาธาระใน 

ปกฺขิปิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปฏิจฺฉาเทสิ ฯ 

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

๗๖. สามเณโรปิ  ภิกฺขุสหสฺเสน  สทฺธึ  ตํ  ปเทสํ  ปาปุณิ ฯ

 สามเณโรปิ แม้ อ.สามเณร  ปาปุณิ ถึงแล้ว  ตํ  ปเทสํ ซึ่งประเทศนั�น  สทฺธึ กับ   

ภิกฺขุสหสฺเสน ด้วยพันแห่งภิกษุุ ฯ

 แม้สามเณร ถึงประเทศนั�นพร้อมกับภิกษุุ ๑,๐๐๐ รูป

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สามเณโรๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ภิกฺขุสหสฺเสน สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน ปาปุณิ  ตํ วิเสสนะของ  

ปเทสํๆ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน ปาปุณิ ฯ

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

๗๗. อาปณิกสฺส  สามเณรํ  ทิสฺวา ว  ปุตฺตสิเนโห  อุปฺปชฺชิ ฯ

 อาปณิกสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  สามเณรํ  ทิสฺวา ว  ปุตฺตสิเนโห  อุปฺปชฺชิ ฯ

 ปุตฺตสิเนโห อ.ความรักเพ้ยงดังบุตร  อุปฺปชฺชิ เกิดขึ�นแล้ว  อาปณิกสฺส  (ปุคฺคลสฺส) 

แก่บุคคล ผู้อยู่ในร้านตลาด  ทิสฺวา ว เพราะเห็น  สามเณรํ ซึ่งสามเณรเท้ยว ฯ

 ความรักดุจบุตร เกิดขึ�นแก่บุคคลผู้อยู่ท้่ร้านตลาด เพราะเห็นสามเณรนั่นแหละ

 ปุตฺตสิเนโห สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาปณิกสฺส วิเสสนะของ 

ปุคฺคลสฺสๆ สัมปทานใน อุปฺปชฺชิ  สามเณรํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ ทิสฺวาๆ เหตุใน อุปฺปชฺชิ ฯ

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



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓438 [๕.พาล

๗๘. สกลสร้รํ  สิเนเหน  ปริปุณฺณํ  อโหสิ;  โส  จินฺเตสิ  “ติฏฺ�นฺตุ  กมฺพลานิ,  อิมํ  ทิสฺวา   

หทยมํสมฺปิ  ทาตํุ  ยุตฺตรูปนฺติ ฯ  

 สกลสร้รํ  สิเนเหน  ปริปุณฺณํ  อโหสิ;  โส  (อาปณิกปุคฺคโล)  จินฺเตสิ  “ติฏฺ�นฺตุ  กมฺพลานิ,  (มยา)  

อิมํ  (สามเณรํ)  ทิสฺวา  หทยมํสมฺปิ  ทาตํุ  ยุตฺตรูปํ  (โหติ)”  อิติ ฯ

 สกลสรีรํ อ.สร้ระทั�งสิ�น  ปริปุณฺณํ เป็นอวัยวะเต็มรอบแล้ว  สิเนเหน ด้วยความรัก  

อโหสิ ได้เป็นแล้ว;  โส  (อาปณิกปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้อยู่ในร้านตลาดนั�น  จินฺเตสิ คิด

แล้ว อิติ ว่า  “กมฺพลานิ อ.ผ้ากัมพล ท.  ติฏฺฺฅินฺตุ จงยกไว้,  (มยา)  อิมํ  (สามเณรํ)  

ทิสฺวา  หทยมํสมฺปิ  ทาตํุ อ.อัน- อันเรา เห็นแล้ว ซึ่งสามเณรน้� -ให้ แม้ซึ่งเนื�อแห่ง

หทัย  ยุตฺตรูปํ เป็นสภาพสมควรแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้� ฯ

 สร้ระทั�งสิ�น ได้เป็นของบริบูรณ์ด้วยความรัก, บุคคลผู้อยู่ท้่ร้านตลาดนั�น คิดว่า “ผ้า

กัมพลทั�งหลาย จงยกไว้, การท้่เราเห็นสามเณรน้� แล้วให้แม้เนื�อแห่งหทัย เป็นสภาพ

สมควรแล้ว

 สกลสร้รํ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สิเนเหน กรณะใน ปริปุณฺณํๆ 

วิกติกัตตาใน อโหสิ,  โส วิเสสนะของ อาปณิกปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  “กมฺพลานิ สุทธกัตตาใน ติฏฺฅินฺตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,   

ทาตุํ ตุมัตถกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน ทาตุํ   

อิมํ วิเสสนะของ สามเณรํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทาตุํ  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ หทยมํสํๆ อวุตตกัมมะใน ทาตุํ  ยุตฺตรูปํ วิกติกัตตาใน โหติ”   

อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ

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

๗๙. โส  เต  เทฺวปิ  กมฺพเล  น้หริตฺวา  สามเณรสฺส  ปาทมูเล  �เปตฺวา  วนฺทิตฺวา  “ภนฺเต 

ตยา  ทิฏฺ�ธมฺมสฺส  ภาค้  อสฺสนฺติ  อวจ ฯ  

 โส  (อาปณิกปุคฺคโล)  เต  เทฺวปิ  กมฺพเล  น้หริตฺวา  สามเณรสฺส  ปาทมูเล  �เปตฺวา  วนฺทิตฺวา  

“(อหํ)  ภนฺเต  ตยา  ทิฏฺ�ธมฺมสฺส  ภาค้  อสฺสนฺติ  อวจ ฯ

 โส  (อาปณิกปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้อยู่ในร้านตลาดนั�น  นีหริตฺวา นําออกแล้ว  กมฺพเล 

ซึ่งผ้ากัมพล ท.  เทฺวปิ แม้สอง  เต เหล่านั�น  ฅิเปตฺวา วางไว้แล้ว  ปาทมูเล ท้่ใกล้
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แห่งเท้า  สามเณรสฺส ของสามเณร  วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  อวจ ได้กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  

“ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (อหํ) อ.กระผม  ภาคี เป็นผู้ม้ส่วน  ตยา  ทิฏฺฺฅิธมฺมสฺส 

แห่งธรรม- อันท่าน -เห็นแล้ว  อสฺสํ พึงเป็น”  อิติ ดังน้� ฯ

 บุคคลผู้อยู่ท้่ร้านตลาดนั�น นําผ้ากัมพลออกมาแม้ทั�ง ๒ ผืนเหล่านั�น วางไว้ท้่ใกล้เท้า

ของสามเณร ไหว้แล้ว ได้กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ กระผมพึงเป็นผู้ม้ส่วนแห่งธรรมท้่ท่าน

เห็นแล้ว”

 โส วิเสสนะของ อาปณิกปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน อวจๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เทฺว  เต ก็ด้  เทฺว ก็ด้ วิเสสนะของ กมฺพเลๆ อวุตตกัมมะ 

ใน น้หริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฅิเปตฺวา  สามเณรสฺส สาม้สัมพันธะใน ปาทมูเลๆ 

วิสยาธาระใน ฅิเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อวจ  “ภนฺเต  

อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน อสฺสํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตยา อนภิหิตกัตตาใน ทิฏฺฅิ-  

ทิฏฺฅิธมฺมสฺส สาม้สัมพันธะใน ภาค้ๆ วิกติกัตตาใน อสฺสํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อวจ ฯ

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

๘๐. โสปิสฺส  “เอวํ  โหตูติ  อนุโมทนํ  อกาสิ ฯ  

 โสปิ  (สามเณโร)  อสฺส  (อาปณิกปุคฺคลสฺส)  “เอวํ  (ตยา  ปตฺถิตปตฺถนา)  โหตูติ  อนุโมทนํ   

อกาสิ ฯ

 โสปิ  (สามเณโร) อ.สามเณรแม้นั�น  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  อนุโมทนํ ซึ่งการอนุโมทนา   

อิติ  ว่า  “(ตยา  ปตฺถิตปตฺถนา) อ.ความปรารถนา- อันท่าน -ปรารถนาแล้ว  เอวํ 

อย่างน้�  โหตุ จงสําเร็จ”  อิติ ดังน้�  อสฺส  (อาปณิกปุคฺคลสฺส) แก่บุคคลผู้อยู่ในร้าน

ตลาดนั�น ฯ

 สามเณรแม้นั�น ได้ทําการอนุโมทนาแก่คนผู้อยู่ท้่ร้านตลาดนั�นว่า “ความปรารถนาท้่

ท่านปรารถนาแล้วอย่างน้� ขอจงสําเร็จ”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ โสๆ วิเสสนะของ สามเณโรๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ อาปณิกปุคฺคลสฺสๆ สัมปทานใน อกาสิ   

“ปตฺถิตปตฺถนา สุทธกัตตาใน โหตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน 

ปตฺถิต-  ตยา อนภิหิตกัตตาใน ปตฺถิต-”  อิติศัพท์ สรูปะใน อนุโมทนํๆ อวุตตกัมมะใน 
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อกาสิ ฯ

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

๘๑. สามเณโร  อนฺโตนคเรปิ  ปญฺฺจ  กมฺพลสตานิ  ลภิ ฯ

 สามเณโร อ.สามเณร  ลภิ ได้แล้ว  กมฺพลสตานิ ซึ่งร้อยแห่งผ้ากัมพล ท.  ปญฺจ ห้า   

อนฺโตนคเรปิ แม้ในภายในแห่งนคร ฯ

 สามเณร ได้ผ้ากัมพล ๕๐๐ ผืน แม้ในภายในนคร

 สามเณโร สุทธกัตตาใน ลภิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ  

อนฺโตนคเรๆ วิสยาธาระใน ลภิ  ปญฺฺจ วิเสสนะของ กมฺพลสตานิๆ อวุตตกัมมะใน ลภิ ฯ

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

๘๒. เอวํ  เอกทิวเสเยว  กมฺพลสหสฺสํ  ลภิตฺวา  ภิกฺขุสหสฺสสฺส  อทาสิ ฯ

 (สามเณโร)  เอวํ  เอกทิวเส  เอว  กมฺพลสหสฺสํ  ลภิตฺวา  ภิกฺขุสหสฺสสฺส  อทาสิ ฯ  

 (สามเณโร) อ.สามเณร  ลภิตฺวา ได้แล้ว  กมฺพลสหสฺสํ ซึ่งพันแห่งผ้ากัมพล  เอก-

ทิวเส  เอว ในวันหนึ่งนั่นเท้ยว  อทาสิ ได้ถวายแล้ว  ภิกฺขุสหสฺสสฺส แก่พันแห่งภิกษุุ  

เอวํ ด้วยประการฉะน้� ฯ

 สามเณร ได้ผ้ากัมพล ๑,๐๐๐ ผืน เพ้ยงในวันเด้ยว ได้ถวายแก่ภิกษุุ ๑,๐๐๐ รูป  

ด้วยประการฉะน้�

 สามเณโร สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ ปการัตถะ  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ เอกทิวเสๆ กาลสัตตม้ใน ลภิตฺวา  กมฺพลสหสฺสํ อวุตตกัมมะใน  

ลภิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทาสิ  ภิกฺขุสหสฺสสฺส สัมปทานใน อทาสิ ฯ

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

๘๓. อถสฺส  “กมฺพลทายกติสฺโสติ  นามํ  กรึสุ ฯ  

 อถ  (ภิกฺขู)  อสฺส  (สามเณรสฺส)  “กมฺพลทายกติสฺโสติ  (วจนํ)  นามํ  กรึสุ ฯ

 อถ ครั�งนั�น  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุุ ท.  กรึสุ กระทําแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  อิติ ว่า  “กมฺพล-

ทายกติสฺโส อ.สามเณรชื่อว่ากัมพลทายกติสสะ”  อิติ ดังน้�  นามํ ให้เป็นชื่อ  อสฺส   

(สามเณรสฺส) ของสามเณรนั�น ฯ
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 ครั�งนั�น พวกภิกษุุ ตั�งชื่อสามเณรนั�นว่า “กัมพลทายกติสสะ”  

 อถ กาลสัตตม้  ภิกฺขู สุทธกัตตาใน กรึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ 

สามเณรสฺส สาม้สัมพันธะใน นามํ  “กมฺพลทายกติสฺโส ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน  

วจนํๆ อวุตตกัมมะใน กรึสุ  นามํ วิกติกัมมะใน กรึสุ ฯ

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

๘๔. เอวํ    นามกรณทิวเส  ทินฺนกมฺพโล  สตฺตวสฺสิกกาเล  กมฺพลสหสฺสภาวํ  ปาปุณิ ฯ

 เอวํ  (สามเณเรน)  นามกรณทิวเส  ทินฺนกมฺพโล  (สามเณรสฺส)  สตฺตวสฺสิกกาเล  กมฺพล- 

สหสฺสภาวํ  ปาปุณิ ฯ

 (สามเณเรน)  นามกรณทิวเส  ทินฺนกมฺพโล อ.ผ้ากัมพล- อันสามเณร -ถวายแล้ว  

ในวันเป็นท้่กระทําซึ่งชื่อ  ปาปุณิ ถึงแล้ว  กมฺพลสหสฺสภาวํ ซึ่งความเป็นแห่งพัน

แห่งผ้ากัมพล  (สามเณรสฺส)  สตฺตวสฺสิกกาเล ในกาล- แห่งสามเณร -เป็นผู้ม้กาล

ฝนเจ็ด เอวํ ด้วยประการฉะน้� ฯ

 ผ้ากัมพลท้่สามเณรถวายในวันตั�งชื่อ ถึงความเป็นผ้ากัมพล ๑,๐๐๐ ผืน ในคราวท้่

สามเณรม้กาลฝน ๗ ขวบ ด้วยประการฉะน้�

 ทินฺนกมฺพโล สุทธกัตตาใน ปาปุณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ ปการัตถะ   

สามเณเรน อนภิหิตกัตตาใน ทินฺน-  นามกรณทิวเส กาลสัตตม้ใน ทินฺน-  สามเณรสฺส  

สาม้สัมพันธะใน สตฺตวสฺสิกกาเลๆ กาลสัตตม้ใน ปาปุณิ  กมฺพลสหสฺสภาวํ  

สัมปาปุณ้ยกัมมะใน ปาปุณิ ฯ 

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

๘๕. พุทฺธสาสนํ  หิ  �เปตฺวา  นตฺถญฺฺญฺํ  �านํ,  ยตฺถ  อปฺปํ  ทินฺนํ  พหํุ  โหติ,  พหํุ  ทินฺนํ   

พหุตรํ;  เตนาห  ภควา  “ตถารูโปยํ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุสงฺโฆ;  ยถารูเป  ภิกฺขุสงฺเฆ  อปฺปํ  

ทินฺนํ  พหํุ  โหติ,   พหํุ  ทินฺนํ  พหุตรนฺติ ฯ

 พุทฺธสาสนํ  หิ  �เปตฺวา  นตฺถิ  (ตํ)  อญฺฺญฺํ  �านํ,  ยตฺถ  (ฅิาเน)  อปฺปํ  (วตฺถุ  ปุคฺคเลน)  ทินฺนํ   

พหํุ  โหติ,  (ยตฺถ  ฅิาเน)  พหํุ  (วตฺถุ  ปุคฺคเลน)  ทินฺนํ  พหุตรํ  (โหติ);  เตน  อาห  ภควา   

“ตถารูโป  (โหติ)  อยํ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุสงฺโฆ;  ยถารูเป  ภิกฺขุสงฺเฆ  อปฺปํ  (วตฺถุ  ปุคฺคเลน)  ทินฺนํ  

พหํุ  โหติ,   (ยถารูเป  ภิกฺขุสงฺเฆ)  พหํุ  (วตฺถุ  ปุคฺคเลน)  ทินฺนํ  พหุตรํ  (โหติ)”  อิติ ฯ
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 หิ จริงอยู่  (วตฺถุ) อ.สิ่งของ  อปฺปํ อันน้อย  ปุคฺคเลน  ทินฺนํ อันอันบุคคล ให้แล้ว  

ยตฺถ  (ฅิาเน) ในท้่ใด  พหุํ เป็นของมาก  (โหติ) ย่อมเป็น,  (วตฺถุ) อ.สิ่งของ  พหุํ อัน

มาก  (ปุคฺคเลน)  ทินฺนํ อันอันบุคคล ให้แล้ว  (ยตฺถ  ฅิาเน) ในท้่ใด  พหุตรํ เป็นของ

มากกว่า  (โหติ) ย่อมเป็น,  (ตํ)  อญฺฃํ  ฅิานํ อ.ท้่อื่นนั�น  ฅิเปตฺวา เว้น  พุทฺธสาสนํ 

ซึ่งพระพุทธศาสนา  นตฺถิ ย่อมไม่ม้,  เตน เพราะเหตุนั�น  ภควา อ.พระผู้ม้พระภาค

เจ้า  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุุ ท. (วตฺถุ) อ.สิ่งของ  อปฺปํ อันน้อย  

(ปุคฺคเลน)  ทินฺนํ อันอันบุคคล ให้แล้ว  ภิกฺขุสงฺฺเฆ ในหมู่แห่งภิกษุุ  ยถารูเป ผู้ม้รูป

อย่างใด  พหุํ เป็นของมาก  โหติ ย่อมเป็น,  (วตฺถุ) อ.สิ่งของ  พหุํ อันมาก  (ปุคฺคเลน)  

ทินฺนํ  อันอันบุคคล ให้แล้ว  (ภิกฺขุสงฺฺเฆ) ในหมู่แห่งภิกษุุ  (ยถารูเป) ผู้ม้รูปอย่างใด  

พหุตรํ เป็นของมากกว่า  โหติ ย่อมเป็น,  อยํ  ภิกฺขุสงฺฺโฆ อ.หมู่แห่งภิกษุุน้�  ตถารูโป 

เป็นผู้ม้อย่างนั�นเป็นรูป  โหติ ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้� ฯ  

   ความจริง สิ่งของอันน้อยนิด ท้่บุคคลให้ในท้่ใด เป็นของมาก, สิ่งของอันมาก ท้่บุคคล

ให้แล้วในท้่ใด เป็นของอันมากกว่า, ท้่อื่นนั�น เว้นพระพุทธศาสนา ย่อมไม่ม้, เพราะ

ฉะนั�น พระผู้ม้พระภาคเจ้า จึงตรัสว่า “ภิกษุุทั�งหลาย สิ่งของอันน้อยนิด ท้่บุคคลให้

แล้วในภิกษุุสงฆ์ผู้เห็นปานใด เป็นของมาก, สิ่งของอันมาก ท้่บุคคลให้แล้วในภิกษุุ

สงฆ์ผู้เห็นปานใด เป็นของมากกว่า, ภิกษุุสงฆ์น้� เป็นผู้เห็นปานนั�น” ดังน้�

 หิศัพท์ ทัฬห้กรณโชตกะ  ตํ ก็ด้  อญฺฺฃํ ก็ด้ วิเสสนะของ ฅิานํๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ  

กิริยาบทกัตตุวาจก  พุทฺธสาสนํ อวุตตกัมมะใน ฅิเปตฺวาๆ วิเสสนะของ ฅิานํ,  อปฺปํ  

วิเสสนะของ วตฺถุๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยตฺถ วิเสสนะของ 

ฅิาเนๆ วิสยาธาระใน ทินฺนํ  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน ทินฺนํๆ วิเสสนะของ วตฺถุ  

พหุํ วิกติกัตตาใน โหติ,  พหุํ วิเสสนะของ วตฺถุๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ยตฺถ วิเสสนะของ ฅิาเนๆ วิสยาธาระใน ทินฺนํ  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน 

ทินฺนํๆ วิเสสนะของ วตฺถุ  พหุตรํ วิกติกัตตาใน โหติ,  เตน เหตวัตถะ  ภควา สุทธกัตตา 

ใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขเว อาลปนะ  อยํ วิเสสนะของ ภิกฺขุสงฺโฆๆ 

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตถารูโป วิกติกัตตาใน โหติ,  อปฺปํ  

วิเสสนะของ วตฺถุๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยถารูเป วิเสสนะของ 

ภิกฺขุสงฺเฆๆ วิสยาธาระใน ทินฺนํ  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน ทินฺนํๆ วิเสสนะของ วตฺถุ  
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พหุํ วิกติกัตตาใน โหติ,  พหุํ วิเสสนะของ วตฺถุๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ยถารูเป วิเสสนะของ ภิกฺขุสงฺเฆๆวิสยาธาระใน ทินฺนํ  ปุคฺคเลน อนภิหิต-

กัตตาใน ทินฺนํๆ วิเสสนะของ วตฺถุ  พหุตรํ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ

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

๘๖. เอวํ  สามเณโรปิ  เอกสฺส  กมฺพลสฺส  นิสฺสนฺเทน  สตฺตวสฺสิโก  กมฺพลสหสฺสํ  ลภิ ฯ

 เอวํ  สามเณโรปิ  เอกสฺส  กมฺพลสฺส  นิสฺสนฺเทน  สตฺตวสฺสิโก  (หุตฺวา)  กมฺพลสหสฺสํ  ลภิ ฯ

 สามเณโรปิ แม้ อ.สามเณร  สตฺตวสฺสิโก เป็นผู้ม้กาลฝนเจ็ด  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  ลภิ 

ได้แล้ว  กมฺพลสหสฺสํ ซึ่งพันแห่งผ้ากัมพล  นิสฺสนฺเทน เพราะวิบากเป็นเครื่องไหล

ออก  กมฺพลสฺส แห่งผ้ากัมพล  เอกสฺส ผืนเด้ยว  เอวํ ด้วยประการฉะน้� ฯ

 แม้สามเณร ม้อายุ ๗ ขวบ ได้ผ้ากัมพล ๑,๐๐๐ ผืน เพราะวิบากแห่งผ้ากัมพลผืนเด้ยว 

ด้วยประการฉะน้� ฯ

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สามเณโรๆ สุทธกัตตาใน ลภิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เอวํ ปการัตถะ  เอกสฺส วิเสสนะของ กมฺพลสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน นิสฺสนฺเทนๆ เหตุใน 

ลภิ  สตฺตวสฺสิโก วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ลภิ  กมฺพลสหสฺสํ อวุตต- 

กัมมะใน ลภิ ฯ

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

๘๗. ตสฺส  เชตวเน  วิหรนฺตสฺส,  อภิกฺขณํ  ญฺาติทารกา  สนฺติกํ  อาคนฺตฺวา  กถาสลฺลาปํ   

กโรนฺติ ฯ  

 ตสฺส  (สามเณรสฺส)  เชตวเน  วิหรนฺตสฺส   อภิกฺขณํ  ญฺาติทารกา  สนฺติกํ  อาคนฺตฺวา  กถาสลฺลาปํ  

กโรนฺติ ฯ

 ฃาติทารกา อ.เด็กผู้เป็นญาติ ท.  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  สนฺติกํ สู่สํานัก  ตสฺส   

(สามเณรสฺส) ของสามเณรนั�น  วิหารนฺตสฺส ผู้อยู่อยู่  เชตวเน ในพระวิหารชื่อว่า

เชตวัน  อภิกฺขณํ เนืองๆ  กโรนฺติ ย่อมกระทํา  กถาสลฺลาปํ ซึ่งการสนทนาด้วยวาจา

เป็นเครื่องกล่าว ฯ
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 เด็กผู้เป็นญาติทั�งหลาย มาสู่สํานักของสามเณรนั�น ผู้อยู่ในพระเชตวันเนืองๆ ย่อม

ทําการสนทนาด้วย

 ฃาติทารกา สุทธกัตตาใน กโรนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ  

สามเณรสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน สนฺติกํ  เชตวเน วิสยาธาระใน วิหรนฺตสฺสๆ วิเสสนะ

ของ สามเณรสฺส  อภิกฺขณํๆ กิริยาวิเสสนะใน อาคนฺตฺวา  สนฺติกํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน  

อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กโรนฺติ  กถาสลฺลาปํ อวุตตกัมมะใน กโรนฺติ ฯ

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

๘๘. โส  จินฺเตสิ  “มยา  อิธ  วสนฺเตน,  ญฺาติทารเกสุ  อาคนฺตฺวา  กเถนฺเตสุ,  อกเถตํุปิ   

น  สกฺกา,  เอเตหิ  สทฺธึ  กถาปปญฺฺเจน  อตฺตโน  ปติฏฺ�ํ  กาตํุ  น  สกฺกา,  ยนฺนูนาหํ  

สตฺถุ  สนฺติเก  กมฺมฏฺ�านํ  อุคฺคเหตฺวา  อรญฺฺญฺํ  ปวิเสยฺยนฺติ ฯ

 โส  (สามเณโร)  จินฺเตสิ  “มยา  อิธ  (ฅิาเน)  วสนฺเตน,  ญฺาติทารเกสุ  อาคนฺตฺวา  กเถนฺเตสุ,   

อกเถตํุปิ  น  สกฺกา,  (มยา)  เอเตหิ  (ญฺาติทารเกหิ)  สทฺธึ  กถาปปญฺฺเจน  อตฺตโน  ปติฏฺ�ํ  กาตํุ  

น  สกฺกา,  ยนฺนูน  อหํ  สตฺถุ  สนฺติเก  กมฺมฏฺ�านํ  อุคฺคเหตฺวา  อรญฺฺญฺํ  ปวิเสยฺยนฺติ ฯ

 โส  (สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “มยา อันเรา  วสนฺเตน  

ผู้อยู่อยู่  อิธ  (ฅิาเน) ในท้่น้�,  ฃาติทารเกสุ ครั�นเมื่อเด็กผู้เป็นญาติ ท.  อาคนฺตฺวา  

มาแล้ว  กเถนฺเตสุ กล่าวอยู่,  น  สกฺกา ไม่อาจ  อกเถตุํปิ แม้เพื่ออันไม่กล่าว,  (มยา) 

อันเรา  น  สกฺกา ไม่อาจ  กาตุํ เพื่ออันกระทํา  ปติฏฺฺฅิํ ซึ่งท้่พึ่ง  อตฺตโน แก่ตน   

กถาปปญฺเจน เพราะความเนิ่นช้าแห่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว  สทฺธึ กับ  เอเตหิ   

(ฃาติทารเกหิ) ด้วยเด็กผู้เป็นญาติ ท. เหล่านั่น,  ยนฺนูน ไฉนหนอ  อหํ อ.เรา   

อุคฺคเหตฺวา เร้ยนเอาแล้ว  กมฺมฏฺฺฅิานํ ซึ่งกรรมฐาน  สนฺติเก ในสํานัก  สตฺถุ  

ของพระศาสดา  ปวิเสยฺยํ พึงเข้าไป  อรญฺฃํ สู่ป่า”  อิติ ดังน้� ฯ

 สามเณรนั�น คิดว่า “เราผู้อยู่อยู่ในท้่น้�, เมื่อเด็กผู้เป็นญาติทั�งหลาย มาพูดคุยด้วย, ไม่

อาจแม้เพื่อจะไม่กล่าว, เราไม่อาจเพื่อจะทําท้่พึ่งแก่ตนได้ เพราะความเนิ่นช้าแห่งการ

พูดคุยกับด้วยเด็กผู้เป็นญาติทั�งหลาย, ไฉนหนอ เราเร้ยนกรรมฐานในสํานักของพระ-

ศาสดาแล้ว พึงเข้าไปสู่ป่า”

 โส วิเสสนะของ สามเณโรๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มยา  
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อนภิหิตกัตตาใน สกฺกาๆ กิริยาบทภาววาจก  อิธ วิเสสนะของ ฅิาเนๆ วิสยาธาระใน 

วสนฺเตนๆ วิเสสนะของ มยา,  ฃาติทารเกสุ ลักขณะใน กเถนฺเตสุๆ ลักขณกิริยา   

อาคนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน กเถนฺเตสุ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อกเถตุํๆ  

ตุมัตถสัมปทานใน สกฺกา  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺกา,  มยา อนภิหิตกัตตาใน สกฺกาๆ 

กิริยาบทภาววาจก  เอเตหิ วิเสสนะของ ฃาติทารเกหิๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ 

กิริยาสมวายะใน กถาปปญฺฺเจนๆ เหตุใน สกฺกา  อตฺตโน สัมปทานใน  กาตุํ  ปติฏฺฅิํ 

อวุตตกัมมะใน กาตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺกา  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺกา,  ยนฺนูน 

สังกัปปัตถะ  อหํ สุทธกัตตาใน ปวิเสยฺยํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถุ สาม้สัมพันธะ

ใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระใน อุคฺคเหตฺวา  กมฺมฏฺฅิานํ อวุตตกัมมะใน อุคฺคเหตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปวิเสยฺยํ  อรญฺฺฃํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน ปวิเสยฺยํ”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน จินฺเตสิ ฯ  

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

๘๙. โส  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  ยาว  อรหตฺตา  กมฺมฏฺ�านํ  กถาเปตฺวา  อุปชฺฌายํ   

วนฺทิตฺวา  ปตฺตจ้วรมาทาย  วิหารา  นิกฺขมิตฺวา  จินฺเตสิ  “สเจ  อาสนฺนฏฺ�าเน   

วสิสฺสามิ,  ญฺาตกา  มํ  ปกฺโกสิสฺสนฺต้ติ  ว้สติโยชนสตมคฺคํ  อคมาสิ ฯ

 โส  (สามเณโร)  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  (สตฺถารํ)  ยาว  อรหตฺตา  กมฺมฏฺ�านํ   

กถาเปตฺวา  อุปชฺฌายํ  วนฺทิตฺวา  ปตฺตจ้วรํ  อาทาย  วิหารา  นิกฺขมิตฺวา  จินฺเตสิ  “(อหํ)  สเจ   

อาสนฺนฏฺ�าเน  วสิสฺสามิ,  ญฺาตกา  มํ  ปกฺโกสิสฺสนฺต้ติ  ว้สติโยชนสตมคฺคํ  อคมาสิ ฯ

 โส  (สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  อุปสงฺฺกมิตฺวา เข้าไปเฝ้าแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  

วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  (สตฺถารํ) ทูลยังพระศาสดา  กถาเปตฺวา ให้ตรัสบอกแล้ว  

กมฺมฏฺฺฅิานํ ซึ่งกรรมฐาน  ยาว เพ้ยงใด  อรหตฺตา แต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์   

วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  อุปชฺฌายํ ซึ่งพระอุปัชฌาย์  อาทาย ถือเอาแล้ว  ปตฺตจีวรํ ซึ่ง

บาตรและจ้วร  นิกฺขมิตฺวา ออกไปแล้ว  วิหารา จากวิหาร  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ 

ว่า  “สเจ ถ้าว่า  (อหํ) อ.เรา  วสิสฺสามิ จักอยู่  อาสนฺนฏฺฺฅิาเน ในท้่เป็นท้่ใกล้ไซร้,   

ฃาตกา อ.ญาติ ท.  ปกฺโกสิสฺสนฺติ จักร้องเร้ยก  มํ ซึ่งเรา”  อิติ ดังน้�  อคมาสิ ได้ไป

แล้ว  วีสติโยชนสตมคฺคํ สิ�นหนทางม้ร้อยแห่งโยชน์ย้่สิบเป็นประมาณ ฯ

 สามเณรนั�น เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคม กราบทูลให้พระศาสดาตรัสบอก
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กรรมฐาน จนถึงความเป็นพระอรหันต์ ไหว้พระอุปัชฌาย์ ถือเอาบาตรและจ้วร ออก

ไปจากวิหาร คิดว่า “ถ้าเราจักอยู่ในท้่ใกล้ๆไซร้, พวกญาติๆ ก็จักเร้ยกเรา” จึงได้ไป

สิ�นทางม้ ๑๒๐ โยชน์เป็นประมาณ

 โส วิเสสนะของ สามเณโรๆ สุทธกัตตาใน  จินฺเตสิ และ อคมาสิ   จินฺเตสิ ก็ด้  อคมาสิ  

ก็ด้ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กถาเปตฺวา  สตฺถารํ การิตกัมมะใน กถาเปตฺวา  ยาว-

ศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน กถาเปตฺวา  อรหตฺตา อปาทานใน ยาว  กมฺมฏฺฅิานํ อวุตตกัมมะ 

ใน กถาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิตฺวา  อุปชฺฌายํ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน อาทาย  ปตฺตจ้วรํ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน  

นิกฺขมิตฺวา  วิหารา อปาทานใน นิกฺขมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตสิ  “สเจศัพท์ 

ปริกัปปัตถะ  อหํ สุทธกัตตาใน วสิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาสนฺนฏฺฅิาเน  

วิสยาธาระใน วสิสฺสามิ,  ฃาตกา สุทธกัตตาใน ปกฺโกสิสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

มํ อวุตตกัมมะใน ปกฺโกสิสฺสนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ  ว้สติโยชนสตมคฺคํ  

อัจจันตสังโยคะใน อคมาสิ ฯ

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

๙๐. อเถเกน  คามทฺวาเรน  คจฺฉนฺโต  เอกํ  มหลฺลกปุริสํ  ทิสฺวา  ปุจฺฉิ  “กินฺนุ  โข  อุปาสก   

อิมสฺมึ  ปเทเส  วสนฺตานํ  อารญฺฺญฺกวิหาโร  อตฺถ้ติ ฯ  

 อถ  (สามเณโร)  เอเกน  คามทฺวาเรน  คจฺฉนฺโต  เอกํ  มหลฺลกปุริสํ  ทิสฺวา  ปุจฺฉิ  “กินฺนุ  โข   

อุปาสก  อิมสฺมึ  ปเทเส  วสนฺตานํ  (ภิกฺขูนํ)  อารญฺฺญฺกวิหาโร  อตฺถ้ติ ฯ

 อถ ครั�งนั�น  (สามเณโร) อ.สามเณร  คจฺฉินฺโต ไปอยู่  คามทฺวาเรน โดยประตูแห่ง

หมู่บ้าน  เอเกน ประตูหนึ่ง  ทิสฺวา เห็นแล้ว  มหลฺลกปุริสํ ซึ่งบุรุษุผู้แก่  เอกํ คนหนึ่ง  

ปุจฺฉิิ ถามแล้ว  อิติ ว่า  “อุปาสก ดูก่อนอุบาสก  อารญฺฃกวิหาโร อ.วิหารอันตั�งอยู่

ในป่า  (ภิกฺขูนํ) ของภิกษุุ ท.  วสนฺตานํ ผู้อยู่อยู่  อิมสฺมึ  ปเทเส ในประเทศน้�  อตฺถิ 

ม้อยู่  กินฺนุ  โข หรือหนอแล ?”  อิติ ดังน้� ฯ  

 ครั�งนั�น สามเณรขณะไปโดยทางประตูหมู่บ้านประตูหนึ่ง เห็นคนแก่คนหนึ่ง จึงถามว่า 

“อุบาสก วิหารท้่ตั�งอยู่ในป่าของพวกภิกษุุผู้อยู่ในประเทศน้� ม้อยู่หรือไม่ ?”
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 อถ กาลสัตตม้  สามเณโร สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอเกน วิเสสนะ

ของ คามทฺวาเรนๆ ตติยาวิเสสนะใน คจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สามเณโร  เอกํ 

วิเสสนะของ มหลฺลกปุริสํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ  “อุปาสก 

อาลปนะ  อารญฺฺฃกวิหาโร สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กินฺนุ ปุจฉนัตถะ   

โขศัพท์ วจนาลังการะ  อิมสฺมึ วิเสสนะของ ปเทเสๆ วิสยาธาระใน วสนฺตานํๆ วิเสสนะ

ของ ภิกฺขูนํๆ สาม้สัมพันธะใน อารญฺฺฃกวิหาโร”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๙๑. “อตฺถิ  ภนฺเตติ ฯ

 (มหลฺลกปุริโส  “อิมสฺมึ  ปเทเส  วสนฺตานํ  ภิกฺขูนํ  อารญฺฺญฺกวิหาโร)  อตฺถิ  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ

 (มหลฺลกปุริโส) อ.บุรุษุผู้แก่  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  

(อารญฺฃกวิหาโร) อ.วิหารอันตั�งอยู่ในป่า  (ภิกฺขูนํ) ของภิกษุุ ท.  (วสนฺตานํ) ผู้อยู่

อยู่  (อิมสฺมึ  ปเทเส) ในประเทศน้�  อตฺถิ ม้อยู่”  อิติ ดังน้� ฯ

 คนแก่กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ วิหารท้่ตั�งอยู่ในป่าของภิกษุุทั�งหลาย ผู้อยู่ในประเทศน้�  

ม้อยู่”

 มหลฺลกปุริโส สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อารญฺฺฃก-

วิหาโร สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ ปเทเสๆ  

วิสยาธาระใน วสนฺตานํๆ วิเสสนะของ ภิกฺขูนํๆ สาม้สัมพันธะใน อารญฺฺฃกวิหาโร”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๙๒. “เตนหิ  เม  มคฺคํ  อาจิกฺขาติ ฯ

 (สามเณโร)  “เตนหิ  (ตฺวํ)  เม  มคฺคํ  อาจิกฺขาติ  (อาห) ฯ

 (สามเณโร) อ.สามเณร  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั�น  (ตฺวํ) อ.ท่าน  

อาจิกฺข ขอจงบอก  มคฺคํ ซึ่งหนทาง  เม แก่อาตมาเถิด”  อิติ ดังน้� ฯ

 สามเณรกล่าวว่า “ถ้าเช่นนั�น ขอท่านช่วยบอกทางแก่อาตมาเถิด”

 สามเณโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตฺวํ สุทธ-
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กัตตาใน อาจิกฺขๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สัมปทานใน อาจิกฺข  มคฺคํ อวุตตกัมมะ 

ใน อาจิกฺข”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๙๓. มหลฺลกอุปาสกสฺส  ปน  ตํ  ทิสฺวา  ปุตฺตสิเนโห  อุทปาทิ ฯ  

 มหลฺลกอุปาสกสฺส  ปน  ตํ  (สามเณรํ)  ทิสฺวา  ปุตฺตสิเนโห  อุทปาทิ ฯ

 ปน ก็  ปุตฺตสิเนโห อ.ความรักเพ้ยงดังบุตร  อุทปาทิ ได้เกิดขึ�นแล้ว  มหลฺลก- 

อุปาสกสฺส แก่อุบาสกผู้แก่  ทิสฺวา เพราะเห็น  ตํ  (สามเณรํ) ซึ่งสามเณรนั�น ฯ

 ก็ความรักดุจบุตร ได้เกิดขึ�นแก่อุบาสกเฒ่า เพราะเห็นสามเณรนั�น

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ปุตฺตสิเนโห สุทธกัตตาใน อุทปาทิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  มหลฺลกอุปาสกสฺส สัมปทานใน อุทปาทิ  ตํ วิเสสนะของ สามเณรํๆ อวุตต-

กัมมะใน ทิสฺวาๆ เหตุใน อุทปาทิ ฯ

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

๙๔. อถสฺส  ตตฺเถว  �ิโต  อนาจิกฺขิตฺวา  “เอหิ  ภนฺเต,  อาจิกฺขิสฺสามิ  เตติ  วตฺวา  ตํ   

คเหตฺวา ว  อคมาสิ ฯ

 อถ  (โส  อุปาสโก)  อสฺส  (สามเณรสฺส)  ตตฺถ  เอว  (ฅิาเน)  �ิโต  อนาจิกฺขิตฺวา  “(ตฺวํ)  เอหิ   

ภนฺเต,  (อหํ)  อาจิกฺขิสฺสามิ  เตติ  วตฺวา  ตํ  (สามเณรํ)  คเหตฺวา ว  อคมาสิ ฯ

 อถ ครั�งนั�น  (โส  อุปาสโก) อ.อุบาสกนั�น  ฅิิโต ยืนอยู่แล้ว  ตตฺถ  เอว  (ฅิาเน) ในท้่

นั�นนั่นเท้ยว  อนาจิกฺขิตฺวา ไม่บอกแล้ว  อสฺส  (สามเณรสฺส) แก่สามเณรนั�น  วตฺวา  

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เอหิ จงมา,  (อหํ) 

อ.กระผม  อาจิกฺขิสฺสามิ จักบอก  เต แก่ท่าน”  อิติ ดังน้�  คเหตฺวา ว พาเอาแล้วเท้ยว   

ตํ  (สามเณรํ) ซึ่งสามเณรนั�น  อคมาสิ ได้ไปแล้ว ฯ

 ครั�งนั�น อุบาสกนั�น ยืนอยู่ในท้่นั�นนั่นแหละ ไม่บอกแก่สามเณร กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ 

ขอท่านจงมา, กระผมจักบอกแก่ท่าน” แล้วพาสามเณรนั�นนั่นแหละ ได้ไปแล้ว

 อถ กาลสัตตม้  โส วิเสสนะของ อุปาสโกๆ สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ สามเณรสฺสๆ สัมปทานใน อนาจิกฺขิตฺวา  เอวศัพท์  
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อวธารณะเข้ากับ ตตฺถๆ วิเสสนะของ ฅิาเนๆ วิสยาธาระใน ฅิิโตๆ วิเสสนะของ  

อุปาสโก  อนาจิกฺขิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “ภนฺเต อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน เอหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  อหํ สุทธกัตตาใน อาจิกฺขิสฺสามิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เต สัมปทานใน อาจิกฺขิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน คเหตฺวา  ตํ วิเสสนะของ สามเณรํๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อคมาสิ ฯ

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

๙๕. สามเณโร  เตน  สทฺธึ  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  นานาปุปฺผผลปฏิมณฺฑิเต   

ฉปฺปญฺฺจปฺปเทเส  ทิสฺวา  “อยํ  อุปาสก  กึ  ปเทโส  นามาติ  ปุจฺฉิ ฯ

 สามเณโร  เตน  (อุปาสเกน)  สทฺธึ  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  นานาปุปฺผผลปฏิมณฺฑิเต   

ฉปฺปญฺฺจปฺปเทเส  ทิสฺวา  “อยํ  (ปเทโส)  อุปาสก  กึ  ปเทโส  นาม  (โหติ)”  อิติ  ปุจฺฉิ ฯ

 สามเณโร อ.สามเณร  คจฺฉินฺโต ไปอยู่  สทฺธึ กับ  เตน  (อุปาสเกน) ด้วยอุบาสก

นั�น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ฉิปฺปญฺจปฺปเทเส ซึ่งประเทศหกหรือห้า ท.  นานาปุปฺผผล- 

ปฏฺิมณฺฑิเต อันประดับแล้วด้วยดอกไม้และผลไม้ต่างๆ  อนฺตรามคฺเค ในระหว่าง

แห่งหนทาง  ปุจฺฉิิ ถามแล้ว  อิติ ว่า  “อุปาสก ดูก่อนอุบาสก  อยํ  (ปเทโส) อ.ประเทศ

น้�  กึ  ปเทโส  นาม เป็นประเทศชื่อว่าอะไร  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้� ฯ

 สามเณร ขณะไปพร้อมกับอุบาสกนั�น ในระหว่างทาง เห็นประเทศ ๖ หรือ ๕ แห่ง ท้่

ประดับด้วยดอกไม้ ผลไม้ต่างๆ จึงถามว่า “อุบาสก ประเทศน้� ม้ชื่อว่าประเทศอะไร ?

 สามเณโร สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตน วิเสสนะของ อุปาสเกนๆ 

สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน คจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สามเณโร  

อนฺตรามคฺเค วิสยาธาระใน ทิสฺวา  นานาปุปฺผผลปฏิมณฺฑิเต วิเสสนะของ ฉปฺปญฺฺจปฺ-

ปเทเสๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ  “อุปาสก อาลปนะ  อยํ  

วิเสสนะของ ปเทโสๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ   

นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ปเทโสๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

ปุจฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๙๖. โสปิสฺส  เตสํ  นามานิ  อาจิกฺขนฺโต  อารญฺฺญฺกวิหารํ  ปตฺวา  “อิทํ  ภนฺเต  ผาสุกฏฺ�านํ,  อิธ   

วสาห้ติ  วตฺวา  “ภนฺเต  โก  นาม  ตฺวนฺติ  นามํ  ปุจฺฉิตฺวา,  “อหํ  วนวาสิติสฺโส   

นาม  อุปาสกาติ  วุตฺเต,  “เสฺว  อมฺหากํ  คาเม  ปิณฺฑาย  จริตํุ  วฏฺฏต้ติ  วตฺวา   

นิวตฺติตฺวา  อตฺตโน  คามเมว  คโต  “วนวาสิติสฺสตฺเถโร  นาม  วิหารํ  อาคโต,  ตสฺส   

ยาคุภตฺตาท้นิ  ปฏิยาเทถาติ  มนุสฺสานํ  อาโรเจสิ ฯ

 โสปิ  (อุปาสโก)  อสฺส  (สามเณรสฺส)  เตสํ  (ปเทสานํ)  นามานิ  อาจิกฺขนฺโต  อารญฺฺญฺกวิหารํ   

ปตฺวา  “อิทํ  (ฅิานํ)  ภนฺเต  ผาสุกฏฺ�านํ  (โหติ),  (ตฺวํ)  อิธ  (ฅิาเน)  วสาห้ติ  วตฺวา  “ภนฺเต  โก  

นาม  (อสิ)  ตฺวนฺติ  นามํ  ปุจฺฉิตฺวา,  “อหํ  วนวาสิติสฺโส  นาม  (อมฺหิ)  อุปาสกาติ  (วจเน  เตน  

สามเณเรน)  วุตฺเต,  “(ตยา)  เสฺว  อมฺหากํ  คาเม  ปิณฺฑาย  จริตํุ  วฏฺฏต้ติ  วตฺวา  นิวตฺติตฺวา  

อตฺตโน  คามํ  เอว  คโต  “วนวาสิติสฺสตฺเถโร  นาม  วิหารํ  อาคโต,  (ตุมฺเห)  ตสฺส  (เถรสฺส)   

ยาคุภตฺตาท้นิ  (วตฺถูนิ)  ปฏิยาเทถาติ  มนุสฺสานํ  อาโรเจสิ ฯ

 โสปิ  (อุปาสโก) อ.อุบาสกแม้นั�น  อาจิกฺขนฺโต เมื่อบอก  นามานิ ซึ่งชื่อ ท.  เตสํ   

(ปเทสานํ) ของประเทศ ท. เหล่านั�น  อสฺส  (สามเณรสฺส) แก่สามเณรนั�น  ปตฺวา ถึง

แล้ว  อารญฺฃกวิหารํ ซึ่งวิหารอันตั�งอยู่ในป่า  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้า

แต่ท่านผู้เจริญ  อิทํ  (ฅิานํ) อ.ท้่น้�  ผาสุกฏฺฺฅิานํ เป็นท้่ผาสุก  (โหติ) ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) 

อ.ท่าน  วสาหิ จงอยู่  อิธ  (ฅิาเน) ในท้่น้�”  อิติ ดังน้�  ปุจฺฉิิตฺวา ถามแล้ว  นามํ ซึ่งชื่อ  

อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ตฺวํ อ.ท่าน  โก  นาม ชื่อว่าเป็นใคร  (อสิ) ย่อม

เป็น”  อิติ ดังน้�,  (วจเน) ครั�นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “อุปาสก ดูก่อนอุบาสก  อหํ อ.อาตมา   

วนวาสิติสฺโส  นาม เป็นผู้ชื่อว่าวนวาส้ติสสะ  (อมฺหิ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้�  (เตน  

สามเณเรน) อันสามเณรนั�น  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตยา)  

เสฺว  อมฺหากํ  คาเม  ปิณฺฑาย  จริตํุ อ.อัน- อันท่าน -เท้่ยวไป ในหมู่บ้าน ของกระผม 

ท. เพื่อก้อนข้าว ในวันพรุ่งน้�  วฏฺฺฏฺติ ย่อมควร”  อิติ ดังน้�  นิวตฺติตฺวา กลับแล้ว  

คโต ไปแล้ว  คามํ  เอว สู่หมู่บ้าน  อตฺตโน ของตนนั่นเท้ยว  อาโรเจสิ บอกแล้ว   

มนุสฺสานํ แก่มนุษุย์ ท.  อิติ ว่า  “วนวาสิติสฺสตฺเถโร  นาม ชื่อ อ.พระวนวาส้ติสสะ 

ผู้เถระ  อาคโต มาแล้ว  วิหารํ สู่วิหาร,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  ปฏฺิยาเทถ ขอจง 

ตระเตร้ยม  (วตฺถูนิ) ซึ่งวัตถุ ท.  ยาคุภตฺตาทีนิ ม้ข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น  ตสฺส   

(เถรสฺส) เพื่อพระเถระนั�น”  อิติ ดังน้� ฯ
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 อุบาสกแม้นั�น เมื่อบอกชื่อของประเทศเหล่านั�นแก่สามเณรนั�น ถึงวิหารท้่ตั�งอยู่ใน

ป่า จึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ท้่น้� เป็นท้่ผาสุก, นิมนต์ท่านอยู่ในท้่น้�” แล้วถามชื่อว่า 

“ท่านผู้เจริญ ท่านม้ชื่อว่าอะไร ?”, เมื่อสามเณรกล่าวว่า “อาตมาม้ชื่อว่าวนวาส้ติสสะ 

อุบาสก”, จึงกล่าวว่า “การท้่ท่านเท้่ยวไปในหมู่บ้านของพวกกระผมเพื่อบิณฑบาต ใน

วันพรุ่งน้� ย่อมควร” ดังน้� แล้วก็กลับไปสู่หมู่บ้านของตนนั่นแหละ บอกแก่พวกมนุษุย์

ว่า “พระเถระชื่อว่าวนวาส้ติสสะมาสู่วิหาร, ขอพวกท่านจงตระเตร้ยมข้าวต้มและข้าว

สวยเป็นต้น เพื่อพระเถระนั�น”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ โสๆ วิเสสนะของ อุปาสโกๆ สุทธกัตตาใน อาโรเจสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ สามเณรสฺสๆ สัมปทานใน อาจิกฺขนฺโต  

เตสํ วิเสสนะของ ปเทสานํๆ สาม้สัมพันธะใน นามานิๆ อวุตตกัมมะใน อาจิกฺขนฺโตๆ 

อัพภันตรกิริยาของ อุปาสโก  อารญฺฺฃกวิหารํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน ปตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน วตฺวา  “ภนฺเต อาลปนะ  อิทํ วิเสสนะของ ฅิานํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ผาสุกฏฺฅิานํ วิกติกัตตาใน โหติ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน วสาหิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  อิธ วิเสสนะของ ฅิาเนๆ วิสยาธาระใน วสาหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิตฺวา  “ภนฺเต อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ โกๆ วิกติกัตตาใน อสิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน ปุจฺฉิตฺวา  นามํ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา,   

“อุปาสก อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ 

สัญญาโชตกะเข้ากับ วนวาสิติสฺโสๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ 

ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  เตน วิเสสนะของ สามเณเรนๆ อนภิหิตกัตตาใน  

วุตฺเต,  “จริตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตยา อนภิหิตกัตตา 

ใน จริตุํ  เสฺว กาลสัตตม้ใน จริตุํ  อมฺหากํ สาม้สัมพันธะใน คาเมๆ วิสยาธาระใน 

จริตุํ  ปิณฺฑาย สัมปทานใน จริตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

นิวตฺติตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คโต  อตฺตโน สาม้สัมพันธะใน คามํ  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ คามํๆ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน คโตๆ วิเสสนะของ อุปาสโก  “นาม-

ศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ วนวาสิติสฺสตฺเถโรๆ สุทธกัตตาใน อาคโตๆ กิตบทกัตตุ-

วาจก  วิหารํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน อาคโต,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ปฏิยาเทถๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ เถรสฺสๆ สัมปทานใน ปฏิยาเทถ  ยาคุภตฺตาท้นิ  
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วิเสสนะของ วตฺถูนิๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิยาเทถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาโรเจสิ   

มนุสฺสานํ สัมปทานใน อาโรเจสิ ฯ

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

๙๗. สามเณโร  ป�มเมว  ติสฺโส  นาม  หุตฺวา  ตโต  ปิณฺฑปาตทายกติสฺโส,  กมฺพลทายก- 

ติสฺโส,  วนวาสิติสฺโสติ  อิมานิ  ต้ณิ  นามานิ  ลภิตฺวา  สตฺตวสฺสพฺภนฺตเร  จตฺตาริ   

นามานิ  ลภิ ฯ 

 สามเณโร  ป�มํ  เอว  ติสฺโส  นาม  หุตฺวา  ตโต  “ปิณฺฑปาตทายกติสฺโส,  กมฺพลทายก- 

ติสฺโส,  วนวาสิติสฺโสติ  อิมานิ  ต้ณิ  นามานิ  ลภิตฺวา  สตฺตวสฺสพฺภนฺตเร  จตฺตาริ  นามานิ  ลภิ ฯ 

 สามเณโร อ.สามเณร  ติสฺโส  นาม เป็นผู้ชื่อว่าติสสะ  หุตฺวา เป็นแล้ว  ปฅิมํ  เอว 

ก่อนนั่นเท้ยว  ลภิตฺวา ได้แล้ว  นามานิ ซึ่งชื่อ ท.  ตีณิ สาม  อิมานิ เหล่าน้�  อิติ คือ  

“ปิณฺฑปาตทายกติสฺโส อ.สามเณรชื่อว่าบิณฑบาตทายกติสสะ,  กมฺพลทายกติสฺโส 

อ.สามเณรชื่อว่ากัมพลทายกติสสะ,  วนวาสิติสฺโส อ.สามเณรชื่อว่าวนวาส้ติสสะ”  

ตโต ในลําดับนั�น  ลภิ ได้แล้ว  นามานิ ซึ่งชื่อ ท.  จตฺตาริ ส้่  สตฺตวสฺสพฺภนฺตเร  

ในภายในแห่งกาลฝนเจ็ด ฯ

 สามเณรเป็นผู้ชื่อว่าติสสะ เบื�องแรกท้เด้ยว ได้ชื่อ ๓ ชื่อเหล่าน้� คือ “บิณฑบาตทายก- 

ติสสะ, กัมพลทายกติสสะ, วนวาส้ติสสะ” ในลําดับนั�น ได้ชื่อ ๔ ชื่อ ในภายใน ๗ ขวบ

 สามเณโร สุทธกัตตาใน ลภิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

ปฅิมํๆ กิริยาวิเสสนะใน หุตฺวา  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ติสฺโสๆ วิกติกัตตาใน 

หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ลภิตฺวา  ตโต กาลสัตตม้ใน ลภิตฺวา  “ปิณฺฑปาตทายกติสฺโส  

กมฺพลทายกติสฺโส  วนวาสิติสฺโส” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน อิมานิ  ต้ณิ  นามานิ  

อิมานิ ก็ด้  ต้ณิ ก็ด้ วิเสสนะของ นามานิๆ อวุตตกัมมะใน ลภิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน ลภิ  สตฺตวสฺสพฺภนฺตเร วิสยาธาระใน ลภิ  จตฺตาริ วิเสสนะของ นามานิๆ อวุตต- 

กัมมะใน ลภิ ฯ

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

๙๘. โส  ปุนทิวเส  ปาโต ว  ตํ  คามํ  ปิณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ

 โส  (สามเณโร)  ปุนทิวเส  ปาโต ว  ตํ  คามํ  ปิณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ
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   โส  (สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  ปาวิสิ ได้เข้าไปแล้ว  ตํ  คามํ สู่หมู่บ้านนั�น  ปิณฺฑาย 

เพื่อก้อนข้าว  ปาโต ว ในเวลาเช้าเท้ยว  ปุนทิวเส ในวันรุ่งขึ�น ฯ

 สามเณรนั�น ได้เข้าไปสู่หมู่บ้านนั�น เพื่อบิณฑบาตแต่เวลาเช้าตรู่ ในวันรุ่งขึ�น

 โส วิเสสนะของ สามเณโรๆ สุทธกัตตาใน ปาวิสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุนทิวเส  

กาลสัตตม้ใน ปาวิสิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปาโตๆ กาลสัตตม้ใน ปาวิสิ  ตํ  

วิเสสนะของ คามํๆ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน ปาวิสิ  ปิณฺฑาย สัมปทานใน ปาวิสิ ฯ

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

๙๙. มนุสฺสา  ภิกฺขํ  ทตฺวา  วนฺทึสุ ฯ  

 มนุสฺสา อ.มนุษุย์ ท.  ทตฺวา ถวายแล้ว  ภิกฺขํ ซึ่งภิกษุา  วนฺทึสุ ไหว้แล้ว ฯ

 พวกมนุษุย์ถวายภิกษุา ไหว้แล้ว

 มนุสฺสา สุทธกัตตาใน วนฺทึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภิกฺขํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทึสุ ฯ

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

๑๐๐. สามเณโร  “สุขิตา  โหถ,  ทุกฺขา  มุจฺจถาติ  อาห ฯ  

 สามเณโร  “(ตุมฺเห)  สุขิตา  โหถ,  (ตุมฺเห)  ทุกฺขา  มุจฺจถาติ  อาห ฯ

 สามเณโร อ.สามเณร  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  สุขิตา เป็นผู้ถึง

แล้วซึ่งความสุข  โหถ ขอจงเป็น,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  มุจฺจถ ขอจงพ้น  ทุกฺขา จาก

ความทุกข์”  อิติ ดังน้� ฯ

 สามเณรกล่าวว่า “ขอพวกท่านจงเป็นผู้ม้ความสุขเถิด, ขอพวกท่านจงพ้นจากความ

ทุกข์เถิด”

 สามเณโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน โหถๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  สุขิตา วิกติกัตตาใน โหถ,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน มุจฺจถๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทุกฺขา อปาทานใน มุจฺจถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๐๑. เอกมนุสฺโสปิ  ตสฺส  ภิกฺขํ  ทตฺวา  ปุน  เคหํ  คนฺตํุ  นาสกฺขิ ฯ  

 เอกมนุสฺโสปิ  ตสฺส  (สามเณรสฺส)  ภิกฺขํ  ทตฺวา  ปุน  เคหํ  คนฺตํุ  น  อสกฺขิ ฯ

 เอกมนุสฺโสปิ แม้ อ.มนุษุย์คนหนึ่ง  ทตฺวา ถวายแล้ว  ภิกฺขํ ซึ่งภิกษุา  ตสฺส   

(สามเณรสฺส) แก่สามเณรนั�น  น  อสกฺขิ ไม่ได้อาจแล้ว  คนฺตุํ เพื่ออันไป  เคหํ  

สู่เรือน  ปุน อ้ก ฯ

 แม้มนุษุย์คนหนึ่ง ถวายภิกษุาแก่สามเณรนั�น ไม่ได้อาจเพื่อจะไปสู่เรือนอ้ก

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เอกมนุสฺโสๆ สุทธกัตตาใน อสกฺขิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ตสฺส วิเสสนะของ สามเณรสฺสๆ สัมปทานใน ทตฺวา  ภิกฺขํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน อสกฺขิ  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน อสกฺขิ  เคหํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน 

คนฺตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺขิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อสกฺขิ ฯ

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

๑๐๒. สพฺเพ  โอโลเกนฺตา ว  อฏฺ�ํสุ ฯ

 สพฺเพ  (มนุสฺสา)  โอโลเกนฺตา ว  อฏฺ�ํสุ ฯ

 (มนุสฺสา) อ.มนุษุย์ ท.  สพฺเพ ทั�งปวง  โอโลเกนฺตา ว แลดูอยู่เท้ยว  อฏฺฺฅิํสุ ได้ยืน

แล้ว ฯ

 พวกมนุษุย์ทั�งปวง ได้ยืนแลดูอยู่แล้วนั่นแหละ

 สพฺเพ วิเสสนะของ มนุสฺสาๆ สุทธกัตตาใน อฏฺฅิํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ โอโลเกนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ มนุสฺสา ฯ

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

๑๐๓. โสปิ  อตฺตโน  ยาปนมตฺตํ  คณฺหิ ฯ

 โสปิ  (สามเณโร)  อตฺตโน  (อตฺตภาวสฺส)  ยาปนมตฺตํ  (ภตฺตํ)  คณฺหิ ฯ

 โสปิ  (สามเณโร) อ.สามเณรแม้นั�น  คณฺหิ ถือเอาแล้ว  (ภตฺตํ) ซึ่งภัตร  (อตฺตภาวสฺส)   

ยาปนมตฺตํ อันสักว่าอันเป็นเครื่อง ยังอัตภาพ ให้เป็นไป  อตฺตโน เพื่อตน ฯ

 สามเณรแม้นั�น ถือเอาภัตร เพ้ยงยังอัตภาพให้เป็นไปได้ เพื่อตน
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 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ โสๆ วิเสสนะของ สามเณโรๆ สุทธกัตตาใน คณฺหิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สัมปทานใน คณฺหิ  อตฺตภาวสฺส ฉัฏฐ้การิตกัมมะใน 

ยาปน-  ยาปนมตฺตํ วิเสสนะของ ภตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหิ ฯ

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

๑๐๔. สกลคามวาสิโน  ตสฺส  ปาทมูเล  อุเรน  นิปชฺชิตฺวา  “ภนฺเต  ตุมฺเหสุ  อิมํ  เตมาสํ  อิธ   

วสนฺเตสุ,  มยํ  ต้ณิ  สรณานิ  คเหตฺวา  ปญฺฺจสุ  ส้เลสุ  ปติฏฺ�าย  มาสสฺส  อฏฺ�   

อุโปสถกมฺมานิ  กริสฺสาม,  อิธ  วสนตฺถาย  โน  ปฏิญฺฺญฺํ  เทถาติ ฯ  

 สกลคามวาสิโน  (ชนา)  ตสฺส  (สามเณรสฺส)  ปาทมูเล  อุเรน  นิปชฺชิตฺวา  “ภนฺเต  ตุมฺเหสุ  อิมํ   

เตมาสํ  อิธ  (ฅิาเน)  วสนฺเตสุ,  มยํ  ต้ณิ  สรณานิ  คเหตฺวา  ปญฺฺจสุ  ส้เลสุ  ปติฏฺ�าย  มาสสฺส   

อฏฺ�  อุโปสถกมฺมานิ  กริสฺสาม,  (ตุมฺเห)  อิธ  (ฅิาเน)  วสนตฺถาย  โน  ปฏิญฺฺญฺํ  เทถาติ  (อาหํสุ) ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  สกลคามวาสิโน ผู้อยู่ในหมู่บ้านทั�งสิ�นโดยปกติ  นิปชฺชิตฺวา หมอบ

แล้ว  อุเรน ด้วยอก  ปาทมูเล ท้่ใกล้แห่งเท้า  ตสฺส  (สามเณรสฺส) ของสามเณร

นั�น  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ตุมฺเหสุ ครั�นเมื่อท่าน   

วสนฺเตสุ อยู่อยู่  อิธ  (ฅิาเน) ในท้่น้�  อิมํ  เตมาสํ ตลอดเดือนสามน้�,  มยํ อ.ข้าพเจ้า 

ท.  คเหตฺวา รับแล้ว  สรณานิ ซึ่งสรณะ ท.  ตีณิ สาม  ปติฏฺฺฅิาย ตั�งอยู่เฉพาะแล้ว   

สีเลสุ ในศ้ล ท.  ปญฺจสุ ห้า  กริสฺสาม จักกระทํา  อุโปสถกมฺมานิ ซึ่งอุโบสถกรรม ท.  

อฏฺฺฅิ แปด  มาสสฺส ในเดือน,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  เทถ ขอจงให้  ปฏฺิญฺฃํ ซึ่งปฏิญญา  

โน แก่ข้าพเจ้า ท.  วสนตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การอยู่  อิธ  (ฅิาเน) ในท้่น้�”  อิติ 

ดังน้� ฯ

 พวกชนผู้มักอยู่ในหมู่บ้านทั�งสิ�น หมอบด้วยอก ท้่ใกล้เท้าของสามเณรนั�น กล่าวว่า 

“ท่านผู้เจริญ เมื่อท่านอยู่อยู่ในท้่น้�ตลอดไตรมาสน้�, พวกข้าพเจ้า รับไตรสรณคมน์  

ตั�งอยู่ในศ้ล ๕ จักทําอุโบสถกรรม ๘ ในเดือน, ขอท่านจงให้ปฏิญญาแก่พวกข้าพเจ้า 

เพื่อประโยชน์แก่การอยู่ในท้่น้�เถิด”

 สกลคามวาสิโน วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ตสฺส วิเสสนะของ สามเณรสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน ปาทมูเลๆ วิสยาธาระใน นิปชฺชิตฺวา   

อุเรน กรณะใน นิปชฺชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาหํสุ  “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเหสุ 

ลักขณะใน วสนฺเตสุๆ ลักขณกิริยา  อิมํ วิเสสนะของ เตมาสํๆ อัจจันตสังโยคะใน  
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วสนฺเตสุ  อิธ วิเสสนะของ ฅิาเนๆ วิสยาธาระใน วสนฺเตสุ,  มยํ สุทธกัตตาใน  

กริสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ต้ณิ วิเสสนะของ สรณานิๆ อวุตตกัมมะใน  

คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปติฏฺฅิาย  ปญฺฺจสุ วิเสสนะของ ส้เลสุๆ วิสยาธาระใน  

ปติฏฺฅิายๆ ปุพพกาลกิริยาใน กริสฺสาม  มาสสฺส ฉัฏฐ้อาธาระใน อฏฺฅิๆ วิเสสนะของ  

อุโปสถกมฺมานิๆ อวุตตกัมมะใน กริสฺสาม,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน เทถๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อิธ วิเสสนะของ ฅิาเนๆ วิสยาธาระใน วสนตฺถายๆ สัมปทานใน เทถ   

โน สัมปทานใน เทถ  ปฏิญฺฺฃํ อวุตตกัมมะใน เทถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๑๐๕. โส  อุปการํ  สลฺลกฺเขตฺวา  เตสํ  ปฏิญฺฺญฺํ  ทตฺวา  นิพทฺธํ  ตตฺเถว  ปิณฺฑาย  จริ, 

วนฺทิตวนฺทิตกฺขเณ  จ  “สุขิตา  โหถ,  ทุกฺขา  มุจฺจถาติ  ปททฺวยเมว  กเถตฺวา   

ปกฺกามิ ฯ  

 โส  (สามเณโร)  อุปการํ  สลฺลกฺเขตฺวา  เตสํ  (ชนานํ)  ปฏิญฺฺญฺํ  ทตฺวา  นิพทฺธํ  ตตฺถ  เอว  (คาเม)  

ปิณฺฑาย  จริ,  (โส  สามเณโร  ชเนหิ)  วนฺทิตวนฺทิตกฺขเณ  จ  “(ตุมฺเห)  สุขิตา  โหถ,  (ตุมฺเห)   

ทุกฺขา  มุจฺจถาติ  ปททฺวยํ  เอว  กเถตฺวา  ปกฺกามิ ฯ

 โส  (สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  สลฺลกฺเขตฺวา กําหนดแล้ว  อุปการํ ซึ่งอุปการะ  ทตฺวา  

ให้แล้ว  ปฏฺิญฺฃํ ซึ่งปฏิญญา  เตสํ  (ชนานํ) แก่ชน ท. เหล่านั�น  จริ เท้่ยวไปแล้ว  

ตตฺถ  เอว  (คาเม) ในหมู่บ้านนั�นนั่นเท้ยว  ปิณฺฑาย เพื่อก้อนข้าว  นิพทฺธํ เนือง

นิตย์,  จ อนึ่ง  (โส  สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  กเถตฺวา กล่าวแล้ว  ปททฺวยํ  เอว 

ซึ่งหมวดสองแห่งบทนั่นเท้ยว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  สุขิตา เป็นผู้ถึงแล้วซึ่ง

ความสุข  โหถ จงเป็น,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  มุจฺจถ จงพ้น  ทุกฺขา จากความทุกข์”  

อิติ ดังน้�  (ชเนหิ)  วนฺทิตวนฺทิตกฺขเณ ในขณะเป็นท้่อันชน ท. ทั�งไหว้แล้วทั�งไหว้

แล้ว  ปกฺกามิ หล้กไปแล้ว ฯ

 สามเณรนั�น กําหนดอุปการะแล้ว ให้ปฏิญญาแก่พวกชนเหล่านั�น เท้่ยวไปในหมู่บ้าน

นั�นนั่นแหละ เพื่อบิณฑบาตเนืองนิตย์, อนึ่ง สามเณรกล่าวเพ้ยง ๒ บทเท่านั�นว่า “ขอ

พวกท่าน จงม้ความสุข, ขอพวกท่านจงพ้นจากทุกข์” ในขณะท้่พวกชนทั�งไหว้แล้วทั�ง

ไหว้แล้ว ก็หล้กไป
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 โส วิเสสนะของ สามเณโรๆ สุทธกัตตาใน จริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุปการํ 

อวุตตกัมมะใน สลฺลกฺเขตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทตฺวา  เตสํ วิเสสนะของ ชนานํๆ 

สัมปทานใน ทตฺวา  ปฏิญฺฺฃํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จริ  นิพทฺธํ 

กิริยาวิเสสนะใน จริ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตตฺถๆ วิเสสนะของ คาเมๆ วิสยาธาระ  

ใน จริ  ปิณฺฑาย สัมปทานใน จริ,  จศัพท์ สัมปิณฑนัตถะ  โส วิเสสนะของ สามเณโรๆ  

สุทธกัตตาใน ปกฺกามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ชเนหิ อนภิหิตกัตตาใน วนฺทิต- 

วนฺทิต-  วนฺทิตวนฺทิตขเณ กาลสัตตม้ใน กเถตฺวา  “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน โหถๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  สุขิตา วิกติกัตตาใน โหถ,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน มุจฺจถๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ทุกฺขา อปาทานใน มุจฺจถ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ปททฺวยํ  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ ปททฺวยํๆ อวุตตกัมมะใน กเถตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปกฺกามิ ฯ   

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

๑๐๖. โส  ตตฺถ  ป�มมาสญฺฺจ  ทุติยมาสญฺฺจ  ว้ตินาเมตฺวา,  ตติยมาเส  คจฺฉนฺเต,  สห   

ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺตํ  ปาปุณิ ฯ

 โส  (สามเณโร)  ตตฺถ  (ฅิาเน)  ป�มมาสํ  จ  ทุติยมาสํ  จ  ว้ตินาเมตฺวา,  ตติยมาเส  คจฺฉนฺเต,   

สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺตํ  ปาปุณิ ฯ

 โส  (สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  ปฅิมมาสํ   จ ยังเดือนท้่หนึ่งด้วย  ทุติยมาสํ  จ 

ยังเดือนท้่สองด้วย  วีตินาเมตฺวา ให้น้อมไปล่วงวิเศษุแล้ว  ตตฺถ  (ฅิาเน) ในท้่นั�น,  

ตติยมาเส ครั�นเมื่อเดือนท้่สาม  คจฺฉินฺเต ไปอยู่,  ปาปุณิ บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ  

ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  สห กับ  ปฏฺิสมฺภิทาหิ ด้วยปฏิสัมภิทา ท. ฯ

 สามเณรนั�น ยังเดือนท้่ ๑ และเดือนท้่ ๒ ให้ผ่านไปในท้่นั�น, เมื่อเดือนท้่ ๓ ไปอยู่, บรรลุ

พระอรหัตพร้อมกับปฏิสัมภิทาทั�งหลาย

 โส วิเสสนะของ สามเณโรๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตตฺถ  

วิเสสนะของ ฅิาเนๆ วิสยาธาระใน ว้ตินาเมตฺวา  ปฅิมมาสํ ก็ด้  ทุติยมาสํ ก็ด้ การิต- 

กัมมะใน ว้ตินาเมตฺวา  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ปฅิมมาสํ และ ทุติยมาสํ   

ว้ตินาเมตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปาปุณิ,  ตติยมาเส ลักขณะใน คจฺฉนฺเตๆ ลักขณ-

กิริยา, สหศัพท์ ทัพพสมวายะใน อรหตฺตํ  ปฏิสมฺภิทาหิ สหัตถตติยาเข้ากับ สห   

อรหตฺตํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน ปาปุณิ ฯ  
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๑๐๗. อถสฺส  ปวาเรตฺวา  วุตฺถวสฺสกาเล  อุปชฺฌาโย  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  อาห  

“ภนฺเต  ติสฺสสามเณรสฺส  สนฺติกํ  คจฺฉาม้ติ ฯ  

 อถ  อสฺส  (สามเณรสฺส)  ปวาเรตฺวา  วุตฺถวสฺสกาเล  อุปชฺฌาโย  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  

อาห  “(อหํ)  ภนฺเต  ติสฺสสามเณรสฺส  สนฺติกํ  คจฺฉาม้ติ ฯ

 อถ ครั�งนั�น  อุปชฺฌาโย อ.พระอุปัชฌาย์  อุปสงฺฺกมิตฺวา เข้าไปเฝ้าแล้ว  สตฺถารํ 

ซึ่งพระศาสดา  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  (อหํ) อ.ข้าพระองค์  คจฺฉิามิ จะไป  สนฺติกํ สู่สํานัก  ติสฺส-

สามเณรสฺส ของสามเณรชื่อว่าติสสะ”  อิติ ดังน้�  อสฺส  (สามเณรสฺส)  ปวาเรตฺวา  

วุตฺถวสฺสกาเล ในกาล- แห่งสามเณรนั�น -เป็นผู้ม้กาลฝนอันอยู่จําแล้ว ปวารณาแล้ว ฯ

 ครั�งนั�น พระอุปัชฌาย์ เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว กราบทูลว่า “ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จะไปสู่สํานักของสามเณรชื่อติสสะ” ในคราวท้่สามเณรนั�น 

จําพรรษุาแล้ว ปวารณาแล้ว

 อถ กาลสัตตม้  อุปชฺฌาโย สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะ 

ของ สามเณรสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน วุตฺถวสฺสกาเล  ปวาเรตฺวา อปรกาลกิริยาใน 

วุตฺถวสฺส-  วุตฺถวสฺสกาเล กาลสัตตม้ใน อาห  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “ภนฺเต อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตา 

ใน คจฺฉามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ติสฺสสามเณรสฺส สาม้สัมพันธะใน สนฺติกํๆ  

สัมปาปุณ้ยกัมมะใน คจฺฉามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๐๘. “คจฺฉ  สาร้ปุตฺตาติ ฯ

 (สตฺถา)  “(ตฺวํ)  คจฺฉ  สาร้ปุตฺตาติ  (อาห) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “สารีปุตฺต ดูก่อนสาร้บุตร  (ตฺวํ) 

อ.เธอ  คจฺฉิ จงไป”  อิติ ดังน้� ฯ

 พระศาสดา ตรัสว่า “สาร้บุตร เธอจงไป”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สาร้ปุตฺต อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตา 
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ใน คจฺฉๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๐๙. โส  อตฺตโน  ปริวาเร  ปญฺฺจสเต  ภิกฺขู  อาทาย  ปกฺกมนฺโต  “อาวุโส  โมคฺคลฺลาน,   

อหํ  ติสฺสสามเณรสฺส  สนฺติกํ  คจฺฉาม้ติ  อาห ฯ  

 โส  (เถโร)  อตฺตโน  ปริวาเร  ปญฺฺจสเต  ภิกฺขู  อาทาย  ปกฺกมนฺโต  “อาวุโส  โมคฺคลฺลาน   

อหํ  ติสฺสสามเณรสฺส  สนฺติกํ  คจฺฉาม้ติ  อาห ฯ

 โส  (เถโร) อ.พระเถระนั�น  อาทาย พาเอาแล้ว  ภิกฺขู ซึ่งภิกษุุ ท.  ปญฺจสเต ผู้ม้

ร้อยห้าเป็นประมาณ  ปริวาเร ผู้เป็นบริวาร  อตฺตโน ของตน  ปกฺกมนฺโต หล้กไป

อยู่  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “โมคฺคลฺลาน แน่ะโมคคัลลานะ  อาวุโส ผู้ม้อายุ,  อหํ 

อ.กระผม  คจฺฉิามิ จะไป  สนฺติกํ สู่สํานัก  ติสฺสสามเณรสฺส ของสามเณรชื่อว่า 

ติสสะ”  อิติ ดังน้� ฯ

 พระเถระนั�น พาเอาภิกษุุ ๕๐๐ รูปผู้เป็นบริวารของตน หล้กไปอยู่ กล่าวว่า “แน่ะท่าน

โมคคัลลานะ กระผมจะไปสู่สํานักของสามเณรชื่อติสสะ”

 โส วิเสสนะของ เถโรๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สาม้- 

สัมพันธะใน ปริวาเรๆ ก็ด้  ปญฺฺจสเต ก็ด้ วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ อวุตตกัมมะใน  

อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน ปกฺกมนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ เถโร  “อาวุโส วิเสสนะ 

ของ โมคฺคลฺลานๆ อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน คจฺฉามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ติสฺส- 

สามเณรสฺส สาม้สัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน คจฺฉามิ”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน อาห ฯ

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

๑๑๐. โมคฺคลฺลานตฺเถโร  “อหมฺปิ  อาวุโส  คจฺฉิสฺสาม้ติ  ปญฺฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  นิกฺขมิ ฯ

 โมคฺคลฺลานตฺเถโร  “อหมฺปิ  อาวุโส  คจฺฉิสฺสาม้ติ  (วตฺวา)  ปญฺฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  นิกฺขมิ ฯ

 โมคฺคลฺลานตฺเถโร อ.พระโมคคัลลานะผู้เถระ  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อาวุโส  

ดูก่อนท่านผู้ม้อายุ  อหมฺปิ แม้ อ.กระผม  คจฺฉิิสฺสามิ จักไป”  อิติ ดังน้�  นิกฺขมิ ออก

ไปแล้ว  สทฺธึ กับ  ภิกฺขุสเตหิ ด้วยร้อยแห่งภิกษุุ ท.  ปญฺจหิ ห้า ฯ
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 พระโมคคัลลานเถระ กล่าวว่า “ท่านผู้ม้อายุ แม้กระผม ก็จักไป” ออกไปพร้อมกับภิกษุุ 

๕๐๐ รูป

 โมคฺคลฺลานตฺเถโร สุทธกัตตาใน นิกฺขมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาวุโส อาลปนะ  

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อหํๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  

อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขมิ  ปญฺฺจหิ วิเสสนะของ ภิกฺขุ- 

สเตหิๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน นิกฺขมิ ฯ

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

๑๑๑. เอเตเนวุปาเยน  “มหากสฺสปตฺเถโร  อนุรุทฺธตฺเถโร  อุปาลิตฺเถโร  ปุณฺณตฺเถโรติ   

สพฺเพ  มหาสาวกา  ปญฺฺจหิ  ปญฺฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  นิกฺขมึสุ ฯ

 เอเตน  เอว  อุปาเยน  “มหากสฺสปตฺเถโร  อนุรุทฺธตฺเถโร  อุปาลิตฺเถโร  ปุณฺณตฺเถโรติ  สพฺเพ   

มหาสาวกา  ปญฺฺจหิ  ปญฺฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  นิกฺขมึสุ ฯ

 มหาสาวกา อ.พระมหาสาวก ท.  สพฺเพ ทั�งปวง  อิติ คือ  “มหากสฺสปตฺเถโร อ.พระ

มหากัสสปะผู้เถระ  อนุรุทฺธตฺเถโร อ.พระอนุรุทธะผู้เถระ  อุปาลิตฺเถโร อ.พระอุบาล้

ผู้เถระ  ปุณฺณตฺเถโร อ.พระปุณณะผู้เถระ”  นิกฺขมึสุ ออกไปแล้ว  สทฺธึ กับ  ภิกฺขุ- 

สเตหิ ด้วยร้อยแห่งภิกษุุ ท.  ปญฺจหิ ห้า  ปญฺจหิ ห้า  เอเตน  เอว  อุปาเยน  โดย

อุบายนั่นนั่นเท้ยว ฯ

 เหล่าพระมหาสาวกทั�งปวง คือ “พระมหากัสสปเถระ พระอนุรุทธเถระ พระอุบาล้เถระ 

พระปุณณเถระ” ออกไปพร้อมกับด้วยภิกษุุ ๕๐๐ รูปๆ โดยอุบายนั่นนั่นแหละ

 สพฺเพ วิเสสนะของ มหาสาวกาๆ สุทธกัตตาใน นิกฺขมึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เอเตนๆ วิเสสนะของ อุปาเยนๆ ตติยาวิเสสนะใน  

นิกฺขมึสุ  “มหากสฺสปตฺเถโร ก็ด้  อนุรุทฺธตฺเถโร ก็ด้  อุปาลิตฺเถโร ก็ด้  ปุณฺณตฺเถโร ก็ด้” 

สรูปะใน  อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน สพฺเพ  มหาสาวกา  ปญฺฺจหิ สองบท วิเสสนของ ภิกฺขุ- 

สเตหิๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน นิกฺขมึสุ ฯ

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

๑๑๒. สพฺเพสมฺปิ  มหาสาวกานํ  ปริวารา  จตฺตาฬีสภิกฺขุสหสฺสานิ  อเหสุํ ฯ  

 สพฺเพสมฺปิ  มหาสาวกานํ  ปริวารา  จตฺตาฬ้สภิกฺขุสหสฺสานิ  อเหสุํ ฯ
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 จตฺตาฬีสภิกฺขุสหสฺสานิ อ.พันแห่งภิกษุุส้่สิบ ท.  ปริวารา ผู้เป็นบริวาร  มหา- 

สาวกานํ ของพระมหาสาวก ท.  สพฺเพสมฺปิ แม้ทั�งปวง  อเหสุํ ได้ม้แล้ว ฯ

 ภิกษุุ ๔๐,๐๐๐ รูป ผู้เป็นบริวารของพระมหาสาวกแม้ทั�งปวง ได้ม้แล้ว

 ปริวารา วิเสสนะของ จตฺตาฬ้สภิกฺขุสหสฺสานิๆ สุทธกัตตาใน อเหสุํๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สพฺเพสํๆ วิเสสนะของ มหาสาวกานํๆ สาม้-

สัมพันธะใน ปริวารา ฯ

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

๑๑๓. เต  ว้สติโยชนสตํ  มคฺคํ  คนฺตฺวา  โคจรคามํ  สมฺปตฺเต  สามเณรสฺส  นิพทฺธุปฏฺ�าโก 

อุปาสโก  คามทฺวาเรเยว  ทิสฺวา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  วนฺทิ ฯ

 เต  (ภิกฺขู)  ว้สติโยชนสตํ  มคฺคํ  คนฺตฺวา  โคจรคามํ  สมฺปตฺเต  สามเณรสฺส  นิพทฺธุปฏฺ�าโก 

อุปาสโก  คามทฺวาเร  เอว  ทิสฺวา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  วนฺทิ ฯ

 อุปาสโก อ.อุบาสก  นิพทฺธุปฏฺฺฅิาโก ผู้อุปัฏฐากเป็นนิตย์  สามเณรสฺส ซึ่งสามเณร  

ทิสฺวา เห็นแล้ว  เต  (ภิกฺขู) ซึ่งภิกษุุ ท. เหล่านั�น  วีสติโยชนสตํ  มคฺคํ  คนฺตฺวา   

โคจรคามํ  สมฺปตฺเต ผู้ไปแล้ว สิ�นหนทาง อันม้ร้อยแห่งโยชน์ย้่สิบเป็นประมาณ ถึง

พร้อมแล้ว ซึ่งโคจรคาม  คามทฺวาเร  เอว ท้่ประตูแห่งหมู่บ้านนั่นเท้ยว  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  

ต้อนรับแล้ว  วนฺทิ ไหว้แล้ว ฯ

 อุบาสกผู้อุปัฏฐากสามเณรเป็นนิตย์ เห็นภิกษุุเหล่านั�น ผู้ไปสิ�นหนทาง ๑๒๐ โยชน์  

ถึงโคจรคามแล้ว ท้่ประตูหมู่บ้านนั่นแหละ ต้อนรับแล้ว ไหว้แล้ว

 นิพทฺธุปฏฺฅิาโก วิเสสนะของ อุปาสโกๆ สุทธกัตตาใน วนฺทิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  ว้สติโยชนสตํ วิเสสนะของ มคฺคํๆ  

อัจจันตสังโยคะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สมฺปตฺเต  โคจรคามํ สัมปาปุณ้ยกัมมะ  

ใน สมฺปตฺเตๆ วิเสสนะของ ภิกฺขู  สามเณรสฺส ฉัฏฐ้อวุตตกัมมะใน -อุปฏฺฅิาโก   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ คามทฺวาเรๆ วิสยาธาระใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปจฺจุคฺคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิ ฯ   

 ................................................................................................................................
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๑๑๔. อถ  นํ  สาร้ปุตฺตตฺเถโร  ปุจฺฉิ  “อตฺถิ  นุ  โข  อุปาสก  อิมสฺมึ  ปเทเส  อารญฺฺญฺก- 

วิหาโรติ ฯ  

 อถ  นํ  (อุปาสกํ)  สาร้ปุตฺตตฺเถโร  ปุจฺฉิ  “อตฺถิ  นุ  โข  อุปาสก  อิมสฺมึ  ปเทเส  อารญฺฺฃก- 

วิหาโรติ ฯ  

 อถ ครั�งนั�น  สารีปุตฺตตฺเถโร อ.พระสาร้บุตรผู้เถระ  ปุจฺฉิิ ถามแล้ว  นํ  (อุปาสกํ) ซึ่ง

อุบาสกนั�น  อิติ ว่า  “อุปาสก ดูก่อนอุบาสก  อารญฺฃกวิหาโร อ.วิหารอันตั�งอยู่ในป่า  

อิมสฺมึ  ปเทเส ในประเทศน้�  อตฺถิ  นุ  โข ม้อยู่หรือหนอแล”  อิติ ดังน้� ฯ

 ครั�งนั�น พระสาร้บุตรเถระ ถามอุบาสกนั�นว่า “อุบาสก วิหารท้่ตั�งอยู่ในป่า ในประเทศน้� 

ม้หรือหนอแล”

 อถ กาลสัตตม้  สาร้ปุตฺตตฺเถโร สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะ 

ของ อุปาสกํๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิ  “อุปาสก อาลปนะ  อารญฺฺฃกวิหาโร สุทธกัตตาใน 

อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  อิมสฺมึ  

วิเสสนะของ ปเทเสๆ วิสยาธาระใน อารญฺฺฃกวิหาโร”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๑๑๕. “อตฺถิ  ภนฺเตติ ฯ

 (โส  อุปาสโก  “อิมสฺมึ  ปเทเส  อารญฺฺญฺกวิหาโร)  อตฺถิ  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ

 (โส  อุปาสโก) อ.อุบาสกนั�น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  

(อารญฺฃกวิหาโร) อ.วิหารอันตั�งอยู่ในป่า  อิมสฺมึ  ปเทเส ในประเทศน้�  อตฺถิ ม้อยู่”  

อิติ ดังน้� ฯ

 อุบาสกนั�น กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ วิหารท้่ตั�งอยู่ในป่า ในประเทศน้� ม้อยู่ครับ”

 โส วิเสสนะของ อุปาสโกๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต  

อาลปนะ  อารญฺฺฃกวิหาโร สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมสฺมึ  

วิเสสนะของ ปเทเสๆ วิสยาธาระใน อารญฺฺฃกวิหาโร”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๑๖. “สภิกฺขุโกติ ฯ  

 (เถโร  “อยํ  วิหาโร)  สภิกฺขุโก  (โหติ)”  อิติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (ปุจฺฉิิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “(อยํ  วิหาโร) อ.วิหารน้�  สภิกฺขุโก เป็น

วิหารเป็นไปกับด้วยภิกษุุ  (โหติ) ย่อมเป็นหรือ”  อิติ ดังน้� ฯ

 พระเถระ ถามว่า “วิหารน้� ม้ภิกษุุหรือไม่ ?”

 เถโร สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยํ วิเสสนะของ วิหาโรๆ สุทธกัตตา 

ใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สภิกฺขุโก วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

ปุจฺฉิ ฯ

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

๑๑๗. “สภิกฺขุโก  ภนฺเตติ ฯ  

 (อุปาสโก  “อยํ  วิหาโร)  สภิกฺขุโก  (โหติ)  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ

 (อุปาสโก) อ.อุบาสก  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (อยํ   

วิหาโร) อ.วิหารน้�  สภิกฺขุโก เป็นวิหารเป็นไปกับด้วยภิกษุุ  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ 

ดังน้� ฯ

 อุบาสก กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ วิหารน้� ม้ภิกษุุ”

 อุปาสโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อยํ วิเสสนะ

ของ วิหาโรๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สภิกฺขุโก วิกติกัตตาใน 

โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๑๘. “โก  นาม  ตตฺถ  วสต้ติ ฯ  

 (เถโร)  “โก  นาม  ตตฺถ  (วิหาเร)  วสต้ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (ปุจฺฉิิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “โก  นาม ชื่อ อ.ใคร  วสติ ย่อมอยู่  

ตตฺถ  (วิหาเร) ในวิหารนั�น”  อิติ ดังน้� ฯ

 พระเถระ ถามว่า “ธรรมดาว่าใคร ย่อมอยู่ในวิหารนั�น”
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 เถโร สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “นามสัญญาโชตกะเข้ากับ โกๆ 

สุทธกัตตาใน วสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตตฺถ วิเสสนะของ วิหาเรๆ วิสยาธาระใน 

วสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๑๑๙. “วนวาสิติสฺโส  ภนฺเตติ ฯ  

 (อุปาสโก)  “วนวาสิติสฺโส  (ตตฺถ  วิหาเร  วสติ)  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ

 (อุปาสโก) อ.อุบาสก  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  วนวาสิ-

ติสฺโส อ.สามเณรชื่อว่าวนวาส้ติสสะ  (วสติ) ย่อมอยู่  (ตตฺถ  วิหาเร) ในวิหารนั�น”  

อิติ ดังน้� ฯ

 อุบาสก กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ สามเณรชื่อว่าวนวาส้ติสสะ ย่อมอยู่ในวิหารนั�น”

 อุปาสโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  วนวาสิติสฺโส 

สุทธกัตตาใน วสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตตฺถ วิเสสนะของ วิหาเรๆ วิสยาธาระใน 

วสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๑๒๐. “เตนหิ  มคฺคํ  โน  อาจิกฺขาติ ฯ  

 (เถโร)  “เตนหิ  (ตฺวํ)  มคฺคํ  โน  อาจิกฺขาติ  (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั�น  (ตฺวํ) อ.ท่าน   

อาจิกฺข ขอจงบอก  มคฺคํ ซึ่งหนทาง  โน แก่อาตมา ท.”  อิติ ดังน้� ฯ

 พระเถระ กล่าวว่า “ถ้าเช่นนั�น ขอท่านช่วยบอกทางแก่พวกอาตมาเถิด”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน อาจิกฺขๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มคฺคํ อวุตตกัมมะใน อาจิกฺข  โน สัมปทานใน 

อาจิกฺข”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๒๑. “เก  ตุมฺเห  ภนฺเตติ ฯ

 (อุปาสโก)  “เก  (โหถ)  ตุมฺเห  ภนฺเตติ  (ปุจฺฉิ) ฯ  



465วรรค] ๑๕. เรื่่�องพรื่ะวนวาสีีติิสีสีเถรื่ะ

 (อุปาสโก) อ.อุบาสก  (ปุจฺฉิิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ตุมฺเห 

อ.ท่าน ท.  เก เป็นใคร  (โหถ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้� ฯ

 อุบาสก ถามว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านเป็นใคร ?”

 อุปาสโก สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธ-

กัตตาใน โหถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เก วิกติกัตตาใน โหถ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

ปุจฺฉิ ฯ   

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

๑๒๒. “มยํ  สามเณรสฺส  สนฺติกํ  อาคตาติ ฯ  

 (เถโร)  “มยํ  สามเณรสฺส  สนฺติกํ  อาคตา  (อมฺห)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มยํ อ.อาตมา ท.  อาคตา เป็นผู้มา

แล้ว  สนฺติกํ สู่สํานัก  สามเณรสฺส ของสามเณร  (อมฺห) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้� ฯ

 พระเถระ กล่าวว่า “พวกอาตมา มาสู่สํานักของสามเณร”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มยํ สุทธกัตตาใน อมฺหๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  สามเณรสฺส สาม้สัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน อาคตาๆ 

วิกติกัตตาใน อมฺห”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๒๓. อุปาสโก  เต  โอโลเกตฺวา  ธมฺมเสนาปตึ  อาทึ  กตฺวา  สพฺเพปิ  มหาสาวเก  สญฺฺชานิ ฯ  

 อุปาสโก  เต  (ภิกฺขู)  โอโลเกตฺวา  ธมฺมเสนาปตึ  อาทึ  กตฺวา  สพฺเพปิ  มหาสาวเก  สญฺฺชานิ ฯ  

 อุปาสโก อ.อุบาสก  โอโลเกตฺวา แลดูแล้ว  เต  (ภิกฺขู) ซึ่งภิกษุุ ท. เหล่านั�น  สญฺชานิ 

จําได้แล้ว  มหาสาวเก ซึ่งพระมหาสาวก ท.  สพฺเพปิ แม้ทั�งปวง  กตฺวา กระทําแล้ว  

ธมฺมเสนาปตึ ซึ่งพระธรรมเสนาบด้  อาทึ ให้เป็นต้น ฯ

 อุบาสกแลดูภิกษุุเหล่านั�น จํามหาสาวกแม้ทั�งหมดได้ ทําพระธรรมเสนาบด้ให้เป็นต้น

 อุปาสโก สุทธกัตตาใน สญฺฺชานิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ  

อวุตตกัมมะใน โอโลเกตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สญฺฺชานิ  ธมฺมเสนาปตึ อวุตตกัมมะใน 
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กตฺวา  อาทึ วิกติกัมมะใน กตฺวาๆ  กิริยาวิเสสนะใน สญฺฺชานิ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้า

กับ สพฺเพๆ วิเสสนะของ มหาสาวเกๆ อวุตตกัมมะใน สญฺฺชานิ ฯ 

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

๑๒๔. โส  นิรนฺตรํ  ปีติยา  ผุฏฺ�สร้โร  หุตฺวา  “ติฏฺ�ถ  ตาว  ภนฺเตติ  เวเคน  คามํ  ปวิสิตฺวา  

“เอเต  อยฺยา  สาร้ปุตฺตตฺเถรํ  อาทึ  กตฺวา  อส้ติมหาสาวกา  อตฺตโน  อตฺตโน   

ปริวาเรหิ  สทฺธึ  สามเณรสฺส  สนฺติกํ  อาคตา,  มญฺฺจปี�ปจฺจตฺถรณท้ปเตลาท้นิ   

คเหตฺวา  เวเคน  นิกฺขมถาติ  อุคฺโฆเสสิ ฯ

 โส  (อุปาสโก)  นิรนฺตรํ  ปีติยา  ผุฏฺ�สร้โร  หุตฺวา  “(ตุมฺเห)  ติฏฺ�ถ  ตาว  ภนฺเตติ  (วตฺวา)  เวเคน   

คามํ  ปวิสิตฺวา “เอเต  อยฺยา  สาร้ปุตฺตตฺเถรํ  อาทึ  กตฺวา  อส้ติมหาสาวกา  อตฺตโน  อตฺตโน   

ปริวาเรหิ  สทฺธึ  สามเณรสฺส  สนฺติกํ  อาคตา,  (ตุมฺเห)  มญฺฺจปี�ปจฺจตฺถรณท้ปเตลาท้นิ  (วตฺถูนิ)  

คเหตฺวา  เวเคน  นิกฺขมถาติ  อุคฺโฆเสสิ ฯ

 โส  (อุปาสโก) อ.อุบาสกนั�น  ปีติยา  ผุฏฺฺฅิสรีโร เป็นผู้ม้สร้ระ- อันปีติ -กระทบแล้ว   

นิรนฺตรํ ม้ระหว่างออกแล้ว  หุตฺวา เป็นแล้ว  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต  

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  ติฏฺฺฅิถ ขอจงหยุดอยู่  ตาว ก่อน”  อิติ ดังน้�   

ปวิิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  คามํ สู่หมู่บ้าน  เวเคน โดยเร็ว  อุคฺโฆเสสิ ป่าวร้องแล้ว  อิติ ว่า  

“อสีติมหาสาวกา อ.พระมหาสาวกแปดสิบ ท.  กตฺวา กระทําแล้ว  สารีปุตฺตตฺเถรํ  

ซึ่งพระสาร้บุตรผู้เถระ  อาทึ ให้เป็นต้น  เอเต  อยฺยา ผู้เป็นพระคุณเจ้า ท. เหล่านั่น  

อาคตา มาแล้ว  สนฺติกํ สู่สํานัก  สามเณรสฺส ของสามเณร  สทฺธึ กับ  ปริวาเรหิ 

ด้วยบริวาร ท.  อตฺตโน  อตฺตโน ของตนๆ,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว   

(วตฺถูนิ) ซึ่งวัตถุ ท.  มญฺจปีฅิปจฺจตฺถรณทีปเตลาทีนิ ม้เต้ยง ตั่ง เครื่องปูลาด  

ประท้บ และนํ�ามันเป็นต้น  นิกฺขมถ ขอจงออกไป  เวเคน โดยเร็ว”  อิติ ดังน้� ฯ

   อุบาสกนั�น ม้สร้ระถูกปีติกระทบแล้วนิรันดร กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ขอพวกท่านจงหยุด

ก่อน” เข้าไปสู่หมู่บ้านโดยเร็ว ป่าวร้องว่า “พระมหาสาวก ๘๐ รูป ทําพระสาร้บุตรเถระ

ให้เป็นต้น ผู้เป็นพระคุณเจ้าเหล่านั่น มาสู่สํานักของสามเณรพร้อมกับบริวารทั�งหลาย

ของตนๆ, ขอพวกท่านจงถือเอาเต้ยง ตั่ง เครื่องปูลาด ประท้ป และนํ�ามันเป็นต้น แล้ว

จงออกไปโดยเร็ว”
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 โส วิเสสนะของ อุปาสโกๆ สุทธกัตตาใน อุคฺโฆเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิรนฺตรํ 

กิริยาวิเสสนะใน ผุฏฺฅิ-  ปีติยา อนภิหิตกัตตาใน ผุฏฺฅิ-  ผุฏฺฅิสร้โร วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ติฏฺฅิถๆ อาขยาตบท- 

กัตตุวาจก  ตาว กิริยาวิเสสนะใน ติฏฺฅิถ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน ปวิสิตฺวา  เวเคน ตติยาวิเสสนะใน ปวิสิตฺวา  คามํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน  

ปวิสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุคฺโฆเสสิ  “เอเต ก็ด้  อยฺยา ก็ด้ วิเสสนะของ อส้ติ- 

มหาสาวกาๆ สุทธกัตตาใน อาคตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  สาร้ปุตฺตตฺเถรํ อวุตตกัมมะใน 

กตฺวา  อาทึ วิกติกัมมะใน กตฺวาๆ กิริยาวิเสสนะใน อส้ติมหาสาวกา  อตฺตโน สองบท  

สาม้สัมพันธะใน ปริวาเรหิๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน อาคตา   

สามเณรสฺส สาม้สัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน อาคตา,  ตุมฺเห สุทธกัตตา  

ใน นิกฺขมถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปญฺฺจปีฅิปจฺจตฺถรณท้ปเตลาท้นิ วิเสสนะของ  

วตฺถูนิๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขมถ  เวเคน ตติยาวิเสสนะใน 

นิกฺขมถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อุคฺโฆเสสิ ฯ

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

๑๒๕. มนุสฺสา  ตาวเทว  มญฺฺจาท้นิ  คเหตฺวา  เถรานํ  ปทานุปทิกา  หุตฺวา  เถเรหิ  สทฺธึเยว   

วิหารํ  ปวิสึสุ ฯ

 มนุสฺสา  ตาวเทว  มญฺฺจาท้นิ  (วตฺถูนิ)  คเหตฺวา  เถรานํ  ปทานุปทิกา  หุตฺวา  เถเรหิ  สทฺธึ  เอว  

วิหารํ  ปวิสึสุ ฯ

 มนุสฺสา อ.มนุษุย์ ท.  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  (วตฺถูนิ) ซึ่งวัตถุ ท.  มญฺจาทีนิ ม้เต้ยง

เป็นต้น  ตาวเทว ในขณะนั�นนั่นเท้ยว  ปทานุปทิกา เป็นผู้ไปตามซึ่งรอยเท้า  เถรานํ 

ของพระเถระ ท.  หุตฺวา เป็นแล้ว  ปวิสึสุ เข้าไปแล้ว  วิหารํ สู่วิหาร  สทฺธึ  เอว กับ  

เถเรหิ ด้วยพระเถระ ท. นั่นเท้ยว ฯ

 พวกมนุษุย์ ถือเอาวัตถุทั�งหลายม้เต้ยงเป็นต้น ในขณะนั�นนั่นแหละ เป็นผู้เป็นไปตาม

รอยเท้าของพระเถระทั�งหลาย เข้าไปสู่วิหารพร้อมกับพระเถระทั�งหลายนั่นแหละ

 มนุสฺสา สุทธกัตตาใน ปวิสึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตาวเทว กาลสัตตม้ใน คเหตฺวา   

มญฺฺจาท้นิ วิเสสนะของ วตฺถูนิๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา   

เถรานํ สาม้สัมพันธะใน ปทานุปทิกาๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน  
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ปวิสึสุ  เถเรหิ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยา-

สมวายะใน ปวิสึสุ  วิหารํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน ปวิสึสุ ฯ

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

๑๒๖. สามเณโร  ภิกฺขุสงฺฆํ  สญฺฺชานิตฺวา  กติปยานํ  มหาเถรานํ  ปตฺตจ้วรานิ  ปฏิคฺคเหตฺวา   

วตฺตมกาสิ ฯ

 สามเณโร  ภิกฺขุสงฺฆํ  สญฺฺชานิตฺวา  กติปยานํ  มหาเถรานํ  ปตฺตจ้วรานิ  ปฏิคฺคเหตฺวา   

วตฺตํ  อกาสิ ฯ

 สามเณโร อ.สามเณร  สญฺชานิตฺวา จําได้แล้ว  ภิกฺขุสงฺฺฆํ ซึ่งหมู่แห่งภิกษุุ  ปฏฺิคฺ- 

คเหตฺวา รับเฉพาะแล้ว  ปตฺตจีวรานิ ซึ่งบาตรและจ้วร ท.  มหาเถรานํ ของพระ-

มหาเถระ ท.  กติปยานํ เล็กน้อย  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  วตฺตํ ซึ่งวัตร ฯ

 สามเณรจําภิกษุุสงฆ์ได้ จึงรับบาตรและจ้วรของพระมหาเถระทั�งหลายเล็กน้อย แล้ว

ได้ทําวัตร

 สามเณโร สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภิกฺขุสงฺฆํ อวุตตกัมมะใน  

สญฺฺชานิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปฏิคฺคเหตฺวา  กติปยานํ วิเสสนะของ มหาเถรานํๆ 

สาม้สัมพันธะใน ปตฺตจ้วรานิๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิคฺคเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อกาสิ  วตฺตํ อวุตตกัมมะใน อกาสิ ฯ 

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

๑๒๗. ตสฺส  เถรานํ  วสนฏฺ�านํ  สํวิทหนฺตสฺส  ปตฺตจ้วเร  ปฏิสาเมนฺตสฺเสว,  สมนฺธกาโร   

ชาโต ฯ

 ตสฺส  (สามเณรสฺส)  เถรานํ  วสนฏฺ�านํ  สํวิทหนฺตสฺส  ปตฺตจ้วเร  ปฏิสาเมนฺตสฺส  เอว  สมนฺธกาโร  

ชาโต ฯ

 สมนฺธกาโร อ.ความมืดสนิท  ชาโต เกิดแล้ว  ตสฺส  (สามเณรสฺส) แก่สามเณรนั�น   

สํวิทหนฺตสฺส ผู้จัดแจงอยู่  วสนฏฺฺฅิานํ ซึ่งท้่เป็นท้่อยู่  เถรานํ เพื่อพระเถระ ท.   

ปฏฺิสาเมนฺตสฺส  เอว เก็บงําอยู่นั่นเท้ยว  ปตฺตจีวเร ซึ่งบาตรและจ้วร ท. ฯ

 ความมืดสนิท เกิดแก่สามเณรนั�น ผู้กําลังจัดแจงท้่เป็นท้่อยู่ เพื่อพระเถระทั�งหลาย  
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เก็บงําบาตรและจ้วรทั�งหลายนั่นแหละ

 สมนฺธกาโร สุทธกัตตาใน ชาโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ สามเณรสฺสๆ  

สัมปทานใน ชาโต  เถรานํ สัมปทานใน สํวิทหนฺตสฺส วสนฏฺฅิานํ อวุตตกัมมะใน  

สํวิทหนฺตสฺสๆ วิเสสนะของ สามเณรสฺส  ปตฺตจ้วเร อวุตตกัมมะใน ปฏิสาเมนฺตสฺส   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปฏิสาเมนฺตสฺสๆ วิเสสนะของ สามเณรสฺส ฯ

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

๑๒๘. สาร้ปุตฺตตฺเถโร  อุปาสเก  อาห  “คจฺฉถ  อุปาสกา,  ตุมฺหากํ  อนฺธกาโร  ชาโตติ ฯ  

 สาร้ปุตฺตตฺเถโร  อุปาสเก  อาห  “(ตุมฺเห)  คจฺฉถ  อุปาสกา,  ตุมฺหากํ  อนฺธกาโร  ชาโตติ ฯ

   สารีปุตฺตตฺเถโร อ.พระสาร้บุตรผู้เถระ  อาห กล่าวแล้ว  อุปาสเก กะอุบาสก ท.  อิติ 

ว่า  “อุปาสกา ดูก่อนอุบาสก ท.  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  คจฺฉิถ จงไป,  อนฺธกาโร 

อ.ความมืด  ชาโต เกิดแล้ว  ตุมฺหากํ แก่ท่าน ท.”  อิติ ดังน้� ฯ

 พระสาร้บุตรเถระ กล่าวกะพวกอุบาสกว่า “อุบาสกทั�งหลาย พวกท่านจงไป, ความมืด 

เกิดแก่พวกท่านแล้ว”

 สาร้ปุตฺตตฺเถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุปาสเก อกถิตกัม

มะใน อาห  “อุปาสกา อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน คจฺฉถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,   

อนฺธกาโร สุทธกัตตาใน ชาโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  ตุมฺหากํ สัมปทานใน ชาโต”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๒๙. “ภนฺเต  อชฺช  ธมฺมสฺสวนทิวโส,  น  มยํ  คมิสฺสาม,  ธมฺมํ  สุณิสฺสาม,  อิโต  ปุพฺเพ   

ธมฺมสฺสวนมฺปิ  โน  นตฺถ้ติ ฯ

 (อุปาสกา)  “ภนฺเต  อชฺช  ธมฺมสฺสวนทิวโส  (โหติ),  น  มยํ  คมิสฺสาม,  (มยํ)  ธมฺมํ  สุณิสฺสาม,  

อิโต  (กาลโต)  ปุพฺเพ  ธมฺมสฺสวนมฺปิ  โน  นตฺถ้ติ  (อาหํสุ) ฯ

 (อุปาสกา) อ.อุบาสก ท.  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  อชฺช 

อ.วันน้�  ธมฺมสฺสวนทิวโส เป็นวันเป็นท้่ฟังซึ่งธรรม  (โหติ) ย่อมเป็น,  มยํ อ.กระผม 

ท.  น  คมิสฺสาม จักไม่ไป,  (มยํ) อ.กระผม ท.  สุณิสฺสาม จักฟัง  ธมฺมํ ซึ่งธรรม,  
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ธมฺมสฺสวสนมฺป ิแม้ อ.การฟังซึ่งธรรม  ปุพฺเพ ในกาลก่อน  อิโต  (กาลโต) แต่กาลน้�  

นตฺถิ ย่อมไม่ม้  โน แก่กระผม ท.”  อิติ ดังน้� ฯ

 พวกอุบาสกกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ วันน้� เป็นวันธัมมัสสวนะ, พวกกระผม จักไม่ไป,  

พวกกระผม จักฟังธรรม, แม้การฟังธรรมในกาลก่อน แต่กาลน้� ย่อมไม่ม้แก่พวก

กระผม”

 อุปาสกา สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อชฺช สัตตม้- 

ปัจจัตตะใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ธมฺมสฺสวนทิวโสๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  มยํ 

สุทธกัตตาใน คมิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน คมิสฺสาม,  มยํ 

สุทธกัตตาใน สุณิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน สุณิสฺสาม,   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ธมฺมสฺสวนํๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก   

อิโต วิเสสนะของ กาลโตๆ อปาทานใน ปุพฺเพๆ กาลสัตตม้ใน ธมฺมสฺสวนํ  โน สัมปทาน

ใน นตฺถิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๑๓๐. “เตนหิ  สามเณร  ท้ปํ  ชาเลตฺวา  ธมฺมสฺสวนกาลํ  อุคฺโฆเสห้ติ ฯ  

 (เถโร)  “เตนหิ  สามเณร  (ตฺวํ)  ท้ปํ  ชาเลตฺวา  ธมฺมสฺสวนกาลํ  อุคฺโฆเสห้ติ  (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามเณร ดูก่อนสามเณร  เตนหิ ถ้า

อย่างนั�น  (ตฺวํ) อ.เธอ  ทีปํ ยังประท้บ  ชาเลตฺวา ให้โพลงแล้ว  อุคฺโฆเสหิ จงป่าวร้อง  

ธมฺมสฺสสวนกาลํ ซึ่งกาลเป็นท้่ฟังซึ่งธรรม”  อิติ ดังน้� ฯ

 พระเถระกล่าวว่า “สามเณร ถ้าเช่นนั�น เธอจุดประท้ป จงป่าวร้องกาลเป็นท้่ฟังธรรม”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามเณร อาลปนะ  เตนหิ  

อุยโยชนัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อุคฺโฆเสหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ท้ปํ การิตกัมมะ  

ใน ชาเลตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุคฺโฆเสหิ  ธมฺมสฺสวนกาลํ อวุตตกัมมะใน  

อุคฺโฆเสหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๓๑. โส  ตถา  อกาสิ ฯ

 โส  (สามเณโร)  ตถา  อกาสิ ฯ
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 โส  (สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั�น ฯ

 สามเณรนั�น ได้ทําเหมือนอย่างนั�น

 โส วิเสสนะของ สามเณโรๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตถา กิริยา- 

วิเสสนะใน อกาสิ ฯ

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

๑๓๒. อถ  นํ  เถโร  อาห  “ติสฺส  ตว  อุปฏฺ�ากา  ‘ธมฺมํ  โสตุกามมฺหาติ  วทนฺติ,  กเถหิ  เตสํ   

ธมฺมนฺติ ฯ

 อถ  นํ  (สามเณรํ)  เถโร  อาห  “ติสฺส  ตว  อุปฏฺ�ากา  ‘(มยํ)  ธมฺมํ  โสตุกามา  อมฺห”  อิติ   

วทนฺติ,  (ตฺวํ)  กเถหิ  เตสํ  (อุปฏฺฅิากานํ)  ธมฺมนฺติ ฯ

 อถ ครั�งนั�น  เถโร อ.พระเถระ  อาห กล่าวแล้ว  นํ  (สามเณรํ) กะสามเณรนั�น  อิติ ว่า  

“ติสฺส ดูก่อนติสสะ  อุปฏฺฺฅิากา อ.อุปัฏฐาก ท.  ตว ของเธอ  วทนฺติ ย่อมกล่าว  อิติ 

ว่า  ‘(มยํ) อ.ข้าพเจ้า ท.  โสตุกามา เป็นผู้ใคร่เพื่ออันฟัง  ธมฺมํ ซึ่งธรรม  อมฺห ย่อม

เป็น’  อิติ ดังน้�,  (ตฺวํ) อ.เธอ  กเถหิ จงกล่าว  ธมฺมํ ซึ่งธรรม  เตสํ  (อุปฏฺฺฅิากานํ)  

แก่อุปัฏฐาก ท. เหล่านั�น”  อิติ ดังน้� ฯ

 ครั�งนั�น พระเถระ กล่าวกะสามเณรนั�นว่า “ติสสะ อุปัฏฐากทั�งหลายของเธอ ย่อมกล่าว

ว่า ‘พวกเรา เป็นผู้ประสงค์เพื่อจะฟังธรรม’, ขอเธอจงกล่าวธรรมแก่อุปัฏฐากเหล่านั�น

เถิด”

 อถ กาลสัตตม้  เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ  

สามเณรํๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “ติสฺส อาลปนะ  อุปฏฺฅิากา สุทธกัตตาใน วทนฺติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตว สาม้สัมพันธะใน อุปฏฺฅิากา  ‘มยํ สุทธกัตตาใน อมฺหๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน โสตุกามาๆ วิกติกัตตาใน อมฺห’  อิติศัพท์ 

อาการะใน วทนฺติ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน กเถหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ วิเสสนะ

ของ อุปฏฺฅิากานํๆ สัมปทานใน กเถหิ  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน กเถหิ”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน อาห ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๓๓. อุปาสกา  เอกปฺปหาเรเนว  อุฏฺ�าย  “ภนฺเต  อมฺหากํ  อยฺโย  ‘สุขิตา  โหถ,  ทุกฺขา   

มุจฺจถาติ  อิมานิ  เทฺว  ปทานิ  �เปตฺวา  อญฺฺญฺํ  ธมฺมกถํ  น  ชานาติ,  อมฺหากํ   

อญฺฺญฺํ  ธมฺมกถิกํ  เทถาติ  วทึสุ ฯ

 อุปาสกา  เอกปฺปหาเรน  เอว  อุฏฺ�าย  “ภนฺเต  อมฺหากํ  อยฺโย  ‘(ตุมฺเห)  สุขิตา  โหถ,  (ตุมฺเห)  

ทุกฺขา  มุจฺจถาติ  อิมานิ  เทฺว  ปทานิ  �เปตฺวา  อญฺฺญฺํ  ธมฺมกถํ  น  ชานาติ,  (ตุมฺเห)  อมฺหากํ  

อญฺฺญฺํ  ธมฺมกถิกํ  เทถาติ  วทึสุ ฯ

 อุปาสกา อ.อุบาสก ท.  อุฏฺฺฅิาย ลุกขึ�นแล้ว  เอกปฺปหาเรน  เอว โดยการประหารครั�ง

เด้ยวนั่นเท้ยว  วทึสุ กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  อยฺโย อ.พระคุณ

เจ้า  อมฺหากํ ของกระผม ท.  ฅิเปตฺวา เว้น  ปทานิ ซึ่งบท ท.  เทฺว สอง  อิมานิ  

เหล่าน้�  อิติ คือ  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  สุขิตา เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความสุข  โหถ จงเป็น,  

(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  มุจฺจถ จงพ้น  ทุกฺขา จากความทุกข์”  อิติ ดังน้�  น  ชานาติ 

ย่อมไม่รู้  ธมฺมกถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม  อญฺฃํ อย่างอื่น,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน 

ท.  เทถ ขอจงให้  ธมฺมกถิกํ ซึ่งพระธรรมกถึก  อญฺฃํ รูปอื่น  อมฺหากํ แก่กระผม 

ท.”  อิติ ดังน้� ฯ

 พวกอุบาสก ลุกขึ�นพร้อมกันท้เด้ยว กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พระคุณเจ้าของพวกกระผม 

เว้น ๒ บทเหล่าน้� คือ ‘ขอพวกท่านจงเป็นผู้ม้ความสุข, ขอพวกท่านจงพ้นจากทุกข์’ 

ดังน้� ย่อมไม่รู้ธรรมกถาอย่างอื่น, ขอพวกท่านจงให้พระธรรมกถึกรูปอื่น แก่พวก

กระผมเถิด”

 อุปาสกา สุทธกัตตาใน วทึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

เอกปฺปหาเรนๆ ตติยาวิเสสนะใน อุฏฺฅิายๆ ปุพพกาลกิริยาใน วทึสุ  “ภนฺเต อาลปนะ  

อยฺโย สุทธกัตตาใน ชานาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สาม้สัมพันธะใน อยฺโย  

‘ตุมฺเห สุทธกัตตาใน โหถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สุขิตา วิกติกัตตาใน โหถ,  ตุมฺเห  

สุทธกัตตาใน มุจฺจถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทุกฺขา อปาทานใน มุจฺจถ’  อิติศัพท์  

สรูปะใน อิมานิ  เทฺว  ปทานิ  อิมานิ ก็ด้  เทฺว ก็ด้ วิเสสนะของ ปทานิๆ อวุตตกัมมะใน 

ฅิเปตฺวาๆ กิริยาวิเสสนะใน ชานาติ  อญฺฺฃํ วิเสสนะของ ธมฺมกถํๆ อวุตตกัมมะใน  

ชานาติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ชานาติ,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน เทถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อมฺหากํ สัมปทานใน เทถ  อญฺฺฃํ วิเสสนะของ ธมฺมกถิกํๆ อวุตตกัมมะใน เทถ”   
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อิติศัพท์ อาการะใน วทึสุ ฯ  

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

๑๓๔. สามเณโร  ปน  อรหตฺตํ  ปตฺวาปิ  เนว  เตสํ  ธมฺมกถํ  กเถสิ ฯ  

 สามเณโร  ปน  อรหตฺตํ  ปตฺวาปิ  เนว  เตสํ  (อุปฏฺฅิากานํ)  ธมฺมกถํ  กเถสิ ฯ

 ปน ก็  สามเณโร อ.สามเณร  ปตฺวาปิ แม้บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระ-

อรหันต์  เนว  กเถสิ ไม่กล่าวแล้วนั่นเท้ยว  ธมฺมกถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม  

เตสํ  (อุปฏฺฺฅิากานํ) แก่อุปัฏฐาก ท. เหล่านั�น ฯ

 ก็สามเณร แม้บรรลุพระอรหัตแล้ว ก็ไม่กล่าวธรรมกถาแก่อุปัฏฐากเหล่านั�นเลย

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  สามเณโร สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อรหตฺตํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน ปตฺวา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ปตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน กเถสิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นๆ ศัพท์ ปฏิเสธะใน กเถสิ  เตสํ วิเสสนะ

ของ อุปฏฺฅิากานํๆ สัมปทานใน กเถสิ  ธมฺมกถํ อวุตตกัมมะใน กเถสิ ฯ

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

๑๓๕. ตทา  ปน  นํ  อุปชฺฌาโย  “สามเณร  กถํ  ปน  สุขิตา  โหนฺติ,  ทุกฺขา  มุจฺจนฺติ;  อิเมสํ   

โน  ทฺวินฺนํ  ปทานํ  อตฺถํ  กเถห้ติ  อาห ฯ

 ตทา  ปน  นํ  (สามเณรํ)  อุปชฺฌาโย  “สามเณร  (ชนา)  กถํ  ปน  สุขิตา  โหนฺติ,  (กถํ)  ทุกฺขา  

มุจฺจนฺติ;  (ตฺวํ)  อิเมสํ  โน  ทฺวินฺนํ  ปทานํ  อตฺถํ  กเถห้ติ  อาห ฯ

 ปน ก็  ตทา ในกาลนั�น  อุปชฺฌาโย อ.พระอุปัชฌาย์  อาห กล่าวแล้ว  นํ  (สามเณรํ) 

กะสามเณรนั�น  อิติ ว่า  “สามเณร ดูก่อนสามเณร  ปน ก็  (ชนา) อ.ชน ท.  สุขิตา 

เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความสุข  โหนฺติ ย่อมเป็น  กถํ อย่างไร,  มุจฺจนฺติ ย่อมพ้น  ทุกฺขา 

จากทุกข์  (กถํ) อย่างไร;  (ตฺวํ) อ.เธอ  กเถหิ จงกล่าว  อตฺถํ ซึ่งเนื�อความ  ปทานํ 

ของบท ท.  ทฺวินฺนํ สอง  อิเมสํ เหล่าน้�  โน แก่เรา ท.”  อิติ ดังน้� ฯ

 ก็ในคราวนั�น พระอุปัชฌาย์ กล่าวกะสามเณรนั�นว่า “สามเณร ก็พวกชน เป็นผู้ม้ความ

สุขอย่างไร ? ย่อมพ้นจากทุกข์อย่างไร ? เธอจงกล่าวเนื�อความแห่งบททั�ง ๒ เหล่าน้�

แก่พวกเราเถิด”
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 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ตทา กาลสัตตม้  อุปชฺฌาโย สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ สามเณรํๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “สามเณร อาลปนะ  

ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ชนา สุทธกัตตาใน โหนฺติ และมุจฺจนฺติ  โหนฺติ ก็ด้   

มุจฺจนฺติ ก็ด้ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กถํ ปุจฉนัตถะ  สุขิตา วิกติกัตตาใน โหนฺติ,   

กถํ ปุจฉนัตถะ ทุกฺขา อปาทานใน มุจฺจนฺติ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน กเถหิๆ อาขยาตบท- 

กัตตุวาจก อิเมสํ ก็ด้  ทฺวินฺนํ ก็ด้ วิเสสนะของ ปทานํๆ สาม้สัมพันธะใน อตฺถํๆ  

อวุตตกัมมะใน กเถหิ  โน สัมปทานใน กเถหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๑๓๖. โส  “สาธุ  ภนฺเตติ  จิตฺตว้ชนึ  คเหตฺวา  ธมฺมาสนํ  อภิรุยฺห  ปญฺฺจหิ  นิกาเยหิ  อตฺถญฺฺจ   

การณญฺฺจ  อากฑฺฒิตฺวา  ฆนวสฺสํ  วสฺสนฺโต  จาตุท้ปกมหาเมโฆ  วิย  ขนฺธธาตุ- 

อายตนโพธิปกฺขิยธมฺเม  วิภชนฺโต  อรหตฺตนิกูเฏน  ธมฺมกถํ  กเถตฺวา  “ภนฺเต  เอวํ   

อรหตฺตปฺปตฺตสฺส  สุขํ  โหติ,  อรหตฺตปฺปตฺโตเยว  ทุกฺขา  มุจฺจติ,  เสสชนา   

ชาติทุกฺขาท้หิ  เจว  นิรยทุกฺขาท้หิ  จ  น  ปริมุจฺจนฺต้ติ  อาห ฯ

 โส  (สามเณโร)  “สาธุ  ภนฺเตติ  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา)  จิตฺตว้ชนึ  คเหตฺวา  ธมฺมาสนํ  อภิรุยฺห  

ปญฺฺจหิ  นิกาเยหิ  อตฺถํ  จ  การณํ  จ  อากฑฺฒิตฺวา  ฆนวสฺสํ  วสฺสนฺโต  จาตุท้ปกมหาเมโฆ  วิย   

ขนฺธธาตุอายตนโพธิปกฺขิยธมฺเม  วิภชนฺโต  อรหตฺตนิกูเฏน  ธมฺมกถํ  กเถตฺวา  “ภนฺเต  เอวํ   

อรหตฺตปฺปตฺตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  สุขํ  โหติ,  อรหตฺตปฺปตฺโต  เอว  (ปุคฺคโล)  ทุกฺขา  มุจฺจติ,  เสสชนา  

ชาติทุกฺขาท้หิ  (ทุกฺเขหิ)  เจว  นิรยทุกฺขาท้หิ  (ทุกฺเขหิ)  จ  น  ปริมุจฺจนฺต้ติ  อาห ฯ

 โส  (สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  (สมฺปฏฺิจฺฉิิตฺวา) รับพร้อมแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่

ท่านผู้เจริญ  สาธุ อ.ด้ละ”  อิติ ดังน้�  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  จิตฺตวีชนึ ซึ่งพัดอันวิจิตร  

อภิรุยฺห ขึ�นเฉพาะแล้ว  ธมฺมาสนํ สู่ธรรมาสน์  อากฑฺฒํิตฺวา คร่ามาแล้ว  อตฺถํ  จ 

ซึ่งเนื�อหาด้วย  การณํ  จ ซึ่งเหตุด้วย  นิกาเยหิ จากนิกาย ท.  ปญฺจหิ ห้า  วิภชนฺโต 

จําแนกอยู่  ขนฺธธาตุอายตนโพธิปกฺขิยธมฺเม ซึ่งขันธ์ ธาตุ อายตนะ และโพธิปักขิย- 

ธรรม ท.  จาตุทีปกมหาเมโฆ  วิย ราวกะ อ.เมฆใหญ่อันตั�งขึ�นแล้วในทว้ปส้่   

ฆนวสฺสํ  วสฺสนฺโต อันยังฝนลูกเห็บ ให้ตกอยู่  กเถตฺวา กล่าวแล้ว  ธมฺมกถํ ซึ่งวาจา

เป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม  อรหตฺตนิกูเฏฺน ด้วยยอดแห่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  

อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  สุขํ อ.ความสุข  โหติ ย่อมม้  
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(ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคล  อรหตฺตปฺปตฺตสฺส ผู้บรรลุแล้วซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  

เอวํ อย่างน้�,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อรหตฺตปฺปตฺโต  เอว ผู้บรรลุแล้วซึ่งความเป็นแห่ง

พระอรหันต์นั่นเท้ยว  มุจฺจติ ย่อมพ้น  ทุกฺขา จากความทุกข์,  เสสชนา อ.ชนผู้เหลือ 

ท.  น  ปริมุจฺจนฺติ ย่อมไม่พ้นรอบ  (ทุกฺเขหิ) จากทุกข์ ท.  ชาติทุกฺขาทีหิ ม้ทุกข์ 

ในเพราะชาติเป็นต้น  เจว ด้วยนั่นเท้ยว  (ทุกฺเขหิ) จากทุกข์ ท.  นิรยทุกฺขาทีหิ  

ม้ทุกข์ในนรกเป็นต้น  จ ด้วย”  อิติ ดังน้� ฯ

 สามเณรนั�น รับว่า “ได้ครับ ท่านผู้เจริญ” แล้วถือเอาพัดอันวิจิตร ขึ�นสู่ธรรมาสน์ ดึง

เนื�อหา และเหตุจากนิกาย ๕ นิกาย จําแนกขันธ์ ธาตุ อายตนะ และโพธิปักขิยธรรม 

ดุจเมฆใหญ่ท้่ตั�งขึ�นจากทว้ปทั�ง ๔ ยังฝนลูกเห็นให้ตกอยู่ กล่าวธรรมกถาด้วยยอด

แห่งความเป็นพระอรหันต์ กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ความสุขย่อมม้แก่บุคคลผู้บรรลุ 

พระอรหัตอย่างน้�, บุคคลผู้บรรลุพระอรหัตเท่านั�น ย่อมพ้นจากทุกข์, พวกชนท้่เหลือ 

ย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ทั�งหลายม้ทุกข์ในเพราะชาติเป็นต้น และทุกข์ในนรกเป็นต้น”

 โส วิเสสนะของ สามเณโรๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต 

อาลปนะ  สาธุ สัมปฏิจฉนัตถลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน สมฺปฏิจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน คเหตฺวา  จิตฺตว้ชนึ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน อภิรุยฺห   

ธมฺมาสนํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน อภิรุยฺหๆ ปุพพกาลกิริยาใน อากฑฺฒิตฺวา  ปญฺฺจหิ  

วิเสสนะของ นิกาเยหิๆ อปาทานใน อตฺถํ และ การณํ  อตฺถํ ก็ด้  การณํ ก็ด้ อวุตต- 

กัมมะใน อากฑฺฒิตฺวา  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ อตฺถํ และ การณํ   

อากฑฺฒิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิภชนฺโต  ฆนวสฺสํ การิตกัมมะใน วสฺสนฺโตๆ  

วิเสสนะของ จาตุท้ปกมหาเมโฆๆ อุปมาลิงคัตถะ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ  

ฆนวสฺสํ  วสฺสนฺโต  จาตุท้ปกมหาเมโฆ,  ขนฺธธาตุอายตนโพธิปกฺขิยธมฺเม อวุตต- 

กัมมะใน วิภชนฺโตๆ อัพภันตรกิิริยาของ สามเณโร  อรหตฺตนิกูเฏน กรณะใน กเถตฺวา  

ธมฺมกถํ อวุตตกัมมะใน กเถตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “ภนฺเต อาลปนะ  สุขํ สุทธ-

กัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน โหติ  อรหตฺตปฺปตฺตสฺส  

วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ สัมปทานใน โหติ,  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อรหตฺตปฺ- 

ปตฺโตๆ วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน มุจฺจติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทุกฺขา  

อปาทานใน มุจฺจติ,  เสสชนา สุทธกัตตาใน ปริมุจฺจนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   
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ชาติทุกฺขาท้หิ วิเสสนะของ ทุกฺเขหิ  นิรยทุกฺขาท้หิ วิเสสนะของ ทุกฺเขหิๆ สองบท  

อปาทานใน ปริมุจฺจนฺติ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ

เข้ากับ ชาติทุกฺขาท้หิ และนิรยทุกฺขาท้หิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปริมุจฺจนฺติ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ

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

๑๓๗. “สาธุ  สามเณร  สุกถิโต  เต  ปทภาโณ,  อิทานิ  สรภาณํ  ภณาห้ติ ฯ  

 (เถโร)  “สาธุ  สามเณร,  สุกถิโต  เต  ปทภาโณ,  (ตฺวํ)  อิทานิ  สรภาณํ  ภณาห้ติ  (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามเณร ดูก่อนสามเณร  สาธุ 

อ.ด้ละ,  ปทภาโณ อ.การกล่าวด้วยบท  เต อันเธอ  สุกถิโต กล่าวด้แล้ว,  (ตฺวํ) อ.เธอ  

ภณาหิ จงกล่าว  สรภาณํ กล่าวสรภัญญะ  อิทานิ ในกาลน้�”  อิติ ดังน้� ฯ

 พระเถระ กล่าวว่า “ด้แล้ว สามเณร, การกล่าวด้วยบท เธอกล่าวด้แล้ว,  เธอจงกล่าว 

สรภัญญะในบัดน้�เถิด”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามเณร อาลปนะ  สาธุ ลิงคัตถะ,   

ปทภาโณ วุตตกัมมะใน สุกถิโตๆ กิตบทกัมมวาจก  เต อนภิหิตกัตตาใน สุกถิโต,  ตฺวํ 

สุทธกัตตาใน ภณาหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิทานิ กาลสัตตม้ใน ภณาหิ  สรภาณํ 

กิริยาวิเสสนะใน ภณาหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๓๘. โส  สรภาณมฺปิ  ภณิ ฯ  

 โส  (สามเณโร)  สรภาณมฺปิ  ภณิ ฯ

 โส  (สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  ภณิ กล่าวแล้ว  สรภาณมฺปิ แม้กล่าวสรภัญญะ ฯ

 สามเณรนั�น กล่าวแม้สรภัญญะ

 โส วิเสสนะของ สามเณโรๆ สุทธกัตตาใน ภณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ สรภาณํๆ กิริยาวิเสสนะใน ภณิ ฯ

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

๑๓๙. อรุเณ  อุคฺคจฺฉนฺเต,  สามเณรสฺส  อุปฏฺ�ากมนุสฺสา  เทฺว  ภาคา  อเหสุํ ฯ
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 อรุเณ ครั�นเมื่ออรุณ  อุคฺคจฺฉินฺเต ขึ�นไปอยู่,  อุปฏฺฺฅิากมนุสฺสา อ.มนุษุย์ผู้เป็น

อุปัฏฐาก ท.  สามเณรสฺส ของสามเณร  ภาคา เป็นส่วน ท.  เทฺว สอง  อเหสุํ ได้

เป็นแล้ว ฯ

   เมื่ออรุณ ขึ�นไปอยู่, พวกมนุษุย์ผู้เป็นอุปัฏฐากของสามเณร ได้แบ่งเป็น ๒ พวก

 อรุเณ ลักขณะใน อุคฺคจฺฉนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  อุปฏฺฅิากมนุสฺสา สุทธกัตตาใน อเหสุํๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  สามเณรสฺส สาม้สัมพันธะใน อุปฏฺฅิากมนุสฺสา  เทฺว วิเสสนะ

ของ ภาคาๆ วิกติกัตตาใน อเหสุํ ฯ

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

๑๔๐. เอกจฺเจ  “น  วต  โน  อิโต  ปุพฺเพ  เอวรูโป  กกฺขโฬ  ทิฏฺ�ปุพฺโพ,  กถญฺฺหิ  นาม  เอวรูปํ   

ธมฺมกถํ  ชานนฺโต  เอตฺตกํ  กาลํ  มาตาปิตุฏฺ�าเน  �ตฺวา  อุปฏฺ�หนฺตานํ  มนุสฺสานํ   

เอกมฺปิ  ธมฺมปทํ  น  กเถส้ติ  กุชฺฌึสุ ฯ

 เอกจฺเจ  (อุปฏฺฅิากา)  “น  วต  โน  อิโต  (กาลโต)  ปุพฺเพ  เอวรูโป  กกฺขโฬ  (ปุคฺคโล)   

ทิฏฺ�ปุพฺโพ  (โหติ),  (โส  สามเณโร)  กถํ  หิ  นาม  เอวรูปํ  ธมฺมกถํ  ชานนฺโต  เอตฺตกํ  กาลํ   

มาตาปิตุฏฺ�าเน  �ตฺวา  อุปฏฺ�หนฺตานํ  มนุสฺสานํ  เอกมฺปิ  ธมฺมปทํ  น  กเถส้ติ  กุชฺฌึสุ ฯ

 (อุปฏฺฺฅิากา) อ.อุปัฏฐาก ท.  เอกจฺเจ บางพวก  กุชฺฌึสุ โกรธแล้ว  อิติ ว่า  “(ปุคฺคโล) 

อ.บุคคล  กกฺขโฬ ผู้หยาบกระด้าง  เอวรูโป ผู้ม้อย่างน้�เป็นรูป  โน  ทิฏฺฺฅิปุพฺโพ เป็น

ผู้ อันเรา ท. เห็นแล้วในกาลก่อน  ปุพฺเพ ในกาลก่อน  อิโต  (กาลโต) แต่กาลน้�  

(โหติ) ย่อมเป็น  น  วต หามิได้หนอ,  (โส  สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  ชานนฺโต รู้อยู่   

ธมฺมกถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม  เอวรูปํ อันม้อย่างน้�เป็นรูป  น  กเถสิ ไม่

กล่าวแล้ว  ธมฺมปทํ ซึ่งบทแห่งธรรม  เอกมฺปิ แม้บทหนึ่ง  มนุสฺสานํ แก่มนุษุย์ ท.  

มาตาปิตุฏฺฺ�าเน  �ตฺวา  อุปฏฺฺ�หนฺตานํ ผู้ดํารงอยู่แล้ว ในฐานะแห่งมารดาและบิดา 

อุปัฏฐากอยู่  กาลํ ตลอดกาล  เอตฺตกํ อันม้ประมาณเท่าน้�  กถํ  หิ  นาม ชื่ออย่างไร

เล่า”  อิติ ดังน้� ฯ

 อุปัฏฐากบางพวก โกรธว่า “บุคคลผู้หยาบกระด้างเห็นปานน้� พวกเราไม่เคยเห็นแล้ว

ในกาลก่อนแต่กาลน้�, สามเณรนั�น รู้ธรรมกถาอันเห็นปานน้� ก็ไม่กล่าวธรรมบทแม้บท 

หนึ่ง แก่พวกมนุษุย์ผู้ดํารงอยู่ในฐานะแห่งมารดาและบิดาอุปัฏฐากอยู่ ตลอดระยะเวลา 
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ม้ประมาณเท่าน้� ชื่ออย่างไรเล่า ?” 

 เอกจฺเจ วิเสสนะของ อุปฏฺฅิากาๆ สุทธกัตตาใน กุชฺฌึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

“เอวรูโป ก็ด้  กกฺขโฬ ก็ด้ วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  วตศัพท์ สังเวคัตถะ  โน อนภิหิตกัตตาใน ทิฏฺฅิ-   

อิโต วิเสสนะของ กาลโตๆ อปาทานใน ปุพฺเพๆ กาลสัตตม้ใน ทิฏฺฅิปุพฺโพๆ วิกติกัตตา 

ใน โหติ,  โส วิเสสนะของ สามเณโรๆ สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

กถํ  หิ  นาม ปุจฉนัตถะ  เอวรูปํ วิเสสนะของ ธมฺมกถํๆ อวุตตกัมมะใน ชานนฺโตๆ 

อัพภันตรกิริยาของ สามเณโร  เอตฺตกํ วิเสสนะของ กาลํๆ อัจจันตสังโยคะใน ฅิตฺวา  

มาตาปิตุฏฺฅิาเน วิสยาธาระใน ฅิตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน อุปฏฺฅิหนฺตานํๆ วิเสสนะ

ของ มนุสฺสานํๆ สัมปทานใน กเถสิ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เอกํๆ วิเสสนะของ  

ธมฺมปทํๆ อวุตตกัมมะใน กเถสิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน กเถสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

กุชฺฌึสุ ฯ

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

๑๔๑. เอกจฺเจ  “ลาภา  วต  โน,  เย  มยํ  เอวรูปํ  ภทนฺตํ  คุณํ  วา  อคุณํ  วา  อชานนฺตาปิ   

อุปฏฺ�หิมฺหา,  อิทานิ  ปนสฺส  สนฺติเก  ธมฺมํ  โสตํุ  ลภิมฺหาติ  ตุสฺสึสุ ฯ

 เอกจฺเจ  (อุปฏฺฅิากา)  “ลาภา  วต  (เตสํ)  โน  (โหนฺติ),  เย  มยํ  เอวรูปํ  ภทนฺตํ  คุณํ  วา   

อคุณํ  วา  อชานนฺตาปิ  อุปฏฺ�หิมฺหา,  (มยํ)  อิทานิ  ปน  อสฺส  (สามเณรสฺส)  สนฺติเก  ธมฺมํ  โสตํุ   

ลภิมฺหาติ  ตุสฺสึสุ ฯ

 (อุปฏฺฺฅิากา) อ.อุปัฏฐาก ท.  เอกจฺเจ บางพวก  ตุสฺสึสุ ยินด้แล้ว  อิติ ว่า  “เย  มยํ 

อ.เรา ท. เหล่าใด  อชานนฺตาปิ แม้ไม่รู้อยู่  คุณํ ซึ่งคุณ  วา หรือ  วา หรือว่า  อคุณํ 

ซึ่งโทษุมิใช่คุณ  อุปฏฺฺฅิหิมฺหา อุปัฏฐากแล้ว  ภทนฺตํ ซึ่งท่านผู้เจริญ  เอวรูปํ ผู้ม้อย่าง

น้�เป็นรูป,  ลาภา  วต อ.ลาภ ท. หนอ  (เตสํ)  โน ของเรา ท. เหล่านั�น  (โหนฺติ) ย่อม

เป็น,  ปน แต่ว่า  (มยํ) อ.เรา ท.  ลภิมฺหา ได้แล้ว  โสตุํ เพื่ออันฟัง  ธมฺมํ ซึ่งธรรม  

สนฺติเก ในสํานัก  อสฺส  (สามเณรสฺส) ของสามเณรนั�น  อิทานิ ในกาลน้�”  อิติ ดังน้� ฯ

 อุปัฏฐากบางพวก พากันยินด้ว่า “พวกเราเหล่าใด แม้ไม่รู้คุณ หรือว่าสิ่งมิใช่คุณ  

อุปัฏฐากท่านผู้เจริญผู้เห็นปานน้�, ลาภทั�งหลายหนอ ของพวกเรา, แต่ว่าพวกเราได้

เพื่อจะฟังธรรมในสํานักของสามเณรนั�น ในบัดน้�”
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    เอกจฺเจ วิเสสนะของ อุปฏฺฅิากาๆ สุทธกัตตาใน ตุสฺสึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ลาภา 

สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วตศัพท์ อัจฉริยัตถะ  เตสํ วิเสสนะของ โนๆ 

สาม้สัมพันธะใน ลาภา,  เย วิเสสนะของ มยํๆ สุทธกัตตาใน อุปฏฺฅิหิมฺหาๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เอวรูปํ วิเสสนะของ ภทนฺตํๆ อวุตตกัมมะใน อุปฏฺฅิหิมฺหา  คุณํ ก็ด้  อคุณํ ก็ด้ 

อวุตตกัมมะใน อชานนฺตา  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ คุณํ และ อคุณํ  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ อชานนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ มยํ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  มยํ 

สุทธกัตตาใน ลภิมฺหาๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิทานิ กาลสัตตม้ใน ลภิมฺหา  อสฺส  

วิเสสนะของ สามเณรสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระใน โสตุํ  ธมฺมํ อวุตต-

กัมมะใน โสตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน ลภิมฺหา”  อิติศัพท์ อาการะใน ตุสฺสึสุ ฯ  

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

๑๔๒. สมฺมาสมฺพุทฺโธปิ  ตํ  ทิวสํ  ปจฺจูสสมเย  โลกํ  โอโลเกนฺโต  วนวาสิติสฺสสฺส  อุปฏฺ�าเก   

อตฺตโน  ญฺาณชาลสฺส  อนฺโต  ปวิฏฺเ�  ทิสฺวา  “กินฺนุ  โข  ภวิสฺสต้ติ  อาวชฺชนฺโต  

อิมมตฺถํ  อุปธาเรสิ  “วนวาสิติสฺสสฺส  อุปฏฺ�ากา  เอกจฺเจ  กุทฺธา,  เอกจฺเจ  ตุฏฺ�า,   

มยฺหํ  ปุตฺตสฺส  ปน  สามเณรสฺส  กุทฺธา  นิรยคามิโน  ภวิสฺสนฺติ,  คนฺตพฺพเมว  ตตฺถ 

มยา,  มยิ  คเต,  สพฺเพปิ  เต  สามเณเร  เมตฺตจิตฺตํ  กตฺวา  ทุกฺขา  มุจฺจิสฺสนฺต้ติ ฯ

 สมฺมาสมฺพุทฺโธปิ  ตํ  ทิวสํ  ปจฺจูสสมเย  โลกํ  โอโลเกนฺโต  วนวาสิติสฺสสฺส  อุปฏฺ�าเก  อตฺตโน   

ญฺาณชาลสฺส  อนฺโต  ปวิฏฺเ�  ทิสฺวา  “กินฺนุ  โข  (การณํ)  ภวิสฺสต้ติ  อาวชฺชนฺโต  อิมํ  อตฺถํ   

อุปธาเรสิ  “วนวาสิติสฺสสฺส  อุปฏฺ�ากา  เอกจฺเจ  กุทฺธา,  เอกจฺเจ  ตุฏฺ�า,  มยฺหํ  ปุตฺตสฺส  ปน   

สามเณรสฺส  กุทฺธา  (อุปฏฺฅิากา)  นิรยคามิโน  ภวิสฺสนฺติ,  คนฺตพฺพํ  เอว  ตตฺถ  (ฅิาเน)  มยา,   

มยิ  คเต,  สพฺเพปิ  เต  (อุปฏฺฅิากา)  สามเณเร  เมตฺตจิตฺตํ  กตฺวา  ทุกฺขา  มุจฺจิสฺสนฺต้ติ ฯ

 สมฺมาสมฺพุทฺโธปิ แม้ อ.พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  โอโลเกนฺโต ทรงตรวจดูอยู่  โลกํ ซึ่ง

สัตว์โลก  ปจฺจูสสมเย ในสมัยเป็นท้่ขจัดเส้ยเฉพาะซึ่งมืด  ตํ  ทิวสํ ในวันนั�น  ทิสฺวา 

ทรงเห็นแล้ว  อุปฏฺฺฅิาเก ซึ่งอุปัฏฐาก ท.  วนวาสิติสฺสสฺส ของสามเณรชื่อว่าวนวาส้-

ติสสะ  ปวิฏฺฺเฅิ ผู้เข้าไปแล้ว  อนฺโต ในภายใน  ฃาณชาลสฺส แห่งข่ายคือพระญาณ  

อตฺตโน ของพระองค์  อาวชฺชนฺโต ทรงใคร่ครวญอยู่  อิติ ว่า  “(การณํ) อ.เหตุ  กินฺนุ  

โข อะไรหนอแล  ภวิสฺสติ จักม้”  อิติ ดังน้�  อุปธาเรสิ ทรงใคร่ครวญแล้ว  อิมํ  อตฺถํ 

ซึ่งเนื�อความน้�  อิติ ว่า  “อุปฏฺฺฅิากา อ.อุปัฏฐาก ท.  วนวาสิติสฺสสฺส ของสามเณร
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ชื่อว่าวนวาส้ติสสะ  เอกจฺเจ บางพวก  กุทฺธา โกรธแล้ว,  เอกจฺเจ บางพวก  ตุฏฺฺฅิา 

ยินด้แล้ว,  ปน ก็  (อุปฏฺฺฅิากา) อ.อุปัฏฐาก ท.  กุทฺธา ผู้โกรธแล้ว  สามเณรสฺส ต่อ

สามเณร  ปุตฺตสฺส ผู้เป็นบุตร  มยฺหํ ของเรา  นิรยคามิโน เป็นผู้ไปสู่นรกโดยปกติ   

ภวิสฺสนฺติ จักเป็น,  มยา อันเรา  คนฺตพฺพํ  เอว พึงไปนั่นเท้ยว  ตตฺถ  (ฅิาเน) ใน

ท้่นั�น,  มยิ ครั�นเมื่อเรา  คเต ไปแล้ว,  เต  (อุปฏฺฺฅิากา) อ.อุปัฏฐาก ท. เหล่านั�น   

สพฺเพปิ แม้ทั�งปวง  กตฺวา กระทําแล้ว  เมตฺตจิตฺตํ ซึ่งจิตดวงประกอบแล้วด้วยเมตตา  

สามเณเร ในสามเณร  มุจฺจิสฺสนฺติ จักพ้น  ทุกฺขา จากทุกข์”  อิติ ดังน้� ฯ

 แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งในวันนั�น ทอดพระเนตร

เหล่าอุปัฏฐากของวนวาส้ติสสสามเณร ผู้เข้าไปในภายในแห่งข่ายคือพระญาณของ

พระองค์ ทรงใคร่ครวญอยู่ว่า “เหตุอะไรหนอแล จักม้” ทรงใคร่ครวญเนื�อความน้�

ว่า “พวกอุปัฏฐากของวนวาส้ติสสสามเณร บางพวกโกรธ บางพวกยินด้, ก็พวก

อุปัฏฐากผู้โกรธต่อสามเณรผู้เป็นบุตรของเรา มักจักเป็นผู้ไปสู่นรก, เราควรไปในท้่นั�น

นั่นแหละ, เมื่อเราไปแล้ว, อุปัฏฐากเหล่านั�นแม้ทั�งหมด ทําเมตตาจิตในสามเณร จัก

พ้นจากทุกข์ได้”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สมฺมาสมฺพุทฺโธๆ สุทธกัตตาใน อุปธาเรสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ ทิวสํๆ ทุติยากาลสัตตม้ใน โอโลเกนฺโต  ปจฺจูสสมเย  

กาลสัตตม้ใน โอโลเกนฺโต  โลกํ อวุตตกัมมะใน โอโลเกนฺโตๆ อัพภันตรกิริยา

ของ สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วนวาสิติสฺสสฺส สาม้สัมพันธะใน อุปฏฺฅิาเกๆ อวุตตกัมมะใน  

ทิสฺวา  อตฺตโน สาม้สัมพันธะใน ฃาณชาลสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน อนฺโตๆ วิสยาธาระ 

ใน ปวิฏฺเฅิๆ วิเสสนะของ อุปฏฺฅิาเก  ทิสฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อาวชฺชนฺโต  “การณํ  

สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กินฺนุ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์  

วจนาลังการะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาวชฺชนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สมฺมาสมฺพุทฺโธ   

อิมํ วิเสสนะของ อตฺถํๆ อวุตตกัมมะใน อุปธาเรสิ  “อุปฏฺฅิากา สุทธกัตตาใน กุทฺธา 

และ ตุฏฺฅิา  กุทฺธา ก็ด้  ตุฏฺฅิา ก็ด้ กิตบทกัตตุวาจก  วนวาสิติสฺสสฺส สาม้สัมพันธะใน  

อุปฏฺฅิากา  เอกจฺเจ วิเสสนะของ อุปฏฺฅิากา,  เอกจฺเจ วิเสสนะของ อุปฏฺฅิากา,  ปนศัพท์  

วากยารัมภโชตกะ  กุทฺธา วิเสสนะของ อุปฏฺฅิากาๆ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสนฺติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยฺหํ สาม้สัมพันธะใน ปุตฺตสฺสๆ วิเสสนะของ สามเณรสฺสๆ 



481วรรค] ๑๕. เรื่่�องพรื่ะวนวาสีีติิสีสีเถรื่ะ

สัมปทานใน กุทฺธา  นิรยคามิโน วิกติกัตตาใน ภวิสฺสนฺติ,  มยา อนภิหิตกัตตาใน 

คนฺตพฺพํๆ กิตบทภาววาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ คนฺตพฺพํ  ตตฺถ วิเสสนะ

ของ ฅิาเนๆ วิสยาธาระใน คนฺตพฺพํ,  มยิ ลักขณะใน คเตๆ ลักขณกิริยา,  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ สพฺเพๆ ก็ด้  เต ก็ด้ วิเสสนะของ อุปฏฺฅิากาๆ สุทธกัตตาใน  

มุจฺจิสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สามเณเร วิสยาธาระใน เมตฺตจิตฺตํๆ อวุตต- 

กัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน มุจฺจิสฺสนฺติ  ทุกฺขา อปาทานใน มุจฺจิสฺสนฺติ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อุปธาเรสิ ฯ

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

๑๔๓. เตปิ  มนุสฺสา  ภิกฺขุสงฺฆํ  นิมนฺเตตฺวา  คามํ  คนฺตฺวา  มณฺฑปํ  กาเรตฺวา  ยาคุภตฺตาท้นิ   

สมฺปาเทตฺวา  อาสนานิ  ปญฺฺญฺาเปตฺวา  สงฺฆสฺส  อาคมนํ  โอโลเกนฺตา  นิส้ทึสุ ฯ

 เตปิ  มนุสฺสา  ภิกฺขุสงฺฆํ  นิมนฺเตตฺวา  คามํ  คนฺตฺวา  (อญฺฺฃมญฺฺฃํ)  มณฺฑปํ  กาเรตฺวา   

ยาคุภตฺตาท้นิ  (อาหารวตฺถูนิ)  สมฺปาเทตฺวา  อาสนานิ  ปญฺฺญฺาเปตฺวา  สงฺฆสฺส  อาคมนํ   

โอโลเกนฺตา  นิส้ทึสุ ฯ  

 เตปิ  มนุสฺสา อ.มนุษุย์ ท. แม้เหล่านั�น  นิมนฺเตตฺวา นิมนต์แล้ว  ภิกฺขุสงฺฺฆํ ซึ่งหมู่

แห่งภิกษุุ  คนฺตฺวา ไปแล้ว  คามํ สู่หมู่บ้าน  (อญฺฃมญฺฃํ) ยังกันและกัน  กาเรตฺวา 

ให้กระทําแล้ว  มณฺฑปํ ซึ่งประรํา  (อาหารวตฺถูนิ) ยังอาหารวัตถุ ท.  ยาคุภตฺตาทีนิ 

ม้ข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น  สมฺปาเทตฺวา ให้ถึงพร้อมแล้ว  ปญฺฃาเปตฺวา ปูลาด

แล้ว  อาสนานิ ซึ่งอาสนะ ท.  โอโลเกนฺตา  นิสีทึสุ นั่งแลดูอยู่แล้ว  อาคมนํ ซึ่งการ

มา  สงฺฺฆสฺส แห่งสงฆ์ ฯ

 พวกมนุษุย์แม้เหล่านั�น นิมนต์ภิกษุุสงฆ์ แล้วไปหมู่บ้าน ช่วยกันทําประรํา จัดอาหาร

วัตถุทั�งหลายม้ข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นให้ถึงพร้อม ปูลาดอาสนะทั�งหลาย นั่งแลดู

การมาของพระสงฆ์

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เตๆ วิเสสนะของ มนุสฺสาๆ สุทธกัตตาใน นิส้ทึสุๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ภิกฺขุสงฺฆํ อวุตตกัมมะใน นิมนฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  คามํ 

สัมปาปุณ้ยกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กาเรตฺวา  อญฺฺฃมญฺฺฃํ การิตกัมมะ 

ใน กาเรตฺวา  มณฺฑปํ อวุตตกัมมะใน กาเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สมฺปาเทตฺวา   

ยาคุภตฺตาท้นิ วิเสสนะของ อาหารวตฺถูนิๆ การิตกัมมะใน สมฺปาเทตฺวาๆ ปุพพกาล-
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กิริยาใน ปญฺฺฃาเปตฺวา  อาสนานิ อวุตตกัมมะใน ปญฺฺฃาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา 

ใน โอโลเกนฺตา  สงฺฆสฺส สาม้สัมพันธะใน อาคมนํๆ อวุตตกัมมะใน โอโลเกนฺตาๆ  

อัพภันตรกิริยาของ มนุสฺสา ฯ

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

๑๔๔. ภิกฺขูปิ  สร้รปฏิชคฺคนํ  กตฺวา  ภิกฺขาจารเวลาย  คามํ  ปวิสนฺตา  สามเณรํ  ปุจฺฉึสุ 

“กึ  นุ  ติสฺส  อมฺเหหิ  สทฺธึ  คมิสฺสสิ,  อุทาหุ  ปจฺฉาติ ฯ

 ภิกฺขูปิ  สร้รปฏิชคฺคนํ  กตฺวา  ภิกฺขาจารเวลาย  คามํ  ปวิสนฺตา  สามเณรํ  ปุจฺฉึสุ  “กึ  นุ  ติสฺส  

(ตฺวํ)  อมฺเหหิ  สทฺธึ  คมิสฺสสิ,  อุทาหุ  (ตฺวํ)  ปจฺฉา  (คมิสฺสสิ)”  อิติ ฯ

 ภิกฺขูปิ แม้ อ.ภิกษุุ ท.  กตฺวา กระทําแล้ว  สรีรปฏฺิชคฺคนํ ซึ่งการประคับประคอง 

ซึ่งสร้ระ  ปวิสนฺตา เมื่อเข้าไป  คามํ สู่หมู่บ้าน  ภิกฺขาจารเวลาย ในเวลาเป็นท้่เท้่ยว

ไปเพื่อภิกษุา  ปุจฺฉิึสุ ถามแล้ว  สามเณรํ ซึ่งสามเณร  อิติ ว่า  “ติสฺส ดูก่อนติสสะ  

(ตฺวํ) อ.เธอ  คมิสฺสสิ จักไป  สทฺธึ กับ  อมฺเหหิ ด้วยเรา ท.  กึ  นุ หรือหนอ,  อุทาหุ 

หรือว่า  (ตฺวํ) อ.เธอ  (คมิสฺสสิ) จักไป  ปจฺฉิา ในภายหลัง”  อิติ ดังน้� ฯ

 แม้พวกภิกษุุ ทําการประคับประคองสร้ระ เมื่อเข้าไปสู่หมู่บ้านในเวลาภิกษุาจาร จึง

ถามสามเณรว่า “ติสสะ เธอจักไปพร้อมกับพวกเราหรือไม่ หรือว่าเธอจักไปท้หลัง”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

สร้รปฏิชคฺคนํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปวิสนฺตา  ภิกฺขาจารเวลาย 

กาลสัตตม้ใน ปวิสนฺตา  คามํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน ปวิสนฺตาๆ อัพภันตรกิิริยาของ 

ภิกฺขู  สามเณรํ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉึสุ  “ติสฺส อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คมิสฺสสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึ  นุ ปุจฉนัตถะ  อมฺเหหิ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยา-

สมวายะใน คมิสฺสสิ,  อุทาหุ ปุจฉนัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คมิสฺสสิๆ อาขยาตบท-

กัตตุวาจก  ปจฺฉา กาลสัตตม้ใน คมิสฺสสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉึสุ ฯ

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

๑๔๕. “มม  คมนเวลายเมว  คมิสฺสามิ,  คจฺฉถ  ตุมฺเห  ภนฺเตติ ฯ  

 (สามเณโร)  “(อหํ)  มม  คมนเวลายํ  เอว  คมิสฺสามิ,  คจฺฉถ  ตุมฺเห  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ

 (สามเณโร) อ.สามเณร  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.กระผม  คมิสฺสามิ จัก



483วรรค] ๑๕. เรื่่�องพรื่ะวนวาสีีติิสีสีเถรื่ะ

ไป  คมนเวลายํ  เอว ในเวลาเป็นท้่ไป  มม ของกระผมนั่นเท้ยว,  ภนฺเต ข้าแต่ท่าน

ผู้เจริญ  ตุมฺเห อ.ท่าน ท.  คจฺฉิถ ขอจงไปเถิด”  อิติ ดังน้� ฯ

 สามเณร กล่าวว่า “กระผมจักไปในเวลาเป็นท้่ไปของกระผมนั่นแหละ, ท่านผู้เจริญ ขอ

ท่านทั�งหลาย จงไปเถิด”

 สามเณโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน คมิสฺสามิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สาม้สัมพันธะใน คมนเวลายํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

คมนเวลายํๆ กาลสัตตม้ใน คมิสฺสามิ,  ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน คจฺฉถๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๔๖. ภิกฺขู  ปตฺตจ้วรมาทาย  ปาวิสึสุ ฯ

 ภิกฺขู  ปตฺตจ้วรํ  อาทาย  ปาวิสึสุ ฯ

 ภิกฺขู อ.ภิกษุุ ท.  อาทาย ถือเอาแล้ว  ปตฺตจีวรํ ซึ่งบาตรและจ้วร  ปาวิสึสุ ได้เข้าไป

แล้ว ฯ

 พวกภิกษุุ ถือเอาบาตรและจ้วร ได้เข้าไปแล้ว

 ภิกฺขู สุทธกัตตาใน ปาวิสึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปตฺตจ้วรํ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ  

สมานกาลกิริยาใน ปาวิสึสุ ฯ 

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

๑๔๗. สตฺถา  เชตวนสฺมึเยว  จ้วรํ  ปารุปิตฺวา  ปตฺตมาทาย  เอกจิตฺตกฺขเณเนว  คนฺตฺวา   

ภิกฺขูนํ  ปุรโต  �ิตเมว  อตฺตานํ  ทสฺเสสิ ฯ  

 สตฺถา  เชตวนสฺมึ  เอว  จ้วรํ  ปารุปิตฺวา  ปตฺตํ  อาทาย  เอกจิตฺตกฺขเณน  เอว  คนฺตฺวา  ภิกฺขูนํ  

ปุรโต  �ิตํ  เอว  อตฺตานํ  ทสฺเสสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  ปารุปิตฺวา ทรงห่มแล้ว  จีวรํ ซึ่งจ้วร  เชตวนสฺมึ  เอว ใน

พระวิหารชื่อว่าเชตวันนั่นเท้ยว  อาทาย ทรงถือเอาแล้ว  ปตฺตํ ซึ่งบาตร  คนฺตฺวา 

เสด็จไปแล้ว  เอกจิตฺตกฺขเณน  เอว โดยขณะแห่งจิตดวงเด้ยวนั่นเท้ยว  ทสฺเสสิ ทรง

แสดงแล้ว  อตฺตานํ ซึ่งพระองค์  ฅิิตํ  เอว ผู้ประทับยืนอยู่แล้วนั่นเท้ยว  ปุรโต ในท้่
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ข้างหน้า  ภิกฺขูนํ แห่งภิกษุุ ท. ฯ

 พระศาสดา ทรงห่มจ้วรในพระเชตวันนั่นแหละ ทรงถือเอาบาตร เสด็จไปโดยขณะ- 

จิตเด้ยวเท่านั�น ทรงแสดงพระองค์ผู้ประทับยืนนั่นแหละ ในท้่ข้างหน้าของพวกภิกษุุ

 สตฺถา สุทธกัตตาใน ทสฺเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

เชตวนสฺมึๆ วิสยาธาระใน ปารุปิตฺวา  จ้วรํ อวุตตกัมมะใน ปารุปิตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน อาทาย  ปตฺตํ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ เอกจิตฺตกฺขเณนๆ ตติยาวิเสสนะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ทสฺเสสิ  ภิกฺขูนํ สาม้สัมพันธะใน ปุรโตๆ วิสยาธาระใน ฅิิตํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

ฅิิตํๆ วิเสสนะของ อตฺตานํๆ อวุตตกัมมะใน ทสฺเสสิ ฯ

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

๑๔๘. “สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อาคโตติ  สกลคาโม  สงฺขุภิตฺวา  เอกโกลาหโล  อโหสิ ฯ

 สกลคาโม อ.หมู่บ้านทั�งสิ�น  สงฺฺขุภิตฺวา แตกตื่นแล้ว  อิติ ว่า  “สมฺมาสมฺพุทฺโธ 

อ.พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  อาคโต เสด็จมาแล้ว”  อิติ ดังน้�  เอกโกลาหโล เป็นความ

โกลาหลเป็นอันเด้ยวกัน  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 หมู่บ้านทั�งสิ�น แตกตื่นว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จมาแล้ว” ได้เป็นความโกลาหล 

เป็นอันเด้ยวกัน

 สกลคาโม สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สมฺมาสมฺพุทฺโธ สุทธกัตตา 

ใน อาคโตๆ กิตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน สงฺขุภิตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน 

อโหสิ  เอกโกลาหโล วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

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

๑๔๙. มนุสฺสา  อุทคฺคจิตฺตา  พุทฺธปฺปมุขํ  ภิกฺขุสงฺฆํ  นิส้ทาเปตฺวา  ยาคํุ  ทตฺวา  ขชฺชกํ   

อทํสุ ฯ

 มนุสฺสา  อุทคฺคจิตฺตา  (หุตฺวา)  พุทฺธปฺปมุขํ  ภิกฺขุสงฺฆํ  นิส้ทาเปตฺวา  ยาคํุ  ทตฺวา  ขชฺชกํ  อทํสุ ฯ

 มนุสฺสา อ.มนุษุย์ ท.  อุทคฺคจิตฺตา เป็นผู้ม้จิตอันฟูขึ�นแล้ว  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  ภิกฺขุ-

สงฺฺฆํ ยังหมู่แห่งภิกษุุ  พุทฺธปฺปมุขํ ม้พระพุทธเจ้าเป็นประมุข  นิสีทาเปตฺวา ให้นั่ง

แล้ว  ทตฺวา ถวายแล้ว  ยาคุํ ซึ่งข้าวยาคู  อทํสุ ได้ถวายแล้ว  ขชฺชกํ ซึ่งของอันบุคคล
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พึงเค้�ยว ฯ

 พวกมนุษุย์ เป็นผู้ม้จิตฟูขึ�น นิมนต์ภิกษุุสงฆ์ม้พระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้นั่ง ถวาย 

ข้าวยาคู ได้ถวายของควรเค้�ยว

 มนุสฺสา สุทธกัตตาใน อทํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุทคฺคจิตฺตา วิกติกัตตาใน  

หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิส้ทาเปตฺวา  พุทฺธปฺปมุขํ วิเสสนะของ ภิกฺขุสงฺฆํๆ การิต-

กัมมะใน นิส้ทาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทตฺวา  ยาคุํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน อทํสุ  ขชฺชกํ อวุตตกัมมะใน อทํสุ ฯ

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

๑๕๐. สามเณโร,  ภตฺเต  อนิฏฺ�ิเตเยว,  อนฺโตคามํ  ปาวิสิ ฯ

 สามเณโร,  ภตฺเต  อนิฏฺ�ิเต  เอว,  อนฺโตคามํ  ปาวิสิ ฯ

 สามเณโร อ.สามเณร,  ภตฺเต ครั�นเมื่อภัตร  อนิฏฺฺฅิิเต  เอว ไม่สําเร็จแล้วนั่นเท้ยว,  

ปาวิสิ ได้เข้าไปแล้ว  อนฺโตคามํ สู่ภายในแห่งหมู่บ้าน ฯ

 สามเณร เมื่อภัตร ยังไม่สําเร็จนั่นแหละ ก็ได้เข้าไปสู่ภายในหมู่บ้าน 

 สามเณโร สุทธกัตตาใน ปาวิสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ภตฺเต ลักขณะใน อนิฏฺฅิิเตๆ 

ลักขณกิริยา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อนิฏฺฅิิเต,  อนฺโตคามํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน  

ปาวิสิ ฯ

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

๑๕๑. คามวาสิโน  น้หริตฺวา  ตสฺส  สกฺกจฺจํ  ภิกฺขํ  อทํสุ ฯ

 คามวาสิโน  (ชนา)  น้หริตฺวา  ตสฺส  (สามเณรสฺส)  สกฺกจฺจํ  ภิกฺขํ  อทํสุ ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  คามวาสิโน ผู้อยู่ในหมู่บ้านโดยปกติ  นีหริตฺวา นําออกแล้ว  อทํสุ 

ได้ถวายแล้ว  ภิกฺขํ ซึ่งภิกษุา  สกฺกจฺจํ โดยเคารพ  ตสฺส  (สามเณรสฺส) แก่สามเณร

นั�น ฯ

 พวกชนผู้มักอยู่ในหมู่บ้าน นําออกได้ถวายภิกษุาโดยเคารพแก่สามเณรนั�น

 คามวาสิโน วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน อทํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  น้หริตฺวา 
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ปุพพกาลกิริยาใน อทํสุ  ตสฺส วิเสสนะของ สามเณรสฺสๆ สัมปทานใน อทํสุ  สกฺกจฺจํ 

กิริยาวิเสสนะใน อทํสุ  ภิกฺขํ อวุตตกัมมะใน อทํสุ ฯ 

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

๑๕๒. โส  ยาปนมตฺตํ  คเหตฺวา  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  ปตฺตํ  อุปนาเมสิ ฯ

 โส  (สามเณโร  อตฺตภาวสฺส)  ยาปนมตฺตํ  (ภตฺตํ)  คเหตฺวา  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  ปตฺตํ   

อุปนาเมสิ ฯ

 โส  (สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  คเหตฺวา รับเอาแล้ว  (ภตฺตํ) ซึ่งภัตร  (อตฺตภาวสฺส)  

ยาปนมตฺตํ อันสักว่าเป็นเครื่อง ยังอัตภาพ ให้เป็นไป  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติกํ  

สู่สํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา  ปตฺตํ ยังบาตร  อุปนาเมสิ ให้น้อมไปใกล้แล้ว ฯ

 สามเณรนั�น รับภัตรเพ้ยงยังอัตภาพให้เป็นไปได้ ไปสู่สํานักของพระศาสดา ยังบาตร

ให้น้อมเข้าไปใกล้แล้ว

 โส วิเสสนะของ สามเณโรๆ เหตุกัตตาใน อุปนาเมสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  

อตฺตภาวสฺสๆ ฉัฏฐ้การิตกัมมะใน ยาปน-  ยาปนมตฺตํ วิเสสนะของ ภตฺตํๆ อวุตต- 

กัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  สตฺถุ สาม้สัมพันธะใน สนฺติกํๆ  

สัมปาปุณ้ยกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุปนาเมสิ  ปตฺตํ การิตกัมมะใน  

อุปนาเมสิ ฯ 

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

๑๕๓. สตฺถา  “อาหร  ติสฺสาติ  หตฺถํ  ปสาเรตฺวา  ปตฺตํ  คเหตฺวา  “ปสฺส  สาร้ปุตฺต  ตว   

สามเณรสฺส  ปตฺตนฺติ  เถรสฺส  ทสฺเสสิ ฯ  

 สตฺถา  “(ตฺวํ)  อาหร  ติสฺสาติ  (วตฺวา)  หตฺถํ  ปสาเรตฺวา  ปตฺตํ  คเหตฺวา  “(ตฺวํ)  ปสฺส  สาร้ปุตฺต  

ตว  สามเณรสฺส  ปตฺตนฺติ  (วจเนน)  เถรสฺส  ทสฺเสสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ติสฺส ดูก่อนติสสะ  (ตฺวํ) อ.เธอ  

อาหร จงนํามา”  อิติ ดังน้�  ปสาเรตฺวา ทรงเหย้ยดออกแล้ว  หตฺถํ ซึ่งพระหัตถ์   

คเหตฺวา ทรงรับแล้ว  ปตฺตํ ซึ่งบาตร  ทสฺเสสิ ทรงแสดงแล้ว  เถรสฺส แก่พระเถระ  

(วจเนน) ด้วยพระดํารัส  อิติ ว่า  “สารีปุตฺต ดูก่อนสาร้บุตร  (ตฺวํ) อ.เธอ  ปสฺส จงดู  

ปตฺตํ ซึ่งบาตร  สามเณรสฺส ของสามเณร  ตว ของเธอ”  อิติ ดังน้� ฯ
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 พระศาสดา ตรัสว่า “ติสสะ เธอจงนํามา” ทรงเหย้ยดพระหัตถ์ออก แล้วทรงรับบาตร 

ทรงแสดงแก่พระเถระด้วยพระดํารัสว่า “สาร้บุตร เธอจงดูบาตรของสามเณรของเธอ”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน ทสฺเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ติสฺส อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน อาหรๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปสาเรตฺวา  หตฺถํ อวุตตกัมมะใน ปสาเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คเหตฺวา  ปตฺตํ  

อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทสฺเสสิ  “สาร้ปุตฺต อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน ปสฺสๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตว สาม้สัมพันธะใน สามเณรสฺสๆ สาม้สัมพันธะ

ใน ปตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน ปสฺส”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน ทสฺเสสิ  เถรสฺส 

สัมปทานใน ทสฺเสสิ ฯ

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

๑๕๔. เถโร  สตฺถุ  หตฺถโต  ปตฺตํ  คเหตฺวา  สามเณรสฺส  ทตฺวา  “คจฺฉ,  อตฺตโน  ปตฺตฏฺ�าเน

 นิส้ทิตฺวา  ภตฺตกิจฺจํ  กโรห้ติ  อาห ฯ  

 เถโร  สตฺถุ  หตฺถโต  ปตฺตํ  คเหตฺวา  สามเณรสฺส  ทตฺวา  “(ตฺวํ)  คจฺฉ,  (ตฺวํ)  อตฺตโน   

ปตฺตฏฺ�าเน  นิส้ทิตฺวา  ภตฺตกิจฺจํ  กโรห้ติ  อาห ฯ

 เถโร อ.พระเถระ  คเหตฺวา รับแล้ว  ปตฺตํ ซึ่งบาตร  หตฺถโต จากพระหัตถ์  สตฺถุ 

ของพระศาสดา  ทตฺวา ให้แล้ว  สามเณรสฺส แก่สามเณร  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  

“(ตฺวํ) อ.เธอ  คจฺฉิ จงไป,  (ตฺวํ) อ.เธอ  นิสีทิตฺวา นั่งแล้ว  ปตฺตฏฺฺฅิาเน ในท้่อันถึง

แล้ว  อตฺตโน แก่ตน  กโรหิ จงกระทํา  ภตฺตกิจฺจํ ซึ่งกิจด้วยภัตร”  อิติ ดังน้� ฯ

 พระเถระรับบาตรจากพระหัตถ์ของพระศาสดา แล้วให้แก่สามเณร กล่าวว่า “เธอจงไป, 

เธอนั่งในท้่อันถึงแล้วแก่ตน จงทําภัตกิจเถิด”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถุ สาม้สัมพันธะใน หตฺถโตๆ  

อปาทานใน คเหตฺวา  ปตฺตํ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทตฺวา   

สามเณรสฺส สัมปทานใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน กโรหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน  

สัมปทานใน ปตฺตฏฺฅิาเนๆ วิสยาธาระใน นิส้ทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กโรหิ   

ภตฺตกิจฺจํ อวุตตกัมมะใน กโรหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ
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๑๕๕. คามวาสิโน  พุทฺธปฺปมุขํ  ภิกฺขุสงฺฆํ  ปริวิสิตฺวา  สตฺถารํ  อนุโมทนํ  ยาจึสุ ฯ

 คามวาสิโน  (ชนา)  พุทฺธปฺปมุขํ  ภิกฺขุสงฺฆํ  ปริวิสิตฺวา  สตฺถารํ  อนุโมทนํ  ยาจึสุ ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  คามวาสิโน ผู้อยู่ในหมู่บ้านโดยปกติ  ปริวิสิตฺวา อังคาสแล้ว  ภิกฺขุ-

สงฺฺฆํ ซึ่งหมู่แห่งภิกษุุ  พุทฺธปฺปมุขํ ม้พระพุทธเจ้าเป็นประมุข  ยาจึสุ ทูลขอแล้ว   

อนุโมทนํ ซึ่งการอนุโมทนา  สตฺถารํ กะพระศาสดา ฯ

 พวกชนผู้มักอยู่ในหมู่บ้าน อังคาสภิกษุุสงฆ์ม้พระพุทธเจ้าเป็นประมุข ทูลขอการ

อนุโมทนากะพระศาสดา

 คามวาสิโน วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ยาจึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พุทฺธปฺ-

ปมุขํ วิเสสนะของ ภิกฺขุสงฺฆํๆ อวุตตกัมมะใน ปริวิสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ยาจึสุ  

สตฺถารํ อกถิตกัมมะใน ยาจึสุ  อนุโมทนํ อวุตตกัมมะใน ยาจึสุ ฯ

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

๑๕๖. สตฺถา  อนุโมทนํ  กโรนฺโต  เอวมาห  “ลาภา  โว  อุปาสกา,  เย  ตุมฺเห  อตฺตโน  กุลุปกํ   

สามเณรํ  นิสฺสาย  สาร้ปุตฺตํ  โมคฺคลฺลานํ  กสฺสปนฺติ  อส้ติมหาสาวเก  ทสฺสนาย  ลภถ,  

อหมฺปิ  ตุมฺหากํ  กุลุปกเมว  นิสฺสาย  อาคโต,  พุทฺธทสฺสนมฺปิ  โว  อิมํ  นิสฺสาเยว  

ลทฺธํ,  ลาภา  โว,  สุลทฺธํ  โวติ ฯ

 สตฺถา  อนุโมทนํ  กโรนฺโต  เอวํ  อาห  “ลาภา  (เตสํ)  โว  (โหนฺติ)  อุปาสกา,  เย  ตุมฺเห  อตฺตโน   

กุลุปกํ  สามเณรํ  นิสฺสาย  ‘สาร้ปุตฺตํ  โมคฺคลฺลานํ  กสฺสปนฺติ  อส้ติมหาสาวเก  ทสฺสนาย  ลภถ,  

อหมฺปิ  ตุมฺหากํ  กุลุปกํ  เอว  (สามเณรํ)  นิสฺสาย  อาคโต  (อมฺหิ),  พุทฺธทสฺสนมฺปิ  โว  อิมํ   

(สามเณรํ)  นิสฺสาย  เอว  ลทฺธํ,  ลาภา  โว  (โหนฺติ),  สุลทฺธํ  โว  (พุทฺธทสฺสนํ)”  อิติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  กโรนฺโต เมื่อทรงกระทํา  อนุโมทนํ ซึ่งการอนุโมทนา  อาห 

ตรัสแล้ว  เอวํ อย่างน้�  อิติ ว่า  “อุปาสกา ดูก่อนอุบาสกและอุบาสิกา ท.  เย  ตุมฺเห  

อ.เธอ ท. เหล่าใด  นิสฺสาย อาศัยแล้ว  สามเณรํ ซึ่งสามเณร  กุลุปกํ ผู้เข้าถึงซึ่ง

ตระกูล  อตฺตโน ของตน  ลภถ ย่อมได้  ทสฺสนาย เพื่ออันเห็น  อสีติมหาสาวเก 

ซึ่งพระมหาสาวกแปดสิบ ท.  อิติ คือ  ‘สารีปุตฺตํ ซึ่งพระสาร้บุตร  โมคฺคลฺลานํ ซึ่ง

พระโมคคัลลานะ  กสฺสปํ ซึ่งพระกัสสปะ”,  ลาภา อ.ลาภ ท.  (เตสํ)  โว ของเธอ ท. 

เหล่านั�น  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  อหมฺปิ แม้ อ.เรา  นิสฺสาย อาศัยแล้ว  (สามเณรํ) ซึ่ง
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สามเณร  กุลุปกํ  เอว ผู้เข้าถึงซึ่งตระกุลนั่นเท้ยว  ตุมฺหากํ ของเธอ ท.  อาคโต เป็น

ผู้มาแล้ว  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  พุทฺธทสฺสนมฺปิ แม้ อ.การเห็นซึ่งพระพุทธเจ้า  โว อัน

เธอ ท.  นิสฺสาย  เอว อาศัยแล้วนั่นเท้ยว  อิมํ  (สามเณรํ) ซึ่งสามเณรน้�  ลทฺธํ ได้

แล้ว,  ลาภา อ.ลาภ ท.  โว ของเธอ ท.  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  (พุทฺธทสฺสนํ) อ.การเห็น

ซึ่งพระพุทธเจ้า  โว อันเธอ ท.  สุลทฺธํ ได้ด้แล้ว”  อิติ ดังน้� ฯ

 พระศาสดา เมื่อทรงทําการอนุโมทนา จึงตรัสอย่างน้�ว่า “ดูก่อนอุบาสกและอุบาสิกา 

ทั�งหลาย เป็นลาภทั�งหลายของเธอทั�งหลายท้่พวกเธอ อาศัยสามเณรผู้เข้าถึงตระกูล

ของตน แล้วจึงได้เพื่ออันเห็นพระมหาสาวก ๘๐ รูป คือ ‘พระสาร้บุตร พระโมคคัลลานะ  

พระกัสสปะ’ เป็นต้น, แม้เราอาศัยสามเณรผู้เข้าถึงตระกูลของพวกท่านนั่นแหละ จึง

มาแล้ว, แม้การเห็นพระพุทธเจ้า พวกเธอก็อาศัยสามเณรน้� ได้แล้ว, ลาภทั�งหลายของ

พวกเธอ, การเห็นพระพุทธเจ้า พวกเธอได้ด้แล้ว”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อนุโมทนํ อวุตตกัมมะใน กโรนฺโตๆ  

อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน อาห  “อุปาสกา อาลปนะ  ลาภา 

สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ วิเสสนะของ โวๆ สาม้สัมพันธะใน 

ลาภา,  เย วิเสสนะของ ตุมฺเหๆ สุทธกัตตาใน ลภถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน 

สาม้สัมพันธะใน กุลุปกํๆ วิเสสนะของ สามเณรํๆ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน ลภถ  ‘สาร้ปุตฺตํ  โมคฺคลฺลานํ  กสฺสปํ’ สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ อาทยัตถะใน  

อส้ติมหาสาวเกๆ อวุตตกัมมะใน ทสฺสนายๆ สัมปทานใน ลภถ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ

เข้ากับ อหํๆ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตุมฺหากํ สาม้สัมพันธะใน  

กุลุปกํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ กุลุปกํๆ วิเสสนะของ สามเณรํๆ อวุตตกัมมะใน 

นิสฺสายๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคโตๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ 

พุทฺธทสฺสนํๆ วุตตกัมมะใน ลทฺธํๆ กิตบทกัมมวาจก  โว อนภิหิตกัตตาใน ลทฺธํ  อิมํ  

วิเสสนะของ สามเณรํๆ อวุตตกัมมะใน นิสฺสาย  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นิสฺสายๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ลทฺธํ,  ลาภา สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โว  

สาม้สัมพันธะใน ลาภา,  พุทฺธทสฺสนํ วุตตกัมมะใน สุลทฺธํๆ กิตบทกัมมวาจก  โว  

อนภิหิตกัตตาใน สุลทฺธํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ    

 ................................................................................................................................
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๑๕๗. มนุสฺสา  จินฺตยึสุ  “อโห  อมฺหากํ  ลาภา;  พุทฺธานญฺฺเจว  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จ  อาราธนสมตฺถํ

 อมฺหากํ  อยฺยํ  ทสฺสนาย  ลภาม,  เทยฺยธมฺมญฺฺจสฺส  ทาตํุ  ลภามาติ ฯ

 มนุสฺสา  จินฺตยึสุ  “อโห  อมฺหากํ  ลาภา  (โหนฺติ);  (มยํ)  พุทฺธานํ  เจว  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จ  อาราธน-

สมตฺถํ  อมฺหากํ  อยฺยํ  ทสฺสนาย  ลภาม,  (มยํ)  เทยฺยธมฺมํ  จ  อสฺส  (อยฺยสฺส)  ทาตํุ  ลภามาติ ฯ

 มนุสฺสา อ.มนุษุย์ ท.  จินฺตยึสุ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อโห โอ  ลาภา อ.ลาภ ท.  อมฺหากํ 

ของเราทั�งหลาย  (โหนฺติ) ย่อมเป็น;  (มยํ) อ.เรา ท.  ลภาม ย่อมได้  ทสฺสนาย  

เพื่ออันเห็น  อยฺยํ ซึ่งพระคุณเจ้า  อมฺหากํ ของเรา ท.  พุทฺธานํ  เจว  ภิกฺขุสงฺฺฆสฺส  

จ  อาราธนสมตฺถํ ผู้สามารถเพื่ออัน- ยังพระพุทธเจ้า ท. ด้วยนั่นเท้ยว ยังหมู่แห่ง

ภิกษุุด้วย -ให้โปรดปราน,  จ อนึ่ง  (มยํ) อ.เรา ท.  ลภาม ย่อมได้  ทาตุํ เพื่ออันถวาย  

เทยฺยธมฺมํ ซึ่งไทยธรรม  อสฺส  (อยฺยสฺส) แก่พระคุณเจ้านั�น”  อิติ ดังน้� ฯ

 พวกมนุษุย์ คิดว่า “โอ เป็นลาภของพวกเรา, พวกเรา ย่อมได้เพื่อจะเห็นพระคุณ

เจ้าของพวกเรา ผู้สามารถเพื่อจะยังพระพุทธเจ้าทั�งหลายและภิกษุุสงฆ์ให้โปรดปราน

ได้, อนึ่ง พวกเราย่อมได้เพื่อจะถวายไทยธรรมแก่พระคุณเจ้านั�น”

 มนุสฺสา สุทธกัตตาใน จินฺตยึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อโห อัจฉริยัตถะ  ลาภา  

สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สาม้สัมพันธะใน ลาภา,  มยํ 

สุทธกัตตาใน ลภามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พุทฺธานํ ก็ด้  ภิกฺขุสงฺฆสฺส ก็ด้ ฉัฏฐ้การิต- 

กัมมะใน อาราธน-  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ 

พุทฺธานํ และ ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อาราธนสมตฺถํ วิเสสนะของ อยฺยํ  อมฺหากํ สาม้สัมพันธะ

ใน อยฺยํๆ อวุตตกัมมะใน ทสฺสนายๆ สัมปทานใน ลภาม,  จศัพท์ สัมปิณฑนัตถะ   

มยํ สุทธกัตตาใน ลภามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เทยฺยธมฺมํ อวุตตกัมมะใน ทาตุํ  

อสฺส วิเสสนะของ อยฺยสฺสๆ สัมปทานใน ทาตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน ลภาม”  อิติศัพท์ 

อาการะใน จินฺตยึสุ ฯ 

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

๑๕๘. สามเณรสฺส  กุทฺธมนุสฺสา  ตุสฺสึสุ ฯ  

 กุทฺธมนุสฺสา อ.มนุษุย์ผู้โกรธแล้ว ท.  สามเณรสฺส ต่อสามเณร  ตุสฺสึสุ ยินด้แล้ว ฯ

 พวกมนุษุย์ผู้โกรธต่อสามเณร ยินด้แล้ว
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 กุทฺธมนุสฺสา สุทธกัตตาใน ตุสฺสึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สามเณรสฺส สัมปทานใน 

กุทฺธ- ฯ 

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

๑๕๙. ตุฏฺ�มนุสฺสา  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ปส้ทึสุ ฯ  

 ตุฏฺฺฅิมนุสฺสา อ.มนุษุย์ผู้ยินด้แล้ว ท.  ปสีทึสุ เลื่อมใสแล้ว  ภิยฺโยโส โดยยิ่ง  มตฺตาย 

โดยประมาณ ฯ

 พวกมนุษุย์ผู้ยินด้แล้ว เลื่อมใสโดยยิ่ง โดยประมาณ

 ตุฏฺฅิมนุสฺสา สุทธกัตตาใน ปส้ทึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภิยฺโยโส ก็ด้  มตฺตาย ก็ด้ 

ตติยาวิเสสนะใน ปส้ทึสุ ฯ 

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

๑๖๐. อนุโมทนาวสาเน  จ  พหู  โสตาปตฺติผลาท้นิ  ปาปุณึสุ ฯ  

 อนุโมทนาวสาเน  จ  พหู  (ชนา)  โสตาปตฺติผลาท้นิ  (อริยผลานิ)  ปาปุณึสุ ฯ

 จ ก็  อนุโมทนาวสาเน ในกาลเป็นท้่สิ�นสุดลงแห่งการอนุโมทนา  (ชนา) อ.ชน ท.  

พหู มาก  ปาปุณึสุ บรรลุแล้ว  (อริยผลานิ) ซึ่งอริยผล ท.  โสตาปตฺติผลาทีนิ  

ม้โสดาปัตติผลเป็นต้น ฯ

 ก็ในเวลาจบการอนุโมทนา พวกชนจํานวนมาก บรรลุอริยผลทั�งหลาย ม้โสดาปัตติผล

เป็นต้น

 จศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  อนุโมทนาวสาเน กาลสัตตม้ใน ปาปุณึสุ  พหู วิเสสนะของ 

ชนาๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โสตาปตฺติผลาท้นิ วิเสสนะ

ของ อริยผลานิๆ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน ปาปุณึสุ ฯ 

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

๑๖๑. สตฺถา  อุฏฺ�ายาสนา  ปกฺกามิ ฯ  

 สตฺถา  อุฏฺ�าย  อาสนา  ปกฺกามิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  อุฏฺฺฅิาย เสด็จลุกขึ�นแล้ว  อาสนา จากอาสนะ  ปกฺกามิ เสด็จ

หล้กไปแล้ว ฯ



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓492 [๕.พาล

 พระศาสดา เสด็จลุกขึ�นอาสนะ เสด็จหล้กไปแล้ว

 สตฺถา สุทธกัตตาใน ปกฺกามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุฏฺฅิาย ปุพพกาลกิริยาใน  

ปกฺกามิ  อาสนา อปาทานใน อุฏฺฅิาย ฯ

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

๑๖๒. มนุสฺสา  สตฺถารํ  อนุคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  นิวตฺตึสุ ฯ

 มนุสฺสา อ.มนุษุย์ ท.  อนุคนฺตฺวา ตามเสด็จแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  วนฺทิตฺวา 

ถวายบังคมแล้ว  นิวตฺตึสุ กลับแล้ว ฯ

 พวกมนุษุย์ ตามเสด็จพระศาสดา ถวายบังคม แล้วก็กลับ

 มนุสฺสา สุทธกัตตาใน นิวตฺตึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน  

อนุคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิวตฺตึสุ ฯ

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

๑๖๓. สตฺถา  สามเณเรน  สทฺธึ  สมธุเรน  คจฺฉนฺโต  “สามเณร  อยํ  ปเทโส  โก  นาม,  อยํ   

ปเทโส  โก  นามาติ  ปุพฺเพ  ตสฺส  อุปาสเกน  ทสฺสิตปฺปเทเส  ปุจฺฉนฺโต  อคมาสิ ฯ  

 สตฺถา  สามเณเรน  สทฺธึ  สมธุเรน  คจฺฉนฺโต  “สามเณร  อยํ  ปเทโส  โก  นาม  (โหติ),  อยํ   

ปเทโส  โก  นาม  (โหติ)”  อิติ  ปุพฺเพ  ตสฺส  (สามเณรสฺส)  อุปาสเกน  ทสฺสิตปฺปเทเส   

ปุจฺฉนฺโต  อคมาสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  คจฺฉินฺโต เมื่อเสด็จไป  สมธุเรน ด้วยพระธุระอันเสมอ  สทฺธึ 

กับ  สามเณเรน ด้วยสามเณร  ปุจฺฉินฺโต ตรัสถามอยู่  อุปาสเกน  ทสฺสิตปฺปเทเส 

ซึ่งประเทศ- อันอุบาสก -แสดงแล้ว ท.  ตสฺส  (สามเณรสฺส) แก่สามเณรนั�น  ปุพฺเพ 

ในกาลก่อน  อิติ ว่า  “สามเณร ดูก่อนสามเณร  อยํ  ปเทโส อ.ประเทศน้�  โก  นาม 

ชื่อว่าเป็นประเทศอะไร  (โหติ) ย่อมเป็น,  อยํ  ปเทโส อ.ประเทศน้�  โก  นาม ชื่อว่า

เป็นประเทศอะไร  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้�  อคมาสิ ได้เสด็จไปแล้ว ฯ

 พระศาสดา เมื่อเสด็จไปด้วยธุระอันเสมอพร้อมกับสามเณร ตรัสถามประเทศท้่อุบาสก

แสดงแก่สามเณรนั�นในกาลก่อนว่า “สามเณร ประเทศน้� ม้ชื่อว่าอะไร, ประเทศน้� ม้ชื่อ

ว่าอะไร ?” ได้เสด็จไปแล้ว
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 สตฺถา สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สามเณเรน สหัตถตติยาเข้ากับ 

สทฺธึๆ กิริยสมวายะใน คจฺฉนฺโต  สมธุเรน กรณะใน คจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ  

สตฺถา  “สามเณร อาลปนะ  อยํ วิเสสนะของ ปเทโสๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ โกๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  อยํ วิเสสนะของ 

ปเทโสๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ 

โกๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉนฺโต  ปุพฺเพ กาลสัตตม้ใน ทสฺสิต-   

ตสฺส วิเสสนะของ สามเณรสฺสๆ สัมปทานใน ทสฺสิต-  อุปาสเกน อนภิหิตกัตตาใน  

ทสฺสิต-  ทสฺสิตปฺปเทเส อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา ฯ 

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

๑๖๔. สามเณโรปิ  “ภนฺเต  อยํ  อิตฺถนฺนาโม,  อยํ  อิตฺถนฺนาโมติ  อาจิกฺขมาโน ว  อคมาสิ ฯ

 สามเณโรปิ  “ภนฺเต  อยํ  (ปเทโส)  อิตฺถนฺนาโม  (โหติ),  อยํ  (ปเทโส)  อิตฺถนฺนาโม  (โหติ)”  อิติ  

อาจิกฺขมาโน ว  อคมาสิ ฯ

 สามเณโรปิ แม้ อ.สามเณร  อาจิกฺขมาโนว กราบทูลอยู่เท้ยว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ  อยํ  (ปเทโส) อ.ประเทศน้�  อิตฺถนฺนาโม เป็นประเทศม้ชื่อว่าอย่างน้�  

(โหติ) ย่อมเป็น,  อยํ  (ปเทโส) อ.ประเทศน้�  อิตฺถนฺนาโม เป็นประเทศม้ชื่อว่าอย่างน้�  

(โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้�  อคมาสิ ได้ไปแล้ว ฯ

 แม้สามเณร กราบทูลอยู่นั่นแหละว่า “ประเทศน้� ม้ชื่ออย่างน้�, ประเทศน้� ม้ชื่ออย่างน้� 

พระเจ้าข้า” ได้ไปแล้ว

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สามเณโรๆ สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

“ภนฺเต อาลปนะ  อยํ วิเสสนะของ ปเทโสๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อิตฺถนฺนาโม วิกติกัตตาใน โหติ,  อยํ วิเสสนะของ ปเทโสๆ สุทธกัตตาใน 

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิตฺถนฺนาโม วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาจิกฺขมาโน  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อาจิกฺขมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ สามเณโร 

ฯ 

 ................................................................................................................................
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๑๖๕. สตฺถา  ตสฺส  วสนฏฺ�านํ  คนฺตฺวา  ปพฺพตมตฺถกํ  อภิรุหิ ฯ  

 สตฺถา  ตสฺส  (สามเณรสฺส)  วสนฏฺ�านํ  คนฺตฺวา  ปพฺพตมตฺถกํ  อภิรุหิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  วสนฏฺฺฅิานํ สู่ท้่เป็นท้่อยู่  ตสฺส   

(สามเณรสฺส) ของสามเณรนั�น  อภิรุหิ เสด็จขึ�นเฉพาะแล้ว  ปพฺพตมตฺถกํ สู่ยอด 

แห่งภูเขา) ฯ

 พระศาสดา เสด็จไปสู่ท้่เป็นท้่อยู่ของสามเณรนั�น เสด็จขึ�นสู่ยอดภูเขา

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อภิรุหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ สามเณรสฺสๆ 

สาม้สัมพันธะใน วสนฏฺฅิานํๆ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อภิรุหิ  

ปพฺพตมตฺถกํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน อภิรุหิ ฯ 

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

๑๖๖. ตตฺถ  �ิตานํ  ปน  มหาสมุทฺโท  ปญฺฺญฺายติ ฯ

 ตตฺถ  (ปพฺพตมตฺถเก)  �ิตานํ  (ชนานํ)  ปน  มหาสมุทฺโท  ปญฺฺฃายติ ฯ

 ปน ก็  มหาสมุทฺโท อ.มหาสมุทร  ปญฺฃายติ ย่อมปรากฏ  (ชนานํ) แก่ชน ท.   

ฅิิตานํ ผู้ยืนอยู่แล้ว  ตตฺถ  (ปพฺพตมตฺถเก) บนยอดแห่งภูเขานั�น ฯ

 ก็มหาสมุทร ย่อมปรากฏแก่พวกชนผู้ยืนอยู่บนยอดภูเขานั�น

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  มหาสมุทฺโท สุทธกัตตาใน ปญฺฺฃายติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ตตฺถ วิเสสนะของ ปพฺพตมตฺถเกๆ อุปสิเลสิกาธาระใน ฅิิตานํๆ วิเสสนะ

ของ ชนานํๆ สัมปทานใน ปญฺฺฃายติ ฯ

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

๑๖๗. สตฺถา  สามเณรํ  ปุจฺฉิ  “ติสฺส  ปพฺพตมตฺถเก  �ิโต  อิโต  จิโต  จ  โอโลเกตฺวา  กึ   

ปสฺสส้ติ ฯ  

 สตฺถา  สามเณรํ  ปุจฺฉิ  “(ตฺวํ)  ติสฺส  ปพฺพตมตฺถเก  �ิโต  อิโต  (ปสฺสโต)  จ  อิโต  (ปสฺสโต)  จ  

โอโลเกตฺวา  กึ  ปสฺสส้ติ ฯ  

 สตฺถา อ.พระศาสดา  ปุจฺฉิิ ตรัสถามแล้ว  สามเณรํ ซึ่งสามเณร  อิติ ว่า  “ติสฺส  
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ดูก่อนติสสะ  (ตฺวํ) อ.เธอ  ฅิิโต ยืนอยู่แล้ว  ปพฺพตมตฺถเก บนยอดแห่งภูเขา   

โอโลเกตฺวา แลดูแล้ว  อิโต  (ปสฺสโต)  จ แต่ข้างน้�ด้วย  อิโต  (ปสฺสโต)  จ แต่ข้างน้�

ด้วย  ปสฺสสิ ย่อมเห็น  กึ ซึ่งอะไร”  อิติ ดังน้� ฯ

 พระศาสดา ตรัสถามสามเณรว่า “ติสสะ เธอยืนอยู่บนยอดภูเขา แลดูข้างน้�และข้าง

โน้น ย่อมเห็นอะไร ?”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สามเณรํ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิ  

“ติสฺส อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ปสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปพฺพตมตฺถเก  

วิสยาธาระใน ฅิิโตๆ วิเสสนะของ ตฺวํ  อิโต สองบท วิเสสนะของ ปสฺสโตๆ สองบท  

ตติยาวิเสสนะใน โอโลเกตฺวา  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ อิโต  ปสฺสโต 

และ อิโต  ปสฺสโต  โอโลเกตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ปสฺสสิ  กึ อวุตตกัมมะใน ปสฺสสิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ 

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

๑๖๘. “มหาสมุทฺทํ  ภนฺเตติ ฯ  

 (สามเณโร)  “(อหํ)  มหาสมุทฺทํ  (ปสฺสามิ)  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ

 (สามเณโร) อ.สามเณร  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  

(อหํ) อ.ข้าพระองค์  (ปสฺสามิ) ย่อมเห็น  มหาสมุทฺทํ ซึ่งมหาสมุทร”  อิติ ดังน้� ฯ

 สามเณร กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ ย่อมเห็นมหาสมุทร”

 สามเณโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตา 

ใน ปสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มหาสมุทฺทํ อวุตตกัมมะใน ปสฺสามิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ 

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

๑๖๙. “สมุทฺทํ  ทิสฺวา  กึ  จินฺเตส้ติ ฯ  

 (สตฺถา)  “(ตฺวํ)  สมุทฺทํ  ทิสฺวา  กึ  จินฺเตส้ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (ปุจฺฉิิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  ทิสฺวา เห็นแล้ว  

สมุทฺทํ ซึ่งมหาสมุทร  จินฺเตสิ คิดแล้ว  กึ ซึ่งอะไร”  อิติ ดังน้� ฯ
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 พระศาสดา ตรัสถามว่า “เธอเห็นมหาสมุทร แล้วคิดอะไร ?”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  สมุทฺทํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตสิ   

กึ อวุตตกัมมะใน จินฺเตสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๑๗๐. “มม  ทุกฺขิตกาเล  โรทนฺตสฺส,  จตูหิ  มหาสมุทฺเทหิ  อติเรกตเรน  อสฺสุนา  ภวิตพฺพํ’  อิติ   

อิทํ  ภนฺเต  จินฺเตสินฺติ ฯ

 (สามเณโร)  “(อหํ)  ‘มม  ทุกฺขิตกาเล  โรทนฺตสฺส  จตูหิ  มหาสมุทฺเทหิ  อติเรกตเรน  อสฺสุนา   

ภวิตพฺพนฺติ  อิทํ  (การณํ)  ภนฺเต  จินฺเตสึ”  อิติ  (อาห) ฯ  

 (สามเณโร) อ.สามเณร  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  

(อหํ) อ.ข้าพระองค์  จินฺเตสึ คิดแล้ว  อิทํ  (การณํ) ซึ่งเหตุน้�  อิติ ว่า  ‘อสฺสุนา  

อันนํ�าตา  มม ของเรา  โรทนฺตสฺส ผู้ร้องไห้อยู่  ทุกฺขิตกาเล ในกาลเป็นท้่ถึงแล้วซึ่ง

ความทุกข์  อติเรกตเรน เป็นนํ�าอันยิ่งกว่า  มหาสมุทฺเทหิ กว่ามหาสมุทร ท.  จตูหิ 

ส้่  ภวิตพฺพํ พึงเป็น’  อิติ ดังน้�”  อิติ ดังน้� ฯ

 สามเณร กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์คิดเหตุน้�ว่า ‘นํ�าตาของเรา 

ผู้ร้องไห้อยู่ ในคราวตกทุกข์ พึงเป็นนํ�าท้่ยิ่งกว่ามหาสมุทรทั�ง ๔”

 สามเณโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อหํ สุทธ- 

กัตตาใน จินฺเตสึๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘อสฺสุนา อนภิหิตกัตตาใน ภวิตพฺพํๆ กิตบท 

ภาววาจก  มม สาม้สัมพันธะใน อสฺสุนา  ทุกฺขิตกาเล กาลสัตตม้ใน โรทนฺตสฺสๆ  

วิเสสนะของ มม  จตูหิ วิเสสนะของ มหาสมุทฺเทหิๆ อปาทานใน อติเรกตเรนๆ  

วิกติกัตตาใน ภวิตพฺพํ’  อิติศัพท์ สรูปะใน อิทํ  การณํ  อิทํ วิเสสนะของ การณํๆ  

อวุตตกัมมะใน จินฺเตสึ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๑๗๑. “สาธุ  สาธุ  ติสฺส,  เอวเมตํ,  เอเกกสฺส  หิ  สตฺตสฺส  ทุกฺขิตกาเล  ปคฺฆริตอสฺสุ  จตูหิ   

มหาสมุทฺเทหิ  อติเรกตรเมวาติ ฯ

 (สตฺถา)  “สาธุ  สาธุ  ติสฺส,  เอวํ  เอตํ  (ปพฺพํ),  เอเกกสฺส  หิ  สตฺตสฺส  ทุกฺขิตกาเล  ปคฺฆริตอสฺสุ  
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จตูหิ  มหาสมุทฺเทหิ  อติเรกตรํ  เอว  (โหติ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ติสฺส ดูก่อนติสสะ  สาธุ อ.ด้ละ  

สาธุ อ.ด้ละ,  เอตํ  (ปพฺพํ) อ.ข้อนั่น  เอวํ อย่างน้�,  หิ เพราะว่า  ปคฺฆริตอสฺสุ  

อ.นํ�าตาอันไหลออกแล้ว  เอเกกสฺส  สตฺตสฺส  ทุกฺขิตกาเล ในกาล- แห่งสัตว์  

ผู้หนึ่งๆ -เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความทุกข์  อติเรกตรํ  เอว เป็นนํ�าอันยิ่งกว่านั่นเท้ยว   

มหาสมุทฺเทหิ กว่ามหาสมุทร ท.  จตูหิ ส้่  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้� ฯ

 พระศาสดา ตรัสว่า “สาธุๆ ติสสะ, ข้อนั่น อย่างน้�, เพราะว่า นํ�าตาท้่ไหลออกในคราวท้่

สัตว์ตัวหนึ่งๆ ตกทุกข์ เป็นนํ�ามากกว่านั่นแหละ กว่านํ�าในมหาสมุทรทั�ง ๔”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ติสฺส อาลปนะ  สาธุ สองบท  

ลิงคัตถะ,  เอวํ นิทัสสนัตถะ  เอตํ วิเสสนะของ ปพฺพํๆ ลิงคัตถะ,  หิศัพท์ เหตุโชตกะ   

ปคฺฆริตอสฺสุ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอเกกสฺส วิเสสนะของ 

สตฺตสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน ทุกฺขิตกาเลๆ กาลสัตตม้ใน ปคฺฆริต-  จตูหิ วิเสสนะ

ของ มหาสมุทฺเทหิๆ อปาทานใน อติเรกตรํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อติเรกตรํๆ  

วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๑๗๒. อิทญฺฺจ  ปน  วตฺวา  อิมํ  คาถมาห  

   “จตูสุ  สมุทฺเทสุ  ชลํ  ปริตฺตกํ,  

   ตโต  พหํุ  อสฺสุชลํ  อนปฺปกํ    

   ทุกฺเขน  ผุฏฺฺฅิสฺส  นรสฺส  โสจโต;  

   กึการณา  สมฺม  ตุวํ  ปมชฺชสีติ ฯ

 (สตฺถา)  อิทํ  (วจนํ)  จ  ปน  วตฺวา  อิมํ  คาถํ  อาห  

   “จตูสุ  สมุทฺเทสุ  ชลํ  ปริตฺตกํ  (โหติ),  

   ตโต  (จตุโต  สมุทฺทชลโต)  พหํุ  อสฺสุชลํ  อนปฺปกํ  (โหติ) 

   ทุกฺเขน  ผุฏฺฺฅิสฺส  นรสฺส  โสจโต;  

   กึการณา  สมฺม  ตุวํ  ปมชฺชสีติ ฯ

 จ  ปน ก็แล  (สตฺถา) อ.พระศาสดา  วตฺวา ครั�นตรัสแล้ว  อิทํ  (วจนํ) ซึ่งพระดํารัสน้�  
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อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถาน้�  อิติ ว่า

 “ชลํ อ.นํ�า  สมุทฺเทสุ ในมหาสมุทร ท.  จตูสุ ส้่  ปริตฺตกํ เป็น

นํ�านิดหน่อย  (โหติ) ย่อมเป็น,  อสฺสุชลํ อ.นํ�าคือนํ�าตา  นรสฺส 

ของนรชน  ทุกฺเขน  ผุฏฺฺฅิสฺส ผู้ อันทุกข์ กระทบแล้ว  โสจโต 

ผู้เศร้าโศกอยู่  อนปฺปกํ เป็นนํ�าอันไม่น้อย  พหุํ เป็นนํ�ามาก  

ตโต  (จตุโต  สมุทฺทชลโต) กว่านํ�าในมหาสมุทร ท. ส้่นั�น  

(โหติ) ย่อมเป็น;  สมฺม แน่ะสหาย  ตุวํ อ.ท่าน  ปมชฺชส ิ

ประมาทอยู่  กึการณา เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังน้� ฯ

 ก็แล พระศาสดา ครั�นตรัสพระดํารัสน้�แล้ว ตรัสพระคาถาน้�ว่า

 “นํ�าในมหาสมุทรทั�ง ๔ เป็นนํ�านิดหน่อย, นํ�าคือนํ�าตาของ

นรชน ผู้ถูกความทุกข์กระทบแล้ว ผู้เศร้าโศกอยู่ เป็นนํ�าไม่

น้อย เป็นนํ�ามากกว่านํ�าในมหาสมุทรทั�ง ๔ นั�น, แน่ะสหาย 

ท่านประมาทอยู่ เพราะเหตุอะไร ?”

 จ ปน นิปาตสมูหะ  สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิทํ วิเสสนะ

ของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน วตฺวาๆ ลักขณัตถะ  อิมํ วิเสสนะของ คาถํๆ อวุตตกัมมะใน 

อาห

 “ชลํ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  จตูสุ วิเสสนะ

ของ สมุทฺเทสุๆ วิสยาธาระใน ชลํ  ปริตฺตกํ วิกติกัตตาใน โหติ,  

อสฺสุชลํ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตโต ก็ด้  

จตุโต ก็ด้ วิเสสนะของ สมุทฺทชลโตๆ อปาทานใน พหุํๆ ก็ด้  

อนปฺปกํ ก็ด้ วิกติกัตตาใน โหติ  ทุกฺเขน อนภิหิตกัตตาใน 

ผุฏฺฅิสฺสๆ ก็ด้  โสจโต ก็ด้ วิเสสนะของ นรสฺสๆ สาม้สัมพันธะ

ใน อสฺสุชลํ,  สมฺม อาลปนะ  ตุวํ สุทธกัตตาใน ปมชฺชสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึการณา เหตุใน ปมชฺชสิ”  อิติศัพท์  

สรูปะใน อิมํ  คาถํ ฯ   

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

๑๗๓. อถ  นํ  ปุน  ปุจฺฉิ  “ติสฺส  กหํ  วสส้ติ ฯ  
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 อถ  (สตฺถา)  นํ  (สามเณรํ)  ปุน  ปุจฺฉิ  “(ตฺวํ)  ติสฺส  กหํ  (ฅิาเน)  วสส้ติ ฯ

 อถ ครั�งนั�น  (สตฺถา) อ.พระศาสดา  ปุจฺฉิิ ตรัสถามแล้ว  นํ  (สามเณรํ) ซึ่งสามเณร

นั�น  ปุน อ้ก  อิติ ว่า  “ติสฺส ดูก่อนติสสะ  (ตฺวํ) อ.เธอ  วสสิ ย่อมอยู่  กหํ  (ฅิาเน)  

ในท้่ไหน ?”  อิติ ดังน้� ฯ

 ครั�งนั�น พระศาสดา ตรัสถามสามเณรนั�นอ้กว่า “ติสสะ เธอย่อมอยู่ในท้่ไหน ?”

 อถ กาลสัตตม้  สตฺถา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ 

สามเณรํๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิ  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน ปุจฺฉิ  “ติสฺส อาลปนะ  ตฺวํ 

สุทธกัตตาใน วสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กหํ วิเสสนะของ ฅิาเนๆ วิสยาธาระใน 

วสสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ 

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

๑๗๔. “อิมสฺมึ  ปพฺภาเร  ภนฺเตติ ฯ

 (สามเณโร)  “(อหํ)  อิมสฺมึ  ปพฺภาเร  (วสามิ)  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ

 (สามเณโร) อ.สามเณร  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  

(อหํ) อ.ข้าพระองค์  (วสามิ) ย่อมอยู่  อิมสฺมึ  ปพฺภาเร ท้่เงื�อมน้�”  อิติ ดังน้� ฯ

 สามเณร กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ย่อมอยู่ท้่เงื�อมน้�”

 สามเณโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตา 

ใน วสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ ปพฺภาเรๆ วิสยาธาระใน  

วสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๑๗๕. “ตตฺถ  ปน  วสนฺโต  กึ  จินฺเตส้ติ ฯ  

 (สตฺถา)  “(ตฺวํ)  ตตฺถ  (ปพฺภาเร)  ปน  วสนฺโต  กึ  จินฺเตส้ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (ปุจฺฉิิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “ปน ก็  (ตฺวํ) อ.เธอ  วสนฺโต 

เมื่ออยู่  ตตฺถ  (ปพฺภาเร) ท้่เงื�อมนั�น  จินฺเตสิ คิดแล้ว  กึ ซึ่งอะไร”  อิติ ดังน้� ฯ

 พระศาสดา ตรัสถามว่า “ก็เธอเมื่ออยู่ท้่เงื�อมนั�น คิดอะไร”
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 สตฺถา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ตฺวํ 

สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตตฺถ วิเสสนะของ ปพฺภาเรๆ วิสยาธาระ  

ใน วสนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ตฺวํ  กึ อวุตตกัมมะใน จินฺเตสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

ปุจฺฉิ ฯ

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

๑๗๖. “มยา  มรนฺเตน  อิมสฺมึ  �าเน  กตสฺส  สร้รนิกฺเขปสฺส  ปริจฺเฉโท  นตฺถ้ติ  จินฺเตสึ   

ภนฺเตติ ฯ  

 (สามเณโร)  “(อหํ)  ‘มยา  มรนฺเตน  อิมสฺมึ  �าเน  กตสฺส  สร้รนิกฺเขปสฺส  ปริจฺเฉโท  นตฺถิ’  อิติ  

จินฺเตสึ  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ  

 (สามเณโร) อ.สามเณร  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ 

ผู้เจริญ  (อหํ) อ.ข้าพระองค์  จินฺเตสึ คิดแล้ว  อิติ ว่า  ‘ปริจฺเฉิโท อ.การกําหนด  สรีร- 

นิกฺเขปสฺส ซึ่งการทอดทิ�งซึ่งสร้ระ  มยา  มรนฺเตน  กตสฺส อัน- อันข้าพระองค์ ผู้จะ

ตาย -กระทําแล้ว  อิมสฺมึ  ฅิาเน ในท้่น้�  นตฺถิ ย่อมไม่ม้’  อิติ ดังน้�”  อิติ ดังน้� ฯ

 สามเณร กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์คิดว่า ‘การกําหนดการทอด

ทิ�งสร้ระ ท้่ข้าพระองค์ผู้จะตายทําแล้ว ในท้่น้� ย่อมไม่ม้”

 สามเณโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อหํ สุทธ-

กัตตาใน จินฺเตสึๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘ปริจฺเฉโท สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบท

กัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน กตสฺส  มรนฺเตน วิเสสนะของ มยา  อิมสฺมึ วิเสสนะ

ของ ฅิาเนๆ วิสยาธาระใน กตสฺสๆ วิเสสนะของ สร้รนิกฺเขปสฺสๆ ฉัฏฐ้อวุตตกัมมะใน 

ปริจฺเฉโท’  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสึ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๗๗. “สาธุ  สาธุ  ติสฺส,  เอวเมตํ,  อิเมสํ  หิ  สตฺตานํ  ป�วิยํ  นิปชฺชิตฺวา  อมตฏฺ�านํ  นาม   

นตฺถ้ติ  วตฺวา  

  “อุปสาฬฺหกนามานํ   สหสฺสานิ  จตุทฺทส  

  อสฺมึ  ปเทเส  ทฑฺฒํานิ   นตฺถิ  โลเก  อนามตํ ฯ

  ยมฺหิ  สจฺจญฺจ  ธมฺโม  จ   อหึสา  สญฺฃโม  ทโม,  

  เอตทริยา  เสวนฺติ,   เอตํ  โลเก  อนามตนฺติ  
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 อิมํ  ทุกนิปาเต  อุปสาฬฺหกชาตกํ  กเถสิ ฯ

 (สตฺถา)  “สาธุ  สาธุ  ติสฺส,  เอวํ  เอตํ  (ปพฺพํ),  อิเมสํ  หิ  สตฺตานํ  ป�วิยํ  นิปชฺชิตฺวา  อมตฏฺ�านํ  

นาม  นตฺถ้ติ  วตฺวา  

  “อุปสาฬฺหกนามานํ  (พฺราหฺมณานํ)  สหสฺสานิ  จตุทฺทส  

  (อคฺคินา)  อสฺมึ  ปเทเส  ทฑฺฒํานิ,  นตฺถิ  โลเก  อนามตํ  (ฅิานํ) ฯ

  ยมฺหิ  (ฅิาเน)  สจฺจ ํ  จ  ธมฺโม  จ  อหึสา  (จ)  สญฺฃโม  (จ)  ทโม  (จ  สนฺติ),  

  เอตํ  (ฅิานํ)  อริยา  เสวนฺติ,   เอตํ  (ฅิานํ)  โลเก  อนามตํ  (โหติ)”  อิติ  

 อิมํ  ทุกนิปาเต  อุปสาฬฺหกชาตกํ  กเถสิ ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ติสฺส ดูก่อนติสสะ  สาธุ อ.ด้ละ  

สาธุ อ.ด้ละ,  เอตํ  (ปพฺพํ) อ.ข้อนั่น  เอวํ อย่างนั�น,  หิ เพราะว่า  ป�วิยํ  นิปชฺชิตฺวา   

อมตฏฺฺ�านํ  นาม ชื่อ อ.ท้่เป็นท้่ นอนแล้ว บนแผ่นดิน ไม่ตายแล้ว  อิเมสํ  สตฺตานํ 

แห่งสัตว์ ท. เหล่าน้�  นตฺถิ ย่อมไม่ม้”  อิติ ดังน้�  กเถสิ ตรัสแล้ว  อุปสาฬฺหกชาตกํ 

ซึ่งอุปสาฬหกชาดก  ทุกนิปาเต ในทุกนิบาต  อิมํ น้�  อิติ ว่า

 “สหสฺสานิ อ.พัน ท.  จตุทฺทส สิบส้่  (พฺราหฺมณานํ)  

แห่งพราหมณ์ ท.  อุปสาฬฺหกนามานํ ผู้ม้ชื่อว่าอุปสาฬหกะ  

(อคฺคินา) อันไฟ  ทฑฺฒํานิ ไหม้แล้ว  อสฺมึ  ปเทเส ในประเทศ

น้�,  (ฅิานํ) อ.ท้่  อนามตํ อันสัตว์ไม่มาตายแล้ว  นตฺถิ ย่อม

ไม่ม้  โลเก ในโลก,  สจฺจํ  จ อ.ความสัตย์ด้วย  ธมฺโม  จ 

อ.ปัญญาด้วย  อหึสา  (จ) อ.ความไม่เบ้ยดเบ้ยนด้วย   

สญฺฃโม  (จ) อ.ความสํารวมด้วย  ทโม  (จ) อ.ความฝึกฝน

ด้วย  (สนฺติ) ม้อยู่  ยมฺหิ  (ฅิาเน) ในท้่ใด,  อริยา อ.พระอริย-

เจ้า ท.  เสวนฺติ ย่อมเสพ  เอตํ  (ฅิานํ) ซึ่งท้่นั่น,  เอตํ  (ฅิานํ) 

อ.ท้่นั่น  อนามตํ เป็นท้่อันสัตว์ไม่มาตายแล้ว  โลเก ในโลก  

(โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้� ฯ

 พระศาสดา ตรัสว่า “สาธุๆ ติสสะ, ข้อนั่น อย่างน้�, เพราะว่า ท้่เป็นท้่นอนบนแผ่นดิน

แล้วไม่ตาย แห่งสัตว์เหล่าน้� ไม่ม้” แล้วตรัสอุปสาฬหกชาดกในทุกนิบาตน้�ว่า

 “พวกพราหมณ์ชื่อว่าอุปสาฬหกะ ๑๔,๐๐๐ คน ถูกไฟไหม้ 
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ในประเทศน้�, ท้่ซึ่งสัตว์ไม่ตาย ไม่ม้ในโลก, ความสัตย์ ปัญญา 

ความไม่เบ้ยดเบ้ยน ความสํารวม และการฝึกฝน ม้อยู่ใน

ประเทศใด, พระอริยเจ้าทั�งหลาย ย่อมเสพท้่นั่น, ท้่นั่น เป็นท้่ท้่

สัตว์ไม่ตายในโลก” 

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ติสฺส อาลปนะ  สาธุ สองบท  

ลิงคัตถะ,  เอวํ นิทัสสนัตถะ  เอตํ วิเสสนะของ ปพฺพํๆ ลิงคัตถะ,  หิศัพท์ เหตุโชตกะ  

นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ อมตฏฺฅิานํๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  

อิเมสํ วิเสสนะของ สตฺตานํๆ สาม้สัมพันธะใน อมตฏฺฅิานํ  ปฅิวิยํ วิสยาธาระใน  

นิปชฺชิตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน อมตฏฺฅิานํ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน กเถสิ

 “จตุทฺทส วิเสสนะของ สหสฺสานิๆ วุตตกัมมะใน ทฑฺฒานิๆ  

กิตบทกัมมวาจก  อุปสาฬฺหกนามานํ วิเสสนะของ  

พฺราหฺมณานํๆ สาม้สัมพันธะใน สหสฺสานิ  อคฺคินา อนภิหิต-

กัตตาใน ทฑฺฒานิ  อสฺมึ วิเสสนะของ ปเทเสๆ วิสยาธาระใน 

ทฑฺฒานิ,  อนามตํ วิเสสนะของ ฅิานํๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ 

กิริยาบทกัตตุวาจก  โลเก วิสยาธาระใน นตฺถิ,  สจฺจํ ก็ด้  ธมฺโม 

ก็ด้  อหึสา ก็ด้  สญฺฺฃโม ก็ด้  ทโม ก็ด้ สุทธกัตตาใน สนฺติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยมฺหิ วิเสสนะของ ฅิาเนๆ วิสยาธาระ 

ใน สนฺติ  จ ห้าศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ สจฺจํ,  ธมฺโม,   

อหึสา,  สญฺฺฃโม และ ทโม,  อริยา สุทธกัตตาใน เสวนฺติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตํ วิเสสนะของ ฅิานํๆ อวุตตกัมมะใน 

เสวนฺติ,  เอตํวิเสสนะของ ฅิานํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  โลเก วิสยาธาระใน อนามตํๆ วิกติกัตตาใน 

โหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิมํ  อุปสาฬฺหกชาตกํ  อิมํ วิเสสนะ

ของ อุปสาฬฺหกชาตกํๆ อวุตตกัมมะใน กเถสิ  ทุกนิปาเต  

วิสายาธาระใน อุปสาฬฺหกชาตกํ ฯ

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

๑๗๘. อิติ  ป�วิยํ  สร้รนิกฺเขปํ  กตฺวา  มรนฺเตสุ  อมตปุพฺเพ  ปเทเส  มรนฺตา  นาม  นตฺถิ ฯ  
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 อิติ  ป�วิยํ  สร้รนิกฺเขปํ  กตฺวา  มรนฺเตสุ  (สตฺเตสุ  เกนจิ)  อมตปุพฺเพ  ปเทเส  มรนฺตา  นาม   

(สตฺตา)  นตฺถิ ฯ

 ป�วิยํ  สรีรนิกฺเขปํ  กตฺวา  มรนฺเตสุ  (สตฺเตสุ  เกนจิ)  อมตปุพฺเพ  ปเทเส   

มรนฺตา  นาม  (สตฺตา)   อ.- ในสัตว์ ท. ผู้กระทํา ซึ่งการทอดทิ�งซึ่งสร้ระ บนแผ่นดิน 

ตายอยู่หนา -สัตว์ ท. ชื่อผู้ตายอยู่ ในประเทศ อันใครๆ ไม่ตายแล้วในกาลก่อน  นตฺถิ 

ย่อมไม่ม้  อิติ ด้วยประการฉะน้� ฯ

 บรรดาสัตว์ทั�งหลาย ผู้ทําการทอดทิ�งสร้ระบนแผ่นดินแล้วตายอยู่ พวกสัตว์ชื่อผู้ตาย

อยู่ในประเทศท้่ใครๆ ไม่เคยตาย ย่อมไม่ม้ ด้วยประการฉะน้�

 ปฅิวิยํ วิสยาธาระใน -นิกฺเขปํ  สร้รนิกฺเขปํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน 

มรนฺเตสุๆ วิเสสนะของ สตฺเตสุๆ นิทธารณะใน มรนฺตา  นาม  สตฺตา  เกนจิ อนภิหิต-

กัตตาใน อมต-  อมตปุพฺเพ วิเสสนะของ ปเทเสๆ วิสยาธาระใน มรนฺตา  นามศัพท์ 

สัญญาโชตกะเข้ากับ มรนฺตาๆ วิเสสนะของ สตฺตาๆ นิทธารณ้ยะและสุทธกัตตาใน 

นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  อิติศัพท์ ปการัตถะ ฯ

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

๑๗๙. อานนฺทตฺเถรสทิสา  ปน  อมตปุพฺเพ  ปเทเส  ปรินิพฺพายนฺติ ฯ

 อานนฺทตฺเถรสทิสา  (เถรา)  ปน  (เกนจิ)  อมตปุพฺเพ  ปเทเส  ปรินิพฺพายนฺติ ฯ

 ปน ส่วนว่า  (เถรา) อ.พระเถระ ท.  อานนฺทตฺเถรสทิสา ผู้เช่นกับด้วยพระอานนท์ 

ผู้เถระ  ปรินิพฺพายนฺติ ย่อมปรินิพพาน  ปเทเส ในประเทศ  (เกนจิ)  อมตปุพฺเพ  

อันใครๆ ไม่ตายแล้วในกาลก่อน ฯ

 ส่วนพระเถระทั�งหลาย ผู้เช่นกับพระอานนทเถระ ย่อมปรินิพพาน ในประเทศท้่ใครๆ 

ไม่เคยตายแล้ว

 ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  อานนฺทตฺเถรสทิสา วิเสสนะของ เถราๆ สุทธกัตตาใน  

ปรินิพฺพายนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เกนจิ อนภิหิตกัตตาใน อมต-  อมตปุพฺเพ  

วิเสสนะของ ปเทเสๆ วิสยาธาระ ใน ปรินิพฺพายนฺติ ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๘๐. อานนฺทตฺเถโร  กิร  ว้สวสฺสสติกกาเล  อายุสงฺขารํ  โอโลเกนฺโต  ปริกฺข้ณภาวํ  ญฺตฺวา   

“อิโต  สตฺตเม  ทิวเส  ปรินิพฺพายิสฺสาม้ติ  อาโรเจสิ ฯ

 อานนฺทตฺเถโร  กิร  (อตฺตโน)  ว้สวสฺสสติกกาเล  อายุสงฺขารํ  โอโลเกนฺโต  (อายุสงฺขารสฺส)   

ปริกฺข้ณภาวํ  ญฺตฺวา  “(อหํ)  อิโต  (ทิวสโต)  สตฺตเม  ทิวเส  ปรินิพฺพายิสฺสาม้ติ  อาโรเจสิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  อานนฺทตฺเถโร อ.พระอานนท์ผู้เถระ  โอโลเกนฺโต ตรวจดูอยู่  อายุ- 

สงฺฺขารํ ซึ่งสังขารคืออายุ  (อตฺตโน)  วีสวสฺสสติกกาเล ในกาล- แห่งตน -เป็นผู้ม้

ร้อยแห่งกาลฝนย้่สิบ  ฃตฺวา รู้แล้ว  (อายุสงฺฺขารสฺส)  ปริกฺขีณภาวํ ซึ่งความท้่ -แห่ง

สังขารคืออายุ -เป็นสภาพสิ�นรอบแล้ว  อาโรเจสิ บอกแจ้งแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  

ปรินิพฺพายิสฺสามิ จักปรินิพพาน  ทิวเส ในวัน  สตฺตเม ท้่เจ็ด  อิโต  (ทิวสโต)  

แต่วันน้�”  อิติ ดังน้� ฯ

 ได้ยินว่า พระอานนทเถระ ตรวจดูสังขารคืออายุ ในคราวท้่ท่านม้อายุ ๑๒๐ ปี รู้ว่าสิ�น

รอบแล้ว จึงบอกว่า “เราจักปรินิพพานในวันท้่ ๗ แต่วันน้�”

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  อานนฺทตฺเถโร สุทธกัตตาใน อาโรเจสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อตฺตโน สาม้สัมพันธะใน ว้สวสฺสสติกกาเลๆ กาลสัตตม้ใน โอโลเกนฺโต  อายุสงฺขารํ  

อวุตตกัมมะใน โอโลเกนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ อานนฺทตฺเถโร  อายุสงฺขารสฺส  

ภาวาทิสัมพันธะใน ปริกฺข้ณภาวํๆ อวุตตกัมมะใน ฃตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาโรเจสิ   

“อหํ สุทธกัตตาใน ปรินิพฺพายิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิโต วิเสสนะของ  

ทิวสโตๆ อปาทานใน สตฺตเม  ทิวเส  สตฺตเม วิเสสนะของ ทิวเสๆ กาลสัตตม้ใน  

ปรินิพฺพายิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาโรเจสิ ฯ

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

๑๘๑. ตํ  ปวตฺตึ  สุตฺวา  โรหิณ้นทิยา  อุภยต้รวาสิเกสุ  มนุสฺเสสุ  โอริมต้รวาสิกา  “มยํ  เถรสฺส   

พหุปการา,  อมฺหากํ  สนฺติเก  ปรินิพฺพายิสฺสต้ติ  วทึสุ ฯ

 ตํ  ปวตฺตึ  สุตฺวา  โรหิณ้นทิยา  อุภยต้รวาสิเกสุ  มนุสฺเสสุ  โอริมต้รวาสิกา  (มนุสฺสา)  “มยํ   

เถรสฺส  พหุปการา  (อมฺห),  (เถโร)  อมฺหากํ  สนฺติเก  ปรินิพฺพายิสฺสต้ติ  วทึสุ ฯ

 โรหิณีนทิยา  อุภยตีรวาสิเกสุ  มนุสฺเสสุ  โอริมตีรวาสิกา  (มนุสฺสา) อ.- ในมนุษุย์ 

ท. ผู้อยู่ท้่ฝั�งทั�งสองโดยปกติ แห่งแม่นํ�าโรหิณ้หนา -มนุษุย์ ท. ผู้อยู่ท้่ฝั�งอันม้ในภายใน  
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สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  ปวตฺตึ ซึ่งความเป็นไปทั่วนั�น  วทึสุ กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มยํ อ.เรา 

ท.  พหุปการา เป็นผู้ม้อุปการะมาก  เถรสฺส ต่อพระเถระ  (อมฺห) ย่อมเป็น,  (เถโร) 

อ.พระเถระ  ปรินิพฺพายิสฺสติ จักปรินิพพาน  สนฺติเก ในสํานัก  อมฺหากํ ของเรา 

ท.”  อิติ ดังน้� ฯ

 บรรดามนุษุย์ผู้อยู่ทั�งสองฝั�งแห่งแม่นํ�าโรหิณ้ พวกมนุษุย์ผู้อยู่ท้่ฝั�งใน ฟังความเป็นไป

นั�น ก็กล่าวว่า “พวกเรา เป็นผู้ม้อุปการะมากต่อพระเถระ, พระเถระ จักปรินิพพาน 

ในสํานักของพวกเรา”

 โรหิณ้นทิยา สาม้สัมพันธะใน อุภยต้รวาสิเกสุๆ วิเสสนะของ มนุสฺเสสุๆ นิทธารณะ

ใน โอริมต้รวาสิกา  มนุสฺสา  โอริมต้รวาสิกา วิเสสนะของ มนุสฺสาๆ นิทธารณ้ยะและ

สุทธกัตตาใน วทึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ ปวตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน  

สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วทึสุ  “มยํ สุทธกัตตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เถรสฺส สัมปทานใน พหุปการาๆ วิกติกัตตาใน อมฺห,  เถโร สุทธกัตตาใน  

ปรินิพฺพายิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สาม้สัมพันธะใน สนฺติเกๆ  

วิสยาธาระใน ปรินิพฺพายิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วทึสุ ฯ 

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

๑๘๒. ปาริมต้รวาสิกา  “มยํ  เถรสฺส  พหุปการา,  อมฺหากํ  สนฺติเก  ปรินิพฺพายิสฺสต้ติ ฯ

 ปาริมต้รวาสิกา  (มนุสฺสา)  “มยํ  เถรสฺส  พหุปการา  (อมฺห),  (เถโร)  อมฺหากํ  สนฺติเก   

ปรินิพฺพายิสฺสต้ติ  (วทึสุ) ฯ

 (มนุสฺสา) อ.มนุษุย์ ท.  ปาริมตีรวาสิกา ผู้อยู่ท้่ฝั�งอันม้ในภายนอกโดยปกติ  (วทึสุ) 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มยํ อ.เรา ท.  พหุปการา เป็นผู้ม้อุปการะมาก  เถรสฺส ต่อพระ

เถระ  (อมฺห) ย่อมเป็น,  (เถโร) อ.พระเถระ  ปรินิพฺพายิสฺสติ จักปรินิพพาน  สนฺติเก 

ในสํานัก  อมฺหากํ ของเรา ท.”  อิติ ดังน้�่ ฯ

 พวกมนุษุย์ผู้อยู่ท้่ฝั�งนอกโดยปกติ กล่าวว่า “พวกเรา เป็นผู้ม้อุปการะมากต่อพระ

เถระ, พระเถระ จักปรินิพพานในสํานักของพวกเรา”

 ปาริมต้รวาสิกา วิเสสนะของ มนุสฺสาๆ สุทธกัตตาใน วทึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

“มยํ สุทธกัตตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เถรสฺส สัมปทานใน พหุปการาๆ 
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วิกติกัตตาใน อมฺห,  เถโร สุทธกัตตาใน ปรินิพฺพายิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อมฺหากํ สาม้สัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระใน ปรินิพฺพายิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

วทึสุ ฯ 

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

๑๘๓. เถโร  เตสํ  วจนํ  สุตฺวา  “อุภยต้รวาสิโนปิ  มยฺหํ  อุปการกา ว,  อิเม  นาม  อนุปการาติ   

น  สกฺกา  วตฺตํุ;  สจาหํ  โอริมต้เร  ปรินิพฺพายิสฺสามิ,  ปาริมต้รวาสิโน  ธาตุคฺคหณตฺถํ  

เตหิ  สทฺธึ  กลหํ  กริสฺสนฺติ;  สเจ  ปาริมต้เร  ปรินิพฺพายิสฺสามิ,  โอริมต้รวาสิโน   

ตถา  กริสฺสนฺติ;  กลโห  อุปฺปชฺชมาโนปิ  มํ  นิสฺสาเยว  อุปฺปชฺชิสฺสติ,  วูปสมมาโนปิ  มํ  

นิสฺสาเยว  วูปสมิสฺสต้ติ  จินฺเตตฺวา  “โอริมต้รวาสิโนปิ  มยฺหํ  อุปการกา,  ปาริม- 

ต้รวาสิโนปิ  มยฺหํ  อุปการกา,  อนุปการโก  นาม  นตฺถิ;  โอริมต้รวาสิโน  โอริมต้เรเยว  

สนฺนิปตนฺตุ,  ปาริมต้รวาสิโน  ปาริมต้เรเยวาติ  อาห ฯ

 เถโร  เตสํ  (มนุสฺสานํ)  วจนํ  สุตฺวา  “อุภยต้รวาสิโนปิ  (มนุสฺสา)  มยฺหํ  อุปการกา ว  (โหนฺติ),   

(มยา)  ‘อิเม  นาม  (ชนา)  อนุปการา  (โหนฺติ)’  อิติ  น  สกฺกา  วตฺตํุ;  สเจ  อหํ  โอริมต้เร   

ปรินิพฺพายิสฺสามิ,  ปาริมต้รวาสิโน  (ชนา)  ธาตุคฺคหณตฺถํ  เตหิ  (ชเนหิ)  สทฺธึ  กลหํ  กริสฺสนฺติ;   

สเจ  (อหํ)  ปาริมต้เร  ปรินิพฺพายิสฺสามิ,  โอริมต้รวาสิโน  (ชนา)  ตถา  กริสฺสนฺติ;  กลโห   

อุปฺปชฺชมาโนปิ  มํ  นิสฺสาย  เอว  อุปฺปชฺชิสฺสติ,  วูปสมมาโนปิ  มํ  นิสฺสาย  เอว  วูปสมิสฺสต้ติ  

จินฺเตตฺวา  “โอริมต้รวาสิโนปิ  (ชนา)  มยฺหํ  อุปการกา  (โหนฺติ),  ปาริมต้รวาสิโนปิ  (ชนา)  มยฺหํ  

อุปการกา  (โหนฺติ),  อนุปการโก  นาม  (โกจิ)  นตฺถิ;  โอริมต้รวาสิโน  (ชนา)  โอริมต้เร  เอว   

สนฺนิปตนฺตุ,  ปาริมต้รวาสิโน  (ชนา)  ปาริมต้เร  เอว  (สนฺนิปตนฺตุ)”  อิติ  อาห ฯ

 เถโร อ.พระเถระ  สุตฺวา ฟังแล้ว  วจนํ ซึ่งคํา  เตสํ  (มนุสฺสานํ) ของมนุษุย์ ท. เหล่า

นั�น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว อิติ ว่า  “(มนุสฺสา) อ.มนุษุย์ ท.  อุภยตีรวาสิโนปิ แม้ผู้อยู่

ท้่ฝั�งทั�งสองโดยปกติ  อุปการกา ว เป็นผู้กระทําซึ่งอุปการะ  มยฺหํ แก่เรานั่นเท้ยว  

(โหนฺติ) ย่อมเป็น,  (มยา) อันเรา  น  สกฺกา ไม่อาจ  วตฺตุํ เพื่ออันกล่าว  อิติ ว่า  

‘(ชนา) อ.ชน ท.  อิเม  นาม ชื่อเหล่าน้�  อนุปการา เป็นผู้ไม่ม้อุปการะ  (โหนฺติ)  

ย่อมเป็น’  อิติ ดังน้�;  สเจ ถ้าว่า  อหํ อ.เรา  ปรินิพฺพายิสฺสามิ จักปรินิพพาน   

โอริมตีเร ท้่ฝั�งอันม้ในภายในไซร้,  (ชนา) อ.ชน ท.  ปาริมตีรวาสิโน ผู้อยู่ท้่ฝั�งอันม้

ในภายนอกโดยปกติ  กริสฺสนฺติ จักกระทํา  กลหํ ซึ่งความทะเลาะ  สทฺธึ กับ  เตหิ  

(ชเนหิ) ด้วยชน ท. เหล่านั�น  ธาตุคฺคหณตฺถํ เพื่ออันถือเอาซึ่งธาตุ;  สเจ ถ้าว่า  อหํ 
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อ.เรา  ปรินิพฺพายิสฺสามิ จักปรินิพพาน  ปาริมตีเร ท้่ฝั�งอันม้ในภายนอกไซร้,  (ชนา) 

อ.ชน ท.  โอริมตีรวาสิโน ผู้อยู่ท้่ฝั�งอันม้ในภายในโดยปกติ  กริสฺสนฺติ จักกระทํา 

ตถา เหมือนอย่างนั�น,  กลโห อ.ความทะเลาะ  อุปฺปชฺชมาโนปิ แม้เมื่อเกิดขึ�น   

อุปฺปชฺชิสฺสติ จักเกิดขึ�น  นิสฺสาย  เอว เพราะอาศัย  มํ ซึ่งเรานั่นเท้ยว,  วูปสมมาโนปิ  

แม้เมื่อเข้าไปสงบ  วูปสมิสฺสต ิจักเข้าไปสงบ  นิสฺสาย  เอว เพราะอาศัย  มํ ซึ่งเรา

นั่นเท้ยว”  อิติ ดังน้�  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ชนา) อ.ชน ท.  โอริมตีรวาสิโนปิ แม้

ผู้อยู่ท้่ฝั�งอันม้ในภายในโดยปกติ  อุปการกา เป็นผู้กระทําซึ่งอุปการะ  มยฺหํ แก่เรา  

(โหนฺติ) ย่อมเป็น,  (ชนา) อ.ชน ท.  ปาริมตีรวาสิโนปิ แม้ผู้อยู่ท้่ฝั�งอันม้ในภายนอก  

อุปการกา เป็นผู้กระทําซึ่งอุปการะ  มยฺหํ แก่เรา  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  (โกจิ) อ.ใครๆ  

อนุปการโก  นาม ชื่อว่าผู้ไม่กระทําซึ่งอุปการะ  นตฺถิ ย่อมไม่ม้;  (ชนา) อ.ชน ท.  

โอริมตีรวาสิโน ผู้อยู่ท้่ฝั�งอันม้ในภายในโดยปกติ  สนฺนิปตนฺตุ จงประชุมกัน  โอริม-

ตีเร  เอว ท้่ฝั�งอันม้ในภายในนั่นเท้ยว,  (ชนา) อ.ชน ท.  ปาริมตีรวาสิโน ผู้อยู่ท้่ฝั�ง

อันม้ในภายนอกโดยปกติ  (สนฺนิปตนฺตุ) จงประชุมกัน  ปาริมตีเร  เอว ท้่ฝั�งอันม้ 

ในภายนอกนั่นเท้ยว”  อิติ ดังน้� ฯ

 พระเถระฟังคําของพวกมนุษุย์เหล่านั�น ก็คิดว่า “พวกมนุษุย์ผู้อยู่ในฝั�งทั�งสองโดยปกติ 

เป็นผู้ม้อุปการะแก่เราทั�งนั�น, เราไม่อาจเพื่อจะกล่าวว่า ‘พวกชนชื่อเหล่าน้� เป็นผู้ไม่ม้

อุปการะ’, ถ้าเราจักปรินิพพานท้่ฝั�งในไซร้, พวกชนผู้อยู่ท้่ฝั�งนอกโดยปกติ จักทําการ

ทะเลาะกับพวกชนเหล่านั�น เพื่อถือเอาพระธาตุ, ถ้าเราจักปรินิพพานท้่ฝั�งนอกไซร้, 

พวกชนผู้อยู่ท้่ฝั�งในโดยปกติ จักทําเช่นเด้ยวกัน, การทะเลาะ แม้เมื่อเกิด จักเกิดขึ�น 

เพราะอาศัยเรานั่นแหละ, แม้เมื่อเข้าไปสงบ จักเข้าไปสงบ เพราะอาศัยเรานั่นแหละ” 

ดังน้� จึงกล่าวว่า “พวกชนแม้ผู้อยู่ท้่ฝั�งในโดยปกติ เป็นผู้ม้อุปการะแก่อาตมา, พวกชน 

แม้ผู้อยู่ท้่ฝั�งนอกโดยปกติ เป็นผู้ม้อุปการะแก่อาตมา, ใครๆ ชื่อว่าไม่ม้อุปการะ ไม่ม้, 

พวกชนผู้อยู่ท้่ฝั�งในโดยปกติ จงประชุมกันท้่ฝั�งในนั่นแหละ, พวกชนผู้อยู่ท้่ฝั�งนอก

โดยปกติ จงประชุมกันท้่ฝั�งนอกนั่นแหละ”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ วิเสสนะของ มนุสฺสานํๆ สาม้- 

สัมพันธะใน วจนํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “อปิศัพท์ 

อเปกขัตถะเข้ากับ อุภยต้รวาสิโนๆ วิเสสนะของ มนุสฺสาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ 
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อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยฺหํ สัมปทานใน อุปการกา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

อุปการกาๆ วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  มยา อนภิหิตกัตตาใน สกฺกาๆ กิริยาบทภาววาจก  

‘นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ อิเมๆ วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อนุปการา วิกติกัตตาใน โหนฺติ’  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺตุํ   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺกา  วตฺตุํ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺกา,  สเจศัพท์ ปริกัปปัตถะ   

อหํ สุทธกัตตาใน ปรินิพฺพายิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โอริมต้เร วิสยาธาระ 

ใน ปรินิพฺพายิสฺสามิ,  ปาริมต้รวาสิโน วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน กริสฺสนฺติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ธาตุคฺคหณตฺถํ สัมปทานใน กริสฺสนฺติ  เตหิ วิเสสนะของ 

ชเนหิๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน กริสฺสนฺติ  กลหํ อวุตตกัมมะใน 

กริสฺสนฺติ,  สเจศัพท์ ปริกัปปัตถะ  อหํ สุทธกัตตาใน ปรินิพฺพายิสฺสามิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ปาริมต้เร วิสยาธาระใน ปรินิพฺพายิสฺสามิ,  โอริมต้รวาสิโน วิเสสนะ

ของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน กริสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตถา กิริยาวิเสสนะใน  

กริสฺสนฺติ,  กลโห สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชิสฺสติ และ วูปสมิสฺสติ  อุปฺปชฺชิสฺสติ ก็ด้  วูปสมิสฺสติ  

ก็ด้ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อุปฺปชฺชมาโนๆ อัพภันตร-

กิริยาของ กลโห  มํ อวุตตกัมมะใน นิสฺสาย  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นิสฺสายๆ เหตุ

ใน อุปฺปชฺชิสฺสติ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ วูปสมมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ กลโห  

มํ อวุตตกัมมะใน นิสฺสาย  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นิสฺสายๆ เหตุใน วูปสมิสฺสติ”   

อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ 

โอริมต้รวาสิโนๆ วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

มยฺหํ สัมปทานใน อุปการกาๆ วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ  

ปาริมต้รวาสิโนๆ วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

มยฺหํ สัมปทานใน อุปการกาๆ วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ 

อนุปการโกๆ วิเสสนะของ โกจิๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก,  โอริมต้ร- 

วาสิโน วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน สนฺนิปตนฺตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ โอริมต้เรๆ วิสยาธาระใน สนฺนิปตนฺตุ,  ปาริมต้รวาสิโน  

วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน สนฺนิปตนฺตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ ปาริมต้เรๆ วิสยาธาระใน สนฺนิปตนฺตุ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

...............................................................................................................................
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๑๘๔. ตโต  สตฺตเม  ทิวเส  มชฺเฌ  นทิยา  สตฺตตาลปฺปมาเณ  อากาเส  ปลฺลงฺเกน  นิส้ทิตฺวา   

มหาชนสฺส  ธมฺมํ  กเถตฺวา  “มม  สร้รํ  มชฺเฌ  ภิชฺชิตฺวา,  เอโก  ภาโค  โอริมต้เร   

ปตตุ;  เอโก  ปาริมต้เรติ  อธิฏฺ�าย  ยถานิสินฺโน ว  เตโชธาตํุ  สมาปชฺชิ ฯ  

 (เถโร)  ตโต  (ทิวสโต)  สตฺตเม  ทิวเส  มชฺเฌ  นทิยา  สตฺตตาลปฺปมาเณ  อากาเส  ปลฺลงฺเกน   

นิส้ทิตฺวา  มหาชนสฺส  ธมฺมํ  กเถตฺวา  “มม  สร้รํ  มชฺเฌ  ภิชฺชิตฺวา,  เอโก  ภาโค  โอริมต้เร  ปตตุ;  

เอโก  (ภาโค)  ปาริมต้เร  (ปตตุ)”  อิติ  อธิฏฺ�าย  ยถานิสินฺโน ว  เตโชธาตํุ  สมาปชฺชิ ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  นิสีทิตฺวา นั่งแล้ว  ปลฺลงฺฺเกน โดยบัลลังก์  อากาเส ในอากาศ  

สตฺตตาลปฺปมาเณ อันม้ต้นตาลเจ็ดเป็นประมาณ  มชฺเฌ ในท่ามกลาง  นทิยา แห่ง

แม่นํ�า  ทิวเส ในวัน  สตฺตเม ท้่เจ็ด  ตโต  (ทิวสโต) แต่วันนั�น  กเถตฺวา กล่าวแล้ว  

ธมฺมํ ซึ่งธรรม  มหาชนสฺส แก่มหาชน  อธิฏฺฺฅิาย อธิษุฐานแล้ว  อิติ ว่า  “สรีรํ 

อ.สร้ระ  มม ของเรา  ภิชฺชิตฺวา แตกแล้ว  มชฺเฌ ในท่ามกลาง,  ภาโค อ.ส่วน  เอโก 

หนึ่ง  ปตตุ จงตกไป  โอริมตีเร ท้่ฝั�งอันม้ในภายใน;  (ภาโค) อ.ส่วน  เอโก หนึ่ง  

(ปตตุ) จงตกไป  ปาริมตีเร ท้่ฝั�งอันม้ในภายนอก”  อิติ ดังน้�  ยถานิสินฺโน ว นั่งแล้ว

อย่างไรเท้ยว  สมาปชฺชิ เข้าแล้ว  เตโชธาตุํ ซึ่งเตโชธาตุ ฯ

 พระเถระนั่งโดยบัลลังก์ในอากาศม้ประมาณ ๗ ต้นตาล ในท่ามกลางแห่งแม่นํ�า ในวัน

ท้่ ๗ แต่วันนั�น กล่าวธรรมแก่มหาชน อธิษุฐานแล้วว่า “สร้ระของเรา แตกในท่ามกลาง, 

ส่วนหนึ่ง จงตกลงท้่ฝั�งใน, ส่วนหนึ่ง จงตกลงท้่ฝั�นนอก” ตามท้่นั่งแล้วนั่นแหละ เข้า

เตโชธาตุ

 เถโร สุทธกัตตาใน สมาปชฺชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตโต วิเสสนะของ ทิวสโตๆ 

อปาทานใน สตฺตเม  ทิวเส  สตฺตเม วิเสสนะของ ทิวเสๆ กาลสัตตม้ใน นิส้ทิตฺวา   

มชฺเฌ วิสยาธาระใน นิส้ทิตฺวา  นทิยา สาม้สัมพันธะใน มชฺเฌ  สตฺตตาลปฺปมาเณ  

วิเสสนะของ อากาเสๆ วิสยาธาระใน นิส้ทิตฺวา  ปลฺลงฺเกน ตติยาวิเสสนะใน นิส้ทิตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน กเถตฺวา  มหาชนสฺส สัมปทานใน กเถตฺวา  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน 

กเถตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อธิฏฺฅิาย  “สร้รํ ปกติกัตตาใน ภิชฺชิตฺวาๆ กิริยาปธานนัย   

มม สาม้สัมพันธะใน สร้รํ  มชฺเฌ วิสยาธาระใน ภิชฺชิตฺวา,  เอโก วิเสสนะของ ภาโคๆ  

สุทธกัตตาใน ปตตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โอริมต้เร วิสยาธาระใน ปตตุ,   เอโก วิเสสนะ 

ของ ภาโคๆ สุทธกัตตาใน ปตตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปาริมต้เร วิสยาธาระใน 
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ปตตุ”  อิติศัพท์ อาการะใน อธิฏฺฅิายๆ สมานกาลกิริยาใน ยถานิสินฺโน  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ ยถานิสินฺโนๆ วิเสสนะของ เถโร  เตโชธาตุํ อวุตตกัมมะใน สมาปชฺชิ ฯ

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

๑๘๕. อคฺคิชาลา  อุฏฺ�หึสุ ฯ  

 อคฺคิชาลา อ.เปลวแห่งไฟ ท.  อุฏฺฺฅิหึสุ ตั�งขึ�นแล้ว ฯ

 เปลวไฟทั�งหลาย ตั�งขึ�นแล้ว

 อคฺคิชาลา สุทธกัตตาใน อุฏฺฅิหึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ

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

๑๘๖. สร้รํ  มชฺเฌ  ภิชฺชิตฺวา,  เอโก  ภาโค  โอริมต้เร  ปติ,  เอโก  ปาริมต้เร ฯ  

 สร้รํ  มชฺเฌ  ภิชฺชิตฺวา,  เอโก  ภาโค  โอริมต้เร  ปติ,  เอโก  (ภาโค)  ปาริมต้เร  (ปติ) ฯ

 สรีรํ อ.สร้ระ  ภิชฺชิตฺวา แตกแล้ว  มชฺเฌ ในท่ามกลาง,  ภาโค อ.ส่วน  เอโก หนึ่ง   

ปติ ตกไปแล้ว  โอริมตีเร ท้่ฝั�งอันม้ในภายใน,  (ภาโค) อ.ส่วน  เอโก หนึ่ง  (ปติ)  

ตกไปแล้ว  ปาริมตีเร ท้่ฝั�งอันม้ในภายนอก ฯ

 สร้ระ แตกในท่ามกลาง, ส่วนหนึ่ง ตกไปท้่ฝั�งใน, ส่วนหนึ่ง ตกท้่ฝั�งนอก

 สร้รํ ปกติกัตตาใน ภิชฺชิตฺวาๆ กิริยาปธานนัย  มชฺเฌ วิสยาธาระใน ภิชฺชิตฺวา,  เอโก  

วิเสสนะของ ภาโคๆ สุทธกัตตา ใน ปติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โอริมต้เร วิสยาธาระ  

ใน ปติ,  เอโก วิเสสนะของ ภาโคๆ สุทธกัตตาใน ปติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ปาริมต้เร วิสยาธาระใน ปติ ฯ

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

๑๘๗. มหาชโน  ปริเทวิ ฯ

 มหาชโน อ.มหาชน  ปริเทวิ ครํ่าครวญแล้ว ฯ

 มหาชน ครํ่าครวญแล้ว

 มหาชโน สุทธกัตตาใน ปริิเทวิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๘๘. ป�ว้อุทฺริยนสทฺโท  วิย  อาโรทนสทฺโท  อโหสิ  สตฺถุ  ปรินิพฺพาเน  อาโรทนสทฺทโตปิ   

การุญฺฺญฺตโร ฯ

 อาโรทนสทฺโท อ.เส้ยงแห่งการร้องไห้  ปฅิวีอุทฺริยนสทฺโท  วิย ราวกะ อ.เส้ยงแห่ง

การทรุดแห่งแผ่นดิน  การุญฺฃตโร เป็นเส้ยงท้่น่าสงสารกว่า  อาโรทนสทฺทโตปิ แม้

กว่าเส้ยงแห่งการร้องไห้  ปรินิพฺพาเน ในกาลเป็นท้่ปรินิพพาน  สตฺถุ ของพระศาสดา  

อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 เส้ยงการร้องไห้ ดุจเส้ยงแผ่นดินทรุด ได้เป็นเส้ยงท้่น่าสงสารกว่า แม้กว่าเส้ยงการ

ร้องไห้ ในคราวปรินิพพานของพระศาสดา

 อาโรทนสทฺโท สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปฅิว้อุทฺริยนสทฺโทๆ  

อุปมาลิงคัตถะ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ ปฅิว้อุทฺริยนสทฺโท  สตฺถุ สาม้สัมพันธะใน 

ปรินิพฺพาเนๆ กาลสัตตม้ใน อาโรทน-  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อาโรทนสทฺทโตๆ 

อปาทานใน การุญฺฺฃตโรๆ วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ 

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

๑๘๙. มนุสฺสา  จตฺตาโร  มาเส  โรทนฺตา  ปริเทวนฺตา  “สตฺถุ  ปตฺตจ้วรคฺคาหเก  ติฏฺ�นฺเต,   

สตฺถุ  �ิตกาโล  วิย  โน  อโหสิ,  อิทานิ  โน  สตฺถา  ปรินิพฺพุโตติ  วิปฺปลปนฺตา   

วิจรึสุ ฯ

 มนุสฺสา  จตฺตาโร  มาเส  โรทนฺตา  ปริเทวนฺตา  “สตฺถุ  ปตฺตจ้วรคฺคาหเก  (เถเร)  ติฏฺ�นฺเต,   

(กาโล)  สตฺถุ  �ิตกาโล  วิย  โน  อโหสิ,  อิทานิ  โน  สตฺถา  ปรินิพฺพุโตติ  วิปฺปลปนฺตา   

วิจรึสุ ฯ

 มนุสฺสา อ.มนุษุย์ ท.  โรทนฺตา ร้องไห้อยู่  ปริเทวนฺตา ครํ่าครวญอยู่   มาเส สิ�น

เดือน ท.  จตฺตาโร ส้่  วิปฺปลปนฺตา  วิจรึสุ เท้่ยวบ่นเพ้ออยู่แล้ว  อิติ ว่า  “(เถเร) 

ครั�นเมื่อพระเถระ  ปตฺตจีวรคฺคาหเก ผู้ถือเอาซึ่งบาตรและจ้วร  สตฺถุ ของพระศาสดา  

ติฏฺฺฅินฺเต ดํารงอยู่,  (กาโล) อ.กาล  อโหสิ ได้ม้แล้ว  โน แก่เรา ท.  ฅิิตกาโล  วิย 

ราวกะ อ.กาลเป็นท้่ดํารงอยู่แล้ว  สตฺถุ แห่งพระศาสดา,  อิทานิ ในกาลน้�  สตฺถา 

อ.พระศาสดา  โน ของเรา ท.  ปรินิพฺพุโต ปรินิพพานแล้ว”  อิติ ดังน้� ฯ

 พวกมนุษุย์ พากันร้องไห้ครํ่าครวญอยู่ถึง ๔ เดือน เท้่ยวบนเพ้อไปว่า “เมื่อพระเถระ
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ผู้รับบาตรและจ้วรของพระศาสดา ดํารงอยู่, กาล ได้ม้แก่พวกเรา ดุจกาลเป็นท้่ดํารง

อยู่แห่งพระศาสดา, บัดน้� พระศาสดาของพวกเรา ปรินิพพานแล้ว”

 มนุสฺสา สุทธกัตตาใน วิจรึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  จตฺตาโร วิเสสนะของ มาเสๆ  

อัจจันตสังโยคะใน โรทนฺตา และ ปริเทวนฺตา  โรทนฺตา ก็ด้  ปริเทวนฺตา ก็ด้ อัพภันตร- 

กิริยาของ มนุสฺสา  “สตฺถุ สาม้สัมพันธะใน ปตฺตจ้วรคฺคาหเกๆ วิเสสนะของ เถเรๆ 

ลักขณะใน ติฏฺฅินฺเตๆ ลักขณกิริยา,  กาโล สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

สตฺถุ สาม้สัมพันธะใน ฅิิตกาโลๆ อุปมาลิงคัตถะ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ สตฺถุ   

ฅิิตกาโล  โน สัมปทานใน อโหสิ,  อิทานิ กาลสัตตม้  สตฺถา สุทธกัตตาใน ปรินิพฺพุโตๆ  

กิตบทกัตตุวาจก  โน สาม้สัมพันธะใน สตฺถา”  อิติศัพท์ อาการะใน วิปฺปลปนฺตาๆ 

อัพภันตรกิริยาของ มนุสฺสา ฯ 

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

๑๙๐. ปุน  สตฺถา  สามเณรํ  ปุจฺฉิ  “ติสฺส  อิมสฺมึ  วนสณฺเฑ  ท้ปิอาท้นํ  สทฺเท  น  ภายส้ติ ฯ  

 ปุน  สตฺถา  สามเณรํ  ปุจฺฉิ  “(ตฺวํ)  ติสฺส  อิมสฺมึ  วนสณฺเฑ  ท้ปิอาท้นํ  (สตฺตานํ)  สทฺเท   

น  ภายส้ติ ฯ  

 สตฺถา อ.พระศาสดา  ปุจฺฉิิ ตรัสถามแล้ว  สามเณรํ ซึ่งสามเณร  ปุน อ้ก  อิติ ว่า  

“ติสฺส ดูก่อนติสสะ  (ตฺวํ) อ.เธอ  น  ภายสิ ย่อมไม่กลัว  สทฺเท ซึ่งเส้ยง ท.  (สตฺตานํ) 

ของสัตว์ ท.  ทีปิอาทีนํ ม้เสือดาวเป็นต้น  อิมสฺมึ  วนสณฺเฑ ในชัฏแห่งป่าน้�หรือ ?”  

อิติ ดังน้� ฯ

 พระศาสดา ตรัสถามสามเณรอ้กว่า “ติสสะ เธอย่อมไม่กลัวเส้ยงทั�งหลาย ของพวก

เหล่าสัตว์ม้เสือดาวเป็นต้น ในชัฏแห่งป่าน้�หรือ ?”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน ปุจฺฉิ  

สามเณรํ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิ  “ติสฺส อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ภายสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ วนสณฺเฑๆ วิสยาธาระใน ท้ปิอาท้นํๆ วิเสสนะของ  

สตฺตานํๆ สาม้สัมพันธะใน สทฺเทๆ อวุตตกัมมะใน ภายสิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ภายสิ”  

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๙๑. “น  ภายามิ  ภควา,  อปิจ  โข  ปน  เอเตสํ  สทฺทํ  สุตฺวา  วนรติ  นาม  อุปฺปชฺชต้ติ   

วตฺวา  สฏฺ�ิมตฺตาหิ  คาถาหิ  วนวณฺณํ  นาม  กเถสิ ฯ

 (สามเณโร)  “(อหํ)  น  ภายามิ  ภควา,  อปิจ  โข  ปน  เอเตสํ  (สตฺตานํ)  สทฺทํ  สุตฺวา  วนรติ  

นาม  อุปฺปชฺชต้ติ  วตฺวา  สฏฺ�ิมตฺตาหิ  คาถาหิ  วนวณฺณํ  นาม  กเถสิ ฯ

 (สามเณโร) อ.สามเณร  วตฺวา กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภควา ข้าแต่พระผู้ม้พระภาค   

(อหํ) อ.ข้าพระองค์  น  ภายามิ ย่อมไม่กลัว,  ปน ก็  อปิจ  โข อ้กอย่างหนึ่งแล   

วนรติ  นาม ชื่อ อ.ความยินด้ในป่า  อุปฺปชฺชติ ย่อมเกิดขึ�น  สุตฺวา เพราะฟัง  สทฺทํ 

ซึ่งเส้ยง  เอเตสํ  (สตฺตานํ) ของสัตว์ ท. เหล่านั่น”  อิติ ดังน้�  กเถสิ กราบทูลแล้ว   

วนวณฺณํ  นาม ชื่อ ซึ่งการพรรณนาซึ่งป่า  คาถาหิ ด้วยคาถา ท.  สฏฺฺฅิิมตฺตาหิ  

ม้หกสิบเป็นประมาณ ฯ

 สามเณร กราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้ม้พระภาคเจ้า ข้าพระองค์ย่อมไม่กลัว, ก็อ้กอย่างแล 

ขึ�นชื่อว่าความยินด้ในป่า ย่อมเกิดขึ�น เพราะฟังเส้ยงของสัตว์เหล่านั่น” กราบทูลชื่อ

การพรรณนาป่า ด้วยคาถาประมาณ ๖๐ คาถา

 สามเณโร สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภควา อาลปนะ  อหํ สุทธ-

กัตตาใน ภายามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ภายามิ,  ปนศัพท์  

วากยารัมภโชตกะ  อปิจศัพท์ อปรนัย  โขศัพท์ วจนาลังการะ  นามศัพท์ ปสังสัตถโชตกะ 

เข้ากับ วนรติๆ สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอเตสํ วิเสสนะ

ของ สตฺตานํๆ สาม้สัมพันธะใน สทฺทํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ เหตุใน อุปฺปชฺชติ”   

อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กเถสิ  สฏฺฅิิมตฺตาหิ วิเสสนะของ  

คาถาหิๆ กรณะใน กเถสิ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ วนวณฺณํๆ อวุตตกัมมะใน 

กเถสิ ฯ

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

๑๙๒. อถ  นํ  สตฺถา  “ติสฺสาติ  อามนฺเตสิ ฯ  

 อถ  นํ  (สามเณรํ)  สตฺถา  “ติสฺสาติ  อามนฺเตสิ ฯ

 อถ ครั�งนั�น  สตฺถา อ.พระศาสดา  อามนฺเตสิ ตรัสเร้ยกแล้ว  นํ  (สามเณรํ) ซึ่ง

สามเณรนั�น  อิติ ว่า  “ติสฺส ดูก่อนติสสะ”  อิติ ดังน้� ฯ
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 ครั�งนั�น พระศาสดา ตรัสเร้ยกสามเณรนั�นว่า “ติสสะ”

 อถ กาลสัตตม้  สตฺถา สุทธกัตตาใน อามนฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะ

ของ สามเณรํๆ อวุตตกัมมะใน อามนฺเตสิ  “ติสฺส อาลปนะ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

อามนฺเตสิ ฯ

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

๑๙๓. “กึ  ภนฺเตติ ฯ  

 (สามเณโร)  “กึ  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ

 (สามเณโร) อ.สามเณร  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  

กึ อ.อะไร”  อิติ ดังน้� ฯ

 สามเณร กราบทูลว่า “อะไรครับ พระองค์ผู้เจริญ  ?”

 สามเณโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  กึ ลิงคัตถะ”  

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๑๙๔. “มยํ  คจฺฉาม,  ตฺวํ  คมิสฺสสิ  นิวตฺติสฺสส้ติ ฯ

 (สตฺถา)  “มยํ  คจฺฉาม,  ตฺวํ  คมิสฺสสิ  (อุทาหุ  ตฺวํ)  นิวตฺติสฺสส้ติ  (อาห) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “มยํ อ.เรา ท.  คจฺฉิาม จะไป,  ตฺวํ 

อ.เธอ  คมิสฺสสิ จักไป  (อุทาหุ) หรือว่า  (ตฺวํ) อ.เธอ  นิวตฺติสฺสสิ จักกลับ”  อิติ 

ดังน้� ฯ

 พระศาสดา ตรัสว่า “พวกเราจะไป, เธอจักไปหรือว่าจักกลับ”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มยํ สุทธกัตตาใน คจฺฉามๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คมิสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุทาหุ 

ปุจฉนัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน นิวตฺติสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน อาห ฯ 

 ................................................................................................................................
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๑๙๕. “มยฺหํ  อุปชฺฌาเย  มํ  อาทาย  คจฺฉนฺเต,  คมิสฺสามิ,  นิวตฺเตนฺเต,  นิวตฺติสฺสามิ   

ภนฺเตติ ฯ

 (สามเณโร)  “มยฺหํ  อุปชฺฌาเย  มํ  อาทาย  คจฺฉนฺเต,  (อหํ)  คมิสฺสามิ,  (มยฺหํ  อุปชฺฌาเย  มํ)   

นิวตฺเตนฺเต,  (อหํ)  นิวตฺติสฺสามิ  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ

 (สามเณโร) อ.สามเณร  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  

อุปชฺฌาเย ครั�นเมื่อพระอุปัชฌาย์  มยฺหํ ของข้าพระองค์  อาทาย พาเอาแล้ว  มํ ซึ่ง

ข้าพระองค์  คจฺฉินฺเต ไปอยู่,  (อหํ) อ.ข้าพระองค์  คมิสฺสามิ จักไป,  (อุปชฺฌาเย) 

ครั�นเมื่อพระอุปัชฌาย์  (มยฺหํ) ของข้าพระองค์  (มํ) ยังข้าพระองค์  นิวตฺเตนฺเต  

ให้กลับอยู่,  (อหํ) อ.ข้าพระองค์  นิวตฺติสฺสามิ จักกลับ”  อิติ ดังน้� ฯ

 สามเณร กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อพระอุปัชฌาย์ของข้าพระองค์ พาเอา

ข้าพระองค์ ไปอยู่, ข้าพระองค์จักไป, เมื่อพระอุปัชฌาย์ของข้าพระองค์ ยังข้าพระองค์

ให้กลับ, ข้าพระองค์ จักกลับ”

 สามเณโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อุปชฺฌาเย ลักขณะใน  

คจฺฉนฺเตๆ ลักขณกิริยา  มยฺหํ สาม้สัมพันธะใน อุปชฺฌาเย  มํ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ 

สมานกาลกิริยาใน คจฺฉนฺเต,  อหํ สุทธกัตตาใน คมิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  

อุปชฺฌาเย ลักขณะใน นิวตฺเตนฺเตๆ ลักขณกิริยา  มยฺหํ สาม้สัมพันธะใน อุปชฺฌาเย   

มํ การิตกัมมะใน นิวตฺเตนฺเต,  ภนฺเต อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน นิวตฺติสฺสามิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๑๙๖. สตฺถา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  ปกฺกามิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  ปกฺกามิ เสด็จหล้กไปแล้ว  สทฺธึ กับ  ภิกฺขุสงฺฺเฆน ด้วยหมู่แห่ง

ภิกษุุ ฯ

 พระศาสดา เสด็จหล้กไปพร้อมกับภิกษุุสงฆ์

 สตฺถา สุทธกัตตาใน ปกฺกามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภิกฺขุสงฺเฆน สหัตถตติยาเข้ากับ 

สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน ปกฺกามิ ฯ
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๑๙๗. สามเณรสฺส  ปน  นิวตฺติตุเมว  อชฺฌาสโย ฯ

 สามเณรสฺส  ปน  นิวตฺติตุํ  เอว  อชฺฌาสโย  (โหติ) ฯ

 ปน ก็  อชฺฌาสโย อ.อัธยาศัย  นิวตฺติตุํ  เอว เพื่ออันกลับนั่นเท้ยว  สามเณรสฺส  

แห่งสามเณร  (โหติ) ย่อมม้ ฯ

 ก็ อัธยาศัยเพื่อจะกลับนั่นแหละ แห่งสามเณร ย่อมม้ (ก็สามเณรม้อัธยาศัยเพื่อจะกลับ

เท่านั�น)

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  อชฺฌาสโย สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

สามเณรสฺส สาม้สัมพันธะใน อชฺฌาสโย  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นิวตฺติตุํๆ ตุมัตถ-

สัมปทานใน อชฺฌาสโย ฯ 

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

๑๙๘. เถโร  ตํ  ญฺตฺวา  “ติสฺส  สเจ  นิวตฺติตุกาโม,  นิวตฺตาห้ติ  อาห ฯ  

 เถโร  ตํ  (อชฺฌาสยํ)  ญฺตฺวา  “ติสฺส  สเจ  (ตฺวํ) นิวตฺติตุกาโม  (อสิ),  (ตฺวํ)  นิวตฺตาห้ติ  อาห ฯ

 เถโร อ.พระเถระ  ฃตฺวา รู้แล้ว  ตํ  (อชฺฌาสยํ) ซึ่งอัธยาศัยนั�น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “ติสฺส ดูก่อนติสสะ  สเจ ถ้าว่า  (ตฺวํ) อ.เธอ  นิวตฺติตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันกลับ  

(อสิ) ย่อมเป็นไซร้,  (ตฺวํ) อ.เธอ  นิวตฺตาหิ จงกลับเถิด”  อิติ ดังน้� ฯ

 พระเถระ รู้อัธยาศัยนั�น กล่าวว่า “ติสสะ ถ้าเธอม้ความประสงค์เพื่อจะกลับไซร้, เธอจง

กลับเถิด”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ อชฺฌาสยํๆ อวุตต-

กัมมะใน ฃตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “ติสฺส อาลปนะ  สเจศัพท์ ปริกัปปัตถะ   

ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิวตฺติตุกาโม วิกติกัตตาใน อสิ,   

ตฺวํ สุทธกัตตาใน นิวตฺตาหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๙๙. โส  สตฺถารญฺฺจ  ภิกฺขุสงฺฆญฺฺจ  วนฺทิตฺวา  นิวตฺติ ฯ  

 โส  (สามเณโร)  สตฺถารํ  จ  ภิกฺขุสงฺฆํ  จ  วนฺทิตฺวา  นิวตฺติ ฯ
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 โส  (สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  สตฺถารํ  จ ซึ่งพระศาสดา

ด้วย  ภิกฺขุสงฺฺฆํ  จ ซึ่งหมู่แห่งภิกษุุด้วย  นิวตฺติ กลับแล้ว ฯ

 สามเณรนั�น ถวายบังคมพระศาสดาและภิกษุุสงฆ์ กลับแล้ว

 โส วิเสสนะของ สามเณโรๆ สุทธกัตตาใน นิวตฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถารํ ก็ด้  

ภิกฺขุสงฺฆํ ก็ด้ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวา  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ สตฺถารํ 

และ ภิกฺขุสงฺฆํ  วนฺทิตฺวา ปุพพกาลกิิริยาใน นิวตฺติ ฯ 

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

๒๐๐. สตฺถา  เชตวนเมว  อคมาสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  อคมาสิ ได้เสด็จไปแล้ว  เชตวนํ  เอว สู่พระวิหารชื่อว่าเชตวัน

นั่นเท้ยว ฯ

 พระศาสดา ได้เสด็จไปสู่พระเชตวันนั�นแหละ

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

เชตวนํๆ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน อคมาสิ ฯ

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

๒๐๑. ภิกฺขูนํ  ธมฺมสภายํ  กถา  อุทปาทิ  “อโห  วต  ติสฺสสามเณโร  ทุกฺกรํ  กโรติ;   

ปฏิสนฺธิคฺคหณโต  ปฏฺ�ายสฺส  ญฺาตกา  สตฺตสุ  มงฺคเลสุ  ปญฺฺจนฺนํ  ภิกฺขุสตานํ   

อปฺโปทกมธุปายาสเมว  อทํสุ,  ปพฺพชิตกาเล  อนฺโตวิหาเร  พุทฺธปฺปมุขสฺส   

ภิกฺขุสงฺฆสฺส  สตฺต  ทิวสานิ  อปฺโปทกมธุปายาสเมว  อทํสุ,  ปพฺพชิตฺวา  อฏฺ�เม   

ทิวเส  คามํ  ปวิสนฺโต  ทฺว้เหว  ทิวเสหิ  สาฏกสหสฺเสน  สทฺธึ  ปิณฺฑปาตสหสฺสํ  ลภิ, 

ปุเนกทิวสํ  กมฺพลสหสฺสํ  ลภิ,  อิติสฺส  อิธ  วสนกาเล  มหาลาภสกฺกาโร  อุปฺปชฺชิ,   

อิทานิ  เอวรูปํ  ลาภสกฺการํ  ฉฑฺเฑตฺวา  อรญฺฺญฺํ  ปวิสิตฺวา  มิสฺสกาหาเรน  ยาเปติ;   

ทุกฺกรการโก  วต  สามเณโรติ ฯ

 ภิกฺขูนํ  ธมฺมสภายํ  กถา  อุทปาทิ  “อโห  วต  ติสฺสสามเณโร  ทุกฺกรํ  (กมฺมํ)  กโรติ;   

ปฏิสนฺธิคฺคหณโต  ปฏฺ�าย  อสฺส  (สามเณรสฺส)  ญฺาตกา  สตฺตสุ  มงฺคเลสุ  ปญฺฺจนฺนํ  ภิกฺขุสตานํ  

อปฺโปทกมธุปายาสํ  เอว  อทํสุ,  ปพฺพชิตกาเล  อนฺโตวิหาเร  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   

สตฺต  ทิวสานิ  อปฺโปทกมธุปายาสํ  เอว  อทํสุ,  (โส  สามเณโร)  ปพฺพชิตฺวา  อฏฺ�เม  ทิวเส  คามํ  
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ปวิสนฺโต  ทฺว้หิ  เอว  ทิวเสหิ  สาฏกสหสฺเสน  สทฺธึ  ปิณฺฑปาตสหสฺสํ  ลภิ,  ปุเนกทิวสํ  กมฺพล-

สหสฺสํ  ลภิ,  อิติ  อสฺส  (สามเณรสฺส)  อิธ  (สาวตฺถิยํ)  วสนกาเล  มหาลาภสกฺกาโร  อุปฺปชฺชิ,  (โส  

สามเณโร)  อิทานิ  เอวรูปํ  ลาภสกฺการํ  ฉฑฺเฑตฺวา  อรญฺฺญฺํ  ปวิสิตฺวา  (อตฺตภาวํ)  มิสฺสกาหาเรน  

ยาเปติ;  ทุกฺกรการโก  วต  (โหติ)  สามเณโรติ ฯ

 กถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว  อิติ ว่า  “อโห  วต โอหนอ  ติสฺสสามเณโร อ.สามเณร

ชื่อว่าติสสะ  กโรติ ย่อมกระทํา  (กมฺมํ) ซึ่งกรรม  ทุกฺกรํ อันบุคคลกระทําได้โดย

ยาก;  ฃาตกา อ.ญาติ ท.  อสฺส  (สามเณรสฺส) ของสามเณรนั�น  อทํสุ ได้ถวายแล้ว   

อปฺโปทกมธุปายาสํ  เอว ซึ่งข้าวมธุปายาสอันม้นํ�าน้อยนั่นเท้ยว  ภิกฺขุสตานํ แก่

ร้อยแห่งภิกษุุ ท.  ปญฺจนฺนํ ห้า  มงฺฺคเลสุ ในเพราะมงคล ท.  สตฺตสุ เจ็ด  ปฏฺฺฅิาย 

จําเดิม  ปฏฺิสนฺธิคฺคหณโต แต่กาลเป็นท้่ถือเอาซึ่งปฏิสนธิ,  อทํสุ ได้ถวายแล้ว   

อปฺโปทกมธุปายาสํ  เอว ซึ่งข้าวมธุปายาสอันม้นํ�าน้อยนั่นเท้ยว  ทิวสานิ สิ�นวัน ท.   

สตฺต เจ็ด  ภิกฺขุสงฺฺฆสฺส แก่หมู่แห่งภิกษุุ  พุทฺธปฺปมุขสฺส ม้พระพุทธเจ้าเป็นประมุข  

อนฺโตวิหาเร ในภายในแห่งวิหาร  ปพฺพชิตกาเล ในกาลเป็นท้่บวชแล้ว,  (โส   

สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  ปพฺพชิตฺวา ครั�นบวชแล้ว  ปวิสนฺโต เมื่อเข้าไป  คามํ สู่

หมู่บ้าน  ทิวเส ในวัน  อฏฺฺฅิเม ท้่แปด  ลภิ ได้แล้ว  ปิณฺฑปาตสหสฺสํ ซึ่งพันแห่ง

บิณฑบาต  สทฺธึ กับ  สาฏฺกสหสฺเสน ด้วยพันแห่งผ้าสาฎก  ทิวเสหิ โดยวัน ท.   

ทฺวีหิ  เอว สองนั่นเท้ยว,  ลภิ ได้แล้ว  กมฺพลสหสฺสํ ซึ่งพันแห่งผ้ากัมพล  ปุเนกทิวสํ 

ในวันรุ่งขึ�นอ้ก,  มหาลาภสกฺกาโร อ.ลาภและสักการะใหญ่  อุปฺปชฺชิ เกิดขึ�นแล้ว   

วสนกาเล ในกาลเป็นท้่อยู่  อิธ  (สาวตฺถิยํ) ในเมืองสาวัตถ้น้�  อสฺส  (สามเณรสฺส) 

แห่งสามเณรนั�น  อิิติ ด้วยประการฉะน้�,  (โส  สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  ฉิฑฺเฑตฺวา 

ทิ�งแล้ว  ลาภสกฺการํ ซึ่งลาภและสักการะ  เอวรูปํ อันม้อย่างน้�เป็นรูป  อิทานิ ในกาล

น้�  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  อรญฺฃํ สู่ป่า  (อตฺตภาวํ) ยังอัตภาพ  ยาเปติ ย่อมให้เป็น

ไป  มิสฺสกาหาเรน ด้วยอาหารอันผสมกัน;  สามเณโร อ.สามเณร  ทุกฺกรการโก วต   

เป็นผู้กระทําซึ่งกรรมอันบุคคลกระทําได้โดยยากหนอ  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้�   

อุทปาทิ ได้เกิดขึ�นแล้ว  ภิกฺขูนํ แก่ภิกษุุ ท.  ธมฺมสภายํ ในโรงเป็นท้่กล่าวกับเป็นท้่

แสดงซึ่งธรรม ฯ

 การคุยกันได้เกิดขึ�นแก่หมู่ภิกษุุในธรรมสภาว่า “โอหนอ สามเณรติสสะทํากรรมท้่
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บุคคลทําได้ยาก, พวกญาติของสามเณรติสสะนั�น ได้ถวายข้าวมธุปายาสท้่ม้นํ�าน้อย

นั่นแหละ แก่ภิกษุุ ๕๐๐ รูป ในมงคล ๗ มงคล ตั�งแต่กาลเป็นท้่ถือเอาปฏิสนธิ, ได้

ถวายข้าวมธุปายาสท้่ม้นํ�าน้อยนั่นแหละ ตลอด ๗ วัน แก่ภิกษุุสงฆ์ม้พระพุทธเจ้า

เป็นประมุข ในภายในวิหาร ในกาลเป็นท้่บวชแล้ว, สามเณรนั�น บวชแล้ว ขณะเข้าไป 

สู่หมู่บ้านในวันท้่ ๘ ได้บิณฑบาต ๑,๐๐๐ พร้อมกับผ้าสาฎก ๑,๐๐๐ โดยเพ้ยง ๒ วัน

เท่านั�น, ได้ผ้ากัมพล ๑,๐๐๐ ผืน ในวันรุ่งขึ�น, ลาภและสักการะมาก เกิดขึ�นในกาลเป็น

ท้่อยู่ท้่เมืองสาวัตถ้น้� แห่งสามเณรนั�น ด้วยประการฉะน้�, บัดน้� สามเณรนั�น ทิ�งลาภ 

สักการะอันเห็นปานน้� เข้าไปสู่ป่า ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหารท้่เจือปน, สามเณร

เป็นผู้ทํากรรมท้่บุคคลทําได้โดยยากหนอ”

 กถา สุทธกัตตาใน อุทปาทิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภิกฺขูนํ สัมปทานใน อุทปาทิ  

ธมฺมสภายํ วิสยาธาระใน อุทปาทิ  “อโห  วต อัจฉริยัตถะ  ติสฺสสามเณโร สุทธกัตตา 

ใน กโรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทุกฺกรํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กโรติ,   

ฃาตกา สุทธกัตตาใน อทํสุๆ สองบท อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปฏิสนฺธิคฺคหณโต  

อปาทานใน ปฏฺฅิายๆ กิริยาวิเสสนะใน อทํสุ  อสฺส วิเสสนะของ สามเณรสฺสๆ สาม้- 

สัมพันธะใน ฃาตกา  สตฺตสุ วิเสสนะของ มงฺคเลสุๆ วิสยาธาระใน อทํสุ  ปญฺฺจนฺนํ  

วิเสสนะของ ภิกฺขุสตานํๆ สัมปทานใน อทํสุ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อปฺโปทก- 

มธุปายาสํๆ อวุตตกัมมะใน อทํสุ,  ปพฺพชิตกาเล กาลสัตตม้ใน อทํสุ  อนฺโตวิหาเร  

วิสยาธาระใน อทํสุ  พุทฺธปฺปมุขสฺส วิเสสนะของ ภิกฺขุสงฺฆสฺสๆ สัมปทานใน อทํสุ   

สตฺต วิเสสนะของ ทิวสานิๆ อัจจันตสังโยคะใน อทํสุ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

อปฺโปทกมธุปายาสํๆ อวุตตกัมมะใน อทํสุ,  โส วิเสสนะของ สามเณโรๆ สุทธ-

กัตตาใน ลภิๆ สองบท อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปพฺพชิตฺวา  ลักขณัตถะ  อฏฺฅิเม  

วิเสสนะของ ทิวเสๆ กาลสัตตม้ใน ปวิสนฺโต  คามํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน ปวิสนฺโตๆ  

อัพภันตรกิริยาของ สามเณโร  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ทฺว้หิๆ วิเสสนะของ  

ทิวเสหิๆ ตติยาวิเสสนะใน ลภิ  สาฏกสหสฺเสน สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยา- 

วิเสสนะใน ลภิ  ปิณฺฑปาตสหสฺสํ อวุตตกัมมะใน ลภิ,  ปุเนกทิวสํ ทุติยากาลสัตตม้

ใน ลภิ  กมฺพลสหสฺสํ อวุตตกัมมะใน ลภิ,  มหาลาภสกฺกาโร สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิติศัพท์ ปการัตถะ  อสฺส วิเสสนะของ สามเณรสฺสๆ สัมปทาน 

ใน อุปฺปชฺชิ  อิธ วิเสสนะของ สาวตฺถิยํๆ วิสยาธาระใน วสนกาเลๆ กาลสัตตม้ใน  
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อุปฺปชฺชิ,  โส วิเสสนะของ สามเณโรๆ เหตุกัตตาใน ยาเปติๆอาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  

อิทานิ กาลสัตตม้ใน ฉฑฺเฑตฺวา  เอวรูปํ วิเสสนะของ ลาภสกฺการํๆ อวุตตกัมมะใน 

ฉฑฺเฑตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปวิสิตฺวา  อรญฺฺฃํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน ปวิสิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ยาเปติ  อตฺตภาวํ การิตกัมมะใน ยาเปติ  มิสฺสกาหาเรน กรณะใน 

ยาเปติ,  สามเณโร สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทุกฺกรการโก วิกติ- 

กัตตาใน โหติ  วตศัพท์ อัจฉริยัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน กถา ฯ 

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

๒๐๒. สตฺถา  อาคนฺตฺวา  “กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “อิมาย   

นามาติ  วุตฺเต,  “อาม  ภิกฺขเว  ลาภูปนิสา  นาเมสา  อญฺฺญฺา  นิพฺพานคามิน้  ปฏิปทา  

อญฺฺญฺา;  ‘เอวํ  ลาภํ  ลภิสฺสาม้ติ  หิ  อารญฺฺญฺกาทิธูตงฺคสมาทานวเสน  ลาภูปนิสํ   

รกฺขนฺตสฺส  ภิกฺขุโน  จตฺตาโร  อปายา  วิวฏทฺวาราเยว  ติฏฺ�นฺติ,  นิพฺพานคามินิยา   

ปน  ปฏิปทาย  อุปฺปนฺนํ  ลาภสกฺการํ  ปหาย  อรญฺฺญฺํ  ปวิสิตฺวา  ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  

อรหตฺตํ  คณฺหต้ติ  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมํ  คาถมาห

  “อญฺญา  หิ  ลาภูปนิสา,    อญฺญา  นิพฺพานคามินี

  “เอวเมตํ  อภิญฺญาย              ภิกฺขุ  พุทฺธสฺส  สาวโก

  สกฺการํ  นาภินนฺเทยฺย         วิเวกมนุพฺรูหเยติ ฯ

 สตฺถา  อาคนฺตฺวา  “(ตุมฺเห)  กาย  นุ  อตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา,  

“(มยํ   เอตรหิ)  อิมาย  นาม  (กถาย  สนฺนิสินฺนา  อมฺห)”  อิติ  (วจเน  เตหิ  ภิกฺขูหิ)  วุตฺเต,  “อาม  

ภิกฺขเว  ลาภูปนิสา  (ปฏิปทา)  นาม  เอสา  อญฺฺญฺา  (โหติ),  นิพฺพานคามิน้  ปฏิปทา  อญฺฺญฺา  

(โหติ);  ‘(อหํ)  เอวํ  ลาภํ  ลภิสฺสาม้ติ  หิ  (จินฺตเนน)  อารญฺฺญฺกาทิธูตงฺคสมาทานวเสน  ลาภูปนิสํ  

(ปฏิปทํ)  รกฺขนฺตสฺส  ภิกฺขุโน  จตฺตาโร  อปายา  วิวฏทฺวารา  เอว  ติฏฺ�นฺติ,  (ภิกฺขุ)  นิพฺพาน- 

คามินิยา  ปน  ปฏิปทาย  อุปฺปนฺนํ  ลาภสกฺการํ  ปหาย  อรญฺฺญฺํ  ปวิสิตฺวา  ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  

อรหตฺตํ  คณฺหต้ติ  (วตฺวา)  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมํ  คาถํ  อาห

  “อญฺญา  หิ  (โหติ)  ลาภูปนิสา  (ปฏฺิปทา),  

  อญฺญา  (โหติ)  นิพฺพานคามินี  (ปฏฺิปทา)’  (อิติ)

  เอวํ  เอตํ  (ปฏฺิปทาทฺวยํ)  อภิญฺญาย  ภิกฺขุ  พุทฺธสฺส  สาวโก

  สกฺการํ  น  อภินนฺเทยฺย  วิเวกํ  อนุพฺรูหเยติ ฯ
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 สตฺถา อ.พระศาสดา  อาคนฺตฺวา เสด็จมาแล้ว  ปุจฺฉิิตฺวา ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  

“ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุุ ท.  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  สนฺนิสินฺนา เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว  

กถาย ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว  กาย  นุ อะไรหนอ  อตฺถ ย่อมม้  เอตรหิ ในกาล

น้�”  อิติ ดังน้�,  (วจเน) ครั�นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.ข้าพระองค์ ท.  (สนฺนิสินฺนา) 

เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว  (กถาย)ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว  อิมาย  นาม ชื่อน้�  (อมฺห) 

ย่อมม้  (เอตรหิ) ในกาลน้�”  อิติ ดังน้�  (เตหิ  ภิกฺขูหิ) อันภิกษุุ ท. เหล่านั�น  วุตฺเต 

กราบทูลแล้ว,  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุุ ท.  อาม เออ  เอสา   

ลาภูปนิสา  (ปฏฺิปทา)  นาม ชื่อ อ.ปฏิปทา อันเข้าไปอาศัยซึ่งลาภนั่น  อญฺฃา เป็น

อย่างอื่น  (โหติ) ย่อมเป็น,  ปฏฺิปทา อ.ปฏิปทา  นิพฺพานคามินี อันเป็นเหตุยังสัตว์

ให้ถึงซึ่งพระนิพพาน  อญฺฃา เป็นอย่างอื่น  (โหติ) ย่อมเป็น;  หิ ด้วยว่า  อปายา  

อ.อบาย ท.  จตฺตาโร ส้่  วิวฏฺทฺวารา  เอว อันเป็นท้่ม้ประตูอันเปิดแล้วนั่นเท้ยว   

ติฏฺฺฅินฺติ ย่อมตั�งอยู่  ภิกฺขุโน เพื่อภิกษุุ  รกฺขนฺตสฺส ผู้รักษุาอยู่  (ปฏฺิปทํ) ซึ่งปฏิปทา  

ลาภูปนิสํ อันเข้าไปอาศัยซึ่งลาภ  อารญฺญกาทิธูตงฺฺคสมาทานวเสน ด้วยสามารถ

แห่งการสมาทานซึ่งธุดงค์ม้การอยู่ในป่าเป็นปกติเป็นต้น  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ 

ว่า  ‘(อหํ) อ.เรา  ลภิสฺสามิ จักได้  ลาภํ ซึ่งลาภ  เอวํ อย่างน้�’  อิติ ดังน้�,  ปน ส่วนว่า  

(ภิกฺขุ) อ.ภิกษุุ  ปหาย ละแล้ว  ลาภสกฺการํ ซึ่งลาภและสักการะ  อุปฺปนฺนํ อันเกิด

ขึ�นแล้ว  ปฏฺิปทาย ด้วยปฏิปทา  นิพฺพานคามินิยา อันเป็นเหตุยังสัตว์ให้ถึงซึ่งพระ

นิพพาน  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  อรญฺฃํ สู่ป่า  ฆเฏฺนฺโต เพ้ยรอยู่  วายมนฺโต พยายาม

อยู่  คณฺหติ ย่อมถือเอา  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์”  อิติ ดังน้�  อนุสนฺธึ  

ฆเฏฺตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต เมื่อทรงสืบต่อ ซึ่งอนุสนธิ แสดง ซึ่งธรรม  อาห ตรัสแล้ว  

อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถาน้�  อิติ ว่า

“ภิกฺขุ อ.ภิกษุุ  สาวโก ผู้เป็นสาวก  พุทฺธสฺส ของพระพุทธเจ้า  

อภิญฺฃาย รู้ยิ่งแล้ว  เอตํ  (ปฏฺิปทาทฺวยํ) ซึ่งหมวดสองแห่ง

ปฏิปทานั่น  เอวํ อย่างน้�  (อิติ) ว่า  ‘(ปฏฺิปทา) อ.ปฏิปทา   

ลาภูปนิสา อันเข้าไปอาศัยซึ่งลาภ  อญฺฃา  หิ เป็นอย่างอื่น

เท้ยว  (โหติ) ย่อมเป็น,  (ปฏฺิปทา) อ.ปฏิปทา  นิพฺพานคามินี 

อันเป็นเหตุยังสัตว์ให้ถึงซึ่งพระนิพพาน  อญฺฃา เป็นอย่างอื่น  

(โหติ) ย่อมเป็น’  (อิติ) ดังน้�  น  อภินนฺเทยฺย ไม่พึงยินด้ยิ่ง  
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สกฺการํ ซึ่งสักการะ  วิเวกํ ยังความวิเวก  อนุพฺรูหเย พึงให้

งอกงาม”  อิติ ดังน้� ฯ

 พระศาสดา เสด็จมาแล้ว ตรัสถามว่า “ภิกษุุทั�งหลาย พวกเธอเป็นผู้ประชุมด้วยเรื่อง- 

อะไรหนอ ในบัดน้�”, เมื่อพวกภิกษุุกราบทูลว่า “ด้วยเรื่องชื่อน้�”, จึงตรัสว่า “ถูกต้องแล้ว 

ภิกษุุทั�งหลาย ชื่อว่าปฏิปทาท้่เข้าไปอาศัยลาภนั่น เป็นอย่างอื่น, ปฏิปทาท้่ทําให้สัตว์

ถึงพระนิพพาน เป็นอย่างอื่น, อบาย ๔ ม้ประตูท้่เปิดแล้วนั่นแหละ ย่อมตั�งอยู่แก่ภิกษุุ 

ผู้รักษุาปฏิปทาท้่เข้าไปอาศัยลาภ ด้วยสามารถการสมาทานธุดงค์ม้การอยู่ในป่าเป็น

วัตรเป็นต้น ด้วยอันคิดว่า ‘เราจักได้ลาภอย่างน้�’ ดังน้�, ก็ภิกษุุ ละลาภสักการะท้่เกิดขึ�น 

ด้วยปฏิปทาท้่ทําให้สัตว์ถึงพระนิพพาน เข้าไปสู่ป่า เพ้ยรพยายามอยู่ ย่อมถือความ

เป็นพระอรหันต์” เมื่อทรงสืบต่ออนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้�ว่า

“ภิกษุุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า รู้ยิ่งปฏิปทา ๒ อย่างนั่น

อย่างน้�ว่า ‘ปฏิปทาท้่เข้าไปอาศัยลาภ เป็นอย่างอื่นนั่นแหละ, 

ปฏิปทาท้่ทําให้สัตว์ถึงพระนิพพาน เป็นอย่างอื่น’ ดังน้� ไม่พึง

ยินด้สักการะ พึงทําความวิเวกให้พอกพูน”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาคนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน  

ปุจฺฉิตฺวา  “ภิกฺขเว อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

กาย วิเสสนะของ กถาย  นุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เอตรหิ กาลสัตตม้ใน อตฺถ  กถาย กรณะ

ใน สนฺนิสินฺนาๆ วิกติกัตตาใน อตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน วตฺวา,  “มยํ สุทธกัตตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตรหิ กาลสัตตม้ใน อมฺห  

นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ อิมายๆ วิเสสนะของ กถายๆ กรณะใน สนฺนิสินฺนาๆ 

วิกติกัตตาใน อมฺห”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  เตหิ  

วิเสสนะของ ภิกฺขูหิๆ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  “ภิกฺขเว อาลปนะ  อาม สัมปฏิจฉนัตถะ   

เอสา ก็ด้  ลาภูปนิสา ก็ด้ วิเสสนะของ ปฏิปทา  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้า

กับ ปฏิปทาๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อญฺฺฃา วิกติกัตตาใน 

โหติ,  นิพฺพานคามิน้ วิเสสนะของ ปฏิปทาๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อญฺฺฃา วิกติกัตตาใน โหติ,  หิศัพท์ ผลโชตกะ  จตฺตาโร วิเสสนะของ  

อปายาๆ สุทธกัตตาใน ติฏฺฅินฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘อหํ สุทธกัตตาใน  
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ลภิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน ลภิสฺสามิ  ลาภํ อวุตตกัมมะ 

ใน ลภิสฺสามิ’  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณะใน ติฏฺฅินฺติ  อารญฺฺฃกาทิธูตงฺค- 

สมาทานวเสน ตติยาวิเสสนะใน รกฺขนฺตสฺส  ลาภูปนิสํ วิเสสนะของ ปฏิปทํๆ อวุตต-

กัมมะใน รกฺขนฺตสฺสๆ วิเสสนะของ ภิกฺขุโนๆ สัมปทานใน ติฏฺฅินฺติ  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ วิวฏทฺวาราๆ วิเสสนะของ อปายา,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  ภิกฺขุ สุทธ-

กัตตาใน คณฺหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิพฺพานคามินิยา วิเสสนะของ ปฏิปทายๆ 

กรณะใน อุปฺปนฺนํๆ วิเสสนะของ ลาภสกฺการํๆ อวุตตกัมมะใน ปหายๆ ปุพพกาล- 

กิิริยาใน ปวิสิตฺวา  อรญฺฺฃํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน ปวิสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ฆเฏนฺโตๆ ก็ด้  วายมนฺโต ก็ด้ อัพภันตรกิริยาของ ภิกฺขุ  อรหตฺตํ อวุตตกัมมะใน  

คณฺหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฆเฏตฺวา  อนุสนฺธึ อวุตต-

กัมมะใน ฆเฏตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน เทเสนฺโต  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน เทเสนฺโตๆ 

อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  อิมํ วิเสสนะของ คาถํๆ อวุตตกัมมะใน อาห 

“สาวโก วิเสสนะของ ภิกฺขุ สุทธกัตตาใน อภินนฺเทยฺย และ 

เหตุกัตตาใน อนุพฺรูหเย  อภินนฺเทยฺย อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อนุพฺรูหเย อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  “ลาภูปนิสา วิเสสนะ

ของ ปฏิปทาๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อญฺฺฃา วิกติกัตตาใน โหติ  หิศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อญฺฺฃา,  

นิพฺพานคามิน้ วิเสสนะของ ปฏิปทาๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อญฺฺฃา วิกติกัตตาใน โหติ’  อิติศัพท์  

สรูปะใน เอวํๆ นิทัสสนัตถะ  เอตํ วิเสสนะของ ปฏิปทาทฺวยํๆ 

อวุตตกัมมะใน อภิญฺฺฃายๆ ปุพพกาลกิริยาใน อภินนฺเทยฺย 

และ อนุพฺรูหเย  พุทฺธสฺส สาม้สัมพันธะใน สาวโก  สกฺการํ  

อวุตตกัมมะใน อภินนฺเทยฺย  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อภินนฺเทยฺย  

วิเวกํ การิตกัมมะใน อนุพฺรูหเย”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิมํ  คาถํ ฯ

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

๒๐๓. ตตฺถ  “อญฺญา  หิ  ลาภูปนิสาติ:  ลาภูปนิสา  นาเมสา  อญฺฺญฺา  เอว,  อญฺฺญฺา  นิพฺพาน-

คามิน้  ปฏิปทา ฯ
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 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อญฺญา  หิ  ลาภูปนิสาติ:    (คาถาปาทสฺส)  “ลาภูปนิสา  (ปฏิปทา)  นาม  เอสา  

อญฺฺญฺา  เอว  (โหติ),  อญฺฺญฺา  (โหติ)  นิพฺพานคามิน้  ปฏิปทา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เอสา  ลาภูปนิสา  (ปฏฺิปทา)  นาม ชื่อ อ.ปฏิปทา 

อันเข้าไปอาศัยซึ่งลาภ นั่น  อญฺฃา  เอว เป็นอย่างอื่นนั่นเท้ยว  (โหติ) ย่อมเป็น,  

ปฏฺิปทา อ.ปฏิปทา  นิพฺพานคามินี อันเป็นเหตุยังสัตว์ให้ถึงซึ่งพระนิพพาน  อญฺฃา 

เป็นอย่างอื่น  (โหติ) ย่อมเป็น”  (อิติ) ดังน้�  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อญฺญา  หิ  ลาภูปนิสาติ:   

(คาถาปาทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั�นหนา -บาทแห่งพระคาถา ว่า “อญฺฺฃา  หิ   

ลาภูปนิสา” ดังน้� ฯ

 บรรดาบทเหล่านั�น บาทคาถาว่า “อญฺฃา  หิ  ลาภูปนิสา” ความว่า ชื่อปฏิปทาเข้าไป

อาศัยลาภนั่น เป็นอย่างอื่นนั่นแหละ, ปฏิปทาท้่ยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพาน เป็นอย่างอื่น

 ตตฺถ วิเสสนะของ ปเทสุๆ นิทธารณะใน คาถาปาทสฺส  “อญฺฺฃา  หิ  ลาภูปนิสา” สรูปะ 

ใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน คาถาปาทสฺสๆ นิทธารณ้ยะและสาม้สัมพันธะใน อตฺโถ  “เอสา 

ก็ด้  ลาภูปนิสา ก็ด้ วิเสสนะของ ปฏิปทา  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ปฏิปทาๆ 

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อญฺฺฃาๆ  

วิกติกัตตาใน โหติ,  นิพฺพานคามิน้ วิเสสนะของ ปฏิปทาๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อญฺฺฃา วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ  

ลิงคัตถะ ฯ 

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

๒๐๔. ลาภุปฺปาทเกน  หิ  ภิกฺขุนา  โถกํ  อกุสลกมฺมํ  กาตํุ  วฏฺฏติ ฯ

 หิ ก็  ลาภุปฺปาทเกน  ภิกฺขุนา  โถกํ  อกุสลกมฺมํ  กาตํุ อ.อัน- อันภิกษุุ ผู้ยังลาภ 

ให้เกิด -กระทํา ซึ่งกรรมอันเป็นอกุศล  โถกํ หน่อยหนึ่ง  วฏฺฺฏฺติ ย่อมควร ฯ

 ก็การท้่ภิกษุุผู้ทําลาภให้เกิดขึ�น ทําอกุศลกรรมหน่อยหนึ่ง ย่อมควร

 หิศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  กาตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ลาภุปฺปาทเกน วิเสสนะของ ภิกฺขุนาๆ อนภิหิตกัตตาใน กาตุํ  โถกํ วิเสสนะของ  

อกุสลกมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กาตุํ ฯ

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



525วรรค] ๑๕. เรื่่�องพรื่ะวนวาสีีติิสีสีเถรื่ะ

๒๐๕. กายวงฺกาท้นิ  กตฺตพฺพานิ  โหนฺติ ฯ

 กายวงฺกาท้นิ  (กมฺมานิ  ภิกฺขุนา)  กตฺตพฺพานิ  โหนฺติ ฯ

 (กมฺมานิ) อ.กรรม ท.  กายวงฺฺกาทีนิ ม้การคดด้วยกายเป็นต้น  (ภิกฺขุนา)   

กตฺตพฺพานิ เป็นกิจ อันภิกษุุ พึงกระทํา  โหนฺติ ย่อมเป็น ฯ

 กรรมทั�งหลายม้การคดด้วยกายเป็นต้น เป็นกิจท้่ภิกษุุพึงทํา

 กายวงฺกาท้นิ วิเสสนะของ กมฺมานิๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ภิกฺขุนา อนภิหิตกัตตาใน กตฺตพฺพานิๆ วิกติกัตตาใน โหนฺติ ฯ

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

๒๐๖. ยสฺมึ  หิ  กาเล  กายวงฺกาท้สุ  กิญฺฺจิ  กโรติ,  ตทา  ลาโภ  อุปฺปชฺชติ ฯ

 (ภิกฺขุ)  ยสฺมึ  หิ  กาเล  กายวงฺกาท้สุ  (กมฺเมสุ)  กิญฺฺจิ  (กมฺมํ)  กโรติ,  ตทา  ลาโภ  อุปฺปชฺชติ ฯ

 หิ ด้วยว่า  ยสฺมึ  กาเล ในกาลใด  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุุ  กโรติ ย่อมกระทํา  กายวงฺฺกาทีสุ  

(กมฺเมสุ)  กิญฺจิ  (กมฺมํ) ซึ่ง- ในกรรม ท. ม้การคดด้วยกายเป็นต้นหนา -กรรม อะไรๆ,  

ตทา ในกาลนั�น  ลาโภ อ.ลาภ  อุปฺปชฺชติ ย่อมเกิดขึ�น ฯ

 ด้วยว่า ภิกษุุย่อมทําในบรรดากรรมม้การคดด้วยกายเป็นต้น กรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ในกาลใด, ในกาลนั�น ลาภย่อมเกิดขึ�น

 หิศัพท์ ผลโชตกะ  ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน กโรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยสฺมึ 

วิเสสนะของ กาเลๆ กาลสัตตม้ใน กโรติ  กายวงฺกาท้สุ วิเสสนะของ กมฺเมสุๆ  

นิทธารณะใน กิญฺฺจิ  กมฺมํ  กิญฺฺจิ วิเสสนะของ กมฺมํๆ นิทธารณ้ยะและอวุตตกัมมะใน 

กโรติ,  ลาโภ สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตทา กาลสัตตม้ใน 

อุปฺปชฺชติ ฯ    

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

๒๐๗. ปายาสปาฏิยํ  หิ  วงฺกํ  อกตฺวา  อุชุกเมว  หตฺถํ  โอตาเรตฺวา  อุกฺขิปนฺตสฺส  หตฺโถ   

มกฺขิตมตฺตโกว  โหติ,  วงฺกํ  กตฺวา  โอตาเรตฺวา  อุกฺขิปนฺตสฺส  ปน  ปายาสปิณฺฑํ   

อุทฺธรนฺโตว  นิกฺขมติ,  เอวํ  กายวงฺกาท้นิ  กรณกาเลเยว  ลาภสกฺกาโร  อุปฺปชฺชติ: 

อยํ  อธมฺมิกา  ลาภูปนิสา ฯ



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓526 [๕.พาล

 (ยถา  ปุคฺคลสฺส)  ปายาสปาฏิยํ  หิ  วงฺกํ  อกตฺวา  อุชุกํ  เอว  หตฺถํ  โอตาเรตฺวา  อุกฺขิปนฺตสฺส 

หตฺโถ  (ปายาเสน)  มกฺขิตมตฺตโก ว  โหติ,  (ปุคฺคลสฺส)  วงฺกํ  กตฺวา  (หตฺถํ)  โอตาเรตฺวา   

อุกฺขิปนฺตสฺส  (หตฺโถ)  ปน  ปายาสปิณฺฑํ  อุทฺธรนฺโต ว  นิกฺขมติ,  เอวํ  กายวงฺกาท้นิ  (กมฺมานิ)  

กรณกาเล  เอว  ลาภสกฺกาโร  อุปฺปชฺชติ;  อยํ  (ปฏิปทา)  อธมฺมิกา  ลาภูปนิสา  (โหติ) ฯ

 หิ เหมือนอย่างว่า  หตฺโถ อ.มือ  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  ปายาสปาฏฺิยํ   วงฺฺกํ   

อกตฺวา  อุชุกํ  เอว  หตฺถํ  โอตาเรตฺวา  อุกฺขิปนฺตสฺส ผู้ไม่กระทําแล้ว ซึ่งการคด  

ในถาดแห่งข้าวปายาส ยังมือ ให้ข้ามลงแล้ว ตรงนั่นเท้ยว ยกขึ�นอยู่  (ปายาเสน)  

มกฺขิตมตฺตโก ว เป็นอวัยวะสักว่าเป้�อนแล้ว ด้วยข้าวปายาสเท้ยว  โหติ ย่อมเป็น,  

ปน แต่ว่า  (หตฺโถ) อ.มือ  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  วงฺฺกํ  กตฺวา  (หตฺถํ)  โอตาเรตฺ

วา  อุกฺขิปนฺตสฺส ผู้กระทําแล้ว ให้คด ยังมือ ให้ข้ามลงแล้ว ยกขึ�นอยู่  อุทฺธรนฺโต ว 

ยกขึ�นอยู่  ปายาสปิณฺฑํ ซึ่งก้อนแห่งข้าวปายาสเท้ยว  นิกฺขมติ ย่อมออกได้  (ยถา) 

ฉันใด,  ลาภสกฺกาโร อ.ลาภและสักการะ  อุปฺปชฺชติ ย่อมเกิดขึ�น  กรณกาเล  เอว 

ในกาลเป็นท้่กระทํา  (กมฺมานิ) ซึ่งกรรม ท.  กายวงฺฺกาทีนิ ม้การคดด้วยกายเป็นต้น

นั่นเท้ยว  เอวํ ฉันนั�น;  อยํ  (ปฏฺิปทา) อ.ปฏิปทาน้�  ลาภูปนิสา ชื่อว่าเป็นปฏิปทาอัน

เข้าไปอาศัยซึ่งลาภ  อธมฺมิกา อันไม่ประกอบด้วยธรรม  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 เหมือนอย่างว่า มือของบุคคล ผู้ไม่ทําให้คดในถาดข้าวปายาส ยังมือให้ข้ามลงตรงๆ 

นั่นแหละ ยกขึ�นอยู่ เป็นอวัยวะสักว่าเป้�อนด้วยข้าวปายาส, แต่มือของบุคคล ผู้ทําการ

คด ยังมือให้ข้ามลง แล้วจึงยกขึ�น ยกขึ�นอยู่นั่นแหละซึ่งก้อนข้าวปายาส ย่อมออกได้ 

ฉันใด, ลาภและสักการะ ย่อมเกิดขึ�นในกาลเป็นท้่ทํากรรมทั�งหลายม้การคดด้วยกาย

เป็นต้นนั่นแหละ ฉันนั�น, ปฏิปทาน้� ชื่อว่าเป็นปฏิปทาเข้าไปอาศัยลาภท้่ไม่ประกอบ

ด้วยธรรม 

 หิศัพท์ ตัปปาฏิกรณโชตกะ  หตฺโถ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยถา 

อุปมาโชตกะ  ปุคฺคลสฺส สาม้สัมพันธะใน หตฺโถ  ปายาสปาฏิยํ วิสยาธาระใน อกตฺวา  

วงฺกํ อวุตตกัมมะใน อกตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอตาเรตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้า

กับ อุชุกํๆ กิริยาวิเสสนะใน โอตาเรตฺวา  หตฺถํ การิตกัมมะใน โอตาเรตฺวาๆ ปุพพ- 

กาลกิริยาใน อุกฺขิปนฺตสฺสๆ วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺส  ปายาเสน กรณะใน มกฺขิต-   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ มกฺขิตมตฺตโกๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ   
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หตฺโถ สุทธกัตตาใน นิกฺขมติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคลสฺส สาม้สัมพันธะใน  

หตฺโถ  วงฺกํ วิกติกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอตาเรตฺวา  หตฺถํ การิตกัมมะใน 

โอตาเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุกฺขิปนฺตสฺสๆ วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺส  ปายาสปิณฺฑํ 

อวุตตกัมมะใน อุทฺธรนฺโต  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อุทฺธรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ 

หตฺโถ,  ลาภสกฺกาโร สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ อุปเมยย- 

โชตกะ  กายวงฺกาท้นิ วิเสสนะของ กมฺมานิๆ อวุตตกัมมะใน กรณ-  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ กรณกาเลๆ กาลสัตตม้ใน อุปฺปชฺชติ,  อยํ วิเสสนะของ ปฏิปทาๆ 

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อธมฺมิกา วิเสสนะของ ลาภูปนิสาๆ วิกติ- 

กัตตาใน โหติ ฯ   

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

๒๐๘. “อุปธิสมฺปทา  จ้วรธารณํ  พาหุสจฺจํ  ปริวาโร  อรญฺฺญฺวาโสติ  เอวรูเปหิ  ปน  การเณหิ   

อุปฺปนฺโน  ลาโภ  ธมฺมิโก  นาม  โหติ ฯ

 “อุปธิสมฺปทา  จ้วรธารณํ  พาหุสจฺจํ  ปริวาโร  อรญฺฺญฺวาโสติ  เอวรูเปหิ  ปน  การเณหิ  อุปฺปนฺโน  

ลาโภ  ธมฺมิโก  นาม  โหติ ฯ

 ปน ส่วนว่า  ลาโภ อ.ลาภ  อุปฺปนฺโน อันเกิดขึ�นแล้ว  การเณหิ ด้วยเหตุ ท.   

เอวรูเปหิ อันม้อย่างน้�เป็นรูป  อิติ คือ  “อุปธิสมฺปทา อ.ความถึงพร้อมแห่งอุปธิ   

จีวรธารณํ อ.การทรงไว้ซึ่งจ้วร  พาหุสจฺจํ อ.ความเป็นแห่งบุคคลผู้ม้สุตะมาก   

ปริวาโร อ.บริวาร  อรญฺฃวาโส อ.การอยู่ในป่า”  ธมฺมิโก  นาม ชื่อว่าเป็นลาภ 

อันประกอบแล้วด้วยธรรม  โหติ ย่อมเป็น ฯ

 ส่วนลาภท้่เกิดขึ�นเพราะเหตุทั�งหลายอันเห็นปานน้� คือ “ความถึงพร้อมแห่งอุปธิ การ

ทรงจ้วร ความเป็นผู้ม้สุตะมาก บริวาร การอยู่ในป่า” ชื่อว่าเป็นลาภท้่ประกอบด้วย

ธรรม

 ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  อุปฺปนฺโน วิเสสนะของ ลาโภๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  “อุปธิสมฺปทา ก็ด้  จ้วรธารณํ ก็ด้  พาหุสจฺจํ ก็ด้  ปริวาโร ก็ด้  อรญฺฺฃ-

วาโส ก็ด้ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน เอวรูเปหิ  การเณหิ  เอวรูเปหิ วิเสสนะของ  

การเณหิๆ เหตุใน อุปฺปนฺโน  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ธมฺมิโกๆ วิกติกัตตาใน 

โหติ ฯ
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๒๐๙. นิพฺพานคามิน้ปฏิปทํ  ปูเรนฺเตน  ปน  ภิกฺขุนา  กายวงฺกาท้นิ  ปหาตพฺพานิ,  อนนฺเธเนว  

อนฺเธน  วิย  อมูเคเนว  มูเคน  วิย  อพธิเรเนว  พธิเรน  วิย  ภวิตํุ  วฏฺฏติ,  อสเ�น   

อมาเยน  ภวิตํุ  วฏฺฏติ ฯ

 นิพฺพานคามิน้ปฏิปทํ  ปูเรนฺเตน  ปน  ภิกฺขุนา  กายวงฺกาท้นิ  (กมฺมานิ)  ปหาตพฺพานิ,   

(นิพฺพานคามิน้ปฏิปทํ  ปูเรนฺเตน  ภิกฺขุนา)  อนนฺเธน  เอว  อนฺเธน  วิย  อมูเคน  เอว  มูเคน  วิย  

อพธิเรน  เอว  พธิเรน  วิย  ภวิตํุ  วฏฺฏติ,  (นิพฺพานคามิน้ปฏิปทํ  ปูเรนฺเตน  ภิกฺขุนา)  อสเ�น  

อมาเยน  ภวิตํุ  วฏฺฏติ ฯ

 ปน ก็  (กมฺมานิ) อ.กรรม ท.  กายวงฺฺกาทีนิ อันม้การคดด้วยกายเป็นต้น  ภิกฺขุนา 

อันภิกษุุ    นิพฺพานคามินีปฏฺิปทํ  ปูเรนฺเตน ผู้เมื่อ ยังปฏิปทาอันยังสัตว์ให้ถึง

ซึ่งพระนิพพาน ให้เต็ม  ปหาตพฺพานิ พึงละ,  (นิพฺพานคามินีปฏฺิปทํ  ปูเรนฺเตน   

ภิกฺขุนา)  อนนฺเธน  เอว  อนฺเธน  วิย  อมูเคน  เอว  มูเคน  วิย  อพธิเรน  เอว  

พธิเรน  วิย  ภวิตํุ,  อ.อัน- อันภิกษุุ ผู้เมื่อยังปฏิปทาอันยังสัตว์ให้ถึงซึ่งพระนิพพาน 

ให้เต็ม เป็นผู้ไม่บอดนั่นเท้ยว เป็นราวกะว่าบอด เป็นผู้ไม่ใบ้นั่นเท้ยว เป็นราวกะว่าใบ้ 

เป็นผู้ไม่หนวกนั่นเท้ยว เป็นราวกะว่าหนวก เป็น  วฏฺฺฏฺติ ย่อมควร,  (นิพฺพานคามินี- 

ปฏฺิปทํ  ปูเรนฺเตน  ภิกฺขุนา)  อสเ�น  อมาเยน  ภวิตํุ อ.อัน- อันภิกษุุ ผู้เมื่อ  

ยังปฏิปทาอันยังสัตว์ให้ถึงซึ่งพระนิพพาน ให้เต็ม เป็นผู้ไม่โอ้อวด เป็นผู้ไม่ม้มายา 

เป็น  วฏฺฺฏฺติ ย่อมควร ฯ

 ก็กรรมทั�งหลาย ม้การคดด้วยกายเป็นต้น อันภิกษุุผู้เมื่อยังปฏิปทาท้่ยังสัตว์ให้ถึง

พระนิพพานให้เต็ม พึงละ, การท้่ภิกษุุผู้เมื่อยังปฏิปทาท้่ยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานให้

เต็ม เป็นผู้ไม่บอดนั่นแหละ เป็นดุจผู้บอด เป็นผู้ไม่ใบ้นั่นแหละ เป็นดุจผู้ใบ้ เป็นผู้ไม่

หนวก นั่นแหละ เป็นดุจผู้หนวก ย่อมควร, การท้่ภิกษุุผู้เมื่อยังปฏิปทาท้่ยังสัตว์ให้ถึง

พระนิพพานให้เต็ม เป็นผู้ไม่โอ้อวด เป็นผู้ไม่ม้มายา ย่อมควร

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  กายวงฺกาท้นิ วิเสสนะของ กมฺมานิๆ วุตตกัมมะใน  

ปหาตพฺพานิๆ กิตบทกัมมวาจก  นิพฺพานคามิน้ปฏิปทํ การิตกัมมะใน ปูเรนฺเตนๆ  

วิเสสนะของ ภิกฺขุนาๆ อนภิหิตกัตตาใน ปหาตพฺพานิ,  ภวิตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิพฺพานคามิน้ปฏิปทํ การิตกัมมะใน ปูเรนฺเตนๆ วิเสสนะของ 



529วรรค] ๑๕. เรื่่�องพรื่ะวนวาสีีติิสีสีเถรื่ะ

ภิกฺขุนาๆ อนภิหิตกัตตาใน ภวิตุํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อนนฺเธนๆ วิกติกัตตา 

ใน ภวิตุํ  อนฺเธน อุปมาวิกติกัตตาใน ภวิตุํ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ อนฺเธน   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อมูเคนๆ วิกติกัตตาใน ภวิตุํ  มูเคน อุปมาวิกติกัตตาใน  

ภวิตุํ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ มูเคน  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อพธิเรนๆ วิกติ-

กัตตาใน ภวิตุํ  พธิเรน อุปมาวิกติกัตตาใน ภวิตุํ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ พธิเรน,  

ภวิตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิพฺพานคามิน้ปฏิปทํ การิต- 

กัมมะใน ปูเรนฺเตนๆ วิเสสนะของ ภิกฺขุนาๆ อนภิหิตกัตตาใน ภวิตุํ  อสเฅิน ก็ด้   

อมาเยน ก็ด้ วิกติกัตตาใน ภวิตุํ ฯ 

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

๒๑๐. เอวเมตนฺติ:  เอวํ  ลาภุปฺปาทนปฺปฏิปทญฺฺจ  นิพฺพานคามิน้ปฏิปทญฺฺจ  เอตํ  ญฺตฺวา   

สพฺเพสํ  สงฺขตาสงฺขตธมฺมานํ  พุชฺฌนตฺเถน  พุทฺธสฺส  สวนนฺเต  ชาตตฺเถน   

โอวาทานุสาสนึ  วา  สวนตฺเถน  สาวโก  ภิกฺขุ  อธมฺมิกํ  จตุปฺปจฺจยสกฺการํ   

นาภินนฺเทยฺย  ตเมว  ธมฺมิกํ  น  ปฏิกฺโกเสยฺย  กายวิเวกาทิกํ  วิเวกํ  อนุพฺรูหเย;   

ตตฺถ  กายวิเวโกติ  กายสฺส  เอก้ภาโว,  จิตฺตวิเวโกติ  อฏฺ�  สมาปตฺติโย,  อุปธิวิเวโกติ

 นิพฺพานํ,  เตสุ  กายวิเวโก  คณสงฺคณิกํ  วิโนเทติ,  จิตฺตวิเวโก  กิเลสสงฺคณิกํ  วิโนเทติ,   

อุปธิวิเวโก  สงฺขารสงฺคณิกํ  วิโนเทติ,  กายวิเวโก  จิตฺตวิเวกสฺส  ปจฺจโย  โหติ,   

จิตฺตวิเวโก  อุปธิิวิเวกสฺส  ปจฺจโย  โหติ;  วุตฺตมฺปิ  เจตํ  “กายวิเวโก  จ  วูปกฏฺ�กายานํ

 เนกฺขมฺมาภิรตานํ,  จิตฺตวิเวโก  จ  ปริสุทฺธจิตฺตานํ  ปรมโวทานปฺปตฺตานํ,  อุปธิวิเวโก   

จ  นิรุปธ้นํ  ปุคฺคลานํ  วิสงฺขารคตานนฺติ;  อิมํ  ติวิธํ  วิเวกํ  พฺรูเหยฺย  วฑฺเฒยฺย   

อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ

 “เอวเมตนฺติ:  (ปทสฺส)  “เอวํ  ลาภุปฺปาทนปฺปฏิปทํ  จ  นิพฺพานคามิน้ปฏิปทํ  จ  เอตํ  (ปฏิปทา-

ทฺวยํ)  ญฺตฺวา  สพฺเพสํ  สงฺขตาสงฺขตธมฺมานํ  พุชฺฌนตฺเถน  พุทฺธสฺส  (ภควโต)  สวนนฺเต  ชาตตฺเถน   

โอวาทานุสาสนึ  วา  สวนตฺเถน  สาวโก  ภิกฺขุ  อธมฺมิกํ  จตุปฺปจฺจยสกฺการํ  น  อภินนฺเทยฺย   

ตํ  เอว  ธมฺมิกํ  (จตุปฺปจฺจยสกฺการํ) น  ปฏิกฺโกเสยฺย  กายวิเวกาทิกํ  วิเวกํ  อนุพฺรูหเย;  ตตฺถ   

(วิเวเกสุ)  กายวิเวโกติ  กายสฺส  เอก้ภาโว,  จิตฺตวิเวโกติ  อฏฺ�  สมาปตฺติโย,  อุปธิวิเวโกติ   

นิพฺพานํ,  เตสุ  (วิเวเกสุ)  กายวิเวโก  คณสงฺคณิกํ  วิโนเทติ,  จิตฺตวิเวโก  กิเลสสงฺคณิกํ  วิโนเทติ,   

อุปธิวิเวโก  สงฺขารสงฺคณิกํ  วิโนเทติ,  กายวิเวโก  จิตฺตวิเวกสฺส  ปจฺจโย  โหติ,  จิตฺตวิเวโก   

อุปธิิวิเวกสฺส  ปจฺจโย  โหติ;  วุตฺตํ  อปิ  จ  (สาร้ปุตฺตตฺเถเรน)  เอตํ  (วจนํ)  “กายวิเวโก  จ   
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วูปกฏฺ�กายานํ  เนกฺขมฺมาภิรตานํ  (ปุคฺคลานํ  โหติ),  จิตฺตวิเวโก  จ  ปริสุทฺธจิตฺตานํ  ปรม- 

โวทานปฺปตฺตานํ  (ปุคฺคลานํ  โหติ),  อุปธิวิเวโก  จ  นิรุปธ้นํ  ปุคฺคลานํ  วิสงฺขารคตานํ  (โหติ)”  

อิติ;  (ภิกฺขุ)  อิมํ  ติวิธํ  วิเวกํ  พฺรูเหยฺย  วฑฺเฒยฺย  อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ

 อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า  “ภิกฺขุ อ.ภิกษุุ  สาวโก ชื่อว่าผู้เป็นสาวก  ชาตตฺเถน เพราะ

อรรถว่าเกิดแล้ว  สวนนฺเต ในท้่สุดแห่งการฟัง  วา หรือว่า  สวนตฺเถน เพราะอรรถ

ว่าการฟัง  โอวาทานุสาสนึ ซึ่งโอวาทและอนุสาสน้  (ภควโต) ของพระผู้ม้พระภาคเจ้า  

พุทฺธสฺส ผู้ชื่อว่าพระพุทธเจ้า  พุชฺฌนตฺเถน เพราะอรรถว่าตรัสรู้  สงฺฺขตาสงฺฺขต- 

ธมฺมานํ ซึ่งสังขตธรรมและอสังขตธรรม ท.  สพฺเพสํ ทั�งปวง  ฃตฺวา รู้แล้ว  เอตํ  

(ปฏฺิปทาทฺวยํ) ซึ่งหมวดสองแห่งปฏิปทานั่น  ลาภุปฺปาทนปฺปฏฺิปทํ  จ คือ ซึ่ง

ปฏิปทาอันเป็นเหตุยังลาภให้เกิดด้วย  นิพฺพานคามินีปฏฺิปทํ  จ ซึ่งปฏิปทาอันเป็น

เหตุยังสัตว์ให้ถึงซึ่งพระนิพพานด้วย  เอวํ อย่างน้�  น  อภินนฺเทยฺย ไม่พึงยินด้ยิ่ง  

จตุปฺปจฺจยสกฺการํ ซึ่งสักการะคือปัจจัยส้่  อธมฺมิกํ อันไม่ประกอบแล้วด้วยธรรม   

น  ปฏฺิกฺโกเสยฺย ไม่พึงห้าม  (จตุปฺปจฺจยสกฺการํ) ซึ่งสักการะคือปัจจัยส้่  ธมฺมิกํ อัน

ประกอบแล้วด้วยธรรม  ตํ  เอว นั�นนั่นเท้ยว  วิเวกํ ยังวิเวก  กายวิเวกาทิกํ ม้กาย

วิเวกเป็นต้น  อนุพฺรูหเย พึงให้พอกพูน  กายสฺส  เอกีภาโว คือว่า อ.ความท้่- แห่ง

กาย -เป็นสภาพโดดเด้่ยว  ตตฺถ  (วิเวเกสุ)  กายวิเวโกติ ชื่อว่า- ในวิเวก ท. เหล่านั�น

หนา -กายวิเวก,  สมาปตฺติโย อ.สมาบัติ ท.  อฏฺฺฅิ แปด  จิตฺตวิเวโกติ ชื่อว่าจิตตวิเวก,  

นิพฺพานํ อ.นิพพาน  อุปธิวิเวโกติ ชื่อว่าอุปธิวิเวก,  เตสุ  (วิเวเกสุ)  กายวิเวโก  

อ.- ในวิเวก ท. เหล่านั�นหนา- กายวิเวก  วิโนเทติ ย่อมบรรเทา  คณสงฺฺคณิกํ ซึ่งความ

คลุกคล้ด้วยหมู่,  จิตฺตวิเวโก อ.จิตตวิเวก  วิโนเทติ ย่อมบรรเทา  กิเลสสงฺฺคณิกํ ซึ่ง

ความคลุกคล้ด้วยกิเลส,  อุปธิวิเวโก อ.อุปธิวิเวก  วิโนเทติ ย่อมบรรเทา  สงฺฺขาร- 

สงฺฺคณิกํ ซึ่งความคลุกคล้ด้วยสังขาร,  กายวิเวโก อ.กายวิเวก  ปจฺจโย เป็นปัจจัย  

จิตฺตวิเวกสฺส แห่งจิตตวิเวก  โหติ ย่อมเป็น,  จิตฺตวิเวโก อ.จิตตวิเวก  ปจฺจโย เป็น

ปัจจัย  อุปธิวิเวกสฺส แห่งอุปธิวิเวก  โหติ ย่อมเป็น;  จ จริงอยู่  เอตมฺปิ  (วจนํ) อ.คํา

แม้นั่น  อิติ ว่า  ‘กายวิเวโก อ.กายวิเวก  (โหติ) ย่อมม้  (ปุคฺคลานํ) แก่บุคคล ท.   

วูปกฏฺฺฅิกายานํ ผู้ม้กายอันหล้กออกแล้ว  เนกฺขมฺมาภิรตานํ ผู้ยินด้ยิ่งแล้วใน 

เนกขัมมะ  จ ด้วย,  จิตฺตวิเวโก อ.จิตตวิเวก  (โหติ) ย่อมม้  (ปุคฺคลานํ) แก่บุคคล ท.   

ปริสุทฺธจิตฺตานํ ผู้ม้จิตอันหมดจดแล้ว  ปรมโวทานปฺปตฺตานํ ผู้บรรลุแล้วซึ่งธรรม
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อันผ่องใสอย่างยิ่ง  จ ด้วย,  อุปธิวิเวโก อ.อุปธิวิเวก  (โหติ) ย่อมม้  ปุคฺคลานํ  

แก่บุคคล ท.  นิรุปธีนํ ผู้ม้อุปธิออกแล้ว  วิสงฺฺขารคตานํ ผู้ถึงแล้วซึ่งธรรมม้สังขารไป

ปราศแล้ว  จ ด้วย’  อิติ ดังน้�  (สารีปุตฺตตฺเถเรน) อันพระสาร้บุตรผู้เถระ  วุตฺตํ กล่าว

แล้ว;  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุุ  วิเวกํ ยังวิเวก  ติวิธํ อันม้อย่างสาม  อิมํ น้�  พฺรูเหยฺย พึงให้

พอกพูน  วฑฺเฒํยฺย คือว่า พึงให้เจริญ  อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺย คือว่า เข้าถึงแล้ว พึง

อยู่”  อิติ ดังน้�  (ปทสฺส) แห่งบท  “เอวเมตนฺติ ว่า “เอวเมตํ” ดังน้�เป็นต้น ฯ   

   บทว่า “เอวเมตํ” เป็นต้น ความว่า ภิกษุุชื่อว่าผู้เป็นสาวก เพราะอรรถว่าเกิดในท้่สุด

แห่งการฟัง หรือเพราะอรรถว่าการฟังโอวาทและอนุสาสน้ของพระผู้พระภาคเจ้า ผู้

ชื่อว่าพระพุทธเจ้า เพราะอรรถว่าตรัสรู้สังขตธรรมและอสังขตธรรมทั�งปวง รู้ปฏิปทา 

ทั�งสอง คือ “ปฏิปทาท้่ทําให้ลาภเกิดขึ�น และปฏิปทาท้่ยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพาน” 

อย่างน้� ไม่พึงยินด้สักการะคือปัจจัย ๔ ท้่ไม่ม้ประกอบด้วยธรรม ไม่พึงห้ามสักการะ 

คือปัจจัย ๔ ท้่ประกอบด้วยธรรมนั�นนั่นแหละ ยังวิเวกม้กายวิเวกเป็นต้น พึง

ให้พอกพูน คือว่า ความท้่กายเป็นสภาพโดดเด้่ยว ชื่อว่าในบรรดาวิเวกเหล่า

นั�น กายวิเวก, สมาบัติ ๘ ชื่อว่าจิตตวิเวก, นิพพาน ชื่อว่าอุปธิวิเวก, บรรดาวิเวก

เหล่านั�น กายวิเวก ย่อมบรรเทาความคลุกคล้ด้วยหมู่, จิตตวิเวก ย่อมบรรเทา

ความคลุกคล้ด้วยกิเลส, อุปธิวิเวก ย่อมบรรเทาความคลุกคล้ด้วยสังขาร, กาย-

วิเวก เป็นปัจจัยแห่งจิตตวิเวก, จิตตวิเวก เป็นปัจจัยแห่งอุปธิวิเวก, ความจริง  

พระสาร้บุตรเถระกล่าวคําแม้นั่นไว้ว่า ‘กายวิเวก ย่อมม้แก่เหล่าบุคคลผู้ม้กายอันหล้ก

ออกแล้ว ผู้ยินด้ยิ่งในเนกขัมมะ, จิตตวิเวก ย่อมม้แก่เหล่าบุคคล ผู้ม้จิตอันหมดจดแล้ว 

ผู้บรรลุธรรมอันขาวอย่างยิ่ง, อุปธิวิเวก ย่อมม้แก่เหล่าบุคคล ผู้ไม่ม้อุปธิ ผู้ถึงธรรมท้่

ปราศจากสังขาร’, ภิกษุุยังวิเวก ๓ อย่างน้� พึงให้พอกพูน คือว่าพึงให้เจริญ ได้แก่เข้า

ถึงแล้วพึงอยู่

 “เอวเมตํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน อตฺโถ  “สาวโก  

วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อภินนฺเทยฺย และ ปฏิกฺโกเสยฺย และเหตุกัตตาใน 

อนุพฺรูหเย  อภินนฺเทยฺย ก็ด้  ปฏิกฺโกเสยฺย ก็ด้ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อนุพฺรูหเย 

อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน ฃตฺวา  ลาภุปฺปาทนปฺปฏิปทํ ก็ด้  

นิพฺพานคามิน้ปฏิปทํ ก็ด้ วิเสสลาภ้ของ ปฏิปทาทฺวยํ  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้า
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กับ ลาภุปฺปาทนปฺปฏิปทํ และ นิพฺพานคามิน้ปฏิปทํ  เอตํ วิเสสนะของ ปฏิปทาทฺวยํๆ 

อวุตตกัมมะใน ฃตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อภินนฺเทยฺย  สพฺเพสํ วิเสสนะของ สงฺขตา- 

สงฺขตธมฺมานํๆ ฉัฏฐ้อวุตตกัมมะใน พุชฺฌนตฺเถนๆ เหตุใน พุทฺธสฺสๆ วิเสสนะของ  

ภควโตๆ สาม้สัมพันธะใน โอวาทานุสาสนึๆ วิสยาธาระใน ชาตตฺเถนๆ เหตุใน สาวโก   

โอวาทานุสาสนึ อวุตตกัมมะใน สวนตฺเถนๆ เหตุใน สาวโก  วา ศัพท์ ปทวิกัปปัตถะ 

เข้ากับ สพฺเพสํ  สงฺขตาสงฺขตธมฺมานํ  พุชฺฌนตฺเถน  พุทฺธสฺส  สวนนฺเต  ชาตตฺเถน  

และ โอวาทานุสาสนึ  สวนตฺเถน  อธมฺมิกํ วิเสสนะของ จตุปฺปจฺจยสกฺการํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน อภินนฺเทยฺย  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อภินนฺเทยฺย  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตํๆ  

วิเสสนะของ ธมฺมิกํๆ วิเสสนะของ จตุปฺปจฺจยสกฺการํๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิกฺโกเสยฺย   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปฏิกฺโกเสยฺย  กายวิเวกาทิกํ วิเสสนะของ วิเวกํๆ การิตกัมมะใน  

อนุพฺรูหเย,  ตตฺถ วิเสสนะของ วิเวเกสุๆ นิทธารณะใน กายวิเวโกๆ นิทธารณ้ยะ 

และสรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ กายวิเวโก  กายสฺส ภาวาทิสัมพันธะ 

ใน เอก้ภาโวๆ ลิงคัตถะ,  กายวิเวกาทิกํ  วิเวกํ  อนุพฺรูหเย  วิวริยะใน ตตฺถ  กายวิเวโกติ   

กายสฺส  เอก้ภาโวๆ วิวรณะ  จิตฺตวิเวโก สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ  

จิตฺตวิเวโก  อฏฺฅิ วิเสสนะของ สมาปตฺติโยๆ ลิงคัตถะ,  อุปธิวิเวโก สรูปะใน อิติๆ ศัพท์  

สัญญาโชตกะเข้ากับ อุปธิวิเวโก  นิพฺพานํ ลิงคัตถะ,  เตสุ วิเสสนะของ วิเวเกสุๆ  

นิทธารณะใน กายวิเวโกๆ นิทธารณ้ยะและสุทธกัตตาใน วิโนเทติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  คณสงฺคณิกํ อวุตตกัมมะใน วิโนเทติ,  จิตฺตวิเวโก สุทธกัตตาใน วิโนเทติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กิเลสสงฺคณิกํ อวุตตกัมมะใน วิโนเทติ,  อุปธิวิเวโก สุทธกัตตาใน 

วิโนเทติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สงฺขารสงฺคณิกํ อวุตตกัมมะใน วิโนเทติ,  กายวิเวโก 

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  จิตฺตวิเวกสฺส สาม้สัมพันธะใน ปจฺจโยๆ  

วิกติกัตตาใน โหติ,  จิตฺตวิเวโก สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุปธิวิเวกสฺส  

สาม้สัมพันธะใน ปจฺจโยๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  จศัพท์ ทัฬห้กรณโชตกะ  เอตํ วิเสสนะ 

ของ วจนํๆ วุตตกัมมะใน วุตฺตํ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ วุตฺตํๆ กิตบทกัมมวาจก   

สาร้ปุตฺตตฺเถเรน อนภิหิตกัตตาใน วุตฺตํ  “กายวิเวโก สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท- 

กัตตุวาจก  วูปกฏฺฅิกายานํ ก็ด้  เนกฺขมฺมาภิรตานํ ก็ด้ วิเสสนะของ ปุคฺคลานํๆ  

สัมปทานใน โหติ,  จิตฺตวิเวโก สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปริสุทฺธ- 

จิตฺตานํ ก็ด้  ปรมโวทานปฺปตฺตานํ ก็ด้ วิเสสนะของ ปุคฺคลานํๆ สัมปทานใน โหติ,   
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อุปธิวิเวโก สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิรุปธ้นํ ก็ด้  วิสงฺขารคตานํ  

ก็ด้ วิเสสนะของ ปุคฺคลานํๆ สัมปทานใน โหติ  จ สามศัพท์ วากยสมุจจยัตถะ 

เข้ากับ กายวิเวโก  วูปกฏฺ�กายานํ  เนกฺขมฺมาภิรตานํ,  จิตฺตวิเวโก  ปริสุทฺธจิตฺตานํ   

ปรมโวทานปฺปตฺตานํ และ อุปธิวิเวโก  นิรุปธ้นํ  ปุคฺคลานํ  วิสงฺขารคตานํ”  อิติศัพท์  

สรูปะใน เอตํ  วจนํ,  ภิกฺขุ เหตุกัตตาใน พฺรูเหยฺย และ วฑฺเฒยฺย และสุทธกัตตาใน 

วิหเรยฺย  พฺรูเหยฺย ก็ด้  วฑฺเฒยฺย ก็ด้ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก และ วิหเรยฺย  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมํ ก็ด้  ติวิธํ ก็ด้ วิเสสนะของ วิเวกํๆ การิตกัมมะใน พฺรูเหยฺย 

และ วฑฺเฒยฺย  อุปสมฺปชฺช ปุพพกาลกิริยาใน วิหเรยฺย  พฺรูเหยฺย วิวริยะใน วฑฺเฒยฺยๆ 

วิวรณะและวิวริยะใน อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยๆ วิวรณะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ  

ลิงคัตถะ ฯ      

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

๒๑๑. เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาท้นิ  ปาปุณึสูติ ฯ 

เทสนาวสาเน  พหู  (ชนา)  โสตาปตฺติผลาท้นิ  (อริยผลานิ)  ปาปุณึสุ  อิติ ฯ

 เทสนาวสาเน ในกาลเป็นท้่สิ�นสุดลงแห่งพระเทศนา  (ชนา) อ.ชน ท.  พหู มาก   

ปาปุณึสุ บรรลุแล้ว  (อริยผลานิ) ซึ่งอริยผล ท.  โสตาปตฺติผลาทีนิ ม้โสดาปัตติผล

เป็นต้น อิติ ดังน้�แล ฯ

 เวลาจบพระเทศนา ชนจํานวนมากบรรลุอริยผลทั�งหลายม้โสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้�

แล 

 เทสนาวสาเน กาลสัตตม้ใน ปาปุณึสุ  พหู วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณึสุๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  โสตาปตฺติผลานิ วิเสสนะของ อริยผลานิๆ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน 

ปาปุณึสุ  อิติศัพท์ สมาปนะ ฯ

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

วนวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ

วนวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ  (นิฏฺ�ิตํ) ฯ

วนวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระติสสะผู้เถระผู้อยู่ในป่าโดยปกติ  (นิฏฺฺ�ิตํ) จบแล้ว ฯ
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วนวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ สุทธกัตตาใน นิฏฺ�ิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ 

จบเร่ืองพระวนวาสีติสสเถระ

 

พาลวคฺควณฺณนา  นิฏฺฺ�ิตา ฯ

พาลวคฺควณฺณนา อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื�อความแห่งวรรค

อันบัณฑิตกําหนดแล้วด้วยคนพาล  (นิฏฺฺ�ิตา) จบแล้ว ฯ 

จบพรรณนาพาลวรรค

 

ปญฺจโม  วคฺโค ฯ

ปญฺจโม  วคฺโค  (นิฏฺฺฅิิโต) ฯ

วคฺโค อ.วรรค  ปญฺจโม ท้่ห้า  (นิฏฺฺ�ิโต) จบแล้ว ฯ

จบวรรคท่ีี่ ๕  



535วรรค] ๑๕. เรื่่�องพรื่ะวนวาสีีติิสีสีเถรื่ะ

วิิเคราะห์์ศััพท์์กิิตกิ์-สมาส-ตัท์ธิิต
วินวิาสิติสฺสตฺเถรวิตฺถุ

 เป็็นฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส โดยมีวิิเสสนุตัตัริบทกััมมธาริยสมาส สัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาส และวิิเสสน- 
บุุพพบุทกััมมธารยสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี� 
 ๑. ตัิสฺโส  จ  โส  เถโริ  จาตัิ  ตัิสฺสตัฺเถโริ. (ตัิสฺส + เถริ) วิิเสสนุตัตัริบทกััมมธาริยสมาส
  ติิสฺโส  จ อ.พระติิสสะดั้วิย  โส อ.พระติิสสะนั�น  เถโร  จ เป็็นพระเถระดั้วิย  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  ติิสฺสติฺเถโร ชื่่�อวิ�าติิสฺสติฺเถร. (พระติิสสะผู้่้เถระ)
 ๒. วิเน  วิสตัิ  สีเลนาตัิ  วินวิาสี,  ตัิสฺสตัฺเถโริ. (วินสทฺทูป็ป็ท + วิส  นิวิาเส ในกัาริอยู� + 
ณีีป็ัจจัย) สัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาส, กัิตัันตัสมาส, กััตัตัุริูป็, ตััสสีลสาธนะ
  (โย  ติิสฺสติฺเถโร) อ.พระติิสสะผู้่้เถระใดั  วิสติิ ย�อมอย่�  วิเน ในป็่า  สีเลน โดัยป็กัติิ  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  (โส  ติิสฺสติฺเถโร) อ.พระติิสสะผู้่้เถระนั�น  วินวิาสี ชื่่�อวิ�าวินวิาสี (ผู้่้อย่�ในป็่าโดัยป็กัติิ), ไดั้แกั�
พริะตัิสสเถริะ.
 ๓. วินวิาสี  จ  โส  ตัิสฺสตัฺเถโริ  จาตัิ  วินวิาสิตัิสฺสตัฺเถโริ. (วินวิาสี + ตัิสฺสตัฺเถริ) วิิเสสน- 
บุพพบทกััมมธาริยสมาส
  วินวิาสี  จ อ.ผู้่้อย่�ในป็่าโดัยป็กัติิดั้วิย  โส อ.ผู้่้อย่�ในป็่าโดัยป็กัติินั�น  ติิสฺสติฺเถโร  จ เป็็น
พระติิสสะผู้่้เถระดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  วินวิาสิติิสฺสติฺเถโร ชื่่�อวิ�าวินวิาสิติิสฺสติฺเถร. (พระติิสสะผู้่้เถระ 
ผู้่้อย่�ในป็่าโดัยป็กัติิ)
 ๔. วินวิาสิตัิสฺสตัฺเถริสฺส  วิตัฺถุ  วินวิาสิตัิสฺสตัฺเถริวิตัฺถุ. (วินวิาสิตัิสฺสตัฺเถริ + วิตัฺถุ) ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิส 
สมาส
  วิติฺถุ อ.เร่�อง  วินวิาสิติิสฺสติฺเถรสฺส แห์�งพระติิสสะผู้่้เถระผู้่้อย่�ในป็่าโดัยป็กัติิ  วินวิาสิติิสฺสติฺ-
เถรวิติฺถุ ชื่่�อวิ�าวินวิาสิติิสฺสติฺเถรวิติฺถุ. (เร่�องพระติิสสเถระผู้่้อย่�ในป็่าโดัยป็กัติิ) 
 

สารีปุุตฺตตฺเถโร

 เป็็นวิิเสสนุติติรบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สาริีป็ุตัฺโตั  จ  โส  เถโริ  จาตัิ  สาริีป็ุตัฺตัตัฺเถโริ. (สาริีป็ุตัฺตั + เถริ)
 สารีป็ุติฺโติ  จ อ.พระสารีบุุติรดั้วิย  โส อ.พระสารีบุุติรนั�น  เถโร  จ เป็็นพระเถระดั้วิย  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  สารีป็ุติฺติติฺเถโร ชื่่�อวิ�าสารีป็ุติฺติติฺเถร. (พระสารีบุุติรผู้่้เถระ, พระสารีบุุติรเถระ)
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เอกิท์ิวิโส

 เป็็นอสมาห์ารทิคุสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 เอโกั  จ  โส  ทิวิโส  จาตัิ  เอกัทิวิโส. (เอกั + ทิวิส)
 เอโกั  จ อ.ห์น่�งดั้วิย  โส อ.ห์น่�งนั�น  ทิวิโส  จ เป็็นวิันดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  เอกัทิวิโส  
ชื่่�อวิ�าเอกัทิวิส. (วิันห์น่�ง)

เคห์ท์ฺวิารํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 เคห์สฺส  ทฺวิารํ  เคห์ทฺวิารํ. (เคห์ + ทฺวิาร)
 ทฺวิารํ อ.ป็ระติ่  เคห์สฺส แห์�งเร่อน  เคห์ทฺวิารํ ชื่่�อวิ�าเคห์ทฺวิาร. (ป็ระติ่เร่อน)

ปุริกิฺขีีณวิิภโวิ,  พฺราห์ฺมโณ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็ริกัฺขีีโณ  วิิภโวิ  ยสฺสาติิ  ป็ริกัฺขีีณวิิภโวิ,  พฺราห์ฺมโณ. (ป็ริกัฺขีีณ + วิิภวิ)
 วิิภโวิ อ.สมบุัติิอันบุุคคลพ่งเสวิย  ยสฺส  (พฺราห์ฺมณสฺส) ขีองพราห์มณ์ใดั  ป็ริกัฺขีีโณ สิ�นไป็รอบุ
แล้วิ  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (โส  พฺราห์ฺมโณ) อ.พราห์มณ์นั�น  ป็ริกัฺขีีณวิิภโวิ ชื่่�อวิ�าป็ริกัฺขีีณ-
วิิภวิ (ผู้่้มีสมบุัติิสิ�นไป็รอบุแล้วิ, ห์มดัทรัพย์สมบุัติิแล้วิ), ไดั้แกั�พราห์มณ์.

ท์ุคฺคตภาโวิ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ทุคฺคติสฺส  ภาโวิ  ทุคฺคติภาโวิ. (ทุคฺคติ + ภาวิ)
 ภาโวิ อ.ควิามเป็็น  ทุคฺคติสฺส  (มยฺห์ํ) แห์�งเรา ผู้่้ถ่งแล้วิซึ่่�งยากั  ทุคฺคติภาโวิ ชื่่�อวิ�าทุคฺคติภาวิ. 
(ควิามติกัทุกัขี์ไดั้ยากั)

พฺราห์ฺมณวิาจโกิ,  อาคาโร

 เป็็นทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส, กัิติันติสมาส, กััติติุร่ป็, อธิกัรณสาธนะ มีวิิเคราะห์์วิ�า
 พฺราห์ฺมณสฺส  ลทฺธ่  วิาเจติิ  เอติฺถาติิ  พฺราห์ฺมณวิาจโกั. (พฺราห์ฺมณสทฺท่ป็ป็ท + วิจ  วิิยติฺติิยํ  
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วิาจายํ ในกัารพ่ดัชื่ัดั + ณฺวิุป็ัจจัย)
 (พฺราห์ฺมโณ) อ.พราห์มณ์  วิาเจติิ ย�อมบุอกั  ลทฺธ่ ซึ่่�งลัทธิ  พฺราห์ฺมณสฺส ขีองพราห์มณ์  เอติฺถ  
(อาคาเร) ในโรงนี�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (เอโส  อาคาโร) อ.โรงนี�  พฺราห์ฺมณวิาจโกั ชื่่�อวิ�าพฺราห์ฺมณวิาจกั 
(เป็็นที�บุอกัลัทธิขีองพราห์มณ์), ไดั้แกั�โรง.

ถุลฺฺลฺสาฏโกิ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ถุลฺโล  จ  โส  สาฏโกั  จาตัิ  ถุลฺลสาฏโกั. (ถุลฺล + สาฏกั)
 ถุลฺโล  จ อ.ห์ยาบุดั้วิย  โส อ.ห์ยาบุนั�น  สาฏโกั  จ เป็็นผู้้าสาฎกัดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น   
ถุลฺลสาฏโกั ชื่่�อวิ�าถุลฺลาสาฏกั. (ผู้้าสาฎกัเน่�อห์ยาบุ)

ปุายาสปุาติ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็ายาสสฺส  ป็าตัิ  ป็ายาสป็าตัิ. (ป็ายาส + ป็าตัิ)
 ป็าติิ อ.ถาดั  ป็ายาสสฺส แห์�งขี้าวิป็ายาส  ป็ายาสป็าติิ ชื่่�อวิ�าป็ายาสป็าติิ. (ถาดัขี้าวิป็ายาส)

อนฺโตเคห์ํ

 เป็็นนิบุาติบุุพพกัะ อัพยยีภาวิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 เคห์สฺส  อนฺโติ  อนฺโติเคห์ํ. (อนฺโติ + เคห์)
 อนฺโติ ในภายใน  เคห์สฺส แห์�งเร่อน  อนฺโติเคห์ํ ชื่่�อวิ�าอนฺโติเคห์. (ภายในเร่อน)

ปุฏิวิึสมตฺโต,  ปุายาโส

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็ฏิวิ่โส  มติฺติา  ยสฺสาติิ  ป็ฏิวิ่สมติฺโติ,  ป็ายาโส. (ป็ฏิวิ่ส + มติฺติา) 
 ป็ฏิวิ่โส อ.ส�วิน  มติฺติา เป็็นป็ระมาณ  ยสฺส  (ป็ายาสสฺส) แห์�งขี้าวิป็ายาสใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  (โส  ป็ายาโส) อ.ขี้าวิป็ายาสนั�น  ป็ฏิวิ่สมติฺโติ ชื่่�อวิ�าป็ฏิวิ่สมติฺติ (มีส�วินเป็็นป็ระมาณ, 
ป็ระมาณห์น่�งส�วิน, สักัวิ�าส�วิน), ไดั้แกั�ขี้าวิป็ายาส. 
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ปุรโลฺกิสงฺฺคโห์

 เป็็นสัติติมีติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. ป็โริ  จ  โส  โลโกั  จาตัิ  ป็ริโลโกั. (ป็ริ + โลกั) วิิเสสนบุพพบทกััมมธาริยสมาส
  ป็โร  จ อ.อ่�นดั้วิย  โส อ.อ่�นนั�น  โลโกั  จ เป็็นโลกัดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  ป็รโลโกั ชื่่�อ
วิ�าป็รโลกั. (โลกัอ่�น, ป็รโลกั)
 ๒. ป็รโลเกั  สงฺคโห์  ป็รโลกัสงฺคโห์. (ป็รโลกั + สงฺคห์) สัติติมีติัป็ป็ุริสสมาส
  สงฺคโห์ อ.กัารสงเคราะห์์  ป็รโลเกั ในโลกัอ่�น  ป็รโลกัสงฺคโห์ ชื่่�อวิ�าป็รโลกัสงฺคห์. (กัาร
สงเคราะห์์ในโลกัอ่�น, กัารสงเคราะห์์ในป็รโลกั)

อิธิโลฺกิสงฺฺคโห์

 เป็็นสัติติมีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อิธโลเกั  สงฺคโห์  อิธโลกัสงฺคโห์. (อิธโลกั + สงฺคห์)
 สงฺคโห์ อ.กัารสงเคราะห์์  อิธโลเกั ในโลกันี�  อิธโลกัสงฺคโห์ ชื่่�อวิ�าอิธโลกัสงฺคห์. (กัารสงเคราะห์์
ในโลกันี�)

นิิรวิเสโส,  ปุายาโส  

 เป็็นป็ัญจมีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 นิคฺคโติ  อวิเสโส  ยสฺมาติิ  นิรวิเสโส,  ป็ายาโส. (นิ + อวิเสส)
 อวิเสโส อ.ส�วินเห์ล่อลง  นิคฺคโติ ออกัแล้วิ  ยสฺมา  (ป็ายาสา) จากัขี้าวิป็ายาสใดั  (อติฺถิ) มี
อย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (โส  ป็ายาโส) อ.ขี้าวิป็ายาสนั�น  นิรวิเสโส ชื่่�อวิ�านิรวิเสส (มีส�วินเห์ล่อลงออกั
แล้วิ, ไม�มีส�วินเห์ล่อ, ทั�งห์มดั), ไดั้แกั�ขี้าวิป็ายาส.

ท์าตุกิาโม

 เป็็นจติุติถีติัป็ป็ุริสสมาส, กัิติันติสมาส, กััติติุร่ป็, กััติติุสาธนะ มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ทาติุํ  กัาเมติีติิ  ทาติุกัาโม,  พฺราห์ฺมโณ. (ทาติุํสทฺท่ป็ป็ท + กัมุ  กันฺติิยํ ในควิามใคร� + ณ
ป็ัจจัย)
 (โย  พฺราห์ฺมโณ) อ.พราห์มณ์ใดั  กัาเมติิ ย�อมใคร�  ทาติุํ เพ่�ออันถวิาย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (โส  
พฺราห์ฺมโณ) อ.พราห์มณ์นั�น  ทาติุกัาโม ชื่่�อวิ�าทาติุกัาม (ผู้่้ป็ระสงค์จะถวิาย), ไดั้แกั�พราห์มณ์. 
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ภตฺตกิิจฺจปุริโยสานํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีติติิยาติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. ภติฺเติน  กัิจฺจํ  ภติฺติกัิจฺจํ. (ภติฺติ + กัิจฺจ) ติติิยาติัป็ป็ุริสสมาส
  กัิจฺจํ อ.กัิจ  ภติฺเติน ดั้วิยภัติร  ภติฺติกัิจฺจํ ชื่่�อวิ�าภติฺติกัิจฺจ. (กัิจดั้วิยภัติร)
 ๒. ภติฺติกัิจฺจสฺส  ป็ริโยสานํ  ภติฺติกัิจฺจป็ริโยสานํ. (ภติฺติกัิจฺจ + ป็ริโยสาน) ฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส
  ป็ริโยสานํ อ.กัาลเป็็นที�สิ�นสุดัลงรอบุ  ภติฺติกัิจฺจสฺส แห์�งกัิจดั้วิยภัติร  ภติฺติกัิจฺจป็ริโยสานํ ชื่่�อ
วิ�าภติฺติกัิจฺจป็ริโยสาน. (กัาลเป็็นที�สิ�นสุดัลงแห์�งภัติกัิจ, เวิลาทําภัติกัิจเสร็จ)

ท์ิฏฺ€ธิมฺโม

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ทิฏฺโ€  จ  โส  ธมฺโม  จาตัิ  ทิฏฺ€ธมฺโม. (ทิฏฺ€ + ธมฺม)
 ทิฏฺโ€  จ อ.อันถ่กัเห์็นแล้วิดั้วิย  โส อ.อันถ่กัเห์็นแล้วินั�น  ธมฺโม  จ เป็็นธรรมดั้วิย  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  ทิฏฺ€ธมฺโม ชื่่�อวิ�าทิฏฺ€ธมฺม. (ธรรมที�ถ่กัเห์็นแล้วิ, ป็ัจจุบุัน)

ท์ุคฺคตกิาโลฺ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิเคราะห์์วิ�า
 ทุคฺคติสฺส  กัาโล  ทุคฺคติกัาโล. (ทุคฺคติ + กัาล)
 กัาโล อ.กัาล  ทุคฺคติสฺส  (อติฺติโน) แห์�งติน ผู้่้ถ่งแล้วิซึ่่�งยากั  ทุคฺคติกัาโล ชื่่�อวิ�าทุคฺคติกัาล. 
(กัาลที�ติกัทุกัขี์ไดั้ยากั)

ท์ินฺนท์านํ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ทินฺนญฺฺจ  ติํ  ทานญฺฺจาติิ  ทินฺนทานํ. (ทินฺน + ทาน)
 ทินฺนํ  จ อ.อันถ่กัให์้แล้วิดั้วิย  ติํ อ.อันถ่กัให์้แล้วินั�น  ทานํ  จ เป็็นทานดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุ
นั�น  ทินฺนทานํ ชื่่�อวิ�าทินฺนทาน. (ทานที�บุุคคลให์้แล้วิ, ทานที�ให์้แล้วิ)
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ปุสนฺนจิตฺโต,  พฺราห์ฺมโณ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า 
 ป็สนฺนํ  จิติฺติํ  ยสฺสาติิ  ป็สนฺนจิติฺโติ,  พฺราห์ฺมโณ. (ป็สนฺน + จิติฺติ)
 จิติฺติํ อ.จิติ  ป็สนฺนํ อันเล่�อมใสแล้วิ  ยสฺส  (พฺราห์ฺมณสฺส) แห์�งพราห์มณ์ใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  (โส  พฺราห์ฺมโณ) อ.พราห์มณ์นั�น  ป็สนฺนจิติฺโติ ชื่่�อวิ�าป็สนฺนจิติฺติ (มีจิติเล่�อมใสแล้วิ), ไดั้แกั�
พราห์มณ์.

โสมนสฺสชาโต,  พฺราห์ฺมโณ

 เป็็นจติุติถีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 โสมนสฺสํ  ชื่าติํ  ยสฺสาติิ  โสมนสฺสชื่าโติ,  พฺราห์ฺมโณ. (โสมนสฺส + ชื่าติ)
 โสมนสฺสํ อ.ควิามโสมนัส  ชื่าติํ เกัิดัแล้วิ  ยสฺส  (พฺราห์ฺมณสฺส) แกั�พราห์มณ์ใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  
อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (โส  พฺราห์ฺมโณ) อ.พราห์มณ์นั�น  โสมนสฺสชื่าโติ ชื่่�อวิ�าโสมนสฺสชื่าติ (มีควิามโสมนัส
อันเกัิดัแล้วิ, เกัิดัควิามโสมนัสแล้วิ), ไดั้แกั�พราห์มณ์.

อธิิมตฺตสิเนโห์

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาสอย่�ภายใน มี
วิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. อธิกัา  มติฺติา  ยสฺสาติิ  อธิมติฺโติ,  สิเนโห์. (อธิ + มติฺติา) ฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณ- 
พห์ุพพีห์ิสมาส
  มติฺติา อ.ป็ระมาณ  อธิกัา อันยิ�ง  ยสฺส  (สิเนห์สฺส) แห์�งควิามรักัใดั  (อติฺถิ) มีอย่� อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  (โส สิเนโห์) อ.ควิามรักันั�น  อธิมติฺโติ ชื่่�อวิ�าอธิมติฺติ (มีป็ระมาณยิ�ง), ไดั้แกั�ควิามรักั.
 ๒. อธิมติฺโติ  จ  โส  สิเนโห์  จาติิ  อธิมติฺติสิเนโห์. (อธิมติฺติ + สิเนห์) วิิเสสนบุุพพบุท- 
กััมมธาริยสมาส
  อธิมติฺโติ  จ อ.อันมีป็ระมาณยิ�งดั้วิย  โส อ.อันมีป็ระมาณยิ�งนั�น  สิเนโห์  จ เป็็นควิามรักั
ดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  อธิมติฺติสิเนโห์ ชื่่�อวิ�าอธิมติฺติสิเนห์. (ควิามรักัอันมีป็ระมาณยิ�ง)

อุปุฏฺ€ากิกิุลฺํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
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 อุป็ฏฺ€ากัสฺส  กัุลํ  อุป็ฏฺ€ากักัุลํ. (อุป็ฏฺ€ากั + กัุล)
 กัุลํ อ.ติระกั่ล  อุป็ฏฺ€ากัสฺส แห์�งอุป็ัฏฐีากั  อุป็ฏฺ€ากักัุลํ ชื่่�อวิ�าอุป็ฏฺ€ากักัุล. (ติระกั่ลอุป็ัฏฐีากั)

คพฺภปุริห์าโร

 เป็็นทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 คพฺภํ  ป็ริห์าโร  คพฺภป็ริห์าโร. (คพฺภ + ป็ริห์าร)
 ป็ริห์าโร อ.วิัติถุเป็็นเคร่�องบุริห์าร  คพฺภํ ซึ่่�งครรภ์  คพฺภป็ริห์าโร ชื่่�อวิ�าคพฺภป็ริห์าร. (วิัติถุเป็็น
เคร่�องบุริห์ารครรภ์)

อจฺจุณฺห์อติสีตอติอมฺพิลฺาท์ิปุริโภโค

 เป็็นทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีอิติรีติรโยคทวิันทสมาส และฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส
อย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. อจฺจุณฺห์ญฺฺจ  อติิสีติญฺฺจ  อติิอมฺพิลญฺฺจ  อจฺจุณฺห์อติิสีติอติิอมฺพิลานิ,  วิติฺถ่นิ. (อจฺจุณฺห์ + 
อติิสีติ + อติิอมฺพิล) อิติรีติรโยคทวิันทสมาส
  (วิติฺถุ) อ.วิัติถุ  อจฺจุณฺห์ํ  จ อันร้อนยิ�งดั้วิย  อติิสีติํ  จ อันเย็นยิ�งดั้วิย  อติิอมฺพิลํ  จ อัน
เป็รี�ยวิยิ�งดั้วิย  อจฺจุณฺห์อติิสีติอติิอมฺพิลานิ ชื่่�อวิ�าอจฺจุณฺห์อติิสีติอติิอมฺพิล (ร้อนยิ�ง เย็นยิ�ง และเป็รี�ยวิยิ�ง), 
ไดั้แกั�วิัติถุทั�งห์ลาย.
 ๒. อจฺจุณฺห์อติิสีติอติิอมฺพิลานิ  อาทิ  เยสนฺติิ  อจฺจุณฺห์อติิสีติอติิอมฺพิลาทีนิ,  วิติฺถ่นิ.  
(อจฺจุณฺห์อติิสีติอติิอมฺพิล + อาทิ) ฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพห์ีห์ิสมาส
  อจฺจุณฺห์อติิสีติอติิอมฺพิลานิ  (วิติฺถ่นิ) อ.วิัติถุ ท. อันร้อนยิ�ง อันเย็นยิ�ง และอันเป็รี�ยวิยิ�ง  
อาทิ เป็็นติ้น  เยสํ  (วิติฺถ่นํ) แห์�งวิัติถุ ท. เห์ล�าใดั  (สนฺติิ) มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (ติานิ  วิติฺถ่นิ) 
อ.วิัติถุ ท. เห์ล�านั�น  อจฺจุณฺห์อติิสีติอติิอมฺพิลาทีนิ ชื่่�อวิ�า อจฺจุณฺห์อติิสีติอติิอมฺพิลาทิ (มีวิัติถุอันร้อนยิ�ง อัน
เย็นยิ�ง และอันเป็รี�ยวิยิ�งเป็็นติ้น), ไดั้แกั�วิัติถุทั�งห์ลาย.
 ๓. อจฺจุณฺห์อติิสีติอติิอมฺพิลาทีนิ  ป็ริโภโค  อจฺจุณฺห์อติิสีติอติิอมฺพิลาทิป็ริโภโค. (อจฺจุณฺห์- 
อติิสีติอติิอมฺพิลาทิ + ป็ริโภค) ทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส
 ป็ริโภโค อ.กัารบุริโภค  (วิติฺถ่นิ) ซึ่่�งวิัติถุ ท.  อจฺจุณฺห์อติิสีติอติิอมฺพิลาทีนิ มีวิัติถุอันร้อนยิ�ง อัน
เย็นยิ�ง และอันเป็รี�ยวิยิ�งเป็็นติ้น  อจฺจุณฺห์อติิสีติอติิอมฺพิลาทิป็ริโภโค ชื่่�อวิ�า อจฺจุณฺห์อติิสีติอติิอมฺพิลาทิ-
ป็ริโภค. (กัารบุริโภควิัติถุมีวิัติถุอันร้อนยิ�ง อันเย็นยิ�ง และอันเป็รี�ยวิยิ�งเป็็นติ้น)
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เอวิรูโปุ,  โท์ห์โฬ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 เอวิํ  ร่ป็ํ  ยสฺสาติิ  เอวิร่โป็,  โทห์โฬ. (เอวิํ + ร่ป็)
 เอวิํ อ.อย�างนี�  ร่ป็ํ เป็็นร่ป็  ยสฺส  (โทห์ฬสฺส) แห์�งควิามแพ้ท้องใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  (โส  โทห์โฬ) อ.ควิามแพ้ท้องนั�น  เอวิร่โป็ ชื่่�อวิ�าเอวิร่ป็ (มีอย�างนี�เป็็นร่ป็, เห์็นป็านนี�), ไดั้แกั�
ควิามแพ้ท้อง. 

สารีปุุตฺตตฺเถรปฺุปุมุขีานิ,  ปุญฺฺจ  ภิกิฺขีุสตานิ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส โดัยมีวิิเสสนุติติรบุทกััมมธารยสมาสอย่�ภายใน มี
วิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. สาริีป็ุตัฺโตั  จ  โส  เถโริ  จาตัิ  สาริีป็ุตัฺตัตัฺเถโริ. (สาริีป็ุตัฺตั + เถริ) วิิเสสนุตัตัริบท- 
กััมมธาริยสมาส
  สารีป็ุติฺโติ  จ อ.พระสารีบุุติรดั้วิย  โส อ.พระสารีบุุติรนั�น  เถโร  จ เป็็นพระเถระดั้วิย  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  สารีป็ุติฺติติฺเถโร ชื่่�อวิ�าสารีป็ุติฺติติฺเถร. (พระสารีบุุติรผู้่้เถระ)
   ๒. สารีป็ุติฺติติฺเถโร  ป็มุขีํ  เยสนฺติิ  สารีป็ุติฺติติฺเถรป็ฺป็มุขีานิ,  ป็ญฺฺจ  ภิกัฺขีุสติานิ. (สารีป็ุติฺติติฺ-
เถร + ป็มุขี) ฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส
  สารีป็ุติฺติติฺเถโร อ.พระสารีบุุติรผู้่้เถระ  ป็มุขีํ เป็็นป็ระมุขี  เยสํ  (ป็ญฺฺจนฺนํ  ภิกัฺขีุสติานํ) แห์�ง
ร้อยแห์�งภิกัษุุ ท. ห์้า เห์ล�าใดั (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (ติานิ  ป็ญฺฺจ  ภิกัฺขีุสติานิ) อ.ร้อยแห์�ง
ภิกัษุุ ท. ห์้า เห์ล�านั�น  สารีป็ุติฺติติฺเถรป็ฺป็มุขีานิ ชื่่�อวิ�าสารีป็ุติฺติติฺเถรป็ฺป็มุขี (มีพระสารีบุุติรเถระเป็็นป็ระมุขี), 
ไดั้แกั�ภิกัษุุ ๕๐๐ ร่ป็)

ภิกิฺขีุสตานิ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ภิกัฺขี่นํ  สติานิ  ภิกัฺขีุสติานิ. (ภิกัฺขีุ + สติ)
 สติานิ อ.ร้อย ท.  ภิกัฺขี่นํ แห์�งภิกัษุุ ท.  ภิกัฺขีุสติานิ ชื่่�อวิ�าภิกัฺขีุสติ. (ภิกัษุุ ๑๐๐ ร่ป็)

อสมฺภินฺนขีีรปุายาโส

 เป็็นตัตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส โดยมีนนิบาตับุพพบทกััมมธาริยสมาส และวิิเสสนบุพพบทกััมมธาริยสมาส
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อย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. น  สมฺภินฺนํ  อสมฺภินฺนํ,  ขีีรํ. (น + สมฺภินฺน) นนิบุาติบุุพพบุทกััมมธารยสมาส
  (ขีีรํ) อ.นํ�านม  สมฺภินฺนํ อันเจ่อป็นแล้วิ  น ห์ามิไดั้  อสมฺภินฺนํ ชื่่�อวิ�าอสมฺภินฺน (อันไม�เจ่อป็น
แล้วิ), ไดั้แกั�นํ�านม.
 ๒. อสมฺภินฺนญฺฺจ  ติํ  ขีีรญฺฺจาติิ  อสมฺภินฺนขีีรํ. (อสมฺภินฺน + ขีีร) วิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารย-
สมาส
  อสมฺภินฺนํ  จ อ.อันไม�เจ่อป็นแล้วิดั้วิย  ติํ อ.อันไม�เจ่อป็นแล้วินั�น  ขีีรํ  จ เป็็นนํ�านมดั้วิย  
อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  อสมฺภินฺนขีีรํ ชื่่�อวิ�าอสมฺภินฺนขีีร. (นํ�านมที�ไม�เจ่อป็นแล้วิ)
 ๓. อสมฺภิินฺนขีีเริน  มิสฺโส  ป็ายาโส  อสมฺภิินฺนขีีริป็ายาโส. (อสมฺภิินฺน + มิสฺส + ป็ายาส) 
ติติิยาติัป็ป็ุริสสมาส, มัชื่เฌโลป็สมาส, ลบุ มิสฺสศััพท์
  ป็ายาโส อ.ขี้าวิป็ายาส  มิสฺโส อันเจ่อ  อสมฺภินฺนขีีเรน ดั้วิยนํ�านมอันไม�เจ่อป็นแล้วิ   
อสมฺภินฺนขีีรป็ายาโส ชื่่�อวิ�าอสมฺภินฺนขีีรป็ายาส. (ขี้าวิป็ายาสอันเจ่อดั้วิยนํ�านมที�ไม�เจ่อป็นแล้วิ)

กิาสาวิวิตฺถานิ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. กัสาเวิห์ิ  รติฺติานิ  กัาสาวิานิ,  วิติฺถานิ. (กัสาวิ + ณป็ัจจัย) สังสัฏฐีาทิอเนกััติถติัทธิติ
  (วิติฺถานิ) อ.ผู้้า ท.  รติฺติานิ อันบุุคคลย้อมแล้วิ  กัสาเวิห์ิ ดั้วิยนํ�าฝาดั ท.  กัาสาวิานิ ชื่่�อ
วิ�ากัาสาวิ (อันบุุคคลย้อมดั้วิยนํ�าฝาดั), ไดั้แกั�ผู้้าทั�งห์ลาย.
 ๒. กัาสาวิานิ  จ  ตัานิ  วิตัฺถานิ  จาตัิ  กัาสาวิวิตัฺถานิ. (กัาสาวิ + วิตัฺถ) วิิเสสนบุพพบท-
กััมมธาริยสมาส
  กัาสาวิานิ  จ อ.อันบุุคคลย้อมดั้วิยนํ�าฝาดั ท. ดั้วิย  ติานิ อ.อันบุุคคลย้อมดั้วิยนํ�าฝาดั ท. 
เห์ล�านั�น  วิติฺถานิ  จ เป็็นผู้้าดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  กัาสาวิวิติฺถานิ ชื่่�อวิ�ากัาสาวิวิติฺถ. (ผู้้าที�ย้อมดั้วิย
นํ�าฝาดั)

สุวิณฺณสรกิํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส, มัชื่เฌโลป็ะ, ลบุ วิิกัารศััพท์ มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สุวิณฺณสฺส  วิิกัาโร  สรกัํ  สุวิณฺณสรกัํ. (สุวิณฺณ + วิิกัาร + สรกั)
 สรกัํ อ.ขีัน  วิิกัาโร อันเป็็นวิิกัาร  สุวิณฺณสฺส แห์�งทอง  สุวิณฺณสรกัํ ชื่่�อวิ�าสุวิณฺณสรกั. (ขีันเป็็น
วิิกัารแห์�งทอง, ขีันทอง) 
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อาสนปุริยนฺโต

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อาสนสฺส  ป็ริิยนฺโตั  อาสนป็ริิยนฺโตั. (อาสน + ป็ริิยนฺตั)
 ป็ริยนฺโติ อ.ที�สุดัรอบุ  อาสนสฺส แห์�งอาสนะ  อาสนป็ริยนฺโติ ชื่่�อวิ�าอาสนป็ริยนฺติ. (ที�สุดัรอบุแห์�ง
อาสนะ)

อุจฺฉิิฏฺ€ปุายาโส

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อุจฺฉัิฏฺโ€  จ  โส  ป็ายาโส  จาตัิ  อุจฺฉัิฏฺ€ป็ายาโส. (อุจฺฉัิฏฺ€ + ป็ายาส)
 อุจฺฉัิฏฺโ€  จ อ.อันเป็็นเดันดั้วิย  โส อ.อันเป็็นเดันนั�น  ป็ายาโส  จ เป็็นขี้าวิป็ายาสดั้วิย  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  อุจฺฉัิฏฺ€ป็ายาโส ชื่่�อวิ�าอุจฺฉัิฏฺ€ป็ายาส. (ขี้าวิป็ายาสอันเป็็นเดัน)

กิาสาวิวิตฺถปุริท์ห์นโท์ห์โฬ

 เป็็นสัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาส โดยมีวิิเสสนบุพพบทกััมมธาริยสมาส และทุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาสอยู�ภิายใน 
มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. กัสาเวิห์ิ  รติฺติานิ  กัาสาวิานิ,  วิติฺถานิ. (กัสาวิ + ณป็ัจจัย) สังสัฏฐีาทิอเนกััติถติัทธิติ
  (วิติฺถานิ) อ.ผู้้า ท.  รติฺติานิ อันบุุคคลย้อมแล้วิ  กัสาเวิห์ิ ดั้วิยนํ�าฝาดั ท.  กัาสาวิานิ  
ชื่่�อวิ�ากัาสาวิ (อันบุุคคลย้อมดั้วิยนํ�าฝาดั), ไดั้แกั�ผู้้าทั�งห์ลาย.
 ๒. กัาสาวิานิ  จ  ตัานิ  วิตัฺถานิ  จาตัิ  กัาสาวิวิตัฺถานิ. (กัาสาวิ + วิตัฺถ) วิิเสสนบุพพบท-
กััมมธาริยสมาส
  กัาสาวิานิ  จ อ.อันบุุคคลย้อมแล้วิดั้วิยนํ�าฝาดั ท. ดั้วิย  ติานิ อ.อันบุุคคลย้อมแล้วิดั้วิยนํ�า
ฝาดั ท. เห์ล�านั�น  วิติฺถานิ  จ เป็็นผู้้าดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  กัาสาวิวิติฺถานิ ชื่่�อวิ�ากัาสาวิวิติฺถ. (ผู้้าที�
ย้อมดั้วิยนํ�าฝาดั) 
 ๓. กัาสาวิวิติฺถานิ  ป็ริทห์นํ  กัาสาวิวิติฺถป็ริทห์นํ. (กัาสาวิวิติฺถ + ป็ริทห์น) ทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส
  ป็ริทห์นํ อ.กัารนุ�งห์�ม  กัาสาวิวิติฺถานิ ซึ่่�งผู้้าอันบุุคคลย้อมแล้วิดั้วิยนํ�าฝาดั  กัาสาวิวิติฺถ- 
ป็ริทห์นํ ชื่่�อวิ�ากัาสาวิวิติฺถป็ริทห์น. (กัารนุ�งห์�มผู้้าที�บุุคคลย้อมดั้วิยนํ�าฝาดั, กัารนุ�งห์�มผู้้ากัาสวิะ)
 ๔. กัาสาวิวิติฺถป็ริทห์เน  โทห์โฬ  กัาสาวิวิติฺถป็ริทห์นโทห์โฬ. (กัาสาวิวิติฺถป็ริทห์น + โทห์ฬ) 
สัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาส
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  โทห์โฬ อ.ควิามแพ้ท้อง  กัาสาวิวิติฺถป็ริทห์เน ในเพราะกัารนุ�งห์�มซึ่่�งผู้้าอันบุุคคลย้อมแล้วิ
ดั้วิยนํ�าฝาดั  กัาสาวิวิติฺถป็ริทห์นโทห์โฬ ชื่่�อวิ�ากัาสาวิวิติฺถป็ริทห์นโทห์ฬ. (ควิามแพ้้ท้องในเพราะกัารนุ�งห์�ม
ผู้้ากัาสาวิะ) 

ปุุพฺพนิมิตฺตํ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็ุพฺพญฺฺจ  ติํ  นิมิติฺติญฺฺจาติิ  ป็ุพฺพนิมิติฺติํ. (ป็ุพฺพ + นิมิติฺติ)
 ป็ุพฺพํ  จ อ.เบุ่�องห์น้าดั้วิย  ติํ อ.เบุ่�องห์น้านั�น  นิมิติฺติํ  จ เป็็นนิมิติดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  
ป็ุพฺพนิมิติฺติํ ชื่่�อวิ�าป็ุพฺพนิมิติฺติ. (นิมิติเบุ่�องห์น้า, บุุพพนิมิติ)  

ธิมฺมิโกิ,  โท์ห์โฬ

 เป็็นสังสัฏฐีาทิอเนกััติถติัทธิติ มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ธมฺเม  นิยุติฺโติ  ธมฺมิโกั,  โทห์โฬ. (ธมฺม + ณิิกัป็ัจจัย)
 (โทห์โฬ) อ.ควิามแพ้ท้อง  นิยุติฺโติ อันป็ระกัอบุแล้วิ  ธมฺเม ในธรรม  ธมฺมิโกั ชื่่�อวิ�าธมฺมิกั (อัน
ป็ระกัอบุแล้วิในธรรม), ไดั้แกั�กัารแพ้ท้อง.

สงฺฺฆตฺเถโร

 เป็็นสัติติมีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สงฺเฆ  เถโร  สงฺฆติฺเถโร. (สงฺฆ + เถร)
 เถโร อ.พระเถระ  สงฺเฆ ในสงฆ์  สงฺฆติฺเถโร ชื่่�อวิ�าสงฺฆติฺเถร. (พระเถระในสงฆ์)

คพฺภวิุฏฺ€านํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. คพฺเภ  ชื่าโติ  คพฺโภ,  สติฺโติ. (คพฺภ + ณป็ัจจัย) สังสัฏฐีาทิอเนกััติถติัทธิติ
  (สติฺโติ) อ.สัติวิ์  ชื่าโติ ผู้่้เกัิดัแล้วิ  คพฺเภ ในครรภ์  คพฺโภ ชื่่�อวิ�าคพฺภ, ผู้่้เกัิดัแล้วิในครรภ์), 
ไดั้แกั�สัติวิ์.
 ๒. คพฺภสฺส  วิุฏฺ€านํ  คพฺภวิุฏฺ€านํ. (คพฺภ + วิุฏฺ€าน)
  วิุฏฺ€านํ อ.อันออกั  คพฺภสฺส แห์�งสัติวิ์ผู้่้เกัิดัแล้วิในครรภ์  คพฺภวิุฏฺ€านํ ชื่่�อวิ�าคพฺภวิุฏฺ€าน. 
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(อันออกัแห์�งสัติวิ์ผู้่้เกัิดัแล้วิในครรภ์)

กิตมงฺฺคลฺานิ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 กัติานิ  จ  ติานิ  มงฺคลานิ  จาติิ  กัติมงฺคลานิ. (กัติ + มงฺคล)
 กัติานิ  จ อ.อันถ่กักัระทําแล้วิ ท. ดั้วิย  ติานิ อ.อันถ่กักัระทําแล้วิ ท. เห์ล�านั�น  มงฺคลานิ  จ 
เป็็นมงคลดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  กัติมงฺคลานิ ชื่่�อวิ�ากัติมงฺคล. (มงคลที�ถ่กัทําแล้วิ)

ท์สมาสจฺจโย

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีอสมาห์ารทิคุสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. ทส  มาสา  ทสมาสา. (ทส + มาส) อสมาห์ารทิคุสมาส
  มาสา อ.เดั่อน ท.  ทส สิบุ  ทสมาสา ชื่่�อวิ�าทสมาส. (สิบุเดั่อน)
 ๒. ทสมาสานํ  อจฺจโย  ทสมาสจฺจโย. (ทสมาส + อจฺจย) ฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส
  อจฺจโย อ.อันล�วิงไป็  ทสมาสานํ แห์�งเดั่อนสิบุ ท.  ทสมาสจฺจโย ชื่่�อวิ�าทสมาสจฺจย. (ล�วิงไป็ 
๑๐ เดั่อน)

อปฺุโปุท์กิมธิุปุายาโส

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาสอย่�ภายใน มี
วิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. อป็ฺป็ํ  อุทกัํ  ยสฺสาติิ  อป็ฺโป็ทโกั,  มธุป็ายาโส. (อป็ฺป็ + อุทกั) ฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณ-
พห์ุพพีห์ิสมาส
 อุทกัํ อ.นํ�า  อป็ฺป็ํ อันน้อย  ยสฺส  (มธุป็ายาสสฺส) แห์�งขี้าวิมธุป็ายาสใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  (โส  มธุป็ายาโส) อ.ขี้าวิมธุป็ายาสนั�น  อป็ฺโป็ทโกั ชื่่�อวิ�าอป็ฺโป็ทกั (มีนํ�าน้อย), ไดั้แกั� 
ขี้าวิมธุป็ายาส.
 ๒. อป็ฺโป็ทโกั  จ  โส  มธุป็ายาโส  จาตัิ  อป็ฺโป็ทกัมธุป็ายาโส. (อป็ฺโป็ทกั + มธุป็ายาส)  
วิิเสสนบุพพบทกััมมธาริยสมาส
  อป็ฺโป็ทโกั  จ อ.อันมีนํ�าอันน้อยดั้วิย  โส อ.อันมีนํ�าอันน้อยนั�น  มธุป็ายาโส  จ เป็็นขี้าวิ 
มธุป็ายาสดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  อป็ฺโป็ทกัมธุป็ายาโส ชื่่�อวิ�าอป็ฺโป็ทกัมธุป็ายาส. (ขี้าวิมธุป็ายาสอันมีนํ�า
น้อย)
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พฺราห์ฺมณกิาโลฺ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 พฺราห์ฺมณสฺส  กัาโล  พฺราห์ฺมณกัาโล. (พฺราห์ฺมณ + กัาล)
 กัาโล อ.กัาล  พฺราห์ฺมณสฺส  (อติฺติโน) แห์�งติน เป็็นพราห์มณ์  พฺราห์ฺมณกัาโล ชื่่�อวิ�าพฺราห์ฺมณ-
กัาล. (กัาลที�ตินเป็็นพราห์มณ์)

ท์ินฺนปุายาโส

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ทินฺโน  จ  โส  ป็ายาโส  จาตัิ  ทินฺนป็ายาโส. (ทินฺน + ป็ายาส)
 ทินฺโน  จ อ.อันบุุคคลถวิายแล้วิดั้วิย  โส อ.อันบุุคคลถวิายแล้วินั�น  ป็ายาโส  จ เป็็นขี้าวิป็ายาส
ดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  ทินฺนป็ายาโส ชื่่�อวิ�าทินฺนป็ายาส. (ขี้าวิป็ายาสที�บุุคคลถวิายแล้วิ)

ชาตมงฺฺคลฺท์ิวิโส

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. ชื่าติสฺส  มงฺคลํ  ชื่าติมงฺคลํ. (ชื่าติ + มงฺคล) ฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส
  มงฺคลํ อ.มงคล  ชื่าติสฺส แห์�งกัารเกัิดั  ชื่าติมงฺคลํ ชื่่�อวิ�าชื่าติมงฺคล. (มงคลแห์�งกัารเกัิดั)
 ๒. ชื่าติมงฺคลญฺฺจ  ติํ  ทิวิโส  จาติิ  ชื่าติมงฺคลทิวิโส. (ชื่าติมงฺคล + ทิวิส) วิิเสสนบุุพพบุท- 
กััมมธาริยสมาส
  ชื่าติมงฺคลํ  จ อ.อันเป็็นมงคลแห์�งกัารเกัิดัดั้วิย  ติํ อ.อันเป็็นมงคลแห์�งกัารเกัิดันั�น  ทิวิโส  
จ เป็็นวิันดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  ชื่าติมงฺคลทิวิโส ชื่่�อวิ�าชื่าติมงฺคลทิวิส. (วิันอันเป็็นมงคลแห์�งกัารเกัิดั)

สิริสยนํ

 เป็็นติติิยาติัป็ป็ุริสสมาส, มัชื่เฌโลป็สมาส, ลบุ นิยุติฺติศััพท์ มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สิริยา  นิยุติฺติํ  สยนํ  สิริสยนํ. (สิริ + สยน)
 สยนํ อ.ที�เป็็นที�นอน  นิยุติฺติํ อันป็ระกัอบุแล้วิ  สิริยา ดั้วิยสิริ  สิริสยนํ ชื่่�อวิ�าสิริสยน. (ที�นอน 
ที�ป็ระกัอบุดั้วิยสิริ)
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ปุุพฺพาจริโย

 เป็็นสัติติมีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็ุพฺเพ  อาจริิโย  ป็ุพฺพาจริิโย. (ป็ุพฺพ + อาจริิย)
 อาจริโย อ.อาจารย์  ป็ุพฺเพ ในกัาลกั�อน  ป็ุพฺพาจริโย ชื่่�อวิ�าป็ุพฺพาจริย. (อาจาย์ในกัาลกั�อน)

สิกิฺขีาปุท์คฺคห์ณตฺถาย

 เป็็นจติุติถีติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. สิกัฺขีาป็ทานํ  คห์ณํ  สิกัฺขีาป็ทคฺคห์ณํ. (สิกัฺขีาป็ท + คห์ณ) ฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส
  คห์ณํ อ.กัารรับุ  สิกัฺขีาป็ทานํ ซึ่่�งสิกัขีาบุท ท.  สิกัฺขีาป็ทคฺคห์ณํ ชื่่�อวิ�าสิกัฺขีาป็ทคฺคห์ณ. (กัาร
ริับสิกัขีาบท)
 ๒. สิกัฺขีาป็ทคฺคห์ณสฺส  อติฺถาย  สิกัฺขีาป็ทคฺคห์ณติฺถาย. (สิกัฺขีาป็ทคฺคห์ณ + อติฺถ) จติุติถี- 
ตััป็ป็ุริิสสมาส
  อติฺถาย เพ่�อป็ระโยชื่น์  สิกัฺขีาป็ทคฺคห์ณสฺส แกั�กัารรับุซึ่่�งสิกัขีาบุท  สิกัฺขีาป็ทคฺคห์ณติฺถาย 
ชื่่�อวิ�า สิกัฺขีาป็ทคฺคห์ณติฺถ. (ป็ระโยชื่น์แกั�กัารรับุสิกัขีาบุท) 

จูฬงฺฺคุลฺิ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 จ่ฬา  จ  สา  องฺคุลิ  จาติิ  จ่ฬงฺคุลิ. (จ่ฬา + องฺคุลิ)
 จ่ฬา  จ อ.น้อยดั้วิย  สา อ.น้อยนั�น  องฺคุลิ  จ เป็็นนิ�วิดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  จ่ฬงฺคุลิ  
ชื่่�อวิ�าจ่ฬงฺคุลิ. (นิ�วิน้อย, นิ�วิกั้อย)

วินฺท์นกิาโลฺ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 วินฺทนญฺฺจ  ติํ  กัาโล  จาติิ  วินฺทนกัาโล. (วินฺทน + กัาล)
 วินฺทนํ  จ อ.เป็็นที�ไห์วิ้ดั้วิย  ติํ อ.เป็็นที�ไห์วิ้นั�น  กัาโล  จ เป็็นกัาลดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น   
วินฺทนกัาโล ชื่่�อวิ�าวินฺทนกัาล. (กัาลเป็็นที�ไห์วิ้)
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ปุูชากิารโกิ,  ท์าโส

 เป็็นทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส, กัิติันติสมาส, กััติติุร่ป็, กััติติุสาธนะ มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็่ชื่ํ  กัโรติีติิ  ป็่ชื่ากัารโกั,  ทาโส. (ป็่ชื่าสทฺท่ป็ป็ท + กัร  กัรเณ ในกัารกัระทํา + ณฺวิุป็ัจจัย)
 (โย  ทาโส) อ.ทาสใดั  กัโรติิ ย�อมกัระทํา  ป็่ชื่ํ ซึ่่�งกัารบุ่ชื่า  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (โส  ทาโส) 
อ.ทาสนั�น  ป็่ชื่ากัารโกั ชื่่�อวิ�าป็่ชื่ากัารกั (ผู้่้ทํากัารบุ่ชื่า), ไดั้แกั�ทาส.
 

สตสห์สฺสคฺฆนิโกิ,  กิมฺพโลฺ

 เป็็นอัสสัติถิติัทธิติ มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. สติสห์สฺสํ  อคฺฆนํ  สติสห์สฺสคฺฆนํ. (สติสห์สฺส + อคฺฆน) วิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส
  อคฺฆนํ อ.ค�า  สติสห์สฺสํ ห์น่�งแสน  สติสห์สฺสคฺฆนํ ชื่่�อวิ�าสติสห์สฺสคฺฆน. (ค�าห์น่�งแสน)
 ๒. สติสห์สฺสคฺฆนํ  อสฺส  อติฺถีติิ  สติสห์สฺสคฺฆนิโกั,  กัมฺพโล. (สติสห์สฺสคฺฆน + อิกัป็ัจจัย) 
อัสสัตัถิตััทธิตั
  สติสห์สฺสคฺฆนํ อ.ค�าห์น่�งแสน  อสฺส  (กัมฺพลสฺส) แห์�งผู้้ากััมพลนั�น  อติฺถิ มีอย่�  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  (โส  กัมฺพโล) อ.ผู้้ากััมพลนั�น  สติสห์สฺสคฺฆนิโกั ชื่่�อวิ�าสติสห์สฺสคฺฆนิกั (มีค�าห์น่�งแสน), ไดั้แกั�
ผู้้ากััมพล.

สมานนามโกิ,  ท์ารโกิ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สมานํ  นามํ  ยสฺสาติิ  สมานนามโกั,  ทารโกั. (สมาน + นาม)
 นามํ อ.ชื่่�อ  สมานํ อันเสมอ  ยสฺส  (ทารกัสฺส) แห์�งเดั็กัใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  
(โส  ทารโกั) อ.เดั็กันั�น  สมานนามโกั ชื่่�อวิ�าสมานนามกั (ผู้่้มีชื่่�ออันเสมอ, ผู้่้มีชื่่�อเห์ม่อนกััน), ไดั้แกั�เดั็กั.

คิห์ิกิาโลฺ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 คิห์ิสฺส  กัาโล  คิห์ิกัาโล. (คิห์ี + กัาล)
 กัาโล อ.กัาล  คิห์ิสฺส  (อติฺติโน) แห์�งติน เป็็นคฤห์ัสถ์  คิห์ิกัาโล ชื่่�อวิ�าคิห์ิกัาล. (กัาลที�ติน  
เป็็นคฤห์ัสถ์)
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นามกิรณมงฺฺคลฺํ

 เป็็นอวิธารณบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. นามสฺส  กัรณํ  นามกัรณํ. (นาม + กัรณ) ฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส
  กัรณํ อ.กัารกัระทํา  นามสฺส ซึ่่�งชื่่�อ  นามกัรณํ ชื่่�อวิ�านามกัรณ. (กัารทําชื่่�อ, กัารติั�งชื่่�อ)
 ๒. นามกัรณเมวิ  มงฺคลํ  นามกัรณมงฺคลํ. (นามกัรณ + มงฺคล) อวิธารณบุุพพบุทกััมมธารย-
สมาส
  นามกัรณํ  เอวิ อ.กัารกัระทําซึ่่�งชื่่�อนั�นเทียวิ  มงฺคลํ เป็็นมงคล  นามกัรณมงฺคลํ ชื่่�อวิ�า 
นามกัรณมงฺคล. (มงคลค่อกัารทําชื่่�อ, มงคลค่อกัารติั�งชื่่�อ) 

อาห์ารปุริโภคมงฺฺคลฺํ

 เป็็นอวิธารณบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. อาห์ารสฺส  ป็ริโภโค  อาห์ารป็ริโภโค. (อาห์าร + ป็ริโภค) ฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส
  ป็ริโภโค อ.กัารบุริโภค  อาห์ารสฺส ซึ่่�งอาห์าร  อาห์ารป็ริโภโค ชื่่�อวิ�าอาห์ารป็ริโภค. (กัาร
บุริโภคอาห์าร)
 ๒. อาห์ารป็ริโภโคเยวิ  มงฺคลํ  อาห์ารป็ริโภคมงฺคลํ. (อาห์ารป็ริโภค + มงฺคล) อวิธารณ- 
บุพพบทกััมมธาริยสมาส
  อาห์ารป็ริโภโค  เอวิ อ.กัารบุริโภคซึ่่�งอาห์ารนั�นเทียวิ  มงฺคลํ เป็็นมงคล  อาห์ารป็ริโภค-
มงฺคลํ ชื่่�อวิ�าอาห์ารป็ริโภคมงฺคล. (มงคลค่อกัารบุริโภคอาห์าร)  

กิณฺณวิิชฺฌนมงฺฺคลฺํ

 เป็็นอวิธารณบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. กัณฺณสฺส  วิิชืฺ่ฌนํ  กัณฺณวิิชืฺ่ฌนํ. (กัณฺณ + วิิชืฺ่ฌน) ฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส
  วิิชืฺ่ฌนํ อ.กัารเจาะ  กัณฺณสฺส ซึ่่�งห์่  กัณฺณวิิชืฺ่ฌนํ ชื่่�อวิ�ากัณฺณวิิชืฺ่ฌน. (กัารเจาะห์่)
 ๒. กัณฺณวิิชืฺ่ฌนเมวิ  มงฺคลํ  กัณฺณวิิชืฺ่ฌนมงฺคลํ. (กัณฺณวิิชืฺ่ฌน + มงฺคล) อวิธารณบุุพพบุท-
กััมมธาริยสมาส
  กัณฺณวิิชืฺ่ฌนํ  เอวิ อ.กัารเจาะซึ่่�งห์่นั�นเทียวิ  มงฺคลํ เป็็นมงคล  กัณฺณวิิชืฺ่ฌนมงฺคลํ ชื่่�อวิ�า 
กัณฺณวิิชืฺ่ฌนมงฺคล. (มงคลค่อกัารเจาะห์่)
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ท์ุสฺสคฺคห์ณมงฺฺคลฺํ

 เป็็นอวิธารณบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. ทุสฺสสฺส  คห์ณํ  ทุสฺสคฺคห์ณํ. (ทุสฺส + คห์ณ) ฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส
  คห์ณํ อ.กัารนุ�ง  ทุสฺสสฺส ซึ่่�งผู้้า  ทุสฺสคฺคห์ณํ ชื่่�อวิ�าทุสฺสคฺคห์ณ. (กัารนุ�งผู้้า)
 ๒. ทุสฺสคฺคห์ณเมวิ  มงฺคลํ  ทุสฺสคฺคห์ณมงฺคลํ. (ทุสฺสคฺคห์ณ + มงฺคล) อวิธารณบุุพพบุท- 
กััมมธาริยสมาส
  ทุสฺสคฺคห์ณํ เอวิ อ.กัารนุ�งซึ่่�งผู้้านั�นเทียวิ  มงฺคลํ เป็็นมงคล  ทุสฺสคฺคห์ณมงฺคลํ ชื่่�อวิ�า  
ทุสฺสคฺคห์ณมงฺคล. (มงคลค่อกัารนุ�งผู้้า)

จูฬากิรณมงฺฺคลฺํ

 เป็็นอวิธารณบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. จ่ฬาย  กัรณํ  จ่ฬากัรณํ. (จ่ฬา + กัรณ) ฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส
  กัรณํ อ.กัารโกัน  จ่ฬาย ซึ่่�งจุกั  จ่ฬากัรณํ ชื่่�อวิ�าจ่ฬากัรณ. (กัารโกันจุกั)
 ๒. จ่ฬากัรณเมวิ  มงฺคลํ  จ่ฬากัรณมงฺคลํ. (จ่ฬากัรณ + มงฺคล) อวิธารณบุุพพบุทกััมมธารย-
สมาส
  จ่ฬากัรณํ  เอวิ อ.กัารโกันซึ่่�งจุกันั�นเทียวิ  มงฺคลํ เป็็นมงคล  จ่ฬากัรณมงฺคลํ ชื่่�อวิ�า 
จ่ฬากัรณมงฺคล. (มงคลค่อกัารโกันจุกั)  

สตฺตวิสฺสิกิกิาโลฺ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. สติฺติ  วิสฺสานิ  สติฺติวิสฺสานิ. (สติฺติ + วิสฺส) อสมาห์ารทิคุสมาส
  วิสฺสานิ อ.ป็ี ท.  สติฺติ เจ็ดั  สติฺติวิสฺสานิ ชื่่�อวิ�าสติฺติวิสฺส. (๗ ป็ี)
 ๒. สตัฺตัวิสฺสานิ  อสฺส  อตัฺถีตัิ  สตัฺตัวิสฺสิโกั,  ทาริโกั. (สตัฺตัวิสฺส + อิกัป็ัจจัย) อัสสัตัถิ-
ตััทธิตั
  สติฺติวิสฺสานิ อ.ป็ีเจ็ดั ท.  อสฺส  (ทารกัสฺส) แห์�งเดั็กันั�น  อติฺถิ มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  
โส  ทารโกั) อ.เดั็กันั�น  สติฺติวิสฺสิโกั ชื่่�อวิ�าสติฺติวิสฺสิกั (มี ๗ ป็ี), ไดั้แกั�เดั็กั.
 ๓. สตัฺตัวิสฺสิกัสฺส  กัาโล  สตัฺตัวิสฺสิกักัาโล. (สตัฺตัวิสฺสิกั + กัาล) ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส
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  กัาโล อ.กัาล  สติฺติวิสฺสิกัสฺส  (ทารกัสฺส) แห์�งเดั็กั ผู้่้มีกัาลฝนเจ็ดั  สติฺติวิสฺสิกักัาโล  
ชื่่�อวิ�าสติฺติวิสฺสิกักัาล. (กัาลที�เดั็กัมีอายุ ๗ ขีวิบุ)

สายณฺห์สมโย

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีอมาทิป็รติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�

 ๑. อห์สฺส  สายํ  สายณฺห์ํ. (สายํ + อห์) อมาทิป็รติัป็ป็ุริสสมาส

  สายํ อ.เป็็นที�สิ�นไป็  อห์สฺส แห์�งวิัน  สายณฺห์ํ ชื่่�อวิ�าสายณฺห์. (เป็็นที�สิ�นไป็แห์�งวิัน)

 ๒. สายณฺโห์  จ  โส  สมโย  จาติิ  สายณฺห์สมโย. (สายณฺห์ + สมย) วิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารย-

สมาส

  สายณฺโห์  จ อ.เป็็นที�สิ�นไป็แห์�งวิันดั้วิย  โส อ.เป็็นที�สิ�นไป็แห์�งวิันนั�น  สมโย  จ เป็็นสมัยดั้วิย  

อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  สายณฺห์สมโย ชื่่�อวิ�าสายณฺห์สมย. (สมัยเป็็นที�สิ�นไป็แห์�งวิัน, เวิลาเย็น)

สกิฺกิารสมฺมาโน

 เป็็นสมาห์ารทวิันทสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สกัฺกัาโริ  จ  สมฺมาโน  จ  สกัฺกัาริสมฺมาโน. (สกัฺกัาริ + สมฺมาน)
 สกัฺกัาโร  จ อ.สักักัาระดั้วิย  สมฺมาโน  จ อ.สัมมานะดั้วิย  สกัฺกัารสมฺมาโน ชื่่�อวิ�าสกัฺกัาร- 
สมฺมาน. (สักักัาริะและสัมมานะ)

วิุตฺตนิยาโม

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 วิุตัฺตัสฺส  นิยาโม  วิุตัฺตันิยาโม. (วิุตัฺตั + นิยาม)
 นิยาโม อ.ทํานอง  (ติยา)  วิุติฺติสฺส  (วิจนสฺส) แห์�งคํา อันท�าน กัล�าวิแล้วิ  วิุติฺตินิยาโม ชื่่�อวิ�า 
วิุติฺตินิยาม. (ทํานองแห์�งคําอันท�านกัล�าวิแล้วิ)

สุเขีธิิโต,  ท์ารโกิ 

 เป็็นทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สุขีํ  เอธิโติ  สุเขีธิโติ,  ทารโกั. (สุขี + เอธิติ)
 (ทารโกั) อ.เดั็กั  เอธิโติ ผู้่้ไดั้แล้วิ  สุขีํ ซึ่่�งควิามสุขี  สุเขีธิโติ ชื่่�อวิ�าสุเขีธิติ (ผู้่้ไดั้ควิามสุขี), ไดั้แกั�
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เดั็กั.

ปุฏิกิูลฺมนสิกิารวิโส

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีติติิยาติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. ป็ฏิกัูเลน  มนสิกัาโริ  ป็ฏิกัูลมนสิกัาโริ. (ป็ฏิกัูล + มนสิกัาริ) ตัตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส
  มนสิกัาโร อ.กัารกัระทําไวิ้ในใจ  ป็ฏิกั่เลน โดัยควิามเป็็นขีองป็ฏิกั่ล  ป็ฏิกั่ลมนสิกัาโร ชื่่�อวิ�า
ป็ฏิกั่ลมนสิกัาร. (กัารทําไวิ้ในใจโดัยควิามเป็็นขีองป็ฏิกั่ล)
 ๒. ป็ฏิกัูลมนสิกัาริสฺส  วิโส  ป็ฏิกัูลมนสิกัาริวิโส. (ป็ฏิกัูลมนสิกัาริ + วิส) ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส
  วิโส อ.อํานาจ  ป็ฏิกั่ลมนสิกัารสฺส แห์�งกัารกัระทําไวิ้ในใจโดัยควิามเป็็นขีองป็ฏิกั่ล  ป็ฏิกั่ล-
มนสิกัารวิโส ชื่่�อวิ�าป็ฏิกั่ลมนสิกัารวิส. (อํานาจแห์�งกัารทําไวิ้ในใจโดัยควิามเป็็นขีองป็ฏิกั่ล) 

ตจปุญฺฺจกิกิมฺมฏฺ€านํ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาสอย่�ภายใน มี
วิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. ติโจ  ป็ญฺฺจโม  ยสฺสาติิ  ติจป็ญฺฺจกัํ,  กัมฺมฏฺ€านํ. (ติจ + ป็ญฺฺจม)
  ติโจ อ.ห์นัง  ป็ญฺฺจโม เป็็นที�ห์้า  ยสฺส  (กัมฺมฏฺ€านสฺส) แห์�งกัรรมฐีานใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  
อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (ติํ  กัมฺมฏฺ€านํ) อ.กัรรมฐีานนั�น  ติจป็ญฺฺจกัํ ชื่่�อวิ�าติจป็ญฺฺจกั (มีห์นังเป็็นที� ๕), ไดั้แกั�
กัริริมฐีาน.
 ๒. ติจป็ญฺฺจกัญฺฺจ  ติํ  กัมฺมฏฺ€านญฺฺจาติิ  ติจป็ญฺฺจกักัมฺมฏฺ€านํ. (ติจป็ญฺฺจกั + กัมฺมฏฺ€าน)  
วิิเสสนบุพพบทกััมมธาริยสมาส
  ติจป็ญฺฺจกัํ  จ อ.อันมีห์นังเป็็นที�ห์้าดั้วิย  ติํ อ.อันมีห์นังเป็็นที�ห์้านั�น  กัมฺมฏฺ€านํ  จ เป็็น
กัรรมฐีานดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  ติจป็ญฺฺจกักัมฺมฏฺ€านํ ชื่่�อวิ�าติจป็ญฺฺจกักัมฺมฏฺ€าน. (กัรรมฐีานมีห์นังเป็็น
ที� ๕)

ท์ฺวิตฺตึสากิาโร

 เป็็นสมาห์ารทิคุสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ทฺวิติฺติ่ส  อากัารา  ทฺวิติฺติ่สากัาโร. (ทฺวิติฺติ่ส + อากัาร)
 อากัารา อ.อากัาร ท.  ทฺวิติฺติ่ส สามสิบุสอง  ทฺวิติฺติ่สากัาโร ชื่่�อวิ�าทฺวิติฺติ่สากัาร. (อากัาร ๓๒)
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ตจปุญฺฺจกิํ,  กิมฺมฏฺ€านํ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ติโจ  ป็ญฺฺจโม  ยสฺสาติิ  ติจป็ญฺฺจกัํ,  กัมฺมฏฺ€านํ. (ติจ + ป็ญฺฺจม)
 ติโจ อ.ห์นัง  ป็ญฺฺจโม เป็็นที�ห์้า  ยสฺส  (กัมฺมฏฺ€านสฺส) แห์�งกัรรมฐีานใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  (ติํ  กัมฺมฏฺ€านํ) อ.กัรรมฐีานนั�น  ติจป็ญฺฺจกัํ ชื่่�อวิ�าติจป็ญฺฺจกั (มีห์นังเป็็นที� ๕), ไดั้แกั�
กัริริมฐีาน.

สพฺพพุท์ฺธิา

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สพฺเพ  จ  เตั  พุทฺธา  จาตัิ  สพฺพพุทฺธา. (สพฺพ + พุทฺธ)
 สพฺเพ  จ อ.ทั�งป็วิง ท. ดั้วิย  เติ อ.ทั�งป็วิง ท. เห์ล�านั�น  พุทฺธา  จ เป็็นพระพุทธเจ้าดั้วิย  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  สพฺพพุทฺธา ชื่่�อวิ�าสพฺพพุทฺธ. (พระพุทธเจ้าทุกัพระองค์)

อวิิชห์ิตํ,  กิมฺมฏฺ€านํ

 เป็็นนนิบุาติบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 น  วิิชื่ห์ิติํ  อวิิชื่ห์ิติํ,  กัมฺมฏฺ€านํ. (น + วิิชื่ห์ิติ)
 (กัมฺมฏฺ€านํ) อ.กัรรมฐีาน  (พุทฺเธห์ิ)  วิิชื่ห์ิติํ อัน อันพระพุทธเจ้า ท. ทรงละแล้วิ  น ห์ามิไดั้   
อวิิชื่ห์ิติํ ชื่่�อวิ�าอวิิชื่ห์ิติ (ไม�ถ่กัละแล้วิ), ไดั้แกั�กัรรมฐีาน.

เกิสาท์โย,  อากิารา

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 เกัสา  อาทิ  เยสนฺตัิ  เกัสาทโย,  อากัาริา. (เกัส + อาทิ)
 เกัสา อ.ผู้ม ท.  อาทิ เป็็นติ้น  เยสํ  (อากัารานํ) แห์�งอากัาร ท. เห์ล�าใดั  (สนฺติิ) มีอย่�  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  (เติ  อากัารา) อ.อากัาร ท. เห์ล�านั�น  เกัสาทโย ชื่่�อวิ�าเกัสาทิ (มีผู้มเป็็นติ้น), ไดั้แกั�อากัาร
ทั�งห์ลาย.
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เอเกิกิโกิฏฺ€าโส

 เป็็นอสมาห์ารทิคุสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 เอเกัโกั  โกัฏฺ€าโส  เอเกักัโกัฏฺ€าโส. (เอเกักั + โกัฏฺ€าส)
 โกัฏฺ€าโส อ.ส�วิน  เอเกัโกั ห์น่�งๆ  เอเกักัโกัฏฺ€าโส ชื่่�อวิ�าเอเกักัโกัฏฺ€าส. (ส�วินห์น่�งๆ)

อรห์ตฺตปฺุปุตฺตา,  ภิกิฺขีู

 เป็็นทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. อรห์นฺติสฺส  ภาโวิ  อรห์ติฺติํ. (อรห์นฺติ + ติฺติป็ัจจัย) ภาวิติัทธิติ
  ภาโวิ อ.ควิามเป็็น  อรห์นฺติสฺส แห์�งพระอรห์ันติ์  อรห์ติฺติํ ชื่่�อวิ�าอรห์ติฺติ. (ควิามเป็็น 
พระอรห์ันติ์, พระอรห์ัติ)
 ๒. อรห์ติฺติํ  ป็ติฺติา  อรห์ติฺติป็ฺป็ติฺติา,  ภิกัฺขี่. (อรห์ติฺติ + ป็ติฺติ) ทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส
  (ภิกัฺขี่) อ.ภิกัษุุ ท.  ป็ติฺติา ผู้่้บุรรลุแล้วิ  อรห์ติฺติํ ซึ่่�งควิามเป็็นแห์�งพระอรห์ันติ์  อรห์ติฺติป็ฺ-
ป็ติฺติา ชื่่�อวิ�าอรห์ติฺติป็ฺป็ติฺติ (ผู้่้บุรรลุควิามเป็็นพระอรห์ันติ์, ผู้่้บุรรลุพระอรห์ัติ), ไดั้แกั�ภิกัษุุทั�งห์ลาย.

อพฺยตฺตา,  ภิกิฺขีู

 เป็็นนนิบุาติบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 น  พฺยตัฺตัา  อพฺยตัฺตัา,  ภิิกัฺขีู. (น + พฺยตัฺตั)
 (ภิกัฺขี่) อ.ภิกัษุุ ท.  พฺยติฺติา ผู้่้ฉัลาดั  น ห์ามิไดั้  อพฺยติฺติา ชื่่�อวิ�าอพฺยติฺติ (ผู้่้ไม�ฉัลาดั), ไดั้แกั�
ภิกัษุุทั�งห์ลาย. 

มาตาปุิตโร

 เป็็นอิติรีติรโยคทวิันทสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 มาติา  จ  ป็ิติา  จ  มาติาป็ิติโร. (มาติุ + ป็ิติุ)
 มาติา  จ อ.มารดัาดั้วิย  ป็ิติา  จ อ.บุิดัาดั้วิย  มาติาป็ิติโร ชื่่�อวิ�ามาติาป็ิติุ. (มารดัาและบุิดัา)
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สตฺตาห์ํ

 เป็็นสมาห์ารทิคุสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สติฺติ  อห์า  สติฺติาห์ํ. (สติฺติ + อห์)
 อห์า อ.วิัน ท.  สติฺติ เจ็ดั  สติฺติาห์ํ ชื่่�อวิ�าสติฺติาห์. (๗ วิัน, ห์น่�งสัป็ดัาห์์)

พุท์ฺธิปฺุปุมุโขี,  ภิกิฺขีุสงฺฺโฆ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 พุทฺโธ  ป็มุขีํ  ยสฺสาติิ  พุทฺธป็ฺป็มุโขี,  ภิกัฺขีุสงฺโฆ. (พุทฺธ + ป็มุขี)
 พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้า  ป็มุขีํ เป็็นป็ระมุขี  ยสฺส  (ภิกัฺขีุสงฺฆสฺส) แห์�งห์ม่�แห์�งภิกัษุุใดั  (อติฺถิ) มี
อย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (โส  ภิกัฺขีุสงฺโฆ) อ.ห์ม่�แห์�งภิกัษุุนั�น  พุทฺธป็ฺป็มุโขี ชื่่�อวิ�าพุทฺธป็ฺป็มุขี (มีพระพุทธเจ้า
เป็็นป็ระมุขี), ไดั้แกั�ภิกัษุุสงฆ์.

ภิกิฺขีุสงฺฺโฆ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ภิกัฺขี่นํ  สงฺโฆ  ภิกัฺขีุสงฺโฆ. (ภิกัฺขีุ + สงฺฆ)
 สงฺโฆ อ.ห์ม่�  ภิกัฺขี่นํ แห์�งภิกัษุุ ท.  ภิกัฺขีุสงฺโฆ ชื่่�อวิ�าภิกัฺขีุสงฺฆ. (ห์ม่�ภิกัษุุ, ภิกัษุุสงฆ์)

อฏฺ€โม,  ท์ิวิโส

 เป็็นสังขียาติัทธิติ มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อฏฺ€นฺนํ  ป็่รโณ  อฏฺ€โม,  ทิวิโส. (อฏฺ€ + มป็ัจจัย)
 (ทิวิโส) อ.วิัน  ป็่รโณ อันเป็็นเห์ติุเติ็ม  อฏฺ€นฺนํ แห์�งแป็ดั ท.  อฏฺ€โม ชื่่�อวิ�าอฏฺ€ม (ที� ๘), ไดั้แกั�
วิัน.

สาวิตฺถีวิาสิโน,  ชนา

 เป็็นสัติติมีติัป็ป็ุริสสมาส, กัิติันติสมาส, กััติติุร่ป็, ติัสสีลสาธนะ มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สาวิติฺถิยํ  วิสนฺติิ  สีเลนาติิ  สาวิติฺถีวิาสิโน,  ชื่นา. (สาวิติฺถีสทฺท่ป็ป็ท + วิส  นิวิาเส ในกัาร
อยู� + ณีีป็ัจจัย)
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 (เย  ชื่นา) อ.ชื่น ท. เห์ล�าใดั  วิสนฺติิ ย�อมอย่�  สาวิติฺถิยํ ในเม่องสาวิัติถี  สีเลน โดัยป็กัติิ  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  (เติ  ชื่นา) อ.ชื่น ท. เห์ล�านั�น  สาวิติฺถีวิาสิโน ชื่่�อวิ�าสาวิติฺถีวิาสี (ผู้่้อย่�ในเม่องสาวิัติถี 
โดัยป็กัติิ), ไดั้แกั�ชื่นทั�งห์ลาย.

สาฏกิสตานิ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สาฏกัานํ  สติานิ  สาฏกัสติานิ. (สาฏกั + สติ)
 สติานิ อ.ร้อย ท.  สาฏกัานํ แห์�งผู้้าสาฎกั ท.  สาฏกัสติานิ ชื่่�อวิ�าสาฎกัสติ. (ผู้้าสาฎกัห์น่�งร้อย)

ปุิณฺฑปุาตสตานิ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็ิณฺฑป็าติานํ  สติานิ  ป็ิณฺฑป็าติสติานิ. (ป็ิณฺฑป็าติ + สติ)
 สติานิ อ.ร้อย ท.  ป็ิณฺฑป็าติานํ แห์�งบุิณฑบุาติ ท.  ป็ิณฺฑป็าติสติานิ ชื่่�อวิ�าป็ิณฺฑป็าติสติ. 
(บุิณฑบุาติห์น่�งร้อย)

สาฏกิสห์สฺสํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สาฏกัานํ  สห์สฺสํ  สาฏกัสห์สฺสํ. (สาฏกั + สห์สฺส)
 สห์สฺสํ อ.พัน  สาฏกัานํ แห์�งผู้้าสาฎกั ท.  สาฎกัสห์สฺสํ ชื่่�อวิ�าสาฏกัสห์สฺส. (ผู้้าสาฎกัห์น่�งพัน
ผู้่น)

ปุิณฺฑปุาตสห์สฺสํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็ิณฺฑป็าติานํ  สห์สฺสํ  ป็ิณฺฑป็าติสห์สฺสํ. (ป็ิณฺฑป็าติ + สห์สฺส)
 สห์สฺสํ อ.พัน  ป็ิณฺฑป็าติานํ แห์�งบุิณฑบุาติ ท.  ป็ิณฺฑป็าติสห์สฺสํ ชื่่�อวิ�าป็ิณฺฑป็าติสห์สฺส. 
(บุิณฑบุาติห์น่�งพัน)
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พฺราห์ฺมณกิาโลฺ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 พฺราห์ฺมณสฺส  กัาโล  พฺราห์ฺมณกัาโล. (พฺราห์ฺมณ + กัาล)
 กัาโล อ.กัาล  พฺราห์ฺมณสฺส  (อติฺติโน) แห์�งติน เป็็นพราห์มณ์  พฺราห์ฺมณกัาโล ชื่่�อวิ�าพฺราห์ฺมณ-
กัาล. (กัาลที�ตินเป็็นพราห์มณ์)

ปุิณฺฑปุาตท์ายกิติสฺโส

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. ป็ิณฺฑป็าติํ  เทติีติิ  ป็ิณฺฑป็าติทายโกั,  ติิสฺโส. (ป็ิณฺฑป็าติสทฺท่ป็ป็ท + ทา  ทาเน ในกัาร
ให์้ + ณฺวิุป็ัจจัย) ทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส, กัิติันติสมาส, กััติติุร่ป็, กััติติุสาธนะ
  (โย  ติิสฺโส) อ.สามเณรชื่่�อวิ�าติิสสะใดั  เทติิ ย�อมถวิาย  ป็ิณฺฑป็าติํ ซึ่่�งบุิณฑบุาติ  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  (โส  ติิสฺโส) อ.สามเณรชื่่�อวิ�าติิสสะนั�น  ป็ิณฺฑป็าติทายโกั ชื่่�อวิ�าป็ิณฺฑป็าติทายกั (ผู้่้ถวิาย
บุิณฑบุาติ), ไดั้แกั�สามเณรติิสสะ.
 ๒.  ป็ิณฺฑป็าติทายโกั  จ  โส  ติิสฺโส  จาติิ  ป็ิณฺฑป็าติทายกัติิสฺโส. (ป็ิณฺฑป็าติทายกั + 
ตัิสฺส) วิิเสสนบุพพบทกััมมธาริยสมาส
  ป็ิณฺฑป็าติทายโกั  จ อ.ผู้่้ถวิายซึ่่�งบุิณฑบุาติดั้วิย  โส อ.ผู้่้ถวิายซึ่่�งบุิณฑบุาตินั�น  ติิสฺโส  จ 
เป็็นสามเณรติิสสะดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  ป็ิณฺฑป็าติทายกัติิสฺโส ชื่่�อวิ�าป็ิณฺฑป็าติทายกัติิสฺส. (สามเณร
ติิสสะผู้่้ถวิายบุิณฑบุาติ)

สีตกิาโลฺ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สีตัสฺส  กัาโล  สีตักัาโล. (สีตั + กัาล)
 กัาโล อ.กัาล  สีติสฺส แห์�งฤดั่ห์นาวิ  สีติกัาโล ชื่่�อวิ�าสีติกัาล. (กัาลแห์�งฤดั่ห์นาวิ)

วิิห์ารจาริโกิ

 เป็็นสัติติมีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 วิิห์าเร  จาริโกั  วิิห์ารจาริโกั. (วิิห์าร + จาริกั)
 จาริโกั อ.ที�จาริกั  วิิห์าเร ในวิิห์าร  วิิห์ารจาริโกั ชื่่�อวิ�าวิิห์ารจาริกั. (ที�จาริกัในวิิห์าร)



559วรรค] ๑๕. เรื่่�องพรื่ะวนวาสีีติิสีสีเถรื่ะ

อคฺคิสาลฺาท์ีนิ,  €านานิ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส โดัยมีฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. อคฺคิสฺส  สาลา  อคฺคิสาลา. (อคฺคิ + สาลา) ฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส
  สาลา อ.โรง  อคฺคิสฺส แห์�งไฟ  อคฺคิสาลา ชื่่�อวิ�าอคฺคิสาลา. (โรงไฟ)
 ๒. อคฺคิสาลา  อาทิ  เยสนฺติิ  อคฺคิสาลาทีนิ,  €านานิ. (อคฺคิสาลา + อาทิ) ฉััฏฐีีทวิิป็ท- 
ติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส
  อคฺคิสาลา อ.โรงแห์�งไฟ  อาทิ เป็็นติ้น  เยสํ  (€านานํ) แห์�งที� ท. เห์ล�าใดั  (อติฺถิ) มีอย่�   
อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (ติานิ  €านานิ) อ.ที� ท. เห์ล�านั�น  อคฺคิสาลาทีนิ ชื่่�อวิ�าอคฺคิสาลาทิ (มีโรงไฟเป็็นติ้น), 
ไดั้แกั�ที�ทั�งห์ลาย.

มห์าปุุญฺฺโญฺ,  สามเณโร

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 มห์นฺติํ  ป็ุญฺฺญฺํ  ยสฺสาติิ  มห์าป็ุญฺฺโญฺ,  สามเณโร. (มห์นฺติ + ป็ุญฺฺญฺ)
 ป็ุญฺฺญฺํ อ.บุุญ  มห์นฺติํ มากั  ยสฺส  (สามเณรสฺส) แห์�งสามเณรใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  (โส  สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  มห์าป็ุญฺฺโญฺ ชื่่�อวิ�ามห์าป็ุญฺฺญฺ (ผู้่้มีบุุญมากั), ไดั้แกั�สามเณร.

กิมฺพลฺตฺถิกิา,  ภิกิฺขีู

 เป็็นอัสสัติถิติัทธิติ มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. กัมฺพเลน  อตัฺโถ  กัมฺพลตัฺโถ. (กัมฺพล + อตัฺถ) ตัตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส
  อติฺโถ อ.ควิามติ้องกัาร  กัมฺพเลน ดั้วิยผู้้ากััมพล  กัมฺพลติฺโถ ชื่่�อวิ�ากัมฺพลติฺถ. (ควิาม
ติ้องกัารดั้วิยผู้้ากััมพล)
 ๒. กัมฺพลติฺโถ  เติสํ  สนฺติีติิ  กัมฺพลติฺถิกัา,  ภิกัฺขี่. (กัมฺพลติฺถ + อิกัป็ัจจัย) อัสสัติถิติัทธิติ
  กัมฺพลติฺโถ อ.ควิามติ้องกัารดั้วิยผู้้ากััมพล  เติสํ  (ภิกัฺขี่นํ) แห์�งภิกัษุุ ท. เห์ล�านั�น  สนฺติิ  
มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (เติ  ภิกัฺขี่) อ.ภิกัษุุ ท. เห์ล�านั�น  กัมฺพลติฺถิกัา ชื่่�อวิ�ากัมฺพลติฺถิกั (ผู้่้มีควิาม
ติ้องกัารดั้วิยผู้้ากััมพล), ไดั้แกั�ภิกัษุุทั�งห์ลาย.
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สกิลฺวิิห์าโร

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สกัโล  จ  โส  วิิห์าโร  จาติิ  สกัลวิิห์าโร. (สกัล + วิิห์าร)
 สกัโล  จ อ.ทั�งสิ�นดั้วิย  โส อ.ทั�งสิ�นนั�น  วิิห์าโร  จ เป็็นวิิห์ารดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  สกัล-
วิิห์าโร ชื่่�อวิ�าสกัลวิิห์าร. (วิิห์ารทั�งสิ�น)

สตฺตวิสฺสิกิสามเณโร

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ๑. สติฺติ  วิสฺสานิ  สติฺติวิสฺสานิ. (สติฺติ + วิสฺส) อสมาห์ารทิคุสมาส
  วิสฺสานิ อ.ป็ี ท.  สติฺติ เจ็ดั  สติฺติวิสฺสานิ ชื่่�อวิ�าสติฺติวิสฺส. (๗ ป็ี)
 ๒. สตัฺตัวิสฺสานิ  อสฺส  อตัฺถีตัิ  สตัฺตัวิสฺสิโกั,  สามเณีโริ. (สตัฺตัวิสฺส + อิกัป็ัจจัย) อัสสัตัถิ-
ตััทธิตั
  สติฺติวิสฺสานิ อ.ป็ีเจ็ดั ท.  อสฺส  (สามเณรสฺส) แห์�งสามเณรนั�น  อติฺถิ มีอย่�  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  (โส  สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  สติฺติวิสฺสิโกั ชื่่�อวิ�าสติฺติวิสฺสิกั (มี ๗ ป็ี), ไดั้แกั�สามเณร.
 ๓. สตัฺตัวิสฺสิโกั  จ  โส  สามเณีโริ  จาตัิ  สตัฺตัวิสฺสิกัสามเณีโริ. (สตัฺตัวิสฺสิกั + สามเณีริ)  
วิิเสสนบุพพบทกััมมธาริยสมาส
  สติฺติวิสฺสิโกั  จ อ.ผู้่้มีกัาลฝนเจ็ดัดั้วิย  โส อ.ผู้่้มีกัาลฝนเจ็ดันั�น  สามเณโร  จ เป็็นสามเณร
ดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  สติฺติวิสฺสิกัสามเณโร ชื่่�อวิ�าสติฺติวิสฺสิกัสามเณร. (สามเณรผู้่้มีอายุ ๗ ขีวิบุ)

สห์สฺสมตฺตา,  ภิกิฺขีู

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สห์สฺสํ  มติฺติา  เยสนฺติิ  สห์สฺสมติฺติา,  ภิกัฺขี่. (สห์สฺส + มติฺติา)
 สห์สฺสํ อ.พัน  มติฺติา เป็็นป็ระมาณ  เยสํ  (ภิกัฺขี่นํ) แห์�งภิกัษุุ ท. เห์ล�าใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  (เติ  ภิกัฺขี่) อ.ภิกัษุุ ท. เห์ล�านั�น  สห์สฺสมติฺติา ชื่่�อวิ�าสห์สฺสมติฺติ (มีห์น่�งพันเป็็นป็ระมาณ, 
มีป็ระมาณห์น่�งพัน), ไดั้แกั�ภิกัษุุทั�งห์ลาย.
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นคราภิมุโขี,  สามเณโร

 เป็็นทวิิป็ทภินนาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 นครสฺส  อภิมุขีํ  ยสฺสาติิ  นคราภิมุโขี,  สามเณโร. (นคร + อภิมุขี) 
 อภิมุขีํ อ.ห์น้าเฉัพาะ  นครสฺส ติ�อเม่อง  ยสฺส  (สามเณรสฺส) แห์�งสามเณรใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  
อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (โส  สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  นคราภิมุโขี ชื่่�อวิ�านคราภิมุขี (ผู้่้มีห์น้ามุ�งติ�อเม่อง), 
ไดั้แกั�สามเณร.

พห์ินครํ

 เป็็นนิบุาติบุุพพกัะ อัพยยีภาวิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 นครสฺส  พห์ิ  พห์ินครํ. (พห์ิ + นคร)
 พห์ิ ในภายนอกั  นครสฺส แห์�งเม่อง  พห์ินครํ ชื่่�อวิ�าพห์ินคร. (ภายนอกัเม่อง)

ฆรปุฏิปุาฏิ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ฆรสฺส  ป็ฏิป็าฏิ  ฆรป็ฏิป็าฏิ. (ฆร + ป็ฏิป็าฏิ)
 ป็ฏิป็าฏิ อ.ลําดัับุ  ฆรสฺส แห์�งเร่อน  ฆรป็ฏิป็าฏิ ชื่่�อวิ�าฆรป็ฏิป็าฏิ. (ลําดัับุแห์�งเร่อน)

อาปุณท์ฺวิารํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อาป็ณสฺส  ทฺวิารํ  อาป็ณทฺวิารํ. (อาป็ณ + ทฺวิาร)
 ทฺวิารํ อ.ป็ระติ่  อาป็ณสฺส แห์�งร้านติลาดั  อาป็ณทฺวิารํ ชื่่�อวิ�าอาป็ณทฺวิาร. (ป็ระติ่ร้านติลาดั)

อาปุณิโกิ,  ปุุคฺคโลฺ

 เป็็นสังสัฏฐีาทิอเนกััติถติัทธิติ มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อาป็เณ  วิสติีติิ  อาป็ณิโกั,  ป็ุคฺคโล. (อาป็ณ + ณิกัป็ัจจัย)
 (โย  ป็ุคฺคโล) อ.บุุคคลใดั  วิสติิ ย�อมอย่�  อาป็เณ ในร้านติลาดั  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (โส  
ป็ุคฺคโล) อ.บุุคคลนั�น  อาป็ณิโกั ชื่่�อวิ�าอาป็ณิกั (ผู้่้อย่�ในร้านติลาดั), ไดั้แกั�บุุคคล. 
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ภิกิฺขีุสห์สฺสํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ภิกัฺขี่นํ  สห์สฺสํ  ภิกัฺขีุสห์สฺสํ. (ภิกัฺขีุ + สห์สฺส)
 สห์สฺสํ อ.พัน  ภิกัฺขี่นํ แห์�งภิกัษุุ ท.  ภิกัฺขีุสห์สฺสํ ชื่่�อวิ�าภิกัฺขีุสห์สฺส. (ภิกัษุุ ๑,๐๐๐ ร่ป็)  

ปุุตฺตสิเนโห์

 เป็็นวิิเสสโนป็มบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็ุติฺโติ  อิวิ  สิเนโห์  ป็ุติฺติสิเนโห์. (ป็ุติฺติ + สิเนห์)
 สิเนโห์ อ.ควิามรักั  ป็ุติฺโติ  อิวิ เพียงดัังบุุติร  ป็ุติฺติสิเนโห์ ชื่่�อวิ�าป็ุติฺติสิเนห์. (ควิามรักัดัุจบุุติร)

สกิลฺสรีรํ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สกัลญฺฺจ  ติํ  สรีรญฺฺจาติิ  สกัลสรีรํ. (สกัล + สรีร)
 สกัลํ  จ อ.ทั�งสิ�นดั้วิย  ติํ อ.ทั�งสิ�นนั�น  สรีรํ  จ เป็็นสรีระดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  สกัลสรีรํ 
ชื่่�อวิ�าสกัลสรีร. (สรีระทั�งสิ�น, ทั�วิร�างกัาย)

ห์ท์ยมํสํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ห์ทยสฺส  มํสํ  ห์ทยมํสํ. (ห์ทย + มํส)
 มํสํ อ.เน่�อ  ห์ทยสฺส แห์�งห์ทัย  ห์ทยมํสํ ชื่่�อวิ�าห์ทยมํส. (เน่�อห์ทัย)

ยุตฺตรูปุํ,  ท์านํ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ยุติฺติํ  ร่ป็ํ  ยสฺสาติิ  ยุติฺติร่ป็ํ,  ทานํ. (ยุติฺติ + ร่ป็)
 ร่ป็ํ อ.ร่ป็  ยุติฺติํ อันสมควิรแล้วิ  ยสฺส  (ทานสฺส) แห์�งทานใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุ
นั�น  (ติํ  ทานํ) อ.ทานนั�น  ยุติฺติร่ป็ํ ชื่่�อวิ�ายุติฺติร่ป็ (มีร่ป็อันสมควิรแล้วิ, มีสภาพอันสมควิรแล้วิ), ไดั้แกั�
ทาน.
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ปุาท์มูลฺํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็าทสฺส  ม่ลํ  ป็าทม่ลํ. (ป็าท + ม่ล)
 ม่ลํ อ.ที�ใกัล้  ป็าทสฺส แห์�งเท้า  ป็าทม่ลํ ชื่่�อวิ�าป็าทม่ล. (ใกัล้เท้า)

อนฺโตนครํ

 เป็็นนิบุาติบุุพพกัะ อัพยยีภาวิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 นครสฺส  อนฺโติ  อนฺโตินครํ. (อนฺโติ + นคร)
 อนฺโติ อ.ภายใน  นครสฺส แห์�งเม่อง  อนฺโตินครํ ชื่่�อวิ�าอนฺโตินคร. (ภายในเม่อง)

กิมฺพลฺสตานิ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 กัมฺพลานํ  สติานิ  กัมฺพลสติานิ. (กัมฺพล + สติ)
 สติานิ อ.ร้อย ท.  กัมฺพลานํ แห์�งผู้้ากััมพล ท.  กัมฺพลสติานิ ชื่่�อวิ�ากัมฺพลสติ. (ผู้้ากััมพล ๑๐๐ 
ผู้่น)

กิมฺพลฺสห์สฺสํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 กัมฺพลานํ  สห์สฺสํ  กัมฺพลสห์สฺสํ. (กัมฺพล + สห์สฺส) 
 สห์สฺสํ อ.พัน  กัมฺพลานํ แห์�งผู้้ากััมพล ท.  กัมฺพลสห์สฺสํ ชื่่�อวิ�ากัมฺพลสห์สฺส. (ผู้้ากััมพล ๑,๐๐๐ 
ผู้่น)

กิมฺพลฺท์ายกิติสฺโส

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. กัมฺพลํ  เทติีติิ  กัมฺพลทายโกั,  ติิสฺโส. (กัมฺพลสทฺท่ป็ป็ท + ทา  ทาเน ในกัารให์้ + ณฺวิุ
ป็ัจจัย) ทุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส, กัิตัันตัสมาส, กััตัตัุริูป็, กััตัตัุสาธนะ
  (โย  ติิสฺโส) อ.สามเณรชื่่�อวิ�าติิสสะใดั  เทติิ ย�อมถวิาย  กัมฺพลํ ซึ่่�งผู้้ากััมพล  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  (โส  ติิสฺโส) อ.สามเณรชื่่�อวิ�าติิสสะนั�น  กัมฺพลทายโกั ชื่่�อวิ�ากัมฺพลทายกั (ผู้่้ถวิายผู้้ากััมพล), 
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ไดั้แกั�สามเณรติิสสะ.
 ๒.  กัมฺพลทายโกั  จ  โส  ตัิสฺโส  จาตัิ  กัมฺพลทายกัตัิสฺโส. (กัมฺพลทายกั + ตัิสฺส) วิิเสสน-
บุพพบทกััมมธาริยสมาส
  กัมฺพลทายโกั  จ อ.ผู้่้ถวิายซึ่่�งผู้้ากััมพลดั้วิย  โส อ.ผู้่้ถวิายซึ่่�งผู้้ากััมพลนั�น  ติิสฺโส  จ เป็็น
สามเณรติิสสะดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  กัมฺพลทายกัติิสฺโส ชื่่�อวิ�ากัมฺพลทายกัติิสฺส. (สามเณรติิสสะผู้่้ถวิาย
ผู้้ากััมพล) 

นามกิรณท์ิวิโส

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. นามสฺส  กัรณํ  นามกัรณํ,  ทิวิโส. (นาม + กัรณ) ฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส
  กัรณํ อ.เป็็นที�กัระทํา  นามสฺส ซึ่่�งชื่่�อ  นามกัรณํ ชื่่�อวิ�านามกัรณ (เป็็นที�ทําชื่่�อ, ติั�งชื่่�อ), 
ไดั้แกั�วิัน.
 ๒. นามกัรณญฺฺจ  ติํ  ทิวิโส  จาติิ  นามกัรณทิวิโส. (นามกัรณ + ทิวิส) วิิเสสนบุุพพบุท- 
กััมมธาริยสมาส
  นามกัรณํ  จ อ.เป็็นที�กัระทําซึ่่�งชื่่�อดั้วิย  ติํ อ.เป็็นที�กัระทําซึ่่�งชื่่�อนั�น  ทิวิโส  จ เป็็นวิันดั้วิย  
อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  นามกัรณทิวิโส ชื่่�อวิ�า นามกัรณทิวิส. (วิันเป็็นที�ทําชื่่�อ, วิันติั�งชื่่�อ)

ท์ินฺนกิมฺพโลฺ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ทินฺโน  จ  โส  กัมฺพโล  จาตัิ  ทินฺนกัมฺพโล. (ทินฺน + กัมฺพล)
 ทินฺโน  จ อ.อันสามเณรถวิายแล้วิดั้วิย  โส อ.อันสามเณรถวิายแล้วินั�น  กัมฺพโล  จ เป็็นผู้้า
กััมพลดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  ทินฺนกัมฺพโล ชื่่�อวิ�าทินฺนกัมฺพล. (ผู้้ากััมพลที�สามเณรถวิายแล้วิ)

กิมฺพลฺสห์สฺสภาโวิ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ๑. กัมฺพลานํ  สห์สฺสํ  กัมฺพลสห์สฺสํ. (กัมฺพล + สห์สฺส) ฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส
  สห์สฺสํ อ.พัน  กัมฺพลานํ แห์�งผู้้ากััมพล ท.  กัมฺพลสห์สฺสํ ชื่่�อวิ�ากัมฺพลสห์สฺส. (ผู้้ากััมพล 
๑,๐๐๐ ผู้่น)
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 ๒. กัมฺพลสห์สฺสสฺส  ภาโวิ  กัมฺพลสห์สฺสภาโวิ. (กัมฺพลสห์สฺส + ภาวิ) ฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส
  ภาโวิ อ.ควิามเป็็น  กัมฺพลสห์สฺสสฺส แห์�งพันแห์�งผู้้ากััมพล  กัมฺพลสห์สฺสภาโวิ ชื่่�อวิ�า 
กัมฺพลสห์สฺสภาวิ. (ควิามเป็็นผู้้ากััมพล ๑,๐๐๐ ผู้่น)

พห์ุตรํ,  วิตฺถุ

 เป็็นวิิเสสติัทธิติ มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สพฺพานิ  อิมานิ  พห์่นิ,  อิทมิเมสํ  วิิเสเสน  พห์่ติิ  พห์ุติรํ,  วิติฺถุ. (พห์ุ + ติรป็ัจจัย) 
 อิมานิ  วิติฺถ่นิ อ.วิัติถุ ท. เห์ล�านี�  สพฺพานิ ทั�งป็วิง  พห์่นิ เป็็นขีองมากั  (โห์นฺติิ) ย�อมเป็็น,  
อิทํ  (วิติฺถุ)  อิเมสํ  (วิติฺถ่นํ) อ.- แห์�งวิัติถุ ท. เห์ล�านี�ห์นา -วิัติถุนี�  พห์ุ เป็็นขีองมากั  วิิเสเสน โดัย
พิเศัษุ  (โห์ติิ) ย�อมเป็็น  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  พห์ุติรํ ชื่่�อวิ�าพห์ุติร (มากักัวิ�า), ไดั้แกั�วิัติถุ.

ตถารูโปุ,  ภิกิฺขีุสงฺฺโฆ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ติถา  ร่ป็ํ  ยสฺสาติิ  ติถาร่โป็,  ภิกัฺขีุสงฺโฆ. (ติถา + ร่ป็)
 ร่ป็ํ อ.ร่ป็  ติถา อย�างนั�น  ยสฺส  (ภิกัฺขีุสงฺฆสฺส) แห์�งห์ม่�แห์�งภิกัษุุใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  (โส  ภิกัฺขีุสงฺโฆ) อ.ห์ม่�แห์�งภิกัษุุนั�น  ติถาร่โป็ ชื่่�อวิ�าติถาร่ป็ (มีร่ป็อย�างนั�น), ไดั้แกั�ภิกัษุุสงฆ์.

ยถารูโปุ,  ภิกิฺขีุสงฺฺโฆ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ยถา  ร่ป็ํ  ยสฺสาติิ  ยถาร่โป็,  ภิกัฺขีุสงฺโฆ. (ยถา + ร่ป็)
 ร่ป็ํ อ.ร่ป็  ยถา อย�างใดั  ยสฺส  (ภิกัฺขีุสงฺฆสฺส) แห์�งห์ม่�แห์�งภิกัษุุใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  (โส  ภิกัฺขีุสงฺโฆ) อ.ห์ม่�แห์�งภิกัษุุนั�น  ยถาร่โป็ ชื่่�อวิ�ายถาร่ป็ (มีร่ป็อย�างใดั), ไดั้แกั�ภิกัษุุสงฆ์.

ญฺาติท์ารกิา

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ญฺาติโย  จ  เติ  ทารกัา  จาติิ  ญฺาติิทารกัา. (ญฺาติิ + ทารกั)
 ญฺาติโย  จ อ.ผู้่้เป็็นญาติิ ท. ดั้วิย  เติ อ.ผู้่้เป็็นญาติิ ท. เห์ล�านั�น  ทารกัา  จ เป็็นเดั็กัดั้วิย  
อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  ญฺาติิทารกัา ชื่่�อวิ�าญฺาติิทารกั. (เดั็กัผู้่้เป็็นญาติิ) 
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กิถาสลฺฺลฺาโปุ

 ติติิยาติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 กัถาย  สลฺลาโป็  กัถาสลฺลาโป็. (กัถา + สลฺลาป็)
 สลฺลาโป็ อ.กัารสนทนา  กัถาย ดั้วิยวิาจาเป็็นเคร่�องกัล�าวิ  กัถาสลฺลาโป็ ชื่่�อวิ�ากัถาสลฺลาป็. (กัาร
สนทนาดั้วิยเร่�องราวิ)

กิถาปุปุญฺฺโจ

 เป็็นติติิยาติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 กัถาย  ป็ป็ญฺฺโจ  กัถาป็ป็ญฺฺโจ. (กัถา + ป็ป็ญฺฺจ)
 ป็ป็ญฺฺโจ อ.ควิามเนิ�นชื่้า  กัถาย เพราะกัารกัล�าวิ  กัถาป็ป็ญฺฺโจ ชื่่�อวิ�ากัถาป็ป็ญฺฺจ. (ควิามเนิ�นชื่้า
เพริาะกัาริกัล�าวิ)

ปุตฺตจีวิรํ

 เป็็นสมาห์ารทวิันทสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็ติฺโติ  จ  จีวิรญฺฺจ  ป็ติฺติจีวิรํ. (ป็ติฺติ + จีวิร)
 ป็ติฺโติ  จ อ.บุาติรดั้วิย  จีวิรํ  จ อ.จีวิรดั้วิย  ป็ติฺติจีวิรํ ชื่่�อวิ�าป็ติฺติจีวิร. (บุาติรและจีวิร)

อาสนฺนฏฺ€านํ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อาสนฺนญฺฺจ  ติํ  €านญฺฺจาติิ  อาสนฺนฏฺ€านํ. (อาสนฺน + €าน)
 อาสนฺนํ  จ อ.ใกัล้ดั้วิย  ติํ อ.ใกัล้นั�น  €านํ  จ เป็็นที�ดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  อาสนฺนฏฺ€านํ 
ชื่่�อวิ�าอาสนฺนฏฺ€าน. (ที�ใกัล้)  

วิีสติโยชนสตมคฺโค

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีอสมาห์ารทิคุสมาส และฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิ
สมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. วิีสติิ  โยชื่นานิ  วิีสติิโยชื่นานิ. (วิีสติิ + โยชื่น) อสมาห์ารทิคุสมาส
  โยชื่นานิ อ.โยชื่น์ ท.  วิีสติิ ยี�สิบุ  วิีสติิโยชื่นานิ ชื่่�อวิ�าวิีสติิโยชื่น. (๒๐ โยชื่น์)
 ๒. วิีสติิโยชื่นานํ  สติํ  มติฺติา  ยสฺสาติิ  วิีสติิโยชื่นสโติ,  มคฺโค (วิีสติิโยชื่น + สติ +  



567วรรค] ๑๕. เรื่่�องพรื่ะวนวาสีีติิสีสีเถรื่ะ

มติฺติา) ฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส, อันติโลป็ะ, ลบุ มติฺติาศััพท์
  สติํ อ.ร้อย  วิีสติิโยชื่นานํ แห์�งโยชื่น์ยี�สิบุ ท.  มติฺติา เป็็นป็ระมาณ  ยสฺส  (มคฺคสฺส) แห์�ง
ห์นทางใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (โส  มคฺโค) อ.ห์นทางนั�น  วิีสติิโยชื่นสโติ ชื่่�อวิ�าวิีสติิ- 
โยชื่นสติ (มี ๑๒๐ โยชื่น์เป็็นป็ระมาณ), ไดั้แกั�ห์นทาง.
 ๓. วิีสติิโยชื่นสโติ  จ  โส  มคฺโค  จาติิ  วิีสติิโยชื่นสติมคฺโค. (วิีสติิโยชื่นสติ + มคฺค)  
วิิเสสนบุพพบทกััมมธาริยสมาส
  วิีสติิโยชื่นสโติ  จ อ.อันมีร้อยแห์�งโยชื่น์ยี�สิบุเป็็นป็ระมาณดั้วิย  โส อ.อันมีร้อยแห์�งโยชื่น์ยี�สิบุ
เป็็นป็ระมาณนั�น  มคฺโค  จ เป็็นห์นทางดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  วิีสติิโยชื่นสติมคฺโค ชื่่�อวิ�า วิีสติิโยชื่น- 
สติมคฺค. (ห์นทางมี ๑๒๐ โยชื่น์เป็็นป็ระมาณ, ห์นทางมีป็ระมาณ ๑๒๐ โยชื่น์) 

คามท์ฺวิารํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 คามสฺส  ทฺวิารํ  คามทฺวิารํ. (คาม + ทฺวิาร)
 ทฺวิารํ อ.ป็ระติ่  คามสฺส แห์�งห์ม่�บุ้าน  คามทฺวิารํ ชื่่�อวิ�าคามทฺวิาร. (ป็ระติ่ห์ม่�บุ้าน)

มห์ลฺฺลฺกิปุุริโส

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 มห์ลฺลโกั  จ  โส  ป็ุริโส  จาติิ  มห์ลฺลกัป็ุริโส. (มห์ลฺลกั + ป็ุริส)
 มห์ลฺลโกั  จ อ.ผู้่้แกั�ดั้วิย  โส อ.ผู้่้แกั�นั�น  ป็ุริโส  จ เป็็นบุุรุษุดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  มห์ลฺลกั-
ป็ุริโส ชื่่�อวิ�ามห์ลฺลกัป็ุริส. (บุุรุษุแกั�, คนแกั�)

อารญฺฺญฺกิวิิห์าโร

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ๑.  อรญฺฺเญฺ  €ิโติ  อารญฺฺญฺโกั,  วิิห์าโร. (อรญฺฺญฺ + ณป็ัจจัย) สังสัฏฐีาทิอเนกััติถติัทธิติ
  (วิิห์าโร) อ.วิิห์าร  €ิโติ อันติั�งอย่�แล้วิ  อรญฺฺเญฺ ในป็่า  อารญฺฺญฺโกั ชื่่�อวิ�าอารญฺฺญฺกั (อันติั�ง
อย่�ในป็่า), ไดั้แกั�วิิห์าร.
 ๒. อารญฺฺญฺโกั  จ  โส  วิิห์าโร จาติิ  อารญฺฺญฺกัวิิห์าโร. (อารญฺฺญฺกั + วิิห์าร)
  อารญฺฺญฺโกั  จ อ.อันติั�งอย่�ในป็่าดั้วิย  โส อ.อันติั�งอย่�ในป็่านั�น  วิิห์าโร  จ เป็็นวิิห์ารดั้วิย  
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อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  อารญฺฺญฺกัวิิห์าโร ชื่่�อวิ�าอารญฺฺญฺกัวิิห์าร. (วิิห์ารที�ติั�งอย่�ในป็่า)

มห์ลฺฺลฺกิอุปุาสโกิ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 มห์ลฺลโกั  จ  โส  อุป็าสโกั  จาติิ  มห์ลฺลกัอุป็าสโกั. (มห์ลฺลกั + อุป็าสกั)
 มห์ลฺลโกั  จ อ.ผู้่้แกั�ดั้วิย  โส อ.ผู้่้แกั�นั�น  อุป็าสโกั  จ เป็็นอุบุาสกัดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น   
มห์ลฺลกัอุป็าสโกั ชื่่�อวิ�ามห์ลฺลกัอุป็าสกั. (อุบุาสกัแกั�)

อนฺตรามคฺโค

 เป็็นอมาทิป็รติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์�วิ�า
 มคฺคสฺส  อนฺติรา  อนฺติรามคฺโค. (อนฺติรา + มคฺค)
 อนฺติรา ในระห์วิ�าง  มคฺคสฺส แห์�งห์นทาง  อนฺติรามคฺโค ชื่่�อวิ�าอนฺติรามคฺค. (ระห์วิ�างทาง)

นานาปุุปฺุผผลฺปุฏิมณฺฑิตา,  ฉิปฺุปุญฺฺจปฺุปุเท์สา

 เป็็นติติิยาติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีอิติรีติรโยคทวิันทสมาส และป็าทิบุุพพบุทกััมมธารยสมาสอย่�ภายใน 
มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. ป็ุป็ฺผู้านิ  จ  ผู้ลานิ  จ  ป็ุป็ฺผู้ผู้ลานิ. (ป็ุป็ฺผู้ + ผู้ล) อิติรีติรโยคทวิันทสมาส
  ป็ุป็ฺผู้านิ  จ อ.ดัอกัไม้ ท. ดั้วิย  ผู้ลานิ  จ อ.ผู้ลไม้ ท. ดั้วิย  ป็ุป็ฺผู้ผู้ลานิ ชื่่�อวิ�าป็ุป็ฺผู้ผู้ล. 
(ดัอกัไม้และผู้ลไม้)
 ๒. นานา  ป็ุป็ฺผู้ผู้ลานิ  นานาป็ุป็ฺผู้ผู้ลานิ. (นานา + ป็ุป็ฺผู้ผู้ล) ป็าทิบุุพพบุทกััมมธารยสมาส
  ป็ุป็ฺผู้ผู้ลานิ อ.ดัอกัไม้และผู้ลไม้ ท.  นานา ติ�างๆ  นานาป็ุป็ฺผู้ผู้ลานิ ชื่่�อวิ�านานาป็ุป็ฺผู้ผู้ล. 
(ดัอกัไม้และผู้ลไม้ติ�างๆ)
 ๓. นานาป็ุป็ฺผู้ผู้เลห์ิ  ป็ฏิมณฺฑิติา  นานาป็ุป็ฺผู้ผู้ลป็ฏิมณฺฑิติา,  ฉัป็ฺป็ญฺฺจป็ฺป็เทสา. (นานาป็ุป็ฺผู้-
ผู้ล + ป็ฏิมณฺฑิติ) ติติิยาติัป็ป็ุริสสมาส
  (ฉัป็ฺป็ญฺฺจป็ฺป็เทสา) อ.ป็ระเทศัห์กัห์ร่อห์้า ท.  ป็ฏิมณฺฑิติา อันป็ระดัับุเฉัพาะแล้วิ  นานา-
ป็ุป็ฺผู้ผู้เลห์ิ ดั้วิยดัอกัไม้และผู้ลไม้ติ�างๆ ท.  นานาป็ุป็ฺผู้ผู้ลป็ฏิมณฺฑิติา ชื่่�อวิ�านานาป็ุป็ฺผู้ผู้ลป็ฏิมณฺฑิติ 
(ป็ระดัับุดั้วิยดัอกัไม้และผู้ลไม้ติ�างๆ), ไดั้แกั�ป็ระเทศั ๖ ห์ร่อ ๕ แห์�ง)
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ฉิปฺุปุญฺฺจปฺุปุเท์สา

 เป็็นวิาสัททัติถะ สังขีโยภยบุทพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ฉั  วิา  ป็ญฺฺจ  วิา  ป็เทสา  ฉัป็ฺป็ญฺฺจป็ฺป็เทสา. (ฉั + ป็ญฺฺจ + ป็เทส)
 ป็เทสา อ.ป็ระเทศั ท.  ฉั วิา ห์กัห์ร่อ  ป็ญฺฺจ  วิา ห์ร่อวิ�าห์้า  ฉัป็ฺป็ญฺฺจป็ฺป็เทสา ชื่่�อวิ�าฉัป็ฺป็ญฺฺจป็ฺ-
ป็เทส. (ป็ระเทศั ๖ ห์ร่อ ๕, ๖ ห์ร่อ ๕ ป็ระเทศั, ๖ ห์ร่อ ๕ แห์�ง)

ผาสุกิฏฺ€านํ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ผู้าสุกัญฺฺจ  ติํ  €านญฺฺจาติิ  ผู้าสุกัฏฺ€านํ. (ผู้าสุกั + €าน)
 ผู้าสุกัํ  จ อ.เป็็นที�ผู้าสุกัดั้วิย  ติํ อ.เป็็นที�ผู้าสุกันั�น  €านํ  จ เป็็นที�ดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น   
ผู้าสุกัฏฺ€านํ ชื่่�อวิ�าผู้าสุกัฏฺ€าน. (ที�เป็็นที�ผู้าสุกั)

ยาคุภตฺตาท์ีนิ,  วิตฺถูนิ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส โดัยมีอิติรีติรโยคทวิันทสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. ยาคุ  จ  ภติฺติญฺฺจ  ยาคุภติฺติานิ. (ยาคุ + ภติฺติ) อิติรีติรโยคทวิันทสมาส
  ยาคุ  จ อ.ขี้าวิติ้มดั้วิย  ภติฺติํ  จ อ.ขี้าวิสวิยดั้วิย  ยาคุภติฺติานิ ชื่่�อวิ�ายาคุภติฺติ. (ขี้าวิติ้ม
และขี้าวิสวิย)
 ๒. ยาคุภติฺติานิ  อาทิ  เยสนฺติิ  ยาคุภติฺติาทีนิ,  วิติฺถ่นิ. (ยาคุภติฺติ + อาทิ) ฉััฏฐีีทวิิป็ท- 
ติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส
  ยาคุภติฺติานิ อ.ขี้าวิติ้มและขี้าวิสวิย ท. อาทิ เป็็นติ้น  เยสํ  (วิติฺถ่นํ) แห์�งวิัติถุ ท. เห์ล�าใดั  
(สนฺติิ) มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (ติานิ  วิติฺถ่นิ) อ.วิัติถุ ท. เห์ล�านั�น  ยาคุภติฺติาทีนิ ชื่่�อวิ�ายาคุภติฺติาทิ 
(มีขี้าวิติ้มและขี้าวิสวิยเป็็นติ้น), ไดั้แกั�วิัติถุทั�งห์ลาย. 

สตฺตวิสฺสพฺภนฺตโร

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีอสมาห์ารทิคุสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. สติฺติ  วิสฺสานิ  สติฺติวิสฺสานิ. (สติฺติ + วิสฺส) อสมาห์ารทิคุสมาส
  วิสฺสานิ อ.กัาลฝน ท.  สติฺติ เจ็ดั  สติฺติวิสฺสานิ ชื่่�อวิ�าสติฺติวิสฺส. (๗ ขีวิบุ)
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 ๒. สติฺติวิสฺสานํ  อพฺภนฺติโร  สติฺติวิสฺสพฺภนฺติโร. (สติฺติวิสฺส + อพฺภนฺติร) ฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส
  อพฺภนฺติโร อ.ภายใน  สติฺติวิสฺสานํ แห์�งกัาลฝนเจ็ดั ท.  สติฺติวิสฺสพฺภนฺติโร ชื่่�อวิ�า
สติฺติวิสฺสพฺภนฺติร. (ภายใน ๗ ขีวิบุ)

เอกิมนุสฺโส

 เป็็นอสมาห์ารทิคุสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 เอโกั  จ  โส  มนุสฺโส  จาตัิ  เอกัมนุสฺโส. (เอกั + มนุสฺส)
 เอโกั  จ อ.คนห์น่�งดั้วิย  โส อ.คนห์น่�งนั�น  มนุสฺโส  จ เป็็นมนุษุย์ดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น   
เอกัมนุสฺโส ชื่่�อวิ�าเอกัมนุสฺส. (มนุษุย์คนห์น่�ง)

ยาปุนมตฺตา,  ภิกิฺขีา

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ยาป็นํ  มติฺติา  ยสฺสาติิ  ยาป็นมติฺติา,  ภิกัฺขีา. (ยาป็น + มติฺติา)
 ยาป็นํ อ.เป็็นเคร่�องยังอัติภาพให์้เป็็นไป็  มติฺติา เป็็นป็ระมาณ  ยสฺสา  (ภิกัฺขีาย) แห์�งภิกัษุาใดั  
(อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (สา  ภิกัฺขีา) อ.ภิกัษุานั�น  ยาป็นมติฺติา ชื่่�อวิ�ายาป็นมติฺติา (มีเป็็นเคร่�อง
ยังอัติภาพให์้เป็็นไป็เป็็นป็ระมาณ, สักัวิ�าพอยังอัติภาพให์้เป็็นไป็), ไดั้แกั�ภิกัษุา. 

สกิลฺคามวิาสิโน,  ชนา

 เป็็นสัติติมีติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. สกัโล  จ  โส  คาโม  จาติิ  สกัลคาโม. (สกัล + คาม) วิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส
  สกัโล  จ อ.ทั�งสิ�นดั้วิย  โส อ.ทั�งสิ�นนั�น  คาโม  จ เป็็นห์ม่�บุ้านดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  
สกัลคาโม ชื่่�อวิ�าสกัลคาม. (ห์ม่�บุ้านทั�งสิ�น)
 ๒. สกัลคาเม  วิสนฺติิ  สีเลนาติิ  สกัลคามวิาสิโน,  ชื่นา. (สกัลคามสทฺท่ป็ป็ท + วิส  นิวิาเส 
ในกัาริอยู� + ณีีป็ัจจัย) สัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาส, กัิตัันตัสมาส, กััตัตัุริูป็, ตััสสีลสาธนะ 
  (เย  ชื่นา) อ.ชื่น ท. เห์ล�าใดั  วิสนฺติิ ย�อมอย่�  สกัลคาเม ในห์ม่�บุ้านทั�งสิ�น  สีเลน โดัย
ป็กัติิ  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (เติ  ชื่นา) อ.ชื่น ท. เห์ล�านั�น  สกัลคามวิาสิโน ชื่่�อวิ�าสกัลคามวิาสี (ผู้่้อย่�ใน
ห์ม่�บุ้านทั�งสิ�นโดัยป็กัติิ, ชื่าวิบุ้านทั�งห์มดั), ไดั้แกั�ชื่นทั�งห์ลาย.
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วิสนตฺถาย

 เป็็นจติุติถีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 วิสนสฺส  อตัฺถาย  วิสนตัฺถาย. (วิสน + อตัฺถ)
 อติฺถาย เพ่�อป็ระโยชื่น์  วิสนสฺส แกั�กัารอย่�  วิสนติฺถาย ชื่่�อวิ�าวิสนติฺถ. (ป็ระโยชื่น์แกั�กัารอย่�)

วินฺท์ิตวินฺท์ิตกิฺขีโณ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีวิิเสสโนภยบุทกััมมธารยสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. วินฺทิติญฺฺจ  โส  วินฺทิติญฺฺจาติิ  วินฺทิติวินฺทิติํ,  ขีโณ. (วินฺทิติ + วินฺทิติ) วิิเสสโนภยบุท- 
กััมมธาริยสมาส
  โส  (ขีโณ) อ.ขีณะนั�น  วินฺทิติํ  จ เป็็นที�อันชื่นไห์วิ้แล้วิดั้วิย  วินฺทิติํ  จ เป็็นที�อันชื่นไห์วิ้แล้วิ
ดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  วินฺทิติวินฺทิติํ ชื่่�อวิ�าวินฺทิติวินฺทิติ (ทั�งถ่กัไห์วิ้แล้วิทั�งถ่กัไห์วิ้แล้วิ), ไดั้แกั�ขีณะ.
 ๒. วินฺทิติวินฺทิติญฺฺจ  ติํ  ขีโณ  จาติิ  วินฺทิติวินฺทิติกัฺขีโณ. (วินฺทิติวินฺทิติ + ขีณ) วิิเสสนบุุพพบุท 
กััมมธาริยสมาส
  วินฺทิติวินฺทิติํ  จ อ.เป็็นที�ทั�งอันชื่นไห์วิ้แล้วิทั�งอันชื่นไห์วิ้แล้วิดั้วิย  ติํ อ. เป็็นที�ทั�งอันชื่นไห์วิ้
แล้วิทั�งอันชื่นไห์วิ้แล้วินั�น  ขีโณ  จ เป็็นขีณะดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  วินฺทิติวินฺทิติกัฺขีโณ ชื่่�อวิ�าวินฺทิติ- 
วินฺทิติกัฺขีณ. (ขีณะเป็็นที�ทั�งอันชื่นไห์วิ้แล้วิทั�งอันชื่นไห์วิ้แล้วิ)

ปุท์ท์ฺวิยํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็ทสฺส  ทฺวิยํ  ป็ททฺวิยํ. (ป็ท + ทฺวิย)
 ทฺวิยํ อ.ห์มวิดัสอง  ป็ทสฺส แห์�งบุท  ป็ททฺวิยํ ชื่่�อวิ�าป็ททฺวิย. (ห์มวิดัสองแห์�งบุท, สองบุท)

ปุ€มมาโส

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็€โม  จ  โส  มาโส  จาตัิ  ป็€มมาโส. (ป็€ม + มาส)
 ป็€โม  จ อ.ที�ห์น่�งดั้วิย  โส อ.ที�ห์น่�งนั�น  มาโส  จ เป็็นเดั่อนดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  ป็€ม-
มาโส ชื่่�อวิ�าป็€มมาส. (เดั่อนที� ๑)
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ท์ุติยมาโส

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ทุตัิโย  จ  โส  มาโส  จาตัิ  ทุตัิยมาโส. (ทุตัิย + มาส)
 ทุติิโย  จ อ.ที�สองดั้วิย  โส อ.ที�สองนั�น  มาโส  จ เป็็นเดั่อนดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น   
ทุติิยมาโส ชื่่�อวิ�าทุติิยมาส. (เดั่อนที� ๒)

ตติยมาโส

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ตัตัิโย  จ  โส  มาโส  จาตัิ  ตัตัิยมาโส. (ตัตัิย + มาส)
 ติติิโย  จ อ.ที�สามดั้วิย  โส อ.ที�สามนั�น  มาโส  จ เป็็นเดั่อนดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น   
ติติิยมาโส ชื่่�อวิ�าติติิยมาส. (เดั่อนที� ๓)

วิุตฺถวิสฺสกิาโลฺ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีติติิยาทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. วิุติฺถํ  วิสฺสํ  เยนาติิ  วิุติฺถวิสฺโส,  อติฺติา. (วิุติฺถ + วิสฺส) ติติิยาทวิิป็ทติุลยาธิกัรณ- 
พห์ุพพีห์ิสมาส
  วิสฺสํ อ.กัาลฝน  เยน  (อติฺตินา) อันตินใดั  วิุติฺถํ อย่�แล้วิ  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุ
นั�น  (โส  อติฺติา) อ.ตินนั�น  วิุติฺถวิสฺโส ชื่่�อวิ�าวิุติฺถวิสฺส (มีกัาลฝนอันอย่�แล้วิ, จําพรรษุาแล้วิ), ไดั้แกั�ติน.
 ๒. วิุตัฺถวิสฺสสฺส  กัาโล  วิุตัฺถวิสฺสกัาโล. (วิุตัฺถวิสฺส + กัาล) ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส
  กัาโล อ.กัาล  วิุติฺถวิสฺสสฺส  (อติฺติโน) แห์�งติน ผู้่้มีกัาลฝนอันอย่�แล้วิ  วิุติฺถวิสฺสกัาโล  
ชื่่�อวิ�าวิุติฺถวิสฺสกัาล. (กัาลแห์�งตินเป็็นผู้่้มีกัาลฝนอันอย่�แล้วิ, กัาลที�ตินจําพรรษุาแล้วิ)

ปุญฺฺจสตา,  ภิกิฺขีู

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส, อันติโลป็ะ ลบุ มติฺติาศััพท์ มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็ญฺฺจ  สติานิ  มติฺติา  เยสนฺติิ  ป็ญฺฺจสติา,  ภิกัฺขี่. (ป็ญฺฺจ + สติ + มติฺติา)
 สติานิ อ.ร้อย ท.  ป็ญฺฺจ ห์้า  มติฺติา เป็็นป็ระมาณ  เยสํ  (ภิกัฺขี่นํ) แห์�งภิกัษุุ ท. เห์ล�าใดั   
(สนฺติิ) มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (เติ  ภิกัฺขี่) อ.ภิกัษุุ ท. เห์ล�านั�น  ป็ญฺฺจสติา ชื่่�อวิ�าป็ญฺฺจสติ (มี ๕๐๐ 
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ร่ป็เป็็นป็ระมาณ, มีป็ระมาณ ๕๐๐ ร่ป็), ไดั้แกั�ภิกัษุุทั�งห์ลาย.
 

จตฺตาฬีีสภิกิฺขีุสห์สฺสานิ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีอสมาห์ารทิคุสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. จติฺติาฬีีส  ภิกัฺขี่  จติฺติาฬีีสภิกัฺขี่. (จติฺติาฬีีส + ภิกัฺขีุ) อสมาห์ารทิคุสมาส
  ภิกัฺขี่ อ.ภิกัษุุ ท.  จติฺติาฬีีส สี�สิบุ  จติฺติาฬีีสภิกัฺขี่ ชื่่�อวิ�าจติฺติาฬีีสภิกัฺขีุ. (ภิกัษุุ ๔๐ ร่ป็)
 ๒. จติฺติาฬีีสภิกัฺขี่นํ  สห์สฺสานิ  จติฺติาฬีีสภิกัฺขีุสห์สฺสานิ. (จติฺติาฬีีสภิกัฺขีุ + สห์สฺส) ฉััฏฐีี- 
ตััป็ป็ุริิสสมาส
  สห์สฺสานิ อ.พัน ท.  จติฺติาฬีีสภิกัฺขี่นํ แห์�งภิกัษุุสี�สิบุ ท.  จติฺติาฬีีสภิกัฺขีุสห์สฺสานิ ชื่่�อวิ�า 
จติฺติาฬีีสภิกัฺขีุสห์สฺส. (ภิกัษุุ ๔๐,๐๐๐ ร่ป็)

วิีสติโยชนสโต,  มคฺโค

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส โดัยมีอสมาห์ารทิคุสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. วิีสติิ  โยชื่นานิ  วิีสติิโยชื่นานิ. (วิีสติิ + โยชื่น) อสมาห์ารทิคุสมาส
  โยชื่นานิ อ.โยชื่น์ ท.  วิีสติิ ยี�สิบุ  วิีสติิโยชื่นานิ ชื่่�อวิ�าวิีสติิโยชื่น. (๒๐ โยชื่น์)
 ๒. วิีสติิโยชื่นานํ  สติํ  มติฺติา  ยสฺสาติิ  วิีสติิโยชื่นสโติ,  มคฺโค (วิีสติิโยชื่น + สติ +  
มติฺติา) ฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส, อันติโลป็ะ ลบุ มติฺติาศััพท์ 
  สติํ อ.ร้อย  วิีสติิโยชื่นานํ แห์�งโยชื่น์ยี�สิบุ ท.  มติฺติา เป็็นป็ระมาณ  ยสฺส  (มคฺคสฺส) แห์�ง
ห์นทางใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (โส  มคฺโค) อ.ห์นทางนั�น  วิีสติิโยชื่นสโติ ชื่่�อวิ�าวิีสติิ- 
โยชื่นสติ (มี ๑๒๐ โยชื่น์เป็็นป็ระมาณ), ไดั้แกั�ห์นทาง .

นิพท์ฺธิุปุฏฺ€าโกิ,  อุปุาสโกิ

 เป็็นทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 นิพทฺธํ  อุป็ฏฺ€าโกั  นิพทฺธุป็ฏฺ€าโกั,  อุป็าสโกั. (นิพทฺธ + อุป็ฏฺ€ากั)
 (อุป็าสโกั) อ.อุบุาสกั  อุป็ฏฺ€าโกั ผู้่้บุํารุง  นิพทฺธํ เน่องนิติย์  นิพทฺธุป็ฏฺ€าโกั ชื่่�อวิ�านิพทฺธุป็ฏฺ€ากั, 
(ผู้่้บุํารุงเน่องนิติย์), ไดั้แกั�อุบุาสกั.
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สภิกิฺขีุโกิ,  วิิห์าโร

 เป็็นสห์บุุพพบุทพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สห์  ภิกัฺขี่ห์ิ  โย  วิติฺติติีติิ  สภิกัฺขีุโกั,  วิิห์าโร. (สห์ + ภิกัฺขีุ)
 โย  (วิิห์าโร) อ.วิิห์ารใดั  วิติฺติติิ ย�อมเป็็นไป็  สห์ กัับุ  ภิกัฺขี่ห์ิ ดั้วิยภิกัษุุ ท.  อิติิ เพราะเห์ติุ
นั�น  (โส  วิิห์าโร) อ.วิิห์ารนั�น  สภิกัฺขีุโกั ชื่่�อวิ�าสภิกัฺขีุกั (เป็็นไป็กัับุดั้วิยภิกัษุุ, มีภิกัษุุ), ไดั้แกั�วิิห์าร.

ผุฏฺ€สรีโร,  อุปุาสโกิ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ผูุ้ฏฺ€ํ  สรีรํ  ยสฺสาติิ  ผูุ้ฏฺ€สรีโร,  อุป็าสโกั. (ผูุ้ฏฺ€ + สรีร)
 สรีรํ อ.สรีระ  (ป็ีติิยา)  ผูุ้ฏฺ€ํ อันอันป็ีติิกัระทบุแล้วิ  ยสฺส  (อุป็าสกัสฺส) ขีองอุบุาสกัใดั  (อติฺถิ) 
มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (โส  อุป็าสโกั) อ.อุบุาสกันั�น  ผูุ้ฏฺ€สรีโร ชื่่�อวิ�าผูุ้ฏฺ€สรีร (มีสรีระอันป็ีติิกัระทบุ
แล้วิ), ไดั้แกั�อุบุาสกั.

อสีติมห์าสาวิกิา

 เป็็นอสมาห์ารทิคุสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อสีติิ  จ  สา  มห์าสาวิกัา  จาติิ  อสีติิมห์าสาวิกัา. (อสีติิ + มห์าสาวิกั)
 อสีติิ  จ อ.แป็ดัสิบุดั้วิย  สา อ.แป็ดัสิบุนั�น  มห์าสาวิกัา  จ เป็็นมห์าสาวิกัดั้วิย  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  อสีติิมห์าสาวิกัา ชื่่�อวิ�าอสีติิมห์าสาวิกั. (มห์าสาวิกั ๘๐ ร่ป็)

มญฺฺจปุี€ปุจฺจตฺถรณท์ีปุเตลฺาท์ีนิ,  วิตฺถูนิ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส โดัยมีอิติรีติรโยคทวิันทสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. มญฺฺจญฺฺจ  ป็ี€ญฺฺจ  ป็จฺจติฺถรณญฺฺจ  ทีโป็  จ  เติลญฺฺจ  มญฺฺจป็ี€ป็จฺจติฺถรณทีป็เติลานิ. (มญฺฺจ 
+ ป็ี€ + ป็จฺจติฺถรณ + ทีป็ + เติล) อิติรีติรโยคทวิันทสมาส
  มญฺฺจํ  จ อ.เติียงดั้วิย  ป็ี€ํ  จ อ.ติั�งดั้วิย  ป็จฺจติฺถรณํ  จ อ.เคร่�องป็่ลาดัดั้วิย  ทีโป็  จ 
อ.ป็ระทีป็ดั้วิย  เติลํ  จ อ.นํ�ามันดั้วิย  มญฺฺจป็ี€ป็จฺจติฺถรณทีป็เติลานิ ชื่่�อวิ�ามญฺฺจป็ี€ป็จฺจติฺถรณทีป็เติล. 
(เติียง ติั�ง เคร่�องป็่ลาดั ป็ระทีป็ และนํ�ามัน)
 ๒. มญฺฺจป็ี€ป็จฺจติฺถรณทีป็เติลานิ  อาทิ  เยสนฺติิ  มญฺฺจป็ี€ป็จฺจติฺถรณทีป็เติลาทีนิ,  วิติฺถ่นิ. 
(มญฺฺจป็ี€ป็จฺจติฺถรณทีป็เติล + อาทิ) ฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส
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  มญฺฺจป็ี€ป็จฺจติฺถรณทีป็เติลานิ อ.เติียง ติั�ง เคร่�องป็่ลาดั ป็ระทีป็ และนํ�ามัน ท.  อาทิ เป็็นติ้น  
เยสํ  (วิติฺถ่นํ) แห์�งวิัติถุ ท. เห์ล�าใดั  (สนฺติิ) มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (ติานิ  วิติฺถ่นิ) อ.วิัติถุ ท. เห์ล�า
นั�น  มญฺฺจป็ี€ป็จฺจติฺถรณทีป็เติลาทีนิ ชื่่�อวิ�า มญฺฺจป็ี€ป็จฺจติฺถรณทีป็เติลาทิ (มีเติียง ติั�ง เคร่�องป็่ลาดั ป็ระทีป็ 
และนํ�ามันเป็็นติ้น), ไดั้แกั�วิัติถุทั�งห์ลาย.  

มญฺฺจาท์ีนิ,  วิตฺถูนิ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 มญฺฺจํ  อาทิ  เยสนฺติิ  มญฺฺจาทีนิ,  วิติฺถ่นิ. (มญฺฺจ + อาทิ)
 มญฺฺจํ อ.เติียง  อาทิ เป็็นติ้น  เยสํ  (วิติฺถ่นํ) แห์�งวิัติถุ ท. เห์ล�าใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  (ติานิ  วิติฺถ่นิ) อ.วิัติถุ ท. เห์ล�านั�น  มญฺฺจาทีนิ ชื่่�อวิ�ามญฺฺจาทิ (มีเติียงเป็็นติ้น), ไดั้แกั�วิัติถุ 
ทั�งห์ลาย.

ปุท์านุปุท์ิกิา,  มนุสฺสา

 เป็็นอัสสัติถิติัทธิติ มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. ป็ทญฺฺจ  อนุป็ทญฺฺจ  ป็ทานุป็ทํ. (ป็ท + อนุป็ท) สมาห์ารทวิันทสมาส 
  ป็ทํ  จ อ.รอยเท้าดั้วิย  อนุป็ทํ  จ อ.รอยเท้าติามดั้วิย  ป็ทานุป็ทํ ชื่่�อวิ�าป็ทานุป็ท. (รอย
เท้าและริอยเท้าตัาม)
 ๒. ป็ทานุป็ทํ  เติสํ  สนฺติีติิ  ป็ทานุป็ทิกัา,  มนุสฺสา. (ป็ทานุป็ท + อิกัป็ัจจัย) อัสสัติถิติัทธิติ
  ป็ทานุป็ทํ อ.รอยเท้าและรอยเท้าติาม  เติสํ  (มนุสฺสานํ) แห์�งมนุษุย์ ท. เห์ล�านั�น  สนฺติิ มี
อย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (เติ  มนุสฺสา) อ.มนุษุย์ ท. เห์ล�านั�น  ป็ทานุป็ทิกัา ชื่่�อวิ�าป็ทานุป็ทิกั (มีรอยเท้า
และรอยเท้าติาม), ไดั้แกั�มนุษุย์ทั�งห์ลาย.
 

ปุตฺตจีวิรานิ

 เป็็นอิติรีติรโยคทวิันทสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็ติฺโติ  จ  จีวิรญฺฺจ  ป็ติฺติจีวิรานิ. (ป็ติฺติ + จีวิร)
 ป็ติฺโติ  จ อ.บุาติรดั้วิย  จีวิรํ  จ อ.จีวิรดั้วิย  ป็ติฺติจีวิรานิ ชื่่�อวิ�าป็ติฺติจีวิร. (บุาติรและจีวิร)
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ธิมฺมสฺสวินท์ิวิโส

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. ธมฺมสฺส  สวินํ  ธมฺมสฺสวินํ,  ทิวิโส. (ธมฺม + สวิน) ฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส
  สวินํ อ.เป็็นที�ฟัง  ธมฺมสฺส ซึ่่�งธรรม  ธมฺมสฺสวินํ ชื่่�อวิ�าธมฺมสฺสวิน (เป็็นที�ฟังธรรม), ไดั้แกั�
วิัน.
 ๒. ธมฺมสฺสวินญฺฺจ  ติํ  ทิวิโส  จาติิ  ธมฺมสฺวินทิวิโส. (ธมฺมสฺสวิน + ทิวิส) วิิเสสนบุุพพบุท- 
กััมมธาริยสมาส
  ธมฺมสฺสวินํ  จ อ.เป็็นที�ฟังซึ่่�งธรรมดั้วิย  ติํ อ.เป็็นที�ฟังซึ่่�งธรรมนั�น  ทิวิโส  จ เป็็นวิันดั้วิย  
อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  ธมฺมสฺสวินทิวิโส ชื่่�อวิ�าธมฺมสฺสวินทิวิส. (วิันเป็็นที�ฟังธรรม)

ธิมฺมสฺสวินํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ธมฺมสฺส  สวินํ  ธมฺมสฺสวินํ. (ธมฺม + สวิน)
 สวินํ อ.กัารฟัง  ธมฺมสฺส ซึ่่�งธรรม  ธมฺมสฺสวินํ ชื่่�อวิ�าธมฺมสฺสวิน. (กัารฟังธรรม)

ธิมฺมสฺสวินกิาโลฺ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. ธมฺมสฺส  สวินํ  ธมฺมสฺสวินํ,  กัาโล. (ธมฺม + สวิน) ฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส
  สวินํ อ.เป็็นที�ฟัง  ธมฺมสฺส ซึ่่�งธรรม  ธมฺมสฺสวินํ ชื่่�อวิ�าธมฺมสฺสวิน (เป็็นที�ฟังธรรม), ไดั้แกั�
กัาล.
 ๒. ธมฺมสฺสวินญฺฺจ  ติํ  กัาโล  จาติิ  ธมฺมสฺวินกัาโล. (ธมฺมสฺสวิน + กัาล) วิิเสสนบุุพพบุท- 
กััมมธาริยสมาส
  ธมฺมสฺสวินํ  จ อ.เป็็นที�ฟังซึ่่�งธรรมดั้วิย  ติํ อ.เป็็นที�ฟังซึ่่�งธรรมนั�น  กัาโล  จ เป็็นกัาลดั้วิย  
อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  ธมฺมสฺสวินกัาโล ชื่่�อวิ�าธมฺมสฺสวินกัาล. (กัาลเป็็นที�ฟังธรรม)
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โสตุกิามา,  มนุสฺสา

 เป็็นจติุติถีติัป็ป็ุริสสมาส, กัิติันติสมาส, กััติติุร่ป็, กััติติุสาธนะ มีวิิเคราะห์์วิ�า
 โสติุํ  กัาเมนฺติีติิ  โสติุกัามา,  มนุสฺสา. (โสติุํสทฺท่ป็ป็ท + กัมุ  กันฺติิยํ ในควิามใคร� + ณป็ัจจัย)
 (เย  มนุสฺสา) อ.มนุษุย์ ท. เห์ล�าใดั  กัาเมนฺติิ ย�อมใคร�  โสติุํ เพ่�ออันฟัง  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  
(เติ  มนุสฺสา) อ.มนุษุย์ ท. เห์ล�านั�น  โสติุกัามา ชื่่�อวิ�าโสติุกัาม (ผู้่้ป็ระสงค์จะฟัง), ไดั้แกั�มนุษุย์ทั�งห์ลาย.

เอกิปฺุปุห์าโร

 เป็็นอสมาห์ารทิคุสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 เอโกั  จ  โส  ป็ห์าโร  จาติิ  เอกัป็ฺป็ห์าโร. (เอกั + ป็ห์าร)
 เอโกั  จ อ.ครั�งเดัียวิดั้วิย  โส อ.ครั�งเดัียวินั�น  ป็ห์าโร  จ เป็็นกัารป็ระห์ารดั้วิย  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  เอกัป็ฺป็ห์าโร ชื่่�อวิ�าเอกัป็ฺป็ห์าร. (กัารป็ระห์ารครั�งเดัียวิ)

ฆนวิสฺสํ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ฆนญฺฺจ  ติํ  วิสฺสญฺฺจาติิ  ฆนวิสฺสํ. (ฆน + วิสฺส)
 ฆนํ  จ อ.ล่กัเห์็บุดั้วิย  ติํ อ.ล่กัเห์็บุนั�น  วิสฺสํ  จ เป็็นฝนดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  ฆนวิสฺสํ  
ชื่่�อวิ�าฆนวิสฺส. (ฝนล่กัเห์็บุ)  

จาตุท์ีปุกิมห์าเมโฆ

 เป็็นสัติติมีติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีอสมาห์ารทิคุสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. จติฺติาโร  ทีป็กัา  จาติุทีป็กัา. (จติุ + ทีป็กั) อสมาห์ารทิคุสมาส
  ทีป็กัา อ.ทวิีป็ ท.  จติฺติาโร สี�  จาติุทีป็กัา ชื่่�อวิ�าจาติุทีป็กั. (ทวิีป็ ๔)
 ๒. จาติุทีป็เกัสุ  อุฏฺ€ิโติ  มห์าเมโฆ  จาติุทีป็กัมห์าเมโฆ. (จาติุทีป็กั + อุฏฺ€ิติ + มห์าเมฆ) 
สัติติมีติัป็ป็ุริสสมาส, มัชื่เฌโลป็ะ ลบุ อุฏฺ€ิติศััพท์
  มห์าเมโฆ อ.มห์าเมฆ  อุฏฺ€ิโติ อันติั�งขี่�นแล้วิ  จาติุทีป็เกัสุ ในทวิีป็สี� ท.  จาติุทีป็กัมห์าเมโฆ 
ชื่่�อวิ�าจาติุทีป็กัมห์าเมฆ. (มห์าเมฆที�ติั�งขี่�นใน ๔ ทวิีป็)
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ขีนฺธิธิาตุอายตนโพธิิปุกิฺขีิยธิมฺมา

 เป็็นอิติรีติรโยคทวิันทสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ขีนฺธา  จ  ธาตัโย  จ  อายตันานิ  จ  โพธิป็กัฺขีิยธมฺมา  จ  ขีนฺธธาตัุอายตันโพธิป็กัฺขีิยธมฺมา. 
(ขีนฺธ + ธาตัุ + อายตัน + โพธิป็กัฺขีิยธมฺม) 
 ขีนฺธา  จ อ.ขีันธ์ ท. ดั้วิย  ธาติโย  จ อ.ธาติุ ท. ดั้วิย  อายตินานิ  จ อ.อายตินะ ท. ดั้วิย  
โพธิป็กัฺขีิยธมฺมา  จ อ.โพธิป็ักัขีิยธรรม ท. ดั้วิย  ขีนฺธธาติุอายตินโพธิป็กัฺขีิยธมฺมา ชื่่�อวิ�าขีนฺธธาติุอายติน-
โพธิป็กัฺขีิยธมฺม. (ขีันธ์ ธาติุ อายตินะ และโพธิป็ักัขีิยธรรม) 

อรห์ตฺตนิกิูโฏ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. อรห์นฺติสฺส  ภาโวิ  อรห์ติฺติํ. (อรห์นฺติ + ติฺติป็ัจจัย) ภาวิติัทธิติ
  ภาโวิ อ.ควิามเป็็น  อรห์นฺติสฺส แห์�งพระอรห์ันติ์  อรห์ติฺติํ ชื่่�อวิ�าอรห์ติฺติ. (ควิามเป็็น 
พระอรห์ันติ์, พระอรห์ัติ)
 ๒. อรห์ติฺติสฺส  นิกั่โฏ  อรห์ติฺตินิกั่โฏ. (อรห์ติฺติ + นิกั่ฏ) ฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส
  นิกั่โฏ อ.ยอดั  อรห์ติฺติสฺส แห์�งพระอรห์ัติ  อรห์ติฺตินิกั่โฏ ชื่่�อวิ�าอรห์ติฺตินิกั่ฏ. (ยอดัแห์�ง 
พระอรห์ัติ)

ธิมฺมกิถา

 เป็็นทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ธมฺมํ  กัถา  ธมฺมกัถา. (ธมฺม + กัถา)
 กัถา อ.วิาจาเป็็นเคร่�องกัล�าวิ  ธมฺมํ ซึ่่�งธรรม  ธมฺมกัถา ชื่่�อวิ�าธมฺมกัถา. (วิาจาเป็็นเคร่�องกัล�าวิ
ธริริม, ธริริมกัถา)

อรห์ตฺตปฺุปุตฺโต,  ปุุคฺคโลฺ

 เป็็นทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. อรห์นฺติสฺส  ภาโวิ  อรห์ติฺติํ. (อรห์นฺติ + ติฺติป็ัจจัย) ภาวิติัทธิติ
  ภาโวิ อ.ควิามเป็็น  อรห์นฺติสฺส แห์�งพระอรห์ันติ์  อรห์ติฺติํ ชื่่�อวิ�าอรห์ติฺติ. (ควิามเป็็น 
พระอรห์ันติ์, พระอรห์ัติ)
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 ๒. อรห์ติฺติํ  ป็ติฺโติ  อรห์ติฺติป็ฺป็ติฺโติ,  ป็ุคฺคโล. (อรห์ติฺติ + ป็ติฺติ) ทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส
  (ป็ุคฺคโล) อ.บุุคคล  ป็ติฺโติ ผู้่้บุรรลุแล้วิ  อรห์ติฺติํ ซึ่่�งควิามเป็็นแห์�งพระอรห์ันติ์  อรห์ติฺติป็ฺ-
ป็ติฺโติ ชื่่�อวิ�าอรห์ติฺติป็ฺป็ติฺติ (ผู้่้บุรรลุควิามเป็็นพระอรห์ันติ์, ควิามเป็็นพระอรห์ัติ), ไดั้แกั�บุุคคล.

เสสชนา

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 เสสา  จ  เติ  ชื่นา  จาติิ  เสสชื่นา. (เสส + ชื่น) 
 เสสา  จ อ.ผู้่้เห์ล่อ ท. ดั้วิย  เติ อ.ผู้่้เห์ล่อ ท. เห์ล�านั�น  ชื่นา  จ เป็็นชื่นดั้วิย  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  เสสชื่นา ชื่่�อวิ�าเสสชื่น. (ชื่นผู้่้เห์ล่อ)

ชาติท์ุกิฺขีาท์ีนิ,  ท์ุกิฺขีานิ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส โดัยมีสัติติมีติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. ชื่าติิยํ  ทุกัฺขีํ  ชื่าติิทุกัฺขีํ. (ชื่าติิ + ทุกัฺขี) สัติติมีติัป็ป็ุริสสมาส
  ทุกัฺขีํ อ.ควิามทุกัขี์  ชื่าติิยํ ในเพราะกัารเกัิดั  ชื่าติิทุกัฺขีํ ชื่่�อวิ�าชื่าติิทุกัฺขี. (ควิามทุกัขี์ในเพราะ
กัาริเกัิด)
 ๒. ชื่าติิทุกัฺขีํ  อาทิ  เยสนฺติิ  ชื่าติิทุกัฺขีาทีนิ,  ทุกัฺขีานิ. (ชื่าติิทุกัฺขี + อาทิ) ฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยา-
ธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส
  ชื่าติิทุกัฺขีํ อ.ควิามทุกัขี์ในเพราะกัารเกัิดั  อาทิ เป็็นติ้น  เยสํ  (ทุกัฺขีานํ) แห์�งทุกัขี์ ท. เห์ล�า
ใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (ติานิ  ทุกัฺขีานิ) อ.ทุกัขี์ ท. เห์ล�านั�น  ชื่าติิทุกัฺขีาทีนิ ชื่่�อวิ�า 
ชื่าติิทุกัฺขีาทิ (มีทุกัขี์ในเพราะกัารเกัิดัเป็็นติ้น), ไดั้แกั�ทุกัขี์ทั�งห์ลาย.

นิรยท์ุกิฺขีาท์ีนิ,  ท์ุกิฺขีานิ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส โดัยมีสัติติมีติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. นิรเย  ทุกัฺขีํ  นิรยทุกัฺขีํ. (นิรย + ทุกัฺขี) สัติติมีติัป็ป็ุริสสมาส
  ทุกัฺขีํ อ.ควิามทุกัขี์  นิรเย ในนรกั  นิรยทุกัฺขีํ ชื่่�อวิ�านิรยทุกัฺขี. (ควิามทุกัขี์ในนรกั)
 ๒. นิรยทุกัฺขีํ  อาทิ  เยสนฺติิ  นิรยทุกัฺขีาทีนิ,  ทุกัฺขีานิ. (นิรยทุกัฺขี + อาทิ) ฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยา-
ธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส
  นิรยทุกัฺขีํ อ.ควิามทุกัขี์ในนรกั  อาทิ เป็็นติ้น  เยสํ  (ทุกัฺขีานํ) แห์�งทุกัขี์ ท. เห์ล�าใดั  (อติฺถิ) 
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มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (ติานิ  ทุกัฺขีานิ) อ.ทุกัขี์ ท. เห์ล�านั�น  นิรยทุกัฺขีาทีนิ ชื่่�อวิ�านิรยทุกัฺขีาทิ (มีทุกัขี์
ในนรกัเป็็นติ้น), ไดั้แกั�ทุกัขี์ทั�งห์ลาย.

ปุท์ภาโณ

 เป็็นติติิยาติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็เทน  ภิาโณี  ป็ทภิาโณี. (ป็ท + ภิาณี)
 ภาโณ อ.กัารกัล�าวิ  ป็เทน ดั้วิยบุท  ป็ทภาโณ ชื่่�อวิ�าป็ทภาณ. (กัารกัล�าวิดั้วิยบุท)

อุปุฏฺ€ากิมนุสฺสา

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อุป็ฏฺ€ากัา  จ  เตั  มนุสฺสา  จาตัิ  อุป็ฏฺ€ากัมนุสฺสา. (อุป็ฏฺ€ากั + มนุสฺส)
 อุป็ฏฺ€ากัา  จ อ.ผู้่้อุป็ัฏฐีากั ท. ดั้วิย  เติ อ.ผู้่้อุป็ัฏฐีากั ท. เห์ล�านั�น  มนุสฺสา  จ เป็็นมนุษุย์
ดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  อุป็ฏฺ€ากัมนุสฺสา ชื่่�อวิ�าอุป็ฏฺ€ากัมนุสฺส. (มนุษุย์ผู้่้อุป็ัฏฐีากั, มนุษุย์ผู้่้บุํารุง)

ท์ิฏฺ€ปุุพฺโพ,  ปุุคฺคโลฺ

 เป็็นอยุติติัติถสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ทิฏฺโ€  ป็ุพฺพนฺติิ  ทิฏฺ€ป็ุพฺโพ,  ป็ุคฺคโล. (ทิฏฺ€ + ป็ุพฺพ)
 (ป็ุคฺคโล) อ.บุุคคล  (อมฺเห์ห์ิ) อันเรา ท.  ทิฏฺโ€ เห์็นแล้วิ  ป็ุพฺพํ ในกัาลกั�อน  อิติิ เพราะเห์ติุ
นั�น  ทิฏฺ€ป็ุพฺโพ ชื่่�อวิ�าทิฏฺ€ป็ุพฺพ (อันพวิกัเราเคยเห์็นแล้วิ), ไดั้แกั�บุุคคล.

มาตาปุิตุปุฏฺ€านํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีอิติรีติรโยคทวิันทสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. มาติา  จ  ป็ิติา  จ  มาติาป็ิติโร. (มาติุ + ป็ิติุ) อิติรีติรโยคทวิันทสมาส
  มาติา  จ อ.มารดัาดั้วิย  ป็ิติา  จ อ.บุิดัาดั้วิย  มาติาป็ิติโร ชื่่�อวิ�ามาติาป็ิติุ (มารดัาและ
บิดา)
 ๒. มาติาป็ิติ่นํ  อุป็ฏฺ€านํ  มาติาป็ิติุป็ฏฺ€านํ. (มาติาป็ิติุ + อุป็ฏฺ€าน) ฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส
  อุป็ฏฺ€านํ อ.กัารบุํารุง  มาติาป็ิติ่นํ ซึ่่�งมารดัาและบุิดัา ท.  มาติาป็ิติุป็ฏฺ€านํ ชื่่�อวิ�ามาติา- 
ป็ิติุป็ฏฺ€าน. (กัารบุํารุงมารดัาบุิดัา) 
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ธิมฺมปุท์ํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ธมฺมสฺส  ป็ทํ  ธมฺมป็ทํ. (ธมฺม + ป็ท)
 ป็ทํ อ.บุท  ธมฺมสฺส แห์�งธรรม  ธมฺมป็ทํ ชื่่�อวิ�าธมฺมป็ท. (บุทแห์�งธรรม)

ปุจฺจูสสมโย

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็จฺจูโส  จ  โส  สมโย  จาตัิ  ป็จฺจูสสมโย. (ป็จฺจูส + สมย) 
 ป็จฺจ่โส  จ อ.เป็็นที�ขีจัดัเสียเฉัพาะซึ่่�งควิามม่ดัดั้วิย  โส อ.เป็็นที�ขีจัดัเสียเฉัพาะซึ่่�งควิามม่ดันั�น  
สมโย  จ เป็็นสมัยดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  ป็จฺจ่สสมโย ชื่่�อวิ�าป็จฺจ่สสมย. (สมัยใกัล้สวิ�าง)
 

ญฺาณชาลฺํ

 เป็็นอวิธารณบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ญฺาณเมวิ  ชื่าลํ  ญฺาณชื่าลํ. (ญฺาณ + ชื่าล)
 ญฺาณํ  เอวิ อ.ญาณนั�นเทียวิ  ชื่าลํ เป็็นขี�าย  ญฺาณชื่าลํ ชื่่�อวิ�าญฺาณชื่าล. (ขี�ายค่อญาณ)

นิรยคามิโน,  อุปุฏฺ€ากิา

 เป็็นทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส, กัิติันติสมาส, กััติติร่ป็, ติัสสีลสาธนะ มีวิิเคราะห์์วิ�า
 นิรยํ  คจฺฉันฺติิ  สีเลนาติิ  นิรยคามิโน,  อุป็ฏฺ€ากัา. (นิรยสทฺท่ป็ป็ท + คมุ  คติิมฺห์ิ ในกัารไป็ 
+ ณีีป็ัจจัย) 
 (เย  อุป็ฏฺ€ากัา) อ.อุป็ัฏฐีากั ท. เห์ล�าใดั  คจฺฉันฺติิ ย�อมไป็  นิรยํ ส่�นรกั  สีเลน โดัยป็กัติิ  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  (เติ  อุป็ฏฺ€ากัา) อ.อุป็ัฏฐีากั ท. เห์ล�านั�น  นิรยคามิโน ชื่่�อวิ�านิรยคามี (ผู้่้ไป็ส่�นรกัโดัย
ป็กัติิ), ไดั้แกั�อุป็ัฏฐีากัทั�งห์ลาย.

เมตฺตจิตฺตํ

 เป็็นติติิยาติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 เมติฺเติน  ยุติฺติํ  จิติฺติํ  เมติฺติจิติฺติํ. (เมติฺติ + จิติฺติ) 
 จิติฺติํ อ.จิติ  ยุติฺติํ ดัวิงป็ระกัอบุแล้วิ  เมติฺเติน ดั้วิยเมติติา  เมติฺติจิติฺติํ ชื่่�อวิ�าเมติฺติจิติฺติ. (จิติ
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ดัวิงป็ระกัอบุดั้วิยเมติติา, เมติติาจิติ)

ยาคุภตฺตาท์ีนิ,  วิตฺถูนิ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีอิติรีติรโยคทวิันทสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี� 
 ๑. ยาคุ  จ  ภติฺติญฺฺจ  ยาคุภติฺติานิ. (ยาคุ + ภติฺติ) อิติรีติรโยคทวิันทสมาส
  ยาคุ  จ อ.ขี้าวิติ้มดั้วิย  ภติฺติํ  จ อ.ขี้าวิสวิยดั้วิย  ยาคุภติฺติานิ ชื่่�อวิ�ายาคุภติฺติ. (ขี้าวิติ้ม
และขี้าวิสวิย)
 ๒. ยาคุภติฺติานิ  อาทิ  เยสนฺติิ  ยาคุภติฺติาทีนิ,  วิติฺถ่นิ. (ยาคุภติฺติ + อาทิ) ฉััฏฐีีทวิิป็ท- 
ติุลยาธิรณพห์ุพพีห์ิสมาส
  ยาคุภติฺติานิ อ.ขี้าวิติ้มและขี้าวิสวิย ท.  อาทิ เป็็นติ้น  เยสํ  (วิติฺถ่นํ แห์�งวิัติถุ ท. เห์ล�าใดั  
(สนฺติิ) มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (ติานิ  วิติฺถ่นิ) อ.วิัติถุ ท. เห์ล�านั�น  ยาคุภติฺติาทีนิ ชื่่�อวิ�ายาคุภติฺติาทิ 
(มีขี้าวิติ้มและขี้าวิสวิยเป็็นติ้น), ไดั้แกั�วิัติถุทั�งห์ลาย.

สรีรปุฏิชคฺคนํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สรีรสฺส  ป็ฏิชื่คฺคนํ สรีรป็ฏิชื่คฺคนํ. (สรีร + ป็ฏิชื่คฺคน)
 ป็ฏิชื่คฺคนํ อ.กัารป็ระคับุป็ระคอง  สรีรสฺส ซึ่่�งสรีระ  สรีรป็ฏิชื่คฺคนํ ชื่่�อวิ�าสรีรป็ฏิชื่คฺคน. (กัารป็ระ
คับุป็ระคองสรีระ)

ภิกิฺขีาจารเวิลฺา

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีจติุติถีติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. ภิิกัฺขีาย  จาโริ  ภิิกัฺขีาจาโริ. (ภิิกัฺขีา + จาริ) จตัุตัถีตััป็ป็ุริิสสมาส
  จาโร อ.เป็็นที�เที�ยวิไป็  ภิกัฺขีาย เพ่�อภิกัษุา  ภิกัฺขีาจาโร ชื่่�อวิ�าภิกัฺขีาจาร. (เป็็นที�เที�ยวิไป็เพ่�อ
ภิกัษุา)
 ๒. ภิิกัฺขีาจาโริ  จ  โส  เวิลา  จาตัิ  ภิิกัฺขีาจาริเวิลา. (ภิิกัฺขีาจาริ + เวิลา) วิิเสสนบุพพบท- 
กััมมธาริยสมาส
  ภิกัฺขีาจาโร  จ อ.เป็็นที�เที�ยวิไป็เพ่�อภิกัษุาดั้วิย  โส อ.เป็็นที�เที�ยวิไป็เพ่�อภิกัษุานั�น  เวิลา  จ 
เป็็นเวิลาดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  ภิกัฺขีาจารเวิลา ชื่่�อวิ�าภิกัฺขีาจารเวิลา. (เวิลาเป็็นที�เที�ยวิไป็เพ่�อภิกัษุา)
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คมนเวิลฺา

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 คมนญฺฺจ  ติํ  เวิลา  จาติิ  คมนเวิลา. (คมน + เวิลา)
 คมนํ  จ อ.เป็็นที�ไป็ดั้วิย  ติํ อ.เป็็นที�ไป็นั�น  เวิลา  จ เป็็นเวิลาดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  คมน-
เวิลา ชื่่�อวิ�าคมนเวิลา. (เวิลาเป็็นที�ไป็)

เอกิจิตฺตกิฺขีโณ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีอสมาห์ารทิคุสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. เอกัญฺฺจ  ติํ  จิติฺติญฺฺจาติิ  เอกัจิติฺติํ. (เอกั + จิติฺติ) อสมาห์ารทิคุสมาส
  เอกัํ  จ อ.ดัวิงเดัียวิดั้วิย  ติํ อ.ดัวิงเดัียวินั�น  จิติฺติํ  จ เป็็นจิติดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  
เอกัจิติฺติํ ชื่่�อวิ�าเอกัจิติฺติ. (จิติดัวิงเดัียวิ)
 ๒. เอกัจิตัฺตัสฺส  ขีโณี  เอกัจิตัฺตักัฺขีโณี. (เอกัจิตัฺตั + ขีณี) ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส
  ขีโณ อ.ขีณะ  เอกัจิติฺติสฺส แห์�งจิติดัวิงเดัียวิ  เอกัจิติฺติกัฺขีโณ ชื่่�อวิ�าเอกัจิติฺติกัฺขีณ. (ขีณะ 
แห์�งจิติดัวิงเดัียวิ)

สกิลฺคาโม

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สกัโล  จ  โส  คาโม  จาติิ  สกัลคาโม. (สกัล + คาม)
 สกัโล  จ อ.ทั�งสิ�นดั้วิย  โส อ.ทั�งสิ�นนั�น  คาโม  จ เป็็นห์ม่�บุ้านดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  สกัล-
คาโม ชื่่�อวิ�าสกัลคาม. (ห์ม่�บุ้านทั�งสิ�น)

เอกิโกิลฺาห์โลฺ

 เป็็นอสมาห์ารทิคุสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 เอโกั  จ  โส  โกัลาห์โล  จาติิ  เอกัโกัลาห์โล. (เอกั + โกัลาห์ล)
 เอโกั  จ อ.เดัียวิกัันดั้วิย  โส อ.เดัียวิกัันนั�น  โกัลาห์โล  จ เป็็นควิามโกัลาห์ลดั้วิย  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  เอกัโกัลาห์โล ชื่่�อวิ�าเอกัโกัลาห์ล. (ควิามโกัลาห์ลเป็็นอันเดัียวิกััน)
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อุท์คฺคจิตฺตา,  ชนา

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อุทคฺคํ  จิติฺติํ  เยสนฺติิ  อุทคฺคจิติฺติา,  ชื่นา. (อุทคฺค + จิติฺติ)
 จิติฺติํ อ.จิติ  อุทคฺคํ ไป็ในเบุ่�องบุน  เยสํ  (ชื่นานํ) แห์�งชื่น ท. เห์ล�าใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  (เติ  ชื่นา) อ.ชื่น ท. เห์ล�านั�น  อุทคฺคจิติฺติา ชื่่�อวิ�าอุทคฺคจิติฺติ (ผู้่้มีจิติไป็ในเบุ่�องบุน), ไดั้แกั� 
ชื่นทั�งห์ลาย.

คามวิาสิโน,  ชนา

 เป็็นสัติติมีติัป็ป็ุริสสมาส, กัิติันติสมาส, กััติติุร่ป็, ติัสสีลสาธนะ มีวิิเคราะห์์วิ�า
 คาเม  วิสนฺติิ  สีเลนาติิ  คามวิาสิโน,  ชื่นา. (คามสทฺท่ป็ป็ท + วิส  นิวิาเส ในกัารอย่� + ณี
ป็ัจจัย)
 (เย  ชื่นา) อ.ชื่น ท. เห์ล�าใดั  วิสนฺติิ ย�อมอย่�  คาเม ในห์ม่�บุ้าน  สีเลน โดัยป็กัติิ  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  (เติ  ชื่นา) อ.ชื่น ท. เห์ล�านั�น  คามวิาสิโน ชื่่�อวิ�าคามวิาสี (ผู้่้อย่�ในห์ม่�บุ้านโดัยป็กัติิ, ชื่าวิบุ้าน), 
ไดั้แกั�ชื่นทั�งห์ลาย.

ปุตฺตฏฺ€านํ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็ติฺติญฺฺจ  ติํ  €านญฺฺจาติิ  ป็ติฺติฏฺ€านํ. (ป็ติฺติ + €าน)
 ป็ติฺติํ  จ อ.อันถ่งแล้วิดั้วิย  ติํ อ.อันถ่งแล้วินั�น  €านํ  จ เป็็นที�ดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  
ป็ติฺติฏฺ€านํ ชื่่�อวิ�าป็ติฺติฏฺ€าน. (ที�อันถ่งแล้วิ)

ภตฺตกิิจฺจํ

 เป็็นติติิยาติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ภติฺเติน  กัิจฺจํ  ภติฺติกัิจฺจํ. (ภติฺติ + กัิจฺจ)
 กัิจฺจํ อ.กัิจ  ภติฺเติน ดั้วิยภัติร  ภติฺติกัิจฺจํ ชื่่�อวิ�าภติฺติกัิจฺจ. (กัิจดั้วิยภัติร)
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กิุลฺุปุโกิ,  สามเณโร

 เป็็นทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส, กัิติันติสมาส, กััติติุร่ป็, กััติติุสาธนะ มีวิิเคราะห์์วิ�า
 กัุลํ  อุป็คจฺฉัติีติิ  กัุลุป็โกั,  สามเณโร. (กัุลสทฺท่ป็ป็ท + อุป็ + คมุ  คติิมฺห์ิ ในกัารไป็ + กัฺวิิ
ป็ัจจัย) 
 (โย  สามเณโร) อ.สามเณรใดั  อุป็คจฺฉัติิ ย�อมเขี้าถ่ง  กัุลํ ซึ่่�งติระกั่ล  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (โส  
สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  กัุลุป็โกั ชื่่�อวิ�ากัุลุป็กั (ผู้่้เขี้าถ่งติระกั่ล), ไดั้แกั�สามเณร.

พุท์ฺธิท์สฺสนํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 พุทฺธสฺส  ทสฺสนํ  พุทฺธทสฺสนํ. (พุทฺธ + ทสฺสน)
 ทสฺสนํ อ.กัารเห์็น  พุทฺธสฺส ซึ่่�งพระพุทธเจ้า  พุทฺธทสฺสนํ ชื่่�อวิ�าพุทฺธทสฺสน. (กัารเห์็นพระพุทธเจ้า)

อาราธินสมตฺโถ,  อยฺโย

 เป็็นจติุติถีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราห์์วิ�า
 อาริาธนาย  สมตัฺโถ  อาริาธนสมตัฺโถ,  อยฺโย. (อาริาธน + สมตัฺถ)
 (อยฺโย) อ.พระคุณเจ้า  สมติฺโถ ผู้่้สามารถ  อาราธนาย เพ่�ออันให์้ยินดัี  อาราธนสมติฺโถ ชื่่�อวิ�า
อาราธนสมติฺถ (ผู้่้สามารถเพ่�อจะให์้ยินดัี), ไดั้แกั�พระคุณเจ้า.

กิุท์ฺธิมนุสฺสา 

  เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 กัุทฺธา  จ  เตั  มนุสฺสา  จาตัิ  กัุทฺธมนุสฺสา. (กัุทฺธ + มนุสฺส)
 กัุทฺธา  จ อ.ผู้่้โกัรธแล้วิ ท. ดั้วิย  เติ อ.ผู้่้โกัรธแล้วิ ท. เห์ล�านั�น  มนุสฺสา  จ เป็็นมนุษุย์ดั้วิย  
อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  กัุทฺธมนุสฺสา ชื่่�อวิ�ากัุทฺธมนุสฺส. (มนุษุย์ผู้่้โกัรธแล้วิ)

ตุฏฺ€มนุสฺสา

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ตัุฏฺ€า  จ  เตั  มนุสฺสา  จาตัิ  ตัุฏฺ€มนุสฺสา. (ตัุฏฺ€ + มนุสฺส)
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 ติุฏฺ€า  จ อ.ผู้่้ยินดัีแล้วิ ท. ดั้วิย  เติ อ.ผู้่้ยินดัีแล้วิ ท. เห์ล�านั�น  มนุสฺสา  จ เป็็นมนุษุย์ดั้วิย  
อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  ติุฏฺ€มนุสฺสา ชื่่�อวิ�าติุฏฺ€มนุสฺส. (มนุษุย์ผู้่้ยินดัีแล้วิ)

อนุโมท์นาวิสานํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อนุโมทนสฺส  อวิสานํ  อนุโมทนาวิสานํ. (อนุโมทน + อวิสาน)
 อวิสานํ อ.กัาลเป็็นที�สิ�นสุดัลง  อนุโมทนสฺส แห์�งกัารอนุโมทนา  อนุโมทนาวิสานํ ชื่่�อวิ�าอนุโมทนา-
วิสาน. (กัาลเป็็นที�สิ�นสุดัลงแห์�งกัารอนุโมทนา)

โสตาปุตฺติผลฺาท์ีนิ,  อริยผลฺานิ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 โสติาป็ติฺติิผู้ลํ  อาทิ  เยสนฺติิ  โสติาป็ติฺติิผู้ลาทีนิ,  อริยผู้ลานิ. (โสติาป็ติฺติิผู้ล + อาทิ)
 โสติาป็ติฺติิผู้ลํ อ.โสดัาป็ัติติิผู้ล  อาทิ เป็็นติ้น  เยสํ  (อริยผู้ลานํ) แห์�งอริยผู้ล ท. เห์ล�าใดั  
(อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (ติานิ  อริยผู้ลานิ) อ.อริยผู้ล ท. เห์ล�านั�น  โสติาป็ติฺติิผู้ลาทีนิ ชื่่�อวิ�า
โสติาป็ติฺติผู้ลาทิ (มีโสดัาป็ัติติิผู้ลเป็็นติ้น), ไดั้แกั�อริยผู้ลทั�งห์ลาย.

ท์สฺสิตปฺุปุเท์โส

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ทสฺสิโตั  จ  โส  ป็เทโส  จาตัิ  ทสฺสิตัป็ฺป็เทโส. (ทสฺสิตั + ป็เทส)
 ทสฺสิโติ  จ อ.อันถ่กัแสดังแล้วิดั้วิย  โส อ.อันถ่กัแสดังแล้วินั�น  ป็เทโส  จ เป็็นป็ระเทศัดั้วิย  
อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  ทสฺสิติป็ฺป็เทโส ชื่่�อวิ�าทสฺสิติป็ฺป็เทส. (ป็ระเทศัที�ถ่กัแสดังแล้วิ) 

อิตฺถนฺนาโม,  ปุเท์โส

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อิติฺถํ  อิติิ  นามํ  ยสฺสาติิ  อิติฺถนฺนาโม,  ป็เทโส. (อิติฺถํ + นาม)
 นามํ อ.ชื่่�อ  อิติฺถํ  อิติิ วิ�าอย�างนี�  ยสฺส  (ป็เทสสฺส) แห์�งป็ระเทศัใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  (โส  ป็เทโส) อ.ป็ระเทศันั�น  อิติฺถนฺนาโม ชื่่�อวิ�าอิติฺถนฺนาม (มีชื่่�อวิ�าอย�างนี�), ไดั้แกั�ป็ระเทศั.
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ปุพฺพตมตฺถกิํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็พฺพติสฺส  มติฺถกัํ  ป็พฺพติมติฺถกัํ. (ป็พฺพติ + มติฺถกั)
 มติฺถกัํ อ.ยอดั  ป็พฺพติสฺส แห์�งภ่เขีา  ป็พฺพติมติฺถกัํ ชื่่�อวิ�าป็พฺพติมติฺถกั. (ยอดัภ่เขีา)

ท์ุกิฺขีิตกิาโลฺ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. ทุกัฺขีํ  อิโติ  ทุกัฺขีิโติ,  กัาโล. (ทุกัฺขี + อิติ) ทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส
  (กัาโล) อ.กัาล  อิโติ เป็็นที�ถ่งแล้วิ  ทุกัฺขีํ ซึ่่�งควิามทุกัขี์  ทุกัฺขีิโติ ชื่่�อวิ�าทุกัฺขีิติ (เป็็นที�ถ่งแล้วิ
ซึ่่�งทุกัขี์), ไดั้แกั�กัาล.
 ๒. ทุกัฺขีิโตั  จ  โส  กัาโล  จาตัิ  ทุกัฺขีิตักัาโล. (ทุกัฺขีิตั + กัาล) วิิเสสนบุพพบทกััมมธาริย
สมาส
  ทุกัฺขีิโติ  จ อ.เป็็นที�ถ่งแล้วิซึ่่�งทุกัขี์ดั้วิย  โส อ.เป็็นที�ถ่งแล้วิซึ่่�งทุกัขี์นั�น  กัาโล  จ เป็็นกัาล
ดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  ทุกัฺขีิติกัาโล ชื่่�อวิ�าทุกัฺขีิติกัาล. (กัาลเป็็นที�ถ่งทุกัขี์, คราวิป็ระสบุทุกัขี์)

อติเรกิตรํ,  ปุคฺฆริตอสฺสุ

 เป็็นวิิเสสติัทธิติ มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อิทมิเมสํ  วิิเสเสน  อติิเรกันฺติิ  อติิเรกัติรํ,  ป็คฺฆริติอสฺสุ. (อติิเรกั + ติรป็ัจจัย)
 อิทํ  (ป็คฺฆริติอสฺสุ)  อิเมสํ  (ป็คฺฆริติอสฺส่นํ) อ.- แห์�งนํ�าติาอันไห์ลออกัแล้วิ ท. เห์ล�านี�ห์นา 
-นํ�าติาอันไห์ลออกัแล้วินี�  อติิเรกัํ เป็็นขีองยิ�ง  วิิเสเสน โดัยพิเศัษุ  (โห์ติิ) ย�อมเป็็น  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  
อติิเรกัติรํ ชื่่�อวิ�าอติิเรกัติร (อันยิ�งกัวิ�า), ไดั้แกั�นํ�าติาอันไห์ลออกัแล้วิ.

ปุคฺฆริตอสฺสุ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็คฺฆริติญฺฺจ  จ  ติํ  อสฺสุ  จาติิ  ป็คฺฆริติอสฺสุ. (ป็คฺฆริติ + อสฺสุ)
 ป็คฺฆริติํ  จ อ.อันไห์ลออกัแล้วิดั้วิย  ติํ อ.อันไห์ลออกัแล้วินั�น  อสฺสุ  จ เป็็นนํ�าติาดั้วิย  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  ป็คฺฆริติอสฺสุ ชื่่�อวิ�าป็คฺฆริติอสฺสุ. (นํ�าติาที�ไห์ลออกัแล้วิ)
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อสฺสุชลฺํ

 เป็็นอวิธารณบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อสฺสุเยวิ  ชื่ลํ  อสฺสุชื่ลํ. (อสฺสุ + ชื่ล)
 อสฺสุ  เอวิ อ.นํ�าติานั�นเทียวิ  ชื่ลํ เป็็นนํ�า  อสฺสุชื่ลํ ชื่่�อวิ�าอสฺสุชื่ล. (นํ�าค่อนํ�าติา)

อนปฺุปุกิํ,  อสฺสุชลฺํ

 เป็็นนนิบุาติบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 น  อป็ฺป็กัํ  อนป็ฺป็กัํ,  อสฺสุชื่ลํ. (น + อป็ฺป็กั)
 (อสฺสุชื่ลํ) อ.นํ�าค่อนํ�าติา  อป็ฺป็กัํ นิดัห์น�อย  น ห์ามิไดั้  อนป็ฺป็กัํ ชื่่�อวิ�าอนป็ฺป็กั (ไม�น้อย), ไดั้แกั�
นํ�าค่อนํ�าติา.

สรีรนิกิฺเขีโปุ

 เป็็นทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สรีรํ  นิกัฺเขีโป็  สรีรนิกัฺเขีโป็. (สรีร + นิกัฺเขีป็)
 นิกัฺเขีโป็ อ.กัารทอดัทิ�ง  สรีรํ ซึ่่�งสรีระ  สรีรนิกัฺเขีโป็ ชื่่�อวิ�าสรีรนิกัฺเขีป็. (กัารทอดัทิ�งสรีระ)

อมตฏฺ€านํ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อมติญฺฺจ  ติํ  €านญฺฺจาติิ  อมติฏฺ€านํ. (อมติ + €าน)
 อมติํ  จ อ.เป็็นที�ไม�ติายแล้วิดั้วิย  ติํ อ.เป็็นที�ไม�ติายแล้วินั�น  €านํ  จ เป็็นที�ดั้วิย  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  อมติฏฺ€านํ ชื่่�อวิ�าอมติฏฺ€าน. (ที�เป็็นที�ไม�ติาย)

อุปุสาฬฺห์กินามา,  พฺราห์ฺมณา

 ฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อุป็สาฬฺห์โกั  อิติิ  นามํ  เยสนฺติิ  อุป็สาฬฺห์กันามา,  พฺราห์ฺมณา. (อุป็สาฬฺห์กั + นาม)
 นามํ อ.ชื่่�อ  อุป็สาฬฺห์โกั  อิติิ วิ�าอุป็สาฬห์กัะ  เยสํ  (พฺราห์ฺมณานํ) แห์�งพราห์มณ์ ท. เห์ล�าใดั  
(อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (เติ  พฺราห์ฺมณา) อ.พราห์มณ์ ท. เห์ล�านั�น  อุป็สาฬฺห์กันามา ชื่่�อวิ�า
อุป็สาฬฺห์กันาม (ผู้่้มีชื่่�อวิ�าอุป็สาฬห์กัะ), ไดั้แกั�พราห์มณ์ทั�งห์ลาย.
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อนามตํ

 เป็็นนนิบุาติบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อนาคนฺติฺวิา  มติํ  อนามติํ. (น + อมติ)
 (สติฺเติน) อันสัติวิ์ อนาคนฺติฺวิา  มติํ  ไม�มาติายแล้วิ  อนามติํ ชื่่�อวิ�าอนามติ. (ที�สัติวิ์ไม�มาติาย)  

อมตปุุพฺโพ,  ปุเท์โส

 เป็็นอยุติติัติถสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อมติํ  ป็ุพฺพนฺติิ  อมติป็ุพฺโพ,  ป็เทโส. (อมติ + ป็ุพฺพ)
 (เกันจิ) อันใครๆ  อมติํ ไม�ติายแล้วิ  ป็ุพฺพํ ในกัาลกั�อน  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  อมติป็ุพฺโพ ชื่่�อวิ�า
อมติป็ุพฺพ (อันใครๆ ไม�เคยติายแล้วิ), ไดั้แกั�ป็ระเทศั.

อานนฺท์ตฺเถรสท์ิสา,  เถรา

 เป็็นติติิยาติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีวิิเสสนุติติรบุทกััมมธารยสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. อานนฺโท  จ  โส  เถโริ  จาตัิ  อานนฺทตัฺเถโริ. (อานนฺท + เถริ) วิิเสสนุตัตัริบทกััมมธาริย-
สมาส
  อานนฺโท  จ อ.พระอานนท์ดั้วิย  โส อ.พระอานนท์นั�น  เถโร  จ เป็็นพระเถระดั้วิย  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  อานนฺทติฺเถโร ชื่่�อวิ�าอานนฺทติฺเถร. (พระอานนท์ผู้่้เถระ, พระอานนทเถระ)
 ๒. อานนฺทตัฺเถเริน  สทิสา  อานนฺทตัฺเถริสทิสา,  เถริา. (อานนฺทตัฺเถริ + สทิส) ตัตัิยา- 
ตััป็ป็ุริิสสมาส
  (เถรา) อ.พระเถระ ท.  สทิสา ผู้่้เชื่�นกัับุ  อานนฺทติฺเถเรน ดั้วิยพระอานนท์ผู้่้เถระ   
อานนฺทติฺเถรสทิสา ชื่่�อวิ�าอานนฺทติฺเถรสทิส (ผู้่้เชื่�นกัับุพระอานนทเถระ), ไดั้แกั�พระเถระทั�งห์ลาย.

วิีสวิสฺสสติกิกิาโลฺ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. วิีส  วิสฺสานิ  วิีสวิสฺสานิ. (วิีส + วิสฺส) อสมาห์ารทิคุสมาส
  วิสฺสานิ อ.กัาลฝน ท.  วิีส ยี�สิบุ  วิีสวิสฺสานิ ชื่่�อวิ�าวิีสวิสฺส. (๒๐ ป็ี)
 ๒. วิีสวิสฺสานํ  สติํ  วิีสวิสฺสสติํ. (วิีสวิสฺส + สติ) ฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส
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  สติํ อ.ร้อย  วิีสวิสฺสานํ แห์�งกัาลฝนยี�สิบุ ท.  วิีสวิสฺสสติํ ชื่่�อวิ�าวิีสวิสฺสสติ. (๑๒๐ ป็ี)
 ๓. วิีสวิสฺสสติํ  อสฺส  อติฺถีติิ  วิีสวิสฺสติิโกั,  อานนฺทติฺเถโร. (วิีสวิสฺสสติ + อิกัป็ัจจัย) อัสสัติถิ
ตััทธิตั
  วิีสวิสฺสสติํ อ.ร้อยแห์�งกัาลฝนยี�สิบุ  อสฺส  (อานนฺทติฺเถรสฺส) แห์�งพระอานนท์ผู้่้เถระนั�น  
อติฺถิ มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (โส  อานนฺทติฺเถโร) อ.พระอานนท์ผู้่้เถระนั�น  วิีสวิสฺสสติิโกั ชื่่�อวิ�าวิีสวิสฺส-
สติิกั (ผู้่้มีอายุ ๑๒๐ ป็ี), ไดั้แกั�พระอานนทเถระ.
 ๔. วิีสวิสฺสสตัิกัสฺส  กัาโล  วิีสวิสฺสสตัิกักัาโล. (วิีสวิสฺสสตัิกั + กัาล) ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส
  กัาโล อ.กัาล  วิีสวิสฺสสติิกัสฺส  (อานนฺทติฺเถรสฺส) แห์�งพระอานนท์ผู้่้เถระ มีร้อยแห์�งกัาลฝน
ยี�สิบุ  วิีสวิสฺสสติิกักัาโล ชื่่�อวิ�าวิีสวิสฺสสติิกักัาล. (กัาลแห์�งพระอานนทเถระมีอายุ ๑๒๐ ป็ี)

ปุริกิฺขีีณภาโวิ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็ริิกัฺขีีณีสฺส  ภิาโวิ  ป็ริิกัฺขีีณีภิาโวิ. (ป็ริิกัฺขีีณี + ภิาวิ)
 ภาโวิ อ.ควิามเป็็น  ป็ริกัฺขีีณสฺส  (อายุสงฺขีารสฺส) แห์�งสังขีารค่ออายุ สิ�นไป็รอบุแล้วิ  ป็ริกัฺขีีณ-
ภาโวิ ชื่่�อวิ�าป็ริกัฺขีีณภาวิ. (ควิามที�สังขีารค่ออายุเป็็นสภาพที�สิ�นสุดัรอบุแล้วิ)

อุภยตีรวิาสิกิา,  ชนา

 เป็็นสัติติมีติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีอสมาห์ารทิคุสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑.  อุภยานิ  ติีรานิ  อุภยติีรานิ. (อุภย + ติีร) อสมาห์ารทิคุสมาส
  ติีรานิ อ.ฝั�ง ท.  อุภยานิ ทั�งสอง  อุภยติีรานิ ชื่่�อวิ�าอุภยติีร. (ฝั�งทั�งสอง)
 ๒. อุภยติีเรสุ  วิสนฺติิ  สีเลนาติิ  อุภยติีรวิาสิกัา,  ชื่นา. (อุภยติีร + วิส  นิวิาเส ในกัารอย่�  
+ ณีีป็ัจจัย) สัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาส, กัิตัันตัสมาส, กััตัตัุริูป็, ตััสสีลสาธนะ
  (เย  ชื่นา) อ.ชื่น ท. เห์ล�าใดั  วิสนฺติิ ย�อมอย่�  อุภยติีเรสุ ในฝั�งทั�งสอง ท.  สีเลน โดัย
ป็กัติิ  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (เติ  ชื่นา) อ.ชื่น ท. เห์ล�านั�น  อุภยติีรวิาสิกัา ชื่่่�อวิ�าอุภยติีรวิาสิกั (ผู้่้อย่�ในฝั�ง
ทั�งสองโดัยป็กัติิ), ไดั้แกั�ชื่นทั�งห์ลาย.
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โอริมตีรวิาสิกิา,  ชนา

 เป็็นสัติติมีติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑.  โอเร  ภวิํ  โอริมํ,  ติีรํ. (โอร + อิมป็ัจจัย) สังสัฏฐีาทิอเนกััติถติัทธิติ
  (ติีรํ) อ.ฝั�ง  ภวิํ อันมี  โอเร ในฟากัใน  โอริมํ ชื่่�อวิ�าโอริม (มีในฟากัใน, มีในฝั�งใน), ไดั้แกั�
ฝั�ง.
 ๒. โอริมญฺฺจ  ติํ  ติีรญฺฺจาติิ  โอริมติีรํ. (โอริม + ติีร) วิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส  
  โอริมํ  จ อ.อันมีในฟากัในดั้วิย  ติํ อ.อันมีในฟากัในนั�น  ติีรํ  จ เป็็นฝั�งดั้วิย  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  โอริมติีรํ ชื่่�อวิ�าโอริมติีร. (ฝั�งอันมีในฟากัใน)
 ๓. โอริมติีเร  วิสนฺติิ  สีเลนาติิ  โอริมติีรวิาสิกัา,  ชื่นา. (โอริมติีร + วิส  นิวิาเส ในกัารอย่�  
+ ณีีป็ัจจัย) สัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาส, กัิตัันตัสมาส, กััตัตัุริูป็, ตััสสีลสาธนะ
  (เย  ชื่นา) อ.ชื่น ท. เห์ล�าใดั  วิสนฺติิ ย�อมอย่�  โอริมติีเร ในฝั�งอันมีในฟากัใน  สีเลน โดัย
ป็กัติิ  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (เติ  ชื่นา) อ.ชื่น ท. เห์ล�านั�น  โอริมติีรวิาสิกัา ชื่่่�อวิ�าโอริมติีรวิาสิกั (ผู้่้อย่�ใน
ฝั�งอันมีในฟากัในโดัยป็กัติิ), ไดั้แกั�ชื่นทั�งห์ลาย.

พห์ุปุกิารา,  ชนา

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 พห์ุ  อุป็กัาโร  เยสนฺติิ  พห์ุป็กัารา,  ชื่นา. (พห์ุ + อุป็กัาร)
 อุป็กัาโร อ.อุป็กัาระ  พห์ุ มากั  เยสํ  (ชื่นานํ) แห์�งชื่น ท. เห์ล�าใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  (เติ  ชื่นา) อ.ชื่น ท. เห์ล�านั�น  พห์ุป็กัารา ชื่่�อวิ�าพห์ุป็กัาร (มีอุป็กัาระมากั), ไดั้แกั�ชื่นทั�งห์ลาย.

ปุาริมตีรวิาสิกิา,  ชนา

 เป็็นสัติติมีติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑.  ป็าเร  ภวิํ  ป็าริมํ,  ติีรํ. (ป็าร + อิมป็ัจจัย) สังสัฏฐีาทิอเนกััติถติัทธิติ
  (ติีรํ) อ.ฝั�ง  ภวิํ อันมี  ป็าเร ในฟากันอกั  ป็าริมํ ชื่่�อวิ�าป็าริม (มีในฟากันอกั, มีในฝั�งนอกั), 
ไดั้แกั�ฝั�ง.
 ๒. ป็าริมญฺฺจ  ติํ  ติีรญฺฺจาติิ  ป็าริมติีรํ. (ป็าริม + ติีร) วิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส 
  ป็าริมํ  จ อ.อันมีในฟากันอกัดั้วิย  ติํ อ.อันมีในฟากันอกันั�น  ติีรํ  จ เป็็นฝั�งดั้วิย  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  ป็าริมติีรํ ชื่่�อวิ�าป็าริมติีร. (ฝั�งอันมีในฟากันอกั)
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 ๓. ป็าริมติีเร  วิสนฺติิ  สีเลนาติิ  ป็าริมติีรวิาสิกัา,  ชื่นา. (ป็าริมติีร + วิส  นิวิาเส ในกัารอย่�  
+ ณีิกัป็ัจจัย) สัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาส, กัิตัันตัสมาส, กััตัตัุริูป็, ตััสสีลสาธนะ
  (เย  ชื่นา) อ.ชื่น ท. เห์ล�าใดั  วิสนฺติิ ย�อมอย่�  ป็าริมติีเร ในฝั�งอันมีในฟากันอกั  สีเลน 
โดัยป็กัติิ  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (เติ  ชื่นา) อ.ชื่น ท. เห์ล�านั�น  ป็าริมติีรวิาสิกัา ชื่่่�อวิ�าป็าริมติีรวิาสิกั (ผู้่้
อย่�ในฝั�งอันมีในฟากันอกัโดัยป็กัติิ), ไดั้แกั�ชื่นทั�งห์ลาย.

ธิาตุคฺคห์ณํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ธาติุสฺส  คห์ณํ  ธาติุคฺคห์ณํ. (ธาติุ + คห์ณ)
 คห์ณํ อ.อันถ่อเอา  ธาติุสฺส ซึ่่�งพระธาติุ  ธาติุคฺคห์ณํ ชื่่�อวิ�าธาติุคฺคห์ณ. (อันถ่อเอาพระธาติุ)

โอริมตีรวิาสิโน,  ชนา

 เป็็นสัติติมีติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑.  โอเร  ภวิํ  โอริมํ,  ติีรํ. (โอร + อิมป็ัจจัย) สังสัฏฐีาทิอเนกััติถติัทธิติ
  (ติีรํ) อ.ฝั�ง  ภวิํ อันมี  โอเร ในฟากัใน  โอริมํ ชื่่�อวิ�าโอริม (มีในฟากัใน, มีในฝั�งใน), ไดั้แกั�
ฝั�ง.
 ๒. โอริมญฺฺจ  ติํ  ติีรญฺฺจาติิ  โอริมติีรํ. (โอริม + ติีร) วิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส  
  โอริมํ  จ อ.อันมีในฟากัในดั้วิย  ติํ อ.อันมีในฟากัในนั�น  ติีรํ  จ เป็็นฝั�งดั้วิย  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  โอริมติีรํ ชื่่�อวิ�าโอริมติีร. (ฝั�งอันมีในฟากัใน)
 ๓. โอริมติีเร  วิสนฺติิ  สีเลนาติิ  โอริมติีรวิาสิโน,  ชื่นา. (โอริมติีร + วิส  นิวิาเส ในกัารอย่�  
+ ณีีป็ัจจัย) สัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาส, กัิตัันตัสมาส, กััตัตัุริูป็, ตััสสีลสาธนะ
  (เย  ชื่นา) อ.ชื่น ท. เห์ล�าใดั  วิสนฺติิ ย�อมอย่�  โอริมติีเร ในฝั�งอันมีในฟากัใน  สีเลน โดัย
ป็กัติิ  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (เติ  ชื่นา) อ.ชื่น ท. เห์ล�านั�น  โอริมติีรวิาสิโน ชื่่่�อวิ�าโอริมติีรวิาสี (ผู้่้อย่�ในฝั�ง
อันมีในฟากัในโดัยป็กัติิ), ไดั้แกั�ชื่นทั�งห์ลาย.

ปุาริมตีรวิาสิโน,  ชนา

 เป็็นสัติติมีติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�



593วรรค] ๑๕. เรื่่�องพรื่ะวนวาสีีติิสีสีเถรื่ะ

 ๑.  ป็าเร  ภวิํ  ป็าริมํ,  ติีรํ. (ป็าร + อิมป็ัจจัย) สังสัฏฐีาทิอเนกััติถติัทธิติ
  (ติีรํ) อ.ฝั�ง  ภวิํ อันมี  ป็าเร ในฟากันอกั  ป็าริมํ ชื่่�อวิ�าป็าริม (มีในฟากันอกั, มีในฝั�งนอกั), 
ไดั้แกั�ฝั�ง.
 ๒. ป็าริมญฺฺจ  ติํ  ติีรญฺฺจาติิ  ป็าริมติีรํ. (ป็าริม + ติีร) วิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส 
  ป็าริมํ  จ อ.อันมีในฟากันอกัดั้วิย  ติํ อ.อันมีในฟากันอกันั�น  ติีรํ  จ เป็็นฝั�งดั้วิย  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  ป็าริมติีรํ ชื่่�อวิ�าป็าริมติีร. (ฝั�งอันมีในฟากันอกั)
 ๓. ป็าริมติีเร  วิสนฺติิ  สีเลนาติิ  ป็าริมติีรวิาสิโน,  ชื่นา. (ป็าริมติีร + วิส  นิวิาเส ในกัารอย่�  
+ ณีีป็ัจจัย) สัตัตัมีตััป็ป็ุริิสสมาส, กัิตัันตัสมาส, กััตัตัุริูป็, ตััสสีลสาธนะ
  (เย  ชื่นา) อ.ชื่น ท. เห์ล�าใดั  วิสนฺติิ ย�อมอย่�  ป็าริมติีเร ในฝั�งอันมีในฟากันอกั  สีเลน 
โดัยป็กัติิ  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (เติ  ชื่นา) อ.ชื่น ท. เห์ล�านั�น  ป็าริมติีรวิาสิโน ชื่่่�อวิ�าป็าริมติีรวิาสี (ผู้่้อย่�
ในฝั�งอันมีในฟากันอกัโดัยป็กัติิ), ไดั้แกั�ชื่นทั�งห์ลาย.

อนุปุกิารกิา,  ชนา

 เป็็นนนิบุาติบุุพพบุทพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ๑. นติฺถิ  อุป็กัารกัา  เยสนฺติิ  อนุป็กัารกัา,  ชื่นา. (น + อุป็กัารกั)
  อุป็กัารกัา อ.อุป็กัาระ ท.  เยสํ  (ชื่นานํ) แห์�งชื่น ท. เห์ล�าใดั  นติฺถิ ย�อมไม�มี  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  (เติ  ชื่นา) อ.ชื่น ท. เห์ล��านั�น  อนุป็กัารกัา ชื่่�อวิ�าอนุป็กัารกั (ผู้่้ไม�มีอุป็กัาระ), ไดั้แกั�ชื่นทั�งห์ลาย.

สตฺตตาลฺปฺุปุมาโณ,  อากิาโส

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส โดัยมีอสมาห์ารทิคุสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. สติฺติ  ติาลา  สติฺติติาลา. (สติฺติ + ติาล) อสมาห์ารทิคุสมาส
  ติาลา อ.ลําติาล ท.  สติฺติ เจ็ดั  สติฺติติาลา ชื่่�อวิ�าสติฺติติาล. (๗ ลําติาล)
 ๒. สตัฺตัตัาลา  ป็มาโณี  ยสฺสาตัิ  สตัฺตัตัาลป็ฺป็มาโณี,  อากัาโส. (สตัฺตัตัาล + ป็มาณี) ฉััฏฐีี-
ทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส 
  สติฺติติาลา อ.ลําติาลเจ็ดั ท.  ป็มาโณ เป็็นป็ระมาณ  ยสฺส  (อากัาสสฺส) แห์�งอากัาศัใดั  
(สนฺติิ) มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (โส อากัาโส) อ.อากัาศันั�น  สติฺติติาลป็ฺป็มาโณ ชื่่�อวิ�าสติฺติติาลป็ฺป็มาณ 
(มี ๗ ลําติาลเป็็นป็ระมาณ, มีป็ระมาณ ๗ ชื่ั�วิลําติาล), ไดั้แกั�อากัาศั.
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เตโชธิาตุ

 เป็็นอวิธารณบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 เติโชื่เยวิ  ธาติุ  เติโชื่ธาติุ. (เติชื่ + ธาติุ)
 เติโชื่  เอวิ อ.ไฟนั�นเทียวิ  ธาติุ เป็็นธาติุ  เติโชื่ธาติุ ชื่่�อวิ�าเติโชื่ธาติุ. (ธาติุไฟ, เติโชื่ธาติุ)

อคฺคิชาลฺา

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อคฺคิสฺส  ชื่าลา  อคฺคิชื่าลา. (อคฺคิ + ชื่าลา)
 ชื่าลา อ.เป็ลวิ  อคฺคิสฺส แห์�งไฟ  อคฺคิชื่าลา ชื่่�อวิ�าอคฺคิชื่าลา. (เป็ลวิไฟ)

ปุ€วิีอุท์ฺริยนสท์ฺโท์

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. ป็€วิิยา  อุทฺริยนํ  ป็€วิีอุทฺริยนํ. (ป็€วิี + อุทฺริยน) ฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส
  อุทฺริยนํ อ.อันทรุดั  ป็€วิิยา แห์�งแผู้�นดัิน  ป็€วิีอุทฺริยนํ ชื่่�อวิ�าป็€วิีอุทฺริยน. (อันทรุดัแห์�งแผู้�น
ดิน)
 ๒. ป็€วิีอุทฺริิยนสฺส  สทฺโท  ป็€วิีอุทฺริิยนสทฺโท. (ป็€วิีอุทฺริิยน + สทฺท) ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส
  สทฺโท อ.เสียง  ป็€วิีอุทฺริยนสฺส แห์�งอันทรุดัแห์�งแผู้�นดัิน  ป็€วิีอุทฺริยนสทฺโท ชื่่�อวิ�า ป็€วิี- 
อุทฺริยนสทฺท. (เสียงอันทรุดัแห์�งแผู้�นดัิน)

อาโรท์นสท์ฺโท์

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อาโริทนสฺส  สทฺโท  อาโริทนสทฺโท. (อาโริทน + สทฺท)
 สทฺโท อ.เสียง  อาโรทนสฺส แห์�งกัารร้องไห์้  อาโรทนสทฺโท ชื่่�อวิ�าอาโรทนสทฺท. (เสียงร้องไห์้)

กิารุญฺฺยตโร,  อาโรท์นสท์ฺโท์

 เป็็นวิิเสสติัทธิติ มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. กัรุณาย  ภาโวิ  กัารุญฺฺยํ. (กัรุณา + ณฺยป็ัจจัย) ภาวิติัทธิติ



595วรรค] ๑๕. เรื่่�องพรื่ะวนวาสีีติิสีสีเถรื่ะ

  ภาโวิ อ.ควิามเป็็น  กัรุณาย แห์�งควิามกัรุณา  กัารุญฺฺยํ ชื่่�อวิ�ากัารุญฺฺย. (กัรุณา + ณฺย
ป็ัจจัย)
 ๒. กัารุญฺฺยํ  อสฺส  อติฺถีติิ  กัารุญฺฺโย,  อาโรทนสทฺโท. (กัารุญฺฺย + ณป็ัจจัย) อัสสัติถิติัทธิติ
  กัารุญฺฺยํ อ.ควิามเป็็นแห์�งควิามกัรุณา  อสฺส  (อาโรทนสทฺทสฺส) แห์�งเสียงแห์�งกัารร้องไห์้นั�น  
อติฺถิ มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (โส  อาโรทนสทฺโท) อ.เสียงแห์�งกัารร้องไห์้นั�น  กัารุญฺฺโย ชื่่�อวิ�ากัารุญฺฺย 
(มีควิามเป็็นแห์�งควิามกัรุณา), ไดั้แกั�เสียงแห์�งกัารร้องไห์้.
 ๓. อยมิเมสํ  วิิเสเสน  กัารุญฺฺโยติิ  กัารุญฺฺยติโร,  อาโรทนสทฺโท. (กัารุญฺฺย + ติรป็ัจจัย)  
วิิเสสตััทธิตั
  อยํ  อาโรทนสทฺโท  อิเมสํ  (อาโรทนสทฺทานํ) อ.- แห์�งเสียงแห์�งกัารร้องไห์้ ท. เห์ล�านี�ห์นา 
-เสียงแห์�งกัารร้องไห์้นี�  กัารุญฺฺโย เป็็นเสียงมีควิามเป็็นแห์�งควิามกัรุณา  วิิเสเสน โดัยวิิเศัษุ  (โห์ติิ) ย�อม
เป็็น  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  กัารุญฺฺยติโร ชื่่�อวิากัารุญฺฺยติร (มีควิามเป็็นแห์�งควิามกัรุณากัวิ�า), ไดั้แกั� 
เสียงร้องไห์้.

ปุตฺตจีวิรคฺคาห์โกิ,  ภิกิฺขีุ

 เป็็นทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีสมาห์ารทวิันทสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ๑. ป็ติฺโติ  จ  จีวิรญฺฺจ  ป็ติฺติจีวิรํ. (ป็ติฺติ + จีวิร) สมาห์ารทวิันทสมาส
  ป็ติฺโติ  จ อ.บุาติรดั้วิย  จีวิรํ  จ อ.จีวิรดั้วิย  ป็ติฺติจีวิรํ ชื่่�อวิ�าป็ติฺติจีวิร. (บุาติรและจีวิร)
 ๒. ป็ติฺติจีวิรํ  คณฺห์าติีติิ  ป็ติฺติจีวิรคฺคาห์โกั,  ภิกัฺขีุ. (ป็ติฺติจีวิรสทฺท่ป็ป็ท + คห์  อุป็าทาเน  
ในกัารถ่อเอา + ณฺวิุป็ัจจัย) ทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส, กัิติันติสมาส, กััติติุร่ป็, กััติติุสาธนะ
  (โย  ภิกัฺขีุ) อ.ภิกัษุุใดั  คณฺห์าติิ ย�อมถ่อเอา  ป็ติฺติจีวิรํ ซึ่่�งบุาติรและจีวิร  อิติิ เพราะเห์ติุ
นั�น  ป็ติฺติจีวิรคฺคาห์โกั ชื่่�อวิ�าป็ติฺติจีวิรคฺคาห์กั (ผู้่้ถ่อเอาบุาติรและจีวิร), ไดั้แกั�ภิกัษุุ.

€ิตกิาโลฺ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 €ิติญฺฺจ  ติํ  กัาโล  จาติิ  €ิติกัาโล. (€ิติ + กัาล)
 €ิติํ  จ อ.เป็็นที�ดัํารงอย่�แล้วิดั้วิย  ติํ อ.เป็็นที�ดัํารงอย่�แล้วินั�น  กัาโล  จ เป็็นกัาลดั้วิย  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  €ิติกัาโล ชื่่�อวิ�า€ิติกัาล. (กัาลเป็็นที�ดัํารงอย่�)
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วินสณฺโฑ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 วินสฺส  สณฺโฑ  วินสณฺโฑ. (วิน + สณฺฑ)
 สณฺโฑ อ.ชื่ัฎ  วินสฺส แห์�งป็่า  วินสณฺโฑ ชื่่�อวิ�าวินสณฺฑ. (ชื่ัฎแห์�งป็่า)

ท์ีปุิอาท์โย,  สตฺตา

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ทีป็ิ  อาทิ  เยสนฺติิ  ทีป็ิอาทโย,  สติฺติา. (ทีป็ิ + อาทิ)
 ทีป็ิ อ.เส่อดัาวิ  อาทิ เป็็นติ้น  เยสํ  (สติฺติานํ) แห์�งสัติวิ์ ท. เห์ล�าใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  (เติ  สติฺติา) อ.สัติวิ์ ท. เห์ล�านั�น  ทีป็ิอาทโย ชื่่�อวิ�าทีป็ิอาทิ (มีเส่อดัาวิเป็็นติ้น), ไดั้แกั�สัติวิ์ 
ทั�งห์ลาย.

สฏฺ€ิมตฺตา,  คาถาโย

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สฏฺ€ิ  มติฺติา  ยาสนฺติิ  สฏฺ€ิมติฺติา,  คาถาโย. (สฏฺ€ิ + มติฺติา)
 สฏฺ€ิ อ.ห์กัสิบุ  มติฺติา เป็็นป็ระมาณ  ยาสํ  (คาถานํ) แห์�งคาถา ท. เห์ล�าใดั (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  (ติา  คาถาโย) อ.คาถา ท. เห์ล�านั�น  สฏฺ€ิมติฺติา ชื่่�อวิ�าสฏฺ€ิมติฺติา (มี ๖๐ คาถาเป็็น
ป็ระมาณ, มีป็ระมาณ ๖๐ คาถา), ไดั้แกั�คาถาทั�งห์ลาย.

วินวิณฺณํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 วินสฺส  วิณฺณํ  วินวิณฺณํ. (วิน + วิณฺณ)
 วิณฺณํ อ.คุณอันบุุคคลพ่งพรรณนา  วินสฺส แห์�งป็่า  วินวิณฺณํ ชื่่�อวิ�าวินวิณฺณ. (คุณที�บุุคคลพ่ง
พรรณนาแห์�งป็่า)

นิิวิตฺติตุกิาโม,  สามเณโร

 เป็็นจติุติถีติัป็ป็ุริสสมาส, กัิติันติสมาส, กััติติุร่ป็, กััติติุสาธนะ มีวิิเคราะห์์วิ�า
 นิวิติฺติิติุํ  กัาเมติีติิ  นิวิติฺติิติุกัาโม,  สามเณโร. (นิวิติฺติิติุํสทฺท่ป็ป็ท + กัมุ กันฺติิยํ ในควิามใคร� 
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+ ณีป็ัจจัย) 
 (โย  สามเณโร) อ.สามเณรใดั  กัาเมติิ ย�อมใคร�  นิวิติฺติิติุํ เพ่�ออันกัลับุ  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (โส  
สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  นิวิติฺติิติุกัาโม ชื่่�อวิ�านิวิติฺติิติุกัาม (ผู้่้ป็ระสงค์เพ่�อจะกัลับุ), ไดั้แกั�สามเณร.

ท์ุกิฺกิรํ,  กิมฺมํ

 เป็็นกััมมร่ป็, กััมมสาธนะ มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ๑. ทุกัฺเขีน  กัรียติีติิ  ทุกัฺกัรํ,  กัมฺมํ. (ทุ + กัร  กัรเณ ในกัารกัระทํา + ขีป็ัจจัย) กััมมร่ป็, 
กััมมสาธนะ
  (กัมฺมํ) อ.กัรรม  (ป็ุคฺคเลน) อันบุุคคล  กัรียติิ ย�อมกัระทํา  ทุกัฺเขีน โดัยยากั  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  ทุกัฺกัรํ ชื่่�อวิ�าทุกัฺกัร (อันบุุคคลทําไดั้โดัยยากั), ไดั้แกั�กัรรม.

ปุฏิสนฺธิิคฺคห์ณํ

 เป็็นทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็ฏิสนฺธ่  คห์ณํ  ป็ฏิสนฺธิคฺคห์ณํ. (ป็ฏิสนฺธิ + คห์ณ)
 คห์ณํ อ.กัารถ่อเอา  ป็ฏิสนฺธ่ ซึ่่�งป็ฏิสนธิ  ป็ฏิสนฺธิคฺคห์ณ. (กัารถ่อเอาป็ฏิสนธิ)

ปุพฺพชิตกิาโลฺ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็พฺพชื่ิติญฺฺจ  ติํ  กัาโล  จาติิ  ป็พฺพชื่ิติกัาโล. (ป็พฺพชื่ิติ + กัาล)
 ป็พฺพชื่ิติํ  จ อ.เป็็นที�บุวิชื่แล้วิดั้วิย  ติํ อ.เป็็นที�บุวิชื่แล้วินั�น  กัาโล  จ เป็็นกัาลดั้วิย  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  ป็พฺพชื่ิติกัาโล ชื่่�อวิ�าป็พฺพชื่ิติกัาล. (กัาลเป็็นที�บุวิชื่แล้วิ)

วิสนกิาโลฺ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 วิสนญฺฺจ  ติํ  กัาโล  จาติิ  วิสนกัาโล. (วิสน + กัาล)
 วิสนํ  จ อ.เป็็นที�อย่�ดั้วิย  ติํ อ.เป็็นที�อย่�นั�น  กัาโล  จ เป็็นกัาลดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  วิสน-
กัาโล ชื่่�อวิ�าวิสนกัาล. (กัาลเป็็นที�อย่�)
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มห์าลฺาภสกิฺกิาโร

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีสมาห์ารทวิันทสมาส อย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. ลาโภ  จ  สกัฺกัาโร  จ  ลาภสกัฺกัาโร. (ลาภ + สกัฺกัาร) สมาห์ารทวิันทสมาส
  ลาโภ  จ อ.ลาภดั้วิย  สกัฺกัาโร  จ อ.สักักัาระดั้วิย  ลาภสกัฺกัาโร ชื่่�อวิ�าลาภสกัฺกัาร. (ลาภ
และสักักัาริะ)
 ๒. มห์นฺโติ  จ  โส  ลาภสกัฺกัาโร  จาติิ  มห์าลาภสกัฺกัาโร. (มห์นฺติ + ลาภสกัฺกัาร) วิิเสสน-
บุพพบทกััมมธาริยสมาส
  มห์นฺโติ  จ อ.ให์ญ�ดั้วิย  โส อ.ให์ญ�นั�น  ลาภสกัฺกัาโร  จ เป็็นลาภและสักักัาระดั้วิย  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  มห์าลาภสกัฺกัาโร ชื่่�อวิ�ามห์าลาภสกัฺกัาร. (ลาภและสักักัาระให์ญ�)

ลฺาภสกิฺกิาโร

 เป็็นสมาห์ารทวิันทสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ลาโภิ  จ  สกัฺกัาโริ  จ  ลาภิสกัฺกัาโริ. (ลาภิ + สกัฺกัาริ)
 ลาโภ  จ อ.ลาภดั้วิย  สกัฺกัาโร  จ อ.สักักัาระดั้วิย  ลาภสกัฺกัาโร ชื่่�อวิ�าลาภสกัฺกัาร. (ลาภและ
สักักัาริะ)

มิสฺสกิาห์าโร

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 มิสฺสโกั  จ  โส  อาห์าโร  จาติิ  มิสฺสกัาห์าโร. (มิสฺสกั + อาห์าร)
 มิสฺสโกั  จ อ.อันเจ่อป็นดั้วิย  โส อ.อันเจ่อป็นนั�น  อาห์าโร  จ เป็็นอาห์ารดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุ
นั�น  มิสฺสกัาห์าโร ชื่่�อวิ�ามิสฺสกัาห์าร. (อาห์ารอันเจ่อป็น)

ท์ุกิฺกิรกิารโกิ,  สามเณโร

 เป็็นทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส, กัิติันติสมาส, กััติติุร่ป็, กััติติุสาธนะ มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ๑. ทุกัฺเขีน  กัรียติีติิ  ทุกัฺกัรํ,  กัมฺมํ. (ทุ + กัร  กัรเณ ในกัารกัระทํา + ขีป็ัจจัย) กััมมร่ป็, 
กััมมสาธนะ
  (กัมฺมํ) อ.กัรรม  (ป็ุคฺคเลน) อันบุุคคล  กัรียติิ ย�อมกัระทํา  ทุกัฺเขีน โดัยยากั  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  ทุกัฺกัรํ ชื่่�อวิ�าทุกัฺกัร (อันบุุคคลทําไดั้โดัยยากั), ไดั้แกั�กัรรม.
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 ๒. ทุกัฺกัรํ  กัโรติีติิ  ทุกัฺกัรกัารโกั,  สามเณโร. (ทุกัฺกัรสทฺท่ป็ป็ท + กัร  กัรเณ ในกัารกัระทํา 
+ ณีฺวิุป็ัจจัย) ทุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส, กัิตัันตัสมาส, กััตัตัุริูป็, กััตัตัุสาธนะ
  (โย  สามเณโร) อ.สามเณรใดั  กัโรติิ ย�อมกัระทํา  ทุกัฺกัรํ  (กัมฺมํ) ซึ่่�งกัรรม อันบุุคคล
กัระทําไดั้โดัยยากั  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (โส  สามเณโร) อ.สามเณรนั�น  ทุกัฺกัรกัารโกั ชื่่�อวิ�าทุกัฺกัรกัารกั 
(ผู้่้ทํากัรรมที�บุุคคลทําไดั้โดัยยากั), ไดั้แกั�สามเณร.

ลฺาภูปุนิสา,  ปุฏิปุท์า

   เป็็นทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ลาภํ  อุป็นิสา  ลาภ่ป็นิสา,  ป็ฏิป็ทา. (ลาภ + อุป็นิสา)
 (ป็ฏิป็ทา) อ.ป็ฏิป็ทา  อุป็นิสา อันเขี้าไป็อาศััย  ลาภํ ซึ่่�งลาภ  ลาภ่ป็นิสา ชื่่�อวิ�าลาภ่ป็นิสา (อัน
เขี้าไป็อาศััยลาภ), ไดั้แกั�ป็ฏิป็ทา.

นิพฺพานคามินี,  ปุฏิปุท์า

 เป็็นทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 นิพฺพานํ  คเมติีติิ  นิพฺพานคามินี,  ป็ฏิป็ทา. (นิพฺพานสทฺท่ป็ป็ท + คมุ  คติิมฺห์ิ ในกัารไป็ + 
เณีป็ัจจัย + ณีีป็ัจจัย + อินีป็ัจจัย) ทุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส, กัิตัันตัสมาส, กััตัตัุริูป็, กััตัตัุสาธนะ
 (ยา  ป็ฏิป็ทา) อ.ป็ฏิป็ทาใดั  (สติฺติํ) ยังสัติวิ์  คเมติิ ย�อมให์้ถ่ง  นิพฺพานํ ซึ่่�งพระนิพพาน  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  (สา  ป็ฏิป็ทา) อ.ป็ฏิป็ทานั�น  นิพฺพานคามินี ชื่่�อวิ�านิพฺพานคามินี (อันยังสัติวิ์ให์้ถ่งพระ
นิพพาน), ไดั้แกั�ป็ฏิป็ทา.

อารญฺฺญฺกิาท์ิธิูตงฺฺคสมาท์านวิโส

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพห์ีิสมาส วิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส 
และทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. อรญฺฺเญฺ  วิสนสีโล  อารญฺฺญฺโกั,  ภิกัฺขีุ. (อรญฺฺญฺ + ณป็ัจจัย) สังสัฏฐีาทิอเนกััติถติัทธิติ
  (ภิกัฺขีุ) อ.ภิกัษุุ  อรญฺฺเญฺ  วิสนสีโล ผู้่้มีอันอย่� ในป็่า เป็็นป็กัติิ  อารญฺฺญฺโกั ชื่่�อวิ�าอารญฺฺญฺกั 
(ผู้่้มีอันอย่�ในป็่าเป็็นป็กัติิ), ไดั้แกั�ภิกัษุุ.
 ๒. อารญฺฺญฺโกั  อาทิ  เยสนฺติิ  อารญฺฺญฺกัาทีนิ,  ธ่ติงฺคานิ. (อารญฺฺญฺกั + อาทิ) ฉััฏฐีี- 
ทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส
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  อารญฺฺญฺโกั อ.ผู้่้มีอันอย่�ในป็่าเป็็นป็กัติิ  อาทิ เป็็นติ้น  เยสํ  (ธ่ติงฺคานํ) แห์�งธุดังค์ ท. เห์ล�า
ใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (ติานิ  ธ่ติงฺคานิ) อ.ธุดังค์ ท. เห์ล�านั�น  อารญฺฺญฺกัาทีนิ ชื่่�อวิ�า
อารญฺฺญฺกัาทิ (มีผู้่้มีอันอย่�ในป็่าเป็็นป็กัติิเป็็นติ้น), ไดั้แกั�ธุดังค์ทั�งห์ลาย.
 ๓. อารญฺฺญฺกัาทีนิ  จ  ติานิ  ธ่ติงฺคานิ  จาติิ  อารญฺฺญฺกัาทิธ่ติงฺคานิ. (อารญฺฺญฺกัาทิ +  
ธ่ติงฺค) วิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส
  อารญฺฺญฺกัาทีนิ  จ อ.มีผู้่้มีอันอย่�ในป็่าเป็็นติ้น ท. ดั้วิย  ติานิ อ.มีผู้่้มีอันอย่�ในป็่าเป็็นติ้น ท. 
เห์ล�านั�น  ธ่ติงฺคานิ  จ เป็็นธุดังค์ดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  อารญฺฺญฺกัาทิธ่ติงฺคานิ ชื่่�อวิ�าอารญฺฺญฺกัาทิ- 
ธ่ติงฺค. (ธุดังค์มีผู้่้มีอันอย่�ในป็่าเป็็นป็กัติิเป็็นติ้น)
 ๔. อารญฺฺญฺกัาทิธ่ติงฺคานิ  สมาทานํ  อารญฺฺญฺกัาทิธ่ติงฺคสมาทานํ. (อารญฺฺญฺกัาทิธ่ติงฺค + 
สมาทาน) ทุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส
  สมาทานํ อ.กัารสมาทาน  อารญฺฺญฺกัาทิธ่ติงฺคานิ ซึ่่�งธุดังค์มีผู้่้มีอันอย่�ในป็่าเป็็นป็กัติิเป็็นติ้น 
ท.  อารญฺฺญฺกัาทิธ่ติงฺคสมาทานํ ชื่่�อวิ�า อารญฺฺญฺกัาทิธ่ติงฺคสมาทาน. (กัารสมาทานธุดังค์มีผู้่้มีอันอย่�ในป็่า
เป็็นป็กัตัิเป็็นตั้น)
 ๕. อารญฺฺญฺกัาทิธ่ติงฺคสมาทานสฺส  วิโส  อารญฺฺญฺกัาทิธ่ติงฺคสมาทานวิโส. (อารญฺฺญฺกัาทิธ่ติงฺค-
สมาทาน + วิส) ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส
  วิโส อ.อํานาจ  อารญฺฺญฺกัาทิธ่ติงฺคสมาทานสฺส แห์�งกัารสมาทานซึ่่�งธุดังค์มีผู้่้มีอันอย่�ในป็่า
เป็็นป็กัติิเป็็นติ้น  อารญฺฺญฺกัาทิธ่ติงฺคสมาทานวิโส ชื่่�อวิ�า อารญฺฺญฺกัาทิธ่ติงฺคสมาทานวิส. (อํานาจแห์�งกัาร
สมาทานธุดังค์มีผู้่้มีอันอย่�ในป็่าเป็็นป็กัติิเป็็นติ้น)  

วิิวิฏท์ฺวิารา,  อปุายา

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 วิิวิฏานิ  ทฺวิาริานิ  เยสนฺตัิ  วิิวิฏทฺวิาริา,  อป็ายา. (วิิวิฏ + ทฺวิาริ)
 ทฺวิารานิ อ.ป็ระติ่ ท.  วิิวิฏานิ อันเป็ิดัแล้วิ  เยสํ  (อป็ายานํ) แห์�งอบุาย ท. เห์ล�าใดั  (สนฺติิ) 
มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (เติ  อป็ายา) อ.อบุาย ท. เห์ล�านั�น  วิิวิฏทฺวิารา ชื่่�อวิ�าวิิวิฏทฺวิาร (มีป็ระติ่ 
อันเป็ิดัแล้วิ, เป็ิดัป็ระติ่แล้วิ), ไดั้แกั�อบุายทั�งห์ลาย.
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ลฺาภุปฺุปุาท์โกิ,  ภิกิฺขีุ

 เป็็นทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส, กัิติันติสมาส, กััติติุร่ป็, กััติติุสาธนะ มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ลาภํ  อุป็ฺป็าเทติีติิ  ลาภุป็ฺป็าทโกั,  ภิกัฺขีุ. (ลาภสทฺท่ป็ป็ท + อุ + ป็ท  คติิมฺห์ิ ในกัารไป็ + 
เณีป็ัจจัย + ณีฺวิุป็ัจจัย)
 (โย  ภิกัฺขีุ) อ.ภิกัษุุใดั  ลาภํ ยังลาภ  อุป็ฺป็าเทติิ ย�อมให์้เกัิดัขี่�น  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (โส  ภิกัฺขีุ) 
อ.ภิกัษุุนั�น  ลาภุป็ฺป็าทโกั ชื่่�อวิ�าลาภุป็ฺป็าทกั (ผู้่้ยังลาภให์้เกัิดัขี่�น), ไดั้แกั�ภิกัษุุ.

อกิุสลฺกิมฺมํ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีนนิบุาติบุุพพบุทกััมมธารยสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์
ดัังนี�
 ๑. น  กัุสลํ  อกัุสลํ,  กัมฺมํ. (น + กัุสล) นนิบุาติบุุพพบุทกััมมธารยสมาส
  (กัมฺมํ) อ.กัรรม  กัุสลํ อันเป็็นกัุศัล  น ห์ามิไดั้  อกัุสลํ ชื่่�อวิ�าอกัุสล (ไม�ใชื่�กัุศัล, อกัุศัล), 
ไดั้แกั�กัรรม.
 ๒. อกัุสลญฺฺจ  ติํ  กัมฺมญฺฺจาติิ  อกัุสลกัมฺมํ. (อกัุสล + กัมฺม) วิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส
  อกัุสลํ  จ อ.อันเป็็นอกัุศัลดั้วิย  ติํ อ.อันเป็็นอกัุศัลนั�น  กัมฺมํ  จ เป็็นกัรรมดั้วิย  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  อกัุสลกัมฺมํ ชื่่�อวิ�าอกัุสลกัมฺม. (กัรรมที�เป็็นอกัุศัล, อกัุศัลกัรรม) 

กิายวิงฺฺกิาท์ีนิ,  กิมฺมานิ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส โดัยมีติติิยาติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. กัาเยน  วิงฺโกั  กัายวิงฺโกั. (กัาย + วิงฺกั) ติติิยาติัป็ป็ุริสสมาส
  วิงฺโกั อ.กัารคดั  กัาเยน ดั้วิยกัาย  กัายวิงฺโกั ชื่่�อวิ�ากัายวิงฺกั. (กัารคดัดั้วิยกัาย)
 ๒. กัายวิงฺโกั  อาทิ  เยสนฺติิ  กัายวิงฺกัาทีนิ,  กัมฺมานิ. (กัายวิงฺกั + อาทิ) ฉััฏฐีีทวิิป็ท- 
ติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส
  กัายวิงฺโกั อ.กัารคดัดั้วิยกัาย  อาทิ เป็็นติ้น  เยสํ  (กัมฺมานํ) แห์�งกัรรม ท. เห์ล�าใดั  
(อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (ติานิ  กัมฺมานิ) อ.กัรรม ท. เห์ล�านั�น  กัายวิงฺกัาทีนิ ชื่่�อวิ�ากัายวิงฺกัาทิ 
(มีกัารคดัดั้วิยกัายเป็็นติ้น), ไดั้แกั�กัรรมทั�งห์ลาย.
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ปุายาสปุาฏิ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็ายาสสฺส  ป็าฏิ  ป็ายาสป็าฏิ. (ป็ายาส + ป็าฏิ)
 ป็าฏิ อ.ถาดั  ป็ายาสสฺส แห์�งขี้าวิป็ายาส  ป็ายาสป็าฏิ ชื่่�อวิ�าป็ายาสป็าฏิ. (ถาดัขี้าวิป็ายาส)

มกิฺขีิตมตฺโต,  ห์ตฺโถ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 มกัฺขีิติํ  มติฺติา  ยสฺสาติิ  มกัฺขีิติมติฺโติ,  ห์ติฺโถ. (มกัฺขีิติ + มติฺติา)
 มกัฺขีิติํ อ.อันเป็้�อน  มติฺติา เป็็นป็ระมาณ  ยสฺส  (ห์ติฺถสฺส) แห์�งม่อใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะ
เห์ติุนั�น  (โส  ห์ติฺโถ) อ.ม่อนั�น  มกัฺขีิติมติฺโติ ชื่่่�อวิ�ามกัฺขีิติมติฺติ (มีอันเป็้�อนเป็็นป็ระมาณ, สักัวิ�าเป็้�อนแล้วิ), 
ไดั้แกั�ม่อ.

ปุายาสปุิณฺโฑ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็ายาสสฺส  ป็ิณฺโฑ  ป็ายาสป็ิณฺโฑ. (ป็ายาส + ป็ิณฺฑ)
 ป็ิณฺโฑ อ.กั้อน  ป็ายาสสฺส แห์�งขี้าวิป็ายาส  ป็ายาสป็ิณฺโฑ ชื่่�อวิ�าป็ายาสป็ิณฺฑ. (กั้อนขี้าวิป็ายาส)

กิรณกิาโลฺ

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 กัรณญฺฺจ  ติํ  กัาโล  จาติิ  กัรณกัาโล. (กัรณ + กัาล)
 กัรณํ  จ อ.เป็็นที�กัระทําดั้วิย  ติํ อ.เป็็นที�กัระทํานั�น  กัาโล  จ เป็็นกัาลดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุ
นั�น  กัรณกัาโล ชื่่�อวิ�ากัรณกัาล. (กัาลเป็็นที�กัระทํา)

อธิมฺมิกิา,  ปุฏิปุท์า

 เป็็นนนิบุาติบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. ธมฺเม  นิยุติฺติา  ธมฺมิกัา,  ป็ฏิป็ทา. (ธมฺม + ณิกัป็ัจจัย) สังสัฏฐีาทิอเนกััติถติัทธิติ
  (ป็ฏิป็ทา) อ.ป็ฏิป็ทา  นิยุติฺติา อันป็ระกัอบุแล้วิ  ธมฺเม ในธรรม  ธมฺมิกัา ชื่่�อวิ�าธมฺมิกัา 
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(อันป็ระกัอบุในธรรม), ไดั้แกั�ป็ฏิป็ทา.
 ๒. น  ธมฺมิกัา  อธมฺมิกัา,  ป็ฏิป็ทา. (น + ธมฺมิกัา) นนิบาตับุพพบทกััมมธาริยสมาส
  (ป็ฏิป็ทา) อ.ป็ฏิป็ทา  ธมฺมิกัา อันป็ระกัอบุแล้วิในธรรม  น ห์ามิไดั้  อธมฺมิกัา ชื่่�อวิ�า 
อธมฺมิกัา (อันไม�ป็ระกัอบุในธรรม), ไดั้แกั�ป็ฏิป็ทา.

อุปุธิิสมฺปุท์า

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อุป็ธิสฺส  สมฺป็ทา  อุป็ธิสมฺป็ทา. (อุป็ธิ + สมฺป็ทา)
 สมฺป็ทา อ.ควิามถ่งพร้อม  อุป็ธิสฺส แห์�งอุป็ธิ  อุป็ธิสมฺป็ทา ชื่่�อวิ�าอุป็ธิสมฺป็ทา. (ควิามถ่ีงพร้อม
แห์�งอุป็ธิ) 

จีวิรธิารณํ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 จีวิรสฺส  ธารณํ  จีวิรธารณํ. (จีวิร + ธารณ)
 ธารณํ อ.กัารทรงไวิ้  จีวิรสฺส ซึ่่�งจีวิร  จีวิรธารณํ ชื่่�อวิ�าจีวิรธารณ. (กัารทรงจีวิรไวิ้)

พาห์ุสจฺจํ

 เป็็นภาวิติัทธิติ มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ๑. พห์ุ  สุติํ  ยสฺสาติิ  พห์ุสุโติ,  ป็ุคฺคโล. (พห์ุ + สุติ) ฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส
  สุติํ อ.สุติะ  พห์ุ มากั  ยสฺส  (ป็ุคฺคลสฺส) แห์�งบุุคคลใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุ
นั�น  (โส  ป็ุคฺคโล) อ.บุุคคลนั�น  พห์ุสุโติ ชื่่�อวิ�าพห์ุสุติ (มีสุติะมากั), ไดั้แกั�บุุคคล.
 ๒. พห์ุสุติสฺส  ภาโวิ  พาห์ุสจฺจํ. (พห์ุสุติ + ณฺยป็ัจจัย) ภาวิติัทธิติ
  ภาโวิ อ.ควิามเป็็น  พห์ุสุติสฺส  (ป็ุคฺคลสฺส) แห์�งบุุคคล ผู้่้มีสุติะมากั  พาห์ุสจฺจํ ชื่่�อวิ�า 
พาห์ุสจฺจ. (ควิามเป็็นผู้่้มีสุติะมากั)
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อรญฺฺญฺวิาโส

 เป็็นสัติติมีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อรญฺฺเญฺ  วิาโส  อรญฺฺญฺวิาโส. (อรญฺฺญฺ + วิาส)
 วิาโส อ.กัารอย่�  อรญฺฺเญฺ ในป็่า  อรญฺฺญฺวิาโส ชื่่�อวิ�าอรญฺฺญฺวิาส. (กัารอย่�ในป็่า)

นิพฺพานคามินีปุฏิปุท์า

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. นิพฺพานํ  คเมติีติิ  นิพฺพานคามินี,  ป็ฏิป็ทา. (นิพฺพานสทฺท่ป็ป็ท + คมุ  คติิมฺห์ิ ในกัารไป็ 
+ เณีป็ัจจัย + ณีีป็ัจจัย + อินีป็ัจจัย) ทุตัิยาตััป็ป็ุริิสสมาส, กัิตัันตัสมาส, กััตัตัุริูป็, กััตัตัุสาธนะ
  (ยา  ป็ฏิป็ทา) อ.ป็ฏิป็ทาใดั  (สติฺติํ) ยังสัติวิ์  คเมติิ ย�อมให์้ถ่ง  นิพฺพานํ ซึ่่�งพระนิพพาน  
อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (สา  ป็ฏิป็ทา) อ.ป็ฏิป็ทานั�น  นิพฺพานคามินี ชื่่�อวิ�านิพฺพานคามินี (อันยังสัติวิ์ให์้ถ่ง 
พระนิพพาน), ไดั้แกั�ป็ฏิป็ทา.
 ๒. นิพฺพานคามินี  จ  สา  ป็ฏิป็ทา  จาติิ  นิพฺพานคามินีป็ฏิป็ทา. (นิพฺพานคามินี + ป็ฏิป็ทา) 
วิิเสสนบุพพบทกััมมธาริยสมาส
  นิพฺพานคามินี  จ อ.อันยังสัติวิ์ให์้ถ่งซึ่่�งพระนิพพานดั้วิย  สา อ.อันยังสัติวิ์ให์้ถ่งซึ่่�งพระ
นิพพานนั�น  ป็ฏิป็ทา  จ เป็็นป็ฏิป็ทาดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  นิพฺพานคามินีป็ฏิป็ทา ชื่่�อวิ�านิพฺพานคามินี 
ป็ฏิป็ทา. (ป็ฏิป็ทาที�ยังสัติวิ์ให์้ถ่งพระนิพพาน)

ลฺาภุปฺุปุาท์นปฺุปุฏิปุท์า

 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. ลาภสฺส  อุป็ฺป็าทนํ  ลาภุป็ฺป็าทนํ. (ลาภ + อุป็ฺป็าทน) ฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส
  ลาภสฺส  อุป็ฺป็าทนํ อ.เป็็นเห์ติุยังลาภให์้เกัิดัขี่�น  ลาภุป็ฺป็าทนํ ชื่่�อวิ�าลาภุป็ฺป็าทน. (เป็็นเห์ติุ
ยังลาภให์้เกัิดัขี่�น)
 ๒. ลาภุป็ฺป็าทนญฺฺจ  ติํ  ป็ฏิป็ทา  จาติิ  ลาภุป็ฺป็าทนป็ฺป็ฏิป็ทา. (ลาภุป็ฺป็าทน + ป็ฏิป็ทา)  
วิิเสสนบุพพบทกััมมธาริยสมาส
  ลาภุป็ฺป็าทนํ  จ อ.อันยังลาภให์้เกัิดัขี่�นดั้วิย  ติํ อ.อันยังลาภให์้เกัิดัขี่�นนั�น  ป็ฏิป็ทา  จ เป็็น
ป็ฏิป็ทาดั้วิย  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  ลาภุป็ฺป็าทนป็ฺป็ฏิป็ทา ชื่่�อวิ�าลาภุป็ฺป็าทนป็ฏิป็ทา. (ป็ฏิป็ทาที�ยังลาภให์้
เกัิดัขี่�น)
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สงฺฺขีตาสงฺฺขีตธิมฺมา

 เป็็นอีติรีติรโยคทวิันทสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สงฺขีติธมฺมา  จ  อสงฺขีติธมฺมา  จ  สงฺขีติาสงฺขีติธมฺมา. (สงฺขีติ + อสงฺขีติธมฺม)
 สงฺขีติธมฺมา  จ อ.สังขีติธรรม ท. ดั้วิย  อสงฺขีติธมฺมา  จ อ.อสังขีติธรรม ท. ดั้วิย  สงฺขีติา-
สงฺขีติธมฺมา ชื่่�อวิ�าสงฺขีติาสงฺขีติธมฺม. (สังขีติธรรมและอสังขีติธรรม)

พุชฺฌนตฺโถ

 เป็็นสัมภาวินาบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 พุชืฺ่ฌนํ  อิติิ  อติฺโถ  พุชืฺ่ฌนติฺโถ. (พุชืฺ่ฌน + อติฺถ)
 อติฺโถ อ.อรรถ  พุชืฺ่ฌนํ  อิติิ วิ�าร่้  พุชืฺ่ฌนติฺโถ ชื่่�อวิ�าพุชืฺ่ฌนติฺถ. (อรรถวิ�าร่้)

สวินนฺโต

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สวินสฺส  อนฺโตั  สวินนฺโตั. (สวิน + อนฺตั)
 อนฺโติ อ.ที�สุดั  สวินสฺส แห์�งกัารฟัง  สวินนฺโติ ชื่่�อวิ�าสวินนฺติ. (ที�สุดัแห์�งกัารฟัง)

ชาตตฺโถ

 เป็็นสัมภาวินาบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ชื่าโติ  อิติิ  อติฺโถ  ชื่าติติฺโถ. (ชื่าติ + อติฺถ)
 อติฺโถ อ.อรรถ  ชื่าโติ  อิติิ วิ�าเกัิดัแล้วิ  ชื่าติติฺโถ ชื่่�อวิ�าชื่าติติฺถ. (อรรถวิ�าเกัิดัแล้วิ)

โอวิาท์านุสาสนี

 เป็็นสมาห์ารทวิันทสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 โอวิาโท  จ  อนุสาสนี  จ  โอวิาทานุสาสนี. (โอวิาท + อนุสาสนี)
 โอวิาโท  จ อ.โอวิาทดั้วิย  อนุสาสนี  จ อ.อนุสาสนีดั้วิย  โอวิาทานุสาสนี ชื่่�อวิ�าโอวิาทานุสาสนี. 
(โอวิาทและอนุสาสนี)
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สวินตฺโถ

 เป็็นสัมภาวินาบุุพพบุทกััมมธารยสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สวินํ  อิติิ  อติฺโถ  สวินติฺโถ. (สวิน + อติฺถ)
 อติฺโถ อ.อรรถ  สวินํ  อิติิ วิ�าฟัง  สวินติฺโถ ชื่่�อวิ�าสวินติฺถ. (อรรถวิ�าฟัง)

จตุปฺุปุจฺจยสกิฺกิาโร

 เป็็นอวิธารณบุุพพบุทกััมมธารยสมาส โดัยมีอสมาห์ารทิคุสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. จติฺติาโร  ป็จฺจยา  จติุป็ฺป็จฺจยา. (จติุ + ป็จฺจย) อสมาห์ารทิคุสมาส
  ป็จฺจยา อ.ป็ัจจัย ท.  จติฺติาโร สี�  จติุป็ฺป็จฺจยา ชื่่�อวิ�าจติุป็ฺป็จฺจย. (ป็ัจจัย ๔)
 ๒. จตัุป็ฺป็จฺจยาเยวิ  สกัฺกัาโริ  จตัุป็ฺป็จฺจยสกัฺกัาโริ. (จตัุป็ฺป็จฺจย + สกัฺกัาริ) อวิธาริณีบุพพบท 
กััมมธาริยสมาส
  จติุป็ฺป็จฺจยา  เอวิ อ.ป็ัจจัยสี� ท. นั�นเทียวิ  สกัฺกัาโร เป็็นสักักัาระ  จติุป็ฺป็จฺจยสกัฺกัาโร ชื่่�อ
วิ�าจติุป็ฺป็จฺจยสกัฺกัาร. (สักักัาระค่อป็ัจจัย ๔)

กิายวิิเวิกิาท์ิโกิ,  วิิเวิโกิ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส โดัยมีฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี� 
 ๑. กัายสฺส  วิิเวิโกั  กัายวิิเวิโกั. (กัาย + วิิเวิกั)
  วิิเวิโกั อ.ควิามสงัดั  กัายสฺส แห์�งกัาย  กัายวิิเวิโกั ชื่่�อวิ�ากัายวิิเวิกั. (ควิามสงัดัแห์�งกัาย) 
ฉััฏฐีีตััป็ป็ุริิสสมาส
 ๒. กัายวิิเวิโกั  อาทิ  ยสฺสาตัิ  กัายวิิเวิกัาทิโกั,  วิิเวิโกั. (กัายวิิเวิกั + อาทิ) ฉััฏฐีีทวิิป็ท- 
ติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส
  กัายวิิเวิโกั อ.ควิามสงัดัแห์�งกัาย  อาทิ เป็็นติ้น  ยสฺส  (วิิเวิกัสฺส) แห์�งควิามสงัดัใดั  (อติฺถิ) 
มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (โส  วิิเวิโกั) อ.ควิามสงัดันั�น  กัายวิิเวิกัาทิโกั ชื่่�อวิ�ากัายวิิเวิกัาทิกั (มีควิาม
สงัดัแห์�งกัายเป็็นติ้น, มีกัายวิิเวิกัเป็็นติ้น), ไดั้แกั�วิิเวิกั.

กิายวิิเวิโกิ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
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 กัายสฺส  วิิเวิโกั  กัายวิิเวิโกั. (กัาย + วิิเวิกั)
 วิิเวิโกั อ.ควิามสงัดั  กัายสฺส แห์�งกัาย  กัายวิิเวิโกั ชื่่�อวิ�ากัายวิิเวิกั. (ควิามสงัดัแห์�งกัาย)

เอกิีภาโวิ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 เอกัสฺส  ภิาโวิ  เอกัีภิาโวิ. (เอกั + ภิาวิ)
 ภาโวิ อ.ควิามเป็็น  เอกัสฺส  (กัายสฺส) แห์�งกัาย อันเป็็นสภาพโดัดัเดัี�ยวิ  เอกัีภาโวิ ชื่่�อวิ�า 
เอกัีภาวิ. (ควิามที�กัายเป็็นสภาพโดัดัเดัี�ยวิ)

จิตฺตวิิเวิโกิ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 จิตัฺตัสฺส  วิิเวิโกั  จิตัฺตัวิิเวิโกั. (จิตัฺตั + วิิเวิกั)
 วิิเวิโกั อ.ควิามสงัดั  จิติฺติสฺส แห์�งจิติ  จิติฺติวิิเวิโกั ชื่่�อวิ�าจิติฺติวิิเวิกั. (ควิามสงัดัแห์�งจิติ)

อุปุธิิวิิเวิโกิ

 เป็็นฉััฏฐีีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 อุป็ธิสฺส  วิิเวิโกั  อุป็ธิวิิเวิโกั. (อุป็ธิ + วิิเวิกั)
 วิิเวิโกั อ.ควิามสงัดั  อุป็ธิสฺส แห์�งอุป็ธิ  อุป็ธิวิิเวิโกั ชื่่�อวิ�าอุป็ธิวิิเวิกั. (ควิามสงัดัแห์�งอุป็ธิ)

คณสงฺฺคณิโกิ

 เป็็นติติิยาติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 คเณน  สงฺคณิโกั  คณสงฺคณิโกั. (คณ + สงฺคณิกั)
 สงฺคณิโกั อ.ควิามคลุกัคลี  คเณน ดั้วิยห์ม่�  คณสงฺคณิโกั ชื่่�อวิ�าคณสงฺคณิกั. (ควิามคลุกัคลีดั้วิย
ห์ม่�)
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กิิเลฺสสงฺฺคณิโกิ

 เป็็นติติิยาติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 กัิเลเสน  สงฺคณิโกั  กัิเลสสงฺคณิโกั. (กัิเลส + สงฺคณิกั)
 สงฺคณิโกั อ.ควิามคลุกัคลี  กัิเลเสน ดั้วิยกัิเลส  กัิเลสสงฺคณิโกั ชื่่�อวิ�ากัิเลสสงฺคณิกั. (ควิาม
คลุกัคลีดั้วิยกัิเลส)

สงฺฺขีารสงฺฺคณิโกิ

 เป็็นติติิยาติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 สงฺขีาเรน  สงฺคณิโกั  สงฺขีารสงฺคณิโกั. (สงฺขีาร + สงฺคณิกั)
 สงฺคณิโกั อ.ควิามคลุกัคลี  สงฺขีาเรน ดั้วิยสังขีาร  สงฺขีารสงฺคณิโกั ชื่่�อวิ�าสงฺขีารสงฺคณิกั. (ควิาม
คลุกัคลีดั้วิยสังขีาร)

วิูปุกิฏฺ€กิายา,  ปุุคฺคลฺา

 เป็็นป็ัญจมีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 วิ่ป็กัฏฺ€า  กัายา  เยห์ีติิ  วิ่ป็กัฏฺ€กัายา,  ป็ุคฺคลา. (วิ่ป็กัฏฺ€ + กัาย)
 กัายา อ.กัาย ท.  วิ่ป็กัฏฺ€า อันห์ลีกัออกัแล้วิ  เยห์ิ  (ป็ุคฺคเลห์ิ) จากับุุคคล ท. เห์ล�าใดั   
(สนฺติิ) มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (เติ  ป็ุคฺคลา) อ.บุุคคล ท. เห์ล�านั�น  วิ่ป็กัฏฺ€กัายา ชื่่�อวิ�าวิ่ป็กัฏฺ€กัาย 
(มีกัายอันห์ลีกัออกัแล้วิ), ไดั้แกั�บุุคคลทั�งห์ลาย.

เนกิฺขีมฺมาภิรตา,  ปุุคฺคลฺา

 เป็็นสัติติมีติัป็ป็ุริสสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 เนกัฺขีมฺเม  อภิรติา  เนกัฺขีมฺมาภิรติา,  ป็ุคฺคลา. (เนกัฺขีมฺม + อภิรติ)
  (ป็ุคฺคลา) อ.บุุคคล ท.  อภิรติา ผู้่้ยินดัียิ�งแล้วิ  เนกัฺขีมฺเม ในเนกัขีัมมะ  เนกัฺขีมฺมาภิรติา 
ชื่่�อวิ�าเนกัฺขีมฺมาภิรติ (ผู้่้ยินดัียิ�งในเนกัขีัมมะ), ไดั้แกั�บุุคคลทั�งห์ลาย.

ปุริสุท์ฺธิจิตฺตา,  ปุุคฺคลฺา

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 ป็ริสุทฺธํ  จิติฺติํ  เยสนฺติิ  ป็ริสุทฺธจิติฺติา,  ป็ุคฺคลา. (ป็ริสุทฺธ + จิติฺติ)
 จิติฺติํ อ.จิติ  ป็ริสุทฺธํ อันห์มดัจดัรอบุแล้วิ  เยสํ  (ป็ุคฺคลานํ) แห์�งบุุคคล ท. เห์ล�าใดั  (อติฺถิ)  
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มีอย่�  อิติิ เพราะเห์ติุนั�น  (เติ  ป็ุคฺคลา) อ.บุุคคล ท. เห์ล�านั�น  ป็ริสุทฺธจิติฺติา ชื่่�อวิ�าป็ริสุทฺธจิติฺติ (ผู้่้มี
จิติบุริสุทธิ�แล้วิ), ไดั้แกั�บุุคคลทั�งห์ลาย

ปุรมโวิท์านปฺุปุตฺตา,  ปุุคฺคลฺา

 เป็็นทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. ป็รมญฺฺจ  ติํ  โวิทานญฺฺจาติิ  ป็รมโวิทานํ. (ป็รม + โวิทาน) วิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส
  ป็รมํ  จ อ.อย�างยิ�งดั้วิย  ติํ อ.อย�างยิ�งนั�น  โวิทานํ  จ เป็็นธรรมอันผู้�องแผู้้วิดั้วิย  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  ป็รมโวิทานํ ชื่่�อวิ�าป็รมโวิทาน. (ธรรมอันผู้�องแผู้้วิอย�างยิ�ง)
 ๒. ป็รมโวิทานํ  ป็ติฺติา  ป็รมโวิทานป็ฺป็ติฺติา,  ป็ุคฺคลา. (ป็รมโวิทาน + ป็ติฺติ) ทุติิยาติัป็ป็ุริส-
สมาส
  (ป็ุคฺคลา) อ.บุุคคล ท.  ป็ติฺติา ผู้่้ถ่งแล้วิ  ป็รมโวิทานํ ซึ่่�งธรรมอันผู้�องแผู้้วิอย�างยิ�ง  ป็รม-
โวิาทนป็ฺป็ติฺติา ชื่่�อวิ�าป็รมโวิทานป็ฺป็ติฺติ (ผู้่้ถ่งควิามผู้�องแผู้้วิอย�างยิ�ง), ไดั้แกั�บุุคคลทั�งห์ลาย.

นิรุปุธิโย,  ปุุคฺคลฺา

 เป็็นป็ัญจมีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส มีวิิเคราะห์์วิ�า
 นิคโติ  อุป็ธิ  เยห์ีติิ  นิรุป็ธโย,  ป็ุคฺคลา. (นิ + อุป็ธิ) 
 อุป็ธิ อ.อุป็ธิ  นิคโติ ไป็ป็ราศัแล้วิ  เยห์ิ  (ป็ุคฺคเลห์ิ) จากับุุคคล ท. เห์ล�าใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  (เติ  ป็ุคฺคลา) อ.บุุคคล ท. เห์ล�านั�น  นิรุป็ธโย ชื่่�อวิ�านิรุป็ธิ (มีอุป็ธิไป็ป็ราศัแล้วิ, ป็ราศัจากั
อุป็ธิ), ไดั้แกั�บุุคคลทั�งห์ลาย. 

วิิสงฺฺขีารคตา,  ปุุคฺคลฺา

 เป็็นทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส โดัยมีป็ัญจมีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาสอย่�ภายใน มีวิิเคราะห์์ดัังนี�
 ๑. วิิคโติ  สงฺขีาโร  ยสฺมาติิ  วิิสงฺขีาโร,  ธมฺโม. (วิิ + สงฺขีาร) ป็ัญจมีทวิิป็ทติุลยาธิกัรณ- 
พห์ุพพีห์ิสมาส
  สงฺขีาโร อ.สังขีาร  วิิคโติ ไป็ป็ราศัแล้วิ  ยสฺมา  (ธมฺมา) จากัธรรมใดั  (อติฺถิ) มีอย่�  อิติิ 
เพราะเห์ติุนั�น  (โส  ธมฺโม) อ.ธรรมนั�น  วิิสงฺขีาโร ชื่่�อวิ�าวิิสงฺขีาร (มีสังขีารไป็ป็ราศัแล้วิ, ป็ราศัจากัสังขีาร), 
ไดั้แกั�ธรรม.
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 ๒. วิิสงฺขีารํ  คติา  วิิสงฺขีารคติา,  ป็ุคฺคลา. (วิิสงฺขีาร + คติ) ทุติิยาติัป็ป็ุริสสมาส
  (ป็ุคฺคลา) อ.บุุคคล ท.  คติา ผู้่้ถ่งแล้วิ  วิิสงฺขีารํ  (ธมฺมํ) ซึ่่�งธรรม อันมีสังขีารไป็ป็ราศัแล้วิ  
วิิสงฺขีารคติา ชื่่�อวิ�าวิิสงฺขีารคติ (ผู้่้ถ่งธรรมที�มีสังขีารไป็ป็ราศัแล้วิ, ผู้่้ถ่งธรรมที�ป็ราศัจากัสังขีาร), ไดั้แกั�
บุุคคลทั�งห์ลาย
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คำ�ศัพท์กิริย�น่�รู้

กิริย�คุมพ�กย์และกิริย�ในระหว่�ง (อ�ขย�ต-กิตก์)

อกมฺห อ + กร  กรเณ ในการกระทำา + มฺหา ได้กระทำาแล้ว
อกริ อ + กร  กรเณ ในการกระทำา + อี ได้กระทำาแล้ว
อกริสฺส อ + กร  กรเณ ในการกระทำา + สฺสา จักได้กระทำาแล้ว
อกาสิ อ + กร  กรเณ ในการกระทำา + อี / โอ ได้กระทำาแล้ว
อกาสึ อ + กร  กรเณ ในการกระทำา + อึ ได้กระทำาแล้ว
อกฺกนฺต อา + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ต (อัน...) เหยียบแล้ว
อกฺกมนฺต อา + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อ + อนฺต เหยียบอยู่, เมื่อเหยียบ
อกฺกมิตฺวา อา + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ตฺวา เหยียบแล้ว
อกฺโกสิ อา + กุส  อกฺโกเส ในการด่า + อี ด่าแล้ว
อกฺโกสิตฺวา อา + กุส  อกฺโกเส ในการด่า + ตฺวา ด่าแล้ว
อคมำสุ อ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อุำ ได้ไปแล้ว
อคมาสิ อ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อี ได้ไปแล้ว 
อคฺคณฺหิตฺวา น + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ตฺวา ไม่ถือเอาแล้ว, ไม่เรียนเอาแล้ว
อคฺคเหตฺวา น + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ตฺวา ไม่ถือเอาแล้ว, ไม่เรียนเอาแล้ว
อคฺคเหสิ อ + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + อี ได้ถือเอาแล้ว, ได้เรียนเอาแล้ว
อคฺคเหสึ อ + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + อึ ได้ถือเอาแล้ว, ได้เรียนเอาแล้ว
อคฺฆติ อคฺฆ  มูเลฺย ในความมีราคา + อ + ติ ย่อมถึงค่า
อจริ อ + จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อี ได้เที่ยวไปแล้ว 
อจินฺเตตฺวา น + จินฺต  จินฺตายำ ในความคิด + เณ + ตฺวา ไม่คิดแล้ว (จุ.)
อจฺจุคฺคต อติ + อุ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ต ขึ้นไปล่วงแล้ว
อจฺฉิ อาส  อุปเวสเน ในการเข้าไป + อี อยู่แล้ว
อชเนตฺวา น + ชน  ชนเน ในการเกิด + เณ + ตฺวา ไม่ (ยัง...) ให้เกิดแล้ว
อชานนฺต น + �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + อนฺต ไม่รู้อยู่, เมื่อไม่รู้
อชานมาน น + �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + มาน ไม่รู้อยู่, เมื่อไม่รู้
อชานิตพฺพ น + �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + ตพฺพ (อัน...) ไม่พึงรู้
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อชานิตฺวา น + �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + ตฺวา ไม่รู้แล้ว
อชีวิมฺหา อ + ชีว  ปาณธารเณ ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต + มฺหา ได้เป็นอยู่แล้ว
อชฺฌาวสติ อธิ + อา + วส  นิวาเส ในการอยู่ + อ + ติ ย่อมอยู่ครอง
อชฺโฌตฺถริ อธิ + อว + ถร  วิตฺถาเร ในการแผ่ไป + อี ท่วมทับแล้ว, ปกคลุมแล้ว
อชฺโฌตฺถริตฺวา อธิ + อว + ถร  อตฺถรเณ ในการปูลาด + ตฺวา ท่วมทับแล้ว
อญฺ�าตก น + �า  อวโพธเน ในการรู้ + ต + (ก) (อัน...) ไม่รู้แล้ว
อญฺ�าสึ อ + �า  อวโพธเน ในการรู้ + อึ ได้รู้แล้ว 
อฏฺ€ำสุ อ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อุำ ได้ยืนแล้ว, ได้ดำารงอยู่แล้ว
อฏฺ€าสิ อ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อี ได้ยืนแล้ว, ได้ดำารงอยู่แล้ว
อติกฺกมนฺติ อติ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อ + อนฺติ ย่อมก้าวล่วง
อติกฺกมิตฺวา อติ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ตฺวา ก้าวล่วงแล้ว
อติโรจติ อติ + รุจ  ทิตฺติมฺหิ ในความรุ่งเรือง + อ + ติ  ย่อมรุ่งเรืองล่วง
อตีต อติ + อิ  คติมฺหิ ในการไป + ต เป็นไปล่วงแล้ว
อตฺถ อส  ภุวิ ในความมี, ความเป็น + อ + ถ ย่อมมี, ย่อมเป็น
อตฺถราเปตฺวา อา + ถร  วิตฺถาเร ในการแผ่ไป + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ปูลาดแล้ว
อตฺถริตฺวา อา + ถร  อตฺถรเณ ในการปูลาด + ตฺวา ปูลาดแล้ว
อตฺถิ อส  ภุวิ ในความมี, ความเป็น + อ + ติ ย่อมมี, ย่อมเป็น, มีอยู่
อทตฺวา น + ทา  ทาเน ในการให้ + ตฺวา ไม่ให้แล้ว
อทำสุ อ + ทา  ทาเน ในการให้ + อุำ ได้ให้แล้ว, ได้ถวายแล้ว
อทาสิ อ + ทา  ทาเน ในการให้ + อี ได้ให้แล้ว, ได้ถวายแล้ว
อทาสึ อ + ทา ทาเน ในการให้ + อึ ได้ให้แล้ว, ได้ถวายแล้ว
อทฺทสำ อ + ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + อ + อำ ได้เห็นแล้ว, ได้ทอดพระเนตรแล้ว
อทฺทส อ + ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + อ + อา ได้เห็นแล้ว, ได้ทอดพระเนตรแล้ว
อทฺทสำสุ อ + ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + อุำ ได้เห็นแล้ว, ได้ทอดพระเนตรแล้ว
อทฺทสา อ + ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + อ + อา ได้เห็นแล้ว, ได้ทอดพระเนตรแล้ว
อธิคจฺฉามิ อธิ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + มิ ย่อมบรรลุ, ย่อมถึงทับ, ย่อมได้
อธิคจฺเฉยฺย อธิ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + เอยฺย พึงบรรลุ, พึงถึงทับ, พึงได้
อธิฏฺ€าย อธิ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตฺวา อธิษฐานแล้ว
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อธิปฺเปต อธิ + ป + อิ  คติมฺหิ ในการไป + ต (อัน...) ประสงค์เอาแล้ว
อธิวตฺถ อธิ + วส  นิวาเส ในการอยู่ + ต สิงอยู่แล้ว, อาศัยอยู่แล้ว
อธิวาสยิตฺถ อธิ + วส  นิวาเส ในการอยู่ + ณย + ตฺถ (ยัง...) ให้อยู่ทับแล้ว,รับนิมนต์แล้ว
อธิวาเสถ อธิ + วส  นิวาเส ในการอยู่ + เณ + ถ (ยัง...) จงให้อยู่ทับ, จงรับนิมนต์
อธิวาเสสิ อธิ + วส  นิวาเส ในการอยู่ + เณ + อี (ยัง...) ให้อยู่ทับแล้ว,รับนิมนต์แล้ว
อนาคนฺตฺวา น + อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา ไม่มาแล้ว
อนาจิกฺขนฺต น + อา + จิกฺข  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + อนฺต ไม่บอกอยู่
อนาจิกฺขิตฺวา น + อา + จิกฺข  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ตฺวา ไม่บอกแล้ว
อนาทยิตฺวา น + อา + ทา  อาทาเน ในการถือเอา + ตฺวา ไม่ถือเอาแล้ว
อนิจฺฉมาน น + อิสุ  อิจฺฉายำ ในความปรารถนา + อ + มาน ไม่ปรารถนาอยู่, เมื่อไม่ปรารถนา
อนิฏฺ€ิต น + นิ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ต ไม่สำาเร็จแล้ว
อนุคจฺฉติ  อนุ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ติ ย่อมไปตาม
อนุคนฺตฺวา อนุ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา ตามไปแล้ว, ตามส่งแล้ว
อนุญฺ�าต อนุ + �า  อวโพธเน ในการรู้ + ต (อัน...) อนุญาตแล้ว
อนุตปฺปติ อนุ + ตป  ทาเห ในความเร่าร้อน + ย + ติ ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง (ทิ.)
อนุปปริกฺขิตฺวา น + อุป + ปริ + อิกฺข  ทสฺสเน ในการดู + ตฺวา ไม่พิจารณาแล้ว
อนุปสงฺกมนฺต น + อุป + สำ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อ + อนฺต ไม่เข้าไปหาอยู่
อนุปฺปนฺน น + อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ต ไม่อุบัติขึ้นแล้ว, ไม่เกิดขึ้นแล้ว
อนุปฺปาเทตฺวา น + อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ไม่ให้เกิดขึ้นแล้ว
อนุพฺรูหเย อนุ + พฺรูห  วฑฺฒเน ในความเจริญ + ณย + เอยฺย (ยัง...) พึงให้เจริญ, พึงให้งอกงาม
อนุภวนฺต อนุ + ภู  สตฺตายำ ในความมี,ความเป็น + อ + อนฺต เสวยอยู่, เมื่อเสวย
อนุภวิตฺวา อนุ + ภู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + ตฺวา เสวยแล้ว
อนุโภติ อนุ + ภู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + อ + ติ ย่อมเสวย
อนุยุญฺชนฺต อนุ + ยุช  โยเค ในการประกอบ + อ + อนฺต  ตามประกอบอยู่, เมื่อตามประกอบ
อนุสาสิยมาน อนุ + สาส  อนุสิฏฺ€ิมฺหิ ในการพร่ำาสอน + ย + มาน (อัน...) พร่ำาสอนอยู่
อนุสฺสรนฺต อนุ + สร  คติจินฺตายำ ในการไปและคิด + อ + อนฺต ระลึกถึงอยู่, เมื่อระลึกถึง
อนุสฺสรนฺตี อนุ + สร  คติจินฺตายำ ในการไปและการคิด +อ+อนฺต+(อี) ระลึกถึงอยู่, เมื่อระลึกถึง
อนุสฺสริ อนุ + สร  คติจินฺตายำ ในการไปและความคิด + อี ระลึกถึงแล้ว
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อนุสฺสริต อนุ + สร  คติจินฺตายำ ในการไปและคิด + ต (อัน...) ระลึกถึงแล้ว
อนุสฺสาเวสิ อนุ + สุ  สวเณ ในการฟัง + เณ + อี (ยัง...) ให้ฟังแล้ว, ให้ได้ยินแล้ว
อนุโสจติ อนุ + สุจ  โสเก ในความเศร้าโศก + อ + ติ ย่อมเศร้าโศกในภายหลัง
อนฺตรธายถ อนฺตร + ธา  อทสฺสเน ในการไม่เห็น + ย + ถ ย่อมหายไป (ทิ.)
อนฺตรธายิ อนฺตร + ธา  อทสฺสเน ในการไม่เห็น + ย + อี หายไปแล้ว (ทิ.)
อนฺตรธายิสฺสติ อนฺตร + ธา  อทสฺสเน ในการไม่เห็น + ย + สฺสติ จักหายไป (ทิ.)
อนฺวาย อนุ + อิ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา อาศัยแล้ว
อนฺเวติ อนุ + อิ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ติ ย่อมไปตาม
อปกฺกฑฺฒิตฺวา อป + กฑฺฒ  อากฑฺฒเน ในการฉุด,ลาก,ดึง + ตฺวา ชักออกแล้ว
อปคจฺฉถ อป + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ถ จงไปปราศ
อปคจฺฉิ อป + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อี ไปปราศแล้ว
อปติตฺวา น + ปต  ปตเน ในการตกไป + ตฺวา ไม่ตกไปแล้ว
อปทิสติ อป + ทิส  โพธเน ในการให้รู้ + อ + ติ ย่อมแสดงอ้าง
อปนีต อป + นี  นเย ในการนำาไป + ต (อัน...) นำาไปปราศแล้ว
อปเนตฺวา อป + นี  นเย ในการนำาไป + ตฺวา นำาไปปราศแล้ว
อปเนยฺยาถ อป + นี  นเย ในการนำาไป + อ + เอยฺยาถ พึงนำาไปปราศ
อปยิรุปาสนฺต น + ปริ + อุ + อาส  อุปเวสเน ในการเข้าไปใกล้ +อ+ อนฺต  ไม่เข้าไปนั่งใกล้อยู่
อปริปุณฺณ น + ปริ + ปูร  ปูรเณ ในการเต็ม + ต ไม่เต็มรอบแล้ว, ไม่บริบูรณ์
อปลายิตฺวา น + ปลาย  ปลายเน ในการหนีไป + ตฺวา ไม่หนีไปแล้ว
อปสกฺกิตฺวา อป + สกฺก  คเต ในการไป + ตฺวา  ถอยไปแล้ว
อปสาทิต อป + สาท  สาทเน ในความยินดี + ต รุกรานแล้ว
อปสฺสนฺต น + ทิส  เปกฺขเณ ในการดู + อ + อนฺต ไม่เห็นอยู่, เมื่อไม่เห็น
อปสฺสนฺตี น + ทิส  เปกฺขเณ ในการดู,การเห็น +อ+อนฺต+(อี) ไม่เห็นอยู่, เมื่อไม่เห็น
อปฺปจฺจาสึสนฺต น+ปติ+อา+ สิส  อิจฺฉายำ ในความปรารถนา +อ+อนฺต ไม่หวังเฉพาะอยู่
อปฺปฏิหต น + ปติ + หน  หึสายำ ในความเบียดเบียน + ต (อัน...) ไม่กระทบแล้ว
อปฺปติฏฺ€ิต น + ปติ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ต  ไม่ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว
อปฺปมตฺต น + ป + มท  อุมฺมาเท ในความบ้า + ต ไม่ประมาทแล้ว
อเปถ อป + อิ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ถ จงหลีกไป
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อพฺพุยฺห อา + วห  ปาปเน ในการให้ถึง + ตฺวา ถอนแล้ว
อพฺภุคฺคนฺตฺวา อภิ + อุ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา เหาะขึ้นแล้ว, ฟุ้งขึ้นแล้ว 
อภสฺสถ อ + ภสุ  อโธปเต ในการพลัดตก + ย + ตฺถ ได้พลัดตกแล้ว (ทิ.)
อภาสิ อ + ภาส  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อี ได้กล่าวแล้ว, ได้ตรัสแล้ว
อภิชฺชิตฺวา น + ภิท  ภิชฺชเน ในการแตก + ตฺวา ไม่แตกแล้ว
อภิญฺ�าย อภิ + �า  อวโพธเน ในการรู้ + ตฺวา รู้ยิ่งแล้ว
อภินนฺเทยฺย อภิ + นนฺท  นนฺทเน ในความเพลิดเพลิน + อ + เอยฺย พึงเพลิดเพลินยิ่ง
อภินิมฺมินิตฺวา อภิ+นิ+ มา  ปริมาเณ ในการวัด,ชั่ง,ตวง + นา + ตฺวา เนรมิตแล้ว
อภิภูต อภิ + ภู  อภิภวเน ในการครอบงำา + ต  (อัน...) ครอบงำาแล้ว 
อภิรมิตฺวา อภิ + รมุ  กีฬายำ ในการเล่น + ตฺวา ยินดียิ่งแล้ว
อภิรุยฺห อภิ + รุห  ชนเน ในการรู้ + ตฺวา ขึ้นเฉพาะแล้ว
อภิรุหิ อภิ + รุห  ชนเน ในการเกิด + อี ขึ้นเฉพาะแล้ว
อภิวาเทตฺวา อภิ + วท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + เณ + ตฺวา กราบไหว้แล้ว (จุ.)
อภิหต อภิ + หร  หรเณ ในการนำาไป + ต (อัน...) นำาไปเฉพาะแล้ว
อภิหรนฺติ อภิ + หร  หรเณ ในการนำาไป + อ + อนฺติ ย่อมนำาไปเฉพาะ
อภุญฺชนฺต น + ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + อ + อนฺต ไม่กินอยู่, เมื่อไม่กิน 
อมฺห อส  ภุวิ ในความมี,ความเป็น + อ + ม ย่อมมี, ย่อมเป็น
อมฺหา อส  ภุวิ ในความมี,ความเป็น + มฺหา มีแล้ว, เป็นแล้ว
อมฺหิ อส  ภุวิ ในความมี, ความเป็น + อ + มิ ย่อมมี, ย่อมเป็น
อยุตฺต น + ยุช  โยเค ในการประกอบ + ต ไม่ประกอบแล้ว, ไม่ควรแล้ว
อลงฺกต อลำ + กร  กรเณ ในการกระทำา + ต (อัน...) ประดับแล้ว 
อลงฺกริตฺวา อลำ + กร  กรเณ ในการกระทำา + ตฺวา ประดับแล้ว
อลภนฺต น + ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + อนฺต ไม่ได้อยู่, เมื่อไม่ได้
อลภิ อ + ลภ  ลาเภ ในการได้ + อี ได้ได้แล้ว
อลภิตฺวา น + ลภ  ลาเภ ในการได้ + ตฺวา ไม่ได้แล้ว
อวกงฺขนฺติ อว + กขิ  กงฺขายำ ในความสงสัย + อ + อนฺติ ย่อมหวัง
อวจ  อ + วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อา/โอ ได้กล่าวแล้ว
อวจำ อ + วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อำ ได้กล่าวแล้ว
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อวตฺวา น + วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ตฺวา ไม่กล่าวแล้ว, ไม่ตรัสแล้ว
อวนฺทิตฺวา อ + วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + ตฺวา ไม่กราบไหว้แล้ว
อวิชหิต น + วิ + หา  จาเค ในการสละ + ต (อัน...) ไม่สละแล้ว, ไม่ละแล้ว
อวิชหิตฺวา น + วิ + หา  จาเค ในการสละ + ตฺวา ไม่ละแล้ว, ไม่สละแล้ว
อวิชฺชมาน น + วิท  ภาเว ในความมี,ความเป็น + ย + มาน ไม่มีอยู่, เมื่อไม่มี
อวิวิตฺต น + วิ + วิจ  วิเวจเน ในความสงัด + ต ไม่สงัดแล้ว, ไม่สงบแล้ว
อวิสหนฺต น + วิ + สห  อุสฺสาเห ในความพยายาม + อ + อนฺต ไม่อาจอยู่, เมื่อไม่อาจ
อโวจ อ + วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อา ได้กล่าวแล้ว
อโวจุตฺถ อ + วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ตฺถ ได้กล่าวแล้ว, ได้ตรัสแล้ว
อสกฺโกนฺต น + สก  สตฺติมฺหิ ในความสามารถ + โอ + อนฺต ไม่อาจอยู่, เมื่อไม่อาจ
อสกฺโกนฺตี น + สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ + โอ + อนฺต + (อี) ไม่อาจอยู่, เมื่อไม่อาจ
อสกฺขิ อ + สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ,สามารถ + อุณา + อี ได้อาจแล้ว
อสณฺ€หิตฺวา น + สำ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตฺวา ไม่ดำารงอยู่ด้วยดีแล้ว
อสทฺทหนฺต น + สำ + ธา  สทฺทหเน ในความเชื่อ + อ + อนฺต ไม่เชื่ออยู่
อสนฺต น + อส  ภุวิ ในความมี,ความเป็น + อ + อนฺต ไม่มีอยู่, เมื่อไม่มี
อสหนฺต น + สห  ขนฺตฺยำ ในความอดทน + อ + อนฺต ไม่อดทนอยู่, เมื่อไม่อดทน
อสิ อส  ภุวิ ในความมี, ความเป็น + อ + สิ ย่อมมี, ย่อมเป็น  
อสฺมิ อส  ภุวิ ในความมี,ความเป็น + อ + มิ ย่อมมี, ย่อมเป็น
อสฺสำ อส  ภุวิ ในความมี,ความเป็น + อ + เอยฺยามิ พึงมี, พึงเป็น
อสฺสุ อส  ภุวิ ในความมี,ความเป็น + อ + เอยฺยุำ พึงมี, พึงเป็น
อสฺโสสิ อ + สุ  สวเณ ในการฟัง + ณา + อี ได้ฟังแล้ว, ได้ยินแล้ว
อสฺโสสึ อ + สุ  สวเณ ในการฟัง + ณา + อึ ได้ฟังแล้ว
อเหสุำ อ + หู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + อุำ ได้มีแล้ว, ได้เป็นแล้ว
อโหสิ อ + หู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + อี ได้มีแล้ว, ได้เป็นแล้ว
อโหสึ อ + หู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + อึ ได้มีแล้ว, ได้เป็นแล้ว
อากงฺขติ อา + กขิ  กงฺขายำ ในความสงสัย + อ + ติ ย่อมหวัง
อากฑฺฒิตฺวา อา + กฑฺฒ  อากฑฺฒเน ในการฉุด,ดึง + ตฺวา คร่ามาแล้ว, ดึงแล้ว, ฉุดแล้ว
อากิริ อา + กิร  วิกิรเณ ในการเกลี่ย + อี เกลี่ยลงแล้ว
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อาคจฺฉติ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ติ ย่อมมา
อาคจฺฉตุ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ตุ จงมา
อาคจฺฉถ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ถ ย่อมมา, จงมา
อาคจฺฉนฺต อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + อนฺต มาอยู่, เมื่อมา
อาคจฺฉมาน อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + มาน มาอยู่, เมื่อมา
อาคจฺฉสิ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + สิ ย่อมมา
อาคจฺฉิสฺสนฺติ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + สฺสนฺติ จักมา
อาคจฺเฉยฺยาถ  อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + เอยฺยาถ พึงมา 
อาคจฺเฉยฺยาสิ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + เอยฺยาสิ พึงนำามา
อาคต อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ต มาแล้ว
อาคมยมาน อา + คมุ  อธิวาสเน ในความอดกลั้น + ณย + มาน คอยท่าอยู่, รอคอยอยู่ (จุ.) 
อาคมิ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อี มาแล้ว
อาคมิสฺสามิ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + สฺสามิ จักมา
อาคมึสุ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อุำ  มาแล้ว
อาคเมถ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + เณ + ถ จงคอยท่า, จงรอคอย (จุ.)
อาจิกฺข อา + จิกฺข  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + หิ จงบอก
อาจิกฺขถ อา + จิกฺข  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + ถ จงบอก
อาจิกฺขนฺต อา + จิกฺข  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + อนฺต บอกอยู่, เมื่อบอก
อาจิกฺขมาน อา + จิกฺข  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + มาน บอกอยู่, เมื่อบอก
อาจิกฺขาเปตฺวา อา + จิกฺข  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้บอกแล้ว
อาจิกฺขาหิ อา + จิกฺข  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + หิ จงบอก, บอกเถิด, ขอจงบอก
อาจิกฺขิ อา + จิกฺข  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อี บอกแล้ว, กราบทูลแล้ว
อาจิกฺขิตฺวา อา + จิกฺข  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ตฺวา บอกแล้ว
อาจิกฺขิสฺสามิ อา + จิกฺข  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + สฺสามิ จักบอก
อาณตฺต อาณ  เปสเน ในการส่งไป + ต (อัน...) สั่งแล้ว, บังคับแล้ว
อาณาเปตฺวา อาณ  อาณตฺติยำ ในการสั่ง + ณาเป + ตฺวา สั่งแล้ว, บังคับแล้ว (กัตตุรูป) 
อาณาเปสิ อาณ  เปสเน ในการส่งไป + ณาเป + อี สั่งแล้ว, บังคับแล้ว (กัตตุรูป)
อาทาย อา + ทา  อาทาเน ในการถือเอา + ตฺวา ถือเอาแล้ว, พาเอาแล้ว, อุ้มแล้ว 
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อาทิตฺต อา + ทีป  ทิตฺติมฺหิ ในความรุ่งเรือง + ต (อัน...) ติดทั่วแล้ว
อานยึสุ อา + นี  นเย ในการนำาไป + อุำ นำามาแล้ว
อานาเปสิ อา + นี  นเย ในการนำาไป + ณาเป + อี (ยัง...) ให้นำามาแล้ว 
อานาเปสฺสามิ อา + นี  นเย ในการนำาไป + ณาเป + สฺสามิ (ยัง...) จักให้นำามา
อานีต อา + นี  นเย ในการนำาไป + ต (อัน...) นำามาแล้ว
อาเนตฺวา อา + นี  นเย ในการนำาไป + ตฺวา นำามาแล้ว
อาเนสฺสามิ อา + นี  นเย ในการนำาไป + สฺสามิ จักนำามา
อาปชฺชถ อา + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + ถ ย่อมถึง, ย่อมต้อง
อาปชฺชิตฺวา อา + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + ตฺวา ถึงแล้ว, ต้องแล้ว
อาปนฺน อา + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ต  ถึงแล้ว, ต้องแล้ว
อาปุจฺฉิตฺวา อา + ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + ตฺวา อำาลาแล้ว, ถามโดยเอื้อเฟื้อแล้ว
อาภต อา + ภร  ภรเณ ในการนำาไป + ต (อัน...) นำามาแล้ว
อามนฺเตตฺวา อา + มนฺต  อวหาเน ในการร้องเรียก + เณ + ตฺวา เรียกแล้ว (จุ.)
อามนฺเตสิ อา+ มนฺต  คุตฺตภาสเน ในการกล่าวคุ้มครอง +เณ+อี ร้องเรียกแล้ว, เรียกแล้ว
อายาจิ อา + ยาจ  อายาจเน ในการอ้อนวอน + อี อ้อนวอนแล้ว
อายาจิตฺวา อา + ยาจ  อายาจเน ในการอ้อนวอน + ตฺวา อ้อนวอนแล้ว 
อารทฺธ อา + รภ  ราภสฺเส ในการเริ่มต้น + ต (อัน...) ปรารภแล้ว, เริ่มแล้ว
อารพฺภ   อา + รภ  ราภสฺเส ในการเริ่มต้น + ตฺวา      ปรารภแล้ว, เริ่มต้นแล้ว
อารภิ อา + รภ  ราภสฺเส ในการเริ่มต้น + อี เริ่มแล้ว, ปรารภแล้ว
อารภึสุ อา + รภ  ราภสฺเส ในการเริ่มต้น + อุำ เริ่มต้นแล้ว, ปรารภแล้ว
อาราเธตฺวา อา + ราธ  โตสเน ในความยินดี + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้ยินดีแล้ว 
อาราเธสฺสามิ อา + ราธ  โตสเน ในความยินดี + เณ + สฺสามิ (ยัง...) จักให้ยินดี
อารุยฺห อา + รุห  ชายเน ในการเกิด + ตฺวา ขึ้นแล้ว 
อาโรจยึสุ อา + รุจ  เทสเน ในการแสดง + ณย + อุำ บอกแล้ว, กราบทูลแล้ว (จุ.)
อาโรจาเปตฺวา อา + รุจ  เทสเน ในการแสดง + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้บอกแล้ว
อาโรจาเปถ อา + รุจ  เทสเน ในการแสดง + ณาเป + ถ (ยัง...) จงให้บอก
อาโรจาเปสิ อา + รุจ  เทสเน ในการแสดง + ณาเป + อี (ยัง...) ให้บอกแล้ว
อาโรเจตฺวา อา + รุจ  เทสเน ในการแสดง + เณ + ตฺวา บอกแล้ว, กราบทูลแล้ว (จุ.)
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อาโรเจสิ อา + รุจ  เทสเน ในการแสดง + เณ + อี บอกแล้ว, กราบทูลแล้ว (จุ.)
อาโรเจสึ อา + รุจ  เทสเน ในการแสดง + เณ + อึ บอกแล้ว, กราบทูลแล้ว (จุ.)
อาโรเจสุำ อา + รุจ  เทสเน ในการสวด, แสดง + เณ + อุำ บอกแล้ว, กราบทูลแล้ว (จุ.)
อาโรเปตฺวา อา + รุห  อาโรหนมฺหิ ในการขึ้น + เณ + ตฺวา ยกขึ้นแล้ว (จุ.)  
อาลปิ อา + ลป  อามนฺตเน ในการร้องเรียก + อี ร้องเรียกแล้ว
อาวชฺชนฺต อา + วชฺชี  จาเค ในการสละ + อ + อนฺต ใคร่ครวญอยู่, เมื่อใคร่ครวญ
อาวชฺชิตฺวา อา + วชฺช  อาวชฺชเน ในการใคร่ครวญ + ตฺวา ใคร่ครวญแล้ว, พิจารณาแล้ว
อาวชฺเชสิ อา + วชฺชี  จาเค ในการสละ + เณ + อี ใคร่ครวญแล้ว (จุ.)
อาวเส อา + วส  นิวาเส ในการอยู่ + อ + เอยฺย พึงอยู่ครอง
อาวิกโรนฺต อาวิ + กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + อนฺต   กระทำาให้แจ้งอยู่,เมื่อกระทำาให้แจ้ง
อาวิภวิสฺสติ อาวิ + ภู  สตฺตายำ ในความมี,ความเป็น + สฺสติ จักมีแจ้ง
อาสนฺน อา + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + ต ใกล้แล้ว
อาห พฺรู  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ กล่าวแล้ว, ตรัสแล้ว, กราบทูลแล้ว
อาหร อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + อ + หิ จงนำามา
อาหรถ อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + อ + ถ จงนำามา
อาหรนฺต อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + อ + อนฺต นำามาอยู่, เมื่อนำามา
อาหรนฺติ อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + อ + อนฺติ ย่อมนำามา
อาหราเปตฺวา อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้นำามาแล้ว
อาหราเปสิ อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + ณาเป + อี (ยัง...) ให้นำามาแล้ว 
อาหรามิ อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + อ + มิ ย่อมนำามา
อาหริ อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + อี นำามาแล้ว
อาหริต อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + ต (อัน...) นำามาแล้ว
อาหริตพฺพ อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + ตพฺพ (อัน...) พึงนำามา
อาหริตฺวา อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + ตฺวา นำามาแล้ว
อาหริสฺสาม อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + สฺสาม จักนำาไป
อาหริสฺสามิ อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + สฺสามิ จักนำามา
อาหรึสุ อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + อุำ นำามาแล้ว
อาหเรสึ อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + เณ + อึ กลืนกินแล้ว (จุ.)
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อาหำสุ พฺรู  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อุำ กล่าวแล้ว 
อาหุ พฺรู  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อุ กล่าวแล้ว
อิจฺฉติ อิสุ  อิจฺฉายำ ในความปรารถนา + อ + ติ ย่อมปรารถนา
อิจฺฉามิ อิสุ  อิจฺฉายำ ในความปรารถนา + อ + มิ ย่อมปรารถนา
อิจฺฉิ อิสุ  อิจฺฉายำ ในความปรารถนา + อี ปรารถนาแล้ว  
อิจฺฉิต อิสุ  อิจฺฉายำ ในความปรารถนา + ต (อัน...) ต้องการแล้ว, ปรารถนาแล้ว
อิจฺฉิสฺสามิ อิสุ  อิจฺฉายำ ในความปรารถนา + สฺสามิ จักปรารถนา
อิจฺเฉยฺย อิสุ  อิจฺฉายำ ในความปรารถนา + อ + เอยฺย พึงปรารถนา
อิชฺฌิสฺสติ อิธ  อิทฺธิยำ ในความสำาเร็จ + ย + สฺสติ จักสำาเร็จ (ทิ.)
อุกฺขิปนฺต อุ + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + อ + อนฺต ยกขึ้นอยู่, เมื่อยกขึ้น
อุกฺขิปิตฺวา อุ + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + ตฺวา ยกขึ้นแล้ว
อุคฺคจฺฉนฺต อุ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + อนฺต ขึ้นไปอยู่, เมื่อขึ้นไป
อุคฺคณฺหนฺต อุ + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + อนฺต เรียนเอาอยู่, เมื่อเรียนเอา
อุคฺคณฺหาติ อุ + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ติ ย่อมเรียนเอา
อุคฺคณฺหิตฺวา อุ + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ตฺวา เรียนเอาแล้ว  
อุคฺคเหตฺวา อุ + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ตฺวา เรียนเอาแล้ว
อุคฺโฆเสสิ อุ + ฆุส  สทฺเท ในการทำาเสียง + เณ + อี ป่าวร้องแล้ว, ประกาศแล้ว (จุ.)
อุคฺโฆเสหิ อุ + ฆุส  สทฺเท ในการทำาเสียง + เณ + หิ จงป่าวร้อง, จงประกาศ
อุจฺฉิชฺชิสฺสติ อุ + ฉิทิ  ฉิชฺชเน ในการขาดไป + ย + สฺสติ จักขาดสูญ (ทิ.)
อุชฺฌายนฺต อุ + เฌ  จินฺตายำ ในการคิด + อ + อนฺต ยกโทษอยู่, เมื่อยกโทษ
อุชฺฌายึสุ อุ + เฌ  จินฺตายำ ในความคิด, เพ่ง, เผา + อุำ ยกโทษแล้ว
อุชฺฌิต อุชฺฌ  อุสฺสคฺเค ในการสละ, ละ, ทิ้ง + ต (อัน...) ทิ้งแล้ว
อุฏฺ€หนฺติ อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + อนฺติ ย่อมลุกขึ้น, ย่อมตั้งขึ้น
อุฏฺ€หิ อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อี ลุกขึ้นแล้ว, ตั้งขึ้นแล้ว, ผุดขึ้นแล้ว
อุฏฺ€หิสฺสติ อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + สฺสติ จักลุกขึ้น, จักผุดขึ้น, จักตั้งขึ้น
อุฏฺ€หึสุ อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อุำ ลุกขึ้นแล้ว, ตั้งขึ้นแล้ว, ผุดขึ้นแล้ว
อุฏฺ€าย อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตฺวา ลุกขึ้นแล้ว, ตั้งขึ้นแล้ว, ผุดขึ้นแล้ว
อุฏฺ€ิต อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ต ลุกขึ้นแล้ว, ตั้งขึ้นแล้ว, ผุดขึ้นแล้ว
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อุทปาทิ อุ + อ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + อี ได้เกิดขึ้นแล้ว (ทิ.)
อุทาเนตฺวา อุทาน + เณ + ตฺวา เปล่งแล้ว (นามธาตุ)
อุทาเนนฺต อุทาน + เณ + อนฺต เปล่งอยู่, เมื่อเปล่ง (นามธาตุ)
อุทาเนสิ อุทาน + เณ + อี เปล่งแล้ว (นามธาตุ)
อุทฺทิสฺส อุ + ทิส  อุจฺจารเณ ในการสวด, การแสดง + ตฺวา เจาะจงแล้ว, อุทิศแล้ว
อุทฺธรนฺต อุ + ธร  ธารเณ ในการทรงไว้ + อ + อนฺต ถอนขึ้นอยู่, เมื่อถอนขึ้น
อุทฺธริตฺวา อุ + ธร  ธารเณ ในการทรงไว้ + ตฺวา ตักขึ้นแล้ว, ถอนขึ้นแล้ว
อุปฏฺ€หนฺต อุป + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + อนฺต บำารุงอยู่, เมื่อบำารุง, อุปัฏฐากอยู่
อุปฏฺ€หิ อุป + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อี บำารุงแล้ว, ปรากฏแล้ว
อุปฏฺ€หิมฺหา อุป + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + มฺหา บำารุงแล้ว, อุปัฏฐากแล้ว
อุปฏฺ€หึสุ อุป + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อุำ บำารุงแล้ว, ปรากฏแล้ว
อุปฏฺ€าสิ อุป + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อี ปรากฏแล้ว, บำารุงแล้ว 
อุปฏฺ€าหิ อุป + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + หิ จงบำารุง, จงปรากฏ
อุปฏฺ€ิต อุป + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ต (อัน...) บำารุงแล้ว, ปรากฏแล้ว
อุปฏฺ€ิยมาน อุป + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ย + มาน (อัน...) บำารุงอยู่
อุปทฺทเวติ อุป + ทว  ตาเป ในความเดือดร้อน + อ + ติ ย่อมเบียดเบียน, ย่อมขัดขวาง
อุปธารยมาน อุป + ธร  อุปธารเณ ในการใคร่ครวญ + ณย + มาน ใคร่ครวญอยู่, เมื่อใคร่ครวญ (จุ.)
อุปธาเรถ อุป + ธร  อุปธารเณ ในการใคร่ครวญ + เณ + ถ จงใคร่ครวญ (จุ.)
อุปธาเรนฺตี อุป + ธร  ธารเณ ในการทรงไว้ + เณ + อนฺต + อี ใคร่ครวญอยู่, เมื่อใคร่ครวญ (จุ.)
อุปธาเรสิ อุป + ธร  อุปธารเณ ในการใคร่ครวญ + เณ + อี ใคร่ครวญแล้ว (จุ.)
อุปธาเรสฺสาม อุป + ธร  อุปธารเณ ในการใคร่ครวญ + เณ + สฺสาม จักใคร่ครวญ (จุ.) 
อุปธาเรหิ  อุป + ธร  อุปธารเณ ในการใคร่ครวญ + เณ + หิ จงใคร่ครวญ (จุ.)
อุปนาเมสิ อุป + นมุ  นเต ในการน้อมกาย + เณ + อี (ยัง...) ให้น้อมเข้ามาแล้ว
อุปปริกฺขิตฺวา อุป + ปริ + อิกฺข  ทสฺสเน ในการดู + ตฺวา พิจารณาแล้ว
อุปสงฺกมนฺต อุป + สำ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อ + อนฺต เข้าไปหาอยู่
อุปสงฺกมสิ อุป + สำ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อ + สิ ย่อมเข้าไป, ย่อมเข้าไปเฝ้า 
ลภิสฺสสิ ลภ  ลาเภ ในการได้ + สฺสสิ จักได้
อุปสงฺกมิ อุป + สำ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อี เข้าไปหาแล้ว
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อุปสงฺกมิตฺวา อุป + สำ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ตฺวา  เข้าไปหาแล้ว, เข้าไปเฝ้าแล้ว
อุปสนฺต อุป + สมุ  อุปสเม ในการเข้าไปสงบ + ต เข้าไปสงบแล้ว
อุปสมฺปชฺช อุป + สำ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา เข้าถึงด้วยดีแล้ว, อุปสมบทแล้ว
อุปฺปชฺชติ อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + ติ ย่อมเกิดขึ้น (ทิ.)
อุปฺปชฺชนฺต อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + อนฺต เกิดขึ้นอยู่, เมื่อเกิดขึ้น (ทิ.)
อุปฺปชฺชมาน อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + มาน เกิดขึ้นอยู่, เมื่อเกิดขึ้น (ทิ.) 
อุปฺปชฺชิ อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + อี เกิดขึ้นแล้ว (ทิ.)
อุปฺปชฺชิตฺวา อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + (ย) + ตฺวา เกิดขึ้นแล้ว (ทิ.)
อุปฺปชฺชิสฺสติ อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + สฺสติ จักเกิดขึ้น  (ทิ.) 
อุปฺปนฺน อุ +  ปท  คติมฺหิ ในการไป + ต เกิดขึ้นแล้ว
อุปฺปาทยึสุ อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ณย + อุำ (ยัง...) ให้เกิดขึ้นแล้ว
อุปฺปาเทตพฺพ อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + เณ + ตพฺพ (อัน...) พึงให้เกิดขึ้น
อุปฺปาเทสิ อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + เณ + อี (ยัง...) ให้เกิดขึ้นแล้ว
อุปฺปาเทสฺสามิ  อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + เณ + สฺสามิ (ยัง...) จักให้เกิดขึ้น
อุปฺผณฺฑิยมาน อุ + ผฑิ  หาเส ในการหัวเราะ + เณ + ย + มาน (อัน...) เยาะเย้ยอยู่ (จุ.)
อุมฺมิเลตฺวา อุ + มิล  สิเลสเน ในการติดแน่น + ตฺวา ลืมตาแล้ว
อุยฺโยเชตฺวา อุ + ยุช  โยเค ในการประกอบ + เณ + ตฺวา ส่งไปแล้ว (จุ.)
อุยฺโยเชสิ อุ + ยุช  โยเค ในการประกอบ + เณ + อี ส่งไปแล้ว (จุ.)
อุสฺสนฺน อุ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + ต หนาขึ้นแล้ว
เอติ อา + อิ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ติ ย่อมพัดไป, ย่อมไป, ย่อมมา
เอตุ อา + อิ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ตุ จงมา
เอถ อา + อิ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ถ จงมา
เอหิ อา + อิ  คติมฺหิ ในการไป + อ + หิ  จงมา
โอกฺกนฺต อว + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ต ก้าวลงแล้ว 
โอกฺกมิ อว + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อี ก้าวลงแล้ว
โอจินิตฺวา อว + จิ  จเย ในการสั่งสม + นา + ตฺวา เลือกเก็บแล้ว
โอตรติ อว + ตร  ตรเณ ในการข้ามไป + อ + ติ ย่อมข้ามลง
โอตรนฺติ อว + ตร  ตรเณ ในการข้าม + อ + อนฺติ  ย่อมข้ามลง
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โอตริตฺวา อว + ตร  ตรเณ ในการข้ามไป + ตฺวา ข้ามลงแล้ว
โอตาเรตฺวา อว + ตร  ตรเณ ในการข้าม + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้ข้ามลงแล้ว
โอติณฺณ อว + ตร  ตรเณ ในการข้ามไป + ต ข้ามลงแล้ว
โอตฺถรติ อว + ถร  วิตฺถาเร ในการแผ่ไป + อ + ติ ย่อมท่วมทับ
โอตฺถรนฺต อว + ถร  วิตฺถาเร ในการแผ่ไป + อ + อนฺต ท่วมทับอยู่
โอปีเฬตฺวา อว + ปีฬ  วธโลฬเน ในการเบียดเบียนและรบกวน + เณ + ตฺวา บีบลงแล้ว (จุ.)
โอภคฺค อว + ภนฺช  อวมทฺทเน ในการย่ำายี + ต หักลงแล้ว
โอภาเสตฺวา อว + ภาส  ชุเต ในความรุ่งเรือง + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้สว่างแล้ว
โอภาเสนฺต อว + ภาส  ชุเต ในความรุ่งเรือง + เณ + อนฺต (ยัง...) ให้สว่างอยู่, เมื่อให้สว่าง
โอภินฺทนฺติ อว+ ภิทิ  วิทารเณ ในการทำาลาย + อ + อนฺติ ย่อมทำาลายลง
โอรุยฺห อว + รุห  ชนเน ในการเกิด + ตฺวา ลงแล้ว
โอโรหนฺต อว + รุห  ชนเน ในการเกิด + อ + อนฺต ลงอยู่, เมื่อลง
โอลมฺพิตฺวา อว + ลพิ  อวลมฺพเน ในการพึ่งพา, ห้อย + ตฺวา ห้อยลงแล้ว
โอลุพฺภ อว + ลุภ  คิทฺธิมฺหิ ในความอยาก + ตฺวา ข้องแล้ว, ติดใจแล้ว
โอโลกิต อว + โลก  ทสฺสเน ในการดู, การเห็น + เณ + ต (อัน...) แลดูแล้ว,ตรวจดูแล้ว (จุ.)
โอโลเกติ อว + โลก  ทสฺสเน ในการดู, การเห็น + เณ + ติ ย่อมแลดู, ย่อมตรวจดู (จุ.)
โอโลเกตฺวา  อว + โลก  ทสฺสเน ในการดู, การเห็น + เณ + ตฺวา แลดูแล้ว, ตรวจดูแล้ว (จุ.) 
โอโลเกนฺต อว + โลก  ทสฺสเน ในการดู, การเห็น + เณ + อนฺต แลดูอยู่,พิจารณาดูอยู่,ตรวจดูอยู่(จุ.)
โอโลเกสิ อว + โลก  ทสฺสเน ในการดู, การเห็น + เณ + อี แลดูแล้ว (จุ.)
โอโลเกหิ อว + โลก  ทสฺสเน ในการดู, การเห็น + เณ + หิ จงแลดู, จงตรวจดู (จุ.)
โอวทติ อว + วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + ติ กล่าวสอนอยู่
โอวทิยมาน  อว + วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ย + มาน (อัน...) กล่าวสอนอยู่
โอสกฺกิตฺวา อว + สกฺก  คเต ในการไป + ตฺวา ย่อลงแล้ว
โอสรนฺติ อว + สร  คติจินฺตายำ ในการไปและคิด + อ + อนฺติ ย่อมประชุมลง
โอหาย อว + หา  จาเค ในการสละ + ตฺวา ละแล้ว, สละแล้ว
โอหาราเปตฺวา อว + หร  หรเณ ในการนำาไป + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ปลงลงแล้ว
โอหียิตฺวา อว + หา  จาเค ในการสละ + ย + ตฺวา ล้าลงแล้ว
กต กร  กรเณ ในการกระทำา + ต (อัน...) กระทำาแล้ว
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กตฺตพฺพ กร  กรเณ ในการกระทำา + ตพฺพ (อัน...) พึงกระทำา, ควรกระทำา
กตฺวา กร  กรเณ ในการกระทำา + ตฺวา กระทำาแล้ว  
กถยมาน กถ  กถเน ในการกล่าว + ณย + มาน กล่าวอยู่, เมื่อกล่าว (จุ.) 
กถยึสุ กถ  กถเน ในการกล่าว + ณย + อุำ กล่าวแล้ว, ตรัสแล้ว (จุ.)
กถาเปตฺวา กถ  กถเน ในการกล่าว + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้บอกแล้ว, ให้กล่าวแล้ว
กถิต กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + ต (อัน...) กล่าวแล้ว, บอกแล้ว (จุ.)
กเถตพฺพ กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + ตพฺพ  (อัน...) พึงกล่าว (จุ.)
กเถตฺวา กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + ตฺวา กล่าวแล้ว, ตรัสแล้ว, กราบทูลแล้ว
กเถนฺต กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + อนฺต กล่าวอยู่, เมื่อกล่าว (จุ.)
กเถมิ กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + มิ ย่อมกล่าว (จุ.)
กเถสิ กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + อี กล่าวแล้ว, ตรัสแล้ว (จุ.)
กเถสึ กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + อึ กล่าวแล้ว, บอกแล้ว (จุ.)
กเถสฺสามิ กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + สฺสามิ จักกล่าว, จักตรัส (จุ.)
กเถหิ กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + หิ จงกล่าว, จงบอก (จุ.)
กนฺทนฺต กนฺท  โรทเน ในการร้องไห, คร่ำ�ครวญ + อ + อนฺต คร่ำ�ครวญอยู่
กมฺปติ กปิ  จลเน ในความหวั่นไหว + อ + ติ ย่อมหวั่นไหว
กมฺปมาน กปิ  กมฺปเน ในความหวั่นไหว + อ + มาน หวั่นไหวอยู่, เมื่อหวั่นไหว, สะท้าน
กมฺปิ กปิ  สญฺจลเน ในการหวั่นไหว + อี หวั่นไหวแล้ว
กยิรมาน กร  กรเณ ในการกระทำา + ย + มาน (อัน...) กระทำาอยู่
กยิรา กร  กรเณ ในการกระทำา + ยิร + เอยฺย พึงกระทำา
กรณีย กร  กรเณ ในการกระทำา + อนีย (อัน...) พึงกระทำา
กรสฺสุ กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + สฺสุ จงกระทำา
กริ กร  กรเณ ในการกระทำา + อี / โอ กระทำาแล้ว
กริตฺวา กร  กรเณ ในการกระทำา + ตฺวา กระทำาแล้ว
กริตฺวาน กร  กรเณ ในการกระทำา + ตฺวาน กระทำาแล้ว
กริยมาน กร  กรเณ ในการกระทำา + ย + มาน (อัน...) กระทำาอยู่, เมื่อกระทำา
กริสฺสติ กร  กรเณ ในการกระทำา + สฺสติ จักกระทำา
กริสฺสนฺติ กร  กรเณ ในการกระทำา + สฺสนฺติ จักกระทำา
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กริสฺสสิ กร  กรเณ ในการกระทำา + สฺสสิ จักกระทำา 
กริสฺสาม กร  กรเณ ในการกระทำา + สฺสาม จักกระทำา
กริสฺสามิ กร  กรเณ  ในการกระทำา + สฺสามิ จักกระทำา
กรึสุ กร  กรเณ ในการกระทำา + อุำ กระทำาแล้ว
กเรยฺยำ กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + เอยฺยำ พึงกระทำา
กโรติ กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + ติ  ย่อมกระทำา
กโรถ กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + ถ ย่อมกระทำา, จงกระทำา
กโรนฺต กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + อนฺต กระทำาอยู่, เมื่อกระทำา
กโรนฺติ กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + อนฺติ ย่อมกระทำา
กโรนฺตุ กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + อนฺตุ จงกระทำา
กโรม กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + ม กระทำาอยู่, จงกระทำา
กโรมิ กร  กรเณ ในการะทำา + โอ + มิ ย่อมกระทำา
กโรสิ กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + สิ ย่อมกระทำา
กโรหิ กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + หิ จงกระทำา
กสติ กส  วิเลขเน ในการขีดเขียน + อ + ติ ย่อมไถ 
กสมาน กส  วิเลขเน ในการขีดเขียน + อ + มาน ไถอยู่, เมื่อไถ
การาเปสิ กร  กรเณ ในการกระทำา + ณาเป + อี (ยัง...) ให้กระทำาแล้ว
กาเรตฺวา กร  กรเณ ในการกระทำา + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้กระทำาแล้ว
กาเรนฺต กร  กรเณ ในการกระทำา + เณ + อนฺต (ยัง...) ให้กระทำาอยู่, เมื่อให้กระทำา
กาเรสิ กร  กรเณ ในการกระทำา + เณ + อี (ยัง...) ให้กระทำาแล้ว
กาเรสึ กร  กรเณ ในการกระทำา + เณ + อึ (ยัง...) ให้กระทำาแล้ว
กาหสิ กร  กรเณ ในการกระทำา + สฺสสิ  จักกระทำา
กาหามิ กร  กรเณ ในการกระทำา + สฺสามิ จักกระทำา
กิลนฺต กิลมุ  เขเท ในความลำาบาก + ต ลำาบากแล้ว, เหน็ดเหนื่อยแล้ว
กิลมิสฺสนฺติ กิลมุ  เขเท ในความลำาบาก + สฺสนฺติ จักลำาบาก
กิลิฏฺ€ กิลิส  อุปตาปมลิเน ในความเร่าร้อนและเศร้าหมอง + ต เศร้าหมองแล้ว
กีต กี  ทพฺพวินิมเย ในการแลกเปลี่ยนด้วยทรัพย์ + ต (อัน...) ซื้อแล้ว
กีฬิสฺสาม กีฬ  กีฬายำ ในการเล่น + สฺสาม จักเล่น
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กุกฺกุจฺจายิตฺวา กุกฺกุจฺจ + อาย + ตฺวา ประพฤติรังเกียจแล้ว
กุชฺฌ กุธ  โกเป ในความกำาเริบ + ย + หิ จงโกรธ (ทิ.)
กุชฺฌติ กุธ  โกเป ในความกำาเริบ + ย + ติ ย่อมโกรธ  (ทิ.) 
กุชฺฌิ กุธ  โกเป ในความกำาเริบ + ย + อี โกรธแล้ว (ทิ.)
กุชฺฌิตฺวา กุธ  โกเป ในความกำาเริบ + (ย) + ตฺวา โกรธแล้ว  (ทิ.)
กุชฺฌึสุ กุธ  โกเป ในความกำาเริบ + ย + อุำ โกรธแล้ว (ทิ.)
กุทฺธ กุธ  โกเป ในความกำาเริบ + ต โกรธแล้ว
กุพฺพนฺติ กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + อนฺติ ย่อมกระทำา
โกฏฺฏาเปตฺวา โกฏฺฏ  โกฏฺฏเน ในการทุบ + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ตอกแล้ว, ให้ปักแล้ว
ขนาเปตฺวา ขนุ  อวทารเณ ในการขุด + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ขุดแล้ว
ขมถ ขมุ  ขนฺติยำ ในความอดทน + อ + ถ จงอดโทษ
ขมนีย ขมุ  ขนฺตฺยำ ในความอดทน + อนีย (อัน...) พึงอดทนได้
ขมาเปตฺวา ขมุ  ขนฺติยำ ในความอดทน + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้อดโทษแล้ว
ขมาเปสิ ขมุ  ขนฺติยำ ในความอดทน + ณาเป + อี (ยัง...) ให้อดโทษแล้ว 
ขมาเปหิ ขมุ  ขนฺติยำ ในความอดทน + ณาเป + หิ (ยัง...) จงให้อดโทษ
ขมามิ ขมุ  ขนฺติยำ ในความอดทน + อ + มิ ย่อมอดโทษ
ขมาหิ ขมุ  ขนฺติยำ ในความอดทน + อ + หิ จงอดโทษ 
ขมิสฺสติ ขมุ  ขนฺติยำ ในความอดทน + สฺสติ จักอดทน
ขาทติ ขาท  ภกฺขเณ ในการเคี้ยวกิน + อ + ติ ย่อมเคี้ยวกิน
ขาทนฺต ขาท  ภกฺขเณ ในการเคี้ยวกิน + อ + อนฺต  เคี้ยวกินอยู่, เมื่อเคี้ยวกิน
ขาทมาน ขาท  ภกฺขเณ ในการเคี้ยวกิน + อ + มาน เคี้ยวกินอยู่, เมื่อเคี้ยวกิน
ขาทสิ ขาท  ภกฺขเณ ในการเคี้ยวกิน + อ + สิ ย่อมเคี้ยวกิน
ขาทิตฺวา ขาท  ภกฺขเณ ในการเคี้ยวกิน + ตฺวา เคี้ยวกินแล้ว
ขายติ ขา  ปากเฏ ในความปรากฏ + อ + ติ ย่อมปรากฏ  
ขิปสิ ขิป  โนทเน ในการซัดไป + อ + สิ ย่อมโยนไป, ย่อมขว้างไป, ซัดไป
ขิปิ ขิป  โนทเน ในการซัดไป + อี ซัดไปแล้ว, ดีดไปแล้ว, ใส่ไปแล้ว
ขิปิตฺวา ขิป  โนทเน ในการซัดไป + ตฺวา ซัดไปแล้ว, ขว้างไปแล้ว, ใส่ไปแล้ว
ขิปึสุ ขิป  โนทเน ในการซัดไป + อุำ โยนไปแล้ว, ขว้างไปแล้ว
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ขิยติ ขี  ขเย ในความสิ้นไป + ย + ติ ย่อมสิ้นไป (ทิ.)
ขีณ ขี  ขเย ในความสิ้นไป + ต สิ้นไปแล้ว 
ขุำสิต ขุำส  ขุำสเน ในการด่า + เณ + ต (อัน...) ขู่แล้ว,ด่าแล้ว,รุกรานแล้ว(จุ.)
คจฺฉ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + หิ จงไป
คจฺฉติ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ติ ย่อมไป
คจฺฉถ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ถ ย่อมไป, จงไป
คจฺฉนฺต คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + อนฺต ไปอยู่, เมื่อไป
คจฺฉนฺติ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + อนฺติ ย่อมไป
คจฺฉนฺตุ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + อนฺตุ จงไป
คจฺฉาม คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ม ไปอยู่, ย่อมไป, จะไป 
คจฺฉามิ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + มิ ย่อมไป
คจฺฉิสฺสามิ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + สฺสามิ จักไป
คจฺเฉยฺย คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + เอยฺย พึงไป
คณฺห คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + หิ จงถือเอา
คณฺหติ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ติ ย่อมถือเอา
คณฺหถ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ถ จงถือเอา, จงพาเอา, จงเรียนเอา
คณฺหนฺต คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + อนฺต ถือเอาอยู่, เมื่อถือเอา 
คณฺหาติ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ติ ย่อมถือเอา
คณฺหาเปติ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ณาเป + ติ (ยัง...) ย่อมให้ถือเอา
คณฺหาเปนฺต คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ณาเป + อนฺต (ยัง...) ให้ถือเอาอยู่
คณฺหาเปสิ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ณาเป + อี (ยัง...) ให้ถือเอาแล้ว
คณฺหาเปสึ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณาเป + อึ (ยัง...) ให้ถือเอาแล้ว 
คณฺหาเปสฺสามิ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ณาเป + สฺสามิ (ยัง...) จักให้ถือเอา
คณฺหาสิ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + สิ ย่อมถือเอา, ย่อมเรียนเอา
คณฺหาหิ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + หิ จงถือเอา
คณฺหิ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + อี ถือเอาแล้ว, รับเอาแล้ว
คณฺหิสฺสถ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + สฺสถ จักถือเอา
คณฺหิสฺสนฺติ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + สฺสนฺติ จักถือเอา
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คณฺหิสฺสามิ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + สฺสามิ จักถือเอา, จักเรียนเอา
คณฺหึสุ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + อุำ ถือเอาแล้ว 
คต คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ต ไปแล้ว
คนฺตพฺพ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ตพฺพ (อัน...) พึงไป
คนฺตฺวา คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา ไปแล้ว
คมิสฺสติ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + สฺสติ  จักไป
คมิสฺสถ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + สฺสถ จักไป
คมิสฺสสิ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + สฺสสิ จักไป
คมิสฺสาม คมุ  คติมฺหิ ในการไป + สฺสาม จักไป
คมิสฺสามิ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + สฺสามิ จักไป
คมึสุ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อุำ ไปแล้ว
คยฺห คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺย (อัน...) พึงถือเอา
ครหนฺต ครห  นินฺทายำ ในความติเตียน + อ + อนฺต ติเตียนอยู่, เมื่อติเตียน
ครหิตฺวา ครห  นินฺทายำ ในการติเตียน + ตฺวา ติเตียนแล้ว, ตำาหนิแล้ว
คหิต คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ต (อัน...) ถือเอาแล้ว, เรียนเอาแล้ว 
คเหตพฺพ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ตพฺพ (อัน...) พึงถือเอา, พึงพาเอาไป
คเหตฺวา คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ตฺวา ถือเอาแล้ว, รับเอาแล้ว, เรียนแล้ว
คาหาเปตฺวา คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ถือเอาแล้ว
คิลิตฺวา คิล  นิคิรเน ในการกลืน + ตฺวา กลืนแล้ว 
ฆเฏตฺวา ฆฏ  ฆฏฺฏเน ในการสืบต่อ + เณ + ตฺวา สืบต่อแล้ว (จุ.)
ฆเฏนฺต ฆฏ  หึสเน ในความเบียดเบียน + เณ + อนฺต เพียรอยู่, เมื่อเพียร (จุ.) 
ฆาตาเปยฺย หน  หึสายำ ในการเบียดเบียน + ณาเป + เอยฺย (ยัง...) พึงให้ฆ่า 
ฆาเตตุ หน  หึสายำ ในการเบียดเบียน + เณ + ตุ (ยัง...) จงให้ฆ่า 
ฆาเตตฺวา หน  หึสายำ ในการเบียดเบียน + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้ฆ่าแล้ว
ฆาเตนฺต หน  หึสายำ ในการเบียดเบียน + เณ + อนฺต (ยัง...) ให้ฆ่าอยู่, เมื่อให้ฆ่า
ฆาเตสฺสติ หน  หึสายำ ในการเบียดเบียน + เณ + สฺสติ (ยัง...) จักให้ฆ่า
จร จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อ + หิ จงเที่ยวไป, จงประพฤติ
จรติ จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อ + ติ ย่อมเที่ยวไป, ย่อมประพฤติ
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จรนฺต จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อ + อนฺต  เที่ยวไปอยู่, ประพฤติอยู่
จรนฺติ จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อ + อนฺติ ย่อมเที่ยวไป
จรมาน จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อ + มาน เที่ยวไปอยู่, ประพฤติอยู่
จรามิ จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อ + มิ ย่อมเที่ยวไป, ย่อมประพฤติ
จริ จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อี เที่ยวไปแล้ว, ประพฤติแล้ว
จริตฺวา จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + ตฺวา เที่ยวไปแล้ว, ประพฤติแล้ว
จริสฺสสิ จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + สฺสสิ จักเที่ยวไป, จักประพฤติ
จริสฺสาม จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + สฺสาม จักเที่ยวไป, จักประพฤติ
จริสฺสามิ จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + สฺสามิ จักเที่ยวไป, จักประพฤติ
จาเลสิ จล  กมฺปเน ในความหวั่นไหว + เณ + อี (ยัง...) ให้ไหวแล้ว, ให้สั่นแล้ว
จินฺตยึสุ จินฺต  จินฺตายำ ในความคิด + ณย + อุำ คิดแล้ว, ดำาริแล้ว (จุ.)
จินฺเตตฺวา จินฺต  จินฺตายำ ในความคิด + เณ + ตฺวา คิดแล้ว, ทรงดำาริแล้ว (จุ.)
จินฺเตนฺต จินฺต  จินฺตายำ ในความคิด + เณ + อนฺต คิดอยู่, เมื่อคิด (จุ.)
จินฺเตสิ จินฺต  จินฺตายำ ในความคิด + เณ + อี คิดแล้ว, ดำาริแล้ว (จุ.) 
จินฺเตสึ จินฺต  จินฺตายำ ในความคิด + เณ + อึ คิดแล้ว (จุ.)
จุต จุ  จวเน ในการเคลื่อน + ต เคลื่อนแล้ว, ตายแล้ว
เจตยติ จิต  สญฺเจตเน ในความจงใจ + ณย + ติ ย่อมตั้งใจ, ย่อมคิด (จุ.)
ฉฑฺฑิต ฉฑฺฑ  ฉฑฺฑเน ในการทิ้ง + เณ + ต (อัน...) ทิ้งแล้ว (จุ.)
ฉฑฺเฑตฺวา ฉฑฺฑ  ฉฑฺฑเน ในการทิ้ง + เณ + ตฺวา ทิ้งแล้ว (จุ.)
ฉิชฺชมาน ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการทำาให้เป็นสองส่วน + ย + มาน ขาดอยู่ (ทิ.) 
ฉินฺทนฺต ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการทำาให้เป็นสองส่วน +อ+อนฺต ตัดอยู่, เมื่อตัด
ฉินฺทาหิ ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการทำาให้เป็นสองส่วน + อ + หิ จงตัด
ฉินฺทิตฺวา ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการทำาให้เป็นสองส่วน +ตฺวา ตัดแล้ว
เฉตฺวาน ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการทำาให้เป็นสองส่วน +ตฺวาน ตัดแล้ว 
ชหติ หา  จาเค ในการสละ + อ + ติ ย่อมละ, ย่อมสละ
ชาครนฺต ชาคร  วิพุเธ ในความตื่น + อ + อนฺต ตื่นอยู่, เมื่อตื่น (ภู., ต.)
ชาต ชน  ชนเน ในการเกิด + ต เกิดแล้ว
ชานนฺต �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + อนฺต รู้อยู่, เมื่อรู้
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ชานนฺติ �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + อนฺติ ย่อมรู้
ชานมาน �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + มาน รู้อยู่, ทราบอยู่
ชานาติ �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + ติ ย่อมรู้
ชานาตุ �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + ตุ จงรู้
ชานาถ �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + ถ ย่อมรู้, จงรู้ 
ชานาเปสิ �า  อวโพธเน ในการรู้ + ณาเป + อี (ยัง...) ให้รู้แล้ว
ชานามิ �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + มิ ย่อมรู้, จงรู้   
ชานาสิ �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + สิ ย่อมรู้, ย่อมทราบ
ชานาหิ �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + หิ จงรู้
ชานิตฺวา �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + ตฺวา รู้แล้ว
ชานิสฺสติ �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + สฺสติ  จักรู้
ชานิสฺสามิ �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + สฺสามิ จักรู้
ชาเนยฺย �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + เอยฺย พึงรู้
ชาเนยฺยุำ �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + เอยฺยุำ พึงรู้
ชายติ ชน  ชนเน ในการเกิด + ย + ติ ย่อมเกิด (ทิ.)
ชาเยถ ชน  ชนเน ในการเกิด + ย + เอถ พึงเกิด (ทิ.)
ชาเลตฺวา ชล  ทิตฺติมฺหิ ในความรุ่งเรือง + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้โพลงแล้ว, ให้รุ่งเรืองแล้ว
ชิณฺณ ชร  วโยหานิมฺหิ ในความเสื่อมวัย + ต แก่แล้ว, คร่ำาคร่าแล้ว
ชิตฺวาน ชิ  ชเย ในความชนะ + ตฺวาน ชนะแล้ว
ชีวตุ ชีว  ปาณธารเณ ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต + อ + ตุ จงเป็นอยู่
ชีวนฺติ ชีว  ปาณธารเณ ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต + อ + อนฺติ ย่อมเป็นอยู่ 
ชีวมาน ชีว  ปาณธารเณ ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต อ + มาน เป็นอยู่อยู่, เมื่อเป็นอยู่
ชีวาหิ ชีว  ปาณธารเณ ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต + อ + หิ จงเป็นอยู่
ฌาปิต เฌ  จินฺตายำ ในความคิด,เพ่ง,เผา + ณาเป + ต (อัน...) ให้ไหม้แล้ว, เผาแล้ว
ฌาเปตฺวา เฌ  จินฺตายำ ในการคิด, เพ่ง, เผา + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ไหม้แล้ว
ฌาเปสิ เฌ  จินฺตายำ ในความคิด,เพ่ง,เผา + ณาเป + อี (ยัง...) ให้ไหม้แล้ว
ฌาม  เฌ  จินฺตายำ ในการคิด,เพ่ง, เผา + ต (อัน...) ไหม้แล้ว
ฌายติ เฌ  จินฺตายำ ในการคิด, เพ่ง, เผา + อ + ติ ย่อมไหม้
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�ตฺวา �า  อวโพธเน ในการรู้ + ตฺวา  รู้แล้ว 
�าต �า  อวโพธเน ในการรู้ + ต (อัน...) รู้แล้ว
�ายติ �า  อวโพธเน ในการรู้ + ย + เต (อัน...) ย่อมรู้
€ตฺวา €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตฺวา  ยืนแล้ว, ดำารงอยู่แล้ว, ตั้งอยู่แล้ว
€ปาเปตฺวา ถป  ถปเน ในการตั้งไว้ + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้วางไว้แล้ว
€ปาเปสิ ถป  ถปเน ในการตั้งไว้ + ณาเป + อี (ยัง...) ให้วางไว้แล้ว, ให้ตั้งไว้แล้ว
€ปิต ถป  ถปเน ในการตั้งไว้ + เณ + ต (อัน...) ตั้งไว้แล้ว, วางไว้แล้ว (จุ.)
€เปตฺวา ถป  ถปเน ในการตั้งไว้ + เณ + ตฺวา ตั้งไว้แล้ว, วางไว้แล้ว, เว้น (จุ.)
€เปสิ ถป  ถปเน ในการตั้งไว้ + เณ + อี ตั้งไว้แล้ว, วางไว้แล้ว (จุ.)
€ิต €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ต ยืนแล้ว, ดำารงอยู่แล้ว, ตั้งอยู่แล้ว
ฑหติ ฑห  ฑาเห ในความเร่าร้อน + อ + ติ ย่อมเผา
ฑหนฺต ฑห  ทาเห ในความเร่าร้อน + อ + อนฺต เผาอยู่, เมื่อเผา
ตชฺชิต ตชฺช  ภสฺสเน ในการข่มขู่, ด่าว่า + เณ + ต (อัน...) คุกคามแล้ว, ข่มขู่แล้ว (จุ.)
ตชฺเชตฺวา ตชฺช  ภสฺสเน ในการด่าว่า, ข่มขู่ + เณ + ตฺวา คุกคามแล้ว, ข่มขู่แล้ว, ด่าว่าแล้ว(จุ)
ตาเปตฺวา ตป  ทาเห ในความร้อน + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้ร้อนแล้ว 
ตาเลนฺต ตฬ  อาหเต ในการทุบ, ตี, ฆ่า + เณ + อนฺต เฆี่ยนอยู่, เมื่อเฆี่ยน (จุ.)
ติฏฺ€ถ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + ถ ย่อมยืน, จงยืน
ติฏฺ€นฺต €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + อนฺต ยืนอยู่, เมื่อยืน, ดำารงอยู่
ติฏฺ€นฺติ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + อนฺติ ย่อมยืน, ย่อมดำารงอยู่
ติฏฺ€นฺตุ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + อนฺตุ จงยืน, จงหยุด, จงดำารงอยู่
ติฏฺ€ามิ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + มิ ย่อมยืน, ย่อมดำารงอยู่, ย่อมตั้งอยู่
ติฏฺ€ติ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + ติ ย่อมยืนอยู่, ย่อมดำารงอยู่
ตุฏฺ€ ตุส  ปีติมฺหิ ในความยินดี + ต ยินดีแล้ว
ตุสิตฺวา ตุส  ปีติมฺหิ ในความยินดี + ตฺวา ยินดีแล้ว
ตุสฺสึสุ ตุส  ปีติมฺหิ ในความยินดี + ย + อุำ ยินดีแล้ว (ทิ.)
โตเสนฺตุ ตุส  ปีติมฺหิ ในความยินดี + เณ + อนฺตุ (ยัง...) จงให้ยินดี
โตเสสิ ตุส  ปีติมฺหิ ในความยินดี + เณ + อี (ยัง...) ให้ยินดีแล้ว
โถเมตฺวา โถม  ถเว ในการสรรเสริญ + เณ + ตฺวา ชมเชยแล้ว, สรรเสริญแล้ว (จุ.)
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ทฑฺฒ ทห  ทาเห ในความเร่าร้อน + ต (อัน...) ไหม้แล้ว
ทตฺวา ทา  ทาเน ในการให้ + ตฺวา ให้แล้ว
ททมาน ทา  ทาเน ในการให้ + อ + มาน ให้อยู่, เมื่อให้
ททามิ ทา  ทาเน ในการให้ + อ + มิ ย่อมให้, จงให้
ททามฺห ทา  ทาเน ในการให้ + มฺหา ให้แล้ว 
ทเทยฺย ทา  ทาเน ในการให้ + อ +  เอยฺย พึงให้ 
ทเทยฺยาถ ทา  ทาเน ในการให้ + อ + เอยฺยาถ พึงให้
ทเทยฺยุำ ทา  ทาเน ในการให้ + อ + เอยฺยุำ พึงให้
ทสฺสติ ทา  ทาเน ในการให้ + สฺสติ จักให้
ทสฺสนฺติ ทา  ทาเน ในการให้ + สฺสนฺติ จักให้
ทสฺสยึสุ ทิส  อุจฺจารเณ ในการสวด, แสดง + ณย + อุำ แสดงแล้ว (จุ.)
ทสฺสาม ทา  ทาเน ในการให้ + สฺสาม จักให้
ทสฺสามิ ทา  ทาเน ในการให้ + สฺสามิ  จักให้
ทสฺสิต ทิส  อุจฺจารเณ ในการสวด, แสดง + เณ + ต (อัน...) แสดงแล้ว (จุ.)
ทสฺเสติ ทิส  อุจฺจารเณ ในการสวด, แสดง + เณ + ติ แสดงอยู่, ย่อมแสดง (จุ.)
ทสฺเสตฺวา ทิส  อุจฺจารเณ ในการสวด, แสดง + เณ + ตฺวา แสดงแล้ว (จุ.) 
ทสฺเสนฺต ทิส  อุจฺจารเณ ในการสวด, แสดง + เณ + อนฺต แสดงอยู่, เมื่อแสดง (จุ.)
ทสฺเสสิ ทิส  อุจฺจารเณ ในการสวด, แสดง + เณ + อี แสดงแล้ว (จุ.)
ทสฺเสสฺสามิ ทิส  อุจฺจารเณ ในการสวด, แสดง + เณ + สฺสามิ จักแสดง (จุ.)
ทสฺเสหิ ทิส  อุจฺจารเณ ในการสวด, แสดง + เณ + หิ  จงแสดง (จุ.)
ทาตพฺพ ทา  ทาเน ในการให้ + ตพฺพ (อัน...) พึงให้, ควรให้
ทาเปสิ ทา  ทาเน ในการได้ + ณาเป + อี (ยัง...) ให้ให้แล้ว
ทิฏฺ€ ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + ต (อัน...) เห็นแล้ว  
ทินฺน ทา  ทาเน ในการให้ + ต (อัน...) ให้แล้ว, ถวายแล้ว
ทิสฺวา ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + ตฺวา เห็นแล้ว, เฝ้าแล้ว, พบแล้ว 
ทุกฺกฏ ทุ + กร  กรเณ ในการะทำา + ต (อัน...) กระทำาไม่ดีแล้ว, กระทำาชั่ว
ทุกฺขิต ทุกฺข  ทุกฺขเน ในความเป็นทุกข์, ลำาบาก + ต เป็นทุกข์แล้ว, ลำาบากแล้ว
ทุกฺขียติ ทุกฺข + อีย + ติ ย่อมประสบซึ่งความทุกข์
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ทุชฺชาน ทุ + �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + อ  รู้ได้ยาก
ทุพฺพินีต ทุ + วิ + นี  นเย ในการนำาไป + ต (อัน...) แนะนำาได้โดยยาก
ทุยฺหมาน ทุห โทหเน ในการรีด + ย + มาน (อัน...) รีดอยู่, เมื่อรีด
ทูเสติ ทูส  นาเส ในการทำาลาย + เณ + ติ ย่อมประทุษร้าย (จุ.)
ทูเสสิ ทูส  นาเส ในการทำาลาย + เณ + อี ประทุษร้ายแล้ว (จุ.)
ทูหิตฺวา ทุห  โทหเน ในการรีด + ตฺวา รีดแล้ว
เทติ ทา  ทาเน ในการให้ + อ + ติ ย่อมให้ 
เทถ ทา  ทาเน ในการให้ + อ + ถ ย่อมให้, จงให้
เทมิ ทา  ทาเน ในการให้ + อ + มิ ย่อมให้, จงให้
เทเสตฺวา ทิส  อติสชฺชเน ในการสวด, แสดง + เณ + ตฺวา แสดงแล้ว (จุ.)
เทเสนฺต ทิส  อติสชฺชเน ในการสวด, แสดง + เณ + อนฺต แสดงอยู่, เมื่อแสดง (จุ.)
เทเสสิ ทิส  อติสชฺชเน ในการสวด, แสดง + เณ + อี แสดงแล้ว (จุ.)   
เทเสสฺสติ ทิส  อติสชฺชเน ในการสวด, แสดง + เณ + สฺสติ จักแสดง (จุ.)
เทหิ ทา  ทาเน ในการให้ +  อ + หิ จงให้
ธรนฺติ ธร  ธารเณ ในการทรงไว้ + อ + อนฺติ ย่อมทรงไว้
ธาวนฺติ ธาวุ  เวคคติยำ ในการไปเร็ว + อ + อนฺติ ย่อมวิ่งไป, ย่อมแล่นไป
ธูมาเปตฺวา ธูม + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้มีควันแล้ว
ธูมายนฺติ ธูม + อาย + อนฺติ ย่อมประพฤติเพียงดังควันไฟ
โธวถ โธวุ  โธวเน ในการชำาระ + อ + ถ ย่อมชำาระ, ย่อมล้าง
โธวาเปตฺวา โธวุ  โธวเน ในการล้าง + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ล้างแล้ว, ให้ชำาระแล้ว
โธวิตฺวา โธวุ  โธวเน ในการล้าง + ตฺวา ล้างแล้ว, ชำาระแล้ว
นทนฺต นท  อพฺยตฺตสทฺเท ในการทำาเสียงไม่ชัด + อ + อนฺต บรรลืออยู่, เมื่อบรรลือ
นยึสุ นี  ปาปเณ ในการให้ถึง + อุำ นำาไปแล้ว 
นสฺสติ นส  วินาเส ในความพินาศ + ย + ติ ย่อมพินาศ, ย่อมฉิบหาย (ทิ.)
นสฺสนฺติ นส  วินาเส ในความพินาศ + ย + อนฺติ ย่อมพินาศ, ย่อมฉิบหาย (ทิ.)
นสฺสิ นส  วินาเส ในความพินาศ + ย + อี พินาศแล้ว, ฉิบหายแล้ว (ทิ.)
นสฺสิสฺสนฺติ นส  วินาเส ในความพินาศ + ย + สฺสนฺติ จักพินาศ, จักฉิบหาย (ทิ.)
นสฺสึสุ นส  วินาเส ในความพินาศ + ย + อุำ พินาศแล้ว, ฉิบหายแล้ว (ทิ.)
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นหาตฺวา นหา  โสธเน ในการชำาระ + ตฺวา อาบแล้ว
นหาเปตฺวา นหา  โสเจ ในการชำาระ + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้อาบแล้ว
นหายถ นหา  โสธเน ในการทำาให้หมดจด + ย + ถ จงอาบ (ทิ.)
นาสิต นส  วินาเส ในความพินาศ + เณ + ต (อัน...) ให้ฉิบหายแล้ว
นาเสถ นส  วินาเส ในความพินาศ + เณ + ถ (ยัง...) พึงให้พินาศ
นาเสนฺติ นส  วินาเส ในความพินาศ + เณ + อนฺติ (ยัง...) ย่อมให้พินาศ
นิกฺขนฺต นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ต ออกไปแล้ว  
นิกฺขมติ นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อ + ติ ย่อมออกไป
นิกฺขมถ นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อ + ถ ย่อมออกไป, จงออกไป
นิกฺขมนฺต นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อ + อนฺต ออกไปอยู่, เมื่อออกไป
นิกฺขมิ นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อี  ออกไปแล้ว
นิกฺขมิตฺวา นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ตฺวา ออกไปแล้ว
นิกฺขมึสุ นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อุำ ออกไปแล้ว
นิคฺคณฺหิสฺสามิ นิ + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + สฺสามิ จักข่ม
นิฏฺ€ิต นิ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ต จบแล้ว, สำาเร็จแล้ว
นิฏฺ€ุหิตฺวา นิ + €ุภ  €ุเภ ในการถ่มน้ำ�ลาย + ตฺวา  ถ่ม(น้ำ�ลาย)แล้ว
นิตฺถุนนฺต นิ + ถุ  นิตฺถุนเน ในการถอนใจ,ทอดถอน +นา+อนฺต ถอดถอนอยู่, เมื่อถอดถอน
นิทฺทายติ นิทฺทา + อาย + ติ ย่อมประพฤติหลับ
นิทฺทิสนฺต นิ + ทิส  โพธเน ในการให้รู้ + อ + อนฺต แสดงอยู่, เมื่อแสดง
นิปชฺชาเปสุำ นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ณาเป + อุำ  (ยัง...) ให้นอนแล้ว
นิปชฺชามิ นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + มิ ย่อมนอน (ทิ.)
นิปชฺชิ  นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + อี นอนแล้ว (ทิ.)
นิปชฺชิตฺวา นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + (ย) + ตฺวา นอนแล้ว (ทิ.)
นิปชฺชิสฺสามิ นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + สฺสามิ จักนอน (ทิ.)
นิปตนฺติ นิ + ปต  ปตเน ในการตกไป + อ + อนฺติ ย่อมตกไป
นิปนฺน นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ต นอนแล้ว
นิปฺปชฺเชยฺย นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + เอยฺย  พึงนอน (ทิ.)
นิปฺผนฺน นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ต สำาเร็จแล้ว
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นิปฺผาเทสิ นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + เณ + สิ (ยัง...) ย่อมให้สำาเร็จ
นิพฺพตฺต นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + ต บังเกิดแล้ว
นิพฺพตฺตติ นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + อ + ติ ย่อมบังเกิด
นิพฺพตฺตนฺติ นิ + วตฺต  วตฺตเน ในการเป็นไป + อ + อนฺติ ย่อมบังเกิด
นิพฺพตฺติ นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + อี บังเกิดแล้ว
นิพฺพตฺติตฺวา นิ + วตฺต  วตฺตเน ในการเป็นไป + ตฺวา บังเกิดแล้ว
นิพฺพตฺเตตฺวา นิ + วตฺต  วตฺตเน ในความเป็นไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้บังเกิดแล้ว
นิพฺพิชฺชิตฺวา นิ + วิท  ตุฏฺ€ิยำ ในความยินดี + (ย) + ตฺวา เบื่อหน่ายแล้ว (ทิ.)
นิมนฺตาเปติ นิ + มนฺต  นิมนฺตเน ในการนิมนต์ + ณาเป + ติ (ยัง...) ย่อมให้นิมนต์
นิมนฺตาเปตฺวา นิ + มนฺต  นิมนฺตเน ในการนิมนต์ + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้นิมนต์แล้ว
นิมนฺติต นิ + มนฺต  นิมนฺตเน ในการนิมนต์ + เณ + ต (อัน...) นิมนต์แล้ว (จุ.)
นิมนฺเตติ นิ + มนฺต  นิมนฺตเน ในการนิมนต์ + เณ + ติ ย่อมนิมนต์ (จุ.)
นิมนฺเตตฺวา นิ + มนฺต  นิมนฺตเน ในการนิมนต์ + เณ + ตฺวา นิมนต์แล้ว (จุ.)
นิมนฺเตสิ นิ + มนฺต  นิมนฺตเน ในการนิมนต์ + เณ + อี นิมนต์แล้ว (จุ.)
นิมนฺเตหิ นิ + มนฺต  นิมนฺตเน ในการนิมนต์ + เณ + หิ จงนิมนต์ (จุ.)
นิมฺมิเลตฺวา นิ + มิล  สิเลสเน ในการติดแน่น + ตฺวา หลับแล้ว (หลับตาแล้ว) 
นิยเมตฺวา นิ + ยมุ  นิจฺฉยวเตสุ ในการตัดสินและประพฤติ + ตฺวา กำาหนดแล้ว 
นิยฺยาเทสิ นิ + ยต  นิยฺยาตเน ในการมอบให้ + เณ + อี มอบให้แล้ว (จุ.)
นิลียิ นิ + ลี  สิเลสเน ในการแอบซ่อน + ย + อี แอบแล้ว, ซ่อนแล้ว (ทิ.)
นิลียึสุ นิ + ลี  สิเลสเน ในการแอบ + ย + อุำ แอบแล้ว, ซ่อนแล้ว (ทิ.)
นิวตฺต นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + ต กลับแล้ว
นิวตฺตาเปสฺสามิ นิ + วตฺตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + ณาเป + สฺสามิ (ยัง...) จักให้กลับ
นิวตฺตาหิ นิ + วตฺต  วตฺตเน ในการเป็นไป + อ + หิ จงกลับ 
นิวตฺติ นิ + วตฺต  วตฺตเน ในการเป็นไป + อี กลับแล้ว
นิวตฺติตฺวา นิ + วตฺตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + ตฺวา กลับแล้ว
นิวตฺติสฺสสิ นิ + วตฺต  วตฺตเน ในการเป็นไป + สฺสสิ จักกลับ
นิวตฺติสฺสามิ นิ + วตฺต  วตฺตเน ในการเป็นไป + สฺสามิ จักกลับ
นิวตฺตึสุ นิ + วตฺต  วตฺตเน ในการเป็นไป + อุำ กลับแล้ว
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นิวตฺเตนฺต นิ + วตฺต  วตฺตเน ในการเป็นไป + เณ + อนฺต (ยัง...) ให้กลับอยู่, เมื่อให้กลับ
นิวาเสตฺวา นิ + วส  นิวาเส ในการนุ่ง + เณ + ตฺวา นุ่งแล้ว (จุ.)
นิวาเสยฺยาถ นิ + วส  อจฺฉาทเน ในการปกปิด + เณ + เอยฺยาถ พึงนุ่ง (จุ.)
นิวาเสสิ นิ + วส  อจฺฉาทเน ในการปกปิด + เณ + อี นุ่งแล้ว (จุ.)
นิวุตฺถ นิ + วส  อจฺฉาทเน ในการนุ่ง + ต (อัน...) นุ่งแล้ว
นิสินฺน นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + ต นั่งแล้ว
นิสีท นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + อ + หิ จงนั่ง
นิสีทถ นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + อ + ถ จงนั่ง
นิสีทนฺติ นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + อ + อนฺติ ย่อมนั่ง
นิสีทาเปตฺวา นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้นั่งแล้ว
นิสีทามิ นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + อ + มิ ย่อมนั่ง
นิสีทิ นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + อี นั่งแล้ว
นิสีทิตฺวา นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + ตฺวา นั่งแล้ว
นิสีทิสฺสนฺติ นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + สฺสนฺติ จักนั่ง
นิสีทิสฺสามิ นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + สฺสามิ จักนั่ง
นิสีทึสุ นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + อุำ นั่งแล้ว
นิสีเทยฺยำ นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป +อ+เอยฺยำ พึงนั่ง
นิสฺสาย นิ + สิ  สเย ในการนอน + ตฺวา อาศัยแล้ว, เพราะอาศัย 
นียมาน นี  นเย ในการนำาไป + ย + มาน (อัน...) นำาไปอยู่
นีหฏ นี + หร  หรเณ ในการนำาไป + ต (อัน...) นำาออกไปแล้ว
นีหต นี + หน  หึสายำ ในความเบียดเบียน + ต (อัน...) เบียดเบียนแล้ว
นีหริต นี + หร  หรเณ ในการนำาไป + ต (อัน...) นำาออกแล้ว
นีหริตฺวา นี + หร  หรเณ ในการนำาไป + ตฺวา นำาออกไปแล้ว
นีหรึสุ นี + หร  หรเณ ในการนำาไป + อุำ นำาออกแล้ว
เนตฺวา นี  นเย ในการนำาไป + ตฺวา นำาไปแล้ว
ปกต ป + กร  กรเณ ในการกระทำา + ต (อัน...) กระทำาแล้ว 
ปกาเสตฺวา ป + กาส  ปกาสเน ในการประกาศ + เณ + ตฺวา ประกาศแล้ว (จุ.) 
ปกาเสนฺต ป + กาส  ปกาสเน ในการประกาศ + เณ + อนฺต ประกาศอยู่, เมื่อประกาศ (จุ.)
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ปกาเสยฺยุำ ป + กาส  ปกาสเน ในการประกาศ + เณ + เอยฺยุำ พึงประกาศ (จุ.)
ปกาเสสิ ป + กาส  ปกาสเน ในการประกาศ + เณ + อี ประกาศแล้ว (จุ.) 
ปกฺก ปจ  ปาเก ในการหุงต้ม + ต หุงแล้ว, สุกแล้ว 
ปกฺกนฺต ป + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ต หลีกไปแล้ว
ปกฺกมนฺต ป + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อ + อนฺต หลีกไปอยู่, เมื่อหลีกไป
ปกฺกมิตฺวา ป + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ตฺวา หลีกไปแล้ว
ปกฺกมิสฺสามิ ป + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + สฺสามิ จักหลีกไป 
ปกฺกมึสุ ป + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อุำ หลีกไปแล้ว
ปกฺกามิ ป + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อี หลีกไปแล้ว
ปกฺกุฏฺ€ิต ป + กุฏ  ทาเห ในความร้อน + ต เดือดพล่านแล้ว
ปกฺโกสติ ป + กุส  อวฺหาเน ในการร้องเรียก + อ + ติ ย่อมร้องเรียก
ปกฺโกสาเปตฺวา ป + กุส  อวฺหาเน ในการร้องเรียก + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ร้องเรียกแล้ว
ปกฺโกสาเปสิ ป + กุส  อวฺหาเน ในการร้องเรียก + ณาเป + อี (ยัง...) ให้ร้องเรียกแล้ว
ปกฺโกสาหิ ป + กุส  อวฺหาเน ในการร้องเรียก + อ + หิ จงร้องเรียก
ปกฺโกสิต ป + กุส  อวฺหาเน ในการร้องเรียก + ต (อัน...) ร้องเรียกแล้ว
ปกฺโกสิตฺวา ป + กุส  อวฺหาเน ในการร้องเรียก + ตฺวา ร้องเรียกแล้ว
ปกฺโกสิสฺสนฺติ ป + กุส  อวฺหาเน ในการร้องเรียก + สฺสนฺติ ย่อมร้องเรียก
ปกฺขนฺต ปกฺขนฺท  เวคคติยำ ในการไปเร็ว + ต แล่นไปแล้ว
ปกฺขลิตฺวา ป + ขล  ปกฺขลเน ในการลื่น + ตฺวา ลื่นแล้ว
ปกฺขิปติ ป + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + อ + ติ ย่อมใส่เข้าไป
ปกฺขิปิตฺวา ป + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + ตฺวา ใส่เข้าไปแล้ว
ปคฺคยฺห ป + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ตฺวา ประคองแล้ว, ยกย่องแล้ว
ปจาเปตฺวา ปจ  ปาเก ในการหุง, การต้ม + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้หุงแล้ว, ให้ต้มแล้ว
ปจิตฺวา ปจ  ปาเก ในกาหุง, การต้ม + ตฺวา หุงแล้ว, ต้มแล้ว, ไหม้แล้ว
ปจฺจติ ปจ  ปาเก ในการหุง, การต้ม + ย + ติ  ย่อมเผล็ดผล (ทิ.)
ปจฺจนุโภมิ ปติ + อนุ + ภู  สตฺตายำ ในความมี,เป็น + อ + มิ ย่อมเสวยเฉพาะ
ปจฺจมาน ปจ  ปาเก ในการหุง, การต้ม + ย + มาน (อัน...) หุงอยู่, ไหม้อยู่ 
ปจฺจาคจฺฉตุ ปติ + อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ตุ จงกลับมา
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ปจฺจาคมาสิ ปติ + อ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อี ได้กลับไปแล้ว 
ปจฺจาสึสติ ปติ + อา + สิส  อาสีสเน ในความหวัง + อ + ติ ย่อมหวังเฉพาะ
ปจฺจาสึสามิ ปติ + อา + สิส  อาสีสเน ในความหวัง + อ + มิ ย่อมหวังเฉพาะ
ปจฺจิสฺสำ ปจ  ปาเก ในการหุงต้ม + ย + สฺสำ จักไหม้ (ทิ.)
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปติ + อุ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา ต้อนรับแล้ว
ปจฺจุปฏฺ€ิต ปติ + อุป + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ต ปรากฏแล้ว  
ปญฺ�ตฺต ป + �ป  นิกฺขิปเน ในการใส่เข้าไป + ต (อัน...) ปูลาดแล้ว, บัญญัติแล้ว
ปญฺ�าต ป + �า  อวโพธเน ในการรู้ + ต (อัน...) รู้แล้ว, ปรากฏแล้ว
ปญฺ�าเปตฺวา ป + �ป  นิกฺขิปเน ในการใส่เข้าไป + เณ + ตฺวา ปูลาดแล้ว, บัญญัติแล้ว (จุ.)
ปญฺ�าเปสิ ป + �ป  นิกฺขิปเน ในการใส่เข้าไป + เณ + อี ปูลาดแล้ว, บัญญัติแล้ว (จุ.)
ปญฺ�ายติ ป + �า  อวโพธเน ในการรู้ + ย + ติ ย่อมปรากฏ (ทิ.)
ปญฺ�ายถ ป + �า  อวโพธเน ในการรู้ + ย + ถ  จงปรากฏ (ทิ.)  
ปญฺ�ายิ ป + �า  อวโพธเน ในการรู้ + ย + อี ปรากฏแล้ว (ทิ.)
ปญฺ�ายิสฺสถ ป + �า  อวโพธเน ในการรู้ + ย + สฺสถ จักปรากฏ (ทิ.)
ปฏิกุฏติ ปติ + กุฏ  ปวตฺตเน ในความเป็นไป + อ + ติ ย่อมหวนกลับ
ปฏิกฺกนฺต ปติ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ต ก้าวกลับแล้ว
ปฏิกฺกริตฺวา ปติ + กร  กรเณ ในการกระทำา + ตฺวา  กระทำาคืนแล้ว, กระทำาตอบแล้ว
ปฏิกฺโกเสยฺย ปติ+ กุส  อวหาเน ในการร้องเรียก + อ + เอยฺย พึงห้าม
ปฏิกฺขมาปิต ปติ + ขมุ  ขนฺติยำ ในความอดทน + ณาเป + ต (อัน...) ให้อดโทษกลับแล้ว
ปฏิกฺขิตฺต ปติ + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + ต (อัน...) ห้ามแล้ว, ปฏิเสธแล้ว
ปฏิกฺขิปิ ปติ + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + อี ห้ามแล้ว, ปฏิเสธแล้ว
ปฏิกฺขิปิตฺวา ปติ + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + ตฺวา ห้ามแล้ว, ปฏิเสธแล้ว
ปฏิคฺคห ปติ + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + หิ จงรับเอา
ปฏิคฺคเหตฺวา ปติ + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ตฺวา รับเอาแล้ว
ปฏิจฺจ ปติ + อิ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา อาศัยแล้ว, เพราะอาศัย
ปฏิจฺฉนฺน ปติ + ฉท  อปวารเณ ในการปกปิด + ต ปกปิดแล้ว, ปกคลุมแล้ว, กลบแล้ว
ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปติ + ฉทิ  สำวรเณ ในการปกปิด + เณ + ตฺวา กลบแล้ว, ปกปิดแล้ว (จุ.)
ปฏิจฺฉาเทนฺต ปติ + ฉท  อปวารเณ ในการปกปิด + เณ + อนฺต ปกปิดอยู่, เมื่อปกปิด, คลุมอยู่ (จุ.)
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ปฏิจฺฉาเทสิ ปติ + ฉท  อปวารเณ ในการปกปิด + เณ + อี ปกปิดแล้ว, คลุมแล้ว (จุ.) 
ปฏิจฺฉาเทหิ ปติ + ฉท  อปวารเณ ในการปกปิด + เณ + หิ จงปกปิด, จงคลุม (จุ.)
ปฏิจฺฉิตฺวา ปติ + อิสุ  อิจฺฉายำ ในความปรารถนา + ตฺวา รับเอาแล้ว
ปฏิชคฺคนฺต ปติ + ชคฺค  โปสเน ในการเลี้ยง + อ + อนฺต ประคับประคองอยู่, ปฏิบัติอยู่
ปฏิชคฺคิ ปติ + ชคฺค  โปสเน ในการเลี้ยงดู + อี ปรนนิบัติแล้ว, ประคับประคองแล้ว
ปฏิทิสฺสติ ปติ + ทิส  เปกฺขเณ ในการเห็น + ย + ติ ย่อมปรากฏ (ทิ.)
ปฏิปชฺชิ ปติ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + อี ปฏิบัติแล้ว, ดำาเนินไปแล้ว (ทิ.)
ปฏิปนฺน ปติ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ต ดำาเนินไปแล้ว, ปฏิบัติแล้ว
ปฏิปฺปสฺสมฺภิ ปติ+ป+ สมฺภู  วิสฺสาเส ในความคุ้นเคย + อี ระงับแล้ว
ปฏิพทฺธ ปติ + พธ  พนฺธเน ในการผูก + ต เกี่ยวเนื่องแล้ว, ผูกพันแล้ว 
ปฏิมณฺฑิต ปติ + มฑิ  มณฺฑเน ในการประดับ + ต (อัน...) ประดับแล้ว
ปฏิยตฺต ปติ + ยตี  วายาเม ในความพยายาม + ต  ตกแต่งแล้ว, จัดแจงแล้ว 
ปฏิยาทิต ปติ+  ยต  นิยฺยาตเน ในการมอบให้ + เณ + ต (อัน...) จัดแจงแล้ว (จุ.) 
ปฏิยาเทตฺวา ปติ+  ยต  นิยฺยาตเน ในการมอบให้ + เณ + ตฺวา จัดแจงแล้ว, ตระเตรียมแล้ว (จุ.)
ปฏิยาเทถ ปติ + ยต  นิยฺยาตเน ในการมอบให้ + เณ + ถ จงจัดแจง (จุ.)
ปฏิลทฺธ ปติ + ลภ  ลาเภ ในการได้ + ต (อัน...) ได้เฉพาะแล้ว
ปฏิลภติ ปติ + ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + ติ ย่อมได้เฉพาะ
ปฏิวสติ ปติ + วส  นิวาเส ในการอยู่ + อ + ติ ย่อมอาศัยอยู่
ปฏิวิชฺฌิตพฺพ ปติ + วิธ  ตาฬเน ในการแทง + ตพฺพ (อัน...) พึงแทงตลอด
ปฏิวิรต ปติ + วิ + รมุ  กีฬายำ ในการเล่น + ต เว้นแล้ว
ปฏิสาเมนฺต ปติ + สม  ปติสามมฺหิ ในการเก็บ + เณ + อนฺต เก็บงำาอยู่, เมื่อเก็บงำา (จุ.)
ปฏิเสวติ ปติ + สิวุ  เสวายำ ในการเสพ + อ + ติ ย่อมเสวยเฉพาะ
ปฏฺ€เปตฺวา ป + ถป  ถปเน ในการตั้งไว้ + เณ + ตฺวา เริ่มตั้งไว้แล้ว (จุ.)
ปฏฺ€าย ป + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตฺวา จำาเดิม
ปฏฺเ€นฺติ ปตฺถ  ปตฺถเน ในความปรารถนา + เณ + อนฺติ ย่อมปรารถนา (จุ.)
ปตตุ ปต  ปตเน ในการตกไป + อ + ตุ จงตกไป
ปตมาน ปต  ปตเน ในการตกไป + อ + มาน ตกไปอยู่
ปตามิ ปต  ปตเน ในการตกไป + อ + มิ ย่อมตกไป
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ปติ ปต  ปตเน ในการตกไป + อี ตกไปแล้ว
ปติฏฺ€าเปสิ ปติ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป +ณาเป+อี (ยัง...) ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว
ปติฏฺ€าย ปติ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตฺวา ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว
ปติฏฺ€ิต ปติ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ต ตั้งไว้เฉพาะแล้ว, ประดิษฐานแล้ว
ปติต ปต  ปตเน ในการตกไป + ต ตกไปแล้ว
ปติตฺวา ปต  ปตเน ในการตกไป + ตฺวา ตกไปแล้ว
ปติสฺสนฺติ ปต  ปตเน ในการตก + สฺสนฺติ จักตกไป
ปตีต ปติ + อิ  คติมฺหิ ในการไป + ต อิ่มเอิบแล้ว
ปตึสุ ปต  ปตเน ในการตกไป + อุำ ตกไปแล้ว
ปตฺต  ป + อป  ปาปุณเน ในการถึง + ต ถึงแล้ว, (อัน...) ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
ปตฺวา ป + อป  ปาปุณเน ในการถึง + ตฺวา ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
ปทหนฺต ป + ธา  ธารเณ ในการทรงไว้ + อ + อนฺต เพียรอยู่, เมื่อเพียร, เริ่มตั้งไว้อยู่
ปพุชฺฌิตฺวา ป + พุธ  ชาคเร ในการตื่น + (ย) + ตฺวา ตื่นแล้ว (ทิ.)
ปพุชฺเฌยฺย ป + พุธ  ชาคเร ในการตื่น + ย + เอยฺย  พึงตื่น (ทิ.)
ปพฺพช ป + วช  คติมฺหิ ในการไป + อ + หิ จงบวช, จงเนรเทศ
ปพฺพชิต ป + วช  คติมฺหิ ในการไป + ต บวชแล้ว
ปพฺพชิตฺวา ป + วช  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา บวชแล้ว
ปพฺพชิสฺสามิ ป + วช  คติมฺหิ ในการไป + สฺสามิ จักบวช, จักเนรเทศ
ปพฺพาเชตุ ป + วช  คติมฺหิ ในการไป + เณ + ตุ (ยัง...) จงให้บวช, จงให้เนรเทศ
ปพฺพาเชตฺวา ป + วช  คติมฺหิ ในการไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้บวชแล้ว, ให้เนรเทศแล้ว
ปพฺพาเชถ ป + วช  คติมฺหิ ในการไป + เณ + ถ (ยัง...) จงให้บวช, จงให้เนรเทศ
ปพฺพาเชนฺต ป + วช  คติมฺหิ ในการไป + เณ + อนฺต (ยัง...) ให้บวชอยู่, ให้เนรเทศอยู่
ปพฺพาเชยฺย ป + วช  คติมฺหิ ในการไป + เณ + เอยฺย (ยัง...) พึงให้บวช, พึงให้เนรเทศ
ปพฺพาเชสิ ป + วช  คติมฺหิ ในการไป + เณ + อี (ยัง...) ให้บวชแล้ว, ให้เนรเทศแล้ว
ปพฺพาเชสุำ ป + วช  คติมฺหิ ในการไป + เณ + อุำ (ยัง...) ให้บวชแล้ว
ปมชฺชสิ ป + มท  อุมฺมาเท ในความบ้า + ย + สิ ย่อมประมาท (ทิ.)
ปยต ป + ยมุ  อุปรเม ในการงดเว้น + ต ล้างแล้ว
ปยิรุปาสติ ปริ + อุป + อาส  อุปเวสเน ในการเข้าไปใกล้ +อ+ติ ย่อมเข้าไปนั่งใกล้



641คำำ�ศััพท์์กิิริิย�น่่�ริ้�วริริคำ]

ปยิรุปาสนฺต ปริ + อุ + อาส  อุปเวสเน ในการเข้าไปใกล้ + อ + อนฺต เข้าไปนั่งใกล้อยู่ 
ปยิรุปาสมาน ปริ + อุป + อาส  อุปเวสเน ในการเข้าไปนั่งใกล้ + อ + มาน เข้าไปนั่งใกล้อยู่
ปยิรุปาสิตพฺพ ปริ + อุป + อาส  อุปเวสเน ในการเข้าไปใกล้ + ตพฺพ (อัน...) พึงเข้าไปนั่งใกล้
ปโยเชตฺวา ป + ยุช  โยเค ในการประกอบ + เณ + ตฺวา ประกอบแล้ว (จุ.)
ปริกฺขิตฺต ปริ + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + ต (อัน...) ล้อมแล้ว
ปริกฺขิปึสุ ปริ + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + อุำ ล้อมแล้ว
ปริกฺขีณ ปริ + ขี  ขเย ในความสิ้นไป + ต สิ้นไปรอบแล้ว
ปริคฺคณฺหิสฺสาม ปริ + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + สฺสาม จักกำาหนดจับ, จักกำาหนดถือเอารอบ
ปริจฺจชิ ปริ + จช  จาเค ในการสละ + อี สละรอบแล้ว, บริจาคแล้ว
ปริจฺจชิตฺวา ปริ + จช  จาเค ในการสละ + ตฺวา สละรอบแล้ว, บริจาคแล้ว 
ปริจฺจตฺต ปริ + จช  จาเค ในการสละ + ต (อัน...) สละรอบแล้ว, บริจาคแล้ว
ปริจฺฉินฺทติ ปริ + ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการทำาให้เป็นสองส่วน +อ+ติ ย่อมกำาหนดตัด
ปริจฺฉินฺทถ ปริ + ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการทำาให้เป็นสองส่วน +อ+ถ จงกำาหนดตัด
ปริฑยฺหมาน ปริ + ทห  ทาเห ในความร้อน + ย + มาน (อัน...) เผาไหม้อยู่, แผดเผาอยู่
ปริณมติ ปริ + นม  นเต ในการน้อมกาย + อ + ติ ย่อมเปลี่ยนแปลง
ปริทหิตฺวา ปริ + ธา  อจฺฉาทเน ในการปกปิด + ตฺวา นุ่งห่มแล้ว
ปริเทวนฺต ปริ + เทว  เทวเน ในการร้องไห้ + อ + อนฺต คร่ำาครวญอยู่, เมื่อคร่ำ�ครวญ
ปริเทวมาน ปริ + เทว  กูชปีฬเน ในการร้องและบีบคั้น + อ + มาน  คร่ำ�ครวญอยู่
ปริเทวิ ปริ + เทว  เทวเน ในการร้องไห้ + อี คร่ำ�ครวญแล้ว
ปริเทวึสุ ปริ + เทว  เทวเน ในการร้องไห้ + อุำ คร่ำ�ครวญแล้ว
ปรินิฏฺ€ิต ปริ + นิ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ต จบแล้ว, สำาเร็จแล้ว
ปรินิพฺพายนฺติ ปริ + นิ + วา  คติมฺหิ ในการไป + ย + อนฺติ ย่อมปรินิพพาน (ทิ.) 
ปรินิพฺพายิ ปริ + นิ + วา  คติมฺหิ ในการไป + ย + อี ปรินิพพานแล้ว (ทิ.)
ปรินิพฺพายิสฺสติ ปริ + นิ + วา  คติมฺหิ ในการไป + ย + สฺสติ จักปรินิพพาน (ทิ.)
ปรินิพฺพายิสฺสามิ ปริ + นิ + วา  คติมฺหิ ในการไป + ย + สฺสามิ จักปรินิพพาน (ทิ.)
ปรินิพฺพุต ปริ + นิ + วา  คติมฺหิ ในการไป + ต ดับแล้ว, ปรินิพพานแล้ว
ปริปุจฺฉนฺต ปริ + ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + อ + อนฺต สอบถามอยู่, เมื่อสอบถาม 
ปริปุณฺณ ปริ + ปูร  ปูรเณ ในการเต็ม + ต เต็มรอบแล้ว, บริบูรณ์แล้ว
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ปริปูริ ปริ + ปูร  ปูรเณ ในการเต็ม + อี เต็มรอบแล้ว, บริบูรณ์แล้ว
ปริปูเรนฺต ปริ + ปูร  ปูรเณ ในการเต็ม + เณ + อนฺต เต็มรอบอยู่, เมื่อเต็มรอบ (จุ.)
ปริภาสิตฺวา ปริ + ภาส  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ตฺวา บริภาษแล้ว
ปริภุญฺชิ ปริ + ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + อี ฉันแล้ว, บริโภคแล้ว, ใช้สอยแล้ว
ปริภุญฺชิตฺวา ปริ + ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + ตฺวา บริโภคแล้ว, กินแล้ว
ปริภุญฺเชยฺยำ ปริ + ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + อ + เอยฺยำ พึงบริโภค, พึงใช้สอย
ปริมุจฺจนฺติ ปริ + มุจ  โมกฺเข ในความหลุดพ้น + ย + อนฺติ ย่อมพ้น, ย่อมหลุดพ้น (ทิ.)
ปริเยสนฺต ปริ + เอส  ปริเยสเน ในการแสวงหา + อ + อนฺต แสวงหาอยู่, เมื่อแสวงหา
ปริวตฺติตฺวา ปริ + วตฺต  วตฺตเน ในความเป็นไป + ตฺวา เป็นไปรอบแล้ว, หมุนไปแล้ว
ปริวตฺเตตฺวา ปริ + วตฺตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้เป็นไปรอบแล้ว 
ปริวาเรตฺวา ปริ + วร  ยาจเน ในการขอ + เณ + ตฺวา แวดล้อมแล้ว (จุ.)
ปริวาเรสิ ปริ + วร  สำวรเณ ในการปิด + เณ + อี แวดล้อมแล้ว (จุ.)
ปริวิสถ ปริ + วิส  โปสเน ในการเลี้ยงดู + อ + ถ จงอังคาส, จงเลี้ยงดู
ปริวิสิตฺวา ปริ + วิส  โปสเน ในการเลี้ยงดู + ตฺวา อังคาสแล้ว, เลี้ยงดูแล้ว
ปริวุต ปริ + วร  สำวรเณ ในการปกปิด + ต (อัน...) แวดล้อมแล้ว
ปริหรมาน ปริ + หร  หรเณ ในการนำาไป + อ + มาน บริหารอยู่, หลีกเลี่ยงอยู่
ปริหายติ ปริ + หา  จาเค ในการสละ + อ + ติ ย่อมเสื่อมรอบ
ปริหายิ ปริ + หา  จาเค ในการสละ + อี เสื่อมรอบแล้ว
ปริหายิสฺสติ ปริ + หา  จาเค ในการสละ + สฺสติ จักเสื่อมรอบ
ปริหีน ปริ + หา  จาเค ในการสละ + ต เสื่อมรอบแล้ว
ปโรทิ ป + รุท  อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน้ำ�ตา + อี ร้องไห้ทั่วแล้ว
ปโรทึสุ ป + รุท  อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน้ำ�ตา + อุำ  ร้องไห้ทั่วแล้ว 
ปลาต ปลาย  ปลายเน ในการหนีไป + ต หนีไปแล้ว
ปลายนฺต ปลาย  ปลายเน ในการหนีไป + อ + อนฺต หนีไปอยู่, เมื่อหนีไป 
ปลายิ ปลาย  ปลายเน ในการหนีไป + อี หนีไปแล้ว
ปลายิตฺวา ปลาย  ปลายเน ในการหนีไป + ตฺวา หนีไปแล้ว
ปลายึสุ ปลาย  ปลายเน ในการหนีไป + อุำ หนีไปแล้ว
ปลิพุทฺธนฺต ปริ + พุทฺธ  �าเณ ในความรู้ + อ + อนฺต กีดกันอยู่, เมื่อกีดกัน
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ปลุทฺธ ป + ลุภ  คิทธิมฺหิ ในความอยาก + ต ข้องแล้ว, ติดใจแล้ว
ปโลเภตฺวา ป + ลุภ  คิทฺธิมฺหิ ในความอยากไป + เณ + ตฺวา ประโลมแล้ว (จุ.)
ปวตฺตนฺติ ป + วตฺต  วตฺตเน ในการเป็นไป + อ + อนฺติ ย่อมเป็นไปทั่ว
ปวตฺตยึสุ ป + วตฺตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + ณย + อุำ (ยัง...) ให้เป็นไปทั่วแล้ว
ปวตฺตึสุ ป + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + อุำ เป็นไปทั่วแล้ว
ปวายติ ป + วา  คติมฺหิ ในการไป + อ + ติ ย่อมพัดไป
ปวาเรตฺวา ป + วร  ยาจเน ในการขอ + เณ + ตฺวา ปวารณาแล้ว (จุ.)
ปวิฏฺ€ ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + ต เข้าไปแล้ว 
ปวิวิตฺต ป + วิ + วิจ  วิเวจเน ในความสงัด + ต สงัดแล้ว, สงบแล้ว
ปวิสถ ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + อ + ถ จงเข้าไป
ปวิสนฺต ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + อ + อนฺต เข้าไปอยู่, เมื่อเข้าไป
ปวิสามิ ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + อ + มิ ย่อมเข้าไป 
ปวิสิตฺวา ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + ตฺวา เข้าไปแล้ว
ปวิสิสฺสติ ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + สฺสติ จักเข้าไป 
ปวิสิสฺสถ ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + สฺสถ จักเข้าไป
ปวิสิสฺสาม ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + สฺสาม จักเข้าไป 
ปวิสึสุ ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + อุำ เข้าไปแล้ว
ปวิเสยฺยำ ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + อ + เอยฺยำ พึงเข้าไป
ปเวเสตฺวา ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้เข้าไปแล้ว
ปสนฺน ป + สท  ปสาเท ในความเลื่อมใส + ต เลื่อมใสแล้ว, ใสแล้ว 
ปสาเทตฺวา ป + สท  ปสาเท ในความเลื่อมใส + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้เลื่อมใสแล้ว
ปสาเรติ ป + สร  คติยำ ในการไป + เณ + ติ ย่อมขึง, ย่อมเหยียดออก (จุ.)
ปสาเรตฺวา ป + สร  คติจินฺตายำ ในการไปและคิด + เณ + ตฺวา ขึงแล้ว, เหยียดออกแล้ว (จุ.)
ปสาเรนฺต ป + สร  คติยำ ในการไป + เณ + อนฺต กรอยู่, เหยียดออกอยู่ (จุ.)
ปสาเรสิ ป + สร  คติมฺหิ ในการไป + เณ + อี ขึงแล้ว, เหยียดออกแล้ว (ทิ.)
ปสาเรสฺสามิ ป + สร  คติมฺหิ ในการไป + เณ + สฺสามิ จักขึง, จักเหยียดออก (จุ.)
ปสีทิ ป + สท  ปสาเท ในความเลื่อมใส + อี เลื่อมใสแล้ว, ใสแล้ว
ปสีทิตฺวา ป + สท  ปสาเท ในความเลื่อมใส + ตฺวา เลื่อมใสแล้ว
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ปสีทึสุ ป + สท  ปสาเท ในความเลื่อมใส + อุำ เลื่อมใสแล้ว
ปสฺส ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + อ + หิ จงดู, จงเห็น
ปสฺสติ ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + อ + ติ ย่อมเห็น
ปสฺสถ ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + อ + ถ ย่อมเห็น, จงเห็น, จงดู
ปสฺสนฺต ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + อ + อนฺต เห็นอยู่, เมื่อเห็น
ปสฺสสิ ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + อ + สิ ย่อมดู, ย่อมเห็น
ปสฺสาม ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + อ + ม ย่อมดู, ย่อมเห็น
ปสฺสามิ ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + อ + มิ ย่อมดู, ย่อมเห็น 
ปสฺสิสฺสาม ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + สฺสาม จักดู, จักเห็น
ปสฺเสยฺยาถ ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + อ + เอยฺยาถ พึงเห็น, พึงดู
ปหฏ ป + หร  ปหาเร ในการตี + ต (อัน...) ตีแล้ว, ประหารแล้ว
ปหฏฺ€ ป + หำส  หาเส ในการหัวเราะ + ต ร่าเริงทั่วแล้ว, หัวเราะแล้ว
ปหรนฺต ป + หร  ปหาเร ในการตี + อ + อนฺต ตีอยู่, เมื่อตี 
ปหริ ป + หร  ปหาเร ในการตี + อี ดีดแล้ว, เคาะแล้ว, ตีแล้ว
ปหริตฺวา ป + หร  ปหาเร ในการตี + ตฺวา เคาะแล้ว, ตีแล้ว, ดีดแล้ว
ปหรึ ป + หร  ปหาเร ในการตี + อึ ตีแล้ว, เคาะแล้ว, ประหารแล้ว
ปหาตพฺพ ป + หา  จาเค ในการสละ + ตพฺพ (อัน...) พึงละ
ปหาย ป + หา  จาเค ในการสละ + ตฺวา ละแล้ว, สละแล้ว
ปหิณิ ป + หิ  คติมฺหิ ในการไป + ณา + อี ส่งไปแล้ว
ปหิณึสุ ป + หิ  คติมฺหิ ในการไป + ณา + อุำ ส่งไปแล้ว
ปหิต ป + หิ  คติมฺหิ ในการไป + ต (อัน...) ส่งไปแล้ว
ปากฏ ป + อา + กร  กรเณ ในการกระทำา + ต ปรากฏแล้ว
ปาจาเปตฺวา ปจ  ปาเก ในการหุงต้ม + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้หุงแล้ว 
ปาเตตฺวา ปต  ปตเน ในการตกไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้ตกไปแล้ว
ปาเตสิ ปต  ปตเน ในการตกไป + เณ + อี (ยัง...) ให้ตกลงแล้ว 
ปาปิต ป + อป  ปาปเน ในการให้ถึง + เณ + ต (อัน...) ให้ถึงแล้ว
ปาปุณนฺติ ป + อป  ปาปุณเน ในการให้ถึง + อุณา + อนฺติ ย่อมถึง, ย่อมบรรลุ
ปาปุณาติ ป + อป  ปาปุณเน ในการถึง + อุณา + ติ ย่อมถึง, ย่อมบรรลุ
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ปาปุณิ ป + อป  ปาปุณเน ในการถึง + อุณา + อี ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
ปาปุณิสฺสติ ป + อป  ปาปุณเน ในการถึง + อุณา + สฺสติ จักถึง, จักบรรลุ
ปาปุณิสฺสามิ ป + อป  ปาปุณเน ในการถึง + อุณา + สฺสามิ จักถึง, จักบรรลุ 
ปาปุณึ ป + อป  ปาปุณเน ในการถึง + อุณา + อึ ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
ปาปุณึสุ ป + อป  ปาปุณเน ในการถึง + อุณา + อุำ ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
ปาปุเณยฺยำ ป + อป  ปาปุณเน ในการถึง + อุณา + เอยฺยำ พึงถึง, พึงบรรลุ
ปาเปสิ ป + อป  ปาปเน ในการให้ถึง + เณ + อี (ยัง...) ให้ถึงแล้ว, ให้บรรลุแล้ว
ปาเปสุำ ป + อป   ปาปุณเน ในการถึง + เณ + อุำ (ยัง...) ให้ถึงแล้ว, ให้บรรลุแล้ว
ปายาสิ ป + ยา  คติมฺหิ ในการไป + อี ได้ดำาเนินไปแล้ว
ปาเยตฺวา ปา  ปาเน ในการดื่ม + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้ดื่มแล้ว
ปารุปิตฺวา ป+อา+ รุห  ชนเน ในการเกิด + ตฺวา ห่มแล้ว
ปาวิสิ ป + อ + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + อี ได้เข้าไปแล้ว
ปาวิสึสุ ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + อุำ เข้าไปแล้ว
ปิทหาเปตฺวา อปิ + ธา  ธารเณ ในการทรงไว้ + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ปิดแล้ว
ปิทหิ อปิ + ธา  ธารเณ ในการทรงไว้ + อี ปิดแล้ว
ปิทหิตฺวา อปิ + ธา  ธารเณ ในการทรงไว้ + ตฺวา ปิดแล้ว
ปิวนฺต ปา  ปาเน ในการดื่ม + อ + อนฺต ดื่มอยู่, เมื่อดื่ม
ปิหยนฺติ ปิห  อิจฺฉายำ ในความปรารถนา + ณย + อนฺติ ย่อมต้องการ (จุ.)
ปีฬิต ปีฬ  ปีฬเน ในการเบียดเบียน + เณ + ต (อัน...) เบียดเบียนแล้ว (จุ.)
ปีเฬติ ปีฬ  ปีฬเน ในการเบียดเบียน + เณ + ติ ย่อมบีบคั้น, ย่อมเบียดเบียน (จุ.)
ปุจฺฉ ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + อ + หิ จงถาม 
ปุจฺฉติ ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + อ + ติ ย่อมถาม
ปุจฺฉนฺต ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + อ + อนฺต ถามอยู่, เมื่อถาม
ปุจฺฉิ ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + อี ถามแล้ว 
ปุจฺฉิต ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + ต (อัน...) ถามแล้ว
ปุจฺฉิตฺวา ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + ตฺวา ถามแล้ว
ปุจฺฉิสฺสามิ ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + สฺสามิ จักถาม
ปุจฺฉึสุ ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + อุำ ถามแล้ว
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ปุจฺเฉยฺยาสิ ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + อ + เอยฺยาสิ พึงถาม 
ปุฏฺ€ ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + ต (อัน...) ถามแล้ว
ปูชิต ปูช  ปูชายำ ในการบูชา + เณ + ต (อัน...) บูชาแล้ว (จุ.) 
ปูเชสิ ปูช  ปูชายำ ในการบูชา + เณ + อี บูชาแล้ว (จุ.)
ปูเชสึ ปูช  ปูชายำ ในการบูชา + เณ + อึ บูชาแล้ว (จุ.)
ปูเชสฺสามิ ปูช  ปูชายำ ในการบูชา + เณ + สฺสามิ จักบูชา (จุ.)
ปูรยึสุ ปูร  ปูรเณ ในการเต็ม + ณย + อุำ (ยัง...) ให้เต็มแล้ว
ปูราเปสิ ปูร  ปูรเณ ในการให้เต็ม + ณาเป + อี (ยัง...) ให้เต็มแล้ว 
ปูริต ปูร  ปูรเณ ในการให้เต็ม + เณ + ต เต็มแล้ว, (อัน...) ให้เต็มแล้ว
ปูรึสุ ปูร  ปูรเณ ในการให้เต็ม + อุำ เต็มแล้ว
ปูเรติ ปูร  ปูรเณ ในการให้เต็ม + เณ + ติ    (ยัง...) ย่อมให้เต็ม (ภู), ย่อมเต็ม (จุ)
ปูเรตฺวา ปูร  ปูรเณ ในการให้เต็ม + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้เต็มแล้ว
ปูเรนฺต ปูร  ปูรเณ ในการให้เต็ม + เณ + อนฺต (ยัง...) ให้เต็มอยู่, เมื่อให้เต็ม
ปูเรมิ ปูร  ปูรเณ ในการให้เต็ม + เณ + มิ (ยัง...) ย่อมให้เต็ม
ปูเรยฺย ปูร  ปูรเณ ในการให้เต็ม + เณ + เอยฺย (ยัง...) พึงให้เต็ม
ปูเรสฺสามิ ปูร  ปูรเณ ในการให้เต็ม + เณ + สฺสามิ (ยัง...) จักให้เต็ม
เปสิต เปส  เปสเน ในการส่งไป + เณ + ต (อัน...) ส่งไปแล้ว (จุ.)
เปเสตฺวา เปส  เปสเน ในการส่งไป + เณ + ตฺวา ส่งไปแล้ว (จุ.)
เปเสสิ เปส  เปสเน ในการส่งไป + เณ + อี ส่งไปแล้ว (จุ.)
โปถาเปตฺวา โปถ  โปถเน ในการโบย + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้โบยแล้ว
โปถิยมาน โปถ  โปถเน ในการตี + เณ + ย + มาน (อัน...) โบยอยู่ (จุ.) 
โปเถตฺวา โปถ  โปถเน ในการโบย + เณ + ตฺวา โบยแล้ว, ทุบแล้ว, ตีแล้ว (จุ.)
โปเถนฺต โปถ  โปถเน ในการโบย + เณ + อนฺต โบยอยู่, ทุบอยู่ (จุ.)
โปเถสฺสามิ โปถ  โปถเน ในการโบย + เณ + สฺสามิ จักโบย (จุ.)
โปสยมาน ปุส  โปสเน ในการเลี้ยงดู + ณย + มาน เลี้ยงดูอยู่, พอกเลี้ยงอยู่ (จุ.)
โปสิต ปุส  โปสเน ในการเลี้ยงดู + เณ + ติ (อัน...) เลี้ยงดูแล้ว (จุ.)
โปสึสุ โปส  โปสเน ในการเลี้ยงดู + เณ + อุำ เลี้ยงดูแล้ว (จุ.)
โปเสสฺสามิ ปุส  โปสเน ในการเลี้ยงดู + เณ + สฺสามิ  จักเลี้ยงดู, จักพอกเลี้ยง (จุ.)
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ผริ ผร  ผรเณ ในการแผ่ไป + อี แผ่ไปแล้ว
ผุฏฺ€ ผุส  สมฺผสฺเส ในการกระทบ + ต (อัน...) กระทบแล้ว, สัมผัสแล้ว
ผุสิตฺวา ผุส  สมฺผสฺเส ในการกระทบ + ตฺวา กระทบแล้ว, สัมผัสแล้ว
พทฺธ พนฺธ  พนฺธเน ในการผูก + ต (อัน...) ผูกแล้ว
พนฺธาเปตฺวา พนฺธ  พนฺธเน ในการผูก + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ผูกแล้ว
พนฺธาเปยฺย พนฺธ  พนฺธเน ในการผูก + ณาเป + เอยฺย (ยัง...) พึงให้ผูก
พนฺธิ พนฺธ  พนฺธเน ในการผูก + อี ผูกแล้ว 
พนฺธิตฺวา พนฺธ  พนฺธเน ในการผูก + ตฺวา ผูกแล้ว
พนฺธิสฺสามิ พนฺธ  พนฺธเน ในการผูก + สฺสามิ จักผูก
พฺยากริตฺวา วิ + อา + กร  กรเณ ในการกระทำา + ตฺวา พยากรณ์แล้ว
พฺรูเหยฺย พฺรูห  วฑฺฒเน ในความเจริญ + เณ + เอยฺย (ยัง...) พึงให้งอกงาม, พึงให้เจริญ
ภกฺขามิ ภกฺข  ภกฺขเณ ในการกิน + อ + มิ ย่อมกิน
ภคฺค ภนฺช  อวมทฺทเน ในการย่ำ�ยี + ต หักแล้ว
ภชติ ภช  เสวายำ ในการเสพ + อ + ติ ย่อมคบ, ย่อมเสพ
ภชิตพฺพ ภช  ภาคเสวาสุ ในการแบ่งและเสพ + ตพฺพ (อัน...) พึงแบ่ง, พึงเสพ
ภฏฺ€ ภนฺช  มทฺทเน ในการผ่า, ทำาลาย + ต หักแล้ว
ภณนฺต ภณ  สทฺเท ในการทำาเสียง + อ + อนฺต กล่าวอยู่, เมื่อกล่าว
ภณาหิ ภณ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + หิ จงกล่าว
ภณิ ภณ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อี กล่าวแล้ว
ภวิตพฺพ ภู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + ตพฺพ (อัน...) พึงมี, พึงเป็น
ภวิสฺสติ ภู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + สฺสติ จักมี, จักเป็น
ภวิสฺสนฺติ ภู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + สฺสนฺติ จักมี, จักเป็น
ภวิสฺสามิ ภู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + สฺสามิ จักมี, จักเป็น
ภเวยฺยำ ภู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + อ + เอยฺยำ พึงมี, พึงเป็น
ภเวยฺย ภู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + อ + เอยฺย พึงมี, พึงเป็น
ภสฺสนฺต ภสฺส  ภสฺสเน ในการด่า + อ + อนฺต ด่าอยู่, บ่นอยู่, พูดคุยอยู่
ภาเชตฺวา ภช  ภาเค ในการจำาแนก + เณ + ตฺวา แบ่งแล้ว (จุ.)
ภายสิ ภี  ภเย ในความกลัว + อ + สิ ย่อมกลัว
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ภายามิ ภี  ภเย ในความกลัว + อ + มิ ย่อมกลัว
ภายิ ภี  ภเย ในความกลัว + อี กลัวแล้ว 
ภายิตฺวา ภี  ภเย ในความกลัว + ตฺวา กลัวแล้ว
ภาสนฺติ ภาส  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ +อนฺติ ย่อมกล่าว
ภาสิสฺสามิ ภาส  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + สฺสามิ จักกล่าว
ภิชฺชมาน ภิทิ  วิทารเณ ในการทำาลาย + ย + มาน แตกอยู่ (ทิ.)
ภิชฺชิตฺวา ภิท  ภิชฺชเน ในการแตก, หัก + (ย) + ตฺวา แตกแล้ว
ภินฺทนฺติ ภิทิ  วิทารเณ ในการทำาลาย + อ + อนฺติ ย่อมทำาลาย
ภินฺทิตพฺพ ภิทิ  วิทารเณ ในการทำาลาย + ตพฺพ (อัน...) พึงทำาลาย
ภินฺทิตฺวา ภิทิ  วิทารเณ ในการทำาลาย + ตฺวา ทำาลายแล้ว
ภินฺทิสฺสาม ภิทิ  วิทารเณ ในการทำาลาย + สฺสาม จักทำาลาย   
ภินฺน ภิทิ  วิทารเณ ในการทำาลาย + ต แตกแล้ว 
ภีต ภี  ภเย ในความกลัว + ต กลัวแล้ว
ภุญฺช ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + อ + หิ จงบริโภค 
ภุญฺชติ ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + อ + ติ ย่อมบริโภค
ภุญฺชนฺต ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + อ + อนฺต บริโภคอยู่, เมื่อบริโภค
ภุญฺชสิ ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + อ + สิ ย่อมบริโภค
ภุญฺชิ ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + อี บริโภคแล้ว
ภุญฺชิตฺวา ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + ตฺวา กินแล้ว, บริโภคแล้ว, ฉันแล้ว
ภุญฺชิสฺสติ ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + สฺสติ จักบริโภค
ภุญฺเชถ ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + อ + เอถ พึงกลืนกิน
โภเชตฺวา ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้กินแล้ว, ให้บริโภคแล้ว
โภเชสฺสามิ ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + เณ + สฺสามิ (ยัง...) จักให้ฉัน, ให้บริโภค
มกฺขิยึสุ มกฺข  มกฺขเน ในการลูบไล้ + ณย + อุำ (ยัง...) ให้ทาแล้ว, ให้ลูบไล้แล้ว 
มกฺเขตฺวา มกฺข  มกฺขเน ในการลูบไล้ + เณ + ตฺวา ทาแล้ว (จุ.)
มจฺฉรายติ มจฺฉร + อาย + ติ ย่อมประพฤติตระหนี่
มจฺฉรายนฺต มจฺฉร + อาย + อนฺต ประพฤติตระหนี่อยู่ 
มญฺ�ติ มน  �าเณ ในความรู้ + ย + ติ ย่อมสำาคัญ (ทิ.)
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มญฺ�นฺตุ มน  �าเณ ในความรู้ + ย + อนฺตุ จงสำาคัญ (ทิ.)
มญฺ�มาน มน  �าเณ ในการรู้ + ย + มาน สำาคัญอยู่, เมื่อสำาคัญ (ทิ.)
มณฺเฑตฺวา มฑิ  ภูสเน ในการประดับ + เณ + ตฺวา ประดับแล้ว (จุ.)
มทฺทนฺต มทฺท  มทฺทเน ในการย่ำายี + อ + อนฺต เหยียบอยู่, เมื่อเหยียบ
มทฺเทยฺยุำ มทฺท  มทฺทเน ในการย่ำายี + อ + เอยฺยุำ พึงเหยียบ
มนฺตยึสุ มนฺต  คุตฺตภาสเน ในการกล่าวคุ้มครอง + ณย + อุำ ปรึกษาแล้ว (จุ.)
มรนฺต มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + อ + อนฺต ตายอยู่, เมื่อตาย
มาเปตฺวา มาป  มาปเน ในการสร้าง,เนรมิต + เณ + ตฺวา เนรมิตแล้ว, สร้างแล้ว (จุ.)
มาริยมาน มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + เณ + ย + มาน (อัน...) ให้ตายอยู่, เมื่อให้ตาย
มาเรตฺวา มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้ตายแล้ว
มาเรนฺต มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + เณ + อนฺต (ยัง...) ให้ตายอยู่, เมื่อให้ตาย
มาเรนฺติ มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + เณ + อนฺติ (ยัง...) ย่อมให้ตาย 
มาเรสฺสามิ มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + เณ + สฺสามิ (ยัง...) จักให้ตาย
มุจฺจติ มุจ  โมกฺเข ในความหลุดพ้น + ย + ติ ย่อมพ้น, ย่อมหลุดพ้น (ทิ.)
มุจฺจถ มุจ  โมกฺเข ในความหลุดพ้น + ย + ถ ย่อมหลุดพ้น, จงหลุดพ้น (ทิ.)
มุจฺจิสฺสนฺติ มุจ  โมกฺเข ในความหลุดพ้น + ย + สฺสนฺติ จักพ้น, จักหลุดพ้น (ทิ.)
มุจฺจิสฺสสิ มุจ  โมกฺเข ในความหลุดพ้น + สฺสสิ  จักหลุดพ้น
มุตฺต มุจ  โมกฺเข ในความหลุดพ้น + ต หลุดพ้นแล้ว, ปล่อยแล้ว
โมเจตฺวา มุจ  จาเค ในการสละ + เณ + ตฺวา เปลื้องแล้ว (จุ.)
โมเจสิ มุจ  โมกฺเข ในความหลุดพ้น + เณ + อี เปลื้องแล้ว (จุ.)  
ยชิตฺวา ยช  ปูชายำ ในการบูชา + ตฺวา บูชาแล้ว, บวงสรวงแล้ว
ยาจนฺติ ยาจ  ยาจเน ในการขอ + อ + อนฺติ ย่อมขอ, ย่อมอ้อนวอน
ยาจนฺตี ยาจ  ยาจเน ในการขอ + อ + อนฺต + (อี) ขออยู่, เมื่อขอ, อ้อนวอนอยู่
ยาจิ ยาจ  ยาจเน ในการขอ + อี ขอแล้ว, อ้อนวอนแล้ว
ยาจิต ยาจ  ยาจเน ในการขอ + ต (อัน...) ขอแล้ว, อ้อนวอนแล้ว
ยาจิยมาน ยาจ  ยาจเน ในการขอ + ย + มาน (อัน...) ขออยู่, อ้อนวอนอยู่
ยาจิสฺสติ ยาจ  ยาจเน ในการขอ + สฺสติ จักขอ
ยาจึสุ ยาจ  ยาจเน ในการขอ + อุำ ขอแล้ว, อ้อนวอนแล้ว



650 ธรรมบทอรรถกถาแปลและสััมพัันธ์ ภาค ๓ [๕.พาล

ยาถ ยา  คติมฺหิ ในการไป + อ + ถ จงไป
ยาเปติ ยา  คติมฺหิ ในการไป + ณาเป + ติ (ยัง...) ย่อมให้เป็นไป
ยิฏฺ€ ยช  ปูชายำ ในการบูชา + ต (อัน...) บูชาแล้ว
ยุตฺต ยุช  โยเค ในการประกอบ + ต ประกอบแล้ว, ควรแล้ว
โยชาเปตฺวา ยุช  โยเค ในการประกอบ + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ประกอบแล้ว
โยเชติ ยุช  โยเค ในการประกอบ + เณ + ติ ย่อมประกอบ (จุ.)
รกฺขนฺต รกฺข  รกฺขเณ ในการรักษา + อ + อนฺต รักษาอยู่, เมื่อรักษา
รกฺขนฺติ รกฺข  รกฺขเณ ในการรักษา + อ + อนฺติ ย่อมรักษา
รกฺขิสฺสาม รกฺข  รกฺขเณ ในการรักษา + สฺสาม จักรักษา
รชิตฺวา รนฺช  ราเค ในความกำาหนัด, ย้อม + ตฺวา กำาหนัดแล้ว, ย้อมแล้ว
รต รมุ  กีฬายำ ในการเล่น + ต ยินดีแล้ว
รมติ รมุ  กีฬายำ ในการเล่น + อ + ติ ย่อมยินดี
รุจฺจติ รุจ  ปีติมฺหิ ในความยินดี + ย + เต (อัน...) ย่อมชอบใจ
รุชฺชติ รุช  โรเค ในการเสียดแทง + ย + ติ ย่อมเสียดแทง (ทิ.)
รุทมาน รุท  อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน้ำ�ตา + อ + มาน ร้องไห้อยู่, เมื่อร้องไห้
โรทนฺต รุท  อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน้ำ�ตา + อ + อนฺต ร้องไห้อยู่, เมื่อร้องไห้
โรทสิ รุท  อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน้ำ�ตา + อ + สิ ย่อมร้องไห้
โรทาเปถ รุท  อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน้ำ�ตา + ณาเป + ถ (ยัง...) ย่อมให้ร้องไห้
โรทามิ รุท  อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน้ำ�ตา + อ + มิ ย่อมร้องไห้ 
โรทิ รุท  อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน้ำ�ตา + อี ร้องไห้แล้ว 
โรทึสุ รุท  อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน้ำ�ตา + อุำ ร้องไห้แล้ว
ลคฺเคตฺวา ลค  สงฺเค ในการข้องอยู่ + เณ + ตฺวา ข้องแล้ว, เกี่ยวแล้ว (จุ.)
ลทฺธ ลภ  ลาเภ ในการได้ +  ต (อัน...) ได้แล้ว
ลทฺธพฺพ ลภ  ลาเภ ในการได้ + ตพฺพ (อัน...) พึงได้
ลทฺธาน ลภ  ลาเภ ในการได้ + ตฺวาน ได้แล้ว
ลภติ ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + ติ  ย่อมได้ 
ลภถ ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + ถ ย่อมได้, จงได้
ลภนฺติ ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + อนฺติ ย่อมได้
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ลภมาน ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + มาน ได้อยู่, เมื่อได้
ลภาม ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + ม ย่อมได้
ลภามิ ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + มิ ย่อมได้
ลภิ ลภ  ลาเภ ในการได้ + อี ได้แล้ว
ลภิตฺวา ลภ  ลาเภ ในการได้ + ตฺวา ได้แล้ว
ลภิมฺหา ลภ  ลาเภ ในการได้ + มฺหา ได้แล้ว
ลภิสฺส ลภ  ลาเภ ในการได้ + สฺสา จักได้แล้ว
ลภิสฺสติ ลภ  ลาเภ ในการได้ + สฺสติ จักได้
ลภิสฺสสิ ลภ  ลาเภ ในการได้ + สฺสสิ  จักได้
ลภิสฺสาม ลภ  ลาเภ ในการได้ + สฺสาม จักได้
ลภิสฺสามิ ลภ  ลาเภ ในการได้ + สฺสามิ จักได้
ลภึ ลภ  ลาเภ ในการได้ + อึ ได้แล้ว
ลเภยฺย ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + เอยฺย พึงได้
ลเภยฺยาสิ ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + เอยฺยาสิ พึงได้
ลิมฺปาเปตฺวา ลิป  ลิมฺปเน ในการฉาบทา + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ฉาบทาแล้ว
ลุญฺจนฺต ลุญฺจ  อปนยมฺหิ ในการนำาออก + อ + อนฺต ถอนออกอยู่, เมื่อถอน
ลุญฺจาเปตุำ ลุญฺจ  อปนยมฺหิ ในการนำาออก + ณาเป + ตุำ เพื่ออัน (ยัง...) ให้ถอนออก
ลุญฺจิ ลุญฺจ  อปนยมฺหิ ในการนำาออก + อี ถอนแล้ว
ลุญฺจึสุ ลุญฺจ  อปนยมฺหิ ในการนำาออก + อุำ ถอนแล้ว 
วกฺขนฺติ วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + สฺสนฺติ จักกล่าว
วกฺขามิ วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + สฺสามิ จักกล่าว
วชฺเชตฺวา วชฺชี  จาเค ในการสละ + เณ + ตฺวา เว้นแล้ว (จุ.)
วญฺจยมาน วญฺจ  วญฺจเน ในการลวง + ณย + มาน ลวงอยู่, เมื่อลวง (จุ.)
วญฺเจตฺวา วญฺจ  วญฺจเน ในการหลอกลวง + เณ + ตฺวา ลวงแล้ว, หลอกลวงแล้ว (จุ.) 
วญฺเจนฺต วญฺจ  วญฺจเน ในการลวง + เณ + อนฺต ลวงอยู่, เมื่อลวง (จุ.) 
วฏฺฏติ วฏุ  วฏฺฏเน ในการหมุนไป + อ + ติ ย่อมควร
วฏฺฏิสฺสติ วฏฺฏ  วตฺตเน ในการเป็นไป + สฺสติ  จักควร
วฏฺเฏติ วฏฺฏ  วฏฺฏเน ในการกรอ + เณ + ติ ย่อมกรอ (จุ.)
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วฑฺฒติ วฑฺฒ  วฑฺฒเน ในความเจริญ + อ + ติ ย่อมเจริญ 
วฑฺฒนฺต วฑฺฒ  วฑฺฒเน ในความเจริญ + อ + อนฺต เจริญอยู่ 
วฑฺฒนฺติ วฑฺฒ  วฑฺฒเน ในความเจริญ + อ + อนฺติ ย่อมเจริญ
วฑฺฒมาน วฑฺฒ  วฑฺฒเน ในความเจริญ + อ + มาน เจริญอยู่, เมื่อเจริญ
วฑฺฒิสฺสติ วฑฺฒ  วฑฺฒเน ในความเจริญ + สฺสติ จักเจริญ
วฑฺเฒยฺย วฑฺฒ  วฑฺฒเน ในความเจริญ + เณ + เอยฺย  (ยัง...) พึงให้เจริญ
วตฺตนฺตุ วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + อ + อนฺตุ จงเป็นไป
วตฺตพฺพ วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ตพฺพ (อัน...) พึงกล่าว
วตฺตมาน วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + อ + มาน เป็นไปอยู่, เมื่อเป็นไป 
วตฺเตตฺวา วตฺตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้เป็นไปแล้ว
วตฺวา วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ตฺวา กล่าวแล้ว, ตรัสแล้ว, กราบทูลแล้ว
วท วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + หิ จงกล่าว
วทติ วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + ติ ย่อมกล่าว 
วทนฺต วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + อนฺต กล่าวอยู่, เมื่อกล่าว
วทนฺติ วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + อนฺติ ย่อมกล่าว
วทิ วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อี กล่าวแล้ว
วทึสุ วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อุำ กล่าวแล้ว
วเทมิ วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + มิ ย่อมกล่าว
วเทยฺยาสิ วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + เอยฺยาสิ พึงกล่าว
วเทสิ วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + สิ ย่อมกล่าว
วเทหิ วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + หิ จงกล่าว
วธิตฺวา หน  หึสายำ ในการเบียดเบียน + ตฺวา ฆ่าแล้ว
วนฺทติ วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + อ + ติ ย่อมกราบไหว้, ย่อมถวายบังคม
วนฺทสิ วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + อ + สิ ย่อมกราบไหว้, ย่อมถวายบังคม
วนฺทามิ วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + อ + มิ ย่อมกราบไหว้, ย่อมถวายบังคม
วนฺทิ วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + อี กราบไหว้แล้ว, ถวายบังคมแล้ว
วนฺทิตฺวา วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + ตฺวา กราบไหว้แล้ว, ถวายบังคมแล้ว
วนฺทิสฺสติ วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + สฺสติ  จักกราบไหว้, จักถวายบังคม
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วนฺทิสฺสามิ วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + สฺสามิ จักกราบไหว้, จักถวายบังคม 
วนฺทึสุ วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + อุำ กราบไหว้แล้ว, ถวายบังคมแล้ว
วสติ วส  นิวาเส ในการอยู่ + อ + ติ ย่อมอยู่
วสถ วส  นิวาเส ในการอยู่ + อ + ถ ย่อมอยู่, จงอยู่
วสนฺต วส  นิวาเส ในการอยู่ + อ + อนฺต อยู่อยู่, เมื่ออยู่
วสนฺตี วส  นิวาเส ในการอยู่ + อ + อนฺต + (อี) อยู่อยู่, เมื่ออยู่
วสมาน วส  นิวาเส ในการอยู่ + อ + มาน เมื่ออยู่, อยู่อยู่
วสสิ วส  นิวาเส ในการอยู่ + อ + สิ ย่อมอยู่
วสาหิ วส  นิวาเส ในการอยู่ + อ + หิ จงอยู่
วสิ วส  นิวาเส ในการอยู่ + อี อยู่แล้ว 
วสิสฺสามิ วส  นิวาเส ในการอยู่ + สฺสามิ จักอยู่
วสฺสตุ วสฺส  เสเก ในการรด,ราด + อ + ตุ (ฝน) จงตก
วสฺสนฺต วสฺส  เสเก ในการรด,ราด + อ + อนฺต (ฝน) ตกอยู่, เมื่อตก
วสฺสาปยึสุ วสฺสุ  เสเก ในการรด,ราด + ณาปย + อุำ (ยัง...) ให้ตกแล้ว
วสฺสาเปสุำ วสฺสุ  เสเก ในการรด,ราด + ณาเป + อุำ (ยัง...) ให้ตกแล้ว
วสฺสิ วสฺส  เสเก ในการรด,ราด +  อี (ฝน) ตกแล้ว
วสฺสิสฺสติ วสฺส  เสเก ในการรด,ราด + สฺสติ (ฝน) จักตก
วาติ วา  คติมฺหิ ในการไป + อ + ติ ย่อมฟุ้งไป, ย่อมพัดไป
วายมนฺต วายม  อุสฺสาเห ในความพยายาม + อ + อนฺต พยายามอยู่, เมื่อพยายาม
วายมาน เว  ตนฺตสนฺตาเน ในการสืบต่อเส้นด้าย + อ + มาน ทออยู่, เมื่อทอ, ถักอยู่, เมื่อถัก
วาราเปสฺสามิ วร  นิเสเธ ในการห้าม + ณาเป + สฺสามิ (ยัง...) จักให้ห้าม, จักให้ขอ
วาริยมาน วร  นิวารเณ ในการห้าม + เณ + ย + มาน (อัน...) ห้ามอยู่, เมื่อห้าม (จุ.)
วาเรนฺต วร  นิวารเณ ในการห้าม + เณ + อนฺต ห้ามอยู่, เมื่อห้าม (จุ.)
วาเรสฺสามิ วร  นิเสเธ ในการห้าม + เณ + สฺสามิ จักห้าม, จักขอ (จุ.)
วิกฺกิริสฺสนฺติ วิ + กิร  วิกฺเขปเน ในการซัดไป + สฺสนฺติ จักหว่าน
วิกฺขาเลตฺวา วิ + ขล  โสธเน ในการชำาระ + เณ + ตฺวา บ้วนแล้ว (จุ.)
วิจรติ วิ + จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อ + ติ ย่อมเที่ยวไป
วิจรนฺต วิ + จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อ + อนฺต เที่ยวไปอยู่, เมื่อเที่ยวไป
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วิจรนฺติ วิ + จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อ + อนฺติ ย่อมเที่ยวไป
วิจรสิ วิ + จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อ + สิ ย่อมเที่ยวไป
วิจริ วิ + จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อี เที่ยวไปแล้ว
วิจริสฺสาม วิ + จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + สฺสาม จักเที่ยวไป
วิจรึสุ วิ + จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อุำ เที่ยวไปแล้ว
วิจาเรตฺวา วิ + จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + เณ + ตฺวา พิจารณาแล้ว (จุ.)
วิจาเรนฺต วิ + จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + เณ + อนฺต พิจารณาอยู่, จัดแจงอยู่ (จุ.)
วิชาตา วิ + ชน  ชนเน ในการเกิด + ต คลอดแล้ว
วิชานาติ วิ + �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + ติ ย่อมรู้, ย่อมรู้แจ้ง
วิชายิ วิ + ชน  ชนเน ในการเกิด + ย + อี คลอดแล้ว (ทิ.)
วิชฺชติ วิท  ภาเว ในความมี, ความเป็น + ย + ติ มีอยู่, ย่อมมี (ทิ.)
วิชฺชมาน วิท  ภาเว ในความมี, ความเป็น + ย + มาน มีอยู่ (ทิ.)
วิญฺ�าต วิ + �า  อวโพธเน ในการรู้ + ต (อัน...) รู้แล้ว 
วิญฺ�าย วิ + �า  อวโพธเน ในการรู้ + ตฺวา รู้แล้ว
วิตฺถาเรตฺวา วิ + ถร  วิตฺถาเร ในการแผ่ไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้แผ่ไปแล้ว,ให้พิสดารแล้ว
วิทิตฺวา วิท  �าเณ ในความรู้ + ตฺวา รู้แล้ว
วิทฺธำสมาน วิ + ธำสุ  อโธปตเน ในการตกไปในเบื้องล่าง +อ+มาน ตกไปอยู่, เมื่อตกไป
วิทฺธำเสตฺวา วิ + ธำส  วิทฺธำสเน ในการทำาลาย + เณ + ตฺวา กำาจัดแล้ว, ทำาลายแล้ว (จุ.)
วิทฺธำเสนฺต วิ + ธำสุ  วิทฺธำสเน ในการกำาจัด,ทำาลาย + เณ + อนฺต กำาจัดอยู่, ทำาลายอยู่ (จุ.)
วินสฺส วิ + นส  อทสฺสเน ในความไม่เห็น + ย + หิ จงพินาศ, จงฉิบหาย (ทิ.)
วินสฺสิสฺสติ วิ + นส  วินาเส ในความพินาศ + ย + สฺสติ จักพินาศ, จักฉิบหาย (ทิ.)
วินาเสติ วิ + นส  อทสฺสเน ในการไม่เห็น + เณ + ติ (ยัง...) ย่อมให้พินาศ,ย่อมให้ฉิบหาย
วินิจฺฉิต วิ + นิ + จิ  จเย ในการสั่งสม + ต (อัน...) วินิจฉัยแล้ว
วินิปาเตนฺติ วิ + นิ + ปต  ปตเน ในการตกไป + เณ + อนฺติ (ยัง...) ย่อมให้ตกไป
วินฺทติ วิท  ลาเภ ในการได้ + อ + ติ ย่อมประสบ, ย่อมได้
วิโนเทติ วิ + นุท  โนทเน ในการซัดไป + อ + ติ ย่อมบรรเทา
วิปจฺจติ วิ + ปจ  ปาเก ในการหุง,ต้ม + ย + ติ ย่อมเผล็ดผล, ย่อมให้ผล (ทิ.)
วิปจฺจมาน วิ + ปจ  ปาเก ในการหุง,ต้ม + ย + มาน เผล็ดผลอยู่, เมื่อเผล็ดผล (ทิ.)
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วิปาตยนฺต วิ + ปต  ปตเน ในการตกไป + ณย + อนฺต (ยัง...) ให้ตกไปวิเศษอยู่
วิปฺปกิรึสุ วิ+ป+ กีร  วิกฺเขปวิกิรเณ ในการซัดไปและเรี่ยราย + อุำ เกลี่ยแล้ว, กระจัดกระจายแล้ว
วิปฺปกฺกีริ วิ+ป+ กีร  วิกฺเขปวิกิรเณ ในการซัดไปและเรี่ยราย + อี เกลี่ยแล้ว, เรี่ยรายไปแล้ว
วิปฺปลปนฺต วิ + ป + ลป  อนตฺถเก ในการพูดเพ้อเจ้อ + อ + อนฺต บ่นเพ้ออยู่, เมื่อบ่นเพ้อ
วิปฺผาริต วิ + ผร  พฺยาปเน ในการแผ่ไป + เณ + ต แผ่ซ่านไปแล้ว (จุ.) 
วิภชนฺต วิ +  ภช  ภาเค ในการจำาแนก + อ + อนฺต แบ่งอยู่, เมื่อแบ่ง, จำาแนกอยู่
วิภชิตฺวา วิ + ภช  ภาเค ในการจำาแนก + ตฺวา แบ่งแล้ว, จำาแนกแล้ว 
วิภาต วิ + ภา  ทิตฺติยำ ในความรุ่งเรือง + ต สว่างแล้ว
วิมุจฺจึสุ วิ + มุจ  โมกฺเข ในการหลุดพ้น + ย + อุำ หลุดพ้นแล้ว (ทิ.)
วิมุตฺต วิ + มุจ  โมกฺเข ในความหลุดพ้น + ต หลุดพ้นแล้ว
วิยูหิตฺวา วิ + อูห  ตกฺเก ในความตรึก + ตฺวา ขุ้ยแล้ว, เขี่ยแล้ว, ถอดถอนแล้ว
วิรวิตฺวา วิ + รุ  สทฺเท ในการทำาเสียง + ตฺวา ร้องแล้ว
วิโรจติ วิ + รุจ  ทิตฺติมฺหิ ในความรุ่งเรือง + อ + ติ  ย่อมรุ่งโรจน์
วิลุมฺปนฺต วิ + ลุป  วิลุมฺปเน ในการปล้น,แย่งชิง + อ + อนฺต ปล้นอยู่, เมื่อปล้น
วิลุมฺปิตฺวา วิ + ลุป  วิลุมฺปเน ในการแย่งชิง, ปล้น + ตฺวา ปล้นแล้ว, แย่งชิงแล้ว
วิเลขิต วิ + ลิข เลขเน ในการขีดเขียน + ต (อัน...) เกาแล้ว
วิวฏ วิ + วร  สำวรเณ ในการปิดกั้น + ต (อัน...) เปิดแล้ว
วิวร วิ + วร  สำวรเณ ในการปิด + อ + หิ จงเปิด
วิวราเปสิ วิ + วร  สำวรเณ ในการปิด + ณาเป + อี (ยัง...) ให้เปิดแล้ว
วิวริตฺวา วิ + วร  อาวรเณ ในการปิด + ตฺวา เปิดแล้ว 
วิสหิ วิ + สห  อุสฺสาเห ในความพยายาม + อี อาจแล้ว, พยายามแล้ว
วิสเหยฺย วิ + สห  อุสฺสาเห ในความพยายาม + อ + เอยฺย พึงอาจ, พึงสามารถ
วิสิฏฺ€ วิ + สิส  วิเสเส ในการทำาให้วิเศษ + ต วิเศษแล้ว
วิสิพฺเพนฺต วิ + สิวุ  โสสเน ในความเหี่ยวแห้ง + เณ + อนฺต  ผิงอยู่, เมื่อผิง (จุ.)
วิสฺสชฺเชตฺวา วิ + สชฺชี  จาเค ในการสละ + เณ + ตฺวา สละแล้ว,ปล่อยแล้ว,เปล่งแล้ว (จุ.)
วิสฺสชฺเชนฺต วิ + สชฺชี  จาเค ในการสละ + เณ + อนฺต แก้อยู่, สละอยู่, เปล่งอยู่ (จุ.)
วิสฺสชฺเชสิ วิ + สชฺชี  จาเค ในการสละ + เณ + อี สละแล้ว, ปล่อยแล้ว, แก้แล้ว (จุ.) 
วิหญฺ�ติ วิ + หน  หึสายำ ในการเบียดเบียน + ย + ติ ย่อมเดือดร้อน (ทิ.)
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วิหญฺ�นฺต วิ + หน  หึสายำ ในการเบียดเบียน + ย + อนฺต เดือดร้อนอยู่, เมื่อเดือดร้อน (ทิ.)
วิหรติ วิ + หร  นิวาเส ในการอยู่ + อ + ติ ย่อมอยู่ 
วิหรนฺต  วิ + หร  หรเณ ในการนำาไป + อ + อนฺต อยู่อยู่, เมื่ออยู่, เมื่อประทับ  
วิหเรยฺย วิ + หร  นิวาเส ในการอยู่ + อ + เอยฺย พึงอยู่
วิหเรยฺยุำ วิ + หร  หรเณ ในการนำาไป + อ + เอยฺยุำ พึงอยู่
วีตินาเมตฺวา วิ + อติ + นมุ  นเต ในการโน้มกาย + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้ว
วีตินาเมมิ วิ + อติ + นม  นเต ในการโน้มกาย + เณ + มิ (ยัง...) ย่อมให้น้อมไปล่วงวิเศษ
วีตินาเมสิ วิ + อติ + นม  นเต ในการโน้มกาย + เณ + อี (ยัง...) ให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้ว
วีตินาเมสึ วิ + อติ + นม  นเต ในการโน้มกาย + เณ + อึ (ยัง...) ให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้ว
วีติวตฺต วิ + อติ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + ต เป็นไปล่วงวิเศษแล้ว
วีติวตฺตสฺสุ วิ + อติ + วตฺตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + สฺสุ จงเป็นไปล่วงวิเศษ
วีมำสนฺต มาน  วีมำสเน ในการใคร่ครวญ + ส + อนฺต ใคร่ครวญอยู่, เมื่อใคร่ครวญ
วีมำสิสฺสามิ มาน  อุปธารเณ ในการพิจารณา + ส + สฺสามิ จักพิจารณา, จักทดลอง
วุจฺจติ วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ย + เต (อัน...) ย่อมเรียก, ย่อมถูกเรียก
วุจฺจนฺติ วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ย + อนฺเต (อัน...) ย่อมกล่าว
วุจฺจมาน วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ย + มาน (อัน...) กล่าวอยู่, เมื่อกล่าว
วุฏฺ€าย วิ + อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตฺวา ออกแล้ว
วุฏฺ€าสิ วิ + อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อี ออกแล้ว
วุฏฺ€ิต วิ + อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ต ออกแล้ว
วุตฺต วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ต (อัน...) กล่าวแล้ว
วุตฺถ วส  นิวาเส ในการอยู่ + ต อยู่แล้ว, อยู่จำาแล้ว
วูปสมมาน วิ + อุป + สมุ  อุปสเม ในความสงบ + อ + มาน เข้าไปสงบอยู่, เมื่อเข้าไปสงบ
วูปสมิสฺสติ วิ + อุป + สมุ  อุปสเม ในความสงบ + สฺสติ จักเข้าไปสงบ
เวเ€ตฺวา เว€  เว€เน ในการพัน,รัด + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้พันแล้ว
เวทิตพฺพ วิท  �าเณ ในความรู้ + เณ + ตพฺพ (อัน...) พึงรู้ (จุ.)
โวโรเปสิ วิ + อว + รุป  ชนเน ในการเกิด + เณ + อี ปลงลงแล้ว (จุ.)
โวโลเกนฺต วิ + อว + โลก  ทสฺสเน ในการดู,เห็น +เณ+อนฺต แลดูอยู่, ตรวจดูอยู่ (จุ.)
สกฺโกติ สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ + โอ + ติ ย่อมอาจ
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สกฺโกนฺติ สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ, สามารถ + โอ + อนฺติ ย่อมอาจ, ย่อมสามารถ
สกฺโกม สก  สตฺติมฺหิ ในความสามารถ + โอ + ม ย่อมอาจ 
สกฺโกมิ สก  สตฺติมฺหิ ในความสามารถ + โอ + มิ ย่อมอาจ, ย่อมสามารถ 
สกฺขิสฺสสิ สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ,สามารถ + อุณา + สฺสสิ จักอาจ
สกฺขิสฺสามิ สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ,สามารถ + อุณา + สฺสามิ จักอาจ
สงฺขาต สำ + ขา  กถเน ในการกล่าว + ต (อัน...) กล่าวแล้ว
สงฺขุภิ สำ + ขุภ  สญฺจลเน ในการหวั่นไหวอย่างแรง + อี แตกตื่นแล้ว, กระฉ่อนแล้ว 
สงฺขุภิตฺวา สำ + ขุภ  สญฺจเล ในความหวั่นไหว + ตฺวา แตกตื่นแล้ว, กระฉ่อนแล้ว
สจฺฉิกาตพฺพ สจฺฉิ + กร  กรเณ ในการกระทำา + ตพฺพ (อัน...) พึงกระทำาให้แจ้ง
สชฺชิต สชฺชี  จาเค ในการสละ + เณ + ต (อัน...) ตระเตรียมแล้ว (จุ.)
สชฺเชตฺวา สชฺชี  สงฺขเต ในการปรุงแต่ง + เณ + ตฺวา  ตระเตรียมแล้ว, จัดแจงแล้ว (จุ.)
สชฺเชสิ สชฺชี  จาเค ในการสละ + เณ + อี ตระเตรียมแล้ว (จุ.)
สญฺชานิ สำ + �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + อี จำาได้แล้ว
สญฺชานิตฺวา สำ + �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + ตฺวา จำาได้แล้ว
สณฺ€เปตฺวา สำ + ถป  ถปเน ในการตั้งไว้ + เณ + ตฺวา ตั้งอยู่ด้วยดีแล้ว (จุ.)
สทฺทหนฺติ สำ + ธา  สทฺทหเน ในความเชื่อ + อ + อนฺติ ย่อมเชื่อ
สทฺทหาเปสิ สำ + ธา  สทฺทหเน ในความเชื่อ + ณาเป + อี (ยัง...) ให้เชื่อแล้ว
สทฺทเหยฺยุำ สำ + ธา  สทฺทหเน ในความเชื่อ + อ + เอยฺยุำ พึงเชื่อ, พึงศรัทธา
สนฺต อส  ภุวิ ในความมี, ความเป็น + อ + อนฺต มีอยู่, เป็นอยู่
สนฺติ อส  ภุวิ ในความมี, ความเป็น + อ + อนฺติ ย่อมมี, ย่อมเป็น, มีอยู่
สนฺถมฺภิตฺวา สำ + ถภิ  ถมฺเถ ในความกระด้าง + ตฺวา สะดุ้งแล้ว 
สนฺธาย สำ + ธา  ธารเณ ในการทรงไว้ + ตฺวา หมายเอาแล้ว
สนฺนิปตนฺติ สำ + นิ + ปต  ปตเน ในการตกไป + อ + อนฺติ ย่อมประชุมกัน
สนฺนิปตนฺตุ สำ + นิ + ปต  ปตเน ในการตกไป + อ + อนฺตุ จงประชุมกัน
สนฺนิปติ สำ + นิ + ปต  ปตเน ในการตกไป + อี ประชุมกันแล้ว
สนฺนิปติสฺสนฺติ สำ + นิ + ปต  ปตเน ในการตกไป + สฺสนฺติ จักประชุม
สนฺนิปาเตตฺวา สำ + นิ + ปต  ปตเน ในการตกไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้ประชุมกันแล้ว
สนฺนิสินฺน สำ + นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + ต นั่งพร้อมกันแล้ว, ประชุมกันแล้ว
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สมนฺนาคต สำ + อนุ + อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ต มาตามพร้อมแล้ว, ประกอบแล้ว
สมนฺเวสติ สำ + อนุ + เอส  ปริเยสเน ในการแสวงหา + อ + ติ ย่อมแสวงหาด้วยดี
สมปฺปิต สำ + อปฺป  ปาปุณเน ในการถึง + ต (อัน...) ถึงพร้อมแล้ว
สมาทยึสุ สำ + อา + ทา  อาทาเน ในการถือเอา + ย + อุำ ถือเอาด้วยดีแล้ว, สมาทานแล้ว (ทิ)
สมาทาย สำ + อา + ทา  อาทาเน ในการถือเอา + ตฺวา ถือเอาด้วยดีแล้ว, สมาทานแล้ว (ทิ)
สมาน อส  ภุวิ ในความมี, ความเป็น + อ + มาน มีอยู่, เป็นอยู่
สมาปชฺชิ สำ + อา + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + อี เข้าแล้ว (ทิ.)
สมาปชฺชิตฺวา สำ + อา + ปท  คติมฺหิ ในการไป + (ย) + ตฺวา เข้าแล้ว (ทิ.)
สมาหิต สำ + อา + ธา  ธารเณ ในการทรงไว้ + ต ตั้งไว้ด้วยดีแล้ว, ตั้งไว้โดยชอบแล้ว
สมุฏฺ€หติ สำ+อุ+ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป +อ+ติ ย่อมตั้งขึ้นพร้อม
สมุฏฺ€าเปสิ สำ+อุ+ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป +ณาเป+อี (ยัง...) ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว
สมุฏฺ€าเปสุำ สำ+อุ+ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป +ณาเป+อุำ (ยัง...) ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว
สมุฏฺ€าย สำ + อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตฺวา ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว
สมุฏฺ€ิต สำ + อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ต ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว
สมฺปชฺชลิต สำ + ป + ชล  ทิตฺติมฺหิ ในความรุ่งเรือง + ต (อัน...) โพลงทั่วแล้ว
สมฺปฏิจฺฉิสฺสามิ สำ + ปติ + อิสุ  อิจฺฉายำ ในความปรารถนา + สฺสามิ จักรับพร้อม
สมฺปตฺต สำ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ต ถึงพร้อมแล้ว
สมฺปนฺน สำ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ต ถึงพร้อมแล้ว
สมฺปริวตฺตก สำ + ปริ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + ต เป็นไปรอบพร้อมแล้ว
สมฺปริวตฺตมาน  สำ + ปริ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + อ + มาน  เป็นไปรอบพร้อมอยู่
สมฺปาเทตฺวา สำ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้ถึงพร้อมแล้ว
สมฺปาเทสึ สำ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + เณ + อึ (ยัง...) ให้ถึงพร้อมแล้ว
สมฺปิยายมาน สำ + ปิย + อาย + มาน ประพฤติรักด้วยดีอยู่
สมฺพนฺธิตฺวา สำ + พนฺธ  พนฺธเน ในการผูก + ตฺวา เกี่ยวข้องแล้ว, สัมพันธ์แล้ว
สโมธาเนตฺวา สโมธาน + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้ประชุมลงแล้ว (นามธาตุ)
สโมธาเนสิ สโมธาน + เณ + อี (ยัง...) ให้ประชุมลงแล้ว (นามธาตุ)
สยติ สิ  สเย ในการนอน + อ + ติ ย่อมนอน
สยถ สิ  สเย ในการนอน + อ + ถ จงนอน, ขอจงนอน
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สยมาน สิ  สเย ในการนอน + อ + มาน นอนอยู่, เมื่อนอน
สยิต สิ  สเย ในการนอน + ต (อัน...) นอนแล้ว
สลฺลกฺเขตฺวา สำ + ลกฺข  ทสฺสนงฺเกสุ ในการดูและทำาเครื่องหมาย +เณ+ตฺวา กำาหนดแล้ว (จุ.)
สลฺลกฺเขสิ สำ + ลกฺข  ทสฺสนงฺเกสุ ในการเห็น, ทำาเครื่องหมาย +เณ+อี กำาหนดแล้ว (จุ.)
สำวตฺตติ สำ + วตฺต  วตฺตเน ในความเป็นไป + อ + ติ ย่อมเป็นไปพร้อม
สำวิทหนฺต สำ + วิ + ธา  กรเณ ในการกระทำา + อ + อนฺต จัดแจงอยู่, เมื่อจัดแจง
สำวิทหิ สำ + วิ + ธา  กรเณ ในการกระทำา + อี จัดแจงแล้ว
สำสนฺเทตฺวา สำ + สนฺทู  ปสฺสเว ในการไหลออก + เณ + ตฺวา เทียบเคียงแล้ว (จุ.)
สำสริตฺวา สำ + สร  คติจินฺตายำ ในการไปและคิด + ตฺวา ท่องเที่ยวไปแล้ว
สำหรนฺต สำ + หร  หรเณ ในการนำาไป + อ + อนฺต รวบรวมอยู่, พับอยู่
สิกฺขาเปตฺวา สิกฺข  วิชฺโชปาทาเน ในการถือเอาซึ่งวิชา +ณาเป+ตฺวา (ยัง...) ให้ศึกษาแล้ว
สิยา อส  ภุวิ ในความมี,ความเป็น + อ + เอยฺย พึงมี, พึงเป็น
สุกต สุ + กร  กรเณ ในการกระทำา + ต (อัน...) กระทำาดีแล้ว
สุกถิต สุ + กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + ต (อัน...) กล่าวดีแล้ว (จุ.)
สุณนฺต สุ  สวเน ในการฟัง + ณา + อนฺต ฟังอยู่, เมื่อฟัง
สุณนฺตุ สุ  สวเน ในการฟัง + ณา + อนฺตุ จงฟัง
สุณาหิ สุ  สวเน ในการฟัง + ณา + หิ จงฟัง
สุณิสฺสาม สุ  สวเน ในการฟัง + ณา + สฺสาม จักฟัง
สุต สุ  สวเน ในการฟัง + ต (อัน...) ฟังแล้ว
สุตฺวา สุ  สวเน ในการฟัง + ตฺวา ฟังแล้ว, ทรงสดับแล้ว 
สุทินฺน สุ + ทา  ทาเน ในการให้ + ต (อัน...) ให้ดีแล้ว
สุปติฏฺ€ิต สุ + ปติ +  €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ต (อัน...) ตั้งไว้ดีแล้ว
สุปนฺต สุป  สเย ในการนอน + อ + อนฺต นอนอยู่, เมื่อนอน
สุลทฺธ สุ + ลภ  ลาเภ ในการได้ + ต (อัน...) ได้ดีแล้ว
เสมาน สิ  สเย ในการนอน + อ + มาน นอนอยู่, เมื่อนอน
เสวนฺติ สิวุ  เสวายำ ในการเสพ + อ + อนฺติ ย่อมเสพ, ย่อมคบ
เสวิตพฺพ สิวุ  เสวายำ ในการเสพ + ตพฺพ (อัน...) พึงเสพ, พึงคบ
เสเสตฺวา สิส  อสพฺพยุชฺชเน ไม่ประกอบทั้งปวง + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้เหลือแล้ว
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โสจติ สุจ  โสเก ในความเศร้าโศก + อ + ติ ย่อมเศร้าโศก
โสธาเปสิ สุธ  สุทฺธฺยำ ในความหมดจด + ณาเป + อี (ยัง...) ให้หมดจดแล้ว
โสภติ สุภ  ทิตฺติมฺหิ ในความรุ่งเรือง + อ + ติ ย่อมงาม
หญฺ�ติ หน  หึสายำ ในการเบียดเบียน + ย + ติ ย่อมลำาบาก (ทิ.)
หญฺเ� หน  หึสายำ ในการเบียดเบียน + ย + เอยฺย พึงเบียดเบียน (ทิ.)
หฏฺ€ หำส  หาเส ในการหัวเราะ + ต ร่าเริงแล้ว, หัวเราะแล้ว
หนติ หน  หึสายำ ในการเบียดเบียน + อ + ติ ย่อมเบียดเบียน, ย่อมฆ่า
หนนฺต หน  หึสายำ ในการเบียดเบียน + อ + อนฺต เบียดเบียนอยู่, เมื่อเบียดเบียน
หนฺติ หน  หึสายำ ในการเบียดเบียน + อ + ติ ย่อมเบียดเบียน, ย่อมฆ่า
หราเปตฺวา หร  หรเณ ในการนำาไป + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้นำาไปแล้ว
หราเปสิ หร  หรเณ ในการนำาไป + ณาเป + อี (ยัง...) ให้นำาไปแล้ว 
หสิ หส  หาเส ในการหัวเราะ + อี หัวเราะแล้ว
หสิต หส  หาเส ในการหัวเราะ + ต หัวเราะแล้ว 
หสึ หส  หาเส ในการหัวเราะ + อึ หัวเราะแล้ว
หาเสติ หส  หาเส ในการหัวเราะ + เณ + ติ (ยัง...) ย่อมให้ร่าเริง, ย่อมให้หัวเราะ
หุตฺวา หู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + ตฺวา เป็น, เป็นแล้ว
โหติ หู  สตฺตายำ ในความมี ความเป็น + อ + ติ ย่อมมี, ย่อมเป็น
โหตุ หู  สตฺตายำ ในความมี,ความเป็น + อ + ตุ จงมี, จงเป็น, จงยกไว้, จงสำาเร็จ
โหถ หู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + อ + ถ ย่อมมี, ย่อมเป็น, จงมี, จงเป็น
โหนฺติ หู  สตฺตายำ ในความมี,ความเป็น + อ + อนฺติ ย่อมมี, ย่อมเป็น
โหนฺตุ หู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + อ + อนฺตุ จงมี, จงเป็น
โหหิ หู  สตฺตายำ ในความมี ความเป็น + อ + หิ จงมี, จงเป็น
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มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.

พระสิริสุมังคลเถระ, ธัมมปทัฏฐกถาคาถาโยชนา, พิมพ์เนื่องในโอกาส หม่อมอุบล ยุคล ณ 

อยุธยา เจริญชนมายุครบ ๘๐ ปี, ๒๕๔๖.

พระวรสัมโพธิมหาเถร, ธมฺมปทมหาฏีกา, ศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำา นำาโดย พระธรรมปัญญาบดี  

อุปภัมภ์ พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระราชทานเพลิงศพ พระวิสุทธาธิบดี 

(สง่า ปภสฺสรมหาเถร ป.ธ. ๘), ๒๕๓๕.

พระกัจจายนเถระ. กจฺจายนพฺยากรณํ. กรุงเทพมหานคร : วิริยพัฒนาการพิมพ์, ๒๕๔๐.

พระพุทธัปปิยเถระ. ปทรูปสิทฺธิ. พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปฃฺโฃ ปริวรรต, กรุงเทพมหานคร : 

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, ๒๕๕๙.

พระวิสุทธาจารมหาเถระ. ธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ. พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท ฐานการพิมพ์ จำากัด, ๒๕๕๙. 

พระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม), งานวิจัยการศึกษาเชิงวิเคราะห์ พระคาถาธรรมบท เล่ม ๑, 

กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๕.

บุญสืบ อินสาร, พจนานุกรมบาลี - ไทย ธรรมบทภาค ๑ - ๔, กรุเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้น

ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน), ๒๕๕๕.

--------------, ธรรมบท ภาค ๓ แปลโดยพยัญชนะ, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์และทำาปกเจริญผล, 

๒๕๕๓.

อุทิศ ศิริวรรณ, ดร., ธรรมบทภาคที่ ๓ แปลโดยพยัญชนะ, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 

๒๕๕๐.

ฉบับภูมิพโลภิกขุ, ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา (บาลี-ไทย) ภาค ๓, กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์ภูมิพโลภิกขุ, ๒๕๕๑.

สำานักเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย, ธรรมบท ภาคที่ ๓, พิมพ์ครั้งที่ ๔, 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๘.

พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปฃฺโฃ, วากยสัมพันธ์ (ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๒), กรุงเทพมหานคร : 
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บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำากัด, ๒๕๕๗.

--------------, โครงสร้างลักษณะต่างๆ ของภาษาบาลี ๑ (ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๓), 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำากัด, ๒๕๕๗.

--------------, โครงสร้างลักษณะต่างๆ ของภาษาบาลี ๒ (ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๔), 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำากัด, ๒๕๕๗.

--------------, โครงสร้างลักษณะต่างๆ ของภาษาบาลี ๓ (ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๕), 

กรุงเทพมหานคร, บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำากัด, ๒๕๕๗.

--------------, รูปสิทธิทีปนี, กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำากัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, 

๒๕๖๐.

พระมหานิยม อุตฺตโม, หลักสูตรย่อ บาลีไวยารกรณ์ ฉบับสมบูรณ์, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยง

เชียง, ๒๕๔๙.

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระ 

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖
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ชื่่่อ-ฉ�ย�	 พระมห�ธิิติิพงศ์์		อุติฺติมป�ฺโ�	(เข็็มสัันเทีียะ)
วััน/เดื่อน/ปีเกิิดื	 เกิิดื	วัันทีี่	๒๘	เดื่อนมีน�คม	พุทีธิศ์ักิร�ชื่	๒๕๑๔
สัถ�นทีี่เกิิดื	 บ้้�นเลข็ทีี่	๕๑	หม่�	๓	ติำ�บ้ลมะค��		อำ�เภอโนนไทีย		จัังหวััดืนครร�ชื่สัีม�	
อุปสัมบ้ที											วัันทีี่	๒	พฤษภ�คม	พุทีธิศ์ักิร�ชื่	๒๕๓๔		ณ	พัทีธิสัีม�วััดืถนนโพธิิ�		ติำ�บ้ลถนนโพธิิ�			
	 อำ�เภอโนนไทีย	จัังหวััดืนครร�ชื่สัีม�
ประวััติิกิ�รศ์ึกิษ�	 เปรียญธิรรม	๗	ประโยค
	 ชื่ั้นนักิศ์ึกิษ�บ้�ลีใหญ�	(สัอบ้ไดื้อันดืับ้ทีี่	๑)	สัำ�นักิเรียนวััดืที��มะโอ	ติำ�บ้ลเวัียงเหน่อ		 	
	 อำ�เภอเม่อง	จัังหวััดืลำ�ป�ง
	 ปริญญ�พุทีธิศ์�สัติรบ้ัณฑิิติ	คณะมนุษยศ์�สัติร์	(จัิติวัิทีย�)	เกิียรติินิยมอันดืับ้หนึ่ง
	 ปริญญ�พุทีธิศ์�สัติรมห�บ้ัณฑิิติ	สั�ข็�วัิชื่�บ้�ลี	(มจัร)
ประวััติิกิ�รทีำ�ง�น	 คร่สัอนพระปริยัติิธิรรม	แผนกิธิรรม-บ้�ลี	และบ้�ลีใหญ�
ทีี่อย่�ปัจัจัุบ้ัน									วััดืสัุทีธิ�โภชื่น์	๓๙	ถนนฉลองกิรุง	แข็วังล�ดืย�วั	เข็ติล�ดืกิระบ้ัง	กิรุงเทีพมห�นคร	๑๐๕๒๐
ผลง�น	 ๑.	 ร่ปสัิทีธิิทีีปนี		
	 ๒.	 ไวัย�กิรณ์บ้�ลีเบ้่้องติ้น
	 ๓.	 กิัจัจั�ยนสัุติติป�ฐะ	แปลสั่ติรพร้อมอุที�หรณ์
	 ๔.	 ทีักิษะกิ�รใชื่้ภ�ษ�บ้�ลี	๑		หลักิกิ�รแปลข็ั้นพ่้นฐ�น	ร�วัมกิับ้คณะ
	 ๕.	 ทีักิษะกิ�รใชื่้ภ�ษ�บ้�ลี	๒		วั�กิยสััมพันธิ์
	 ๖.	 ทีักิษะกิ�รใชื่้ภ�ษ�บ้�ลี	๓		โครงสัร้�งลักิษณะติ��งๆ	ข็องภ�ษ�บ้�ลี	๑	
	 ๗.	 ทีักิษะกิ�รใชื่้ภ�ษ�บ้�ลี	๔		โครงสัร้�งลักิษณะติ��งๆ	ข็องภ�ษ�บ้�ลี	๒
	 ๘.	 ทีักิษะกิ�รใชื่้ภ�ษ�บ้�ลี	๕		วัิธิีกิ�รแปลอรรถกิถ�
	 ๙.	 ทีักิษะกิ�รใชื่้ภ�ษ�บ้�ลี	๖		วัิธิีกิ�รแติ�งประโยคภ�ษ�บ้�ลี		
	 ๑๐.	 น�ม�ข็ย�ติร่ปัพพิธิ�น	(วัิธิีทีำ�ติัวัร่ปข็องน�มบ้ทีและอ�ข็ย�ติบ้ที)
	 ๑๑.	 ภิกิข็ุป�ติิโมกิข็์แปล	พร้อมม�ติิกิ�สัำ�หรับ้วัินิจัฉัยสัิกิข็�บ้ที
	 ๑๒.	 มังคลัติถทีีปนีแปล	ภ�ค	๑
	 ๑๓.	 มิลินทีปัญห�ปกิรณ์แปล
	 ๑๔.	 ธิรรมบ้ทีอรรถกิถ�แปลและสััมพันธิ์	ภ�ค	๑
	 ๑๕.	 ธิรรมบ้ทีอรรถกิถ�แปลและสััมพันธิ์	ภ�ค	๒
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