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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
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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
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	 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	



(12) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

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
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	 ดูเปรียบเทียบบทกัตตา	กรรม	และกิริยา	ท�าหน้าที่เป็นประธานในประโยค	ดังต่อไปนี้

กัตตำเป็นประธำน

	 เช่น	 ปุริโส			 	 คาม�			 	 	 คจฺฉติ.	 	 ประโยคกัตตุวาจก

	 	 อภิหิตกัตตา	 สัมปาปุณียกัมมะ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 ปุริโส	อ.บุุรุษ		คจฺฉติ	ย่อมไป		คามํ	สู่หมู่บ้าน	ฯ

กรรมเป็นประธำน

	 เช่น	 ปุริเสน			 	 คาโม				 	 คจฺฉียเต.	 ประโยคกัมมวาจก

	 	 อนภิหิตกัตตา	 วุตตกัมมะ	 	 อาขยาตบทกัมมวาจก

	 	 คาโม	อ.หมู่บ้าน		ปุริเสน	อันบุรุษ		คจฺฉียเต	ย่อมไป	ฯ

กิริยำเป็นประธำน

	 เช่น	 ปุริสสฺส			 	 คาม�			 	 	 คมนํ.	 	 ประโยคลิงคัตถะ

	 	 สามีสัมพันธะ	 สัมปาปุณียกัมมะ	 ลิงคัตถะ

	 	 คมนํ	อ.การไป		คามํ	สู่หมู่บ้าน		ปุริสสฺส	แห่งบุรุษ	ฯ

ค�ำศัพท์บำลีที่แตกต่ำงกัน

	 ธมฺมปทฏฺกถา	 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



(26) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

	 	 -	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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๙. อานนฺทตฺเถรปญฺหวตฺถุ ฯ  [๔๑]

อานนฺทตฺฺเถรปญฺฺหวตฺฺถุ  (มยา  วุจฺฺจฺเตฺ) ฯ

อานนฺทตฺฺเถรปญฺฺหวตฺฺถุ อ.เร่�องแห่งปัญหาของพระอานนท์ผู้้�เถระ  

(มยา) อันข�าพเจฺ�า (พระพุทธโฆสะ)  (วุจฺฺจฺเตฺ) จฺะกล่่าว ฯ

อานนฺทตฺฺเถรปญฺฺหวตฺฺถุ วุตฺตฺกัมมะใน วุจฺฺจฺเตฺๆ อาขยาตฺบทกัมมวาจฺก

มยา อนภิิหิตฺกัตฺตฺาใน วุจฺฺจฺเตฺ ฯ

๙. เร�่องปัญหาของพระอานนทเถระ

๑. “น  ปุุปฺุผคนฺโธ  ปุฏิิวาตเมตีตฺิ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺฺถา  สาวตฺฺถิยํ  วิหรนฺโตฺ   อานนฺทตฺฺ- 

เถรสฺส   ปญฺฺหํ  วิสฺสชฺฺเชฺนฺโตฺ  กเถสิ ฯ

 สตฺฺถา  สาวตฺฺถิยํ  วิหรนฺโตฺ   อานนฺทตฺฺเถรสฺส   ปญฺฺหํ  วิสฺสชฺฺเชฺนฺโตฺ  “น  ปุุปฺุผคนฺโธ  ปุฏิิวาตเมตีตฺิ   

อิมํ  ธมฺมเทสนํ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เม่�อประทับ  สาวตฺถิยํ ในเม่องสาวัตฺถี  วิสฺสชฺเชนฺโต  

เม่�อทรงแก�  ปุญฺหํ ซึ�งปัญหา  อานนฺทตฺเถรสฺส ของพระอานนท์ผู้้�เถระ  กเถสิ ตฺรัส

แล่�ว  อิมํ  ธมฺมเทสนํ ซึ�งพระธรรมเทศนานี้  “น  ปุุปฺุผคนฺโธ  ปุฏิิวาตเมตีติ ว่า “น  

ปุปฺผู้คนฺโธ  ปฏิวาตฺเมตฺิ” ดังนี้เป็นตฺ�น ฯ

 พระศาสดาเม่�อประทับอย้่ในเม่องสาวัตฺถี เม่�อทรงแก�ปัญหาของพระอานนทเถระ ตฺรัส 

พระธรรมเทศนานี้ว่า “น  ปุุปฺุผคนฺโธ  ปุฏิิวาตเมติ” ดังนี้เป็นตฺ�น ฯ

 สตฺฺถา สุทธกัตฺตฺาใน กเถสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “น  ปุปฺผู้คนฺโธ  ปฏิวาตฺเมตฺิ” สร้ปะ 

ใน อิตฺิๆ ศัพท์ อาทยัตฺถะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ อวุตฺตฺ- 

กัมมะใน กเถสิ  สาวตฺฺถิยํ วิสยาธาระใน วิหรนฺโตฺๆ อัพภิันตฺรกิริยาของ สตฺฺถา   

อานนฺทตฺฺเถรสฺส สามีสัมพันธะใน ปญฺฺหํๆ อวุตฺตฺกัมมะใน วิสฺสชฺฺเชฺนฺโตฺๆ อัพภิันตฺร-

กิริยาของ สตฺฺถา ฯ

 ................................................................................................................................
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๒. เถโร  กิร  สายณฺหสมเย  ปฏิสลฺ่ล่ีโน  จฺินฺเตฺสิ  “ภิควตฺา  ม้ล่คนฺโธ  สารคนฺโธ   

ปุปฺผู้คนฺโธตฺิ  ตฺโย  อุตฺฺตฺมคนฺธา  วุตฺฺตฺา,  เตฺสํ  อนุวาตฺเมว  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ  โน  ปฏิวาตฺํ;  

อตฺฺถิ  นุ  โข  ตฺํ  คนฺธชฺาตฺํ  ยสฺส  ปฏิวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺีตฺิ ฯ

 เถโร  กิร  สายณฺหสมเย  ปฏิสลฺ่ล่ีโน  จฺินฺเตฺสิ  “ภิควตฺา  ‘ม้ล่คนฺโธ  สารคนฺโธ  ปุปฺผู้คนฺโธตฺิ  ตฺโย   

อุตฺฺตฺมคนฺธา  วุตฺฺตฺา,  เตฺสํ  (อุตฺฺตฺมคนฺธานํ)  อนุวาตฺํ  เอว  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ  โน  ปฏิวาตฺํ  (คจฺฺฉตฺิ);  

อตฺฺถิ  นุ  โข  ตฺํ  คนฺธชฺาตฺํ,  ยสฺส  (คนฺธชฺาตฺสฺส)  ปฏิวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺีตฺิ ฯ

 กิร ได�ยินว่า  เถโร อ.พระเถระ  ปุฏิิสลฺลีโน หล่ีกเร�นแล่�ว  สายณฺหสมเย ในสมัยเป็นที� 

สิ้นไปแห่งวัน  จินฺเตสิ คิดแล่�ว  อิติ ว่า  “อุตฺตมคนฺธา อ.กล่ิ�นอันส้งส้ด ท.  ตโย สาม  

อิติ ค่อ  ‘มูลคนฺโธ อ.กล่ิ�นอันเกิดแล่�วจฺากราก  สารคนฺโธ อ.กล่ิ�นอันเกิดแล่�วจฺากแก่น  

ปุุปฺุผคนฺโธ อ.กล่ิ�นอันเกิดแล่�วจฺากดอก’  ภควตา อันพระผู้้�มีพระภิาคเจฺ�า  วุตฺตา ตฺรัส

แล่�ว,  คนฺโธ อ.กล่ิ�น  เตสํ  (อุตฺตมคนฺธานํ) ของกล่ิ�นอันส้งสุด ท. เหล่่านั้น  คจฺฉติ 

ย่อมไป  อนุวาตํ  เอว ส้่ที�ตฺามล่มนั�นเทียว  โน  (คจฺฉติ) ย่อมไม่ไป  ปุฏิิวาตํ ส้่ที�อัน

ทวนล่ม;  คนฺโธ อ.กล่ิ�น  ยสฺส  (คนฺธชาตสฺส) ของคันธชฺาตฺใด  คจฺฉติ ย่อมไป   

ปุฏิิวาตํปุิ แม�ส้่ที�อันทวนล่ม,  ตํ  คนฺธชาตํ อ.คันธชฺาตฺนั้น  อตฺถิ  นุ  โข มีอย้่หร่อหนอ

แล่”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทราบว่า พระเถระหล่ีกเร�นในเวล่าเย็น คิดว่า “พระผู้้�มีพระภิาคเจฺ�าตฺรัสกล่ิ�นอันส้งสุด 

ไว� ๓ อย่าง ค่อ “กล่ิ�นที�เกิดจฺากราก กล่ิ�นที�เกิดจฺากแก่น กล่ิ�นที�เกิดจฺากดอก”, กล่ิ�นของ

กล่ิ�นอันส้งสุดเหล่่านั้น ย่อมไปตฺามล่มเท่านั้น ไม่ไปทวนล่ม, กล่ิ�นของคันธชฺาตฺใด ย่อม

ไปแม�ส้่ที�ทวนล่ม, คันธชฺาตฺนั้น มีอย้่บ�างหร่อหนอแล่”

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตฺถะ  เถโร สุทธกัตฺตฺาใน จฺินฺเตฺสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  สายณฺหสมเย 

กาล่สัตฺตฺมีใน ปฏิสลฺ่ล่ีโนๆ วิเสสนะของ เถโร  “ตฺโย วิเสสสนะของ อุตฺฺตฺมคนฺธาๆ  

วุตฺตฺกัมมะใน วุตฺฺตฺาๆ กิตฺบทกัมมวาจฺก  ภิควตฺา อนภิิหิตฺกัตฺตฺาใน วุตฺฺตฺา  ‘ม้ล่คนฺโธ ก็ดี  

สารคนฺโธ ก็ดี  ปุปฺผู้คนฺโธ ก็ดี สร้ปะใน อิตฺิๆ ศัพท์ สร้ปะใน ตฺโย  อุตฺฺตฺมคนฺธา,  คนฺโธ 

สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ สองบท อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เตฺสํ วิเสสนะของ อุตฺฺตฺมคนฺธานํๆ 

สามีสัมพันธะใน คนฺโธ  เอวศัพท์ อวธารณะเข�ากับ อนุวาตฺํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน  

คจฺฺฉตฺิ  โนศัพท์ ปฏิเสธะใน คจฺฺฉตฺิ  ปฏิวาตฺํ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ,  ตฺํ วิเสสนะ



๙. เรื่่�องปััญหาของพรื่ะอานนทเถรื่ะ 3วรรค]

ของ คนฺธชฺาตฺํๆ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นุศัพท์ ปุจฺฉนัตฺถะ   

โขศัพท์ วจฺนาล่ังการะ,  คนฺโธ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ยสฺส  

วิเสสนะของ คนฺธชฺาตฺสฺสๆ สามีสัมพันธะใน คนฺโธ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถะเข�ากับ  

ปฏิวาตฺํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการะใน จฺินฺเตฺสิ ฯ 

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

๓. อถสฺส  เอตฺทโหสิ  “กึ  มยฺหํ  อตฺฺตฺนา  วินิจฺฺฉิเตฺน,  สตฺฺถารํเยว  ปุจฺฺฉิสฺสามีตฺิ ฯ

 อถ  อสฺส  (เถรสฺส)  เอตฺํ  (จฺินฺตฺนํ)  อโหสิ  “กึ  (ปโยชฺนํ)  มยฺหํ  อตฺฺตฺนา  วินิจฺฺฉิเตฺน,  (อหํ)  สตฺฺถารํ  เอว  

ปุจฺฺฉิสฺสามีตฺิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เอตํ  (จินฺตนํ) อ.ความคิดนั�น  อิติ ว่า  “กึ  (ปุโยชนํ) อ.ประโยชฺน์อะไร   

วินิจฺฉิเตน ด�วยการวินิจฺฉัย  อตฺตนา ด�วยตฺน  มยฺหํ แก่เรา,  (อหํ) อ.เรา  ปุุจฺฉิสฺสามิ 

จฺักท้ล่ถาม  สตฺถารํ  เอว ซึ�งพระศาสดานั�นเทียว”  อิติ ดังนี้  อโหสิ ได�มีแล่�ว  อสฺส  

(เถรสฺส) แก่พระเถระนั้น ฯ

 ทีนั้น พระเถระนั้น ได�มีความคิดอย่างนี้ว่า “ประโยชฺน์อะไร ด�วยการวินิจฺฉัยด�วยตฺนเอง  

แก่เรา, เราจฺักท้ล่ถามพระศาสดานั�นแหล่ะ” 

 อถ กาล่สัตฺตฺมี  เอตฺํ วิเสสนะของ จฺินฺตฺนํๆ สุทธกัตฺตฺาใน อโหสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

อสฺส วิเสสนะของ เถรสฺสๆ สัมปทานใน อโหสิ  “กึ วิเสสนะของ ปโยชฺนํๆ ล่ิงคัตฺถะ  

มยฺหํ สัมปทานใน ปโยชฺนํ  อตฺฺตฺนา กรณะใน วินิจฺฺฉิเตฺนๆ ตฺตฺิยาวิเสสนะใน ปโยชฺนํ,  

อหํ สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิสฺสามิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวศัพท์ อวธารณะเข�ากับ  

สตฺฺถารํๆ อวุตฺตฺกัมมะใน ปุจฺฺฉิสฺสามิ”  อิตฺิศัพท์ สร้ปะใน เอตฺํ  จฺินฺตฺนํ ฯ

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

๔. โส  สตฺฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺฺวา  ปุจฺฺฉิ ฯ  

 โส  (เถโร)  สตฺฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺฺวา  ปุจฺฺฉิ ฯ

 โส  (เถโร) อ.พระเถระนั้น  อุปุสงฺกมิตฺวา เข�าไปเฝ้าแล่�ว  สตฺถารํ ซึ�งพระศาสดา  ปุุจฺฉิ  

ท้ล่ถามแล่�ว ฯ

 พระเถระนั้น เข�าไปเฝ้าพระศาสดา ท้ล่ถามแล่�ว
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 โส วิเสสนะของ เถโรๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  สตฺฺถารํ อวุตฺตฺกัมมะ 

ใน อุปสงฺกมิตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ปุจฺฺฉิ ฯ

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

๕. เตฺน  วุตฺฺตฺํ  “อถโข  อายสฺมา  อานนฺโท  สายณฺหสมยํ  ปฏิสลฺ่ล่านา  วุฏฺฐิโตฺ,  เยน  ภิควา,   

เตฺนุปสงฺกมิ;  อุปสงฺกมิตฺฺวา  ภิควนฺตฺํ  เอตฺทโวจฺ  “ตฺีณิมานิ  ภินฺเตฺ  คนฺธชฺาตฺานิ,   

เยสํ  อนุวาตฺเมว  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ  โน  ปฏิวาตฺํ,  กตฺมานิ  ตฺีณิ ?  ม้ล่คนฺโธ,  สารคนฺโธ,  

ปุปฺผู้คนฺโธตฺิ  อิมานิ  โข  ภินฺเตฺ  ตฺีณิ  คนฺธชฺาตฺานิ,  เยสํ  อนุวาตฺเมว  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ  

โน  ปฏิวาตฺํ,  อตฺฺถิ  นุ  โข  ภินฺเตฺ  กิญฺฺจฺิ  คนฺธชฺาตฺํ,  ยสฺส  อนุวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ,  

ปฏิวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ,  อนุวาตฺปฺปฏิวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺีตฺิ ฯ

 เตฺน  (วจฺนํ  ธมฺมสงฺคาหกาจฺริเยน)  วุตฺฺตฺํ  “อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  สายณฺหสมยํ  ปฏิสลฺ่ล่านา   

วุฏฺฅิโตฺ,  เยน  (ทิสาภิาเคน)  ภิควา  (วสตฺิ),  เตฺน  (ทิสาภิาเคน)  อุปสงฺกมิ;  (อานนฺโท)   

อุปสงฺกมิตฺฺวา  ภิควนฺตฺํ  เอตฺํ  (วจฺนํ)  อโวจฺ  ‘ตฺีณิ  อิมานิ  ภินฺเตฺ  คนฺธชฺาตฺานิ,  เยสํ  (คนฺธชฺาตฺานํ)  

อนุวาตฺํ  เอว  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ  โน  ปฏิวาตฺํ  (คจฺฺฉตฺิ),  กตฺมานิ  ตฺีณิ  (คนฺธชฺาตฺานิ) ?  ‘ม้ล่คนฺโธ  

สารคนฺโธ  ปุปฺผู้คนฺโธตฺิ  อิมานิ  โข  ภินฺเตฺ  ตฺีณิ  คนฺธชฺาตฺานิ,  เยสํ  (คนฺธชฺาตฺานํ)  อนุวาตฺํ  เอว  

คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ  โน  ปฏิวาตฺํ  (คจฺฺฉตฺิ),  อตฺฺถิ  นุ  โข  ภินฺเตฺ  (ตฺํ)  กิญฺฺจฺิ  คนฺธชฺาตฺํ,  ยสฺส   

(คนฺธชฺาตฺสฺส)  อนุวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ,  (ยสฺส  คนฺธชฺาตฺสฺส)  ปฏิวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ,  (ยสฺส  

คนฺธชฺาตฺสฺส)  อนุวาตฺปฺปฏิวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ’  อิตฺิ”  อิตฺิ ฯ

 เตน เพราะเหตฺุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “อถ  โข ครั้งนั้นแล่  อานนฺโท อ.พระอานนท์   

อายสฺมา ผู้้�มีอายุ  วุฏิฺฅิิโต ออกแล่�ว  ปุฏิิสลฺลานา จฺากที�เป็นที�หล่ีกเร�น  สายณฺหสมยํ 

ในสมัยเป็นที�สิ้นไปแห่งวัน  อุปุสงฺกมิ เข�าไปเฝ้าแล่�ว  เตน  (ทิสาภาเคน) ใน-,  ภควา 

อ.พระผู้้�มีพระภิาคเจฺ�า  (วสติ) ย่อมอย้่  เยน  (ทิสาภาเคน) ในส่วนแห่งทิศใด, -ส่วน

แห่งทิศนั้น;  อานนฺโท อ.พระอานนท์  อุปุสงฺกมิตฺวา ครั้นเข�าไปเฝ้าแล่�ว  อโวจ ได�

กราบท้ล่แล่�ว  เอตํ  (วจนํ) ซึ�งคํานั�น  ภควนฺตํ กะพระผู้้�มีพระภิาคเจฺ�า  อิติ ว่า  ‘ภนฺเต 

ข�าแตฺ่พระองค์ผู้้�เจฺริญ  คนฺโธ อ.กล่ิ�น  เยสํ  (คนฺธชาตานํ) ของคันธชฺาตฺ ท. เหล่่าใด  

คจฺฉติ ย่อมไป  อนุวาตํ  เอว ส้่ที�ตฺามล่มนั�นเทียว  โน  (คจฺฉติ) ย่อมไม่ไป  ปุฏิิวาตํ 

ส้่ที�อันทวนล่ม,  คนฺธชาตานิ อ.คันธชฺาตฺ ท.  อิมานิ เหล่่านี้  ตีณิ สาม,  (คนฺธ- 

ชาตานิ) อ.คันธชฺาตฺ ท.  ตีณิ สาม  กตมานิ เป็นไฉน ?  ภนฺเต ข�าแตฺ่พระองค์ผู้้�เจฺริญ  
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คนฺโธ อ.กล่ิ�น  เยสํ  (คนฺธชาตานํ) ของคันธชฺาตฺ ท. เหล่่าใด  คจฺฉติ ย่อมไป  อนุวาตํ  

เอว ส้่ที�ตฺามล่มนั�นเทียว  โน  (คจฺฉติ) ย่อมไม่ไป  ปุฏิิวาตํ ส้่ที�อันทวนล่ม,  คนฺธ-

ชาตานิ อ.คันธชฺาตฺ ท.  ตีณิ สาม  อิมานิ  โข เหล่่านี้แล่  อิติ ค่อ ‘มูลคนฺโธ อ.กล่ิ�นอัน

เกิดแล่�วจฺากราก  สารคนฺโธ อ.กล่ิ�นอันเกิดแล่�วจฺากแก่น  ปุุปฺุผคนฺโธ อ.กล่ิ�นอันเกิด

แล่�วจฺากดอก’;  ภนฺเต ข�าแตฺ่พระองค์ผู้้�เจฺริญ  คนฺโธ อ.กล่ิ�น  ยสฺส  (คนฺธชาตสฺส) ของ

คันธชฺาตฺใด  คจฺฉติ ย่อมไป  อนุวาตํปุิ แม�ส้่ที�อันตฺามล่ม,  คนฺโธ อ.กล่ิ�น  (ยสฺส  คนฺธ-

ชาตสฺส) ของคันธชฺาตฺใด  คจฺฉติ ย่อมไป  ปุฏิิวาตํปุิ แม�ส้่ที�อันทวนล่ม,  คนฺโธ อ.กล่ิ�น  

(ยสฺส  คนฺธชาตสฺส) ของคันธชฺาตฺใด  คจฺฉติ ย่อมไป  อนุวาตปฺุปุฏิิวาตํปุิ ส้่ที�อันตฺาม

ล่มแล่ะที�อันทวนล่ม,  คนฺธชาตํ อ.คันธชฺาตฺ  กิญฺจิ อะไรๆ  (ตํ) นั้น  อตฺถิ  นุ  โข มีอย้่

หร่อหนอแล่’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  (ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน) อันพระธรรมสังคาหกา-

จฺารย์  วุตฺตํ กล่่าวแล่�ว ฯ

 เพราะฉะนั้น พระธรรมสังคาหกาจฺารย์กล่่าวไว�ว่า “ที�นั้นแล่ ท่านพระอานนท์ ออกจฺาก 

ที�หล่ีกเร�นในเวล่าเย็น เข�าไปเฝ้าพระผู้้�มีพระภิาคเจฺ�าถึงที�ประทับแล่�ว ได�กราบท้ล่คํา

นั�น กะพระผู้้�มีพระภิาคเจฺ�าว่า ‘ข�าแตฺ่พระองค์ผู้้�เจฺริญ กล่ิ�นของคันธชฺาตฺเหล่่าใด ย่อมไป

ตฺามล่ม ไม่ไปตฺามล่ม, คันธชฺาตฺเหล่่านี้ ๓, คันธชฺาตฺ ๓ เป็นไฉน ? กล่ิ�นของคันธชฺาตฺ

เหล่่าใด ย่อมไปตฺามล่ม ไม่ไปทวนล่ม, ข�าแตฺ่พระองค์ผู้้�เจฺริญ คันธชฺาตฺ ๓ เหล่่านี้แล่  

ค่อ กล่ิ�นที�เกิดจฺากราก กล่ิ�นที�เกิดจฺากแก่น กล่ิ�นที�เกิดจฺากดอก, กล่ิ�นของคันธชฺาตฺใด 

ย่อมไปตฺามล่มบ�าง กล่ิ�นของคันธชฺาตฺใด ย่อมไปทวนล่มบ�าง กล่ิ�นของคันธชฺาตฺใด ย่อม

ไปทั้งตฺามล่มแล่ะทวนล่มบ�าง, ข�าแตฺ่พระองค์ผู้้�เจฺริญ คันธชฺาตฺอะไรๆ นั้น มีอย้่บ�างหร่อ

หนอแล่”

 เตฺน เหตฺวัตฺถะ  วจฺนํ วุตฺตฺกัมมะใน วุตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัมมวาจฺก  ธมฺมสงฺคาหกาจฺริเยน  

อนภิิหิตฺกัตฺตฺาใน วุตฺฺตฺํ  “อถ กาล่สัตฺตฺมี  โขศัพท์ วจฺนาล่ังการะ  อายสฺมา วิเสสนะของ 

อานนฺโท สุทธกัตฺตฺาใน อุปสงฺกมิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  สายณฺหสมยํ ทุตฺิยากาล่- 

สัตฺตฺมีใน วุฏฺฐิโตฺ  ปฏิสลฺ่ล่านา อปาทานใน วุฏฺฅิโตฺ,  ภิควา สุทธกัตฺตฺาใน วสตฺิๆ อาขยาตฺ

บทกัตฺตฺุวาจฺก  เยน วิเสสนะของ ทิสาภิาเคนๆ ตฺตฺิยาวิสยาธาระใน วสตฺิ,  เตฺน วิเสสนะ

ของ ทิสาภิาเคนๆ ตฺตฺิยาวิสยาธาระใน อุปสงฺกมิ,  อานนฺโท สุทธกัตฺตฺาใน อโวจฺๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อุปสงฺกมิตฺฺวา ปุพพกาล่กิริยาใน อโวจฺ  ภิควนฺตฺํ อกถิตฺกัมมะใน 
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อโวจฺ  เอตฺํ วิเสสนะของ วจฺนํๆ อวุตฺตฺกัมมะใน อโวจฺ  ‘ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  ตฺีณิ ก็ดี  อิมานิ 

ก็ดี วิเสสนะของ คนฺธชฺาตฺานิๆ ล่ิงคัตฺถะ,  คนฺโธ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ สองบท อาขยาตฺ

บทกัตฺตฺุวาจฺก  เยสํ วิเสสนะของ คนฺธชฺาตฺานํๆ สามีสัมพันธะใน คนฺโธ  เอวศัพท์  

อวธารณะเข�ากับ อนุวาตฺํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ  โนศัพท์ ปฏิเสธะใน คจฺฺฉตฺิ   

ปฏิวาตฺํ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ,  กตฺมานิ ก็ดี  ตฺีณิ ก็ดี วิเสสนะของ คนฺธชฺาตฺานิๆ 

ล่ิงคัตฺถะ,  ‘ม้ล่คนฺโธ  สารคนฺโธ  ปุปฺผู้คนฺโธ’ สร้ปะใน อิมานิ  ตฺีณิ  คนฺธชฺาตฺานิ  ภินฺเตฺ 

อาล่ปนะ  อิมานิ ก็ดี  ตฺีณิ ก็ดี วิเสสนะของ คนฺธชฺาตฺานิๆ ล่ิงคัตฺถะ,  คนฺโธ สุทธกัตฺตฺา 

ใน คจฺฺฉตฺิๆ สองบท อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เยสํ วิเสสนะของ คนฺธชฺาตฺานํๆ สามี- 

สัมพันธะใน คนฺโธ  เอวศัพท์ อวธารณะเข�ากับ อนุวาตฺํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ  

โนศัพท์ ปฏิเสธะใน คจฺฺฉตฺิ  ปฏิวาตฺํ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ,  ภินฺเตฺ อาล่ปนะ   

ตฺํ ก็ดี  กิญฺฺจฺิ ก็ดี วิเสสนะของ คนฺธชฺาตฺํๆ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

นุศัพท์ ปุจฺฉนัตฺถะ  โขศัพท์ วจฺนาล่ังการะ,  คนฺโธ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  ยสฺส วิเสสนะของ คนฺธชฺาตฺสฺสๆ สามีสัมพันธะใน คนฺโธ  อปิศัพท์  

อเปกขัตฺถะเข�ากับ อนุวาตฺํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ,  คนฺโธ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ยสฺส วิเสสนะของ คนฺธชฺาตฺสฺสๆ สามีสัมพันธะใน คนฺโธ   

อปิศัพท์ อเปกขัตฺถะเข�ากับ ปฏิวาตฺํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ,  คนฺโธ สุทธกัตฺตฺาใน 

คจฺฺฉตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ยสฺส วิเสสนะของ คนฺธชฺาตฺสฺสๆ สามีสัมพันธะใน 

คนฺโธ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถะเข�ากับ อนุวาตฺปฺปฏิวาตฺํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ’   

อิตฺิศัพท์ สร้ปะใน เอตฺํ  วจฺนํ”  อิตฺิศัพท์ สร้ปะใน วจฺนํ ฯ 

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

๖. อถสฺส  ภิควา  ปญฺฺหํ  วิสฺสชฺฺเชฺนฺโตฺ  “อตฺฺถานนฺท  คนฺธชฺาตฺํ,  ยสฺส  อนุวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ,  

ปฏิวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ,  อนุวาตฺปฺปฏิวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺีตฺิ ฯ

 อถ  อสฺส  (เถรสฺส)  ภิควา  ปญฺฺหํ  วิสฺสชฺฺเชฺนฺโตฺ  “อตฺฺถิ  อานนฺท  (ตฺํ)  คนฺธชฺาตฺํ,  ยสฺส  (คนฺธชฺาตฺสฺส)   

อนุวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ,  (ยสฺส  คนฺธชฺาตฺสฺส)  ปฏิวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ,  (ยสฺส  คนฺธชฺาตฺสฺส)   

อนุวาตฺปฺปฏิวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺีตฺิ  (อาห) ฯ

 อถ ครั้งนั้น  ภควา อ.พระผู้้�มีพระภิาคเจฺ�า  วิสฺสชฺเชนฺโต เม่�อทรงแก�  ปุญฺหํ ซึ�งปัญหา   

อสฺส  (เถรสฺส) ของพระเถระนั้น  อาห ตฺรัสแล่�ว  อิติ ว่า  “อานนฺท ด้ก่อนอานนท์  



๙. เรื่่�องปััญหาของพรื่ะอานนทเถรื่ะ 7วรรค]

คนฺโธ อ.กล่ิ�น  ยสฺส  (คนฺธชาตสฺส) ของคันธชฺาตฺใด  คจฺฉติ ย่อมไป  อนุวาตํปุิ แม�ส้่

ที�อันตฺามล่ม,  คนฺโธ อ.กล่ิ�น  (ยสฺส  คนฺธชาตสฺส) ของคันธชฺาตฺใด  คจฺฉติ ย่อมไป   

ปุฏิิวาตํปุิ แม�ส้่ที�อันทวนล่ม,  คนฺโธ อ.กล่ิ�น  (ยสฺส  คนฺธชาตสฺส) ของคันธชฺาตฺใด  

คจฺฉติ ย่อมไป  อนุวาตปฺุปุฏิิวาตํปุิ ส้่ที�อันตฺามล่มแล่ะที�อันทวนล่ม,  (ตํ)  คนฺธชาตํ 

อ.คันธชฺาตฺนั้น  อตฺถิ มีอย้่”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พระผู้้�มีพระภิาคเจฺ�า เม่�อทรงแก�ปัญหาของพระเถระนั้น จฺึงตฺรัสว่า “อานนท์ กล่ิ�น 

ของคันธชฺาตฺใด ย่อมไปตฺามล่มบ�าง กล่ิ�นของคันธชฺาตฺใด ย่อมไปทวนล่มบ�าง กล่ิ�นของ

คันธชฺาตฺใด ย่อมไปทั้งตฺามล่มแล่ะทวนล่มบ�าง, คันธชฺาตฺนั้น มีอย้่”

 อถ กาล่สัตฺตฺมี  ภิควา สุทธกัตฺตฺาใน อาหๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อสฺส วิเสสนะของ  

เถรสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปญฺฺหํๆ อวุตฺตฺกัมมะใน วิสฺสชฺฺเชฺนฺโตฺๆ อัพภิันตฺรกิริยาของ 

ภิควา  “อานนฺท อาล่ปนะ  ตฺํ วิเสสนะของ คนฺธชฺาตฺํๆ สุทธกัตฺตฺาใน อตฺฺถิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก,  คนฺโธ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ยสฺส วิเสสนะของ 

คนฺธชฺาตฺสฺสๆ สามีสัมพันธะใน คนฺโธ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถะเข�ากับ อนุวาตฺํๆ  

สัมปาปุณีย กัมมะใน คจฺฺฉตฺิ,  คนฺโธ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

ยสฺส วิเสสนะของ คนฺธชฺาตฺสฺสๆ สามีสัมพันธะใน คนฺโธ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถะเข�ากับ 

ปฏิวาตฺํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ,  คนฺโธ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  ยสฺส วิเสสนะของ คนฺธชฺาตฺสฺสๆ สามีสัมพันธะในส คนฺโธ  อปิศัพท์  

อเปกขัตฺถะเข�ากับ อนุวาตฺปฺปฏิวาตฺํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ

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

๗. “กตฺมํ  ปน  ตฺํ  ภินฺเตฺ  คนฺธชฺาตฺํ,  ยสฺส  อนุวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ,  ปฏิวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ,   

อนุวาตฺปฺปฏิวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺีตฺิ ฯ

 (เถโร)  “กตฺมํ  ปน  ตฺํ  ภินฺเตฺ  คนฺธชฺาตฺํ,  ยสฺส  (คนฺธชฺาตฺสฺส)  อนุวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ,  (ยสฺส   

คนฺธชฺาตฺสฺส)  ปฏิวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ,  (ยสฺส  คนฺธชฺาตฺสฺส)  อนุวาตฺปฺปฏิวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺีตฺิ   

(ปุจฺฺฉิ) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (ปุุจฺฉิ) ท้ล่ถามแล่�ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข�าแตฺ่พระองค์ผู้้�เจฺริญ  ปุน ก็   
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คนฺโธ อ.กล่ิ�น  ยสฺส  (คนฺธชาตสฺส) ของคันธชฺาตฺใด  คจฺฉติ ย่อมไป  อนุวาตํปุิ แม�ส้่

ที�อันตฺามล่ม,  คนฺโธ อ.กล่ิ�น  (ยสฺส  คนฺธชาตสฺส) ของคันธชฺาตฺใด  คจฺฉติ ย่อมไป  

ปุฏิิวาตํปุิ แม�ส้่ที�อันทวนล่ม,  คนฺโธ อ.กล่ิ�น  (ยสฺส  คนฺธชาตสฺส) ของคันธชฺาตฺใด  

คจฺฉติ ย่อมไป  อนุวาตปฺุปุฏิิวาตํปุิ ส้่ที�อันตฺามล่มแล่ะที�อันทวนล่ม,  ตํ  คนฺธชาตํ 

อ.คันธชฺาตฺนั้น  กตมํ เป็นไฉน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระท้ล่ถามว่า “ข�าแตฺ่พระองค์ผู้้�เจฺริญ ก็กล่ิ�นของคันธชฺาตฺใด ย่อมไปตฺามล่มบ�าง  

กล่ิ�นของคันธชฺาตฺใด ย่อมไปทวนล่มบ�าง กล่ิ�นของคันธชฺาตฺใด ย่อมไปทั้งตฺามล่ม  

แล่ะทวนล่มบ�าง, คันธชฺาตฺนั้น เป็นไฉน ?”

 เถโร สุทธกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺาวก  “ภินฺเตฺ อาล่ปนะ  กตฺมํ ก็ดี  ตฺํ ก็ดี  

วิเสสนะของ คนฺธชฺาตฺํๆ ล่ิงคัตฺถะ,  คนฺโธ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  

ยสฺส วิเสสนะของ คนฺธชฺาตฺสฺสๆ สามีสัมพันธะใน คนฺโธ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถะเข�ากับ 

อนุวาตฺํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ,  คนฺโธ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  ยสฺส วิเสสนะของ คนฺธชฺาตฺสฺสๆ สามีสัมพันธะในส คนฺโธ  อปิศัพท์  

อเปกขัตฺถะเข�ากับ ปฏิวาตฺํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ,  คนฺโธ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ยสฺส วิเสสนะของ คนฺธชฺาตฺสฺสๆ สามีสัมพันธะใน คนฺโธ   

อปิศัพท์ อเปกขัตฺถะเข�ากับ อนุวาตฺปฺปฏิวาตฺํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ”   อิตฺิศัพท์ 

อาการะใน ปุจฺฺฉิ ฯ  

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

๘. “อิธานนฺท  ยสฺมึ  คาเม  วา  นิคเม  วา  อิตฺฺถี  วา  ปุริโส  วา  พุทฺธํ  สรณํ  คโตฺ   

โหตฺิ,  ธมฺมํ  สรณํ  คโตฺ  โหตฺิ,  สงฺฆํ  สรณํ  คโตฺ  โหตฺิ;  ปาณาตฺิปาตฺา   ปฏิวิรโตฺ   

โหตฺิ,  อทินฺนาทานา  ปฏิวิรโตฺ  โหตฺิ,  กาเมสุ  มิจฺฺฉาจฺารา  ปฏิวิรโตฺ  โหตฺิ,   

มุสาวาทา  ปฏิวิรโตฺ  โหตฺิ,  สุราเมรยมชฺฺชฺปมาทฏฺฐานา  ปฏิวิรโตฺ  โหตฺิ;  สีล่วา  โหตฺิ  

กลฺ่ยาณธมฺโม;  วิคตฺมล่มจฺฺเฉเรน  เจฺตฺสา  อคารํ  อชฺฺฌาวสตฺิ  มุตฺฺตฺจฺาโค  ปยตฺปาณิ 

โวสฺสคฺครโตฺ  ยาจฺโยโค  ทานสํวิภิาครโตฺ,  ตฺสฺส  ทิสาสุ  สมณพฺราหฺมณา  วณฺณํ   

ภิาสนฺตฺิ  ‘อสุกสฺมึ  นาม  คาเม  วา  นิคเม  วา  อิตฺฺถี  วา  ปุริโส  วา  พุทฺธํ  สรณํ   

คโตฺ  โหตฺิ,  ฯเปฯ  ทานสํวิภิาครโตฺตฺิ ฯ  เทวตฺาปิสฺส  วณฺณํ  ภิาสนฺตฺิ  ‘อสุกสฺมึ  นาม  

คาเม  วา  นิคเม  วา  อิตฺฺถี  วา  ปุริโส  วา  พุทฺธํ  สรณํ  คโตฺ  โหตฺิ,  ฯเปฯ  ทาน- 
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สํวิภิาครโตฺตฺิ ฯ  อิทํ  โข  ตฺํ  อานนฺท  คนฺธชฺาตฺํ,  ยสฺส  อนุวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ,   

ปฏิวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ,  อนุวาตฺปฺปฏิวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺีตฺิ  วตฺฺวา  อิมา  คาถา   

อภิาสิ  

   “น  ปุุปฺุผคนฺโธ  ปุฏิิวาตเมติ,  

   น  จนฺทนํ  ตครมลฺลิกา  วา;  

   สตญฺจ  คนฺโธ  ปุฏิิวาตเมติ ฯ

   สพฺพา  ทิสา  สปฺุปุุริโส  ปุวายติ ฯ

  จนฺทนํ  ตครํ  วาปุิ           อุปฺุปุลํ  อถ  วสฺสิกี

  เอเตสํ  คนฺธชาตานํ        สีลคนฺโธ  อนุตฺตโรตฺิ ฯ

 (สตฺฺถา)  “อิธ  (โล่เก)  อานนฺท  ยสฺมึ  คาเม  วา  นิคเม  วา  อิตฺฺถี  วา  ปุริโส  วา  พุทฺธํ  สรณํ  คโตฺ  โหตฺิ,  

ธมฺมํ  สรณํ  คโตฺ  โหตฺิ,  สงฺฆํ  สรณํ  คโตฺ  โหตฺิ;  ปาณาตฺิปาตฺา   ปฏิวิรโตฺ  โหตฺิ,  อทินฺนาทานา  

ปฏิวิรโตฺ  โหตฺิ,  กาเมสุ  มิจฺฺฉาจฺารา  ปฏิวิรโตฺ  โหตฺิ,  มุสาวาทา  ปฏิวิรโตฺ  โหตฺิ,  สุราเมรยมชฺฺชฺ-

ปมาทฏฺฐานา  ปฏิวิรโตฺ  โหตฺิ;  สีล่วา  โหตฺิ  กลฺ่ยาณธมฺโม;  วิคตฺมล่มจฺฺเฉเรน  เจฺตฺสา  อคารํ  

อชฺฺฌาวสตฺิ  มุตฺฺตฺจฺาโค  ปยตฺปาณิ  โวสฺสคฺครโตฺ  ยาจฺโยโค  ทานสํวิภิาครโตฺ,  ตฺสฺส  (ปุคฺคล่สฺส)   

ทิสาสุ  สมณพฺราหฺมณา  วณฺณํ  ภิาสนฺตฺิ  ‘อสุกสฺมึ  นาม  คาเม  วา  นิคเม  วา  อิตฺฺถี  วา  ปุริโส  

วา  พุทฺธํ  สรณํ  คโตฺ  โหตฺิ,  ฯเปฯ  ทานสํวิภิาครโตฺตฺิ,  เทวตฺาปิ  อสฺส  (ปุคฺคล่สฺส)  วณฺณํ   

ภิาสนฺตฺิ  ‘อสุกสฺมึ  นาม  คาเม  วา  นิคเม  วา  อิตฺฺถี  วา  ปุริโส  วา  พุทฺธํ  สรณํ  คโตฺ  โหตฺิ,  ฯเปฯ  

ทานสํวิภิาครโตฺตฺิ,  อิทํ  โข  ตฺํ  อานนฺท  คนฺธชฺาตฺํ,  ยสฺส  (คนฺธชฺาตฺสฺส)  อนุวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ,  

(ยสฺส  คนฺธชฺาตฺสฺส)  ปฏิวาตฺํปิ  คนฺโธ  คจฺฺฉตฺิ,  (ยสฺส  คนฺธชฺาตฺสฺส)  อนุวาตฺปฺปฏิวาตฺํปิ  คนฺโธ  

คจฺฺฉตฺีตฺิ  วตฺฺวา  อิมา  คาถา  อภิาสิ  

   “น  ปุุปฺุผคนฺโธ  ปุฏิิวาตํ  เอติ,  

   น  จนฺทนํ  ตครมลฺลิกา  วา  (ปุฏิิวาตํ  เอติ);  

   สตํ  จ  คนฺโธ  ปุฏิิวาตํ  เอติ ฯ

   สพฺพา  (หิ)  ทิสา  สปฺุปุุริโส  ปุวายติ ฯ

  จนฺทนํ  ตครํ  วาปุิ           อุปฺุปุลํ  อถ  วสฺสิกี

  เอเตสํ  คนฺธชาตานํ        สีลคนฺโธ  อนุตฺตโร  (โหติ)”  อิตฺิ ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  วตฺวา ตฺรัสแล่�ว  อิติ ว่า  “อานนฺท ด้ก่อนอานนท์  อิตฺถี  วา อ.หญิง
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หร่อ  ปุุริโส  วา หร่อว่า อ.บุรุษ  คาเม  วา ในหม้่บ�านหร่อ  นิคเม  วา หร่อว่าในนิคม  

ยสฺมึ  ใด  อิธ  (โลเก) ในโล่กนี้  คโต เป็นผู้้�ถึงแล่�ว  พุทฺธํ ซึ�งพระพุทธเจฺ�า  สรณํ ว่า

เป็นที�พึ�ง  โหติ ย่อมเป็น,  คโต เป็นผู้้�ถึงแล่�ว  ธมฺมํ ซึ�งพระธรรม  สรณํ ว่าเป็นที�พึ�ง  

โหติ ย่อมเป็น,  คโต เป็นผู้้�ถึงแล่�ว  สงฺฆํ ซึ�งพระสงฆ์  สรณํ ว่าเป็นที�พึ�ง  โหติ ย่อม

เป็น;  ปุฏิิวิรโต เป็นผู้้�เว�นเฉพาะแล่�ว  ปุาณาติปุาตา จฺากเจฺตฺนาเป็นเคร่�องยังสัตฺว์ให�

ตฺกล่่วงไป  โหติ ย่อมเป็น,  ปุฏิิวิรโต เป็นผู้้�เว�นเฉพาะแล่�ว  อทินฺนาทานา จฺาการถ่อ

เอาสิ�งของอันเจฺ�าของไม่ให�แล่�ว  โหติ ย่อมเป็น,  ปุฏิิวิรโต เป็นผู้้�เว�นเฉพาะแล่�ว  มิจฺฉา-

จารา จฺากการประพฤตฺิผู้ิด  กาเมสุ ในกาม ท.  โหติ ย่อมเป็น,  ปุฏิิวิรโต เป็นผู้้�เว�น

เฉพาะแล่�ว  มุสาวาทา จฺากการกล่่าวเท็จฺ  โหติ ย่อมเป็น,  ปุฏิิวิรโต เป็นผู้้�เว�นเฉพาะ

แล่�ว  สุราเมรยมชฺชปุมาทฏิฺฅิานา จฺากสุราเมรัยแล่ะของมึนเมาอันเป็นที�ตฺั้งแห่งความ

ประมาท  โหติ ย่อมเป็น;  สีลวา เป็นผู้้�มีศีล่  กลฺยาณธมฺโม เป็นผู้้�มีธรรมอันงาม  โหติ 

ย่อมเป็น;  เจตสา มีใจฺ  วิคตมลมจฺเฉเรน อันมีความตฺระหนี�เป็นมล่ทินไปปราศแล่�ว  

มุตฺตจาโค ผู้้�มีการสล่ะอันปล่่อยแล่�ว  ปุยตปุาณิ ผู้้�มีฝ่าม่ออันล่�างแล่�ว  โวสฺสคฺครโต 

ผู้้�ยินดีแล่�วในการสล่ะล่ง  ยาจโยโค ผู้้�ควรแก่การขอ  ทานสํวิภาครโต ผู้้�ยินดีแล่�วใน

การจฺําแนกซึ�งทาน  อชฺฌาวสติ ย่อมอย้่ครอง  อคารํ ในเร่อน,  สมณพฺราหฺมณา 

อ.สมณะแล่ะพราหมณ์ ท.  ทิสาสุ ในทิศ ท.  ภาสนฺติ ย่อมกล่่าว  วณฺณํ ซึ�งคุณอัน

บุคคล่พึงพรรณนา  ตสฺส  (ปุุคฺคลสฺส) ของบุคคล่นั้น  อิติ ว่า  ‘อิตฺถี  วา อ.หญิงหร่อ  

ปุุริโส  วา หร่อว่า อ.บุรุษ  คาเม  วา ในหม้่บ�านหร่อ  นิคเม  วา หร่อว่าในนิคม   

อสุกสฺมึ  นาม ชฺ่�อโน�น  คโต เป็นผู้้�ถึงแล่�ว  พุทฺธํ ซึ�งพระพุทธเจฺ�า  สรณํ ว่าเป็นที�พึ�ง  

โหติ ย่อมเป็น,  คโต เป็นผู้้�ถึงแล่�ว  ธมฺมํ ซึ�งพระธรรม  สรณํ ว่าเป็นที�พึ�ง  โหติ ย่อม

เป็น,  คโต เป็นผู้้�ถึงแล่�ว  สงฺฆํ ซึ�งพระสงฆ์  สรณํ ว่าเป็นที�พึ�ง  โหติ ย่อมเป็น;   

ปุฏิิวิรโต เป็นผู้้�เว�นเฉพาะแล่�ว  ปุาณาติปุาตา จฺากเจฺตฺนาเป็นเคร่�องยังสัตฺว์ให�ตฺกล่่วง

ไป  โหติ ย่อมเป็น,  ปุฏิิวิรโต เป็นผู้้�เว�นเฉพาะแล่�ว  อทินฺนาทานา จฺาการถ่อเอา

สิ�งของอันเจฺ�าของไม่ให�แล่�ว  โหติ ย่อมเป็น,  ปุฏิิวิรโต เป็นผู้้�เว�นเฉพาะแล่�ว  มิจฺฉา-

จารา จฺากการประพฤตฺิผู้ิด  กาเมสุ ในกาม ท.  โหติ ย่อมเป็น,  ปุฏิิวิรโต เป็นผู้้�เว�น

เฉพาะแล่�ว  มุสาวาทา จฺากการกล่่าวเท็จฺ  โหติ ย่อมเป็น,  ปุฏิิวิรโต เป็นผู้้�เว�นเฉพาะ

แล่�ว  สุราเมรยมชฺชปุมาทฏิฺฅิานา จฺากสุราเมรัยแล่ะของมึนเมาอันเป็นที�ตฺั้งแห่งความ

ประมาท  โหติ ย่อมเป็น;  สีลวา เป็นผู้้�มีศีล่  กลฺยาณธมฺโม เป็นผู้้�มีธรรมอันงาม  โหติ 
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ย่อมเป็น;  เจตสา มีใจฺ  วิคตมลมจฺเฉเรน อันมีความตฺระหนี�เป็นมล่ทินไปปราศแล่�ว  

มุตฺตจาโค ผู้้�มีการสล่ะอันปล่่อยแล่�ว  ปุยตปุาณิ ผู้้�มีฝ่าม่ออันล่�างแล่�ว  โวสฺสคฺครโต 

ผู้้�ยินดีแล่�วในการสล่ะล่ง  ยาจโยโค ผู้้�ควรแก่การขอ  ทานสํวิภาครโต ผู้้�ยินดีแล่�วใน

การจฺําแนกซึ�งทาน  อชฺฌาวสติ ย่อมอย้่ครอง  อคารํ ในเร่อน’  อิติ ดังนี้,  เทวตาปุิ 

แม� อ.เทวดา ท.  ภาสนฺติ ย่อมกล่่าว  วณฺณํ ซึ�งคุณอันบุคคล่พึงพรรณนา  ตสฺส  

(ปุุคฺคลสฺส) ของบุคคล่นั้น  อิติ ว่า  ‘อิตฺถี  วา อ.หญิงหร่อ  ปุุริโส  วา หร่อว่า อ.บุรุษ  

คาเม  วา ในหม้่บ�านหร่อ  นิคเม  วา หร่อว่าในนิคม  อสุกสฺมึ  นาม ชฺ่�อโน�น  คโต 

เป็นผู้้�ถึงแล่�ว  พุทฺธํ ซึ�งพระพุทธเจฺ�า  สรณํ ว่าเป็นที�พึ�ง  โหติ ย่อมเป็น,  คโต เป็นผู้้�ถึง

แล่�ว  ธมฺมํ ซึ�งพระธรรม  สรณํ ว่าเป็นที�พึ�ง  โหติ ย่อมเป็น,  คโต เป็นผู้้�ถึงแล่�ว  สงฺฆํ 

ซึ�งพระสงฆ์  สรณํ ว่าเป็นที�พึ�ง  โหติ ย่อมเป็น;  ปุฏิิวิรโต เป็นผู้้�เว�นเฉพาะแล่�ว   

ปุาณาติปุาตา จฺากเจฺตฺนาเป็นเคร่�องยังสัตฺว์ให�ตฺกล่่วงไป  โหติ ย่อมเป็น,  ปุฏิิวิรโต 

เป็นผู้้�เว�นเฉพาะแล่�ว  อทินฺนาทานา จฺาการถ่อเอาสิ�งของอันเจฺ�าของไม่ให�แล่�ว  โหติ 

ย่อมเป็น,  ปุฏิิวิรโต เป็นผู้้�เว�นเฉพาะแล่�ว  มิจฺฉาจารา จฺากการประพฤตฺิผู้ิด  กาเมสุ 

ในกาม ท.  โหติ ย่อมเป็น,  ปุฏิิวิรโต เป็นผู้้�เว�นเฉพาะแล่�ว  มุสาวาทา จฺากการกล่่าว

เท็จฺ  โหติ ย่อมเป็น,  ปุฏิิวิรโต เป็นผู้้�เว�นเฉพาะแล่�ว  สุราเมรยมชฺชปุมาทฏิฺฅิานา 

จฺากสุราเมรัยแล่ะของมึนเมาอันเป็นที�ตฺั้งแห่งความประมาท  โหติ ย่อมเป็น;  สีลวา 

เป็นผู้้�มีศีล่  กลฺยาณธมฺโม เป็นผู้้�มีธรรมอันงาม  โหติ ย่อมเป็น;  เจตสา มีใจฺ  วิคต-

มลมจฺเฉเรน อันมีความตฺระหนี�เป็นมล่ทินไปปราศแล่�ว  มุตฺตจาโค ผู้้�มีการสล่ะอัน

ปล่่อยแล่�ว  ปุยตปุาณิ ผู้้�มีฝ่าม่ออันล่�างแล่�ว  โวสฺสคฺครโต ผู้้�ยินดีแล่�วในการสล่ะล่ง  

ยาจโยโค ผู้้�ควรแก่การขอ  ทานสํวิภาครโต ผู้้�ยินดีแล่�วในการจฺําแนกซึ�งทาน   

อชฺฌาวสติ ย่อมอย้่ครอง  อคารํ ในเร่อน’  อิติ ดังนี้,  อานนฺท ด้ก่อนอานนท์  คนฺโธ 

อ.กล่ิ�น  ยสฺส  (คนฺธชาตสฺส) ของคันธชฺาตฺใด  คจฺฉติ ย่อมไป  อนุวาตํปุิ แม�ส้่ที�ตฺาม

ล่ม,  คนฺโธ อ.กล่ิ�น  (ยสฺส  คนฺธชาตสฺส) ของคันธชฺาตฺใด  คจฺฉติ ย่อมไป  ปุฏิิวาตํปุิ 

แม�ส้่ที�อันทวนล่ม,  คนฺโธ อ.กล่ิ�น  (ยสฺส  คนฺธชาตสฺส) ของคันธชฺาตฺใด  คจฺฉติ ย่อม

ไป  อนุวาตปฺุปุฏิิวาตํปุิ แม�ส้่ที�อันตฺามล่มแล่ะที�อันทวนล่ม,  ตํ  คนฺธชาตํ อ.คันธชฺาตฺ

นั้น  อิทํ  โข นี้แล่”  อิติ ดังนี้  อภาสิ ได�ตฺรัสแล่�ว  อิมา  คาถา ซึ�งพระคาถา ท. เหล่่า

นี้  อิติ ว่า

“ปุุปฺุผคนฺโธ อ.กล่ิ�นของดอกไม�  เอติ ย่อมไป  ปุฏิิวาตํ ส้่ที� 
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อันทวนล่ม  น หามิได�,  จนฺทนํ อ.กล่ิ�นจฺันทน์  วา หร่อว่า   

ตครมลฺลิกา อ.กล่ิ�นกฤษณาแล่ะกล่ิ�นกระล่ําพัก  (เอติ) ย่อม

ไป  (ปุฏิิวาตํ) ส้่ที�ทวนล่ม  น หามิได�;  จ ส่วนว่า  คนฺโธ อ.กล่ิ�น  

สตํ ของสัตฺบุรุษ ท.  เอติ ย่อมไป  ปุฏิิวาตํ ส้่ที�ทวนล่ม,  (หิ) 

เพราะว่า  สปฺุปุุริโส อ.สัตฺบุรุษ  ปุวายติ ย่อมฟุ้งไป  ทิสา  

ส้่ทิศ ท.  สพฺพา ทั้งปวง,  

จนฺทนํ อ.กล่ิ�นจฺันทน์  วาปุิ แม�หร่อว่า  ตครํ อ.กล่ิ�นกฤษณา  

อุปฺุปุลํ อ.กล่ิ�นอุบล่  อถ หร่อว่า  วสฺสิกี อ.กล่ิ�นดอกมะล่ิ   

สีลคนฺโธ อ.กล่ิ�นแห่งศีล่  อนุตฺตโร เป็นกล่ิ�นยอดเยี�ยม  เอเตสํ  

คนฺธชาตานํ กว่าคันธชฺาตฺ ท. เหล่่านั�น  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 พระศาสดา ตฺรัสว่า “อานนท์ หญิงหร่อชฺาย ในหม้่บ�านหร่อในนิคมใด ในโล่กนี้ เป็นผู้้�ถึง

พระพุทธเจฺ�า ว่าเป็นสรณะ ถึงพระธรรม ว่าเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ เป็นผู้้�

เว�นจฺากปาณาตฺิบาตฺ เว�นจฺากอทินนาทาน เว�นจฺากกาเมสุมิจฺฉาจฺาร เว�นจฺากมุสาวาท 

เว�นจฺากนํ้าเมาค่อสุราแล่ะเมรัยอันเป็นที�ตฺั้งแห่งความประมาท มีศีล่ มีกัล่ยาณธรรม 

มีใจฺ ปราศจฺากความตฺระหนี�ที�เป็นมล่ทิน มีการสล่ะที�ปล่่อยแล่�ว มีฝ่าม่ออันล่�างแล่�ว 

ยินดีในการสล่ะ ควรแก่การขอ ยินดีในการจฺําแนกทาน ย่อมอย้่ครองเร่อน, สมณะแล่ะ

พราหมณ์ทั้งหล่าย ในทิศทั้งหล่าย ย่อมกล่่าวคุณงามของผู้้�นั้นว่า “หญิงหร่อชฺายใน

หม้่บ�านหร่อในนิคมชฺ่�อโน�น เป็นผู้้�ถึงพระพุทธเจฺ�า ว่าเป็นสรณะ ถึงพระธรรม ว่าเป็น

สรณะ ถึงพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ ฯล่ฯ ยินดีในการจฺําแนกทาน” ดังนี้, แม�เหล่่าเทวดา 

ย่อมกล่่าวถึงคุณงามของผู้้�นั้นว่า “หญิงหร่อชฺายในหม้่บ�านหร่อในนิคมชฺ่�อโน�น เป็นผู้้�

ถึงพระพุทธเจฺ�า ว่าเป็นสรณะ ถึงพระธรรม ว่าเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ 

ฯล่ฯ ยินดีในการจฺําแนกทาน” ดังนี้, อานนท์ กล่ิ�นของคันธชฺาตฺใด ย่อมฟุ้งไปตฺามล่ม

บ�าง กล่ิ�นของคันธชฺาตฺใด ย่อมฟุ้งไปทวนล่มบ�าง กล่ิ�นของคันธชฺาตฺใด ย่อมฟุ้งไป 

ทั้งตฺามล่มแล่ะทวนล่มบ�าง, คันธชฺาตฺนั้นนี้แล่” ดังนี้ ได�ตฺรัสพระคาถาเหล่่านี้ว่า

 “กล่ิ�นของดอกไม� ย่อมฟุ้งไปทวนล่ม หามิได�, กล่ิ�นจฺันทน์ 

กฤษณา แล่ะกระล่ําพัก ย่อมฟุ้งไปทวนล่ม หามิได�, ส่วน กล่ิ�น

ของเหล่่าสัตฺบุรุษ ย่อมฟุ้งไปทวนล่ม, เพราะว่า สัตฺบุรุษ ย่อม
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ฟุ้งไปส้่ทิศทั้งหล่ายทั้งปวง,

 กล่ิ�นจฺันทน์ กฤษณา ดอกอุบล่ หร่อกล่ิ�นดอกมะล่ิ กล่ิ�นศีล่ 

เป็นกล่ิ�นยอดเยี�ยมกว่าคันธชฺาตฺเหล่่านั�น”

 สตฺฺถา สุทธกัตฺตฺาใน อภิาสิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  “อานนฺท อาล่ปนะ  อิตฺฺถี ก็ดี  ปุริโส ก็ดี 

สุทธกัตฺตฺาใน โหตฺิ แล่ะ อชฺฺฌาวสตฺิ  โหตฺิ เก�าบท ก็ดี  อชฺฺฌาวสตฺิ ก็ดี อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  อิธ วิเสสนะของ โล่เกๆ วิสยาธาระใน อิตฺฺถี แล่ะ ปุริโส  ยสฺมึ วิเสสนะของ 

คาเม แล่ะ นิคเม  คาเม ก็ดี  นิคเม ก็ดี วิสยาธาระใน อิตฺฺถี แล่ะ ปุริโส  วา สองศัพท์  

ปทวิกัปปัตฺถะเข�ากับ คาเม แล่ะ นิคเม  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตฺถะเข�ากับ อิตฺฺถี แล่ะ  

ปุริโส  พุทฺธํ อวุตฺตฺกัมมะใน คโตฺ  สรณํ สัมภิาวนาใน คโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  ธมฺมํ 

อวุตฺตฺกัมมะใน คโตฺ  สรณํ สัมภิาวนาใน คโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  สงฺฆํ อวุตฺตฺกัมมะ 

ใน คโตฺ  สรณํ สัมภิาวนาใน คโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  ปาณาตฺิปาตฺา อปาทานใน  

ปฏิวิรโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  อทินฺนาทานา อปาทานใน ปฏิวิรโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน 

โหตฺิ,  กาเมสุ วิสยาธาระใน มิจฺฺฉาจฺาราๆ อปาทานใน ปฏิวิรโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  

มุสาวาทา อปาทานใน ปฏิวิรโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  สุราเมรยมชฺฺชฺปมาทฏฺฐานา  

อปาทานใน ปฏิวิรโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  สีล่วา ก็ดี  กลฺ่ยาณธมฺโม ก็ดี วิกตฺิกัตฺตฺาใน 

โหตฺิ,  วิคตฺมล่มจฺฺเฉเรน วิเสสนะของ เจฺตฺสาๆ อิตฺถัมภิ้ตฺะของ อิตฺฺถี แล่ะ ปุริโส  อคารํ  

ทุตฺิยาวิสยาธาระใน อชฺฺฌาวสตฺิ  มุตฺฺตฺจฺาโค ก็ดี  ปยตฺปาณิ ก็ดี  โวสฺสคฺครโตฺ ก็ดี   

ยาจฺโยโค ก็ดี  ทานสํวิภิาครโตฺ ก็ดี วิเสสนะของ อิตฺฺถี แล่ะ ปุริโส;  สมณพฺราหฺมณา 

สุทธกัตฺตฺาใน ภิาสนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺสฺส วิเสสนะของ ปุคฺคล่สฺสๆ สามี- 

สัมพันธะใน วณฺณํ  ทิสาสุ วิสยาธาระใน สมณพฺราหฺมณา  วณฺณํ อวุตฺตฺกัมมะใน  

ภิาสนฺตฺิ  ‘อิตฺฺถี ก็ดี  ปุริโส ก็ดี สุทธกัตฺตฺาใน โหตฺิ แล่ะ อชฺฺฌาวสตฺิ  โหตฺิ เก�าบท ก็ดี  

อชฺฺฌาวสตฺิ ก็ดี อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อิธ วิเสสนะของ โล่เกๆ วิสยาธาระใน อิตฺฺถี แล่ะ 

ปุริโส  นามศัพท์ สัญญาโชฺตฺกะเข�ากับ อสุกสฺมึๆ วิเสสนะของ คาเม แล่ะ นิคเม  คาเม 

ก็ดี  นิคเม ก็ดี วิสยาธาระใน อิตฺฺถี แล่ะ ปุริโส  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตฺถะเข�ากับ คาเม 

แล่ะ นิคเม  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตฺถะเข�ากับ อิตฺฺถี แล่ะ ปุริโส  พุทฺธํ อวุตฺตฺกัมมะใน 

คโตฺ  สรณํ สัมภิาวนาใน คโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  ธมฺมํ อวุตฺตฺกัมมะใน คโตฺ  สรณํ  

สัมภิาวนาใน คโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  สงฺฆํ อวุตฺตฺกัมมะใน คโตฺ  สรณํ สัมภิาวนาใน 

คโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  ปาณาตฺิปาตฺา อปาทานใน ปฏิวิรโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,   
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อทินฺนาทานา อปาทานใน ปฏิวิรโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  กาเมสุ วิสยาธาระใน  

มิจฺฺฉาจฺาราๆ อปาทานใน ปฏิวิรโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  มุสาวาทา อปาทานใน  

ปฏิวิรโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  สุราเมรยมชฺฺชฺปมาทฏฺฅานา อปาทานใน ปฏิวิรโตฺๆ  

วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  สีล่วา ก็ดี  กลฺ่ยาณธมฺโม ก็ดี วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  วิคตฺมล่มจฺฺเฉเรน 

วิเสสนะของ เจฺตฺสาๆ อิตฺถัมภิ้ตฺะของ อิตฺฺถี แล่ะ ปุริโส  อคารํ ทุตฺิยาวิสยาธาระใน 

อชฺฺฌาวสตฺิ  มุตฺฺตฺจฺาโค ก็ดี  ปยตฺปาณิ ก็ดี  โวสฺสคฺครโตฺ ก็ดี  ยาจฺโยโค ก็ดี   

ทานสํวิภิาครโตฺ ก็ดี วิเสสนะของ อิตฺฺถี แล่ะ ปุริโส’  อิตฺิศัพท์ อาการะใน ภิาสนฺตฺิ;     

อปิศัพท์ อเปกขัตฺถะเข�ากับ เทวตฺาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ภิาสนฺตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  

ตฺสฺส วิเสสนะของ ปุคฺคล่สฺสๆ สามีสัมพันธะใน วณฺณํ  ๆ อวุตฺตฺกัมมะใน ภิาสนฺตฺิ  ‘อิตฺฺถี 

ก็ดี  ปุริโส ก็ดี สุทธกัตฺตฺาใน โหตฺิ แล่ะ อชฺฺฌาวสตฺิ  โหตฺิ เก�าบท ก็ดี  อชฺฺฌาวสตฺิ ก็ดี 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อิธ วิเสสนะของ โล่เกๆ วิสยาธาระใน อิตฺฺถี แล่ะ ปุริโส  นาม-

ศัพท์ สัญญาโชฺตฺกะเข�ากับ อสุกสฺมึๆ วิเสสนะของ คาเม แล่ะ นิคเม  คาเม ก็ดี  นิคเม 

ก็ดี วิสยาธาระใน อิตฺฺถี แล่ะ ปุริโส  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตฺถะเข�ากับ คาเม แล่ะ นิคเม  

วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตฺถะเข�ากับ อิตฺฺถี แล่ะ ปุริโส  พุทฺธํ อวุตฺตฺกัมมะใน คโตฺ  สรณํ 

สัมภิาวนาใน คโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  ธมฺมํ อวุตฺตฺกัมมะใน คโตฺ  สรณํ สัมภิาวนาใน 

คโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  สงฺฆํ อวุตฺตฺกัมมะใน คโตฺ  สรณํ สัมภิาวนาใน คโตฺๆ วิกตฺิ-

กัตฺตฺาใน โหตฺิ,  ปาณาตฺิปาตฺา อปาทานใน ปฏิวิรโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,   

อทินฺนาทานา อปาทานใน ปฏิวิรโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  กาเมสุ วิสยาธาระใน  

มิจฺฺฉาจฺาราๆ อปาทานใน ปฏิวิรโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  มุสาวาทา อปาทานใน  

ปฏิวิรโตฺๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  สุราเมรยมชฺฺชฺปมาทฏฺฅานา อปาทานใน ปฏิวิรโตฺๆ  

วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  สีล่วา ก็ดี  กลฺ่ยาณธมฺโม ก็ดี วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  วิคตฺมล่มจฺฺเฉเรน 

วิเสสนะของ เจฺตฺสาๆ อิตฺถัมภิ้ตฺะของ อิตฺฺถี แล่ะ ปุริโส  อคารํ ทุตฺิยาวิสยาธาระใน 

อชฺฺฌาวสตฺิ  มุตฺฺตฺจฺาโค ก็ดี  ปยตฺปาณิ ก็ดี  โวสฺสคฺครโตฺ ก็ดี  ยาจฺโยโค ก็ดี   

ทานสํวิภิาครโตฺ ก็ดี วิเสสนะของ อิตฺฺถี แล่ะ ปุริโส’  อิตฺิศัพท์ อาการะใน ภิาสนฺตฺิ;   

อานนฺท อาล่ปนะ  อิทํ ก็ดี  ตฺํ ก็ดี วิเสสนะของ คนฺธชฺาตฺํๆ ล่ิงคัตฺถะ  โขศัพท์ วจฺนา-

ล่ังการะ,  คนฺโธ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ยสฺส วิเสสนะของ  

คนฺธชฺาตฺสฺสๆ สามีสัมพันธะใน คนฺโธ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถะเข�ากับ อนุวาตฺํๆ  

สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ,  คนฺโธ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   
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ยสฺส วิเสสนะของ คนฺธชฺาตฺสฺสๆ สามีสัมพันธะใน คนฺโธ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถะเข�ากับ 

ปฏิวาตฺํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ,  คนฺโธ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ อาขยาตฺบท

กัตฺตฺุวาจฺก  ยสฺส วิเสสนะของ คนฺธชฺาตฺสฺสๆ สามีสัมพันธะใน คนฺโธ  อปิศัพท์  

อเปกขัตฺถะเข�ากับ อนุวาตฺปฺปฏิวาตฺํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ”  อิตฺิศัพท์ อาการะใน 

วตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อภิาสิ  อิมา วิเสสนะของ คาถาๆ อวุตฺตฺกัมมะใน อภิาสิ 

“ปุปฺผู้คนฺโธ สุทธกัตฺตฺาใน เอตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน เอตฺิ  ปฏิวาตฺํ สัมปาปุณียกัมมะใน เอตฺิ,  จฺนฺทนํ ก็ดี  

ตฺครมลฺ่ล่ิกา ก็ดี สุทธกัตฺตฺาใน เอตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน เอตฺิ  ปฏิวาตฺํ สัมปาปุณียกัมมะใน เอตฺิ   

วาศัพท์ ปทวิกัปปัตฺถะเข�ากับ จฺนฺทนํ แล่ะ ตฺครมลฺ่ล่ิกา,  จฺศัพท์ 

ปักขันตฺรโชฺตฺกะ  คนฺโธ สุทธกัตฺตฺาใน เอตฺิๆ อาขยยาตฺบท 

กัตฺตฺุวาจฺก  สตฺํ สามีสัมพันธะใน คนฺโธ  ปฏิวาตฺํ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน เอตฺิ,  หิศัพท์ เหตฺุโชฺตฺกะ  สปฺปุริโส สุทธกัตฺตฺาใน  

ปวายตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  สพฺพา วิเสสนะของ ทิสาๆ 

สัมปาปุณียกัมมะใน ปวายตฺิ,

 จฺนฺทนํ ก็ดี  ตฺครํ ก็ดี  อุปฺปล่ํ ก็ดี  วสฺสิกี ก็ดี ล่ิงคัตฺถะ  อปิศัพท์ 

อเปกขัตฺถะเข�ากับ วาๆ ศัพท์ ก็ดี  อถ ก็ดี วิกัปปัตฺถะ,  สีล่คนฺโธ 

สุทธกัตฺตฺาใน โหตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอเตฺสํ วิเสสนะ

ของ คนฺธชฺาตฺานํๆ ฉัฏฐีอปาทานใน อนุตฺฺตฺโรๆ วิกตฺิกัตฺตฺาใน 

โหตฺิ”  อิตฺิศัพท์ สร้ปะใน อิมา  คาถา ฯ

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

๙. ตฺตฺฺถ  “น  ปุุปฺุผคนฺโธตฺิ:  ตฺาวตฺึสภิวเน  ปาริจฺฺฉตฺฺตฺกรุกฺโข  อายามโตฺ  จฺ  วิตฺฺถารโตฺ   

จฺ  โยชฺนสตฺิโก,  ตฺสฺส  ปุปฺผู้านํ  อาภิา  ปญฺฺญาสโยชฺนานิ  คจฺฺฉตฺิ,  คนฺโธ  โยชฺนสตฺํ,  

โสปิ  อนุวาตฺเมว  คจฺฺฉตฺิ,  ปฏิวาตฺํ  ปน  อฑฺฒงฺคุล่ํปิ  คนฺตฺํุ  น  สกฺโกตฺิ,  เอวร้โปปิ   

น  ปุปฺผู้คนฺโธ  ปฏิวาตฺเมตฺิ ฯ

 ตฺตฺฺถ  (ปเทสุ)  “น  ปุุปฺุผคนฺโธตฺิ:  (ปทสฺส)  “ตฺาวตฺึสภิวเน  ปาริจฺฺฉตฺฺตฺกรุกฺโข  อายามโตฺ  จฺ   

วิตฺฺถารโตฺ  จฺ  โยชฺนสตฺิโก  (โหตฺิ),  ตฺสฺส  (ปาริจฺฺฉตฺฺตฺกรุกฺขสฺส)  ปุปฺผู้านํ  อาภิา  ปญฺฺฃาสโยชฺนานิ  



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓16 [๔.ปุปผ

คจฺฺฉตฺิ,  คนฺโธ  โยชฺนสตฺํ  (คจฺฺฉตฺิ),  โสปิ  (คนฺโธ)  อนุวาตฺํ  เอว  คจฺฺฉตฺิ,  (โส  คนฺโธ)  ปฏิวาตฺํ  ปน  

อฑฺฒงฺคุล่ํปิ  คนฺตฺํุ  น  สกฺโกตฺิ,  เอวร้โปปิ  น  ปุปฺผู้คนฺโธ  ปฏิวาตฺเมตฺิ”  (อิตฺิ  อตฺฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปุาริจฺฉตฺตกรุกฺโข อ.ตฺ�นแคฝอย  ตาวตึสภวเน ในภิพ 

ชฺ่�อว่าดาวดึงส์  โยชนสติโก เป็นตฺ�นไม�ประกอบแล่�วด�วยร�อยแห่งโยชฺน์  อายามโต  จ 

โดยส่วนยาวด�วย  วิตฺถารโต  จ โดยส่วนกว�างด�วย  (โหติ) ย่อมเป็น,  อาภา อ.รัศมี  

ปุุปฺุผานํ แห่งดอกไม� ท.  ตสฺส  (ปุาริจฺฉตฺตกรุกฺขสฺส) ของตฺ�นแคฝอยนั้น  คจฺฉติ 

ย่อมไป  ปุญฺฃาสโยชนานิ สิ้นโยชฺน์ห�าสิบ ท.,  คนฺโธ อ.กล่ิ�น  (คจฺฉติ) ย่อมไป   

โยชนสตํ สิ้นร�อยแห่งโยชฺน์,  โสปุิ  (คนฺโธ) อ.กล่ิ�นแม�นั้น  คจฺฉติ ย่อมไป  อนุวาตํ  

เอว ส้่ที�ตฺามล่มนั�นเทียว,  ปุน แตฺ่ว่า  (โส  คนฺโธ) อ.กล่ิ�นนั้น  น  สกฺโกติ ย่อมไม่อาจฺ  

คนฺตุํ เพ่�ออันไป  ปุฏิิวาตํ ส้่ที�ทวนล่ม  อฑฺฒงฺคุลํปุิ แม�สิ้นกึ�งแห่งนิ้วม่อ,  ปุุปฺุผคนฺโธ 

อ.กล่ิ�นแห่งดอกไม�  เอวรูโปุปุิ แม�อันมีอย่างนี้เป็นร้ป  น  เอติ ย่อมไม่ไป  ปุฏิิวาตํ ส้่ที�

ทวนล่ม”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปุเทสุ)  “น  ปุุปฺุผคนฺโธติ:  (ปุทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่่า

นั้นหนา -บท ว่า “น  ปุปฺผู้คนฺโธ” ดังนี้ ฯ

  บรรดาบทเหล่่านั้น บทว่า “น  ปุุปฺุผคนฺโธ” ความว่า ตฺ�นแคฝอยในภิพดาวดึงส์ โดยส่วน 

ยาวแล่ะส่วนกว�าง ประกอบด�วยหนึ�งร�อยโยชฺน์, รัศมีของดอกของตฺ�นแคฝอยนั้น ไปถึง 

๕๐ โยชฺน์, กล่ิ�นฟุ้งไปถึง ๑๐๐ โยชฺน์, กล่ิ�นแม�นั้น ก็ไปตฺามล่มเท่านั้น, แตฺ่ไม่สามารถ

เพ่�อจฺะไปทวนล่ม แม�ครึ�งนิ้วได�, กล่ิ�นดอกแม�เห็นปานนี้ ก็ไม่ฟุ้งไปทวนล่มเล่ย”

 ตฺตฺฺถ วิเสสนะของ ปเทสุๆ นิทธารณะใน ปทสฺส  “น  ปุปฺผู้คนฺโธ” สร้ปะใน อิตฺิๆ ศัพท์  

สร้ปะใน ปทสฺสๆ นิทธารณียะแล่ะสามีสัมพันธะใน อตฺฺโถ  “ปาริจฺฺฉตฺฺตฺกรุกฺโข สุทธ- 

กัตฺตฺาใน โหตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺาวตฺึสภิวเน วิสยาธาระใน ปาริจฺฺฉตฺฺตฺกรุกฺโข  

อายามโตฺ ก็ดี  วิตฺฺถารโตฺ ก็ดี ตฺตฺิยาวิเสสนะใน โยชฺนสตฺิโก  จฺ สองศัพท์ ปทสมุจฺจฺยัตฺถะ

เข�ากับ อายามโตฺ แล่ะ วิตฺฺถารโตฺ  โยชฺนสตฺิโก วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ,  อาภิา สุทธกัตฺตฺาใน 

คจฺฺฉตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺสฺส วิเสสนะของ ปาริจฺฺฉตฺฺตฺกรุกฺขสฺสๆ สามีสัมพันธะ

ใน ปุปฺผู้านํๆ สามีสัมพันธะใน อาภิา  ปญฺฺฃาสโยชฺนานิ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ,  

คนฺโธ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  โยชฺนสตฺํ อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน  

คจฺฺฉตฺิ,  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถะเข�ากับ โสๆ วิเสสนะของ คนฺโธๆ สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ 

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  เอวศัพท์ อวธารณะเข�ากับ อนุวาตฺํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน  



๙. เรื่่�องปััญหาของพรื่ะอานนทเถรื่ะ 17วรรค]

คจฺฺฉตฺิ,  ปนศัพท์ วิเสสโชฺตฺกะ  โส วิเสสนะของ คนฺโธๆ สุทธกัตฺตฺาใน สกฺโกตฺิๆ  

อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ปฏิวาตฺํ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺุํ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถะเข�ากับ 

อฑฺฒงฺคุล่ํๆ อัจฺจฺันตฺสังโยคะใน คนฺตฺุํๆ ตฺุมัตฺถสัมปทานใน สกฺโกตฺิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน 

สกฺโกตฺิ,  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถะเข�ากับ เอวร้โปๆ วิเสสนะของ ปุปฺผู้คนฺโธๆ สุทธกัตฺตฺาใน 

เอตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน เอตฺิ  ปฏิวาตฺํ สัมปาปุณียกัมมะใน 

เอตฺิ”  อิตฺิศัพท์ สร้ปะใน อตฺฺโถๆ ล่ิงคัตฺถะ ฯ 

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

๑๐. จนฺทนนฺตฺิ:  จฺนฺทนคนฺโธ ฯ

 จนฺทนคนฺโธ อ.กล่ิ�นของจฺันทน์  จนฺทนนฺติ ชฺ่�อว่าจฺนฺทนํ ฯ 

 กล่ิ�นจฺันทน์ ชฺ่�อว่าจฺนฺทนํ ฯ

 จฺนฺทนํ สร้ปะใน อิตฺิๆ ศัพท์ สัญญาโชฺตฺกะเข�ากับ จฺนฺทนํ  จฺนฺทนคนฺโธ ล่ิงคัตฺถะ ฯ

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

๑๑. ตครมลฺลิกา  วาตฺิ:  อิเมสํปิ  คนฺโธ  เอว  อธิปฺเปโตฺ ฯ  

 “ตครมลฺลิกา  วาตฺิ:  (อิมสฺมึ  ปเท  ภิควตฺา)  อิเมสํปิ  (คนฺธชฺาตฺานํ)  คนฺโธ  เอว  อธิปฺเปโตฺ ฯ

 คนฺโธ อ.กล่ิ�น  อิเมสํปุิ  (คนฺธชาตานํ) แห่งคันธชฺาตฺ ท. แม�เหล่่านี้  (ภควตา) อันพระผู้้� 

มีพระภิาคเจฺ�า  อธิปฺุเปุโต ทรงประสงค์เอาแล่�ว  (อิมสฺมึ  ปุเท) ในบทนี้  “ตครมลฺลิกา  

วาติ ว่า  “ตฺครมลฺ่ล่ิกา  วา” ดังนี้ ฯ

 กล่ิ�นแม�ของคันธชฺาตฺเหล่่านี้ พระผู้้�มีพระภิาคเจฺ�า ทรงประสงค์เอาในบทนี้ว่า “ตคร- 

มลฺลิกา  วา”

 เอวศัพท์ อวธารณะเข�ากับ คนฺโธๆ วุตฺตฺกัมมะใน อธิปฺเปโตฺๆ กิตฺบทกัมมวาจฺก   

“ตฺครมลฺ่ล่ิกา  วา” สร้ปะใน อิตฺิๆ ศัพท์ สร้ปะใน อิมสฺมึ  ปเท  อิมสฺมึ วิเสสนะของ ปเทๆ 

วิสยาธาระใน อธิปฺเปโตฺ  ภิควตฺา อนภิิหิตฺกัตฺตฺาใน อธิปฺเปโตฺ  อปิศัพท์ อเปกขัตฺถะเข�า

กับ อิเมสํๆ วิเสสนะของ คนฺธชฺาตฺานํๆ สามีสัมพันธะใน คนฺโธ ฯ 

 ................................................................................................................................
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๑๒. สารคนฺธานํ  อคฺคสฺส  หิ  โล่หิตฺจฺนฺทนสฺสาปิ   ตฺครมลฺ่ล่ิกายปิ  อนุวาตฺเมว  ยาตฺิ  โน   

ปฏิวาตฺํ ฯ

 สารคนฺธานํ  อคฺคสฺส  หิ  โล่หิตฺจฺนฺทนสฺสาปิ   ตฺครมลฺ่ล่ิกายปิ  (คนฺโธ)  อนุวาตฺํ  เอว  ยาตฺิ  โน  ปฏิวาตฺํ  

(ยาตฺิ) ฯ

 หิ จฺริงอย้่  (คนฺโธ) อ.กล่ิ�น  โลหิตจนฺทนสฺสาปุิ ของจฺันทน์แดงก็ดี  ตครมลฺลิกายปุิ  

ของกฤษณาแล่ะกระล่ําพักก็ดี  อคฺคสฺส อันเป็นเล่ิศ  สารคนฺธานํ กว่ากล่ิ�นอันเกิด

แล่�วจฺากแก่น ท.  ยาติ ย่อมฟุ้งไป  อนุวาตํ  เอว ส้่ที�ตฺามล่มนั�นเทียว  โน  (ยาติ) ย่อม

ไม่ฟุ้งไป  ปุฏิิวาตํ ส้่ที�ทวนล่ม ฯ

 ที�จฺริง กล่ิ�นของจฺันทน์แดงก็ดี กฤษณาก็ดี กระล่ําพักก็ดี อันเป็นเล่ิศกว่ากล่ิ�นที�เกิด 

จฺากแก่นทั้งหล่าย ย่อมฟุ้งไปส้่ที�ตฺามล่มเท่านั้น ไม่ฟุ้งไปทวนล่ม

 หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชฺตฺกะ  คนฺโธ สุทธกัตฺตฺาใน ยาตฺิๆ สองบท อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

สารคนฺธานํ ฉัฏฐีอปาทานใน อคฺคสฺสๆ วิเสสนะใน โล่หิตฺจฺนฺทนสฺส แล่ะ ตฺครมลฺ่ล่ิกาย  

อปิ สองศัพท์ อเปกขัตฺถะเข�ากับ โล่หิตฺจฺนฺทนสฺส แล่ะ ตฺครมลฺ่ล่ิกาย  โล่หิตฺจฺนฺทนสฺส 

ก็ดี  ตฺครมลฺ่ล่ิกาย ก็ดี สามีสัมพันธะใน คนฺโธ  เอวศัพท์ อวธารณะเข�ากับ อนุวาตฺํๆ  

สัมปาปุณียกัมมะใน ยาตฺิ  โนศัพท์ ปฏิเสธะใน ยาตฺิ  ปฏิวาตฺํ สัมปาปุณียกัมมะใน  

ยาตฺิ ฯ

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

๑๓. สตญฺจ  คนฺโธตฺิ:  สปฺปุริสานํ  ปน  พุทฺธปฺปจฺฺเจฺกพุทฺธสาวกานํ  สีล่คนฺโธ  ปฏิวาตฺเมตฺิ ฯ

 “สตญฺจ  คนฺโธตฺิ:  (ปททฺวยสฺส)  “สปฺปุริสานํ  ปน  พุทฺธปฺปจฺฺเจฺกพุทฺธสาวกานํ  สีล่คนฺโธ   

ปฏิวาตฺํ  เอตฺิ”  (อิตฺิ  อตฺฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปุน ก็  สีลคนฺโธ อ.กล่ิ�นแห่งศีล่  พุทฺธปฺุปุจฺเจกพุทฺธสาวกานํ 

ของพระพุทธเจฺ�า พระปัจฺเจฺกพุทธเจฺ�าแล่ะพระสาวก ท.  สปฺุปุุริสานํ ผู้้�เป็นสัตฺบุรุษ  

เอติ ย่อมไป  ปุฏิิวาตํ ส้่ที�ทวนล่ม”  (อิติ) ดังนี้  (ปุททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  

“สตญฺจ  คนฺโธติ ว่า “สตฺญฺฺจฺ  คนฺโธ” ดังนี้ ฯ

 สองบทว่า “สตญฺจ  คนฺโธ” ความว่า ก็ กล่ิ�นศีล่ของพระพุทธเจฺ�า พระปัจฺเจฺกพุทธเจฺ�า  
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แล่ะพระสาวกทั้งหล่าย ผู้้�เป็นสัตฺบุรุษ ย่อมไปทวนล่ม

 “สตฺญฺฺจฺ  คนฺโธ” สร้ปะใน อิตฺิๆ ศัพท์ สร้ปะใน ปททฺวยสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺฺโถ   

“ปนศัพท์ วากยารัมภิโชฺตฺกะ  สีล่คนฺโธ สุทธกัตฺตฺาใน เอตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

สปฺปุริสานํ วิเสสนะของ พุทฺธปฺปจฺฺเจฺกพุทฺธสาวกานํๆ สามีสัมพันธะใน สีล่คนฺโธ   

ปฏิวาตฺํ สัมปาปุณียกัมมะใน เอตฺิ”  อิตฺิศัพท์ สร้ปะใน อตฺฺโถๆ ล่ิงคัตฺถะ ฯ

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

๑๔. กึการณา?  

 “กึการณา  (สปฺปุริสานํ  ปน  พุทฺธปฺปจฺฺเจฺกพุทฺธสาวกานํ  สีล่คนฺโธ  ปฏิวาตฺํ  เอตฺิ)”  (อิตฺิ  ปุจฺฺฉา) ?

 (ปุุจฺฉา) อ.อันถาม  (อิติ) ว่า  “ปุน ก็  สีลคนฺโธ อ.กล่ิ�นแห่งศีล่  สปฺุปุุริสานํ ของสัตฺบุรุษ  ท. 

พุทฺธปฺุปุจฺเจกพุทฺธสาวกานํ ค่อว่า ของพระพุทธเจฺ�า พระปัจฺเจฺกพุทธเจฺ�า แล่ะพระ

สาวก ท.  เอติ ย่อมไป  ปุฏิิวาตํ ส้่ที�ทวนล่ม  กึการณา เพราะเหตฺุอะไร”  (อิติ)  

ดังนี้ ฯ

 ถามว่า “ก็ กลิ่�นศลี่ของเหล่่าสตัฺบรุษุ ได�แก่พระพทุธเจฺ�า พระปัจฺเจฺกพทุธเจฺ�า แล่ะพระสาวก 

ย่อมไปส้่ที��ทวนล่ม เพราะเหตฺุอะไร ?”

 “ปนศัพท์ วากยารัมภิโชฺตฺกะ  สีล่คนฺโธ สุทธกัตฺตฺาใน เอตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก   

กึการณา เหตฺุใน เอตฺิ  สปฺปุริสานํ ก็ดี  พุทฺธปฺปจฺฺเจฺกพุทฺธสาวกานํ ก็ดี สามีสัมพันธะ 

ใน สีล่คนฺโธ  สปฺปุริสานํ วิวริยะใน พุทฺธปฺปจฺฺเจฺกพุทฺธสาวกานํๆ วิวรณะ  ปฏิวาตฺํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน เอตฺิ”  อิตฺิศัพท์ สร้ปะใน ปุจฺฺฉาๆ ล่ิงคัตฺถะ ฯ

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

๑๕. สพฺพา  ทิสา  สปฺปุริโส  ปวายตฺีตฺิ:  ยสฺมา  สปฺปุริโส  สีล่คนฺเธน  สพฺพา  ทิสา   

อชฺฺโฌตฺฺถริตฺฺวา  คจฺฺฉตฺิ;  ตฺสฺมา  “ตฺสฺส  คนฺโธ  ปฏิวาตฺเมตฺีตฺิ  วตฺฺตฺพฺโพ;  เตฺน  วุตฺฺตฺํ   

“ปฏิวาตฺเมตฺีตฺิ ฯ

 “สพฺพา  (หิ)  ทิสา  สปฺปุริโส  ปวายตฺีตฺิ  (วิสฺสชฺฺชฺนํ):  ยสฺมา  สปฺปุริโส  สีล่คนฺเธน  สพฺพา  ทิสา   

อชฺฺโฌตฺฺถริตฺฺวา  คจฺฺฉตฺิ;  ตฺสฺมา  (โส  สปฺปุริโส  ปณฺฑิเตฺน)  “ตฺสฺส  (สปฺปุริสสฺส)  คนฺโธ  ปฏิวาตฺํ  

เอตฺิ”  อิตฺิ  วตฺฺตฺพฺโพ;  เตฺน  (วจฺนํ  ภิควตฺา)  วุตฺฺตฺํ  “ปฏิวาตฺเมตฺีตฺิ ฯ
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 (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก�  อิติ ว่า  “(หิ) เพราะว่า  สปฺุปุุริโส อ.สัตฺบุรุษ  ปุวายติ ย่อมฟุ้งไป   

ทิสา ส้่ทิศ ท.  สพฺพา ทั้งปวง”  อิติ ดังนี้,  (อตฺโถ) อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “สปฺุปุุริโส 

อ.สัตฺบุรุษ  อชฺโฌตฺถริตฺวา ท่วมทับแล่�ว  ทิสา ซึ�งทิศ ท.  สพฺพา ทั้งปวง  สีลคนฺเธน 

เพราะกล่ิ�นแห่งศีล่  คจฺฉติ ย่อมไป  ยสฺมา เพราะเหตฺุใด;  ตสฺมา เพราะเหตฺุนั้น  (โส  

สปฺุปุุริโส) อ.สัตฺบุรุษนั้น  (ปุณฺฑิเตน) อันบัณฑิตฺ  วตฺตพฺโพ พึงกล่่าว  อิติ ว่า  ‘คนฺโธ 

อ.กล่ิ�น  ตสฺส  (สปฺุปุุริสสฺส) ของสัตฺบุรุษนั้น  เอติ ย่อมไป  ปุฏิิวาตํ ส้่ที�ทวนล่ม’  อิติ 

ดังนี้;  เตน เพราะเหตฺุนั้น  (วจนํ) อ.พระดํารัส  “ปุฏิิวาตเมตีติ ว่า “ปฏิวาตฺเมตฺิ” ดังนี้  

(ภควตา) อันพระผู้้�มีพระภิาคเจฺ�า  วุตฺตํ ตฺรัสแล่�ว ฯ

 แก�ว่า “เพราะว่า สัตฺบุรุษ ย่อมฟุ้งไปส้่ทิศทั้งปวง”, อธิบายว่า “สัตฺบุรุษ ท่วมทับทิศทั้งปวง 

เพราะกล่ิ�นศีล่ ย่อมไป เพราะเหตฺุใด, เพราะเหตฺุนั้น สัตฺบุรุษนั้น บัณฑิตฺพึงกล่่าวว่า 

‘กล่ิ�นของสัตฺบุรุษนั้น ย่อมไปส้่ที�ทวนล่ม’, เพราะฉะนั้น พระผู้้�มีพระภิาคเจฺ�าจฺึงตฺรัสว่า 

“ปุฏิิวาตเมติ” ดังนี้

 “หิศัพท์ เหตฺุโชฺตฺกะ  สปฺปุริโส สุทธกัตฺตฺาใน ปวายตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  สพฺพา  

วิเสสนะของ ทิสาๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวายตฺิ”  อิตฺิศัพท์ สร้ปะใน วิสฺสชฺฺชฺนํๆ  

ล่ิงคัตฺถะ,  สปฺปุริโส สุทธกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ยสฺมา เหตฺวัตฺถะ   

สีล่คนฺเธน เหตฺุใน อชฺฺโฌตฺฺถริตฺฺวา  สพฺพา วิเสสนะของ ทิสาๆ อวุตฺตฺกัมมะใน  

อชฺฺโฌตฺฺถริตฺฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน คจฺฺฉตฺิ,  ตฺสฺมา เหตฺวัตฺถะ  โส วิเสสนะของ  

สปฺปุริโสๆ วุตฺตฺกัมมะใน วตฺฺตฺพฺโพๆ กิตฺบทกัมมวาจฺก  ปณฺฑิเตฺน อนภิิหิตฺกัตฺตฺาใน 

วตฺฺตฺพฺโพ  “คนฺโธ สุทธกัตฺตฺาใน เอตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  ตฺสฺส วิเสสนะของ  

สปฺปุริสสฺสๆ สามีสัมพันธะใน คนฺโธ  ปฏิวาตฺํ สัมปาปุณียกัมมะใน เอตฺิ”  อิตฺิศัพท์  

อาการะใน วตฺฺตฺพฺโพ,  เตฺน เหตฺวัตฺถะ  วจฺนํ วุตฺตฺกัมมะใน วุตฺฺตฺํๆ กิตฺบทกัมมวาจฺก  

ภิควตฺา อนภิิหิตฺกัตฺตฺาใน วุตฺฺตฺํ  “ปฏิวาตฺเมตฺิ” สร้ปะใน อิตฺิๆ ศัพท์ สร้ปะใน วจฺนํ ฯ

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

๑๖. วสฺสิกีตฺิ:  ชฺาตฺิสุมนา ฯ

 ชาติสุมนา อ.ดอกมะล่ิ  วสฺสิกีติ ชฺ่�อว่าวสฺสิกี ฯ

 ดอกมะล่ิ ชฺ่�อว่าวสฺสิกี
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 วสฺสิกี สร้ปะใน อิตฺิๆ ศัพท์ สัญญาโชฺตฺกะเข�ากับ วสฺสิกี  ชฺาตฺิสุมนา ล่ิงคัตฺถะ ฯ

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

๑๗. เอเตสนฺตฺิ:  อิเมสํ  จฺนฺทนาทีนํ  คนฺธชฺาตฺานํ  คนฺธโตฺ  สีล่วนฺตฺานํ  สปฺปุริสานํ  สีล่คนฺโธว   

อนุตฺฺตฺโร  อสทิโส  อปฺปฏิภิาโคตฺิ ฯ

 “เอเตสนฺตฺิ:  (ปทสฺส)  “อิเมสํ  จฺนฺทนาทีนํ  คนฺธชฺาตฺานํ  คนฺธโตฺ  สีล่วนฺตฺานํ  สปฺปุริสานํ   

สีล่คนฺโธ ว  อนุตฺฺตฺโร  อสทิโส  อปฺปฏิภิาโค  (โหตฺิ)”  อิตฺิ  (อตฺฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “สีลคนฺโธว อ.กล่ิ�นแห่งศีล่เทียว  สปฺุปุุริสานํ ของสัตฺบุรุษ ท.   

สีลวนฺตานํ ผู้้�มีศีล่  อนุตฺตโร เป็นกล่ิ�นยอดเยี�ยม  คนฺธโต กว่ากล่ิ�น  คนฺธชาตานํ 

ของคันธชฺาตฺ ท.  จนฺทนาทีนํ มีจฺันทน์เป็นตฺ�น  อิเมสํ เหล่่านี้  อสทิโส ค่อว่า เป็นกล่ิ�น

ไม่มีกล่ิ�นอ่�นเชฺ่นกับ  อปฺุปุฏิิภาโค เป็นกล่ิ�นไม่มีส่วนเปรียบ  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  

(ปุทสฺส) แห่งบท  “เอเตสนฺติ ว่า “เอเตฺสํ” ดังนี้เป็นตฺ�น ฯ

 บทว่า “เอเตสํ” เป็นตฺ�น ความว่า กล่ิ�นศีล่เท่านั้น ของเหล่่าสัตฺบุรุษผู้้�มีศีล่ เป็นกล่ิ�น 

ยอดเยี�ยม กว่ากล่ิ�นคันธชฺาตฺมีจฺันทน์เป็นตฺ�นเหล่่านี้ ค่อว่าไม่มีกล่ิ�นอ่�นเชฺ่นกับ ได�แก่

เป็นกล่ิ�นไม่มีส่วนเปรียบ

 “เอเตฺสํ” สร้ปะใน อิตฺิๆ ศัพท์ อาทยัตฺถะใน ปทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺฺโถ  “เอวศัพท์  

อวธารณะเข�ากับ สีล่คนฺโธๆ สุทธกัตฺตฺาใน โหตฺิๆ อาขยาตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  อิเมสํ ก็ดี   

จฺนฺทนาทีนํ ก็ดี วิเสสนะของ คนฺธชฺาตฺานํๆ สามีสัมพันธะใน คนฺธโตฺๆ อปาทานใน  

อนุตฺฺตฺโร  สีล่วนฺตฺานํ วิเสสนะของ สปฺปุริสานํๆ สามีสัมพันธะใน สีล่คนฺโธ  อนุตฺฺตฺโร ก็ดี  

อสทิโส ก็ดี  อปฺปฏิภิาโค ก็ดี วิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ  อนุตฺฺตฺโร วิวริยะใน อสทิโสๆ วิวรณะ

แล่ะวิวริยะใน อปฺปฏิภิาโคๆ วิวรณะ”  อิตฺิศัพท์ สร้ปะใน อตฺฺโถๆ ล่ิงคัตฺถะ ฯ

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

๑๘. เทสนาวสาเน  พห้  โสตฺาปตฺฺตฺิผู้ล่าทีนิ  ปตฺฺตฺา ฯ

 เทสนาวสาเน  พห้  (ชฺนา)  โสตฺาปตฺฺตฺิผู้ล่าทีนิ  (อริยผู้ล่านิ)  ปตฺฺตฺา ฯ

 เทสนาวสาเน ในกาล่เป็นที�สิ้นสุดล่งแห่งพระเทศนา  (ชนา) อ.ชฺน ท.  พหู มาก  ปุตฺตา  

บรรลุ่แล่�ว  (อริยผลานิ) ซึ�งอริยผู้ล่ ท.  โสตาปุตฺติผลาทีนิ มีโสดาปัตฺตฺิผู้ล่เป็นตฺ�น ฯ
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 เวล่าจฺบพระเทศนา พวกชฺนจฺํานวนมาก ตฺ่างบรรลุ่อริยผู้ล่ทั้งหล่าย มีโสดาปัตฺตฺิผู้ล่ 

เป็นตฺ�น

 เทสนาวสาเน กาล่สัตฺตฺมีใน ปตฺฺตฺา  พห้ วิเสสนะของ ชฺนาๆ สุทธกัตฺตฺาใน ปตฺฺตฺาๆ  

กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  โสตฺาปตฺฺตฺิผู้ล่าทีนิ วิเสสนะของ อริยผู้ล่านิๆ สัมปาปุณียกัมมะใน  

ปตฺฺตฺา ฯ

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

๑๙. เทสนา  มหาชฺนสฺส  สาตฺฺถิกา  ชฺาตฺาตฺิ ฯ

 เทสนา อ.พระเทศนา  สาตฺถิกา เป็นเทศนาเป็นไปกับด�วยวาจฺาอันมีประโยชฺน์  ชาตา  

เกิดแล่�ว  มหาชนสฺส แก่มหาชฺน  อิติ ดังนี้แล่ ฯ

 พระเทศนา เกิดเป็นเทศนามีประโยชฺน์แก่มหาชฺน ดังนี้แล่

 เทสนา สุทธกัตฺตฺาใน ชฺาตฺาๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก  มหาชฺนสฺส สัมปทานใน ชฺาตฺา   

สาตฺฺถิกา วิกตฺิกัตฺตฺาใน ชฺาตฺา  อิตฺิศัพท์ สมาปนะ ฯ

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

อานนฺทตฺฺเถรปญฺฺหวตฺฺถุ ฯ

อานนฺทตฺฺเถรปญฺฺหวตฺฺถุ  (นิฏฺ�ิิตฺํ) ฯ

อานนฺทตฺเถรปุญฺหวตฺถุ อ.เร่�องแห่งปัญหาของพระอานนท์ผู้้�เถระ  

(นิฏิฺ�ิตํ) จฺบแล่�ว ฯ

อานนฺทตฺฺเถรปญฺฺหวตฺฺถุ สุทธกัตฺตฺาใน นิฏฺ�ิิตฺํๆ กิตฺบทกัตฺตฺุวาจฺก ฯ 

จบเร�่องปัญหาของพระอานนทเถระ
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วิเคราะห์ศััพท์กิิตก์ิ สมาส และตัทธิิต

อานนฺทตฺเถรปญฺหวตฺถุ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	และฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์

ดังนี้

 ๑. อานนฺโท  จ  โส  เถโร  จาติ  อานนฺทตฺเถโร. (อานนฺท + เถร) วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส

	 	 อานนฺโท		จ	อ.พระอานนท์ด้วย		โส	อ.พระอานนท์นั้น		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		อานนฺทตฺเถโร	ชื่อว่าอานนฺทตฺเถร.	(พระอานนท์ผู้เถระ)

	 ๒.	 อานนฺทตฺเถรสฺส		ปญฺโห		อานนฺทตฺเถรปญฺโห.	(อานนฺทตฺเถร	+	ปญฺห)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ปญฺโห	อ.ปัญหา		อานนฺทตฺเถรสฺส	ของพระอานนท์ผู้เถระ		อานนฺทตฺเถรปญฺโห	ชื่อว่าอานนฺทตฺเถร

ปญฺห.	(ปัญหาของพระอานนทเถระ)

	 ๓.	 อานนฺทตฺเถรปญฺหสฺส		วตฺถุ		อานนฺทตฺเถรปญฺหวตฺถุ.	(อานนฺทตฺเถรปญฺห	+	วตฺถุ)	ฉัฏฐีตัปปุริส

สมาส

	 	 วตฺถุ	อ.เรื่อง		อานนฺทตฺเถรปญฺหสฺส	แห่งปัญหาของพระอานนท์ผู้เถระ		อานนฺทตฺเถรปญฺหวตฺถุ	ชื่อ

ว่าอานนฺทตฺเถรปญฺหวตฺถุ.	(เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ)

สายณฺหสมโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอมาทิปรตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อหสฺส		สายํ		สายณฺหํ.	(สายํ	+	อห)	อมาทิปรตัปปุริสสมาส

	 	 สายํ	อ.เป็นที่สิ้นไป		อหสฺส	แห่งวัน		สายณฺหํ	ชื่อว่าสายณฺห.	(เป็นที่สิ้นไปแห่งวัน)

	 ๒.	 สายณฺโห		จ		โส		สมโย		จาติ		สายณฺหสมโย.	(สายณฺห	+	สมย)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย

สมาส

	 	 สายณฺโห		จ	อ.เป็นที่สิ้นไปแห่งวันด้วย		โส	อ.เป็นที่สิ้นไปแห่งวันนั้น		สมโย		จ	เป็นสมัยด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		สายณฺหสมโย	ชื่อว่าสายณฺหสมย.	(สมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน,	เวลาเย็น)
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มูลคนฺโธ

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มูลโต		ชาโต		คนฺโธ		มูลคนฺโธ.	(มูล	+	คนฺธ)
	 คนฺโธ	อ.กลิ่น		ชาโต	อันเกิดแล้ว		มูลโต	จากราก		มูลคนฺโธ	ชื่อว่ามูลคนฺธ.	(กลิ่นที่เกิดจากราก)

สารคนฺโธ

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สารโต		ชาโต		คนฺโธ		สารคนฺโธ.	(สาร	+	คนฺธ)
	 คนฺโธ	อ.กลิ่น		ชาโต	อันเกิดแล้ว		สารโต	จากแก่น		สารคนฺโธ	ชื่อว่าสารคนฺธ.	(กลิ่นที่เกิดจาก
แก่น)

ปุปฺผคนฺโธ

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุปฺผโต		ชาโต		คนฺโธ		ปุปฺผคนฺโธ.	(ปุปฺผ	+	คนฺธ)
	 คนฺโธ	อ.กลิ่น		ชาโต	อันเกิดแล้ว		ปุปฺผโต	จากดอก		ปุปฺผคนฺโธ	ชื่อว่าปุปฺผคนฺธ.	(กลิ่นที่เกิดจาก
ดอก)

อุตฺตมคนฺธา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุตฺตมา		จ		เต		คนฺธา		จาติ		อุตฺตมคนฺธา.	(อุตฺตม	+	คนฺธ)
	 อุตฺตมา		จ	อ.อันสูงสุดด้วย		เต	อ.อันสูงสุดนั้น		คนฺธา		จ	เป็นกลิ่นด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
อุตฺตมคนฺธา	ชื่อว่าอุตฺตมคนฺธ.	(กลิ่นอันสูงสุด)

อนุวาตํ

	 เป็นอุปสัคคบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วาตสฺส		ปจฺฉา		อนุวาตํ.	(อนุ	+	วาต)
	 ปจฺฉา	ในภายหลัง		วาตสฺส	แห่งลม		อนุวาตํ	ชื่อว่าอนุวาต.	(ภายหลังลม)
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ปฏิวาตํ

	 เป็นอุปสัคคบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วาตสฺส		ปฏิโสตํ		ปฏิวาตํ.	(ปติ	+	วาต)
	 ปฏิโสตํ	อ.ทวน		วาตสฺส	แห่งลม		ปฏิวาตํ	ชื่อว่าปฏิวาต.	(ทวนลม)	

อนุวาตปฺปฏิวาตํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อนุวาตญฺจ		ปฏิวาตญฺจ		อนุวาตปฺปฏิวาตํ.	(อนุวาต	+	ปฏิวาต)
	 อนุวาตํ		จ	อ.ภายหลังแห่งลมด้วย		ปฏิวาตํ		จ	อ.ทวนแห่งลมด้วย		อนุวาตปฺปฏิวาตํ	ชื่อว่า 
อนุวาตปฺปฏิวาต.	(ภายหลังลมและทวนลม)

ปาณาติปาโต

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 อติปาตนํ	 	 อติปาโต.	 (อติปุพฺพ	+	 ปต	 	 ปตเน	 ในการตกไป	+	 เณปัจจัย	+	ณปัจจัย)	 
ภาวรูป,	ภาวสาธนะ
	 	 อติปาตนํ	อ.การให้ตกล่วงไป		อติปาโต	ชื่อว่าอติปาต.	(การให้ตกล่วงไป)
	 ๒.	 ปาณํ		อติปาโต		ปาณาติปาโต.	(ปาณ	+	อติปาต)
	 	 ปาณํ		อติปาโต	อ.การ-	ยังสัตว์	-ให้ตกล่วงไป		ปาณาติปาโต	ชื่อว่าปาณาติปาต.	(การทํา
สัตว์ให้ตกล่วงไป,	ปาณาติบาต)

อทินฺนาทานํ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 น		ทินฺนํ		อทินฺนํ,		วตฺถุ.	(น	+	ทินฺน)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (วตฺถุ)	อ.วัตถุ		(สามิเกน)		ทินฺนํ	อันเจ้าของ	ให้แล้ว		น	หามิได้		อทินฺนํ	ชื่อว่าอทินฺน	(อัน
เจ้าของไม่ให้แล้ว),	ได้แก่วัตถุ.
	 ๒.	 อทินฺนํ		อาทานํ		อทินฺนาทานํ.	(อทินฺน	+	อาทาน)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 อาทานํ	อ.การถือเอา		อทินฺนํ		(วตฺถุํ)	ซึ่งวัตถุ	อันเจ้าของไม่ให้แล้ว		อทินฺนาทานํ	ชื่อว่า 
อทินฺนาทาน.	(การถือเอาวัตถุที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว)
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สุราเมรยมชฺฺชฺปมาทฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีสมาหารทวันทสมาส	 อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	
และฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สุรา		จ		เมรยญฺจ		สุราเมรยํ.	(สุรา	+	เมรย)	สมาหารทวันทสมาส
	 	 สุรา		จ	อ.สุราด้วย		เมรยํ		จ	อ.เมรัยด้วย		สุราเมรยํ	ชื่อว่าสุราเมรย.	(สุราและเมรัย)
	 ๒.	 สุราเมรยเมว		มชฺชํ		สุราเมรยมชฺชํ.	(สุราเมรย	+	มชฺช)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 สุราเมรยํ		เอว	อ.สุราและเมรัยนั่นเทียว		มชฺชํ	เป็นนํ้าเมา		สุราเมรยมชฺชํ	ชื่อว่าสุราเมรย-
มชฺช.	(นํ้าเมาคือสุราและเมรัย)
	 ๓.	 ปมาทสฺส		€านํ		ปมาทฏฺ€านํ.	(ปมาท	+	€าน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 €านํ	อ.เป็นที่ตั้ง		ปมาทสฺส	แห่งความประมาท		ปมาทฏฺ€านํ	ชื่อว่าปมาทฏฺ€าน.	(เป็นที่ตั้ง
แห่งความประมาท)
	 ๔.	 สุราเมรยมชฺชญฺจ	 	 ตํ	 	 ปมาทฏฺ€านญฺจาติ	 	 สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺ€านํ.	 (สุราเมรยมชฺช	 +	
ปมาทฏฺ€าน)	วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส
	 	 สุราเมรยมชฺชํ		จ	อ.นํ้าเมาคือสุราและเมรัยด้วย		ตํ	อ.นํ้าเมาคือสุราและเมรัยนั้น		ปมาทฏฺ€านํ			
จ	 เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺ€านํ	 ชื่อว่าสุราเมรยมชฺช-
ปมาทฏฺ€าน.	(นํ้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท)

กลฺยาณธมฺโม

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กลฺยาโณ		ธมฺโม		ยสฺสาติ		กลฺยาณธมฺโม,		ปุคฺคโล.	(กลฺยาณ	+	ธมฺม)
	 ธมฺโม	อ.ธรรม		กลฺยาโณ	อันงาม		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		กลฺยาณธมฺโม	ชื่อว่ากลฺยาณธมฺม	(ผู้มีธรรมอันงาม),	ได้แก่บุคคล.		

วิคตมลมจฺเฉโร

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังนี้
 ๑. มโล  จ  โส  มจฺเฉโร  จาติ  มลมจฺเฉโร. (มล + มจฺเฉร) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
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	 	 มโล		จ	อ.อันเป็นมลทินด้วย		โส	อ.อันเป็นมลทินนั้น		มจฺเฉโร		จ	เป็นความตระหนี่ด้วย		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		มลมจฺเฉโร	ชื่อว่ามลมจฺเฉร.	(ความตระหนี่อันเป็นมลทิน)
	 ๒.	 วิคโต		มลมจฺเฉโร		ยสฺมาติ		วิคตมลมจฺเฉโร,		ปุคฺคโล.	(วิคต	+	มลมจฺเฉร)	ปัญจมีทวิ- 
ปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 มลมจฺเฉโร	อ.ความตระหนี่อันเป็นมลทิน		วิคโต	ไปปราศแล้ว		ยสฺมา		(ปุคฺคลา)	จากบุคคล
ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		วิคตมลมจฺเฉโร	ชื่อว่าวิคตมลมจฺเฉร	
(ผู้มีความตระหนี่อันเป็นมลทินไปปราศแล้ว,	ผู้ปราศจากความตระหนี่ที่เป็นมลทิน)	

มุตฺตจาโค

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มุตฺโต		จาโค		ยสฺสาติ		มุตฺตจาโค,		ปุคฺคโล.	(มุตฺต	+	จาค)
	 จาโค	อ.การสละ		มุตฺโต	อันปล่อยแล้ว		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		มุตฺตจาโค	ชื่อว่ามุตฺตจาค	(ผู้มีการสละอันปล่อยแล้ว),	ได้แก่
บุคคล.

ปยตปาณิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปยโต		ปาณิ		ยสฺสาติ		ปยตปาณิ,		ปุคฺคโล.	(ปยต	+	ปาณิ)
	 ปาณิ	อ.ฝ่ามือ		ปยโต	อันล้างแล้ว		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		ปยตปาณิ	ชื่อว่าปยตปาณิ	(ผู้มีฝ่ามืออันล้างแล้ว),	ได้แก่บุคคล.

โวสฺสคฺครโต

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โวสฺสคฺเค		รโต		โวสฺสคฺครโต,		ปุคฺคโล.	(โวสฺสคฺค	+	รต)
	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		รโต	ผู้ยินดีแล้ว		โวสฺสคฺเค	ในการสละลง		โวสฺสคฺครโต	ชื่อว่าโวสฺสคฺครต	
(ผู้ยินดีในการสละลง),	ได้แก่บุคคล.
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ยาจโยโค

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ยาจสฺส		โยโค		ยาจโยโค,		ปุคฺคโล.	(ยาจ	+	โยค)
	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		โยโค	ผู้ควร		ยาจสฺส	แก่การขอ		ยาจโยโค	ชื่อว่ายาจโยค	(ผู้ควรแก่การขอ),	
ได้แก่บุคคล.

ทานสํวิภาครโต

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ทานํ		สํวิภาโค		ทานสํวิภาโค.	(ทาน	+	สํวิภาค)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 สํวิภาโค	อ.การจําแนก		ทานํ	ซึ่งทาน		ทานสํวิภาโค	ชื่อว่าทานสํวิภาค.	(การจําแนกทาน)
	 ๒.	 ทานสํวิภาเค		รโต		ทานสํวิภาครโต,		ปุคฺคโล.	(ทานสํวิภาค	+	รต)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		รโต	ผู้ยินดีแล้ว		ทานสํวิภาเค	ในการจําแนกซึ่งทาน		ทานสํวิภาครโต	
ชื่อว่าทานสํวิภาครต	(ผู้ยินดีในการจําแนกทาน),	ได้แก่บุคคล.

สมณพฺราหฺมณา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมโณ		จ		พฺราหฺมโณ		จ		สมณพฺราหฺมณา.	(สมณ	+	พฺราหฺมณ)
	 สมโณ		จ	อ.สมณะด้วย		พฺราหฺมโณ		จ	อ.พราหมณ์ด้วย		สมณพฺราหฺมณา	ชื่อว่าสมณพฺราหฺมณ.	
(สมณะและพราหมณ์)

ตครมลฺลิกา

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตครญฺจ		มลฺลิกา		จ		ตตรมลฺลิกา.	(ตคร	+	มลฺลิกา)
	 ตครํ		จ	อ.กฤษณาด้วย		มลฺลิกา		จ	อ.กระลําพักด้วย		ตครมลฺลิกา	ชื่อว่าตครมลฺลิกา.	(กฤษณา
และกระลําพัก)		

สปฺปุริโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า



๙. เรื่่�องปััญหาของพรื่ะอานนทเถรื่ะ 29วรรค]

 สนฺโต  จ  โส  ปุริโส  จาติ  สปฺปุริโส. (สนฺต + ปุริส)
	 สนฺโต		จ	อ.ผู้สงบแล้วด้วย		โส	อ.ผู้สงบแล้วนั้น		ปุริโส		จ	เป็นบุรุษด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
สปฺปุริโส	ชื่อว่าสปฺปุริส.	(บุรุษผู้สงบ,	สัตบุรุษ)

สีลคนฺโธ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สีลสฺส		คนฺโธ		สีลคนฺโธ.	(สีล	+	คนฺธ)
	 คนฺโธ	อ.กลิ่น		สีลสฺส	แห่งศีล		สีลคนฺโธ	ชื่อว่าสีลคนฺธ.	(กลิ่นศีล)

โยชฺนสติโก,  ปาริฉตฺตกรุกฺโข

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 โยชนานํ		สตํ		โยชนสตํ.	(โยชน	+	สต)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สตํ	อ.ร้อย		โยชนานํ	แห่งโยชน์	ท.		โยชนสตํ	ชื่อว่าโยชนสต.	(ร้อยโยชน์)
	 ๒.	 โยชนสเตน		นิยุตฺโต		โยชนสติโก,		ปาริฉตฺตกรุกฺโข.	(โยชนสต	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิ
อเนกัตถตัทธิต
	 	 (ปาริฉตฺตกรุกฺโข)	อ.ต้นแคฝอย		นิยุตฺโต	อันประกอบแล้ว		โยชนสเตน	ด้วยร้อยแห่งโยชน์		
โยชนสติโก	ชื่อว่าโยชนสติก	(ประกอบด้วยหนึ่งร้อยโยชน์),	ได้แก่ต้นแคฝอย,	ต้นปาริชาติ.

ปญฺญาสโยชฺนานิ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปญฺญาส		โยชนานิ		ปญฺญาสโยชานิ.	(ปญฺญาส	+	โยชน)
	 โยชนานิ	อ.โยชน์	ท.		ปญฺญาส	ห้าสิบ		ปญฺญาสโยชนานิ	ชื่อว่าปญฺญาสโยชน.	(ห้าสิบโยชน์)

โยชฺนสตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โยชนานํ		สตํ		โยชนสตํ.	(โยชน	+	สต)	
	 สตํ	อ.ร้อย		โยชนานํ	แห่งโยชน์	ท.		โยชนสตํ	ชื่อว่าโยชนสต.	(ร้อยโยชน์)
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อฑฺฺฒงฺฺคุลํ

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 องฺคุลิยา		อฑฺฒํ		อฑฺฒงฺคุลํ.	(อฑฺฒ	+	องฺคุลิ)
	 อฑฺฒํ	อ.กึ่ง		องฺคุลิยา	แห่งนิ้วมือ		อฑฺฒงฺคุลํ	ชื่อว่าอฑฺฒงฺคุล.	(ครึ่งนิ้วมือ)

เอวรูโป,  ปุปฺผคนฺโธ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอวํ		รูปํ		ยสฺสาติ		เอวรูโป,		ปุปฺผคนฺโธ.	(เอวํ	+	รูป)
	 เอวํ	อ.อย่างนี้		รูปํ	เป็นรูป		ยสฺส		(ปุปฺผคนฺธสฺส)	แห่งกลิ่นแห่งดอกไม้ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุปฺผคนฺโธ)	อ.กลิ่นแห่งดอกไม้นั้น		เอวรูโป	ชื่อว่าเอวรูป	(มีอย่างนี้เป็นรูป,	อันเห็น
ปานนี้),	ได้แก่กลิ่นดอกไม้.

จนฺทนคนฺโธ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จนฺทนสฺส		คนฺโธ		จนฺทนคนฺโธ.	(จนฺทน	+	คนฺธ)
	 คนฺโธ	อ.กลิ่น		จนฺทนสฺส	แห่งจันทน์		จนฺทนคนฺโธ	ชื่อว่าจนฺทนคนฺธ.	(กลิ่นจันทน์)

โลหิตจนฺทนํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โลหิตญฺจ		ตํ		จนฺทนญฺจาติ		โลหิตจนฺทนํ.	(โลหิต	+	จนฺทน)
	 โลหิตํ		จ	อ.แดงด้วย		ตํ	อ.แดงนั้น		จนฺทนํ		จ	เป็นจันทน์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		โลหิต- 
จนฺทนํ	ชื่อว่าโลหิตจนฺทน.	(จันทน์แดง)

พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธสาวกา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 พุทฺโธ  จ  ปจฺเจกพุทฺโธ  จ  สาวโก  จ  พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธสาวกา. (พุทฺธ + ปจฺเจกพุทฺธ + 
สาวก)



๙. เรื่่�องปััญหาของพรื่ะอานนทเถรื่ะ 31วรรค]

	 พุทฺโธ		จ	อ.พระพุทธเจ้าด้วย		ปจฺเจกพุทฺโธ		จ	อ.พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วย		สาวโก		จ	อ.สาวก
ด้วย	 	 พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธสาวกา	 ชื่อว่าพุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธสาวก.	 (พระพุทธเจ้า	 พระปัจเจกพุทธเจ้า	 และ
สาวก)

จนฺทนาทีนิ,  คนฺธชฺาตานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จนฺทนํ		อาทิ		เยสนฺติ		จนฺทนาทีนิ,		คนฺธชาตานิ.	(จนฺทน	+	อาทิ)
	 จนฺทนํ	อ.จันทน์		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(คนฺธชาตานํ)	แห่งคันธชาต	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		คนฺธชาตานิ)	อ.คันธชาต	ท.	เหล่านั้น		จนฺทนาทีนิ	ชื่อว่าจนฺทนาทิ	(มีจันทน์
เป็นต้น),	ได้แก่คันธชาตทั้งหลาย.

สีลวนฺตา,  สปฺปุริสา

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สีลํ		เยสํ		อตฺถีติ		สีลวนฺตา,		สปฺปุริสา.	(สีล	+	วนฺตุปัจจัย)
	 สีลํ	อ.ศีล		เยสํ		(สปฺปุริสานํ)	ของสัตบุรุษ	ท.	เหล่าใด		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		
สปฺปุริสา)	อ.สัตบุรุษ	ท.	เหล่านั้น		สีลวนฺตา	ชื่อว่าสีลวนฺตุ	(ผู้มีศีล),	ได้แก่สัตบุรุษ.

อสทิโส,  สีลคนฺโธ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นตฺถิ		สทิโส		ยสฺสาติ		อสทิโส,		สีลคนฺโธ.	(น	+	สทิส)
	 (คนฺโธ)	อ.กลิ่น		สทิโส	อันเช่นกับ		ยสฺส		(สีลคนฺธสฺส)	แห่งกลิ่นแห่งศีลใด		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(โส		สีลคนฺโธ)	อ.กลิ่นแห่งศีลนั้น		อสทิโส	ชื่อว่าอสทิส	(ไม่มีกลิ่นอื่นเช่นกับ),	ได้แก่กลิ่น
ศีล.	

อปฺปฏิภาโค,  สีลคนฺโธ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นตฺถิ		ปฏิภาโค		ยสฺสาติ		อปฺปฏิภาโค,		สีลคนฺโธ.	(น	+	ปฏิภาค)
	 ปฏิภาโค	อ.ส่วนเปรียบ		ยสฺส		(สีลคนฺธสฺส)	แห่งกลิ่นแห่งศีลใด		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะ
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เหตุนั้น		(โส		สีลคนฺโธ)	อ.กลิ่นแห่งศีลนั้น		อปฺปฏิภาโค	ชื่อว่าอปฺปฏิภาค	(ไม่มีส่วนเปรียบ),	ได้แก่กลิ่น
ศีล.

เทสนาวสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 เทสนาย		อวสานํ		เทสนาวสานํ.	(เทสนา	+	อวสาน)
	 อวสานํ	อ.เป็นที่สิ้นสุดลง		เทสนาย	แห่งพระเทศนา		เทสนาวสานํ	ชื่อว่าเทสนาวสาน.	(เป็นที่สิ้น
สุดลงแห่งพระเทศนา,	เวลาจบพระเทศนา)
  

โสตาปตฺติผลาทีนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โสตาปตฺติผลํ		อาทิ		เยสนฺติ		โสตาปตฺติผลาทีนิ,		อริยผลานิ.	(โสตาปตฺติผล	+	อาทิ)
	 โสตาปตฺติผลํ	อ.โสดาปัตติผล		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(อริยผลานํ)	แห่งอริยผล	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		อริยผลานิ)	อ.อริยผล	ท.	เหล่านั้น		โสตาปตฺติผลาทีนิ	ชื่อว่าโสตาปตฺติ
ผลาทิ,	ได้แก่อริยผลทั้งหลาย.	(มีโสดาปัตติผลเป็นต้น)

สาตฺถิกา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 อตฺโถ		อสฺสา		อตฺถีติ		อตฺถิกา,		วาจา.	(อตฺถ	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต

	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อสฺสา		(วาจาย)	แห่งวาจานั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		วาจา)	

อ.วาจานั้น		อตฺถิกา	ชื่อว่าอตฺถิกา,	ได้แก่วาจา.	(อันมีประโยชน์)

	 ๒.	 สห		อตฺถิกาย		ยา		วตฺตตีติ		สาตฺถิกา,		เทสนา.	(สห	+	อตฺถิกา)	สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส

	 	 ยา		(เทสนา)	อ.พระเทศนาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อตฺถิกาย		(วาจาย)	ด้วยวาจา	

อันมีประโยชน์		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		เทสนา)	อ.พระเทศนานั้น		สาตฺถิกา	ชื่อว่าสาตฺถิกา,	ได้แก่เทศนา.	(อัน

เป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)



๑๐. มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานวตฺถุ ฯ [๔๒]

มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานวตฺถุ  (มยา  วุจฺจเต) ฯ

มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานวตฺถุ อ.เรื่องแห่งการถวายซึ่งบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปะ

ผู้เถระ  (มยา) อันข้าพระเจ้า (พระพุทธโฆสะ)  วุจฺจเต จะกล่าว ฯ

มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานวตฺถุ วุตตกัมมะใน วุจฺจเตๆ อาขยาตบทกัมมวาจก  

มยา อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจเต ฯ

๑๐. เรื่องการถวายบณิฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ

๑. “อปฺปมตฺโต  อยํ  คนฺโธติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  เวฬุุวเน  วิหรนฺโต  มหากสฺสปตฺ-

เถรสฺส  ปิณฺปาตทานํ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา  เวฬุุวเน  วิหรนฺโต  มหากสฺสปตฺเถรสฺส  ปิณฺปาตทานํ  อารพฺภ  “อปฺปมตฺโต  อยํ   

คนฺโธติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมื่อประทับ  เวฬุวเน ในพระวิหารชื่อว่าเวฬุุวัน   

อารพฺภ ทรงปรารภ  ปิณฺฑปาตทานํ ซึ่งการถวายซึ่งบิณฑบาต  มหากสฺสปตฺ- 

เถรสฺส แด่พระมหากัสสปะผู้เถระ  กเถสิ ตรัสแล้ว  อิมํ  ธมฺมเทสนํ ซึ่งพระธรรม

เทศนานี้  “อปฺปมตฺโต  อยํ  คนฺโธติ ว่า “อปฺปมตฺโต  อยํ  คนฺโธ” ดังนี้เป็นต้น ฯ

 พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่พระเวฬุุวัน ทรงปรารภการถวายบิณฑบาตแก่พระมหา-

กัสสปเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “อปฺปมตฺโต  อยํ  คนฺโธ” ดังนี้เป็นต้น 

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อปฺปมตฺโต  อยํ  คนฺโธ” สรูปะใน 

อิติๆ ศัพท์ อาทยัตถะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ อวุตตกัมมะใน 

กเถสิ  เวฬุุวเน วิสยาธาระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  มหากสฺสปตฺ- 

เถรสฺส สัมปทานใน ปิณฺฑปาตทานํๆ อวุตตกัมมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกิริยาใน  

กเถสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒. เอกสฺมึ  หิ  ทิวเส  เถโร  สตฺตาหจฺจเยน  นิโรธา  วุฏฺฺฅาย  “ราชคเห  สปทานํ  ปิณฺฑาย  

จริสฺสามีติ  นิกฺขมิ ฯ

 เอกสฺมึ  หิ  ทิวเส  เถโร  สตฺตาหจฺจเยน  นิโรธา  วุฏฺฺฅาย  “(อหํ)  ราชคเห  สปทานํ  ปิณฺฑาย   

จริสฺสามีติ  (จินฺเตตฺวา)  นิกฺขมิ ฯ

 หิ ดังจะกล่าวโดยพิสดาร  เอกสฺมึ  ทิวเส ในวันหนึ่ง  เถโร อ.พระเถระ  วุฏฺฺฅาย ออก

แล้ว  นิโรธา จากนิโรธ  สตฺตาหจฺจเยน ในอันล่วงไปแห่งวันเจ็ด  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว   

อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  จริสฺสามิ จักเที่ยวไป  สปทานํ ตามลําดับแห่งตรอก  ราชคเห 

ในเมืองราชคฤห์  ปิณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต”  อิติ ดังนี้  นิกฺขมิ ออกไปแล้ว ฯ

 ความพิสดารว่า ในวันหนึ่ง พระเถระออกจากนิโรธ ในกาลผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ คิดว่า 

“เราจักเที่ยวไปตามลําดับตรอก ในเมืองราชคฤห์ เพื่อบิณฑบาต” ดังนี้แล้ว จึงออกไป

 หิศัพท์ วิตถารโชตกะ  เอกสฺมึ วิเสสนะของ ทิวเสๆ กาลสัตตมีใน นิกฺขมิ  เถโร  

สุทธกัตตาใน นิกฺขมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺตาหจฺจเยน ตติยากาลสัตตมีใน 

วุฏฺฺฅาย  นิโรธา อปาทานใน วุฏฺฺฅายๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “อหํ สุทธกัตตาใน  

จริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ราชคเห วิสยาธาระใน จริสฺสามิ  สปทานํ กิริยา- 

วิเสสนะใน จริสฺสามิ  ปิณฺฑาย สัมปทานใน จริสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขมิ ฯ

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

๓. ตสฺมึ  สมเย  สกฺกสฺส  เทวรญฺฺโฃ  ปริจาริกา  กกุฏฺปาทินิโย  ปญฺฺจสตา  อจฺฉราโย   

“เถรสฺส  ปิณฺฑปาตํ  ทสฺสามาติ  อุสฺสาหชาตา  ปญฺฺจ  ปิณฺฑปาตสตานิ  สชฺเชตฺวา   

อาทาย  อนฺตรามคฺเค  ฅตฺวา  “ภนฺเต  อิมํ  ปิณฺฑปาตํ  คณฺหถ,  สงฺคหํ  โน  กโรถาติ  

วทึสุ ฯ

 ตสฺมึ  สมเย  สกฺกสฺส  เทวรญฺฺโฃ  ปริจาริกา  กกุฏฺปาทินิโย  ปญฺฺจสตา  อจฺฉราโย  “(มยํ)  เถรสฺส  

ปิณฺฑปาตํ  ทสฺสามาติ  อุสฺสาหชาตา  ปญฺฺจ  ปิณฺฑปาตสตานิ  สชฺเชตฺวา  อาทาย  อนฺตรามคฺเค  

ฅตฺวา  “(ตุมฺเห)  ภนฺเต  อิมํ  ปิณฺฑปาตํ  คณฺหถ,  (ตุมฺเห)  สงฺคหํ  โน  กโรถาติ  วทึสุ ฯ

 ตสฺมึ  สมเย ในสมัยนั้น  อจฺฉราโย อ.นางอัปสร ท.  ปญฺจสตา ผู้มีร้อยห้าเป็น

ประมาณ  กกุฏฺปาทินิโย ผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห่งนกพิราบ  ปริจาริกา ผู้เป็นหญิงรับ
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ใช้  สกฺกสฺส ของท้าวสักกะ  เทวรญฺโฃ ผู้เป็นจอมแห่งเทพ  อุสฺสาหชาตา ผู้มีความ

อุตสาหะเกิดขึ้นแล้ว  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  ทสฺสาม จักถวาย  ปิณฺฑปาตํ ซึ่ง

บิณฑบาต  เถรสฺส แก่พระเถระ”  อิติ ดังนี้  สชฺเชตฺวา ตระเตรียมแล้ว  ปิณฺฑปาต- 

สตานิ ซึ่งร้อยแห่งบิณฑบาต ท.  ปญฺจ ห้า  อาทาย ถือเอาแล้ว  ฅตฺวา ยืนแล้ว   

อนฺตรามคฺเค ในระหว่างแห่งหนทาง  วทึสุ กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่าน 

ผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  คณฺหถ ขอจงรับ  อิมํ  ปิณฺฑปาตํ ซึ่งบิณฑบาตนี้,  (ตุมฺเห) 

อ.ท่าน  กโรถ ขอจงกระทํา  สงฺคหํ ซึ่งการสงเคราะห์  โน แก่ดิฉัน ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในสมัยนั้น นางอัปสร ๕๐๐ นาง ผู้มีเท้าดุจเท้านกพิราบ ผู้เป็นหญิงรับใช้ของท้าว

สักกะผู้เป็นจอมเทพ มีอุตสาหะขึ้นว่า “พวกเราจักถวายบิณฑบาตแก่พระเถระ” ดังนี้ 

จึงตระเตรียมบิณฑบาต ๕๐๐ ชุด ถือเอาไปยืนรอที่ระหว่างทาง แล้วกล่าวว่า “ท่าน 

ผู้เจริญ ขอท่านจงรับบิณฑบาตนี้, ขอท่านจงทําการสงเคราะห์แก่พวกดิฉันเถิด”

 ตสฺมึ วิเสสนะของ สมเยๆ กาลสัตตมีใน วทึสุ  ปริจาริกา ก็ดี  กกุฏฺปาทินิโย ก็ดี   

ปญฺฺจสตา ก็ดี วิเสสนะของ อจฺฉราโยๆ สุทธกัตตาใน วทึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

สกฺกสฺส สามีสัมพันธะใน ปริจาริกา  เทวรญฺฺโฃ วิเสสนะของ สกฺกสฺส  “มยํ สุทธกัตตา 

ใน ทสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เถรสฺส สัมปทานใน ทสฺสาม  ปิณฺฑปาตํ อวุตต-

กัมมะใน ทสฺสาม”  อิติศัพท์ อาการะใน อุสฺสาตชาตาๆ วิเสสนะของ อจฺฉราโย  ปญฺฺจ  

วิเสสนะของ ปิณฺฑปาตสตานิๆ อวุตตกัมมะใน สชฺเชตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน ฅตฺวา  อนฺตรามคฺเค วิสยาธาระใน ฅตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน วทึสุ  “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน คณฺหถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อิมํ วิเสสนะของ ปิณฺฑปาตํๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหถ,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน กโรถๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  สงฺคหํ อวุตตกัมมะใน กโรถ  โน สัมปทานใน กโรถ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน วทึสุ ฯ

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

๔. “คจฺฉถ  ตุมฺเห,  อหํ  ทุคฺคตานํ  สงฺคหํ  กริสฺสามีติ ฯ

 (เถโร)  “คจฺฉถ  ตุมฺเห,  อหํ  ทุคฺคตานํ  สงฺคหํ  กริสฺสามีติ  (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตุมฺเห อ.เธอ ท.  คจฺฉถ จงไป,  อหํ 

อ.เรา  กริสฺสามิ จักกระทํา  สงฺคหํ ซึ่งการสงเคราะห์  ทุคฺคตานํ แก่บุคคลผู้ถึงแล้ว
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ซึ่งยาก ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระ กล่าวว่า “พวกเธอจงไป, เราจักทําการสงเคราะห์แก่คนขัดสนทั้งหลาย”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน คจฺฉถๆ 

อาขยาตบทกััตตุวาจก,  อหํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ทุคฺคตานํ สัมปทานใน กริสฺสามิ  สงฺคหํ อวุตตกัมมะใน กริสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ

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

๕. “ภนฺเต  มา  โน  นาเสถ,  สงฺคหํ  โน  กโรถาติ ฯ

 (ตา  อจฺฉราโย)  “(ตุมฺเห)  ภนฺเต  มา  โน  นาเสถ,  (ตุมฺเห)  สงฺคหํ  โน  กโรถาติ  (อาหํสุ) ฯ

 (ตา  อจฺฉราโย) อ.นางอัปสร ท. เหล่านั้น  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ 

ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  มา  โน  นาเสถ ขอจงอย่า ยังดิฉัน ท. ให้ฉิบหาย,   

(ตุมฺเห) อ.ท่าน  กโรถ ขอจงกระทํา  สงฺคหํ ซึ่งการสงเคราะห์  โน แก่ดิฉัน ท.”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 นางอัปสรเหล่านั้น กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงอย่าทําให้พวกดิฉันฉิบหายเลย, 

ขอท่านจงสงเคราะห์แก่พวกดิฉันด้วยเถิด”

 ตา วิเสสนะของ อจฺฉราโยๆ สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต  

อาลปนะ  ตุมฺเห เหตุกัตตาใน นาเสถๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏฺิเสธะใน 

นาเสถ  โน การิตกัมมะใน นาเสถ,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน กโรถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

สงฺคหํ อวุตตกัมมะใน กโรถ  โน สัมปทานใน กโรถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๖. เถโร  ฃตฺวา  ปุน  ปฏฺิกฺขิปิตฺวา  อปคนฺตุํ  อนิจฺฉมานา  ยาจนฺติโย  “อตฺตโน  ปมาณํ  

น  ชานาถ,  อปคจฺฉถาติ  อจฺฉรํ  ปหริ ฯ

 เถโร  ฃตฺวา  ปุน  ปฏฺิกฺขิปิตฺวา  (อจฺฉราโย)  อปคนฺตุํ  อนิจฺฉมานา  ยาจนฺติโย  “(ตุมฺเห)  อตฺตโน   

ปมาณํ  น  ชานาถ,  (ตุมฺเห)  อปคจฺฉถาติ  (ฃาปนเหตุกํ)  อจฺฉรํ  ปหริ ฯ

 เถโร อ.พระเถระ  ฃตฺวา รู้แล้ว  ปฏฺิกฺขิปิตฺวา ห้ามแล้ว  ปุน อีก  ปหริ ดีดแล้ว  
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อจฺฉรํ ซึ่งนิ้วมือ  (ฃาปนเหตุกํ) มีอันให้รู้-  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  น  ชานาถ 

ย่อมไม่รู้  ปมาณํ ซึ่งประมาณ,  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  อปคจฺฉถ จงไปปราศ”  อิติ ดังนี้ 

-เป็นเหตุ  (อจฺฉราโย) กะนางอัปสร ท.   อนิจฺฉมานา ผู้ไม่ปรารถนาอยู่  อปคนฺตุํ 

เพื่ออันไปปราศ  ยาจนฺติโย ผู้อ้อนวอนอยู่ ฯ

   พระเถระ รู้แล้ว ก็ห้ามอีก ดีดนิ้วมือ กะเหล่านางอัปสรผู้ไม่ปรารถนาเพื่อจะจากไป  

ผู้อ้อนวอนอยู่ มีเหตุให้รู้ว่า “พวกเธอไม่รู้ประมาณของตน, พวกเธอ จงหลีกไป”

 เถโร สุทธกัตตาใน ปหริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ฃตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปฏฺิกฺขิปิตฺวา  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน ปฏฺิกฺขิปิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปหริ   

อปคนฺตุํ ตุมัตถสัมปทานใน อนิจฺฉมานาๆ ก็ดี  ยาจนฺติโย ก็ดี วิเสสนะของ อจฺฉราโยๆ  

อกถิตกัมมะใน ปหริ  “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ชานาถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน  

สามีสัมพันธะใน ปมาณํๆ อวุตตกัมมะใน ชานาถ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน ชานาถ,   

ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อปคจฺฉถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ สรูปะใน ฃาปน- 

เหตุกํๆ กิริยาวิเสสนะใน ปหริ  อจฺฉรํ อวุตตกัมมะใน ปหริ ฯ 

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

๗. ตา  เถรสฺส  อจฺฉรสทฺทํ  สุตฺวา  สนฺถมฺภิตฺวา  ฅาตุํ  อสกฺโกนฺติโย  ปลายิตฺวา  เทวโลก-

เมว  คนฺตฺวา  สกฺเกน  “กหํ  คตตฺถาติ  ปุฏฺฺฅา  “สมาปตฺติวุฏฺฺฅิตสฺส  มหากสฺสปตฺเถรสฺส  

ปิณฺฑปาตํ  ทสฺสามาติ  คตมฺหา  เทวาติ ฯ

 ตา  (อจฺฉราโย)  เถรสฺส  อจฺฉรสทฺทํ  สุตฺวา  สนฺถมฺภิตฺวา  ฅาตุํ  อสกฺโกนฺติโย  ปลายิตฺวา  เทวโลกํ  

เอว  คนฺตฺวา  สกฺเกน  “(ตุมฺเห)  กหํ  (ฅาเน)  คตา  อตฺถ”  อิติ  ปุฏฺฺฅา  “(มยํ)  ‘(มยํ)  สมาปตฺติ- 

วุฏฺฺฅิตสฺส  มหากสฺสปตฺเถรสฺส  ปิณฺฑปาตํ  ทสฺสามาติ  (จินฺตเนน)  คตา  อมฺหา  เทวาติ  (อาหํสุ) ฯ

 ตา  (อจฺฉราโย) อ.นางอัปสร ท. เหล่านั้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  อจฺฉรสทฺทํ ซึ่งเสียงแห่ง

นิ้วมือ  เถรสฺส ของพระเถระ  สนฺถมฺภิตฺวา สะดุ้งแล้ว  อสกฺโกนฺติโย ไม่อาจอยู่   

ฅาตุํ เพื่ออันยืนได้  ปลายิตฺวา หนีไปแล้ว  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เทวโลกํ  เอว สู่เทวโลก

นั่นเทียว  สกฺเกน  ปุฏฺฺฅา ผู้ อันท้าวสักกะ ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.เธอ 

ท.  คตา เป็นผู้ไปแล้ว  กหํ  (ฅาเน) ในที่ไหน  อตฺถ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  อาหํสุ  

กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่เทพเจ้า  (มยํ) อ.หม่อมฉัน ท.  คตา เป็นผู้ไป

แล้ว  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า ‘(มยํ) อ.เรา ท.  ทสฺสาม จักถวาย  ปิณฺฑปาตํ  
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ซึ่งบิณฑบาต  มหากสฺสปตฺเถรสฺส แก่พระมหากัสสปะผู้เถระ  สมาปตฺติวุฏฺฺฅิตสฺส  

ผู้ออกแล้วจากสมาบัติ’  อิติ ดังนี้  อมฺหา เป็นแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ    

 นางอัปสรเหล่านั้น ฟังเสียงนิ้วมือของพระเถระ สะดุ้ง ไม่อาจเพื่อจะยืนได้ จึงหนี

ไปสู่เทวโลกนั่นแหละ ถูกท้าวสักกะตรัสถามว่า “พวกเธอ พากันไป ณ ที่ไหน ?” จึง

กราบทูลว่า “ข้าแต่เทพเจ้า พวกหม่อมฉัน พากันไปด้วยความคิดว่า ‘พวกเราจักถวาย

บิณฑบาต แก่พระมหากัสสปเถระ ผู้ออกจากสมาบัติ’

 ตา วิเสสนะของ อจฺฉราโยๆ สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เถรสฺส  

สามีสัมพันธะใน อจฺฉรสทฺทํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สนฺถมฺภิตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน อสกฺโกนฺติโย  ฅาตุํ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺโกนฺติโยๆ อัพภันตร-

กิริยาของ อจฺฉราโย  ปลายิตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ เทวโลกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุฏฺฺฅา  สกฺเกน  

อนภิหิตกัตตาใน ปุฏฺฺฅา  “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กหํ 

วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน คตาๆ วิกติกัตตาใน อตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

ปุฏฺฺฅาๆ วิเสสนะของ อจฺฉราโย  “เทว อาลปนะ  มยํ สุทธกัตตาใน อมฺหาๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  “มยํ สุทธกัตตาใน ทสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สมาปตฺติวุฏฺฺฅิตสฺส 

วิเสสนะของ มหากสฺสปตฺเถรสฺสๆ สัมปทานใน ทสฺสาม  ปิณฺฑปาตํๆ อวุตตกัมมะใน 

ทสฺสาม”  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณะใน คตาๆ วิกติกัตตาใน อมฺหา”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๘. “ทินฺโน  ปน  โวติ ฯ

 (สกฺโก)  “ทินฺโน  ปน  โว  (ปิณฺฑปาโต)”  อิติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะ  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “ปน ก็  (ปิณฺฑปาโต) อ.บิณฑบาต  

โว อันเธอ ท.  ทินฺโน ถวายแล้วหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ท้าวสักกะ ตรัสถามว่า “ก็ บิณฑบาต พวกเธอถวายแล้วหรือ ?”

 สกฺโก สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ   

ปิณฺฑปาโต วุตตกัมมะใน ทินฺโนๆ กิตบทกัมมวาจก  โว อนภิหิตกัตตาใน ทินฺโน”   
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อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๙. “คณฺหิตุํ  น  อิจฺฉตีติ ฯ

 (อจฺฉราโย)  “(เถโร)  คณฺหิตุํ  น  อิจฺฉตีติ  (อาหํสุ) ฯ

 (อจฺฉราโย) อ.นางอัปสร ท.  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(เถโร) อ.พระเถระ   

น  อิจฺฉติ ย่อมปรารถนา  คณฺหิตุํ เพื่ออันรับ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นางอัปสรทั้งหลาย กล่าวว่า “พระเถระ ไม่ปรารถนาเพื่อจะรับ”

 อจฺฉราโย สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เถโร สุทธกัตตาใน อิจฺฉติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  คณฺหิตุํ ตุมัตถสัมปทานใน อิจฺฉติ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน อิจฺฉติ”  

อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๑๐. “กึ  กเถสีติ ฯ

 (สกฺโก)  “(ตฺวํ)  กึ  (วจนํ)  กเถสีติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะ  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  กเถสิ กล่าวแล้ว   

กึ  (วจนํ) ซึ่งคําอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ท้าวสักกะ ตรัสถามว่า “เธอ กล่าวคําอะไร ?”

 สกฺโก สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  กึ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน กเถสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

ปุจฺฉิ ฯ

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

๑๑. “ทุคฺคตานํ  สงฺคหํ  กริสฺสามีติ  อาห  เทวาติ ฯ

 (อจฺฉราโย)  “(เถโร)  ‘(อหํ)  ทุคฺคตานํ  สงฺคหํ  กริสฺสามีติ  อาห  เทวาติ  (อาหํสุ) ฯ

 (อจฺฉราโย) อ.นางอัปสร ท.  (อาหํสุ) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่เทพเจ้า  

(เถโร) อ.พระเถระ  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  ‘(อหํ) อ.เรา  กริสฺสามิ จักกระทํา  สงฺคหํ 
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ซึ่งการสงเคราะห์  ทุคฺคตานํ แก่บุคคลผู้ถึงแล้วซึ่งยาก ท.’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นางอัปสรทั้งหลาย กล่าวว่า “ข้าแต่เทพเจ้า พระเถระกล่าวว่า ‘เราจักทําการสงเคราะห์

แก่คนขัดสนทั้งหลาย’ ดังนี้

 อจฺฉราโย สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว อาลปนะ  เถโร สุทธ-

กัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘อหํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ทุคฺคตานํ สัมปทานใน กริสฺสามิ  สงฺคหํ อวุตตกัมมะใน กริสฺสามิ’  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาห”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๑๒. “ตุมฺเห  เกนากาเรน  คตาติ ฯ

 (สกฺโก)  “ตุมฺเห  เกน  อากาเรน  คตา  (อตฺถ)”  อิติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะ  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “ตุมฺเห อ.เธอ ท.  คตา เป็นผู้ไป

แล้ว  เกน  อากาเรน โดยอาการไหน  (อตฺถ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ท้าวสักกะ ตรัสถามว่า “พวกเธอ ไปโดยอาการไหนกัน ?”

 สกฺโก สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อตฺถๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เกน วิเสสนะของ อากาเรนๆ ตติยาวิเสสนะใน คตาๆ วิกติ- 

กัตตาใน อตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๑๓. “อิมินาว  เทวาติ ฯ

 (อจฺฉราโย)  “(มยํ)  อิมินาว  (อากาเรน  คตา  อมฺห)  เทวาติ  (อาหํสุ) ฯ

 (อจฺฉราโย) อ.นางอัปสร ท.  (อาหํสุ) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่เทพเจ้า  (มยํ) 

อ.หม่อมฉัน ท.  คตา เป็นผู้ไปแล้ว  อิมินาว  (อากาเรน) โดยอาการนี้เทียว  (อมฺห) 

ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นางอัปสรทั้งหลาย กล่าวว่า “ข้าแต่เทพเจ้า พวกหม่อมฉัน เป็นผู้ไปโดยอาการนี้นั่น

แหละ”
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 อจฺฉราโย สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว อาลปนะ  มยํ สุทธ- 

กัตตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อิมินาๆ วิเสสนะ

ของ อากาเรนๆ ตติยาวิเสสนะใน คตาๆ วิกติกัตตาใน อมฺห”  อิติศัพท์ อาการะใน  

อาหํสุ ฯ

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

๑๔. สกฺโก  “ตุมฺหาทิสิโย  เถรสฺส  ปิณฺฑปาตํ  กึ  ทสฺสนฺตีติ  สยํ  ทาตุกาโม  หุตฺวา   

ชราชิณฺโณ  มหลฺลโก  ขณฺฑทนฺโต  ปลิตเกโส  โอภคฺคสรีโร  มหลฺลกตนฺตวาโย   

หุตฺวา  สุชมฺปิ  เทวธีตรํ  ตถารูปเมว  มหลฺลิกํ  กตฺวา  เอกํ  เปสการวีถึ  มาเปตฺวา  

ตนฺตํ  ปสาเรนฺโต  อจฺฉิ ฯ

 สกฺโก  “ตุมฺหาทิสิโย  (อิตฺถิโย)  เถรสฺส  ปิณฺฑปาตํ  กึ  ทสฺสนฺตีติ  (วตฺวา)  สยํ  ทาตุกาโม  หุตฺวา  

ชราชิณฺโณ  มหลฺลโก  ขณฺฑทนฺโต  ปลิตเกโส  โอภคฺคสรีโร  มหลฺลกตนฺตวาโย  หุตฺวา  สุชมฺปิ  

เทวธีตรํ  ตถารูปเมว  มหลฺลิกํ  กตฺวา  เอกํ  เปสการวีถึ  มาเปตฺวา  ตนฺตํ  ปสาเรนฺโต  อจฺฉิ ฯ

 สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(อิตฺถิโย) อ.หญิง ท.  ตุมฺหาทิสิโย  

ผู้เช่นกับเธอ  ทสฺสนฺติ จักถวาย  ปิณฺฑปาตํ ซึ่งบิณฑบาต  เถรสฺส แก่พระเถระ  

กึ อย่างไร”  อิติ ดังนี้  ทาตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันถวาย  สยํ ด้วยพระองค์เอง   

หุตฺวา เป็นแล้ว  มหลฺลกตนฺตวาโย เป็นบุคคลผู้ทอซึ่งหูกผู้แก่  ชราชิณฺโณ ผู้ครํ่า

คร่าแล้วเพราะชรา  มหลฺลโกผู้แก่  ขณฺฑทนฺโต ผู้มีฟันอันหักแล้ว  ปลิตเกโส ผู้มี

ผมอันหงอกแล้ว  โอภคฺคสรีโร ผู้มีสรีระอันค่อมแล้ว  หุตฺวา เป็นแล้ว  กตฺวา ทรง

กระทําแล้ว  เทวธีตรํ ซึ่งเทพธิดา  สุชมฺปิ แม้ชื่อว่าสุชาดา  มหลฺลิกํ ให้เป็นหญิงแก่   

ตถารูปํ  เอว ผู้มีอย่างนั้นเป็นรูปนั่นเทียว  มาเปตฺวา ทรงเนรมิตแล้ว  เปสการวีถึ 

ซึ่งถนนแห่งบุคคลผู้กระทําซึ่งหูก  เอกํ สายหนึ่ง  ปสาเรนฺโต ขึงอยู่  ตนฺตํ ซึ่งหูก  

อจฺฉิ อยู่แล้ว ฯ

 ท้าวสักกะ ตรัสว่า “พวกหญิงผู้เช่นกับเธอ จักถวายบิณฑบาตแก่พระเถระอย่างไร ?” 

มีความประสงค์จะถวายด้วยตนเอง เป็นคนทอหูกผู้แก่ เป็นผู้ครํ่าคร่าเพราะชรา ผู้แก่ 

มีฟันหัก ผมหงอก ร่างกายค่อม ทําเทพธิดาแม้ชื่อว่าสุชาดา ให้เป็นหญิงแก่ ผู้เห็น

ปานนั้นนั่นแหละ ทรงเนรมิตถนนช่างหูก สายหนึ่ง ขึงหูก อยู่แล้ว 
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 สกฺโก สุทธกัตตาใน อจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตุมฺหาทิสิโย วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ  

สุทธกัตตาใน ทสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เถรสฺส สัมปทานใน ทสฺสนฺติ   

ปิณฺฑปาตํ อวุตตกัมมะใน ทสฺสนฺติ  กึ ปุจฉนัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  สยํ กรณะใน ทาตุกาโมๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน หุตฺวา  ชราชิณฺโณ ก็ดี  มหลฺลโก ก็ดี  ขณฺฑทนฺโต ก็ดี  ปลิตเกโส ก็ดี   

โอภคฺคสรีโร ก็ดี  วิเสสนะของ มหลฺลกตนฺตวาโยๆ  วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน กตฺวา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สุชํๆ สัญญาวิเสสนะของ เทวธีตรํๆ  

อวุตตกัมมะใน กตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตถารูปํๆ วิเสสนะของ มหลฺลิกํๆ  

วิกติกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน มาเปตฺวา  เอกํ วิเสสนะของ เปสการวีถึๆ  

อวุตตกัมมะ ใน มาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปสาเรนฺโต  ตนฺตํ อวุตตกัมมะใน  

ปสาเรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สกฺโก ฯ

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

๑๕. เถโรปิ  “ทุคฺคตานํ  สงฺคหํ  กริสฺสามีติ  นคราภิมุโข  คจฺฉนฺโต  พหินคเร เอว  ตํ  วีถึ  

ทิสฺวา  โอโลเกนฺโต  เทฺว  ชเน  อทฺทส ฯ

 เถโรปิ  “(อหํ)  ทุคฺคตานํ  สงฺคหํ  กริสฺสามีติ  (จินฺเตตฺวาา)  นคราภิมุโข  คจฺฉนฺโต  พหินคเร เอว  

ตํ  วีถึ  ทิสฺวา  โอโลเกนฺโต  เทฺว  ชเน  อทฺทส ฯ

 เถโรปิ แม้ อ.พระเถระ  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  กริสฺสามิ จักกระทํา  

สงฺคหํ ซึ่งการสงเคราะห์  ทุคฺคตานํ แก่บุคคลผู้ถึงแล้วซึ่งยาก ท.”  อิติ ดังนี้  นครา- 

ภิมุโข ผู้มีหน้าเฉพาะต่อเมือง  คจฺฉนฺโต ไปอยู่  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  วีถึ ซึ่งถนนนั้น  

พหินคเร  เอว ในภายนอกแห่งเมืองนั่นเทียว  โอโลเกนฺโต แลดูอยู่  อทฺทส ได้เห็น

แล้ว  ชเน ซึ่งชน ท.  เทฺว สอง ฯ

  แม้พระเถระ คิดว่า “เราจักทําการสงเคราะห์แก่ผู้ขัดสนทั้งหลาย” ดังนี้ มีหน้ามุ่งตรง

ต่อเมือง ไปอยู่ เห็นถนนนั้น ในภายนอกเมืองนั่นแหละ แลดูอยู่ ได้เห็นชนทั้งสอง

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เถโรๆ สุทธกัตตาใน อทฺทสๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

“อหํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทุคฺคตานํ สัมปทานใน กริสฺสามิ   

สงฺคหํ อวุตตกัมมะใน กริสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

คจฺฉนฺโต  นคราภิมุโข วิเสสนะของ เถโร  คจฺฉนฺโต อัพภันตรกิริยาของ เถโร  เอวศัพท์ 
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อวธารณะเข้ากับ พหินคเรๆ วิสยาธาระใน ทิสฺวา  ตํ วิเสสนะของ วีถึๆ อวุตตกัมมะใน 

ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอโลเกนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ เถโร  เทฺว วิเสสนะของ 

ชเนๆ อวุตตกัมมะใน อทฺทส ฯ

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

๑๖. ตสฺมึ  ขเณ  สกฺโก  ตนฺตํ  ปสาเรติ,  สุชาตา  ตสรํ  วฏฺฺเฏฺติ ฯ

 ตสฺมึ  ขเณ ในขณะนั้น  สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  ปสาเรติ ทรงขึงอยู่  ตนฺตํ ซึ่งหูก,   

สุชาตา อ.นางสุชาดา  วฏฺฺเฏฺติ กรออยู่  ตสรํ ซึ่งหลอด ฯ

 ในขณะนั้น ท้าวสักกะ ทรงขึงหูก, นางสุชาดา กําลังกรอหลอด

 ตสฺมึ วิเสสนะของ ขเณๆ กาลสัตตมีใน ปสาเรติ  สกฺโก สุทธกัตตาใน ปสาเรติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตนฺตํ อวุตตกัมมะใน ปสาเรติ,  สุชาตา สุทธกัตตาใน วฏฺฺเฏฺติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสรํ อวุตตกัมมะใน วฏฺฺเฏฺติ ฯ

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

๑๗. เถโร  จินฺเตสิ  “อิเม  มหลฺลกกาเลปิ  กมฺมํ  กโรนฺติ,  อิมสฺมึ  นคเร  อิเมหิ  ทุคฺคตตโร  

นตฺถิ  มญฺฺเฃ,  อิเมหิ  ทินฺนํ  อุฬุุงฺกมตฺตมฺปิ  คเหตฺวา  อิเมสํ  สงฺคหํ  กริสฺสามีติ ฯ

 เถโร  จินฺเตสิ  “อิเม  (ชนา  อตฺตโน)  มหลฺลกกาเลปิ  กมฺมํ  กโรนฺติ,  อิมสฺมึ  นคเร  อิเมหิ  

(ชเนหิ)  ทุคฺคตตโร  (ปุคฺคโล)  นตฺถิ  มญฺฺเฃ,  (อหํ)  อิเมหิ  (ชเนหิ)  ทินฺนํ  อุฬุุงฺกมตฺตมฺปิ  (วตฺถุํ)   

คเหตฺวา  อิเมสํ  (ชนานํ)  สงฺคหํ  กริสฺสามีติ ฯ

 เถโร อ.พระเถระ  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อิเม  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านี้  กโรนฺติ 

ย่อมกระทํา  กมฺมํ ซึ่งการงาน  (อตฺตโน)  มหลฺลกกาเลปิ แม้ในกาล แห่งตน เป็น

คนแก่,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ทุคฺคตตโร ผู้ถึงแล้วซึ่งยากกว่า  อิเมหิ  (ชเนหิ) กว่า

ชน ท. เหล่านี้  อิมสฺมึ  นคเร ในเมืองนี้  นตฺถิ  มญฺเฃ เห็นจะย่อมไม่มี,  (อหํ) อ.เรา   

คเหตฺวา รับเอาแล้ว  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุ  อุฬุงฺกมตฺตมฺปิ แม้สักว่าข้าวต้มกระบวยหนึ่ง  

อิเมหิ  (ชเนหิ)  ทินฺนํ อัน อันชน ท. เหล่านี้ ถวายแล้ว  กริสฺสามิ จักกระทํา  สงฺคหํ 

ซึ่งการสงเคราะห์  อิเมสํ  (ชนานํ) แก่ชน ท. เหล่านี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระ คิดว่า “พวกชนเหล่านี้ ย่อมทําการงานแม้ในเวลาที่เป็นคนแก่, บุคคล  

ผู้ขัดสนกว่าพวกชนเหล่านี้ ในเมืองนี้ เห็นจะไม่มี, เรารับเอาวัตถุแม้สักว่าข้าวต้ม
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กระบวยหนึ่ง ที่พวกชนเหล่านี้ถวายแล้ว จักทําการสงเคราะห์แก่พวกชนเหล่านี้”

 เถโร สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อิเม วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธ-

กัตตาใน กโรนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน มหลฺลกกาเล   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มหลฺลกกาเลๆ กาลสัตตมีใน กโรนฺติ  กมฺมํ อวุตตกัมมะใน 

กโรนฺติ,  ปุคฺคโล สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ นคเรๆ 

วิสยาธาระใน ทุคฺคตตโร  อิเมหิ วิเสสนะของ ชเนหิๆ อปาทานใน ทุคฺคตตโรๆ วิกติ-

กัตตาใน นตฺถิ  มญฺฺเฃ สังสยัตถะ,  อหํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อิเมหิ วิเสสนะของ ชเนหิๆ อนภิหิตกัตตาใน ทินฺนํๆ ก็ดี  อุฬุุงฺกมตฺตํ ก็ดี วิเสสนะ

ของ วตฺถุํ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อุฬุุงฺกมตฺตํ  วตฺถุํ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน กริสฺสามิ  อิเมสํ วิเสสนะของ ชนานํๆ สัมปทานใน กริสฺสามิ  สงฺคหํ  

อวุตตกัมมะใน กริสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ

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

๑๘. โส  เตสํ  เคหาภิมุโขว  อโหสิ ฯ

 โส  (เถโร)  เตสํ  (ชนานํ)  เคหาภิมุโข  เอว  อโหสิ ฯ

 โส  (เถโร) อ.พระเถระนั้น  เคหาภิมุโขว เป็นผู้มีหน้าเฉพาะต่อเรือน  เตสํ  (ชนานํ) 

ของชน ท. เหล่านั้นเทียว  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 พระเถระนั้น เป็นผู้มีหน้ามุ่งตรงต่อเรือนของชนเหล่านั้นนั่นแหละ

 โส วิเสสนะของ เถโรๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ วิเสสนะของ 

ชนานํๆ สามีสัมพันธะใน เคหาภิมุโข  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เคหาภิมุโขๆ วิกติ-

กัตตาใน อโหสิ ฯ

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

๑๙. สกฺโก  ตํ  อาคจฺฉนฺตํ  ทิสฺวา  สุชํ  อาห  “ภทฺเท  มยฺหํ  อยฺโย  อิโต  (ปสฺสโต)   

อาคจฺฉติ,  ตํ  อปสฺสนฺตี  วิย  หุตฺวา  นิสีท,  ขเณน  นํ  วญฺฺเจตฺวา  ปิณฺฑปาตํ   

ทสฺสามาติ ฯ

 สกฺโก  ตํ  (เถรํ)  อาคจฺฉนฺตํ  ทิสฺวา  สุชํ  อาห  “ภทฺเท  มยฺหํ  อยฺโย  อิโต  (ปสฺสโต)  อาคจฺฉติ,   

(ตฺวํ)  ตํ  (เถรํ)  อปสฺสนฺตี  วิย  หุตฺวา  นิสีท,  (มยํ)  ขเณน  นํ  (เถรํ)  วญฺฺเจตฺวา  ปิณฺฑปาตํ   
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ทสฺสามาติ ฯ

 สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (เถรํ) ซึ่งพระเถระนั้น  อาคจฺฉนฺตํ ผู้มาอยู่  

อาห ตรัสแล้ว  สุชํ กะนางสุชาดา  อิติ ว่า  “ภทฺเท แน่ะนางผู้เจริญ  อยฺโย อ.พระคุณ

เจ้า  มยฺหํ ของเรา  อาคจฺฉติ ย่อมมา  อิโต  (ปสฺสโต) แต่ข้างนี้,  (ตฺวํ) อ.เธอ   

อปสฺสนฺตี  วิย เป็นราวกะว่าไม่เห็นอยู่  ตํ  (เถรํ) ซึ่งพระเถระนั้น  หุตฺวา เป็นแล้ว   

นิสีท จงนั่ง,  (มยํ) อ.เรา ท.  วญฺเจตฺวา ลวงแล้ว  นํ  (เถรํ) ซึ่งพระเถระนั้น  ขเณน 

โดยขณะ  ทสฺสาม จักถวาย  ปิณฺฑปาตํ ซึ่งบิณฑบาต”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ท้าวสักกะ เห็นพระเถระนั้น ผู้กําลังเดินมา จึงตรัสกะนางสุชาดาว่า “นางผู้เจริญ 

พระคุณเจ้าของเรา กําลังมาแต่ข้างนี้, เธอเป็นดุจไม่เห็นพระเถระนั้น จงนั่ง, พวกเรา 

ลวงพระเถระนั้น โดยขณะ จักถวายบิณฑบาต”

 สกฺโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ ก็ดี  อาคจฺฉนฺตํ ก็ดี วิเสสนะของ 

เถรํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  สุชํ อกถิตกัมมะใน อาห  “ภทฺเท 

อาลปนะ  อยฺโย สุทธกัตตาใน อาคจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยฺหํ สามีสัมพันธะ

ใน อยฺโย  อิโต วิเสสนะของ ปสฺสโตๆ ตติยาวิเสสนะใน อาคจฺฉติ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน  

นิสีทๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ เถรํๆ อวุตตกัมมะใน อปสฺสนฺตีๆ  

อุปมาวิกติกัตตาของ ตฺวํ  วิยศัพท์ อุปมาวิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

นิสีท,  มยํ สุทธกัตตาใน ทสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ขเณน ตติยาวิเสสนะใน  

วญฺฺเจตฺวา  นํ วิเสสนะของ เถรํๆ อวุตตกัมมะใน วญฺฺเจตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทสฺสาม  

ปิณฺฑปาตํ อวุตตกัมมะใน ทสฺสาม”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๐. เถโร  อาคนฺตฺวา  เคหทฺวาเร  อฏฺฺฅาสิ ฯ

 เถโร อ.พระเถระ  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  อฏฺฺฅาสิ ได้ยืนแล้ว  เคหทฺวาเร ใกล้ประตูแห่ง

เรือน ฯ

 พระเถระ มาแล้ว ได้ยืน ณ ที่ใกล้ประตูเรือน

 เถโร สุทธกัตตาใน อฏฺฺฅาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาคนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน 

อฏฺฺฅาสิ  เคหทฺวาเร สมีปาธาระใน อฏฺฺฅาสิ ฯ
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๒๑. เตปิ  อปสฺสนฺตา  วิย  อตฺตโน  กมฺมเมว  กโรนฺตา  โถกํ  อาคมึสุ ฯ

 เตปิ  (ชนา)  อปสฺสนฺตา  วิย  อตฺตโน  กมฺมํ  เอว  กโรนฺตา  โถกํ  อาคมึสุ ฯ

 เตปิ  (ชนา) อ.ชน ท. แม้เหล่านั้น  อปสฺสนฺตา  วิย ราวกะว่าไม่เห็นอยู่  กโรนฺตา 

กระทําอยู่  กมฺมํ  เอว ซึ่งการงาน  อตฺตโน ของตนนั่นเทียว  อาคมึสุ คอยแล้ว  โถกํ 

หน่อยหนึ่ง ฯ

 พวกชนแม้เหล่านั้น ดุจไม่เห็นอยู่ ทําการงานของตนนั่นแหละ คอยแล้วหน่อยหนึ่ง

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เตๆ วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน อาคมึสุๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  อปสฺสนฺตา อุปมาอัพภันตรกิริยาของ ชนา  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้า

กับ อปสฺสนฺตา  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน กมฺมํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ กมฺมํๆ  

อวุตตกัมมะใน กโรนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ ชนา  โถกํ กิริยาวิเสสนะใน อาคมึสุ ฯ

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

๒๒. อถ  สกฺโก  “เคหทฺวาเร  เอโก  เถโร  วิย  ฅิโต,  อุปธาเรหิ  ตาวาติ  อาห ฯ

 อถ  สกฺโก  “เคหทฺวาเร  เอโก  (สมโณ)  เถโร  วิย  (หุตฺวา)  ฅิโต,  (ตฺวํ)  อุปธาเรหิ  ตาวาติ   

อาห ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(สมโณ) อ.พระสมณะ  เอโก 

รูปหนึ่ง  เถโร  วิย เป็นราวกะว่าพระเถระ  (หุตฺวา) เป็น  ฅิโต ยืนอยู่แล้ว  เคหทฺวาเร 

ใกล้ประตูแห่งเรือน,  (ตฺวํ) อ.เธอ  อุปธาเรหิ จงใคร่ครวญ  ตาว ก่อน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น ท้าวสักกะ ตรัสว่า “พระสมณะรูปหนึ่ง ดุจพระเถระ ยืนอยู่ที่ใกล้ประตูเรือน, เธอ

จงใคร่ครวญก่อนเถิด”

 อถ กาลสัตตมี  สกฺโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เอโก วิเสสนะของ 

สมโณๆ สุทธกัตตาใน ฅิโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  เคหทฺวาเร วิสยาธาระใน ฅิโต  เถโร 

อุปมาวิกติกัตตาใน หุตฺวา  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ เถโร  หุตฺวา สมานกาลกิริยา

ใน ฅิโต,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อุปธาเรหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตาว กิริยาวิเสสนะใน 

อุปธาเรหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๓. “คนฺตฺวา  อุปธาเรถ  สามีติ ฯ

 (สา  สุชาตา)  “(ตุมฺเห)  คนฺตฺวา  อุปธาเรถ  สามีติ  (อาห) ฯ

 (สา  สุชาตา) อ.นางสุชาดานั้น  (อาห) ทูลแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  (ตุมฺเห) 

อ.ท่าน  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อุปธาเรถ จงใคร่ครวญเถิด”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นางสุชาดา ทูลว่า “นาย ท่านไปแล้ว จงใคร่ครวญเถิด”

 สา วิเสสนะของ สุชาตาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  

ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อุปธาเรถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน  

อุปธาเรถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๔. โส  เคหา  นิกฺขมิตฺวา,  เถรํ  ปญฺฺจปติฏฺฺฅิเตน  วนฺทิตฺวา  อุโภหิ  หตฺเถหิ  ชนฺนุกานิ   

โอลมฺพิตฺวา  นิตฺถุนนฺโต  อุฏฺฺฅาย,  “กตรตฺเถโร  นุ  โข  อยฺโยติ  โถกํ  โอสกฺกิตฺวา,  

“อกฺขีนิ  เม  ธูมายนฺตีติ  วตฺวา,  นลาเฏฺ  หตฺถํ  ฅเปตฺวา  อุทฺธํ  โอโลเกตฺวา,  “อโห  

ทุกฺขํ,  อยฺโย  โน  มหากสฺสปตฺเถโร  จิรสฺสํ  เม  กุฏฺิทฺวารํ  อาคโต,  อตฺถิ  นุ  โข   

กิญฺฺจิ  เคเหติ  อาห ฯ

 โส  (สกฺโก)  เคหา  นิกฺขมิตฺวา  เถรํ  ปญฺฺจปติฏฺฺฅิเตน  วนฺทิตฺวา  อุโภหิ  หตฺเถหิ  ชนฺนุกานิ   

โอลมฺพิตฺวา  นิตฺถุนนฺโต  อุฏฺฺฅาย  “กตรตฺเถโร  นุ  โข  (โหติ)  อยฺโยติ  (วตฺวา)  โถกํ  โอสกฺกิตฺวา  

“อกฺขีนิ  เม  ธูมายนฺตีติ  วตฺวา  นลาเฏฺ  หตฺถํ  ฐเปตฺวา  อุทฺธํ  โอโลเกตฺวา  “อโห  ทุกฺขํ,  อยฺโย  

โน  มหากสฺสปตฺเถโร  จิรสฺสํ  เม  กุฏฺิทฺวารํ  อาคโต,  อตฺถิ  นุ  โข  กิญฺฺจิ  (วตฺถุ)  เคเหติ  อาห ฯ

 โส  (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะนั้น  นิกฺขมิตฺวา เสด็จออกไปแล้ว  เคหา จากเรือน   

วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  เถรํ ซึ่งพระเถระ  ปญฺจปติฏฺฺฅิเตน ด้วยอันตั้งไว้เฉพาะซึ่งองค์

ห้า  โอลมฺพิตฺวา ทรงท้าวแล้ว  ชนฺนุกานิ ซึ่งพระชานุ ท.  หตฺเถหิ ด้วยพระหัตถ์ ท.  

อุโภหิ ทั้งสอง  นิตฺถุนนฺโต ทรงทอดถอนอยู่  อุฏฺฺฅาย เสด็จลุกขึ้นแล้ว  (วตฺวา) ตรัส

แล้ว  อิติ ว่า  “อยฺโย อ.พระคุณเจ้า  กตรตฺเถโร  นุ  โข เป็นพระเถระรูปไหนหนอ

แล  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  โอสกฺกิตฺวา ทรงย่อลงแล้ว  โถกํ หน่อยหนึ่ง  วตฺวา 

ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อกฺขีนิ อ.นัยน์ตา ท.  เม ของเรา  ธูมายนฺติ ย่อมประพฤติเพียง

ดังควันไฟ”  อิติ ดังนี้  ฅเปตฺวา ทรงวางไว้แล้ว  หตฺถํ ซึ่งพระหัตถ์  นลาเฏฺ ที่พระ
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นลาฏฺ  โอโลเกตฺวา ทรงแลดูแล้ว  อุทฺธํ ในเบื้องบน  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อโห โอ   

ทุกฺขํ อ.ความลําบาก,  มหากสฺสปตฺเถโร อ.พระมหากัสสปะผู้เถระ  อยฺโย ผู้เป็น

พระคุณเจ้า  โน ของเรา ท.  อาคโต มาแล้ว  กุฏฺิทฺวารํ สู่ประตูแห่งกระท่อม  เม ของ

เรา  จิรสฺสํ สิ้นกาลอันนาน,  กิญฺจิ  (วตฺถุ) อ.วัตถุ อะไรๆ  เคเห ในเรือน  อตฺถิ  นุ  โข 

มีอยู่หรือหนอแล”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ท้าวสักกะนั้น เสด็จออกไปจากเรือน ไหว้พระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ทรงยัน 

พระชาณุทั้งหลายด้วยพระหัตถ์ทั้งสอง ทรงทอดถอนอยู่ เสด็จลุกขึ้น ตรัสว่า “พระคุณ

เจ้า เป็นพระเถระรูปไหนหนอแล” ทรงย่อลงหน่อยหนึ่ง ตรัสว่า “นัยน์ตาทั้งหลายของ

เรา ย่อมประพฤติดุจควันไฟ” ทรงวางพระหัตถ์ที่พระนลาฏฺ ทรงแลดูข้างบน ตรัส

ว่า “โอ ความลําบาก, พระมหากัสสปเถระ ผู้เป็นพระคุณเจ้าของพวกเรา มาถึงประตู

กระท่อมของเราสิ้นกาลนาน, วัตถุอะไรๆ ในเรือน มีอยู่บ้างหรือหนอแล”

 โส วิเสสนะของ สกฺโกๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เคหา อปาทาน 

ใน นิกฺขมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิตฺวา  เถรํ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวา   

ปญฺฺจปติฏฺฺฅิเตน กรณะใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอลมฺพิตฺวา  อุโภหิ วิเสสนะ

ของ หตฺเถหิๆ กรณะใน โอลมฺพิตฺวา  ชนฺนุกานิ อวุตตกัมมะใน โอลมฺพิตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน นิตฺถุนนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สกฺโก  อุฏฺฺฅาย ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา   

“อยฺโย สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กตรตฺเถโร วิกติกัตตาใน โหติ   

นุศัพท์ สังกัปปัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา 

ใน โอสกฺกิตฺวา  โถกํ กิริยาวิเสสนะใน โอสกฺกิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “อกฺขีนิ  

สุทธกัตตาใน ธูมายนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน อกฺขีนิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฅเปตฺวา  นลาเฏฺ วิสยาธาระใน ฅเปตฺวา  

หตฺถํ อวุตตกัมมะใน ฅเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอโลเกตฺวา  อุทฺธํ วิสยาธาระใน  

โอโลเกตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “อโห สังเวคัตถะ  ทุกฺขํ ลิงคัตถะ,  อยฺโย  

วิเสสนะของ มหากสฺสปตฺเถโรๆ สุทธกัตตาใน อาคโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  โน สามี- 

สัมพันธะใน อยฺโย  จิรสฺสํ อัจจันตสังโยคะใน อาคโต  เม สามีสัมพันธะใน กุฏฺิทฺวารํๆ 

สัมปาปุณียกัมมะใน อาคโต,  กิญฺฺจิ วิเสสนะของ วตฺถุๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  นุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  เคเห วิสยาธาระใน วตฺถุ”  

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  
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๒๕. สุชาตา  โถกํ  อากุลา  วิย  หุตฺวา  “(กิญฺฺจิ  วตฺถุ)  อตฺถิ  สามีติ  ปฏฺิวจนํ  อทาสิ ฯ

 สุชาตา อ.นางสุชาดา  อากุลา  วิย เป็นผู้ราวกะว่ายุ่ง  โถกํ หน่อยหนึ่ง  หุตฺวา เป็น

แล้ว  อทาสิ ได้ให้แล้ว  ปฏฺิวจนํ ซึ่งคําตอบ  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  (กิญฺจิ  วตฺถุ) 

อ.วัตถุ อะไรๆ  อตฺถิ มีอยู่”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นางสุชาดา เป็นผู้ดุจยุ่งนิดหน่อย ได้ให้คําตอบว่า “นาย วัตถุอะไรๆ มีอยู่”

 สุชาตา สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โถกํ กิริยาวิเสสนะใน  

อากุลาๆ อุปมาวิกติกัตตาใน หุตฺวา  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ อากุลา  หุตฺวาๆ 

สมานกาลกิริยาใน อทาสิ  “สามิ อาลปนะ  กิญฺฺจิ วิเสสนะของ วตฺถุๆ สุทธกัตตาใน 

อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ สรูปะใน ปฏฺิวจนํๆ อวุตตกัมมะใน อทาสิ ฯ

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

๒๖. สกฺโก  “ภนฺเต  ‘ลูขํ  วา  ปณีตํ  วาติ  อจินฺเตตฺวา  สงฺคหํ  โน  กโรถาติ  ปตฺตํ  คณฺหิ ฯ

 สกฺโก  “(ตุมฺเห)  ภนฺเต  ‘ลูขํ  วา  ปณีตํ  วา  (ทานํ)”  อิติ  อจินฺเตตฺวา  สงฺคหํ  โน  กโรถาติ   

(วตฺวา)  ปตฺตํ  คณฺหิ ฯ

 สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) 

อ.ท่าน  อจินฺเตตฺวา ไม่คิดแล้ว  อิติ ว่า  ‘(ทานํ) อ.ทาน  ลูขํ  วา อันเศร้าหมองหรือ  

ปณีตํ  วา หรือว่าอันประณีต’  อิติ ดังนี้  กโรถ ขอจงกระทํา  สงฺคหํ ซึ่งการสงเคราะห์  

โน แก่ข้าพระจ้า ท. เถิด”  อิติ ดังนี้  คณฺหิ รับเอาแล้ว  ปตฺตํ ซึ่งบาตร ฯ

 ท้าวสักกะ ตรัสว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านไม่คิดว่า ‘ทานอันเศร้าหมองหรือประณีต’ ขอจง

ทําการสงเคราะห์แก่พวกข้าพเจ้าเถิด” ดังนี้ แล้วรับเอาบาตร

 สกฺโก สุทธกัตตาใน คณฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธ- 

กัตตาใน กโรถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘ลูขํ ก็ดี  ปณีตํ ก็ดี วิเสสนะของ ทานํๆ  

ลิงคัตถะ  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ลูขํ และ ปณีตํ’  อิติศัพท์ อาการะใน  

อจินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กโรถ  สงฺคหํ อวุตตกัมมะใน กโรถ  โน สัมปทานใน 

กโรถ”  อิติศัพท์  อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คณฺหิ  ปตฺตํ อวุตตกัมมะใน 

คณฺหิ ฯ
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๒๗. เถโร  “เอเตหิ  ทินฺนํ  สากํ  วา  โหตุ  กุณฺฑกมุฏฺฺฅิ  วา,  สงฺคหํ  เนสํ  กริสฺสามีติ  ปตฺตํ  

อทาสิ ฯ

 เถโร  “เอเตหิ  (ชเนหิ)  ทินฺนํ  (ทานํ)  สากํ  วา  โหตุ  กุณฺฑกมุฏฺฺฅิ  วา,  (อหํ)  สงฺคหํ  เนสํ   

(ชนานํ)  กริสฺสามีติ  (จินฺเตตฺวา)  ปตฺตํ  อทาสิ ฯ

 เถโร อ.พระเถระ  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(ทานํ) อ.ทาน  เอเตหิ  (ชเนหิ)   

ทินฺนํ อัน- อันชน ท. เหล่านั่น -ถวายแล้ว  สากํ  วา เป็นนํ้าผักดองหรือ  กุณฺฑกมุฏฺฺฅิ  

วา หรือว่าเป็นรําแห่งรําข้าว  โหตุ จงเป็น,  (อหํ) อ.เรา  กริสฺสามิ จักกระทํา  สงฺคหํ 

ซึ่งการสงเคราะห์  เนสํ  (ชนานํ) แก่ชน ท. เหล่านั้น”  อิติ ดังนี้  อทาสิ ได้ให้แล้ว  

ปตฺตํ ซึ่งบาตร ฯ

 พระเถระ คิดว่า “ทานที่พวกชนเหล่านี้ถวายแล้ว เป็นนํ้าผักดองหรือรําข้าว ก็ตาม, เรา

จักทําการสงเคราะห์พวกชนเหล่านั้น” ดังนี้แล้ว ได้ให้บาตร

 เถโร สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ทินฺนํ วิเสสนะของ ทานํๆ สุทธ-

กัตตาใน โหตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอเตหิ วิเสสนะของ ชเนหิๆ อนภิหิตกัตตาใน 

ทินฺนํ  สากํ ก็ดี  กุณฺฑกมุฏฺฺฅิ ก็ดี วิกติกัตตาใน โหตุ  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้า

กับ สากํ และ กณฺฑกกุฏฺฺฅิ,  อหํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สงฺคหํ 

อวุตตกัมมะใน กริสฺสามิ  เนสํ วิเสสนะของ ชนานํๆ สัมปทานใน กริสฺสามิ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทาสิ  ปตฺตํ อวุตตกัมมะใน อทาสิ ฯ

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

๒๘. โส  อนฺโตเคหํ  ปวิสิตฺวา  ฆฏฺิโอทนํ  นาม  ฆฏฺิโต  อุทฺธริตฺวา  ปตฺตํ  ปูเรตฺวา  เถรสฺส  

หตฺเถ  ฅเปสิ ฯ

 โส  (สกฺโก)  อนฺโตเคหํ  ปวิสิตฺวา  ฆฏฺิโอทนํ  นาม  ฆฏฺิโต  อุทฺธริตฺวา  ปตฺตํ  ปูเรตฺวา  เถรสฺส  

หตฺเถ  ฅเปสิ ฯ

 โส  (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะนั้น  ปวิสิตฺวา เสด็จเข้าไปแล้ว  อนฺโตเคหํ สู่ภายในแห่ง

เรือน  อุทฺธริตฺวา ทรงคดขึ้นแล้ว  ฆฏฺิโอทนํ  นาม ชื่อซึ่งข้าวสุกในหม้อ  ฆฏฺิโต จาก

หม้อ  ปตฺตํ ยังบาตร  ปูเรตฺวา ให้เต็มแล้ว  ฅเปสิ วางไว้แล้ว  หตฺเถ ในมือ  เถรสฺส 

ของพระเถระ ฯ
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 ท้าวสักกะนั้น เสด็จเข้าไปสู่ภายในเรือน ทรงคดชื่อข้าวสุกในหม้อ จากหม้อ ทําให้เต็ม

บาตร แล้ววางไว้ในมือของพระเถระ

 โส วิเสสนะของ สกฺโกๆ สุทธกัตตาใน ฅเปสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อนฺโตเคหํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุทฺธริตฺวา  นามศัพท์ สัญญาโชตกะ 

เข้ากับ ฆฏฺิโอทนํๆ อวุตตกัมมะใน อุทฺธริตฺวา  ฆฏฺิโต อปาทานใน อุทฺธริตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปูเรตฺวา  ปตฺตํ การิตกัมมะใน ปูเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฅเปสิ  

เถรสฺส สามีสัมพันธะใน หตฺเถๆ วิสยาธาระใน ฅเปสิ ฯ

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

๒๙. โส  อโหสิ  ปิณฺฑปาโต  อเนกสูปพฺยญฺฺชโน  สกลราชคหนครํ  คนฺเธน  อชฺโฌตฺถริ ฯ

 โส  ปิณฺฑปาโต อ.บิณฑบาตนั้น  อเนกสูปพฺยญฺชโน เป็นบิณฑบาตมีแกงและกับ

มิใช่หนึ่ง  อโหสิ ได้เป็นแล้ว  อชฺโฌตฺถริ ท่วมทับแล้ว  สกลราชคหนครํ ซึ่งเมือง

ราชคฤห์ทั้งสิ้น  คนฺเธน ด้วยกลิ่น ฯ

 บิณฑบาตนั้น มีแกงและกับข้าวเป็นอเนก ท่วมทับเมืองราชคฤห์ทั้งสิ้น ด้วยกลิ่น

 โส วิเสสนะของ ปิณฺฑปาโตๆ สุทธกัตตาใน อโหสิ และ อชฺโฌตฺถริ  อโหสิ ก็ดี   

อชฺโฌตฺถริ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  อเนกสูปพฺยญฺฺชโน วิกติกัตตาใน อโหสิ   

สกลราชคหนครํ อวุตตกัมมะใน อชฺโฌตฺถริ  คนฺเธน กรณะใน อชฺโฌตฺถริ ฯ

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

๓๐. ตทา  เถโร  จินฺเตสิ   “อยํ  ปุริโส  อปฺเปสกฺโข,  ปิณฺฑปาโต  มเหสกฺโข  สกฺกสฺส   

โภชนสทิโส,  โก  นุ  โข  เอโสติ ฯ

 ตทา  เถโร  จินฺเตสิ   “อยํ  ปุริโส  อปฺเปสกฺโข  (โหติ),  ปิณฺฑปาโต  มเหสกฺโข  สกฺกสฺส  โภชน-

สทิโส  (โหติ),  โก  นุ  โข  (โหติ)  เอโส  (ปุริโส)”  อิติ ฯ

 ตทา ในกาลนั้น  เถโร อ.พระเถระ  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  ปุริโส อ.บุรุษนี้  

อปฺเปสกฺโข เป็นผู้มีศักดิ�น้อย  (โหติ) ย่อมเป็น,  ปิณฺฑปาโต อ.บิณฑบาต  มเหสกฺโข  

มีศักดิ�ใหญ่  โภชนสทิโส เป็นเช่นกับด้วยโภชนะ  สกฺกสฺส ของท้าวสักกะ  (โหติ) ย่อม

เป็น,  เอโส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั่น  โก  นุ  โข เป็นใครหนอแล  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 ในกาลนั้น พระเถระ คิดว่า “บุรุษนี้ มีศักดิ�น้อย, บิณฑบาต มีศักดิ�ใหญ่ เป็นเช่นกับ

โภชนะของท้าวสักกะ, บุรุษนั่น เป็นใครหนอ”

 ตทา กาลสัตตมีใน จินฺเตสิ  เถโร สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยํ 

วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปฺเปสกฺโข วิกติ- 

กัตตาใน โหติ,  ปิณฺฑปาโต สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มเหสกฺโข  

วิเสสนะของ ปิณฺฑปาโต  สกฺกสฺส สามีสัมพันธะใน โภชนสทิโสๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  

เอโส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โก วิกติกัตตา 

ใน โหติ  นุศัพท์ สังกัปปัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ

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

๓๑. อถ  นํ  “สกฺโกติ  ฃตฺวา  อาห  “ภาริยํ  เต  กมฺมํ  กตํ  ทุคฺคตานํ  สมฺปตฺตึ   

วิลุมฺปนฺเตน,  อชฺช  มยฺหํ  ทานํ  ทตฺวา  โกจิเทว  ทุคฺคโต  เสนาปติฏฺฺฅานํ  วา  

เสฏฺฺฅิฏฺฺฅานํ  วา  ลเภยฺยาติ ฯ

 อถ  นํ  (ปุริสํ  เถโร)  “สกฺโกติ  ฃตฺวา  อาห  “ภาริยํ  เต  กมฺมํ  กตํ  ทุคฺคตานํ  สมฺปตฺตึ   

วิลุมฺปนฺเตน,  อชฺช  มยฺหํ  ทานํ  ทตฺวา  โกจิเทว  ทุคฺคโต  เสนาปติฏฺฺฅานํ  วา  เสฏฺฺฅิฏฺฺฅานํ  วา  

ลเภยฺยาติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (เถโร) อ.พระเถระ  ฃตฺวา รู้แล้ว  นํ  (ปุริสํ) ซึ่งบุรุษนั้น  อิติ ว่า  “สกฺโก  

อ.ท้าวสักกะ”  อิติ ดังนี้  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “กมฺมํ อ.กรรม  ภาริยํ อันหนัก   

เต อันท่าน  วิลุมฺปนฺเตน ผู้ปล้นอยู่  สมฺปตฺตึ ซึ่งสมบัติ  ทุคฺคตานํ ของบุคคลผู้ถึง

แล้วซึ่งยาก ท.  กตํ กระทําแล้ว,  อชฺช ในวันนี้  ทุคฺคโต อ.บุคคลผู้ถึงแล้วซึ่งยาก  

โกจิ  เอว บางคนนั่นเทียว  ทตฺวา ถวายแล้ว  ทานํ ซึ่งทาน  มยฺหํ แก่เรา  ลเภยฺย 

พึงได้  เสนาปติฏฺฺฅานํ  วา ซึ่งตําแหน่งแห่งเสนาบดีหรือ  เสฏฺฺฅิฏฺฺฅานํ  วา หรือว่า

ตําแหน่งเศรษฐี”  อิติ ดังนี้ ฯ

   ทีนั้น พระเถระรู้บุรุษนั้นว่า “เป็นท้าวสักกะ” จึงกล่าวว่า “กรรมหนัก ที่ท่านผู้ปล้น

สมบัติของผู้ขัดสนทั้งหลาย ทําแล้ว, วันนี้ คนขัดสนบางคนนั่นแหละ ถวายทานแก่เรา 

พึงได้ตําแหน่งเสนาบดี หรือตําแหน่งเศรษฐี”

 อถ กาลสัตตมี  เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ  
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ปุริสํๆ อวุตตกัมมะใน ฃตฺวา  “สกฺโก ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน ฃตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน อาห  “ภาริยํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบทกัมม-

วาจก  เต อนภิหิตกัตตาใน กตํ  ทุคฺคตานํ สามีสัมพันธะใน สมฺปตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน  

วิลุมฺปนฺเตนๆ วิเสสนะของ เต,  อชฺช กาลสัตตมีใน ลเภยฺย  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ โกจิๆ วิเสสนะของ ทุคฺคโตๆ สุทธกัตตาใน ลเภยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

มยฺหํ สัมปทานใน ทตฺวา  ทานํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ลเภยฺย   

เสนาปติฏฺฺฅานํ ก็ดี  เสฏฺฺฅิฏฺฺฅานํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน ลเภยฺย  วา สองศัพท์ ปท- 

วิกัปปัตถะเข้ากับ เสนาปติฏฺฺฅานํ และ เสฏฺฺฅิฏฺฺฅานํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๒. “มยา  ทุคฺคตตโร  นตฺถิ  ภนฺเตติ ฯ

 (สกฺโก)  “มยา  ทุคฺคตตโร  (ปุคฺคโล)  นตฺถิ  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ

 (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะ  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ปุคฺคโล) 

อ.บุคคล  ทุคฺคตตโร ผู้ถึงแล้วซึ่งยากกว่า  มยา กว่ากระผม  นตฺถิ ย่อมไม่มี”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 ท้าวสักกะ ตรัสว่า “ท่านผู้เจริญ บุคคลผู้ขัดสนกว่ากระผม ไม่มี”

 สกฺโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ทุคฺคตตโร  

วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  มยา อปาทานใน 

ทุคฺคตตโร”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๓. “กึการณา  ตฺวํ  ทุคฺคโต  เทวโลเก  รชฺชสิรึ  อนุภวนฺโตติ ฯ

 (เถโร)  “กึการณา  ตฺวํ  ทุคฺคโต  เทวโลเก  รชฺชสิรึ  อนุภวนฺโต  (อสิ)”  อิติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ตฺวํ อ.ท่าน  อนุภวนฺโต เสวยอยู่   

รชฺชสิรึ ซึ่งสิริคือความเป็นแห่งพระราชา  เทวโลเก ในเทวโลก  ทุคฺคโต เป็นผู้ถึงแล้ว

ซึ่งยาก  (อสิ) ย่อมเป็น  กึการณา เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระ ถามว่า “ท่าน เสวยสิริคือความเป็นพระราชาในเทวโลก เป็นผู้ขัดสน เพราะ
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เหตุอะไร ?”

 เถโร สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  กึการณา เหตุใน อสิ  ทุคฺคโต วิกติกัตตาใน อสิ  เทวโลเก วิสยาธาระ 

ใน อนุภวนฺโต  รชฺชสิรึ อวุตตกัมมะใน อนุภวนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ตฺวํ”  อิติศัพท์  

อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๓๔. “ภนฺเต  เอวนฺนาเมตํ;  มยา  ปน,  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ,  กลฺยาณกมฺมํ  กตํ,  พุทฺธุปฺปาเท  

วตฺตมาเน,  กลฺยาณกมฺมํ  กตฺวา  ‘จูฬุรถเทวปุตฺโต  มหารถเทวปุตฺโต  อเนกวณฺณ- 

เทวปุตฺโตติ  อิเม  ตโย  สมานเทวปุตฺตา  มม  อาสนฺนฏฺฺฅาเน  นิพฺพตฺตา  มยา   

เตชวนฺตตรา;  อหญฺฺหิ,  เตสุ  เทวปุตฺเตสุ  ‘นกฺขตฺตํ  กีฬุิสฺสามาติ  ปริจฺจาริกาโย   

คเหตฺวา  อนฺตรวีถึ  โอติณฺเณสุ,  ปลายิตฺวา  เคหํ  ปวิสามิ;  เตสํ  หิ  สรีรโต  

เตโช  มม  สรีรํ  โอตฺถรติ,  มม  สรีรโต  เตโช  เตสํ  สรีรํ  น  โอตฺถรติ,  โก  มยา   

ทุคฺคตตโร  ภนฺเตติ ฯ

 (สกฺโก)  “ภนฺเต  เอวํ  นาม  เอตํ  (วจนํ);  มยา  ปน,  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ,  กลฺยาณกมฺมํ  กตํ,  

พุทฺธุปฺปาเท  วตฺตมาเน,  กลฺยาณกมฺมํ  กตฺวา  ‘จูฬุรถเทวปุตฺโต  มหารถเทวปุตฺโต  อเนกวณฺณ- 

เทวปุตฺโตติ  อิเม  ตโย  สมานเทวปุตฺตา  มม  อาสนฺนฏฺฺฅาเน  นิพฺพตฺตา  มยา  เตชวนฺตตรา   

(โหนฺติ);  อหํ  หิ,  เตสุ  เทวปุตฺเตสุ  ‘(มยํ)  นกฺขตฺตํ  กีฬุิสฺสามาติ  (จินฺตเนน)  ปริจฺจาริกาโย   

คเหตฺวา  อนฺตรวีถึ  โอติณฺเณสุ,  ปลายิตฺวา  เคหํ  ปวิสามิ;  เตสํ  (เทวปุตฺตานํ)  หิ  สรีรโต   

เตโช  มม  สรีรํ  โอตฺถรติ,  มม  สรีรโต  เตโช  เตสํ  (เทวปุตฺตานํ)  สรีรํ  น  โอตฺถรติ,  โก  มยา  

ทุคฺคตตโร  (โหติ)  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ

 (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะ  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  เอตํ  (วจนํ) 

อ.คํานั่น  เอวํ  นาม ชื่ออย่างนี้;  ปน แต่ว่า,  พุทฺเธ ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้า  อนุปฺปนฺเน 

ไม่เสด็จอุบัติแล้ว,  กลฺยาณกมฺมํ อ.กรรมอันงาม  มยา อันกระผม  กตํ กระทําแล้ว,  

พุทฺธุปฺปาเท ครั้นเมื่อการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า  วตฺตมาเน เป็นไปอยู่,  สมาน-

เทวปุตฺตา อ.เทพบุตรผู้เสมอกัน ท.  ตโย สามพระองค์  อิเม เหล่านี้  อิติ คือ ‘จูฬรถ- 

เทวปุตฺโต อ.เทพบุตรชื่อว่าจูฬุรถ  มหารถเทวปุตฺโต อ.เทพบุตรชื่อว่ามหารถ   

อเนกวณฺณเทวปุตฺโต อ.เทพบุตรชื่อว่าอเนกวัณณะ’  กตฺวา กระทําแล้ว  กลฺยาณ- 
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กมฺมํ ซึ่งกรรมอันงาม  นิพฺพตฺตา บังเกิดแล้ว  อาสนฺนฏฺฺฅาเน ในที่ใกล้  มม แห่ง

กระผม  เตชวนฺตตรา เป็นผู้มีเดชกว่า  มยา กว่ากระผม  (โหนฺติ) ย่อมเป็น;  หิ 

เพราะว่า  อหํ อ.กระผม,  เตสุ  เทวปุตฺเตสุ ครั้นเมื่อเทพบุตร ท. เหล่านั้น   

คเหตฺวา พาเอาแล้ว  ปริจฺจาริกาโย ซึ่งนางบําเรอ ท.  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  

‘(มยํ) อ.เรา ท.  กีฬิสฺสาม จักเล่น  นกฺขตฺตํ ซึ่งนักษัตร’  อิติ ดังนี้  โอติณฺเณสุ ข้าม

ลงแล้ว  อนฺตรวีถึ สู่ระหว่างแห่งถนน,  ปลายิตฺวา หนีไปแล้ว  ปวิสามิ ย่อมเข้าไป  

เคหํ สู่วิมาน;  หิ เพราะว่า  เตโช อ.เดช  สรีรโต จากสรีระ  เตสํ  (เทวปุตฺตานํ) ของ

เทพบุตร ท. เหล่านั้น  โอตฺถรติ ย่อมท่วมทับ  สรีรํ ซึ่งสรีระ  มม ของกระผม,  เตโช 

อ.เดช  สรีรโต จากสรีระ  มม ของกระผม  น  โอตฺถรติ ย่อมไม่ท่วมทับ  สรีรํ ซึ่งสรีระ  

เตสํ  (เทวปุตฺตานํ) ของเทพบุตร ท. เหล่านั้น,  ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  โก อ.ใคร  

ทุคฺคตตโร เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งยากกว่า  มยา กว่ากระผม  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ท้าวสักกะ ตรัสว่า “ท่านผู้เจริญ คํานั่น ชื่ออย่างนี้, แต่เมื่อพระพุทธเจ้า ไม่ทรงอุบัติ

ขึ้นแล้ว, กรรมอันงาม กระผมกระทําแล้ว, เมื่อพุทธุปบาทกาล เป็นไปอยู่, เทพบุตร 

ผู้เสมอกัน ๓ พระองค์เหล่านี้ คือ ‘จูฬุรถเทพบุตร มหารถเทพบุตร อเนกวัณณเทพ-

บุตร’ ทํากรรมอันงาม บังเกิดในที่ใกล้แห่งกระผม เป็นผู้มีเดชกว่ากระผม, เพราะว่า 

เมื่อเทพบุตรเหล่านั้น พานางบําเรอทั้งหลายไป ด้วยคิดว่า ‘พวกเราจักเล่นนักษัตร’ 

ข้ามลงสู่ระหว่างถนน, กระผม หนีไป ย่อมเข้าไปสู่วิมาน, เพราะว่า เดชจากสรีระของ

เทพบุตรเหล่านั้น ย่อมท่วมทับสรีระของกระผม, เดชจากสรีระของกระผม ย่อมไม่

ท่วมทับสรีระของเทพบุตรเหล่านั้น, ท่านผู้เจริญ ใคร เป็นผู้ขัดสนกว่ากระผม”

 สกฺโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  นามศัพท์ สัญญา-

โชตกะเข้ากับ เอวํๆ ก็ดี  เอตํ ก็ดี วิเสสนะของ วจนํ ๆ ลิงคัตถะ,  ปนศัพท์ วิเสส- 

โชตกะ  พุทฺเธ ลักขณะใน อนุปฺปนฺเนๆ ลักขณกิริยา  กลฺยาณกมฺมํ วุตตกัมมะใน กตํๆ 

กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน กตํ,  พุทฺธุปฺปาเท ลักขณะใน วตฺตมาเนๆ  

ลักขณกิริยา,  ‘จูฬุรถเทวปุตฺโต ก็ดี  มหารถเทวปุตฺโต ก็ดี  อเนกวณฺณเทวปุตฺโต ก็ดี’  

สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน อิเม  ตโย  สมานเทวปุตฺตา  อิเม ก็ดี ตโย ก็ดี วิเสสนะ

ของ สมานเทวปุตฺตาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กลฺยาณกมฺมํ  

อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิพฺพตฺตา  มม สามีสัมพันธะใน  
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อาสนฺนฏฺฺฅาเนๆ วิสยาธาระใน นิพฺพตฺตาๆ วิเสสนะของ สมานเทวปุตฺตา  มยา  

อปาทานใน เตชวนฺตตราๆ วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  หิศัพท์ เหตุโชตกะ  อหํ สุทธกัตตา 

ใน ปวิสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสุ วิเสสนะของ เทวปุตฺเตสุๆ ลักขณะใน  

โอติณฺเณสุๆ ลักขณกิริยา  ‘มยํ สุทธกัตตาใน กีฬุิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

นกฺขตฺตํ อวุตตกัมมะใน กีฬุิสฺสาม’  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณะใน คเหตฺวา   

ปริจฺจาริกาโย อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอติณฺเณสุ  อนฺตรวีถึ  

สัมปาปุณียกัมมะใน โอติณฺเณสุ,  ปลายิตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ปวิสามิ  เคหํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสามิ,  หิศัพท์ เหตุโชตกะ  เตโช สุทธกัตตาใน โอตฺถรติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ วิเสสนะของ เทวปุตฺตานํๆ สามีสัมพันธะใน สรีรโตๆ  

อปาทานในเตโช  มม สามีสัมพันธะใน สรีรํๆ อวุตตกัมมะใน โอตฺถรติ,  เตโช สุทธ- 

กัตตาใน โอตฺถรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน สรีรโตๆ อปาทาน

ใน เตโช  เตสํ วิเสสนะของ เทวปุตฺตานํๆ สามีสัมพันธะใน สรีรํๆ อวุตตกัมมะใน  

โอตฺถรติ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน โอตฺถรติ,  ภนฺเต อาลปนะ  โก สุทธกัตตาใน โหติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อปาทานในทุคฺคตตโรๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ

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

๓๕. “เอวํ  สนฺเตปิ,  อิโต  ปฏฺฺฅาย  มยฺหํ  มา  เอวํ  วญฺฺเจตฺวา  ทานํ  อทาสีติ ฯ

 (เถโร)  “เอวํ  (ภาเว)  สนฺเตปิ,  (ตฺวํ)  อิโต  (กาลโต)  ปฏฺฺฅาย  มยฺหํ  มา  เอวํ  วญฺฺเจตฺวา  ทานํ   

อทาสีติ  (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เอวํ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่าง

นี้  สนฺเตปิ แม้มีอยู่,  (ตฺวํ) อ.พระองค์  มา  เอวํ  วญฺเจตฺวา  ทานํ  อทาสิ อย่าได้ลวง

แล้ว อย่างนี้ ถวายแล้ว ซึ่งทาน  มยฺหํ แก่อาตมา  ปฏฺฺฅาย จําเดิม  อิโต  (กาลโต)  

แต่กาลนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระ กล่าวว่า “เมื่อเป็นอย่างนี้ พระองค์ อย่าได้ลวงอย่างนี้ถวายทานแก่อาตมา 

ตั้งแต่กาลนี้ไป”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เอวํ วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณะ

ใน สนฺเต  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน  
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อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิโต วิเสสนะของ กาลโตๆ อปาทานใน ปฏฺฺฅายๆ 

กิริยาวิเสสนะใน อทาสิ  มยฺหํ สัมปทานใน อทาสิ  มาศัพท์ ปฏฺิเสธะใน อทาสิ   

เอวํ กิริยาวิเสสนะใน วญฺฺเจตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทาสิ  ทานํ อวุตตกัมมะใน  

อทาสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๓๖. “วญฺฺเจตฺวา  ตุมฺหากํ  ทาเน  ทินฺเน,  มยฺหํ  กุสลํ  อตฺถิ  นตฺถีติ ฯ

 (สกฺโก)  “(มยา)  วญฺฺเจตฺวา  ตุมฺหากํ  ทาเน  ทินฺเน,  มยฺหํ  กุสลํ  อตฺถิ  (อุทาหุ)  นตฺถีติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (สกฺโก) อ.ท้าวสักกุ  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “ทาเน ครั้นเมื่อทาน  (มยา)  

อันกระผม  วญฺเจตฺวา ลวงแล้ว  ทินฺเน ถวายแล้ว  ตุมฺหากํ แก่ท่าน,  กุสลํ อ.กุศล  

อตฺถิ มีอยู่  มยฺหํ แก่กระผม  (อุทาหุ) หรือว่า  นตฺถิ ย่อมไม่มี”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ท้าวสักกะ ตรัสถามว่า “เมื่อทาน ที่กระผมลวงถวายแล้วแก่ท่าน, กุศลมีแก่กระผม 

หรือไม่มี”

 สกฺโก สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ทาเน ลักขณะใน ทินฺเนๆ ลักขณ-

กิริยา  มยา อนภิหิตกัตตาใน ทินฺเน  วญฺฺเจตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ทินฺเน  ตุมฺหากํ 

สัมปทานใน ทินฺเน,  กุสลํ สุทธกัตตาใน อตฺถิ และ นตฺถิ  อตฺถิ ก็ดี  นตฺถิ ก็ดี อาขยาตบท

กัตตุวาจก  มยฺหํ สัมปทานใน อตฺถิและ นตฺถิ  อุทาหุ ปุจฉนัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

ปุจฺฉิ ฯ

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

๓๗. “อตฺถิ  อาวุโสติ ฯ

 (เถโร)  “(ตุยฺหํ  กุสลํ)  อตฺถิ  อาวุโสติ  (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อาวุโส ดูก่อนท่านผู้มีอายุ  (กุสลํ) 

อ.กุศล  (ตุยฺหํ) ของท่าน  อตฺถิ มีอยู่”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระ กล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุ กุศลของท่านมีอยู่”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาวุโส อาลปนะ  กุสลํ สุทธกัตตา 

ใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตุยฺหํ สามีสัมพันธะใน กุสลํ”  อิติศัพท์ อาการะใน 
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อาห ฯ

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

๓๘. “เอวํ  สนฺเต,  กุสลกมฺมกรณํ  นาม  มยฺหํ  ภาโร  ภนฺเตติ ฯ

 (สกฺโก)  “เอวํ  (ภาเว)  สนฺเต,  กุสลกมฺมกรณํ  นาม  มยฺหํ  ภาโร  (โหตุ)  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ

 (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะ  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  เอวํ  (ภาเว) 

ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนี้  สนฺเต มีอยู่,  กุสลกกมฺมกรณํ  นาม ชื่อ อ.การกระทํา 

ซึ่งกรรมอันเป็นกุศล  ภาโร เป็นภาระ  มยฺหํ ของกระผม  (โหตุ) จงเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ท้าวสักกะ ตรัสว่า “ท่านผู้เจริญ เมืื่อเป็นเช่นนี้ ชื่อว่าการทํากุศลกรรม ขอจงเป็นภาระ

ของกระผม”

 สกฺโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  เอวํ วิเสสนะของ 

ภาเวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ กุสลกมฺม-

กรณํๆ สุทธกัตตาใน โหตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน ภาโรๆ  

วิกติกัตตาใน โหตุ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๙. โส  เอวํ  วตฺวา  เถรํ  วนฺทิตฺวา  สุชํ  อาทาย  เถรํ  ปทกฺขิณํ  กตฺวา  เวหาสํ   

อพฺภุคฺคนฺตฺวา

  “อโห  ทานํ  ปรมทานํ กสฺสเป  สุปติฏฺฺฅิตนฺติ

 อุทานํ  อุทาเนสิ ฯ

 โส  (สกฺโก)  เอวํ  วตฺวา  เถรํ  วนฺทิตฺวา  สุชํ  อาทาย  เถรํ  ปทกฺขิณํ  กตฺวา  เวหาสํ   

อพฺภุคฺคนฺตฺวา

  “อโห  ทานํ  ปรมทานํ (มยา)  กสฺสเป  สุปติฏฺฺฅิตนฺติ

 อุทานํ  อุทาเนสิ ฯ

 โส  (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะนั้น  วตฺวา ครั้นตรัสแล้ว  เอวํ อย่างนี้  วนฺทิตฺวา ทรงไหว้

แล้ว  เถรํ ซึ่งพระเถระ  อาทาย ทรงพาเอาแล้ว  สุชํ ซึ่งนางสุชาดา  กตฺวา ทรงกระทํา

แล้ว  ปทกฺขิณํ ซึ่งการประทักษิณ  เถรํ กะพระเถระ  อพฺภุคฺคนฺตฺวา เหาะขึ้นแล้ว  

เวหาสํ สู่อากาศ  อุทาเนสิ ทรงเปล่งแล้ว  อุทานํ ซึ่งอุทาน  อิติ ว่า  
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“อโห โอ  ทานํ อ.ทาน  ปรมทานํ อันเป็นทานอย่างยิ่ง  (มยา) 

อันเรา  สุปติฏฺฺฅิตํ ตั้งไว้ดีแล้ว  กสฺสเป ในพระกัสสปะ”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 ท้าวสักกะ ครั้นตรัสอย่างนี้แล้ว ทรงไหว้พระเถระ ทรงพานางสุชาดาทําประทักษิณ

พระเถระ เหาะขึ้นไปสู่อากาศ ทรงเปล่งอุทานนี้ว่า

  “โอ ทาน ที่เป็นบรมทาน เราตั้งไว้ดีแล้วในพระกัสสปะ”

 โส วิเสสนะของ สกฺโกๆ สุทธกัตตาใน อุทาเนสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยา- 

วิเสสนะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิตฺวา  เถรํ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อาทาย  สุชํ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน กตฺวา   

เถรํ อกถิตกัมมะใน กตฺวา  ปทกฺขิณํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อพฺภุคฺคนฺตฺวา  เวหาสํ สัมปาปุณียกัมมะใน อพฺภุคฺคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อุทาเนสิ 

“อโห อัจฉริยัตถะ  ปรมทานํ วิเสสนะของ ทานํๆ วุตตกัมมะใน 

สุปติฏฺฺฅิตํๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน สุปติฏฺฺฅิตํ  

กสฺสเป วิสยาธาระใน สุปติฏฺฺฅิตํ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อุทานํๆ 

อวุตตกัมมะใน อุทาเนสิ ฯ

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

๔๐. เตน  วุตฺตํ  “เอกํ  สมยํ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุุวเน  กลนฺทกนิวาเป ฯ

 เตน  (วจนํ  ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน)  วุตฺตํ  “เอกํ  สมยํ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุุวเน   

กลนฺทกนิวาเป ฯ (เปิดข้อ ๕๔, ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน  วุตฺตํ นําไปแปลในข้อ ๕๔)

 เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “เอกํ  สมยํ ในสมัยหนึ่ง  ภควา อ.พระผู้มี

พระภาคเจ้า  วิหรติ ย่อมประทับ  เวฬุวเน ในพระวิหารชื่อว่าเวฬุุวัน  กลนฺทกนิวาเป 

อันเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแต  ราชคเห ใกล้เมืองราชคฤห์... ฯ

 เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย์ จึงกล่าวว่า “ในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า 

ประทับอยู่ในเวฬุุวัน อันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแต ใกล้กรุงราชคฤห์

 เตน เหตวัตถะ  วจนํ วุตตกัมมะใน วุตฺตํๆ กิตบทกัมมวาจก  ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน  
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อนภิหิตกัตตาใน วุตฺตํ  “เอกํ วิเสสนะของ สมยํๆ ทุติยากาลสัตตมีใน วิหรติ  ภควา 

สุทธกัตตาใน วิหรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ราชคเห สมีปาธาระใน วิหรติ  เวฬุุวเน 

วิสยาธาระใน วิหรติ  กลนฺทกนิวาเป วิเสสนะของ เวฬุุวเน ฯ

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

๔๑. เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  มหากสฺสโป  ปิปฺผลิคุหายํ  วิหรติ,  สตฺตาหํ   

เอกปลฺลงฺเกน  นิสินฺโน  โหติ  อญฺฺฃตรํ  สมาธึ  สมาปชฺชิตฺวา ฯ

 ปน ก็  เตน  โข  สมเยน ในสมัยนั้นแล  มหากสฺสโป อ.พระมหากัสสปะ  อายสฺมา 

ผู้มีอายุ  วิหรติ ย่อมอยู่  ปิปฺผลิคุหายํ ในถํ้าชื่อว่าปิปผลิ,  สมาปชฺชิตฺวา  นิสินฺโน  

เป็นผู้นั่งเข้าแล้ว  สมาธึ ซึ่งสมาธิ  อญฺฃตรํ อย่างใดอย่างหนึ่ง  เอกปลฺลงฺเกน  

โดยบัลลังก์เดียว  สตฺตาหํ ตลอดวันเจ็ด  โหติ ย่อมเป็น ฯ

 ก็ ในสมัยนั้นแล ท่านพระมหากัสสปะ ย่อมอยู่ในถํ้าปิปผลิ นั่งเข้าสมาธิอย่างใดอย่าง

หนึ่ง โดยบัลลังก์เดียว ตลอดสัปดาห์

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  เตน วิเสสนะของ สมเยนๆ ตติยากาลสัตตมีใน วิหรติ และ 

โหติ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  อายสฺมา วิเสสนะของ มหากสฺสโปๆ สุทธกัตตาใน วิหรติ 

และ โหติ  วิหรติ ก็ดี  โหติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปิปฺผลิคุหายํ วิสยาธาระใน วิหรติ,  

สตฺตาหํ อัจจันตสังโยคะใน นิสินฺโน  เอกปลฺลงฺเกน ตติยาวิเสสนะใน นิสินฺโนๆ วิกติ- 

กัตตาใน โหติ  อญฺฺฃตรํ วิเสสนะของ สมาธึๆ สัมปาปุณียกัมมะใน สมาปชฺชิตฺวาๆ 

สมานกาลกิริยาใน นิสินฺโน ฯ  

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

๔๒. อถ  โข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  ตสฺส  สตฺตาหสฺส  อจฺจเยน  ตมฺหา  สมาธิมฺหา   

วุฏฺฺฅาสิ ฯ

 อถ  โข ครั้งนั้นแล  มหากสฺสโป อ.พระมหากัสสปะ  อายสฺมา ผู้มีอายุ  วุฏฺฺฅาสิ ออก

แล้ว  ตมฺหา  สมาธิมฺหา จากสมาธินั้น  อจฺจเยน ในกาลอันล่วงไป  ตสฺส  สตฺตาหสฺส 

แห่งวันเจ็ดนั้น ฯ 

 ครั้งนั้นแล ท่านพระมหากัสสปะ ออกจากสมาธินั้นแล้ว ในกาลอันล่วงไปหนึ่งสัปดาห์

นั้น
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 อถ กาลสัตตมี  โขศัพท์ วจนาลังการะ  อายสฺมา วิเสสนะของ มหากสฺสโปๆ สุทธ- 

กัตตาใน วุฏฺฺฅาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ สตฺตาหสฺสๆ สามี- 

สัมพันธะใน อจฺจเยนๆ ตติยากาลสัตตมีใน วุฏฺฺฅาสิ  ตมฺหา วิเสสนะของ สมาธิมฺหาๆ  

อปาทานใน วุฏฺฺฅาสิ ฯ

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

๔๓. อถ  โข  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  ตมฺหา  สมาธิมฺหา  วุฏฺฺฅิตสฺส  เอตทโหสิ   

‘ยนฺนูนาหํ  ราชคหํ  ปิณฺฑาย  ปวิเสยฺยนฺติ ฯ

 อถ  โข  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  ตมฺหา  สมาธิมฺหา  วุฏฺฺฅิตสฺส  เอตํ  (จินฺตนํ)  อโหสิ  ‘ยนฺนูน  

อหํ  ราชคหํ  ปิณฺฑาย  ปวิเสยฺยนฺติ ฯ

 อถ  โข ครั้งนั้นแล  เอตํ  (จินฺตนํ) อ.ความคิดนั่น  อิติ ว่า  “ยนฺนูน ไฉนหนอ  อหํ อ.เรา  

ปวิเสยฺยํ พึงเข้าไป  ราชคหํ สู่เมืองราชคฤห์  ปิณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต”  อิติ ดังนี้  

อโหสิ ได้มีแล้ว  มหากสฺสปสฺส แก่พระมหากัสสปะ  อายสฺมโต ผู้มีอายุ  วุฏฺฺฅิตสฺส  

ผู้ออกแล้ว  ตมฺหา  สมาธิมฺหา จากสมาธินั้น ฯ

 ครั้งนั้นแล ท่านพระมหากัสสปะผู้ออกจากสมาธิ ได้มีความคิดนี้ว่า “ไฉนหนอ เราพึง

เข้าไปสู่เมืองราชคฤห์ เพื่ิอบิณฑบาต”

 อถ กาลสัตตมี  โขศัพท์ วจนาลังการะ  เอตํ วิเสสนะของ จินฺตนํๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อายสฺมโต วิเสสนะของ มหากสฺสปสฺสๆ สัมปทานใน อโหสิ   

ตมฺหา วิเสสนะของ สมาธิมฺหาๆ อปาทานใน วุฏฺฺฅิตสฺสๆ วิเสสนะของ มหากสฺสปสฺส  

“ยนฺนูน สังกัปปัตถะ  อหํ สุทธกัตตาใน ปวิเสยฺยํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ราชคหํ  

สัมปาปุณียักมมะใน ปวิเสยฺยํ  ปิณฺฑาย สัมปทานใน ปวิเสยฺยํ”  อิติศัพท์ สรูปะใน  

เอตํ  จินฺตนํ ฯ  

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

๔๔. เตน  โข  ปน  สมเยน  ปญฺฺจมตฺตานิ  เทวตาสตานิ  อุสฺสุกฺกํ  อาปนฺนานิ  โหนฺติ   

อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  ปิณฺฑปาตปฺปฏฺิลาภาย ฯ

 ปน ก็  เตน  โข  สมเยน ในสมัยนั้นแล  เทวตาสตานิ อ.ร้อยแห่งเทวดา ท.   

ปญฺจมตฺตานิ มีห้าเป็นประมาณ  อาปนฺนานิ เป็นผู้ถึงแล้ว  อุสฺสุกฺกํ ซึ่งความขวาน 
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ขวาย   ปิณฺฑปาตปฺปฏฺิลาภาย เพื่ออันได้เฉพาะซึ่งบิณฑบาต  มหากสฺสปสฺส  

แก่พระมหากัสสปะ  อายสฺมโต ผู้มีอายุ  โหนฺติ ย่อมเป็น ฯ

  ก็ ในสมัยนั้นแล เทวดาประมาณ ๕๐๐ องค์ ถึงความขวานขวายเพื่อจะได้บิณฑบาต 

แก่ท่านพระมหากัสสปะ

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  เตน วิเสสนะของ สมเยนๆ ตติยากาลสัตตมีใน โหนฺติ   

โขศัพท์ วจนาลังการะ  ปญฺฺจมตฺตานิ วิเสสนะของ เทวตาสตานิๆ สุทธกัตตาใน  

โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุกฺสุกฺกํ สัมปาปุณียกัมมะใน อาปนฺนานิๆ วิกติ- 

กัตตาใน โหนฺติ  อายสฺมโต วิเสสนะของ มหากสฺสปสฺสๆ สัมปทานใน ปิณฺฑปาตปฺ- 

ปฏฺิลาภายๆ สัมปทานใน อุสฺสุกฺกํ ฯ

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

๔๕. อถ  โข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  ตานิ  ปญฺฺจมตฺตานิ  เทวตาสตานิ  ปฏฺิกฺขิปิตฺวา  

ปุพฺพณฺหสมยํ  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  ราชคหํ  ปิณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ

 อถ  โข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  ตานิ  ปญฺฺจมตฺตานิ  เทวตาสตานิ  ปฏฺิกฺขิปิตฺวา  ปุพฺพณฺหสมยํ   

นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรํ  อาทาย  ราชคหํ  ปิณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ

 อถ  โข ครั้งนั้นแล  มหากสฺสโป อ.พระมหากัสสปะ  อายสฺมา ผู้มีอายุ  ปฏฺิกฺขิปิตฺวา  

ห้ามแล้ว  เทวตาสตานิ ซึ่งร้อยแห่งเทวดา ท.  ปญฺจมตฺตานิ มีห้าเป็นประมาณ  

ตานิ เหล่านั้น  นิวาเสตฺวา นุ่งแล้ว  ปุพฺพณฺหสมยํ ในสมัยอันเป็นเบื้องต้นแห่งวัน  

อาทาย ถือเอาแล้ว  ปตฺตจีวรํ ซึ่งบาตรและจีวร  ปาวิสิ ได้เข้าไปแล้ว  ราชคหํ สู่

เมืองราชคฤห์  ปิณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต ฯ

 ครั้งนั้นแล ท่านพระมหากัสสปะ ห้ามเทวดาประมาณ ๕๐๐ องค์เหล่านั้น นุ่งในเวลา

เช้า ถือเอาบาตรจีวร เข้าไปสู่เมืองราชคฤห์ เพื่อบิณฑบาต

 อถ กาลสัตตมี  โขศัพท์ วจนาลังการะ  อายสฺมา วิเสสนะของ มหากสฺสโปๆ สุทธ- 

กัตตาใน ปาวิสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตานิ ก็ดี  ปญฺฺจมตฺตานิ ก็ดี วิเสสนะของ เทว

ตาสตานิๆ อวุตตกัมมะใน ปฏฺิกฺขิปิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิวาเสตฺวา  ปุพฺพณฺหสมยํ 

ทุติยากาลสัตตมีใน นิวาเสตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาทาย  ปตฺตจีวรํ อวุตตกัมมะใน 

อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน ปาวิสิ  ราชคหํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาวิสิ  ปิณฺฑาย 
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สัมปทานใน ปาวิสิ ฯ

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

๔๖. เตน  โข  ปน  สมเยน  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  ปิณฺฑปาตํ   

ทาตุกาโม  โหติ  เปสการกวณฺณํ  อภินิมินิตฺวา  ตนฺตํ  วายมาโน,  สุชาตา  อสุรกญฺฺฃา  

ตสรํ  วฏฺฺเฏฺติ ฯ

 เตน  โข  ปน  สมเยน  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  ปิณฺฑปาตํ  ทาตุกาโม  

โหติ  เปสการกวณฺณํ  อภินิมินิตฺวา  ตนฺตํ  วายมาโน,  สุชาตา  อสุรกญฺฺฃา  ตสรํ  วฏฺฺเฏฺติ ฯ

 ปน ก็  เตน  โข  สมเยน ในสมัยนั้นแล  สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  เทวานมินฺโท ผู้เป็นจอม

แห่งเทพ  ทาตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่อันถวาย  ปิณฺฑปาตํ ซึ่งบิณฑบาต  มหากสฺสปสฺส 

แก่พระมหากัสสปะ  อายสฺมโต ผู้มีอายุ  โหติ ย่อมเป็น  อภินิมินิตฺวา ทรงเนรมิตแล้ว  

เปสการวณฺณํ ซึ่งเพศแห่งบุคคลผู้กระทําซึ่งหูก  วายมาโน ทรงทออยู่  ตนฺตํ ซึ่งหูก,  

อสุรกญฺฃา อ.นางอสุรกัญญา  สุชาตา ชื่อว่าสุชาดา  วฏฺฺเฏฺติ กรออยู่  ตสรํ ซึ่งหลอด 

ฯ

 ก็ ในสมัยนั้นแล ท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพ มีความประสงค์จะถวายบิณฑบาตแก่ท่าน

พระมหากัสสปะ ทรงเนรมิตเพศเป็นช่างหูก ทรงทอหูกอยู่, นางอสุรกัญญาชื่อว่า

สุชาดา กรอหลอด

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  เตน วิเสสนะของ สมเยนๆ ตติยากาลสัตตมีใน โหติ   

โขศัพท์ วจนาลังการะ  เทวานมินฺโท วิเสสนะของ สกฺโกๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อายสฺมโต วิเสสนะของ มหากสฺสปสฺสๆ สัมปทานใน ทาตุกาโม   

ปิณฺฑปาตํ อวุตตกัมมะใน ทาตุกาโมๆ วิกติกัตตาใน โหติ  เปสการวณฺณํ อวุตตกัมมะ  

ใน อภินิมินิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วายมาโน  ตนฺตํ อวุตตกัมมะใน วายมาโนๆ  

อัพภัตรกิริยาของ สกฺโก,  สุชาตา สัญญาวิเสสนะของ อสุรกญฺฺฃาๆ สุทธกัตตาใน 

วฏฺฺเฏฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสรํ อวุตตกัมมะใน วฏฺฺเฏฺติ ฯ

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

๔๗. อถ  โข  อายสฺมา  มหากสฺสโป,  เยน  สกฺกสฺส  เทวานมินฺทสฺส  นิเวสนํ,  เตนุปสงฺกมิ;  
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 อถ  โข  อายสฺมา  มหากสฺสโป,  เยน  (ทิสาภาเคน)  สกฺกสฺส  เทวานมินฺทสฺส  นิเวสนํ  (อตฺถิ),  

เตน  (ทิสาภาเคน)  อุปสงฺกมิ;  

 อถ  โข ครั้งนั้นแล  มหากสฺสโป อ.พระมหากัสสปะ  อายสฺมา ผู้มีอายุ  อุปสงฺกมิ 

เข้าไปหาแล้ว  เตน  (ทิสาภาเคน) ใน-,  นิเวสนํ อ.ที่เป็นที่อยู่  สกฺกสฺส ของท้าว

สักกะ  เทวานมินฺทสฺส ผู้เป็นจอมแห่งเทพ  (อตฺถิ) มีอยู่  เยน  (ทิสาภาเคน) ในส่วน

แห่งทิศใด, -ส่วนแห่งทิศนั้น ฯ

 ครั้งนั้นแล ท่านพระมหากัสสปะ เข้าไปถึงที่อยู่ของท้าวสักกะ ผู้เป็นจอมเทพ

 อถ กาลสัตตมี  โขศัพท์ วจนาลังการะ  อายสฺมา วิเสสนะของ มหากสฺสโปๆ สุทธ- 

กัตตาใน อุปสงฺกมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  นิเวสนํ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  เยน วิเสสนะของ ทิสาภาเคนๆ ตติยาวิสยาธาระใน อตฺถิ  สกฺกสฺส  

สามีสัมพันธะใน นิเวสนํ  เทวานมินฺทสฺส วิเสสนะของ สกฺกสฺส,  เตน วิเสสนะของ  

ทิสาภาเคนๆ ตติยาวิสยาธาระใน อุปสงฺกมิ ฯ 

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

๔๘. อทฺทสา  โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อายสฺมนฺตํ  มหากสฺสปํ  ทูรโตว  อาคจฺฉนฺตํ;   

ทิสฺวา  ฆรา  นิกฺขมิตฺวา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  หตฺถโต  ปตฺตํ  คเหตฺวา  ฆรํ  ปวิสิตฺวา   

ฆฏฺิโอทนํ  อุทฺธริตฺวา  ปตฺตํ  ปูเรตฺวา  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  อทาสิ ฯ

 อทฺทสา  โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อายสฺมนฺตํ  มหากสฺสปํ  ทูรโตว  อาคจฺฉนฺตํ;  (สกฺโก)  ทิสฺวา  

ฆรา  นิกฺขมิตฺวา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  หตฺถโต  ปตฺตํ  คเหตฺวา  ฆรํ  ปวิสิตฺวา  ฆฏฺิโอทนํ  อุทฺธริตฺวา  

ปตฺตํ  ปูเรตฺวา  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  อทาสิ ฯ

 สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  เทวานมินฺโท ผู้เป็นจอมแห่งเทพ  อทฺทสา  โข ได้ทรงเห็นแล้วแล  

มหากสฺสปํ ซึ่งพระมหากัสสปะ  อายสฺมนฺตํ ผู้มีอายุ  อาคจฺฉนฺตํ ผู้มาอยู่  ทูรโตว 

แต่ที่ไกลเทียว;  (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะ  ทิสฺวา ครั้นทรงเห็นแล้ว  นิกฺขมิตฺวา เสด็จออก

ไปแล้ว  ฆรา จากเรือน  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ทรงต้อนรับแล้ว  คเหตฺวา ทรงรับเอาแล้ว  

ปตฺตํ ซึ่งบาตร  หตฺถโต จากมือ  ปวิสิตฺวา เสด็จเข้าไปแล้ว  ฆรํ สู่เรือน  อุทฺธริตฺวา 

ทรงคดขึ้นแล้ว  ฆฏฺิโอทนํ ซึ่งข้าวสุกในหม้อ  ปุตฺตํ ยังบาตร  ปูเรตฺวา ให้เต็มแล้ว   

อทาสิ ได้ทรงถวายแล้ว  มหากสฺสปสฺส แก่พระมหากัสสปะ  อายสฺมโต ผู้มีอายุ ฯ
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 ท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพ ได้ทรงเห็นท่านพระมหากัสสปะแล ผู้กําลังมาแต่ที่ไกลเทียว, 

ท้าวสักกะ ครั้นทรงเห็นแล้ว เสด็จออกไปจากเรือน ทรงต้อนรับแล้ว  ทรงรับเอาบาตร

จากมือ เสด็จเข้าไปเรือน ทรงคดข้าวสุกในหม้อ ยังบาตรให้เต็ม ทรงได้ถวายแก่ท่าน

พระมหากัสสปะ 

 สกฺโก สุทธกัตตาใน อทฺทสาๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โขศัพท์ วจนาลังการะ   

เทวานมินฺโท วิเสสนะของ สกฺโก  อายสฺมนฺตํ วิเสสนะของ มหากสฺสปํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน อทฺทสา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ทูรโตๆ อปาทานใน อาคจฺฉนฺตํๆ วิเสสนะ 

ของ มหากสฺสปํ,  สกฺโก สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทิสฺวา  

ปุพพกาล กิริยาใน นิกฺขมิตฺวา  ฆรา อปาทานใน นิกฺขมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปจฺจุคฺคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คเหตฺวา  หตฺถโต อปาทานใน คเหตฺวา  ปตฺตํ  

อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปวิสิตฺวา  ฆรํ สัมปาปุณียกัมมะใน  

ปวิสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุทฺธริตฺวา  ฆฏฺิโอทนํ อวุตตกัมมะใน อุทฺธริตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปูเรตฺวา  ปตฺตํ การิตกัมมะใน ปูเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทาสิ  

อายสฺมโต วิเสสนะของ มหากสฺสปสฺสๆ สัมปทานใน อทาสิ ฯ

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

๔๙. โส  อโหสิ  ปิณฺฑปาโต  อเนกสูโป  อเนกพฺยญฺฺชโน ฯ

 โส  ปิณฺฑปาโต อ.บิณฑบาตนั้น  อเนกสูโป เป็นบิณฑบาตมีแกงมิใช่หนึ่ง  อเนก-

พฺยญฺชโน เป็นบิณฑบาตมีกับมิใช่หนึ่ง  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 บิณฑบาตนั้น ได้มีแกงหลายอย่าง มีกับหลายอย่าง

 โส วิเสสนะของ ปิณฺฑปาโตๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อเนกสูโป 

ก็ดี  อเนกพฺยญฺฺชโน ก็ดี วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

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

๕๐. อถ  โข  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  เอตทโหสิ  “โก  นุ  โข  อยํ  สตฺโต,  ยสฺสายํ   

เอวรูโป  อิทฺธานุภาโวติ ฯ

 อถ  โข  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  เอตํ  (จินฺตนํ)  อโหสิ  “โก  นุ  โข  อยํ  สตฺโต,  ยสฺส  (สตฺตสฺส)  

อยํ  เอวรูโป  อิทฺธานุภาโว  (อตฺถิ)”  อิติ ฯ
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 อถ  โข ครั้งนั้นแล  เอตํ  (จินฺตนํ) อ.ความคิดนั่น  อิติ ว่า  “อิทฺธานุภาโว อ.อานุภาพ

ของฤทธิ�  เอวรูโป อันมีอย่างนี้เป็นรูป  อยํ นี้  ยสฺส  (สตฺตสฺส) ของสัตว์ใด  (อตฺถิ) 

มีอยู่,  อยํ  (สตฺโต) อ.สัตว์นี้  โก  นุ  โข คือ อ.ใครหนอแล”  อิติ ดังนี้  อโหสิ ได้มีแล้ว 

มหากสฺสปสฺส แก่พระมหากัสสปะ  อายสฺมโต ผู้มีอายุ ฯ

   ครั้งนั้นแล ท่านพระมหากัสสปะ ได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “อิทธานุภาพอันเห็นปานนี้นี้ 

ของสัตว์ใด มีอยู่, สัตว์นี้ คือใครหนอแล”

 อถ กาลสัตตมี  โขศัพท์ วจนาลังการะ  เอตํ วิเสสนะของ จินฺตนํๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อายสฺมโต วิเสสนะของ มหากสฺสปสฺสๆ สัมปทานใน อโหสิ  

“โก วิเสสลาภีของ สตฺโต  อยํ วิเสสนะของ สตฺโตๆ ลิงคัตถะ  นุศัพท์ สังกัปปัตถะ   

โขศัพท์ วจนาลังการะ,  อยํ ก็ดี  เอวรูโป ก็ดี วิเสสนะของ อิทฺธานุภาโวๆ สุทธกัตตาใน 

อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยสฺส วิเสสนะของ สตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อิทฺธา- 

นุภาโว”  อิติศัพท์ สรูปะใน เอตํ  จินฺตนํ ฯ

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

๕๑. อถ  โข  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  เอตทโหสิ  “สกฺโก  โข  อยํ  เทวานมินฺโทติ ฯ

 อถ  โข  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  เอตํ  (จินฺตนํ)  อโหสิ  “สกฺโก  โข  อยํ  (สตฺโต)  เทวานมินฺโทติ 

ฯ

   อถ  โข ครั้งนั้นแล  เอตํ  (จินฺตนํ) อ.ความคิดนั่น  อิติ ว่า  “อยํ  (สตฺโต) อ.สัตว์นี้   

สกฺโก  โข คือ อ.ท้าวสักกะ  เทวานมินฺโท ผู้เป็นจอมแห่งเทพแล”  อิติ ดังนี้  อโหสิ  

ได้มีแล้ว  มหากสฺสปสฺส แก่พระมหากัสสปะ  อายสฺมโต ผู้มีอายุ ฯ

 ทีนั้นแล ท่านพระมหากัสสปะ ได้มีความคิดนี้ว่า “สัตว์นี้ คือท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพ

แล”

 อถ กาลสัตตมี  โขศัพท์ วจนาลังการะ  เอตํ วิเสสนะของ จินฺตนํๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อายสฺมโต วิเสสนะของ มหากสฺสปสฺสๆ สัมปทานใน อโหสิ  

“เทวานมินฺโท วิเสสนะของ สกฺโกๆ วิเสสลาภีของ สตฺโต  อยํ วิเสสนะของ สตฺโตๆ  

ลิงคัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน เอตํ  จินฺตนํ ฯ

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



วรรค] ๑๐. เรื่่�องพรื่ะมหากััสสปเถรื่ะ 67

๕๒. วิทิตฺวา  สกฺกํ  เทวานมินฺทํ  เอตทโวจ  “กตํ  โข  เต  อิทํ  โกสิย,  มา  ปุนปิ  เอวรูป-

มกาสีติ ฯ

 (มหากสฺสโป)  วิทิตฺวา  สกฺกํ  เทวานมินฺทํ  เอตํ  (วจนํ)  อโวจ  “กตํ  โข  เต  อิทํ  (กมฺมํ)  โกสิย,  

(ตฺวํ)  มา  ปุนปิ  เอวรูปํ  (กมฺมํ)  อกาสีติ ฯ

 (มหากสฺสโป) อ.พระมหากัสสปะ  วิทิตฺวา ครั้นรู้แล้ว  อโวจ ได้กล่าวแล้ว  เอตํ  

(วจนํ) ซึ่งคํานั่น  สกฺกํ กะท้าวสักกะ  เทวานมินฺทํ ผู้เป็นจอมแห่งเทพ  อิติ ว่า   

“โกสิย ดูก่อนท่านโกสิยะ  อิทํ  (กมฺมํ) อ.กรรมนี้  เต อันพระองค์  กตํ  โข กระทําแล้ว

แล,  (ตฺวํ) อ.พระองค์  มา  อกาสิ อย่าได้กระทําแล้ว  (กมฺมํ) ซึ่งกรรม  เอวรูปํ อันมี

อย่างนี้เป็นรูป  ปุนปิ แม้อีก”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระมหากัสสปะ ครั้นรู้แล้ว ได้กล่าวคํานี้กะท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่า “ท่านโกสิยะ 

กรรมนี้ พระองค์ ทําแล้วแล, พระองค์ อย่าได้ทํากรรมอันเห็นปานนี้แม้อีก”

 มหากสฺสโป สุทธกัตตาใน อโวจๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วิทิตฺวา ลักขณัตถะ  สกฺกํ 

อกถิตกัมมะใน อโวจ  เทวานมินฺทํ วิเสสนะของ สกฺกํ  เอตํ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตต- 

กัมมะใน อโวจ  “โกสิย อาลปนะ  อิทํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบท 

กัมมวาจก  โขศัพท์ วจนาลังการะ  เต อนภิหิตกัตตาใน กตํ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏฺิเสธะใน อกาสิ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ปุนๆ 

กิริยาวิเสสนะใน อกาสิ  เอวรูปํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน อกาสิ”  อิติศัพท์  

สรูปะใน เอตํ  วจนํ ฯ 

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

๕๓. “อมฺหากํปิ  ภนฺเต  กสฺสป  ปุญฺฺเฃนตฺโถ,  อมฺหากํปิ  ปุญฺฺเฃน  กรณียนฺติ ฯ

 (สกฺโก)  “อมฺหากํปิ  ภนฺเต  กสฺสป  ปุญฺฺเฃน  อตฺโถ  (อตฺถิ),  อมฺหากํปิ  (ปุคฺคเลน)  ปุญฺฺเฃน  

กรณียํ  (กิจฺจํ  อตฺถิ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะ  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “กสฺสป ข้าแต่ท่านกัสสปะ  ภนฺเต  

ผู้เจริญ  อตฺโถ อ.ความต้องการ  ปุญฺเฃน ด้วยบุญ  (อตฺถิ) มีอยู่  อมฺหากํปิ แม้แก่

กระผม ท.,  (กิจฺจํ) อ.กิจ  (ปุคฺคเลน)  กรณียํ อัน- อันบุคคล -ควรกระทํา  ปุญฺเฃน 

ด้วยบุญ  (อตฺถิ) มีอยู่  อมฺหากํปิ แม้แก่กระผม ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 ท้าวสักกะ ตรัสว่า “ท่านกัสสปะผู้เจริญ ความต้องการด้วยบุญ มีอยู่แม้แก่พวกกระผม, 

กิจที่ควรทําด้วยบุญมีอยู่ แม้แก่พวกกระผม”

 สกฺโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต วิเสสนะของ กสฺสปๆ 

อาลปนะ  อตฺโถ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้า

กับ อมฺหากํๆ สัมปทานใน อตฺถิ  ปุญฺฺเฃน ตติยาวิเสสนะใน อตฺโถ,  กรณียํ วิเสสนะ

ของ กิจฺจํๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ 

อมฺหากํๆ สัมปทานใน อตฺถิ  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน กรณียํ  ปุญฺฺเฃน กรณะใน 

กรณียํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๕๔. อถ  โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อายสฺมนฺตํ  มหากสฺสปํ  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณํ  กตฺวา  

เวหาสํ  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  อากาเส  อนฺตลิกฺเข  ติกฺขตฺตุํ  อุทานํ  อุทาเนสิ 

  ‘อโห  ทานํ  ปรมทานํ กสฺสเป  สุปติฏฺฺฅิตํ, 

  อโห  ทานํ  ปรมทานํ กสฺสเป  สุปติฏฺฺฅิตํ,

  อโห  ทานํ  ปรมทานํ กสฺสเป  สุปติฏฺฺฅิตนฺติ ฯ

 อถ  โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อายสฺมนฺตํ  มหากสฺสปํ  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณํ  กตฺวา  เวหาสํ  

อพฺภุคฺคนฺตฺวา  อากาเส  อนฺตลิกฺเข  ติกฺขตฺตุํ  อุทานํ  อุทาเนสิ 

  ‘อโห  ทานํ  ปรมทานํ (มยา)  กสฺสเป  สุปติฏฺฺฅิตํ, 

  อโห  ทานํ  ปรมทานํ (มยา)  กสฺสเป  สุปติฏฺฺฅิตํ,

  อโห  ทานํ  ปรมทานํ (มยา)  กสฺสเป  สุปติฏฺฺฅิตนฺติ ฯ

 อถ  โข ครั้งนั้นแล  สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  เทวานมินฺโท ผู้เป็นจอมแห่งเทพ   

อภิวาเทตฺวา ทรงไหว้แล้ว  มหากสฺสปํ ซึ่งพระมหากัสสปะ  อายสฺมนฺตํ ผู้มีอายุ   

กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  ปทกฺขิณํ ซึ่งการประทักษิณ  อพฺภุคฺคนฺตฺวา เสด็จเหาะขึ้น

แล้ว  เวหาสํ สู่อากาศ  อุทาเนสิ ทรงเปล่งแล้ว  อุทานํ ซึ่งอุทาน  ติกฺขตฺตุํ สามครั้ง  

อนฺตลิกฺเข บนท้องฟ้า  อากาเส อันเป็นอากาศ  อิติ ว่า

‘อโห โอ  ทานํ อ.ทาน  ปรมทานํ อันเป็นทานอย่างยิ่ง  (มยา) 

อันเรา  สุปติฏฺฺฅิตํ ตั้งไว้ดีแล้ว  กสฺสเป ในพระกัสสปะ,  อโห 

โอ  ทานํ อ.ทาน  ปรมทานํ อันเป็นทานอย่างยิ่ง  (มยา) อัน
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เรา  สุปติฏฺฺฅิตํ ตั้งไว้ดีแล้ว  กสฺสเป ในพระกัสสปะ,  อโห โอ  

ทานํ อ.ทาน  ปรมทานํ อันเป็นทานอย่างยิ่ง  (มยา) อันเรา   

สุปติฏฺฺฅิตํ ตั้งไว้ดีแล้ว  กสฺสเป ในพระกัสสปะ’  อิติ ดังนี้”  

 อิติ ดังนี้

 (ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน) อันพระธรรมสังคาหกาจารย์  วุตฺตํ กล่าวแล้ว ฯ (เริ่มข้อ ๔๐)

 ทีนั้น ท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพ ทรงไหว้ท่านพระมหากัสสปะ ทรงทําประทักษิณ แล้ว

เสด็จเหาะขึ้นสู่อากาศ ทรงเปล่งอุทาน ๓ ครั้ง บนท้องฟ้าที่เป็นอากาศว่า

“โอ ทาน ที่เป็นบรมทาน เราตั้งไว้ดีแล้วในพระกัสสปะ, โอ 

ทาน ที่เป็นบรมทาน เราตั้งไว้ดีแล้วในพระกัสสปะ, โอ ทาน ที่

เป็นบรมทาน เราตั้งไว้ดีแล้วในพระกัสสปะ”

 อถ กาลสัตตมี  โขศัพท์ วจนาลังการะ  เทวานมินฺโท วิเสสนะของ สกฺโกๆ สุทธกัตตา 

ใน อุทาเนสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อายสฺมนฺตํ วิเสสนะของ มหากสฺสปํๆ อวุตต- 

กัมมะใน อภิวาเทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  ปทกฺขิณํ ๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อพฺภุคฺคนฺตฺวา  เวหาสํ สัมปาปุณียกัมมะใน อพฺภุคฺคนฺตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อุทาเนสิ  อากาเส วิเสสนะของ อนฺตลิกฺเขๆ วิสยาธาระใน อุทาเนสิ  

ติกฺขตฺตุํ กิริยาวิเสสนะใน อุทาเนสิ  อุทานํ อวุตตกัมมะใน อุทาเนสิ

‘อโห อัจฉริยัตถะ  ปรมทานํ วิเสสนะของ ทานํๆ วุตตกัมมะใน 

สุปติฏฺฺฅิตํๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน สุปติฏฺฺฅิตํ  

กสฺสเป วิสยาธาระใน สุปติฏฺฺฅิตํ,  อโห อัจฉริยัตถะ  ปรมทานํ  

วิเสสนะของ ทานํๆ วุตตกัมมะใน สุปติฏฺฺฅิตํๆ กิตบทกัมมวาจก  

มยา อนภิหิตกัตตาใน สุปติฏฺฺฅิตํ  กสฺสเป วิสยาธาระใน สุปติฏฺฺฅิตํ,  

อโห อัจฉริยัตถะ  ปรมทานํ วิเสสนะของ ทานํๆ วุตตกัมมะใน 

สุปติฏฺฺฅิตํๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน สุปติฏฺฺฅิตํ   

กสฺสเป วิสยาธาระใน สุปติฏฺฺฅิตํ’  อิติศัพท์ สรูปะใน อุทานํ”   

อิติศัพท์ สรูปะใน วจนํ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๕. ภควา  วิหาเร  ฅิโต เอว  ตสฺส  สทฺทํ  สุตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา  “ปสฺสถ  ภิกฺขเว  สกฺกํ  

เทวานมินฺทํ  อุทานํ  อุทาเนตฺวา  อากาเสน  คจฺฉนฺตนฺติ  อาห ฯ

 ภควา  วิหาเร  ฅิโต เอว  ตสฺส  (สกฺกสฺส)  สทฺทํ  สุตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา  “(ตุมฺเห)  ปสฺสถ  

ภิกฺขเว  สกฺกํ  เทวานมินฺทํ  อุทานํ  อุทาเนตฺวา  อากาเสน  คจฺฉนฺตนฺติ  อาห ฯ

 ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  ฅิโต เอว ทรงดํารงอยู่แล้วเทียว  วิหาเร ในพระ

วิหาร  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  สทฺทํ ซึ่งเสียง  ตสฺส  (สกฺกสฺส) ของท้าวสักกะนั้น   

อามนฺเตตฺวา ตรัสเรียกแล้ว  ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท.  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า “ภิกฺขเว  

ดูก่อนภิกษุ ท.  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  ปสฺสถ จงดู  สกฺกํ ซึ่งท้าวสักกะ  เทวานมินฺทํ ผู้เป็น

จอมแห่งเทพ  อุทานํ  อุทาเนตฺวา  อากาเสน  คจฺฉนฺตํ ผู้เปล่งแล้ว ซึ่งอุทาน ไปอยู่  

ทางอากาศ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงดํารงอยู่ในพระวิหารนั่นแหละ ทรงสดับเสียงของท้าวสักกะ

นั้น ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงดูท้าวสักกะผู้เป็นจอม

เทพ ผู้เปล่งอุทานไปอยู่ทางอากาศ”

 ภควา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วิหาเร วิสยาธาระใน ฅิโต  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ ฅิโตๆ วิเสสนะของ ภควา  ตสฺส วิเสสนะของ สกฺกสฺสๆ สามีสัมพันธะ

ใน สทฺทํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อามนฺเตตฺวา  ภิกฺขู อวุตตกัมมะ 

ใน อามนฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “ภิกฺขเว อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน 

ปสฺสถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สกฺกํ อวุตตกัมมะใน ปสฺสถ  เทวานมินฺทํ วิเสสนะ

ของ สกฺกํ  อุทานํ อวุตตกัมมะใน อุทาเนตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน คจฺฉนฺตํ  อากาเสน  

ตติยาวิเสสนะใน คจฺฉนฺตํๆ วิเสสนะของ สกฺกํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๖. “กึ  ปน  เตน  กตํ  ภนฺเตติ ฯ

 (ภิกฺขู)  “กึ  (กมฺมํ)  ปน  เตน  (สกฺเกน)  กตํ  ภนฺเตติ  (ปุจฺฉึสุ) ฯ

 (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  (ปุจฺฉึสุ) ทูลถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ปน 

ก็  กึ  (กมฺมํ) อ.กรรมอะไร  เตน  (สกฺเกน) อันท้าวสักกะนั้น  กตํ กระทําแล้ว”  อิติ 

ดังนี้ ฯ
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 พวกภิกษุ ทูลถามว่า “ก็ กรรมอะไร ท้าวสักกะนั้น ทําแล้ว พระเจ้าข้า”

 ภิกฺขู สุทธกัตตาใน ปุจฺฉึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ปนศัพท์  

วากยารัมภโชตกะ  กึ วิเสสนะของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบทกัมมวาจก  เตน  

วิเสสนะของ สกฺเกนๆ อนภิหิตกัตตาใน กตํ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉึสุ ฯ

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

๕๗. “วญฺฺเจตฺวา  เตน  มยฺหํ  ปุตฺตสฺส  กสฺสปสฺส  ปิณฺฑปาโต  ทินฺโน,  ตํ  ทตฺวา  ตุฏฺฺฅ- 

มานโส  อุทานํ  อุทาเนนฺโต  คจฺฉตีติ ฯ

 (ภควา)  “วญฺฺเจตฺวา  เตน  (สกฺเกน)  มยฺหํ  ปุตฺตสฺส  กสฺสปสฺส  ปิณฺฑปาโต  ทินฺโน,  (สกฺโก)   

ตํ  (ปิณฺฑปาตํ)  ทตฺวา  ตุฏฺฺฅมานโส  อุทานํ  อุทาเนนฺโต  คจฺฉตีติ  (อาห) ฯ

 (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ปิณฺฑปาโต อ.บิณฑบาต  

เตน  (สกฺเกน) อันท้าวสักกะนั้น  วญฺเจตฺวา ลวงแล้ว  ทินฺโน ถวายแล้ว  กสฺสปสฺส 

แก่พระกัสสปะ  ปุตฺตสฺส ผู้เป็นบุตร  มยฺหํ ของเรา,  (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะ  ทตฺวา 

ครั้นถวายแล้ว  ตํ  (ปิณฑปาตํ) ซึ่งบิณฑบาตนั้น  ตุฏฺฺฅมานโส มีใจอันยินดีแล้ว   

อุทาเนนฺโต เปล่งอยู่  อุทานํ ซึ่งอุทานํ  คจฺฉติ ย่อมไป”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า “บิณฑบาต ท้าวสักกะ ลวงถวายแก่พระกัสสปะผู้เป็นบุตร

ของเรา, ท้าวสักกะ ครั้นถวายบิณฑบาตนั้น มีใจยินดี เปล่งอุทานไปอยู่”

 ภควา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปิณฺฑปาโต วุตตกัมมะใน ทินฺโนๆ 

กิตบทกัมมวาจก  วญฺฺเจตฺวา สมานกาลกิริยาใน ทินฺโน  เตน วิเสสนะของ สกฺเกนๆ  

อนภิหิตกัตตาใน ทินฺโน  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน ปุตฺตสฺสๆ วิเสสนะของ กสฺสปสฺสๆ 

สัมปทานใน ทินฺโน,  สกฺโก สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะ

ของ ปิณฺฑปาตํๆ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ตุฏฺฺฅมานโสๆ วิเสสนะ

ของ สกฺโก  อุทานํ อวุตตกัมมะใน อุทาเนนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สกฺโก”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาห ฯ

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

๕๘. “เถรสฺส  ปิณฺฑปาตํ  ทาตุํ  วฏฺฺฏฺตีติ  กถนฺเตน  ภนฺเต  ฃาตนฺติ ฯ
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 (ภิกฺขู)  “(มยา)  เถรสฺส  ปิณฺฑปาตํ  ทาตุํ  วฏฺฺฏฺตีติ  (อิทํ  การณํ)  กถํ  เตน  (สกฺเกน)  ภนฺเต   

ฃาตนฺติ  (ปุจฺฉึสุ) ฯ

 (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  ปุจฺฉึสุ ทูลถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  (อิทํ  

การณํ) อ.เหตุนี้  อิติ วา่  ‘(มยา)  เถรสฺส  ปิณฺฑปาตํ  ทาตุํ อ.อัน- อันเรา -ถวาย ซึ่ง

บิณฑบาต แก่พระเถระ  วฏฺฺฏฺติ ย่อมควร’  อิติ ดังนี้  เตน  (สกฺเกน) อันท้าวสักกะนั้น  

ฃาตํ รู้แล้ว  กถํ อย่างไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกภิกษุ ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท้าวสักกะรู้เหตุนี้ว่า ‘การที่เราถวาย

บิณฑบาตแก่พระเถระ ย่อมควร’ ดังนี้ ได้อย่างไร ?”

 ภิกฺขู สุทธกัตตาใน ปุจฺฉึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อิทํ วิเสสนะ

ของ การณํๆ วุตตกัมมะใน ฃาตํๆ กิตบทกัมมวาจก  ‘ทาตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฺฏฺติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน ทาตุํ  เถรสฺส สัมปทานใน ทาตุํ   

ปิณฺฑปาตํ อวุตตกัมมะใน ทาตุํ’  อิติศัพท์ สรูปะใน อิทํ  การณํ  กถํ ปุจฉนัตถะ  เตน  

วิเสสนะของ สกฺเกนๆ อนภิหิตกัตตาใน ฃาตํ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉึสุ ฯ

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

๕๙. “ภิกฺขเว  มม  ปุตฺตสทิสนฺนาม  ปิณฺฑปาติกํ  เทวาปิ  มนุสฺสาปิ  ปิหยนฺตีติ  วตฺวา  สยํปิ  

อุทานํ  อุทาเนสิ ฯ

 (ภควา)  “ภิกฺขเว  มม  ปุตฺตสทิสํ  นาม  ปิณฺฑปาติกํ  (ภิกฺขุํ)  เทวาปิ  มนุสฺสาปิ  ปิหยนฺตีติ   

วตฺวา  สยํปิ  อุทานํ  อุทาเนสิ ฯ

 (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.   

เทวาปิ อ.เทวดา ท. บ้าง  มนุสฺสาปิ อ.มนุษย์ ท. บ้าง  ปิหยนฺติ ย่อมปรารถนา  

(ภิกฺขุํ) ซึ่งภิกษุ  ปิณฺฑปาติกํ ผู้เที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตเป็นปกติ  ปุตฺตสทิสํ  นาม  

ชื่อผู้เช่นกับด้วยบุตร  มม ของเรา”  อิติ ดังนี้  อุทาเนสิ ทรงเปล่งแล้ว  อุทานํ ซึ่งพระ

อุทาน  สยํปิ แม้ด้วยพระองค์เอง ฯ

 พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เหล่าเทวดาบ้าง พวกมนุษย์บ้าง ย่อม

ปรารถนาภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร ชื่อผู้เช่นกับบุตรของเรา” แล้วทรงเปล่ง 

พระอุทาน แม้ด้วยพระองค์เอง
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 ภควา สุทธกัตตาใน อุทาเนสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขเว อาลปนะ  อปิ สอง

ศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เทวา และ มนุสฺสา  เทวา ก็ดี  มนุสฺสา ก็ดี สุทธกัตตาใน 

ปิหยนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน ปุตฺตสทิสํ  นามศัพท์  

สัญญาโชตกะเข้ากับ ปุตฺตสทิสํๆ ก็ดี  ปิณฺฑปาติกํ ก็ดี วิเสสนะของ ภิกฺขุํๆ อวุตต- 

กัมมะใน ปิหยนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุทาเนสิ  อปิศัพท์ 

อเปกขัตถะเข้ากับ สยํๆ กรณะใน อุทาเนสิ  อุทานํ อวุตตกัมมะใน อุทาเนสิ ฯ  

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

๖๐. สุตฺเต  ปน  เอตฺตกเมว  อาคตํ  “อสฺโสสิ  โข  ภควา  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา   

วิสุทฺธาย  อติกฺกนฺตมานุสิกาย  สกฺกสฺส  เทวานมินฺทสฺส  เวหาสํ  อพฺภุคฺคนฺตฺวา   

อากาเส  อนฺตลิกฺเข  ติกฺขตฺตุํ  อุทานํ  อุทาเนนฺตสฺส

  “อโห  ทานํ  ปรมทานํ กสฺสเป  สุปติฏฺฺฅิตํ,

  อโห  ทานํ  ปรมทานํ กสฺสเป  สุปติฏฺฺฅิตนฺติ ฯ

 สุตฺเต  ปน  เอตฺตกํ  เอว  (วจนํ)  อาคตํ  “อสฺโสสิ  โข  ภควา  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  วิสุทฺธาย   

อติกฺกนฺตมานุสิกาย  สกฺกสฺส  เทวานมินฺทสฺส  (สทฺทํ)  เวหาสํ  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  อากาเส   

อนฺตลิกฺเข  ติกฺขตฺตุํ  อุทานํ  อุทาเนนฺตสฺส

  ‘อโห  ทานํ  ปรมทานํ (มยา)  กสฺสเป  สุปติฏฺฺฅิตํ,

  อโห  ทานํ  ปรมทานํ (มยา)  กสฺสเป  สุปติฏฺฺฅิตนฺติ ฯ

 ปน ก็  เอตฺตกํ  เอว  (วจนํ) อ.คํา อันมีประมาณเท่านี้นั่นเทียว  อิติ ว่า  “ภควา 

อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อสฺโสสิ  โข ได้ทรงสดับแล้วแล  (สทฺทํ) ซึ่งเสียง  สกฺกสฺส ของ

ท้าวสักกะ  เทวานมินฺทสฺส ผู้เป็นจอมแห่งเทพ  เวหาสํ  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  อากาเส   

อนฺตลิกฺเข  ติกฺขตฺตุํ  อุทานํ  อุทาเนนฺตสฺส ผู้เหาะขึ้นแล้ว สู่อากาศ เปล่งอยู่  

ซึ่งอุทาน สามครั้ง ในท้องฟ้า อันเป็นอากาศ  โสตธาตุยา ด้วยโสตธาตุ  ทิพฺพาย  

อันเป็นทิพย์  วิสุทฺธาย อันหมดจดวิเศษแล้ว  อติกฺกนฺตมานุสิกาย อันก้าวล่วงแล้ว

ซึ่งมนุษย์  อิติ ว่า

‘อโห โอ  ทานํ อ.ทาน  ปรมทานํ อันเป็นทานอย่างยิ่ง  (มยา) 

อันเรา  สุปติฏฺฺฅิตํ ตั้งไว้ดีแล้ว  กสฺสเป ในพระกัสสปะ,  อโห 

โอ  ทานํ อ.ทาน  ปรมทานํ อันเป็นทานอย่างยิ่ง  (มยา) อัน
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เรา  สุปติฏฺฺฅิตํ ตั้งไว้ดีแล้ว  กสฺสเป ในพระกัสสปะ’  อิติ ดังนี้”  

อิติ ดังนี้  อาคตํ มาแล้ว  สุตฺเต ในพระสูตร ฯ

 ก็ คําประมาณเท่านี้นั่นแหละมาในพระสูตรว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงสดับเสียง

ของท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพ ผู้เหาะขึ้นสู่อากาศ เปล่งอุทาน ๓ ครั้ง ในท้องฟ้าที่เป็น

อากาศ ด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์อันบริสุทธิ� ที่ก้าวล่วงมนุษย์ว่า

“โอ ทาน ที่เป็นบรมทาน เราตั้งไว้ดีแล้วในพระกัสสปะ, โอ 

ทาน ที่เป็นบรมทาน เราตั้งไว้ดีแล้วในพระกัสสปะ”

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เอตฺตกํๆ วิเสสนะของ วจนํๆ 

สุทธกัตตาใน อาคตํๆ กิตบทกัตตุวาจก  สุตฺเต วิสยาธาระใน อาคตํ  “ภควา สุทธ- 

กัตตาใน อสฺโสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โขศัพท์ วจนาลังการะ  ทิพฺพาย วิเสสนะ

ของ โสตธาตุยาๆ กรณะใน อสฺโสสิ  วิสุทฺธาย ก็ดี  อติกฺกนฺตมานุสิกาย ก็ดี วิเสสนะของ 

โสตธาตุยา  สกฺกสฺส สามีสัมพันธะใน สทฺทํๆ อวุตตกัมมะใน อสฺโสสิ  เทวานมินฺทสฺส  

วิเสสนะของ สกฺกสฺส  เวหาสํ สัมปาปุณียกัมมะใน อพฺภุคฺคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา 

ใน อุทาเนนฺตสฺส  อากาเส วิเสสนะของ อนฺตลิกฺเขๆ วิสยาธาระใน อุทาเนนฺตสฺส   

ติกฺขตฺตุํ กิริยาวิเสสนะใน อุทาเนนฺตสฺส  อุทานํ อวุตตกัมมะใน อุทาเนนฺตสฺสๆ วิเสสนะ

ของ สกฺกสฺส

“อโห อัจฉริยัตถะ  ปรมทานํ วิเสสนะของ ทานํๆ วุตตกัมมะใน 

สุปติฏฺฺฅิตํๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน สุปติฏฺฺฅิตํ  

กสฺสเป วิสยาธาระใน สุปติฏฺฺฅิตํ,  อโห อัจฉริยัตถะ  ปรมทานํ  

วิเสสนะของ ทานํๆ วุตตกัมมะใน สุปติฏฺฺฅิตํๆ กิตบทกัมม-

วาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน สุปติฏฺฺฅิตํ  กสฺสเป วิสยาธาระใน  

สุปติฏฺฺฅิตํ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อุทานํ ฯ   

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

๖๑. อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถํ  วิทิตฺวา  ตายํ  เวลายํ  อิมํ  อุทานํ  อุทาเนสิ

   “ปิณฺฑปาติกสฺส  ภิกฺขุโน

   อตฺตภรสฺส  อนญฺฃโปสิโน

   เทวา  ปิหยนฺติ  ตาทิโน
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   อุปสนฺตสฺส  สทา  สตีมโตติ ฯ

 อถ  โข  ภควา  เอตํ  อตฺถํ  วิทิตฺวา  ตายํ  เวลายํ  อิมํ  อุทานํ  อุทาเนสิ

   “ปิณฺฑปาติกสฺส  ภิกฺขุโน

   อตฺตภรสฺส  อนญฺฃโปสิโน

   เทวา  ปิหยนฺติ  ตาทิโน

   อุปสนฺตสฺส  สทา  สตีมโตติ ฯ

 อถ  โข ครั้งนั้นแล  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  วิทิตฺวา ครั้นทรงทราบแล้ว  เอตํ  

อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั่น  อุทาเนสิ ทรงเปล่งแล้ว  อิมํ  อุทานํ ซึ่งอุทานนี้  ตายํ  เวลายํ 

ในเวลานั้น  อิติ ว่า  

“เทวา อ.เทวดาและมนุษย์ ท.  ปิหยนฺติ ย่อมปรารถนา   

ภิกฺขุโน ต่อภิกษุ  ปิณฺฑปาติกสฺส ผู้มีอันเที่ยวไปเพื่อ

บิณฑบาตเป็นปกติ  อตฺตภรสฺส ผู้เลี้ยงซึ่งตน  อนญฺฃโปสิโน 

มิใช่ผู้เลี้ยงซึ่งบุคคลอื่นโดยปกติ  ตาทิโน ผู้คงที่  อุปสนฺตสฺส 

ผู้เข้าไปสงบแล้ว  สติมโต ผู้มีสติ  สทา ในกาลทุกเมื่อ”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 ทีนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทรงทราบความนั่นแล้ว ทรงเปล่งอุทานนี้ ในเวลา

นั้นว่า 

“เหล่าเทวดาและมนุษย์ ย่อมปรารถนาต่อภิกษุผู้เที่ยวไปเพื่อ

บิณฑบาตเป็นปกติ ผู้เลี้ยงตน มิใช่ผู้เลี้ยงบุคคลอื่นโดยปกติ  

ผู้คงที่ ผู้สงบ มีสติ ในกาลทุกเมื่อ”

 อถ กาลสัตตมี  โขศัพท์ วจนาลังการะ  ภควา สุทธกัตตาใน อุทาเนสิๆ อาขยาตบท 

กัตตุวาจก  เอตํ วิเสสนะของ อตฺถํๆ อวุตตกัมมะใน วิทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อุทาเนสิ  ตายํ วิเสสนะของ เวลายํๆ กาลสัตตมีใน อุทาเนสิ  อิมํ วิเสสนะของ อุทานํๆ 

อวุตตกัมมะใน อุทาเนสิ

“เทวา สุทธกัตตาใน ปิหยนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปิณฺฑ-

ปาติกสฺส ก็ดี  อตฺตภรสฺส ก็ดี  อนญฺฺฃโปสิโน ก็ดี  ตาทิโน ก็ดี  
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อุปสนฺตสฺส ก็ดี  สตีมโต ก็ดี วิเสสนะของ ภิกฺขุโนๆ สัมปทาน

ใน ปิหยนฺติ  สทา กาลสัตตมี สตีมโต”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิมํ  

อุทานํ ฯ

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

๖๒. อิมญฺฺจ  อุทานํ  อุทาเนตฺวา  “ภิกฺขเว  สกฺโก  เทวานมินฺโท  มม  ปุตฺตสฺส  สีลคนฺเธน  

อาคนฺตฺวา  ปิณฺฑปาตํ  อทาสีติ  วตฺวา  อิมํ  คาถมาห

  “อปฺปมตฺโต  อยํ  คนฺโธ ยฺวายํ  ตครจนฺทนี, 

  โย  จ  สีลวตํ  คนฺโธ วาติ  เทเวสุ  อุตฺตโมติ ฯ

 (ภควา)  อิมํ  จ  อุทานํ  อุทาเนตฺวา  “ภิกฺขเว  สกฺโก  เทวานมินฺโท  มม  ปุตฺตสฺส  สีลคนฺเธน   

อาคนฺตฺวา  ปิณฺฑปาตํ  อทาสีติ  วตฺวา  อิมํ  คาถํ  อาห

  “อปฺปมตฺโต  (โหติ)  อยํ  คนฺโธ,  โย  อยํ  (คนฺโธ)  ตครจนฺทนี, 

  โย  จ  สีลวตํ  (ปุคฺคลานํ)  คนฺโธ,  (โส  คนฺโธ)  วาติ  เทเวสุ  อุตฺตโม  (หุตฺวา)”  อิติ 

ฯ

 จ ก็  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อุทาเนตฺวา ครั้นทรงเปล่งแล้ว  อิมํ  อุทานํ  

ซึ่งพระอุทานนี้  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  

เทวานมินฺโท ผู้เป็นจอมแห่งเทพ  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  สีลคนฺเธน เพราะกลิ่นแห่ง

ศีล  ปุตฺตสฺส ของบุตร  มม ของเรา  อทาสิ ได้ถวายแล้ว  ปิณฺฑปาตํ ซึ่งบิณฑบาต”   

อิติ ดังนี้  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถานี้  อิติ ว่า

“โย  อยํ  (คนฺโธ) อ.กลิ่นนี้ใด  ตครจนฺทนี คือ อ.กลิ่นกฤษณา

และกลิ่นจันทน์,  อยํ  คนฺโธ อ.กลิ่นนี้  อปฺปมตฺโต เป็นกลิ่น

มีประมาณน้อย  (โหติ) ย่อมเป็น,  จ แต่ว่า  คนฺโธ อ.กลิ่น   

(ปุคฺคลานํ) ของบุคคล ท.  สีลวตํ ผู้มีศีล  โย ใด,  (โส  คนฺโธ) 

อ.กลิ่นนั้น  อุตฺตโม เป็นกลิ่นสูงสุด  (หุตฺวา) เป็น  วาติ ย่อม

ฟุ้งไป  เทเวสุ ในเทวดาและมนุษย์ ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ก็พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทรงเปล่งอุทานนี้ ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ท้าวสักกะผู้เป็น

จอมเทพ มาเพราะกลิ่นศีลของบุตรของเรา แล้วได้ถวายบิณฑบาต” ดังนี้ แล้วตรัส 

พระคาถานี้ว่า 
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“กลิ่นนี้ใด คือกลิ่นกฤษณาและกลิ่นจันทน์, กลิ่นนี้ มีประมาณ

น้อย, แต่กลิ่นผู้มีศีลทั้งหลายใด, กลิ่นนั้น เป็นกลิ่นสูงสุด ย่อม

ฟุ้งไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”

 จศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ภควา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมํ  

วิเสสนะของ อุทานํๆ อวุตตกัมมะใน อุทาเนตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “ภิกฺขเว 

อาลปนะ  เทวานมินฺโท วิเสสนะของ สกฺโกๆ สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน ปุตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สีลคนฺเธนๆ เหตุใน  

อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทาสิ  ปิณฺฑปาตํ อวุตตกัมมะใน อทาสิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  อิมํ วิเสสนะของ คาถํๆ อวุตตกัมมะใน 

อาห

“อยํ วิเสสนะของ คนฺโธๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อปฺปมตฺโต วิกติกัตตาใน โหติ,  โย ก็ดี  อยํ ก็ดี  

วิเสสนะของ คนฺโธๆ ลิงคัตถะ  ตครจนฺทนี วิเสสลาภีของ 

คนฺโธ,  จศัพท์ วิเสสโชตกะ  คนฺโธ ลิงคัตถะ  สีลวตํ วิเสสนะของ  

ปุคฺคลานํๆ สามีสัมพันธะใน คนฺโธ,  โส วิเสสนะของ คนฺโธๆ 

สุทธกัตตาใน วาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เทเวสุ วิสยาธาระ 

ใน วาติ  อุตฺตโม วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน 

วาติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิมํ  คาถํ ฯ   

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

๖๓. ตตฺถ  “อปฺปมตฺโตติ:  ปริตฺตปฺปมาโณ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อปฺปมตฺโตติ:  (ปทสฺส)  “ปริตฺตปฺปมาโณ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปริตฺตปฺปมาโณ เป็นกลิ่นมีประมาณนิดหน่อย”  (อิติ) 

ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อปฺปมตฺโตติ:  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บทว่า 

“อปฺปมตฺโต” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “อปฺปมตฺโต” ความว่า เป็นกลิ่นมีประมาณนิดหน่อย

 ตตฺถ วิเสสนะของ ปเทสุๆ นิทธารณะใน ปทสฺส  “อปฺปมตฺโต” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์  
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สรูปะใน ปทสฺสๆ นิทธารณียะและสามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “ปริตฺตปฺปมาโณ วิกติกัตตา 

ใน โหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๖๔. โย  จ  สีลวตนฺติ:  โย  ปน  สีลวนฺตานํ  สีลคนฺโธ,  โส  ตคเร  วิย  โลหิตจนฺทเน  วิย  

จ  ปริตฺตโก  น  โหติ  อติวิย  อุฬุาโร  วิปฺผาริโต,  เตเนว  การเณน  วาติ  เทเวสุ   

อุตฺตโม  วโร  เสฏฺฺโฅ  หุตฺวา  เทเวสุ  จ  มนุสฺเสสุ  จ  สพฺพตฺถกเมว  วาติ  โอตฺถรนฺโต   

คจฺฉตีติ  ฯ

 “โย  จ  สีลวตนฺติ:  (ปททฺวยสฺส)  “โย  ปน  สีลวนฺตานํ  (ปุคฺคลานํ)  สีลคนฺโธ,  โส  (สีลคนฺโธ)  

ตคเร  (คนฺโธ)  วิย  (จ)  โลหิตจนฺทเน  (คนฺโธ)  วิย  จ  ปริตฺตโก  น  โหติ  อติวิย  อุฬุาโร   

(หุตฺวา)  วิปฺผาริโต,  เตน  เอว  การเณน  (โส  สีลคนฺโธ)  วาติ  เทเวสุ  อุตฺตโม  วโร  เสฏฺฺโฅ   

หุตฺวา  เทเวสุ  จ  มนุสฺเสสุ  จ  สพฺพตฺถกํ  เอว  วาติ  โอตฺถรนฺโต  คจฺฉตีติ  (อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “ปน ส่วนว่า  สีลคนฺโธ อ.กลิ่นแห่งศีล  (ปุคฺคลานํ) ของ

บุคคล ท.  สีลวนฺตานํ ผู้มีศีล  โย ใด,  โส  (สีลคนฺโธ) อ.กลิ่นแห่งศีลนั้น  ปริตฺตโก 

เป็นกลิ่นนิดหน่อย  ตคเร  (คนฺโธ)  วิย  (จ) ราวกะ อ.กลิ่น ในกฤษณาด้วย  โลหิต

จนฺทเน  (คนฺโธ)  วิย  จ ราวกะ อ.กลิ่น ในจันทน์แดงด้วย  โหติ ย่อมเป็น  น หามิได้  

อุฬาโร คือว่า เป็นกลิ่นอันโอฬุาร  (หุตฺวา) เป็น  วิปฺผาริโต แผ่ซ่านไปแล้ว  อติวิย 

เกินเปรียบ,  เตน  เอว  การเณน เพราะเหตุนั้นนั่นเทียว  (โส  สีลคนฺโธ) อ.กลิ่นแห่ง

ศีลนั้น  อุตฺตโม เป็นกลิ่นอันสูงสุด  วโร คือว่า เป็นกลิ่นอันประเสริฐ  เสฏฺฺโฅ คือว่า 

เป็นกลิ่นอันประเสริฐที่สุด  หุตฺวา เป็น  วาติ ย่อมฟุ้งไป  เทเวสุ ในเทวดาและมนุษย์ 

ท.  วาติ คือว่า ย่อมขจรไป  โอตฺถรนฺโต  คจฺฉติ คือว่า ย่อมท่วมทับไปอยู่  สพฺพตฺถกํ   

เอว ซึ่งที่ทั้งปวงนั่นเทียว  เทเวสุ  จ ในเทวดา ท. ด้วย  มนุสฺเสสุ  จ ในมนุษย์ ท. 

ด้วย”  อิติ ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “โย  จ  สีลวตนฺติ ว่า “โย  จ  

สีลวตํ” ดังนี้ ฯ

 สองบทว่า “โย  จ  สีลวตํ” ความว่า ส่วนกลิ่นศีล ของพวกบุคคลผู้มีศีลใด, กลิ่นศีล

นั้น หาเป็นกลิ่นนิดหน่อย ดุจกลิ่นกฤษณา และกลิ่นจันทน์แดง ไม่ เป็นกลิ่นโอฬุาร แผ่

ซ่านไปอย่างยิ่ง, เพราะฉะนั้น กลิ่นศีลนั้น เป็นกลิ่นสูงสุด คือประเสริฐ ได้แก่ประเสริฐ

สุด ย่อมฟุ้งไปในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย คือว่าย่อมขจรไป ได้แก่ท่วมทับที่ 
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ทั้งปวงนั่นแหละ

 “โย  จ  สีลวตํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปททฺวยสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  

“ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  โย วิเสสนะของ สีลคนฺโธ  สีลวนฺตานํ วิเสสนะของ  

ปุคฺคลานํๆ สามีสัมพันธะใน สีลคนฺโธๆ ลิงคัตถะ,  โส วิเสสนะของ สีลคนฺโธๆ สุทธ-

กัตตาใน โหติ และ วิปฺผาริโต  โหติ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วิปฺผาริโต กิตบทกัตตุ-

วาจก  ตคเร วิสยาธาระใน คนฺโธๆ อุปมาลิงคัตถะ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ ตคเร  

คนฺโธ  โลหิตจนฺทเน วิสยาธาระใน คนฺโธๆ อุปมาลิงคัตถะ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้า

กับ โลหิตจนฺทเน  คนฺโธ  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ตคเร  คนฺโธ และ โลหิตจนฺทเน  

คนฺโธ  ปริตฺตโก วิกติกัตตาใน โหติ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน โหติ  อติวิย กิริยาวิเสสนะใน 

อุฬุาโรๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน วิปฺผาริโต,  เอวศัพท์ อวธารณะเข้า

กับ เตนๆ วิเสสนะของ การเณนๆ เหตวัตถะ  โส วิเสสนะของ สีลคนฺโธๆ สุทธกัตตา 

ใน วาติ และ คจฺฉติ  วาติ ก็ดี  คจฺฉติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  เทเวสุ วิสยาธาระ 

ใน อุตฺตโม  วโร และ เสฏฺฺโฅ  อุตฺตโม ก็ดี  วโร ก็ดี  เสฏฺฺโฅ ก็ดี วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ  

สมานกาลกิริยาใน วาติ  อุตฺตโม วิวริยะใน วโรๆ วิวรณะและวิวริยะใน เสฏฺฺโฅๆ วิวรณะ  

เทเวสุ ก็ดี  มนุสฺเสสุ ก็ดี วิสยาธาระใน วาติ และ คจฺฉติ  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ 

เข้ากับ เทเวสุ และ มนุสฺเสสุ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ สพฺพตฺถกํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน วาติ  โอตฺถรนฺโต อัพภันตรกิริยาของ สีลคนฺโธ  วาติ วิวริยะใน โอตฺถรนฺโต  คจฺฉติๆ  

วิวรณะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ  

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

๖๕.  เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปตฺตา ฯ

 เทสนาวสาเน  พหู  (ชนา)  โสตาปตฺติผลาทีนิ  (อริยผลานิ)  ปตฺตา ฯ

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

ปตฺตา บรรลุแล้ว  (อริยผลานิ) ซึ่งอริยผล ท.  โสตาปตฺติผลาทีนิ มีโสดาปัตติผล

เป็นต้น ฯ

 เวลาจบพระเทศนา พวกชนจํานวนมาก ต่างบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผล

เป็นต้น
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 เทสนาวสาเน กาลสัตตมีใน ปตฺตา  พหู วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ปตฺตาๆ  

กิตบทกัตตุวาจก  โสตาปตฺติผลาทีนิ วิเสสนะของ อริยผลานิๆ สัมปาปุณียกัมมะใน  

ปตฺตา ฯ

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

๖๖.  เทสนา  มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  ชาตาติ ฯ

 เทสนา อ.พระเทศนา  สาตฺถิกา เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์   

ชาตา เกิดแล้ว  มหาชนสฺส แก่มหาชน  อิติ ดังนี้แล ฯ

 พระเทศนา เกิดเป็นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชน ดังนี้แล

 เทสนา สุทธกัตตาใน ชาตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  มหาชนสฺส สัมปทานใน ชาตา   

สาตฺถิกา วิกติกัตตาใน ชาตา  อิติศัพท์ สมาปนะ ฯ

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

 

มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานวตฺถุ ฯ

มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานวตฺถ  (นิฏฺฺ�ิตํ) ฯ

มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานวตฺถุ อ.เรื่องแห่งการบิณฑบาตแก่พระกัสสปะผู้เถระ  

(นิฏฺฺ�ิตํ) จบแล้ว ฯ

มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานวตฺถุ สุทธกัตตาใน นิฏฺฺ�ิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ 

จบเรื่องการถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ
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วิเคราะห์ศัพท์กิตก์ สมาส และตัทธิต

มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานวตฺถุ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส ทุติยาตัปปุริสสมาส และจตุตถีตัปปุริส

สมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. มหากสฺสโป  จ  โส  เถโร  จาติ  มหากสฺสปตฺเถโร. (มหากสฺสป + เถร) วิเสสนุตตรบทกัมม
ธารยสมาส
  มหากสฺสโป  จ อ.พระมหากัสสปะด้วย  โส อ.พระมหากัสสปะนั้น  เถโร  จ เป็นพระเถระด้วย  
อิติ เพราะเหตุนั้น  มหากสฺสปตฺเถโร ชื่อว่ามหากสฺสปตฺเถร. (พระมหากัสสปเถระ)
 ๒. ปิณฺฑปาตํ  ทานํ  ปิณฺฑปาตทานํ. (ปิณฺฑปาต + ทาน) ทุติยาตัปปุริสสมาส
  ทานํ อ.การถวาย  ปิณฺฑปาตํ ซึ่งบิณฑบาต  ปิณฺฑปาตทานํ ชื่อว่าปิณฺฑปาตทาน. (การถวาย
บิณฑบาต)
 ๓. มหากสฺสปตฺเถรสฺส  ปิณฺฑปาตทานํ  มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานํ. (มหากสฺสปตฺเถร + ปิณฺฑ-
ปาตทาน) จตุตถีตัปปุริสสมาส
  ปิณฺฑปาตทานํ อ.การถวายซึ่งบิณฑบาต  มหากสฺสปตฺเถรสฺส แก่พระมหากัสสปะผู้เถระ   
มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานํ ชื่อว่ามหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทาน. (การถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ)
 ๔. มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานสฺส  วตฺถุ  มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานวตฺถุ. (มหากสฺสปตฺเถร-
ปิณฺฑปาตทาน + วตฺถุ) ฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส
  วตฺถุ อ.เรื่อง  มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานสฺส แห่งการถวายซึ่งบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปะ 
ผู้เถระ  มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานวตฺถุ ชื่อว่ามหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานวตฺถุ. เรื่องการถวายบิณฑบาต
แก่พระมหากัสสปเถระ) 

สตฺตาหจฺจโย

 เป็นฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส โดยมีสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. สตฺต  อหา  สตฺตาหํ. (สตฺต + อห) สมาหารทิคุสมาส
  อหา อ.วัน ท.  สตฺต เจ็ด  สตฺตาหํ ชื่อว่าสตฺตาห. (เจ็ดวัน, สัปดาห์)
 ๒. สตฺตาหสฺส  อจฺจโย  สตฺตาหจฺจโย. (สตฺตาห + อจฺจย) ฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส 
  อจฺจโย อ.อันล่วงไป  สตฺตาหสฺส แห่งวันเจ็ด  สตฺตาหจฺจโย ชื่อว่าสตฺตาหจฺจย. (ล่วงไป ๗ วัน, 
ล่วงไปหนึ่งสัปดาห์)
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กกุฏปาทินิโย,  อจฺฉราโย

 เป็นฉััฏฐีีอุปมาพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กกุฏานํ  ปาทา  วิย  ปาทา  ยาสนฺติ  กกุฏปาทินิโย,  อจฺฉัราโย. (กกุฏ + ปาท)
 ปาทา อ.เท้า ท.  ปาทา  วิย ราวกะ อ.เท้า  กกุฏานํ ของนกพิราบ ท.  ยาสํ  (อจฺฉัรานํ) แห่ง
นางอัปสร ท. เหล่าใด  (สนฺติ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตา  อจฺฉัราโย) อ.นางอัปสร ท. เหล่านั้น  กกุฏ- 
ปาทินิโย ชื่อว่ากกุฏปาทินี (ผู้มีเท้าดุจเท้านกพิราบ), ได้แก่นางอัปสรทั้งหลาย.

ปญฺจสตา,  อจฺฺฉราโย

 เป็นฉััฏฐีีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปญฺจ  สตานิ  มตฺตา  ยาสนฺติ  ปญฺจสตา,  อจฺฉัราโย. (ปญฺจ + สต + มตฺตา) ลบ มตฺตาศัพท์
 สตานิ อ.ร้อย ท.  ปญฺจ ห้า  มตฺตา เป็นประมาณ  ยาสํ  (อจฺฉัรานํ) แห่งนางอัปสร ท. เหล่าใด  
(สนฺติ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตา  อจฺฉัราโย) อ.นางอัปสร ท. เหล่านั้น  ปญฺจสตา ชื่อว่าปญฺจสตา (มีห้า
ร้อยเป็นประมาณ), ได้แก่นางอัปสรทั้งหลาย.

อุสฺสาหชาตา

 เป็นจตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อุสฺสาโห  ชาโต  ยาสนฺติ  อุสฺสาหชาตา,  อจฺฉัราโย. (อุสฺสาห + ชาต)
 อุสฺสาโห อ.ความอุตสาหะ  ชาโต เกิดแล้ว  ยาสํ  (อจฺฉัรานํ) แก่นางอัปสร ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่ 
อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตา  อจฺฉัราโย) อ.นางอัปสร ท. เหล่านั้น  อุสฺสาหชาตา ชื่อว่าอุสฺสาหชาตา (ผู้เกิดความ
อุตสาหะแล้ว), ได้แก่นางอัปสรทั้งหลาย.

ปิณฺฑปาตสตานิ

 เป็นฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปิณฺฑปาตานํ  สตานิ  ปิณฺฑปาตสตานิ. (ปิณฺฑปาต + สต)
 สตานิ อ.ร้อย ท.  ปิณฺฑปาตานํ แห่งบิณฑบาต ท.  ปิณฺฑปาตสตานิ ชื่อว่าปิณฺฑปาตสต. (บิณฑบาต
หนึ่งร้อย)
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อนฺตรามคฺคํ

 เป็นนิบาตบุพพกะ อัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มคฺคสฺส  อนฺตรา  อนฺตรามคฺคํ. (อนฺตรา + มคฺค)
 อนฺตรา ในระหว่าง  มคฺคสฺส แห่งหนทาง  อนฺตรามคฺคํ ชื่อว่าอนฺตรามคฺค. (ระหว่างทาง)

อจฺฉรสทฺโท

 เป็นฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อจฺฉัราย  สทฺโท  อจฺฉัรสทฺโท. (อจฺฉัรา + สทฺท)
 สทฺโท อ.เสียง  อจฺฉัราย แห่งนิ้วมือ  อจฺฉัรสทฺโท ชื่อว่าอจฺฉัรสทฺท. (เสียงนิ้วมือ)

สมาปตฺติวุฏฺ€โิต,  มหากสฺสปตฺเถโร

 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สมาปตฺติยา  วุฏฺ€โิต  สมาปตฺติวุฏฺ€โิต,  มหากสฺสปตฺเถโร. (สมาปตฺติ + วุฏฺ€ิต)
 (มหากสฺสปตฺเถโร) อ.พระมหากัสสปเถระ  วุฏฺ€โิต ออกแล้ว  สมาปตฺติยา จากสมาบัติ  สมาปตฺติ-
วุฏฺ€โิต ชื่อว่าสมาปตฺติวุฏฺ€ิต (ผู้ออกแล้วจากสมาบัติ), ได้แก่พระมหากัสสปเถระ.

ตุมฺหาทิสิโย

 เป็นกัมมรูป, กัมมสาธนะ มีวิเคราะห์ว่า
 ตุมฺเห  วิย  ทิสฺสนฺตีติ  ตุมฺหาทิสิโย,  อิตฺถิโย. (ตุมฺหสทฺทูปปท + ทิส  เปกฺขเณ ในการดู,การเห็น 
+ กฺวิปัจจัย)
   (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท.  ทิสฺสนฺติ ย่อมถูกเห็น  ตุมฺเห  วิย ราวกะ อ.เธอ ท.  อิติ เพราะเหตุนั้น   
ตุมฺหาทิสิโย ชื่อว่าตุมฺหาทิสี (ผู้เช่นกับเธอ), ได้แก่หญิงทั้งหลาย.

ชราชิณฺโณ,  สกฺโก

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ชราย  ชิณฺโณ  ชราชิณฺโณ,  สกฺโก. (ชรา + ชิณฺณ)
 (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะ  ชิณฺโณ ทรงครํ่าคร่าแล้ว  ชราย เพราะชรา  ชราชิณฺโณ ชื่อว่าชราชิณฺณ (ผู้ทรง
ครํ่าคร่าแล้วเพราะชรา), ได้แก่ท้าวสักกะ.
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ทาตุกาโม,  สกฺโก

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส, เป็นกิตันตสมาส, กัตตุรูป, กัตตุสาธนะ มีวิเคราะห์ว่า
 ทาตุํ  กาเมตีติ  ทาตุกาโม,  สกฺโก. (ทาตุํสทฺทูปปท + กมุ  กนฺติยํ ในความใคร่ + ณปัจจัย)
 (โย  สกฺโก) อ.ท้าวสักกะใด  กาเมติ ย่อมใคร่  ทาตุํ เพื่ออันถวาย  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  สกฺโก) 
อ.ท้าวสักกะนั้น  ทาตุกาโม ชื่อว่าทาตุกาม (ผู้ใคร่เพื่อจะถวาย, ผู้ประสงค์จะถวาย), ได้แก่ท้าวสักกะ.

ขณฺฑทนฺโต,  สกฺโก

 เป็นฉััฏฐีีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ขณฺฑา  ทนฺตา  ยสฺสาติ  ขณฺฑทนฺโต,  สกฺโก. (ขณฺฑ + ทนฺต)
 ทนฺตา อ.ฟัน ท.  ขณฺฑา อันหัก  ยสฺส  (สกฺกสฺส) ของท้าวสักกะใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุ
นั้น  (โส  สกฺโก) อ.ท้าวสักกะนั้น  ขณฺฑทนฺโต ชื่อว่าขณฺฑทนฺต (มีฟันหัก), ได้แก่ท้าวสักกะ.  

ปลิตเกโส,  สกฺโก

 เป็นฉััฏฐีีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปลิตา  เกสา  ยสฺสาติ  ปลิตเกโส,  สกฺโก. (ปลิต + เกส)
 เกสา อ.ผม ท.  ปลิตา อันหงอก  ยสฺส  (สกฺกสฺส) ของท้าวสักกะใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุ
นั้น  (โส  สกฺโก) อ.ท้าวสักกะนั้น  ปลิตเกโส ชื่อว่าปลิตเกส (มีผมหงอก), ได้แก่ท้าวสักกะ. 

โอภคฺคสรีโร,  สกฺโก

 เป็นฉััฏฐีีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 โอภคฺคํ  สรีรํ  ยสฺสาติ  โอภคฺคสรีโร,  สกฺโก. (โอภคฺค + สรีร)
 สรีรํ อ.สรีระ  โอภคฺคํ อันน้อมลงแล้ว  ยสฺส  (สกฺกสฺส) ของท้าวสักกะใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ
เหตุนั้น  (โส  สกฺโก) อ.ท้าวสักกะนั้น  โอภคฺคสรีโร ชื่อว่าโอภคฺคสรีร (ผู้มีสรีระน้อมลงแล้ว), ได้แก่ท้าวสักกะ.

มหลฺลกตนฺตวาโย,  สกฺโก

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ตนฺตํ  วายตีติ  ตนฺตวาโย. (ตนฺตสทฺทูปปท + วา  คติมฺหิ ในการไป + ณปัจจัย) ทุติยา 
ตัปปุริสสมาส, เป็นกิตันตสมาส, กัตตุรูป, กัตตุสาธนะ
  (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  วายติ ย่อมทอ  ตนฺตํ ซึ่งหูก  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  ปุคฺคโล) 
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อ.บุคคลนั้น  ตนฺตวาโย ชื่อว่าตนฺตวาย. (ผู้ทอหูก)
 ๒. มหลฺลโก  จ  โส  ตนฺตวาโย  จาติ  มหลฺลกตนฺตวาโย. (มหลฺลก + ตนฺตวาย) วิเสสนบุพพบท 
กัมมธารยสมาส
  มหลฺลโก  จ อ.ผู้แก่ด้วย  โส อ.ผู้แก่นั้น  ตนฺตวาโย  จ เป็นผู้ทอซึ่งหูกด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  
มหลฺลกตนฺตวาโย ชื่อว่ามหลฺลกตนฺตวาย. (บุคคลผู้ทอหูกผู้แก่)

เปสการวีถิ

 เป็นฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. เปสํ  กโรตีติ  เปสกาโร. (เปสสทฺทูปปท + กร  กรเณ ในการกระทํา + ณปัจจัย) ทุติยา- 
ตัปปุริสสมาส, เป็นกิตันตสมาส, กัตตุรูป, กัตตุสาธนะ
  (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  กโรติ ย่อมกระทํา  เปสํ ซึ่งหูก  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  ปุคฺคโล) 
อ.บุคคลนั้น  เปสกาโร ชื่อว่าเปสการ. (ผู้ทําหูก, ช่างหูก)
 ๒. เปสการสฺส  วีถิ  เปสการวีถิ. (เปสการ + วีถิ) ฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส
  วีถิ อ.ถนน  เปสการสฺส แห่งบุคคลผู้กระทําซึ่งหูก  เปสการวีถิ ชื่อว่าเปสการวีถิ. (ถนนของบุคคล
ผู้กระทําซึ่งหูก, ถนนของช่างหูก)

นคราภิมุโข,  เถโร

 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นครสฺส  อภิมุขํ  ยสฺสาติ  นคราภิมุโข,  เถโร. (นคร + อภิมุข)
 อภิมุขํ อ.หน้าเฉัพาะ  นครสฺส ต่อเมือง  ยสฺส  (เถรสฺส) ของพระเถระใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ
เหตุนั้น  (โส  เถโร) อ.พระเถระนั้น  นคราภิมุโข ชื่อว่านคราภิมุข (ผู้มีหน้าเฉัพาะต่อเมือง, มุ่งหน้าต่อเมือง), 
ได้แก่พระเถระ.

พหินครํ

 เป็นนิบาตบุพพกะ อัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นครสฺส  พหิ  พหินครํ. (พหิ + นคร)
 พหิ ในภายนอก  นครสฺส แห่งเมือง  พหินครํ ชื่อว่าพหินคร. (ภายนอกเมือง)
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มหลฺลกกาโล

 เป็นฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหลฺลกสฺส  กาโล  มหลฺลกกาโล. (มหลฺลก + กาล)
 กาโล อ.กาล  มหลฺลกสฺส  (อตฺตโน) แห่งตน ผู้เป็นคนแก่  มหลฺลกกาโล ชื่อว่ามหลฺลกกาล. (กาลที่
ตนเป็นคนแก่)

ทุคฺคตตโร,  ปุคฺคโล

 เป็นวิเสสตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 สพฺเพ  อิเม  ทุคฺคตา,  อยมิเมสํ  วิเสเสน  ทุคฺคโตติ  ทุคฺคตตโร,  ปุคฺคโล. (ทุคฺคต + ตรปัจจัย)
 อิเม  (ปุคฺคลา) อ.บุคคล ท. เหล่านี้  สพฺเพ ทั้งปวง  ทุคฺคตา เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งยาก  (โหนฺติ) ย่อม
เป็น,  อยํ  (ปุคฺคโล)  อิเมสํ  (ปุคฺคลานํ) อ.- แห่งบุคคล ท. เหล่านี้หนา -บุคคลนี้  ทุคฺคโต เป็นผู้ถึงแล้ว 
ซึ่งยาก  วิเสเสน โดยพิเศษ  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ เพราะเหตุนั้น  ทุคฺคตตโร ชื่อว่าทุคฺคตตร (ผู้ถึงซึ่งยาก
กว่า), ได้แก่บุคคล.

อุฬุงฺกมตฺตํ,  วตฺถุ

 เป็นฉััฏฐีีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อุฬุุงฺโก  มตฺตา  ยสฺสาติ  อุฬุุงฺกมตฺตํ,  วตฺถุ. (อุฬุุงฺก + มตฺตา)
 อุฬุุงฺโก อ.กระบวย  มตฺตา เป็นประมาณ  ยสฺส  (วตฺถุสฺส) แห่งวัตถุใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ
เหตุนั้น  (ตํ  วตฺถุ) อ.วัตถุนั้น  อุฬุุงฺกมตฺตํ ชื่อว่าอุฬุุงฺกมตฺต (มีประมาณกระบวย), ได้แก่วัตถุ.

เคหาภิมุโข,  เถโร

 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เคหสฺส  อภิมุขํ  ยสฺสาติ  เคหาภิมุโข,  เถโร. (เคห + อภิมุข)
 อภิมุขํ อ.หน้าเฉัพาะ  เคหสฺส ต่อเรือน  ยสฺส  (เถรสฺส) ของพระเถระใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ
เหตุนั้น  (โส  เถโร) อ.พระเถระนั้น  เคหาภิมุโข ชื่อว่าเคหาภิมุข (ผู้มีหน้าเฉัพาะต่อเรือน, มุ่งหน้าต่อเรือน), 
ได้แก่พระเถระ.

เคหทฺวารํ

 เป็นฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เคหสฺส  ทฺวารํ  เคหทฺวารํ. (เคห + ทฺวาร)
 ทฺวารํ อ.ประตู  เคหสฺส แห่งเรือน  เคหทฺวารํ ชื่อว่าเคหทฺวาร. (ประตูเรือน) 
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ปญฺจปฺปติฏฺ€ิโต

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ปญฺจ  องฺคานิ  ปญฺจงฺคานิ. (ปญฺจ + องฺค) อสมาหารทิคุสมาส
  องฺคานิ อ.องค์ ท.  ปญฺจ ห้า  ปญฺจงฺคานิ ชื่อว่าปญฺจงฺค. (องค์ ๕)
 ๒. ปญฺจงฺคานิ  ปติฏฺ€ิโต  ปญฺจปฺปติฏฺ€ิโต. (ปญฺจงฺค + ปติฏฺ€ิต) ทุติยาตัปปุริสสมาส, ลบ องฺค
ศัพท์
  ปติฏฺ€โิต อ.อันตั้งไว้เฉัพาะ  ปญฺจงฺคานิ ซึ่งองค์ ๕ ท.  ปญฺจปฺปติฏฺ€โิต ชื่อว่าปญฺจปฺปติฏฺ€ิต.  
(อันตั้งไว้เฉัพาะซึ่งองค์ ๕, เบญจางคประดิษฐี์)

กตรตฺเถโร

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กตโร  จ  โส  เถโร  จาติ  กตรตฺเถโร. (กตร + เถร)
 กตโร  จ อ.รูปไหนด้วย  โส อ.รูปไหนนั้น  เถโร  จ เป็นพระเถระด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  กตรตฺ-
เถโร ชื่อว่ากตรตฺเถร. (พระเถระรูปไหน)

กุฏิทฺวารํ

 เป็นฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กุฏิยา  ทฺวารํ  กุฏิทฺวารํ. (กุฏิ + ทฺวาร)
 ทฺวารํ อ.ประตู  กุฏิยา แห่งกระท่อม  กุฏิทฺวารํ ชื่อว่ากุฏิทฺวาร. (ประตูกระท่อม)

กุณฺฑกมุฏฺ€ิ

 เป็นฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กุณฺฑกานํ  มุฏฺ€ิ  กุณฺฑกมุฏฺ€ิ. (กุณฺฑก + มุฏฺ€ิ) 
 มุฏฺ€ิ อ.กํา  กุณฺฑกานํ แห่งรํา ท.  กุณฺฑกมุฏฺ€ิ ชื่อว่ากุณฺฑกมุฏฺ€ิ. (กําแห่งรําข้าว)

อนฺโตเคหํ

 เป็นนิบาตบุพพกะ อัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เคหสฺส  อนฺโต  อนฺโตเคหํ. (อนฺโต + เคห)
 อนฺโต ในภายใน  เคหสฺส แห่งเรือน  อนฺโตเคหํ ชื่อว่าอนฺโตเคห. (ภายในเรือน)
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ฆฏิโอทโน

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ฆฏิยํ  โอทโน  ฆฏิโอทโน. (ฆฏี + โอทน)
 โอทโน อ.ข้าวสุก  ฆฏิยํ ในหม้อ  ฆฏิโอทโน ชื่อว่าฆฏิโอทน. (ข้าวสุกในหม้อ)

อเนกสูปพฺยญฺชโน,  ปิณฺฑปาโต

 เป็นฉััฏฐีีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส และอิตรีตรโยคทวันท
สมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. น  เอกานิ  อเนกานิ,  สูปพฺยญฺชนานิ. (น + เอก) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
  (สูปพฺยญฺชนานิ) อ.แกงและกับ ท.  เอกานิ หนึ่ง  น หามิได้  อเนกานิ ชื่อว่าอเนก (มิใช่หนึ่ง), 
ได้แก่แกงและกับทั้งหลาย. 
 ๒. สูปญฺจ  พฺยญฺชนญฺจ  สูปพฺยญฺชนานิ. (สูป + พฺยญฺชน) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
  สูปํ  จ อ.แกงด้วย  พฺยญฺชนํ  จ อ.กับด้วย  สูปพฺยญฺชนานิ ชื่อว่าสูปพฺยญฺชน. (แกงและกับ)
 ๓. อเนกานิ  สูปพฺยญฺชนานิ  ยสฺสาติ  อเนกสูปพฺยญฺชโน,  ปิณฺฑปาโต. (อเนก + สูปพฺยญฺชน) 
ฉััฏฐีีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส 
  สูปพฺยญฺชนานิ อ.แกงและกับ ท.  อเนกานิ มิใช่หนึ่ง  ยสฺส  (ปิณฺฑปาตสฺส) แห่งบิณฑบาตใด  
(สนฺติ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  ปิณฺฑปาโต) อ.บิณฑบาตนั้น  อเนกสูปพฺยญฺชโน ชื่อว่าอเนกสูปพฺยญฺชน 
(มีแกงและกับมิใช่หนึ่ง), ได้แก่บิณฑบาต.

สกลราชคหนครํ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ราชคหญฺจ  ตํ  นครญฺจาติ  ราชคหนครํ. (ราชคห + นคร) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
  ราชคหํ  จ อ.ชื่อว่าราชคฤห์ด้วย  ตํ อ.ชื่อว่าราชคฤห์นั้น  นครํ  จ เป็นเมืองด้วย  อิติ เพราะ
เหตุนั้น  ราชคหนครํ ชื่อว่าราชคหนคร. (เมืองราชคฤห์)
 ๒. สกลญฺจ  ตํ  ราชคหนครญฺจาติ  สกลราชคหนครํ. (สกล + ราชคหนคร) วิเสสนบุพพบทกัมม
ธารยสมาส
  สกลํ  จ อ.ทั้งสิ้นด้วย  ตํ อ.ทั้งสิ้นนั้น  ราชคหนครํ  จ เป็นเมืองชื่อว่าราชคฤห์ด้วย  อิติ เพราะ
เหตุนั้น  สกลราชคหนครํ ชื่อว่าสกลราชคหนคร. (เมืองราชคฤห์ทั้งสิ้น)
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อปฺเปสกฺโข,  ปุริโส

 เป็นฉััฏฐีีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพหีิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อปฺปา  เอสกฺขา  ยสฺสาติ  อปฺเปสกฺโข,  ปุริโส. (อปฺปา + เอสกฺขา)
 เอสกฺขา อ.ศักดิ�  อปฺปา อันน้อย  ยสฺส  (ปุริสสฺส) แห่งบุรุษใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  
(โส  ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  อปฺเปสกฺโข ชื่อว่าอปฺเปสกฺข (ผู้มีศักดิ�น้อย), ได้แก่บุรุษ.

มเหสกฺโข,  ปิณฺฑปาโต

 เป็นฉััฏฐีีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพหีิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหนฺตี  เอสกฺขา  ยสฺสาติ  อปฺเปสกฺโข,  ปิณฺฑปาโต. (อปฺปา + เอสกฺขา)
 เอสกฺขา อ.ศักดิ�  มหนฺตี อันใหญ่  ยสฺส  (ปิณฺฑปาตสฺส) แห่งบิณฑบาตใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ
เหตุนั้น  (โส  ปิณฺฑปาโต) อ.บิณฑบาตนั้น  มเหสกฺโข ชื่อว่ามเหสกฺข (อันมีศักดิ�ใหญ่), ได้แก่บิณฑบาต.
 

โภชนสทิโส,  ปิณฺฑปาโต

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 โภชเนน  สทิโส  โภชนสทิโส,  ปิณฺฑปาโต. (โภชน + สทิส)
 (ปิณฺฑปาโต) อ.บิณฑบาต  สทิโส อันเช่นกับ  โภชเนน ด้วยโภชนะ  โภชนสทิโส ชื่อว่าโภชนสทิส (เช่น
กับโภชนะ), ได้แก่บิณฑบาต.

เสนาปติฏฺ€านํ

 เป็นฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เสนาปติสฺส  €านํ  เสนาปติฏฺ€านํ. (เสนาปติ + €าน)
 €านํ อ.ตําแหน่ง  เสนาปติสฺส แห่งเสนาบดี  เสนาปติฏฺ€านํ ชื่อว่าเสนาปติฏฺ€าน. (ตําแหน่งเสนาบดี)

เสฏฺ€ิฏฺ€านํ

 เป็นฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เสฏฺ€ิสฺส  €านํ  เสฏฺ€ิฏฺ€านํ. (เสฏฺ€ี + €าน)
 €านํ อ.ตําแหน่ง  เสฏฺ€ิสฺส แห่งเศรษฐีี  เสฏฺ€ิฏฺ€านํ ชื่อว่าเสฏฺ€ิฏฺ€าน. (ตําแหน่งเศรษฐีี)
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รชฺชสิริ

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. รญฺโญ  ภาโว  รชฺชํ. (ราช + ณฺยปัจจัย) ภาวตัทธิต
  ภาโว อ.ความเป็น  รญฺโญ แห่งพระราชา  รชฺชํ ชื่อว่ารชฺช. (ความเป็นพระราชา)
 ๒. รชฺเช  สิริ  รชฺชสิริ. (รชฺช + สิริ) สัตตมีตัปปุริสสมาส
  สิริ อ.สิริ  รชฺเช ในความเป็นแห่งพระราชา  รชฺชสิริ ชื่อว่ารชฺชสิริ. (สิริในความเป็นพระราชา)

กลฺยาณกมฺมํ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กลฺยาณญฺจ  ตํ  กมฺมญฺจาติ  กลฺยาณกมฺมํ. (กลฺยาณ + กมฺม)
 กลฺยาณํ  จ อ.อันงามด้วย  ตํ อ.อันงามนั้น  กมฺมํ  จ เป็นกรรมด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  กลฺยาณ-
กมฺมํ ชื่อว่ากลฺยาณกมฺม. (กรรมอันงาม, กุศลกรรม)

พุทฺธุปฺปาโท

 เป็นฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 พุทฺธสฺส  อุปฺปาโท  พุทฺธุปฺปาโท. (พุทฺธ + อุปฺปาท)
 อุปฺปาโท อ.การอุบัติขึ้น  พุทฺธสฺส แห่งพระพุทธเจ้า  พุทฺธุปฺปาโท ชื่อว่าพุทฺธุปฺปาท. (การอุบัติขึ้นแห่ง
พระพุทธเจ้า)

สมานเทวปุตฺตา

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า 
 สมานา  จ  เต  เทวปุตฺตา  จาติ  สมานเทวปุตฺตา. (สมาน + เทวปุตฺต)
 สมานา  จ อ.ผู้เสมอกัน ท. ด้วย  เต อ.ผู้เสมอกัน ท. เหล่านั้น  เทวปุตฺตา  จ เป็นเทพบุตรด้วย  
อิติ เพราะเหตุนั้น  สมานเทวปุตฺตา ชื่อว่าสมานเทวปุตฺต. (เทพบุตรผู้เสมอกัน)

อาสนฺนฏฺ€านํ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อาสนฺนญฺจ  ตํ  €านญฺจาติ  อาสนฺนฏฺ€านํ. (อาสนฺน + €าน)
 อาสนฺนํ  จ อ.ใกล้เคียงด้วย  ตํ อ.ใกล้เคียงนั้น  €านํ  จ เป็นที่ด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  อาสนฺนฏฺ€านํ 
ชื่อว่าอาสนฺนฏฺ€าน. (ที่ใกล้เคียง)
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เตชวนฺตตรา,  เทวปุตฺตา

 เป็นวิเสสตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. เตโช  เตสํ  สนฺตีติ  เตชวนฺโต,  เทวปุตฺตา. (เตช + วนฺตุปัจจัย) อัสสัตถิตัทธิต
  เตโช อ.เดช  เตสํ  (เทวปุตฺตานํ) ของเทพบุตร ท. เหล่านั้น  สนฺติ มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  
เตชวนฺโต ชื่อว่าเตชวนฺตุ (ผู้มีเดช), ได้แก่เทพบุตรทั้งหลาย. 
 ๒. สพฺเพ  อิเม  เตชวนฺโต,  อิเม  อิเมสํ  วิเสเสน  เตชวนฺโตติ  เตชวนฺตตรา,  เทวปุตฺตา.  
(เตชวนฺตุ + ตรปัจจัย) วิเสสตัทธิต
  อิเม  (เทวปุตฺตา) อ.เทพบุตร ท. เหล่านี้  สพฺเพ ทั้งปวง  เตชวนฺโต เป็นผู้มีเดช  (โหนฺติ) 
ย่อมเป็น,  อิเม  (เทวปุตฺตา)  อิเมสํ  (เทวปุตฺตานํ) อ.- แห่งเทพบุตร ท. เหล่านี้หนา -เทพบุตร ท. เหล่านี้   
เตชวนฺโต เป็นผู้มีเดช  วิเสเสน โดยพิเศษ  (โหนฺติ) ย่อมเป็น  อิติ เพราะเหตุนั้น  เตชวนฺตตรา ชื่อว่า 
เตชวนฺตตร (มีเดชกว่า), ได้แก่เทพบุตรทั้งหลาย.

อนฺตรวีถิ

 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์
 วีถิยา  อนฺตโร  อนฺตรวีถิ. (อนฺตร + วีถิ)
 อนฺตโร อ.ระหว่าง  วีถิยา แห่งถนน  อนฺตรวีถิ ชื่อว่าอนฺตรวีถิ. (ระหว่างถนน)

กุสลกมฺมกรณํ

 เป็นฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. กุสลญฺจ  ตํ  กมฺมญฺจาติ  กุสลกมฺมํ. (กุสล + กมฺม) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
  กุสลํ  จ อ.อันเป็นกุศลด้วย  ตํ อ.อันเป็นกุศลนั้น  กมฺมํ  จ เป็นกรรมด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  
กุสลกมฺมํ ชื่อว่ากุสลกมฺม. (กรรมอันเป็นกุศล, กุศลกรรม)
 ๒. กุสลกมฺมสฺส  กรณํ  กุสลกมฺมกรณํ. (กุสลกมฺม + กรณ) ฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส
  กรณํ อ.การกระทํา  กุสลกมฺมสฺส ซึ่งกรรมอันเป็นกุศล  กุสลกมฺมกรณํ ชื่อว่ากุสลกมฺมกรณ. 
(การทํากุศลกรรม) 

ปรมทานํ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปรมญฺจ  ตํ  ทานญฺจาติ  ปรมทานํ. (ปรม + ทาน)
 ปรมํ  จ อ.อย่างยิ่งด้วย  ตํ อ.อย่างยิ่งนั้น  ทานํ  จ เป็นทานด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  ปรมทานํ  
ชื่อว่าปรมทาน. (ทานอย่างยิ่ง)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุปผ92

กลนฺทกนิวาโป

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กลนฺทกานํ  นิวาโป  กลนฺทกนิวาโป. (กลนฺทก + นิวาป)
 นิวาโป อ.เหยื่อ  กลนฺทกานํ แก่กระแต ท.  กลนฺทกนิวาโป ชื่อว่ากลนฺทกนิวาป. (เหยื่อแก่กระแต)

ปิปฺผลิคุหา

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปิปฺผลิ  จ  สา  คุหา  จาติ  ปิปฺผลิคุหา. (ปิปฺผลิ + คุหา)
 ปิปฺผลิ  จ อ.ชื่อว่าปิปผลิด้วย  สา อ.ปิปผลินั้น  คุหา  จ เป็นถํ้าด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  ปิปฺผลิ-
คุหา ชื่อว่าปิปฺผลิคุหา. (ถํ้าชื่อว่าปิปผลิ)

สตฺตาหํ

 เป็นสมาหารทิคุสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สตฺต  อหา  สตฺตาหํ. (สตฺต + อห)
 อหา อ.วัน ท.  สตฺต เจ็ด  สตฺตาหํ ชื่อว่าสตฺตาห. (เจ็ดวัน, สัปดาห์)

เอกปลฺลงฺกํ

 เป็นอสมาหารทิคุสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เอกํ  ปลฺลงฺกํ  เอกปลฺลงฺกํ. (เอก + ปลฺลงฺก)
 ปลฺลงฺกํ อ.บัลลังก์  เอกํ หนึ่ง  เอกปลฺลงฺกํ ชื่อว่าเอกปลฺลงฺก. (หนึ่งบัลลังก์)

ปญฺจมตฺตานิ,  เทวตาสตานิ

 เป็นฉััฏฐีีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปญฺจ  มตฺตา  เยสนฺติ  ปญฺจมตฺตานิ,  เทวตาสตานิ. (ปญฺจ + มตฺตา)
 ปญฺจ อ.ห้า  มตฺตา เป็นประมาณ  เยสํ  (เทวตาสตานํ) แห่งร้อยแห่งเทวดา ท. เหล่าใด  (สนฺติ) มี
อยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตานิ  เทวตาสตานิ) อ.ร้อยแห่งเทวดา ท. เหล่านั้น  ปญฺจมตฺตานิ ชื่อว่าปญฺจมตฺต 
(มีประมาณ ๕), ได้แก่เทวดาหนึ่งร้อย, (เทวดาประมาณ ๕๐๐ องค์).
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เทวตาสตานิ

 เป็นฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เทวตานํ  สตานิ  เทวตาสตานิ. (เทวตา + สต)
 สตานิ อ.ร้อย ท.  เทวตานํ แห่งเทวดา ท.  เทวตาสตานิ ชื่อว่าเทวตาสต. (เทวดาหนึ่งร้อย)

ปิณฺฑปาตปฏิลาโภ

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปิณฺฑปาตํ  ปฏิลาโภ  ปิณฺฑปาตปฏิลาโภ. (ปิณฺฑปาต + ปฏิลาภ)
 ปฏิลาโภ อ.การได้เฉัพาะ  ปิณฺฑปาตํ ซึ่งบิณฑบาต  ปิณฺฑปาตปฏิลาโภ ชื่อว่าปิณฺฑปาตปฏิลาภ. (การ
ได้เฉัพาะซึ่งบิณฑบาต)

ปุพฺพณฺหสมโย

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีอมาทิปรตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. อหสฺส  ปุพฺโพ  ปุพฺพณฺโห. (ปุพฺพ + อห) อมาทิปรตัปปุริสสมาส
  ปุพฺโพ อ.เบื้องต้น  อหสฺส แห่งวัน  ปุพฺพณฺโห ชื่อว่าปุพฺพณฺห. (เบื้องต้นแห่งวัน)
 ๒. ปุพฺพณฺโห  จ  โส  สมโย  จาติ  ปุพฺพณฺหสมโย. (ปุพฺพณฺห + สมย) วิเสสนบุพพบทกัมมธาร
ยสมาส
  ปุพฺพณฺโห  จ อ.เบื้องต้นแห่งวันด้วย  โส อ.เบื้องต้นแห่งวันนั้น  สมโย  จ เป็นสมัยด้วย  อิติ 
เพราะเหตุนั้น  ปุพฺพณฺหสมโย ชื่อว่าปุพฺพณฺหสมย. (สมัยเป็นเบื้องต้นแห่งวัน, เวลาเช้า)

ปตฺตจีวรํ

 เป็นสมาหารทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปตฺโต  จ  จีวรญฺจ  ปตฺตจีวรํ. (ปตฺต + จีวร)
 ปตฺโต  จ อ.บาตรด้วย  จีวรํ  จ อ.จีวรด้วย  ปตฺตจีวรํ ชื่อว่าปตฺตจีวร. (บาตรและจีวร)

เปสการวณฺโณ

 เป็นฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. เปสํ  กโรตีติ  เปสกาโร. (เปสสทฺทูปปท + กร  กรเณ ในการกระทํา + ณปัจจัย) ทุติยา- 
ตัปปุริสสมาส, เป็นกิตันตสมาส, กัตตุรูป, กัตตุสาธนะ
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 (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  กโรติ ย่อมกระทํา  เปสํ ซึ่งหูก  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคล
นั้น  เปสกาโร ชื่อว่าเปสการ. (ผู้ทําหูก, ช่างหูก)
 ๒. เปสการสฺส  วณฺโณ  เปสการวณฺโณ. (เปสการ + วณฺณ) ฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส
  วณฺโณ อ.เพศ  เปสการสฺส แห่งบุคคลผู้กระทําซึ่งหูก  เปสการวณฺโณ ชื่อว่าเปสการวณฺณ. (เพศ
ของช่างหูก)

อสุรกญฺญา

 เป็นฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 อสุรสฺส  กญฺญา  อสุรกญฺญา. (อสุร + กญฺญา)
 กญฺญา อ.สาวน้อย  อสุรสฺส ของอสูร  อสุรกญญฺา ชื่อว่าอสุรกญฺญา. (ลูกสาวอสูร) 

อเนกสูโป,  ปิณฺฑปาโต

 เป็นฉััฏฐีีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์
ดังนี้
 ๑. น  เอโก  อเนโก,  สูโป. (น + เอก) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส 
  (สูโป) อ.แกง  เอโก หนึ่ง  น หามิได้  อเนโก ชื่อว่าอเนก (มิใช่หนึ่ง), ได้แก่แกง.
 ๒. อเนโก  สูโป  ยสฺสาติ  อเนกสูโป,  ปิณฺฑปาโต. (อเนก + สูป) ฉััฏฐีีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ 
สมาส
  สูโป อ.แกง  อเนโก มิใช่หนึ่ง  ยสฺส  (ปิณฺฑปาตสฺส) แห่งบิณฑบาตใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ 
เพราะเหตุนั้น  (โส  ปิณฺฑปาโต) อ.บิณฑบาตนั้น  อเนกสูโป ชื่อว่าอเนกสูป (มีแกงมิใช่หนึ่ง), ได้แก่บิณฑบาต.

อเนกพฺยญฺชโน,  ปิณฺฑปาโต

 เป็นฉััฏฐีีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์
ดังนี้
 ๑. น  เอกํ  อเนกํ,  พฺยญฺชนํ. (น + เอก) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส 
  (พฺยญฺชนํ) อ.กับ  เอกํ หนึ่ง  น หามิได้  อเนกํ ชื่อว่าอเนก (มิใช่หนึ่ง), ได้แก่กับข้าว.
 ๒. อเนกํ  พฺยญฺชนํ  ยสฺสาติ  อเนกพฺยญฺชโน,  ปิณฺฑปาโต. (อเนก + พฺยญฺชน) ฉััฏฐีีทวิปทตุลยา
ธิกรณพหุพพีหิสมาส
  พฺยญฺชนํ อ.กับ  อเนกํ มิใช่หนึ่ง  ยสฺส  (ปิณฺฑปาตสฺส) แห่งบิณฑบาตใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ 
เพราะเหตุนั้น  (โส  ปิณฺฑปาโต) อ.บิณฑบาตนั้น  อเนกพฺยญฺชโน ชื่อว่าอเนกพฺยญฺชน (มีกับข้าวมิใช่หนึ่ง), ได้แก่



วรรค] ๑๐. เรื่่�องพรื่ะมหากััสสปเถรื่ะ 95

บิณฑบาต.

อิทฺธานุภาโว

 เป็นฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อิทฺธิยา  อานุภาโว  อิทฺธานุภาโว. (อิทฺธิ + อานุภาว)
 อานุภาโว อ.อานุภาพ  อิทฺธิยา แห่งฤทธิ�  อิทฺธานุภาโว ชื่อว่าอิทฺธานุภาว. (อานุภาพแห่งฤทธิ�)

ตุฏฺ€มานโส,  สกฺโก

 เป็นฉััฏฐีีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ตุฏฺ€ํ  มานสํ  ยสฺสาติ  ตุฏฺ€มานโส,  สกฺโก. (ตุฏฺ€ + มานส)
 มานสํ อ.ใจ  ตุฏฺ€ํ อันยินดีแล้ว  ยสฺส  (สกฺกสฺส) ของท้าวสักกะใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุ
นั้น  (โส  สกฺโก) อ.ท้าวสักกะนั้น  ตุฏฺ€มานโส ชื่อว่าตุฏฺ€มานส (ผู้มีใจอันยินดีแล้ว), ได้แก่ท้าวสักกะ.

ปุตฺตสทิโส,  ปิณฺฑปาติโก

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปุตฺเตน  สทิโส  ปุตฺตสทิโส,  ปิณฑปาติโก. (ปุตฺต + สทิส)
 (ปิณฺฑปาติโก) อ.ภิกษุผู้มีการเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตเป็นปกติ  สทิโส ผู้เช่นกับ  ปุตฺเตน ด้วยบุตร  
ปุตฺตสทิโส ชื่อว่าปุตฺตสทิส (ผู้เช่นกับบุตร), ได้แก่ภิกษุผู้มีการเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตเป็นปกติ)

อติกฺกนฺตมานุสิกา,  โสตธาตุ

 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. มนุสฺสานํ  ภวา  มานุสิกา,  โสตธาตุ. (มนุสฺส + ณิกปัจจัย) สังสัฏฐีาทิอเนกัตถตัทธิต
  (โสตธาตุ) อ.โสตธาตุ  ภวา อันมีอยู่  มนุสฺสานํ แห่งมนุษย์ ท.  มานุสิกา ชื่อว่ามานุสิกา  
(อันเป็นของมีอยู่แห่งมนุษย์), ได้แก่โสตธาตุ.
 ๒. มานุสิกํ  อติกฺกนฺตา  อติกฺกนฺตมานุสิกา,  โสตธาตุ. (อติกฺกนฺตา + มานุสิกา)
  (โสตธาตุ) อ.โสตธาตุ  อติกฺกนฺตา อันก้าวล่วง  มานุสิกํ  (โสตธาตุํ) ซึ่งโสตธาตุ อันเป็นของมีอยู่
แห่งมนุษย์  อติกฺกนฺตมานุสิกา ชื่อว่าอติกฺกนฺตมานุสิกา (อันก้าวล่วงโสตธาตุอันเป็นของมีอยู่แห่งมนุษย์), ได้แก่
โสตธาตุ.



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุปผ96

ปิณฺฑปาติโก,  ภิกฺขุ

 เป็นสังสัฏฐีาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 ปิณฺฑปาตสฺส  จรณสีโล  ปิณฺฑปาติโก,  ภิกฺขุ. (ปิณฺฑปาต + ณิกปัจจัย)
 (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  ปิณฺฑปาตสฺส  จรณสีโล ผู้มีการเที่ยวไป เพื่อบิณฑบาต เป็นปกติ  ปิณฺฑปาติโก  
ชื่อว่าปิณฺฑปาติก (ผู้มีการเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตเป็นปกติ), ได้แก่ภิกษุ.

อตฺตภโร,  ภิกฺขุ

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส, เป็นกิตันตสมาส, กัตตุรูป, กัตตุสาธนะ มีวิเคราะห์ว่า
 อตฺตานํ  ภรตีติ  อตฺตภโร,  ภิกฺขุ. (อตฺตสทฺทูปปท + ภร  ภรเณ ในการเลี้ยง + อปัจจัย)
 (โย  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุใด  ภรติ ย่อมเลี้ยง  อตฺตานํ ซึ่งตน  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  
อตฺตภโร ชื่อว่าอตฺตภร (ผู้เลี้ยงตน), ได้แก่ภิกษุ.

อนญฺญโปสี,  ภิกฺขุ

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. อญฺญํ  โปเสติ  สีเลนาติ  อญฺญโปสี,  ภิกฺขุ. (อญฺญสทฺทูปปท + โปส  โปสเน ในการเลี้ยงดู 
+ ณีปัจจัย) ทุติยาตัปปุริสสมาส, เป็นกิตันตสมาส, กัตตุรูป, ตัสสีลสาธนะ
  (โย  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุใด  โปเสติ ย่อมเลี้ยง  อญฺญํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลอื่น  สีเลน โดยปกติ  อิติ 
เพราะเหตุนั้น  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  อญฺญโปสี ชื่อว่าอญฺญโปสี (ผู้เลี้ยงบุคคลอื่นโดยปกติ), ได้แก่ภิกษุ.
 ๒.  น  อญฺญโปสี  อนญฺญโปสี,  ภิกฺขุ. (น + อญฺญโปสี) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  อญฺญโปสี ผู้เลี้ยงซึ่งบุคคลอื่นโดยปกติ  น หามิได้  อนญฺญโปสี ชื่อว่าอนญฺญโปสี 
(ผู้เลี้ยงบุคคลอื่นหามิได้), ได้แก่ภิกษุ.

สติมา,  ภิกฺขุ

 เป็นอัสสัตถิตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 สติ  อสฺส  อตฺถีติ  สติมา,  ภิกฺขุ. (สติ + มนฺตุปัจจัย)
 สติ อ.สติ  อสฺส  (ภิกฺขุสฺส) ของภิกษุนั้น  อตฺถิ มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  
สติมา ชื่อว่าสติมนฺตุ (ผู้มีสติ), ได้แก่ภิกษุ.
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สีลคนฺโธ

 เป็นฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สีลสฺส  คนฺโธ  สีลคนฺโธ. (สีล + คนฺธ)
  คนฺโธ อ.กลิ่น  สีลสฺส แห่งศีล  สีลคนฺโธ ชื่อว่าสีลคนฺธ. (กลิ่นศีล)

อปฺปมตฺโต,  คนฺโธ

 เป็นฉััฏฐีีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อปฺปา  มตฺตา  ยสฺสาติ  อปฺปมตฺโต,  คนฺโธ. (อปฺปา + มตฺตา)
 มตฺตา อ.ประมาณ  อปฺปา น้อย  ยสฺส  (คนฺธสฺส) แห่งกลิ่นใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  
(โส  คนฺโธ) อ.กลิ่นนั้น  อปฺปมตฺโต ชื่อว่าอปฺปมตฺต (มีประมาณน้อย), ได้แก่กลิ่น. 

ตครจนฺทนี

 เป็นสมาหารทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ตครญฺจ  จนฺทนี  จ  ตครจนฺทนี. (ตคร + จนฺทนี)
 ตครํ  จ อ.กฤษณาด้วย  จนฺทนี  จ อ.จันทน์ด้วย  ตครจนฺทนี ชื่อว่าตครจนฺทนี. (กฤษณาและจันทน์)

ปริตฺตปฺปมาโณ,  คนฺโธ

 เป็นฉััฏฐีีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปริตฺตํ  ปมาณํ  ยสฺสาติ  ปริตฺตปฺปมาโณ,  คนฺโธ. (ปริตฺต + ปมาณ)
 ปมาณํ อ.ประมาณ  ปริตฺตํ นิดหน่อย  ยสฺส  (คนฺธสฺส) แห่งกลิ่นใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุ
นั้น  (โส  คนฺโธ) อ.กลิ่นนั้น  ปริตฺตปฺปมาโณ ชื่อว่าปริตฺตปฺปมาณ (มีประมาณนิดหน่อย), ได้แก่กลิ่น.

โลหิตจนฺทนํ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 โลหิตญฺจ  ตํ  จนฺทนญฺจาติ  โลหิตจนฺทนํ. (โลหิต + จนฺทน)
 โลหิตํ  จ อ.แดงด้วย  ตํ อ.แดงนั้น  จนฺทนํ  จ เป็นจันทน์ด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  โลหิตจนฺทนํ ชื่อ
ว่าโลหิตจนฺทน. (จันทน์แดง)
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เทสนาวสานํ

 เป็นฉััฏฐีีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ดังนี้
 เทสนาย  อวสานํ  เทสนาวสานํ. (เทสนา + อวสาน)
 อวสานํ อ.เป็นที่สิ้นสุดลง  เทสนาย แห่งพระเทศนา  เทสนาวสานํ ชื่อว่าเทสนาวสาน. (เป็นที่สิ้น
สุดลงแห่งพระเทศนา, เวลาจบพระเทศนา)

โสตาปตฺติผลาทีนิ,  อริยผลานิ

 เป็นฉััฏฐีีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 โสตาปตฺติผลํ  อาทิ  เยสนฺติ  โสตาปตฺติผลาทีนิ,  อริยผลานิ. (โสตาปตฺติผล + อาทิ)

 โสตาปตฺติผลํ อ.โสดาปัตติผล  อาทิ เป็นต้น  เยสํ  (อริยผลานํ) แห่งอริยผล ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มี

อยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตานิ  อริยผลานิ) อ.อริยผล ท. เหล่านั้น  โสตาปตฺติผลาทีนิ ชื่อว่าโสตาปตฺติผลาทิ, 

ได้แก่อริยผลทั้งหลาย. (มีโสดาปัตติผลเป็นต้น)

สาตฺถิกา,  เทสนา

 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ๑. อตฺโถ  อสฺสา  อตฺถีติ  อตฺถิกา,  วาจา. (อตฺถ + อิกปัจจัย) อัสสัตถิตัทธิต

  อตฺโถ อ.ประโยชน์  อสฺสา  (วาจาย) แห่งวาจานั้น  อตฺถิ มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา  วาจา) 

อ.วาจานั้น  อตฺถิกา ชื่อว่าอตฺถิกา, ได้แก่วาจา. (อันมีประโยชน์)

 ๒. สห  อตฺถิกาย  ยา  วตฺตตีติ  สาตฺถิกา,  เทสนา. (สห + อตฺถิกา) สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส

  ยา  (เทสนา) อ.พระเทศนาใด  วตฺตติ ย่อมเป็นไป  สห กับ  อตฺถิกาย  (วาจาย) ด้วยวาจา 

อันมีประโยชน์  อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา  เทสนา) อ.พระเทศนานั้น  สาตฺถิกา ชื่อว่าสาตฺถิกา, ได้แก่เทศนา. 

(อันเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)

 



๑๑. โคธกิตฺเถรปรนิพิฺพานวตฺถุ ฯ  [๔๓]

โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ  (มยา  วุจฺจเต) ฯ

โคธิิกตฺฺเถรปรินิิพฺฺพฺานิวตฺฺถุ อ.เร่�องแห่่งการปรินิพพานของพระโคธิกะผู้้�เถระ  

(มยา) อันข�าพเจ�า (พระพุทธโฆสะ)  (วุจฺฺจฺเตฺ) จะกล่่าว ฯ

โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ วุตตกัมมะใน วุจฺจเตๆ อาขยาตบทกัมมวาจก

มยา อนภิิห่ิตกัตตาใน วุจฺจเต ฯ

๑๑. เร�่องการปรินิพพานของพระโคธิกเถระ

๑. “เตฺสํ  สมฺปนิฺนิสีลานินิฺติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  ราชคห่ํ  อุปนิสฺสาย  เวฬุวเน   

วิห่รนฺโต  โคธิกตฺเถรสฺส  ปรินิพฺพานํ  อารพฺภิ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา  ราชคห่ํ  อุปนิสฺสาย  เวฬุวเน  วิห่รนฺโต  โคธิกตฺเถรสฺส  ปรินิพฺพานํ  อารพฺภิ  “เตฺสํ   

สมฺปนิฺนิสีลานินิฺติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  กเถสิ ฯ

 สตฺฺถา อ.พระศาสดา  อุปนิิสฺสาย ทรงเข�าไปอาศัยแล่�ว  ราชคหํ ซึ�งเม่องราชคฤห่์   

วิหรนิฺโตฺ เม่�อประทับ  เวฬุวเนิ ในพระวิห่ารช่�อว่าเวฬุวัน  อารพฺฺภ ทรงปรารภิ   

ปรินิิพฺฺพฺานิํ ซึ�งการปรินิพพาน  โคธิิกตฺฺเถรสฺส ของพระโคธิกะผู้้�เถระ  กเถสิ ตรัสแล่�ว  

อิมํ  ธิมฺมเทสนิํ ซึ�งพระธรรมเทศนานี้  “เตฺสํ  สมฺปนิฺนิสีลานินิฺตฺิ ว่า “เตสํ  สมฺปนฺน- 

สีล่านํ” ดังนี้เป็นต�น ฯ

 พระศาสดา เม่�อเข�าไปอาศัยเม่องราชคฤห่์ ประทับอย้่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภิการ

ปรินิพพานของพระโคธิกเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “เตฺสํ  สมฺปนิฺนิสีลานิํ” ดังนี้

เป็นต�น ฯ

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เตสํ  สมฺปนฺนสีล่านํ” สร้ปะใน  

อิติๆ อาทยัตถะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ อวุตตกัมมะใน กเถสิ  

ราชคห่ํ อวุตตกัมมะใน อุปนิสฺสายๆ สมานกาล่กิริยาใน วิห่รนฺโต  เวฬุวเน วิสยาธาระ 

ใน วิห่รนฺโตๆ อัพภิันตรกิริยาของ สตฺถา  โคธิกตฺเถรสฺส สามีสัมพันธะใน ปรินิพฺพานํๆ 

อวุตตกัมมะใน อารพฺภิๆ สมานกาล่กิริยาใน กเถสิ ฯ
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๒. โส  ห่ิ  อายสฺมา  อิสิคิล่ิปสฺเส  กาล่สิล่ายํ  วิห่รนฺโต  อปฺปมตฺโต  อาตาปี  ปห่ิตตฺโต   

สามายิกํ  เจโตวิมุตฺตึ  ผูุ้สิตฺวา  เอกสฺส  อนุสายิกสฺส  โรคสฺส  วเสน  ตโต  ปริห่ายิ ฯ

 โส  ห่ิ  อายสฺมา  (โคธิกตฺเถโร)  อิสิคิล่ิปสฺเส  กาล่สิล่ายํ  วิห่รนฺโต  อปฺปมตฺโต  อาตาปี  ปห่ิตตฺโต  

(หุ่ตฺวา)  สามายิกํ  เจโตวิมุตฺตึ  ผูุ้สิตฺวา  เอกสฺส  อนุสายิกสฺส  โรคสฺส  วเสน  ตโต  (เจโตวิมุตฺติโต)  

ปริห่ายิ ฯ

 หิ ดังจะกล่่าวโดยพิสดาร  (โคธิิกตฺฺเถโร) อ.พระโคธิกะผู้้�เถระ  อายสฺมา ผู้้�มีอายุ  โส 

นั้น  วิหรนิฺโตฺ อย้่อย้่  กาลสิลายํ ในประเทศช่�อว่ากาล่ศิล่า  อิสิคิลิปสฺเส ที�ข�างแห่่ง

ภิ้เขาช่�อว่าอิสิคิล่ิ  อปฺปมตฺฺโตฺ เป็นผู้้�ไม่ประมาทแล่�ว  อาตฺาปี เป็นผู้้�มีความเพียรเป็น

เคร่�องยังกิเล่สให่�ร�อนทั�ว  ปหิตฺตฺฺโตฺ เป็นผู้้�มีตนอันส่งไปแล่�ว  (หุตฺฺวา) เป็น  ผุสิตฺฺวา 

กระทบแล่�ว  เจฺโตฺวิมุตฺฺตฺึ ซึ�งเจโตวิมุตติ  สามายิกํ อันเกิดขึ้นแล่�วในสมัย  ปริหายิ 

เส่�อมรอบแล่�ว  ตฺโตฺ  (เจฺโตฺวิมุตฺฺตฺิโตฺ) จากเจโตวิมุตตินั้น  วเสนิ ด�วยสามารถ  โรคสฺส 

แห่่งโรค  อนิุสายิกสฺส อันประกอบแล่�วด�วยการนอน  เอกสฺส อย่างห่นึ�ง ฯ 

  ความพิสดารว่า พระโคธิกเถระผู้้�มีอายุนั้น ขณะอย้่ที�กาล่ศิล่า ที�ข�างภิ้เขาอิสิคิล่ิ เป็น 

ผู้้�ไม่ประมาท มีความเพียรเป็นเคร่�องทํากิเล่สให่�ร�อน มีจิตส่งไป กระทบเจโตวิมุตติ  

อันเกิดขึ้นในสมัย เส่�อมจากเจโตวิมุตตินั้น ด�วยสามารถแห่่งโรคที�นอนเน่�องอย่างห่นึ�ง.

 ห่ิศัพท์ วิตถารโชตกะ  โส ก็ดี  อายสฺมา ก็ดี วิเสสนะของ โคธิกตฺเถโรๆ สุทธกัตตาใน 

ปริห่ายิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิสิคิล่ิปสฺเส ก็ดี  กาล่สิล่ายํ ก็ดี วิสยาธาระใน  

วิห่รนฺโตๆ อัพภิันตรกิริยาของ โคธิกตฺเถโร  อปฺปมตฺโต ก็ดี  อาตาปี ก็ดี  ปห่ิตตฺโต ก็ดี 

วิกติกัตตาใน หุ่ตฺวาๆ สมานกาล่กิริยาใน ผูุ้สิตฺวา  สามายิกํ วิเสสนะของ เจโตวิมุตฺตึๆ 

อวุตตกัมมะใน ผูุ้สิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ปริห่ายิ  เอกสฺส ก็ดี  อนุสายิกสฺส ก็ดี  

วิเสสนะของ โรคสฺสๆ สามีสัมพันธะใน วเสนๆ ตติยาวิเสสนะใน ปริห่ายิ  ตโต วิเสสนะ

ของ เจโตวิมุตฺติโตๆ อปาทานใน ปริห่ายิ ฯ

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

๓. โส  ทุติยมฺปิ  ตติยมฺปิ  ฉกฺขตฺตํุ  ฌานํ  นิพฺพตฺเตตฺวา  ปริห่ีโน  สตฺตเม  วาเร   

อุปฺปาเทตฺวา  จินฺเตสิ  “อห่ํ  ฉกฺขตฺตํุ  ฌานา  ปริห่ีโน,  ปริห่ีนชฺฌานสฺส  โข  ปน   

อนิยตา  คติ,  อิทาเนว  สตฺถํ  อาห่ริสฺสามีติ  เกโสโรปนสตฺถํ  คเห่ตฺวา  คล่นาล่ึ   
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ฉินฺทิตํุ  ม�ฺฺจเก  นิปชฺชิ ฯ

 โส  (เถโร)  ทุติยมฺปิ  ตติยมฺปิ  ฉกฺขตฺตํุ  ฌานํ  นิพฺพตฺเตตฺวา  ปริห่ีโน  (ฌานํ)  สตฺตเม  วาเร   

อุปฺปาเทตฺวา  จินฺเตสิ  “อห่ํ  ฉกฺขตฺตํุ  ฌานา  ปริห่ีโน  (อมฺห่ิ),  ปริห่ีนชฺฌานสฺส  โข  (ปุคฺคล่สฺส)  

ปน  อนิยตา  คติ,  (อห่ํ)  อิทานิ  เอว  สตฺถํ  อาห่ริสฺสามีติ  เกโสโรปนสตฺถํ  คเห่ตฺวา  คล่นาล่ึ   

ฉินฺทิตํุ  ม�ฺฺจเก  นิปชฺชิ ฯ

 โส  (เถโร) อ.พระเถระนั้น  ฌานิํ ยังฌาน  ทุตฺิยมฺปิ ที�สองบ�าง  ตฺตฺิยมฺปิ ที�สามบ�าง  

นิิพฺฺพฺตฺฺเตฺตฺฺวา ให่�บังเกิดแล่�ว  ฉกฺขตฺฺตฺุํ ห่กครั้ง  ปริหีโนิ เส่�อมรอบแล่�ว  (ฌานิํ) ยัง

ฌาน  อุปฺปาเทตฺฺวา ให่�เกิดขึ้นแล่�ว  วาเร ในวาระ  สตฺฺตฺเม ที�เจ็ด  จฺินิฺเตฺสิ คิดแล่�ว  

อิตฺิ ว่า  “อหํ อ.เรา  ปริหีโนิ เป็นผู้้�เส่�อมรอบแล่�ว  ฌานิา จากฌาน  ฉกฺขตฺฺตฺุํ ห่กครั้ง  

(อมฺหิ) ย่อมเป็น,  ปนิ ก็  คตฺิ อ.ที�เป็นที�ไป  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล่  ปริหีนิชฺฌานิสฺส  

โข ผู้้�มีฌานอันเส่�อมรอบแล่�วแล่  อนิิยตฺา ไม่แน่นอน,  (อหํ) อ.เรา  อาหริสฺสามิ จัก

นํามา  สตฺฺถํ ซึ�งศัสตรา  อิทานิิ  เอว ในกาล่นี้นั�นเทียว”  อิตฺิ ดังนี้  คเหตฺฺวา ถ่อเอา

แล่�ว  เกโสโรปนิสตฺฺถํ ซึ�งศัสตราอันเป็นเคร่�องปล่งซึ�งผู้ม  นิิปชฺชิ นอนแล่�ว  มญฺจฺเก 

บนเตียงน�อย  ฉินิฺทิตฺุํ เพ่�ออันตัด  คลนิาลึ ซึ�งก�านแห่่งคอ ฯ

 พระเถระทําฌานที� ๒ บ�าง ที� ๓ บ�าง ให่�เกิดขึ้นถึง ๖ ครั้ง เส่�อมสิ้นจากฌาน ทําให่�เกิด

ขึ้นในวาระที� ๗ คิดว่า “เราเป็นผู้้�เส่�อมจากฌานถึง ๖ ครั้ง, ก็คติเป็นที�ไปของบุคคล่ 

ผู้้�เส่�อมจากฌาน เป็นสภิาพไม่แน่นอน, เราจักนําศัสตรามาในบัดนี้นั�นแห่ล่ะ” แล่�วถ่อ

เอาศัสตราเป็นเคร่�องปล่งผู้ม แล่�วนอนบนเตียงนอน เพ่�อจะตัดก�านคอ.

 โส วิเสสนะของ เถโรๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิ แล่ะนิปชฺชิ  จินฺเตสิ ก็ดี  นิปชฺชิ ก็ดี 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิ สองศัพท์ อเปกขัตถะเข�ากับ ทุติยํ แล่ะตติยํ  ทุติยํ ก็ดี  ตติยํ 

ก็ดี วิเสสนะของ ฌานํ  ฉกฺขตฺตุํ กิริยาวิเสสนะใน นิพฺพตฺเตตฺวา  ฌานํ การิตกัมมะใน 

นิพฺพตฺเตตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อุปฺปาเทตฺวา  ปริห่ีโน วิเสสนะของ เถโร  ฌานํ  

การิตกัมมะใน อุปฺปาเทตฺวา  สตฺตเม วิเสสนะของ วาเรๆ กาล่สัตตมีใน อุปฺปาเทตฺวาๆ 

ปุพพกาล่กิริยาใน จินฺเตสิ  “อห่ํ สุทธกัตตาใน อมฺห่ิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ฉกฺขตฺตุํ 

กิริยาวิเสสนะใน ปริห่ีโน  ฌานา อปาทานใน ปริห่ีโนๆ วิกติกัตตาใน อมฺห่ิ,  ปนศัพท์ 

วากยารัมภิโชตกะ  คติ สุทธกัตตาใน อนิยตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  ปริห่ีนชฺฌานสฺส  
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วิเสสนะของ ปุคฺคล่สฺสๆ สามีสัมพันธะใน คติ  โขศัพท์ วจนาล่ังการะ, อห่ํ สุทธกัตตาใน 

อาห่ริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข�ากับ อิทานิๆ กาล่สัตตมีใน 

อาห่ริสฺสามิ  สตฺถํ อวุตตกัมมะใน อาห่ริสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ  เกโส- 

โรปนสตฺถํ อวุตตกัมมะใน คเห่ตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน นิปชฺชิ  คล่นาล่ึ อวุตตกัมมะ 

ใน ฉินฺทิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน นิปชฺชิ  ม�ฺฺจเก อุปสิเล่สิกาธาระใน นิปชฺชิ ฯ

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

๔. มาโร  ตสฺส  จิตฺตํ  �ฺตฺวา  “อยํ  ภิิกฺขุ  สตฺถํ  อาห่ริตุกาโม,  สตฺถํ  อาห่รนฺตา  โข   

ปน  ชีวิเต  นิรเปกฺขา  โห่นฺติ,  เต  วิปสฺสนํ  ปฏฺฺฅเปตฺวา  อรห่ตฺตํปิ  ปาปุณนฺติ,   

สจาห่ํ  เอตํ  วาเรสฺสามิ,  น  เม  วจนํ  กริสฺสติ,  สตฺถารํ  วาราเปสฺสามีติ   

อ�ฺฺ�ฺาตกเวเสน  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมาห่  

  “มหาวีร  มหาปุญฺญ   อิทฺธิิยา  ยสสา  ชล

  สพฺฺพฺเวรภยาตฺีตฺ ปาเท  วนิฺทามิ  จฺกฺขุม ฯ

  สาวโก  เตฺ  มหาวีร   มรณํ  มรณาภิภู  

  อากงฺขตฺิ  เจฺตฺยตฺิ,   ตฺํ  นิิเสธิ  ชุตฺินิฺธิร ฯ

  กถํ  หิ  ภควา  ตฺุยฺหํ   สาวโก  สาสเนิ  รโตฺ  

  อปฺปตฺฺตฺมานิโส  เสโข   กาลํ  กยิรา  ชเนิสุตฺาติ ฯ

 มาโร  ตสฺส  (เถรสฺส)  จิตฺตํ  �ฺตฺวา  “อยํ  ภิิกฺขุ  สตฺถํ  อาห่ริตุกาโม  (โห่ติ),  (ภิิกฺข้)  สตฺถํ   

อาห่รนฺตา  โข  ปน  ชีวิเต  นิรเปกฺขา  โห่นฺติ,  เต  (ภิิกฺข้)  วิปสฺสนํ  ปฏฺฺฅเปตฺวา  อรห่ตฺตํปิ   

ปาปุณนฺติ,  สเจ  อห่ํ  เอตํ  (ภิิกฺขุํ)  วาเรสฺสามิ,  (เอโส  ภิิกฺขุ)  น  เม  วจนํ  กริสฺสติ,  (อห่ํ)   

สตฺถารํ  วาราเปสฺสามีติ  (จินฺเตตฺวา  เกนจิ)  อ�ฺฺ�ฺาตกเวเสน  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวํ  อาห่  

  “มหาวีร  มหาปุญฺญ   อิทฺธิิยา  ยสสา  ชล

  สพฺฺพฺเวรภยาตฺีตฺ (อหํ)  ปาเท  วนิฺทามิ  จฺกฺขุม ฯ

  สาวโก  เตฺ  มหาวีร   มรณํ  มรณาภิภู  

  อากงฺขตฺิ  เจฺตฺยตฺิ,   (ตฺฺวํ)  ตฺํ  (สาวกํ)  นิิเสธิ  ชุตฺินิฺธิร ฯ

  กถํ  หิ  ภควา  ตฺุยฺหํ   สาวโก  สาสเนิ  รโตฺ  

  อปฺปตฺฺตฺมานิโส  เสโข   กาลํ  กยิรา  ชเนิสุตฺาติ ฯ

 มาโร อ.มาร  ญตฺฺวา ร้�แล่�ว  จฺิตฺฺตฺํ ซึ�งจิต  ตฺสฺส  (เถรสฺส) ของพระเถระนั้น   
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(จฺินิฺเตฺตฺฺวา) คิดแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “อยํ  ภิกฺขุ อ.ภิิกษุนี้  อาหริตฺุกาโม เป็นผู้้�ใคร่เพ่�ออัน

นํามา  สตฺฺถํ ซึ�งศัสตรา  (โหตฺิ) ย่อมเป็น,  ปนิ ก็  (ภิกฺขู) อ.ภิิกษุ ท.  อาหรนิฺตฺา เม่�อ

นํามา  สตฺฺถํ  โข ซึ�งศัสตราแล่  นิิรเปกฺขา เป็นผู้้�มีความเย่�อใยออกแล่�ว  ชีวิเตฺ ในชีวิต  

โหนิฺตฺิ ย่อมเป็น,  เตฺ  (ภิกฺขู) อ.ภิิกษุ ท. เห่ล่่านั้น  ปฏฺเปตฺฺวา เริ�มตั้งไว�แล่�ว  วิปสฺสนิํ 

ซึ�งวิปัสสนา  ปาปุณนิฺตฺิ จะบรรลุ่  อรหตฺฺตฺํปิ แม�ซึ�งความเป็นแห่่งพระอรห่ันต์,  สเจฺ 

ถ�าว่า  อหํ อ.เรา  วาเรสฺสามิ จักห่�าม  เอตฺํ  (ภิกฺขุํ) ซึ�งภิิกษุนั�นไซร�,  (เอโส  ภิกฺขุ) 

อ.ภิิกษุนั�น  นิ  กริสฺสตฺิ จักไม่กระทํา  วจฺนิํ ซึ�งคํา  เม ของเรา,  (อหํ) อ.เรา  สตฺฺถารํ 

ท้ล่ยังพระศาสดา  วาราเปสฺสามิ จักให่�ห่�าม”  อิตฺิ ดังนี้  อุปสงฺกมิตฺฺวา เข�าไปเฝ้าแล่�ว  

สตฺฺถารํ ซึ�งพระศาสดา  (เกนิจฺิ)  อญฺญาตฺกเวเสนิ ด�วยเพศ อันใครๆ ไม่ร้�แล่�ว  อาห 

กราบท้ล่แล่�ว  เอวํ อย่างนี้  อิตฺิ ว่า  

“มหาวีร ข�าแต่พระมห่าวีระ  มหาปุญฺญ ผู้้�มีบุญมาก  ชล ผู้้�ทรง

รุ่งเร่อง  อิทฺธิิยา ด�วยฤทธิ์  ยสสา ด�วยยศ  สพฺฺพฺเวรภยาตฺีตฺ 

ผู้้�ทรงล่่วงไปแล่�วซึ�งเวรแล่ะภิัยทั้งปวง  จฺกฺขุม ผู้้�ทรงมีจักษุ  

(อหํ) อ.ข�าพระองค์  วนิฺทามิ ขอถวายบังคมอย้่  ปาเท  

ซึ�งพระบาท ท.,  มหาวีร ข�าแต่พระมห่าวีระ  สาวโก อ.สาวก  

เตฺ ของพระองค์  มรณาภิภู ผู้้�อันความตายครอบงําแล่�ว   

อากงฺขตฺิ ย่อมห่วัง  เจฺตฺยตฺิ ย่อมคิดถึง  มรณํ ซึ�งความตาย,  

ชุตฺินิฺธิร ข�าแต่พระองค์ผู้้�ทรงไว�ซึ�งความรุ่งเร่อง  (ตฺฺวํ) 

อ.พระองค์  นิิเสธิ ขอจงทรงห่�าม  ตฺํ  (สาวกํ) ซึ�งสาวกนั้น,  

ภควา ข�าแต่พระผู้้�มีพระภิาคเจ�า  ชเนิสุตฺ ผู้้�ทรงปรากฏฺในห่ม้่

ชน  สาวโก อ.สาวก  ตฺุยฺหํ ของพระองค์  รโตฺ ยินดีแล่�ว   

สาสเนิ ในศาสนา  อปฺปตฺฺตฺมานิโส ผู้้�มีธรรมมีในใจอันไม่บรรลุ่

แล่�ว  เสโข ผู้้�ยังต�องศึกษา  กยิรา พึงกระทํา  กาลํ ซึ�งกาล่ะ  

กถํ  หิ อย่างไรแล่”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

      มารร้�จิตของพระเถระนั้น คิดว่า “ภิิกษุนี้ประสงค์จะนําศัสตรามา, ก็ภิิกษุทั้งห่ล่าย เม่�อ

นําศัสตรามาแล่ เป็นผู้้�ห่มดอาล่ัยในชีวิต, ภิิกษุเห่ล่่านั้น เริ�มตั้งวิปัสสนา จะบรรลุ่ 

แม�พระอรห่ัต, ถ�าเราจักห่�ามภิิกษุนั�นไซร�, ภิิกษุนั�น จักไม่ทําคําของเรา, เราจักท้ล่ให่�

พระศาสดาทรงห่�าม” ดังนี้แล่�ว เข�าไปเฝ้าพระศาสดา ด�วยเพศที�ใครๆ ก็ไม่ร้�ได� กราบท้ล่
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อย่างนี้ว่า

“ข�าแต่พระมห่าวีระ ผู้้�มีบุญมาก ผู้้�ทรงรุ่งเร่องด�วยฤทธิ์ ด�วยยศ 

ผู้้�ทรงล่่วงพ�นเวรแล่ะภิัยทั้งปวง ผู้้�ทรงมีจักษุ ข�าพระองค์ขอ

ถวายบังคมพระบาท, ข�าแต่พระมห่าวีระ สาวกของพระองค์ 

ถ้กความตายครอบงํา ย่อมห่วัง ย่อมคิดถึงความตาย, ข�าแต่

พระองค์ผู้้�ทรงความรุ่งเร่อง ขอพระองค์จงทรงห่�ามสาวกนั้น, 

ข�าแต่พระผู้้�มีพระภิาคเจ�า ผู้้�ทรงปรากฏฺในห่ม้่ชน สาวกของ

พระองค์ ยินดีในศาสนา ผู้้�มีธรรมมีในใจที�ยังไม่บรรลุ่ ยังเป็น

พระเสขบุคคล่ พึงมรณภิาพอย่างไรเล่่า”

 มาโร สุทธกัตตาใน อาห่ๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ เถรสฺสๆ สามี- 

สัมพันธะใน จิตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน �ฺตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน จินฺเตตฺวา  “อยํ วิเสสนะ

ของ ภิิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน โห่ติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถํ อวุตตกัมมะใน  

อาห่ริตุกาโมๆ วิกติกัตตาใน โห่ติ,  ปนศัพท์ วากยารัมภิโชตกะ  ภิิกฺข้ สุทธกัตตาใน 

โห่นฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถํ อวุตตกัมมะใน อาห่รนฺตาๆ อัพภิันตรกิริยาของ 

ภิิกฺข้  โขศัพท์ วจนาล่ังการะ  ชีวิเต วิสยาธาระใน นิรเปกฺขาๆ วิกติกัตตาใน โห่นฺติ,   

เต วิเสสนะของ ภิิกฺข้ๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วิปสฺสนํ  

อวุตตกัมมะใน ปฏฺฺเปตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ปาปุณนฺติ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข�ากับ 

อรห่ตฺตํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุณนฺติ,  สเจศัพท์ ปริกัปปัตถะ  อห่ํ สุทธกัตตาใน  

วาเรสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตํ วิเสสนะของ ภิิกฺขุํๆ อวุตตกัมมะใน  

วาเรสฺสามิ,  เอโส วิเสสนะของ ภิิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน กริสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน กริสฺสติ  เม สามีสัมพันธะใน วจนํๆ อวุตตกัมมะใน กริสฺสติ,  อห่ํ  

เห่ตุกัตตาใน วาราเปสฺสามิๆ อาขยาตบทเห่ตุกัตตุวาจก  สตฺถารํ การิตกัมมะใน  

วาราเปสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อุปสงฺกมิตฺวา   

เกนจิ อนภิิห่ิตกัตตาใน อ�ฺฺฃาตก-  อ�ฺฺฃาตกเวเสน ตติยาวิเสสนะใน อุปสงฺกมิตฺวา   

สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อาห่  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน 

อาห่ 

“มห่าปุ�ฺฺฃ ก็ดี  ชล่ ก็ดี  สพฺพเวรภิยาตีต ก็ดี จกฺขุม ก็ดี  

วิเสสนะของ มห่าวีรๆ อาล่ปนะ  อห่ํ สุทธกัตตาใน วนฺทามิๆ 
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อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิทฺธิยา ก็ดี  ยสสา ก็ดี กรณะใน ชล่  

ปาเท อวุตตกัมมะใน วนฺทามิ,  มห่าวีร อาล่ปนะ  สาวโก สุทธ-

กัตตาใน อากงฺขติ แล่ะ เจตยติ  อากงฺขติ ก็ดี  เจตยติ ก็ดี 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต สามีสัมพันธะใน สาวโก  มรณํ  

อวุตตกัมมะใน อากงฺขติ แล่ะเจตยติ  มรณาภิิภิ้ วิเสสนะของ 

สาวโก,  ชุตินฺธร อาล่ปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน นิเสธๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ สาวกํๆ อวุตตกัมมะใน นิเสธ,  

ชเนสุต วิเสสนะของ ภิควาๆ อาล่ปนะ  สาวโก สุทธกัตตาใน 

กยิราๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กถํ ปุจฉนัตถะ  ห่ิศัพท์ วจนา-

ล่ังการะ  ตุยฺห่ํ สามีสัมพันธะใน สาวโก  สาสเน วิสยาธาระใน 

รโตๆ วิเสสนะของ สาวโก  อปฺปตฺตมานโส ก็ดี  เสโข ก็ดี  

วิเสสนะของ สาวโก  กาล่ํ อวุตตกัมมใน กยิรา”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห่ ฯ

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

๕. ตสฺมึ  ขเณ  เถเรน  สตฺถํ  อาห่ริตํ  โห่ติ ฯ  

 ตฺสฺมึ  ขเณ ในขณะนั้น  สตฺฺถํ อ.ศัสตรา  เถเรนิ  อาหริตฺํ เป็นของ อันพระเถระ นํามา

แล่�ว  โหตฺิ ย่อมเป็น ฯ

 ในขณะนั้น ศัสตรา ถ้กพระเถระนํามาแล่�ว

 ตสฺมึ วิเสสนะของ ขเณๆ กาล่สัตตมีใน โห่ติ  สตฺถํ สุทธกัตตาใน โห่ติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เถเรน อนภิิห่ิตกัตตาใน อาห่ริตํๆ วิกติกัตตาใน โห่ติ ฯ

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

๖.  สตฺถา  “มาโร  อยนฺติ  วิทิตฺวา  อิมํ  คาถมาห่  

  “เอวํ  หิ  ธิีรา  กุพฺฺพฺนิฺตฺิ   นิาวกงฺขนิฺตฺิ  ชีวิตฺํ,  

  สมูลํ  ตฺณฺหํ  อพฺฺพฺุยฺห   โคธิิโก  ปรินิิพฺฺพฺุโตฺติ ฯ

 สตฺถา  “มาโร  (โห่ติ)  อยํ  (ปุริโส)”  อิติ  วิทิตฺวา  อิมํ  คาถํ  อาห่  

  “เอวํ  หิ  ธิีรา  กุพฺฺพฺนิฺตฺิ   นิ  อวกงฺขนิฺตฺิ  ชีวิตฺํ,  
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  สมูลํ  ตฺณฺหํ  อพฺฺพฺุยฺห   โคธิิโก  ปรินิิพฺฺพฺุโตฺติ ฯ

 สตฺฺถา อ.พระศาสดา  วิทิตฺฺวา ทรงทราบแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “อยํ  (ปุริโส) อ.บุรุษนี้  มาโร 

เป็นมาร  (โหตฺิ) ย่อมเป็น”  อิตฺิ ดังนี้  อาห ตรัสแล่�ว  อิมํ  คาถํ ซึ�งพระคาถานี้  อิตฺิ ว่า

“ธิีรา อ.นักปราชญ์ ท.  กุพฺฺพฺนิฺตฺิ ย่อมกระทํา  เอวํ  หิ อย่างนี้

แล่  นิ  อวกงฺขนิฺตฺิ ย่อมไม่จํานงห่วัง  ชีวิตฺํ ซึ�งชีวิต,  โคธิิโก 

อ.โคธิกะ  อพฺฺพฺุยฺห ถอนขึ้นแล่�ว  ตฺณฺหํ ซึ�งตัณห่า  สมูลํ อัน

เป็นไปกับด�วยราก  ปรินิิพฺฺพฺุโตฺ ปรินิพพานแล่�ว”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาทรงทราบว่า “บุรุษนี้ เป็นมาร” จึงตรัสคาถานี้ว่า

“นักปราชญ์ทั้งห่ล่าย ย่อมทําอย่างนี้แล่ ย่อมไม่จํานงห่วังชีวิต, 

โคธิกะ ถอนตัณห่าพร�อมกับรากขึ้นแล่�ว ปรินิพพานแล่�ว”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาห่ๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยํ วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธ- 

กัตตาใน โห่ติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาโร วิกติกัตตาใน โห่ติ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

วิทิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อาห่  อิมํ วิเสสนะของ คาถํๆ อวุตตกัมมะใน อาห่

“ธีรา สุทธกัตตาใน กุพฺพนฺติ แล่ะอวกงฺขนฺติ  กุพฺพนฺติ ก็ดี   

อวกงฺขนฺติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน  

กุพฺพนฺติ  ห่ิศัพท์ ปทป้รณะ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน อวกงฺขนฺติ   

ชีวิตํ อวุตตกัมมะใน อวกงฺขนฺติ,  โคธิโก สุทธกัตตาใน  

ปรินิพฺพุโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  สม้ล่ํ วิเสสนะของ ตณฺห่ํๆ  

อวุตตกัมมะใน อพฺพุยฺห่ๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ปรินิพฺพุโต”   

อิติศัพท์ สร้ปะใน อิมํ  คาถํ ฯ  

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

๗. อถโข  ภิควา  สมฺพหุ่เล่ห่ิ  ภิิกฺข้ห่ิ  สทฺธึ  เถรสฺส  สตฺถํ  อาห่ริตฺวา  นิปนฺนฏฺฺฅานํ   

อคมาสิ ฯ

 อถ  โข ครั้งนั้นแล่  ภควา อ.พระผู้้�มีพระภิาคเจ�า  อคมาสิ ได�เสด็จไปแล่�ว  เถรสฺส  

สตฺฺถํ  อาหริตฺฺวา  นิิปนิฺนิฏฺฅานิํ ส้่ที�เป็นที� นํามา ซึ�งศัสตรา แล่�วจึงนอนแล่�ว แห่่งพระ

เถระ  สทฺธิึ กับ  ภิกฺขูหิ ด�วยภิิกษุ ท.  สมฺพฺหุเลหิ มากพร�อม ฯ
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    ทีนั้นแล่ พระผู้้�มีพระภิาคเจ�า ได�เสด็จไปส้่ที�พระเถระนําศัสตรามาแล่�วนอน พร�อมกับ

พวกภิิกษุมากพร�อม

 อถ กาล่สัตตมี  โขศัพท์ วจนาล่ังการะ  ภิควา สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  สมฺพหุ่เล่ห่ิ วิเสสนะของ ภิิกฺข้ห่ิๆ สห่ัตถตติยาเข�ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะ

ใน อคมาสิ  เถรสฺส สามีสัมพันธะใน นิปนฺนฏฺฺานํ  สตฺถํ อวุตตกัมมะใน อาห่ริตฺวาๆ  

ปุพพกาล่กิริยาใน นิปนฺน-  นิปนฺนฏฺฺานํ สัมปาปุณียกัมมะใน อคมาสิ ฯ

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

๘. ตสฺมึ  ขเณ  มาโร  ปาปิมา  “กตฺถ  นุ  โข  อิมสฺส  ปฏฺิสนฺธิวิ�ฺฺ�ฺาณํ  ปติฏฺฺฅิตนฺติ   

ธ้มราสิ  วิย  ติมิรปุ�ฺฺโช  วิย  จ  หุ่ตฺวา  สพฺพทิสาสุ  เถรสฺส  วิ�ฺฺ�ฺาณํ  สมนฺเวสติ ฯ

 ตสฺมึ  ขเณ  มาโร  ปาปิมา  “กตฺถ  (าเน)  นุ  โข  อิมสฺส  (เถรสฺส)  ปฏฺิสนฺธิวิ�ฺฺ�ฺาณํ  ปติฏฺฺฅิตนฺติ  

(จินฺเตตฺวา)  ธ้มราสิ  วิย  (จ)  ติมิรปุ�ฺฺโช  วิย  จ  หุ่ตฺวา  สพฺพทิสาสุ  เถรสฺส  วิ�ฺฺ�ฺาณํ   

สมนฺเวสติ ฯ  

 ตฺสฺมึ  ขเณ ในขณะนั้น  มาโร อ.มาร  ปาปิมา ผู้้�มีความชั�ว  (จฺินิฺเตฺตฺฺวา) คิดแล่�ว  อิตฺิ 

ว่า  “ปฏิสนิฺธิิวิญฺญาณํ อ.ปฏฺิสนธิวิญญาณ  อิมสฺส  (เถรสฺส) ของพระเถระนี้  ปตฺิฏฺติฺํ 

ตั้งอย้่เฉพาะแล่�ว  กตฺฺถ  (าเนิ)  นิุ  โข ในที�ไห่นห่นอแล่”  อิตฺิ ดังนี้  ธิูมราสิ  วิย  (จฺ) 

เป็นราวกะว่ากลุ่่มแห่่งควันด�วย  ตฺิมิรปุญฺโช  วิย  จฺ เป็นราวกะว่ากองแห่่งความม่ด

ด�วย  หุตฺฺวา เป็น  สมนิฺเวสตฺิ ย่อมแสวงห่า  วิญฺญาณํ ซึ�งวิญญาณ  เถรสฺส ของพระ

เถระ  สพฺฺพฺทิสาสุ ในทิศทั้งปวง ท. ฯ

 ในขณะนั้น มารผู้้�มีบาป คิดว่า “ปฏฺิสนธิวิญญาณของพระเถระนี้ ตั้งอย้่ ณ ที�ไห่นห่นอ

แล่” เป็นดุจกองควันไฟ แล่ะเป็นดุจกองความม่ด ย่อมแสวงห่าวิญญาณของพระเถระ 

ในทิศทั้งปวง.

 ตสฺมึ วิเสสนะของ ขเณๆ กาล่สัตตมีใน สมนฺเวสติ  ปาปิมา วิเสสนะของ มาโรๆ  

สุทธกัตตาใน สมนฺเวสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปฏฺิสนฺธิวิ�ฺฺฃาณํ สุทธกัตตาใน  

ปติฏฺฺติํๆ กิตบทกัตตุวาจก  กตฺถ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน ปติฏฺฺติํ  นุศัพท์ 

ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์ วจนาล่ังการะ  อิมสฺส วิเสสนของ เถรสฺสๆ สามีสัมพันธะใน  

ปฏฺิสนฺธิวิ�ฺฺฃาณํ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน หุ่ตฺวา  ธ้มราสิ 
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ก็ดี  ติมิรปุ�ฺฺโช ก็ดี อุปมาวิกติกัตตาใน หุ่ตฺวา  วิย สองศัพท์ อุปมาโชตกะเข�ากับ  

ธ้มราสิ แล่ะ ติมิรปุ�ฺฺโช  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข�ากับ ธ้มราสิ แล่ะ ติมิรปุ�ฺฺโช  หุ่ตฺวา 

ปุพพกาล่กิริยาใน สมนฺเวสติ  สพฺพทิสาสุ วิสยาธาระใน สมนฺเวสติ  เถรสฺส สามี- 

สัมพันธะใน วิ�ฺฺฃาณํๆ อวุตตกัมมะใน สมนฺเวสติ ฯ

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

๙. ตํ  ภิควา  ธ้มติมิรภิาวํ  ภิิกฺข้นํ  ทสฺเสตฺวา  “เอโส  โข  ภิิกฺขเว  มาโร  ปาปิมา  โคธิกสฺส  

กุล่ปุตฺตสฺส  วิ�ฺฺ�ฺาณํ  สมนฺเวสติ  ‘กตฺถ  โคธิกสฺส  กุล่ปุตฺตสฺส  วิ�ฺฺ�ฺาณํ  ปติฏฺฺฅิตนฺติ,  

อปฺปติฏฺฺฅิเตเนว  ภิิกฺขเว  วิ�ฺฺ�ฺาเณน  โคธิโก  กุล่ปุตฺโต  ปรินิพฺพุโตติ  อาห่ ฯ

 ตํ  ภิควา  (มารสฺส)  ธ้มติมิรภิาวํ  ภิิกฺข้นํ  ทสฺเสตฺวา  “เอโส  โข  ภิิกฺขเว  มาโร  ปาปิมา  โคธิกสฺส  

กุล่ปุตฺตสฺส  วิ�ฺฺ�ฺาณํ  สมนฺเวสติ  ‘กตฺถ  (าเน)  โคธิกสฺส  กุล่ปุตฺตสฺส  วิ�ฺฺ�ฺาณํ  ปติฏฺฺฅิตนฺติ  

(จินฺตเนน),  อปฺปติฏฺฺฅิเตน  เอว  ภิิกฺขเว  วิ�ฺฺ�ฺาเณน  โคธิโก  กุล่ปุตฺโต  ปรินิพฺพุโตติ  อาห่ ฯ

 ภควา อ.พระผู้้�มีพระภิาคเจ�า  ทสฺเสตฺฺวา ทรงแสดงแล่�ว  ตฺํ  (มารสฺส)  ธิูมตฺิมิรภาวํ  

ซึ�งความที� แห่่งมาร เป็นควันแล่ะความม่ดนั้น  ภิกฺขูนิํ แก่ภิิกษุ ท.  อาห ตรัสแล่�ว  อิตฺิ 

ว่า  “ภิกฺขเว ด้ก่อนภิิกษุ ท.  เอโส  โข  ปาปิมา  มาโร อ.มาร ผู้้�มีความชั�วนั�นแล่  

สมนิฺเวสตฺิ ย่อมแสวงห่า  วิญฺญาณํ ซึ�งวิญญาณ  กุลปุตฺฺตฺสฺส ของกุล่บุตร  โคธิิกสฺส 

ช่�อว่าโคธิกะ  (จฺินิฺตฺเนินิ) ด�วยอันคิด  อิตฺิ ว่า  ‘วิญฺญาณํ อ.วิญญาณ  กุลปุตฺฺตฺสฺส ของ

กุล่บุตร  โคธิิกสฺส ช่�อว่าโคธิกะ  ปตฺิฏฺติฺํ ตั้งอย้่เฉพาะแล่�ว  กตฺฺถ  (าเนิ) ในที�ไห่น’  

อิตฺิ ดังนี้,  ภิกฺขเว ด้ก่อนภิิกษุ ท.  กุลปุตฺฺโตฺ อ.กุล่บุตร  โคธิิโก ช่�อว่าโคธิกะ  

วิญฺญาเณนิ มีวิญญาณ  อปฺปตฺิฏฺเิตฺนิ  เอว อันไม่ตั้งอย้่เฉพาะแล่�วนั�นเทียว   

ปรินิิพฺฺพฺุโตฺ ปรินิพพานแล่�ว”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พระผู้้�มีพระภิาคเจ�า ทรงแสดงความที�มารเป็นควันไฟแล่ะความม่ดนั้น แก่ภิิกษุทั้ง

ห่ล่าย ตรัสว่า “ภิิกษุทั้งห่ล่าย มารผู้้�มีบาปนั�นแล่ ย่อมแสวงห่าวิญญาณของกุล่บุตร 

ช่�อว่าโคธิกะ ด�วยความคิดว่า ‘วิญญาณของกุล่บุตรช่�อว่าโคธิกะ ตั้งอย้่ ณ ที�ไห่น’ ดังนี้, 

ภิิกษุทั้งห่ล่าย กุล่บุตรช่�อว่าโคธิกะ ไม่มีวิญญาณตั้งอย้่เฉพาะแล่�วนั�นแห่ล่ะ ปรินิพพาน

แล่�ว”

 ภิควา สุทธกัตตาใน อาห่ๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ ธ้มติมิรภิาวํ  มารสฺส 
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ภิาวาทิสัมพันธะใน ธ้มติมิรภิาวํๆ อวุตตกัมมะใน ทสฺเสตฺวา  ภิิกฺข้นํ สัมปทานใน  

ทสฺเสตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อาห่  “ภิิกฺขเว อาล่ปนะ  เอโส ก็ดี  ปาปิมา ก็ดี วิเสสนะ

ของ มาโรๆ สุทธกัตตาใน สมนฺเวสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โขศัพท์ วจนาล่ังการะ  

โคธิกสฺส สัญญาวิเสสนะของ กุล่ปุตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน วิ�ฺฺฃาณํๆ อวุตตกัมมะใน 

สมนฺเวสติ  ‘วิ�ฺฺฃาณํ สุทธกัตตาใน ปติฏฺฺิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก  กตฺถ วิเสสนะของ 

าเนๆ วิสยาธาระใน ปติฏฺฺิตํ  โคธิกสฺส สัญญาวิเสสนะของ กุล่ปุตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะ

ใน วิ�ฺฺฃาณํ’  อิติศัพท์ สร้ปะใน จินฺตเนนๆ กรณะใน สมนฺเวสติ,  ภิิกฺขเว อาล่ปนะ   

โคธิโก สัญญาวิเสสนะของ กุล่ปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน ปรินิพฺพุโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  

เอวศัพท์ อวธารณะเข�ากับ อปฺปติฏฺฺิเตนๆ วิเสสนะของ วิ�ฺฺฃาเณนๆ อิตถัมภิ้ตะของ 

กุล่ปุตฺโต”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห่ ฯ 

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

๑๐. มาโรปิ  ตสฺส  วิ�ฺฺ�ฺาณฏฺฺฅานํ  ทฏฺฺฅุํ  อสกฺโกนฺโต  กุมารวณฺโณ  หุ่ตฺวา  เพลุ่วปณฺฑุุวีณํ  

อาทาย  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิ  

  “อุทฺธิํ  อโธิ  จฺ  ตฺิริยํ   ทิสาสุ  จฺ  วิทิสาสุ  จฺ  

  อนิฺเวสํ  นิาธิิคจฺฺฉามิ,   โคธิิโก  โส  กุหึ  คโตฺติ ฯ

 มาโรปิ  ตสฺส  (เถรสฺส)  วิ�ฺฺ�ฺาณฏฺฺฅานํ  ทฏฺฺฅุํ  อสกฺโกนฺโต  กุมารวณฺโณ  หุ่ตฺวา  เพลุ่วปณฺฑุุวีณํ  

อาทาย  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิ  

  “(อหํ)  อุทฺธิํ  อโธิ  จฺ  ตฺิริยํ   ทิสาสุ  จฺ  วิทิสาสุ  จฺ  

  อนิฺเวสํ  นิ  อธิิคจฺฺฉามิ,   โคธิิโก  โส  กุหึ  (าเนิ)  คโตฺติ ฯ

 มาโรปิ แม� อ.มาร  อสกฺโกนิฺโตฺ เม่�ออาจอย้่  ทฏฺุํ เพ่�ออันเห่็น  วิญฺญาณฏฺานิํ ซึ�งที�

แห่่งวิญญาณ  ตฺสฺส  (เถรสฺส) ของพระเถระนั้น  กุมารวณฺโณ เป็นผู้้�มีเพศเพียงดัง

เพศแห่่งกุมาร  หุตฺฺวา เป็น  อาทาย ถ่อเอาแล่�ว  เพฺลุวปณฺฑุวีณํ ซึ�งพิณสีเห่ล่่องเพียง

ดังผู้ล่มะต้ม  อุปสงฺกมิตฺฺวา เข�าไปเฝ้าแล่�ว  สตฺฺถารํ ซึ�งพระศาสดา  ปุจฺฺฉิ ท้ล่ถามแล่�ว  

อิตฺิ ว่า   

“(อหํ) อ.ข�าพระองค์  อนิฺเวสํ แสวงห่าอย้่  อุทฺธิํ  (จฺ) ในเบ่้อง

บนด�วย  อโธิ  จฺ ในเบ่้องล่่างด�วย  ตฺิริยํ  (จฺ) ในด�านขวางด�วย  

ทิสาสุ  จฺ ในทิศ ท. ด�วย  วิทิสาสุ  จฺ ในทิศเฉียง ท. ด�วย  นิ  
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อธิิคจฺฺฉามิ ย่อมไม่พบ,  โส  โคธิิโก อ.พระโคธิกะนั้น  คโตฺ ไป

แล่�ว  กุหึ  (าเนิ) ในที�ไห่น”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 แม�มาร ไม่อาจเพ่�อจะเห่็นที�แห่่งวิญญาณของพระเถระนั้นได� แปล่งเพศเป็นกุมาร ถ่อ

เอาพิณสีเห่ล่่องดุจสีผู้ล่มะต้ม เข�าไปเฝ้าพระศาสดา ท้ล่ถามว่า 

 “ข�าพระองค์แสวงห่าทั้งเบ่้องบน ทั้งข�างล่่าง ทั้งด�านขวาง ใน

ทิศให่ญ่ แล่ะในทิศเฉียง ย่อมไม่ประสบ, พระโคธิกะนั้น  ไปแล่�ว 

ณ ที�ไห่น ?”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข�ากับ มาโรๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส 

วิเสสนะของ เถรสฺสๆ สามีสัมพันธะใน วิ�ฺฺฃาณฏฺฺฅานํๆ อวุตตกัมมะใน ทฏฺฺุํๆ ตุมัตถ-

สัมปทานใน อสกฺโกนฺโตๆ อัพภิันตรกิริยาของ มาโร  กุมารวณฺโณ วิกติกัตตาใน  

หุ่ตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อาทาย  เพลุ่วปณฺฑุุวีณํ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมาน-

กาล่กิริยาใน อุปสงฺกมิตฺวา  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน 

ปุจฺฉิ

“อห่ํ สุทธกัตตาใน อธิคจฺฉามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุทฺธํ 

ก็ดี  อโธ ก็ดี  ติริยํ ก็ดี  ทิสาสุ ก็ดี  วิทิสาสุ ก็ดี วิสยาธาระ 

ใน อนฺเวสํ  จ ห่�าศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข�ากับ อุทฺธํ  อโธ  ติริยํ  

ทิสาสุ แล่ะ วิทิสาสุ  อนฺเวสํ อัพภิันตรกิริยาของ อห่ํ  นศัพท์  

ปฏฺิเสธะใน อธิคจฺฉามิ,  โส วิเสสนะของ โคธิโกๆ สุทธกัตตาใน 

คโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  กุห่ึ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน 

คโต”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๑๑. อถ  นํ  สตฺถา  อาห่  

  “โย  ธิีโร  ธิีตฺิสมฺปนิฺโนิ   ฌายี  ฌานิรโตฺ  สทา  

  อโหรตฺฺตฺํ  อนิุยุญฺชํ   ชีวิตฺํ  อนิิกามยํ  

  ชิตฺฺวานิ  มจฺฺจฺุโนิ  เสนิํ   อนิาคนิฺตฺฺวา  ปุนิพฺฺภวํ  

  สมูลํ  ตฺณฺหํ  อพฺฺพฺุยฺห   โคธิิโก  ปรินิิพฺฺพฺุโตฺติ ฯ

 อถ  นํ  (มารํ)  สตฺถา  อาห่  
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  “โย  (โคธิิโก)  ธิีโร  ธิีตฺิสมฺปนิฺโนิ  ฌายี  ฌานิรโตฺ  สทา  

  อโหรตฺฺตฺํ  (วีริยํ)  อนิุยุญฺชํ   ชีวิตฺํ  อนิิกามยํ  (โหตฺิ), 

  ชิตฺฺวานิ  มจฺฺจฺุโนิ  เสนิํ   อนิาคนิฺตฺฺวา  ปุนิพฺฺภวํ  

  สมูลํ  ตฺณฺหํ  อพฺฺพฺุยฺห   (โส)  โคธิิโก  ปรินิิพฺฺพฺุโตฺติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สตฺฺถา อ.พระศาสดา  อาห ตรัสแล่�ว  นิํ  (มารํ) กะมารนั้น  อิตฺิ ว่า

“โย  (โคธิิโก) อ.โคธิกะใด  ธิีโร ผู้้�เป็นปราชญ์  ธิีตฺิสมฺปนิฺโนิ  

ผู้้�ถึงพร�อมแล่�วด�วยปัญญาเป็นเคร่�องทรงจํา  ฌายี ผู้้�เพ่งโดย

ปกติ  ฌานิรโตฺ ผู้้�ยินดีแล่�วในฌาน  สทา ในกาล่ทุกเม่�อ   

อนิุยุญฺชํ ตามประกอบอย้่  (วีริยํ) ซึ�งความเพียร  อโหรตฺฺตฺํ 

ตล่อดวันแล่ะค่น  อนิิกามยํ เป็นผู้้�ไม่เย่�อใยอย้่  ชีวิตฺํ ซึ�งชีวิต  

(โหตฺิ) ย่อมเป็น,  (โส)  โคธิิโก อ.โคธิกะนั้น  ชิตฺฺวานิ ชนะแล่�ว  

เสนิํ ซึ�งกองทัพ  มจฺฺจฺุโนิ ของมัจจุราช  อนิาคนิฺตฺฺวา ไม่มาแล่�ว   

ปุนิพฺฺภวํ ส้่ภิพให่ม่  อพฺฺพฺุยฺห ถอนขึ้นแล่�ว  ตฺณฺหํ ซึ�งตัณห่า  

สมูลํ อันเป็นไปกับด�วยราก  ปรินิิพฺฺพฺุโตฺ ปรินิพพานแล่�ว”  อิตฺิ 

ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พระศาสดาตรัสกะมารนั้นว่า 

“โคธิกะใด ผู้้�เป็นนักปราชญ์ สมบ้รณ์ด�วยปัญญา ผู้้�เพ่งโดยปกติ 

ยินดีในฌานทุกเม่�อ ตามประกอบความเพียร ตล่อดวันแล่ะค่น 

ไม่เย่�อใยชีวิต, โคธิกะนั้น ชนะกองทัพของมัจจุราช ไม่มาส้่ภิพ

ให่ม่อีก ถอนตัณห่าพร�อมกับราก ปรินิพพานแล่�ว”

 อถ กาล่สัตตมี  สตฺถา สุทธกัตตาใน อาห่ๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ 

มารํๆ อกถิตกัมมะใน อาห่

“โย ก็ดี  ธีโร ก็ดี  ธีติสมฺปนฺโน ก็ดี  ฌายี ก็ดี  ฌานรโต ก็ดี  

วิเสสนะของ โคธิโกๆ สุทธกัตตาใน โห่ติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  สทา กาล่สัตตมีใน ฌานรโต  อโห่รตฺตํ อัจจันต-

สังโยคะใน อนุยุ�ฺฺชํ  วีริยํ อวุตตกัมมะใน อนุยุ�ฺฺชํๆ อัพภิันตร-

กิริยาของ โคธิโก  ชีวิตํ อวุตตกัมมะใน อนิกามยํๆ วิกติกัตตา 
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ใน โห่ติ,  โส วิเสสนะของ โคธิโกๆ สุทธกัตตาใน ปรินิพฺพุโตๆ 

กิตบทกัตตุวาจก  ชิตฺวาน ปุพพกาล่กิริยาใน อนาคนฺตฺวา   

มจฺจุโน สามีสัมพันธะใน เสนํๆ อวุตตกัมมะใน ชิตฺวาน   

อนาคนฺตฺวา ปุพพกาล่กิริยาใน อพฺพุยฺห่  ปุน กิริยวิเสสนะใน  

อนาคนฺตฺวา  ภิวํ สัมปาปุณียกัมมะใน อนาคนฺตฺวา  สม้ล่ํ  

วิเสสนะของ ตณฺห่ํๆ อวุตตกัมมะใน อพฺพุยฺห่ๆ ปุพพกาล่กิริยา

ใน ปรินิพฺพุโต”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห่ ฯ

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

๑๒. เอวํ  วุตฺเต,  

  ตฺสฺส  โสกปเรตฺสฺส   วีณา  กจฺฺฉา  อภสฺสถ  

  ตฺโตฺ  โส  ทุมฺมโนิ  ยกฺโข   ตฺตฺฺเถวนิฺตฺรธิายถาติ ฯ

 เอวํ  (วจเน  ภิควตา)  วุตฺเต,  

  ตฺสฺส  โสกปเรตฺสฺส  (มารสฺส)   วีณา  กจฺฺฉา  อภสฺสถ  

  ตฺโตฺ  โส  ทุมฺมโนิ  ยกฺโข   ตฺตฺฺถ  เอว  (าเนิ)  อนิฺตฺรธิายถาติ ฯ

 เอวํ  (วจฺเนิ) ครั้นเม่�อพระดํารัส อย่างนี้  (ภควตฺา) อันพระผู้้�มีพระภิาคเจ�า  วุตฺฺเตฺ  

ตรัสแล่�ว,

วีณา อ.พิณ  อภสฺสถ ได�พล่ัดตกแล่�ว  กจฺฺฉา จากรักแร�  ตฺสฺส  

(มารสฺส) ของมารนั้น  โสกปเรตฺสฺส ผู้้�มีความเศร�าโศกเป็นไป

ในเบ่้องห่น�า,  ตฺโตฺ ในล่ําดับนั้น  โส  (ยกฺโข) อ.มารนั้น   

ทุมฺมโนิ ผู้้�มีใจอันโทษประทุษร�ายแล่�ว  อนิฺตฺรธิายถ ห่ายไป

แล่�ว  ตฺตฺฺถ  เอว  (าเนิ) ในที�นั้นนั�นเทียว”  อิตฺิ ดังนี้แล่ ฯ

 เม่�อพระผู้้�มีพระภิาคเจ�าตรัสพระดํารัสอย่างนี้แล่�ว,

พิณได�พล่ัดตกจากรักแร�ของมารนั้น ผู้้�มีความเศร�าโศกเป็นไป

ในเบ่้องห่น�า, ล่ําดับนั้น มารเสียใจ ก็ห่ายไปในที�นั้นนั�นแห่ล่ะ 

ดังนี้แล่.

 เอวํ วิเสสนะของ วจเนๆ ล่ักขณะใน วุตฺเตๆ ล่ักขณกิริยา  ภิควตา อนภิิห่ิตกัตตาใน  
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วุตฺเต,

วีณา สุทธกัตตาใน อภิสฺสถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส ก็ดี  

โสกปเรตสฺส ก็ดี วิเสสนะของ มารสฺสๆ สามีสัมพันธะใน วีณา  

กจฺฉา อปาทานใน อภิสฺสถ,  ตโต กาล่สัตตมี  โส ก็ดี  ทุมฺมโน 

ก็ดี วิเสสนะของ ยกฺโขๆ สุทธกัตตาใน อนฺตรธายถๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข�ากับ ตตฺถๆ วิเสสนะของ 

ฅาเนๆ วิสยาธาระใน อนฺตรธายถ”  อิติศัพท์ สมาปน ฯ

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

๑๓. สตฺถาปิ  “กินฺเต  ปาปิม  โคธิกสฺส  กุล่ปุตฺตสฺส  นิพฺพตฺตฏฺฺฅาเนน,  ตสฺส  ห่ิ   

นิพฺพตฺตฏฺฺฅานํ  ตุมฺห่าทิสานํ  สตมฺปิ  สห่สฺสมฺปิ  ทฏฺฺฅุํ  น  สกฺโกตีติ  วตฺวา  อิมํ   

คาถมาห่

  “เตฺสํ  สมฺปนิฺนิสีลานิํ    อปฺปมาทวิหารินิํ

  สมฺมทญฺญา  วิมุตฺฺตฺานิํ    มาโร  มคฺคํ  นิ  วินิฺทตฺีติ ฯ

 สตฺถาปิ  “กึ  (ปโยชนํ)  เต  ปาปิม  โคธิกสฺส  กุล่ปุตฺตสฺส  นิพฺพตฺตฏฺฺฅาเนน,  ตสฺส  (โคธิกสฺส)  ห่ิ  

นิพฺพตฺตฏฺฺฅานํ  ตุมฺห่าทิสานํ  (ชนานํ)  สตมฺปิ  สห่สฺสมฺปิ  ทฏฺฺฅุํ  น  สกฺโกตีติ  วตฺวา  อิมํ  คาถํ  อาห่

  “เตฺสํ  สมฺปนิฺนิสีลานิํ    อปฺปมาทวิหารินิํ  (ขีณาสวานิํ)

  สมฺมา  อญฺญา  วิมุตฺฺตฺานิํ    มาโร  มคฺคํ  นิ  วินิฺทตฺีติ ฯ

 สตฺฺถาปิ แม� อ.พระศาสดา  วตฺฺวา ตรัสแล่�ว  อิตฺิ ว่า  “ปาปิม ด้ก่อนมารผู้้�มีความชั�ว  กึ  

(ปโยชนิํ) อ.ประโยชน์อะไร  นิิพฺฺพฺตฺฺตฺฏฺาเนินิ ด�วยที�เป็นที�บังเกิดแล่�ว  กุลปุตฺฺตฺสฺส 

ของกุล่บุตร  โคธิิกสฺส ช่�อว่าโคธิกะ  เตฺ แก่เธอ,  หิ เพราะว่า  สตฺมฺปิ อ.ร�อยบ�าง   

สหสฺสมฺป ิอ.พันบ�าง  (ชนิานิํ) แห่่งชน ท.  ตฺุมฺหาทิสานิํ ผู้้�เช่นกับด�วยเธอ  นิ  สกฺโกตฺิ 

ย่อมไม่อาจ  ทฏฺุํ เพ่�ออันเห่็น  นิิพฺฺพฺตฺฺตฺฏฺานิํ ซึ�งที�เป็นที�บังเกิดแล่�ว  ตฺสฺส   

(โคธิิกสฺส) ของกุล่บุตรช่�อว่าโคธิกะนั้น”  อิตฺิ ดังนี้  อาห ตรัสแล่�ว  อิมํ  คาถํ ซึ�งพระ

คาถานี้  อิตฺิ ว่า  

“มาโร อ.มาร  นิ  วินิฺทตฺิ ย่อมไม่ประสบ  มคฺคํ ซึ�งห่นทาง  

(ขีณาสวานิํ) ของพระขีณาสพ ท.  สมฺปนิฺนิสีลานิํ ผู้้�มีศีล่ 

อันถึงพร�อมแล่�ว  อปฺปมาทวิหารินิํ ผู้้�มีการเป็นอย้่ด�วยความ
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ไม่ประมาทโดยปกติ  วิมุตฺฺตฺานิํ ผู้้�ห่ลุ่ดพ�นวิเศษแล่�ว  อญฺญา 

เพราะร้�แล่�ว  สมฺมา โดยชอบ  เตฺสํ เห่ล่่านั้น”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 แม�พระศาสดา ตรัสว่า “มารผู้้�มีบาป ประโยชน์อะไร ด�วยที�บังเกิดของกุล่บุตรช่�อว่า 

โคธิกะ แก่เธอ, เพราะว่า พวกชนผู้้�เช่นกับเธอ เป็นร�อยบ�าง เป็นพันบ�าง ย่อมไม่อาจ

เพ่�อจะเห่็นที�บังเกิดของพระโคธิกะนั้นได�” ดังนี้ แล่�วตรัสพระคาถานี้ว่า

“มาร ย่อมไม่ประสบห่นทางของเห่ล่่าพระขีณาสพ ผู้้�สมบ้รณ์

ด�วยศีล่ ผู้้�อย้่ด�วยความไม่ประมาทโดยปกติ ผู้้�ห่ลุ่ดพ�นแล่�ว 

เพราะร้�โดยชอบเห่ล่่านั้น”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข�ากับ สตฺถาๆ สุทธกัตตาใน อาห่ๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

“ปาปิม อาล่ปนะ  กึ วิเสสนะของ ปโยชนํๆ ล่ิงคัตถะ  เต สัมปทานใน ปโยชนํ  โคธิกสฺส 

สัญญาวิเสสนะของ กุล่ปุตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน นิพฺพตฺตฏฺฺฅาเนนๆ ตติยาวิเสสนะใน 

ปโยชนํ,  ห่ิศัพท์ เห่ตุโชตกะ  อปิ สองศัพท์ อเปกขัตถะเข�ากับ สตํ แล่ะ สห่สฺสํ  สตํ ก็ดี  

สห่สฺสํ ก็ดี สุทธกัตตาใน สกฺโกติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ โคธิกสฺสๆ 

สามีสัมพันธะใน นิพฺพตฺตฏฺฺฅานํๆ อวุตตกัมมะใน ทฏฺฺุํ  ตุมฺห่าทิสานํ วิเสสนะของ  

ชนานํๆ สม้ห่สัมพันธะใน สตํ แล่ะ สห่สฺสํ  ทฏฺฺุํ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺโกติ  นศัพท์  

ปฏฺิเสธะใน สกฺโกติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อาห่  อิมํ วิเสสนะ

ของ คาถํๆ อวุตตกัมมะใน อาห่ 

“มาโร สุทธกัตตาใน วินฺทติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ ก็ดี  

สมฺปนฺนสีล่านํ ก็ดี  อปฺปมาทวิห่ารินํ ก็ดี  วิมุตฺตานํ ก็ดี วิเสสนะ

ของ ขีณาสวานํๆ สามีสัมพันธะใน มคฺคํ  สมฺมา กิริยาวิเสสนะ

ใน อ�ฺฺฃาๆ เห่ตุใน วินฺทติ  มคฺคํ อวุตตกัมมะใน วินฺทติ  นศัพท์ 

ปฏฺิเสธะใน วินฺทติ”  อิติศัพท์ สร้ปะใน อิมํ  คาถํ ฯ

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

๑๔. ตตฺถ  “เตฺสนิฺติ:  ยถา  อปฺปติฏฺฺฅิเตน  วิ�ฺฺ�ฺาเณน  โคธิโก  กุล่ปุตฺโต  ปรินิพฺพุโต,   

เย  จ  เอวํ  ปรินิพฺพายนฺติ,  เตสํ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “เตฺสนิฺติ:  (ปทสฺส)  “ยถา  อปฺปติฏฺฺฅิเตน  วิ�ฺฺ�ฺาเณน  โคธิโก  กุล่ปุตฺโต   

ปรินิพฺพุโต,  เย  (ขีณาสวา)  จ  เอวํ  ปรินิพฺพายนฺติ,  เตสํ  (ขีณาสวานํ”  อิติ  อตฺโถ) ฯ
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 (อตฺฺโถ) อ.อรรถ  (อิตฺิ) ว่า  “กุลปุตฺฺโตฺ อ.กุล่บุตร  โคธิิโก ช่�อว่าโคธิกะ  วิญฺญาเณนิ  

มีวิญญาณ  อปฺปตฺิฏฺเิตฺนิ อันไม่ตั้งอย้่เฉพาะแล่�ว  ปรินิิพฺฺพฺุโตฺ ปรินิพพานแล่�ว  ยถา 

ฉันใด,  จฺ ก็  เย  (ขีณาสวา) อ.พระขีณาสพ ท. เห่ล่่าใด  ปรินิิพฺฺพฺายนิฺตฺิ ย่อมปรินิพพาน  

เอวํ ฉันนั้น,  เตฺสํ  (ขีณาสวานิํ) ของพระขีณาสพ ท. เห่ล่่านั้น”  (อิตฺิ) ดังนี้  ตฺตฺฺถ   

(ปเทสุ)  “เตฺสนิฺตฺิ:  (ปทสฺส) แห่่ง- ในบท ท. เห่ล่่านั้น -บท ว่า “เตสํ” ดังนี้ ฯ

   บรรดาบทเห่ล่่านั้น บทว่า “เตฺสํ” ความว่า กุล่บุตรช่�อว่าโคธิกะ มีิวิญญาณไม่ตั้งอย้่แล่�ว 

ปรินิพพานแล่�ว ฉันใด, ก็พระขีณาสพเห่ล่่าใด ย่อมปรินิพพานฉันนั้น, ของพระขีณาสพ

เห่ล่่านั้น

 ตตฺถ วิเสสนะของ ปเทสุๆ นิทธารณะใน ปทสฺส  “เตสํ” สร้ปะใน อิติๆ ศัพท์ สร้ปะ 

ใน ปทสฺสๆ นิทธารณียะแล่ะสามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “โคธิโก สัญญาวิเสสนะของ  

กุล่ปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน ปรินิพฺพุโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  ยถา อุปมาโชตกะ   

อปฺปติฏฺฺฅิเตน วิเสสนะของ วิ�ฺฺฃาเณนๆ อิตถัมภิ้ตะของ กุล่ปุตฺโต,  จศัพท์ วากยา- 

รัมภิโชตกะ  เย วิเสสนะของ ขีณาสวาๆ สุทธกัตตาใน ปรินิพฺพายนฺติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เอวํ อุปเมยยโชตกะ,  เตสํ วิเสสนะของ ขีณาสวานํๆ สามีสัมพันธะใน มคฺคํ”  

อิติศัพท์ สร้ปะใน อตฺโถๆ ล่ิงคัตถะ ฯ

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

๑๕. สมฺปนิฺนิสีลานินิฺติ:  ปริปุณฺณสีล่านํ ฯ

 “สมฺปนิฺนิสีลานินิฺติ:  (ปทสฺส)  “ปริปุณฺณสีล่านํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺฺโถ) อ.อรรถ  (อิตฺิ) ว่า  “ปริปุณฺณสีลานิํ ผู้้�มีศีล่อันเต็มรอบแล่�ว”  (อิตฺิ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่่งบท  “สมฺปนิฺนิสีลานินิฺตฺิ ว่า “สมฺปนฺนสีล่านํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สมฺปนิฺนิสีลานิํ” ความว่า มีศีล่บริบ้รณ์

 “สมฺปนฺนสีล่านํ” สร้ปะใน อิติๆ ศัพท์ สร้ปะใน ปทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ   

“ปริปุณฺณสีล่านํ วิเสสนะของ ขีณาสวานํ”  อิติศัพท์ สร้ปะใน อตฺโถๆ ล่ิงคัตถะ ฯ

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

 ................................................................................................................................
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๑๖. อปฺปมาทวิหารินินิฺติ:  สติอวิปฺปวาสสงฺขาเตน  อปฺปมาเทน  วิห่รนฺตานํ ฯ

 “อปฺปมาทวิหารินินิฺติ:  (คาถาปาทสฺส)  “สติอวิปฺปวาสสงฺขาเตน  อปฺปมาเทน  วิห่รนฺตานํ”  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ

 (อตฺฺโถ) อ.อรรถ  (อิตฺิ) ว่า  “วิหรนิฺตฺานิํ ผู้้�อย้่อย้่  อปฺปมาเทนิ ด�วยความไม่ประมาท  

สตฺิอวิปฺปวาสสงฺขาเตฺนิ อัน อันบัณฑุิต กล่่าวแล่�วว่าความไม่อย้่ปราศจากสติ”  (อิตฺิ) 

ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่่งบาทแห่่งพระคาถา  “อปฺปมาทวิหารินินิฺตฺิ ว่า “อปฺปมาท- 

วิห่ารินํ” ดังนี้ ฯ

 บาทพระคาถาว่า “อปฺปมาทวิหารินิํ” ความว่า ผู้้�อย้่ด�วยความไม่ประมาท กล่่าวค่อ 

ไม่อย้่ปราศจากสติ

 “อปฺปมาทวิห่ารินํ” สร้ปะใน อิติๆ ศัพท์ สร้ปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  

“สติอวิปฺปวาสสงฺขาเตน วิเสสนะของ อปฺปมาเทนๆ กรณะใน วิห่รนฺตานํๆ วิเสสนะของ 

ขีณาสวานํ”  อิติศัพท์ สร้ปะใน อตฺโถๆ ล่ิงคัตถะ ฯ 

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

๑๗. สมฺมทญฺญา  วิมุตฺฺตฺานินิฺติ:  เห่ตุนา  นเยน  การเณน  ชานิตฺวา  “ตทงฺควิมุตฺติยา   

วิกฺขมฺภินวิมุตฺติยา  สมุจฺเฉทวิมุตฺติยา  ปฏฺิปสฺสทฺธิวิมุตฺติยา  นิสฺสรณวิมุตฺติยาติ  อิมาห่ิ  

ป�ฺฺจห่ิ  วิมุตฺตีห่ิ  วิมุตฺตานํ ฯ

 “สมฺมทญฺญา  วิมุตฺฺตฺานินิฺติ:  (คาถาปาทสฺส)  “เห่ตุนา  นเยน  การเณน  ชานิตฺวา  ‘ตทงฺค- 

วิมุตฺติยา  วิกฺขมฺภินวิมุตฺติยา  สมุจฺเฉทวิมุตฺติยา  ปฏฺิปสฺสทฺธิวิมุตฺติยา  นิสฺสรณวิมุตฺติยาติ  อิมาห่ิ  

ป�ฺฺจห่ิ  วิมุตฺตีห่ิ  วิมุตฺตานํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺฺโถ) อ.อรรถ  (อิตฺิ) ว่า  “วิมุตฺฺตฺานิํ ผู้้�ห่ลุ่ดพ�นวิเศษแล่�ว  วิมุตฺฺตฺีหิ ด�วยวิมุตติ ท.  

ปญฺจฺหิ ห่�า  อิมาหิ เห่ล่่านี้  อิตฺิ ค่อ  ‘ตฺทงฺควิมุตฺฺตฺิยา ด�วยตทังควิมุตติ  วิกฺขมฺภนิ- 

วิมุตฺฺตฺิยา ด�วยวิกขัมภินวิมุตติ  สมุจฺฺเฉทวิมุตฺฺตฺิยา ด�วยสมุจเฉทวิมุตติ  ปฏิปสฺสทฺธิิ-

วิมุตฺฺตฺิยา  ด�วยปฏฺิปัสสัทธิวิมุตติ  นิิสฺสรณวิมุตฺฺตฺิยา ด�วยนิสสรณวิมุตติ’  ชานิิตฺฺวา 

เพราะร้�  เหตฺุนิา โดยเห่ตุ  นิเยนิ ค่อว่าโดยนัย  การเณนิ ค่อว่าโดยเห่ตุการณ์”  (อิตฺิ) 

ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่่งบาทแห่่งพระคาถา  “สมฺมทญฺญา  วิมุตฺฺตฺานินิฺตฺิ ว่า 



117๑๑. เรื่่�องการื่ปรื่ินิิพพานิของพรื่ะโคธิิกเถรื่ะวรื่รื่ค]

“สมฺมท�ฺฺฃา  วิมุตฺตานํ” ดังนี้ ฯ

 บาทพระคาถาว่า “สมฺมทญฺฃา  วิมุตฺฺตฺานิํ” ความว่า ผู้้�ห่ลุ่ดพ�นด�วยวิมุตติ ๕ อย่าง

เห่ล่่านี้ ค่อ “ด�วยตทังควิมุตติ วิกขัมภินวิมุตติ สมุจเฉทวิมุตติ ปฏฺิปัสสัทธิวิมุตติ แล่ะ 

นิสสรณวิมุตติ” เพราะร้�โดยเห่ตุ ค่อโดยนัย ได�แก่โดยการณ์

 “สมฺมท�ฺฺฃา  วิมุตฺตานํ” สร้ปะใน อิติๆ ศัพท์ สร้ปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน 

อตฺโถ  “เห่ตุนา ก็ดี  นเยน ก็ดี  การเณน ก็ดี ตติยาวิเสสนะใน ชานิตฺวา  เห่ตุนา  

วิวริยะใน นเยนๆ วิวรณะแล่ะวิวริยะใน การเณนๆ วิวรณะ  ชานิตฺวา เห่ตุใน วิมุตฺตานํ  

‘ตทงฺควิมุตฺติยา ก็ดี  วิกฺขมฺภินวิมุตฺติยา ก็ดี  สมุจฺเฉทวิมุตฺติยา ก็ดี  ปฏฺิปสฺสทฺธิ- 

วิมุตฺติยา ก็ดี  นิสฺสรณวิมุตฺติยา ก็ดี’ สร้ปะใน อิติๆ ศัพท์ สร้ปะใน อิมาห่ิ  ป�ฺฺจห่ิ   

วิมุตฺตีห่ิ  อิมาห่ิ ก็ดี  ป�ฺฺจห่ิ ก็ดี วิเสสนะของ วิมุตฺตีห่ิๆ กรณะใน วิมุตฺตานํๆ วิเสสนะ

ของ ขีณาสวานํ”  อิติศัพท์ สร้ปะใน อตฺโถๆ ล่ิงคัตถะ ฯ

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

๑๘. มาโร  มคฺคํ  นิ  วินิฺทตฺีติ:  เอวร้ปานํ  มห่าขีณาสวานํ  สพฺพตฺถาเมน  มคฺคนฺโตปิ   

มาโร  คตมคฺคํ  น  วินฺทติ  น  ปฏฺิล่ภิติ  น  ปสฺสตีติ ฯ

 “มาโร  มคฺคํ  นิ  วินิฺทตฺีติ:  (คาถาปาทสฺส)  “เอวร้ปานํ  มห่าขีณาสวานํ  สพฺพตฺถาเมน  มคฺคนฺโตปิ  

มาโร  คตมคฺคํ  น  วินฺทติ  น  ปฏฺิล่ภิติ  น  ปสฺสตีติ  (อตฺโถ) ฯ

 (อตฺฺโถ) อ.อรรถ  อิตฺิ ว่า  “มาโร อ.มาร  มคฺคนิฺโตฺปิ แม�แสวงห่าอย้่  สพฺฺพฺตฺฺถาเมนิ 

ด�วยกําล่ังทั้งปวง  นิ  วินิฺทตฺิ ย่อมไม่ประสบ  นิ  ปฏิลภตฺิ ค่อว่าย่อมไม่ได�  นิ  ปสฺสตฺิ 

ค่อว่าย่อมไม่เห่็น  คตฺมคฺคํ ซึ�งห่นทางเป็นที�ไปแล่�ว  มหาขีณาสวานิํ ของพระมห่า

ขีณาสพ ท.  เอวรูปานิํ ผู้้�มีอย่างนี้เป็นร้ป”  อิตฺิ ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่่งบาทแห่่ง

พระคาถา  “มาโร  มคฺคํ  นิ  วินิฺทตฺีตฺิ ว่า “มาโร  มคฺคํ  น  วินฺทติ” ดังนี้ ฯ

 บาทพระคาถาว่า “มาโร  มคฺคํ  นิ  วินิฺทตฺิ” ความว่า มารแม�แสวงห่าด�วยกําล่ังทั้งห่มด 

ก็ย่อมไม่ประสบ ค่อย่อมไม่ได� ได�แก่ไม่เห่็นทางเป็นที�ไปของเห่ล่่าพระมห่าขีณาสพ 

ผู้้�เห่็นปานนี้ได�

 “มาโร  มคฺคํ  น  วินฺทติ” สร้ปะใน อิติๆ ศัพท์ สร้ปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน 

อตฺโถ  “มาโร สุทธกัตตาใน วินฺทติ  ปฏฺิล่ภิติ แล่ะ ปสฺสติ  วินฺทติ ก็ดี  ปฏฺิล่ภิติ ก็ดี   
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ปสฺสติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวร้ปานํ วิเสสนะของ มห่าขีณาสวานํๆ สามี- 

สัมพันธะใน คตมคฺคํ  สพฺพตฺถาเมน กรณะใน มคฺคนฺโต  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข�ากับ 

มคฺคนฺโตๆ อัพภิันตรกิริยาของ มาโร  คตมคฺคํ อวุตตกัมมะใน วินฺทติ  ปฏฺิล่ภิติ แล่ะ  

ปสฺสติ  น สามศัพท์ ปฏฺิเสธะใน วินฺทติ  ปฏฺิล่ภิติ แล่ะ ปสฺสติ  น  วินฺทติ วิวริยะใน  

น  ปฏฺิล่ภิติๆ วิวรณะแล่ะวิวริยะใน น  ปสฺสติๆ วิวรณะ”  อิติศัพท์ สร้ปะใน อตฺโถๆ  

ล่ิงคัตถะ ฯ

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

๑๙. เทสนาวสาเน  พห่้  โสตาปตฺติผู้ล่าทีนิ  ปตฺตา ฯ

 เทสนาวสาเน  พห่้  (ชนา)  โสตาปตฺติผู้ล่าทีนิ  (อริยผู้ล่านิ)  ปตฺตา ฯ

 เทสนิาวสาเนิ ในกาล่เป็นที�สิ้นสุดล่งแห่่งพระเทศนา  (ชนิา) อ.ชน ท.  พฺหู มาก   

ปตฺฺตฺา บรรลุ่แล่�ว  (อริยผลานิิ) ซึ�งอริยผู้ล่ ท.  โสตฺาปตฺฺตฺิผลาทีนิิ มีโสดาปัตติผู้ล่

เป็นต�น ฯ

 เวล่าจบพระเทศนา พวกชนจํานวนมาก ต่างบรรลุ่อริยผู้ล่ทั้งห่ล่าย มีโสดาปัตติผู้ล่

เป็นต�น

 เทสนาวสาเน กาล่สัตตมีใน ปตฺตา  พห่้ วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ปตฺตาๆ  

กิตบทกัตตุวาจก  โสตาปตฺติผู้ล่าทีนิ วิเสสนะของ อริยผู้ล่านิๆ สัมปาปุณียกัมมะใน  

ปตฺตา ฯ

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

๒๐. เทสนา  มห่าชนสฺส  สาตฺถิกา  ชาตาติ ฯ

 เทสนิา อ.พระเทศนา  สาตฺฺถิกา เป็นเทศนาเป็นไปกับด�วยวาจาอันมีประโยชน์  ชาตฺา 

เกิดแล่�ว  มหาชนิสฺส แก่มห่าชน  อิตฺิ ดังนี้แล่ ฯ

 พระเทศนา เกิดเป็นเทศนามีประโยชน์แก่มห่าชน ดังนี้แล่

 เทสนา สุทธกัตตาใน ชาตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  มห่าชนสฺส สัมปทานใน ชาตา   

สาตฺถิกา วิกติกัตตาใน ชาตา  อิติศัพท์ สมาปนะ ฯ

 ................................................................................................................................
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โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ ฯ

โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ  (นิฏฺฺิตํ) ฯ

โคธิิกตฺฺเถรปรินิิพฺฺพฺานิวตฺฺถุ อ.เร่�องแห่่งการปรินิพพานของพระโคธิกะผู้้�เถระ  

(นิิฏฺิตฺํ) จบแล่�ว ฯ

โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ สุทธกัตตาใน นิฏฺฺิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ 

จบเร�่องการปรินิพพานของพระโคธิกเถระ
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วิเคราะห์ศัพท์กิตก์ สมาส และตัทธิต

โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	และฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 โคธิโก		จ		โส		เถโร		จาติ		โคธิกตฺเถโร.	(โคธิก	+	เถร)	วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส

	 	 โคธิโก		จ	อ.พระโคธิกะด้วย		โส	อ.พระโคธิกะนั้น		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		โคธิกตฺเถโร	ชื่อว่าโคธิกตฺเถร.	(พระโคธิกเถระ)

	 ๒.	 โคธิกตฺเถรสฺส		ปรินิพฺพานํ		โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานํ.	(โคธิกตฺเถร	+	ปรินิพฺพาน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ปรินิพฺพานํ	อ.การปรินิพพาน		โคธิกตฺเถรสฺส	ของพระโคธิกะผู้เถระ		โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานํ	ชื่อว่า

โคธิกตฺเถรปรินิพฺพาน.	(การปรินิพพานของพระโคธิกเถระ)

	 ๓.	 โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานสฺส	 	 วตฺถุ	 	 โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ.	 (โคธิกตฺเถรปรินิพฺพาน	 +	 วตฺถุ)	

ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วตฺถุ	 อ.เรื่อง	 	 โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานสฺส	 ของการปรินิพพานของพระโคธิกะผู้เถระ	 	 โคธิกตฺเถร- 

ปรินิพฺพานวตฺถุ	ชื่อว่าโคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ.	(เรื่องการปรินิพพานของพระโคธิกเถระ)	 	 	

อิสิคิลิปสฺโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อิสิคิลิสฺส		ปสฺโส		อิสิคิลิปสฺโส.	(อิสิคิลิ	+	ปสฺส)

	 ปสฺโส	อ.ข้าง		อิสิคิลิสฺส	แห่งภูเขาชื่อว่าอิสิคิลิ		อิสิคิลิปสฺโส	ชื่อว่าอิสิคิลิปสฺส.	(ข้างภูเขาชื่อว่าอิสิคิลิ)	

อาตาปี

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาตาโป		อสฺส		อตฺถีติ		อาตาปี,		ภิกฺขุ.	(อาตาป	+	อีปัจจัย)

	 อาตาโป	อ.ความเพียรเป็นเครื่องยังกิเลสให้ร้อน		อสฺส		(ภิกฺขุสฺส)	ของภิกษุนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		อาตาปี	ชื่อว่าอาตาปี	(ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องยังกิเลสให้ร้อน),	ได้แก่ภิกษุ.
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ปหิตตฺโต

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปหิโต		อตฺตา		เยนาติ		ปหิตตฺโต,		ภิกฺขุ.	(ปหิต	+	อตฺต)

	 อตฺตา	อ.ตน	(จิต)		เยน		(ภิกฺขุนา)	อันภิกษุใด		ปหิโต	ส่งไปแล้ว		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ภิกฺขุ)	

อ.ภิกษุนั้น		ปหิตตฺโต	ชื่อว่าปหิตตฺต	(ผู้มีตนอันส่งไปแล้ว,	ผู้ส่งจิตไปแล้ว),	ได้แก่ภิกษุ.

สามายิกา

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 สมเย		นิพฺพตฺตา		สามายิกา,		เจโตวิมุตฺติ.	(สมย	+	ณิกปัจจัย)

	 (เจโตวิมุตฺติ)	อ.เจโตวิมุตติ		นิพฺพตฺตา	อันบังเกิดแล้ว		สมเย	ในสมัย		สามายิกา	ชื่อว่าสามายิกา	(อัน

บังเกิดแล้วในสมัย),	ได้แก่เจโตวิมุตติ.

ปริหีนชฺฌาโน,  ปุคฺคโล

	 	เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปริหีนํ		ฌานํ		ยสฺมาติ		ปริหีนชฺฌาโน,		ปุคฺคโล.	(ปริหีน	+	ฌาน)

	 ฌานํ	อ.ฌาน		ปริหีนํ	อันเสื่อมรอบแล้ว		ยสฺมา		(ปุคฺคลา)	จากบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		ปริหีนชฺฌาโน	ชื่อว่าปริหีนชฺฌาน	(ผู้มีฌานอันเสื่อมรอบแล้ว,	ผู้เสื่อมจาก

ฌานแล้ว),	ได้แก่บุคคล.

เกโสโรปนสตฺถํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 เกสานํ		โอโรปนํ		เกโสโรปนํ.	(เกส	+	โอโรปน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 โอโรปนํ	อ.เป็นเครื่องปลงลง		เกสานํ	ซึ่งผม	ท.		เกโสโรปนํ	ชื่อว่าเกโสโรปน.	(เป็นเครื่องปลงผม)

	 ๒.	 เกโสโรปนญฺฺจ		ตํ		สตฺถญฺฺจาติ		เกโสโรปนสตฺถํ.	(เกโสโรปน	+	สตฺถ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย-

สมาส

	 	 เกโสโรปนํ		จ	อ.เป็นเครื่องปลงลงซึ่งผมด้วย		อ.เป็นเครื่องปลงลงซึ่งผมนั้น	สตฺถํ		จ	เป็นศัสตรา

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เกโสโรปนสตฺถํ	ชื่อว่าเกโสโรปนสตฺถ.	(ศัสตราเป็นเครื่องปลงผม)
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คลนาลิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คลสฺส		นาลิ		คลนาลิ.	(คล	+	นาลิ)

	 นาลิ	อ.ก้าน		คลสฺส	แห่งคอ		คลนาลิ	ชื่อว่าคลนาลิ.	(ก้านคอ)

อาหริตุกาโม,  ภิกฺขุ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาหริตุํ		กาเมตีติ		อาหริตุกาโม.	(อาหริตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)

	 (โย		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		อาหริตุํ	เพื่ออันนํามา		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ภิกฺขุ)	

อ.ภิกษุนั้น		อาหริตุกาโม	ชื่อว่าอาหริตุกาม	(ผู้ใคร่เพื่อจะนํามา),	ได้แก่ภิกษุ.

อญฺญาตกเวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		ญฺาตโก		อญฺฺญฺาตโก,		เวโส.	(น	+	ญฺาตก)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (เวโส)	อ.เพศ		(เกนจิ)	อันใคร		น		ญฺาตโก	ไม่รู้แล้ว		อญฺฺญฺาตโก	ชื่อว่าอญฺฺญฺาตก	(อันใครๆ	

ไม่รู้แล้ว),	ได้แก่เพศ.

	 ๒.	 อญฺฺญฺาตโก		จ		โส		เวโส		จาติ		อญฺฺญฺาตกเวโส.	(อญฺฺญฺาตก	+	เวส)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย	

สมาส

	 	 อญฺญฺฺาตโก		จ	อ.อันใครๆ	ไม่รู้แล้วด้วย		โส	อ.อันใครๆ	ไม่รู้แล้วนั้น		เวโส		จ	เป็นเพศด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		อญฺญฺฺาตกเวโส	ชื่อว่าอญฺฺญฺาตกเวส.	(เพศที่ใครๆ	ไม่รู้แล้ว)

มหาปุญฺโญ,  มหาวีโร

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺตํ		ปุญฺฺญฺํ		ยสฺสาติ		มหาปุญฺฺโญฺ,		มหาวีโร.	(มหนฺต	+	ปุญฺฺญฺ)

	 ปุญฺฺญฺํ	อ.บุญ		มหนฺตํ	มาก		ยสฺส		(มหาวีรสฺส)	ของพระมหาวีระใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(โส		มหาวีโร)	อ.พระมหาวีระนั้น		มหาปุญฺฺโญฺ	ชื่อว่ามหาปุญฺฺญฺ	(ผู้มีบุญมาก),	ได้แก่พระมหาวีระ.
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สพฺพเวรภยาตีโต

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	 โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส	 และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มี

วิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 เวรญฺฺจ		ภยญฺฺจ		เวรภยานิ.	(เวร	+	ภย)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 เวรํ		จ	อ.เวรด้วย		ภยํ		จ	อ.ภัยด้วย		เวรภยานิ	ชื่อว่าเวรภย.	(เวรและภัย)

	 ๒.	 สพฺพานิ		จ		ตานิ		เวรภยานิ		จาติ		สพฺพเวรภยานิ.	(สพฺพ	+	เวรภย)	วิเสสนบุพพบทกัมม- 

ธารยสมาส

	 	 สพฺพานิ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่านั้น		เวรภยานิ		จ	เป็นเวรและภัยด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		สพฺพเวรภยานิ	ชื่อว่าสพฺพเวรภย.	(เวรและภัยทั้งปวง)

	 ๓.	 สพฺพเวรภยานิ		อตีโต		สพฺพเวรภยาตีโต,		มหาวีโร.	(สพฺพเวรภย	+	อตีต)	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (มหาวีโร)	อ.พระมหาวีระ		อตีโต	ผู้ทรงเป็นไปล่วงแล้ว		สพฺพเวรภยานิ	ซึ่งเวรและภัยทั้งปวง	ท.		

สพฺพเวรภยาตีโต	ชื่อว่าสพฺพเวรภยาตีต	(ผู้ทรงเป็นไปล่วงเวรและภัยทั้งปวง),	ได้แก่พระมหาวีระ.

จกฺขุมา,  มหาวีโร

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 จกฺขุ		อสฺส		อตฺถีติ		จกฺขุมา,		มหาวีโร.	(จกฺขุ	+	มนฺตุปัจจัย)

	 จกฺขุ	 อ.พระจักษุ	 	 อสฺส	 	 (มหาวีรสฺส)	 ของพระมหาวีระนั้น	 	อตฺถิ	 มีอยู่	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (โส		 

มหาวีโร)	อ.พระมหาวีระนั้น		จกฺขุมา	ชื่อว่าจกฺขุมนฺตุ	(ผู้ทรงมีพระจักษุ),	ได้แก่พระมหาวีระ.

มรณาภิภู

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มรเณน		อภิภูโต		มรณาภิภู,		สาวโก.	(มรณ	+	อภิภูต)

	 (สาวโก)	อ.สาวก		(เต)	ของพระองค์		มรเณน	อันความตาย		อภิภูโต	ครอบงําแล้ว		มรณาภิภู	ชื่อ

ว่ามรณาภิภู	(ถูกความตายครอบงําแล้ว),	ได้แก่สาวกของพระองค์.
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ชุตินฺธโร,  มหาวีโร

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชุตึ		ธาเรตีติ		ชุตินฺธโร,		มหาวีโร.	(ชุติสทฺทูปปท	+	ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	อปัจจัย)

	 (โย		มหาวีโร)	อ.พระมหาวีระใด		ธาเรติ	ย่อมทรงไว้		ชุตึ	ซึ่งความรุ่งเรือง		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		

มหาวีโร)	อ.พระมหาวีระนั้น		ชุตินฺธโร	ชื่อว่าชุตินฺธร	(ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง),	ได้แก่พระมหาวีระ.

อปฺปตฺตมานโส,  สาวโก

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 น		ปตฺตํ		อปฺปตฺตํ,		มานสํ.	(น	+	ปตฺต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (มานสํ)	อ.ใจ		ปตฺตํ	อันถึงแล้ว		น	หามิได้		อปฺปตฺตํ	ชื่อว่าอปฺปตฺต	(อันไม่ถึงแล้ว),	ได้แก่ใจ.

	 ๒.	 อปฺปตฺตํ		มานสํ		ยสฺสาติ		อปฺปตฺตมานโส,		สาวโก.	(อปฺปตฺต	+	มานส)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิ- 

กรณพหุพพีหิสมาส

	 	 มานสํ	อ.ใจ		อปฺปตฺตํ	อันไม่ถึงแล้ว		ยสฺส		(สาวกสฺส)	ของสาวกใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(โส		สาวโก)	อ.สาวกนั้น		อปฺปตฺตมานโส	ชื่อว่าอปฺปตฺตมานส	(ผู้มีใจอันไม่ถึงแล้ว),	ได้แก่สาวก.

ชเนสุโต,  ภควา

	 เป็นอโลปตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชเน		สุโต		ชเนสุโต,		ภควา.	(ชน	+	สุต)

	 (ภควา)	อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า		สุโต	ผู้ทรงปรากฏแล้ว		ชเน	ในหมู่ชน		ชเนสุโต	ชื่อว่าชเนสุต	(ผู้ทรง

ปรากฏแล้วในหมู่ชน),	ได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า.

สมูลา,  ตณฺหา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สห		มูเลน		ยา		วตฺตตีติ		สมูลา,		ตณฺหา.	(สห	+	มูล)

	 ยา		(ตณฺหา)	อ.ตัณหาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		มูเลน	ด้วยราก		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา	

ตณฺหา)	อ.ตัณหานั้น		สมูลา	ชื่อว่าสมูลา	(อันไปไปกับด้วยราก,	พร้อมกับราก),	ได้แก่ตัณหา.
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นิปนฺนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิปนฺนญฺฺจ		ตํ		€านญฺฺจาติ		นิปฺปนฏฺ€านํ.	(นิปนฺน	+	€าน)

	 นิปนฺนํ		จ	อ.เป็นที่นอนด้วย		ตํ	อ.เป็นที่นอนนั้น		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		นิปนฺนฏฺ€านํ	

ชื่อว่านิปนฺนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่นอน)	

ปาปิมา,  มาโร

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาปํ		อสฺส		อตฺถีติ		ปาปิมา,		มาโร.	(ปาป	+	มนฺตุปัจจัย)

	 ปาปํ	อ.บาป		อสฺส		(มารสฺส)	ของมารนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		มาโร)	อ.มารนั้น		

ปาปิมา	ชื่อว่าปาปิมนฺตุ	(ผู้มีบาป),	ได้แก่มาร.

ติมิรปุญฺโช

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ติมิรสฺส		ปุญฺฺโช		ติมิรปุญฺฺโช.	(ติมิร	+	ปุญฺฺช)

	 ปุญฺฺโช	อ.กอง		ติมิรสฺส	แห่งหมอก		ติมิรปุญฺฺโช	ชื่อว่าติมิรปุญฺฺช.	(กองหมอก)

สพฺพาทิสาโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺพา		จ		ตา		ทิสาโย		จาติ		สพฺพาทิสาโย.	(สพฺพา	+	ทิสา)

	 สพฺพา		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		ตา	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่านั้น		ทิสาโย		จ	เป็นทิศด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		สพฺพาทิสาโย	ชื่อว่าสพฺพาทิสา.	(ทิศทั้งปวง,	ทุกทิศ)

(มารสฺส)  ธูมติมิรภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ธูโม		จ		ติมิโร		จ		ธูมติิมิรํ.	(ธูม	+	ติมิร)	สมาหารทวันทสมาส

	 	 ธูโม		จ	อ.ควันด้วย		ติมิโร		จ	อ.หมอกด้วย		ธูมติมิรํ	ชื่อว่าธูมติมิร.	(ควันและหมอก)

	 ๒.	 ธูมติมิรสฺส		ภาโว		ธูมติมิรภาโว.	(ธูมติมิร	+	ภาว)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
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	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		ธูมติมิรสฺส		(มารสฺส)	แห่งมาร	ผู้เป็นควันและหมอก		ธูมติมิรภาโว	ชื่อว่า 

ธูมติมิรภาว.	(ความที่มารเป็นควันและหมอก)

วิญฺญาณฏฺ€านํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิญฺฺญฺาณสฺส		€านํ		วิญฺฺญฺาณฏฺ€านํ.	(วิญฺฺญฺาณ	+	€าน)

	 €านํ	อ.ที่ตั้ง		วิญฺฺญฺาณสฺส	แห่งวิญญาณ		วิญฺฺญฺาณฏฺ€านํ	ชื่อว่าวิญฺฺญฺาณฏฺ€าน.	(ที่ตั้งแห่งวิญญาณ)

กุมารวณฺโณ,  มาโร

	 เป็นฉัฏฐีอุปมาบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กุมารสฺส		วณฺโณ		อิว		วณฺโณ		ยสฺสาติ		กุมารวณฺโณ,		มาโร.	(กุมาร	+	วณฺณ)

	 วณฺโณ	อ.เพศ		วณฺโณ		อิว	เพียงดัง	อ.เพศ		กุมารสฺส	แห่งกุมาร		ยสฺส		(มารสฺส)	แห่งมารใด		

(อตฺถิ)	 มีอยู่	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (โส	 	 มาโร)	 อ.มารนั้น	 	 กุมารวณฺโณ	 ชื่อว่ากุมารวณฺณ	 (ผู้มีเพศดุจเพศ 

ของกุมาร),	ได้แก่มาร.		

เพลุวปณฺฑุวีณา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอุปมาบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 เพลุวา		อิว		ปณฺฑุ		เพลุวปณฺฑุ.	(เพลุว	+	ปณฺฑุ)	

	 	 ปณฺฑุ	อ.สีเหลืือง		เพลุวา		อิว	เพียงดังผลมะตูม		เพลุวปณฺฑุ	ชื่อว่าเพลุวปณฺฑุ.	(สีเหลืองเหมือน

ผลมะตูม)

	 ๒.	 เพลุวปณฺฑุ		จ		สา		วีณา		จาติ		เพลุวปณฺฑุวีณา.	(เพลุวปณฺฑุ	+	วีณา)	วิเสสนบุพพบท- 

กััมมธารยสมาส

	 	 เพลุวปณฺฑุ		จ	อ.สีเหลืองเพียงดังผลมะตูมด้วย		สา	อ.สีเหลืองเพียงดังผลมะตูมนั้น		วีณา		จ	

เป็นพิณด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เพลุวปณฺฑุวีณา	ชื่อว่าเพลุวปณฺฑุวีณา.	(พิณสีเหลืองเหมือนผลมะตูม)

ธีติสมฺปนฺโน

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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	 ธีติยา		สมฺปนฺโน		ธีติสมฺปนฺโน,		โคธิโก.	(ธีติ	+	สมฺปนฺน)

	 (โคธิโก)	อ.พระโคธิกะ		สมฺปนฺโน	ผู้ถึงพร้อมแล้ว		ธีติยา	ด้วยปัญญาเป็นเครื่องทรงจํา		ธีติสมฺปนฺโน	

ชื่อว่าธีติสมฺปนฺน	(ผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นเครื่องทรงจํา),	ได้แก่พระโคธิกะ.

ฌายี

	 เป็นกัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 ฌายติ		สีเลนาติ		ฌายี,		โคธิโก.	(เฌ		จินฺตายํ	ในความคิด	+	ณีปัจจัย)

	 (โย		โคธิโก)	อ.พระโคธิกะใด		ฌายติ	ย่อมเพ่ง		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		โคธิโก)	

อ.พระโคธิกะนั้น		ฌายี	ชื่อว่าฌายี	(ผู้เพ่งโดยปกติ),	ได้แก่พระโคธิกะ.

ฌานรโต

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ฌาเน		รโต		ฌานรโต,		โคธิโก.	(ฌาน	+	รต)

	 (โคธิโก)	อ.พระโคธิกะ		รโต	ยินดีแล้ว		ฌาเน	ในฌาน		ฌานรโต	ชื่อว่าฌานรต	(ผู้ยินดีแล้วในฌาน),	

ได้แก่พระโคธิกะ.	

อโหรตฺตํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อโห		จ		รตฺติ		จ		อโหรตฺตํ.	(อห	+	รตฺติ)

	 อโห		จ	อ.วันด้วย		รตฺติ		จ	อ.คืนด้วย		อโหรตฺตํ	ชื่อว่าอโหรตฺต.	(วันและคืน)

อนิกามยํ,  โคธิโก

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		นิกามยํ		อนิกามยํ,		โคธิโก.	(น	+	นิกามยนฺต)

	 (โคธิโก)	อ.พระโคธิกะ		นิกามยํ	เยื่อใยอยู่		น	หามิได้		อนิกามยํ	ชื่อว่าอนิกามยนฺต	(ไม่เยื่อใยอยู่),	

ได้แก่พระโคธิกะ.
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โสกปเรโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โสโก		ปเรโต		ยสฺสาติ		โสกปเรโต,		ยกฺโข.	(โสก	+	ปเรต)

	 โสโก	อ.ความโศก		ปเรโต	อันไปแล้วในเบื้องหน้า		ยสฺส		(ยกฺขสฺส)	ของยักษ์ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(โส		ยกฺโข)	อ.ยักษ์นั้น		โสกปเรโต	ชื่อว่าโสกปเรต	(ผู้มีความโศกไปในเบื้องหน้า),	ได้แก่ยักษ์.

ทุมฺมโน

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทุฏฺโ€		มโน		ยสฺสาติ		ทุมฺมโน,		ยกฺโข.	(ทุ	+	มน)

	 มโน	อ.ใจ		ทุฏฺโ€	อันโทษประทุษร้ายแล้ว		ยสฺส		(ยกฺขสฺส)	ของยักษ์ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(โส		ยกฺโข)	อ.ยักษ์นั้น		ทุมฺมโน	ชื่อว่าทุมฺมน	(ผู้มีใจอันโทษประทุษร้ายแล้ว,	ผู้เสียใจ),	ได้แก่ยักษ์.

นิพฺพตฺตฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิพฺพตฺตญฺฺจ		ตํ		€านญฺฺจาติ		นิพฺพตฺตฏฺ€านํ.	(นิพฺพตฺต	+	€าน)

	 นิพฺพตฺตํ		จ	อ.เป็นที่บังเกิดแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่บังเกิดแล้วนั้น		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		นิพฺพตฺตฏฺ€านํ	ชื่อว่านิพฺพตฺตฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่บังเกิดแล้ว)

สมฺปนฺนสีลา,  ขีณาสวา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สมฺปนฺนานิ		สีลานิ		เยสนฺติ		สมฺปนฺนสีลา,		ขีณาสวา.	(สมฺปนฺน	+	สีล)

	 สีลานิ	 อ.ศีล	 ท.	 	 สมฺปนฺนานิ	 อันถึงพร้อมแล้ว	 	 เยสํ	 	 (ขีณาสวานํ)	 แห่งพระขีณาสพ	ท.	 เหล่าใด		 

(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ขีณาสวา)	อ.พระขีณาสพ	ท.	เหล่านั้น		สมฺปนฺนสีลา	ชื่อว่าสมฺปนฺนสีล	 

(ผู้มีศีลสมบูรณ์),	ได้แก่พระขีณาสพทั้งหลาย.	

อปฺปมาทวิหาริโน,  ขีณาสวา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน,	 เป็นกิตันตสมาส,	 กัตตุรูป,	 
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ตัสสีลสาธนะ	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		ปมาโท		อปฺปมาโท.	(น	+	ปมาท)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ปมาโท	อ.ความประมาท		น	หามิได้		อปฺปมาโท	ชื่อว่าอปฺปมาท.	(ความไม่ประมาท)

	 ๒.	 อปฺปมาเทน		วิหรนฺติ		สีเลนาติ		อปฺปมาทวิหาริโน,		ขีณาสวา.	(อปฺปมาทสทฺทูปปท	+	วิ	+	หร		

นิวาเส	ในการอยู่	+	ณีปัจจัย)	ตติยาตัปปุริสสมาส,	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ

	 	 (เย		ขีณาสวา)	อ.พระขีณาสพ	ท.	เหล่าใด		วิหรนฺติ	ย่อมอยู่		อปฺปมาเทน	ด้วยความไม่ประมาท		

สีเลน	โดยปกติ		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		(เต		ขีณาสวา)	อ.พระขีณาสพ	ท.	เหล่านั้น		อปฺปมาทวิหาริโน	ชื่อว่า 

อปฺปมาทวิหารี	(ผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยปกติ),	ได้แก่พระขีณาสพทั้งหลาย.

ปริปุณฺณสีลา,  ขีณาสวา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปริปุณฺณานิ		สีลานิ		เยสนฺติ		ปริปุณฺณสีลา,		ขีณาสวา.	(ปริปุณฺณ	+	สีล)

	 สีลานิ	อ.ศีล	ท.		ปริปุณฺณานิ	เต็มรอบแล้ว		เยสํ		(ขีณาสวานํ)	แห่งพระขีณาสพ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ขีณาสวา)	อ.พระขีณาสพ	ท.	เหล่านั้น		ปริปุณฺณสีลา	ชื่อว่าปริปุณฺณสีล	(ผู้มีศีล

บริบูรณ์),	ได้แก่พระขีณาสพทั้งหลาย.

สติอวิปฺปวาสสงฺขาโต,  อปฺปมาโท

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และปัญจมีตัปปุริสสมาส

อยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		วิปฺปวาโส		อวิปฺปวาโส.	(น	+	วิปฺปวาส)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 วิปฺปวาโส	อ.การอยู่ปราศ		น	หามิได้		อวิปฺปวาโส	ชื่อว่าอวิปฺปวาส.	(การไม่อยู่ปราศ)

	 ๒.	 สติยา		อวิปฺปวาโส		สติอวิปฺปวาโส.	(สติ	+	อวิปฺปวาส)	ปัญจมีตัปปุริสสมาส

	 	 อวิปฺปวาโส	อ.การไม่อยู่ปราศ		สติยา	จากสติ		สติอวิปฺปวาโส	ชื่อว่าสติอวิปฺปวาส.	 (การไม่อยู่

ปราศจากสติ)

	 ๓.	 สติอวิปฺปวาโส		อิติ		สงฺขาโต		สติอวิปฺปวาสสงฺขาโต,		อปฺปมาโท.	(สติอวิปฺปวาส	+	สงฺขาต)	

สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (อปฺปมาโท)	อ.ความไม่ประมาท		สงฺขาโต	อันอันบัณฑิตกล่าวแล้ว		สติอวิปฺปวาโส		อิติ	ว่าการ

ไม่อยู่ปราศจากสติ	 	 สติอวิปฺปวาสสงฺขาโต	 ชื่อว่าสติอวิปฺปวาสสงฺขาต	 (กล่าวคือการไม่อยู่ปราศจากสติ),	 ได้แก่
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ความไม่ประมาท.

สพฺพตฺถาโม

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺโพ		จ		โส		ถาโม		จาติ		สพฺพตฺถาโม.	(สพฺพ	+	ถาม)

	 สพฺโพ		จ	อ.ทั้งปวงด้วย		โส	อ.ทั้งปวงนั้น		ถาโม		จ	เป็นกําลังด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สพฺพตฺถาโม	

ชื่อว่าสพฺพตฺถาม.	(กําลังทั้งปวง)

คตมคฺโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คตญฺฺจ		ตํ		มคฺโค		จาติ		คตมคฺโค.	(คต	+	มคฺค)

	 คตํ		จ	อ.เป็นที่ไปแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ไปแล้วนั้น		มคฺโค		จ	เป็นหนทางด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		 

คตมคฺโค	ชื่อว่าคตมคฺค.	(หนทางเป็นที่ไปแล้ว)

เทสนาวสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 เทสนาย		อวสานํ		เทสนาวสานํ.	(เทสนา	+	อวสาน)
	 อวสานํ	อ.เป็นที่สิ้นสุดลง		เทสนาย	แห่งพระเทศนา		เทสนาวสานํ	ชื่อว่าเทสนาวสาน.	(เป็นที่สิ้น
สุดลงแห่งพระเทศนา,	เวลาจบพระเทศนา)

โสตาปตฺติผลาทีนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โสตาปตฺติผลํ		อาทิ		เยสนฺติ		โสตาปตฺติผลาทีนิ,		อริยผลานิ.	(โสตาปตฺติผล	+	อาทิ)
	 โสตาปตฺติผลํ	อ.โสดาปัตติผล		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(อริยผลานํ)	แห่งอริยผล	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		อริยผลานิ)	อ.อริยผล	ท.	เหล่านั้น		โสตาปตฺติผลาทีนิ	ชื่อว่าโสตาปตฺติ
ผลาทิ,	ได้แก่อริยผลทั้งหลาย.	(มีโสดาปัตติผลเป็นต้น)
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สาตฺถิกา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 อตฺโถ		อสฺสา		อตฺถีติ		อตฺถิกา,		วาจา.	(อตฺถ	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต

	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อสฺสา		(วาจาย)	แห่งวาจานั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		วาจา)	

อ.วาจานั้น		อตฺถิกา	ชื่อว่าอตฺถิกา,	ได้แก่วาจา.	(อันมีประโยชน์)

	 ๒.	 สห		อตฺถิกาย		ยา		วตฺตตีติ		สาตฺถิกา,		เทสนา.	(สห	+	อตฺถิกา)	สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส

	 	 ยา		(เทสนา)	อ.พระเทศนาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อตฺถิกาย		(วาจาย)	ด้วยวาจา	

อันมีประโยชน์		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		เทสนา)	อ.พระเทศนานั้น		สาตฺถิกา	ชื่อว่าสาตฺถิกา,	ได้แก่เทศนา.	 

(อันเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)





๑๒. ครหทนิฺนวตฺถุ ฯ  [๔๔]

ครหทินฺนวตฺถุ  (มยา  วุจฺจเต) ฯ

ครหทิินฺฺนฺวตฺฺถุุ อ.เร่�องแห่งสาวกของนิครนถ์ชื่่�อว่าครหทิน  (มยา) อันข้าพเจ้า 

(พระพุทธโฆสะ)  (วุจฺฺจฺเตฺ) จะกล่่าว ฯ

ครหทินฺนวตฺถุ วุตตกัมมะใน วุจฺจเตๆ อาขยาตบทกัมมวาจก

มยา อนภิิหิตกัตตาใน วุจฺจเต ฯ

๑๒. เร�่องสาวกนิครนถ์ช่ื่�อว่าครหทิน

๑. “ยถุา  สงฺการธานฺสฺมินฺฺติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  เชื่ตวเน  วิหรนฺโต  ครหทินฺนํ  นาม  

นิคฺคณฺฅสาวกํ  อารพฺภิ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา  เชื่ตวเน  วิหรนฺโต  ครหทินฺนํ  นาม  นิคฺคณฺฅสาวกํ  อารพฺภิ  “ยถุา  สงฺการธานฺสฺมินฺฺติ  อิมํ  

ธมฺมเทสนํ  กเถสิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พระศาสดา  วิหรนฺฺโตฺ เม่�อประทับ  เชตฺวเนฺ ในพระวิหารชื่่�อว่าเชื่ตวัน   

อารพฺภ ทรงปรารภิ  นฺิคฺคณฺฅสาวกํ ซึ�งสาวกของนิครนถ์  ครหทิินฺฺนฺํ  นฺาม ชื่่�อว่า 

ครหทิน  กเถุสิ ตรัสแล่้ว  อิมํ  ธมฺมเทิสนฺํ ซึ�งพระธรรมเทศนานี้  “ยถุา  สงฺการ- 

ธานฺสฺมินฺฺตฺิ ว่า “ยถา  สงฺการธานสฺมึ” ดังนี้เป็นต้น ฯ

 พระศาสดาเม่�อประทับอยู่ในพระวิหารชื่่�อว่าเชื่ตวัน ทรงปรารภิสาวกของนิครนถ์ชื่่�อว่า

ครหทิน ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “ยถุา  สงฺการธานฺสฺมึ” ดังนี้เป็นต้น ฯ

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ยถา  สงฺการธานสฺมึ” สรูปะใน  

อิติๆ ศัพท์ อาทยัตถะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ อวุตตกัมมะใน 

กเถสิ  เชื่ตวเน วิสยาธาระใน วิหรนฺโตๆ อัพภิันตรกิริยาของ สตฺถา  นามศัพท์ สัญญา-

โชื่ตกะเข้ากับ ครหทินฺนํๆ วิเสสนะของ นิคฺคณฺฅสาวกํๆ อวุตตกัมมะใน อารพฺภิๆ  

สมานกาล่กิริยาใน กเถสิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๒. สาวตฺถิยํ  หิ  สิริคุตฺโต  จ  ครหทินฺโน  จ  เทฺว  สหายกา  อเหสุํ ฯ

 หิ ดังจะกล่่าวโดยพิสดาร  สหายกา อ.สหาย ท.  เทิฺว สอง  สิริคุตฺฺโตฺ  จฺ ค่อ อ.สิริคุต

ด้วย  ครหทิินฺฺโนฺ  จฺ ค่อ อ.ครหทินด้วย  อเหสุํ ได้มีแล่้ว  สาวตฺฺถุิยํ ในเม่องสาวัตถี ฯ

 ดังจะกล่่าวโดยพิสดาร สองสหาย ค่อ สิริคุต แล่ะครหทิน ได้มีในเม่องสาวัตถี.

 หิศัพท์ วิตถารโชื่ตกะ  สิริคุตฺโต ก็ดี  ครหทินฺโน ก็ดี วิเสสล่าภิีของ เทฺว  สหายกา  เทฺว 

วิเสสนะของ สหายกาๆ สุทธกัตตาใน อเหสุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สาวตฺถิยํ วิสยา-

ธาระใน อเหสุํ  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ สิริคุตฺโต แล่ะ ครหทินฺโน ฯ

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

๓. เตสุ  สิริคุตฺโต  อุปาสโก ฯ  

 เตสุ  (ทฺวีสุ  สหายเกสุ)  สิริคุตฺโต  อุปาสโก  (โหติ) ฯ 

  เตฺสุ  (ทิฺวีสุ  สหายเกสุ)  สิริคุตฺฺโตฺ อ.- ในสหาย ท. สอง เหล่่านั้นหนา -สิริคุต   

อุปาสโก เป็นอุบาสก  (โหตฺิ) ย่อมเป็น ฯ

 บรรดาสองสหายเหล่่านั้น สิริคุต เป็นอุบาสก.

 เตสุ ก็ดี  ทฺวีสุ ก็ดี วิเสสนะของ สหายเกสุๆ นิทธารณะใน สิริคุตฺโตๆ นิทธารณียะแล่ะ

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุปาสโก วิกติกัตตาใน โหติ ฯ

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

๔. ครหทินฺโน  นิคฺคณฺฅสาวโก ฯ

 ครหทินฺโน  นิคฺคณฺฅสาวโก  (โหติ) ฯ

 ครหทิินฺฺโนฺ อ.ครหทิน  นฺิคฺคณฺฅสาวโก เป็นสาวกของนิครนถ์  (โหตฺิ) ย่อมเป็น ฯ

 ครหทิน เป็นสาวกของนิครนถ์.

   ครหทินฺโน สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิคฺคณฺฅสาวโก วิกติกัตตาใน 

โหติ ฯ

 ................................................................................................................................
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๕. ตํ  นิคฺคณฺฅา  อภิิกฺขณํ  เอวํ  วทนฺติ  “ตว  สหายกํ  สิริคุตฺตํ  ‘กึ  ตฺวํ  สมณํ  โคตมํ   

อุปสงฺกมสิ,  ตสฺส  สนฺติเก  กึ  ล่ภิิสฺสสีติ  วตฺวา,  ยถา  อมฺเห  อุปสงฺกมิตฺวา  อมฺหากํ  

เทยฺยธมฺมํ  ทสฺสติ,  กึ  เอวํ  โอวทิตํุ  น  วฏฺฏตีติ ฯ

 ตํ  (ครหทินฺนํ)  นิคฺคณฺฅา  อภิิกฺขณํ  เอวํ  วทนฺติ  “(ตยา)  ตว  สหายกํ  สิริคุตฺตํ  ‘กึ  ตฺวํ  สมณํ   

โคตมํ  อุปสงฺกมสิ,  (ตฺวํ)  ตสฺส  (สมณสฺส  โคตมสฺส)  สนฺติเก  กึ  ล่ภิิสฺสสีติ  วตฺวา,  (สิริคุตฺโต)  

ยถา  อมฺเห  อุปสงฺกมิตฺวา  อมฺหากํ  เทยฺยธมฺมํ  ทสฺสติ,  กึ  เอวํ  โอวทิตํุ  น  วฏฺฏตีติ ฯ

 นฺิคฺคณฺฅา อ.นิครนถ์ ท.  วทินฺฺตฺิ ย่อมกล่่าว  เอวํ อย่างนี้  อภิกฺขณํ เน่องๆ  ตฺํ  (ครห-

ทิินฺฺนฺํ) กะครหทินนั้น  อิตฺิ ว่า  “(ตฺยา)  ตฺว  สหายกํ  สิริคุตฺฺตฺํ  ‘กึ  ตฺฺวํ  สมณํ  โคตฺมํ  

อุปสงฺกมสิ,  (ตฺฺวํ)  ตฺสฺส  (สมณสฺส  โคตฺมสฺส)  สนฺฺตฺิเก  กึ  ลภิสฺสสีตฺิ  วตฺฺวา,  (สิริ-

คุตฺฺโตฺ)  ยถุา  อมฺเห  อุปสงฺกมิตฺฺวา  อมฺหากํ  เทิยฺยธมฺมํ  ทิสฺสตฺิ,  เอวํ  โอวทิิตฺํุ 

อ.อัน- อันท่าน กล่่าวแล่้ว กะสิริคุต ผูู้้เป็นสหาย ของท่าน ว่า ‘อ.ท่าน ย่อมเข้าไปหา ซึ�ง

พระสมณะ ผูู้้โคดม ทําไม, อ.ท่าน จักได้ ซึ�งอะไร ในสํานัก ของพระสมณะ ผูู้้โคดมนั้น’ 

ดังนี้ -กล่่าวสอน โดย-, อ.สิริคุต เข้าไปหาแล่้ว ซึ�งเรา ท. จักให้ ซึ�งไทยธรรม แก่เรา ท. 

โดยประการใด, -ประการนั้น  นฺ  วฏฺฺฏฺตฺิ ย่อมไม่ควร  กึ หร่อ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวกนิครนถ์พากันกล่่าวอย่างนี้กะครหทินนั้นเน่องๆ ว่า “การที�ท่านกล่่าวกะสิริคุตผูู้้

เป็นสหายของท่านว่า ‘ท่านเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมทําไม, ท่านจักได้อะไรในสํานัก

ของพระสมณะโคดมนั้น’ ดังนี้แล่้ว กล่่าวสอนโดยประการที�สิริคุตจักเข้ามาหาพวกเรา

แล่้วถวายไทยธรรมแก่พวกเรา ย่อมไม่ควรหร่อ ?”

 นิคฺคณฺฅา สุทธกัตตาใน วทนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ ครหทินฺนํๆ  

อกถิตกัมมะใน วทนฺติ  อภิิกฺขณํ กิริยาวิเสสนะใน วทนฺติ  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน วทนฺติ  

“โอวทิตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตยา อนภิิหิตกัตตาใน โอวทิตุํ  

ตว สามีสัมพันธะใน สหายกํๆ วิเสสนะของ สิริคุตฺตํๆ อกถิตกัมมะใน วตฺวา  ‘ตฺวํ สุทธ-

กัตตาใน อุปสงฺกมสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  สมณํ อวุตตกัมมะใน 

อุปสงฺกมสิ  โคตมํ วิเสสนะของ สมณํ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ล่ภิิสฺสสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ตสฺส ก็ดี  โคตมสฺส ก็ดี วิเสสนะของ สมณสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ 

วิสยาธาระใน ล่ภิิสฺสสิ  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ’  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยา
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ใน โอวทิตุํ,  สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน ทสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยถาศัพท์  

ปการัตถะ  อมฺเห อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ทสฺสติ  อมฺหากํ 

สัมปทานใน ทสฺสติ  เทยฺยธมฺมํ อวุตตกัมมะใน ทสฺสติ,  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เอวํ กิริยา-

วิเสสนะใน โอวทิตุํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน วฏฺฏติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วทนฺติ ฯ 

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

๖. ครหทินฺโน  เตสํ  วจนํ  สุตฺวา  อภิิกฺขณํ  คนฺตฺวา  ฅิตนิสินฺนฏฺฅานาทีสุ  สิริคุตฺตํ  เอวํ   

วเทสิ  “สมฺม  กินฺเต  สมเณน  โคตเมน,  ตํ  อุปสงฺกมิตฺวา  กึ  ล่ภิิสฺสสิ,  กินฺเต  มม  

อยฺเย  อุปสงฺกมิตฺวา  เตสํ  ทานํ  ทาตํุ  น  วฏฺฏตีติ ฯ  

 ครหทินฺโน  เตสํ  (นิคฺคณฺฅานํ)  วจนํ  สุตฺวา  อภิิกฺขณํ  คนฺตฺวา  ฅิตนิสินฺนฏฺฅานาทีสุ  (ฅาเนสุ)   

สิริคุตฺตํ  เอวํ  วเทสิ  “สมฺม  กึ  (ปโยชื่นํ)  เต  สมเณน  โคตเมน,  (ตฺวํ)  ตํ  (สมณํ  โคตมํ)   

อุปสงฺกมิตฺวา  กึ  ล่ภิิสฺสสิ,  กึ  เต  มม  อยฺเย  อุปสงฺกมิตฺวา  เตสํ  (อยฺยานํ)  ทานํ  ทาตํุ  น   

วฏฺฏตีติ ฯ

 ครหทิินฺฺโนฺ อ.ครหทิน  สุตฺฺวา ฟัังแล่้ว  วจฺนฺํ ซึ�งคํา  เตฺสํ  (นฺิคฺคณฺฅานฺํ) ของนิครนถ์ 

ท. เหล่่านั้น  คนฺฺตฺฺวา ไปแล่้ว  อภิกฺขณํ เน่องๆ  วเทิสิ กล่่าวแล่้ว  เอวํ อย่างนี้   

สิริคุตฺฺตฺํ กะสิริคุต  (ฅาเนฺสุ) ในที� ท.  ฅิตฺนฺิสินฺฺนฺฏฺฺฅานฺาทิีสุ มีที�เป็นที�ย่นแล่้วแล่ะที�เป็น

ที�นั�งแล่้วเป็นต้น  อิตฺิ ว่า  “สมฺม แน่ะสหายผูู้้มีธุระอันเสมอ  กึ  (ปโยชนฺํ) อ.ประโยชื่น์

อะไร  สมเณนฺ ด้วยพระสมณะ  โคตฺเมนฺ ผูู้้โคดม  เตฺ แก่ท่าน,  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน   

อุปสงฺกมิตฺฺวา เข้าไปหาแล่้ว  ตฺํ  (สมณํ  โคตฺมํ) ซึ�งพระสมณะ ผูู้้โคดมนั้น  ลภิสฺสสิ 

จักได้  กึ ซึ�งอะไร,  เตฺ  มม  อยฺเย  อุปสงฺกมิตฺฺวา  เตฺสํ  (อยฺยานฺํ)  ทิานฺํ  ทิาตฺํุ อ.อัน- 

อันท่าน เข้าไปหาแล่้ว ซึ�งพระคุณเจ้า ท. ของเรา -ให้ ซึ�งทาน แก่พระคุณเจ้า ท. เหล่่า

นั้น  นฺ  วฏฺฺฏฺตฺิ ย่อมไม่ควร  กึ หร่อ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ครหทินฟัังคําของพวกนิครนถ์เหล่่านั้น ไปบอกกะสิริคุตเน่องๆในที�ย่นแล่ะที�นั�งเป็นต้น 

อย่างนี้ว่า “แน่ะเพ่�อน ประโยชื่น์อะไรด้วยพระสมณะโคดมแก่ท่าน, ท่านเข้าไปหาพระ

สมณะโคดมนั้น แล่้วจักได้อะไร, การที�ท่านเข้าไปหาพระคุณเจ้าทั้งหล่ายของเรา แล่้ว

ให้ทานแก่พระคุณเจ้าเหล่่านั้น ย่อมไม่ควรหร่อ ?”

 ครหทินฺโน สุทธกัตตาใน วเทสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ วิเสสนะของ นิคฺคณฺฅานํๆ 

สามีสัมพันธะใน วจนํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน คนฺตฺวา  อภิิกฺขณํ 
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กิริยาวิเสสนะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน วเทสิ  ฅิตนิสินฺนฏฺฅานาทีสุ วิเสสนะของ 

าเนสุๆ วิสยาธาระใน วเทสิ  สิริคุตฺตํ อกถิตกัมมะใน วเทสิ  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน วเทสิ  

“สมฺม อาล่ปนะ  กึ วิเสสนะของ ปโยชื่นํๆ ล่ิงคัตถะ  เต สัมปทานใน ปโยชื่นํ  สมเณน 

ตติยาวิเสสนะใน ปโยชื่นํ  โคตเมน วิเสสนะของ สมเณน,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ล่ภิิสฺสสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ ก็ดี  โคตมํ ก็ดี วิเสสนะของ สมณํๆ อวุตตกัมมะใน  

อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ล่ภิิสฺสสิ  กึ อวุตตกัมมะใน ล่ภิิสฺสสิ,  ทาตุํ ตุมัตถ- 

กัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เต อนภิิหิตกัตตาใน  

ทาตุํ  มม สามีสัมพันธะใน อยฺเยๆ อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน 

ทาตุํ  เตสํ วิเสสนะของ อยฺยานํๆ สัมปทานใน ทาตุํ  ทานํ อวุตตกัมมะใน ทาตุํ  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน วฏฺฏติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วเทสิ ฯ

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

๗. สิริคุตฺโต  ตสฺส  กถํ  สุตฺวาปิ  พหุทิวเส  ตุณฺหี  หุตฺวา  นิพฺพิชืฺ่ชื่ิตฺวา  เอกทิวสํ  “สมฺม  

ตฺวํ  อภิิกฺขณํ  อาคนฺตฺวา  มํ  ฅิตฏฺฅานาทีสุ  เอวํ  วเทสิ  ‘สมณํ  โคตมํ  อุปสงฺกมิตฺวา  

กึ  ล่ภิิสฺสสิ,  มม  อยฺเย  อุปสงฺกมิตฺวา  เตสํ  ทานํ  เทหีติ,  กเถหิ  ตาว  เม,  ตว   

อยฺยา  กึ  ชื่านนฺตีติ ฯ

 สิริคุตฺโต  ตสฺส  (ครหทินฺนสฺส)  กถํ  สุตฺวาปิ  พหุทิวเส  ตุณฺหี  หุตฺวา  นิพฺพิชืฺ่ชื่ิตฺวา  เอกทิวสํ   

“สมฺม  ตฺวํ  อภิิกฺขณํ  อาคนฺตฺวา  มํ  ฅิตฏฺฅานาทีสุ  (าเนสุ)  เอวํ  วเทสิ  ‘(ตฺวํ)  สมณํ  โคตมํ   

อุปสงฺกมิตฺวา  กึ  ล่ภิิสฺสสิ,  (ตฺวํ)  มม  อยฺเย  อุปสงฺกมิตฺวา  เตสํ  (อยฺยานํ)  ทานํ  เทหีติ,  (ตฺวํ)  

กเถหิ  ตาว  เม,  ตว  อยฺยา  กึ  ชื่านนฺตีติ  (อาห) ฯ

 สิริคุตฺฺโตฺ อ.สิริคุต  สุตฺฺวาปิ แม้ฟัังแล่้ว  กถุํ ซึ�งวาจาเป็นเคร่�องกล่่าว  ตฺสฺส  (ครห- 

ทิินฺฺนฺสฺส) ของครหทินนั้น  ตฺุณฺหี เป็นผูู้้นิ�ง  พหุทิิวเส สิ้นวันมาก ท.  หุตฺฺวา เป็นแล่้ว  

นฺิพฺพิชฺชิตฺฺวา เบ่�อหน่ายแล่้ว  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “สมฺม แน่ะสหายผูู้้มีธุระอัน

เสมอ  ตฺฺวํ อ.ท่าน  อาคนฺฺตฺฺวา มาแล่้ว  อภิกฺขณํ เน่องๆ  วเทิสิ ย่อมกล่่าว  เอวํ อย่าง

นี้  (าเนฺสุ) ในที� ท.  ติฺฏฺฺานฺาทิีสุ มีที�เป็นที�ย่นแล่้วเป็นต้น  มํ กะกระผู้ม  อิตฺิ ว่า  

‘(ตฺฺวํ) อ.ท่าน  อุปสงฺกมิตฺฺวา เข้าไปหาแล่้ว  สมณํ ซึ�งพระสมณะ  โคตฺมํ ผูู้้โคดม   

ลภิสฺสสิ จักได้  กึ ซึ�งอะไร,  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน  อุปสงฺกมิตฺฺวา เข้าไปหาแล่้ว  อยฺเย  

ซึ�งพระคุณเจ้า ท.  มม ของเรา  เทิหิ จงให้  ทิานฺํ ซึ�งทาน  เตฺสํ  (อยฺยานฺํ) แก่พระคุณ
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เจ้า ท. เหล่่านั้น’  อิตฺิ ดังนี้,  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน  กเถุหิ จงบอก  เม แก่กระผู้ม  ตฺาว ก่อน,  

อยฺยา อ.พระคุณเจ้า ท.  ตฺว ของท่าน  ชานฺนฺฺตฺิ ย่อมรู้  กึ ซึ�งอะไร”  อิตฺิ ดังนี้   

เอกทิิวสํ ในวันหนึ�ง ฯ

 สิริคุตแม้ฟัังคํากล่่าวของครหทินแล่้ว ก็เป็นผูู้้นิ�งสิ้นหล่ายวัน เบ่�อหน่ายแล่้ว ในวันหนึ�ง

จึงกล่่าวว่า “แน่ะเพ่�อน ท่านมากล่่าวเน่องๆ อย่างนี้กะเราในที�ทั้งหล่ายมีที�ย่นเป็นต้น

ว่า ‘ท่านเข้าไปหาพระสมณะโคดม จักได้อะไร, ท่านเข้าไปหาพระคุณเจ้าทั้งหล่ายของ

เรา จงให้ทานแก่พระคุณเจ้าเหล่่านั้น’ ดังนี้, ท่านจงบอกแก่เราก่อน, พระคุณเจ้า 

ทั้งหล่ายของท่าน รู้อะไร ?” ดังนี้

 สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ ครหทินฺนสฺสๆ 

สามีสัมพันธะใน กถํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สุตฺวาๆ  

ปุพพกาล่กิริยาใน หุตฺวา    พหุทิวเส อัจจันตสังโยคะใน หุตฺวา  ตุณฺหี วิกติกัตตาใน  

หุตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน นิพฺพิชืฺ่ชื่ิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อาห  เอกทิวสํ ทุติยา-

กาล่กิริยาใน อาห  “สมฺม อาล่ปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน วเทสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อภิิกฺขณํ กิริยาวิเสสนะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน วเทสิ  มํ อกถิตกัมมะใน วเทสิ  

ฅิตฏฺฅานาทีสุ วิเสสนะของ ฅาเนสุๆ วิสยาธาระใน วเทสิ  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน วเทสิ  

‘ตฺวํ สุทธกัตตาใน ล่ภิิสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โคตมํ วิเสสนะของ สมณํๆ  

อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ล่ภิิสฺสสิ  กึ อวุตตกัมมะใน ล่ภิิสฺสสิ,  

ตฺวํ สุทธกัตตาใน เทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน อยฺเยๆ อวุตต- 

กัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน เทหิ  เตสํ วิเสสนะของ อยฺยานํๆ สัมปทาน

ใน เทหิ  ทานํ อวุตตกัมมะใน เทหิ’  อิติศัพท์ อาการะใน วเทสิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน 

กเถหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตาวศัพท์ กิริยาวิเสสสนะใน กเถหิ  เม สัมปทานใน 

กเถหิ,  อยฺยา สุทธกัตตาใน ชื่านนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตว สามีสัมพันธะใน  

อยฺยา  กึ อวุตตกัมมะใน ชื่านนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๘. “อโห  สามิ  มา  เอวํ  วทิ,  มม  อยฺยานํ  อญฺฺฃาตนฺนาม  นตฺถิ,  สพฺพํ  อตีตานาคตปฺ-

ปจฺจุปฺปนฺนํ  สพฺพํ  กายวจีมโนกมฺมํ  ‘อิทํ  ภิวิสฺสติ  อิทํ  น  ภิวิสฺสตีติ  สพฺพํ   

ภิพฺพาภิพฺพํ  ชื่านนฺตีติ ฯ
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 (ครหทินฺโน)  “อโห  สามิ  (ตฺวํ)  มา  เอวํ  วทิ,  มม  อยฺยานํ  อญฺฺฃาตํ  (การณํ)  นาม  นตฺถิ,  (มม  

อยฺยา)  สพฺพํ  อตีตานาคตปฺปจฺจุปฺปนฺนํ  (การณํ)  สพฺพํ  กายวจีมโนกมฺมํ  ‘อิทํ  (การณํ)  ภิวิสฺสติ,  

อิทํ  (การณํ)  น  ภิวิสฺสตีติ  สพฺพํ  ภิพฺพาภิพฺพํ  (การณํ)  ชื่านนฺตีติ  (อาห) ฯ

 (ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทิน  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “สามิ แน่ะนาย  อโห โอ  (ตฺฺวํ) 

อ.ท่าน  มา  วทิิ อย่ากล่่าวแล่้ว  เอวํ อย่างนี้,  มม  อยฺยานฺํ  อญฺฺฃาตฺํ  (การณํ)  นฺาม 

ชื่่�อ อ.เหตุ อัน อันพระคุณเจ้า ท. ของเรา ไม่รู้แล่้ว  นฺตฺฺถุิ ย่อมไม่มี,  (อยฺยา) อ.พระคุณ

เจ้า ท.  (มม) ของเรา  ชานฺนฺฺตฺิ ย่อมรู้  (การณํ) ซึ�งเหตุ  อตฺีตฺานฺาคตฺปฺปจฺฺจฺุปฺปนฺฺนฺํ 

อันเป็นอดีต อนาคต แล่ะปัจจุบัน  สพฺพํ ทั้งปวง  กายวจฺีมโนฺกมฺมํ ซึ�งกายกรรม วจี-

กรรมแล่ะมโนกรรม  สพฺพํ ทั้งปวง  (การณํ) ซึ�งเหตุ  ภพฺพาภพฺพํ อันสมควรแล่ะไม่

สมควร  สพฺพํ ทั้งปวง  อิตฺิ ว่า  ‘อิทิํ  (การณํ) อ.เหตุนี้  ภวิสฺสตฺิ จักมี,  อิทิํ  (การณํ) 

อ.เหตุนี้  นฺ  ภวิสฺสตฺิ จักไม่มี’  อิตฺิ ดังนี้”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

   ครหทินกล่่าวว่า “แน่ะนาย โอ ท่านอย่ากล่่าวอย่างนี้เล่ย, ขึ้นชื่่�อว่าเหตุที�พระคุณเจ้าทั้ง

หล่ายของเราไม่รู้แล่้ว ย่อมไม่มี, พระคุณเจ้าทั้งหล่ายของเรา ย่อมรู้เหตุที�เป็นอดีต 

อนาคต แล่ะปัจจุบันทั้งปวง กายกรรม วจีกรรม แล่ะมโนกรรมทั้งปวง เหตุที�สมควร

แล่ะไม่สมควรทั้งปวงว่า ‘เหตุนี้ จักมี, เหตุนี้ จักไม่มี’ ดังนี้”.

 ครหทินฺโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาล่ปนะ  อโห  

อัจฉริยัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน วทิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน วทิ  

เอวํ กิริยาวิเสสนะใน วทิ,  นามศัพท์ ปสังสัตถโชื่ตกะเข้ากับ  การณํ  อญฺฺฃาตํ วิเสสนะ

ของ การณํๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน อยฺยานํๆ 

ฉัฏฐีีอนภิิหิตกัตตาใน อญฺฺฃาตํ,  อยฺยา สุทธกัตตาใน ชื่านนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

มม สามีสัมพันธะใน อยฺยา  สพฺพํ ก็ดี  อตีตานาคตปฺปจฺจุปฺปนฺนํ ก็ดี วิเสสนะของ การณํ  

สพฺพํ สองบท วิเสสนะของ กายวจีมโนกมฺมํ แล่ะ การณํ  ภิพฺพาภิพฺพํ วิเสสนะของ  

การณํๆ สองบทก็ดี  กายวจีมโนกมฺมํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน ชื่านนฺติ  ‘อิทํ วิเสสนะของ  

การณํๆ สุทธกัตตาใน ภิวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  อิทํ วิเสสนะของ การณํๆ 

สุทธกัตตาใน ภิวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ภิวิสฺสติ’  อิติศัพท์ 

อาการะใน ชื่านนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

 ................................................................................................................................
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๙. “ชื่านนฺตีติ  วเทสีติ ฯ

 (สิริคุตฺโต)  “(ตฺวํ)  ‘(มม  อยฺยา)  ชื่านนฺตีติ  วเทสีติ  (อาห) ฯ

 (สิริคุตฺฺโตฺ) อ.สิริคุต  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(ตฺฺวํ) อ.ท่าน  วเทิสิ ย่อมกล่่าว  อิตฺิ 

ว่า  ‘(อยฺยา) อ.พระคุณเจ้า ท.  (มม) ของเรา  ชานฺนฺฺตฺิ ย่อมรู้’  อิตฺิ ดังนี้”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 สิริคุตกล่่าวว่า “ท่านกล่่าวว่า ‘พระคุณเจ้าทั้งหล่ายของเรา ย่อมรู้’ ดังนี้”.

 สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน วเทสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘อยฺยา สุทธกัตตาใน ชื่านนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม  

สามีสัมพันธะใน อยฺยา’  อิติศัพท์ อาการะใน วเทสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๐. “อาม  วเทมีติ ฯ

 (ครหทินฺโน)  “อาม  (อหํ)  วเทมีติ  (อาห) ฯ

 (ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทิน  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อาม ใชื่่  (อหํ) อ.เรา  วเทิมิ ย่อม

กล่่าว”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ครหทินกล่่าวว่า “ใชื่่ เราย่อมกล่่าว”.

 ครหทินฺโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อามศัพท์ สัมปฏิจฉนัตถะ  อหํ 

สุทธกัตตาใน วเทมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๑. “ยทิ  เอวํ,  ภิาริยนฺเต  กตํ  เอตฺตกํ  กาล่ํ  มยฺหํ  เอตมตฺถํ  อนาจิกฺขนฺเตน,  อชืฺ่ชื่   

มยา  อยฺยานํ  ญฺาณานุภิาโว  ญฺาโต,  คจฺฉ  สมฺม  อยฺเย  มม  วจเนน  นิมนฺเตหีติ ฯ

 (สิริคุตฺโต)  “ยทิ  เอวํ  (ภิาเว  สนฺเต),  ภิาริยํ  (กมฺมํ)  เต  กตํ  เอตฺตกํ  กาล่ํ  มยฺหํ  เอตํ  อตฺถํ   

อนาจิกฺขนฺเตน,  อชืฺ่ชื่  มยา  อยฺยานํ  ญฺาณานุภิาโว  ญฺาโต,  (ตฺวํ)  คจฺฉ  สมฺม,  (ตฺวํ)  อยฺเย  มม  

วจเนน  นิมนฺเตหีติ  (อาห) ฯ

 (สิริคุตฺฺโตฺ) อ.สิริคุต  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ยทิิ ถ้าว่า  เอวํ  (ภาเว) ครั้นเม่�อความ

เป็นอย่างนั้น  (สนฺฺเตฺ) มีอยู่,  (กมฺมํ) อ.กรรม  ภาริยํ อันหนัก  เตฺ อันท่าน   



141๑๒. เรื่่�องสาวกนิิครื่นิถ์์ชื่่�อว่าครื่หทิินิวรื่รื่ค]

อนฺาจฺิกฺขนฺฺเตฺนฺ ผูู้้ไม่บอกอยู่  เอตฺํ  อตฺฺถุํ ซึ�งเน่้อความนั�น  มยฺหํ แก่กระผู้ม  กาลํ สิ้น

กาล่  เอตฺฺตฺกํ อันมีประมาณเท่านี้  กตฺํ กระทําแล่้ว,  อชฺช ในวันนี้  ฃาณานฺุภาโว 

อ.อานุภิาพแห่งญาณ  อยฺยานฺํ ของพระคุณเจ้า ท.  มยา อันกระผู้ม  ฃาโตฺ รู้แล่้ว,  

สมฺม แน่ะสหายผูู้้มีธุระอันเสมอ  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน  คจฺฺฉ จงไป,  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน  นฺิมนฺฺเตฺหิ 

จงนิมนต์  อยฺเย ซึ�งพระคุณเจ้า ท.  วจฺเนฺนฺ ตามคํา  มม ของกระผู้ม”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 สิริคุตกล่่าวว่า “ถ้าเม่�อเป็นอย่างนั้นไซร้, กรรมหนัก ท่านผูู้้ไม่บอกเน่้อความนั�นแก่

กระผู้มตล่อดเวล่ามีประมาณเท่านี้ กระทําแล่้ว, ในวันนี้ อานุภิาพแห่งญาณของพระคุณ

เจ้าทั้งหล่าย กระผู้มรู้แล่้ว, แน่ะเพ่�อน ท่านจงไป, ท่านจงนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหล่าย

ตามคําของกระผู้มเถิด”

 สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ยทิศัพท์ ปริกัปปัตถะ  เอวํ  

วิเสสนะของ ภิาเวๆ ล่ักขณะใน สนฺเตๆ ล่ักขณกิริยา,  ภิาริยํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ  

วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบทกัมมวาจก  เต อนภิิหิตกัตตาใน กตํ  เอตฺตกํ วิเสสนะของ 

กาล่ํๆ อัจจันตสังโยคะใน อนาจิกฺขนฺเตน  มยฺหํ สัมปทานใน อนาจิกฺขนฺเตน  เอตํ  

วิเสสนะของ อตฺถํๆ อวุตตกัมมะใน อนาจิกฺขนฺเตนๆ วิเสสนะของ เต,  อชืฺ่ชื่ กาล่สัตตมี

ใน ฃาโต  ฃาณานุภิาโว วุตตกัมมะใน ฃาโตๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิิหิตกัตตา 

ใน ฃาโต  อยฺยานํ สามีสัมพันธะใน ฃาณานุภิาโว,  สมฺม อาล่ปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน 

คจฺฉๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน นิมนฺเตหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อยฺเย อวุตตกัมมะใน นิมนฺเตหิ  มม สามีสัมพันธะใน วจเนนๆ ตติยาวิเสสนะใน  

นิมนฺเตหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ    

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

๑๒. โส  นิคฺคณฺฅานํ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  เต  วนฺทิตฺวา  “มยฺหํ  สหายโก  สิริคุตฺโต  สฺวาตนาย  

ตุมฺเห  นิมนฺเตตีติ  อาห ฯ

 โส  (ครหทินฺโน)  นิคฺคณฺฅานํ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  เต  (นิคฺคณฺเฅ)  วนฺทิตฺวา  “มยฺหํ  สหายโก   

สิริคุตฺโต  สฺวาตนาย  ตุมฺเห  นิมนฺเตตีติ  อาห ฯ

 โส  (ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทินนั้น  คนฺฺตฺฺวา ไปแล่้ว  สนฺฺตฺิกํ สู่สํานัก  นฺิคฺคณฺฅานฺํ ของ

นิครนถ์ ท.  วนฺฺทิิตฺฺวา ไหว้แล่้ว  เต  (นฺิคฺคณฺเฅ) ซึ�งนิครนถ์ ท. เหล่่านั้น  อาห กล่่าว
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แล่้ว  อิตฺิ ว่า  “สิริคุตฺฺโตฺ อ.สิริคุต  สหายโก ผูู้้เป็นสหาย  มยฺหํ ของกระผู้ม  นฺิมนฺฺเตฺตฺิ 

ย่อมนิมนต์  ตฺุมฺเห ซึ�งท่าน ท.  สฺวาตฺนฺาย เพ่�อภิัตรบริโภิคอันจะมีในวันพรุ่งนี้”  อิตฺิ 

ดังนี้ ฯ

 ครหทินนั้นไปสู่สํานักของพวกนิครนถ์ ไหว้พวกนิครนถ์เหล่่านั้นแล่้วกล่่าวว่า “สิริคุต 

ผูู้้เป็นสหายของกระผู้ม ย่อมนิมนต์ท่านทั้งหล่าย เพ่�อภิัตรบริโภิคอันจะมีในวันพรุ่งนี้”

 โส วิเสสนะของ ครหทินฺโนๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิคฺคณฺฅานํ 

สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน วนฺทิตฺวา  

เต วิเสสนะของ นิคฺคณฺเฅๆ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อาห   

“สหายโก วิเสสนะของ สิริคุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน นิมนฺเตติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

มยฺหํ สามีสัมพันธะใน สหายโก  สฺวาตนาย สัมปทานใน นิมนฺเตติ  ตุมฺเห อวุตต- 

กัมมะใน นิมนฺเตติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๓. “สิริคุตฺเตน  สามํ  ตฺวํ  วุตฺโตติ ฯ

 (นิคฺคณฺฅา)  “สิริคุตฺเตน  สามํ  ตฺวํ  วุตฺโต  (อสิ)”  อิติ  (อาหํสุ) ฯ

 (นฺิคฺคณฺฅา) อ.นิครนถ์ ท.  (อาหํสุ) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ตฺฺวํ อ.ท่าน  สิริคุตฺฺเตฺนฺ   

วุตฺฺโตฺ เป็นผูู้้ อันสิริคุต กล่่าวแล่้ว  สามํ ด้วยตนเอง  (อสิ) ย่อมเป็นหร่อ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวกนิครนถ์กล่่าวว่า “ท่าน เป็นผูู้้อันสิริคุตกล่่าวด้วยตนเองหร่อ ?”

 นิคฺคณฺฅา สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  สิริคุตฺเตน อนภิิหิตกัตตาใน วุตฺโต  สามํ กรณะใน วุตฺโตๆ  

วิกติกัตตาใน อสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๑๔. “อาม  อยฺยาติ ฯ

 (ครหทินฺโน)  “อาม  อยฺยา  (เอวํ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทิน  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อยฺยา ข้าแต่พระคุณเจ้า ท.  อาม 

ครับ  (เอวํ) อ.อย่างนั้น”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ



143๑๒. เรื่่�องสาวกนิิครื่นิถ์์ชื่่�อว่าครื่หทิินิวรื่รื่ค]

  ครหทินกล่่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหล่าย ครับ อย่างนั้น”

 ครหทินฺโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยฺยา อาล่ปนะ  อาม  

สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวํ ล่ิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๕. เต  หฏฺฅตุฏฺฅา  หุตฺวา  “นิปฺผู้นฺนํ  โน  กิจฺจํ,  สิริคุตฺตสฺส  อมฺเหสุ  ปสนฺนกาล่โต   

ปฏฺฅาย  กา  นาม  สมฺปตฺติ  อมฺหากํ  น  ภิวิสฺสตีติ  วทึสุ ฯ

 เต  (นิคฺคณฺฅา)  หฏฺฅตุฏฺฅา  หุตฺวา  “นิปฺผู้นฺนํ  โน  กิจฺจํ,  สิริคุตฺตสฺส  อมฺเหสุ  ปสนฺนกาล่โต  

ปฏฺฅาย  กา  นาม  สมฺปตฺติ  อมฺหากํ  น  ภิวิสฺสตีติ  วทึสุ ฯ

 เตฺ  (นฺิคฺคณฺฅา) อ.นิครนถ์ ท. เหล่่านั้น  หฏฺฺฅตฺุฏฺฺฅา เป็นผูู้้ทั้งร่าเริงแล่้วทั้งยินดีแล่้ว  

หุตฺฺวา เป็น  วทิึสุ กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “กิจฺฺจฺํ อ.กิจ  โนฺ ของเรา ท.  นฺิปฺผนฺฺนฺํ สําเร็จแล่้ว,  

สมฺปตฺฺตฺิ อ.สมบัติ  กา  นฺาม ชื่่�ออะไร  นฺ  ภวิสฺสตฺิ จักไม่สําเร็จ  อมฺหากํ แก่เรา ท.  

ปฏฺฺฅาย จําเดิม  ปสนฺฺนฺกาลโตฺ แต่กาล่เป็นที�เล่่�อมใสแล่้ว  อมฺเหสุ ในเรา ท.   

สิริคุตฺฺตฺสฺส แห่งสิริคุต”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวกนิครนถ์เหล่่านั้น พากันทั้งร่าเริงทั้งยินดี กล่่าวว่า “กิจของพวกเราสําเร็จแล่้ว, 

สมบัติชื่่�ออะไรจักไม่สําเร็จแก่พวกเรา จําเดิมแต่กาล่เป็นที�เล่่�อมใสในพวกเรา แห่งสิริ-

คุต”.

 เต วิเสสนะของ นิคฺคณฺฅาๆ สุทธกัตตาใน วทึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  หฏฺฅตุฏฺฅา  

วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาล่กิริยาใน วทึสุ  “กิจฺจํ สุทธกัตตาใน นิปฺผู้นฺนํๆ  

กิตบทกัตตุวาจก  โน สามีสัมพันธะใน กิจฺจํ,  นามศัพท์ ปสังสัตถโชื่ตกะเข้ากับ กาๆ  

วิเสสนะของ สมฺปตฺติๆ สุทธกัตตาใน ภิวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สิริคุตฺตสฺส  

สามีสัมพันธะใน ปสนฺนกาล่โต  อมฺเหสุ วิสยาธาระใน ปสนฺนกาล่โตๆ อปาทานใน 

ปฏฺฅายๆ กิริยาวิเสสนะใน ภิวิสฺสติ  อมฺหากํ สัมปทานใน ภิวิสฺสติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน 

ภิวิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วทึสุ ฯ 

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

๑๖. สิริคุตฺตสฺสาปิ  มหนฺตํ  นิเวสนํ ฯ
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 นฺิเวสนฺํ อ.ที�เป็นที�อยู่  มหนฺฺตฺํ หล่ังใหญ่  สิริคุตฺฺตฺสฺสาปิ แม้ของสิริคุต ฯ

 ที�อยู่หล่ังใหญ่แม้ของสิริคุต.

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สิริคุตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน นิเวสนํ  มหนฺตํ วิเสสนะของ 

นิเวสนํๆ ล่ิงคัตถะ ฯ

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

๑๗. โส  ตสฺมึ  ทฺวินฺนํ  เคหานํ  อนฺตเร  อุภิโต  ทีฆํ  อาวาฏํ  ขนาเปตฺวา  คูถกล่ล่สฺส   

ปูราเปสิ,  พหิอาวาเฏ  ทฺวีสุ  ปริยนฺเตสุ  ขานุเก  โกฏฺฏาเปตฺวา  เตสุ  รชืฺ่ชืุ่โย   

พนฺธาเปตฺวา  อาสนานํ  อุปริมปาเท  อาวาฏสฺส  ปุริมปสฺเส  ฅปาเปตฺวา  ปจฺฉิมปาเท 

รชืฺ่ชืุ่เกสุ  ฅปาเปสิ  “เอวํ  นิสินฺนกาเล่เยว  อวํสิรา  ปติสฺสนฺตีติ  มญฺฺญฺมาโน,  ยถา   

อาวาโฏ  น  ปญฺฺญฺายติ;  เอวํ  อาสนานํ  อุปริ  ปจฺจตฺถรณานิ  ทาเปสิ,  มหนฺตมหนฺตา  

จาฏิโย  โธวาเปตฺวา  กทล่ิปณฺเณหิ  จ  ปิโล่ติกาหิ  จ  มุขานิ  พนฺธาเปตฺวา  ตา   

ตุจฺฉา  เอว  เคหสฺส  ปจฺฉาภิาเค  พหิยาคุภิตฺตสิตฺถสปฺปิผู้าณิตปูวจุณฺณมกฺขิตา  กตฺวา  

ฅปาเปสิ ฯ

 โส  (สิริคุตฺโต  ปุคฺคล่ํ)  ตสฺมึ  ทฺวินฺนํ  เคหานํ  อนฺตเร  อุภิโต  (ปสฺสโต)  ทีฆํ  อาวาฏํ  ขนาเปตฺวา  

(อาวาฏํ)  คูถกล่ล่สฺส  ปูราเปสิ,  (ปุคฺคล่ํ)  พหิอาวาเฏ  ทฺวีสุ  ปริยนฺเตสุ  ขานุเก  โกฏฺฏาเปตฺวา  

(ปุคฺคล่ํ)  เตสุ  (ขานุเกสุ)  รชืฺ่ชืุ่โย  พนฺธาเปตฺวา  (ปุคฺคล่ํ)  อาสนานํ  อุปริมปาเท  อาวาฏสฺส   

ปุริมปสฺเส  ฅปาเปตฺวา  (ปุคฺคล่ํ)  ปจฺฉิมปาเท  รชืฺ่ชืุ่เกสุ  ฅปาเปสิ  “(นิคฺคณฺา)  เอวํ  นิสินฺนกาเล่  

เอว  อวํสิรา  ปติสฺสนฺตีติ  มญฺฺญฺมาโน,  ยถา  อาวาโฏ  น  ปญฺฺญฺายติ;  เอวํ  (ปุคฺคล่ํ)  อาสนานํ  

อุปริ  ปจฺจตฺถรณานิ  ทาเปสิ,  (ปุคฺคล่ํ)  มหนฺตมหนฺตา  จาฏิโย  โธวาเปตฺวา  (ปุคฺคล่ํ)  กทล่ิปณฺเณหิ  

จ  ปิโล่ติกาหิ  จ  มุขานิ  พนฺธาเปตฺวา  (ปุคฺคล่ํ)  ตา  (จาฏิโย)  ตุจฺฉา  เอว  เคหสฺส  ปจฺฉาภิาเค  

พหิยาคุภิตฺตสิตฺถสปฺปิผู้าณิตปูวจุณฺณมกฺขิตา  กตฺวา  ฅปาเปสิ ฯ

 โส  (สิริคุตฺฺโตฺ) อ.สิริคุตนั้น  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  ขนฺาเปตฺฺวา ให้ขุดแล่้ว  อาวาฏฺํ ซึ�ง

หลุ่ม  ทิีฆํ อันยาว  อุภโตฺ  (ปสฺสโตฺ) ในข้าง ทั้งสอง  อนฺฺตฺเร ในระหว่าง  เคหานฺํ แห่ง

เร่อน ท.  ทิฺวินฺฺนฺํ สอง  ตฺสฺมึ นั้น  (อาวาฏฺํ) ยังหลุ่ม  ปูราเปสิ ให้เต็มแล่้ว  คูถุกลลสฺส 

ด้วยอุจจาระแล่ะโคล่นตม,  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  โกฏฺฺฏฺาเปตฺฺวา ให้ตอกแล่้ว  ขานฺุเก ซึ�ง

หล่ัก ท.  ปริยนฺฺเตฺสุ ในที�สุดรอบ ท.  ทิฺวีสุ สอง  พหิอาวาเฏฺ ในภิายนอกแห่งหลุ่ม  
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(ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  พนฺฺธาเปตฺฺวา ให้ผูู้กแล่้ว  รชฺชุโย ซึ�งเชื่่อก ท.  เตฺสุ  (ขานฺุเกสุ)  

ที�หล่ัก ท. เหล่่านั้น  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  ปาเปตฺฺวา ให้ตั้งไว้เฉพาะแล่้ว  ปุริมปสฺเส  

ที�ข้างอันมีในกาล่ก่อน  อาวาฏฺสฺส แห่งหลุ่ม  อุปริมปาเทิ ที�ขาอันมีในเบ่้องบน   

อาสนฺานฺํ แห่งอาสนะ ท.  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  ปาเปสิ ให้ตั้งไว้เฉพาะแล่้ว  รชฺชุเกสุ 

ที�เชื่่อก ท.  ปจฺฺฉิมปาเทิ ที�ขาอันมีในภิายหล่ัง  มญฺฺญฺมาโนฺ สําคัญอยู่  อิตฺิ ว่า  

“(นฺิคฺคณฺา) อ.นิครนถ์ ท.  อวํสิรา มีศีรษะล่ง  ปตฺิสฺสนฺฺตฺิ จักตกไป  นฺิสินฺฺนฺกาเล  

เอว ในกาล่เป็นที�นั�งแล่้วนั�นเทียว  เอวํ อย่างนี้”  อิตฺิ ดังนี้  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  ทิาเปสิ 

ให้ให้แล่้ว  ปจฺฺจฺตฺฺถุรณานฺิ ซึ�งเคร่�องปูล่าด ท.  อุปริ ในเบ่้องบน  อาสนฺานฺํ แห่งอาสนะ 

ท.  เอวํ โดย-,  อาวาโฏฺ อ.หลุ่ม  นฺ  ปญฺฺญฺายตฺิ ย่อมไม่ปรากฏ  ยถุา โดยประการใด, 

-ประการนั้น,  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  โธวาเปตฺฺวา ให้ล่้างแล่้ว  จฺาฏฺิโย ซึ�งตุ่ม ท.   

มหนฺฺตฺมหนฺฺตฺา ทั้งใหญ่ทั้งใหญ่  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  พนฺฺธาเปตฺฺวา ให้ผูู้กแล่้ว  มุขานฺิ 

ซึ�งปาก ท.  กทิลิปณฺเณหิ  จฺ ด้วยใบแห่งกล่้วย ท. ด้วย  ปิโลตฺิกาหิ  จฺ ด้วยผู้้าเก่า ท. 

ด้วย  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  ปาเปสิ ให้ตั้งไว้แล่้ว  ตฺา  (จฺาฏฺิโย) ซึ�งตุ่ม ท. เหล่่านั้น  

ตฺุจฺฺฉา  เอว อันเปล่่านั�นเทียว  ปจฺฺฉาภาเค ที�ส่วนในภิายหล่ัง  เคหสฺส แห่งเร่อน   

กตฺฺวา กระทํา  พหิยาคุภตฺฺตฺสิตฺฺถุสปฺปิผาณิตฺปูวจฺุณฺณมกฺขิตฺา ให้เป็นตุ่มอันเป้�อน

แล่้วด้วยข้าวต้ม เมล่็ดแห่งข้าวสวย เนยใส นํ้าอ้อย แล่ะจุณแห่งขนมในภิายนอก ฯ 

 สิริคุตใชื่้คนให้ขุดหลุ่มยาวทั้งสองข้างระหว่างเร่อนทั้ง ๒ หล่ังนั้น แล่้วทําหลุ่มให้เต็ม

ด้วยอุจจาระแล่ะโคล่นตม, แล่้วให้ตอกหล่ักทั้งหล่ายปล่ายหลุ่มทั้ง ๒ ข้างนอกหลุ่ม 

แล่้วให้ผูู้กเชื่่อกไว้ที�หล่ักเหล่่านั้น ให้ตั้งไว้ที�ข้างหน้าหลุ่ม ที�ขาข้างบนแห่งอาสนะทั้ง

หล่าย ให้ตั้งเชื่่อกทั้งหล่ายไว้ที�ขาข้างหล่ัง สําคัญอยู่ว่า “พวกนิครนถ์ มีศีรษะทิ�มล่ง 

จักตกล่งไปในเวล่าที�นั�งนั�นแหล่ะอย่างนี้” แล่้วให้เคร่�องปูล่าดข้างบนแห่งอาสนะ โดย

ประการที�หลุ่มจะไม่ปรากฏ, ใชื่้คนให้ล่้างตุ่มใหญ่ๆ ให้ผูู้กปากด้วยใบกล่้วยแล่ะผู้้าเก่า 

ให้วางตุ่มอันเปล่่าเหล่่านั้นนั�นแหล่ะไว้ที�ภิายหล่ังบ้าน ทําให้เป้�อนด้วยข้าวต้ม เมล่็ด

ข้าวสวย เนยใส นํ้าอ้อย แล่ะจุณขนมที�ภิายนอก.

 โส วิเสสนะของ สิริคุตฺโตๆ เหตุกัตตาใน ปูราเปสิ  ปาเปสิ แล่ะ ทาเปสิ  ปูราเปสิ 

ก็ดี  ปาเปสิ สองบทก็ดี  ทาเปสิ ก็ดี อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ปุคฺคล่ํ การิตกัมมะ 

ใน ปูราเปสิ  ตสฺมึ วิเสสนะของ อนฺตเร  ทฺวินฺนํ วิเสสนะของ เคหานํๆ สามีสัมพันธะ
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ใน อนฺตเรๆ วิสยาธาระใน ขนาเปตฺวา  อุภิโต วิเสสนะของ ปสฺสโตๆ วิสยาธาระใน  

ขนาเปตฺวา  ทีฆํ วิเสสนะของ อาวาฏํ อวุตตกัมมะใน ขนาเปตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน 

ปูราเปสิ  อาวาฏํ การิตกัมมะใน ปูราเปสิ  คูถกล่ล่สฺส ฉัฏฐีีกรณะใน ปูราเปสิ,  ปุคฺคล่ํ 

การิตกัมมะใน โกฏฺฏาเปตฺวา  พหิอาวาเฏ วิสยาธาระใน ปริยนฺเตสุ  ทฺวีสุ วิเสสนะของ 

ปริยนฺเตสุๆ วิสยาธาระใน โกฏฺฏาเปตฺวา  ขานุเก อวุตตกัมมะใน โกฏฺฏาเปตฺวา  ปุคฺคล่ํ 

การิตกัมมะใน พนฺธาเปตฺวา  เตสุ วิเสสนะของ ขานุเกสุๆ วิสยาธาระใน พนฺธาเปตฺวา  

รชืฺ่ชืุ่โย อวุตตกัมมะใน พนฺธาเปตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ปาเปตฺวา  ปุคฺคล่ํ การิต- 

กัมมะใน ปาเปตฺวา  อาสนานํ สามีสัมพันธะใน อุปริมปาเทๆ วิสยาธาระใน  

ปาเปตฺวา  อาวาฏสฺส สามีสัมพันธะใน ปุริมปสฺเสๆ วิสยาธาระใน ปาเปตฺวาๆ  

ปุพพกาล่กิริยาใน ปาเปสิ  ปุคฺคล่ํ การิตกัมมะใน ปาเปสิ  ปจฺฉิมปาเท วิสยาธาระใน 

รชืฺ่ชืุ่เกสุๆ วิสยาธาระใน ปาเปสิ  “นิคฺคณฺฅา สุทธกัตตาใน ปติสฺสนฺติๆ อาขยาตบท- 

กัตตุวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน นิสินฺนกาเล่ๆ กาล่สัตตมีใน ปติสฺสนฺติ  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ นิสินฺนกาเล่  อวํสิรา วิเสสนะของ ปติสฺสนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน มญฺฺฃมาโนๆ  

อัพภิันตรกิริยาของ สิริคุตฺโต,  อาวาโฏ สุทธกัตตาใน ปญฺฺฃายติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ยถา อุปมาโชื่ตกะ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปญฺฺฃายติ,  เอวํ อุปเมยยโชื่ตกะ  

ปุคฺคล่ํ การิตกัมมะใน ทาเปสิ  อาสนานํ สามีสัมพันธะใน อุปริๆ วิสยาธาระใน ทาเปสิ  

ปจฺจตฺถรณานิ อวุตตกัมมะใน ทาเปสิ,  ปุคฺคล่ํ การิตกัมมะใน โธวาเปตฺวา  มหนฺต- 

มหนฺตา วิเสสนะของ จาฏิโยๆ อวุตตกัมมะใน โธวาเปตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน  

พนฺธาเปตฺวา  ปุคฺคล่ํ การิตกัมมะใน พนฺธาเปตฺวา  กทล่ิปณฺเณหิ ก็ดี  ปิโล่ติกาหิ 

ก็ดี กรณะใน พนฺธาเปตฺวา  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ กทล่ิปณฺเณหิ แล่ะ  

ปิโล่ติกาหิ  มุขานิ อวุตตกัมมะใน พนฺธาเปตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ปาเปสิ  ปุคฺคล่ํ 

การิตกัมมะใน ปาเปสิ  ตา วิเสสนะของ จาฏิโยๆ อวุตตกัมมะใน ปาเปสิ  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ ตุจฺฉาๆ วิเสสนะของ จาฏิโย  เคหสฺส สามีสัมพันธะใน ปจฺฉาภิาเคๆ 

วิสยาธาระใน ปาเปสิ  พหิยาคุภิตฺตสิตฺถสปฺปิผู้าณิตปูวจุณฺณมกฺขิตา วิกติกัมมะใน  

กตฺวาๆ กิริยาวิเสสนะใน ปาเปสิ ฯ  

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

๑๘. ครหทินฺโน  ปาโตว  ตสฺส  ฆรํ  เวเคน  คนฺตฺวา  “อยฺยานํ  สกฺกาโร  สชืฺ่ชื่ิโตติ  ปุจฺฉิ ฯ
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 ครหทินฺโน  ปาโตว  ตสฺส  (สิริคุตฺตสฺส)  ฆรํ  เวเคน  คนฺตฺวา  “(ตยา)  อยฺยานํ  สกฺกาโร  สชืฺ่ชื่ิโตติ  

ปุจฺฉิ ฯ

 ครหทิินฺฺโนฺ อ.ครหทิน  คนฺฺตฺฺวา ไปแล่้ว  ฆรํ สู่เร่อน  ตฺสฺส  (สิริคุตฺฺตฺสฺส) ของสิริคุตนั้น  

เวเคนฺ โดยเร็ว  ปาโตฺว ในเวล่าเชื่้าเทียว  ปุจฺฺฉิ ถามแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “สกฺกาโร  

อ.สักการะ  อยฺยานฺํ เพ่�อพระคุณเจ้า ท.  (ตฺยา) อันท่าน  สชฺชิโตฺ ตระเตรียมแล่้วหร่อ”  

อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ครหทินไปสู่เร่อนของสิริคุตนั้นโดยเร็วแต่เชื่้าตรู่ ถามว่า “ท่านตระเตรียมสักการะเพ่�อ

พระคุณเจ้าทั้งหล่ายแล่้วหร่อ ?”.

 ครหทินฺโน สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

ปาโตๆ กาล่สัตตมีใน คนฺตฺวา  ตสฺส วิเสสนะของ สิริคุตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ฆรํๆ 

สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวา  เวเคน ตติยาวิเสสนะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน 

ปุจฺฉิ  “สกฺกาโร วุตตกัมมะใน สชืฺ่ชื่ิโตๆ กิตบทกัมมวาจก  ตยา อนภิิหิตกัตตาใน  

สชืฺ่ชื่ิโต  อยฺยานํ สัมปทานใน สชืฺ่ชื่ิโต”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๑๙. “อาม  สมฺม  สชืฺ่ชื่ิโตติ ฯ

 (สิริคุตฺโต)  “อาม  สมฺม  (มยา  สกฺกาโร)  สชืฺ่ชื่ิโตติ  (อาห) ฯ

 (สิริคุตฺฺโตฺ) อ.สิริคุต  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “สมฺม แน่ะสหายผูู้้มีธุระอันเสมอ  อาม 

ครับ  (สกฺกาโร) อ.สักการะ  (มยา) อันกระผู้ม  สชฺชิโตฺ ตระเตรียมแล่้ว”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 สิริคุตกล่่าวว่า “ครับ เพ่�อน กระผู้มตระเตรียมแล่้ว”

 สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สมฺม อาล่ปนะ  อาม  

สัมปฏิจฉนัตถะ  สกฺกาโร วุตตกัมมะใน สชืฺ่ชื่ิโตๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิิหิต- 

กัตตาใน สชืฺ่ชื่ิโต”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๐. “กหํ  ปเนโสติ ฯ

 (ครหทินฺโน)  “กหํ  (าเน)  ปน  เอโส  (สกฺกาโร  ตยา  สชืฺ่ชื่ิโต)”  อิติ  (ปุจฺฉิ) ฯ
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 (ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทิน  (ปุจฺฺฉิ) ถามแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ปนฺ ก็  เอโส  (สกฺกาโร) อ.สักการะ 

นั�น  (ตฺยา) อันท่าน  (สชฺชิโตฺ) ตระเตรียมแล่้ว  กหํ  (าเนฺ) ในที�ไหน”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ครหทินถามว่า “ก็ ท่านตระเตรียมสักการะไว้ที�ไหน ?”

 ครหทินฺโน สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปนศัพท์ วากยารัมภิโชื่ตกะ  

เอโส วิเสสนะของ สกฺกาโรๆ วุตตกัมมะใน สชืฺ่ชื่ิโตๆ กิตบทกัมมวาจก  กหํ วิเสสนะ

ของ าเนๆ วิสยาธาระใน สชืฺ่ชื่ิโต  ตยา อนภิิหิตกัตตาใน สชืฺ่ชื่ิโต”  อิติศัพท์ อาการะใน 

ปุจฺฉิ ฯ

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

๒๑. “เอตาสุ  เอตฺตกาสุ  จาฏีสุ  ยาคุ,  เอตฺตกาสุ  ภิตฺตํ,  เอตฺตกาสุ  สปฺปิผู้าณิตปูวาทีนิ,  

อาสนานิ  ปญฺฺญฺตฺตานีติ ฯ

 (สิริคุตฺโต)  “เอตาสุ  เอตฺตกาสุ  จาฏีสุ  ยาคุ  (มยา  สชืฺ่ชื่ิตา),  เอตฺตกาสุ  (จาฏีสุ)  ภิตฺตํ  (มยา   

สชืฺ่ชื่ิตํ),  เอตฺตกาสุ  (จาฏีสุ)  สปฺปิผู้าณิตปูวาทีนิ  (วตฺถูนิ  มยา  สชืฺ่ชื่ิตานิ),  (มยา)  อาสนานิ   

ปญฺฺญฺตฺตานีติ  (อาห) ฯ

 (สิริคุตฺฺโตฺ) อ.สิริคุต  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ยาคุ อ.ข้าวยาคู  (มยา) อันกระผู้ม  

(สชฺชิตฺา) ตระเตรียมแล่้ว  จฺาฏฺีสุ ในตุ่ม ท.  เอตฺฺตฺกาสุ มีประมาณเท่านี้  เอตฺาสุ เหล่่า

นั�น,  ภตฺฺตฺํ อ.ภิัตร  (มยา) อันกระผู้ม  (สชฺชิตฺํ) ตระเตรียมแล่้ว  (จฺาฏฺีสุ) ในตุ่ม ท.   

เอตฺฺตฺกาสุ มีประมาณเท่านี้,  (วตฺฺถุูนฺิ) อ.วัตถุ ท.  สปฺปิผาณิตฺปูวาทิีนฺิ มีเนยใส นํ้า

อ้อย แล่ะขนมเป็นต้น  (มยา) อันกระผู้ม  สชฺชิตฺานฺิ ตระเตรียมแล่้ว  (จฺาฏฺีสุ) ในตุ่ม ท.  

เอตฺฺตฺกาสุ มีประมาณเท่านี้,  อาสนฺานฺิ อ.อาสนะ ท.  (มยา) อันกระผู้ม  ปญฺฺญฺตฺฺตฺานฺิ 

ปูล่าดแล่้ว”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 สิริคุตกล่่าวว่า “กระผู้มตระเตรียมข้าวยาคูในตุ่มมีประมาณเท่านี้เหล่่านั�น, ภิัตรในตุ่ม 

มีประมาณเท่านี้, เนยใส นํ้าอ้อย แล่ะขนมเป็นต้น ในตุ่มมีประมาณเท่านี้, กระผู้มปูล่าด

อาสนะไว้แล่้ว” 

 สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ยาคุ วุตตกัมมะใน สชืฺ่ชื่ิตาๆ  

กิตบทกัมมวาจก  เอตาสุ ก็ดี  เอตฺตกาสุ ก็ดี วิเสสนะของ จาฏีสุๆ วิสยาธาระใน  
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สชืฺ่ชื่ิตา  มยา อนภิิหิตกัตตาใน สชืฺ่ชื่ิตา,  ภิตฺตํ วุตตกัมมะใน สชืฺ่ชื่ิตํๆ กิตบทกัมมวาจก  

เอตฺตกาสุ วิเสสนะของ จาฏีสุๆ วิสยาธาระใน สชืฺ่ชื่ิตํ  มยา อนภิิหิตกัตตาใน สชืฺ่ชื่ิตํ,   

สปฺปิผู้าณิตปูวาทีนิ วิเสสนะของ วตฺถูนิๆ วุตตกัมมะใน สชืฺ่ชื่ิตานิๆ กิตบทกัมมวาจก  

เอตฺตกาสุ วิเสสนะของ จาฏีสุๆ วิสยาธาระใน สชืฺ่ชื่ิตานิ  มยา อนภิิหิตกัตตาใน  

สชืฺ่ชื่ิตานิ,  อาสนานิ วุตตกัมมะใน ปญฺฺฃตฺตานิๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิิหิตกัตตา 

ใน ปญฺฺฃตฺตานิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๒๒. โส  “สาธูติ  วตฺวา  คโต ฯ  

 โส  (ครหทินฺโน)  “สาธูติ  วตฺวา  คโต ฯ

   โส  (ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทินนั้น  วตฺฺวา กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “สาธุ อ.ดีล่ะ”  อิตฺิ ดังนี้  

คโตฺ ไปแล่้ว ฯ

 ครหทินนั้นกล่่าวว่า “ดีครับ” แล่้วก็ไป.

 โส วิเสสนะของ ครหทินฺโนๆ สุทธกัตตาใน คโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  “สาธุ  

สัมปฏิจฉนัตถล่ิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน คโต ฯ

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

๒๓. ตสฺส  คตกาเล่  ปญฺฺจสตา  นิคฺคณฺฅา  อาคมึสุ ฯ

 ตสฺส  (ครหทินฺนสฺส)  คตกาเล่  ปญฺฺจสตา  นิคฺคณฺฅา  อาคมึสุ ฯ

 นฺิคฺคณฺฅา อ.นิครนถ์ ท.  ปญฺฺจฺสตฺา ผูู้้มีร้อยห้าเป็นประมาณ  อาคมึสุ มาแล่้ว   

คตฺกาเล ในกาล่เป็นที�ไปแล่้ว  ตฺสฺส  (ครหทิินฺฺนฺสฺส) แห่งครหทินนั้น ฯ

 นิครนถ์ประมาณ ๕๐๐ คน มา ในเวล่าที�ครหทินนั้นไปแล่้ว.

 ปญฺฺจสตา วิเสสนะของ นิคฺคณฺาๆ สุทธกัตตาใน อาคมึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส 

วิเสสนะของ ครหทินฺนสฺสๆ สามีสัมพันธะใน คตกาเล่ๆ กาล่สัตตมีใน อาคมึสุ ฯ

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

๒๔. สิริคุตฺโต  เคหา  นิกฺขมิตฺวา  ปญฺฺจปฺปติฏฺฅิเตน  นิคฺคณฺเฅ  วนฺทิตฺวา  เตสํ  ปุรโต   

อญฺฺชื่ล่ึ  ปคฺคยฺห  ฅิโต  จินฺเตสิ  “ตุมฺเห  กิร  อตีตาทิเภิทํ  สพฺพํ  ชื่านาถ,  เอวํ  ตุมฺหากํ  
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อุปฏฺฅาเกน  มยฺหํ  กถิตํ;  สเจ  สพฺพํ  ตุมฺเห  ชื่านาถ,  มยฺหํ  เคหํ  มา  ปวิสถ;  มม  

เคหํ  ปวิฏฺฅานํ  หิ  โว  เนว  ยาคุ  อตฺถิ  น  ภิตฺตาทีนิ;  สเจ  อชื่านิตฺวา  ปวิสิสฺสถ,   

คูถอาวาเฏ  โว  ปาเตตฺวา  โปเถสฺสามีติ;  เอวํ  จินฺเตตฺวา  ปุริสานํ  สญฺฺญฺํ  อทาสิ   

“เอเตสํ  นิสีทนภิาวํ  ญฺตฺวา  ปจฺฉิมปสฺเส  ฅตฺวา  อาสนานํ  อุปริ  ปจฺจตฺถรณานิ   

อปเนยฺยาถ,  มา  ตานิ  อสุจินา  มกฺขิยึสูติ ฯ

 สิริคุตฺโต  เคหา  นิกฺขมิตฺวา  ปญฺฺจปฺปติฏฺฅิเตน  นิคฺคณฺเฅ  วนฺทิตฺวา  เตสํ  (นิคฺคณฺานํ)  ปุรโต  

อญฺฺชื่ล่ึ  ปคฺคยฺห  ฅิโต  จินฺเตสิ  “ตุมฺเห  กิร  อตีตาทิเภิทํ  สพฺพํ  (การณํ)  ชื่านาถ,  เอวํ  (วจนํ)   

ตุมฺหากํ  อุปฏฺฅาเกน  มยฺหํ  กถิตํ;  สเจ  สพฺพํ  (การณํ)  ตุมฺเห  ชื่านาถ,  (ตุมฺเห)  มยฺหํ  เคหํ   

มา  ปวิสถ;  มม  เคหํ  ปวิฏฺฅานํ  หิ  โว  เนว  ยาคุ  อตฺถิ,  (มม  เคหํ  ปวิฏฺฅานํ  โว)  น   

ภิตฺตาทีนิ  (วตฺถูนิ  สนฺติ);  สเจ  (ตุมฺเห)  อชื่านิตฺวา  ปวิสิสฺสถ,  (อหํ)  คูถอาวาเฏ  โว  ปาเตตฺวา  

โปเถสฺสามีติ;  (สิริคุตฺโต)  เอวํ  จินฺเตตฺวา  ปุริสานํ  สญฺฺญฺํ  อทาสิ  “(ตุมฺเห)  เอเตสํ  (นิคฺคณฺานํ)  

นิสีทนภิาวํ  ญฺตฺวา  ปจฺฉิมปสฺเส  ฅตฺวา  อาสนานํ  อุปริ  ปจฺจตฺถรณานิ  อปเนยฺยาถ,  มา  ตานิ  

(ปจฺจตฺถรณานิ)  อสุจินา  มกฺขิยึสูติ ฯ

 สิริคุตฺฺโตฺ อ.สิริคุต  นฺิกฺขมิตฺฺวา ออกไปแล่้ว  เคหา จากเร่อน  วนฺฺทิิตฺฺวา ไหว้แล่้ว  

นฺิคฺคณฺเ ซึ�งนิครนถ์ ท.  ปญฺฺจฺปฺปตฺิฏฺฺิเตฺนฺ ด้วยอันตั้งไว้เฉพาะซึ�งองค์ห้า  ปคฺคยฺห  

ิโตฺ ย่นประคองแล่้ว  อญฺฺชลึ ซึ�งอัญชื่ล่ี  ปุรโตฺ ในที�ข้างหน้า  เตฺสํ  (นฺิคฺคณฺานฺํ) ของ

นิครนถ์ ท. เหล่่านั้น  จฺินฺฺเตฺสิ คิดแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “กิร ได้ยินว่า  ตฺุมฺเห อ.ท่าน ท.   

ชานฺาถุ ย่อมรู้  (การณํ) ซึ�งเหตุ  สพฺพํ ทั้งปวง  อตฺีตฺาทิิเภทิํ อันต่างด้วยเหตุมีเหตุอัน

ล่่วงไปแล่้วเป็นต้น,  เอวํ  (วจฺนฺํ) อ.คําอย่างนี้  อุปฏฺฺาเกนฺ อันอุปัฏฐีาก  ตฺุมฺหากํ ของ

ท่าน ท.  กถุิตฺํ บอกแล่้ว  มยฺหํ แก่กระผู้ม;  สเจฺ ถ้าว่า  ตฺุมฺเห อ.ท่าน ท.  ชานฺาถุ ย่อม

รู้  (การณํ) ซึ�งเหตุ  สพฺพํ ทั้งปวงไซร้,  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  มา  ปวิสถุ ขอจงอย่าเข้าไป  

เคหํ สู่เร่อน  มยฺหํ ของกระผู้ม;  หิ เพราะว่า  ยาคุ อ.ข้าวต้ม  เนฺว  อตฺฺถุิ ย่อมไม่มีนั�น

เทียว  โว แก่ท่าน ท.  ปวิฏฺฺานฺํ ผูู้้เข้าไปแล่้ว  เคหํ สู่เร่อน  มม ของกระผู้ม,  (วตฺฺถุูนฺิ) 

อ.วัตถุ ท.  ภตฺฺตฺาทิีนฺิ มีข้าวสวยเป็นต้น  นฺ  (สนฺฺตฺิ) ย่อมไม่มี  (โว) แก่ท่าน ท.   

(ปวิฏฺฺานฺํ) ผูู้้เข้าไปแล่้ว  (เคหํ) สู่เร่อน  (มม) ของกระผู้ม;  สเจฺ ถ้าว่า  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน 

ท.  อชานฺิตฺฺวา ไม่รู้แล่้ว  ปวิสฺสถุ จักเข้าไปไซร้,  (อหํ) อ.กระผู้ม  โว ยังท่าน ท.   

ปาเตฺตฺฺวา ให้ตกไปแล่้ว  คูถุอาวาเฏฺ ในหลุ่มอันเต็มแล่้วด้วยอุจจาระ  โปเถุสฺสามิ  
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จักโบย”  อิตฺิ ดังนี้;  (สิริคุตฺฺโตฺ) อ.สิริคุต  จฺินฺฺเตฺตฺฺวา ครั้นคิดแล่้ว  เอวํ อย่างนี้  อทิาสิ 

ได้ให้แล่้ว  สญฺฺญฺํ ซึ�งสัญญา  ปุริสานฺํ แก่บุรุษ ท.  อิตฺิ ว่า  “(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  ญฺตฺฺวา 

รู้แล่้ว  นฺิสีทินฺภาวํ ซึ�งความเป็นค่ออันนั�ง  เอเตฺสํ  (นฺิคฺคณฺานฺํ) แห่งนิครนถ์ ท. เหล่่า

นั�น  ตฺฺวา ดํารงอยู่แล่้ว  ปจฺฺฉิมปสฺเส ที�ข้างอันมีในภิายหล่ัง  อปเนฺยฺยาถุ พึงนําไป

ปราศ  ปจฺฺจฺตฺฺถุรณานฺิ ซึ�งเคร่�องปูล่าด ท.  อุปริ ในเบ่้องบน  อาสนฺานฺํ แห่งอาสนะ ท.,  

ตฺานฺิ  (ปจฺฺจฺตฺฺถุรณานฺิ) อ.เคร่�องปูล่าด ท. เหล่่านั้น  มา  มกฺขิยึสุ อย่าเป้�อนแล่้ว   

อสุจฺินฺา ด้วยของอันไม่สะอาด”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 สิริคุตออกไปจากเร่อน ไหว้พวกนิครนถ์ด้วยเบญจางคประดิษฐี์ ย่นประคองอัญชื่ล่ีในที�

ข้างหน้าของพวกนิครนถ์เหล่่านั้น คิดว่า “ได้ยินว่า พวกท่านย่อมรู้เหตุทุกอย่างอันต่าง

ด้วยเหตุอันล่่วงแล่้วเป็นต้น, คําอย่างนี้ อุปัฏฐีากของพวกท่านบอกแก่กระผู้ม, ถ้าพวก

ท่านย่อมรู้เหตุทุกอย่างไซร้, พวกท่านจงอย่าเข้าไปสู่เร่อนของกระผู้ม, เพราะว่า ข้าว

ยาคูย่อมไม่มีแก่พวกท่านผูู้้เข้าไปสู่เร่อนของกระผู้มเล่ย, ภิัตรเป็นต้น ก็ไม่มี, ถ้าพวก

ท่าน ไม่รู้ จักเข้าไปไซร้, กระผู้มทําให้พวกท่านตกล่งไปในหลุ่มอุจจาระ แล่้วจักโบย” 

ดังนี้ ครั้นคิดอย่างนี้แล่้ว ได้ให้สัญญาแก่พวกบุรุษว่า “ท่านทั้งหล่ายรู้ว่าพวกนิครนถ์

เหล่่านี้นั�ง ย่นที�ข้างหล่ัง พึงนําเคร่�องปูล่าดทั้งหล่ายข้างบนอาสนะออกไป, เคร่�องปู

ล่าดเหล่่านั้น อย่าเป้�อนด้วยของไม่สะอาด”

 สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เคหา อปาทานใน  

นิกฺขมิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน วนฺทิตฺวา  ปญฺฺจปฺปติฏฺเิตน กรณะใน วนฺทิตฺวา  

นิคฺคณฺเ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ปคฺคยฺห  เตสํ วิเสสนะของ 

นิคฺคณฺานํๆ สามีสัมพันธะใน ปุรโตๆ วิสยาธาระใน ปคฺคยฺห  อญฺฺชื่ล่ึ อวุตตกัมมะใน 

ปคฺคยฺหๆ สมานกาล่กิริยาใน โิตๆ วิเสสนะของ สิริคุตฺโต  “กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ   

ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ชื่านาถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตีตาทิเภิทํ ก็ดี  สพฺพํ ก็ดี  

วิเสสนะของ การณํๆ อวุตตกัมมะใน ชื่านาถ,  เอวํ วิเสสนะของ วจนํๆ วุตตกัมมะใน 

กถิตํๆ กิตบทกัมมวาจก  ตุมฺหากํ สามีสัมพันธะใน อุปฏฺาเกนๆ อนภิิหิตกัตตาใน กถิตํ  

มยฺหํ สัมปทานใน กถิตํ,  สเจ ปริกัปปัตถะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ชื่านาถๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  สพฺพํ วิเสสนะของ การณํๆ อวุตตกัมมะใน ชื่านาถ,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน  

ปวิสถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน เคหํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน  



152 ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุปผ

ปวิสถ  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน ปวิสถ,  หิศัพท์ เหตุโชื่ตกะ  ยาคุ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน เคหํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิฏฺานํๆ  

วิเสสนะของ โวๆ สัมปทานใน อตฺถิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นๆ ศัพท์ ปฏิเสธะ

ใน อตฺถิ,  ภิตฺตาทีนิ วิเสสนะของ วตฺถูนิๆ สุทธกัตตาใน สนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

มม สามีสัมพันธะใน เคหํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิฏฺานํๆ วิเสสนะของ โวๆ สัมปทาน

ใน สนฺติ นศัพท์ ปฏิเสธะใน สนฺติ,  สเจ ปริกัปปัตถะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ปวิสิสฺสถๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อชื่านิตฺวา ปุพพกาล่กิริยาใน ปวิสิสฺสถ,  อหํ สุทธกัตตาใน  

โปเถสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คูถอาวาเฏ วิสยาธาระใน ปาเปตฺวา  โว การิต- 

กัมมะใน ปาเตตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน โปเถสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ;   

สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน  

จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อทาสิ  ปุริสานํ สัมปทานะใน อทาสิ  สญฺฺฃํ อวุตต- 

กัมมะใน อทาสิ  “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อปเนยฺยาถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอเตสํ  

วิเสสนะของ นิคฺคณฺานํๆ สามีสัมพันธะใน นิสีทน-  นิสีทนภิาวํ อวุตตกัมมะใน  

ฃตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ตฺวา  ปจฺฉิมปสฺเส วิสยาธาระใน ตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยา 

ใน อปเนยฺยาถ  อาสนานํ สามีสัมพันธะใน อุปริๆ วิสยาธาระใน อปเนยฺยาถ   

ปจฺจตฺถรณานิ อวุตตกัมมะใน อปเนยฺยาถ,  ตานิ วิเสสนะของ ปจฺจตฺถรณานิๆ สุทธ- 

กัตตาใน มกฺขิยึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน มกฺขิยึสุ  อสุจินา กรณะ

ใน มกฺขิยึสุ”  อิติศัพท์ สรูปะใน สญฺฺฃํ ฯ

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

๒๕. อถ  นิคฺคณฺเฅ  “อิโต  เอถ  ภินฺเตติ  อาห ฯ

 อถ  (สิริคุตฺโต)  นิคฺคณฺเฅ  “(ตุมฺเห)  อิโต  (ปสฺสโต)  เอถ  ภินฺเตติ  อาห ฯ

 อถุ ครั้งนั้น  (สิริคุตฺฺโตฺ) อ.สิริคุต  อาห กล่่าวแล่้ว  นฺิคฺคณฺเ กะนิครนถ์ ท.  อิตฺิ ว่า  

“ภนฺฺเตฺ ข้าแต่ท่านผูู้้เจริญ  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  เอถุ จงมา  อิโตฺ  (ปสฺสโตฺ) แต่ข้างนี้”  

อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น สิริคุตกล่่าวกะพวกนิครนถ์ว่า “ท่านผูู้้เจริญ เชื่ิญพวกท่านมาข้างนี้”

 อถ กาล่สัตตมี  สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิคฺคณฺเ อกถิต- 
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กัมมะใน อาห  “ภินฺเต อาล่ปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน เอถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อิโต วิเสสนะของ ปสฺสโตๆ อปาทานใน เอถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๖. นิคฺคณฺฅา  ปวิสิตฺวา  ปตฺถริตาสเนสุ  นิสีทิตํุ  อารภิึสุ ฯ

 นิคฺคณฺฅา  ปวิสิตฺวา  (ปุคฺคเล่น)  ปตฺถริตาสเนสุ  นิสีทิตํุ  อารภิึสุ ฯ

 นฺิคฺคณฺา อ.นิครนถ์ ท.  ปวิสิตฺฺวา เข้าไปแล่้ว  อารภึสุ เริ�มแล่้ว  นฺิสีทิิตฺุํ เพ่�ออันนั�ง  

(ปุคฺคเลนฺ)  ปตฺฺถุริตฺาสเนฺสุ บนอาสนะ อันบุคคล่ ปูล่าดแล่้ว ท. ฯ

 พวกนิครนถ์เข้าไปแล่้ว เริ�มเพ่�อจะนั�งบนอาสนะที�เขาปูล่าดไว้

 นิคฺคณฺา สุทธกัตตาใน อารภิึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปวิสิตฺวา ปุพพกาล่กิริยา

ใน อารภิึสุ  ปุคฺคเล่น อนภิิหิตกัตตาใน ปตฺถริตาสเนสุๆ อุปสิเล่สิกาธาระใน นิสีทิตุํๆ  

ตุมัตถสัมปทานใน อารภิึสุ ฯ

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

๒๗. อถ  เน  มนุสฺสา  วทึสุ  “อาคเมถ  ภินฺเต,  มา  ตาว  นิสีทถาติ ฯ

   อถ  เน  (นิคฺคณฺเ)  มนุสฺสา  วทึสุ  “(ตุมฺเห)  อาคเมถ  ภินฺเต,  (ตุมฺเห)  มา  ตาว  นิสีทถาติ ฯ

 อถุ ครั้งนั้น  มนฺุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  วทิึสุ กล่่าวแล่้ว  เนฺ  (นฺิคฺคณฺเ) กะนิครนถ์ ท. 

เหล่่านั้น  อิตฺิ ว่า  “ภนฺฺเตฺ ข้าแต่ท่านผูู้้เจริญ  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อาคเมถุ จงคอยท่า,  

(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  มา  นฺิสีทิถุ ขอจงอย่านั�ง  ตฺาว ก่อน”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พวกมนุษย์กล่่าวกะพวกนิครนถ์เหล่่านั้นว่า “ท่านผูู้้เจริญ พวกท่านจงคอย, พวก

ท่านจงอย่านั�งก่อน”

 อถ กาล่สัตตมี  มนุสฺสา สุทธกัตตาใน วทึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เน วิเสสนะของ 

นิคฺคณฺเๆ อกถิตกัมมะใน วทึสุ  “ภินฺเต อาล่ปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อาคเมถๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน นิสีทถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ 

ปฏิเสธะใน นิสีทถ  ตาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน นิสีทถ”  อิติศัพท์ อาการะใน วทึสุ ฯ

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

๒๘. “กึการณาติ ฯ  
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 (นิคฺคณฺา)  “กึการณา  (มยํ  มา  ตาว  นิสีทาม”)  อิติ  (ปุจฺฉึสุ) ฯ

 (นฺิคฺคณฺา) อ.นิครนถ์ ท.  (ปุจฺฺฉึสุ) ถามแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  มา  นฺิสีทิาม 

จงอย่านั�ง  ตฺาว ก่อน  กึการณา เพราะเหตุอะไร”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

  พวกนิครนถ์ถามว่า “พวกเราจงอย่านั�งก่อน เพราะเหตุอะไร ?”

 นิคฺคณฺา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มยํ สุทธกัตตาใน นิสีทามๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  “กึการณา เหตุใน นิสีทาม  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน นิสีทาม  ตาว

ศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน นิสีทาม”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉึสุ ฯ

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

๒๙. “อมฺหากํ  เคหํ  ปวิฏฺฅานํ  อยฺยานํ  วตฺตํ  ญฺตฺวา  นิสีทิตํุ  วฏฺฏตีติ ฯ  

 (มนุสฺสา)  “อมฺหากํ  เคหํ  ปวิฏฺฅานํ  อยฺยานํ  วตฺตํ  ญฺตฺวา  นิสีทิตํุ  วฏฺฏตีติ  (อาหํสุ) ฯ

 (มนฺุสฺสา) อ.มนุษย์ ท.  (อาหํสุ) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อมฺหากํ  เคหํ  ปวิฏฺฺฅานฺํ   

อยฺยานฺํ  วตฺฺตฺํ  ญฺตฺฺวา  นฺิสีทิิตฺํุ อ.อัน- อันพระคุณเจ้า ท. ผูู้้เข้าไปแล่้ว สู่เร่อน ของ

กระผู้ม ท. รู้ ซึ�งธรรมเนียม -แล่้วจึงนั�ง  วฏฺฺฏฺตฺิ ย่อมควร”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ 

 พวกมนุษย์กล่่าวว่า “การที�พระคุณเจ้าทั้งหล่าย ผูู้้เข้าไปสู่เร่อนของพวกกระผู้ม รู้

ธรรมเนียม แล่้วจึงนั�ง จึงควร”

 มนุสฺสา สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “นิสีทิตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สามีสัมพันธะใน เคหํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิฏฺานํๆ 

วิเสสนะของ อยฺยานํๆ ฉัฏฐีีอนภิิหิตกัตตาใน นิสีทิตุํ  วตฺตํ อวุตตกัมมะใน ฃตฺวาๆ  

ปุพพกาล่กิริยาใน นิสีทิตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๓๐. “กึ  กาตํุ  วฏฺฏติ  อาวุโสติ ฯ  

 (นิคฺคณฺฅา)  “(อมฺเหหิ)  กึ  กาตํุ  วฏฺฏติ  อาวุโสติ  (ปุจฺฉึสุ) ฯ

 (นฺิคฺคณฺฅา) อ.นิครนถ์ ท.  (ปุจฺฺฉึสุ) ถามแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อาวุโส ดูก่อนท่านผูู้้มีอายุ  

(อมฺเหหิ)  กึ  กาตฺุํ อ.อัน- อันเรา ท. กระทํา ซึ�งอะไร  วฏฺฺฏฺตฺิ ย่อมควร”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 พวกนิครนถ์ถามว่า “พวกเรากระทําอะไร จึงจะควร ท่านผูู้้มีอายุ”

 นิคฺคณฺา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาวุโส อาล่ปนะ  กาตุํ  

ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺเหหิ อนภิิหิตกัตตาใน กาตุํ   

กึ อวุตตกัมมะใน กาตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉึสุ ฯ

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

๓๑. “อตฺตโน  อตฺตโน  ปตฺตาสนมูเล่สุ  ฅตฺวา  สพฺเพหิ  เอกปฺปหาเรเนว  นิสีทิตํุ  วฏฺฏตีติ ฯ

 (มนุสฺสา)  “อตฺตโน  อตฺตโน  ปตฺตาสนมูเล่สุ  ฅตฺวา  สพฺเพหิ  (อยฺเยหิ)  เอกปฺปหาเรน  เอว   

นิสีทิตํุ  วฏฺฏตีติ  (อาหํสุ) ฯ

 (มนฺุสฺสา) อ.มนุษย์ ท.  (อาหํสุ) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อตฺฺตฺโนฺ  อตฺฺตฺโนฺ  ปตฺฺตฺาสนฺ- 

มูเลสุ  ฅตฺฺวา  สพฺเพหิ  (อยฺเยหิ)  เอกปฺปหาเรนฺ  เอว  นฺิสีทิิตฺํุ อ.อัน- อันพระคุณเจ้า 

ท. ทั้งปวง ย่นอยู่แล่้ว ที�ใกล่้แห่งอาสนะอันถึงแล่้ว แก่ตนๆ -นั�ง โดยการประหารคราว

เดียวนั�นเทียว  วฏฺฺฏฺตฺิ ย่อมควร”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พวกมนุษย์กล่่าวว่า “การที�พวกพระคุณเจ้าทุกท่าน ย่นที�ใกล่้อาสนะที�ถึงแก่ตนๆ แล่้ว

จึงนั�งพร้อมกันนั�นแหล่ะ จึงควร”

 มนุสฺสา สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “นิสีทิตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สองบท สัมปทานใน ปตฺต-  ปตฺตาสนมูเล่สุ วิสยาธาระ 

ใน ตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน นิสีทิตุํ  สพฺเพหิ วิเสสนะของ อยฺเยหิๆ อนภิิหิตกัตตาใน 

นิสีทิตุํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เอกปฺปหาเรนๆ ตติยาวิเสสนะใน นิสีทิตุํ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๓๒. อิทํ  กิร  โส  “เอกสฺมึ  อาวาเฏ  ปติเต,  มา  อวเสสา  นิสีทึสูติ  กาเรสิ ฯ  

 (ปุคฺคล่ํ)  อิทํ  (การณํ)  กิร  โส  (สิริคุตฺโต)  “เอกสฺมึ  (นิคฺคณฺเ)  อาวาเฏ  ปติเต,  มา  อวเสสา  

(นิคฺคณฺฅา)  นิสีทึสูติ  (จินฺตเนน)  กาเรสิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  โส  (สิริคุตฺฺโตฺ) อ.สิริคุตนั้น  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  กาเรสิ ให้กระทําแล่้ว  

อิทิํ  (การณํ) ซึ�งเหตุนี้  (จฺินฺฺตฺเนฺนฺ) ด้วยอันคิด  อิตฺิ ว่า  “เอกสฺมึ  (นฺิคฺคณฺเ) ครั้นเม่�อ
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นิครนถ์ท่านหนึ�ง  ปตฺิเตฺ ตกไปแล่้ว  อาวาเฏฺ ในหลุ่ม,  (นฺิคฺคณฺฅา) อ.นิครนถ์ ท.   

อวเสสา ผูู้้เหล่่อล่ง  มา  นฺิสีทิึสุ อย่านั�งแล่้ว”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ได้ยินว่า สิริคุตนั้นใชื่้คนให้ทําเหตุนี้ ด้วยอันคิดว่า “เม่�อนิครนถ์หนึ�งท่าน ตกไปในหลุ่ม

แล่้ว, พวกนิครนถ์ที�เหล่่อ อย่านั�งแล่้ว”.

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  โส วิเสสนะของ สิริคุตฺโตๆ เหตุกัตตาใน กาเรสิๆ อาขยาตบท

เหตุกัตตุวาจก  ปุคฺคล่ํ การิตกัมมะใน กาเรสิ  อิทํ วิเสสนะของ การณํๆ อวุตตกัมมะใน 

กาเรสิ  “เอกสฺมึ วิเสสนะของ นิคฺคณฺเๆ ล่ักขณะใน ปติเตๆ ล่ักขณกิริยา  อาวาเฏ  

วิสยาธาระใน ปติเต,  อวเสสา วิเสสนะของ นิคฺคณฺาๆ สุทธกัตตาใน นิสีทึสุๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน นิสีทึสุ”  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณะใน  

กาเรสิ ฯ

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

๓๓. เต  “สาธูติ  วตฺวา  “อิเมหิ  กถิตกถํ  อมฺเหหิ  กาตํุ  วฏฺฏตีติ  จินฺตยึสุ ฯ

 เต  (นิคฺคณฺฅา)  “สาธูติ  วตฺวา  “อิเมหิ  (มนุสฺเสหิ)  กถิตกถํ  อมฺเหหิ  กาตํุ  วฏฺฏตีติ  จินฺตยึสุ ฯ

 เตฺ  (นฺิคฺคณฺฅา) อ.นิครนถ์ ท. เหล่่านั้น  วตฺฺวา กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “สาธุ อ.ดีล่ะ”  อิตฺิ 

ดังนี้  จฺินฺฺตฺยึสุ คิดแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อิเมหิ  (มนฺุสฺเสหิ)  กถุิตฺกถุํ  อมฺเหหิ  กาตฺํุ อ.อัน-  

อันเรา ท. กระทํา ซึ�งคําอัน- อันมนุษย์ ท. เหล่่านี้ -กล่่าวแล่้ว  วฏฺฺฏฺตฺิ ย่อมควร”  อิตฺิ 

ดังนี้ ฯ

 พวกนิครนถ์เหล่่านั้น กล่่าวว่า “ได้” จึงพากันคิดว่า “การที�พวกเราทําตามคําพูดที�พวก

มนุษย์เหล่่านี้กล่่าวแล่้ว ย่อมควร”

 เต วิเสสนะของ นิคฺคณฺาๆ สุทธกัตตาใน จินฺตยึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สาธุ  

สัมปฏิจฉนัตถล่ิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน จินฺตยึสุ   

“กาตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิเมหิ วิเสสนะของ มนุสฺเสหิๆ  

อนภิิหิตกัตตาใน กถิต-  กถิตกถํ อวุตตกัมมะใน กาตุํ  อมฺเหหิ อนภิิหิตกัตตาใน กาตุํ”  

อิติศัพท์ อาการะใน จินฺตยึสุ ฯ

 ................................................................................................................................
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๓๔. อถ  สพฺเพ  อตฺตโน  อตฺตโน  ปตฺตาสนมูเล่  ปฏิปาฏิยา  อฏฺฅํสุ ฯ

 อถ  สพฺเพ  (นิคฺคณฺฅา)  อตฺตโน  อตฺตโน  ปตฺตาสนมูเล่  ปฏิปาฏิยา  อฏฺฅํสุ ฯ

 อถุ ครั้งนั้น  (นฺิคฺคณฺฅา) อ.นิครนถ์ ท.  สพฺเพ ทั้งปวง  อฏฺฺํสุ ได้ย่นแล่้ว  ปฏฺิปาฏฺิยา 

ตามล่ําดับ  ปตฺฺตฺาสนฺมูเล ที�ใกล่้แห่งอาสนะอันถึงแล่้ว  อตฺฺตฺโนฺ แก่ตน  อตฺฺตฺโนฺ  

แก่ตน ฯ

 ทีนั้น พวกนิครนถ์ทั้งหมด ได้ย่นที�ใกล่้อาสนะที�ถึงแก่ตนๆ ตามล่ําดับ

 อถ กาล่สัตตมี  สพฺเพ วิเสสนะของ นิคฺคณฺาๆ สุทธกัตตาใน อฏฺํสุๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อตฺตโน สองบท สัมปทานใน ปตฺต-  ปตฺตาสนมูเล่ วิสยาธาระใน อฏฺํสุ   

ปฏิปาฏิยา ตติยาวิเสสนะใน อฏฺํสุ ฯ  

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

๓๕. อถ  เน  “ภินฺเต  ขิปฺปํ  เอกปฺปหาเรเนว  นิสีทถาติ  วตฺวา  เตสํ  นิสีทนภิาวํ  ญฺตฺวา   

อาสนานํ  อุปริ  ปจฺจตฺถรณานิ  นีหรึสุ ฯ  

 อถ  เน  (นิคฺคณฺเ  มนุสฺสา)  “(ตุมฺเห)  ภินฺเต  ขิปฺปํ  เอกปฺปหาเรน  เอว  นิสีทถาติ  วตฺวา   

เตสํ  (นิคฺคณฺฅานํ)  นิสีทนภิาวํ  ญฺตฺวา  อาสนานํ  อุปริ  ปจฺจตฺถรณานิ  นีหรึสุ ฯ

 อถุ ครั้งนั้น  (มนฺุสฺสา) อ.มนุษย์ ท.  วตฺฺวา กล่่าวแล่้ว  เนฺ  (นฺิคฺคณฺเ) กะนิครนถ์ 

ท. เหล่่านั้น  อิตฺิ ว่า  “ภนฺฺเตฺ ข้าแต่ท่านผูู้้เจริญ  (ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  นฺิสีทิถุ ขอจงนั�ง  

เอกปฺปหาเรนฺ  เอว โดยการประหารคราวเดียวกันนั�นเทียว  ขิปฺปํ พล่ัน”  อิตฺิ ดังนี้  

ฃตฺฺวา รู้แล่้ว  นฺิสีทินฺภาวํ ซึ�งความเป็นค่ออันนั�ง  เตฺสํ  (นฺิคฺคณฺฅานฺํ) แห่งนิครนถ์ ท. 

เหล่่านั้น  นฺีหรึสุ นําออกไปแล่้ว  ปจฺฺจฺตฺฺถุรณานฺิ ซึ�งเคร่�องปูล่าด ท.  อุปริ ในเบ่้องบน  

อาสนฺานฺํ แห่งอาสนะ ท. ฯ

 ทีนั้น พวกมนุษย์กล่่าวกะพวกนิครนถ์เหล่่านั้นว่า “ท่านผูู้้เจริญ ขอพวกท่านจงนั�ง

พร้อมกันพล่ันเล่ยทีเดียว” ดังนี้ รู้ว่าพวกนิครนถ์เหล่่านั้นนั�ง แล่้วพากันนําเคร่�องปูล่าด

ข้างบนอาสนะทั้งหล่ายออกไป

 อถ กาล่สัตตมี  มนุสฺสา สุทธกัตตาใน นีหรึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เน วิเสสนะ

ของ นิคฺคณฺเฅๆ อกถิตกัมมะใน วตฺวา  “ภินฺเต อาล่ปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน นิสีทถๆ 
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อาขยาตบทกัตตุวาจก  ขิปฺปํ กิริยาวิเสสนะใน นิสีทถ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

เอกปฺปหาเรนๆ ตติยาวิเสสนะใน นิสีทถ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาล่-

กิริยาใน ฃตฺวา  เตสํ วิเสสนะของ นิคฺคณฺฅานํๆ สามีสัมพันธะใน นิสีทน  นิสีทนภิาวํ  

อวุตตกัมมะใน ฃตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน นีหรึสุ  อาสนานํ สามีสัมพันธะใน อุปริๆ 

วิสยาธาระใน ปจฺจตฺถรณานิๆ อวุตตกัมมะใน นีหรึสุ ฯ   

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

๓๖. นิคฺคณฺฅา  เอกปฺปหาเรเนว  นิสินฺนา,  รชืฺ่ชืู่นํ  อุปริ  ฅปิตา  อาสนปาทา  ภิฏฺฅา ฯ

 นิคฺคณฺฅา  เอกปฺปหาเรน  เอว  นิสินฺนา,  (ปุคฺคเล่น)  รชืฺ่ชืู่นํ  อุปริ  ฅปิตา  อาสนปาทา  ภิฏฺฅา ฯ

 นฺิคฺคณฺฅา อ.นิครนถ์ ท.  นฺิสินฺฺนฺา นั�งแล่้ว  เอกปฺปหาเรนฺ  เอว โดยการประหาร

คราวเดียวกันนั�นเทียว,  อาสนฺปาทิา อ.ขาแห่งอาสนะ ท.  (ปุคฺคเลนฺ)  ปิตฺา อัน-  

อันบุคคล่ -วางไว้แล่้ว  อุปริ ในเบ่้องบน  รชฺชูนฺํ แห่งเชื่่อก ท.  ภฏฺฺฅา หักแล่้ว ฯ

 พวกนิครนถ์นั�งพร้อมกันเล่ยทีเดียว, ขาอาสนะที�ตั้งไว้ข้างบนเชื่่อกทั้งหล่าย ก็หัก

 นิคฺคณฺา สุทธกัตตาใน นิสินฺนาๆ กิตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

เอกปฺปหาเรนๆ ตติยาวิเสสนะใน นิสินฺนา,  ปิตา วิเสสนะของ อาสนปาทาๆ สุทธกัตตา 

ใน ภิฏฺาๆ กิตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคเล่น อนภิิหิตกัตตาใน ปิตา  รชืฺ่ชืู่นํ สามีสัมพันธะ

ใน อุปริๆ วิสยาธาระใน ปิตา ฯ

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

๓๗. นิคฺคณฺฅา  อวํสิรา  อาวาเฏ  ปตึสุ ฯ

 นฺิคฺคณฺฅา อ.นิครนถ์ ท.  อวํสิรา มีศีรษะล่ง  ปตฺึสุ ตกไปแล่้ว  อาวาเฏฺ ในหลุ่ม ฯ

 พวกนิครนถ์มีศีรษะทิ�มล่ง ตกล่งไปในหลุ่ม

 นิคฺคณฺา สุทธกัตตาใน ปตึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อวํสิรา วิเสสนะของ นิคฺคณฺา  

อาวาเฏ วิสยาธาระใน ปตึสุ ฯ

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

๓๘. สิริคุตฺโต,  เตสุ  ปติเตสุ,  ทฺวารํ  ปิทหิตฺวา  อุตฺติณฺณุตฺติณฺเณ  “อตีตานาคตปฺ- 

ปจฺจุปฺปนฺนํ  กสฺมา  น  ชื่านาถาติ  ทณฺเฑหิ  โปถาเปตฺวา  “เอตฺตกํ  เอเตสํ   
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วฏฺฏิสฺสตีติ  ทฺวารํ  วิวราเปสิ ฯ

 สิริคุตฺโต,  เตสุ  (นิคฺคณฺเสุ)  ปติเตสุ,  ทฺวารํ  ปิทหิตฺวา  (ปุคฺคล่ํ)  อุตฺติณฺณุตฺติณฺเณ  (นิคฺคณฺเ)  

“(ตุมฺเห)  อตีตานาคตปฺปจฺจุปฺปนฺนํ  (การณํ)  กสฺมา  น  ชื่านาถาติ  (วจเนน)  ทณฺเฑหิ   

โปถาเปตฺวา  “เอตฺตกํ  (กมฺมํ)  เอเตสํ  (นิคฺคณฺานํ)  วฏฺฏิสฺสตีติ  (วตฺวา  ปุคฺคล่ํ)  ทฺวารํ   

วิวราเปสิ ฯ

 สิริคุตฺฺโตฺ อ.สิริคุต,  เตฺสุ  (นฺิคฺคณฺเสุ) ครั้นเม่�อนิครนถ์ ท. เหล่่านั้น  ปตฺิเตฺสุ ตก

ไปแล่้ว,  ปิทิหิตฺฺวา ปิดแล่้ว  ทิฺวารํ ซึ�งประตู  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  โปถุาเปตฺฺวา ให้

โบยแล่้ว  (นฺิคฺคณฺเ) ซึ�งนิครนถ์ ท.  อุตฺฺตฺิณฺณุตฺฺตฺิณฺเณ ผูู้้ทั้งข้ามขึ้นแล่้วทั้งข้ามขึ้น

แล่้ว  ทิณฺเฑหิ ด้วยท่อนไม้ ท.  (วจฺเนฺนฺ) ด้วยคํา  อิตฺิ ว่า  “(ตฺุมฺเห) อ.ท่าน ท.  นฺ  

ชานฺาถุ ย่อมไม่รู้  (การณํ) ซึ�งเหตุ  อตฺีตฺานฺาคตฺปฺปจฺฺจฺุปฺปนฺฺนฺํ อันเป็นอดีต อนาคต 

แล่ะปัจจุบัน  กสฺมา เพราะเหตุอะไร”  อิตฺิ ดังนี้  (วตฺฺวา) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(กมฺมํ) 

อ.กรรม  เอตฺฺตฺกํ อันมีประมาณเท่านี้  วฏฺฺฏฺิสฺสตฺิ จักควร  เอเตฺสํ  (นฺิคฺคณฺฅานฺํ)  

แก่นิครนถ์ ท. เหล่่านั�น”  อิตฺิ ดังนี้  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  วิวราเปสิ ให้เปิดแล่้ว  ทิฺวารํ 

ซึ�งประตู ฯ

 สิริคุต เม่�อพวกนิครนถ์เหล่่านั้นตกไปแล่้ว ก็ปิดประตู ให้คนโบยพวกนิครนถ์ผูู้้ทั้งข้าม

ขึ้นแล่้วๆ ด้วยท่อนไม้ ด้วยคําว่า “พวกท่าน ย่อมไม่รู้เหตุที�เป็นอดีต อนาคต แล่ะ

ปัจจุบัน เพราะเหตุอะไร ?” ดังนี้ แล่้วกล่่าวว่า “กรรมมีประมาณเท่านี้ จักควรแก่พวก

นิครนถ์เหล่่านี้” แล่้วให้เปิดประตู

 สิริคุตฺโต เหตุกัตตาใน วิวราเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก,  เตสุ วิเสสนะของ 

นิคฺคณฺเสุๆ ล่ักขณะใน ปติเตสุๆ ล่ักขณกิริยา,  ทฺวารํ อวุตตกัมมะใน ปิทหิตฺวาๆ  

ปุพพกาล่กิริยาใน โปถาเปตฺวา  ปุคฺคล่ํ การิตกัมมะใน โปถาเปตฺวา  อุตฺติณฺณุตฺติณฺเณ 

วิเสสนะของ นิคฺคณฺเๆ อวุตตกัมมะใน โปถาเปตฺวา  “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ชื่านาถๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตีตานาคตปฺปจฺจุปฺปนฺนํ วิเสสนะของ การณํๆ อวุตตกัมมะใน 

ชื่านาถ  กสฺมา เหตุใน ชื่านาถ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ชื่านาถ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ 

กรณะใน โปถาเปตฺวา  ทณฺเฑหิ กรณะใน โปถาเปตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน วิวราเปสิ  

“เอตฺตกํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ สุทธกัตตาใน วฏฺฏิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอเตสํ  
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วิเสสนะของ นิคฺคณฺานํๆ สัมปทานใน วฏฺฏิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ  

ปุพพกาล่กิริยาใน วิวราเปสิ  ปุคฺคล่ํ การิตกัมมะใน วิวราเปสิ  ทฺวารํ อวุตตกัมมะใน  

วิวราเปสิ ฯ

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

๓๙. เต  นิกฺขมิตฺวา  ปล่ายิตํุ  อารภิึสุ ฯ

 เต  (นิคฺคณฺฅา)  นิกฺขมิตฺวา  ปล่ายิตํุ  อารภิึสุ ฯ

 เตฺ  (นฺิคฺคณฺฅา) อ.นิครนถ์ ท. เหล่่านั้น  นฺิกฺขมิตฺฺวา ออกไปแล่้ว  อารภึสุ เริ�มแล่้ว  

ปลายิตฺุํ เพ่�ออันหนีไป ฯ

 พวกนิครนถ์เหล่่านั้น ออกไป เริ�มที�จะหนีไป

 เต วิเสสนะของ นิคฺคณฺาๆ สุทธกัตตาใน อารภิึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิกฺขมิตฺวา 

ปุพพกาล่กิริยาใน อารภิึสุ  ปล่ายิตุํ ตุมัตถสัมปทานใน อารภิึสุ ฯ

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

๔๐. คมนมคฺเค  ปน  เตสํ  สุทฺธาปริกมฺมกตํ  ภิูมึ  ปิจฺฉิล่ํ  การาเปสิ ฯ

 (สิริคุตฺโต  ปุคฺคล่ํ)  คมนมคฺเค  ปน  เตสํ  (นิคฺคณฺฅานํ)  สุทฺธาปริกมฺมกตํ  ภิูมึ  ปิจฺฉิล่ํ   

การาเปสิ ฯ

 ปนฺ ก็  (สิริคุตฺฺโตฺ) อ.สิริคุต  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  การาเปสิ ให้กระทําแล่้ว  ภูมึ ซึ�งแผู้่น

ดิน  สุทิฺธาปริกมฺมกตฺํ มีการบริกรรมด้วยปูนขาวอันบุคคล่กระทําแล่้ว  ปิจฺฺฉิลํ ให้เป็น

ที�ล่่�น  คมนฺมคฺเค ในหนทางเป็นที�ไป  เตฺสํ  (นฺิคฺคณฺฅานฺํ) แห่งนิครนถ์ ท. เหล่่านั้น ฯ

   ก็ สิริคุตให้คนทําแผู้่นดินมีการฉาบด้วยปูนขาวให้เป็นที�ล่่�น ในทางเป็นที�ไปของพวก

นิครนถ์เหล่่านั้น

 ปนศัพท์ วากยารัมภิโชื่ตกะ  สิริคุตฺโต เหตุกัตตาใน การาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุ-

กัตตุวาจก  ปุคฺคล่ํ การิตกัมมะใน การาเปสิ  คมนมคฺเค วิสยาธาระใน การาเปสิ  เตสํ  

วิเสสนะของ นิคฺคณฺานํๆ สามีสัมพันธะใน คมนมคฺเค  สุทฺธาปริกมฺมกตํ วิเสสนะของ 

ภิูมึๆ อวุตตกัมมะใน การาเปสิ  ปิจฺฉิล่ํ วิกติกัมมะใน การาเปสิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๔๑. เต  ตตฺถ  อสณฺฅหิตฺวา  ปติเต  ปติเต  ปุน  โปถาเปตฺวา  “อล่ํ  เอตฺตกํ  ตุมฺหากนฺติ    

อุยฺโยเชื่สิ ฯ

 (สิริคุตฺโต  ปุคฺคล่ํ)  เต  (นิคฺคณฺเ)  ตตฺถ  (าเน)  อสณฺฅหิตฺวา  ปติเต  ปติเต  ปุน  โปถาเปตฺวา  

“อล่ํ  (โหติ)  เอตฺตกํ  (กมฺมํ)  ตุมฺหากนฺติ  (วจเนน)  อุยฺโยเชื่สิ ฯ

 (สิริคุตฺฺโตฺ) อ.สิริคุต  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  โปถุาเปตฺฺวา ให้โบยแล่้ว  เตฺ  (นฺิคฺคณฺเ)  

ซึ�งนิครนถ์ ท. เหล่่านั้น  ตฺตฺฺถุ  (าเนฺ)  อสณฺฅหิตฺฺวา  ปตฺิเตฺ  ปตฺิเตฺ ผูู้้ ไม่ดํารงอยู่ด้วย

ดีแล่้ว ในที�นั้น ล่้มล่งแล่้ว ล่้มล่งแล่้ว  ปุนฺ อีก  อุยฺโยเชสิ ส่งไปแล่้ว  (วจฺเนฺนฺ) ด้วยคํา  

อิตฺิ ว่า  “(กมฺมํ) อ.กรรม  เอตฺฺตฺกํ มีประมาณเท่านี้  อลํ เป็นของเพียงพอ  ตฺุมฺหากํ  

แก่ท่าน ท.  (โหตฺิ) ย่อมเป็น”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

   สิริคุต ใชื่้คนให้โบยพวกนิครนถ์เหล่่านั้น ผูู้้ไม่ดํารงอยู่ในที�นั้น ล่้มล่งๆ ซํ้าอีก แล่้วส่งไป

ด้วยคําว่า “กรรมมีประมาณเท่านี้ พอเพียงแก่พวกท่าน”.

 สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน อุยฺโยเชื่สิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคล่ํ การิตกัมมะใน  

โปถาเปตฺวา  เต วิเสสนะของ นิคฺคณฺเๆ อวุตตกัมมะใน โปถาเปตฺวา  ตตฺถ วิเสสนะ 

ของ าเนๆ วิสยาธาระใน อสณฺหิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ปติเตๆ สองบท  

วิเสสนะของ นิคฺคณฺเ  ปุน กิริยาวิเสสนะใน โปถาเปตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อุยฺโยเชื่สิ   

“เอตฺตกํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อล่ํ วิกติ- 

กัตตาใน โหติ  ตุมฺหากํ สัมปทานใน อล่ํ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน  

อุยฺโยเชื่สิ ฯ

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

๔๒. เต  “นาสิตมฺหา  ตยา,  นาสิตมฺหา  ตยาติ  กนฺทนฺตา  อุปฏฺฅากสฺส  เคหทฺวารํ   

อคมํสุ ฯ

 เต  (นิคฺคณฺา)  “(มยํ)  นาสิตา  อมฺหา  ตยา,  (มยํ)  นาสิตา  อมฺหา  ตยาติ  กนฺทนฺตา  อุปฏฺฅากสฺส  

เคหทฺวารํ  อคมํสุ ฯ

 เตฺ  (นฺิคฺคณฺา) อ.นิครนถ์ ท. เหล่่านั้น  กนฺฺทินฺฺตฺา ครํ�าครวญอยู่  อิตฺิ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.   

ตฺยา  นฺาสิตฺา เป็นผูู้้ อันท่าน ให้ฉิบหายแล่้ว  อมฺหา เป็นแล่้ว,  (มยํ) อ.เรา ท.   
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ตฺยา  นฺาสิตฺา เป็นผูู้้ อันท่าน ให้ฉิบหายแล่้ว  อมฺหา เป็นแล่้ว”  อิตฺิ ดังนี้  อคมํสุ  

ได้ไปแล่้ว  เคหทิฺวารํ สู่ประตูแห่งเร่อน  อุปฏฺฺากสฺส ของอุปัฏฐีาก ฯ

 พวกนิครนถ์เหล่่านั้น ครํ�าครวญอยู่ว่า “พวกเรา ถูกท่านทําให้ฉิบหายแล่้ว, พวกเรา  

ถูกท่านทําให้ฉิบหายแล่้ว” ได้พากันไปสู่ประตูเร่อนของอุปัฏฐีาก

 เต วิเสสนะของ นิคฺคณฺาๆ สุทธกัตตาใน อคมํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มยํ สุทธ-

กัตตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นาสิตา วิกติกัตตาใน อมฺหา  ตยา อนภิิหิต- 

กัตตาใน  นาสิตา,  มยํ สุทธกัตตาใน อมฺหาๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นาสิตา วิกติ- 

กัตตาใน อมฺหา  ตยา อนภิิหิตกัตตาใน นาสิตา”  อิติศัพท์  อาการะใน กนฺทนฺตาๆ 

อัพภิันตรกิริยาของ นิคฺคณฺา  อุปฏฺากสฺส สามีสัมพันธะใน เคหทฺวารํๆ สัมปาปุณีย-

กัมมะใน อคมํสุ ฯ 

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

๔๓. ครหทินฺโน  เตสํ  ตํ  วิปฺปการํ  ทิสฺวา  กุทฺโธ  “นาสิตมฺหิ  สิริคุตฺเตน,  หตฺถํ  ปสาเรตฺวา  

วนฺทนฺตานํ  ฉ  เทวโล่เก  ยถารุจิยา  ทาตํุ  สมตฺเถ  นาม  ปุญฺฺญฺกฺเขตฺตภิูเต  มม   

อยฺเย  โปถาเปตฺวา  พฺยสนํ  ปาเปสีติ  ราชื่กุล่ํ  คนฺตฺวา  ตสฺส  กหาปณสหสฺสํ  ทณฺฑํ  

กาเรสิ ฯ

 ครหทินฺโน  เตสํ  (นิคฺคณฺานํ)  ตํ  วิปฺปการํ  ทิสฺวา  กุทฺโธ  “(อหํ)  นาสิโต  อมฺหิ  สิริคุตฺเตน,   

(สิริคุตฺโต  ปุคฺคล่ํ)  หตฺถํ  ปสาเรตฺวา  วนฺทนฺตานํ  (ชื่นานํ)  ฉ  เทวโล่เก  ยถารุจิยา  ทาตํุ  สมตฺเถ  

นาม  ปุญฺฺญฺกฺเขตฺตภิูเต  มม  อยฺเย  โปถาเปตฺวา  (มม  อยฺเย)  พฺยสนํ  ปาเปสีติ  (จินฺเตตฺวา)   

ราชื่กุล่ํ  คนฺตฺวา  (ราชื่านํ)  ตสฺส  (สิริคุตฺตสฺส)  กหาปณสหสฺสํ  ทณฺฑํ  กาเรสิ ฯ

 ครหทิินฺฺโนฺ อ.ครหทิน  ทิิสฺวา เห็นแล่้ว  ตฺํ  วิปฺปการํ ซึ�งประการอันแปล่กนั้น  เตฺสํ  

(นฺิคฺคณฺานฺํ) ของนิครนถ์ ท. เหล่่านั้น  กุทิฺโธ โกรธแล่้ว  (จฺินฺฺเตฺตฺฺวา) คิดแล่้ว  อิตฺิ 

ว่า  “(อหํ) อ.เรา  สิริคุตฺฺเตฺนฺ  นฺาสิโตฺ เป็นผูู้้ อันสิริคุต ให้ฉิบหายแล่้ว  อมฺหิ ย่อมเป็น,  

(สิริคุตฺฺโตฺ) อ.สิริคุต  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  โปถุาเปตฺฺวา ให้โบยแล่้ว  อยฺเย ซึ�งพระคุณ

เจ้า ท.  มม ของเรา  ปุญฺฺฃกฺเขตฺฺตฺภูเตฺ ผูู้้เป็นเน่้อนาแห่งบุญเป็นแล่้ว  สมตฺฺเถุ  นฺาม 

ชื่่�อว่าผูู้้สามารถ  ทิาตฺุํ เพ่�ออันให้  เทิวโลเก ซึ�งเทวโล่ก ท.  ฉ หก  ยถุารุจฺิยา ตาม

ความชื่อบใจ  (ชนฺานฺํ) แก่ชื่น ท.  หตฺฺถุํ  ปสาเรตฺฺวา  วนฺฺทินฺฺตฺานฺํ ผูู้้เหยียดออก ซึ�ง



163๑๒. เรื่่�องสาวกนิิครื่นิถ์์ชื่่�อว่าครื่หทิินิวรื่รื่ค]

ม่อ แล่้วจึงไหว้อยู่  (อยฺเย) ยังพระคุณเจ้า ท.  มม ของเรา  ปาเปสิ ให้ถึงแล่้ว  พฺยสนฺํ 

ซึ�งความฉิบหาย”  อิตฺิ ดังนี้  คนฺฺตฺฺวา ไปแล่้ว  ราชกุลํ สู่ราชื่ตระกูล่  (ราชานฺํ) ทูล่ยัง

พระราชื่า  กาเรสิ ให้กระทําแล่้ว  กหาปณสหสฺสํ ซึ�งพันแห่งกหาปณะ  ทิณฺฑํ ให้เป็น

สินไหม  ตฺสฺส  (สิริคุตฺฺตฺสฺส) แก่สิริคุตนั้น ฯ

 ครหทินเห็นประการอันแปล่กนั้นของพวกนิครนถ์เหล่่านั้น ก็โกรธ คิดว่า “เรา ถูกสิริคุต 

ทําให้พินาศแล่้ว, สิริคุตใชื่้คนให้โบยพระคุณเจ้าทั้งหล่ายของเรา ผูู้้เป็นบุญเขต ธรรมดา

ว่าผูู้้สามารถเพ่�อจะให้เทวโล่ก ๖ ชื่ั้น แก่พวกชื่นผูู้้เหยียดม่อออกไหว้อยู่ ตามความ

ชื่อบใจ ทําให้ถึงความฉิบหาย” ดังนี้แล่้ว จึงไปสู่ราชื่ตระกูล่ ทูล่ให้พระราชื่าทําการปรับ

สินไหม ๑,๐๐๐ กหาปณะ แก่สิริคุตนั้น

 ครหทินฺโน เหตุกัตตาใน กาเรสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  เตสํ วิเสสนะของ 

นิคฺคณฺานํๆ สามีสัมพันธะใน วิปฺปการํ  ตํ วิเสสนะของ วิปฺปการํๆ อวุตตกัมมะใน  

ทิสฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน กุทฺโธๆ วิเสสนะของ ครหทินฺโน  “อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  สิริคุตฺเตน อนภิิหิตกัตตาใน นาสิโตๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ,   

สิริคุตฺโต เหตุกัตตาใน ปาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ปุคฺคล่ํ การิตกัมมะใน  

โปถาเปตฺวา  หตฺถํ อวุตตกัมมะใน ปสาเรตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน วนฺทนฺตานํๆ  

วิเสสนะของ ชื่นานํๆ สัมปทานใน ทาตุํ  ฉ วิเสสนะของ เทวโล่เกๆ อวุตตกัมมะใน  

ทาตุํ  ยถารุจิยา ตติยาวิเสสนะใน ทาตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สมตฺเถ  นามศัพท์  

ปสังสัตถโชื่ตกะเข้ากับ สมตฺเถๆ ก็ดี  ปุญฺฺฃกฺเขตฺตภิูเต ก็ดี วิเสสนะของ อยฺเย  มม 

สามีสัมพันธะใน อยฺเยๆ อวุตตกัมมะใน โปถาเปตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ปาเปสิ   

มม สามีสัมพันธะใน อยฺเยๆ การิตกัมมะใน ปาเปสิ  พฺยสนํ สัมปาปุณียกัมมะใน  

ปาเปสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน คนฺตฺวา  ราชื่กุล่ํ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน กาเรสิ  ราชื่านํ การิตกัมมะใน กาเรสิ  ตสฺส  

วิเสสนะของ สิริคุตฺตสฺสๆ สัมปทานใน กาเรสิ  กหาปณสหสฺสํ อวุตตกัมมะใน กาเรสิ  

ทณฺฑํ วิกติกัมมะใน กาเรสิ ฯ

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

๔๔. อถสฺส  ราชื่า  สาสนํ  เปเสสิ ฯ

 อถ  อสฺส  (สิริคุตฺตสฺส)  ราชื่า  สาสนํ  เปเสสิ ฯ
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 อถุ ครั้งนั้น  ราชา อ.พระราชื่า  เปเสสิ ทรงส่งไปแล่้ว  สาสนฺํ ซึ�งข่าวสาส์น  อสฺส   

(สิริคุตฺฺตฺสฺส) แก่สิริคุตนั้น ฯ

 ทีนั้น พระราชื่าทรงส่งข่าวสาส์นไปแก่สิริคุตนั้น

 อถ กาล่สัตตมี ราชื่า สุทธกัตตาใน เปเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ 

สิริคุตฺตสฺสๆ สัมปทานใน เปเสสิ  สาสนํ อวุตตกัมมะใน เปเสสิ ฯ

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

๔๕. โส  คนฺตฺวา  ราชื่านํ  วนฺทิตฺวา  “เทว  อุปปริกฺขิตฺวา  ทณฺฑํ  คณฺหิสฺสถ,  มา   

อนุปปริกฺขิตฺวาติ  อาห ฯ  

 โส  (สิริคุตฺโต)  คนฺตฺวา  ราชื่านํ  วนฺทิตฺวา  “(ตุมฺเห)  เทว  อุปปริกฺขิตฺวา  ทณฺฑํ  คณฺหิสฺสถ,   

(ตุมฺเห)  มา  อนุปปริกฺขิตฺวา  (คณฺหถ)”  อิติ  อาห ฯ

 โส  (สิริคุตฺฺโตฺ) อ.สิริคุตนั้น  คนฺฺตฺฺวา ไปแล่้ว  วนฺฺทิิตฺฺวา ถวายบังคมแล่้ว  ราชานฺํ 

ซึ�งพระราชื่า  อาห กราบทูล่แล่้ว  อิตฺิ ว่า  “เทิว ข้าแต่พระองค์ผูู้้สมมุติเทพ  (ตฺุมฺเห)  

อ.พระองค์  อุปปริกฺขิตฺฺวา ไต่สวนแล่้ว  คณฺหิสฺสถุ จักปรับ  ทิณฺฑํ ซึ�งสินไหม,   

(ตฺุมฺเห) อ.พระองค์  อนฺุปปริกฺขิตฺฺวา ไม่ไต่สวนแล่้ว  มา  (คณฺหถุ) ขอจงอย่าปรับ”  

อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 สิริคุตไปแล่้ว ถวายบังคมพระราชื่า กราบทูล่ว่า “ข้าแต่พระองค์ผูู้้สมมุติเทพ ขอ

พระองค์ทรงไต่สวนแล่้ว จักปรับ, ขอพระองค์ไม่ทรงไต่สวน จงอย่าทรงปรับ” 

 โส วิเสสนะของ สิริคุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อาหๆอาขยาตบทกัตตุวาจก  คนฺตฺวา ปุพพ-

กาล่กิริยาใน วนฺทิตฺวา  ราชื่านํ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อาห  

“เทว อาล่ปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน คณฺหิสฺสถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุปปริกฺขิตฺวา  

ปุพพกาล่กิริยาใน คณฺหิสฺสถ  ทณฺฑํ อวุตตกัมมะใน คณฺหิสฺสถ,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน 

คณฺหถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน คณฺหถ  อนุปปริกฺขิตฺวา ปุพพกาล่-

กิริยาใน คณฺหถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๖. “อุปปริกฺขิตฺวา  คณฺหิสฺสามีติ ฯ  
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 (ราชื่า)  “(อหํ)  อุปปริกฺขิตฺวา  คณฺหิสฺสามีติ  (อาห) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชื่า  (อาห) ตรัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  อุปปริกฺขิตฺฺวา ไต่สวนแล่้ว  

คณฺหิสฺสามิ จักปรับ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พระราชื่าตรัสว่า “เราไต่สวนแล่้ว จักปรับ”

 ราชื่า สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน คณฺหิสฺสามิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุปปริกฺขิตฺวา ปุพพกาล่กิริยาใน คณฺหิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน อาห ฯ

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

๔๗. “สาธุ  เทว,  เตนหิ  คณฺหาหีติ ฯ

 (สิริคุตฺโต)  “สาธุ  เทว,  เตนหิ  (ตฺวํ)  คณฺหาหีติ  (อาห) ฯ

 (สิริคุตฺฺโตฺ) อ.สิริคุต  (อาห) กราบทูล่แล่้ว  อิตฺิ ว่า  “เทิว ข้าแต่พระองค์ผูู้้สมมุติเทพ  

สาธุ อ.ดีล่ะ,  เตฺนฺหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺฺวํ) อ.พระองค์  คณฺหาหิ จงปรับ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 สิริคุตกราบทูล่ว่า “ข้าแต่พระองค์ผูู้้สมมุติเทพ พระเจ้าข้า, ถ้าเชื่่นนั้น ขอพระองค์โปรด

ปรับเถิด”

 สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว อาล่ปนะ  สาธุ สัมปฏิจฉนัตถ- 

ล่ิงคัตถะ,  เตนหิ อุยโยชื่นัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คณฺหาหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๘. “เตนหิ  ภิณาหีติ ฯ

 (ราชื่า)  “เตนหิ  (ตฺวํ)  ภิณาหีติ  (อาห) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชื่า  (อาห) ตรัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “เตฺนฺหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน  

ภณาหิ จงกล่่าว”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พระราชื่าตรัสว่า “ถ้าเชื่่นนั้น เชื่ิญท่านกล่่าวเถิด”
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 ราชื่า สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เตนหิ อุยโยชื่นัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน ภิณาหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๙. “เทว  มยฺหํ  สหายโก  นิคฺคณฺฅสาวโก  มํ  อุปสงฺกมิตฺวา  ฅิตนิสินฺนฏฺฅานาทีสุ  อภิิณฺหํ  

เอวํ  วเทสิ  ‘สมฺม  กินฺเต  สมเณน  โคตเมน,  ตํ  อุปสงฺกมิตฺวา  กึ  ล่ภิิสฺสสีติ  อิทํ   

อาทึ  กตฺวา  สิริคุตฺโต  สพฺพํ  ตํ  ปวตฺตึ  อาโรเจตฺวา  “เทว  สเจ  อิมสฺมึ  การเณ   

ทณฺฑํ  คเหตํุ  ยุตฺตํ,  คณฺหถาติ ฯ

 “เทว  มยฺหํ  สหายโก  นิคฺคณฺฅสาวโก  (หุตฺวา)  มํ  อุปสงฺกมิตฺวา  ฅิตนิสินฺนฏฺฅานาทีสุ  (ฅาเนสุ)   

อภิิณฺหํ  เอวํ  วเทสิ  ‘สมฺม  กึ  (ปโยชื่นํ)  เต  สมเณน  โคตเมน,  (ตฺวํ)  ตํ  (สมณํ  โคตมํ)   

อุปสงฺกมิตฺวา  กึ  ล่ภิิสฺสสีติ  อิทํ  (วตฺถุํ)  อาทึ  กตฺวา  สิริคุตฺโต  สพฺพํ  ตํ  ปวตฺตึ  อาโรเจตฺวา  “เทว  

สเจ  (ตุมฺเหหิ)  อิมสฺมึ  การเณ  ทณฺฑํ  คเหตํุ  ยุตฺตํ,  (ตุมฺเห)  คณฺหถาติ  (อาห) ฯ

 สิริคุตฺฺโตฺ อ.สิริคุต  อาโรเจฺตฺฺวา กราบทูล่แล่้ว  ตฺํ  ปวตฺฺตฺึ ซึ�งความเป็นไปทั�วนั้น  สพฺพํ  

ทั้งปวง  กตฺฺวา กระทํา  อิทิํ  (วตฺฺถุุํ) ซึ�งเร่�องนี้  อิตฺิ ว่า  “เทิว ข้าแต่พระองค์ผูู้้สมมุติ-

เทพ  สหายโก อ.สหาย  มยฺหํ ของข้าพระองค์  นฺิคฺคณฺสาวโก เป็นสาวกของนิครนถ์   

(หุตฺฺวา) เป็น  อุปสงฺกมิตฺฺวา เข้ามาหาแล่้ว  มํ ซึ�งข้าพระองค์  วเทิสิ กล่่าวแล่้ว  เอวํ  

อย่างนี้  อภิณฺหํ เน่องๆ  (ฅาเนฺสุ) ในที� ท.  ิตฺนฺิสินฺฺนฺฏฺฺานฺาทิีสุ มีที�เป็นที�ย่นแล่้ว

แล่ะที�เป็นที�นั�งแล่้วเป็นต้น  อิตฺิ ว่า  ‘สมฺม แน่ะสหายผูู้้มีธุระอันเสมอ  กึ  (ปโยชนฺํ) 

อ.ประโยชื่น์อะไร  สมเณนฺ ด้วยพระสมณะ  โคตฺเมนฺ ผูู้้โคดม  เตฺ แก่ท่าน,  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน   

อุปสงฺกมิตฺฺวา เข้าไปหาแล่้ว  ตฺํ  (สมณํ  โคตฺมํ) ซึ�งพระสมณะ ผูู้้โคดมนั้น  ลภิสฺสสิ 

จักได้  กึ ซึ�งอะไร’  อิตฺิ ดังนี้  อาทิึ ให้เป็นต้น  (อาห) กราบทูล่แล่้ว  อิตฺิ ว่า  “เทิว  

ข้าแต่พระองค์ผูู้้สมมุติเทพ  สเจฺ ถ้าว่า  (ตฺุมฺเหหิ)  อิมสฺมึ  การเณ  ทิณฺฑํ  คเหตฺํุ 

อ.อัน- อันพระองค์ ปรับ ซึ�งสินไหม ในเพราะเหตุนี้  ยุตฺฺตฺํ ควรแล่้วไซร้,  (ตฺุมฺเห) 

อ.พระองค์  คณฺหถุ ขอจงปรับเถิด”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

   สิริคุตกราบทูล่ความเป็นไปนั้นทั้งปวง ทําเร่�องนี้ให้เป็นต้นว่า “ข้าแต่พระองค์ผูู้้

สมมุติเทพ สหายของข้าพระองค์ เป็นสาวกของนิครนถ์ เข้ามาหาข้าพระองค์ กล่่าว

อย่างนี้เน่องๆ ในที�ย่นแล่ะที�นั�งเป็นต้นว่า ‘แน่ะเพ่�อน ประโยชื่น์อะไรด้วยพระสมณ

โคดมแก่ท่าน, ท่านเข้าไปหาพระสมณโคดมนั้น จักได้อะไร’ ดังนี้ กราบทูล่แล่้วว่า  
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“ข้าแต่พระองค์ผูู้้เจริญ ถ้าพระองค์จะปรับสินไหมในเพราะเหตุนั้น สมควรแล่้วไซร้,  

ขอพระองค์โปรดปรับเถิด”

 สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว อาล่ปนะ  สหายโก สุทธ-

กัตตาใน วเทสิ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน สหายโก  นิคฺคณฺ-

สาวโก วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อุปสงฺกมิตฺวา  มํ อวุตตกัมมะใน  

อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน วเทสิ  ิตนิสินฺนฏฺฅานาทีสุ วิเสสนะของ าเนสุๆ  

วิสยาธาระใน วเทสิ  อภิิณฺหํ กิริยาวิเสสนะใน วเทสิ  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน วเทสิ  

‘สมฺม อาล่ปนะ  กึ วิเสสนะของ ปโยชื่นํๆ ล่ิงคัตถะ  เต สัมปทานใน ปโยชื่นํ  สมเณน  

ตติยาวิเสสนะใน ปโยชื่นํ  โคตเมน วิเสสนะของ สมเณน,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ล่ภิิสฺสสิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ ก็ดี  โคตมํ ก็ดี วิเสสนะของ สมณํๆ อวุตตกัมมะใน  

อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ล่ภิิสฺสสิ  กึ อวุตตกัมมะใน ล่ภิิสฺสสิ’  อิติศัพท์  

สรูปะใน อิมํ  วตฺถุํ  อิมํ วิเสสนะของ วตฺถุํๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวา  อาทึ วิกติกัมมะ 

ใน กตฺวาๆ สมานกาล่กิริยาใน อาโรเจตฺวา  ตํ ก็ดี  สพฺพํ ก็ดี วิเสสนะของ ปวตฺตึๆ  

อวุตตกัมมะใน อาโรเจตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อาห  “เทว อาล่ปนะ  สเจ ปริกัปปัตถะ  

คเหตุํ ตุมัตถกัตตาใน ยุตฺตํๆ กิตบทกัตตุวาจก  ตุมฺเหหิ อนภิิหิตกัตตาใน คเหตุํ  อิมสฺมึ 

วิเสสนะของ การเณๆ นิมิตตสัตตมีใน คเหตุํ  ทณฺฑํ อวุตตกัมมะใน คเหตุํ,  ตุมฺเห  

สุทธกัตตาใน คณฺหถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๕๐. ราชื่า  ครหทินฺนํ  โอโล่เกตฺวา  “สจฺจํ  กิร  เต  เอวํ  วุตฺตนฺติ  อาห ฯ  

 ราชื่า  ครหทินฺนํ  โอโล่เกตฺวา  “สจฺจํ  กิร  เต  เอวํ  (วจนํ)  วุตฺตนฺติ  อาห ฯ

 ราชา อ.พระราชื่า  โอโลเกตฺฺวา ทรงแล่ดูแล่้ว  ครหทิินฺฺนฺํ ซึ�งครหทิน  อาห ตรัสแล่้ว  

อิตฺิ ว่า  “กิร ได้ยินว่า  (วจฺนฺํ) อ.คํา  เอวํ อย่างนี้  เตฺ อันท่าน  วุตฺฺตฺํ กล่่าวแล่้ว  สจฺฺจฺํ 

จริงหร่อ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พระราชื่าทรงแล่ดูครหทิน แล่้วตรัสว่า “ได้ยินว่า ท่านกล่่าวคําอย่างนี้ จริงหร่อ ?”.

 ราชื่า สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ครหทินฺนํ อวุตตกัมมะใน  

โอโล่เกตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อาห  “กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เอวํ วิเสสนะของ วจนํๆ 
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วุตตกัมมะใน วุตฺตํๆ กิตบทกัมมวาจก  สจฺจํ กิริยาวิเสสนะใน วุตฺตํ  เต อนภิิหิตกัตตา 

ใน วุตฺตํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๑. “สจฺจํ  เทวาติ ฯ

 (ครหทินฺโน)  “สจฺจํ  (เอวํ  วจนํ  มยา  วุตฺตํ)  เทวาติ  (อาห) ฯ

 (ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทิน  (อาห) กราบทูล่แล่้ว  อิตฺิ ว่า  “เทิว ข้าแต่พระองค์ผูู้้สมมุติ

เทพ  (วจฺนฺํ) อ.คํา  (เอวํ) อย่างนี้  (มยา) อันข้าพระองค์  (วุตฺฺตฺํ) กล่่าวแล่้ว  สจฺฺจฺํ จริง”  

อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ครหทินกราบทูล่ว่า “ข้าแต่พระองค์ผูู้้สมมุติเทพ ข้าพระองค์กล่่าวคําอย่างนี้ จริง”.

 ครหทินฺโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว อาล่ปนะ  เอวํ วิเสสนะ

ของ วจนํๆ วุตตกัมมะใน วุตฺตํๆ กิตบทกัมมวาจก  สจฺจํ กิริยาวิเสสนะใน วุตฺตํ  มยา  

อนภิิหิตกัตตาใน วุตฺตํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๒. “ตฺวํ  เอตฺตกมฺปิ  อชื่านนฺเต  ‘สตฺถาโรติ  คเหตฺวา  วิจรนฺโต  ‘สพฺพํ  ชื่านนฺตีติ  กึการณา  

ตถาคตสาวกสฺส  กเถสิ,  ตยา  อาโรปิตทณฺโฑ  ตุยฺหเมว  โหตูติ ฯ

 (ราชื่า)  “ตฺวํ  เอตฺตกมฺปิ  (การณํ)  อชื่านนฺเต  (นิคฺคณฺเ)  ‘สตฺถาโรติ  (สญฺฺฃาย)  คเหตฺวา   

วิจรนฺโต  ‘(มม  อยฺยา)  สพฺพํ  (การณํ)  ชื่านนฺตีติ  กึการณา  ตถาคตสาวกสฺส  กเถสิ,  ตยา   

อาโรปิตทณฺโฑ  ตุยฺหํ  เอว  โหตูติ  (อาห) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชื่า  (อาห) ตรัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ตฺฺวํ อ.ท่าน  คเหตฺฺวา พาเอาแล่้ว  

(นฺิคฺคณฺเ) ซึ�งนิครนถ์ ท.  อชานฺนฺฺเตฺ ผูู้้ไม่รู้อยู่  (การณํ) ซึ�งเหตุ  เอตฺฺตฺกมฺปิ แม้

มีประมาณเท่านี้  (สญฺฺฃาย) ด้วยความสําคัญ  อิตฺิ ว่า  “สตฺฺถุาโร เป็นครู”  อิตฺิ ดังนี้   

วิจฺรนฺฺโตฺ เที�ยวไปอยู่  กเถุสิ บอกแล่้ว  ตฺถุาคตฺสาวกสฺส แก่สาวกของพระตถาคต  

อิตฺิ ว่า  ‘(อยฺยา) อ.พระคุณเจ้า ท.  (มม) ของเรา  ชานฺนฺฺตฺิ ย่อมรู้  (การณํ) ซึ�งเหตุ  

สพฺพํ ทั้งปวง’  อิตฺิ ดังนี้  กึการณา เพราะเหตุอะไร,  ตฺยา  อาโรปิตฺทิณฺโฑ อ.สินไหม 

อันท่าน ยกขึ้นแล่้ว  โหตฺุ จงมี  ตฺุยฺหํ  เอว แก่ท่านนั�นเทียว”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 พระราชื่าตรัสว่า “ท่านพาเอาพวกนิครนถ์ผูู้้ไม่รู้เหตุแม้มีประมาณเท่านี้ ด้วยสําคัญว่า 

‘เป็นครู’ เที�ยวไป บอกแก่สาวกของพระตถาคตว่า ‘พระคุณเจ้าทั้งหล่ายของเรา รู้เหตุ

ทุกอย่าง’ เพราะเหตุอะไร ? สินไหมที�ท่านยกขึ้นแล่้ว จงมีแก่ท่านนั�นแหล่ะ”

 ราชื่า สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เอตฺตกํๆ วิเสสนะของ การณํๆ อวุตต- 

กัมมะใน อชื่านนฺเตๆ วิเสสนะของ นิคฺคณฺเๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวา  ‘สตฺถาโร สรูปะ 

ใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน สญฺฺฃายๆ กรณะใน คเหตฺวาๆ สมานกาล่กิริยาใน วิจรนฺโตๆ 

อัพภิันตรกิริยาของ ตฺวํ  ‘อยฺยา สุทธกัตตาใน ชื่านนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม  

สามีสัมพันธะใน อยฺยา  สพฺพํ วิเสสนะของ การณํๆ อวุตตกัมมะใน ชื่านนฺติ’  อิติ

ศัพท์ อาการะใน กเถสิ  กึการณา เหตุใน กเถสิ  ตถาคตสาวกสฺส สัมปทานใน กเถสิ,   

อาโรปิตทณฺโฑ สุทธกัตตาใน โหตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตยา อนภิิหิตกัตตาใน  

อาโรปิต  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตุยฺหํๆ สัมปทานใน โหตุ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ

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

๕๓. เอวํ  เสฺวว  ทณฺฑํ  ปาปิโต,  ตสฺเสว  กุลุ่ปกา  โปเถตฺวา  นีหฏา ฯ

 เอวํ  โส  เอว  (ครหทินฺโน  รญฺฺฃา  ทณฺฑํ  ปาปิโต,  ตสฺส  เอว  (ครหทินฺนสฺส)  กุลุ่ปกา  (นิคฺคณฺา  

สิริคุตฺเตน)  โปเถตฺวา  นีหฏา ฯ

 โส  เอว  (ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทินนั้นนั�นเทียว  (รญฺฺฃา) อันพระราชื่า  ปาปิโตฺ ให้ถึง

แล่้ว  ทิณฺฑํ ซึ�งสินไหม  เอวํ อย่างนี้,  (นฺิคฺคณฺา) อ.นิครนถ์ ท.  กุลุปกา ผูู้้เข้าถึง 

ซึ�งตระกูล่  ตฺสฺส  เอว  (ครหทิินฺฺนฺสฺส) ของครหทินนั้นนั�นเทียว  (สิริคุตฺฺเตฺนฺ) อันสิริคุต  

โปเถุตฺฺวา โบยแล่้ว  นฺีหฏฺา นําออกไปแล่้ว ฯ

 ครหทินนั้นนั�นแหล่ะ ถูกพระราชื่าปรับสินไหมอย่างนี้, พวกนิครนถ์ผูู้้เข้าถึงตระกูล่ของ

ครหทินนั้นนั�นแหล่ะ ถูกสิริคุตโบย แล่้วนําออกไป.

 เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ โสๆ วิเสสนะของ ครหทินฺโนๆ วุตตกัมมะใน ปาปิโตๆ  

กิตบทเหตุกัมมวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน ปาปิโต  รญฺฺฃา อนภิิหิตกัตตาใน ปาปิโต  

ทณฺฑํ อวุตตกัมมะใน ปาปิโต,  กุลุ่ปกา วิเสสนะของ นิคฺคณฺาๆ วุตตกัมมะใน นีหฏาๆ 
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กิตบทกัมมวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตสฺสๆ วิเสสนะของ ครหทินฺนสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน กุลุ่ปกา  สิริคุตฺเตน อนภิิหิตกัตตาใน นีหฏา  โปเถตฺวา ปุพพกาล่กิริยา

ใน นีหฏา ฯ

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

๕๔. โส  ตํ  กุชืฺ่ฌิตฺวา  ตโต  ปฏฺฅาย  อฑฺฒมาสมตฺตํ  สิริคุตฺเตน  สทฺธึ  อกเถตฺวา  จินฺเตสิ  

“เอวํ  วิจริตํุ  มยฺหํ  อยุตฺตํ,  เอตสฺส  กุลุ่ปกานํปิ  มยา  พฺยสนํ  กาตํุ  วฏฺฏตีติ  สิริคุตฺตํ  

อุปสงฺกมิตฺวา  อาห  “สหาย  สิริคุตฺตาติ ฯ  

 โส  (ครหทินฺโน)  ตํ  (สิริคุตฺตํ)  กุชืฺ่ฌิตฺวา  ตโต  (กาล่โต)  ปฏฺฅาย  อฑฺฒมาสมตฺตํ  (กาล่ํ)   

สิริคุตฺเตน  สทฺธึ  อกเถตฺวา  จินฺเตสิ  “เอวํ  วิจริตํุ  มยฺหํ  อยุตฺตํ,  เอตสฺส  (สิริคุตฺตสฺส)  กุลุ่ปกานํปิ  

(ภิิกฺขูนํ)  มยา  พฺยสนํ  กาตํุ  วฏฺฏตีติ  สิริคุตฺตํ  อุปสงฺกมิตฺวา  อาห  “สหาย  สิริคุตฺตาติ ฯ

 โส  (ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทินนั้น  กุชฺฌิตฺฺวา โกรธแล่้ว  ตฺํ  (สิริคุตฺฺตฺํ) ซึ�งสิริคุตนั้น   

อกเถุตฺฺวา ไม่กล่่าวแล่้ว  สทิฺธึ กับ  สิริคุตฺฺเตฺนฺ ด้วยสิริคุต  (กาลํ) สิ้นกาล่  อฑฺฒ- 

มาสมตฺฺตฺํ สักว่ากึ�งแห่งเด่อน  ปฏฺฺาย จําเดิม  ตฺโตฺ  (กาลโตฺ) แต่กาล่นั้น  จฺินฺฺเตฺสิ คิด

แล่้ว  อิตฺิ ว่า  “วิจฺริตฺุํ อ.อันเที�ยวไป  เอวํ อย่างนี้  อยุตฺฺตฺํ ไม่ควรแล่้ว  มยฺหํ แก่เรา,  

เอตฺสฺส  (สิริคุตฺฺตฺสฺส)  กุลุปกานฺํปิ  (ภิกฺขูนฺํ)  มยา  พฺยสนฺํ  กาตฺํุ อ.อัน- อันเรา -กระทํา 

ซึ�งความฉิบหาย แก่ภิิกษุ ท. แม้ผูู้้เข้าถึงซึ�งตระกูล่ ของสิริคุตนั�น  วฏฺฺฏฺตฺิ ย่อมควร”  

อิตฺิ ดังนี้  อุปสงฺกมิตฺฺวา เข้าไปหาแล่้ว  สิริคุตฺฺตฺํ ซึ�งสิริคุต  อาห กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  

“สิริคุตฺฺตฺ แน่ะสิริคุต  สหาย ผูู้้สหาย”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

  ครหทินนั้น โกรธสิริคุตนั้น ตั้งแต่นั้นมา ไม่พูดคุยกับสิริคุต ประมาณครึ�งเด่อน คิดว่า 

“การเที�ยวไปอย่างนี้ ไม่ควรแก่เรา, การที�เราทําความฉิบหายแก่พวกภิิกษุแม้ผูู้้เข้าถึง

ตระกูล่ของสิริคุตนั�น จึงควร” ดังนี้ แล่้วเข้าไปหาสิริคุต กล่่าวว่า “แน่ะเพ่�อนสิริคุต”. 

 โส วิเสสนะของ ครหทินฺโนๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิ แล่ะ อาห  จินฺเตสิ ก็ดี  อาห ก็ดี 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ สิริคุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน กุชืฺ่ฌิตฺวาๆ ปุพพ-

กาล่กิริยาใน อกเถตฺวา  ตโต วิเสสนะของ กาล่โตๆ อปาทานใน ปฏฺายๆ กิริยาวิเสสนะ 

ใน อกเถตฺวา  อฑฺฒมาสมตฺตํ วิเสสนะของ กาล่ํๆ อัจจันตสังโยคะใน อกเถตฺวา   

สิริคุตฺเตน สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน อกเถตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยา
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ใน จินฺเตสิ  “วิจริตุํ ตุมัตถกัตตาใน อยุตฺตํๆ กิตบทกัตตุวาจก เอวํ กิริยาวิเสสนะใน  

อยุตฺตํ  มยฺหํ สัมปทานใน อยุตฺตํ,  กาตุํ ตุมัตถสัมปทานใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุ- 

วาจก  เอตสฺส วิเสสนะของ สิริคุตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน กุลุ่ปกานํ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ

เข้ากับ กุลุ่ปกานํๆ วิเสสนะของ ภิิกฺขูนํๆ สัมปทานใน กาตุํ  มยา อนภิิหิตกัตตาใน กาตุํ   

พฺยสนํ อวุตตกัมมะใน กาตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ  สิริคุตฺตํ อวุตตกัมมะใน  

อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อาห  “สหาย วิเสสนะของ สิริคุตฺตๆ อาล่ปนะ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๕. “กึ  สมฺมาติ ฯ

 (สิริคุตฺโต)  “กึ  สมฺมาติ  (อาห) ฯ

   (สิริคุตฺฺโตฺ) อ.สิริคุต  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “สมฺม แน่ะสหายผูู้้มีธุระอันเสมอ  กึ 

อ.อะไร”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 สิริคุตกล่่าวว่า “แน่ะเพ่�อน อะไร ?”

 สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สมฺม อาล่ปนะ  กึ ล่ิงคัตถะ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๖. “ญฺาติสุหชืฺ่ชื่านํ  นาม  กล่โหปิ  โหติ  วิวาโทปิ,  ตฺวํ  กิญฺฺจิ  น  กเถสิ,  กสฺมา  เอวํ   

กโรสีติ ฯ

 (ครหทินฺโน)  “ญฺาติสุหชืฺ่ชื่านํ  นาม  กล่โหปิ  โหติ  วิวาโทปิ,  ตฺวํ  กิญฺฺจิ  (วจนํ)  น  กเถสิ,  (ตฺวํ)  

กสฺมา  เอวํ  กโรสีติ  (อาห) ฯ

 (ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทิน  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “กลโหปิ อ.ความทะเล่าะบ้าง   

วิวาโทิปิ อ.ความวิวาทบ้าง  โหตฺิ ย่อมมี  ฃาตฺิสุหชฺชานฺํ  นฺาม ชื่่�อ แก่ญาติแล่ะบุคคล่

ผูู้้มีใจดี ท.,  ตฺฺวํ อ.ท่าน  นฺ  กเถุสิ ย่อมไม่กล่่าว  กิญฺฺจฺิ  (วจฺนฺํ) ซึ�งคําอะไรๆ,  (ตฺฺวํ) 

อ.ท่าน  กโรสิ ย่อมกระทํา  เอวํ อย่างนี้  กสฺมา เพราะเหตุอะไร”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ครหทินกล่่าวว่า “ความทะเล่าะบ้าง ความวิวาทบ้าง ย่อมมี ธรรมดาว่าแก่ญาติแล่ะผูู้้มี
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ใจดีทั้งหล่าย, ท่านไม่พูดอะไรๆ เล่ย, ท่านทําอย่างนี้ เพราะเหตุอะไร ?”

 ครหทินฺโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อปิ สองศัพท์ อเปกขัตถะ

เข้ากับ กล่โห แล่ะ วิวาโท  กล่โห ก็ดี  วิวาโท ก็ดี สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นามศัพท์ ครหัตถโชื่ตกะเข้ากับ ฃาติสุหชืฺ่ชื่านํๆ สัมปทานใน โหติ,  ตฺวํ 

สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กิญฺฺจิ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน 

กเถสิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน กเถสิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน กโรสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

กสฺมา เหตุใน กโรสิ  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน กโรสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๗. “สมฺม  ตว  มยา  สทฺธึ  อกถนโต  น  กเถมิ,  ยํ  กตํ,  กตเมว  ตํ;  น  มยํ  เมตฺตึ   

ภิินฺทิสฺสามาติ ฯ

 (สิริคุตฺโต)  “(อหํ)  สมฺม  ตว  มยา  สทฺธึ  อกถนโต  น  กเถมิ,  ยํ  (กมฺมํ  มยา)  กตํ,  (มยา)  กตํ  

เอว  (กมฺมํ  โหตุ)  ตํ  (กมฺมํ);  น  มยํ  เมตฺตึ  ภิินฺทิสฺสามาติ  (อาห) ฯ

 (สิริคุตฺฺโตฺ) อ.สิริคุต  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “สมฺม แน่ะสหายผูู้้มีธุระอันเสมอ  (อหํ) 

อ.กระผู้ม  นฺ  กเถุมิ ย่อมไม่กล่่าว  อกถุนฺโตฺ เพราะการไม่กล่่าว  สทิฺธึ กับ  มยา ด้วย

กระผู้ม  ตฺว แห่งท่าน,  ยํ  (กมฺมํ) อ.กรรมใด  (มยา) อันกระผู้ม  กตฺํ กระทําแล่้ว,  ตฺํ  

(กมฺมํ) อ.กรรมนั้น  (มยา)  กตฺํ  เอว  (กมฺมํ) เป็นกรรม อัน- อันกระผู้ม -กระทําแล่้ว

นั�นเทียว  (โหตฺุ) จงเป็น;  มยํ อ.เรา ท.  นฺ  ภินฺฺทิิสฺสาม จักไม่ทําล่าย  เมตฺฺตฺึ ซึ�งไมตรี”  

อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 สิริคุตกล่่าวว่า “แน่ะเพ่�อน กระผู้มไม่พูด เพราะท่านไม่พูดกับกระผู้ม, กรรมใดที�กระผู้ม

ทําแล่้ว, กรรมนั้น จงเป็นกรรมที�กระผู้มทําแล่้วนั�นแหล่ะ, พวกเราจักไม่ทําล่ายไมตรี

กัน”.

 สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สมฺม อาล่ปนะ  อหํ สุทธกัตตา 

ใน กเถมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตว สามีสัมพันธะใน อกถนโต  มยา สหัตถตติยา

เข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน อกถนโตๆ เหตุใน กเถมิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน กเถมิ,  ยํ  

วิเสสนะของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิิหิตกัตตาใน กตํ,   

ตํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ สุทธกัตตาใน โหตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิิหิตกัตตา 
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ใน กตํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ กตํๆ วิเสสนะของ กมฺมํๆ วิกติกัตตาใน โหตุ,   

มยํ สุทธกัตตาใน ภิินฺทิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ภิินฺทิสฺสาม  

เมตฺตึ อวุตตกัมมะใน ภิินฺทิสฺสาม”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๘. ตโต  ปฏฺฅาย  อุโภิปิ  เอกฏฺฅาเน  ติฏฺฅนฺติ  นิสีทนฺติ ฯ  

 ตโต  (กาล่โต)  ปฏฺฅาย  อุโภิปิ  (สหายกา)  เอกฏฺฅาเน  ติฏฺฅนฺติ  นิสีทนฺติ ฯ

 (สหายกา) อ.สหาย ท.  อุโภปิ แม้ทั้งสอง  ตฺิฏฺฺนฺฺตฺิ ย่อมย่น  นฺิสีทินฺฺตฺิ ย่อมนั�ง   

เอกฏฺฺาเนฺ ในที�แห่งเดียวกัน  ปฏฺฺาย จําเดิม  ตฺโตฺ  (กาลโตฺ) แต่กาล่นั้น ฯ

 แม้สหายทั้งสอง ย่อมย่น ย่อมนั�ง ในที�เดียวกัน ตั้งแต่นั้นมา.

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อุโภิๆ วิเสสนะของ สหายกาๆ สุทธกัตตาใน ติฏฺนฺติ แล่ะ 

นิสีทนฺติ  ติฏฺนฺติ ก็ดี  นิสีทนฺติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตโต วิเสสนะของ กาล่โตๆ 

อปาทานใน ปฏฺายๆ กิริยาวิเสสนะใน ติฏฺนฺติ แล่ะ นิสีทนฺติ  เอกฏฺาเน วิสยาธาระใน 

ติฏฺนฺติ แล่ะ นิสีทนฺติ ฯ

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

๕๙. อเถกทิวสํ  สิริคุตฺโต  ครหทินฺนํ  อาห  “กินฺเต  นิคฺคณฺเฅหิ,  เต  อุปสงฺกมิตฺวา  กึ   

ล่ภิิสฺสสิ,  มม  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตํุ  วา  อยฺยานํ  ทานํ  ทาตํุ  วา  กินฺเต  น  วฏฺฏตีติ ฯ

 อถ  เอกทิวสํ  สิริคุตฺโต  ครหทินฺนํ  อาห  “กึ  (ปโยชื่นํ)  เต  นิคฺคณฺเฅหิ,  (ตฺวํ)  เต  (นิคฺคณฺเ)   

อุปสงฺกมิตฺวา  กึ  ล่ภิิสฺสสิ,  มม  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตํุ  วา  อยฺยานํ  ทานํ  ทาตํุ  วา  กึ  เต  น   

วฏฺฏตีติ ฯ

 อถุ ครั้งนั้น  เอกทิิวสํ ในวันหนึ�ง  สิริคุตฺฺโตฺ อ.สิริคุต  อาห กล่่าวแล่้ว  ครหทิินฺฺนฺํ  

กะครหทิน  อิตฺิ ว่า  “กึ  (ปโยชนฺํ) อ.ประโยชื่น์อะไร  นฺิคฺคณฺเหิ ด้วยนิครนถ์ ท.  เตฺ 

แก่ท่าน,  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน  อุปสงฺกมิตฺฺวา เข้าไปหาแล่้ว  เตฺ  (นฺิคฺคณฺเ) ซึ�งนิครนถ์ ท. 

เหล่่านั้น  ลภิสฺสสิ จักได้  กึ ซึ�งอะไร,  มม  สตฺฺถุารํ  อุปสงฺกมิตฺํุ  วา  อยฺยานฺํ  ทิานฺํ  

ทิาตฺํุ  วา  เตฺ อ.อัน- อันท่าน -เข้าไปเฝ้า ซึ�งพระศาสดา ของกระผู้มหร่อ หร่อว่า อ.อัน- 

อันท่าน -ถวาย ซึ�งทาน แก่พระคุณเจ้า ท.  นฺ  วฏฺฺฏฺตฺิ ย่อมไม่ควร  กึ หร่อ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 ครั้นภิายหล่ัง ณ วันหนึ�ง สิริคุตกล่่าวกะครหทินว่า “ประโยชื่น์อะไรด้วยพวกนิครนถ์

แก่ท่าน, ท่านเข้าไปหาพวกนิครนถ์เหล่่านั้น จักได้อะไร ?” การที�ท่านเข้าไปเฝ้าพระ

ศาสดาของเรา หร่อถวายทานแก่พระคุณเจ้าทั้งหล่าย จะไม่สมควรหร่อ ?”. 

 อถ กาล่สัตตมี  สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกทิวสํ ทุติยา-

กาล่สัตตมี ใน อาห  ครหทินฺนํ อกถิตกัมมะใน อาห  “กึ วิเสสนะของ ปโยชื่นํๆ ล่ิงคัตถะ   

เต สัมปทานใน ปโยชื่นํ  นิคฺคณฺเหิ ตติยาวิเสสนะใน ปโยชื่นํ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน  

ล่ภิิสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต วิเสสนะของ นิคฺคณฺเๆ อวุตตกัมมะใน  

อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ล่ภิิสฺสสิ  กึ อวุตตกัมมะใน ล่ภิิสฺสสิ,  อุปสงฺกมิตุํ 

ก็ดี  ทาตุํ ก็ดี  ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน  

สตฺถารํๆ อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตุํ  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ มม  สตฺถารํ  

อุปสงฺกมิตุํ แล่ะ อยฺยานํ  ทานํ  ทาตุํ,  อยฺยานํ สัมปทานใน ทาตุํ  ทานํ อวุตตกัมมะใน 

ทาตุํ  เต อนภิิหิตกัตตาใน อุปสงฺกมิตุํ แล่ะ ทาตุํ  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ นศัพท์ ปฏิเสธใน 

วฏฺฏติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๐. โสปิ  เอตเมว  ปจฺจาสึสติ,  เตนสฺส  กณฺฑุวณฏฺฅาเน  นเขน  วิเล่ขิตํ  วิย  อโหสิ ฯ

 โสปิ  (ครหทินฺโน)  เอตํ  เอว  (วจนํ)  ปจฺจาสึสติ,  เตน  อสฺส  (สิริคุตฺตสฺส  วจนํ)  กณฺฑุวณฏฺฅาเน  

นเขน  วิเล่ขิตํ  วิย  อโหสิ ฯ

 โสปิ  (ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทินแม้นั้น  ปจฺฺจฺาสึสตฺิ ย่อมหวังเฉพาะ  เอตฺํ  เอว  (วจฺนฺํ) ซึ�ง

คํานั�นนั�นเทียว,  เตฺนฺ เพราะเหตุนั้น  (วจฺนฺํ) อ.คํา  อสฺส  (สิริคุตฺฺตฺสฺส) ของสิริคุตนั้น  

วิเลขิตฺํ  วิย เป็นราวกะว่าเขี�ยแล่้ว  กณฺฑุวณฏฺฺาเนฺ ในที�แห่งแผู้ล่ฝี  นฺเขนฺ ด้วยเล่็บ  

อโหสิ ได้เป็นแล่้ว ฯ

 แม้ครหทินนั้น ย่อมหวังแต่คํานี้นั�นแหล่ะ, เพราะฉะนั้น คําของสิริคุตนั้น ได้เป็นดุจใชื่้

เล่็บเขี�ยในที�แห่งแผู้ล่ฝี.

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ โสๆ วิเสสนะของ ครหทินฺโนๆ สุทธกัตตาใน ปจฺจาสึสติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เอตํๆ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตต- 

กัมมะใน ปจฺจาสึสติ,  เตน เหตวัตถะ  วจนํ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  
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ตสฺส วิเสสนะของ สิริคุตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน วจนํ  กณฺฑุวณฏฺฅาเน วิสยาธาระใน  

วิเล่ขิตํ  นเขน กรณะใน วิเล่ขิตํ ๆ อุปมาวิกติกัตตาใน อโหสิ  วิยศัพท์ อุปมาโชื่ตกะเข้า

กับ กณฺฑุวณฏฺฅาเน  นเขน  วิเล่ขิตํ ฯ

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

๖๑. โสปิ  สิริคุตฺตํ  “ตว  สตฺถา  กึ  ชื่านาตีติ  ปุจฺฉิ ฯ

 โสปิ  (ครหทินฺโน)  สิริคุตฺตํ  “ตว  สตฺถา  กึ  ชื่านาตีติ  ปุจฺฉิ ฯ

 โสปิ  (ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทินแม้นั้น  ปุจฺฺฉิ ถามแล่้ว  สิริคุตฺฺตฺํ ซึ�งสิริคุต  อิตฺิ ว่า   

“สตฺฺถุา อ.พระศาสดา  ตฺว ของท่าน  ชานฺาตฺิ ย่อมรู้  กึ ซึ�งอะไร”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 แม้ครหทินนั้น ถามสิริคุตว่า “พระศาสดาของท่าน ย่อมรู้อะไร ?”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ โสๆ วิเสสนะของ ครหทินฺโนๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  สิริคุตฺตํ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิ  “สตฺถา สุทธกัตตาใน ชื่านาติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตว สามีสัมพันธะใน สตฺถา  กึ อวุตตกัมมะใน ชื่านาติ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๖๒. “อมฺโภิ  มา  เอวํ  วท,  สตฺถุ  เม  อชื่านิตพฺพํ  นาม  นตฺถิ;  อตีตาทิเภิทํ  สพฺพํ   

ชื่านาติ,  โสฬสหากาเรหิ  สตฺตานํ  จิตฺตํ  ปริจฺฉินฺทตีติ ฯ  

 (สิริคุตฺโต)  “อมฺโภิ  (ตฺวํ)  มา  เอวํ  วท,  สตฺถุ  เม  อชื่านิตพฺพํ  (การณํ)  นาม  นตฺถิ;  (มม  สตฺถา)  

อตีตาทิเภิทํ  สพฺพํ  (การณํ)  ชื่านาติ,  โสฬสหิ  อากาเรหิ  สตฺตานํ  จิตฺตํ  ปริจฺฉินฺทตีติ  (อาห) ฯ

 (สิริคุตฺฺโตฺ) อ.สิริคุต  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อมฺโภ แน่ะท่านผูู้้เจริญ  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน  

มา  วทิ จงอย่ากล่่าว  เอวํ อย่างนี้,  (การณํ)  นฺาม ชื่่�อ อ.เหตุ  สตฺฺถุุ  เม  อชานฺิตฺพฺพํ  

อัน- อันพระศาสดา ของกระผู้ม -ไม่พึงรู้  นฺตฺฺถุิ ย่อมไม่มี;  (สตฺฺถุา) อ.พระศาสดา  

(มม) ของกระผู้ม  ชานฺาตฺิ ย่อมรู้  (การณํ) ซึ�งเหตุ  สพฺพํ ทั้งปวง  อตฺีตฺาทิิเภทิํ 

อันต่างด้วยเหตุมีเหตุอันเป็นอดีตเป็นต้น,  ปริจฺฺฉินฺฺทิตฺิ ย่อมทรงกําหนด  จฺิตฺฺตฺํ ซึ�งจิต   

สตฺฺตฺานฺํ ของสัตว์ ท.  อากาเรหิ ด้วยอาการ ท.  โสฬสหิ สิบหก”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 สิริคุต กล่่าวว่า “แน่ะท่านผูู้้เจริญ ท่านจงอย่ากล่่าวอย่างนี้, ขึ้นชื่่�อว่าเหตุ ที�พระศาสดา
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ของกระผู้มไม่รู้ ย่อมไม่มี, พระศาสดาของกระผู้ม ย่อมรู้เหตุทุกอย่างต่างด้วยเหตุ 

ที�เป็นอดีตเป็นต้น ย่อมทรงกําหนดจิตของเหล่่าสัตว์ ด้วยอาการ ๑๖”

 สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อมฺโภิ อาล่ปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน วทๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน วท  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน วท,  

นามศัพท์ สัญญาโชื่ตกะเข้ากับ การณํ อชื่านิตพฺพํๆ วิเสสนะของ การณํๆ สุทธกัต

ตา ใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  สตฺถุ ฉัฏฐีีอนภิิหิตกัตตาใน อชื่านิตพฺพํ  เม สามี- 

สัมพันธะใน สตฺถุ,  สตฺถา สุทธกัตตาใน ชื่านาติ แล่ะ ปริจฺฉินฺทติ  ชื่านาติ ก็ดี   

ปริจฺฉินฺทติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน สตฺถา  อตีตาทิเภิทํ ก็ดี  

สพฺพํ ก็ดี วิเสสนะของ การณํๆ อวุตตกัมมะใน ชื่านาติ,  โสฬสหิ วิเสสนะของ  

อากาเรหิๆ กรณะใน ปริจฺฉินฺทติ  สตฺตานํ สามีสัมพันธะใน จิตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน  

ปริจฺฉินฺทติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๓. “เอวํ  น  ชื่านามิ,  กสฺมา  มยฺหํ  เอตฺตกํ  กาล่ํ  น  กเถสิ;  เตนหิ  คจฺฉ,  สตฺถารํ   

สฺวาตนาย  นิมนฺเตหิ,  โภิเชื่สฺสามิ,  ปญฺฺจหิ  ภิิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  มม  ภิิกฺขํ  คณฺหิตํุ   

วเทหีติ ฯ

 (ครหทินฺโน)  “(อหํ)  เอวํ  น  ชื่านามิ,  (ตฺวํ)  กสฺมา  มยฺหํ  เอตฺตกํ  กาล่ํ  น  กเถสิ;  เตนหิ  (ตฺวํ)  

คจฺฉ,  (ตฺวํ)  สตฺถารํ  สฺวาตนาย  นิมนฺเตหิ,  (อหํ  สตฺถารํ)  โภิเชื่สฺสามิ,  (ตฺวํ)  ปญฺฺจหิ  ภิิกฺขุสเตหิ  

สทฺธึ  มม  ภิิกฺขํ  คณฺหิตํุ  วเทหีติ  (อาห) ฯ

 (ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทิน  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(อหํ) อ.กระผู้ม  นฺ  ชานฺามิ ย่อม

ไม่รู้  เอวํ อย่างนี้,  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน  นฺ  กเถุสิ ย่อมไม่บอก  กาลํ สิ้นกาล่  เอตฺฺตฺกํ อันมี

ประมาณเท่านี้  มยฺหํ แก่กระผู้ม  กสฺมา เพราะเหตุอะไร;  เตฺนฺหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺฺวํ) 

อ.ท่าน  คจฺฺฉ จงไป,  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน  นฺิมนฺฺเตฺหิ จงนิมนต์  สตฺฺถุารํ ซึ�งพระศาสดา   

สฺวาตฺนฺาย เพ่�อภิัตรบริโภิคอันจะมีในวันพรุ่งนี้,  (อหํ) อ.กระผู้ม  (สตฺฺถุารํ) ยังพระ

ศาสดา  โภเชสฺสามิ จักให้เสวย,  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน  วเทิหิ จงกราบทูล่  คณฺหิตฺุํ เพ่�ออันรับ  

ภิกฺขํ ซึ�งภิิกษา  มม ของกระผู้ม  สทิฺธึ กับ  ภิกฺขุสเตฺหิ ด้วยร้อยแห่งภิิกษุ ท.  ปญฺฺจฺหิ 

ห้า”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 ครหทินกล่่าวว่า “กระผู้มไม่รู้อย่างนี้, ท่านไม่บอกตล่อดระยะเวล่าประมาณเท่านี้แก่

กระผู้ม เพราะอะไร ? ถ้าเชื่่นนั้น ท่านจงไป, ท่านชื่่วยนิมนต์พระศาสดาเพ่�อเสวยพระ

กระยาหารในวันพรุ่งนี้, กระผู้มจักนิมนต์พระศาสดาให้เสวย, ท่านชื่่วยกราบทูล่เพ่�ออัน

ทรงรับภิิกษาของกระผู้ม พร้อมกับภิิกษุ ๕๐๐ รูปเถิด”

 ครหทินฺโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน ชื่านามิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน ชื่านามิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ชื่านามิ,  ตฺวํ 

สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กสฺมา เหตุใน กเถสิ  มยฺหํ สัมปทาน

ใน กเถสิ  เอตฺตกํ วิเสสนะของ กาล่ํๆ อัจจันตสังโยคะใน กเถสิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน  

กเถสิ,  เตนหิ อุยโยชื่นัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตฺวํ  

สุทธกัตตาใน นิมนฺเตหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน นิมนฺเตหิ   

สฺวาตนาย สัมปทานใน นิมนฺเตหิ,  อหํ เหตุกัตตาใน โภิเชื่สฺสามิๆ อาขยาตบทเหตุ-

กัตตุวาจก  สตฺถารํ การิตกัมมะใน โภิเชื่สฺสามิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน วเทหิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ปญฺฺจหิ วิเสสนะของ ภิิกฺขุสเตหิๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะ

ใน คณฺหิตุํ  มม สามีสัมพันธะใน ภิิกฺขํๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน  

วเทหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๔. สิริคุตฺโต  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอวมาห  “ภินฺเต  มม  สหายโก   

ครหทินฺโน  ตุมฺเห  นิมนฺตาเปติ,  ปญฺฺจหิ  กิร  ภิิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  เสฺว  ตสฺส  ภิิกฺขํ  

คณฺหถ;  ปุริมทิวเส  โข  ปน  ตสฺส  กุลุ่ปกานํ  มยา  อิทํ  นาม  กตํ,  มยา  กตสฺส   

ปฏิกฺกรณํปิ  น  ชื่านามิ,  ตุมฺหากํ  สุทฺธจิตฺเตน  ภิิกฺขํ  ทาตุกามตํปิ  น  ชื่านามิ, 

อาวชืฺ่เชื่ตฺวา,  ยุตฺตญฺฺเจ,  อธิวาเสถ,  โน  เจ,  มา  อธิวาสยิตฺถาติ ฯ

 สิริคุตฺโต  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอวํ  อาห  “ภินฺเต  มม  สหายโก  ครหทินฺโน  (มํ)   

ตุมฺเห  นิมนฺตาเปติ,  (ตุมฺเห)  ปญฺฺจหิ  กิร  ภิิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  เสฺว  ตสฺส  (ครหทินฺนสฺส)  ภิิกฺขํ  

คณฺหถ;  ปุริมทิวเส  โข  ปน  ตสฺส  (ครหทินฺนสฺส)  กุลุ่ปกานํ  (นิคฺคณฺานํ)  มยา  อิทํ  นาม  

(กมฺมํ)  กตํ,  (อหํ)  มยา  กตสฺส  (กมฺมสฺส)  ปฏิกฺกรณํปิ  น  ชื่านามิ,  (อหํ  ตสฺส  ครหทินฺนสฺส)  

ตุมฺหากํ  สุทฺธจิตฺเตน  ภิิกฺขํ  ทาตุกามตํปิ  น  ชื่านามิ,  (ตุมฺเห)  อาวชืฺ่เชื่ตฺวา,  (ตํ  กมฺมํ)  ยุตฺตํ  เจ,   

(นิมนฺตนํ)  อธิวาเสถ,  โน  เจ  (ตํ  กมฺมํ  ยุตฺตํ),  (ตุมฺเห)  มา  (นิมนฺตนํ)  อธิวาสยิตฺถาติ ฯ
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 สิริคุตฺฺโตฺ อ.สิริคุต  อุปสงฺกมิตฺฺวา เข้าไปเฝ้าแล่้ว  สตฺฺถุารํ ซึ�งพระศาสดา  วนฺฺทิิตฺฺวา  

ถวายบังคมแล่้ว  อาห กราบทูล่แล่้ว  เอวํ อย่างนี้  อิตฺิ ว่า  “ภนฺฺเตฺ ข้าแต่พระองค์ 

ผูู้้เจริญ  ครหทิินฺฺโนฺ อ.ครหทิน  สหายโก ผูู้้เป็นสหาย  มม ของข้าพระองค์  (มํ)  

ยังข้าพระองค์  นฺิมนฺฺตฺาเปตฺิ ย่อมให้ทูล่นิมนต์  ตฺุมฺเห ซึ�งพระองค์,  กิร ได้ยินว่า   

(ตฺุมฺเห) อ.พระองค์  คณฺหถุ ขอจงรับ  ภิกฺขํ ซึ�งภิิกษา  ตฺสฺส  (ครหทิินฺฺนฺสฺส) ของครห-

ทินนั้น  เสฺว ในวันพรุ่งนี้  สทิฺธึ กับ  ภิกฺขุสเตฺหิ ด้วยร้อยแห่งภิิกษุ ท.  ปญฺฺจฺหิ ห้า;  ปนฺ 

ก็  อิทิํ  นฺาม  (กมฺมํ) อ.กรรมชื่่�อนี้  มยา อันข้าพระองค์  กตฺํ กระทําแล่้ว  (นฺิคฺคณฺฅานฺํ) 

แก่นิครนถ์ ท.  กุลุปกานฺํ ผูู้้เข้าถึงซึ�งตระกูล่  ตฺสฺส  ครหทิินฺฺนฺสฺส ของครหทินนั้น  ปุริม- 

ทิิวเส  โข ในวันอันมีในก่อนแล่,  (อหํ) อ.ข้าพระองค์  นฺ  ชานฺามิ  ย่อมไม่รู้  ปฏฺิกรณํปิ แม้

ซึ�งการกระทําตอบ  (กมฺมสฺส) ซึ�งกรรม  (มยา)  กตฺสฺส อัน อันข้าพระองค์ กระทําแล่้ว,     

(อหํ) อ.ข้าพระองค์  นฺ  ชานฺามิ ย่อมไม่ทราบ  (ตฺสฺส  ครหทิินฺฺนฺสฺส)  ทิาตฺุกามตฺํปิ  

แม้ซึ�งความที�- แห่งครหทินนั้น -เป็นผูู้้ใคร่เพ่�ออันถวาย  ภิกฺขํ ซึ�งภิิกษา  ตฺุมฺหากํ แก่

พระองค์  สุทิฺธจฺิตฺฺเตฺนฺ ด้วยจิตอันหมดจดแล่้วหร่อ,  (ตฺุมฺเห) อ.พระองค์  อาวชฺเชตฺฺวา  

ทรงใคร่ครวญแล่้ว,  เจฺ หากว่า  (ตฺํ  กมฺมํ) อ.กรรมนั้น  ยุตฺฺตฺํ สมควรแล่้วไซร้,   

(นฺิมนฺฺตฺนฺํ) ยังคํานิมนต์  อธิวาเสถุ จงให้อยู่ทับ,  เจฺ หากว่า  (ตฺํ  กมฺมํ) อ.กรรมนั้น  

โนฺ  (ยุตฺฺตฺํ) ไม่สมควรแล่้วไซร้,  (ตฺุมฺเห) อ.พระองค์  มา  นฺิมนฺฺตฺนฺํ  อธิวาสยิตฺฺถุ อย่า 

ยังคํานิมนต์ ให้อยู่ทับแล่้ว”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 สิริคุตเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล่้ว กราบทูล่อย่างนี้ว่า “ข้าแต่พระองค์ผูู้้เจริญ 

ครหทินผูู้้เป็นเพ่�อนของข้าพระองค์ ใชื่้ให้ข้าพระองค์ทูล่นิมนต์พระองค์, ทราบว่า ขอ

พระองค์จงรับภิิกษาของครหทินนั้นในวันพรุ่งนี้ พร้อมกับภิิกษุ ๕๐๐ รูป, ก็กรรมชื่่�อ

นี้ ข้าพระองค์ทําแก่พวกนิครนถ์ผูู้้เข้าถึงตระกูล่ของครหทินนั้น ในวันอันมีในก่อนแล่, 

ข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบแม้การทําค่นซึ�งกรรมที�ข้าพระองค์ได้ทําแล่้ว, ข้าพระองค์ไม่

ทราบว่าครหทิน มีความประสงค์จะถวายภิิกษาแก่พระองค์ด้วยจิตที�หมดจดหร่อไม่, 

ขอพระองค์ทรงใคร่ครวญ หากว่ากรรมนั้น สมควรแล่้วไซร้ โปรดรับคํานิมนต์ หากไม่

สมควรแล่้วไซร้, ขอพระองค์อย่าทรงรับคํานิมนต์”.

 สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน  

อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อาห  เอวํ กิริยาวิเสสนะ 



179๑๒. เรื่่�องสาวกนิิครื่นิถ์์ชื่่�อว่าครื่หทิินิวรื่รื่ค]

ใน อาห  “ภินฺเต อาล่ปนะ  สหายโก วิเสสนะของ ครหทินฺโนๆ เหตุกัตตาใน  

นิมนฺตาเปติๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน สหายโก  มํ การิตกัมมะ 

ใน นิมนฺตาเปติ  ตุมฺเห อวุตตกัมมะใน นิมนฺตาเปติ,  กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  ตุมฺเห  

สุทธกัตตาใน คณฺหถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปญฺฺจหิ วิเสสนะของ ภิิกฺขุสเตหิๆ สหัตถ-

ตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายใน คณฺหถ  เสฺว กาล่สัตตมีใน คณฺหถ  ตสฺส วิเสสนะ

ของ ครหทินฺนสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ภิิกฺขํๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหถ,  ปนศัพท์ วากยา- 

รัมภิโชื่ตกะ  ปุริมทิวเส กาล่สัตตมีใน กตํ  โขศัพท์ วจนาล่ังการะ  นามศัพท์ สัญญาโชื่ตกะ 

เข้ากับ อิทํๆ วิเสสนะของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบทกัมมวาจก  ตสฺส วิเสสนะ

ของ ครหทินฺนสฺสๆ สามีสัมพันธะใน กุลุ่ปกานํๆ วิเสสนะของ นิคฺคณฺฅานํๆ สัมปทาน

ใน กตํ  มยา อนภิิหิตกัตตาใน กตํ,  อหํ สุทธกัตตาใน ชื่านามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

มยา อนภิิหิตกัตตาใน กตสฺสๆ วิเสสนะของ กมฺมสฺสๆ ฉัฏฐีีอวุตตกัมมะใน ปฏิกฺกรณํ  

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ปฏิกฺกรณํๆ อวุตตกัมมะใน ชื่านามิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน  

ชื่านามิ,  อหํ สุทธกัตตาใน ชื่านามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ  

ครหทินฺนสฺสๆ ภิาวาทิสัมพันธะใน ทาตุกามตํ  ตุมฺหากํ สัมปทานใน ทาตุ-  สุทฺธจิตฺเตน 

กรณะใน ทาตุ-  ภิิกฺขํ อวุตตกัมมะใน ทาตุ-  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ทาตุกามตํๆ 

อวุตตกัมมะใน ชื่านามิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ชื่านามิ,  ตุมฺเห เหตุกัตตาใน อธิวาเสถๆ  

อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  อาวชืฺ่เชื่ตฺวา ปุพพกาล่กิริยาใน อธิวาเสถ,  เจศัพท์  

ปริกัปปัตถะ  ตํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ สุทธกัตตาใน ยุตฺตํๆ กิตบทกัตตุวาจก,  นิมนฺตนํ 

การิตกัมมะใน อธิวาเสถ,  เจศัพท์ ปริกัปปัตถะ  ตํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ สุทธกัตตาใน 

ยุตฺตํๆ กิตบทกัตตุวาจก  โนศัพท์ ปฏิเสธะใน ยุตฺตํ,  ตุมฺเห เหตุกัตตาใน อธิวาสยิตฺถๆ 

อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน อธิวาสยิตฺถ  นิมนฺตนํ การิตกัมมะใน 

อธิวาสยิตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๕. สตฺถา  “กึ  นุ  โข  โส  อมฺหากํ  ทาตุกาโมติ  อาวชืฺ่เชื่ตฺวา  อทฺทส  “ทฺวินฺนํ  เคหานํ  

อนฺตเร  มหนฺตํ  อาวาฏํ  ขนาเปตฺวา  อสีติสกฏมตฺตานิ  ขทีรทารูนิ  อาหราเปตฺวา   

ปูเรตฺวา  อคฺคึ  ทตฺวา  อมฺเห  องฺคารอาวาเฏ  ปาเตตฺวา  นิคฺคณฺหิตุกาโมติ,  ปุน   

อาวชืฺ่เชื่สิ  “กินฺนุ  โข  ตตฺถ  คตปฺปจฺจยา  อตฺโถ  อตฺถิ  นตฺถีติ,  ตโต  อิทํ   

อทฺทส  “อหํ  องฺคารอาวาเฏ  ปาทํ  ปสาเรสฺสามิ,  ตํ  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ฅปิตกิล่ญฺฺชื่ํ   
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อนฺตรธายิสฺสติ,  องฺคารกาสุํ  ภิินฺทิตฺวา  จกฺกมตฺตํ  มหาปทุมํ  อุฏฺฅหิสฺสติ,  อถาหํ   

ปทุมกณฺณิกํ  อกฺกมนฺโต  คนฺตฺวา  อาสเน  นิสีทิสฺสามิ,  ปญฺฺจสตาปิ  ภิิกฺขู  ตเถว   

คนฺตฺวา  นิสีทิสฺสนฺติ;  มหาชื่โน  สนฺนิปติสฺสติ,  อหํ  ตสฺมึ  สมาคเม  ทฺวีหิ  คาถาหิ   

อนุโมทนํ  กริสฺสามิ,  อนุโมทนาปริโยสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสานํ  ธมฺมาภิิสมโย

 ภิวิสฺสติ,  สิริคุตฺโต  จ  ครหทินฺโน  จ  โสตาปนฺนา  ภิวิสฺสนฺติ,  อตฺตโน  ธนราสึ  สาสเน  

วิกฺกิริสฺสนฺติ;  อิมํ  กุล่ปุตฺตํ  นิสฺสาย  มยา  คนฺตํุ  วฏฺฏตีติ  ภิิกฺขํ  อธิวาเสสิ ฯ

 สตฺถา  “กึ  นุ  โข  โส  (ครหทินฺโน)  อมฺหากํ  ทาตุกาโม  (โหติ)”  อิติ  อาวชืฺ่เชื่ตฺวา  อทฺทส   

“(โส  ครหทินฺโน  ปุคฺคล่ํ)  ทฺวินฺนํ  เคหานํ  อนฺตเร  มหนฺตํ  อาวาฏํ  ขนาเปตฺวา  (ปุคฺคล่ํ)  อสีติ- 

สกฏมตฺตานิ  ขทิรทารูนิ  อาหราเปตฺวา  (ตํ  อาวาฏํ)  ปูเรตฺวา  อคฺคึ  ทตฺวา  อมฺเห  องฺคารอาวาเฏ  

ปาเตตฺวา  นิคฺคณฺหิตุกาโม  (โหติ)”  อิติ,  ปุน  อาวชืฺ่เชื่สิ  “กินฺนุ  โข  ตตฺถ  (ฅาเน)  คตปฺปจฺจยา  

อตฺโถ  อตฺถิ  (อุทาหุ)  นตฺถีติ,  ตโต  อิทํ  (การณํ)  อทฺทส  “อหํ  องฺคารอาวาเฏ  ปาทํ  ปสาเรสฺสามิ,   

(ปุคฺคเล่น)  ตํ  (องฺคารอาวาฏํ)  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ฅปิตกิล่ญฺฺชื่ํ  อนฺตรธายิสฺสติ,  องฺคารกาสุํ   

ภิินฺทิตฺวา  จกฺกมตฺตํ  มหาปทุมํ  อุฏฺฅหิสฺสติ,  อถ  (ภิาเว  สนฺเต)  อหํ  ปทุมกณฺณิกํ  อกฺกมนฺโต   

คนฺตฺวา  อาสเน  นิสีทิสฺสามิ,  ปญฺฺจสตาปิ  ภิิกฺขู  ตถา  เอว  คนฺตฺวา  นิสีทิสฺสนฺติ;  มหาชื่โน   

สนฺนิปติสฺสติ,  อหํ  ตสฺมึ  สมาคเม  ทฺวีหิ  คาถาหิ  อนุโมทนํ  กริสฺสามิ,  อนุโมทนาปริโยสาเน   

จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสานํ  ธมฺมาภิิสมโย  ภิวิสฺสติ,  สิริคุตฺโต  จ  ครหทินฺโน  จ  โสตาปนฺนา   

ภิวิสฺสนฺติ,  อตฺตโน  ธนราสึ  สาสเน  วิกฺกิริสฺสนฺติ;  อิมํ  กุล่ปุตฺตํ  นิสฺสาย  มยา  คนฺตํุ  วฏฺฏตีติ  

ภิิกฺขํ  อธิวาเสสิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พระศาสดา  อาวชฺเชตฺฺวา ทรงใคร่ครวญแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “โส  (ครหทิินฺฺโนฺ) 

อ.ครหทินนั้น  ทิาตฺุกาโม เป็นผูู้้ใคร่เพ่�ออันถวาย  อมฺหากํ แก่เรา ท.  (โหตฺิ) ย่อมเป็น  

กึ  นฺุ  โข หร่อหนอแล่”  อิตฺิ ดังนี้  อทิฺทิส ได้ทอดพระเนตรแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(โส  ครห-

ทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทินนั้น  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  ขนฺาเปตฺฺวา ให้ขุดแล่้ว  อาวาฏฺํ ซึ�งหลุ่ม   

มหนฺฺตฺํ อันใหญ่  อนฺฺตฺเร ในระหว่าง  เคหานฺํ แห่งเร่อน ท.  ทิฺวินฺฺนฺํ สอง  (ปุคฺคลํ) ยัง

บุคคล่  อาหราเปตฺฺวา ให้นํามาแล่้ว  ขทิิรทิารูนฺิ ซึ�งไม้ตะเคียน ท.  อสีตฺิสกฏฺมตฺฺตฺานฺิ  

มีเกวียนแปดสิบเป็นประมาณ  (ตฺํ  อาวาฏฺํ) ยังหลุ่มนั้น  ปูเรตฺฺวา ให้เต็มแล่้ว   

ทิตฺฺวา ให้แล่้ว  อคฺคึ ซึ�งไฟั  อมฺเห  องฺคารอาวาเฏฺ  ปาเตฺตฺฺวา  นฺิคฺคณฺหิตฺุกาโม เป็น

ผูู้้ใคร่เพ่�ออัน ยังเรา ท. ให้ตกไป ในหลุ่มแห่งถ่านเพล่ิง แล่้วจึงข่ม  (โหตฺิ) ย่อมเป็น”  
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อิตฺิ ดังนี้,  อาวชฺเชสิ ทรงใคร่ครวญแล่้ว  ปุนฺ อีก  “อตฺฺโถุ อ.ประโยชื่น์  คตฺปฺปจฺฺจฺยา 

เพราะปัจจัยแห่งการไปแล่้ว  ตฺตฺฺถุ  (าเนฺ) ในที�นั้น  อตฺฺถุิ มีอยู่  กินฺฺนฺุ  โข หร่อหนอแล่  

(อุทิาหุ) หร่อว่า  นฺตฺฺถุิ ย่อมไม่มี”  อิตฺิ ดังนี้,  ตฺโตฺ ในล่ําดับนั้น  อทิฺทิส ได้ทรงทอด

พระเนตรแล่้ว  อิทิํ  (การณํ) ซึ�งเหตุนี้  อิตฺิ ว่า  “อหํ อ.เรา  ปสาเรสฺสามิ จักเหยียด

ออก  ปาทิํ ซึ�งเท้า  องฺคารอาวาเฏฺ ที�หลุ่มแห่งถ่านเพล่ิง,  (ปุคฺคเลนฺ)  ตฺํ  (องฺคาร- 

อาวาฏฺํ)  ปฏฺิจฺฺฉาเทิตฺฺวา  ฅปิตฺกิลญฺฺชํ อ.เส่�อล่ําแพน อันบุคคล่ ปกปิดแล่้ว ซึ�งหลุ่ม

แห่งถ่านเพล่ิงนั้น ปูไว้แล่้ว  อนฺฺตฺรธายิสฺสตฺิ จักหายไป,  มหาปทิุมํ อ.ดอกปทุมใหญ่  

จฺกฺกมตฺฺตฺํ มีล่้อเป็นประมาณ  อุฏฺฺหิสฺสตฺิ จักผูุ้ดขึ้น  ภินฺฺทิิตฺฺวา ทําล่าย  องฺคารกาสุํ 

ซึ�งหลุ่มแห่งถ่านเพล่ิง,  อถุ  (ภาเว) ครั้นเม่�อความเป็นอย่างนั้น  (สนฺฺเตฺ) มีอยู่,  อหํ 

อ.เรา  อกฺกมนฺฺโตฺ เหยียบอยู่  ปทิุมกณฺณิกํ ซึ�งชื่่อแห่งดอกปทุม  คนฺฺตฺฺวา ไปแล่้ว   

นฺิสีทิิสฺสามิ จักนั�ง  อาสเนฺ บนอาสนะ,  ภิกฺขู อ.ภิิกษุ ท.  ปญฺฺจฺสตฺาปิ แม้ผูู้้มีร้อย

ห้าเป็นประมาณ  คนฺฺตฺฺวา ไปแล่้ว  นฺิสีทิิสฺสนฺฺตฺิ จักนั�ง  ตฺถุา  เอว เหม่อนอย่างนั้น

นั�นเทียว;  มหาชโนฺ อ.มหาชื่น  สนฺฺนฺิปตฺิสฺสตฺ ิจักประชืุ่มกัน,  อหํ อ.เรา  กริสฺสามิ 

จักกระทํา  อนฺุโมทินฺํ ซึ�งการอนุโมทนา  คาถุาหิ ด้วยคาถา ท.  ทิฺวีหิ สอง  ตฺสฺมึ  

สมาคเม ในสมาคมนั้น,  อนฺุโมทินฺาปริโยสาเนฺ ในกาล่เป็นที�สิ้นสุดล่งรอบแห่งการ

อนุโมทนา  ธมฺมาภิสมโย อ.การตรัสรู้ซึ�งธรรม  ภวิสฺสตฺิ จักมี  ปาณสหสฺสานฺํ แก่พัน

แห่งสัตว์ ท.  จฺตฺุราสีตฺิยา แปดสิบสี�,  สิริคุตฺฺโตฺ  จฺ อ.สิริคุตด้วย  ครหทิินฺฺโนฺ  จฺ อ.ครห-

ทินด้วย  โสตฺาปนฺฺนฺา เป็นพระโสดาบัน  ภวิสฺสนฺฺตฺิ จักเป็น,  วิกฺกิริสฺสนฺฺตฺิ จักหว่านล่ง  

ธนฺราสึ ซึ�งกองแห่งทรัพย์  อตฺฺตฺโนฺ ของตน  สาสเนฺ ในพระศาสนา;  อิมํ  กุลปุตฺฺตฺํ  

นฺิสฺสาย  มยา  คนฺฺตฺํุ อ.อัน- อันเรา อาศัยแล่้ว ซึ�งกุล่บุตรนี้ -ไป  วฏฺฺฏฺตฺิ ย่อมควร” อิตฺิ 

ดังนี้  ภิกฺขํ ยังภิิกษา  อธิวาเสสิ ให้อยู่ทับแล่้ว ฯ

 พระศาสดาทรงใคร่ครวญว่า “ครหทินนั้น มีความประสงค์จะถวายแก่เราหร่อไม่หนอ” 

ได้ทอดพระเนตรแล่้วว่า “ครหทินนั้น ใชื่้คนให้ขุดหลุ่มใหญ่ในระหว่างเร่อน ๒ หล่ัง ให้

นําฟั้นไม้ตะเคียนประมาณ ๘๐ เกวียนมา ให้เต็มหลุ่ม จุดไฟั ประสงค์จะทําให้พวกเรา

ตกล่งไปในหลุ่มถ่านเพล่ิง แล่้วจึงข่ม” ดังนี้, ทรงใคร่ครวญอีกว่า “จะมีประโยชื่น์ เพราะ

เหตุแห่งการไปในที�นั้น หร่อไม่หนอ หร่อว่าไม่มี”, ล่ําดับนั้น ได้ทอดพระเนตรเหตุนี้

ว่า “เราจักเหยียดเท้าออกบนหลุ่มถ่านเพล่ิง, เส่�อรําแพนที�บุคคล่วางปิดหลุ่มถ่านเพล่ิง

นั้น จักหายไป, ดอกปทุมใหญ่เท่าจักร จักผูุ้ดขึ้นทําล่ายหลุ่มถ่านเพล่ิง, เม่�อเป็นเชื่่น
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นั้น เราเหยียบชื่่อดอกปทุม ไปแล่้ว จักนั�งบนอาสนะ, แม้ภิิกษุ ๕๐๐ รูป ไป จักนั�ง เชื่่น

เดียวกันนั�นแหล่ะ, มหาชื่นจักประชืุ่มกัน, เราจักทําอนุโมทนา ด้วย ๒ คาถา ในสมาคม

นั้น, ในเวล่าจบอนุโมทนา สัตว์ ๘๔,๐๐๐ จักตรัสรู้ธรรม, สิริคุตแล่ะครหทิน จักเป็นพระ

โสดาบัน จักเกล่ี�ยกองทรัพย์ของตนในพระศาสนา, การที�เราอาศัยกุล่บุตรนี้ไป จึงควร” 

ดังนี้ จึงรับภิิกษา.

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อทฺทส แล่ะ อาวชืฺ่เชื่สิ แล่ะเหตุกัตตาใน อธิวาเสสิ  อทฺทส ก็ดี  

อาวชืฺ่เชื่สิ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก อธิวาเสสิ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  โส วิเสสนะ 

ของ ครหทินฺโนๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ   

นุศัพท์ สังกัปปัตถะ  โขศัพท์ วจนาล่ังการะ  อมฺหากํ สัมปทานใน ทาตุ-  ทาตุกาโม  

วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาวชืฺ่เชื่ตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อทฺทส   

“โส วิเสสนะของ ครหทินฺโนๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคล่ํ  

การิตกัมมะใน ขนาเปตฺวา  ทฺวินฺนํ วิเสสนะของ เคหานํๆ สามีสัมพันธะใน อนฺตเรๆ 

วิสยาธาระใน ขนาเปตฺวา  มหนฺตํ วิเสสนะของ อาวาฏํๆ อวุตตกัมมะใน ขนาเปตฺวาๆ 

ปุพพกาล่กิริยาใน อาหราเปตฺวา  ปุคฺคล่ํ การิตกัมมะใน อาหราเปตฺวา  อสีติสกฏ- 

มตฺตานิ วิเสสนะของ ขทิรทารูนิๆ อวุตตกัมมะใน อาหราเปตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน  

ปูเรตฺวา  ตํ วิเสสนะของ อาวาฏํๆ การิตกัมมะใน ปูเรตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน  

ทตฺวา  อคฺคึ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ปาเตตฺวา  อมฺเห การิตกัมมะใน  

ปาเตตฺวา  องฺคารอาวาเฏ วิสยาธาระใน ปาเตตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน โหติ   

นิคฺคณฺหิตุกาโม วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อทฺทส,  ปุน กิริยาวิเสสนะใน 

อาวชืฺ่เชื่สิ  “อตฺโถ สุทธกัตตาใน อตฺถิ แล่ะ นตฺถิ อตฺถิ ก็ดี  นตฺถิ ก็ดี นิบาตบทกัตตุวาจก  

กินฺนุ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์ วจนาล่ังการะ  ตตฺถ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน  

คต-  คตปฺปจฺจยา เหตุใน อตฺโถ  อุทาหุ ปุจฉนัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาวชืฺ่เชื่สิ,  

ตโต กาล่สัตตมีใน อทฺทส  อิทํ วิเสสนะของ การณํๆ อวุตตกัมมะใน อทฺทส  “อหํ 

สุทธกัตตาใน ปสาเรสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  องฺคารอาวาเฏ วิสยาธาระ 

ใน ปสาเรสฺสามิ  ปาทํ อวุตตกัมมะใน ปสาเรสฺสามิ,  ปิตกิล่ญฺฺชื่ํ สุทธกัตตาใน  

อนฺตรธายิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคเล่น อนภิิหิตกัตตาใน ปิต-  ตํ วิเสสนะ 

ของ องฺคารอาวาฏํๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิจฺฉาเทตฺวาๆ สมานกาล่กิริยาใน ปิต-,   

จกฺกมตฺตํ วิเสสนะของ มหาปทุมํๆ สุทธกัตตาใน อุฏฺหิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  
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องฺคารกาสุํ อวุตตกัมมะใน ภิินฺทิตฺวาๆ กิริยาวิเสสนะใน อุฏฺหิสฺสติ,  อถ วิเสสนะของ 

ภิาเวๆ ล่ักขณะใน สนฺเตๆ ล่ักขณกิริยา,  อหํ สุทธกัตตาใน นิสีทิสฺสามิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ปทุมกณฺณิกํ อวุตตกัมมะใน อกฺกมนฺโตๆ อัพภิันตรกิริยาของ อหํ   

คนฺตฺวา ปุพพกาล่กิริยาใน นิสีทิสฺสามิ  อาสเน อุปสิเล่สิกาธาระใน นิสีทิสฺสามิ,   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ปญฺฺจสตาๆ วิเสสนะของ ภิิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน  

นิสีทิสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตถาๆ กิริยาวิเสสนะ

ใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน นิสีทิสฺสนฺติ,  มหาชื่โน สุทธกัตตาใน สนฺนิปติสฺสติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก,  อหํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺมึ  

วิเสสนะของ สมาคเมๆ วิสยาธาระใน กริสฺสามิ  ทฺวีหิ วิเสสนะของ คาถาหิๆ กรณะ

ใน กริสฺสามิ  อนุโมทนํ อวุตตกัมมะใน กริสฺสามิ,  อนุโมทนาปริโยสาเน กาล่สัตตมีใน  

ภิวิสฺสติ  ธมฺมาภิิสมโย สุทธกัตตาใน ภิวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  จตุราสีติยา  

วิเสสนะของ ปาณสหสฺสานํๆ สัมปทานใน ภิวิสฺสติ,  สิริคุตฺโต ก็ดี  ครหทินฺโน ก็ดี  

สุทธกัตตาใน ภิวิสฺสนฺติ แล่ะ วิกฺกิริสฺสนฺติ  ภิวิสฺสนฺติ ก็ดี  วิกฺกิริสฺสนฺติ ก็ดี อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ สิริคุตฺโต แล่ะ ครหทินฺโน   

โสตาปนฺนา วิกติกัตตาใน ภิวิสฺสนฺติ  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน ธนราสึๆ อวุตตกัมมะ 

ใน วิกฺกิริสฺสนฺติ  สาสเน วิสยาธาระใน วิกฺกิริสฺสนฺติ,  คนฺตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะของ กุล่ปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ ปุพพกาล่-

กิริยาใน คนฺตุํ  มยา อนภิิหิตกัตตาใน คนฺตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อทฺทส  ภิิกฺขํ การิต- 

กัมมะใน อธิวาเสสิ ฯ  

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

๖๖. สิริคุตฺโต  สตฺถุ  อธิวาสนํ  วิทิตฺวา  ครหทินฺนสฺส  อาโรเจตฺวา  “โล่กเชื่ฏฺฅสฺส  สกฺการํ   

กโรหีติ  อาห ฯ

 สิริคุตฺโต  สตฺถุ  (นิมนฺตนํ)  อธิวาสนํ  วิทิตฺวา  ครหทินฺนสฺส  อาโรเจตฺวา  “(ตฺวํ)  โล่กเชื่ฏฺฅสฺส   

สกฺการํ  กโรหีติ  อาห ฯ

 สิริคุตฺฺโตฺ อ.สิริคุต  วิทิิตฺฺวา รู้แล่้ว  (นฺิมนฺฺตฺนฺํ)  อธิวาสนฺํ ซึ�งการ- ยังคํานิมนต์ -ให้อยู่

ทับ  สตฺฺถุุ แห่งพระศาสดา  อาโรเจฺตฺฺวา บอกแล่้ว  ครหทิินฺฺนฺสฺส แก่ครหทิน  อาห 

กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(ตฺฺวํ) อ.ท่าน  กโรหิ จงกระทํา  สกฺการํ ซึ�งสักการะ  โลกเชฏฺฺสฺส 
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แก่พระโล่กเชื่ษฐี์”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 สิริคุตรู้ว่าพระศาสดาทรงรับนิมนต์แล่้ว จึงบอกแก่ครหทิน กล่่าวว่า “ท่านโปรดทํา 

สักการะแก่พระโล่กเชื่ษฐี์เถิด” ดังนี้.

 สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน นิมนฺตนํๆ 

การิตกัมมะใน อธิวาสนํๆ อวุตตกัมมะใน วิทิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อาโรเจตฺวา   

ครหทินฺนสฺส สัมปทานใน อาโรเจตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อาห  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน  

กโรหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โล่กเชื่ฏฺฅสฺส สัมปทานใน กโรหิ  สกฺการํ อวุตตกัมมะ 

ใน กโรหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๗. ครหทินฺโน  “อิทานิสฺส  กตฺตพฺพยุตฺตกํ  ชื่านิสฺสามีติ  ทฺวินฺนํ  เคหานํ  อนฺตเร  มหนฺตํ 

อาวาฏํ  ขนาเปตฺวา  อสีติสกฏานิ  ขทีรทารูนิ  อาหราเปตฺวา  อคฺคึ  ทตฺวา  สพฺพรตฺตึ  

ธูมาเปตฺวา  ขทีรงฺคารราสึ  กาเรตฺวา  อาวาฏมตฺถเก  รุกฺขปทรานิ  ฅเปตฺวา  กิล่ญฺฺเชื่น  

ปฏิจฺฉาเทตฺวา  โคมเยน  ล่ิมฺปาเปตฺวา  เอเกน  ปสฺเสน  ทุพฺพล่ทณฺฑเก  อตฺถริตฺวา   

คมนมคฺคํ  กาเรสิ  “เอวํ  อกฺกนฺตกฺกนฺตกาเล่  ทณฺฑเกสุ  ภิคฺเคสุ,  ปริวตฺติตฺวา   

องฺคารกาสุยํ  ปติสฺสนฺตีติ  มญฺฺญฺมาโน,  เคหปจฺฉาภิาเค  สิริคุตฺเตน  ฅปิตนิยาเมเนว  

จาฏิโย  ฅปาเปสิ,  อาสนานิปิ  ตเถว  ปญฺฺญฺาเปสิ ฯ

 ครหทินฺโน  “อิทานิ  (อหํ)  อสฺส  (สมณสฺส  โคตมสฺส  มยา)  กตฺตพฺพยุตฺตกํ  (กมฺมํ)  ชื่านิสฺสามีติ  

(จินฺเตตฺวา  ปุคฺคล่ํ)  ทฺวินฺนํ  เคหานํ  อนฺตเร  มหนฺตํ  อาวาฏํ  ขนาเปตฺวา  (ปุคฺคล่ํ)  อสีติสกฏานิ  

ขทีรทารูนิ  อาหราเปตฺวา  อคฺคึ  ทตฺวา  (อคฺคึ)  สพฺพรตฺตึ  ธูมาเปตฺวา  (ปุคฺคล่ํ)  ขทิรงฺคารราสึ   

กาเรตฺวา  อาวาฏมตฺถเก  รุกฺขปทรานิ  ฅเปตฺวา  กิล่ญฺฺเชื่น  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  (ปุคฺคล่ํ)  โคมเยน  

ล่ิมฺปาเปตฺวา  เอเกน  ปสฺเสน  ทุพฺพล่ทณฺฑเก  อตฺถริตฺวา  (ปุคฺคล่ํ)  คมนมคฺคํ  กาเรสิ  “เอวํ  

(ทณฺฑกสฺส  สมเณหิ)  อกฺกนฺตกฺกนฺตกาเล่  ทณฺฑเกสุ  ภิคฺเคสุ,  (สมณา)  ปริวตฺติตฺวา  องฺคาร- 

กาสุยํ  ปติสฺสนฺตีติ  มญฺฺญฺมาโน  (ปุคฺคล่ํ  จาฏิยา)  เคหปจฺฉาภิาเค  สิริคุตฺเตน  ฅปิตนิยาเมน  เอว  

จาฏิโย  ฅปาเปสิ,  อาสนานิปิ  ตถา  เอว  ปญฺฺญฺาเปสิ ฯ

 ครหทิินฺฺโนฺ อ.ครหทิน  (จฺินฺฺเตฺตฺฺวา) คิดแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อิทิานฺิ ในกาล่นี้  (อหํ) อ.เรา  

ชานฺิสฺสามิ จักรู้  (กมฺมํ) ซึ�งกรรม  (มยา)  กตฺฺตฺพฺพยุตฺฺตฺกํ อันควรแล่้วแก่ความเป็น



185๑๒. เรื่่�องสาวกนิิครื่นิถ์์ชื่่�อว่าครื่หทิินิวรื่รื่ค]

กรรม อันเรา พึงกระทํา  (สมณสฺส) แก่พระสมณะ  (โคตฺมสฺส) ผูู้้โคดม”  อิตฺิ ดังนี้  

(ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  ขนฺาเปตฺฺวา ให้ขุดแล่้ว  อาวาฏฺํ ซึ�งหลุ่ม  มหนฺฺตฺํ ใหญ่  อนฺฺตฺเร 

ในระหว่าง  เคหานฺํ แห่งเร่อน ท.  ทิฺวินฺฺนฺํ สอง  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  อาหราเปตฺฺวา 

ให้นํามาแล่้ว  ขทิิรทิารูนฺิ ซึ�งฟั้นแห่งไม้ตะเคียน ท.  อสีตฺิสกฏฺานฺิ อันมีเกวียนแปด

สิบเล่่มเป็นประมาณ  ทิตฺฺวา ให้แล่้ว  อคฺคึ ซึ�งไฟั  (อคฺคึ) ยังไฟั  ธูมาเปตฺฺวา ให้เป็น

ควันแล่้ว  สพฺพรตฺฺตฺึ ตล่อดราตรีทั้งปวง  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  กาเรตฺฺวา ให้กระทําแล่้ว   

ขทิิรงฺคารราสึ ให้เป็นกองแห่งถ่านเพล่ิงแห่งไม้ตะเคียน  เปตฺฺวา ตั้งไว้แล่้ว  รุกฺข- 

ปทิรานฺิ ซึ�งไม้เล่ียบ ท.  อาวาฏฺมตฺฺถุเก บนที�สุดแห่งหลุ่ม  ปฏฺิจฺฺฉาเทิตฺฺวา ปกปิดแล่้ว  

กิลญฺฺเชนฺ ด้วยเส่�อล่ําแพน  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  ลิมฺปาเปตฺฺวา ให้ฉาบแล่้ว  โคมเยนฺ  

ด้วยโคมัย  อตฺฺถุริตฺฺวา ล่าดแล่้ว  ทิุพฺพลทิณฺฑเก ซึ�งท่อนไม้อันมีกําล่ังอันโทษ

ประทุษร้ายแล่้ว  เอเกนฺ  ปสฺเสนฺ โดยข้าง ข้างหนึ�ง  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  กาเรสิ ให้

กระทําแล่้ว  คมนฺมคฺคํ ซึ�งหนทางเป็นที�ไป  มญฺฺฃมาโนฺ สําคัญอยู่  อิตฺิ ว่า  “ทิณฺฑเกสุ  

ครั้นเม่�อท่อนไม้ ท.  ภคฺเคสุ หักแล่้ว  (ทิณฺฑกสฺส  สมเณหิ)  อกฺกนฺฺตฺกฺกนฺฺตฺกาเล  

ในกาล่เป็นที� แห่งท่อนไม้ อันพระสมณะ ท. ทั้งเหยียบแล่้วทั้งเหยียบแล่้ว  เอวํ อย่างนี้,   

สมณา อ.สมณะ ท.  ปริวตฺฺตฺิตฺฺวา เป็นไปรอบแล่้ว  ปตฺิสฺสนฺฺตฺิ จักตกไป  องฺคาร- 

กาสุยํ ในหลุ่มแห่งถ่านเพล่ิง”  อิตฺิ ดังนี้,  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  ปาเปสิ ให้ตั้งไว้แล่้ว  

จฺาฏฺิโย ซึ�งตุ่ม ท.  (จฺาฏฺิยา)  เคหปจฺฺฉาภาเค  สิริคุตฺฺเตฺนฺ  ฅปิตฺนฺิยาเมนฺ  เอว โดย

ทํานอง แห่งตุ่ม อันสิริคุต ตั้งไว้แล่้ว ในส่วนในภิายหล่ังแห่งเร่อนนั�นเทียว  ปญฺฺฃาเปสิ 

ปูล่าดแล่้ว  อาสนฺานฺิปิ แม้ซึ�งอาสนะ ท.  ตฺถุา  เอว เหม่อนอย่างนั้นนั�นเทียว ฯ

   ครหทินคิดว่า “บัดนี้ เราจักรู้กรรมที�เราควรทําแก่พระสมณะโคดมนั้น” ใชื่้คนให้ขุดหลุ่ม

ใหญ่ในระหว่างเร่อน ๒ หล่ัง ให้นําฟั้นไม้ตะเคียน ๘๐ เกวียนมา จุดไฟั ล่มควันตล่อด

ทั้งค่น ให้ทํากองถ่านเพล่ิงไม้ตะเคียน วางแผู้่นกระดานไว้ข้างบนหลุ่ม ปกปิดด้วยเส่�อ

ล่ําแพน ให้ฉาบด้วยโคมัย ปูท่อนไม้ที�ไม่แข็งแรง โดยส่วนข้างหนึ�ง ให้ทําทางเดิน ด้วย

ความสําคัญว่า “เม่�อท่อนไม้หักแล่้ว ในกาล่เป็นที�พระสมณะทั้งเหยียบๆ แล่้ว อย่างนี้, 

พระสมณะทั้งหล่าย จักกล่ิ้งตกไปในหลุ่มถ่านเพล่ิง” ใชื่้คนให้วางตุ่มไว้ที�ส่วนข้างหล่ัง

เร่อน เหม่อนกับที�สิริคุตวางไว้นั�นแหล่ะ, ให้ปูแม้อาสนะทั้งหล่าย เหม่อนกันอย่างนั้น

นั�นแหล่ะ
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 ครหทินฺโน เหตุกัตตาใน กาเรสิ  ปาเปสิ แล่ะ สุทธกัตตาใน ปญฺฺฃาเปสิ  กาเรสิ ก็ดี  

ปาเปสิ ก็ดี อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก แล่ะ ปญฺฺฃาเปสิ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อิทานิ 

กาล่สัตตมี  อหํ สุทธกัตตาใน ชื่านิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส ก็ดี  โคตมสฺส 

ก็ดี วิเสสนะของ สมณสฺสๆ สัมปทานใน กตฺตพฺพ-  มยา อนภิิหิตกัตตาใน กตฺตพฺพ-   

กตฺตพฺพยุตฺตกํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน ชื่านิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ขนาเปตฺวา  ปุคฺคล่ํ การิตกัมมะใน ขนาเปตฺวา  ทฺวินฺนํ  

วิเสสนะของ เคหานํ ๆ สามีสัมพันธะใน อนฺตเรๆ วิสยาธาระใน ขนาเปตฺวา  มหนฺตํ  

วิเสสนะของ อาวาฏํๆ อวุตตกัมมะใน ขนาเปตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อาหราเปตฺวา   

ปุคฺคล่ํ การิตกัมมะในอาหราเปตฺวา  อสีติสกฏานิ วิเสสสนะของ ขทิรทารูนิๆ อวุตต- 

กัมมะใน อาหราเปตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ทตฺวา  อคฺคึ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ  

ปุพพกาล่กิริยาใน ธูมาเปตฺวา  อคฺคึ การิตกัมมะใน ธูมาเปตฺวา  สพฺพรตฺตึ อัจจันต-

สังโยคะใน ธูมาเปตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน กาเรตฺวา  ปุคฺคล่ํ การิตกัมมะใน กาเรตฺวา   

ขทิรงฺคารราสึ วิกติกัมมะใน กาเรตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน เปตฺวา  อาวาฏมตฺถเก  

วิสยาธาระใน เปตฺวา  รุกฺขปทรานิ อวุตตกัมมะใน ฅเปตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน  

ปฏิจฺฉาเทตฺวา  กิล่ญฺฺเชื่น กรณะใน ปฏิจฺฉาเทตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ล่ิมฺปาเปตฺวา  

ปุคฺคล่ํ การิตกัมมะใน ล่ิมฺปาเปตฺวา  โคมเยน กรณะใน ล่ิมฺปาเปตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยา

ใน อตฺถริตฺวา  เอเกน วิเสสนะของ ปสฺเสนๆ ตติยาวิเสสนะใน อตฺถริตฺวา  ทุพฺพล่- 

ทณฺฑเก อวุตตกัมมะใน อตฺถริตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน กาเรสิ  ปุคฺคล่ํ การิตกัมมะใน 

กาเรสิ  คมนมคฺคํ อวุตตกัมมะใน กาเรสิ  “ทณฺฑเกสุ ล่ักขณะใน ภิคฺเคสุๆ ล่ักขณ-

กิริยา  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน ภิคฺเคสุ  ทณฺฑกสฺส สามีสัมพันธะใน อกฺกนฺตกฺกนฺตกาเล่  

สมเณหิ อนภิิหิตกัตตาใน อกฺกนฺตกฺกนฺต-  อกฺกนฺตกฺกนฺตกาเล่ กาล่สัตตมีใน ภิคฺเคสุ,  

สมณา สุทธกัตตาใน ปติสฺสนฺติๆ อาขตบทกัตตุวาจก  ปริวตฺติตฺวา ปุพพกาล่กิริยาใน  

ปติสฺสนฺติ  องฺคารกาสุยํ วิสยาธาระใน ปติสฺสนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน มญฺฺฃมาโนๆ 

อัพภิันตรกิริยาของ ครหทินฺโน  ปุคฺคล่ํ การิตกัมมะใน ปาเปสิ  จาฏิยา สามีสัมพันธะ

ใน ปิตนิยาเมน  เคหปจฺฉาภิาเค วิสยาธาระใน ปิต-  สิริคุตฺเตน อนภิิหิตกัตตาใน 

ฅปิต-  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปิตนิยาเมนๆตติยาวิเสสนะของ ปาเปสิ  จาฏิโย  

อวุตตกัมมะใน ปาเปสิ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อาสนานิๆ อวุตตกัมมะใน 

ปญฺฺฃาเปสิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตถาๆ กิริยาวิเสสนะใน ปญฺฺฃาเปสิ ฯ
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๖๘. สิริคุตฺโต  ปาโตว  ตสฺส  เคหํ  คนฺตฺวา  “กโต  เต  สมฺม  สกฺกาโรติ  อาห ฯ

 สิริคุตฺโต  ปาโตว  ตสฺส  (ครหทินฺนสฺส)  เคหํ  คนฺตฺวา  “กโต  เต  สมฺม  สกฺกาโรติ  อาห ฯ

 สิริคุตฺฺโตฺ อ.สิริคุต  คนฺฺตฺฺวา ไปแล่้ว  เคหํ สู่เร่อน  ตฺสฺส  (ครหทิินฺฺนฺสฺส) ของครหทิน 

นั้น  ปาโตฺว ในเวล่าเชื่้าเทียว  อาห กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “สมฺม แน่ะสหายผูู้้มีธุระ 

อันเสมอ  สกฺกาโร อ.สักการะ  เตฺ อันท่าน  กโตฺ กระทําแล่้วหร่อ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 สิริคุตไปเร่อนของครหทินนั้น แต่เชื่้าตรู่ กล่่าวว่า “เพ่�อน ท่านทําสักการะแล่้วหร่อ ?”

 สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

ปาโตๆ กาล่สัตตมีใน คนฺตฺวา  ตสฺส วิเสสนะของ ครหทินฺนสฺสๆ สามีสัมพันธะใน 

เคหํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อาห  “สมฺม อาล่ปนะ  สกฺกาโร  

วุตตกัมมะใน กโตๆ กิตบทกัมมวาจก  เต อนภิิหิตกัตตาใน กโต”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ

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

๖๙. “อาม  สมฺมาติ ฯ

 (ครหทินฺโน)  “อาม  สมฺม  (เอวํ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทิน  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “สมฺม แน่ะสหายผูู้้มีธุระอันเสมอ  

อาม ครับ  (เอวํ) อ.อย่างนั้น”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ครหทินกล่่าวว่า “ครับ เพ่�อน”

 ครหทินฺโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สมฺม อาล่ปนะ  อาม  

สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวํ สัจจวาจกล่ิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๗๐. “กหํ  ปเนโสติ ฯ

 (สิริคุตฺโต)  “กหํ  (าเน)  ปน  เอโส  (สกฺกาโร  ตยา  กโต)”  อิติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (สิริคุตฺฺโตฺ) อ.สิริคุต  (ปุจฺฺฉิ) ถามแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ปนฺ ก็  เอโส  (สกฺกาโร) อ.สักการะนั�น  

(ตฺยา) อันท่าน  (กโตฺ) กระทําแล่้ว  กหํ  (าเนฺ) ในที�ไหน”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 สิริคุตถามว่า “ก็ท่านทําสักการะนั�นไว้ที�ไหน ?”

 สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปนศัพท์ วากยารัมภิโชื่ตกะ  

เอโส วิเสสนะของ สกฺกาโรๆ วุตตกัมมะใน กโตๆ กิตบทกัมมวาจก  กหํ วิเสสนะของ 

าเนๆ วิสยาธาระใน กโต  ตยา อนภิิหิตกัตตาใน กโต”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๗๑. “เอหิ,  ปสฺสามาติ  สพฺพํ  สิริคุตฺเตน  ทสฺสิตนิยาเมเนว  ทสฺเสสิ ฯ  

 (ครหทินฺโน)  “(ตฺวํ)  เอหิ,  (มยํ)  ปสฺสามาติ  (วตฺวา)  สพฺพํ  (สกฺการํ  สกฺการสฺส)  สิริคุตฺเตน   

ทสฺสิตนิยาเมน  เอว  ทสฺเสสิ ฯ

 (ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทิน  (วตฺฺวา) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(ตฺฺวํ) อ.ท่าน  เอหิ จงมา,  (มยํ) 

อ.เรา ท.  ปสฺสาม จะดู”  อิตฺิ ดังนี้  ทิสฺเสสิ แสดงแล่้ว  สพฺพํ  (สกฺการํ) ซึ�งสักการะ 

ทั้งปวง  (สกฺการสฺส)  สิริคุตฺฺเตฺนฺ  ทิสฺสิตฺนฺิยาเมนฺ  เอว โดยทํานอง แห่งสักการะ  

อันสิริคุต แสดงแล่้วนั�นเทียว ฯ

 ครหทินกล่่าวว่า “เชื่ิญท่านมาเถิด, พวกเราจะดู” แล่้วแสดงเคร่�องสักการะทุกอย่าง โดย

ทํานองแห่งสักการะที�สิริคุตแสดงนั�นแหล่ะ

 ครหทินฺโน สุทธกัตตาใน ทสฺเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน เอหิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก,  มยํ สุทธกัตตาใน ปสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ 

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ทสฺเสสิ  สพฺพํ วิเสสนะของ สกฺการํๆ อวุตต- 

กัมมะใน ทสฺเสสิ  สกฺการสฺส สามีสัมพันธะใน ทสฺสิตนิยาเมน  สิริคุตฺเตน อนภิิหิตกัตตา 

ใน ทสฺสิต-  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ทสฺสิตนิยาเมนๆ ตติยาวิเสสนะใน ทสฺเสสิ ฯ

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

๗๒. สิริคุตฺโต  “สาธุ  สมฺมาติ  อาห ฯ

 สิริคุตฺฺโตฺ อ.สิริคุต  อาห กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “สมฺม แน่ะสหายผูู้้มีธุระอันเสมอ  สาธุ 

อ.ดีล่ะ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 สิริคุตกล่่าวว่า “ดีแล่้ว เพ่�อน”.

 สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สมฺม อาล่ปนะ  สาธุ  
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สัมปฏิจฉนัตถล่ิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๗๓. มหาชื่โน  สนฺนิปติ ฯ

 มหาชโนฺ อ.มหาชื่น  สนฺฺนฺิปตฺิ ประชืุ่มกันแล่้ว ฯ

 มหาชื่นประชืุ่มกันแล่้ว.

 มหาชื่โน สุทธกัตตาใน สนฺนิปติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ

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

๗๔. มิจฺฉาทิฏฺฅิเกน  หิ  นิมนฺติเต  สตฺถริ,  มหนฺโต  สนฺนิปาโต  โหติ ฯ

 มิจฺฉาทิฏฺฅิเกน  (ปุคฺคเล่น)  หิ  นิมนฺติเต  สตฺถริ,  มหนฺโต  สนฺนิปาโต  โหติ ฯ

 หิ จริงอยู่  สตฺฺถุริ ครั้นเม่�อพระศาสดา  (ปุคฺคเลนฺ) อันบุคคล่  มิจฺฺฉาทิิฏฺฺเิกนฺ ผูู้้มี

ความเห็นผู้ิด  นฺิมนฺฺตฺิเตฺ นิมนต์แล่้ว,  สนฺฺนฺิปาโตฺ อ.การประชืุ่มกัน  มหนฺฺโตฺ ใหญ่  

โหตฺิ ย่อมมี ฯ

 ความจริง เม่�อพระศาสดา ที�บุคคล่ผูู้้เป็นมิจฉาทิฏฐีินิมนต์แล่้ว, การประชืุ่มใหญ่ ย่อมมี.

 หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชื่ตกะ  สตฺถริ ล่ักขณะใน นิมนฺติเตๆ ล่ักขณกิริยา  มิจฺฉาทิฏฺฐีิเกน  

วิเสสนะของ ปุคฺคเล่นๆ อนภิิหิตกัตตาใน นิมนฺติเต,  มหนฺโต วิเสสนะของ สนฺนิปาโตๆ 

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ

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

๗๕. มิจฺฉาทิฏฺฅิกาปิ  “สมณสฺส  โคตมสฺส  วิปฺปการํ  ปสฺสิสฺสามาติ  สนฺนิปตนฺติ ฯ

 มิจฺฉาทิฏฺฅิกาปิ  (ชื่นา)  “(มยํ)  สมณสฺส  โคตมสฺส  วิปฺปการํ  ปสฺสิสฺสามาติ  (จินฺตเนน)   

สนฺนิปตนฺติ ฯ

 (ชนฺา) อ.ชื่น ท.  มิจฺฺฉาทิิฏฺฺกิาปิ แม้ผูู้้มีความเห็นผู้ิด  สนฺฺนฺิปตฺนฺฺตฺิ ย่อมประชืุ่มกัน   

(จฺินฺฺตฺเนฺนฺ) ด้วยอันคิด  อิตฺิ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  ปสฺสิสฺสาม จักดู  วิิปฺปการํ  

ซึ�งประการอันแปล่ก  สมณสฺส แก่พระสมณะ  โคตฺมสฺส ผูู้้โคดม”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 แม้พวกชื่นผูู้้เป็นมิจฉาทิฏฐีิ ย่อมประชืุ่มกัน ด้วยความคิดว่า “พวกเราจักดูประการ 



190 ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุปผ

อันแปล่กของพระสมณะโคดม”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มิจฺฉาทิฏฺกิาๆ วิเสสนะของ ชื่นาๆ สุทธกัตตาใน  

สนฺนิปตนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มยํ สุทธกัตตาใน ปสฺสิสฺสามๆ อาขยาตบท-

กัตตุวาจก  สมณสฺส สามีสัมพันธะใน วิปฺปการํ  โคตมสฺส วิเสสนะของ สมณสฺส   

วิปฺปการํ อวุตตกัมมะใน ปสฺสิสฺสาม”  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณะใน  

สนฺนิปตนฺติ ฯ

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

๗๖. สมฺมาทิฏฺฅิกาปิ  “อชืฺ่ชื่  สตฺถา  มหาธมฺมเทสนํ  เทเสสฺสติ,  พุทฺธวิสยํ  พุทฺธล่ีฬฺหํ   

อุปธาเรสฺสามาติ  สนฺนิปตนฺติ ฯ

 สมฺมาทิฏฺฅิกาปิ  (ชื่นา)  “อชืฺ่ชื่  สตฺถา  มหาธมฺมเทสนํ  เทเสสฺสติ,  (มยํ)  พุทฺธวิสยํ  พุทฺธล่ีฬฺหํ   

อุปธาเรสฺสามาติ  (จินฺตเนน)  สนฺนิปตนฺติ ฯ

 (ชนฺา) อ.ชื่น ท.  สมฺมาทิิฏฺฺกิาปิ แม้ผูู้้มีความเห็นชื่อบ  สนฺฺนฺิปตฺนฺฺตฺิ ย่อมประชืุ่มกัน  

(จฺินฺฺตฺเนฺนฺ) ด้วยอันคิด  อิตฺิ ว่า  “อชฺช ในวันนี้  สตฺฺถุา อ.พระศาสดา  เทิเสสฺสตฺิ จัก

แสดง  มหาธมฺมเทิสนฺํ ซึ�งพระธรรมเทศนาอันใหญ่,  (มยํ) อ.เรา ท.  อุปธาเรสฺสาม 

จักใคร่ครวญ  พุทิฺธวิสยํ ซึ�งวิสัยของพระพุทธเจ้า  พุทิฺธลีฬฺหํ ซึ�งการเย่้องกรายของ

พระพุทธเจ้า”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 แม้พวกชื่นผูู้้เป็นสัมมาทิฏฐีิ ก็ประชืุ่มกันด้วยความคิดว่า “วันนี้ พระศาสดาจักแสดง

มหาธรรมเทศนา, พวกเราจักใคร่ครวญพุทธวิสัย พุทธล่ีล่า”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สมฺมาทิฏฺกิาๆ วิเสสนะของ ชื่นาๆ สุทธกัตตาใน  

สนฺนิปตนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อชืฺ่ชื่ กาล่สัตตมีใน เทเสสฺสติ  สตฺถา สุทธกัตตา 

ใน เทเสสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มหาธมฺมเทสนํ อวุตตกัมมะใน เทเสสฺสติ,  มยํ 

สุทธกัตตาใน อุปธาเรสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พุทฺธวิสยํ ก็ดี  พุทฺธล่ีฬฺหํ ก็ดี 

อวุตตกัมมะใน อุปธาเรสฺสาม”  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณะใน สนฺนิปตนฺติ ฯ 

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

๗๗. ปุนทิวเส  สตฺถา  ปญฺฺจหิ  ภิิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  ครหทินฺนสฺส  เคหทฺวารํ  อคมาสิ ฯ
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 ปุนฺทิิวเส ในวันรุ่งขึ้น  สตฺฺถุา อ.พระศาสดา  อคมาสิ ได้เสด็จไปแล่้ว  เคหทิฺวารํ  

สู่ประตูแห่งเร่อน  ครหทิินฺฺนฺสฺส ของครหทิน  สทิฺธึ กับ  ภิกฺขุสเตฺหิ ด้วยร้อยแห่งภิิกษุ 

ท.  ปญฺฺจฺหิ ห้า ฯ

 วันรุ่งขึ้น พระศาสดาเสด็จไปประตูเร่อนของครหทิน พร้อมกับภิิกษุ ๕๐๐ รูป.

 ปุนทิวเส กาล่สัตตมีใน อคมาสิ  สตฺถา สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ปญฺฺจหิ วิเสสนะของ ภิิกฺขุสเตหิๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน อคมาสิ  

ครหทินฺนสฺส สามีสัมพันธะใน เคหทฺวารํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อคมาสิ ฯ

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

๗๘. โส  เคหา  นิกฺขมิตฺวา  ปญฺฺจปติฏฺฅิเตน  วนฺทิตฺวา  ปุรโต  อญฺฺชื่ล่ึ  ปคฺคยฺห  ฅิโต   

จินฺเตสิ  “ภินฺเต  ‘ตุมฺเห  กิร  อตีตาทิเภิทํ  สพฺพํ  ชื่านาถ,  สตฺตานํ  โสฬสหากาเรหิ   

จิตฺตํ  ปริจฺฉินฺทถาติ  เอวํ  ตุมฺหากํ  อุปฏฺฅาเกน  มยฺหํ  กถิตํ;  สเจ  ชื่านาถ,  มยฺหํ  เคหํ  

มา  ปวิสถ,  ปวิฏฺฅานํ  หิ  โว  เนว  ยาคุ  อตฺถิ  น  ภิตฺตาทีนิ,  สพฺเพ  โข  ปน  ตุมฺเห  

องฺคารกาสุยํ  ปาเตตฺวา  นิคฺคณฺหิสฺสามีติ;  เอวํ  จินฺเตตฺวา  สตฺถุ  ปตฺตํ  คเหตฺวา   

“อิโต  เอตุ  ภิควาติ  วตฺวา  “ภินฺเต  อมฺหากํ  เคหํ  อาคตานํ  วตฺตํ  ญฺตฺวา  อาคนฺตํุ 

วฏฺฏตีติ  อาห ฯ

 โส  (ครหทินฺโน)  เคหา  นิกฺขมิตฺวา  ปญฺฺจปติฏฺฅิเตน  วนฺทิตฺวา  ปุรโต  อญฺฺชื่ล่ึ  ปคฺคยฺห  ฅิโต   

จินฺเตสิ  “ภินฺเต  ‘ตุมฺเห  กิร  อตีตาทิเภิทํ  สพฺพํ  (การณํ)  ชื่านาถ,  (ตุมฺเห)  สตฺตานํ  โสฬสหิ   

อากาเรหิ  จิตฺตํ  ปริจฺฉินฺทถาติ  เอวํ  (วจนํ)  ตุมฺหากํ  อุปฏฺฅาเกน  มยฺหํ  กถิตํ;  สเจ  (ตุมฺเห)   

ชื่านาถ,  (ตุมฺเห)  มยฺหํ  เคหํ  มา  ปวิสถ,  ปวิฏฺฅานํ  หิ  โว  เนว  ยาคุ  อตฺถิ,  น  (ปวิฏฺานํ  

โว)  ภิตฺตาทีนิ  (อาหารวตฺถูนิ  สนฺติ),  (อหํ)  สพฺเพ  โข  ปน  ตุมฺเห  องฺคารกาสุยํ  ปาเตตฺวา   

นิคฺคณฺหิสฺสามีติ;  (โส  ครหทินฺโน)  เอวํ  จินฺเตตฺวา  สตฺถุ  ปตฺตํ  คเหตฺวา  “อิโต  (ปสฺสโต)  เอตุ  

ภิควาติ  วตฺวา  “ภินฺเต  อมฺหากํ  เคหํ  อาคตานํ  (ตุมฺหากํ)  วตฺตํ  ญฺตฺวา  อาคนฺตํุ  วฏฺฏตีติ  อาห ฯ

 โส  (ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทินนั้น  นฺิกฺขมิตฺฺวา ออกไปแล่้ว  เคหา จากเร่อน  วนฺฺทิิตฺฺวา 

ถวายบังคมแล่้ว  ปญฺฺจฺปตฺิฏฺฺเิตฺนฺ ด้วยอันตั้งไว้เฉพาะซึ�งองค์ห้า  ปคฺคยฺห  โิตฺ ย่น

ประคองแล่้ว  อญฺฺชลึ ซึ�งอัญชื่ล่ี  ปุรโตฺ ในที�ข้างพระพักตร์  จฺินฺฺเตฺสิ คิดแล่้ว  อิตฺิ ว่า  

“ภนฺฺเตฺ ข้าแต่พระองค์ผูู้้เจริญ  เอวํ  (วจฺนฺํ) อ.คําอย่างนี้  อิตฺิ ว่า  ‘กิร ได้ยินว่า  ตฺุมฺเห 
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อ.พระองค์  ชานฺาถุ ย่อมรู้  (การณํ) ซึ�งเหตุ  สพฺพํ ทั้งปวง  อตฺีตฺาทิิเภทิํ อันต่างด้วย

เหตุมีเหตุอันเป็นอดีตเป็นต้น,  (ตฺุมฺเห) อ.พระองค์  ปริจฺฺฉินฺฺทิถุ ขอจงกําหนด  จฺิตฺฺตฺํ  

ซึ�งจิต  สตฺฺตฺานฺํ ของสัตว์ ท.  อากาเรหิ ด้วยอาการ ท.  โสฬสหิ สิบหก’  อิตฺิ ดังนี้   

อุปฏฺฺาเกนฺ อันอุปัฏฐีาก  ตฺุมฺหากํ ของท่าน  กถุิตฺํ บอกแล่้ว  มยฺหํ แก่ข้าพระองค์,  

สเจฺ ถ้าว่า  (ตฺุมฺเห) อ.พระองค์  ชานฺาถุ ย่อมทรงรู้ไซร้,  (ตฺุมฺเห) อ.พระองค์  มา   

ปวิสถุ ขอจงอย่าเข้าไป  เคหํ สู่เร่อน  มยฺหํ ของข้าพระองค์,  หิ เพราะว่า  ยาคุ 

อ.ข้าวต้ม  เนฺว  อตฺฺถุิ ย่อมไม่มีนั�นเทียว  โว เพ่�อท่าน  ท.  ปวิฏฺฺานฺํ ผูู้้เข้าไปแล่้ว,  

(อาหารวตฺฺถุูนฺิ) อ.อาหารวัตถุ ท.  ภตฺฺตฺาทิีนฺิ มีข้าวสวยเป็นต้น  (โว) เพ่�อท่าน ท.   

(ปวิฏฺฺานฺํ) ผูู้้เข้าไปแล่้ว  นฺ  (สนฺฺตฺิ) ย่อมไม่มี,  ปนฺ ก็  (อหํ) อ.ข้าพระองค์  ตฺุมฺเห 

ยังท่าน ท.  สพฺเพ  โข ทั้งปวงแล่  ปาเตฺตฺฺวา ให้ตกไปแล่้ว  องฺคารกาสุยํ ในหลุ่ม

แห่งถ่านเพล่ิง  นฺิคฺคณฺหิสฺสามิ จักข่ม”  อิตฺิ ดังนี้;  (โส  ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทินนั้น   

จฺินฺฺเตฺตฺฺวา ครั้นคิดแล่้ว  เอวํ อย่างนี้  คเหตฺฺวา รับเอาแล่้ว  ปตฺฺตฺํ ซึ�งบาตร  สตฺฺถุุ  

ของพระศาสดา  วตฺฺวา กราบทูล่แล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ภควา อ.พระผูู้้มีพระภิาคเจ้า  เอตฺุ  

ขอจงมา  อิโตฺ  (ปสฺสโตฺ) แต่ข้างนี้”  อิตฺิ ดังนี้  อาห กราบทูล่แล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ภนฺฺเตฺ  

ข้าแต่พระองค์ผูู้้เจริญ  อมฺหากํ  เคหํ  อาคตฺานฺํ  (ตฺุมฺหากํ)  วตฺฺตฺํ  ฃตฺฺวา  อาคนฺฺตฺํุ 

อ.อัน- อันพระองค์ ท. ผูู้้มาแล่้ว สู่เร่อน ของข้าพระองค์ ท. รู้ ซึ�งธรรมเนียม -แล่้วจึงมา  

วฏฺฺฏฺตฺิ ย่อมควร”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ครหทินออกจากเร่อน ถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐี์ ย่นประคองอัญชื่ล่ีข้างพระ

พักตร์ คิดว่า “ข้าแต่พระองค์ผูู้้เจริญ คําอย่างนี้ว่า ‘ได้ยินว่า พระองค์ทรงทราบเหตุ

ทั้งปวง อันต่างด้วยเหตุที�ผู้่านมาแล่้วเป็นต้น, พระองค์ย่อมกําหนดจิตของเหล่่าสัตว์ 

ด้วยอาการ ๑๖ อย่าง’ ดังนี้ อุปัฏฐีากของพระองค์บอกแก่ข้าพระองค์; ถ้าพระองค์ย่อม

ทรงทราบไซร้, ขอพระองค์จงอย่าเสด็จเข้าไปสู่เร่อนของข้าพระองค์, เพราะว่า ข้าว

ยาคู ย่อมไม่มีเล่ย สําหรับพระองค์ผูู้้เสด็จเข้าไปแล่้ว, ข้าวสวยเป็นต้น ก็ไม่มี สําหรับ

พระองค์ผูู้้เสด็จเข้าไปแล่้ว, ก็ ข้าพระองค์ จะให้พวกท่านทั้งหมดแล่ ตกล่งไปในหลุ่ม

ถ่านเพล่ิง แล่้วจักข่ม” ดังนี้ ครั้นคิดอย่างนี้แล่้ว ก็รับบาตรของพระศาสดา กราบทูล่ว่า 

“ขอพระผูู้้มีพระภิาคเจ้า จงเสด็จมาข้างนี้” แล่้วกราบทูล่ว่า “ข้าแต่พระองค์ผูู้้เจริญ การ

ที�พระองค์ทั้งหล่ายผูู้้เสด็จมาสู่เร่อนของข้าพระองค์ทั้งหล่าย รู้ธรรมเนียม แล่้วจึงมา 

ย่อมควร”.
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   โส วิเสสนะของ ครหทินฺโนๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิ แล่ะ อาห  จินฺเตสิ ก็ดี  อาห ก็ดี 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เคหา อปาทานใน นิกฺขมิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน วนฺทิตฺวา  

ปญฺฺจปติฏฺเิตน กรณะใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ปคฺคยฺห  ปุรโต วิสยาธาระ 

ใน ปคฺคยฺห  อญฺฺชื่ล่ึ อวุตตกัมมะใน ปคฺคยฺหๆ สมานกาล่กิริยาใน โิตๆ วิเสสนะของ  

ครหทินฺโน  “ภินฺเต อาล่ปนะ  กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ชื่านาถๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตีตาทิเภิทํ ก็ดี  สพฺพํ ก็ดี วิเสสนะของ การณํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน ชื่านาถ,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ปริจฺฉินฺทถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺตานํ  

สามีสัมพันธะใน จิตฺตํ  โสฬสหิ วิเสสนะของ อากาเรหิๆ กรณะใน ปริจฺฉินฺทถ  จิตฺตํ 

อวุตตกัมมะใน ปริจฺฉินฺทถ”  อิติศัพท์ สรูปะใน เอวํๆ วิเสสนะของ วจนํๆ วุตตกัมมะใน 

กถิตํๆ กิตบทกัมมวาจก  ตุมฺหากํ สามีสัมพันธะใน อุปฏฺาเกนๆ อนภิิหิตกัตตาใน กถิตํ  

มยฺหํ สัมปทานใน กถิตํ,  สเจ ปริกัปปัตถะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ชื่านาถๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ปวิสถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน 

เคหํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสถ  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน ปวิสถ,  หิศัพท์ เหตุโชื่ตกะ  

ยาคุ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปวิฏฺานํ วิเสสนะของ โวๆ สัมปทาน

ใน อตฺถิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นๆ ศัพท์ ปฏิเสธะใน อตฺถิ,  ภิตฺตาทีนิ วิเสสนะ

ของ อาหารวตฺถูนิๆ สุทธกัตตาใน สนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน 

สนฺติ  ปวิฏฺานํ วิเสสนะของ โวๆ สัมปทานใน สนฺติ,  ปนศัพท์ วากยารัมภิโชื่ตกะ  

อหํ สุทธกัตตาใน นิคฺคณฺหิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สพฺเพ วิเสสนะของ ตุมฺเห   

โขศัพท์ วจนาล่ังการะ  ตุมฺเห การิตกัมมะใน ปาเตตฺวา  องฺคารกาสุยํ วิสยาธาระใน  

ปาเตตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน นิคฺคณฺหิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ;   

โส วิเสสนะของ ครหทินฺโนๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยา- 

วิเสสนะใน จินฺเตตฺวาๆ ล่ักขณัตถะ  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน ปตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน  

คเหตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน วตฺวา  “ภิควา สุทธกัตตาใน เอตุๆ อาขยาตบทกัตตุ-

วาจก  อิโต วิเสสนะของ ปสฺสโตๆ วิสยาธาระใน เอตุ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ  

ปุพพกาล่กิริยาใน อาห  “ภินฺเต อาล่ปนะ  อาคนฺตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อมฺหากํ สามีสัมพันธะใน เคหํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อาคตานํๆ วิเสสนะ

ของ ตุมฺหากํๆ ฉัฏฐีีอนภิิหิตกัตตาใน อาคนฺตุํ  วตฺตํ อวุตตกัมมะใน ฃตฺวาๆ ปุพพกาล่-

กิริยาใน อาคนฺตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ
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๗๙. “กึ  กาตํุ  วฏฺฏติ  อาวุโสติ ฯ

 (สตฺถา)  “(อมฺเหหิ)  กึ  กาตํุ  วฏฺฏติ  อาวุโสติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พระศาสดา  (ปุจฺฺฉิ) ตรัสถามแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อาวุโส ดูก่อนท่านผูู้้มีอายุ   

(อมฺเหหิ)  กึ  กาตฺุํ อ.อัน- อันเรา ท. -กระทํา ซึ�งอะไร  วฏฺฺฏฺตฺิ ย่อมควร”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสถามว่า “ท่านผูู้้มีอายุ การที�พวกเราทําอะไร จึงจะควร”.

 สตฺถา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาวุโส อาล่ปนะ  กาตุํ ตุมัตถ- 

กัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺเหหิ อนภิิหิตกัตตาใน กาตุํ  กึ อวุตต- 

กัมมะใน กาตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๘๐. “เอเกกสฺส  ปวิสิตฺวา  ปุรโต  คนฺตฺวา  นิสินฺนกาเล่  ปจฺฉา  อญฺฺเญฺน  อาคนฺตํุ   

วฏฺฏตีติ ฯ

 (ครหทินฺโน)  “เอเกกสฺส  (ภิิกฺขุโน)  ปวิสิตฺวา  ปุรโต  คนฺตฺวา  นิสินฺนกาเล่  ปจฺฉา  อญฺฺเญฺน   

(ภิิกฺขุนา)  อาคนฺตํุ  วฏฺฏตีติ  (อาห) ฯ

 (ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทิน  (อาห) กราบทูล่แล่้ว  อิตฺิ ว่า  “เอเกกสฺส  (ภิกฺขุโนฺ)  ปวิสิตฺฺวา   

ปุรโตฺ  คนฺฺตฺฺวา  นฺิสินฺฺนฺกาเล  ปจฺฺฉา  อญฺฺเฃนฺ  (ภิกฺขุนฺา)  อาคนฺฺตฺํุ อ.อัน- อันภิิกษุรูป

อ่�น -มา ในภิายหล่ัง ในกาล่- แห่งภิิกษุ รูปหนึ�งๆ  เข้าไปแล่้ว ไป -แล่้วจึงนั�ง ในที�ข้าง

หน้า  วฏฺฺฏฺตฺิ ย่อมควร”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ครหทินกราบทูล่ว่า “การที�ภิิกษุรูปอ่�นมา ในกาล่ที�ภิิกษุรูปหนึ�งๆ เข้าไป แล่้วไปนั�งในที�

ข้างหน้า จึงควร”

 ครหทินฺโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาคนฺตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอเกกสฺส วิเสสนะของ ภิิกฺขุโนๆ สามีสัมพันธะใน นิสินฺนกาเล่  

ปวิสิตฺวา ปุพพกาล่กิริยาใน คนฺตฺวา  ปุรโต วิสยาธาระใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน 

นิสินฺน-  นิสินฺนกาเล่ กาล่สัตตมีใน อาคนฺตุํ  ปจฺฉา กาล่สัตตมีใน อาคนฺตุํ  อญฺฺเฃน  

วิเสสนะของ ภิิกฺขุนาๆ อนภิิหิตกัตตาใน อาคนฺตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

 ................................................................................................................................
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๘๑. เอวํ  กิรสฺส  อโหสิ  “ปุรโต  คจฺฉนฺตํ  องฺคารกาสุยํ  ปติตํ  ทิสฺวา  อวเสสา   

นาคจฺฉิสฺสนฺติ,  เอเกกเมว  ปาเตตฺวา  นิคฺคณฺหิสฺสามีติ ฯ

 เอวํ  (จินฺตนํ)  กิร  อสฺส  (ครหทินฺนสฺส)  อโหสิ  “ปุรโต  คจฺฉนฺตํ  องฺคารกาสุยํ  ปติตํ  (ภิิกฺขุํ)   

ทิสฺวา  อวเสสา  (ภิิกฺขู)  น  อาคจฺฉิสฺสนฺติ,  (อหํ)  เอเกกํ  เอว  (ภิิกฺขุํ)  ปาเตตฺวา   

นิคฺคณฺหิสฺสามีติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  เอวํ  (จฺินฺฺตฺนฺํ) อ.ความคิดอย่างนี้  อิตฺิ ว่า  “(ภิกฺขู) อ.ภิิกษุ ท.  อวเสสา 

ผูู้้เหล่่อล่ง  ทิิสฺวา เห็นแล่้ว  (ภิกฺขุํ) ซึ�งภิิกษุ  คจฺฺฉนฺฺตฺํ ผูู้้ไปอยู่  ปุรโตฺ ในที�ข้างหน้า  

ปตฺิตฺํ ผูู้้ตกไปแล่้ว  องฺคารกาสุยํ ในหลุ่มแห่งถ่านเพล่ิง  นฺ  อาคจฺฺฉิสฺสนฺฺตฺิ จักไม่มา,  

(อหํ) อ.เรา  (ภิกฺขุํ) ยังภิิกษุ  เอเกกํ  เอว ผูู้้ผูู้้เดียวเทียว  ปาเตฺตฺฺวา ให้ตกไปแล่้ว  

นฺิคฺคณฺหิสฺสามิ จักข่ม”  อิตฺิ ดังนี้  อโหสิ ได้มีแล่้ว  อสฺส  (ครหทิินฺฺนฺสฺส) แก่ครหทิน

นั้น ฯ

 ได้ยินว่า ครหทินนั้น ได้ความคิดอย่างนี้ว่า “พวกภิิกษุที�เหล่่อ เห็นภิิกษุผูู้้กําล่ังเดินไป

ข้างหน้า ตกล่งไปในหลุ่มถ่านเพล่ิง จักไม่มา, เรา จักให้ภิิกษุรูปเดียวเท่านั้น ตกล่งไป 

แล่้วจักข่ม”.

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เอวํ วิเสสนะของ จินฺตนํๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ ครหทินฺนสฺสๆ สัมปทานใน อโหสิ  “อวเสสา วิเสสนะ

ของ ภิิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน อาคจฺฉิสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุรโต วิสยาธาระใน 

คจฺฉนฺตํๆ ก็ดี  ปติตํ ก็ดี วิเสสนะของ ภิิกฺขุํ  องฺคารกาสุยํ วิสยาธาระใน ปติตํ  ภิิกฺขุํ  

อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อาคจฺฉิสฺสนฺติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน  

อาคจฺฉิสฺสนฺติ,  อหํ สุทธกัตตาใน นิคฺคณฺหิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ เอเกกํๆ วิเสสนะของ ภิิกฺขุํๆ การิตกัมมะใน ปาเตตฺวาๆ ปุพพกาล่-

กิริยาใน นิคฺคณฺหิสฺสามิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน เอวํ  จินฺตนํ ฯ

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

๘๒. สตฺถา  “สาธูติ  วตฺวา  เอกโกว  ปาวิสิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พระศาสดา  วตฺฺวา ตรัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “สาธุ อ.ดีล่ะ”  อิตฺิ ดังนี้  เอกโกว  

ผูู้้ผูู้้เดียวเทียว  ปาวิสิ ได้เสด็จเข้าไปแล่้ว ฯ
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 พระศาสดาตรัสว่า “สาธุ” พระองค์เดียวเท่านั้น ได้เสด็จเข้าไป.

 สตฺถา สุทธกัตตาใน ปาวิสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สาธุ สัมปฏิจฉนัตถล่ิงคัตถะ”   

อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ปาวิสิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

เอกโกๆ วิเสสนะของ สตฺถา ฯ

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

๘๓. ครหทินฺโน  องฺคารกาสุํ  ปตฺวา  อปสกฺกิตฺวา  ฅิโต  “ปุรโต  ยาถ  ภินฺเตติ  อาห ฯ

 ครหทินฺโน  องฺคารกาสุํ  ปตฺวา  อปสกฺกิตฺวา  ฅิโต  “(ตุมฺเห)  ปุรโต  ยาถ  ภินฺเตติ  อาห ฯ

 ครหทิินฺฺโนฺ อ.ครหทิน  ปตฺฺวา ถึงแล่้ว  องฺคารกาสุํ ซึ�งหลุ่มแห่งถ่านเพล่ิง  อปสกฺกิตฺฺวา  

ถอยไปแล่้ว  โิตฺ ย่นแล่้ว  อาห กราบทูล่แล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ภนฺฺเตฺ ข้าแต่พระองค์ผูู้้เจริญ  

(ตฺุมฺเห) อ.พระองค์  ยาถุ ขอจงเสด็จไป  ปุรโตฺ ในที�ข้างหน้า”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ครหทินถึงหลุ่มถ่านเพล่ิงแล่้ว ก็ถอยย่น กราบทูล่ว่า “ข้าแต่พระองค์ผูู้้เจริญ ขอพระองค์ 

จงเสด็จไปในที�ข้างหน้า”.

 ครหทินฺโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  องฺคารกาสุํ สัมปาปุณียกัมมะ 

ใน ปตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อปสกฺกิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน โิตๆ วิเสสนะของ 

ครหทินฺโน  “ภินฺเต อาล่ปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ยาถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุรโต 

วิสยาธาระใน ยาถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๘๔. อถ  สตฺถา  องฺคารกาสุมตฺถเก  ปาทํ  ปสาเรสิ,  กิล่ญฺฺชื่ํ  อนฺตรธายิ,  องฺคารกาสุํ   

ภิินฺทิตฺวา  จกฺกมตฺตานิ  ปทุมานิ  อุฏฺฅหึสุ ฯ

 อถุ ครั้งนั้น  สตฺฺถุา อ.พระศาสดา  ปสาเรสิ ทรงเหยียดออกแล่้ว  ปาทิํ ซึ�งพระบาท   

องฺคารกาสุมตฺฺถุเก บนที�สุดแห่งหลุ่่มแห่งถ่านเพล่ิง,  กิลญฺฺชํ อ.เส่�อล่ําแพน  อนฺฺตฺรธายิ 

หายไปแล่้ว,  ปทิุมานฺิ อ.ดอกปทุม ท.  จฺกฺกมตฺฺตฺานฺิ อันมีล่้อเป็นประมาณ  อุฏฺฺหึสุ 

ผูุ้ดขึ้นแล่้ว  ภินฺฺทิิตฺฺวา ทําล่าย  องฺคารกาสุํ ซึ�งหลุ่มแห่งถ่านเพล่ิง ฯ

 ทีนั้น พระศาสดาทรงเหยียดพระบาทออกไปบนที�สุดแห่งหลุ่มถ่านเพล่ิง, เส่�อล่ําแพน 

หายไป, ดอกปทุมทั้งหล่าย ขนาดเท่าล่้อ ก็ผูุ้ดขึ้น ทําล่ายหลุ่มถ่านเพล่ิง.
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 อถ กาล่สัตตมี  สตฺถา สุทธกัตตาใน ปสาเรสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  องฺคารกาสุ-

มตฺถเก วิสยาธาระใน ปสาเรสิ  ปาทํ อวุตตกัมมะใน ปสาเรสิ,  กิล่ญฺฺชื่ํ สุทธกัตตาใน 

อนฺตรธายิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  จกฺกมตฺตานิ วิเสสนะของ ปทุมานิๆ สุทธกัตตาใน 

อุฏฺหึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  องฺการกาสุํ อวุตตกัมมะใน ภิินฺทิตฺวาๆ กิริยาวิเสสนะ

ใน อุฏฺหึสุ ฯ

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

๘๕. สตฺถา  ปทุมกณฺณิกา  อกฺกมนฺโต  คนฺตฺวา  ปญฺฺญฺตฺตพุทฺธาสเน  นิสีทิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พระศาสดา  อกฺกมนฺฺโตฺ ทรงเหยียบอยู่  ปทิุมกณฺณิกา ซึ�งชื่่อแห่งดอกปทุม 

ท.  คนฺฺตฺฺวา เสด็จไปแล่้ว  นฺิสีทิิ ประทับนั�งแล่้ว  ปญฺฺฃตฺฺตฺพุทิฺธาสเนฺ บนอาสนะ 

ของพระพุทธเจ้าอันบุคคล่ปูล่าดแล่้ว ฯ

 พระศาสดา ทรงเหยียบชื่่อดอกปทุม เสด็จไป ประทับนั�งบนพุทธอาสน์ที�เขาปูล่าดไว้.

 สตฺถา สุทธกัตตาใน นิสีทิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปทุมกณฺณิกา อวุตตกัมมะใน 

อกฺกมนฺโตๆ อัพภิันตรกิริยาของ สตฺถา  คนฺตฺวา ปุพพกาล่กิริยาใน นิสีทิ  ปญฺฺฃตฺต-

พุทฺธาสเน อุปสิเล่สิกาธาระใน นิสีทิ ฯ

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

๘๖. ภิิกฺขูปิ  ตเถว  คนฺตฺวา  อาสเน  นิสีทึสุ ฯ

 ภิกฺขูปิ แม้ อ.ภิิกษุ ท.  คนฺฺตฺฺวา ไปแล่้ว  ตฺถุา  เอว เหม่อนอย่างนั้นนั�นเทียว  นฺิสีทิึสุ 

นั�งแล่้ว  อาสเนฺ บนอาสนะ ฯ

 แม้พวกภิิกษุ ไปแล่้ว ก็นั�งบนอาสนะ เหม่อนอย่างนั้นนั�นแหล่ะ.

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ภิิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน นิสีทึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตถาๆ กิริยาวิเสสนะใน นิสีทึสุ  คนฺตฺวา ปุพพกาล่กิริยาใน 

นิสีทึสุ  อาสเน อุปสิเล่สิกาธาระใน นิสีทึสุ ฯ

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

๘๗. ครหทินฺนสฺส  กายโต  ฑาโห  อุฏฺฅหิ ฯ

 ฑาโห อ.ความเร่าร้อน  อุฏฺฺหิ ตั้งขึ้นแล่้ว  กายโตฺ จากกาย  ครหทิินฺฺนฺสฺส ของครห-



198 ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุปผ

ทิน ฯ

 ความเร่าร้อน ตั้งขึ้นจากกายของครหทิน.

 ฑาโห สุทธกัตตาใน อุฏฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ครหทินฺนสฺส สามีสัมพันธะใน 

กายโตๆ อปาทานใน อุฏฺหิ ฯ

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

๘๘. โส  เวเคน  คนฺตฺวา  สิริคุตฺตํ  อุปสงฺกมิตฺวา  “สามิ  ตาณํ  เม  โหหีติ  อาห ฯ

 โส  (ครหทินฺโน)  เวเคน  คนฺตฺวา  สิริคุตฺตํ  อุปสงฺกมิตฺวา  “(ตฺวํ)  สามิ  ตาณํ  เม  โหหีติ  อาห ฯ

 โส  (ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทินนั้น  คนฺฺตฺฺวา ไปแล่้ว  เวเคนฺ โดยเร็ว  อุปสงฺกมิตฺฺวา 

เข้าไปหาแล่้ว  สิริคุตฺฺตฺํ ซึ�งสิริคุต  อาห กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  (ตฺฺวํ) 

อ.ท่าน  ตฺาณํ เป็นที�ต้านทาน  เม แก่กระผู้ม  โหหิ ขอจงเป็น”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ครหทินนั้น ไปโดยเร็ว เข้าไปหาสิริคุต แล่้วกล่่าวว่า “นาย ขอท่าน จงเป็นที�ต้านทาน 

แก่กระผู้มเถิด”.

 โส วิเสสนะของ ครหทินฺโนๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เวเคน  

ตติยาวิเสสนะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อุปสงฺกมิตฺวา  สิริคุตฺตํ อวุตตกัมมะใน  

อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน อาห  “สามิ อาล่ปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน โหหิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตาณํ วิกติกัตตาใน โหหิ  เม สัมปทานใน ตาณํ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ

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

๘๙. “กิเมตนฺติ ฯ  

 (สิริคุตฺโต)  “กึ  เอตํ  (วตฺถุ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (สิริคุตฺฺโตฺ) อ.สิริคุต  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “เอตฺํ  (วตฺฺถุุ) อ.เร่�องนั�น  กึ อะไร”  อิตฺิ 

ดังนี้ ฯ

 สิริคุตกล่่าวว่า “เร่�องนั�น อะไร ?”.

 สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “กึ ก็ดี  เอตํ ก็ดี วิเสสนะของ 
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วตฺถุๆ ล่ิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๙๐. “ปญฺฺจนฺนํ  ภิิกฺขุสตานํ  เคเห  ยาคุ  วา  ภิตฺตาทีนิ  วา  นตฺถิ,  กึ  นุ  โข  กโรมีติ ฯ  

 (ครหทินฺโน)  “ปญฺฺจนฺนํ  ภิิกฺขุสตานํ  เคเห  ยาคุ  วา  ภิตฺตาทีนิ  (อาหารวตฺถูนิ)  วา  นตฺถิ,  (อหํ)  

กึ  นุ  โข  กโรมีติ  (อาห) ฯ

 (ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทิน  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ยาคุ  วา อ.ข้าวต้ม หร่อ   

ภตฺฺตฺาทิีนฺิ  (อาหารวตฺฺถุูนฺิ)  วา หร่อว่า อ.อาหารวัตถุ ท. มีข้าวสวยเป็นต้น  เคเห 

ในเร่อน  ภิกฺขุสตฺานฺํ เพ่�อร้อยแห่งภิิกษุ ท.  ปญฺฺจฺนฺฺนฺํ ห้า  นฺตฺฺถุิ ย่อมไม่มี,  (อหํ) 

อ.กระผู้ม  กโรมิ จะกระทํา  กึ  นฺุ  โข อย่างไรหนอแล่”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ครหทินกล่่าวว่า “ข้าวต้มหร่อข้าวสวยเป็นต้น ในเร่อน เพ่�อภิิกษุ ๕๐๐ รูป ไม่มี, กระผู้ม

จะทําอย่างไรกันเล่่า ?”

 ครหทินฺโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ยาคุ ก็ดี  อาหารวตฺถูนิ ก็ดี 

สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  ปญฺฺจนฺนํ วิเสสนะของ ภิิกฺขุสตานํๆ สัมปทาน

ใน นตฺถิ  เคเห วิสยาธาระใน ยาคุ แล่ะ อาหารวตฺถูนิ  ภิตฺตาทีนิ วิเสสนะของ อาหาร-

วตฺถูนิ  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ยาคุ แล่ะ ภิตฺตาทีนิ  อาหารวตฺถูนิ,  อหํ  

สุทธกัตตาใน กโรมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  นุศัพท์ สังกัปปัตถะ  

โขศัพท์ วจนาล่ังการะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๙๑. “กึ  ปน  ตยา  กตนฺติ ฯ

 (สิริคุตฺโต)  “กึ  (กมฺมํ)  ปน  ตยา  กตนฺติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

   (สิริคุตฺฺโตฺ) อ.สิริคุต  (ปุจฺฺฉิ) ถามแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ปนฺ ก็  กึ  (กมฺมํ) อ.กรรมอะไร  ตฺยา 

อันท่าน  กตฺํ กระทําแล่้ว”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 สิริคุตถามว่า “ก็ ท่านทํากรรมอะไรไว้เล่่า ?”.

 สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปนศัพท์ วากยารัมภิโชื่ตกะ   

กึ วิเสสนะของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบทกัมมวาจก  ตยา อนภิิหิตกัตตาใน กตํ”  
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อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๙๒. “อหํ  ทฺวินฺนํ  เคหานํ  อนฺตเร  มหนฺตํ  อาวาฏํ  องฺคารปูรํ  กาเรสึ  ‘ตตฺถ  ปาเตตฺวา 

นิคฺคณฺหิสฺสามีติ;  อถ  นํ  ภิินฺทิตฺวา  มหาปทุมานิ  อุฏฺฅหึสุ,  สพฺเพ  ปทุมกณฺณิกา   

อกฺกมิตฺวา  คนฺตฺวา  ปญฺฺญฺตฺตาสเน  นิสินฺนา,  อิทานิ  กึ  กโรมีติ ฯ  

 (ครหทินฺโน)  “อหํ  (ปุคฺคล่ํ)  ทฺวินฺนํ  เคหานํ  อนฺตเร  มหนฺตํ  อาวาฏํ  องฺคารปูรํ  กาเรสึ  ‘(อหํ   

ภิิกฺขู)  ตตฺถ  (อาวาเฏ)  ปาเตตฺวา  นิคฺคณฺหิสฺสามีติ  (จินฺตเนน);  อถ  (ภิาเว  สนฺเต),  นํ   

(อาวาฏํ)  ภิินฺทิตฺวา  มหาปทุมานิ  อุฏฺฅหึสุ,  สพฺเพ  (ภิิกฺขู)  ปทุมกณฺณิกา  อกฺกมิตฺวา  คนฺตฺวา   

ปญฺฺญฺตฺตาสเน  นิสินฺนา,  (อหํ)  อิทานิ  กึ  กโรมีติ  (อาห) ฯ

 (ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทิน  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อหํ อ.กระผู้ม  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล่  

กาเรสึ ให้กระทําแล่้ว  อาวาฏฺํ ซึ�งหลุ่ม  มหนฺฺตฺํ อันใหญ่  อนฺฺตฺเร ในระหว่าง  เคหานฺํ 

แห่งเร่อน ท.  ทิฺวินฺฺนฺํ สอง  องฺคารปูรํ ให้เต็มด้วยถ่านเพล่ิง  (จฺินฺฺตฺเนฺนฺ) ด้วยอันคิด  

อิตฺิ ว่า  ‘(อหํ) อ.เรา  (ภิกฺขู) ยังภิิกษุ ท.  ปาเตฺตฺฺวา ให้ตกไปแล่้ว  ตฺตฺฺถุ  (อาวาเฏฺ) 

ในหลุ่มนั้น  นฺิคฺคณฺหิสฺสามิ จักข่ม’  อิตฺิ ดังนี้;  อถุ  (ภาเว) ครั้นเม่�อความเป็นอย่าง 

นั้น  (สนฺฺเตฺ) มีอยู่,  มหาปทิุมานฺิ อ.ดอกปทุมใหญ่ ท.  ภินฺฺทิิตฺฺวา ทําล่ายแล่้ว  นฺํ   

(อาวาฏฺํ) ซึ�งหลุ่มนั้น  อุฏฺฺหึสุ ผูุ้ดขึ้นแล่้ว,  (ภิกฺขู) อ.ภิิกษุ ท.  สพฺเพ ทั้งปวง   

อกฺกมิตฺฺวา เหยียบแล่้ว  ปทิุมกณฺณิกา ซึ�งชื่่อแห่งดอกปทุม ท.  คนฺฺตฺฺวา ไปแล่้ว   

นฺิสินฺฺนฺา นั�งแล่้ว  ปญฺฺฃตฺฺตฺาสเนฺ บนอาสนะอันบุคคล่ปูล่าดแล่้ว,  (อหํ) อ.กระผู้ม   

กโรมิ จะกระทํา  กึ อย่างไร  อิทิานฺิ ในกาล่นี้”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ  

 ครหทินกล่่าวว่า “กระผู้มให้คนทําหลุ่มใหญ่ในระหว่างเร่อน ๒ หล่ัง ให้เต็มด้วยถ่าน

เพล่ิง ด้วยความคิดว่า ‘เราทําให้ภิิกษุทั้งหล่ายตกล่งในหลุ่มนั้น แล่้วจักข่ม’ ดังนี้; เม่�อ

เป็นเชื่่นนั้น ดอกปทุมใหญ่ทั้งหล่าย ผูุ้ดขึ้น ทําล่ายหลุ่มนั้น, ภิิกษุทั้งปวง เหยียบชื่่อ

ปทุมทั้งหล่ายไปนั�งบนอาสนะที�ปูล่าดไว้, บัดนี้ กระผู้มจะทําอย่างไร”.

 ครหทินฺโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ เหตุกัตตาใน กาเรสึๆ 

อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ปุคฺคล่ํ การิตกัมมะใน กาเรสึ  ทฺวินฺนํ วิเสสนะของ เคหานํๆ  

สามีสัมพันธะใน อนฺตเรๆ วิสยาธาระใน กาเรสึ  มหนฺตํ วิเสสนะของ อาวาฏํๆ อวุตต-
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กัมมะใน กาเรสึ  องฺคารปูรํ วิกติกัมมะใน กาเรสึ  ‘อหํ สุทธกัตตาใน นิคฺคณฺหิสฺสามิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภิิกฺขู การิตกัมมะใน ปาเตตฺวา  ตตฺถ วิเสสนะของ อาวาเฏๆ  

วิสยาธาระใน ปาเตตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน นิคฺคณฺหิสฺสามิ’  อิติศัพท์ สรูปะใน  

จินฺตเนน;  อถ วิเสสนะของ ภิาเวๆ ล่ักขณะใน สนฺเตๆ ล่ักขณกิริยา,  มหาปทุมานิ  

สุทธกัตตาใน อุฏฺหึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ อาวาฏํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน ภิินฺทิตฺวาๆ กิริยาวิเสสนะใน อุฏฺหึสุ,  สพฺเพ วิเสสนะของ ภิิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน 

นิสินฺนาๆ กิตบทกัตตุวาจก  ปทุมกณฺณิกา อวุตตกัมมะใน อกฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาล่- 

กิริยาใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน นิสินฺนา  ปญฺฺฃตฺตาสเน อุปสิเล่สิกาธาระใน  

นิสินฺนา,  อหํ สุทธกัตตาใน กโรมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิทานิ กาล่สัตตมีใน กโรมิ  

กึ อวุตตกัมมะใน กโรมิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๙๓. “นนุ  ตฺวํ  อิทาเนว  มยฺหํ  ‘เอตฺตกา  จาฏิโย  ยาคุยา  เอตฺตกา  ภิตฺตาทีนนฺติ   

ทสฺเสสีติ ฯ  

 (สิริคุตฺโต)  “นนุ  ตฺวํ  อิทานิ  เอว  มยฺหํ  ‘เอตฺตกา  จาฏิโย  ยาคุยา,  เอตฺตกา  (จาฏิโย)  ภิตฺตาทีนํ  

(อาหารวตฺถูนํ)’  อิติ  ทสฺเสสีติ  (อาห) ฯ

 (สิริคุตฺฺโตฺ) อ.สิริคุต  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ตฺฺวํ อ.ท่าน  ทิสฺเสสิ ย่อมแสดง  อิตฺิ 

ว่า  ‘จฺาฏฺิโย อ.ตุ่ม ท.  เอตฺฺตฺกา มีประมาณเท่านี้  ยาคุยา แห่งข้าวต้ม,  (จฺาฏฺิโย) อ.ตุ่ม 

ท.  เอตฺฺตฺกา มีประมาณเท่านี้  (อาหารวตฺฺถุูนฺํ) แห่งอาหารวัตถุ ท.  ภตฺฺตฺาทิีนฺํ มีข้าว

สวยเป็นต้น’  อิตฺิ ดังนี้  มยฺหํ แก่กระผู้ม  อิทิานฺิ  เอว ในกาล่นี้นั�นเทียว  นฺนฺุ มิใชื่่หร่อ”  

อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 สิริคุตกล่่าวว่า “ท่านแสดงว่า ‘ตุ่มมีประมาณเท่านี้ แห่งข้าวต้ม, ตุ่มมีประมาณเท่านี้ 

แห่งอาหารวัตถุมีข้าวสวยเป็นต้น’ แก่กระผู้ม ในบัดนี้นั�นแหล่ะ มิใชื่่หร่อ ?”

 สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน ทสฺเสสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นนุ ปุจฉนัตถะ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อิทานิๆ กาล่สัตตมี 

ใน ทสฺเสสิ  มยฺหํ สัมปทานใน ทสฺเสสิ  ‘เอตฺตกา วิเสสนะของ จาฏิโยๆ ล่ิงคัตถะ   

ยาคุยา สามีสัมพันธะใน จาฏิโย,  เอตฺตกา วิเสสนะของ จาฏิโยๆ ล่ิงคัตถะ  ภิตฺตาทีนํ  
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วิเสสนะของ อาหารวตฺถูนํๆ สามีสัมพันธะใน จาฏิโย’  อิติศัพท์ อาการะใน ทสฺเสสิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๙๔. “มุสา  ตํ  สามิ,  ตุจฺฉาว  จาฏิโยติ ฯ  

 (ครหทินฺโน)  “มุสา  (โหติ)  ตํ  (วจนํ)  สามิ,  ตุจฺฉาว  จาฏิโยติ  (อาห) ฯ

 (ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทิน  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  ตฺํ  (วจฺนฺํ) อ.คํา

นั้น  มุสา เป็นคําเท็จ  (โหตฺิ) ย่อมเป็น,  จฺาฏฺิโย อ.ตุ่ม ท.  ตฺุจฺฺฉาว เปล่่าเทียว”  อิตฺิ 

ดังนี้ ฯ

 ครหทินกล่่าวว่า “นาย คํานั้น เป็นคําเท็จ, ตุ่มทั้งหล่าย เปล่่าทั้งนั้น”.

 ครหทินฺโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาล่ปนะ  ตํ วิเสสนะของ 

วจนํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มุสา วิกติกัตตาใน โหติ,  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ ตุจฺฉาๆ วิเสสนะของ จาฏิโยๆ ล่ิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๙๕. “โหตุ,  คจฺฉ,  ตาสุ  จาฏีสุ  ยาคุอาทีนิ  โอโล่เกหีติ ฯ  

 (สิริคุตฺโต)  “(เอตํ  การณํ)  โหตุ,  (ตฺวํ)  คจฺฉ,  (ตฺวํ)  ตาสุ  จาฏีสุ  ยาคุอาทีนิ  (อาหารวตฺถูนิ)   

โอโล่เกหีติ  (อาห) ฯ

 (สิริคุตฺฺโตฺ) อ.สิริคุต  (อาห) กล่่าวแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “(เอตฺํ  การณํ) อ.เหตุนั�น  โหตฺุ จง

ยกไว้,  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน  คจฺฺฉ จงไป,  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน  โอโลเกหิ จงแล่ดู  (อาหารวตฺฺถุูนฺิ) 

ซึ�งอาหารวัตถุ ท.  ยาคุอาทิีนฺิ มีข้าวต้มเป็นต้น  ตฺาสุ  จฺาฏฺีสุ ในตุ่ม ท. เหล่่านั้น”  อิตฺิ 

ดังนี้ ฯ

 สิริคุตกล่่าวว่า “เหตุนั�น จงยกไว้, เชื่ิญท่านไป, โปรดตรวจดูอาหารวัตถุมีข้าวต้มเป็นต้น

ในตุ่มเหล่่านั้นเถิด”.

 สิริคุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เอตํ วิเสสนะของ การณํๆ  

สุทธกัตตาใน โหตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ อาขยาตบท-

กัตตุวาจก,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน โอโล่เกหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตาสุ วิเสสนะของ 
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จาฏีสุๆ วิสยาธาระใน โอโล่เกหิ  ยาคุอาทีนิ วิเสสนะของ อาหารวตฺถูนิๆ อวุตตกัมมะ 

ใน โอโล่เกหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๙๖. ตํขณญฺฺเญฺว  เตน  ยาสุ  จาฏีสุ  ยาคุ  วุตฺตา,  ตา  ยาคุยา  ปูรึสุ,  ยาสุ  ภิตฺตาทีนิ 

วุตฺตานิ,  ตา  ภิตฺตาทีนํ  ปริปุณฺณาว  อเหสุํ ฯ

 ตํขณํ  เอว  เตน  (ครหทินฺเนน)  ยาสุ  จาฏีสุ  ยาคุ  วุตฺตา,  ตา  (จาฏิโย)  ยาคุยา  ปูรึสุ,   

(ครหทินฺเนน)  ยาสุ  (จาฏีสุ)  ภิตฺตาทีนิ  (อาหารวตฺถูนิ)  วุตฺตานิ,  ตา  (จาฏิโย)  ภิตฺตาทีนํ   

(อาหารวตฺถูนํ)  ปริปุณฺณาว  อเหสุํ ฯ

 ตฺํขณํ  เอว ในขณะนั้นนั�นเทียว  ยาคุ อ.ข้าวต้ม  ยาสุ  จฺาฏฺีสุ ในตุ่ม ท. เหล่่าใด  เตฺนฺ  

(ครหทิินฺฺเนฺนฺ) อันครหทินนั้น  วุตฺฺตฺา กล่่าวแล่้ว,  ตฺา  (จฺาฏฺิโย) อ.ตุ่ม ท. เหล่่านั้น   

ปูรึสุ เต็มแล่้ว  ยาคุยา ด้วยข้าวต้ม,  (อาหารวตฺฺถุูนฺิ) อ.อาหารวัตถุ ท.  ภตฺฺตฺาทิีนฺิ  

มีข้าวสวยเป็นต้น  ยาสุ  (จฺาฏฺีสุ) ในตุ่ม ท. เหล่่าใด  (ครหทิินฺฺเนฺนฺ) อันครหทิน   

วุตฺฺตฺานฺิ กล่่าวแล่้ว,  ตฺา  (จฺาฏฺิโย) อ.ตุ่ม ท. เหล่่านั้น  ปริปุณฺณาว เป็นภิาชื่นะเต็ม

รอบแล่้วเทียว  ภตฺฺตฺาทิีนฺํ  (อาหารวตฺฺถุูนฺํ) ด้วยอาหารวัตถุ ท. มีข้าวสวยเป็นต้น   

อเหสุํ ได้เป็นแล่้ว ฯ

 ในขณะนั้นนั�นแหล่ะ ข้าวต้มในตุ่มเหล่่าใด ที�ครหทินนั้นกล่่าวไว้, ตุ่มเหล่่านั้น เต็มไป

ด้วยข้าวต้ม, ข้าวสวยเป็นต้นในตุ่มเหล่่าใด ที�ครหทิน กล่่าวแล่้ว, ตุ่มเหล่่านั้น ได้เป็น

ภิาชื่นะเต็มบริบูรณ์ด้วยข้าวสวยเป็นต้นทีเดียว.

 เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตํขณํๆ ทุติยากาล่สัตตมีใน วุตฺตา  ยาคุ วุตตกัมมะใน  

วุตฺตาๆ กิตบทกัมมวาจก  เตน วิเสสนะของ ครหทินฺเนนๆ อนภิิหิตกัตตาใน วุตฺตา  

ยาสุ วิเสสนะของ จาฏีสุๆ วิสยาธาระใน วุตฺตา,  ตา วิเสสนะของ จาฏิโยๆ สุทธกัตตา 

ใน ปูรึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยาคุยา กรณะใน ปูรึสุ,  ภิตฺตาทีนิ วิเสสนะของ  

อาหารวตฺถูนิๆ วุตตกัมมะใน วุตฺตานิๆ กิตบทกัมมวาจก  ครหทินฺเนน อนภิิหิตกัตตา 

ใน วุตฺตานิ  ยาสุ วิเสสนะของ จาฏีสุๆ วิสยาธาระใน วุตฺตานิ,  ตา วิเสสนะของ จาฏิโยๆ  

สุทธกัตตาใน อเหสุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภิตฺตาทีนํ วิเสสนะของ อาหารวตฺถูนํๆ 

ฉัฏฐีีกรณะใน ปริปุณฺณา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปริปุณฺณาๆ วิกติกัตตาใน  
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อเหสุํ ฯ

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

๙๗. ตํ  สมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  ครหทินฺนสฺส  สรีรํ  ปีติปาโมชืฺ่เชื่น  ปูริตํ,  จิตฺตํ  ปสนฺนํ ฯ

 สรีรํ อ.สรีระ  ครหทิินฺฺนฺสฺส ของครหทิน  ปูริตฺํ เต็มแล่้ว  ปีตฺิปาโมชฺเชนฺ ด้วยความ

ปีติแล่ะความปราโมทย์  ทิิสฺวา เพราะเห็น  ตฺํ  สมฺปตฺฺตฺ ึ ซึ�งสมบัตินั้น,  จฺิตฺฺตฺํ อ.จิต   

ปสนฺฺนฺํ เล่่�อมใสแล่้ว ฯ

 ร่างกายของครหทิน เต็มด้วยความปีติแล่ะความปราโมทย์ เพราะเห็นสมบัตินั้น, จิต

เล่่�อมใสแล่้ว.

 สรีรํ สุทธกัตตาใน ปูริตํๆ กิตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ สมฺปตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน 

ทิสฺวาๆ เหตุใน ปูริตํ  ครหทินฺนสฺส สามีสัมพันธะใน สรีรํ  ปีติปาโมชืฺ่เชื่น กรณะใน ปูริตํ,  

จิตฺตํ สุทธกัตตาใน ปสนฺนํๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ

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

๙๘. โส  สกฺกจฺจํ  พุทฺธปฺปมุขํ  ภิิกฺขุสงฺฆํ  ปริวิสิตฺวา  กตภิตฺตกิจฺจสฺส  สตฺถุโน  อนุโมทนํ   

กาเรตุกาโม  ปตฺตํ  คณฺหิ ฯ

 โส  (ครหทินฺโน)  สกฺกจฺจํ  พุทฺธปฺปมุขํ  ภิิกฺขุสงฺฆํ  ปริวิสิตฺวา  กตภิตฺตกิจฺจสฺส  สตฺถุโน  อนุโมทนํ  

กาเรตุกาโม  (หุตฺวา)  ปตฺตํ  คณฺหิ ฯ

 โส  (ครหทิินฺฺโนฺ) อ.ครหทินนั้น  ปริวิสิตฺฺวา อังคาสแล่้ว  ภิกฺขุสงฺฆํ ซึ�งหมู่แห่งภิิกษุ  

พุทิฺธปฺปมุขํ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข  สกฺกจฺฺจฺํ โดยเคารพ  กตฺภตฺฺตฺกิจฺฺจฺสฺส  สตฺฺถุุโนฺ   

อนฺุโมทินฺํ  กาเรตฺุกาโม เป็นผูู้้ใคร่เพ่�ออัน- ยังพระศาสดา ผูู้้มีกิจด้วยภิัตรอันทรง

กระทําแล่้ว -ให้กระทํา ซึ�งอนุโมทนา  (หุตฺฺวา) เป็นแล่้ว  คณฺหิ รับเอาแล่้ว  ปตฺฺตฺํ  

ซึ�งบาตร ฯ

   ครหทินนั้น อังคาสภิิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขโดยเคารพ เป็นผูู้้ประสงค์จะให้

พระศาสดาผูู้้ทรงทําภิัตกิจแล่้ว ทําอนุโมทนา จึงรับบาตร.

 โส วิเสสนะของ ครหทินฺโนๆ สุทธกัตตาใน คณฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สกฺกจฺจํ 

กิริยาวิเสสนะใน ปริวิสิตฺวา  พุทฺธปฺปมุขํ วิเสสนะของ ภิิกฺขุสงฺฆํๆ อวุตตกัมมะใน  
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ปริวิสิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน หุตฺวา  กตภิตฺตกิจฺจสฺส วิเสสนะของ สตฺถุโนๆ ฉัฏฐีี- 

การิตกัมมะใน กาเรตุ-  อนุโมทนํ อวุตตกัมมะใน กาเรตุกาโมๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ 

ปุพพกาล่กิริยาใน คณฺหิ  ปตฺตํ อวุตตกัมมะใน คณฺหิ ฯ

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

๙๙. สตฺถา  อนุโมทนํ  กโรนฺโต  “อิเม  สตฺตา  ปญฺฺญฺาจกฺขุโน  อภิาเวเนว  มม  สาวกานํ 

พุทฺธสาสนสฺส  จ  คุณํ  น  ชื่านนฺติ,  ปญฺฺญฺาจกฺขุวิรหิตา  อนฺธา  นาม,  ปญฺฺญฺวนฺโต   

สจกฺขุกา  นามาติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภิาสิ

  “ยถุา  สงฺการธานฺสฺมึ    อุชฺฌิตฺสฺมึ  มหาปเถุ

  ปทิุมํ  ตฺตฺฺถุ  ชาเยถุ    สุจฺิคนฺฺธํ  มโนฺรมํ

  เอวํ  สงฺการภูเตฺสุ    อนฺฺธภูเตฺ  ปุถุุชฺชเนฺ

  อตฺิโรจฺตฺิ  ปญฺฺญฺาย    สมฺมาสมฺพุทิฺธสาวโกตฺิ ฯ

 สตฺถา  อนุโมทนํ  กโรนฺโต  “อิเม  สตฺตา  ปญฺฺญฺาจกฺขุโน  อภิาเวน  เอว  มม  สาวกานํ  (จ)  พุทฺธ-

สาสนสฺส  จ  คุณํ  น  ชื่านนฺติ,  ปญฺฺญฺาจกฺขุวิรหิตา  (สตฺตา)  อนฺธา  นาม  (โหนฺติ),  ปญฺฺญฺวนฺโต  

(สตฺตา)  สจกฺขุกา  นาม  (โหนฺติ)”  อิติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภิาสิ

  “ยถุา  สงฺการธานฺสฺมึ    อุชฺฌิตฺสฺมึ  มหาปเถุ

  ปทิุมํ  ตฺตฺฺถุ  ชาเยถุ    สุจฺิคนฺฺธํ,  (ตฺํ  ปทิุมํ)  มโนฺรมํ  (ภเวยฺย),

  เอวํ  สงฺการภูเตฺสุ   (ปุถุุชฺชเนฺสุ  ชาเตฺสุ),  อนฺฺธภูเตฺ  ปุถุุชฺชเนฺ

  อตฺิโรจฺตฺิ  ปญฺฺญฺาย    สมฺมาสมฺพุทิฺธสาวโกตฺิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พระศาสดา  กโรนฺฺโตฺ เม่�อทรงกระทํา  อนฺุโมทินฺํ ซึ�งการอนุโมทนา  วตฺฺวา 

ตรัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “อิเม  สตฺฺตฺา อ.สัตว์ ท. เหล่่านี้  นฺ  ชานฺนฺฺตฺิ ย่อมไม่รู้  คุณํ ซึ�งคุณ  

สาวกานฺํ ของสาวก ท.  มม ของเรา  (จฺ) ด้วย  พุทิฺธสาสนฺสฺส ของพระพุทธศาสนา  

จฺ ด้วย  อภาเวนฺ  เอว เพราะความไม่มีนั�นเทียว  ปญฺฺฃาจฺกฺขุโนฺ แห่งจักษุค่อปัญญา,  

(สตฺฺตฺา) อ.สัตว์ ท.  ปญฺฺฃาจฺกฺขุวิรหิตฺา ผูู้้เว้นแล่้วจากจักษุค่อปัญญา  อนฺฺธา  นฺาม 

ชื่่�อว่าเป็นคนบอด  (โหนฺฺตฺิ) ย่อมเป็น,  (สตฺฺตฺา) อ.สัตว์ ท.  ปญฺฺฃวนฺฺโตฺ ผูู้้มีปัญญา   

สจฺกฺขุกา  นฺาม ชื่่�อว่าเป็นผูู้้เป็นไปกับด้วยจักษุ  (โหนฺฺตฺิ) ย่อมเป็น”  อิตฺิ ดังนี้  อภาสิ 

ได้ตรัสแล่้ว  อิมา  คาถุา ซึ�งพระคาถา ท. เหล่่านี้  อิตฺิ ว่า 

“ปทิุมํ อ.ดอกปทุม  สุจฺิคนฺฺธํ มีกล่ิ�นอันหอม  ชาเยถุ พึงเกิด  
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สงฺการธานฺสฺมึ ในกองแห่งหยากเหย่�อ  อุชฺฌิตฺสฺมึ อันบุคคล่

ทิ้งแล่้ว  มหาปเถุ ใกล่้หนทางใหญ่  ตฺตฺฺถุ นั้น,  (ตฺํ  ปทิุมํ) 

อ.ดอกปทุมนั้น  มโนฺรมํ เป็นที�ยินดีแห่งใจ  (ภเวยฺย) พึงเป็น  

ยถุา ฉันใด,  สมฺมาสมฺพุทิฺธสาวโก อ.สาวกของพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้า,  (ปุถุุชฺชเนฺสุ) ครั้นเม่�อปุถุชื่น ท.  สงฺการภูเตฺสุ ผูู้้

เป็นเพียงดังหยากเหย่�อเป็นแล่้ว  (ชาเตฺสุ) เกิดแล่้ว,  อตฺิโรจฺตฺิ 

ย่อมรุ่งเร่องล่่วง  ปุถุุชฺชเนฺ ซึ�งปุถุชื่น ท.  อนฺฺธภูเตฺ ผูู้้เป็นเพียง

ดังคนบอดเป็นแล่้ว  ปญฺฺฃาย ด้วยปัญญา  เอวํ ฉันนั้น”  อิตฺิ 

ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาเม่�อทรงทําอนุโมทนา ตรัสว่า “สัตว์เหล่่านี้ ไม่รู้คุณของเหล่่าสาวกของเรา 

แล่ะคุณของพระพุทธศาสนา เพราะความไม่มีปัญญาจักษุนั�นเอง, พวกสัตว์ผูู้้เว้นจาก

ปัญญาจักษุ ชื่่�อว่าเป็นดุจคนบอด, พวกสัตว์ผูู้้มีปัญญา ชื่่�อว่าเป็นผูู้้มีจักษุ” ดังนี้ ได้ทรง

ภิาษิตพระคาถาเหล่่านี้ว่า 

“ดอกปทุมที�มีกล่ิ�นหอม พึงเกิดที�กองหยากเหย่�อ ที�บุคคล่ทิ้งไว้

ใกล่้ทางใหญ่นั้น, ดอกปทุมนั้น พึงเป็นที�น่ายินดีแห่งใจ ฉันใด, 

สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เม่�อพวกปุถุชื่น ผูู้้เป็นดุจหยาก

เหย่�อ เกิดแล่้ว ย่อมรุ่งเร่องด้วยปัญญา ก้าวล่่วงพวกปุถุชื่น  

ผูู้้เป็นดุจคนบอด ฉันนั้น”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อภิาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อนุโมทนํ อวุตตกัมมะใน  

กโรนฺโตๆ อัพภิันตรกิริยาของ สตฺถา  “อิเม วิเสสนะของ สตฺตาๆ สุทธกัตตาใน  

ชื่านนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปญฺฺฃาจกฺขุโน ภิาวาทิสัมพันธะใน อภิาเวน   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อภิาเวนๆ เหตุใน ชื่านนฺติ  มม สามีสัมพันธะใน สาวกานํๆ 

ก็ดี  พุทฺธสาสนสฺส ก็ดี สามีสัมพันธะใน คุณํ  จ สองศัพท์ ปทสมุจจัยตถะเข้ากับ มม   

สาวกานํ แล่ะ พุทฺธสาสนสฺส  คุณํ อวุตตกัมมะใน ชื่านนฺติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ชื่านนฺติ,  

ปญฺฺฃาจกฺขุรหิตา วิเสสนะของ สตฺตาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

นามศัพท์ ครหัตถโชื่ตกะเข้ากับ อนฺธาๆ วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  ปญฺฺฃวนฺโต วิเสสนะ

ของ สตฺตาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ ปสังสัตถโชื่ตกะ
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เข้ากับ สจกฺขุกาๆ วิกติกัตตาใน โหนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยา

ใน อภิาสิ  อิมา วิเสสนของ คาถาๆ อวุตตกัมมะใน อภิาสิ

“สุจิคนฺธํ วิเสสนะของ ปทุมํๆ สุทธกัตตาใน ชื่าเยถๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ยถา อุปมาโชื่ตกะ  สงฺการธานสฺมึ วิสยาธาระ 

ใน ชื่าเยถ  อุชืฺ่ฌิตสฺมึ วิเสสนะของ สงฺการธานสฺมึ  มหาปเถ 

วิสยาธาระใน อุชืฺ่ฌิตสฺมึ  ตตฺถ วิเสสนะของ มหาปเถ,  ตํ  

วิเสสนะของ ปทุมํๆ สุทธกัตตาใน ภิเวยฺยๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  มโนรมํ วิกติกัตตาใน ภิเวยฺย,  สมฺมาสมฺพุทฺธ- 

สาวโก สุทธกัตตาใน อติโรจติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ 

อุปเมยยโชื่ตกะ  สงฺการภิูเตสุ วิเสสนะของ ปุถุชืฺ่ชื่เนสุๆ 

ล่ักขณะใน ชื่าเตสุๆ ล่ักขณกิริยา,  อนฺธภิูเต วิเสสนะของ  

ปุถุชืฺ่ชื่เนๆ อวุตตกัมมะใน อติโรจติ  ปญฺฺฃาย กรณะใน  

อติโรจติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิมา  คาถา ฯ

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

๑๐๐. ตตฺถ  “สงฺการธานฺสฺมินฺฺติ:  สงฺการฏฺฅานสฺมึ,  กจวรราสิมฺหีติ  อตฺโถ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สงฺการธานฺสฺมินฺฺติ:  (ปทสฺส)  “สงฺการฏฺฅานสฺมึ,  กจวรราสิมฺหีติ  อตฺโถ ฯ

 อตฺฺโถุ อ.อรรถ  อิตฺิ ว่า  “สงฺการฏฺฺานฺสฺมึ ในที�แห่งหยากเหย่�อ  กจฺวรราสิมฺหิ ค่อ

ว่า ในกองแห่งหยากเหย่�อ”  อิตฺิ ดังนี้  ตฺตฺฺถุ  (ปเทิสุ)  “สงฺการธานฺสฺมินฺฺตฺิ:  (ปทิสฺส) 

แห่ง- ในบท ท. เหล่่านั้นหนา -บท ว่า “สงฺการธานสฺมึ” ดังนี้ ฯ

   บรรดาบทเหล่่านั้น บทว่า “สงฺการธานฺสฺมึ” ความว่า ในที�แห่งหยากเหย่�อ ค่อว่า ในกอง 

หยากเหย่�อ.

 ตตฺถ วิเสสนะของ ปเทสุๆ นิทธารณะใน ปทสฺส  “สงฺการธานสฺมึ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์  

สรูปะใน ปทสฺสๆ นิทธารณียะแล่ะสามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “สงฺการฏฺฅานสฺมึ ก็ดี   

กจวรราสิมฺหิ ก็ดี วิสยาธาระใน ชื่าเยถ  สงฺการฏฺฅานสฺมึ วิวริยะใน กจวรราสิมฺหิๆ  

วิวรณะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ล่ิงคัตถะ ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๐๑. อุชฺฌิตฺสฺมึ  มหาปเถุติ:  มหามคฺเค  ฉฑฺฑิตสฺมึ ฯ

 “อุชฺฌิตฺสฺมึ  มหาปเถุติ:  (คาถาปาทสฺส)  “(ปุคฺคเล่น)  มหามคฺเค  ฉฑฺฑิตสฺมึ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺฺโถุ) อ.อรรถ  (อิตฺิ) ว่า  “(ปุคฺคเลนฺ)  ฉฑฺฑิตฺสฺมึ อัน- อันบุคคล่ -ทิ้งแล่้ว  มหามคฺเค 

ใกล่้หนทางใหญ่”  (อิตฺิ) ดังนี้  (คาถุาปาทิสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  “อุชฺฌิตฺสฺมึ  

มหาปเถุตฺิ ว่า “อุชืฺ่ฌิตสฺมึ  มหาปเถ” ดังนี้ ฯ

 บาทคาถาว่า “อุชฺฌิตฺสฺมึ  มหาปเถุ” ความว่า ที�เขาทิ้งไว้ที�หนทางใหญ่

 “อุชืฺ่ฌิตสฺมึ  มหาปเถ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน 

อตฺโถ  “ปุคฺคเล่น อนภิิหิตกัตตาใน ฉฑฺฑิตสฺมึ  มหามคฺเค วิสยาธาระใน ฉฑฺฑิตสฺมึๆ  

วิเสสนะของ สงฺการธานสฺมึ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ล่ิงคัตถะ ฯ

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

๑๐๒. สุจฺิคนฺฺธนฺฺติ:  สุรภิิคนฺธํ ฯ

 “สุจฺิคนฺฺธนฺฺติ:  (ปทสฺส)  “สุรภิิคนฺธํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺฺโถุ) อ.อรรถ  (อิตฺิ) ว่า  “สุรภิคนฺฺธํ อันมีกล่ิ�นหอม”  (อิตฺิ) ดังนี้  (ปทิสฺส) แห่งบท  

“สุจฺิคนฺฺธนฺฺตฺิ ว่า “สุจิคนฺธํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สุจฺิคนฺฺธํ” ความว่า มีกล่ิ�นหอม

 “สุจิคนฺธํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “สุรภิิคนฺธํ  

วิเสสนะของ ปทุมํ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ล่ิงคัตถะ ฯ

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

๑๐๓. มโนฺรมนฺฺติ:  มโน  เอตฺถ  รมตีติ  มโนรมํ ฯ

 “มโนฺรมนฺฺติ:  (ปเท  วิคฺคโห  ปณฺฑิเตน  กาตพฺโพ),  “มโน  เอตฺถ  (ปทุเม)  รมตีติ  (เอตํ  ปทุมํ)  

มโนรมํ ฯ

 (วิคฺคโห) อ.วิเคราะห์  (ปเทิ) ในบท  “มโนฺรมนฺฺตฺิ ว่า “มโนรมํ” ดังนี้  (ปณฺฑิเตฺนฺ) อัน

บัณฑิต  (กาตฺพฺโพ) พึงกระทํา,  มโนฺ อ.ใจ  รมตฺิ ย่อมยินดี  เอตฺฺถุ  (ปทิุเม) ในดอก

ปทุมนั�น  อิตฺิ เพราะเหตุนั้น  (เอตฺํ  ปทิุมํ) อ.ดอกปทุมนั�น  มโนฺรมํ ชื่่�อว่ามโนรมํ (เป็น
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ที�ยินดีแห่งใจ) ฯ

 พึงทราบวิเคราะห์ในบทว่า “มโนฺรมํ”, เป็นที�ยินดีแห่งใจ เพราะเหตุนั้น ชื่่�อว่ามโนรมํ.

 วิคฺคโห วุตตกัมมะใน กาตพฺโพๆ กิตบทกัมมวาจก  “มโนรมํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์  

สรูปะใน ปเท  ปณฺฑิเตน อนภิิหิตกัตตาใน กาตพฺโพ,  “มโน สุทธกัตตาใน รมติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตฺถ วิเสสนะของ ปทุเมๆ วิสยาธาระใน รมติ”  อิติศัพท์  

เหตวัตถะ  เอตํ วิเสสนะของ ปทุมํๆ ล่ิงคัตถะ  มโนรมํ สัญญาวิเสสนะของ ปทุมํ ฯ 

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

๑๐๔. สงฺการภูเตฺสูติ:  สงฺการมิวภิูเตสุ ฯ

 “สงฺการภูเตฺสูติ:  (ปทสฺส)  “สงฺการมิวภิูเตสุ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺฺโถุ) อ.อรรถ  (อิตฺิ) ว่า  “สงฺการมิวภูเตฺสุ ผูู้้เป็นเพียงดังหยากเหย่�อเป็นแล่้ว”  (อิตฺิ) 

ดังนี้  (ปทิสฺส) แห่งบท  “สงฺการภูเตฺสูตฺิ ว่า “สงฺการภิูเตสุ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สงฺการภูเตฺสุ” ความว่า ผูู้้เป็นดุจหยากเหย่�อ.

 “สงฺการภิูเตสุ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “สงฺการ-

มิวภิูเตสุ วิเสสนะของ ปุถุชืฺ่ชื่เนสุ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ล่ิงคัตถะ ฯ

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

๑๐๕. ปุถุุชฺชเนฺติ:  ปุถูนํ  กิเล่สานํ  ชื่นนโต  เอวํ  ล่ทฺธนาเม  โล่กิยมหาชื่เน ฯ

 “ปุถุุชฺชเนฺติ:  (ปทสฺส)  “ปุถูนํ  กิเล่สานํ  ชื่นนโต  เอวํ  ล่ทฺธนาเม  โล่กิยมหาชื่เน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺฺโถุ) อ.อรรถ  (อิตฺิ) ว่า  “โลกิยมหาชเนฺ ซึ�งโล่กิยมหาชื่น ท.  ลทิฺธนฺาเม ผูู้้มีชื่่�ออัน

ได้แล่้ว  เอวํ อย่างนี้  ปุถุูนฺํ  กิเลสานฺํ  ชนฺนฺโตฺ เพราะอัน- ยังกิเล่ส ท. อันมาก ให้เกิด

ขึ้น”  (อิิตฺิ) ดังนี้  (ปทิสฺส) แห่งบท  “ปุถุุชฺชเนฺตฺิ ว่า “ปุถุชืฺ่ชื่เน” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ปุถุุชฺชเนฺ” ความว่า โล่กิยมหาชื่นทั้งหล่าย ผูู้้ได้ชื่่�ออย่างนี้ เพราะทําให้กิเล่ส

จํานวนมากเกิดขึ้น 

 “ปุถุชืฺ่ชื่เน” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “ปุถูนํ  

วิเสสนะของ กิเล่สานํๆ ฉัฏฐีีการิตกัมมะใน ชื่นนโตๆ เหตุใน ล่ทฺธนาเม  เอวํ กิริยา- 
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วิเสสนะใน ล่ทฺธนาเมๆ วิเสสนะของ โล่กิยมหาชื่เนๆ อวุตตกัมมะใน อติโรจติ”   

อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ล่ิงคัตถะ ฯ

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

๑๐๖. อิทํ  วุตฺตํ  โหติ;  ยถา  นาม  มหาปเถ  ฉฑฺฑิเต  สงฺการธานสฺมึ  อสุจิเชื่คุจฺฉปฏิกฺกูเล่ปิ  

สุจิคนฺธํ  ปทุมํ  ชื่าเยถ,  ตํ  ราชื่ราชื่มหามตฺตาทีนํ  มโนรมํ  ปิยํ  มนาปํ  อุปริมตฺถเก  

ปติฏฺฅานารหเมว  ภิเวยฺย;  เอวเมว  สงฺการภิูเตสุปิ  ปุถุชืฺ่ชื่เนสุ  ชื่าเตสุ,  นิปฺปญฺฺญฺสฺส  

มหาชื่นสฺส  อจกฺขุกสฺส  อนฺตเร  นิพฺพตฺโตปิ  อตฺตโน  ปญฺฺญฺาพเล่น  กาเมสุ  อาทีนวํ  

เนกฺขมฺเม  จ  อานิสํสํ  ทิสฺวา  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชื่ิโต  ปพฺพชืฺ่ชื่ามตฺเตนปิ  ตโต  อุตฺตรึ  

สีล่สมาธิปฺปญฺฺญฺาวิมุตฺติวิมุตฺติญฺาณทสฺสนานิ  อาโรเปตฺวาปิ  สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก 

ขีณาสโว  ภิิกฺขุ  อนฺธภิูเต  ปุถุชืฺ่ชื่เน  อติกฺกมิตฺวา  วิโรจติ  โสภิตีติ ฯ

 อิทํ  (อตฺถรูปํ  ภิควตา)  วุตฺตํ  โหติ;  “ยถา  นาม  (ปุคฺคเล่น)  มหาปเถ  ฉฑฺฑิเต  สงฺการธานสฺมึ   

อสุจิเชื่คุจฺฉปฏิกฺกูเล่ปิ  สุจิคนฺธํ  ปทุมํ  ชื่าเยถ,  ตํ  (ปทุมํ)  ราชื่ราชื่มหามตฺตาทีนํ  (อิสฺสรชื่นานํ)   

มโนรมํ  ปิยํ  มนาปํ  อุปริมตฺถเก  ปติฏฺฅานารหํ  เอว  ภิเวยฺย;  เอวเมว  สงฺการภิูเตสุปิ  ปุถุชืฺ่ชื่เนสุ   

ชื่าเตสุ,  นิปฺปญฺฺญฺสฺส  มหาชื่นสฺส  อจกฺขุกสฺส  อนฺตเร  นิพฺพตฺโตปิ  อตฺตโน  ปญฺฺญฺาพเล่น   

(อนฺธภิูเต  ปุถุชืฺ่ชื่เน  อติกฺกมิตฺวา  วิโรจติ  โสภิติ)  กาเมสุ  อาทีนวํ  เนกฺขมฺเม  จ  อานิสํสํ  ทิสฺวา   

นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชื่ิโต  ปพฺพชืฺ่ชื่ามตฺเตนปิ  (คุเณน  อนฺธภิูเต  ปุถุชืฺ่ชื่เน  อติกฺกมิตฺวา  วิโรจติ  โสภิติ)  

ตโต  (ปพฺพชืฺ่ชื่ามตฺตคุณโต)  อุตฺตรึ  สีล่สมาธิปฺปญฺฺญฺาวิมุตฺติวิมุตฺติญฺาณทสฺสนานิ  อาโรเปตฺวาปิ   

สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก  ขีณาสโว  ภิิกฺขุ  อนฺธภิูเต  ปุถุชืฺ่ชื่เน  อติกฺกมิตฺวา  วิโรจติ  โสภิตีติ ฯ

 อิทิํ  (อตฺฺถุรูปํ) อ.เน่้อความนี้  อิตฺิ ว่า  “ปทิุมํ อ.ดอกปทุม  สุจฺิคนฺฺธํ อันมีกล่ิ�นหอม   

ชาเยถุ พึงเกิด  สงฺการธานฺสฺมึ ในที�แห่งหยากเหย่�อ  อสุจฺิเชคุจฺฺฉปฏฺิกฺกูเลปิ ค่อว่า 

แม้ในของอันปฏิกูล่ทั้งไม่สะอาดทั้งน่าเกล่ียด  (ปุคฺคเลนฺ)  ฉฑฺฑิเตฺ อัน- อันบุคคล่ -ทิ้ง

แล่้ว  มหาปเถุ ใกล่้หนทางใหญ่,  ตฺํ  (ปทิุมํ) อ.ดอกปทุมนั้น  มโนฺรมํ เป็นที�ยินดีแห่ง

ใจ  ปิยํ เป็นที�รัก  มนฺาปํ เป็นที�ยังใจให้เอิบอาบ  (อิสฺสรชนฺานฺํ) ของอิสรชื่น ท.  ราช-

ราชมหามตฺฺตฺาทิีนฺํ มีพระราชื่าแล่ะมหาอํามาตย์ของพระราชื่าเป็นต้น  ปตฺิฏฺฺานฺารหํ 

เอว ค่อว่า เป็นของควรแก่การตั้งไว้เฉพาะนั�นเทียว  อุปริมตฺฺถุเก ในเบ่้องบนแห่ง

กระหม่อม  ภเวยฺย พึงเป็น  ยถุา  นฺาม ชื่่�อฉันใด;  สมฺมาสมฺพุทิฺธสาวโก อ.สาวกของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ภิกฺขุ ค่อว่า อ.ภิิกษุ  ขีณาสโว ผูู้้มีอาสวะสิ้นแล่้ว,  ปุถุุชฺชเนฺสุ  
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ครั้นเม่�อปุถุชื่น ท.  สงฺการภูเตฺสุปิ แม้ผูู้้เป็นเพียงดังหยากเหย่�อเป็นแล่้ว  ชาเตฺสุ เกิด

แล่้ว,  นฺิพฺพตฺฺโตฺปิ แม้ผูู้้บังเกิดแล่้ว  อนฺฺตฺเร ในระหว่าง  มหาชนฺสฺส แห่งมหาชื่น  

นฺิปฺปญฺฺฃสฺส ผูู้้มีปัญญาออกแล่้ว  อจฺกฺขุกสฺส ผูู้้ไม่มีจักษุ  (วิโรจฺตฺิ) ชื่่�อว่าย่อมรุ่งเร่อง

วิเศษ  (โสภตฺิ) ค่อว่า ชื่่�อว่าย่อมงาม  (อตฺิกฺกมิตฺฺวา) ก้าวล่่วง  (ปุถุุชฺชเนฺ) ซึ�งปุถุชื่น 

ท.  (อนฺฺธภูเตฺ) ผูู้้เป็นเพียงดังคนบอดเป็นแล่้ว  ปญฺฺฃาพเลนฺ ด้วยกําล่ังแห่งปัญญา  

อตฺฺตฺโนฺ ของตน  กาเมสุ  อาทิีนฺวํ  เนฺกฺขมฺเม  จฺ  อานฺิสํสํ  ทิิสฺวา  นฺิกฺขมิตฺฺวา   

ปพฺพชิโตฺ ผูู้้ เห็นแล่้ว ซึ�งโทษ ในกาม ท. ด้วย ซึ�งอานิสงส์ ในเนกขัมมะด้วย ออก บวชื่

แล่้ว  (วิโรจฺตฺิ) ชื่่�อว่าย่อมรุ่งเร่องวิเศษ  (โสภตฺิ) ค่อว่า ชื่่�อว่าย่อมงาม  (อตฺิกฺกมิตฺฺวา) 

ก้าวล่่วง  (ปุถุุชฺชเนฺ) ซึ�งปุถุชื่น ท.  (อนฺฺธภูเตฺ) ผูู้้เป็นเพียงดังคนบอดเป็นแล่้ว  (คุเณนฺ)  

ด้วยคุณ  ปพฺพชฺชามตฺฺเตฺนฺปิ แม้สักว่าการบรรพชื่า  อาโรเปตฺฺวาปิ แม้ยกขึ้นแล่้ว   

สีลสมาธิปฺปญฺฺฃาวิมุตฺฺตฺิวิมุตฺฺตฺิฃาณทิสฺสนฺานฺิ ซึ�งศีล่ สมาธิ ปัญญา วิมุตติ แล่ะ

วิมุตติญาณทัสสนะ ท.  อุตฺฺตฺรึ ยิ�ง  ตฺโตฺ  (ปพฺพชฺชามตฺฺตฺคุณโตฺ) กว่าคุณสักว่าการ

บรรพชื่านั้น  วิโรจฺตฺิ ชื่่�อว่าย่อมรุ่งเร่องวิเศษ  โสภตฺิ ค่อว่า ชื่่�อว่าย่อมงาม  อตฺิกฺกมิตฺฺวา  

ก้าวล่่วง  ปุถุุชฺชเนฺ ซึ�งปุถุชื่น ท.  อนฺฺธภูเตฺ ผูู้้เป็นเพียงดังคนบอดเป็นแล่้ว  เอวเมว 

ฉันนั้นนั�นเทียว”  อิตฺิ ดังนี้  (ภควตฺา)  วุตฺฺตฺํ เป็นคําอธิบาย อันพระผูู้้มีพระภิาคเจ้า ตรัส

แล่้ว  โหตฺิ ย่อมเป็น ฯ

 พระผูู้้มีพระภิาคเจ้าตรัสคําอธิบายเน่้อความนี้ไว้ว่า “ดอกปทุมที�มีกล่ิ�นหอม พึงเกิดที�

กองหยากเหย่�อ ค่อที�ปฏิกูล่ทั้งไม่สะอาดแล่ะน่าเกล่ียด ที�ถูกทิ้งไว้ในทางใหญ่, ดอก

ปทุมนั้น เป็นที�ร่�นรมย์ใจ เป็นที�รัก เป็นที�ชื่อบใจ ของพระราชื่าแล่ะมหาอํามาตย์ของ

พระราชื่าเป็นต้น ค่อว่า พึงเป็นของควรประดิษฐีานไว้เบ่้องบนกระหม่อม ฉันใด, เม่�อ

พวกปุถุชื่นแม้ผูู้้เป็นดุจหยากเหย่�อ เกิดแล่้ว สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ค่อภิิกษุ

ผูู้้เป็นพระขีณาสพ แม้บังเกิดในระหว่างมหาชื่นผูู้้ไม่มีปัญญา ไม่มีจักษุ ย่อมรุ่งเร่อง 

งดงามก้าวล่่วงพวกปุถุชื่นผูู้้เป็นดุจคนบอด ด้วยกําล่ังปัญญาของตน เห็นโทษในกาม

ทั้งหล่าย แล่ะอานิสงส์ในเนกขัมมะ ออกบวชื่แล่้ว ย่อมรุ่งเร่องงดงามก้าวล่่วงพวก

ปุถุชื่นผูู้้เป็นดุจคนบอด ด้วยคุณแม้สักว่าการบรรพชื่า แม้ยกขึ้นซึ�งศีล่ สมาธิ ปัญญา 

วิมุตติ แล่ะวิมุตติญาณทัสสนะ อันยิ�งกว่าคุณสักว่าการบรรพชื่านั้น ย่อมรุ่งเร่องงดงาม

ก้าวล่่วงพวกปุถุชื่นผูู้้เป็นดุจคนบอด ฉันนั้นนั�นแหล่ะ” ดังนี้     
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 อิทํ วิเสสนะของ อตฺถรูปํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภิควตา  

อนภิิหิตกัตตาใน วุตฺตํๆ วิกติกัตตาใน โหติ  “สุจิคนฺธํ วิเสสนะของ ปทุมํๆ สุทธกัตตา 

ใน ชื่าเยถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยถา  นาม อุปมาโชื่ตกะ  ปุคฺคเล่น อนภิิหิต- 

กัตตาใน ฉฑฺฑิเต  มหาปเถ วิสยาธาระใน ฉฑฺฑิเตๆ วิเสสนะของ สงฺการธานสฺมึ แล่ะ 

อสุจิเชื่คุจฺฉปฏิกฺกูเล่  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้า อสุจิเชื่คุจฺฉปฏิกฺกูเล่  สงฺการธานสฺมึ 

ก็ดี  อสุจิเชื่คุจฺฉปฏิกฺกูเล่ ก็ดี วิสยาธาระใน ชื่าเยถ  สงฺการธานสฺมึ วิวริยะใน อสุจิ-

เชื่คุจฺฉปฏิกฺกูเล่ๆ วิวรณะ,  ตํ วิเสสนะของ ปทุมํๆ สุทธกัตตาใน ภิเวยฺยๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  ราชื่ราชื่มหามตฺตาทีนํ วิเสสนะของ อิสฺสรชื่นานํๆ สามีสัมพันธะ

ใน มโนรมํ  ปิยํ แล่ะ มนาปํ  มโนรมํ ก็ดี  ปิยํ ก็ดี  มนาปํ ก็ดี  ปติฏฺานารหํ ก็ดี  

วิกติกัตตาใน ภิเวยฺย  อุปริมตฺถเก วิสยาธาระใน ปติฏฺานารหํ  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ ปติฏฺานารหํ  มโนรมํ  ปิยํ  มนาปํ วิวริยะใน ปติฏฺานารหํๆ วิวรณะ,   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สงฺการภิูเตสุๆ วิเสสนะของ ปุถุชืฺ่ชื่เนสุๆ ล่ักขณะ

ใน ชื่าเตสุๆ ล่ักขณกิริยา  เอวเมว อุปเมยยโชื่ตกะ,  ขีณาสโว วิเสสนะของ ภิิกฺขุๆ  

วิเสสล่าภิีของ สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโกๆ สุทธกัตตาใน วิโรจติ แล่ะ โสภิติ  วิโรจติ ก็ดี  

โสภิติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิปฺปญฺฺฃสฺส ก็ดี  อจกฺขุกสฺส ก็ดี วิเสสนะของ  

มหาชื่นสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อนฺตเรๆ วิสยาธาระใน นิพฺพตฺโต  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ 

เข้ากับ นิพฺพตฺโตๆ วิเสสนะของ สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน 

ปญฺฺฃาพเล่นๆ กรณะใน อติกฺกมิตฺวา  อนฺธภิูเต วิเสสนะของ ปุถุชืฺ่ชื่เนๆ อวุตตกัมมะใน 

อติกฺกมิตฺวาๆ กิริยาวิเสสนะใน วิโรจติ แล่ะ โสภิติ  กาเมสุ วิสยาธาระใน อาทีนวํๆ  

อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  เนกฺขมฺเม วิสยาธาระใน ทิสฺวา  อานิสํสํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา   

จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ กาเมสุ  อาทีนวํ แล่ะ เนกฺขมฺเม  อานิสํสํ  ทิสฺวา ปุพพกาล่

กิริยาใน นิกฺขมิตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน ปพฺพชื่ิโตๆ วิเสสนะของ สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ปพฺพชืฺ่ชื่ามตฺเตนๆ วิเสสนะของ คุเณนๆ กรณะใน  

อติกฺกมิตฺวา  อนฺธภิูเต วิเสสนะของ ปุถุชืฺ่ชื่เนๆ อวุตตกัมมะใน อติกฺกมิตฺวาๆ กิริยา- 

วิเสสนะใน วิโรจติ แล่ะ โสภิติ  ตโต วิเสสนะของ ปพฺพชืฺ่ชื่ามตฺตคุณโตๆ อปาทานใน 

อุตฺตรึๆ กิริยาวิเสสนะใน อาโรเปตฺวา  สีล่สมาธิปฺปญฺฺฃาวิมุตฺติวิมุตฺติฃาณทสฺสนานิ 

อวุตตกัมมะใน อาโรเปตฺวา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อาโรเปตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยา

ใน วิโรจติ แล่ะ โสภิติ  อนฺธภิูเต วิเสสนะของ ปุถุชืฺ่ชื่เนๆ อวุตตกัมมะใน อติกฺกมิตฺวาๆ 
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กิริยาวิเสสนะใน วิโรจติ แล่ะ โสภิติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิทํ  อตฺถรูปํ ฯ

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

๑๐๗. เทสนาวสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสานํ  ธมฺมาภิิสมโย  อโหสิ ฯ

 เทิสนฺาวสาเนฺ ในกาล่เป็นที�สิ้นสุดล่งแห่งพระเทศนา  ธมฺมาภิสมโย อ.การตรัสรู้ซึ�ง

ธรรม  อโหสิ ได้มีแล่้ว  ปาณสหสฺสานฺํ แก่พันแห่งสัตว์ ท.  จฺตฺุราสีตฺิยา แปดสิบสี� ฯ

 เวล่าจบพระเทศนา สัตว์ ๘๔,๐๐๐ ได้ตรัสรู้ธรรม

 เทสนาวสาเน กาล่สัตตมีใน อโหสิ  ธมฺมาภิิสมโย สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  จตุราสีติยา วิเสสนะของ ปาณสหสฺสานํๆ สัมปทานใน อโหสิ ฯ

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

๑๐๘. ครหทินฺโน  จ  สิริคุตฺโต  จ  โสตาปตฺติผู้ล่ํ  ปาปุณึสุ ฯ

 ครหทิินฺฺโนฺ  จฺ อ.ครหทินด้วย  สิริคุตฺฺโตฺ  จฺ อ.สิริคุตด้วย  ปาปุณึสุ บรรลุ่แล่้ว   

โสตฺาปตฺฺตฺิผลํ ซึ�งโสดาปัตติผู้ล่ ฯ

 ครหทินแล่ะสิริคุต บรรลุ่โสดาปัตติผู้ล่

 ครหทินฺโน ก็ดี  สิริคุตฺโต ก็ดี สุทธกัตตาใน ปาปุณึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  จ สอง

ศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ครหทินฺโน แล่ะ สิริคุตฺโต  โสตาปตฺติผู้ล่ํ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน ปาปุณึสุ ฯ

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

๑๐๙. เต  สพฺพํ  อตฺตโน  ธนํ  พุทฺธสาสเน  วิปฺปกฺกิรึสุ ฯ

 เต  (เทฺว  สหายกา)  สพฺพํ  อตฺตโน  ธนํ  พุทฺธสาสเน  วิปฺปกฺกิรึสุ ฯ

 เตฺ  (เทิฺว  สหายกา) อ.สหาย ท. สอง เหล่่านั้น  วิปฺปกฺกิรึสุ หว่านล่งแล่้ว  ธนฺํ  

ซึ�งทรัพย์  อตฺฺตฺโนฺ ของตน  สพฺพํ ทั้งปวง  พุทิฺธสาสเนฺ ในพระพุทธศาสนา ฯ

 สองสหายเหล่่านั้น หว่านทรัพย์ของตนทั้งหมดล่งในพระพุทธศาสนา

 เต ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ สหายกาๆ สุทธกัตตาใน วิปฺปกิรึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

สพฺพํ วิเสสนะของ ธนํ  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน ธนํๆ อวุตตกัมมะใน วิปฺปกิรึสุ  พุทฺธ-
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สาสเน วิสยาธาระใน วิปฺปกิรึสุ ฯ

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

๑๑๐. สตฺถา  อุฏฺฅายาสนา  วิหารํ  อคมาสิ ฯ

 สตฺถา  อุฏฺฅาย  อาสนา  วิหารํ  อคมาสิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พระศาสดา  อุฏฺฺาย เสด็จลุ่กขึ้นแล่้ว  อาสนฺา จากอาสนะ  อคมาสิ ได้เสด็จ

ไปแล่้ว  วิหารํ สู่วิหาร ฯ

 พระศาสดาเสด็จลุ่กขึ้นจากอาสนะ ได้เสด็จไปสู่วิหาร

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุฏฺฅาย ปุพพกาล่กิริยาใน  

อคมาสิ  อาสนา อปาทานใน อุฏฺฅาย  วิหารํ สัมปาปุณียกัมมะใน อคมาสิ ฯ

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

๑๑๑. ภิิกฺขู  สายณฺหสมเย  ธมฺมสภิายํ  กถํ  สมุฏฺฅาเปสุํ  “อโห  อจฺฉริยา  พุทฺธคุณา  นาม, 

ตถารูปํ  นาม  ขทิรงฺคารราสึ  ภิินฺทิตฺวา  ปทุมานิ  อุฏฺฅหึสูติ ฯ  

 ภิกฺขู อ.ภิิกษุ ท.  กถุํ ยังวาจาเป็นเคร่�องกล่่าว  อิตฺิ ว่า  “อโห โอ  พุทิฺธคุณา  นฺาม  

ชื่่�อ อ.พระคุณของพระพุทธเจ้า ท.  อจฺฺฉริยา น่าอัศจรรย์,  ปทิุมานฺิ อ.ดอกปทุม ท.  

อุฏฺฺหึสุ ผูุ้ดขึ้นแล่้ว  ภินฺฺทิิตฺฺวา ทําล่าย  ขทิิรงฺคารราสึ ซึ�งกองแห่งถ่านเพล่ิงแห่ง

ไม้ตะเคียน  ตฺถุารูปํ  นฺาม ชื่่�ออันมีอย่างนั้นเป็นรูป”  อิตฺิ ดังนี้  สมุฏฺฺฅาเปสุํ ให้ตั้ง

ขึ้นพร้อมแล่้ว  ธมฺมสภายํ ในโรงเป็นที�กล่่าวกับเป็นที�แสดงซึ�งธรรม  สายณฺหสมเย  

ในสมัยเป็นที�สิ้นไปแห่งวัน ฯ

 พวกภิิกษุสนทนากันที�ธรรมสภิาในเวล่าเย็นว่า “โอ ธรรมดาพระพุทธคุณทั้งหล่าย น่า

อัศจรรย์, ดอกปทุมทั้งหล่าย ผูุ้ดขึ้นทําล่ายกองถ่านเพล่ิงไม้ตะเคียนชื่่�อเห็นปานนั้น” 

 ภิิกฺขู เหตุกัตตาใน สมุฏฺฅาเปสุํๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  สายณฺหสมเย กาล่สัตตมี

ใน สมุฏฺฅาเปสุํ  ธมฺมสภิายํ วิสยาธาระใน สมุฏฺฅาเปสุํ  กถํ การิตกัมมะใน สมุฏฺฅาเปสุํ   

“อโห อัจฉริยัตถะ  อจฺฉริยา วิเสสนะของ พุทฺธคุณา  นามศัพท์ ปสังสัตถะเข้ากับ พุทฺธ-

คุณาๆ ล่ิงคัตถะ,  ปทุมานิ สุทธกัตตาใน อุฏฺฅหึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ 

ปสังสัตถะเข้ากับ ตถารูปํๆ วิเสสนะของ ขทิรงฺคารราสึๆ อวุตตกัมมะใน ภิินฺทิตฺวาๆ 
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กิริยาวิเสสนะใน อุฏฺฅหึสุ”  อิติศัพท์ สรูปะใน กถํ ฯ

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

๑๑๒. สตฺถา  อาคนฺตฺวา  “กาย  นุตฺถ  ภิิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา,   

“อิมาย  นามาติ  วุตฺเต,  “อนจฺฉริยํ  ภิิกฺขเว,  ยํ  มม  เอตรหิ  พุทฺธภิูตสฺส   

องฺคารราสิโต  ปทุมานิ  อุฏฺฅิตานิ,  ตานิ  ปุพฺเพ  ปเทสญฺาเณ  วตฺตมานสฺส   

โพธิสตฺตภิูตสฺสาปิ  เม  อุฏฺฅหึสูติ  วตฺวา  “กทา  ภินฺเต,  อาจิกฺขถ  โนติ  เตหิ  ยาจิโต,  

อตีตํ  อาหริตฺวา  

  “กามํ  ปตฺามิ  นฺิรยํ   อุทิฺธํปาโทิ  อวํสิโร  

  นฺานฺริยํ  กริสฺสามิ;   หนฺฺทิ  ปิณฺฑํ  ปฏฺิคฺคหาติ  

 อิมํ  ขทิรงฺคารชื่าตกํ  วิตฺถาเรตฺวา  กเถสีติ ฯ

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

“(มยํ  เอตรหิ)  อิมาย  นาม  (กถาย  สนฺนิสินฺนา  อมฺห)”  อิติ  (วจเน  เตหิ  ภิิกฺขูหิ)  วุตฺเต,  “(ตํ  

มม  พุทฺธภิูตสฺส  องฺคารราสิโต  ปทุมานํ  อุฏฺิตตฺตํ)  อนจฺฉริยํ  (โหติ)  ภิิกฺขเว,  ยํ  มม  เอตรหิ  

พุทฺธภิูตสฺส  องฺคารราสิโต  ปทุมานิ  อุฏฺฅิตานิ,  ตานิ  (ปทุมานิ)  ปุพฺเพ  ปเทสญฺาเณ  วตฺตมานสฺส  

โพธิสตฺตภิูตสฺสาปิ  เม  อุฏฺฅหึสูติ  วตฺวา  “กทา  ภินฺเต  (ตานิ  ปทุมานิ  ปุพฺเพ  ปเทสญฺาเณ   

วตฺตมานสฺส  โพธิสตฺตภิูตสฺสาปิ  เต  อุฏฺฅหึสู),  (ตุมฺเห)  อาจิกฺขถ  โนติ  เตหิ  (ภิิกฺขูหิ)  ยาจิโต   

อตีตํ  (วตฺถุํ)  อาหริตฺวา    

  “(อหํ)  กามํ  ปตฺามิ  นฺิรยํ   อุทิฺธํปาโทิ  อวํสิโร,  

  (อหํ)  นฺ  อนฺริยํ  (กมฺมํ)  กริสฺสามิ;  หนฺฺทิ  (ตฺฺวํ)  ปิณฺฑํ  ปฏฺิคฺคหาติ  

 อิมํ  ขทิรงฺคารชื่าตกํ  วิตฺถาเรตฺวา  กเถสีติ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พระศาสดา  อาคนฺฺตฺฺวา เสด็จมาแล่้ว  ปุจฺฺฉิตฺฺวา ตรัสถามแล่้ว  อิตฺิ ว่า  

“ภิกฺขเว ดูก่อนภิิกษุ ท.  (ตฺุมฺเห) อ.เธอ ท.  สนฺฺนฺิสินฺฺนฺา เป็นผูู้้นั�งพร้อมกันแล่้ว  กถุาย 

ด้วยวาจาเป็นเคร่�องกล่่าว  กาย  นฺุ อะไรหนอ  อตฺฺถุ ย่อมมี  เอตฺรหิ ในกาล่นี้”  อิตฺิ 

ดังนี้,  (วจฺเนฺ) ครั้นเม่�อคํา  อิตฺิ ว่า  “(มยํ) อ.ข้าพระองค์ ท.  (สนฺฺนฺิสินฺฺนฺา) เป็นผูู้้นั�ง

พร้อมกันแล่้ว  (กถุาย) ด้วยวาจาเป็นเคร่�องกล่่าว  อิมาย  นฺาม ชื่่�อนี้  (อมฺห) ย่อมมี  

(เอตฺรหิ) ในกาล่นี้”  อิตฺิ ดังนี้  (เตฺหิ  ภิกฺขูหิ) อันภิิกษุ ท. เหล่่านั้น  วุตฺฺเตฺ กราบทูล่

แล่้ว,  วตฺฺวา ตรัสแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิิกษุ ท.  ปทิุมานฺิ อ.ดอกปทุม ท.   
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อุฏฺฺติฺานฺิ ผูุ้ดขึ้นแล่้ว  องฺคารราสิโตฺ จากกองแห่งถ่านเพล่ิง  มม เพ่�อเรา  พุทิฺธภูตฺสฺส  

ผูู้้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นแล่้ว  เอตฺรหิ ในกาล่นี้  ยํ ใด,  (ตฺํ  มม  พุทิฺธภูตฺสฺส  องฺคาร-

ราสิโตฺ  ปทิุมานฺํ  อุฏฺฺิตฺตฺฺตฺํ) อ.ความที�- แห่งดอกปทุม ท. -เป็นดอกปทุมผูุ้ดขึ้นแล่้ว 

จากกองแห่งถ่านเพล่ิง เพ่�อเรา ผูู้้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นแล่้วนั้น  อนฺจฺฺฉริยํ เป็นสิ�งไม่น่า

อัศจรรย์  (โหตฺิ) ย่อมเป็น,  ตฺานฺิ  (ปทิุมานฺิ) อ.ดอกปทุม ท. เหล่่านั้น  อุฏฺฺหึสุ ผูุ้ดขึ้น

แล่้ว  เม เพ่�อเรา  โพธิสตฺฺตฺภูตฺสฺสาปิ แม้ผูู้้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นแล่้ว  วตฺฺตฺมานฺสฺส  

ผูู้้ประพฤติอยู่  ปเทิสฃาเณ ในญาณเป็นเหตุแสดงอ้าง  ปุพฺเพ ในกาล่ก่อน”  อิตฺิ ดังนี้  

เตฺหิ  (ภิกฺขูหิ)  ยาจฺิโตฺ ผูู้้ อันภิิกษุ ท. เหล่่านั้น ทูล่อ้อนวอนแล่้ว  อิตฺิ ว่า  “ภนฺฺเตฺ  

ข้าแต่พระองค์ผูู้้เจริญ  (ตฺานฺิ  ปทิุมานฺิ) อ.ดอกปทุม ท. เหล่่านั้น  (อุฏฺฺหึสุ) ผูุ้ดขึ้นแล่้ว  

(เตฺ) เพ่�อพระองค์  (โพธิสตฺฺตฺภูตฺสฺสาปิ) แม้ผูู้้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นแล่้ว  (วตฺฺตฺมานฺสฺส)  

ผูู้้ประพฤติอยู่  (ปเทิสฃาเณ) ในญาณเป็นเหตุแสดงอ้าง  (ปุพฺเพ) ในกาล่ก่อน  กทิา 

ในกาล่ไร,  (ตฺุมฺเห) อ.พระองค์  อาจฺิกฺขถุ ขอจงตรัสบอก  โนฺ แก่ข้าพระองค์ ท.”   

อิตฺิ ดังนี้  อาหริตฺฺวา ทรงนํามาแล่้ว  อตฺีตฺํ  (วตฺฺถุุํ) ซึ�งเร่�องอันเป็นไปล่่วงแล่้ว  อิมํ   

ขทิิรงฺคารชาตฺกํ ทรงยังขทิรังคารชื่าดกนี้  อิตฺิ ว่า

“อหํ อ.เรา  อุทิฺธํปาโทิ มีเท้าในเบ่้องบน  อวํสิโร มีศีรษะล่ง   

ปตฺามิ จะตกไป  นฺิรยํ สู่นรก  กามํ แน่แท้,  (อหํ) อ.เรา   

นฺ  กริสฺสามิ จักไม่กระทํา  อนฺริยํ  (กมฺมํ) ซึ�งกรรม อันไม่

ประเสริฐี,  หนฺฺทิ เอาเถิด  (ตฺฺวํ) อ.ท่าน  ปฏฺิคฺคห จงรับเอา  

ปิณฺฑํ ซึ�งก้อนข้าว”  อิตฺิ ดังนี้  

 วิตฺฺถุาเรตฺฺวา ให้พิสดารแล่้ว  กเถุสิ ตรัสแล่้ว ฯ

 พระศาสดาเสด็จมา ตรัสถามว่า “ภิิกษุทั้งหล่าย บัดนี้ พวกเธอนั�งประชืุ่มพูดคุยกันด้วย

เร่�องอะไร ?” เม่�อภิิกษุทั้งหล่ายกราบทูล่ว่า “ด้วยเร่�องชื่่�อนี้” จึงตรัสว่า “ดอกปทุมทั้งหล่าย

ผูุ้ดขึ้นจากกองถ่านเพล่ิง เพ่�อเราผูู้้เป็นพระพุทธเจ้าในบัดนี้ใด, ความที�ดอกปทุมผูุ้ดขึ้น

จากกองถ่านเพล่ิง เพ่�อเราผูู้้เป็นพระพุทธเจ้านั้น ไม่น่าอัศจรรย์, ดอกปทุมเหล่่านั้นผูุ้ด

ขึ้น เพ่�อเราผูู้้เป็นพระโพธิสัตว์ผูู้้ประพฤติในญาณเป็นที�อ้างในกาล่ก่อน” ดังนี้ ผูู้้อันภิิกษุ

ทั้งหล่ายทูล่อ้อนวอนว่า “ดอกปทุมเหล่่านั้นผูุ้ดขึ้น เพ่�อพระองค์ผูู้้เป็นพระโพธิสัตว์ 

ผูู้้ประพฤติในญาณเป็นที�อ้างในกาล่ก่อน เม่�อไร พระเจ้าข้า, ขอพระองค์โปรดตรัสบอก
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แก่ข้าพระองค์ทั้งหล่ายเถิด” ดังนี้ จึงทรงนําเร่�องที�ล่่วงไปแล่้วมา ตรัสขทิรังคารชื่าดก 

อย่างพิสดารว่า

“เรามีเท้าชื่ี้ขึ้นเบ่้องบน มีศีรษะควํ�าล่ง จะตกไปสู่นรกแน่แท้, 

เราจักไม่ทํากรรมที�ไม่ประเสริฐี, เอาเถอะ ท่านโปรดรับก้อน

ข้าว” ดังนี้.

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาคนฺตฺวา ปุพพกาล่กิริยาใน  

ปุจฺฉิตฺวา  “ภิิกฺขเว อาล่ปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กาย  

วิเสสนะของ กถายๆ กรณะใน สนฺนิสินฺนา  นุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เอตรหิ กาล่สัตตมี

ใน อตฺถ  สนฺนิสินฺนา วิกติกัตตาใน อตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาล่-

กิริยาใน วตฺวา,  “มยํ สุทธกัตตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตรหิ กาล่สัตตมี 

ใน อมฺห  นามศัพท์ สัญญาโชื่ตกะเข้ากับ อิมายๆ วิเสสนะของ กถายๆ กรณะ

ใน สนฺนิสินฺนา  สนฺนิสินฺนา วิกติกัตตาใน อมฺห”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ล่ักขณะ

ใน วุตฺเตๆ ล่ักขณกิริยา  เตหิ วิเสสนะของ ภิิกฺขูหิๆ อนภิิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  ภิิกฺขเว 

อาล่ปนะ  ตํ วิเสสนะของ อุฏฺิตตฺตํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

มม สัมปทานใน อุฏฺิต-  พุทฺธภิูตสฺส วิเสสนะของ มม  องฺคารราสิโต อปาทานใน 

อุฏฺิต-  ปทุมานํ ภิาวาทิสัมพันธะใน อุฏฺิตตฺตํ  อนจฺฉริยํ วิกติกัตตาใน โหติ,  ปทุมานิ  

สุทธกัตตาใน อุฏฺิตานิๆ กิตบทกัตตุวาจก  ยํ กิริยาปรามาส  มม สัมปทานใน  

อุฏฺิตานิ  เอตรหิ กาล่สัตตมีใน อุฏฺิตานิ  พุทฺธภิูตสฺส วิเสสนะของ มม  องฺคารราสิโต  

อปาทาน ใน อุฏฺิตานิ,  ตานิ วิเสสนะของ ปทุมานิๆ สุทธกัตตาใน อุฏฺหึสุๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ปุพฺเพ กาล่สัตตมีใน วตฺตมานสฺส  ปเทสฃาเณ วิิสยาธาระใน วตฺตมานสฺสๆ 

วิเสสนะของ โพธิสตฺตภิูตสฺส  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ โพธิสตฺตภิูตสฺสๆ วิเสสนะ

ของ เมๆ สัมปทานใน อุฏฺหึสุ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน กเถสิ   

“ภินฺเต อาล่ปนะ  ตานิ วิเสสนะของ ปทุมานิๆ สุทธกัตตาใน อุฏฺหึสุๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  กทา กาล่สัตตมี อุฏฺหึสุ  ปุพฺเพ กาล่สัตตมีใน วตฺตมานสฺส  ปเทสฃาเณ  

วิิสยาธาระใน วตฺตมานสฺสๆ วิเสสนะของ โพธิสตฺตภิูตสฺส  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้า

กับ โพธิสตฺตภิูตสฺสๆ วิเสสนะของ เตๆ สัมปทานใน อุฏฺหึสุ,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน  

อาจิกฺขถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โน สัมปทานใน อาจิกฺขถ”  อิติศัพท์ อาการะใน  
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ยาจิโต  เตหิ วิเสสนะของ ภิิกฺขูหิๆ อนภิิหิตกัตตาใน ยาจิโตๆ วิเสสนะของ สตฺถา  อตีตํ 

วิเสสนะของ วตฺถุํๆ อวุตตกัมมะใน อาหริตฺวาๆ ปุพพกาล่กิริยาใน วิตฺถาเรตฺวา

“อหํ สุทธกัตตาใน ปตามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กามํ  

เอกังสัตถะ  นิรยํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตามิ  อุทฺธํปาโท ก็ดี  

อวํสิโร ก็ดี วิเสสนะของ อหํ,  อหํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน กริสฺสามิ  อนริยํ  

วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กริสฺสามิ,  หนฺท  

อุยโยชื่นัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ปฏิคฺคหๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ปิณฺฑํ อวุตตกัมมะใน ปฏิคฺคห”  อิติศัพท์ สรูปะใน 

อิมํ  ขทิรงฺคารชื่าตกํ  

 อิมํ วิเสสนะของ ขทิรงฺคารชื่าตกํๆ การิตกัมมะใน วิตฺถาเรตฺวาๆ สมานกาล่กิริยาใน  

กเถสิ ฯ    

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

ครหทินฺนวตฺถุ ฯ

ปุปฺผู้วคฺควณฺณนา  นิฏฺฅิตา ฯ

จตุตฺโถ  วคฺโค ฯ

ครหทินฺนวตฺถุ  (นิฏฺิตํ) ฯ 

ปุปฺผู้วคฺควณฺณนา  นิฏฺิตา ฯ

จตุตฺโถ  วคฺโค  (นิฏฺิโต) ฯ

ครหทิินฺฺนฺวตฺฺถุุ อ.เร่�องแห่งสาวกของนิครนถ์ชื่่�อว่าครหทิน  (นฺิฏฺฺฅิตฺํ) จบแล่้ว ฯ

ครหทินฺนวตฺถุ สุทธกัตตาใน นิฏฺิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ 

จบเร่�องสาวกของนคิรนถ์ชื่่�อว่าครหทนิ

ปุปฺผวคฺควณฺณนฺา อ.วาจาเป็นเคร่�องพรรณนาซึ�งวรรคอันบัณฑิตกําหนดด้วยดอกไม้

  นฺิฏฺฺฅิตฺา จบแล่้ว ฯ
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ปุปฺผู้วคฺควณฺณนา สุทธกัตตาใน นิฏฺิตาๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ

จบปุปผวรรควรรณนา

วคฺโค อ.วรรค  จฺตฺุตฺฺโถุ ที�สี�  (นฺิฏฺฺฅิโตฺ) จบแล่้ว ฯ

จตุตฺโถ วิเสสนของ วคฺโคๆ สุทธกัตตาใน นิฏฺิโตๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ

จบวรรคที� ๔
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วิเคราะห์ศัพท์กิตก์ สมาส และตัทธิต

ครหทินฺนวตฺถุ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ครหทินฺนสฺส		วตฺถุ		ครหทินฺนวตฺถุ.	(ครหทินฺน	+	วตฺถุ)

	 วตฺถุ	 อ.เร่�อง	 	 ครหทินฺนสฺส	 แห่งสาวกของนิครนถ์ชื่่�อว่าครหทิน	 	 ครหทินฺนวตฺถุ	 ชื่่�อว่าครหทินฺนวตฺถุ.	

(เร่�องสาวกของนิครนถ์ชื่่�อว่าครหทิน)

นิคฺคณฺฺ€สาวโก

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิคฺคณฺ€สฺส		สาวโก		นิคฺคณฺ€สาวโก.	(นิคฺคณฺ€	+	สาวก)

	 สาวโก	อ.สาวก		นิคฺคณฺ€สฺส	แห่งนิครนถ์		นิคฺคณฺ€สาวโก	ชื่่�อว่านิคฺคณฺ€สาวก.	(สาวกของนิครนถ์)

€ิตนิสินฺนฏฺ€านาทีนิ,  €านานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	 วิเสสนบุุพพบุทกัมม- 

ธิารยสมาส	และอิตรีตรโยคทวันทสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�

	 ๑.	 €ิตญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		€ิตฏฺ€านํ.	(€ิต	+	€าน)	วิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส

	 	 €ิตํ		จ	อ.เป็นที�ย่นด้วย		ตํ	อ.เป็นที�ย่นนั�น		€านํ		จ	เป็นที�ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั�น		€ิตฏฺ€านํ	

ชื่่�อว่า€ิตฏฺ€าน.	(ที�เป็นที�ย่น)

	 ๒.	 นิสินฺนญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		นิสินฺนฏฺ€านํ.	(นิสินฺน	+	€าน)	วิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส

	 	 นิสินฺนํ	 	 จ	 อ.เป็นที�นั�งด้วย	 	 ตํ	 อ.เป็นที�นั�งนั�น	 	 €านํ	 	 จ	 เป็นที�ด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั�น		 

นิสินฺนฏฺ€านํ	ชื่่�อว่านิสินฺนฏฺ€าน.	(ที�เป็นที�นั�ง)

	 ๓.	 €ิตฏฺ€านญฺจ		นิสินฺนฏฺ€านญฺจ		€ิตนิสินฺนฏฺ€านานิ.	(€ิตฏฺ€าน	+	นิสินฺนฏฺ€าน)	อิตรีตรโยคทวันท-

สมาส

	 	 €ิตฏฺ€านํ		จ	อ.ที�เป็นที�ย่นด้วย		นิสินฺนฏฺ€านํ		จ	อ.ที�เป็นที�นั�งด้วย		€ิตนิสินฺนฏฺ€านานิ	ชื่่�อว่า€ิต- 

นิสินฺนฏฺ€าน.	(ที�เป็นที�ย่นและที�เป็นที�นั�ง)

	 ๔.		 €ิตนิสินฺนฏฺ€านานิ		อาทิ		เยสนฺติ		€ิตนิสินฺนฏฺ€านาทีนิ,		€านานิ.	(€ิตนิสินฺนฏฺ€าน	+	อาทิ)	ฉัฏฐี-

ทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส
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	 	 €ิตนิสินฺนฏฺ€านานิ	อ.ที�เป็นที�ย่นและที�เป็นที�นั�ง	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(€านานํ)	แห่งที�	ท.	เหล่า

ใด	 	 (สนฺติ)	 มีอย่่	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั�น	 	 (ตานิ	 	 €านานิ)	 อ.ที�	 ท.	 เหล่านั�น	 	 €ิตนิสินฺนฏฺ€านาทีนิ	 ชื่่�อว่า 

€ิตนิสินฺนฏฺ€านาทิ	(มีที�เป็นที�ย่นและที�เป็นที�นั�งเป็นต้น),	ได้แก่ที�ทั�งหลาย.	

พหุทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พหุ		จ		โส		ทิวโส		จาติ		พหุทิวโส.	(พหุ	+	ทิวส)

	 พหุ		จ	อ.มากด้วย		โส	อ.มากนั�น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั�น		พหุทิวโส	ชื่่�อว่า 

พหุทิวส.	(วันมาก)

€ิตฏฺ€านาทีนิ,  €านานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�

	 ๑.	 €ิตญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		€ิตฏฺ€านํ.	(€ิต	+	€าน)	วิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส

	 	 €ิตํ		จ	อ.เป็นที�ย่นด้วย		ตํ	อ.เป็นที�ย่นนั�น		€านํ		จ	เป็นที�ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั�น		€ิตฏฺ€านํ	

ชื่่�อว่า€ิตฏฺ€าน.	(ที�เป็นที�ย่น)

	 ๒.	 €ิตฏฺ€านํ		อาทิ		เยสนฺติ		€ิตฏฺ€านาทีนิ,		€านานิ.	(€ิตฏฺ€าน	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณ

พหุพพีหิสมาส

	 	 €ิตฏฺ€านํ	อ.ที�เป็นที�ย่น		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(€านานํ)	แห่งที�	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอย่่		อิติ	

เพราะเหตุนั�น		(ตานิ		€านานิ)	อ.ที�	ท.	เหล่านั�น		€ิตฏฺ€านาทีนิ	ชื่่�อว่า€ิตฏฺ€านาทิ	(มีที�เป็นที�ย่นเป็นต้น),	ได้แก่

ที�ทั�งหลาย.

อตีตานาคตปฺฺปฺจฺฺจฺุปฺฺปฺนฺนํ,  การณฺํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อตีตญฺจ	 	 อนาคตญฺจ	 	 ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ	 	 อตีตานาคตปฺปจฺจุปฺปนฺนํ,	 	 การณํ.	 (อตีต	 +	 อนาคต	 +	 

ปจฺจุปฺปนฺน)

	 (การณํ)	อ.เหตุ		อตีตํ		จ	อันล่วงไปแล้วด้วย		อนาคตํ		จ	อันไม่มาแล้วด้วย		ปจฺจุปฺปนฺนํ		จ	อันเกิด

ขึ�นเฉพาะแล้วด้วย		อตีตานาคตปฺปจฺจุปฺปนฺนํ	ชื่่�อว่าอตีตานาคตปฺปจฺจุปฺปนฺน	 (อันเป็นอดีต	อนาคต	และปัจจุบุัน),	

ได้แก่เหตุ.
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กายวจฺีมโนกมฺมํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กายกมฺมญฺจ		วจีกมฺมญฺจ		มโนกมฺมญฺจ		กายวจีมโนกมฺมํ.	(กายกมฺม	+	วจีกมฺม	+	มโนกมฺม)

	 กายกมฺมํ		จ	อ.กายกรรมด้วย		วจีกมฺมํ		จ	อ.วจีกรรมด้วย		มโนกมฺมํ		จ	อ.มโนกรรมด้วย		กาย- 

วจีมโนกมฺมํ	ชื่่�อว่ากายวจีมโนกมฺม.	(กายกรรม	วจีกรรม	และมโนกรรม)

ภพฺพาภพฺพํ,  การณฺํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	โดยมีนนิบุาตบุุพพบุทกัมมธิารยสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�

	 ๑.	 น		ภพฺพํ		อภพฺพํ,		การณํ.	(น	+	ภพฺพ)	นนิบุาตบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส

	 	 (การณํ)	อ.เหตุ		ภพฺพํ	อันสมควร		น	หามิได้		อภพฺพํ	ชื่่�อว่าอภพฺพ	(อันไม่สมควร),	ได้แก่เหตุ.

	 ๒.	 ภพฺพญฺจ		อภพฺพญฺจ		ภพฺพาภพฺพํ,		การณํ.	(ภพฺพ	+	อภพฺพ)	สมาหารทวันทสมาส

	 	 (การณํ)	อ.เหตุ		ภพฺพํ		จ	อันสมควรด้วย		อภพฺพํ		จ	อันไม่สมควรด้วย		ภพฺพาภพฺพํ	ชื่่�อว่า 

ภพฺพาภพฺพ	(อันสมควรและไม่สมควร),	ได้แก่เหตุ.

�าณฺานุภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ญาณสฺส		อานุภาโว		ญาณานุภาโว.	(ญาณ	+	อานุภาว)

	 อานุภาโว	อ.อานุภาพ		ญาณสฺส	แห่งญาณ		ญาณานุภาโว	ชื่่�อว่าญาณานุภาว.	(อานุภาพแห่งญาณ)

หฏฺ€ตุฏฺ€า,  นิคฺคณฺฺ€า

	 เป็นวิเสสโนภยบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 หฏฺ€า		จ		เต		ตุฏฺ€า		จาติ		หฏฺ€ตุฏฺ€า,		นิคฺคณฺ€า.	(หฏฺ€	+	ตุฏฺ€)

	 เต		(นิคฺคณฺ€า)	อ.นิครนถ์	ท.	เหล่านั�น		หฏฺ€า		จ	ร่าเริงแล้วด้วย		ตุฏฺ€า		จ	ยินดีแล้วด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั�น		หฏฺ€ตุฏฺ€า	ชื่่�อว่าหฏฺ€ตุฏฺ€	(ทั�งร่าเริงแล้วทั�งยินดีแล้ว),	ได้แก่นิครนถ์ทั�งหลาย.

ปฺสนฺนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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	 ปสนฺนญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		ปสนฺนกาโล.	(ปสนฺน	+	กาล)

	 ปสนฺนํ		จ	อ.เป็นที�เล่�อมใสแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที�เล่�อมใสแล้วนั�น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั�น		ปสนฺนกาโล	ชื่่�อว่าปสนฺนกาล.	(กาลเป็นที�เล่�อมใสแล้ว)

คูถกลลํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ค่เถน		สํสฏฺ€ํ		กลลํ		ค่ถกลลํ.	(ค่ถ	+	กลล)	มัชื่เฌโลปสมาส

	 กลลํ	อ.เปือกตม		สํสฏฺ€ํ	อันระคนแล้ว		ค่เถน	ด้วยอุจจาระ		ค่ถกลลํ	ชื่่�อว่าค่ถกลล.	(เปือกตมที�ระคน

ด้วยอุจจาระ)	

พหิอาวาโฎ

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาวาฏสฺส		พหิ		พหิอาวาโฏ.	(พหิ	+	อาวาฏ)

	 พหิ	ในภายนอก		อาวาฏสฺส	แห่งหลุม		พหิอาวาโฏ	ชื่่�อว่าพหิอาวาฏ.	(ภายนอกหลุม)

อุปฺริมปฺาโท

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 อุปริ		ภโว		อุปริโม,		ปาโท.	(อุปริ	+	อิมปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิิต

	 	 (ปาโท)	อ.เท้า		ภโว	อันมี		อุปริ	ในเบุ่�องบุน		อุปริโม	ชื่่�อว่าอุปริม	(อันมีในเบุ่�องบุน),	ได้แก่เท้า.

	 ๒.	 อุปริโม		จ		โส		ปาโท		จาติ		อุปริมปาโท.	(อุปริม	+	ปาโท)	วิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส

	 	 อุปริโม		จ	อ.อันมีในเบุ่�องบุนด้วย		โส	อ.อันมีในเบุ่�องบุนนั�น		ปาโท		จ	เป็นเท้าด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั�น		อุปริมปาโท	ชื่่�อว่าอุปริมปาท.	(เท้าอันมีในเบุ่�องบุน)

ปฺุริมปฺสฺโส

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 ปุเร		ภโว		ปุริโม,		ปสฺโส.	(ปุร	+	อิมปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิิต

	 	 (ปสฺโส)	อ.ข้าง		ภโว	อันมี		ปุเร	ในเบุ่�องหน้า		ปุริโม	ชื่่�อว่าปุริม	(อันมีในเบุ่�องหน้า),	ได้แก่ข้าง.

	 ๒.	 ปุริโม		จ		โส		ปสฺโส		จาติ		ปุริมปสฺโส.	(ปุริม	+	ปสฺส)	วิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส



224 ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓ [๔.ปุปผ

	 	 ปุริโม		จ	อ.อันมีในเบุ่�องหน้าด้วย		โส	อ.อันมีในเบุ่�องหน้านั�น		ปสฺโส		จ	เป็นข้างด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั�น		ปุริมปสฺโส	ชื่่�อว่าปุริมปสฺส.	(ข้างอันมีในเบุ่�องหน้า)

ปฺจฺฺฉิมปฺาโท

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 ปจฺฉา		ภโว		ปจฺฉิโม,		ปาโท.	(ปจฺฉา	+	อิมปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิิต

	 	 (ปาโท)	อ.เท้า		ภโว	อันมี		ปจฺฉา	ในเบุ่�องหลัง		ปจฺฉิโม	ชื่่�อว่าปจฺฉิม	(อันมีในเบุ่�องหลัง),	ได้แก่

เท้า

	 ๒.	 ปจฺฉิโม		จ		โส		ปาโท		จาติ		ปจฺฉิมปาโท.	(ปจฺฉิม	+	ปาท)	วิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส

	 	 ปจฺฉิโม		จ	อ.อันมีในเบุ่�องหลังด้วย		โส	อ.อันมีในเบุ่�องหลังนั�น		ปาโท		จ	เป็นเท้าด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั�น		ปจฺฉิมปาโท	ชื่่�อว่าปจฺฉิมปาท.	(เท้าอันมีในเบุ่�องหลัง)

นิสินฺนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิสินฺนญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		นิสินฺนกาโล.	(นิสินฺน	+	กาล)

	 นิสินฺนํ		จ	อ.เป็นที�นั�งแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที�นั�งแล้วนั�น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั�น		 

นิสินฺนกาโล	ชื่่�อว่านิสินฺนกาล.	(กาลเป็นที�นั�งแล้ว)

มหนฺตมหนฺตา,  จฺาฏิโย

	 เป็นวิเสสโนภยบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺตา		จ		ตา		มหนฺตา		จาติ		มหนฺตมหนฺตา,		จาฏิโย.	(มหนฺตา	+	มหนฺตา)

	 ตา		(จาฏิโย)	อ.ตุ่ม	ท.	เหล่านั�น		มหนฺตา		จ	อันใหญ่ด้วย		มหนฺตา		จ	อันใหญ่ด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั�น		มหนฺตมหนฺตา	ชื่่�อว่ามหนฺตมหนฺตา	(ทั�งใหญ่ทั�งใหญ่),	ได้แก่ตุ่ม.

กทลิปฺณฺฺณฺานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กทลิยา		ปณฺณานิ		กทลิปณฺณานิ.	(กทลี	+	ปณฺณ)
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	 ปณฺณานิ	อ.ใบุ	ท.		กทลิยา	แห่งกล้วย		กทลิปณฺณานิ	ชื่่�อว่ากทลิปณฺณ.	(ใบุกล้วย)

ปฺจฺฺฉาภาโค

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปจฺฉา		ภาโค		ปจฺฉาภาโค.	(ปจฺฉา	+	ภาค)

	 ภาโค	อ.ส่วน		ปจฺฉา	ในภายหลัง		ปจฺฉาภาโค	ชื่่�อว่าปจฺฉาภาค.	(ส่วนภายหลัง)

พหิยาคุภตฺตสิตฺถสปฺฺปฺิผาณฺิตปฺูวจฺุณฺฺณฺมกฺขิตา,  จฺาฏิโย

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	 โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 อิตรีตรโยคทวันทสมาส	 และ 

ตติยาตัปปุริสสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�

	 ๑.	 ภตฺตสฺส		สิตฺถานิ		ภตฺตสิตฺถานิ.	(ภตฺต	+	สิตฺถ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	

	 	 สิตฺถานิ	อ.เมล็ด	ท.	ภตฺตสฺส	แห่งข้าวสวย		ภตฺตสิตฺถานิ	ชื่่�อว่าภตฺตสิตฺถ.	(เมล็ดข้าวสวย)

	 ๒.	 ป่วสฺส		จุณฺณานิ		ป่วจุณฺณานิ.	(ป่ว	+	จุณฺณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 จุณฺณานิ	อ.จุณ	ท.		ป่วสฺส	แห่งขนม		ป่วจุณฺณานิ	ชื่่�อว่าป่วจุณฺณ.	(จุณขนม)

	 ๓.	 ยาคุ		จ		ภตฺตสิตฺถานิ		จ		สปฺปิ		จ	ผาณิตญฺจ		ป่วจุณฺณานิ		จ		ยาคุภตฺตสิตฺถสปฺปิผาณิต-

ป่วจุณฺณานิ.	(ยาคุ	+	ภตฺตสิตฺถ	+	สปฺปิ	+	ผาณิต	+	ป่วจุณฺณ)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 ยาคุ		จ	อ.ข้าวต้มด้วย		ภตฺตสิตฺถานิ		จ	อ.เมล็ดแห่งข้าวสวย	ท.	ด้วย		สปฺปิ		จ	อ.เนยใสด้วย		

ผาณิตํ	 	 จ	 อ.นํ�าอ้อยด้วย	 	 ป่วจุณฺณานิ	 	 จ	 อ.จุณแห่งขนม	ท.	 ด้วย	 	 ยาคุภตฺตสิตฺถสปฺปิผาณิตป่วจุณฺณานิ	 

ชื่่�อว่ายาคุภตฺตสิตฺถสปฺปิผาณิตป่วจุณฺณ	(ข้าวต้ม	เมล็ดข้าวสวย	เนยใส	นํ�าอ้อย	และจุณแห่งขนม)		

	 	๔.	 ยาคุภตฺตสิตฺถสปฺปิผาณิตป่วจุณฺเณหิ	 	 มกฺขิตา	 	 ยาคุภตฺตสิตฺถสปฺปิผาณิตป่วจุณฺณมกฺขิตา,		 

จาฏิโย.	(ยาคุภตฺตสิตฺถสปฺปิผาณิตป่วจุณฺณ	+	มกฺขิตา)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (จาฏิโย)	 อ.ตุ่ม	 ท.	 	 มกฺขิตา	 อันเปื�อนแล้ว	 	 ยาคุภตฺตสิตฺถสปฺปิผาณิตป่วจุณฺเณหิ	 ด้วยข้าวต้ม	

เมล็ดแห่งข้าวสวย	 เนยใส	 นํ�าอ้อย	 และจุณแห่งขนม	 ท.	 	 ยาคุภตฺตสิตฺถสปฺปิผาณิตป่วจุณฺณมกฺขิตา	 ชื่่�อว่า 

ยาคุภตฺตสิตฺถสปฺปิผาณิตป่วจุณฺณมกฺขิตา	 (อันเปื�อนด้วยข้าวต้ม	 เมล็ดข้าวสวย	 เนยใส	 นํ�าอ้อย	 และจุณขนม),	

ได้แก่ตุ่มทั�งหลาย.

	 ๕.	 พหิ	 	 ยาคุภตฺตสิตฺถสปฺปิผาณิตป่วจุณฺณมกฺขิตา	 	 พหิยาคุภตฺตสิตฺถสปฺปิผาณิตป่วจุณฺณมกฺขิตา,		

จาฏิโย.	(พหิ	+	ยาคุภตฺตสิตฺถสปฺปิผาณิตป่วจุณฺณมกฺขิตา)	สัตตมีตัปปุริสสมาส

	 	 (จาฏิโย)	 อ.ตุ่ม	 ท.	 	 ยาคุภตฺตสิตฺถสปฺปิผาณิตป่วจุณฺณมกฺขิตา	 อันเปื�อนแล้วด้วยข้าวต้ม	 เมล็ด 
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แห่งข้าวสวย	เนยใส	นํ�าอ้อย	และจุณแห่งขนม		พหิ	ในภายนอก		พหิยาคุภตฺตสิตฺถสปฺปิผาณิตป่วจุณฺณมกฺขิตา	

ชื่่�อว่าพหิยาคุภตฺตสิตฺถสปฺปิผาณิตป่วจุณฺณมกฺขิตา	 (อันเปื�อนด้วยข้าวต้ม	 เมล็ดข้าวสวย	 เนยใส	 นํ�าอ้อย	 และ 

จุณขนมในภายนอก),	ได้แก่ตุ่มทั�งหลาย.

สปฺฺปฺิผาณฺิตปฺูวาทีนิ,  วตฺถูนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�

	 ๑.	 สปฺปิ		จ		ผาณิตญฺจ		ป่วญฺจ		สปฺปิผาณิตป่วานิ.	(สปฺปิ	+	ผาณิต	+	ป่ว)	อิตรีตรโยคทวันท-

สมาส

	 	 สปฺปิ		จ	อ.เนยใสด้วย		ผาณิตํ		จ	อ.นํ�าอ้อยด้วย		ป่วํ		จ	อ.ขนมด้วย		สปฺปิผาณิตป่วานิ	 

ชื่่�อว่าสปฺปิผาณิตป่ว.	(เนยใส	นํ�าอ้อย	และขนม)

	 ๒.	 สปฺปิผาณิตป่วานิ		อาทิ		เยสนฺติ		สปฺปิผาณิตป่วาทีนิ,		วตฺถ่นิ.	(สปฺปิผาณิตป่ว	+	อาทิ)	ฉัฏฐี-

ทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 สปฺปิผาณิตป่วานิ	อ.เนยใส	นํ�าอ้อย	และขนม	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วตฺถ่นํ)	แห่งวัตถุ	ท.	

เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอย่่		อิติ	เพราะเหตุนั�น		(ตานิ		วตฺถ่นิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่านั�น		สปฺปิผาณิตป่วาทีนิ	ชื่่�อว่า 

สปฺปิผาณิตป่วาทิ	(มีเนยใส	นํ�าอ้อย	และขนมเป็นต้น),	ได้แก่วัตถุทั�งหลาย.

คตกาโล

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คตญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		คตกาโล.	(คต	+	กาล)

	 คตํ	 	 จ	 อ.เป็นที�ไปแล้วด้วย	 	 ตํ	 อ.เป็นที�ไปแล้วนั�น	 	 กาโล	 	 จ	 เป็นกาลด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั�น		 

คตกาโล	ชื่่�อว่าคตกาล.	(กาลเป็นที�ไปแล้ว)

ปฺ�ฺจฺสตา,  นิคฺคณฺฺ€า

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปญฺจ		สตานิ		มตฺตา		เยสนฺติ		ปญฺจสตา,		นิคฺคณฺ€า.	(ปญฺจ	+	สต)

	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		ปญฺจ	ห้า		มตฺตา	เป็นประมาณ		เยสํ		(นิคฺคณฺ€านํ)	แห่งนิครนถ์	ท.	เหล่าใด		 

(สนฺติ)	มีอย่่		อิติ	เพราะเหตุนั�น		(เต		นิคฺคณฺ€า)	อ.นิครนถ์	ท.	เหล่านั�น		ปญฺจสตา	ชื่่�อว่าปญฺจสต	(มีห้าร้อย

เป็นประมาณ,	มีประมาณ	๕๐๐	คน),	ได้แก่นิครนถ์ทั�งหลาย.
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ปฺ�ฺจฺปฺฺปฺติฏฺ€โิต

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�

	 ๑.	 ปญฺจ		องฺคานิ		ปญฺจงฺคานิ.	(ปญฺจ	+	องฺค)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 องฺคานิ	อ.องค์	ท.		ปญฺจ	ห้า		ปญฺจงฺคานิ	ชื่่�อว่าปญฺจงฺค.	(องค์	๕)

	 ๒.	 ปญฺจงฺคานิ		ปติฏฺ€โิต		ปญฺจปฺปติฏฺ€โิต.	(ปญฺจงฺค	+	ปติฏฺ€ิต)	ทุติยาตัปปุริสสมาส,	ลบุ	องฺคศัพท์

	 	 ปติฏฺ€ิโต	อ.อันตั�งไว้เฉพาะ		ปญฺจงฺคานิ	ซึ่ึ�งองค์	๕	ท.		ปญฺจปฺปติฏฺ€ิโต	ชื่่�อว่าปญฺจปฺปติฏฺ€ิต.	(อัน

ตั�งไว้เฉพาะซึ่ึ�งองค์	๕,	เบุญจางคประดิษฐ์)

อตีตาทิเภโท,  เหตุ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�

	 ๑.	 อตีตํ		อาทิ		เยสนฺติ		อตีตาทโย,		เหตโว.	(อตีต	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 (เหตุ)	อ.เหตุ		อตีตํ	เป็นล่วงไปแล้ว		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(เหต่นํ)	แห่งเหตุ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	

มีอย่่		อิติ	เพราะเหตุนั�น		(เต		เหตโว)	อ.เหตุ	ท.	เหล่านั�น		อตีตาทโย	ชื่่�อว่าอตีตาทิ	(มีเหตุอันล่วงไปแล้ว

เป็นต้น),	ได้แก่เหตุทั�งหลาย.

	 ๒.	 อตีตาทีหิ		เภโท		อตีตาทิเภโท,		เหตุ.	(อตีตาทิ	+	เภท)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (เหตุ)	 อ.เหตุ	 	 เภโท	 อันต่าง	 	 อตีตาทีหิ	 	 (เหต่หิ)	 ด้วยเหตุ	 ท.	 มีเหตุอันล่วงไปแล้วเป็นต้น		 

อตีตาทิเภโท	ชื่่�อว่าอตีตาทิเภท	(อันต่างด้วยเหตุมีเหตุอันล่วงไปแล้วเป็นต้น),ได้แก่เหตุ.

ภตฺตาทีนิ,  วตฺถูนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภตฺตํ		อาทิ		เยสนฺติ		ภตฺตาทีนิ,		วตฺถ่นิ.	(ภตฺต	+	อาทิ)

	 ภตฺตํ	อ.ข้าวสวย		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วตฺถ่นํ)	แห่งวัตถุ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอย่่		อิติ	เพราะเหตุ

นั�น		(ตานิ		วตฺถ่นิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่านั�น		ภตฺตาทีนิ	ชื่่�อว่าภตฺตาทิ	(มีข้าวสวยเป็นต้น),	ได้แก่วัตถุทั�งหลาย.

คูถอาวาโฏ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ค่ถสฺส		อาวาโฏ		ค่ถอาวาโฏ.	(ค่ถ	+	อาวาฏ)

	 อาวาโฏ	อ.หลุม		ค่ถสฺส	แห่งอุจจาระ		ค่ถอาวาโฏ	ชื่่�อว่าค่ถอาวาฏ.	(หลุมอุจจาระ)
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นิสีทนภาโว

	 เป็นอวธิารณบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิสีทนเมว		ภาโว		นิสีทนภาโว.	(นิสีทน	+	ภาว)

	 นิสีทนํ	 	 เอว	 อ.การนั�งนั�นเทียว	 	 ภาโว	 เป็นความเป็น	 	 นิสีทนภาโว	 ชื่่�อว่านิสีทนภาว.	 (ความเป็น 

ค่ออันนั�ง)

ปฺตฺถริตอาสนานิ

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปตฺถริตานิ		จ		ตานิ		อาสนานิ		จาติ		ปตฺถริตอาสนานิ.	(ปตฺถริต	+	อาสน)

	 ปตฺถริตานิ		จ	อ.อันถ่กป่ลาดแล้ว	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันถ่กป่ลาดแล้ว	ท.	เหล่านั�น		อาสนานิ		จ	เป็น

อาสนะด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั�น		ปตฺถริตอาสนานิ	ชื่่�อว่าปตฺถริตอาสน.	(อาสนะที�ถ่กป่ลาดแล้ว)

ปฺตฺตาสนมูลานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�

	 ๑.	 ปตฺตานิ		จ		ตานิ		อาสนานิ		จาติ		ปตฺตาสนานิ.	(ปตฺต	+	อาสน)	วิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารย-

สมาส

	 	 ปตฺตานิ		จ	อ.อันถึงแล้ว	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันถึงแล้ว	ท.	เหล่านั�น		อาสนานิ		จ	เป็นอาสนะ

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั�น		ปตฺตาสนานิ	ชื่่�อว่าปตฺตาสน.	(อาสนะที�ถึงแล้ว)

	 ๒.	 ปตฺตาสนานํ		ม่ลานิ		ปตฺตาสนม่ลานิ.	(ปตฺตาสน	+	ม่ล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ม่ลานิ	อ.ที�ใกล้	ท.		ปตฺตาสนานํ	แห่งอาสนะอันถึงแล้ว	ท.		ปตฺตาสนม่ลานิ	ชื่่�อว่าปตฺตาสนม่ล.	

(ที�ใกล้อาสนะที�ถึงแล้ว)

เอกปฺฺปฺหาโร

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอโก		จ		โส		ปหาโร		จาติ		เอกปฺปหาโร.	(เอก	+	ปหาร)

	 เอโก		จ	อ.ครั�งเดียวด้วย		โส	อ.ครั�งเดียวนั�น		ปหาโร		จ	เป็นการประหารด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั�น		

เอกปฺปหาโร	ชื่่�อว่าเอกปฺปหาร.	(การประหารครั�งเดียว)
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กถิตกถา

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กถิตา		จ		สา		กถา		จาติ		กถิตกถา.	(กถิตา	+	กถา)

	 กถิตา		จ	อ.อันถ่กกล่าวแล้วด้วย		สา	อ.อันถ่กกล่าวแล้วนั�น		กถา		จ	เป็นวาจาเป็นเคร่�องกล่าวด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั�น		กถิตกถา	ชื่่�อว่ากถิตกถา.	(วาจาเป็นเคร่�องกล่าวที�ถ่กกกล่าวแล้ว)

อาสนปฺาทา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาสนานํ		ปาทา		อาสนปาทา.	(อาสน	+	ปาท)

	 ปาทา	อ.เท้า		อาสนานํ	แห่งอาสนะ	ท.		อาสนปาทา	ชื่่�อว่าอาสนปาท.	(เท้าแห่งอาสนะ)

อุตฺติณฺฺณฺุตฺติณฺฺณฺา,  นิคฺคณฺฺ€า

	 เป็นวิเสสโนภยบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุตฺติณฺณา		จ		เต		อุตฺติณฺณา		จาติ		อุตฺติณฺณุตฺติณฺณา,		นิคฺคณฺ€า.	(อุตฺติณฺณ	+	อุตฺติณฺณ)

	 เต		(นิคฺคณฺ€า)	อ.นิครนถ์	ท.	เหล่านั�น		อุตฺติณฺณา		จ	ข้ามขึ�นแล้วด้วย		อุตฺติณฺณา		จ	ข้ามขึ�นแล้ว

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั�น		อุตฺติณฺณุตฺติณฺณา	ชื่่�อว่าอุตฺติณฺณุตฺติณฺณ	(ทั�งข้ามขึ�นแล้วทั�งข้ามขึ�นแล้ว),	ได้แก่นิครนถ์ 

ทั�งหลาย.

คมนมคฺโค

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คมนญฺจ		ตํ		มคฺโค		จาติ		คมนมคฺโค.	(คมน	+	มคฺค)

	 คมนํ		จ	อ.เป็นที�ไปด้วย		ตํ	อ.เป็นที�ไปนั�น		มคฺโค		จ	เป็นหนทางด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั�น		คมน- 

มคฺโค	ชื่่�อว่าคมนมคฺค.	(หนทางเป็นที�ไป)

สุทฺธาปฺริกมฺมกตา,  ภูมิ

	 เป็นจตุตถีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�

	 ๑.	 สุทฺธิาย		ปริกมฺมํ		สุทฺธิาปริกมฺมํ.	(สุทฺธิา	+	ปริกมฺม)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 ปริกมฺมํ	อ.การบุริกรรม		สุทฺธิาย	ด้วยป่นขาว		สุทฺธิาปริกมฺมํ	ชื่่�อว่าสุทฺธิาปริกมฺม.	(การบุริกรรม

ด้วยป่นขาว)
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	 ๒.	 สุทฺธิาปริกมฺมํ		กตํ		ยสฺสาติ		สุทฺธิาปริกมฺมกตา,		ภ่มิ.	 (สุทฺธิาปริกมฺม	+	กต)	จตุตถีทวิปท 

ตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 สุทฺธิาปริกมฺมํ	 อ.การบุริกรรมด้วยป่นขาว	 	 (ปุคฺคเลน)	 อันบุุคคล	 	 กตํ	 กระทําแล้ว	 	 ยสฺสา		 

(ภ่มิยา)	แก่ภาคพ่�นใด		(อตฺถิ)	มีอย่่		อิติ	เพราะเหตุนั�น		(สา		ภ่มิ)	อ.ภาคพ่�นนั�น		สุทฺธิาปริกมฺมกตา	ชื่่�อว่า

สุทฺธิาปริกมฺมกตา	(มีการบุริกรรมด้วยป่นขาวอันถ่กกระทําแล้ว),	ได้แก่ภาคพ่�น.

เคหทฺวารํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เคหสฺส		ทฺวารํ		เคหทฺวารํ.	(เคห	+	ทฺวาร)	

	 ทฺวารํ	อ.ประต่		เคหสฺส	แห่งเร่อน		เคหทฺวารํ	ชื่่�อว่าเคหทฺวาร.	(ประต่เร่อน)

ปฺุ�ฺ�กฺเขตฺตภูตา,  อยฺยา

	 เป็นอุปมานบุุพพบุทพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�

	 ๑.	 ปุญฺญสฺส		เขตฺตํ		ปุญฺญกฺเขตฺตํ.	(ปุญฺญ	+	เขตฺต)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 เขตฺตํ	อ.เน่�อนา		ปุญฺญสฺส	แห่งบุุญ		ปุญฺญกฺเขตฺตํ	ชื่่�อว่าปุญฺญกฺเขตฺต.	(เน่�อนาบุุญ)

	 ๒.	 ปุญฺญกฺเขตฺตํ		อิว		ภ่ตา		ปุญฺญกฺเขตฺตภ่ตา,		อยฺยา.	(ปุญฺญกฺเขตฺต	+	ภ่ต)	อุปมานบุุพพบุท 

พหุพพีหิสมาส

	 	 (อยฺยา)	อ.พระผ่้เป็นเจ้า	ท.		ปุญฺญกฺเขตฺตํ		อิว	ผ่้เป็นเพียงดังเน่�อนาแห่งบุุญ		ภ่ตา	 เป็นแล้ว		

ปุญฺญกฺเขตฺตภ่ตา	ชื่่�อว่าปุญฺญกฺเขตฺตภ่ต	(ผ่้เป็นดุจเน่�อนาบุุญ),	ได้แก่พระผ่้เป็นเจ้าทั�งหลาย.

ราชกุลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รญฺโญ		กุลํ		ราชื่กุลํ.	(ราชื่	+	กุล)

	 กุลํ	อ.ตระก่ล		รญฺโญ	ของพระราชื่า		ราชื่กุลํ	ชื่่�อว่าราชื่กุล.	(พระราชื่ตระก่ล)

กหาปฺณฺสหสฺสํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า



231๑๒. เรื่่�องสาวกนิิครื่นิถ์์ชื่่�อว่าครื่หทิินิวรื่รื่ค]

	 กหาปณานํ		สหสฺสํ		กหาปณสหสฺสํ.	(กหาปณ	+	สหสฺส)	

	 สหสฺสํ	อ.พัน		กหาปณานํ	แห่งกหาปณะ	ท.		กหาปณสหสฺสํ	ชื่่�อว่ากหาปณสหสฺส.	(พันกหาปณะ)

ตถาคตสาวโก

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตถาคตสฺส		สาวโก		ตถาคตสาวโก.	(ตถาคต	+	สาวก)

	 สาวโก	 อ.สาวก	 	 ตถาคตสฺส	 ของพระตถาคต	 	 ตถาคตสาวโก	 ชื่่�อว่าตถาคตสาวก.	 (สาวกของ 

พระตถาคต)

อาโรปฺิตทณฺฺโฑ

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาโรปิโต		จ		โส		ทณฺโฑ		จาติ		อาโรปิตทณฺโฑ.	(อาโรปิต	+	ทณฺฑ)

	 อาโรปิโต		จ	อ.อันถ่กยกขึ�นแล้วด้วย		โส	อ.อันถ่กยกขึ�นแล้วนั�น		ทณฺโฑ		จ	เป็นสินไหมด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั�น		อาโรปิตทณฺโฑ	ชื่่�อว่าอาโรปิตทณฺฑ.	(สินไหมที�ถ่กยกขึ�นแล้ว)

กุลุปฺกา,  นิคฺคณฺฺ€า

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุร่ป,	กัตตุสาธินะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 กุลํ		อุปคจฺฉตีติ		กุลุปกา,		นิคฺคณฺ€.	(กุลสทฺท่ปปท	+	อุป	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	กฺวิปัจจัย)

	 (เย		นิคฺคณฺ€า)	อ.นิครนถ์	ท.	เหล่าใด		อุปคจฺฉติ	ย่อมเข้าถึง		กุลํ	ซึ่ึ�งตระก่ล		อิติ	เพราะเหตุนั�น		

(เต		นิคฺคณฺ€า)	อ.นิครนถ์	ท.	เหล่านั�น		กุลุปกา	ชื่่�อว่ากุลุปก	(ผ่้เข้าถึงตระก่ล),	ได้แก่นิครนถ์ทั�งหลาย.

อฑฺฒมาสมตฺโต,  กาโล

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอมาทิปรตัปปุริสสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�

	 ๑.	 มาสสฺส		อฑฺฒํ		อฑฺฒมาสํ.	(อฑฺฒ	+	มาส)	อมาทิปรตัปปุริสสมาส

	 	 อฑฺฒํ	อ.กึ�ง		มาสสฺส	แห่งเด่อน		อฑฺฒมาสํ	ชื่่�อว่าอฑฺฒมาส.	(ครึ�งเด่อน)

	 ๒.	 อฑฺฒมาสํ	 	มตฺตา		ยสฺสาติ	 	อฑฺฒมาสมตฺโต,		กาโล.	 (อฑฺฒมาส	+	มตฺตา)	ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 อฑฺฒมาสํ	อ.กึ�งแห่งเด่อน		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(กาลสฺส)	แห่งกาลใด		(อตฺถิ)	มีอย่่		
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อิติ	 เพราะเหตุนั�น	 	 (โส		กาโล)	อ.กาลนั�น		อฑฺฒมาสมตฺโต	ชื่่�อว่าอฑฺฒมาสมตฺต	 (มีครึ�งเด่อนเป็นประมาณ,	

สักว่าครึ�งเด่อน),	ได้แก่กาล.

�าติสุหชฺชา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ญาตโย		จ		สุหชืฺ่ชื่า		จ		ญาติสุหชืฺ่ชื่า.	(ญาติ	+	สุหชืฺ่ชื่)

	 ญาตโย		จ	อ.ญาติ	ท.	ด้วย		สุหชืฺ่ชื่า		จ	อ.บุุคคลผ่้มีใจดี	ท.	ด้วย		ญาติสุหชืฺ่ชื่า	ชื่่�อว่าญาติสุหชืฺ่ชื่.	

(ญาติและบุุคคลผ่้มีใจดี)

เอกฏฺ€านํ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอกญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		เอกฏฺ€านํ.	(เอก	+	€าน)

	 เอกํ	 	 จ	 อ.แห่งเดียวกันด้วย	 	 ตํ	 อ.แห่งเดียวกันนั�น	 	 €านํ	 	 จ	 เป็นที�ด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั�น		 

เอกฏฺ€านํ	ชื่่�อว่าเอกฏฺ€าน.	(ที�แห่งเดียวกัน)

กณฺฺฑุวณฺฏฺ€านํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�

	 ๑.	 กณฺฑุยา		วโณ		กณฺฑุวโณ.	(กณฺฑุ	+	วณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วโณ	อ.แผล		กณฺฑุยา	ของฝี		กณฺฑุวโณ	ชื่่�อว่ากณฺฑุวณ.	(แผลของฝี)

	 ๒.	 กณฺฑุวณสฺส		€านํ		กณฺฑุวณฏฺ€านํ.	(กณฺฑุวณ	+	€าน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 €านํ	อ.ที�		กณฺฑุวณสฺส	แห่งแผลของฝี		กณฺฑุวณฏฺ€านํ	ชื่่�อว่ากณฺฑุวณฏฺ€าน.	(ที�แห่งแผลของฝี)

ปฺุริมทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุริโม		จ		โส		ทิวโส		จาติ		ปุริมทิวโส.	(ปุริม	+	ทิวส)

	 ปุริโม	 	 จ	 อ.อันมีในก่อนด้วย	 	 โส	 อ.อันมีในก่อนนั�น	 	 ทิวโส	 	 จ	 เป็นวันด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั�น		 

ปุริมทิวโส	ชื่่�อว่าปุริมทิวส.	(วันอันมีในก่อน)
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สุทฺธจฺิตฺตํ

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุทฺธิญฺจ		ตํ		จิตฺตญฺจาติ		สุทฺธิจิตฺตํ.	(สุทฺธิ	+	จิตฺต)

	 สุทฺธิํ		จ	อ.อันหมดจดแล้วด้วย		ตํ	อ.อันหมดจดแล้วนั�น		จิตฺตํ		จ	เป็นจิตด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั�น		

สุทฺธิจิตฺตํ	ชื่่�อว่าสุทฺธิจิตฺต.	(จิตอันหมดจดแล้ว)

ทาตุกามตา

	 เป็นภาวตัทธิิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 ทาตุํ		กาเมตีติ		ทาตุกาโม,		ครหทินฺโน.	(ทาตุํสทฺท่ปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณ

ปัจจัย)	จตุตถีตัปปุริสสมาส,	กิตันตสมาส,	กัตตุร่ป,	กัตตุสาธินะ

	 	 (โย		ครหทินฺโน)	อ.นายครหทินใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		ทาตุํ	เพ่�ออันถวาย		อิติ	เพราะเหตุนั�น		

(โส		ครหทินฺโน)	อ.นายครหทินนั�น		ทาตุกาโม	ชื่่�อว่าทาตุกาม	(ผ่้ใคร่เพ่�อจะถวาย,	ผ่้ประสงค์จะถวาย),	ได้แก่

นายครหทิน.

	 ๒.	 ทาตุกามสฺส		ภาโว		ทาตุกามตา.	(ทาตุกาม	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิิต

	 	 ภาโว	 อ.ความเป็น	 	 ทาตุกามสฺส	 	 (ครหทินฺนสฺส)	 แห่งนายครหทิน	 เป็นผ่้ใคร่เพ่�ออันถวาย		 

ทาตุกามตา	ชื่่�อว่าทาตุกามตา.	(ความเป็นผ่้ใคร่เพ่�อจะถวาย)

อสีติสกฏมตฺตานิ,  ขทิรทารูนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�

	 ๑.	 อสีติ		สกฏานิ		อสีติสกฏานิ.	(อสีติ	+	สกฏ)	อสมาหารทวันทสมาส

	 	 สกฏานิ	อ.เกวียน	ท.		อสีติ	แปดสิบุ		อสีติสกฏานิ	ชื่่�อว่าอสีติสกฏ.	(แปดสิบุเกวียน)

	 ๒.	 อสีติสกฏานิ		มตฺตา		เยสนฺติ		อสีติสกฏมตฺตานิ,		ขทิรทาร่นิ.	(อสีติสกฏ	+	มตฺตา)	ฉัฏฐีทวิ- 

ปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 อสีติสกฏานิ	อ.เกวียนแปดสิบุ	ท.		มตฺตา	เป็นประมาณ		เยสํ		(ขทิรทาร่นํ)	แห่งไม้แห่งต้นตะเคียน	

ท.	 เหล่าใด	 	 (สนฺติ)	 มีอย่่	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั�น	 	 (ตานิ	 	 ขทิรทาร่นิ)	 อ.ไม้แห่งต้นตะเคียน	 ท.	 เหล่านั�น		 

อสีติสกฏมตฺตานิ	ชื่่�อว่าอสีติสกฏมตฺต	(มีแปดสิบุเกวียนเป็นประมาณ,	มีประมาณ	๘๐	เกวียน),	ได้แก่ไม้ตะเคียน

ทั�งหลาย.
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ขทิรทารูนิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ขทิรสฺส		ทาร่นิ		ขทิรทาร่นิ.	(ขทิร	+	ทารุ)

	 ทาร่นิ	อ.ไม้	ท.		ขทิรสฺส	แห่งต้นตะเคียน		ขทิรทาร่นิ	ชื่่�อว่าขทิรทารุ.	(ไม้ต้นตะเคียน)	

องฺคารอาวาโฏ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 องฺคารสฺส		อาวาโฏ		องฺคารอาวาโฏ.	(องฺคาร	+	อาวาฏ)

	 อาวาโฏ	อ.หลุม		องฺคารสฺส	แห่งถ่านเพลิง		องฺคารอาวาโฏ	ชื่่�อว่าองฺคารอาวาฏ.	(หลุมถ่านเพลิง)

นิคฺคณฺฺหิตุกาโม,  ครหทินฺโน

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุร่ป,	กัตตุสาธินะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิคฺคณฺหิตุํ		กาเมตีติ		นิคฺคณฺหิตุกาโม,		ครหทินฺโน.	(นิคฺคณฺหิตุํสทฺท่ปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	

+	ณปัจจัย)

	 (โย		ครหทินฺโน)	อ.นายครหทินใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		นิคฺคณฺหิตุํ	เพ่�ออันข่ม		อิติ	เพราะเหตุนั�น		(โส		

ครหทินฺโน)	อ.นายครหทินนั�น		นิคฺคณฺหิตุกาโม	ชื่่�อว่านิคฺคณฺหิตุกาม	(ผ่้ใคร่เพ่�อจะข่ม,	ผ่้ประสงค์จะข่ม),	ได้แก่นาย

ครหทิน.

คตปฺฺปฺจฺฺจฺโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คตสฺส		ปจฺจโย		คตปฺปจฺจโย.	(คต	+	ปจฺจย)

	 ปจฺจโย	อ.ปัจจัย		คตสฺส	แห่งการไป		คตปฺปจฺจโย	ชื่่�อว่าคตปฺปจฺจย.	(ปัจจัยแห่งการไป,	เหตุแห่งการไป)

€ปฺิตกิล�ฺชํ

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 €ปิตญฺจ		ตํ		กิลญฺชื่ญฺจาติ		€ปิตกิลญฺชื่ํ.	(€ปิต	+	กิลญฺชื่)

	 €ปิตํ		จ	อ.อันบุุคคลวางไว้แล้วด้วย		ตํ	อ.อันบุุคคลวางไว้แล้วนั�น		กิลญฺชื่ํ		จ	เป็นเส่�อลําแพนด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั�น		€ปิตกิลญฺชื่ํ	ชื่่�อว่า€ปิตกิลญฺชื่.	(เส่�อลําแพนที�บุุคคลวางไว้แล้ว)	
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องฺคารกาสุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 องฺคารสฺส		กาสุ		องฺคารกาสุ.	(องฺคาร	+	กาสุ)

	 กาสุ	อ.หลุม		องฺคารสฺส	แห่งถ่านเพลิง		องฺคารกาสุ	ชื่่�อว่าองฺคารกาสุ.	(หลุมถ่านเพลิง)

จฺกฺกมตฺตํ,  มหาปฺทุมํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จกฺกํ		มตฺตา		ยสฺสาติ		จกฺกมตฺตํ,		มหาปทุมํ.	(จกฺก	+	มตฺตา)

	 จกฺกํ	อ.ล้อ		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(มหาปทุมสฺส)	แห่งดอกปทุมใด		(อตฺถิ)	มีอย่่		อิติ	เพราะ

เหตุนั�น		(ตํ		มหาปทุมํ)	อ.ดอกปทุมนั�น		จกฺกมตฺตํ	ชื่่�อว่าจกฺกมตฺต	(มีล้อเป็นประมาณ,	ประมาณเท่าล้อ),	ได้แก่

ดอกปทุมใหญ่.

มหาปฺทุมํ

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺตญฺจ		ตํ		ปทุมญฺจาติ		มหาปทุมํ.	(มหนฺต	+	ปทุม)

	 มหนฺตํ		จ	อ.ใหญ่ด้วย		ตํ	อ.ใหญ่นั�น		ปทุมํ		จ	เป็นดอกปทุมด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั�น		มหาปทุมํ	ชื่่�อ

ว่ามหาปทุม.	(ดอกปทุมใหญ่)

ปฺทุมกณฺฺณฺิกา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปทุมสฺส		กณฺณิกา		ปทุมกณฺณิกา.	(ปทุม	+	กณฺณิกา)

	 กณฺณิกา	อ.กลีบุ		ปทุมสฺส	แห่งดอกปทุม		ปทุมกณฺณิกา	ชื่่�อว่าปทุมกณฺณิกา.	(กลีบุดอกปทุม)

อนุโมทนาปฺริโยสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อนุโมทนาย		ปริโยสานํ		อนุโมทนาปริโยสานํ.	(อนุโมทนา	+	ปริโยสาน)

	 ปริโยสานํ	อ.กาลเป็นที�สิ�นสุดลง		อนุโมทนาย	แห่งการอนุโมทนา		อนุโมทนาปริโยสานํ	ชื่่�อว่าอนุโมทนา-

ปริโยสาน.	(กาลเป็นที�สิ�นสุดลงแห่งการอนุโมทนา,	เวลาจบุอนุโมทนา)
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จฺตุราสีติ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จต่หิ		อธิิกา		อสีติ		จตุราสีติ.	(จตุ	+	อสีติ)
	 อสีติ	อ.แปดสิบุ		อธิิกา	อันยิ�ง		จต่หิ	ด้วยสี�	ท.		จตุราสีติ	ชื่่�อว่าจตุราสีติ.	(แปดสิบุสี�)

ปฺาณฺสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปาณานํ		สหสฺสานิ		ปาณสหสฺสานิ.	(ปาณ	+	สหสฺส)
	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		ปาณานํ	แห่งสัตว์	ท.		ปาณสหสฺสานิ	ชื่่�อว่าปาณสหสฺส.	(สัตว์หนึ�งพัน)

ธมฺมาภิสมโย

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ธิมฺมํ		อภิสมโย		ธิมฺมาภิสมโย.	(ธิมฺม	+	อภิสมย)
	 อภิสมโย	อ.การตรัสร่้		ธิมฺมํ	ซึ่ึ�งธิรรม		ธิมฺมาภิสมโย	ชื่่�อว่าธิมฺมาภิสมย.	(การตรัสร่้ซึ่ึ�งธิรรม)

ธนราสิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ธินสฺส		ราสิ		ธินราสิ.	(ธิน	+	ราสิ)

	 ราสิ	อ.กอง		ธินสฺส	แห่งทรัพย์		ธินราสิ	ชื่่�อว่าธินราสิ.	(กองทรัพย์)

 

กตฺตพฺพยุตฺตกํ,  กมฺมํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กตฺตพฺพสฺส		ยุตฺตกํ		กตฺตพฺพยุตฺตกํ,		กมฺมํ.	(กตฺตพฺพ	+	ยุตฺตก)

	 (กมฺมํ)	อ.กรรม		ยุตฺตกํ	อันควรแล้ว		(มยา)		กตฺตพฺพสฺส		(กมฺมสฺส)	แก่กรรม	อันเรา	พึงกระทํา		

กตฺตพฺพยุตฺตกํ	ชื่่�อว่ากตฺตพฺพยุตฺตก	(ควรแก่กรรมที�เราควรทํา),	ได้แก่กรรม.
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อสีติสกฏานิ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อสีติ		สกฏานิ		อสีติสกฏานิ.	(อสีติ	+	สกฏ)

	 สกฏานิ	อ.เกวียน	ท.		อสีติ	แปดสิบุ		อสีติสกฏานิ	ชื่่�อว่าอสีติสกฏ.	(แปดสิบุเกวียน)

สพฺพรตฺติ

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺพา		จ		สา		รตฺติ		จาติ		สพฺพรตฺติ.	(สพฺพา	+	รตฺติ)

	 สพฺพา		จ	อ.ทั�งปวงด้วย		สา	อ.ทั�งปวงนั�น		รตฺติ		จ	เป็นราตรีด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั�น		สพฺพรตฺติ	

ชื่่�อว่าสพฺพรตฺติ.	(ราตรีทั�งปวง)

ขทิรงฺคารราสิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�

	 ๑.	 ขทิรสฺส		องฺคาโร		ขทิรงฺคาโร.	(ขทิร	+	องฺคาร)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 องฺคาโร	อ.ถ่านเพลิง		ขทิรสฺส	ของต้นตะเคียน		ขทิรงฺคาโร	ชื่่�อว่าขทิรงฺคาร.	 (ถ่านเพลิงของต้น

ตะเคียน)

	 ๒.	 ขทิรงฺคารสฺส		ราสิ		ขทิรงฺคารราสิ.	(ขทิรงฺคาร	+	ราสิ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ราสิ	 อ.กอง	 	 ขทิรงฺคารสฺส	 แห่งถ่านเพลิงของต้นตะเคียน	 	 ขทิรงฺคารราสิ	 ชื่่�อว่าขทิรงฺคารราสิ.	

(กองถ่านเพลิงของต้นตะเคียน)

อาวาฏมตฺถกํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาวาฏสฺส		มตฺถกํ		อาวาฏมตฺถกํ.	(อาวาฏ	+	มตฺถก)

	 มตฺถกํ	อ.ที�สุด		อาวาฏสฺส	แห่งหลุม		อาวาฏมตฺถกํ	ชื่่�อว่าอาวาฏมตฺถก.	(ที�สุดแห่งหลุม)
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ทุพฺพลทณฺฺฑกา

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาสอย่่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี�

	 ๑.	 ทุฏฺ€ํ		พลํ		เยสนฺติ		ทุพฺพลา,		ทณฺฑกา.	(ทุ	+	พล)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 พลํ	อ.กําลัง		ทุฏฺ€ํ	อันโทษประทุษร้ายแล้ว		เยสํ		(ทณฺฑกานํ)	แห่งท่อนไม้	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	

มีอย่่		อิติ	เพราะเหตุนั�น		(เต		ทณฺฑกา)	อ.ท่อนไม้	ท.	เหล่านั�น		ทุพฺพลา	ชื่่�อว่าทุพฺพล	(มีกําลังทราม,	ไม่มี

กําลัง),	ได้แก่ท่อนไม้ทั�งหลาย.

	 ๒.	 ทุพฺพลา		จ		เต		ทณฺฑกา		จาติ		ทุพฺพลทณฺฑกา.	(ทุพฺพล	+	ทณฺฑก)	วิเสสนบุุพพบุทกัมม- 

ธิารยสมาส

	 	 ทุพฺพลา		จ	อ.อันมีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว	ท.	ด้วย		เต	อ.อันมีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว	

ท.	เหล่านั�น		ทณฺฑกา		จ	เป็นท่อนไม้ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั�น		ทุพฺพลทณฺฑกา	ชื่่�อว่าทุพฺพลทณฺฑก.	(ท่อนไม้ที�

มีกําลังทราม,	ท่อนไม้ที�ไม่มีกําลัง)

อกฺกนฺตกฺกนฺตกาโล

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	โดยมีวิเสสโนภยบุทกัมมธิารยสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�

	 ๑.	 อกฺกนฺตญฺจ		โส		อกฺกนฺตญฺจาติ		อกฺกนฺตกฺกนฺตํ,		กาโล.	(อกฺกนฺต	+	อกฺกนฺต)

	 	 โส		(กาโล)	อ.กาลนั�น		อกฺกนฺตํ		จ	อันถ่กเหยียบุแล้วด้วย		อกฺกนฺตํ		จ	อันถ่กเหยียบุแล้วด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั�น		อกฺกนฺตกฺกนฺตํ	ชื่่�อว่าอกฺกนฺตกฺกนฺต	(ทั�งถ่กเหยียบุแล้วทั�งถ่กเหยียบุแล้ว),	ได้กาล.

	 ๒.	 อกฺกนฺตกฺกนฺตญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		อกฺกนฺตกฺกนฺตกาโล.	(อกฺกนฺตกฺกนฺต	+	กาล)	วิเสสนบุุพพ-

บุทกัมมธิารยสมาส

	 	 อกฺกนฺตกฺกนฺตํ		จ	อ.ทั�งถ่กเหยียบุแล้วทั�งถ่กเหยียบุแล้วด้วย		ตํ	อ.ทั�งถ่กเหยียบุแล้วทั�งถ่กเหยียบุ

แล้วนั�น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั�น		อกฺกนฺตกฺกนฺตกาโล	ชื่่�อว่าอกฺกนฺตกฺกนฺตกาล.	(กาลเป็นที�

ทั�งถ่กเหยียบุแล้วทั�งถ่กเหยียบุแล้ว)

เคหปฺจฺฺฉาภาโค

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�

	 ๑.	 ปจฺฉา		ภาโค		ปจฺฉาภาโค.	(ปจฺฉา	+	ภาค)	สัตตมีตัปปุริสสมาส

	 	 ภาโค	อ.ส่วน		ปจฺฉา	ในภายหลัง		ปจฺฉาภาโค	ชื่่�อว่าปจฺฉาภาค.	(ส่วนในภายหลัง)
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	 ๒.	 เคหสฺส		ปจฺฉาภาโค		เคหปจฺฉาภาโค.	(เคห	+	ปจฺฉาภาค)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ปจฺฉาภาโค	อ.ส่วนในภายหลัง		เคหสฺส	แห่งเร่อน		เคหปจฺฉาภาโค	ชื่่�อว่าเคหปจฺฉาภาค.	(ส่วน

ภายหลังเร่อน)

€ปฺิตนิยาโม

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 €ปิตานํ		นิยาโม		€ปิตนิยาโม.	(€ปิตา	+	นิยาม)

	 นิยาโม	อ.ทํานอง		(สิริคุตฺเตน)		€ปิตานํ		(จาฏีนํ)	แห่งตุ่ม	ท.	อันอันสิริคุต	วางไว้แล้ว		€ปิตนิยาโม	

ชื่่�อว่า€ปิตนิยาม.	(ทํานองที�สิริคุตวางไว้แล้ว)	

ทสฺสิตนิยาโม

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทสฺสิตสฺส		นิยาโม		ทสฺสิตนิยาโม.	(ทสฺสิต	+	นิยาม)

	 นิยาโม	 อ.ทํานอง	 	 (สิริคุตฺเตน)	 	 ทสฺสิตสฺส	 	 (สกฺการสฺส)	 แห่งสักการะ	 อันอันสิริคุต	 แสดงแล้ว		 

ทสฺสิตนิยาโม	ชื่่�อว่าทสฺสิตนิยาม.	(ทํานองแห่งสักการะที�สิริคุตแสดงแล้ว)

มิจฺฺฉาทิฏฺ€โิก

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 มิจฺฉาทิฏฺ€ิยา		นิยุตฺโต		มิจฺฉาทิฏฺ€โิก,		ชื่โน.	(มิจฺฉาทิฏฺ€ิ	+	ณิกปัจจัย)
	 (ชื่โน)	 อ.ชื่น		นิยุตฺโต	ผ่้ประกอบุแล้ว	 	มิจฺฉาทิฏฺ€ิยา	ด้วยความเห็นผิด	 	มิจฺฉาทิฏฺ€โิก	 ชื่่�อว่า	 
มิจฺฉาทิฏฺ€ิก,	ได้แก่ชื่น.	(ผ่้ประกอบุด้วยความเห็นผิด,	ผ่้มีความเห็นผิด)

สมฺมาทิฏฺ€ิกา

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมฺมาทิฏฺ€ิยา		นิยุตฺตา		สมฺมาทิฏฺ€ิกา,		ชื่นา.	(สมฺมาทิฏฺ€ิ	+	ณิกปัจจัย)
	 (ชื่นา)	อ.ชื่น	ท.		นิยุตฺตา	ประกอบุแล้ว		สมฺมาทิฏฺ€ิยา	ด้วยความเห็นชื่อบุ		สมฺมาทิฏฺ€ิกา	ชื่่�อว่า 
สมฺมาทิฏฺ€ิก,	ได้แก่ชื่นทั�งหลาย.	(ผ่้ประกอบุด้วยความเห็นชื่อบุ,	ผ่้มีความเห็นชื่อบุ,	ผ่้เป็นสัมมาทิฏฐิ)
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พุทฺธวิสโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺธิสฺส		วิสโย		พุทฺธิวิสโย.	(พุทฺธิ	+	วิสย)
	 วิสโย	อ.วิสัย		พุทฺธิสฺส	ของพระพุทธิเจ้า		พุทฺธิวิสโย	ชื่่�อว่าพุทฺธิวิสย.	(วิสัยของพระพุทธิเจ้า)

พุทฺธลีฬฺหา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺธิสฺส		ลีฬฺหา		พุทฺธิลีฬฺหา.	(พุทฺธิ	+	ลีฬฺหา)
	 ลีฬฺหา	อ.การเย่�องกราย		พุทฺธิสฺส	ของพระพุทธิเจ้า		พุทฺธิลีฬฺหา	ชื่่�อว่าพุทฺธิลีฬฺหา.	(การเย่�องกราย
ของพระพุทธิเจ้า,	พระพุทธิลีลา)

องฺคารกาสุมตฺถกํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�

	 ๑.	 องฺคารสฺส		กาสุ		องฺคารกาสุ.	(องฺคาร	+	กาสุ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 กาสุ	อ.หลุม		องฺคารสฺส	แห่งถ่านเพลิง		องฺคารกาสุ	ชื่่�อว่าองฺคารกาสุ.	(หลุมถ่านเพลิง)

	 ๒.	 องฺคารกาสุยา		มตฺถกํ		องฺคารกาสุมตฺถกํ.	(องฺคารกาสุ	+	มตฺถก)

	 	 มตฺถกํ	 อ.ที�สุด	 	 องฺคารกาสุยา	 แห่งหลุมแห่งถ่านเพลิง	 	 องฺคารกาสุมตฺถกํ	 ชื่่�อว่าองฺคารกาสุ- 

มตฺถก.	(ที�สุดแห่งหลุมถ่านเพลิง)

ปฺ�ฺ�ตฺตพุทฺธาสนํ

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปญฺญตฺตญฺจ		ตํ		พุทฺธิาสนญฺจาติ		ปญฺญตฺตพุทฺธิาสนํ.	(ปญฺญตฺต	+	พุทฺธิาสน)

	 ปญฺญตฺตํ		จ	อ.อันบุุคคลป่ลาดไว้แล้วด้วย		ตํ	อ.อันบุุคคลป่ลาดไว้แล้วนั�น		พุทฺธิาสนํ		จ	เป็นพุทธิ-

อาสน์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั�น		ปญฺญตฺตพุทฺธิาสนํ	ชื่่�อว่าปญฺญตฺตพุทฺธิาสน.	(พุทธิอาสน์ที�บุุคคลป่ลาดไว้แล้ว)

องฺคารปฺูโร,  อาวาโฏ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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	 องฺคาเรน		ป่โร		องฺคารป่โร,		อาวาโฏ.	(องฺคาร	+	ป่ร)

	 (อาวาโฏ)	อ.หลุม		ป่โร	อันเต็ม		องฺคาเรน	ด้วยถ่านเพลิง		องฺคารป่โร	ชื่่�อว่าองฺคารป่ร	(เต็มด้วยถ่าน

เพลิง),	ได้แก่หลุม.

มหาปฺทุมานิ

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺตานิ		จ		ตานิ		ปทุมานิ		จาติ		มหาปทุมานิ.	(มหนฺต	+	ปทุม)

	 มหนฺตานิ		จ	อ.ใหญ่	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.ใหญ่	ท.	เหล่านั�น		ปทุมานิ		จ	เป็นดอกปทุมด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั�น		มหาปทุมานิ	ชื่่�อว่ามหาปทุม.	(ดอกปทุมใหญ่)

ปฺ�ฺ�ตฺตาสนํ

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปญฺญตฺตญฺจ		ตํ		อาสนญฺจาติ		ปญฺญตฺตาสนํ.	(ปญฺญตฺต	+	อาสน)

	 ปญฺญตฺตํ		จ	อ.อันถ่กป่ลาดไว้แล้วด้วย		ตํ	อ.อันถ่กป่ลาดไว้แล้วนั�น		อาสนํ		จ	เป็นอาสนะด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั�น		ปญฺญตฺตาสนํ	ชื่่�อว่าปญฺญตฺตาสน.	(อาสนะที�ถ่กป่ลาดไว้แล้ว)

ยาคุอาทีนิ,  วตฺถูนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ยาคุ		อาทิ		เยสนฺติ		ยาคุอาทีนิ,		วตฺถ่นิ.	(ยาคุ	+	อาทิ)

	 ยาคุ	อ.ข้าวต้ม		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วตฺถ่นํ)	แห่งวัตถุ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอย่่		อิติ	เพราะเหตุ

นั�น		(ตานิ		วตฺถ่นิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่านั�น		ยาคุอาทีนิ	ชื่่�อว่ายาคุอาทิ	(มีข้าวต้มเป็นต้น),	ได้แก่วัตถุทั�งหลาย.

ภตฺตาทีนิ,  วตฺถูนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภตฺตํ		อาทิ		เยสนฺติ		ภตฺตาทีนิ,		วตฺถ่นิ.	(ภตฺต	+	อาทิ)

	 ภตฺตํ	อ.ข้าวสวย		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วตฺถ่นํ)	แห่งวัตถุ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอย่่		อิติ	เพราะเหตุ

นั�น		(ตานิ		วตฺถ่นิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่านั�น		ภตฺตาทีนิ	ชื่่�อว่าภตฺตาทิ	(มีข้าวสวยเป็นต้น),	ได้แก่วัตถุทั�งหลาย.
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ปฺีติปฺาโมชฺชํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปีติ		จ		ปาโมชืฺ่ชื่ญฺจ		ปีติปาโมชืฺ่ชื่ํ.	(ปีติ	+	ปาโมชืฺ่ชื่)

	 ปีติ		จ	อ.ปีติด้วย		ปาโมชืฺ่ชื่ํ		จ	อ.ปราโมทย์ด้วย		ปีติปาโมชืฺ่ชื่ํ	ชื่่�อว่าปีติปาโมชืฺ่ชื่.	(ปีติและปราโมทย์)

พุทฺธปฺฺปฺมุโข,  ภิกฺขุสงฺโฆ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พุทฺโธิ		ปมุขํ		ยสฺสาติ		พุทฺธิปฺปมุโข,		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(พุทฺธิ	+	ปมุข)

	 พุทฺโธิ	อ.พระพุทธิเจ้า		ปมุขํ	ทรงเป็นประมุข		ยสฺส		(ภิกฺขุสงฺฆสฺส)	แห่งหม่่แห่งภิกษุใด		(อตฺถิ)	มีอย่่		

อิติ	เพราะเหตุนั�น		(โส		ภิกฺขุสงฺโฆ)	อ.หม่่แห่งภิกษุนั�น		พุทฺธิปฺปมุโข	ชื่่�อว่าพุทฺธิปฺปมุข	(มีพระพุทธิเจ้าทรงเป็น

ประมุข),	ได้แก่ภิกษุสงฆ์.

ภิกฺขุสงฺโฆ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภิกฺข่นํ		สงฺโฆ		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(ภิกฺขุ	+	สงฺฆ)

	 สงฺโฆ	อ.หม่่		ภิกฺข่นํ	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสงฺโฆ	ชื่่�อว่าภิกฺขุสงฺฆ.	(หม่่ภิกษุ,	ภิกษุสงฆ์)

กตภตฺตกิจฺฺโจฺ,  สตฺถา

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�

	 ๑.	 ภตฺเตน		กิจฺจํ		ภตฺตกิจฺจํ.	(ภตฺต	+	กิจฺจ)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 กิจฺจํ	อ.กิจ		ภตฺเตน	ด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจํ	ชื่่�อว่าภตฺตกิจฺจ.	(กิจด้วยภัตร,	ภัตกิจ)

	 ๒.	 กตํ		ภตฺตกิจฺจํ		เยนาติ		กตภตฺตกิจฺโจ,		สตฺถา.	(กต	+	ภตฺตกิจฺจ)	ตติยาทวิปทตุลยาธิิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส

	 	 ภตฺตกิจฺจํ	อ.กิจด้วยภัตร		เยน		(สตฺถารา)	อันพระศาสดาใด		กตํ	ทรงกระทําแล้ว		อิติ	เพราะ

เหตุนั�น		(โส		สตฺถา)	อ.พระศาสดานั�น		กตภตฺตกิจฺโจ	ชื่่�อว่ากตภตฺตกิจฺจ	(ผ่้มีภัตกิจอันทรงกระทําแล้ว),	ได้แก่

พระศาสดา.
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กาเรตุกาโม,  ครหทินฺโน

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุร่ป,	กัตตุสาธินะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 กาเรตุํ		กาเมตีติ		กาเรตุกาโม,		ครหทินฺโน.	(กาเรตุํสทฺท่ปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณ

ปัจจัย)	

	 (โย		ครหทินฺโน)	อ.นายครหทินใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		(สตฺถารํ)		กาเรตุํ	เพ่�ออัน	ยังพระศาสดา	ให้

ทรงกระทํา		อิติ	เพราะเหตุนั�น		(โส		ครหทินฺโน)	อ.นายครหทินนั�น		กาเรตุกาโม	ชื่่�อว่ากาเรตุกาม	(ผ่้ใคร่เพ่�อ

จะยังพระศาสดาให้ทรงกระทํา),	ได้แก่นายครหทิน.

ปฺ�ฺ�าจฺกฺขุ

	 เป็นอวธิารณบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปญฺญา		เอว		จกฺขุ		ปญฺญาจกฺขุ.	(ปญฺญา	+	จกฺขุ)

	 ปญฺญา		เอว	อ.ปัญญานั�นเทียว		จกฺขุ	เป็นจักษุ		ปญฺญาจกฺขุ	ชื่่�อว่าปญฺญาจกฺขุ.	(จักษุค่อปัญญา)

ปฺ�ฺ�าจฺกฺขุวิรหิตา,  สตฺตา

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	โดยมีอวธิารณบุุพพบุทกัมมธิารยสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�

	 ๑.	 ปญฺญา		เอว		จกฺขุ		ปญฺญาจกฺขุ.	(ปญฺญา	+	จกฺขุ)	อวธิารณบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส

	 	 ปญฺญา		เอว	อ.ปัญญานั�นเทียว		จกฺขุ	เป็นจักษุ		ปญฺญาจกฺขุ	ชื่่�อว่าปญฺญาจกฺขุ.	(จักษุค่อปัญญา)

	 ๒.	 ปญฺญาจกฺขุสฺมา		วิรหิตา		ปญฺญาจกฺขุวิรหิตา,		สตฺตา.	(ปญฺญาจกฺขุ	+	วิรหิต)	ปัญจมีตัปปุริส

สมาส

	 	 (สตฺตา)	 อ.สัตว์	 ท.	 	 วิรหิตา	 ผ่้เว้นแล้ว	 	 ปญฺญาจกฺขุสฺมา	 จากจักษุค่อปัญญา	 	 ปญฺญาจกฺขุ- 

วิรหิตา	ชื่่�อว่าปญฺญาจกฺขุวิรหิต	(ผ่้เว้นจากปัญญาจักษุ),	ได้แก่สัตว์ทั�งหลาย.	

ปฺ�ฺ�วนฺโต,  สตฺตา

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิิต		มีวิเคราะห์ว่า

	 ปญฺญา		เยสํ		อตฺถีติ		ปญฺญวนฺโต,		สตฺตา.	(ปญฺญา	+	วนฺตุปัจจัย)

	 ปญฺญา	อ.ปัญญา		เยสํ		 (สตฺตานํ)	ของสัตว์	ท.	 เหล่าใด		อตฺถิ	มีอย่่		อิติ	 เพราะเหตุนั�น		 (เต		 

สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.	เหล่านั�น		ปญฺญวนฺโต	ชื่่�อว่าปญฺญวนฺตุ	(ผ่้มีปัญญา),	ได้แก่สัตว์ทั�งหลาย.
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สจฺกฺขุกา,  สตฺตา

	 เป็นสหบุุพพบุทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สห		จกฺขุนา		เย		วตฺตนฺตีติ		สจกฺขุกา,		สตฺตา.	(สห	+	จกฺขุ)

	 เย		(สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.	เหล่าใด		วตฺตนฺติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับุ		จกฺขุนา	ด้วยจักษุ		อิติ	เพราะเหตุ

นั�น		(เต		สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.	เหล่านั�น		สจกฺขุกา	ชื่่�อว่าสจกฺขุก	(มีจักษุ),	ได้แก่สัตว์ทั�งหลาย.

สงฺการธานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สงฺการสฺส		ธิานํ		สงฺการธิานํ.	(สงฺการ	+	ธิาน)

	 ธิานํ	อ.ที�		สงฺการสฺส	แห่งหยากเย่�อ		สงฺการธิานํ	ชื่่�อว่าสงฺการธิาน.	(ที�แห่งหยากเย่�อ)

มหาปฺโถ

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺโต		จ		โส		ปโถ		จาติ		มหาปโถ.	(มหนฺต	+	ปถ)

	 มหนฺโต		จ	อ.ใหญ่ด้วย		โส	อ.ใหญ่นั�น		ปโถ		จ	เป็นหนทางด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั�น		มหาปโถ	ชื่่�อ

ว่ามหาปถ.	(หนทางใหญ่)

สุจฺิคนฺธํ,  ปฺทุมํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุจิ		คนฺโธิ		ยสฺสาติ		สุจิคนฺธิํ,		ปทุมํ.	(สุจิ	+	ปทุม)

	 คนฺโธิ	อ.กลิ�น		สุจิ	อันสะอาด		ยสฺส		(ปทุมสฺส)	แห่งดอกปทุมใด		(อตฺถิ)	มีอย่่		อิติ	เพราะเหตุนั�น		

(ตํ		ปทุมํ)	อ.ดอกปทุมนั�น		สุจิคนฺธิํ	ชื่่�อว่าสุจิคนฺธิ	(มีกลิ�นสะอาด),	ได้แก่ดอกปทุม.

มโนรมํ,  ปฺทุมํ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส,	กัตตุร่ป,	กัตตุสาธินะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 มโน		เอตฺถ		รมตีติ		มโนรมํ,		ปทุมํ.	(มนสทฺท่ปปท	+	รมุ		กีฬายํ	ในกาเล่น	+	อปัจจัย)

	 มโน	อ.ใจ		รมติ	ย่อมยินดี		เอตฺเถ		(ปทุเม)	ในดอกปทุมนี�		อิติ	เพราะเหตุนั�น		มโนรมํ	ชื่่�อว่มโนรม	

(เป็นที�ยินดีของใจ),	ได้แก่ดอกปทุม.
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สงฺการภูตา,  ปฺุถุชฺชนา

	 เป็นอุปมานบุุพพบุทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สงฺกาโร		อิว		ภ่ตา		อิเมติ		สงฺการภ่ตา,		ปุถุชืฺ่ชื่นา.	(สงฺการ	+	ภ่ต)

	 อิเม		(ปุถุชืฺ่ชื่นา)	อ.ปุถุชื่น	ท.	เหล่านี�		สงฺกาโร		อิว	เป็นเพียงดังหยากเย่�อ		ภ่ตา	เป็นแล้ว		อิติ	เพราะ

เหตุนั�น		สงฺการภ่ตา	ชื่่�อว่าสงฺการภ่ต	(เป็นดุจหยากเย่�อ),	ได้แก่ปุถุชื่นทั�งหลาย.	 	

อนฺธภูโต,  ปฺุถุชฺชโน

	 เป็นอุปมานบุุพพบุทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อนฺโธิ		อิว		ภ่โต		อยนฺติ		อนฺธิภ่โต,		ปุถุชืฺ่ชื่โน.	(อนฺธิ	+	ภ่ต)

	 อยํ	 	 (ปุถุชืฺ่ชื่โน)	 อ.ปุถุชื่นนี�	 	 อนฺโธิ	 	อิว	 เป็นเพียงดังคนบุอด		ภ่โต	 เป็นแล้ว	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั�น		 

อนฺธิภ่โต	ชื่่�อว่าอนฺธิภ่ต	(ผ่้เป็นดุจคนบุอด),	ได้แก่ปุถุชื่น.

สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สมฺมาสมฺพุทฺธิสฺส		สาวโก		สมฺมาสมฺพุทฺธิสาวโก.	(สมฺมาสมฺพุทฺธิ	+	สาวก)

	 สาวโก	 อ.สาวก	 	 สมฺมาสมฺพุทฺธิสฺส	 ของพระสัมมาสัมพุทธิเจ้า	 	 สมฺมาสมฺพุทฺธิสาวโก	 ชื่่�อว่าสมฺมา- 

สมฺพุทฺธิสาวก.	(สาวกของพระสัมมาสัมพุทธิเจ้า)	

สงฺการฏฺ€านํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สงฺการสฺส		€านํ		สงฺการฏฺ€านํ.	(สงฺการ	+	€าน)

	 €านํ	อ.ที�		สงฺการสฺส	แห่งหยากเย่�อ		สงฺการฏฺ€านํ	ชื่่�อว่าสงฺการฏฺ€าน.	(ที�แห่งหยากเย่�อ)

กจฺวรราสิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กจวรานํ		ราสิ		กจวรราสิ.	(กจวร	+	ราสิ)

	 ราสิ	อ.กอง		กจวรานํ	แห่งหยากเย่�อ	ท.		กจวรราสิ	ชื่่�อว่ากจวรราสิ.	(กองหยากเย่�อ)
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มหามคฺโค

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺโต		จ		โส		มคฺโค		จาติ		มหามคฺโค.	(มหนฺต	+	มคฺค)

	 มหนฺโต		จ	อ.ใหญ่ด้วย		โส	อ.ใหญ่นั�น		มคฺโค		จ	เป็นหนทางด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั�น		มหามคฺโค	

ชื่่�อว่ามหามคฺค.	(หนทางใหญ่)

สุรภิคนฺโธ

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุรภิ		จ		โส		คนฺโธิ		จาติ		สุรภิคนฺโธิ.	(สุรภิ	+	คนฺธิ)

		 สุรภิ		จ	อ.อันหอมด้วย		โส	อ.อันหอมนั�น		คนฺโธิ		จ	เป็นกลิ�นด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั�น		สุรภิคนฺโธิ	

ชื่่�อว่าสุรภิคนฺธิ.	(กลิ�นหอม)

เอวํลทฺธนาโม,  โลกิยมหาชโน

	 เป็นติปทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอวํ		ลทฺธิํ		นามํ		เยนาติ		เอวํลทฺธินาโม,		โลกิยมหาชื่โน.	(เอวํ	+	ลทฺธิ	+	นาม)

	 นามํ	อ.ชื่่�อ		เยน		(โลกิยมหาชื่เนน)	อันโลกิยมหาชื่นใด		ลทฺธิํ	ได้แล้ว		เอวํ	อย่างนี�		(อตฺถิ)	มีอย่่		

อิติ	เพราะเหตุนั�น		(โส		โลกิยมหาชื่โน)	อ.โลกิยมหาชื่นนั�น		เอวํลทฺธินาโม	ชื่่�อว่าเอวํลทฺธินาม	(ผ่้มีชื่่�ออันได้แล้ว

อย่างนี�),	ได้แก่โลกิยมหาชื่น.	

อสุจฺิเชคุจฺฺฉปฺฏิกฺกูลํ

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	โดยมีวิเสสโนภยบุทกัมมธิารยสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�	

	 ๑.	 อสุจิ		จ		ตํ		เชื่คุจฺฉญฺจาติ		อสุจิเชื่คุจฺฉํ.	(อสุจิ	+	เชื่คุจฺฉ)	วิเสสโนภยกัมมธิารยสมาส

	 	 ตํ		(ปฏิกฺก่ลํ)	อ.ของอันปฏิก่ลนั�น		อสุจิ		จ	อันไม่สะอาดด้วย		เชื่คุจฺฉํ		จ	อันน่าเกลียดด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั�น		อสุจิเชื่คุจฺฉํ	ชื่่�อว่าอสุจิเชื่คุจฺฉ	(ทั�งไม่สะอาดทั�งน่าเกลียด),	ได้แก่ของปฏิก่ล.

	 ๒.	 อสุจิเชื่คุจฺฉญฺจ		ตํ		ปฏิกฺก่ลญฺจาติ		อสุจิเชื่คุจฺฉปฏิกฺก่ลํ.	(อสุจิเชื่คุจฺฉ	+	ปฏิกฺก่ล)	วิเสสนบุุพพบุท	

กัมมธิารยสมาส

	 	 อสุจิเชื่คุจฺฉํ		จ	อ.ทั�งไม่สะอาดทั�งน่าเกลียดด้วย		ตํ	อ.ทั�งไม่สะอาดทั�งน่าเกลียดนั�น		ปฏิกฺก่ลํ		จ	

เป็นของปฏิก่ลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั�น		อสุจิเชื่คุจฺฉปฏิกฺก่ลํ	ชื่่�อว่าอสุจิเชื่คุจฺฉปฏิกฺก่ล.	(ของปฏิก่ลทั�งไม่สะอาด 

ทั�งน่าเกลียด)
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ราชราชมหามตฺตาทโย,  อิสฺสรชนา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	และอิตรีตรโยคทวันทสมาสอย่่ภายใน	

มีวิเคราะห์ดังนี�

	 ๑.	 รญฺโญ		มหามตฺโต		ราชื่มหามตฺโต.	(ราชื่	+	มหามตฺต)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 มหามตฺโต	อ.มหาอํามาตย์		 รญฺโญ	ของพระราชื่า		ราชื่มหามตฺโต	ชื่่�อว่าราชื่มหามตฺต.	 (มหา-

อํามาตย์ของพระราชื่า)

	 ๒.	 ราชื่า		จ		ราชื่มหามตฺโต		จ		ราชื่ราชื่มหามตฺตา.	(ราชื่	+	ราชื่มหามตฺต)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 ราชื่า	 	 จ	 อ.พระราชื่าด้วย	 	 ราชื่มหามตฺโต	 	 จ	 อ.มหาอํามาตย์ของพระราชื่าด้วย	 	 ราชื่ราชื่- 

มหามตฺตา	ชื่่�อว่าราชื่ราชื่มหามตฺต.	(พระราชื่าและมหาอํามาตย์ของพระราชื่า)

	 ๓.	 ราชื่ราชื่มหามตฺตา		อาทิ		เยสนฺติ		ราชื่ราชื่มหามตฺตาทโย,		อิสฺสรชื่นา.	(ราชื่ราชื่มหามตฺต	+	

อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 ราชื่ราชื่มหามตฺตา	อ.พระราชื่าและมหาอํามาตย์ของพระราชื่า	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(อิสฺสร-

ชื่นานํ)	แห่งอิสรชื่น	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอย่่		อิติ	เพราะเหตุนั�น		(เต		อิสฺสรชื่นา)	อ.อิสรชื่น	ท.	เหล่านั�น		 

ราชื่ราชื่มหามตฺตาทโย	ชื่่�อว่าราชื่ราชื่มหามตฺตาทิ	(มีพระราชื่าและมหาอํามาตย์ของพระราชื่าเป็นต้น),	ได้แก่อิสรชื่น

ทั�งหลาย.

ปฺติฏฺ€านารหํ,  ปฺทุมํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปติฏฺ€านสฺส		อรหํ		ปติฏฺ€านารหํ,		ปทุมํ.	(ปติฏฺ€าน	+	อรห)

	 (ปทุมํ)	อ.ดอกปทุม		อรหํ	อันควร		ปติฏฺ€านสฺส	แก่อันตั�งไว้เฉพาะ		ปติฏฺ€านารหํ	ชื่่�อว่าปติฏฺ€านารห	

(ควรแก่การตั�งไว้),	ได้แก่ดอกปทุม.

นิปฺฺปฺ�ฺโ�,  มหาชโน

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิคฺคตา		ปญฺญา		อสฺมาติ		นิปฺปญฺโญ,		มหาชื่โน.	(นิ	+	ปญฺญา)

	 ปญฺญา	อ.ปัญญา		นิคฺคตา	ไปปราศแล้ว		อสฺมา		(มหาชื่นมฺหา)	จากมหาชื่นนี�		อิติ	เพราะเหตุนั�น		

(โส		มหาชื่โน)	อ.มหาชื่นนั�น		นิปฺปญฺโญ	ชื่่�อว่านิปฺปญฺญ	(ผ่้ปราศจากปัญญา,	ผ่้ไม่มีปัญญา),	ได้แก่มหาชื่น.
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อจฺกฺขุโก,  มหาชโน

	 เป็นนนิบุาตบุุพพบุทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นตฺถิ		จกฺขุ		ยสฺสาติ		อจกฺขุโก,		มหาชื่โน.	(น	+	จกฺขุ)	

	 จกฺขุ	อ.จักษุ		ยสฺส		(มหาชื่นสฺส)	ของมหาชื่นใด		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุนั�น		(โส		มหาชื่โน)	

อ.มหาชื่นนั�น		อจกฺขุโก	ชื่่�อว่าอจกฺขุก	(ผ่้ไม่มีจักษุ),	ได้แก่มหาชื่น.		

ปฺ�ฺ�าพลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปญฺญาย		พลํ		ปญฺญาพลํ.	(ปญฺญา	+	พล)

	 พลํ	อ.กําลัง		ปญฺญาย	แห่งปัญญา		ปญฺญาพลํ	ชื่่�อว่าปญฺญาพล.	(กําลังปัญญา)

ปฺพฺพชฺชามตฺตํ,  การณฺํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปพฺพชืฺ่ชื่า		มตฺตา		ยสฺสาติ		ปพฺพชืฺ่ชื่ามตฺตํ,		การณํ.	(ปพฺพชืฺ่ชื่า	+	มตฺตา)

	 ปพฺพชืฺ่ชื่า	อ.การบุวชื่		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(การณสฺส)	แห่งเหตุใด		(อตฺถิ)	มีอย่่		อิติ	เพราะ

เหตุนั�น		(ตํ		การณํ)	อ.เหตุนั�น		ปพฺพชืฺ่ชื่ามตฺตํ	ชื่่�อว่าปพฺพชืฺ่ชื่ามตฺต	(มีการบุวชื่เป็นประมาณ,	สักว่าการบุวชื่),	

ได้แก่เหตุ.	

สีลสมาธิปฺฺปฺ�ฺ�าวิมุตฺติวิมุตฺติ�าณฺทสฺสนานิ

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สีลญฺจ		สมาธิิ	 	จ		ปญฺญา		จ		วิมุตฺติ	 	 จ		วิมุตฺติญาณทสฺสนญฺจ		สีลสมาธิิปฺปญฺญาวิมุตฺติ- 

วิมุตฺติญาณทสฺสนานิ.	(สีล	+	สมาธิิ	+	ปญฺญา	+	วิมุตฺติ	+	วิมุตฺติญาณทสฺสน)		

	 สีลํ		จ	อ.ศีลด้วย		สมาธิิ		จ	อ.สมาธิิด้วย		ปญฺญา		จ	อ.ปัญญาด้วย		วิมุตฺติ		จ	อ.วิมุตติด้วย		 

วิมุตฺติญาณทสฺสนํ	 	 จ	 อ.วิมุตติญาณทัสสนะด้วย	 	 สีลสมาธิิปฺปญฺญาวิมุตฺติวิมุตฺติญาณทสฺสนานิ	 ชื่่�อว่าสีล- 

สมาธิิปฺปญฺญาวิมุตฺติวิมุตฺติญาณทสฺสน.	(ศีล	สมาธิิ	ปัญญา	วิมุตติ	และวิมุตติญาณทัสสนะ)	
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ขีณฺาสโว,  ภิกฺขุ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ขีณา		อาสวา		ยสฺสาติ		ขีณาสโว,		ภิกฺขุ.

	 อาสวา	อ.อาสวะ	ท.		ขีณา	สิ�นไปแล้ว		ยสฺส		(ภิกฺขุสฺส)	แห่งภิกษุใด		(อตฺถิ)	มีอย่่		อิติ	เพราะเหตุ

นั�น		(โส		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุนั�น		ขีณาสโว	ชื่่�อว่าขีณาสว	(ผ่้มีอาสวะสิ�นแล้ว,	ผ่้สิ�นอาสวะแล้ว,	พระขีณาสพ),	ได้แก่

ภิกษุ.

เทสนาวสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เทสนาย		อวสานํ		เทสนาวสานํ.	(เทสนา	+	อวสาน)

	 อวสานํ	อ.กาลเป็นที�สิ�นสุดลง		เทสนาย	แห่งเทศนา		เทสนาวสานํ	ชื่่�อว่าเทสนาวสาน.	(กาลเป็นที�สิ�นสุด

ลงแห่งเทศนา,	เวลาจบุเทศนา)

สายณฺฺหสมโย

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	โดยมีอมาทิปรตัปปุริสสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�

	 ๑.	 อหสฺส		สายํ		สายณฺหํ.	(สายํ	+	อห)	อมาทิปรตัปปุริสสมาส

	 	 สายํ	อ.เป็นที�สิ�นไป		อหสฺส	แห่งวัน		สายณฺหํ	ชื่่�อว่าสายณฺห.	(เป็นที�สิ�นไปแห่งวัน)

	 ๒.	 สายณฺโห		จ		โส		สมโย		จาติ		สายณฺหสมโย.	(สายณฺห	+	สมย)	วิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารย

สมาส

	 	 สายณฺโห		จ	อ.เป็นที�สิ�นไปแห่งวันด้วย		โส	อ.เป็นที�สิ�นไปแห่งวันนั�น		สมโย		จ	เป็นสมัยด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั�น		สายณฺหสมโย	ชื่่�อว่าสายณฺหสมย.	(สมัยเป็นที�สิ�นไปแห่งวัน,	เวลาเย็น)

พุทฺธคุณฺา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พุทฺธิสฺส		คุณา		พุทฺธิคุณา.	(พุทฺธิ	+	คุณ)

	 คุณา	อ.พระคุณ	ท.		พุทฺธิสฺส	ของพระพุทธิเจ้า		พุทฺธิคุณา	ชื่่�อว่าพุทฺธิคุณ.	(พระคุณของพระพุทธิเจ้า)
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ตถารูโปฺ,  ขทิรงฺคารราสิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตถา		ร่ปํ		ยสฺสาติ		ตถาร่โป,		ขทิรงฺคารราสิ.	(ตถา	+	ร่ป)

	 ตถา	อ.อย่างนั�น		ร่ปํ	เป็นร่ป		ยสฺส		(ขทิรงฺคารราสิสฺส)	แห่งกองแห่งถ่านเพลิงแห่งไม้ตะเคียน		(อตฺถิ)	

มีอย่่		อิติ	เพราะเหตุนั�น		(โส		ขทิรงฺคารราสิ)	อ.กองแห่งถ่านเพลิงแห่งไม้ตะเคียนนั�น		ตถาร่โป	ชื่่�อว่าตถาร่ป	

(มีอย่างนั�นเป็นร่ป),	ได้แก่กองถ่านเพลิงแห่งไม้ตะเคียน.		

ขทิรงฺคารราสิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�

	 ๑.	 ขทิรสฺส		องฺคาโร		ขทิรงฺคาโร.	(ขทิร	+	องฺคาร)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 องฺคาโร	 อ.ถ่านเพลิง	 	 ขทิรสฺส	 แห่งไม้ตะเคียน	 	 ขทิรงฺคาโร	 ชื่่�อว่าขทิรงฺคาร.	 (ถ่านเพลิงไม้

ตะเคียน)		

	 ๒.	 ขทิรงฺคารสฺส		ราสิ		ขทิรงฺคารราสิ.	(ขทิรงฺคาร	+	ราสิ)

	 	 ราสิ	 อ.กอง	 	 ขทิรงฺคารสฺส	 แห่งถ่านเพลิงแห่งไม้ตะเคียน	 	 ขทิรงฺคารราสิ	 ชื่่�อว่าขทิรงฺคารราสิ.	

(กองถ่านเพลิงไม้ตะเคียน)	

 

องฺคารราสิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 องฺคารสฺส		ราสิ		องฺคารราสิ.	(องฺคาร	+	ราสิ)

	 ราสิ	อ.กอง		องฺคารสฺส	แห่งถ่านเพลิง		องฺคารราสิ	ชื่่�อว่าองฺคารราสิ.	(กองถ่านเพลิง)

ปฺเทส�าณฺํ

	 เป็นวิเสสนบุุพพบุทกัมมธิารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปเทโส		จ		โส		ญาณญฺจาติ		ปเทสญาณํ.	(ปเทส	+	ญาณ)

	 ปเทโส		จ	อ.อันเป็นเหตุแสดงอ้างด้วย		โส	อ.อันเป็นเหตุแสดงอ้างนั�น		ญาณํ		จ	เป็นญาณด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั�น		ปเทสญาณํ	ชื่่�อว่าปเทสญาณ.	(ญาณเป็นเหตุแสดงอ้าง)
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อุทฺธํปฺาโท

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุทฺธิํ		ปาโท		ยสฺสาติ		อุทฺธิํปาโท,		อหํ.	(อุทฺธิํ	+	ปาท)

	 ปาโท	อ.เท้า		อุทฺธิํ	ในเบุ่�องบุน		ยสฺส		(มม)	ของเราใด		(อตฺถิ)	มีอย่่		อิติ	เพราะเหตุนั�น		(โส		อหํ)	

อ.เรานั�น		อุทฺธิํปาโท	ชื่่�อว่าอุทฺธิํปาท	(มีเท้าในเบุ่�องบุน),	ได้แก่เรา.

อวํสิโร,  อหํ

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 อวํสิรํ		อสฺส		อตฺถีติ		อวํสิโร,		อหํ.	(อวํสิร	+	ณปัจจัย)

	 อวํสิรํ	อ.ศีรษะอันลง		อสฺส		(มยฺหํ)	ของเรานั�น		อตฺถิ	มีอย่่		อิติ	เพราะเหตุนั�น		อวํสิโร	ชื่่�อว่าอวํสิร	

(ผ่้มีศีรษะลง,	หัวทิ�มลง),	ได้แก่เรา.

ปฺุปฺฺผวคฺควณฺฺณฺนา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอย่่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี�
	 ๑.	 วณฺเณติ		เอตายาติ		วณฺณนา.	(วณฺณ		วิตฺถาเร	ในการขยายความ	+	เณปัจจัย	+	ยุปัจจัย	
+	อาปัจจัย)	กัตตุร่ป,	กรณสาธินะ
	 	 (ปณฺฑิโต)	อ.บุัณฑิต		วณฺเณติ	ย่อมพรรณนา		เอตาย		(วาจาย)	ด้วยวาจานั�น		อิติ	เพราะ
เหตุนั�น		(เอสา		วาจา)	อ.วาจานั�น		วณฺณนา	ชื่่�อว่าวณฺณนา.	(วาจาเป็นเคร่�องพรรณนา)	
	 ๒.	 ปุปฺเผน		สลฺลกฺขิโต		วคฺโค		ปุปฺผวคฺโค.	(ปุปฺผ	+	สลฺลกฺขิต	+	วคฺค)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 วคฺโค	 อ.วรรค	 	 (ปณฺฑิเตน)	 	 สลฺลกฺขิโต	 อันบุัณฑิต	 กําหนดแล้ว	 	 ปุปฺเผน	ด้วยดอกไม้		
ปุปฺผวคฺโค	ชื่่�อว่าปุปฺผวคฺค.	(วรรคที�บุัณฑิตกําหนดด้วยดอกไม้)
	 ๓.	 ปุปฺผวคฺคสฺส		วณฺณนา		ปุปฺผวคฺควณฺณนา.	(ปุปฺผวคฺค	+	วณฺณนา)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 วณฺณนา	อ.วาจาเป็นเคร่�องพรรณนา		ปุปฺผวคฺคสฺส	ซึ่ึ�งวรรคอันบุัณฑิตกําหนดแล้วด้วยดอกไม้
ปุปฺผวคฺควณฺณนา	ชื่่�อว่าปุปฺผวคฺควณฺณนา.	(วาจาเป็นเคร่�องพรรณนาวรรคที�บุัณฑิตกําหนดด้วยดอกไม้)



 

 



๕. พาลวคฺควณฺณนา
พาลวคฺควณฺณนา  (มยา  วุจฺจเต) ฯ

 พาลวคฺควณฺณนา อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวรรค

อันบัณฑิตก�าหนดแล้วด้วยคนพาล  

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

พาลวคฺควณฺณนา วุตตกัมมะใน วุจฺจเตๆ อาขยาตบทกัมมวาจก

มยา อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจเต ฯ

๕. พาลวรรควัณณนา

๑. อญฺญตรปุรสิวตฺถุ ฯ [๔๕]

อ�ฺ�ตรปุริสวตฺถุ  (มยา  วุจฺจเต) ฯ

อญฺตรปุริส อ.เรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง  (มยา) อันข้าพเจ้า (พระพุทธโฆสะ)   

(วุจฺจเต) จะกล่าว ฯ

อ�ฺ�ตรปุริสวตฺถุ วุตตกัมมะใน วุจฺจเตๆ อาขยาตบทกัมมวาจก

มยา อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจเต ฯ

๑. เรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง

๑. “ทีฆา  ชาครโต  รตฺตีติ  อิม�  ธมฺมเทสน�  สตฺถา    เชตวเน  วิหรนฺโต  ปเสนทิโกสล�ฺ- 

เจว  อ�ฺ�ตร�ฺจ  ปุริส�  อารพฺภ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  ปเสนทิโกสล�  เจว  อ�ฺ�ตร�  จ  ปุริส�  อารพฺภ  “ทีฆา  ชาครโต   

รตฺตีติ  อิม�  ธมฺมเทสน�  กเถสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมื่อประทับ  เชตวเน ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน   

อารพฺภ ทรงปรารภ  ปเสนทิโกสลํ  เจว ซึ่งพระราชาพระนามว่าปเสนทิโกศลด้วย 
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นั่นเทียว  ปุริสํ ซึ่งบุรุษ  อญฺญตรํ  จ คนใดคนหนึ่งด้วย  กเถสิ ตรัสแล้ว  อิมํ  ธมฺม-

เทสนํ ซึ่งพระธรรมเทศนานี้  “ทีฆา  ชาครโต  รตฺตีติ ว่า “ทีฆา  ชาครโต  รตฺติ” ดังนี้

เป็นต้น ฯ

 พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวัน ทรงปรารภพระเจ้าปเสนทิโกศล และบุรุษคน

ใดคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “ทีฆา  ชาครโต  รตฺติ” ดังนี้เป็นต้น

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ทีฆา  ชาครโต  รตฺติ” สรูปะใน  

อิติๆ ศัพท์ อาทยัตถะใน อิม�  ธมฺมเทสน�  อิม� วิเสสนะของ ธมฺมเทสน�ๆ อวุตตกัมมะใน 

กเถสิ  เชตวเน วิสยาธาระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  ปเสนทิโกสล� ก็ดี   

ปุริส� ก็ดี อวุตตกัมมะใน อารพฺภ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ 

เข้ากับ ปเสนทิโกสล� และ อ�ฺ�ตร�  ปุริส�  อ�ฺ�ตร� วิเสสนะของ ปุริส�  อารพฺภ สมาน-

กาลกิริยาใน กเถสิ ฯ  

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

๒. ราชา  กิร  ปเสนทิโกสโล  เอกสฺมึ  ฉณทิวเส  อลงฺกตปฺปฏิยตฺต�  สพฺพเสต�  เอก�   

ปุณฺฑรีก�  นาม  หตฺถึ  อารุยฺห  มหนฺเตน  ราชานุภาเวน  นคร�  ปทกฺขิณ�  กโรติ ฯ

 ราชา  กิร  ปเสนทิโกสโล  เอกสฺมึ  ฉณทิวเส  (ปุคฺคเลน)  อลงฺกตปฺปฏิยตฺต�  สพฺพเสต�  เอก�   

ปุณฺฑรีก�  นาม  หตฺถึ  อารุยฺห  มหนฺเตน  ราชานุภาเวน  นคร�  ปทกฺขิณ�  กโรติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  ราชา อ.พระราชา  ปเสนทิโกสโล พระนามว่าปเสนทิโกศล  อารุยฺห 

เสด็จขึ้นแล้ว  หตฺถึ สู่ช้าง  เอกํ เชือกหนึ่ง  ปุณฺฑรีกํ  นาม ชื่อว่าบุณฑรีก  สพฺพเสตํ 

ตัวมีอวัยวะทั้งปวงขาว  (ปุคฺคเลน)  อลงฺกตปฺปฏิยตฺตํ ตัวอันบุคคลทั้งประดับแล้ว 

ทั้งตกแต่งแล้ว  กโรติ ย่อมทรงกระท�า  ปทกฺขิณํ ซึ่งการประทักษิณ  นครํ ซึ่งพระนคร  

ราชานุภาเวน ด้วยอานุภาพของพระราชา  มหนฺเตน อันใหญ่  ฉณทิวเส ในวันแห่ง

มหรสพ  เอกสฺมึ วันหนึ่ง ฯ

 ได้ยินมาว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จขึ้นสู่ช้างเชือกหนึ่งชื่อว่าบุณฑริก ตัวขาวปลอด 

ตัวทั้งถูกประดับแล้วทั้งถูกตกแต่งแล้ว ทรงท�าประทักษิณพระนคร ด้วยอานุภาพของ

พระราชาอันใหญ่ ในวันมหรสพวันหนึ่ง

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  ปเสนทิโกสโล สัญญาวิเสสนะของ ราชาๆ สุทธกัตตาใน  
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กโรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกสฺมึ วิเสสนะของ ฉณทิวเสๆ กาลสัตตมีใน กโรติ  

ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน อลงฺกตปฺปฏิยตฺต�ๆ ก็ดี  สพฺพเสต� ก็ดี  เอก� ก็ดี  ปุณฺฑรีก� ก็ดี 

วิเสสนะของ หตฺถึ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ปุณฺฑรีก�  หตฺถึ สัมปาปุณียกัมมะ 

ใน อารุยฺหๆ ปุพพกาลกิริยาใน กโรติ  มหนฺเตน วิเสสนะของ ราชานุภาเวนๆ กรณะใน 

กโรติ  นคร� อวุตตกัมมะใน ปทกฺขิณ�ๆ อวุตตกัมมะใน กโรติ ฯ

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

๓. อุสฺสารณาย  วตฺตมานาย,  เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ  โปถิยมาโน  มหาชโน  ปลายนฺโต  คีว� 

ปริวตฺเตตฺวาปิ  โอโลเกติเยว ฯ

 อุสฺสารณาย  วตฺตมานาย,  (ราชปุริเสหิ)  เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ  (วตฺถูหิ)  โปถิยมาโน  มหาชโน   

ปลายนฺโต  คีว�  ปริวตฺเตตฺวาปิ  โอโลเกติ  เอว ฯ

 อุสฺสารณาย ครั้นเมื่ออาชญาเป็นเหตุยังมหาชนให้ลุกขึ้น  วตฺตมานาย เป็นไปอยู่,  

มหาชโน อ.มหาชน  (ราชปุริเสหิ)  โปถิยมาโน ผู้อันราชบุรุษ ท. โบยอยู่  (วตฺถูหิ) 

ด้วยวัตถุ ท.  เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ มีก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้น  ปลายนฺโต หนีไปอยู่  

คีวํ ยังคอ  ปริวตฺเตตฺวาปิ แม้ให้เป็นไปรอบอยู่  โอโลเกติ  เอว ย่อมแลดูนั่นเทียว ฯ

 เมื่ออาชญาที่เป็นเหตุให้มหาชนต้องลุกขึ้น ก�าลังเป็นไป, มหาชนถูกพวกราชบุรุษโบย

ด้วยวัตถุทั้งหลายมีก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้น หนีไปอยู่ แม้เอี้ยวคอแลดูเท่านั้น

 อุสฺสารณาย ลักขณะใน วตฺตมานายๆ ลักขณกิริยา,  โปถิยมาโน วิเสสนะของ มหาชโนๆ  

สุทธกัตตาใน โอโลเกติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ราชปุริเสหิ อนภิหิตกัตตาใน  

โปถิยมาโน  เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ วิเสสนะของ วตฺถูหิๆ กรณะใน โปถิยมาโน  ปลายนฺโต 

อัพภันตรกิริยาของ มหาชโน  คีว� การิตกัมมะใน ปริวตฺเตตฺวา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ 

เข้ากับ ปริวตฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอโลเกติ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

โอโลเกติ ฯ 

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

๔. ราชูน�  กิร  สุทินฺนทานสฺเสต�  ผล� ฯ

 ราชูน�  กิร  สุทินฺนทานสฺส  เอต�  (ผล�)  ผล�  (โหติ) ฯ

 กิร ได้ยินว่า  เอตํ  (ผลํ) อ.ผลนั่น  ผลํ เป็นผล  ราชูนํ  สุทินฺนทานสฺส แห่งทาน  
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อันพระราชา ท. ถวายดีแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 ทราบว่า นั่นเป็นผลแห่งทานที่พระราชาทั้งหลายถวายดีแล้ว

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เอต� วิเสสนะของ ผล�ๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ราชูน� ฉัฏฐีอนภิหิตกัตตาใน สุทินฺน-  สุทินฺนทานสฺส สามีสัมพันธะใน ผล�ๆ 

วิกติกัตตาใน โหติ ฯ 

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

๕. อ�ฺ�ตรสฺสาปิ  ทุคฺคตปุริสสฺส  ภริยา  สตฺตภูมิกสสฺ  ปาสาทสฺส  อุปริมตเล  �ิตา   

เอก�  วาตปานสฺส  กวาฏ�  วิวริตฺวา  ราชาน�  โอโลเกตฺวาว  อปคจฺฉิ ฯ

 ภริยา อ.ภรรยา  ทุคฺคตปุริสสฺส ของบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยาก  อญฺฃตรสฺสาปิ แม้คนใด

คนหนึ่ง ิตา ยืนอยู่แล้ว  อุปริมตเล บนพื้นอันมีในเบื้องบน  ปาสาทสฺส แห่งปราสาท  

สตฺตภูมิกสฺส อันประกอบด้วยชั้นเจ็ด  วิวริตฺวา เปิดแล้ว  กวาฏํ ซึ่งบาน  วาตปานสฺส  

แห่งหน้าต่าง  เอกํ บานหนึ่ง  โอโลเกตฺวา ว แลดูแล้วเทียว  ราชานํ ซึ่งพระราชา  

อปคจฺฉิ หลบไปแล้ว ฯ

 ภรรยาของบุรุษผู้ตกทุกข์ได้ยากแม้คนใดคนหนึ่ง ยืนอยู่บนพื้นข้างบนปราสาท ๗ ชั้น 

เปิดบานหน้าต่าง บานหนึ่ง แลดูพระราชานั่นแหละ แล้วก็หลบไป

 ภริยา สุทธกัตตาใน อปคจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ  

อ�ฺ�ตรสฺสๆ วิเสสนะของ ทุคฺคตปุริสสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ภริยา  สตฺตภูมิกสฺส  

วิเสสนะของ ปาสาทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อุปริมตเลๆ วิสยาธาระใน �ิตาๆ วิเสสนะ

ของ ภริยา  เอก� วิเสสนะของ กวาฏ�  วาตปานสฺส สามีสัมพันธะใน กวาฏ�ๆ อวุตตกัมมะ 

ใน วิวริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอโลเกตฺวา  ราชาน� อวุตตกัมมะใน โอโลเกตฺวา   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ โอโลเกตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อปคจฺฉิ ฯ    

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

๖. ร�ฺโ�  ปุณฺณจนฺโท  วลาหกนฺตร�  ปวิฏฺโ�  วิย  อุปฏฺ�าสิ ฯ

 (สา  อิตฺถี)  ร�ฺโ�  ปุณฺณจนฺโท  วลาหกนฺตร�  ปวิฏฺโ�  วิย  อุปฏฺ�าสิ ฯ

 (สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  อุปฏฺฅาสิ ปรากฏแล้ว  รญฺโฃ แก่พระราชา  ปุณฺณจนฺโท  วิย 
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ราวกะ อ.พระจันทร์อันเต็มแล้ว  ปวิฏฺโฅ เข้าไปแล้ว  วลาหกนฺตรํ สู่ระหว่างแห่งเมฆ ฯ

 นางนั้นปรากฏแก่พระราชา ดุจพระจันทร์เต็มดวงเข้าไปสู่ระหว่างเมฆ

 สา วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน อุปฏฺ�าสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ร�ฺโ� สัมปทาน

ใน อุปฏฺ�าสิ  ปุณฺณจนฺโท อุปมาลิงคัตถะ  วลาหกนฺตร� สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิฏฺโ�ๆ 

วิเสสนะของ ปุณฺณจนฺโท  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ ปุณฺณจนฺโท  วลาหกนฺตร�   

ปวิฏฺโ� ฯ   

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

๗. โส  ตสฺสา  ปฏิพทฺธจิตฺโต  หตฺถิกฺขนฺธโต  ปตนาการปฺปตฺโต  วิย  หุตฺวา  ขิปฺปํ  นคร� 

ปทกฺขิณ�  กตฺวา  อนฺเตปุร�  ปวิสิตฺวา  เอก�  วิสฺสาสิก�  อมจฺจ�  อาห  “อสุกฏฺ�าเน  เต 

มยา  โอโลกิตปาสาโท  ทิฏฺโ�ติ ฯ

 โส  (ราชา)  ตสฺสา  (อิตฺถิยา)  ปฏิพทฺธจิตฺโต  (หุตฺวา)  หตฺถิกฺขนฺธโต  ปตนาการปฺปตฺโต  วิย   

หุตฺวา  ขิปฺปํ  นคร�  ปทกฺขิณ�  กตฺวา  อนฺเตปุร�  ปวิสิตฺวา  เอก�  วิสฺสาสิก�  อมจฺจ�  อาห  “อสุกฏฺ�าเน  

เต  มยา  โอโลกิตปาสาโท  ทิฏฺโ�ติ ฯ

 โส  (ราชา) อ.พระราชานั้น  ปฏิพทฺธจิตฺโต เป็นผู้มีพระทัยเนื่องเฉพาะแล้ว  ตสฺสา  

(อิตฺถิยา) ต่อหญิงนั้น  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  ปตนาการปฺปตฺโต  วิย เป็นราวกะว่าทรง

ถึงแล้วซึ่งอาการคืออันตกไป  หตฺถิกฺขนฺธโต จากคอแห่งช้าง  หุตฺวา เป็นแล้ว  กตฺวา 

ทรงกระท�าแล้ว  ปทกฺขิณํ ซึ่งการประทักษิณ  นครํ ซึ่งพระนคร  ขิปฺปํ พลัน  ปวิสิตฺวา  

เสด็จเข้าไปแล้ว  อนฺเตปุรํ สู่ภายในแห่งวัง  อาห ตรัสแล้ว  อมจฺจํ กะอ�ามาตย์   

วิสฺสาสิกํ ผู้มีความคุ้นเคยกัน  เอกํ คนหนึ่ง  อิติ ว่า  “มยา  โอโลกิตปาสาโท 

อ.ปราสาทเป็นที่ อันเรา แลดูแล้ว  อสุกฏฺฅาเน ในที่โน้น  เต อันเธอ  ทิฏฺโฅ เห็นแล้ว

หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชานั้นทรงมีพระทัยปฏิพันธ์ต่อหญิงนั้น เป็นดุจถึงอาการคืออันตกจากคอช้าง 

ทรงรีบท�าประทักษิณพระนคร แล้วเสด็จเข้าไปสู่ภายในวัง ตรัสกับอ�ามาตย์ผู้มีความ

คุ้นเคยกันท่านหนึ่งว่า “ปราสาทที่เราแลดูในที่โน้น ท่านเห็นไหม”

 โส วิเสสนะของ ราชาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะ

ของ อิตฺถิยาๆ สัมปทานใน ปฏิพทฺธจิตฺโตๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 
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ปตนาการปฺปตฺโต  หตฺถิกฺขนฺธโต อปาทานใน ปตน-  ปตนาการปฺปตฺโต อุปมาวิกติ- 

กัตตาใน หุตฺวา  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ หตฺถิกฺขนฺธโต  ปตนากาปฺปตฺโต  หุตฺวา

ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  ขิปฺปํ กิริยาวิเสสนะใน กตฺวา  นคร� อวุตตกัมมะใน ปทกฺขิณ�ๆ 

อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปวิสิตฺวา  อนฺเตปุร� สัมปาปุณียกัมมะใน  

ปวิสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  เอก� ก็ดี  วิสฺสาสิก� ก็ดี วิเสสนะของ อมจฺจ�ๆ  

อกถิตกัมมะใน อาห  “โอโลกิตปาสาโท วุตตกัมมะใน ทิฏฺโ�ๆ กิตบทกัมมวาจก   

อสุกฏฺ�าเน วิสยาธาระใน โอโลกิต-  เต อนภิหิตกัตตาใน ทิฏฺโ�  มยา อนภิหิตกัตตาใน 

โอโลกิต-”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๘. “อาม  เทวาติ ฯ  

 (อมจฺโจ)  “อาม  เทว  (อสุกฏฺ�าเน  เม  ตุมฺเหหิ  โอโลกิตปาสาโท  ทิฏฺโ�”  อิติ  (อาห) ฯ

 (อมจฺโจ) อ.อ�ามาตย์  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ  ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  

อาม พระเจ้าข้า  ตุมฺเหหิ  โอโลกิตปาสาโท อ.ปราสาทเป็นที่ อันพระองค์ ทรงแลดู

แล้ว  อสุกฏฺฅาเน ในที่โน้น  เม อันข้าพระองค์  ทิฏฺโฅ เห็นแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 อ�ามาตย์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ พระเจ้าข้า ปราสาทที่พระองค์ทรงแล

ดูในที่โน้น ข้าพระองค์เห็นแล้ว” 

 อมจฺโจ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว อาลปนะ  อาม สัมปฏิจฉนัตถะ   

โอโลกิตปาสาโท วุตตกัมมะใน ทิฏฺโ�ๆ กิตบทกัมมวาจก  อสุกฏฺ�าเน วิสยาธาระใน  

โอโลกิต-  เม อนภิหิตกัตตาใน ทิฏฺโ�  ตุมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน โอโลกิต-”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาห ฯ

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

๙. “ตตฺเถก�  อิตฺถึ  อทฺทสาติ ฯ

 (ราชา)  “(ตฺว�)  ตตฺถ  (ปาสาเท)  เอก�  อิตฺถึ  อทฺทสาติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  อทฺทส ได้เห็นแล้ว  

เอกํ  อิตฺถึ ซึ่งหญิงคนหนึ่ง  ตตฺถ  (ปาสาเท) ในปราสาทนั้นหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 พระราชาตรัสถามว่า “ท่านได้เห็นหญิงคนหนึ่งที่ปราสาทหลังนั้นไหม”

 ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺว� สุทธกัตตาใน อทฺทสๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  ตตฺถ วิเสสนะของ ปาสาเทๆ วิสยาธาระใน อทฺทส  เอก� วิเสสนะของ 

อิตฺถึๆ อวุตตกัมมะใน อทฺทส”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๑๐. “อทฺทส�  เทวาติ ฯ  

 (โส  อมจฺโจ)  “(อห�)  อทฺทส�  เทวาติ  (อาห) ฯ

 (โส  อมจฺโจ) อ.อ�ามาตย์นั้น  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ 

ผู้สมมุติเทพ  (อหํ) อ.ข้าพระองค์  อทฺทสํ ได้เห็นแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อ�ามาตย์นั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ ข้าพระองค์ได้เห็นแล้ว”

 โส วิเสสนะของ อมจฺโจๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว อาลปนะ  

อห� สุทธกัตตาใน อทฺทส�ๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๑. “คจฺฉ,  ตสฺสา  สสฺสามิกอสฺสามิกภาว�  ชานาหีติ ฯ

 (ราชา)  “(ตฺว�)  คจฺฉ,  (ตฺว�)  ตสฺสา  (อิตฺถิยา)  สสฺสามิกอสฺสามิกภาว�  ชานาหีติ  (อาห)ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  คจฺฉ จงไป,  (ตฺวํ) อ.เธอ  

ชานาหิ จงรู้  ตสฺสา  (อิตฺถิยา)  สสฺสามิกอสฺสามิกภาวํ ซึ่งความที่- แห่งหญิงนั้น 

เป็นผู้เป็นไปกับด้วยสามีหรือไม่มีสามี”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 พระราชาตรัสว่า “เธอจงไป, จงรู้ว่าหญิงนั้นมีสามีหรือไม่มีสามี”

 ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺว� สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก,  ตฺว� สุทธกัตตาใน ชานาหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะของ 

อิตฺถิยาๆ ภาวาทิสัมพันธะใน สสฺสามิกอสฺสามิกภาว�ๆ อวุตตกัมมะใน ชานาหิ”  อิติ

ศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๒. โส  คนฺตฺวา  ตสฺสา  สสฺสามิกภาว�  �ตฺวา  อาคนฺตฺวา  ร�ฺโ�  “สสฺสามิกาติ   

อาโรเจสิฯ

 โส  (อมจฺโจ)  คนฺตฺวา  ตสฺสา  (อิตฺถิยา)  สสฺสามิกภาว�  �ตฺวา  อาคนฺตฺวา  ร�ฺโ�  “(อย�  อิตฺถี)   

สสฺสามิกา  (โหติ)”  อิติ  อาโรเจสิ ฯ

 โส  (อมจฺโจ) อ.อ�ามาตย์นั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ฃตฺวา รู้แล้ว  ตสฺสา  (อิตฺถิยา)  สสฺสามิก- 

ภาวํ ซึ่งความที่- แห่งหญิงนั้น -เป็นหญิงเป็นไปกับด้วยสามี  อาคนฺตฺวา มาแล้ว   

อาโรเจสิ กราบทูลแล้ว  รญฺโฃ แก่พระราชา  อิติ ว่า  “(อยํ  อิตฺถี) อ.หญิงนี้  สสฺสามิกา  

เป็นหญิงเป็นไปกับด้วยสามี  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อ�ามาตย์นั้น ไปแล้ว รู้ว่าหญิงนั้นมีสามี มาแล้ว กราบทูลแก่พระราชาว่า “มีสามี”

 โส วิเสสนะของ อมจฺโจๆ สุทธกัตตาใน อาโรเจสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คนฺตฺวา  

ปุพพกาลกิริยาใน �ตฺวา  ตสฺสา วิเสสนะของ อิตฺถิยาๆ ภาวาทิสัมพันธะใน สสฺสามิก-

ภาว�ๆ อวุตตกัมมะใน �ตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อาโรเจสิ  ร�ฺโ� สัมปทานใน อาโรเจสิ  “อย� วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  สสฺสามิกา วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาโรเจสิ ฯ

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

๑๓. อถ  ร�ฺ�า  “เตนหิ  ตสฺสา  สามิก�  ปกฺโกสาหีติ  วุตฺเต,  โส  คนฺตฺวา  “เอหิ  โภ,  ราชา 

ต�  ปกฺโกสตีติ  อาห ฯ

 อถ  ร�ฺ�า  “เตนหิ  (ตฺว�)  ตสฺสา  (อิตฺถิยา)  สามิก�  ปกฺโกสาหีติ  (วจเน)  วุตฺเต,  โส  (อมจฺโจ)  

คนฺตฺวา  “(ตฺว�)  เอหิ  โภ,  ราชา  ต�  ปกฺโกสตีติ  อาห ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (วจเน) ครั้นเมื่อพระด�ารัส  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.ท่าน   

ปกฺโกสาหิ จงร้องเรียก  สามิกํ ซึ่งสามี  ตสฺสา  (อิตฺถิยา) ของหญิงนั้น”  อิติ ดังนี้  

รญฺญา อันพระราชา  วุตฺเต ตรัสแล้ว,  โส  (อมจฺโจ) อ.อ�ามาตย์นั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  

อาห กล่าวแล้ว อิติ ว่า  “โภ ดูก่อนท่านผู้เจริญ  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เอหิ จงมา,  ราชา 

อ.พระราชา  ปกฺโกสติ ย่อมร้องเรียก  ตํ ซึ่งท่าน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ที่นั้น เมื่อพระราชาตรัสว่า “ถ้าเช่นนั้น ท่านจงเรียกสามีของหญิงนั้น”, อ�ามาตย์นั้นไป
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แล้ว กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านจงมา, พระราชาย่อมเรียกท่าน”

 อถ กาลสัตตมี  ร�ฺ�า อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตฺว� สุทธกัตตาใน 

ปกฺโกสาหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะของ อิตฺถิยาๆ สามีสัมพันธะใน  

สามิก�ๆ อวุตตกัมมะใน ปกฺโกสาหิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ  

ลักขณกิริยา,  โส วิเสสนะของ อมจฺโจๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

คนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “โภ อาลปนะ  ตฺว� สุทธกัตตาใน เอหิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก,  ราชา สุทธกัตตาใน ปกฺโกสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ต� อวุตตกัมมะใน 

ปกฺโกสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๔. โส  “ภริย�  เม  นิสฺสาย  ภเยน  อุปฺปนฺเนน  ภวิตพฺพนฺติ  จินฺเตตฺวา  ร�ฺโ�  อาณ�   

ปฏิพาหิต�ุ  อสกฺโกนฺโต  คนฺตฺวา  ราชาน�  วนฺทิตฺวา  อฏฺ�าสิ ฯ

 โส  (ปุริโส)  “ภริย�  เม  นิสฺสาย  ภเยน  อุปฺปนฺเนน  ภวิตพฺพนฺติ  จินฺเตตฺวา  ร�ฺโ�  อาณ�   

ปฏิพาหิต�ุ  อสกฺโกนฺโต  คนฺตฺวา  ราชาน�  วนฺทิตฺวา  อฏฺ�าสิ ฯ

 โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “ภเยน อันภัย  อุปฺปนฺเนน เป็น

ภัยอันเกิดขึ้นแล้ว  นิสฺสาย เพราะอาศัย  ภริยํ ซึ่งภรรยา  เม ของเรา  ภวิตพฺพํ พึง

เป็น”  อิติ ดังนี้  อสกฺโกนฺโต เมื่อไม่อาจ  ปฏิพาหิตุํ เพื่ออันห้าม  อาณํ ซึ่งอาชญา  

รญฺโญ ของพระราชา  คนฺตฺวา ไปแล้ว  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  ราชานํ ซึ่งพระ

ราชา  อฏฺาสิ ได้ยืนแล้ว ฯ

 บุรุษนั้นคิดว่า “ภัยน่าจะพึงเกิดเพราะอาศัยภรรยาของเรา” เมื่อไม่สามารถเพื่อจะห้าม

อาชญาของพระราชาได้ จึงไป ถวายบังคมพระราชาแล้ว ได้ยืนอยู่

 โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน อฏฺ�าสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภเยน อนภิหิต- 

กัตตาใน ภวิตพฺพ�ๆ กิตบทภาววาจก  ภริย� อวุตตกัมมะใน นิสฺสาย  เม สามีสัมพันธะ

ใน ภริย�  นิสฺสาย เหตุใน อุปฺปนฺเนนๆ วิกติกัตตาใน ภวิตพฺพ�”  อิติศัพท์ อาการะใน  

จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อสกฺโกนฺโต  ร�ฺโ� สามีสัมพันธะใน อาณ�ๆ อวุตต- 

กัมมะใน ปฏิพาหิตุ�ๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺโกนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ปุริโส   

คนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิตฺวา  ราชาน� อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาล-
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กิริยาใน อฏฺ�าสิ ฯ    

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

๑๕. อถ  น�  ราชา  “ม�  อุปฏฺ�าหีติ  อาห ฯ  

 อถ  น�  (ปุริส�)  ราชา  “(ตฺว�)  ม�  อุปฏฺ�าหีติ  อาห ฯ

 อถ ครั้งนั้น  ราชา อ.พระราชา  อาห ตรัสแล้ว  นํ  (ปุริสํ) กะบุรุษนั้น  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) 

อ.เจ้า  อุปฏฺาหิ จงอุปัฏฐาก  มํ ซึ่งเรา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พระราชาตรัสกับบุรุษนั้นว่า “เจ้าจงอุปัฏฐากเรา”

 อถ กาลสัตตมี  ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  น� วิเสสนะของ  

ปุริส�ๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “ตฺว� สุทธกัตตาใน อุปฏฺ�าหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ม� อวุตตกัมมะใน อุปฏฺ�าหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๖. “อล�  เทว,  อห�  อตฺตโน  กมฺม�  กตฺวา  ตุมฺหาก�  สุงฺก�  ททามิ,  สา  เอว  เม  ชีวิกา   

โหตูติ ฯ

 (โส  ปุริโส)  “อล�  เทว,  อห�  อตฺตโน  กมฺม�  กตฺวา  ตุมฺหาก�  สุงฺก�  ททามิ,  สา  เอว  เม  ชีวิกา  

(กิริยา)  โหตูติ  (อาห) ฯ

 (โส  ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ   

อลํ อ.อย่าเลย,  อหํ อ.ข้าพระองค์  กตฺวา กระท�าแล้ว  กมฺมํ ซึ่งการงาน  อตฺตโน  

ของตน  ททามิ จะถวาย  สุงฺกํ ซึ่งส่วย  ตุมฺหากํ แก่พระองค์,  (กิริยา) อ.กิริยา   

ชีวิกา อันประกอบแล้วด้วยความเป็นอยู่  สา  เอว นั้นนั่นเทียว  โหตุ ขอจงมี  เม  

แก่ข้าพระองค์”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรุษนั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ อย่าเลย, ข้าพระองค์ท�าการงานของ

ตนแล้ว จะถวายส่วยแก่พระองค์, กิริยาที่ประกอบด้วยการเป็นอยู่นั้นนั่นแหละ ขอจงมี

แก่ข้าพระองค์เถิด”

 โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว อาลปนะ  

อล� ปฏิเสธลิงคัตถะ,  อห� สุทธกัตตาใน ททามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สามี- 
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สัมพันธะใน กมฺม�ๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ททามิ  ตุมฺหาก� สัมปทาน

ใน ททามิ  สุงฺก� อวุตตกัมมะใน ททามิ,  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ สาๆ ก็ดี  ชีวิกา 

ก็ดี วิเสสนะของ กิริยาๆ สุทธกัตตาใน โหตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สัมปทานใน 

โหตุ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๗. “ตว  สุงฺเกน  มยฺห�  อตฺโถ  นตฺถิ,  อชฺชโต  ปฏฺ�าย  ม�  อุปฏฺ�าหีติ  ตสฺส  ผลก�ฺจ   

อาวุธ�ฺจ  ทาเปสิ ฯ

 (ราชา)  “ตว  สุงฺเกน  มยฺห�  อตฺโถ  นตฺถิ,  (ตฺว�)  อชฺชโต  ปฏฺ�าย  ม�  อุปฏฺ�าหีติ  (วตฺวา   

ราชปุริส�)  ตสฺส  (ปุริสสฺส)  ผลก�  จ  อาวุธ�  จ  ทาเปสิ ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อตฺโถ อ.ความต้องการ  สุงฺเกน ด้วย

ส่วย  ตว ของเจ้า  นตฺถิ ย่อมไม่มี  มยฺหํ แก่เรา,  (ตฺวํ) อ.เจ้า  อุปฏฺาหิ จงอุปัฏฐาก  

มํ ซึ่งเรา  ปฏฺาย จ�าเดิม  อชฺชโต แต่วันนี้”  อิติ ดังนี้  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ   

ทาเปสิ ให้พระราชทานแล้ว  ผลกํ  จ ซึ่งโล่ด้วย  อาวุธํ  จ ซึ่งอาวุธด้วย  ตสฺส   

(ปุริสสฺส) แก่บุรุษนั้น ฯ

 พระราชาตรัสว่า “เราไม่มีความต้องการด้วยส่วยของเจ้า, เจ้าจงอุปัฏฐากเรา ตั้งแต่วัน

นี้ไป” ดังนี้แล้ว ก็รับสั่งให้ราชบุรุษพระราชทานโล่และอาวุธแก่เขา

 ราชา เหตุกัตตาใน ทาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  “อตฺโถ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ 

กิริยาบทกัตตุวาจก  ตว สามีสัมพันธะใน สุงฺเกนๆ ตติยาวิเสสนะใน อตฺโถ  มยฺห� 

สัมปทานใน นตฺถิ,  ตฺว� สุทธกัตตาใน อุปฏฺ�าหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อชฺชโต  

อปาทานใน ปฏฺ�ายๆ กิริยาวิเสสนะใน อุปฏฺ�าหิ  ม� อวุตตกัมมะใน อุปฏฺ�าหิ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทาเปสิ  ราชปุริส� การิตกัมมะใน ทาเปสิ  ตสฺส  

วิเสสนะของ ปุริสสฺสๆ สัมปทานใน ทาเปสิ  ผลก� ก็ดี  อาวุธ� ก็ดี อวุตตกัมมะใน ทาเปสิ  

จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ผลก� และ อาวุธ� ฯ

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

๑๘. เอว�  กิรสฺส  อโหสิ  “ก�ฺจิเทวสฺส  โทส�  อาโรเปตฺวา  ฆาเตตฺวา  ภริย�  คณฺหิสฺสามีติ ฯ
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 เอว�  (จินฺตน�)  กิร  อสฺส  (ร�ฺโ�)  อโหสิ  “(อห�)  ก�ฺจิ  เอว  อสฺส  (ปุริสสฺส)  โทส�  อาโรเปตฺวา  

(ราชปุริส�)  ฆาเตตฺวา  ภริย�  คณฺหิสฺสามีติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  เอวํ  (จินฺตนํ) อ.ความด�าริอย่างนี้  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  อาโรเปตฺวา 

ยกขึ้นแล้ว  โทสํ ซึ่งโทษ  กญฺจิ  เอว บางอย่างนั่นเทียว  อสฺส  (ปุริสสฺส) ของบุรุษนั้น  

(ราชปุริสํ) ยังราชบุรุษ  ฆาเตฺวา ให้ฆ่าแล้ว  คณฺหิสฺสามิ จักยึดเอา  ภริยํ ซึ่งภรรยา”  

อิติ ดังนี้  อโหสิ ได้มีแล้ว  อสฺส  (รญฺโญ) แก่พระราชานั้น ฯ

 พระราชานั้นได้ทรงมีความด�าริอย่างนี้ว่า “เราจักยกโทษบางอย่างนั่นแหละของบุรุษ

นั้น แล้วให้ฆ่าเสีย จักยึดเอาภรรยา”

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เอว� วิเสสนะของ จินฺตน�ๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ ร�ฺโ�ๆ สัมปทานใน อโหสิ  “อห� สุทธกัตตาใน  

คณฺหิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ก�ฺจิๆ วิเสสนะของ 

โทส�  อสฺส วิเสสนะของ ปุริสสฺสๆ สามีสัมพันธะใน โทส�ๆ อวุตตกัมมะใน อาโรเปตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ฆาเตตฺวา  ราชปุริส� การิตกัมมะใน ฆาเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

คณฺหิสฺสามิ  ภริย� อวุตตกัมมะใน คณฺหิสฺสามิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน เอว�  จินฺตน� ฯ

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

๑๙. อถ  น�  โส  มรณภยภีโต  อปฺปมตฺโต  หุตฺวา  อุปฏฺ�าสิ ฯ

 อถ  น�  (ราชาน�)  โส  (ปุริโส)  มรณภยภีโต  อปฺปมตฺโต  หุตฺวา  อุปฏฺ�าสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  มรณภยภีโต ผู้กลัวแล้วแต่ภัยคือความตาย   

อปฺปมตฺโต เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว  หุตฺวา เป็น  อุปฏฺาสิ อุปัฏฐากแล้ว   นํ  (ราชานํ) 

ซึ่งพระราชานั้น ฯ

 ทีนั้น บุรุษนั้น กลัวภัยคือความตาย เป็นผู้ไม่ประมาท อุปัฏฐากพระราชานั้นแล้ว

 อถ กาลสัตตมี  โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน อุปฏฺ�าสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

น� วิเสสนะของ ราชาน�ๆ อวุตตกัมมะใน อุปฏฺ�าสิ  มรณภยภีโต วิเสสนะของ ปุริโส   

อปฺปมตฺโต วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน อุปฏฺ�าสิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๒๐. ราชา  ตสฺส  วิวร�  อปสฺสนฺโต,  กามปริฬาเห  วฑฺฒนฺเต,  “เอกมสฺส  โทส�  อาโรเปตฺวา 

ราชาณ�  กริสฺสามีติ  ต�  ปกฺโกสาเปตฺวา  เอวมาห  “อมฺโภ  อิโต  ป�ฺจโยชนมตฺถเก   

นทิยา  อสุกฏฺ�าน�  นาม  คนฺตฺวา  สาย�  มม  นหานเวลาย  กุมุทุปฺปลานิ  เจว   

อรุณวตีมตฺติก�ฺจ  อาหร,  สเจ  ตสฺมึ  ขเณ  นาคจฺเฉยฺยาสิ,  อาณ�  เต  กริสฺสามีติ ฯ

 ราชา  ตสฺส  (ปุริสสฺส)  วิวร�  อปสฺสนฺโต,  กามปริฬาเห  วฑฺฒนฺเต,  “(อห�)  เอก�  อสฺส  (ปุริสสฺส)   

โทส�  อาโรเปตฺวา  ราชาณ�  กริสฺสามีติ  (จินฺเตตฺวา  ราชปุริส�)  ต�  (ปุริส�)  ปกฺโกสาเปตฺวา   

เอว�  อาห  “(ตฺว�)  อมฺโภ  อิโต  (�านโต)  ป�ฺจโยชนมตฺถเก  นทิยา  อสุกฏฺ�าน�  นาม  คนฺตฺวา   

สาย�  มม  นหานเวลาย  กุมุทุปฺปลานิ  เจว  อรุณวตีมตฺติก�  จ  อาหร,  สเจ  (ตฺว�)  ตสฺมึ  ขเณ   

น  อาคจฺเฉยฺยาสิ,  (อห�)  อาณ�  เต  กริสฺสามีติ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  อปสฺสนฺโต ไม่ทรงเห็นอยู่  วิวรํ ซึ่งช่อง  ตสฺส  (ปุริสสฺส) ของบุรุษ

นั้น,  กามปริฬาเห ครั้นเมื่อความเร่าร้อนเพราะกาม  วฑฺฒนฺเต เจริญอยู่,  (จินฺเตตฺวา)  

ทรงด�าริแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  อาโรเปตฺวา ยกขึ้นแล้ว  โทสํ ซึ่งโทษ  อสฺส   

(ปุริสสฺส) ของบุรุษนั้น  เอกํ อย่างหนึ่ง  กริสฺสามิ จักกระท�า  ราชาณํ ซึ่งอาชญาของ

พระราชา”  อิติ ดังนี้  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  ปกฺโกสาเปตฺวา ให้เรียกแล้ว  ตํ   

(ปุริสํ) ซึ่งบุรุษนั้น  อาห ตรัสแล้ว  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  “อมฺโภ แน่ะท่านผู้เจริญ  (ตฺวํ) 

อ.เจ้า  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อสุกฏฺานํ  นาม ชื่อสู่ที่โน้น  นทิยา แห่งแม่น�้า  ปญฺจโยชน-

มตฺถเก ในที่สุดแห่งโยชน์ห้า  อิโต  (านโต) แต่ที่นี้  อาหร จงน�ามา  อรุณวตีมตฺติกํ   

จ ซึ่งดินเหนียวมีสีเพียงดังสีแห่งอรุณด้วย  กุมุทุปฺปลานิ  เจว ซึ่งดอกโกมุทและดอก

อุบล ท. ด้วยนั่นเทียว  นหานเวลาย ในเวลาเป็นที่สนาน  มม แห่งเรา  สายํ ในเวลา

เย็น,  สเจ ถ้าว่า  (ตฺวํ) อ.เจ้า  น  อาคจฺเฉยฺยาสิ ไม่พึงมา  ตสฺมึ  ขเณ ในขณะนั้น

ไซร้,  (อหํ) อ.เรา  กริสฺสามิ จักกระท�า  อาณํ ซึ่งอาชญา  เต แก่เจ้า”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาไม่ทรงเห็นช่องของบุรุษนั้น, เมื่อความเร่าร้อนเพราะกามรุ่นแรงขึ้น, ทรง

ด�าริว่า “เรายกโทษสักอย่างของบุรุษนั้นขึ้น จักท�าราชอาชญา” จึงรับสั่งราชบุรุษให้

เรียกบุรุษนั้นมา ตรัสอย่างนี้ว่า “แน่ะท่านผู้เจริญ ท่านไปสู่สถานที่ชื่อโน้นแห่งแม่น�้า

ไกลออกไป ๕ โยชน์จากที่นี้ จงน�าดินเหนียวมีสีดุจสีของอรุณ พร้อมทั้งดอกโกมุทและ

ดอกอุบล มาในเวลาเป็นที่สนานของเราในเวลาเย็น, ถ้าท่านไม่สามารถมาในขณะนั้น

ได้, เราจักท�าอาชญาแก่เจ้า
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 ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ ปุริสสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน วิวร�ๆ อวุตตกัมมะใน อปสฺสนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ราชา,   

กามปริฬาเห ลักขณะใน วฑฺฒนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  “อห� สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอก� วิเสสนะของ โทส�  อสฺส วิเสสนะของ ปุริสสฺสๆ สามี- 

สัมพันธะใน โทส�ๆ อวุตตกัมมะใน อาโรเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กริสฺสามิ  ราชาณ�  

อวุตตกัมมะใน กริสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปกฺโกสาเปตฺวา  ราชปุริส� การิตกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺวา  ต� วิเสสนะของ ปุริส�ๆ  

อวุตตกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  เอว� กิริยาวิเสสนะใน อาห  

“อมฺโภ อาลปนะ  ตฺว� สุทธกัตตาใน อาหรๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิโต วิเสสนะของ 

�านโตๆ อปาทานใน ป�ฺจโยชนมตฺถเกๆ วิสยาธาระใน คนฺตฺวา  นทิยา สามีสัมพันธะ 

ใน อสุกฏฺ�าน�  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ อสุกฏฺ�าน�ๆ สัมปาปุณียกัมมะใน  

คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาหร  สาย� กาลสัตตมีใน อาหร  มม สามีสัมพันธะใน 

นหานเวลายๆ กาลสัตตมีใน อาหร  กุมุทุปฺปลานิ ก็ดี  อรุณวตีมตฺติก� ก็ดี อวุตตกัมมะใน 

อาหร  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ กุมุทุปฺปลานิ 

และอรุณวตีมตฺติก�,  สเจ ปริกัปปัตถะ  ตฺว� สุทธกัตตาใน อาคจฺเฉยฺยาสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ตสฺมึ วิเสสนะของ ขเณๆ กาลสัตตมีใน อาคจฺเฉยฺยาสิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน 

อาคจฺเฉยฺยาสิ,  อห� สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาณ� อวุตตกัมมะ 

ใน กริสฺสามิ  เต สัมปทานใน กริสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๒๑. เสวโก  กิร  จตูหิปิ  ทาเสหิ  กิลิฏฺ�ตโร ฯ

 เสวโก  กิร  จตูหิปิ  ทาเสหิ  กิลิฏฺ�ตโร  (โหติ) ฯ

 กิร ได้ยินว่า  เสวโก อ.เสวก  กิลิฏฺตโร เป็นผู้เศร้าหมองกว่า  ทาเสหิ กว่าทาส ท.   

จตูหิปิ แม้สี่  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 ทราบมาว่า เสวก เป็นผู้เศร้าหมองกว่าพวกทาสแม้ทั้ง ๔

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เสวโก สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ จตูหิๆ วิเสสนะของ ทาเสหิๆ อปาทานใน กิลิฏฺ�ตโรๆ วิกติ- 
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กัตตาใน โหติ ฯ

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

๒๒. ธนกฺกีตาทโย  หิ  ทาสา  “สีส�  เม  รุชฺชติ,  ปิฏฺ�ิ  เม  รุชฺชตีติ  วตฺวา  อจฺฉิต�ุ  ลภนฺติ ฯ

 ธนกฺกีตาทโย  หิ  ทาสา  “สีส�  เม  รุชฺชติ,  ปิฏฺ�ิ  เม  รุชฺชตีติ  วตฺวา  อจฺฉิต�ุ  ลภนฺติ ฯ

 หิ จริงอยู่  ทาสา อ.ทาส ท.  ธนกฺกีตาทโย มีทาสอันนายซื้อแล้วด้วยทรัพย์เป็นต้น  

วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สีสํ อ.ศีรษะ  เม ของข้าพเจ้า  รุชฺชติ ย่อมเสียดแทง,  

ปิฏฺ ิอ.หลัง  เม ของข้าพเจ้า  รุชฺชติ ย่อมเสียดแทง”  อิติ ดังนี้  ลภนฺติ ย่อมได้   

อจฺฉิตุํ เพื่ออันพักอยู่ ฯ

 จริงอยู่ พวกทาสมีทาสที่ถูกซื้อมาเป็นต้น กล่าวว่า “ข้าพเจ้าปวดหัว, ข้าพเจ้าปวด

หลัง” ย่อมได้เพื่อที่จะพักผ่อน

 หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  ธนกฺกีตาทโย วิเสสนะของ ทาสาๆ สุทธกัตตาใน ลภนฺติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สีส� สุทธกัตตาใน รุชฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สามี- 

สัมพันธะใน สีส�,  ปิฏฺ�ิ สุทธกัตตาใน รุชฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะ 

ใน ปิฏฺฅิิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ลภนฺติ  อจฺฉิตุ� ตุมัตถ-

สัมปทานใน ลภนฺติ ฯ

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

๒๓. เสวกสฺเสต�  นตฺถิ,  อาณตฺตกมฺม�  กาตุเมว  วฏฺฏติ;  ตสฺมา  โส  “อวสฺส�  มยา  คนฺตพฺพ�, 

กุมุทุปฺปเลหิ  สทฺธึ  อรุณวตีมตฺติกา  นาม  นาคภวเน  อุปฺปชฺชติ,  อห�  กุหึ   

ลภิสฺสามีติ  จินฺเตนฺโต  มรณภยภีโต  เคห�  คนฺตฺวา  “ภทฺเท  นิฏฺ�ิต�  เม  ภตฺตนฺติ   

อาห ฯ

 เสวกสฺส  เอต�  (ตถากถน�)  นตฺถิ,  (เสวเกน  ร�ฺฃา)  อาณตฺตกมฺม�  กาตุ�  เอว  วฏฺฏติ;  ตสฺมา  โส  

(ปุริโส)  “อวสฺส�  มยา  คนฺตพฺพ�,  กุมุทุปฺปเลหิ  สทฺธึ  อรุณวตีมตฺติกา  นาม  นาคภวเน  อุปฺปชฺชติ,  

อห�  กุหึ  (�าเน)  ลภิสฺสามีติ  จินฺเตนฺโต  มรณภยภีโต  เคห�  คนฺตฺวา  “ภทฺเท  นิฏฺ�ิต�  เม  ภตฺตนฺติ   

อาห ฯ

 เอตํ  (ตถากถนํ) อ.อันกล่าวอย่างนั้นนั่น  นตฺถิ ย่อมไม่มี  เสวกสฺส แก่เสวก,  (เสวเกน   

รญฺญา)  อาณตฺตกมฺมํ  กาตุํ  เอว อ.อัน- อันเสวก -กระท�า ซึ่งกรรม อันพระราชา 
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รับสั่งแล้วนั่นเทียว  วฏฺฏติ ย่อมควร;  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  

จินฺเตนฺโต คิดอยู่  อิติ ว่า  “มยา อันเรา  คนฺตพฺพํ พึงไป  อวสฺสํ แน่แท้,  อรุณวตี-

มตฺติกา  นาม ชื่อ อ.ดินเหนียวมีสีเพียงดังสีแห่งอรุณ  สทฺธึ กับ  กุมุทุปฺปเลหิ ด้วย

ดอกโกมุทและดอกอุบล ท.  อุปฺปชฺชติ ย่อมเกิดขึ้น  นาคภวเน ในภพของนาค,  อหํ 

อ.เรา  ลภิสฺสามิ จักได้  กุหึ  (าเน) ในที่ไหน”  อิติ ดังนี้  มรณภยภีโต ผู้กลัวแล้ว

แต่ภัยคือความตาย  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภทฺเท 

แน่ะนางผู้เจริญ  ภตฺตํ อ.ข้าวสวย  เม เพื่อเรา  นิฏฺติํ ส�าเร็จแล้วหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 การกล่าวเช่นนั้นนั่น ย่อมไม่มีแก่เสวก, การที่เสวกท�ากรรมที่พระราชารับสั่งเท่านั้น 

จึงจะควร; เพราะฉะนั้น บุรุษนั้น จึงคิดอยู่ว่า “เราต้องไปแน่แท้, ธรรมดาว่าดินเหนียว

มีสีดุจสีของอรุณ พร้อมกับดอกโกมุทและดอกอุบล ย่อมเกิดขึ้นที่นาคพิภพ, เราจัก

ได้ในที่ไหน” กลัวภัยคือความตาย จึงไปเรือน กล่าวว่า “นาง ภัตรเพื่อเราเสร็จหรือ

ยัง” 

 เอต� วิเสสนะของ ตถากถน�ๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  เสวกสฺส 

สัมปทานใน นตฺถิ,  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ กาตุ�ๆ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เสวเกน อนภิหิตกัตตาใน กาตุ�  ร�ฺฃา อนภิหิตกัตตาใน 

อาณตฺต-  อาณตฺตกมฺม� อวุตตกัมมะใน กาตุ�;  ตสฺมา เหตวัตถะ  โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ  

สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มยา อนภิหิตกัตตาใน คนฺตพฺพ�ๆ กิตบท

ภาววาจก  อวสฺส� กิริยาวิเสสนะใน คนฺตพฺพ�,  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ อรุณวตี- 

มตฺติกาๆ สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุมุทุปฺปเลหิ สหัตถตติยา 

เข้ากับ สทฺธึๆ ทัพพสมวายะใน อรุณวตีมตฺติกา  นาคภวเน วิสยาธาระใน อุปฺปชฺชติ,   

อห� สุทธกัตตาใน ลภิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุหึ วิเสสนะของ �าเนๆ  

วิสยาธาระใน ลภิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ปุริโส  

มรณภยภีโต วิเสสนะของ ปุริโส  เคห� สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน อาห  “ภทฺเท อาลปนะ  ภตฺต� สุทธกัตตาใน นิฏฺ�ิต�ๆ กิตบทกัตตุวาจก  เม สัมปทาน

ใน ภตฺต�”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๔. “อุทฺธนมตฺถเก  สามีติ ฯ
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 (ภริยา)  “(ตุยฺห�  ภตฺต�)  อุทฺธนมตฺถเก  (ติฏฺ�ติ)  สามีติ  (อาห) ฯ

 (ภริยา) อ.ภรรยา  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  (ภตฺตํ) อ.ข้าวสวย  

(ตุยฺหํ) เพื่อท่าน  (ติฏฺติ) ย่อมตั้งอยู่  อุทฺธนมตฺถเก บนที่สุดแห่งเตา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภรรยากล่าวว่า “พี่ ข้าวสวยเพื่อท่านอยู่บนเตา”

 ภริยา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  ภตฺต� สุทธกัตตาใน   

ติฏฺ�ติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตุยฺห� สัมปทานใน ภตฺต�  อุทฺธนมตฺถเก วิสยาธาระใน 

ติฏฺ�ติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๕. โส  ยาว  ภตฺต�  โอตรติ,  ตาว  สนฺธาเรต�ุ  อสกฺโกนฺโต  อุฬุงฺเกน  ก�ฺชิก�  หราเปตฺวา   

ยถาลทฺเธน  พฺย�ฺชเนน  สทฺธึ  อลฺลเมว  ภตฺต�  ปจฺฉิย�  โอปีเฬตฺวา  อาทาย  โยชนิก�   

มคฺค�  ปกฺขนฺโต,  ตสฺส  คจฺฉนฺตสฺเสว,  ภตฺต�  ปกฺก�  อโหสิ ฯ

 โส  (ปุริโส),  ยาว  ภตฺต�  โอตรติ,  ตาว  สนฺธาเรต�ุ  อสกฺโกนฺโต  (ภริย�)  อุฬุงฺเกน  ก�ฺชิก�   

หราเปตฺวา  (อตฺตนา)  ยถาลทฺเธน  พฺย�ฺชเนน  สทฺธึ  อลฺล�  เอว  ภตฺต�  ปจฺฉิย�  โอปีเฬตฺวา   

อาทาย  โยชนิก�  มคฺค�  ปกฺขนฺโต,  ตสฺส  (ปุริสสฺส)  คจฺฉนฺตสฺส  เอว  ภตฺต�  ปกฺก�  อโหสิ ฯ

 โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  อสกฺโกนฺโต ไม่อาจอยู่  สนฺธาเรตุํ เพื่ออันทรงไว้พร้อม,  ภตฺตํ 

อ.ข้าวสวย  โอตรติ ย่อมข้ามลง  ยาว เพียงใด,  ตาว เพียงนั้น  (ภริยํ) ยังภรรยา  

หราเปตฺวา ให้น�าไปแล้ว  กญฺชิกํ ซึ่งน�้าข้าว  อุฬุงฺเกน ด้วยกระบวย  โอปีเฬตฺวา 

บีบลงแล้ว  ภตฺตํ ซึ่งข้าวสวย  อลฺลํ  เอว อันสดนั่นเทียว  สทฺธึ กับ  พฺยญฺชเนน 

ด้วยกับข้าว  (อตฺตนา)  ยถาลทฺเธน อัน- อันตน -ได้แล้วอย่างไร  ปจฺฉิยํ ในกระเช้า   

อาทาย ถือเอาแล้ว  ปกฺขนฺโต แล่นไปแล้ว  มคฺคํ สู่หนทาง  โยชนิกํ อันประกอบด้วย

โยชน์,  ภตฺตํ อ.ข้าวสวย  ตสฺส  (ปุริสสฺส) ของบุรุษนั้น  คจฺฉนฺตสฺส  เอว ผู้ไปอยู่นั่น

เทียว  ปกฺกํ เป็นของสุกแล้ว  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 บุรุษนั้น ไม่อาจเพื่อจะทรงอยู่ตราบเท่าที่ข้าวสวยจะข้ามลงได้ จึงให้ภรรยาใช้กระบวย

น�าน�้าข้าวไป บีบข้าวสวยยังสดอยู่นั่นแหละลง พร้อมกับข้าว ตามที่ได้ในกระเช้า ถือ

เอา แล่นไปสู่หนทางหนึ่งโยชน์, ข้าวสวยของบุรุษนั้น ผู้ก�าลังไปอยู่นั่นแหละ ได้เป็น

ของสุกแล้ว
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 โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน ปกฺขนฺโตๆ กิตบทกัตตุวาจก,  ภตฺต� สุทธกัตตา 

ใน โอตรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน โอตรติ,  ตาวศัพท์ 

กิริยาวิเสสนะใน อสกฺโกนฺโต  สนฺธาเรตุ� ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺโกนฺโตๆ อัพภันตร-

กิริยาของ ปุริโส  ภริย� การิตกัมมะใน หราเปตฺวา  อุฬุงฺเกน กรณะใน หราเปตฺวา   

ก�ฺชิก� อวุตตกัมมะใน หราเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอปีเฬตฺวา  อตฺตนา อนภิหิต-

กัตตาใน ยถาลทฺเธนๆ วิเสสนะของ พฺย�ฺชเนนๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ ทัพพ-

สมวายะใน ภตฺต�  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อลฺล�ๆ วิเสสนะของ ภตฺต�ๆ อวุตตกัมมะ 

ใน โอปีเฬตฺวา  ปจฺฉิย� วิสยาธาระใน โอปีเฬตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาทายๆ  

สมานกาลกิริยาใน ปกฺขนฺโต  โยชนิก� วิเสสนะของ มคฺค�ๆ สัมปาปุณียกัมมะใน  

ปกฺขนฺโต,  ภตฺต� สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะ 

เข้ากับ คจฺฉนฺตสฺส  ตสฺส ก็ดี  คจฺฉนฺตสฺส ก็ดี วิเสสนะของ ปุริสสฺสๆ สามีสัมพันธะ 

ใน ภตฺต�  ปกฺก� วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ   

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

๒๖. โส  อนุจฺฉิฏฺ��  กตฺวา ว  โถก�  ภตฺต�  อปเนตฺวา  ภุ�ฺชนฺโต  เอก�  อทฺธิก�  ทิสฺวา  “มยา   

อปนีต�  โถก�  อนุจฺฉิฏฺ��  ภตฺตเมว  อตฺถิ,  คเหตฺวา  ภุ�ฺช  สามีติ ฯ

 โส  (ปุริโส)  อนุจฺฉิฏฺ��  กตฺวา ว  โถก�  ภตฺต�  อปเนตฺวา  ภุ�ฺชนฺโต  เอก�  อทฺธิก�  ทิสฺวา  “มยา   

อปนีต�  โถก�  อนุจฺฉิฏฺ��  ภตฺต�  เอว  อตฺถิ,  (ตฺว�)  คเหตฺวา  ภุ�ฺช  สามีติ  (อาห) ฯ

 โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  อปเนตฺวา น�าไปปราศแล้ว  ภตฺตํ ซึ่งข้าวสวย  โถกํ หน่อย

หนึ่ง  กตฺวา ว กระท�าแล้วเทียว  อนุจฺฉิฏฺฅํ ไม่ให้เป็นของเดน  ภุญฺชนฺโต บริโภค

อยู่  ทิสฺวา เห็นแล้ว  อทฺธิกํ ซึ่งบุคคลผู้เดินทางไกล  เอกํ คนหนึ่ง  (อาห) กล่าวแล้ว   

อิติ ว่า  “ภตฺตํ  เอว อ.ข้าวสวย  อนุจฺฉิฏฺฅํ อันไม่เป็นเดน  โถกํ หน่อยหนึ่ง  มยา   

อปนีตํ อันกระผม น�าไปปราศแล้วนั่นเทียว  อตฺถิ มีอยู่,  สามิ ข้าแต่นาย  (ตฺวํ) อ.ท่าน  

คเหตฺวา รับเอาแล้ว  ภุญฺช จงบริโภคเถิด”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรุษนั้น น�าข้าวสวยไปปราศหน่อยหนึ่ง ท�าไม่ให้เป็นของเดนทีเดียว บริโภคอยู่ เห็น

คนเดินทางไกลคนหนึ่ง จึงกล่าวว่า “ข้าวสวยที่ไม่เป็นเดนหน่อยหนึ่ง กระผมน�าไป

ปราศแล้วนั่นแหละ มีอยู่, นาย เชิญท่านรับเอาไปบริโภคเถิด”

 โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อนุจฺฉิฏฺฅิ� วิกติ- 
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กัมมะใน กตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ กตฺวาๆ กิริยาวิเสสนะใน อปเนตฺวา   

โถก� วิเสสนะของ ภตฺต�ๆ อวุตตกัมมะใน อปเนตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ภุ�ฺชนฺโตๆ 

อัพภันตรกิริยาของ ปุริโส  เอก� วิเสสนะของ อทฺธิก�ๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิิริยาใน อาห  “อปนีต� ก็ดี  โถก� ก็ดี  อนุจฺฉิฏฺฅิ� ก็ดี วิเสสนะของ ภตฺต�  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ ภตฺต�ๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิต- 

กัตตาใน อปนีต�,  สามิ อาลปนะ  ตฺว� สุทธกัตตาใน ภุ�ฺชๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

คเหตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ภุ�ฺช”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๗. โส  คณฺหิตฺวา  ภุ�ฺชิ ฯ  

 โส  (อทฺธิโก)  คณฺหิตฺวา  ภุ�ฺชิ ฯ

 โส  (อทฺธิโก) อ.บุคคลผู้เดินทางไกลนั้น  คณฺหิตฺวา รับเอาแล้ว  ภุญฺชิ บริโภคแล้ว ฯ

 บุคคลผู้เดินทางไกลนั้น รับเอาแล้ว บริโภคแล้ว

 โส วิเสสนะของ อทฺธิโกๆ สุทธกัตตาใน ภุ�ฺชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คณฺหิตฺวา  

ปุพพกาลกิิริยาใน ภุ�ฺชิ ฯ

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

๒๘. อิตโรปิ  ภุ�ฺชิตฺวา  เอก�  ภตฺตมุฏฺ�ึ  อุทเก  ขิปิตฺวา  มุข�  วิกฺขาเลตฺวา  มหนฺเตน   

สทฺเทน  “อิมสฺมึ  นทีปเทเส  อธิวตฺถา  นาคา  สุปณฺณา  เทวตา  จ  วจน�  เม  สุณนฺตุ; 

ราชา  มยฺห�  อาณ�  กตฺตุกาโม  กุมุทุปฺปเลหิ  สทฺธึ  อรุณวตีมตฺติก�  อาหราติ  ม�   

อาณาเปสิ,  อทฺธิกมนุสฺสสฺส  จ  เม  ภตฺต�  ทินฺน�,  ต�  สหสฺสานิส�ส�,  อุทเก  มจฺฉาน�   

ทินฺน�,  ต�  สตานิส�ส�,  เอตฺตก�  ปุ�ฺ�ผล�  ตุมฺหาก�  ปตฺตึ  กตฺวา  เทมิ;  มยฺห�   

กุมุทุปฺปเลหิ  สทฺธึ  อรุณวตีมตฺติก�  อาหรถาติ  ติกฺขตฺต�ุ  อนุสฺสาเวสิ ฯ

 อิตโรปิ  (ปุริโส)  ภุ�ฺชิตฺวา  เอก�  ภตฺตมุฏฺ�ึ  อุทเก  ขิปิตฺวา  มุข�  วิกฺขาเลตฺวา  (ปุคฺคล�)  มหนฺเตน  

สทฺเทน  “อิมสฺมึ  นทีปเทเส  อธิวตฺถา  นาคา  (จ)  สุปณฺณา  (จ)  เทวตา  จ  วจน�  เม  สุณนฺตุ;  

ราชา  มยฺห�  อาณ�  กตฺตุกาโม  (หุตฺวา)  ‘(ตฺว�)  กุมุทุปฺปเลหิ  สทฺธึ  อรุณวตีมตฺติก�  อาหราติ  ม�  

อาณาเปสิ,  อทฺธิกมนุสฺสสฺส  จ  เม  ภตฺต�  ทินฺน�,  ต�  (ทาน�)  สหสฺสานิส�ส�  (โหติ),  (มยา  ภตฺต�)  

อุทเก  มจฺฉาน�  ทินฺน�,  ต�  (ทาน�)  สตานิส�ส�  (โหติ),  (อห�)  เอตฺตก�  ปุ�ฺ�ผล�  ตุมฺหาก�  ปตฺตึ   
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กตฺวา  เทมิ;  (ตุมฺเห)  มยฺห�  กุมุทุปฺปเลหิ  สทฺธึ  อรุณวตีมตฺติก�  อาหรถาติ  ติกฺขตฺต�ุ  อนุสฺสาเวสิ ฯ

 อิตโรปิ  (ปุริโส) อ.บุรุษ แม้นอกนี้  ภุญฺชิตฺวา บริโภคแล้ว  ขิปิตฺวา โยนไปแล้ว   

ภตฺตมุฏฺึ ซึ่งก�าแห่งข้าวสวย  เอกํ ก�าหนึ่ง  อุทเก ในน�้า  วิกฺขาเลตฺวา บ้วนแล้ว  

มุขํ ซึ่งปาก  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  อนุสฺสาเวสิ ให้ได้ยินตามแล้ว  ติกฺขตฺตุํ สามครั้ง  

สทฺเทน ด้วยเสียง  มหนฺเตน อันดัง  อิติ ว่า  “นาคา อ.นาค ท.  (จ) ด้วย  สุปณฺณา 

อ.ครุฑ ท.  (จ) ด้วย  เทวตา อ.เทวดา ท.  จ ด้วย  อธิวตฺถา ผู้อาศัยอยู่แล้ว  อิมสฺมึ  

นทีปเทเส ในประเทศแห่งแม่น�้านี้  สุณนฺตุ ขอจงฟััง  วจนํ ซึ่งค�า  เม ของข้าพเจ้า;  

ราชา อ.พระราชา  กตฺตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันกระท�า  อาณํ ซึ่งอาชญา  มยฺหํ แก่

ข้าพเจ้า  (หุตฺวา) เป็น  อาณาเปสิ รับสั่งบังคับแล้ว  มํ ซึ่งข้าพเจ้า  อิติ ว่า  ‘(ตฺวํ) 

อ.เจ้า  อาหร จงน�ามา  อรุณวตีมตฺติกํ ซึ่งดินเหนียวมีสีเพียงดังสีแห่งอรุณ  สทฺธึ 

กับ  กุมุทุปฺปเลหิ ด้วยดอกโกมุทและดอกอุบล ท.’  อิติ ดังนี้,  จ ก็  ภตฺตํ อ.ข้าวสวย  

เม อันข้าพเจ้า  ทินฺนํ ให้แล้ว  อทฺธิกมนุสฺสสฺส แก่มนุษย์ผู้เดินทางไกล,  ตํ  (ทานํ) 

อ.ทานนั้น  สหสฺสานิสํสํ เป็นทานมีอานิสงส์พันหนึ่ง  (โหติ) ย่อมเป็น,  (ภตฺตํ) อ.ข้าว-

สวย  (มยา) อันข้าพเจ้า  ทินฺนํ ให้แล้ว  มจฺฉานํ แก่ปลา ท.  อุทเก ในน�้า,  ตํ  (ทานํ) 

อ.ทานนั้น  สตานิสํสํ เป็นทานมีอานิสงส์หนึ่งร้อย  (โหติ) ย่อมเป็น,  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  

เทมิ ย่อมให้  ปุญฺญผลํ ซึ่งผลแห่งบุญ  เอตฺตกํ มีประมาณเท่านี้  กตฺวา กระท�า   

ปตฺตึ ให้เป็นส่วนบุญ  ตุมฺหากํ แก่ท่าน ท.;  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อาหรถ ขอจงน�ามา  

อรุณวตีมตฺติกํ ซึ่งดินเหนียวมีสีเพียงดังสีแห่งอรุณ  สทฺธึ กับ  กุมุทุปฺปเลหิ ด้วย

ดอกโกมุทและดอกอุบล ท.  มยฺหํ แก่ข้าพเจ้าเถิด”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรุษแม้นอกนี้ บริโภคแล้ว โยนก�าข้าวสวยไปก�าหนึ่งในน�้า บ้วนปาก ท�าบุคคลให้

ได้ยิน ๓ ครั้ง ด้วยเสียงอันดังว่า “นาคทั้งหลาย ครุฑทั้งหลาย และเทวดาทั้งหลาย 

ผู้อาศัยอยู่ที่สถานที่แห่งน�้านี้ จงฟัังค�าของข้าพเจ้า, พระราชา เป็นผู้ประสงค์จะท�า

อาชญาแก่ข้าพเจ้า จึงสั่งบังคับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้า จงน�าดินเหนียวมีสีดุจสีอรุณ พร้อม

กับดอกโกมุทและดอกอุบล’, ก็ ข้าวสวย ข้าพเจ้าให้แก่คนเดินทางไกล, ทานนั้น มี

อานิสงส์หนึ่งพัน,, ข้าวสวย ข้าพเจ้าให้แก่ปลาทั้งหลายในน�้า, ทานนั้น มีอานิสงส์หนึ่ง

ร้อย, ข้าพเจ้า ย่อมให้ผลบุญมีประมาณเท่านี้ ท�าให้เป็นส่วนบุญแก่พวกท่าน, พวก

ท่าน ขอจงน�าดินเหนียวมีสีดุจสีอรุณ พร้อมกับดอกโกมุทและดอกอุบลมาแก่ข้าพเจ้า”
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 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อิตโรๆ วิเสสนะของ ปุริโสๆ เหตุกัตตาใน อนุสฺสาเวสิๆ 

อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ภุ�ฺชิตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ขิปิตฺวา  เอก� วิเสสนะของ  

ภตฺตมุฏฺฅิึๆ อวุตตกัมมะใน ขิปิตฺวา  อุทเก วิสยาธาระใน ขิปิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

วิกฺขาเลตฺวา  มุข� อวุตตกัมมะใน วิกฺขาเลตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อนุสฺสาเวสิ  ปุคฺคล� 

การิตกัมมะใน อนุสฺสาเวสิ  มหนฺเตน วิเสสนะของ สทฺเทนๆ กรณะใน อนุสฺสาเวสิ   

“อธิวตฺตา วิเสสนะของ นาคา  สุปณฺณา และ เทวตา  นาคา ก็ดี  สุปณฺณา ก็ดี   

เทวตา ก็ดี สุทธกัตตาใน สุณนฺตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ  

นทีปเทเสๆ วิสยาธาระใน อธิวตฺถา  จ สามศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ นาคา   

สุปณฺณา และ เทวตา  วจน� อวุตตกัมมะใน สุณนฺตุ  เม สามีสัมพันธะใน วจน�,  ราชา 

สุทธกัตตาใน อาณาเปสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยฺห� สัมปทานใน กตฺตุกาโม  อาณ� 

อวุตตกัมมะใน กตฺตุกาโมๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาณาเปสิ  

‘ตฺว� สุทธกัตตาใน อาหรๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุมุทุปฺปเลหิ สหัตถตติยาเข้ากับ 

สทฺธึๆ ทัพพสมวายะใน อรุณวตีมตฺติก�ๆ อวุตตกัมมะใน อาหร’  อิติศัพท์ อาการะใน  

อาณาเปสิ  ม� อวุตตกัมมะใน อาณาเปสิ,  จศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ภตฺต� วุตตกัมมะ 

ใน ทินฺน�ๆ กิตบทกัมมวาจก  อทฺธิกมนุสฺสสฺส สัมปทานใน ทินฺน�  เม อนภิหิตกัตตาใน 

ทินฺน�,  ต� วิเสสนะของ ทาน�ๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สหสฺสานิส�ส� 

วิกติกัตตาใน โหติ,  ภตฺต� วุตตกัมมะใน ทินฺน�ๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิหิตกัตตา 

ใน ทินฺน�  อุทเก วิสยาธาระใน มจฺฉาน�ๆ สัมปทานใน ทินฺน�,  ต� วิเสสนะของ ทาน�ๆ 

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตานิส�ส� วิกติกัตตาใน โหติ,  อห� สุทธ-

กัตตาใน เทมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตฺตก� วิเสสนะของ ปุ�ฺฃผล�ๆ อวุตตกัมมะใน 

เทมิ  ตุมฺหาก� สัมปทานใน กตฺวา  ปตฺตึ วิกติกัมมะใน กตฺวาๆ กิริยาวิเสสนะใน เทมิ,   

ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อาหรถๆ อาขยาตบทกััตตุวาจก  มยฺห� สัมปทานใน อาหรถ   

กุมุทุปฺปเลหิ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ ทัพพสมวายะใน อรุณวตีมตฺติก�ๆ อวุตตกัมมะ 

ใน อาหรถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อนุสฺสาเวสิ  ติกฺขตฺตุ� กิริยาวิเสสนะใน อนุสฺสาเวสิ ฯ

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

๒๙. ตตฺถ  อธิวตฺโถ  นาคราชา  ต�  สทฺท�  สุตฺวา  มหลฺลกเวเสน  ตสฺส  สนฺติก�  คนฺตฺวา   

“กึ  วเทสีติ  อาห ฯ
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 ตตฺถ  (ฅิาเน)  อธิวตฺโถ  นาคราชา  ต�  สทฺท�  สุตฺวา  มหลฺลกเวเสน  ตสฺส  (ปุริสสฺส)  สนฺติก�   

คนฺตฺวา  “(ตฺว�)  กึ  (วจน�)  วเทสีติ  อาห ฯ

 นาคราชา อ.นาคผู้พระราชา  อธิวตฺโถ ผู้อาศัยอยู่แล้ว  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น  สุตฺวา 

ฟัังแล้ว  ตํ  สทฺทํ ซึ่งเสียงนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติกํ สู่ส�านัก  ตสฺส  (ปุริสสฺส) ของ

บุรุษนั้น  มหลฺลกเวเสน ด้วยเพศแห่งคนแก่  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  

วเทสิ ย่อมกล่าว  กึ  (วจนํ) ซึ่งค�าอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นาคราช ผู้อาศัยอยู่ในที่นั้น ฟัังเสียงนั้น ไปสู่ส�านักของบุรุษนั้น ด้วยเพศคนแก่ กล่าว

ว่า “ท่านกล่าวค�าอะไร ?”

 อธิวตฺโถ วิเสสนะของ นาคราชาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตตฺถ  

วิเสสนะของ ฅิาเนๆ วิสยาธาระใน อธิวตฺโถ  ต� วิเสสนะของ สทฺท�ๆ อวุตตกัมมะใน  

สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  มหลฺลกเวเสน กรณะใน คนฺตฺวา  ตสฺส วิเสสนะ

ของ ปุริสสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติก�ๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน อาห  “ตฺว� สุทธกัตตาใน วเทสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึ วิเสสนะของ วจน�ๆ  

อวุตตกัมมะใน วเทสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๐. โส  ปุนปิ  ตเถว  วตฺวา,  “มยฺห�  ต�  ปตฺตึ  เทหีติ  วุตฺเต,  “เทมิ  สามีติ  อาห;  ปุนปิ   

“เทหีติ  วุตฺเต,  “เทมิ  สามีติ  อาห ฯ

 โส  (ปุริโส)  ปุนปิ  ตถา  เอว  วตฺวา,  “(ตฺว�)  มยฺห�  ต�  ปตฺตึ  เทหีติ  (วจเน  นาคร�ฺฃา)  วุตฺเต,  

“(อห�)  เทมิ  สามีติ  อาห;  ปุนปิ  “(ตฺว�)  เทหีติ  (วจเน  นาคร�ฺฃา)  วุตฺเต,  “(อห�)  เทมิ  สามีติ  

อาห ฯ

 โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  วตฺวา กล่าวแล้ว  ตถา  เอว เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว  ปุนปิ 

แม้อีก,  (วจเน) ครั้นเมื่อค�า  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  เทหิ จงให้  ตํ  ปตฺตึ ซึ่งส่วนบุญ

นั้น  มยฺหํ แก่เรา”  อิติ ดังนี้  (นาครญฺญา) อันนาคผู้พระราชา  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  

อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  เทมิ ย่อมให้”  อิติ ดังนี้;  

(วจเน) ครั้นเมื่อค�า  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  เทหิ จงให้”  อิติ ดังนี้  (นาครญฺญา) อัน

นาคผู้พระราชา  วุตฺเต กล่าวแล้ว  ปุนปิ แม้อีก,  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ  
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ข้าแต่นาย  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  เทมิ ย่อมให้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรุษนั้น กล่าวเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละแม้อีก, เมื่อพญานาคกล่าวว่า “ท่าน จงให้ส่วน

บุญนั้น แก่เรา” ก็กล่าวว่า “นาย ข้าพเจ้า ย่อมให้”, เมื่อพญานาคกล่าว แม้อีกว่า “ท่าน 

จงให้ส่วนบุญนั้น แก่เรา” ก็กล่าวว่า “นาย ข้าพเจ้า ย่อมให้”

 โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ สองบท อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ 

อเปกขัตถะเข้ากับ ปุนๆ กิริยาวิเสสนะใน วตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตถาๆ 

กิริยาวิเสสนะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห,  “ตฺว� สุทธกัตตาใน เทหิๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  มยฺห� สัมปทานใน เทหิ  ต� วิเสสนะของ ปตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน เทหิ”   

อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  นาคร�ฺฃา อนภิหิตกัตตา 

ใน วุตฺเต,  “สามิ อาลปนะ  อห� สุทธกัตตาใน เทมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาห,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ปุนๆ กิริยาวิเสสนะใน วุตฺเต  “ตฺว� สุทธ-

กัตตาใน เทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ 

ลักขณกิริยา  นาคร�ฺฃา อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  “สามิ อาลปนะ  อห� สุทธกัตตาใน 

เทมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๑. เอว�  โส  เทฺว  ตโย  วาเร  ปตฺตึ  อาหราเปตฺวา  กุมุทุปฺปเลหิ  สทฺธึ  อรุณวตีมตฺติก�   

อทาสิ ฯ

 เอว�  โส  (นาคราชา  ต�  ปุริส�)  เทฺว  ตโย  วาเร  ปตฺตึ  อาหราเปตฺวา  กุมุทุปฺปเลหิ  สทฺธึ   

อรุณวตีมตฺติก�  อทาสิ ฯ

 โส  (นาคราชา) อ.นาคผู้พระราชานั้น  (ตํ  ปุริสํ) ยังบุรุษนั้น  อาหราเปตฺวา ให้น�า

มาแล้ว  ปตฺตึ ซึ่งส่วนบุญ  วาเร สิ้นวาระ ท.  เทฺว สอง  ตโย สาม  อทาสิ ได้ให้แล้ว  

อรุณวตีมตฺติกํ ซึ่งดินเหนียวมีสีเพียงดังสีแห่งอรุณ  สทฺธึ กับ  กุมุทุปฺปเลหิ ด้วย

ดอกโกมุทและดอกอุบล ท.  เอวํ ด้วยประการฉะนี้ ฯ

 พญานาคนั้น ใช้บุรุษนั้นให้น�าส่วนบุญมา ๒-๓ วาระ แล้วได้ให้ดินเหนียวสีดุจอรุณ 

พร้อมกับดอกโกมุทและดอกอุบล ด้วยประการฉะนี้

 โส วิเสสนะของ นาคราชาๆ สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอว�  
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ปการัตถะ  ต� วิเสสนะของ ปุริส�ๆ การิตกัมมะใน อาหราเปตฺวา  เทฺว ก็ดี  ตโย ก็ดี  

วิเสสนะของ วาเรๆ อัจจันตสังโยคะใน อาหราเปตฺวา  ปตฺตึ อวุตตกัมมะใน  

อาหราเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทาสิ  กุมุทุปฺปเลหิ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ  

ทัพพสมวายะใน อรุณวตีมตฺติก�ๆ อวุตตกัมมะใน อทาสิ ฯ

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

๓๒. ราชา  ปน  จินฺเตสิ  “มนุสฺสา  นาม  พหุมนฺตา,  สเจ  โส  เกนจิ  อุปาเยน  ลเภยฺย,   

กิจฺจ�  เม  น  นิปฺปชฺเชยฺยาติ ฯ

 ราชา  ปน  จินฺเตสิ  “มนุสฺสา  นาม  พหุมนฺตา  (โหนฺติ),  สเจ  โส  (ปุริโส)  เกนจิ  อุปาเยน  ลเภยฺย,  

กิจฺจ�  เม  น  นิปฺปชฺเชยฺยาติ ฯ

 ปน ส่วนว่า  ราชา อ.พระราชา  จินฺเตสิ ทรงด�าริแล้ว  อิติ ว่า  “มนุสฺสา  นาม ชื่อ 

อ.มนุษย์ ท.  พหุมนฺตา เป็นผู้มีมนต์มาก   (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  สเจ ถ้าว่า  โส  (ปุริโส) 

อ.บุรุษนั้น  ลเภยฺย พึงได้  เกนจิ  อุปาเยน ด้วยอุบายไรๆ ไซร้,  กิจฺจํ อ.กิจ  เม ของ

เรา  น  นิปฺปชฺเชยฺย ไม่พึงส�าเร็จ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ส่วน พระราชาทรงด�าริว่า “ธรรมดาว่าพวกมนุษย์ เป็นผู้มีมนต์มาก, ถ้าบุรุษนั้น พึงได้

ด้วยอุบายไรๆ ไซร้, กิจของเรา ไม่พึงส�าเร็จ”

 ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  ราชา สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “นาม

ศัพท์ ปสังสัตถโชตกะเข้ากับ มนุสฺสาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

พหุมนฺตา วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  สเจศัพท์ ปริกัปปัตถะ  โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธ-

กัตตาใน ลเภยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เกนจิ วิเสสนะของ อุปาเยนๆ กรณะใน 

ลเภยฺย,  กิจฺจ� สุทธกัตตาใน นิปฺปชฺเชยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน 

กิจฺจ�  นศัพท์ ปฏิเสธะใน นิปฺปชฺเชยฺย”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ

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

๓๓. โส  สกาลสฺเสว  ทฺวาร�  ปิทหาเปตฺวา  มุทฺทิก�  อตฺตโน  สนฺติก�  อาหราเปสิ ฯ

 โส  (ราชา  ทฺวารปาลก�)  สกาลสฺส  เอว  (สมยสฺส)  ทฺวาร�  ปิทหาเปตฺวา  (ทฺวารปาลก�)  มุทฺทิก�  

อตฺตโน  สนฺติก�  อาหราเปสิ ฯ

 โส  (ราชา) อ.พระราชานั้น  (ทฺวารปาลกํ) ทรงยังบุคคลผู้รักษาซึ่งประตู   
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ปิทหาเปตฺวา ให้ปิดแล้ว  ทฺวารํ ซึ่งประตู  สกาลสฺส  เอว  (สมยสฺส) ต่อสมัย อันเป็น

ไปกับด้วยกาลนั่นเทียว  (ทฺวารปาลกํ) ทรงยังบุคคลผู้รักษาซึ่งประตู  อาหราเปสิ  

ให้น�ามาแล้ว  มุทฺทิกํ ซึ่งลูกดาล  สนฺติกํ สู่ส�านัก  อตฺตโน ของพระองค์ ฯ

 พระราชานั้น รับสั่งให้คนรักษาประตูปิดประตู ต่อสมัยอันเป็นไปกับด้วยกาลนั่นแหละ 

ทรงรับสั่งคนรักษาประตูให้น�าลูกดาลไปสู่ส�านักของพระองค์

 โส วิเสสนะของ ราชาๆ เหตุกัตตาใน อาหราเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ทฺวาร- 

ปาลก� การิตกัมมะใน ปิทหาเปตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ สกาลสฺสๆ วิเสสนะ

ของ สมยสฺสๆ สัมปทานใน ปิทหาเปตฺวา  ทฺวาร� อวุตตกัมมะใน ปิทหาเปตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อาหราเปสิ  ทฺวารปาลก� การิตกัมมะใน อาหราเปสิ  มุทฺทิก�  

อวุตตกัมมะใน อาหราเปสิ  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน สนฺติก�ๆ สัมปาปุณียกัมมะใน  

อาหราเปสิ ฯ

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

๓๔. อิตโรปิ  ปุริโส  ร�ฺโ�  นหานเวลายเมว  อาคนฺตฺวา  ทฺวาร�  อลภนฺโต  ทฺวารปาล�   

ปกฺโกสิตฺวา  “ทฺวาร�  วิวราติ  อาห ฯ

 อิตโรปิ  ปุริโส  ร�ฺโ�  นหานเวลาย�  เอว  อาคนฺตฺวา  ทฺวาร�  อลภนฺโต  ทฺวารปาล�   

ปกฺโกสิตฺวา  “(ตฺว�)  ทฺวาร�  วิวราติ  อาห ฯ

 ปุริโส อ.บุรุษ  อิตโรปิ แม้นอกนี้  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  นหานเวลายํ  เอว ในเวลา

เป็นที่สนาน  รญฺโญ ของพระราชานั่นเทียว  อลภนฺโต เมื่อไม่ได้  ทฺวารํ ซึ่งประตู   

ปกฺโกสิตฺวา ร้องเรียกแล้ว  ทฺวารปาลํ ซึ่งบุคคลผู้รักษาซึ่งประตู  อาห กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  วิวร ขอจงเปิด  ทฺวารํ ซึ่งประตู”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรุษแม้นอกนี้ มาในเวลาเป็นที่สนานของพระราชานั่นแหละ เมื่อไม่ได้ประตู จึงร้อง

เรียกคนรักษาประตู กล่าวว่า “ท่าน ขอจงเปิดประตู”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อิตโรๆ วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  ร�ฺโฃ สามีสัมพันธะใน นหานเวลาย�  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

นหานเวลาย�ๆ กาลสัตตมีใน อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อลภนฺโต  ทฺวาร� 

อวุตตกัมมะใน อลภนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ปุริโส  ทฺวารปาล� อวุตตกัมมะใน  
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ปกฺโกสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “ตฺว� สุทธกัตตาใน วิวรๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ทฺวาร� อวุตตกัมมะใน วิวร”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๕. “น  สกฺกา  วิวริต�ุ,  ราชา  สกาลสฺเสว  มุทฺทิก�  ราชเคห�  หราเปสีติ ฯ

 (ทฺวารปาลโก)  “(มยา)  น  สกฺกา  วิวริต�ุ,  ราชา  (ม�)  สกาลสฺเสว  (สมยสฺส)  มุทฺทิก�  ราชเคห�  

หราเปสีติ  (อาห) ฯ

 (ทฺวารปาลโก) อ.บุคคลผู้รักษาซึ่งประตู  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(มยา) อันเรา   

น  สกฺกา ไม่อาจ  วิวริตุํ เพื่ออันเปิด,  ราชา อ.พระราชา  (มํ) ยังเรา  หราเปสิ ให้

น�าไปแล้ว  มุทฺทิกํ ซึ่งกุญแจ  ราชเคหํ สู่ราชมณเฑียร  สกาลสฺส  เอว  (สมยสฺส)  

ต่อสมัย อันเป็นไปกับด้วยกาลนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุคคลผู้รักษาประตู กล่าวว่า “เราไม่อาจเพื่อจะเปิด, พระราชาทรงให้เราน�ากุญแจไป

ยังพระราชมณเฑียร ต่อสมัยอันเป็นไปกับด้วยกาลนั่นแหละ”

 ทฺวารปาลโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มยา อนภิหิตกัตตาใน  

สกฺกาๆ กิริยาบทภาววาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺกา  วิวริตุ� ตุมัตถสัมปทานใน  

สกฺกา,    ราชา เหตุกัตตาใน หราเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ม� การิตกัมมะใน 

หราเปสิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ สกาลสฺสๆ วิเสสนะของ สมยสฺสๆ สัมปทานใน 

หราเปสิ  มุทฺทิก� อวุตตกัมมะใน หราเปสิ  ราชเคห� สัมปาปุณียกัมมะใน หราเปสิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๖. โส  “ราชทูโต  อห�,  ทฺวาร�  วิวราติ  วตฺวาปิ  ทฺวาร�  อลภนฺโต  “นตฺถิ  เม  อิทานิ  ชีวิต�, 

กินฺนุ  โข  กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ทฺวารสฺส  อุปริอุมฺมาเร  มตฺติกาปิณฺฑ�  ขิปิตฺวา   

ตสฺสุปริ  ปุปฺผานิ  ลคฺเคตฺวา  มหาสทฺท�  กโรนฺโต  “อมฺโภ  นครวาสิโน  มยา  ร�ฺโ�   

อาณตฺติยา  กตภาว�  ชานาถ;  ราชา  ม�  อการเณน  วินาเสตุกาโมติ  ติกฺขตฺต�ุ  วิรวิตฺวา 

“กตฺถ  นุ  โข  คมิสฺสามีติ  จินฺเตนฺโต  “ภิกฺขู  นาม  มุทุหทยา,  วิหาร�  คนฺตฺวา 

นิปชฺชิสฺสามีติ  สนฺนิฏฺ�านมกาสิ ฯ

 โส  (ปุริโส)  “ราชทูโต  (อมฺหิ)  อห�,  (ตฺว�)  ทฺวาร�  วิวราติ  วตฺวาปิ  ทฺวาร�  อลภนฺโต  “นตฺถิ  เม   
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อิทานิ  ชีวิต�,  (อห�)  กินฺนุ  โข  กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ทฺวารสฺส  อุปริอุมฺมาเร  มตฺติกาปิณฺฑ�   

ขิปิตฺวา  ตสฺส  (อุปริอุมฺมารสฺส)  อุปริ  ปุปฺผานิ  ลคฺเคตฺวา  มหาสทฺท�  กโรนฺโต  “อมฺโภ   

นครวาสิโน  (ชนา  ตุมฺเห)  มยา  ร�ฺโ�  อาณตฺติยา  กตภาว�  ชานาถ;  ราชา  ม�  อการเณน   

วินาเสตุกาโม  (โหติ)”  อิติ  ติกฺขตฺต�ุ  วิรวิตฺวา  “(อห�)  กตฺถ  (ฅิาเน)  นุ  โข  คมิสฺสามีติ   

จินฺเตนฺโต  “ภิกฺขู  นาม  มุทุหทยา  (โหนฺติ),  (อห�)  วิหาร�  คนฺตฺวา  นิปชฺชิสฺสามีติ  สนฺนิฏฺ�าน�  

อกาสิ ฯ

 โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  วตฺวาปิ แม้กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  ราชทูโต เป็น

ราชทูต  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  วิวร ขอจงเปิด  ทฺวารํ ซึ่งประตู”  อิติ ดังนี้  

อลภนฺโต เมื่อไม่ได้  ทฺวารํ ซึ่งประตู  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “ชีวิตํ อ.ชีวิต  เม 

ของเรา  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อิทานิ ในกาลนี้,  (อหํ) อ.เรา  กริสฺสามิ จักกระท�า  กินฺนุ  

โข อย่างไรหนอแล”  อิติ ดังนี้  ขิปิตฺวา ซัดไปแล้ว  มตฺติกาปิณฺฑํ ซึ่งก้อนแห่งดิน

เหนียว  อุปริอุมฺมาเร ในเบื้องบนแห่งธรณี  ทฺวารสฺส แห่งประตู  ลคฺเคตฺวา คล้อง

ไว้แล้ว  ปุปฺผานิ ซึ่งดอกไม้ ท.  อุปริ ในเบื้องบน  ตสฺส  (อุปริอุมฺมารสฺส) แห่งใน

เบื้องบนแห่งธรณีนั้น  กโรนฺโต กระท�าอยู่  มหาสทฺทํ ซึ่งเสียงดัง  วิรวิตฺวา ร้องแล้ว   

ติกฺขตฺตุํ สามครั้ง  อิติ ว่า  “(ชนา) แน่ะชน ท.  นครวาสิโน ผู้อยู่ในเมืองโดยปกติ  

อมฺโภ ผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  ชานาถ ขอจงรู้  มยา  รญฺโญ  อาณตฺติยา   

กตภาวํ ซึ่งความที่- แห่งอาชญา ของพระราชา  เป็นกิริยา อันข้าพเจ้า กระท�าแล้ว;  

ราชา อ.พระราชา  มํ  อการเณน  วินาเสตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออัน- ยังข้าพเจ้า  

-ให้วินาศ ด้วยเหตุอันไม่สมควร  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  จินฺเตนฺฺโต คิดอยู่  อิติ 

ว่า  “(อหํ) อ.เรา  คมิสฺสามิ จักไป  กตฺถ  (ฅาเน)  นุ  โข ในที่ไหนหนอแล”  อิติ ดังนี้  

อกาสิ ได้กระท�าแล้ว  สนฺนิฏฺานํ ซึ่งการตกลงใจ  อิติ ว่า  “ภิกฺขู  นาม ชื่อ อ.ภิกษุ 

ท.  มุทุหทยา เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  (อหํ) อ.เรา  คนฺตฺวา ไปแล้ว  

วิหารํ สู่วิหาร  นิปชฺชิสฺสามิ จักนอน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรุษนั้น แม้กล่าวว่า “เรา เป็นราชทูต, ขอท่านจงเปิดประตู” ดังนี้ เมื่อไม่ได้ประตู จึง

คิดว่า “ชีวิตของเรา ย่อมไม่มีในบัดนี้, เราจักท�าอย่างไรหนอแล” ดังนี้ จึงซัดก้อนดิน

เหนียวไปเบื้องบนธรณีประตู คล้องดอกไม้ทั้งหลายไว้ในเบื้องบนธรณีนั้น ท�าเสียงดัง 

ร้องสามครั้งว่า “พวกชนชาวเมืองผู้เจริญ พวกท่าน ขอจงรู้ความที่อาชญาของพระ
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ราชา เป็นกิริยาอันข้าพเจ้าท�าแล้ว, พระราชา มีพระราชประสงค์จะให้ข้าพเจ้าพินาศ 

ด้วยเหตุที่ไม่สมควร” คิดอยู่ว่า “เราจักไป ณ ที่ไหนหนอแล” ดังนี้ ได้ท�าการปลงใจว่า 

“ธรรมดาว่าพวกภิกษุทั้งหลาย มีจิตใจอ่อนโยน, เราไปสู่วิหาร จักนอน”

 โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อห� สุทธกัตตา  

ใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ราชทูโต วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  ตฺว� สุทธกัตตาใน  

วิวรๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทฺวาร� อวุตตกัมมะใน วิวร”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวา  

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อลภนฺโต  ทฺวาร� อวุตตกัมมะใน 

อลภนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ปุริโส  “ชีวิต� สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  

เม สามีสัมพันธะใน ชีวิต�  อิทานิ กาลสัตตมีใน นตฺถิ,  อห� สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กินฺนุ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ขิปิตฺวา  ทฺวารสฺส สามีสัมพันธะใน อุปริอุมฺมาเรๆ  

วิสยาธาระใน ขิปิตฺวา  มตฺติกาปิณฺฑ� อวุตตกัมมะใน ขิปิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน ลคฺเคตฺวา  ตสฺส วิเสสนะของ อุปริอุมฺมารสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อุปริๆ  

วิสยาธาระใน ลคฺเคตฺวา  ปุปฺผานิ อวุตตกัมมะใน ลคฺเคตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

กโรนฺโต  มหาสทฺท� อวุตตกัมมะใน กโรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ปุริโส  อมฺโภ 

ก็ดี  นครวาสิโน ก็ดี วิเสสนะของ ชนาๆ อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ชานาถๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน กต-  ร�ฺโฃ สามีสัมพันธะใน  

อาณตฺติยาๆ ภาวาทิสัมพันธะใน กตภาว�ๆ อวุตตกัมมะใน ชานาถ,  ราชา สุทธกัตตา 

ใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ม� การิตกัมมะใน วินาเสตุ�-  อการเณน กรณะ

ใน วินาเสตุกาโมๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วิรวิตฺวา  ติกฺขตฺตุ�  

กิริยาวิเสสนะใน วิรวิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตนฺโต  “อห� สุทธกัตตาใน  

คมิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กตฺถ วิเสสนะของ ฅิาเนๆ วิสยาธาระใน คมิสฺสามิ   

นุศัพท์ สังกัปปัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตนฺโตๆ  

อัพภันตร กิริยาของ ปุริโส  “นามศัพท์ ปสังสัตถโชตกะเข้ากับ ภิกฺขูๆ สุทธ- 

กัตตา ใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มุทุหทยา วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  อห� สุทธ-

กัตตาใน นิปชฺชิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วิหาร� สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน นิปชฺชิสฺสามิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน สนฺนิฏฺฅิาน�ๆ อวุตตกัมมะใน  

อกาสิ ฯ
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๓๗. อิเม  นาม  สตฺตา  สุขิตกาเล  ภิกฺขูน�  อตฺถิภาว�ปิ  อชานิตฺวา  ทุกฺขาภิภูตาว  วิหาร�   

คนฺตุกามา  โหนฺติ;  ตสฺมา  โสปิ  “อ�ฺ��  เม  ตาณ�  นตฺถีติ  วิหาร�  คนฺตฺวา  เอกสฺมึ   

ผาสุกฏฺ�าเน  นิปชฺชิ ฯ

 อิเม  นาม  สตฺตา  สุขิตกาเล  ภิกฺขูน�  อตฺถิภาว�ปิ  อชานิตฺวา  ทุกฺขาภิภูตาว  วิหาร�   

คนฺตุกามา  โหนฺติ;  ตสฺมา  โสปิ  (ปุริโส)  “อ�ฺ��  เม  ตาณ�  นตฺถีติ  (จินฺเตตฺวา)  วิหาร�  คนฺตฺวา  

เอกสฺมึ  ผาสุกฏฺ�าเน  นิปชฺชิ ฯ

 สตฺตา อ.สัตว์ ท.  อิเม  นาม ชื่อเหล่านี้  อชานิตฺวา ไม่รู้แล้ว  ภิกฺขูนํ  อตฺถิภาวํปิ 

แม้ซึ่งความที่- แห่งภิกษุ ท. -เป็นผู้มีอยู่  สุขิตกาเล ในกาลเป็นที่ถึงแล้วซึ่งความสุข  

ทุกฺขาภิภูตา ว ผู้อันความทุกข์ครอบง�าแล้วเทียว  คนฺตุกามา เป็นผู้ใคร่เพื่ออันไป   

วิหารํ สู่วิหาร  โหนฺติ ย่อมเป็น;  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  โสปิ  (ปุริโส) อ.บุรุษแม้นั้น   

(จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “ตาณํ อ.ที่ต้านทาน  เม ของเรา  อญฺฃํ อื่น  นตฺถิ ย่อม

ไม่มี”  อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา ไปแล้ว  วิหารํ สู่วิหาร  นิปชฺชิ นอนแล้ว  ผาสุกฏฺาเน  

ในที่เป็นที่ผาสุก  เอกสฺมึ แห่งหนึ่ง ฯ

 ธรรมดาว่าพวกสัตว์เหล่านี้ ไม่รู้แม้ความที่ภิกษุทั้งหลายมีอยู่ ในเวลาที่ถึงสุข ถูก

ความทุกข์ครอบง�านั่นแหละ จึงประสงค์จะไปวิหาร, เพราะฉะนั้น บุรุษแม้นั้น ก็คิดว่า 

“ที่ต้านทานของเรา อย่างอื่น ย่อมไม่มี” ดังนี้ จึงไปวิหาร แล้วนอน ณ ที่ผาสุกแห่งหนึ่ง

 นามศัพท์ ครหัตถโชตกะ  อิเม วิเสสนะของ สตฺตาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  สุขิตกาเล กาลสัตตมีใน อชานิตฺวา  ภิกฺขูน� ภาวาทิสัมพันธะใน  

อตฺถิภาว�  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อตฺถิภาว�ๆ อวุตตกัมมะใน อชานิตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน ทุกฺขาภิภูตา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ทุกฺขาภิภูตาๆ วิเสสนะของ  

สตฺตา  วิหาร� สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตุกามาๆ วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  ตสฺมา เหตวัตถะ  

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ โสๆ วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน นิปชฺชิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  “อ�ฺฃ� วิเสสนะของ ตาณ�ๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  

เม สามีสัมพันธะใน ตาณ�”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  

วิหาร� สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิปชฺชิ  เอกสฺมึ วิเสสนะของ 

ผาสุกฏฺฅิาเนๆ วิสยาธาระใน นิปชฺชิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๓๘. ร�ฺโ�ปิ  ต�  รตฺตึ  นิทฺท�  อลภนฺตสฺส  อิตฺถึ  อนุสฺสรนฺตสฺส  กามปริฬาโห  อุปฺปชฺชิ ฯ

 กามปริฬาโห อ.ความเร่าร้อนเพราะกาม  อุปฺปชฺชิ เกิดขึ้นแล้ว  รญฺโญปิ แม้แก่

พระราชา  อลภนฺตสฺส ผู้ทรงไม่ได้อยู่  นิทฺทํ ซึ่งอันบรรทม  ตํ  รตฺตึ ตลอดราตรีนั้น   

อนุสฺสรนฺตสฺส ผู้ทรงระลึกถึงอยู่  อิตฺถึ ซึ่งหญิง ฯ

 ความเร่าร้อนเพราะกาม เกิดขึ้นแม้แก่พระราชา ผู้ทรงไม่ได้การบรรทม ตลอดราตรี

นั้น ผู้ทรงระลึกถึงหญิงอยู่

 กามปริฬาโห สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ 

เข้ากับ ร�ฺโฃๆ สัมปทานใน อุปฺปชฺชิ  ต� วิเสสนะของ รตฺตึๆ อัจจันตสังโยคะใน 

อลภนฺตสฺส  นิทฺท� อวุตตกัมมะใน อลภนฺตสฺสๆ วิเสสนะของ ร�ฺโฃ  อิตฺถึ อวุตตกัมมะ 

ใน อนุสฺสรนฺตสฺสๆ วิเสสนะของ ร�ฺโฃ ฯ

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

๓๙. โส  จินฺเตสิ  “วิภาตกฺขเณเยว  ต�  ปุริส�  ฆาเตตฺวา  ต�  อิตฺถึ  อาเนสฺสามีติ ฯ

 โส  (ราชา)  จินฺเตสิ  “(อห�  ราชปุริส�)  วิภาตกฺขเณ  เอว  ต�  ปุริส�  ฆาเตตฺวา  ต�  อิตฺถึ   

อาเนสฺสามีติ ฯ

 โส  (ราชา) อ.พระราชานั้น  จินฺเตสิ ทรงด�าริแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  (ราชปุริสํ) 

ยังราชบุรุษ  ฆาเตตฺวา ให้ฆ่าแล้ว  ตํ  ปุริสํ ซึ่งบุรุษนั้น  วิภาตกฺขเณ  เอว ในขณะ

เป็นที่สว่างแล้วนั่นเทียว  อาเนสฺสามิ จักน�ามา  ตํ  (อิตฺถึ) ซึ่งหญิงนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชานั้น ทรงด�าริว่า “เราสั่งให้ราชบุรุษฆ่าบุรุษนั้น ในขณะที่สว่างแล้วนั่นแหละ 

จักน�าหญิงนั้นมา”

 โส วิเสสนะของ ราชาๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อห� สุทธกัตตา 

ใน อาเนสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ราชปุริส� การิตกัมมะใน ฆาเตตฺวา  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ วิภาตกฺขเณๆ กาลสัตตมีใน ฆาเตตฺวา  ต� วิเสสนะของ ปุริส�ๆ  

อวุตตกัมมะใน ฆาเตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาเนสฺสามิ  ต� วิเสสนะของ อิตฺถึๆ อวุตต-

กัมมะใน อาเนสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๔๐. ตสฺมึ  ขเณเยว  สฏฺ�ิโยชนิกาย  โลหกุมฺภิยา  นิพฺพตฺตา  จตฺตาโร  ปุริสา  ปกฺกุฏฺ�ิตาย 

อุกฺขลิยา  ตณฺฑุลา  วิย  สมฺปริวตฺตกา  ปจฺจมานา  ตึสาย  วสฺสสหสฺเสหิ  เหฏฺ�ิมตล� 

ปตฺวา  อปเรหิ  ตึสาย  วสฺสสหสฺเสหิ  ปุน  มุขวฏฺฏึ  ปาปุณึสุ ฯ

 ตสฺมึ  ขเณ  เอว  สฏฺ�ิโยชนิกาย  โลหกุมฺภิยา  นิพฺพตฺตา  จตฺตาโร  ปุริสา  ปกฺกุฏฺ�ิตาย  อุกฺขลิยา  

ตณฺฑุลา  วิย  สมฺปริวตฺตกา  (หุตฺวา)  ปจฺจมานา  ตึสาย  วสฺสสหสฺเสหิ  เหฏฺ�ิมตล�  ปตฺวา  อปเรหิ  

ตึสาย  วสฺสสหสฺเสหิ  ปุน  มุขวฏฺฏึ  ปาปุณึสุ ฯ

 ตสฺมึ  ขเณ  เอว ในขณะนั้นนั่นเทียว  ปุริสา อ.บุรุษ ท.  จตฺตาโร สี่  นิพฺพตฺตา ผู้

บังเกิดแล้ว  โลหกุมฺภิยา ในนรกชื่อว่าโลหกุมภี  สฏฺฅิโยชนิกาย อันประกอบแล้วด้วย

โยชน์หกสิบ  ตณฺฑุลา  วิย ราวกะ อ.ข้าวสาร ท.  อุกฺขลิยา ในหม้อ  ปกฺกุฏฺฅิตาย  

อันเดือดพล่านแล้ว  สมฺปริวตฺตกา เป็นไปรอบพร้อมแล้ว  (หุตฺวา) เป็น   

ปจฺจมานา ไหม้อยู่  ปตฺวา ถึงแล้ว  เหฏฺมิตลํ ซึ่งพื้นอันมีในภายใต้  วสฺสสหสฺเสห ิ 

โดยพันแห่งปี ท.  ตึสาย สามสิบ  ปาปุณึสุ ถึงแล้ว  มุขวฏฺฏึ ซึ่งขอบแห่งปาก   

ปุน อีก  วสฺสสหสฺเสห ิโดยพันแห่งปี ท.  ตึสาย สามสิบ  อปเรหิ เหล่าอื่นอีก ฯ

 ในขณะนั้นนั่นแหละ พวกบุรุษ ๔ คน ผู้บังเกิดในโลหกุมภีนรก ที่ประกอบด้วย ๖๐ 

โยชน์ ดุจข้าวสารทั้งหลายในหม้อที่เดือดพล่านแล้ว หมุนไปรอบ ไหม้อยู่ ถึงพื้นที่มีใน

ภายใต้ โดย ๓๐๐,๐๐๐ ปี ถึงขอบปากอีก โดย ๓๐๐,๐๐๐ ปีอื่นอีก

 ตสฺมึ วิเสสนะของ ขเณ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ขเณๆ กาลสัตตมีใน ปาปุณึสุ  

นิพฺพตฺตา ก็ดี  จตฺตาโร ก็ดี วิเสสนะของ ปุริสาๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณึสุๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  สฏฺฅิิโยชนิกาย วิเสสนะของ โลหกุมฺภิยาๆ วิสยาธาระใน นิพฺพตฺตา   

ปกฺกุฏฺฅิิตาย วิเสสนะของ อุกฺขลิยาๆ วิสยาธาระใน ตณฺฑุลาๆ อุปมาลิงคัตถะ  วิยศัพท์ 

อุปมาโชตกะเข้ากับ ปกฺกุฏฺฅิิตาย  อุกฺขลิยา  ตณฺฑุลา  สมฺปริวตฺตกา วิกติกัตตาใน  

หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน ปจฺจมานาๆ อัพภันตรกิริยาของ ปุริสา  ตึสาย วิเสสนะ

ของ วสฺสสหสฺเสหิๆ ตติยาวิเสสนะใน ปตฺวา  เหฏฺฅิิมตล� สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปาปุณึสุ  อปเรหิ ก็ดี  ตึสาย ก็ดี วิเสสนะของ วสฺสสหสฺเสหิๆ  

ตติยาวิเสสนะใน ปาปุณึสุ  ปุน กิริยาวิเสสนะใน ปาปุณึสุ  มุขวฏฺฏึ สัมปาปุณียกัมมะ 

ใน ปาปุณึสุ ฯ 
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๔๑. เต  สีส�  อุกฺขิปิตฺวา  อ�ฺ�ม�ฺ��  โอโลเกตฺวา  เอเกก�  คาถ�  วตฺตุกามา  วตฺต�ุ   

อสกฺโกนฺตา  เอเกก�  อกฺขร�  วตฺวา  ปริวตฺติตฺวา  โลหกุมฺภิเมว  ปวิฏฺ�า ฯ

 เต  (ปุริสา)  สีส�  อุกฺขิปิตฺวา  อ�ฺ�ม�ฺ��  โอโลเกตฺวา  เอเกก�  คาถ�  วตฺตุกามา  (หุตฺวา) วตฺต�ุ   

อสกฺโกนฺตา  เอเกก�  อกฺขร�  วตฺวา  ปริวตฺติตฺวา  โลหกุมฺภึ  เอว  ปวิฏฺ�า ฯ

 เต  (ปุริสา) อ.บุรุษ ท. เหล่านั้น  อุกฺขิปิตฺวา ยกขึ้นแล้ว  สีสํ ซึ่งศีรษะ  โอโลเกตฺวา  

แลดูแล้ว  อญฺฃมญฺฃํ ซึ่งกันและกัน  วตฺตุกามา เป็นผู้ใคร่เพื่ออันกล่าว  คาถํ ซึ่ง

คาถา  เอเกกํ หนึ่งๆ  (หุตฺวา) เป็น  อสกฺโกนฺตา ไม่อาจอยู่  วตฺตุํ เพื่ออันกล่าว   

วตฺวา กล่าวแล้ว  อกฺขรํ ซึ่งพยางค์  เอเกกํ หนึ่งๆ  ปริวตฺติตฺวา เป็นไปรอบแล้ว   

ปวิฏฺา เข้าไปแล้ว  โลหกุมฺภึ  เอว สู่นรกชื่อว่าโลหกุมภีนั่นเทียว ฯ

 พวกบุรุษเหล่านั้น ยกศีรษะขึ้น แลดูกันและกัน ประสงค์จะกล่าวคนละคาถา ไม่อาจ

เพื่อจะกล่าว กล่าวได้คนละพยางค์ หมุนกลับเข้าไปสู่โลหกุมภีนั่นแหละ

 เต วิเสสนะของ ปุริสาๆ สุทธกัตตาใน ปวิฏฺฅิาๆ กิตบทกัตตุวาจก  สีส� อวุตตกัมมะใน 

อุกฺขิปิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอโลเกตฺวา  อ�ฺฃม�ฺฃ� อวุตตกัมมะใน โอโลเกตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  เอเกก� วิเสสนะของ คาถ�ๆ อวุตตกัมมะใน วตฺตุกามาๆ  

วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อสกฺโกนฺตา  วตฺตุ� ตุมัตถสัมปทานใน  

อสกฺโกนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ ปุริสา  เอเกก� วิเสสนะของ อกฺขร�ๆ อวุตตกัมมะ 

ใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปริวตฺติตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปวิฏฺฅิา  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ โลหกุมฺภึๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิฏฺฅิา ฯ

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

๔๒. ราชา  นิทฺท�  อลภนฺโต  มชฺฌิมยามสมนนฺตเร  ต�  สทฺท�  สุตฺวา  ภีโต  อุตฺรสฺตมานโส   

“กินฺนุ  โข  มยฺห�  ชีวิตนฺตราโย  ภวิสฺสติ,  อุทาหุ  อคฺคมเหสิยา,  อุทาหุ  เม  รชฺช�   

วินสฺสิสฺสตีติ  จินฺเตนฺโต  สกลรตฺตึ  อกฺขีนิ  นิมฺมิลิต�ุ  นาสกฺขิ ฯ

 ราชา  นิทฺท�  อลภนฺโต  มชฺฌิมยามสมนนฺตเร  ต�  สทฺท�  สุตฺวา  ภีโต  อุตฺรสฺตมานโส  (หุตฺวา)   

“กินฺนุ  โข  มยฺห�  ชีวิตนฺตราโย  ภวิสฺสติ,  อุทาหุ  (ชีวิตนฺตราโย)  อคฺคมเหสิยา  (ภวิสฺสติ),  อุทาหุ  

เม  รชฺช�  วินสฺสิสฺสตีติ  จินฺเตนฺโต  สกลรตฺตึ  อกฺขีนิ  นิมฺมิลิต�ุ  น  อสกฺขิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  อลภนฺโต ไม่ทรงได้อยู่  นิทฺทํ ซึ่งอันบรรทม  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  
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ตํ  สทฺทํ ซึ่งเสียงนั้น  มชฺฌิิมยามสมนนฺตเร ในระหว่างแห่งยามอันมีในท่ามกลาง  

ภีโต ทรงกลัวแล้ว  อุตฺรสฺตมานโส เป็นผู้มีพระทัยอันสะดุ้งแล้ว  (หุตฺวา) เป็น   

จินฺเตนฺโต ทรงด�าริอยู่  อิติ ว่า  “ชีวิตนฺตราโย อ.อันตรายแห่งชีวิต  ภวิสฺสติ จักมี  

มยฺหํ แก่เรา  กินฺนุ  โข หรือหนอแล,  อุทาหุ หรือว่า  (ชีวิตนฺตราโย) อ.อันตรายแห่ง

ชีวิต  (ภวิสฺสติ) จักมี  อคฺคมเหสิยา แก่พระอัครมเหสี,  อุทาหุ หรือว่า  รชฺชํ อ.ความ

เป็นแห่งพระราชา  เม ของเรา  วินสฺสิสฺสต ิจักพินาศ”  อิติ ดังนี้  น  อสกฺขิ ไม่ได้

ทรงอาจแล้ว  นิมฺมิลิตุํ เพื่ออันลืม  อกฺขีนิ ซึ่งพระเนตร ท.  สกลรตฺตึ ตลอดราตรี 

ทั้งปวง ฯ

 พระราชา ไม่ทรงได้การบรรทม ทรงสดับเสียงนั้นในระหว่างมัชฌิมยาม ทรงหวาด

กลัว มีพระทัยสะดุ้ง ทรงด�าริว่า “อันตรายแห่งชีวิต จักมีแก่เราหรือหนอแล หรือ จัก

มีแก่พระอัครมเหสี หรือว่า ความเป็นพระราชาของเรา จักพินาศ” ดังนี้ ไม่ได้ทรงอาจ

เพื่อจะลืมพระเนตรทั้งหลาย ตลอดราตรีทั้งปวง

 ราชา สุทธกัตตาใน อสกฺขิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิทฺท� อวุตตกัมมะใน อลภนฺโตๆ  

อัพภันตรกิริยาของ ราชา  มชฺฌิมยามสมนนฺตเร กาลสัตตมีใน สุตฺวา  ต� วิเสสนะ

ของ สทฺท�ๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ภีโตๆ ก็ดี  อุตฺรสฺตมานโส ก็ดี  

วิเสสนะของ ราชา  “ชีวิตนฺตราโย สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

กินฺนุ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  มยฺห� สัมปทานใน ภวิสฺสติ,  อุทาหุ ปุจฉนัตถะ  

ชีวิตนฺตราโย สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อคฺคมเหสิยา สัมปทาน

ใน ภวิสฺสติ,  อุทาหุ ปุจฉนัตถะ  รชฺช� สุทธกัตตาใน วินสฺสิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เม สามีสัมพันธะใน รชฺช�”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ราชา  

สกลรตฺตึ อัจจันตสังโยคะใน อสกฺขิ  อกฺขีนิ อวุตตกัมมะใน นิมฺมิลิตุ�ๆ ตุมัตถสัมปทาน

ใน อสกฺขิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อสกฺขิ ฯ

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

๔๓. โส  อรุณุคฺคมนกาเลเยว  ปุโรหิต�  ปกฺโกสาเปตฺวา  “อาจริย  มชฺฌิมยามสมนนฺตเร   

มหนฺตา  เภรวสทฺทา  สุตา,  ‘รชฺชสฺส  วา  มเหสิยา  วา  มยฺห�  วา  กสฺส  อนฺตราโย   

ภวิสฺสตีติ  น  ชานามิ,  เตน  เม  ตฺว�  ปกฺโกสิโตติ  อาห ฯ  

 โส  (ราชา  ราชปุริส�)  อรุณุคฺคมนกาเล  เอว  ปุโรหิต�  ปกฺโกสาเปตฺวา  “อาจริย  มชฺฌิมยาม- 
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สมนนฺตเร  มหนฺตา  เภรวสทฺทา  (มยา)  สุตา,  (อห�)  ‘รชฺชสฺส  วา  มเหสิยา  วา  มยฺห�  วา   

กสฺส  อนฺตราโย  ภวิสฺสตีติ  น  ชานามิ,  เตน  เม  ตฺว�  ปกฺโกสิโต  (อสิ)”  อิติ  อาห ฯ

 โส  (ราชา) อ.พระราชานั้น  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  ปกฺโกสาเปตฺวา ให้เรียก

แล้ว  ปุโรหิตํ ซึ่งปุโรหิต  อรุณุคฺคมนกาเล  เอว ในกาลเป็นที่ขึ้นไปแห่งอรุณนั่น

เทียว  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อาจริย ข้าแต่อาจารย์  เภรวสทฺทา อ.เสียงอัน

น่ากลัว ท.  มหนฺตา มาก  (มยา) อันเรา  สุตา ฟัังแล้ว  มชฺฌิิมยามสมนนฺตเร 

ในระหว่างแห่งยามอันมีในท่ามกลาง,  (อหํ) อ.เรา  น  ชานามิ ย่อมไม่รู้  อิติ ว่า   

‘อนฺตราโย อ.อันตราย  ภวิสฺสติ จักมี  กสฺส แก่ใคร  รชฺชสฺส  วา คือแก่ความเป็น

แห่งพระราชาหรือ  มเหสิยา  วา หรือว่า คือแก่มเหสี  มยฺหํ  วา หรือว่า คือแก่เรา’  

อิติ ดังนี้,  เตน เพราะเหตุนั้น  ตฺวํ อ.ท่าน  เม  ปกฺโกสิโต เป็นผู้ อันเรา ให้เรียกแล้ว  

(อสิ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 พระราชานั้น ทรงรับสั่งราชบุรุษให้เรียกปุโรหิต ในกาลเป็นที่ขึ้นไปแห่งอรุณนั่นแหละ 

ตรัสว่า “ข้าแต่อาจารย์ เสียงน่ากลัวทั้งหลาย มาก เราฟัังแล้วในระหว่างมัชฌิมยาม, 

เรา ไม่รู้ว่า ‘อันตรายจักมีแก่ใคร คือแก่ความเป็นพระราชา แก่มเหสี หรือว่า แก่เรา’, 

เพราะฉะนั้น ท่าน จึงถูกเราให้เรียกแล้ว”

 โส วิเสสนะของ ราชาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ราชปุริส� การิต- 

กัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อรุณุคฺคมนกาเลๆ กาลสัตตมี

ใน ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุโรปิต� อวุตตกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  

“อาจริย อาลปนะ  มหนฺตา วิเสสนะของ เภรวสทฺทาๆ วุตตกัมมะใน สุตาๆ กิตบท-

กัมมวาจก  มชฺฌิมยามสมนฺตเร กาลสัตตมีใน สุตา  มยา อนภิหิตกัตตาใน สุตา,   

อห� สุทธกัตตาใน ชานามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘อนฺตราโย สุทธกัตตาใน  

ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  รชฺชสฺส ก็ดี  มเหสิยา ก็ดี  มยฺห� ก็ดี วิเสสลาภีของ 

กสฺส  วา สามศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ รชฺชสฺส  มเหสิยา และ มยฺห�  กสฺส สัมปทาน

ใน ภวิสฺสติ’  อิติศัพท์ อาการะใน ชานามิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ชานามิ,  เตน เหตวัตถะ  

ตฺว� สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม อนภิหิตกัตตาใน ปกฺโกสิโตๆ วิกติ- 

กัตตาใน อสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๔๔. “มหาราช  กินฺเต  สทฺทา  สุตาติ ฯ  

 (ปุโรหิโต)  “มหาราช  กึ  เต  สทฺทา  สุตาติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (ปุโรหิโต) อ.ปุโรหิต  (ปุจฺฉิ) ทูลถามแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่มหาราชเจ้า   

สทฺทา อ.เสียง ท.  เต อันพระองค์  สุตา ทรงสดับแล้ว  กึ อย่างไร ?”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ปุโรหิต ทูลถามว่า “ข้าแต่มหาราชเจ้า เสียงทั้งหลายที่พระองค์ ทรงสดับแล้วอย่างไร ?

 ปุโรหิโต สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาราช อาลปนะ  สทฺทา  

วุตตกัมมะใน สุตาๆ กิตบทกัมมวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เต อนภิหิตกัตตาใน สุตา”  

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ 

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

๔๕. “อาจริย  ทุอิติ  สอิติ  นอิติ  โสอิติ  อิเม  สทฺเท  อสฺโสสึ,  อิเมส�  นิปฺผตฺตึ   

อุปธาเรหีติ ฯ  

 (ราชา)  “อาจริย  (อห�)  ทุอิติ  สอิติ  นอิติ  โสอิติ  อิเม  สทฺเท  อสฺโสสึ,  (ตฺว�)  อิเมส�  (สทฺทาน�)  

นิปฺผตฺตึ  อุปธาเรหีติ  (อาห) ฯ  

 (ราชา) อ.พระราชา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อาจริย ข้าแต่ท่านอาจารย์  (อหํ) 

อ.เรา  อสฺโสสึ ได้ยินแล้ว  อิเม  สทฺเท ซึ่งเสียง ท. เหล่านี้  ทุอิติ ว่า ‘ทุ’ ดังนี้  สอิติ  

ว่า ‘ส’ ดังนี้  นอิติ ว่า ‘น’ ดังนี้  โสอิติ ว่า ‘โส’ ดังนี้,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อุปธาเรหิ ขอจง

ใคร่ครวญ  นิปฺผตฺตึ ซึ่งความส�าเร็จ  อิเมสํ  (สทฺทานํ) แห่งเสียง ท. เหล่านี้”  อิติ  

ดังนี้ ฯ

 พระราชา ตรัสว่า “ข้าแต่ท่านอาจารย์ เราได้ยินเสียงเหล่านี้ว่า ทุ ว่า ส ว่า น ว่า โส 

ดังนี้, ขอท่านจงช่วยใคร่ครวญความส�าเร็จแห่งเสียงเหล่านี้

 ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาจริย อาลปนะ  อห� สุทธกัตตา 

ใน อสฺโสสึๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทุ สรูปะใน อิติ  ส สรูปะใน อิติ  น สรูปะใน อิติ   

โส สรูปะใน อิติๆ สี่ศัพท์ สรูปะใน อิเม  สทฺเท  อิเม วิเสสนะของ สทฺเทๆ อวุตตกัมมะ 

ใน อสฺโสสึ,  ตฺว� สุทธกัตตาใน อุปธาเรหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิเมส� วิเสสนะของ 

สทฺทาน�ๆ สามีสัมพันธะใน นิปฺผตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน อุปธาเรหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 
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อาห ฯ

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

๔๖. พฺราหฺมณสฺส  มหนฺธการ�  ปวิฏฺ�สฺส  วิย  น  กิ�ฺจิ  ป�ฺ�ายติ ฯ  

 พฺราหฺมณสฺส  มหนฺธการ�  ปวิฏฺ�สฺส  วิย  น  กิ�ฺจิ  (การณ�)  ป�ฺ�ายติ ฯ

 กิญฺจิ  (การณํ) อ.เหตุอะไรๆ  น  ปญฺญายติ ย่อมไม่ปรากฏ  พฺราหฺมณสฺส แก่

พราหมณ์  ปวิฏฺสฺส  วิย ผู้ราวกะว่าเข้าไปแล้ว  มหนฺธการํ สู่ที่มืดใหญ่ ฯ 

 เหตุอะไรๆ ย่อมไม่ปรากฏแก่พราหมณ์ ผู้ดุจว่าเข้าไปสู่ที่มืดใหญ่

 กิ�ฺจิ วิเสสนะของ การณ�ๆ สุทธกัตตาใน ป�ฺฃายติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

พฺราหฺมณสฺส สัมปทานใน ป�ฺฃายติ  มหนฺธการ� สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิฏฺฅิสฺสๆ 

วิเสสนะของ พฺราหฺมณสฺส  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ มหนฺธภาว�  ปวิฏฺฅิสฺส  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน ป�ฺฃายติ ฯ 

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

๔๗. “น  ชานามีติ  วุตฺเต,  ปน  ลาภสกฺกาโร  เม  ปริหายิสฺสตีติ  ภายิตฺวา  “ภาริย�   

มหาราชาติ  อาห ฯ

 (ปุโรหิโต)  “(อห�)  น  ชานามีติ  (วจเน  มยา)  วุตฺเต  ปน  ลาภสกฺกาโร  เม  ปริหายิสฺสตีติ   

ภายิตฺวา  “ภาริย�  (อิท�  การณ�)  มหาราชาติ  อาห ฯ

 (ปุโรหิโต) อ.ปุโรหิต  ภายิตฺวา กลัวแล้ว  อิติ ว่า  “ปน ก็  วจเน ครั้นเมื่อค�า  อิติ ว่า  

‘(อหํ) อ.ข้าพระองค์  น  ชานามิ ย่อมไม่รู้’  อิติ ดังนี้  (มยา) อันเรา  วุตฺเต กราบทูล

แล้ว  ลาภสกฺกาโร อ.ลาภและสักการะ  เม ของเรา  ปริหายิสฺสติ จักเสื่อมรอบ”  อิติ 

ดังนี้  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่พระมหาราชเจ้า  (อิทํ  การณํ) 

อ.เหตุนี้  ภาริยํ หนัก”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ปุโรหิต กลัวว่า “ก็ เมื่อเรากราบทูลว่า ‘ข้าพระองค์ ย่อมไม่รู้’ ดังนี้, ลาภสักการะของ

เรา จักเสื่อม” ดังนี้ จึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระมหาราชเจ้า เหตุนี้ หนัก” 

 ปุโรหิโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อห� สุทธกัตตาใน ชานามิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ชานามิ’  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเน   
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ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  วจเน ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  มยา อนภิหิต- 

กัตตาใน วุตฺเต,  ลาภสกฺกาโร สุทธกัตตาใน ปริหายิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เม สามีสัมพันธะใน ลาภสกฺกาโร”  อิติศัพท์ อาการะใน ภายิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา 

ใน อาห  “มหาราช อาลปนะ  ภาริย� ก็ดี  อิท� ก็ดี วิเสสนะของ การณ�ๆ ลิงคัตถะ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๔๘. “กึ  อาจริยาติ ฯ

 (ราชา)  “กึ  (การณ�)  อาจริยาติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “อาจริย ข้าแต่อาจารย์  กึ   

(การณํ) อ.เหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชา ตรัสถามว่า “ข้าแต่ท่านอาจารย์ เหตุอะไร ?”

 ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาจริย อาลปนะ  กึ วิเสสนะของ 

การณ�ๆ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๔๙. “ชีวิตนฺตราโย  เต  ป�ฺ�ายตีติ ฯ  

 (ปุโรหิโต)  “ชีวิตนฺตราโย  เต  ป�ฺ�ายตีติ  (อาห) ฯ

 (ปุโรหิโต) อ.ปุโรหิต  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ชีวิตนฺตราโย อ.อันตราย 

แห่งชีวิต  เต ของพระองค์  ปญฺญายติ ย่อมปรากฏ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ปุโรหิต กราบทูลว่า “อันตรายแห่งชีวิต ของพระองค์ ย่อมปรากฏ”

 ปุโรหิโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ชีวิตนฺตราโย สุทธกัตตา 

ใน ป�ฺฃายติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต สามีสัมพันธะใน ชีวิตนฺตราโย”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ

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

๕๐. โส  ทิคุณ�  ภีโต  “อาจริย  อตฺถิ  กิ�ฺจิ  ปฏิฆาตการณนฺติ  อาห ฯ  
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 โส  (ราชา)  ทิคุณ�  ภีโต  “อาจริย  อตฺถิ  กิ�ฺจิ  ปฏิฆาตการณนฺติ  อาห ฯ

 โส  (ราชา) อ.พระราชานั้น  ภีโต ทรงกลัวแล้ว  ทิคุณํ คูณด้วยสอง  อาห ตรัสแล้ว  

อิติ ว่า  “อาจริย ข้าแต่อาจารย์  ปฏิฆาตการณํ อ.เหตุเป็นเครื่องป้องกัน  กิญฺจิ 

อะไรๆ  อตฺถิ มีอยู่หรือ ?”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชานั้น ทรงกลัวทวีคูณ ตรัสว่า “ข้าแต่ท่านอาจารย์ เหตุเป็นเครื่องป้องกันอะไรๆ 

มีอยู่หรือ ?”

 โส วิเสสนะของ ราชาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   ทิคุณ� กิริยาวิเสสนะ 

ใน ภีโตๆ วิเสสนะของ ราชา  “อาจริย อาลปนะ  กิ�ฺจิ วิเสสนะของ ปฏิฆาตการณ�ๆ 

สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๑. “อตฺถิ  มหาราช,  มา  ภายิ,  อห�  ตโย  เวเท  ชานามีติ ฯ  

 (ปุโรหิโต)  “(ปฏิฆาตการณ�)  อตฺถิ  มหาราช,  (ตฺว�)  มา  ภายิ,  อห�  ตโย  เวเท  ชานามีติ   

(อาห) ฯ

 (ปุโรหิโต) อ.ปุโรหิต  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่มหาราชเจ้า  

(ปฏิฆาตการณํ) อ.เหตุเป็นเครื่องป้องกัน  อตฺถิ มีอยู่,  (ตฺวํ) อ.พระองค์  มา  ภายิ 

อย่าทรงกลัวแล้ว,  อหํ อ.ข้าพระองค์  ชานามิ ย่อมรู้  เวเท ซึ่งเวท ท.  ตโย สาม”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 ปุโรหิต กราบทูลว่า “ข้าแต่มหาราชเจ้า เหตุเป็นเครื่องป้องกันมีอยู่, พระองค์อย่าทรง

กลัวเลย, ข้าพระองค์ ย่อมรู้เวททั้งหลาย ๓”

 ปุโรหิโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาราช อาลปนะ  ปฏิฆาต- 

การณ� สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตฺว� สุทธกัตตาใน ภายิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน ภายิ,  อห� สุทธกัตตาใน ชานามิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ตโย วิเสสนะของ เวเทๆ อวุตตกัมมะใน ชานามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๒. “กึ  ปน  ลทฺธ�ุ  วฏฺฏตีติ ฯ

 (ราชา)  “(มยา)  กึ  ปน  ลทฺธ�ุ  วฏฺฏตีติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “ปน ก็  (มยา)  กึ  ลทฺธุํ อ.อัน-  

อันเรา -ได้ ซึ่งอะไร  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชา ตรัสถามว่า “ก็ การที่เราได้อะไร จึงควร”

 ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ลทฺธุ� 

ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน ลทฺธุ�  กึ อวุตต-

กัมมะใน ลทฺธุ�”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ 

๕๓. “สพฺพสต�  ย�ฺ��  ยชิตฺวา  ชีวิต�  ลภิสฺสสิ  เทวาติ ฯ

 (ปุโรหิโต)  “(ตฺว�)  สพฺพสต�  ย�ฺ��  ยชิตฺวา  ชีวิต�  ลภิสฺสสิ  เทวาติ  (อาห) ฯ

 (ปุโรหิโต) อ.ปุโรหิต  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  

(ตฺวํ) อ.พระองค์  ยชิตฺวา ทรงบูชาแล้ว  ยญฺญํ ซึ่งยัญ  สพฺพสตํ อันมีร้อยแห่งสัตว์ 

ทั้งปวงเป็นประมาณ  ลภิสฺสสิ จักได้  ชีวิตํ ซึ่งชีวิต”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ปุโรหิต กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ พระองค์ทรงบูชายัญมีสัตว์ทั้งปวง

อย่างละ ๑๐๐ จักได้ชีวิต”

 ปุโรหิโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว อาลปนะ  ตฺว� สุทธกัตตา 

ใน ลภิสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สพฺพสต� วิเสสนะของ ย�ฺฃ�ๆ อวุตตกัมมะใน  

ยชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ลภิสฺสสิ  ชีวิต� อวุตตกัมมะใน ลภิสฺสสิ”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน อาห ฯ

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

๕๔. “กึ  ลทฺธ�ุ  วฏฺฏตีติิ ฯ

  (ราชา)  “(มยา)  กึ  ลทฺธ�ุ  วฏฺฏตีติิ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “(มยา)  กึ  ลทฺธุํ อ.อัน- อันเรา -ได้ 

ซึ่งอะไร  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 พระราชา ตรัสถามว่า “การที่เราได้อะไร จึงควร”

 ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ลทฺธุ� ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน ลทฺธุ�  กึ อวุตตกัมมะใน ลทฺธุ�”  อิติศัพท์ 

อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๕๕. “หตฺถิสต�  อสฺสสต�  อุสภสต�  เธนุสต�  อชสต�  อุรพฺภสต�  กุกฺกุฏสต�  สูกรสต�  ทารกสต�  

ทาริกาสตนฺติ  เอว�  เอเกก�  ปาณชาตึ  สต�  สต�  กตฺวา  คณฺหาเปนฺโต  “สเจ  มิคชาติ-

เมว  คณฺหาเปสฺสามิ,  อตฺตโน  ขาทนียเมว  คณฺหาเปตีติ  วกฺขนฺตีติ;  ตสฺมา   

หตฺถิอสฺสมนุสฺเสปิ  คณฺหาเปสิ ฯ  

 (โส  ปุโรหิโต  ปุคฺคล�)  “หตฺถิสต�  อสฺสสต�  อุสภสต�  เธนุสต�  อชสต�  อุรพฺภสต�  กุกฺกุฏสต�   

สูกรสต�  ทารกสต�  ทาริกาสตนฺติ  เอว�  เอเกก�  ปาณชาตึ  สต�  สต�  กตฺวา  คณฺหาเปนฺโต  “สเจ  (อห�  

ปุคฺคล�)  มิคชาตึ  เอว  คณฺหาเปสฺสามิ,  (ชนา)  ‘(ปุโรหิโต  ปุคฺคล�)  อตฺตโน  ขาทนีย�  เอว  (สตฺต�)  

คณฺหาเปตีติ  วกฺขนฺตีติ  (จินฺเตสิ);  ตสฺมา  (ปุโรหิโต  ปุคฺคล�)  หตฺถิอสฺสมนุสฺเสปิ  คณฺหาเปสิ ฯ

 (โส  ปุโรหิโต) อ.ปุโรหิตนั้น  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  คณฺหาเปนฺโต ให้จับอยู่  ปาณชาตึ 

ซึ่งปาณชาติ  เอเกกํ หนึ่งๆ  กตฺวา กระท�า  สตํ  สตํ ให้เป็นอย่างละร้อยๆ  เอวํ อย่าง

นี้  อิติ ว่า  “หตฺถิสตํ ซึ่งร้อยแห่งช้าง  อสฺสสตํ ซึ่งร้อยแห่งม้า  อุสภสตํ ซึ่งร้อยแห่ง

โคอุสภะ  เธนุสตํ ซึ่งร้อยแห่งโคนม  อชสตํ ซึ่งร้อยแห่งแพะ  อุรพฺภสตํ ซึ่งร้อยแห่ง

แกะ  กุกฺกุฏสตํ ซึ่งร้อยแห่งไก่  สูกรสตํ ซึ่งร้อยแห่งสุกร  ทารกสตํ ซึ่งร้อยแห่งเด็ก

ชาย  ทาริกาสตํ ซึ่งร้อยแห่งเด็กหญิง”  (จินฺเตสิ) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  (อหํ) 

อ.เรา  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  คณฺหาเปสฺสามิ จักให้จับ  มิคชาตึ  เอว ซึ่งมิคชาตินั่น

เทียว,  (ชนา) อ.ชน ท.  วกฺขนฺติ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  ‘(ปุโรหิโต) อ.ปุโรหิต  (ปุคฺคลํ) 

ยังบุคคล  คณฺหาเปติ ย่อมให้จับ  (สตฺตํ) ซึ่งสัตว์  ขาทนียํ  เอว อันบุคคลพึงเคี้ยว  

อตฺตโน เพื่อตนนั่นเทียว’  อิติ ดังนี้;  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (ปุโรหิโต) อ.ปุโรหิต  

(ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  คณฺหาเปสิ ให้จับแล้ว  หตฺถิอสฺสมนุสฺเสปิ แม้ซึ่งช้าง ม้า และ

มนุษย์ ท. ฯ

 ปุโรหิตนั้น ใช้คนให้จับปาณชาติอย่างหนึ่งๆ ท�าให้เป็นอย่างละร้อยๆ อย่างนี้ คือ “ช้าง 



293วรรค] ๑. เร่�องบุุรุษคนใดคนหน่�ง

๑๐๐ ม้า ๑๐๐ โคอุสภะ ๑๐๐ โคนม ๑๐๐ แพะ ๑๐๐ แกะ ๑๐๐ ไก่ ๑๐๐ สุกร ๑๐๐ 

เด็กชาย ๑๐๐ เด็กหญิง ๑๐๐” คิดว่า “ถ้าเราใช้คนให้จับมิคชาติเท่านั้น, พวกชน จัก

กล่าวว่า ‘ปุโรหิต ใช้คนให้จับสัตว์ที่บุคคลพึงเคี้ยวกินเพื่อตนนั่นแหละ’, เพราะฉะนั้น 

ปุโรหิต ใช้คนให้จับแม้ช้าง ม้า และมนุษย์

 โส วิเสสนะของ ปุโรหิโตๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคล�  

การิตกัมมะใน คณฺหาเปนฺโต  “หตฺถิสต�  อสฺสสต�  อุสภสต�  เธนุสต�  อชสต�  อุรพฺภสต�  

กุกฺกุฏสต�  สูกรสต�  ทารกสต�  ทาริกาสต�”  สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน เอว�ๆ  

นิทัสสนัตถะ  เอเกก� วิเสสนะของ ปาณชาตึๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวา  สต�  สต� วิกติ- 

กัมมะใน กตฺวาๆ กิริยาวิเสสนะใน คณฺหาเปนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ปุโรหิโต   

“สเจศัพท์ ปริกัปปัตถะ  อห� เหตุกัตตาใน คณฺหาเปสฺสามิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  

ปุคฺคล� การิตกัมมะใน คณฺหาเปสฺสามิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ มิคชาตึๆ อวุตต- 

กัมมะใน คณฺหาเปสฺสามิ,  ชนา สุทธกัตตาใน วกฺขนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

‘ปุโรหิโต เหตุกัตตาใน คณฺหาเปติๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ปุคฺคล� การิตกัมมะใน 

คณฺหาเปติ  อตฺตโน สัมปทานใน คณฺหาเปติ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ขาทนีย�ๆ  

วิเสสนะของ สตฺต�ๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหาเปติ’  อิติศัพท์ อาการะใน วกฺขนฺติ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน จินฺเตสิ,  ตสฺมา เหตวัตถะ  ปุโรหิโต เหตุกัตตาใน คณฺหาเปสิๆ อาขยาตบท

เหตุกัตตุวาจก  ปุคฺคล� การิตกัมมะใน คณฺหาเปสิ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ หตฺถิ-

อสฺสมนุสฺเสๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหาเปสิ ฯ 

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

๕๖. ราชา  “มม  ชีวิตเมว  มยฺห�  ลาโภติ  จินฺเตตฺวา  “สพฺพปาเณ  สีฆ�  คณฺหาติ  อาห ฯ  

 ราชา  “มม  ชีวิต�  เอว  มยฺห�  ลาโภ  (โหติ)”  อิติ  จินฺเตตฺวา  “(ตฺว�)  สพฺพปาเณ  สีฆ�  คณฺหาติ  

อาห ฯ

 ราชา อ.พระราชา  จินฺเตตฺวา ทรงด�าริแล้ว  อิติ ว่า  “ชีวิตํ  เอว อ.ชีวิต  มม ของเรา

นั่นเทียว  ลาโภ เป็นลาภ  มยฺหํ ของเรา  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  อาห ตรัสแล้ว  

อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  คณฺห จงจับ  สพฺพปาเณ ซึ่งสัตว์ทั้งปวง ท.  สีฆํ พลัน”  อิติ 

ดังนี้ ฯ
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 พระราชา ทรงด�าริว่า “ชีวิตของเราเท่านั้น เป็นลาภของเรา” ดังนี้ จึงตรัสว่า “ท่าน จง

จับสัตว์ทุกชนิดพลัน”

 ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ชีวิต�ๆ 

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน ชีวิต�  มยฺห� สามี- 

สัมพันธะใน ลาโภๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาล

กิริยาใน อาห  “ตฺว� สุทธกัตตาใน คณฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สพฺพปาเณ อวุตต-

กัมมะใน คณฺห  สีฆ� กิริยาวิเสสนะใน คณฺห”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๗. อาณตฺตมนุสฺสา  อธิกตเร  คณฺหึสุ ฯ

 (ร�ฺฃา)  อาณตฺตมนุสฺสา  อธิกตเร  (ปาเณ)  คณฺหึสุ ฯ

 (รญฺฃา)  อาณตฺตมนุสฺสา อ.มนุษย์ผู้ อันพระราชา ทรงบังคับแล้ว  คณฺหึสุ จับแล้ว  

(ปาเณ) ซึ่งสัตว์ ท.  อธิกตเร ยิ่งกว่า ฯ

 พวกมนุษย์ที่พระราชาทรงบังคับ พากันจับพวกสัตว์ยิ่งกว่า

 อาณตฺตมนุสฺสา สุทธกัตตาใน คณฺหึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ร�ฺฃา อนภิหิตกัตตา 

ใน อาณตฺต-  อธิกตเร วิเสสนะของ ปาเณๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหึสุ ฯ

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

๕๘. วุตฺต�ปิ  เจต�  โกสลส�ยุตฺเต  “เตน  โข  ปน  สมเยน  ร�ฺโ�  ปเสนทิโกสลสฺส   

มหาย�ฺโ�  ปจฺจุปฏฺ�ิโต  โหติ,  ป�ฺจ  จ  อุสภสตานิ  ป�ฺจ  จ  วจฺฉตรสตานิ  ป�ฺจ 

จ  วจฺฉตริสตานิ  ป�ฺจ  จ  อชสตานิ  ป�ฺจ  จ  อุรพฺภสตานิ  ถุณูปนีตานิ  โหนฺติ   

ย�ฺ�ตฺถาย;  เยปิสฺส  เต  โหนฺติ  ทาสาติ  วา  ทาสีติ  วา  เปสฺสาติ  วา  กมฺมกราติ   

วา,  เตปิ  ทณฺฑตชฺชิตา  ภยตชฺชิตา  อสฺสุมุขา  รุทมานา  ปริกมฺมานิ  กโรนฺตีติ ฯ

 วุตฺต�ปิ  จ  (ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน)  เอต�  (วจน�)  โกสลส�ยุตฺเต  “เตน  โข  ปน  สมเยน  ร�ฺโ�   

ปเสนทิโกสลสฺส  มหาย�ฺโ�  ปจฺจุปฏฺ�ิโต  โหติ,  ป�ฺจ  จ  อุสภสตานิ  ป�ฺจ  จ  วจฺฉตรสตานิ  

ป�ฺจ  จ  วจฺฉตริสตานิ  ป�ฺจ  จ  อชสตานิ  ป�ฺจ  จ  อุรพฺภสตานิ  (ชเนหิ)  ถุณูปนีตานิ  โหนฺติ  

ย�ฺ�ตฺถาย;  เยปิ  (อสฺส  ย�ฺ�สฺส)  เต  (สตฺตา)  โหนฺติ  ทาสาติ  วา  ทาสีติ  วา  เปสฺสาติ  วา   

กมฺมกราติ  วา,  เตปิ  (สตฺตา)  ทณฺฑตชฺชิตา  ภยตชฺชิตา  อสฺสุมุขา  รุทมานา  ปริกมฺมานิ   
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กโรนฺตีติ ฯ

 จ จริงอยู่  เอตํปิ  (วจนํ) อ.ค�าแม้นั่น  อิติ ว่า  “ปน ก็  เตน  โข  สมเยน ในสมัย

นั้นแล  มหายญฺโญ อ.ยัญใหญ่  ปจฺจุปฏฺิโต เป็นสภาพปรากฏแล้ว  รญฺโญ แก่พระ

ราชา  ปเสนทิโกสลสฺส พระนามว่าปเสนทิโกศล  โหติ ย่อมเป็น,  อุสภสตานิ อ.ร้อย

แห่งโคอุสภะ ท.  ปญฺจ ห้า  จ ด้วย  วจฺฉตรสตานิ อ.ร้อยแห่งลูกโคตัวผู้ ท.  ปญฺจ 

ห้า  จ ด้วย  วจฺฉตริสตานิ อ.ร้อยแห่งลูกโคตัวเมีย ท.  ปญฺจ ห้า  จ ด้วย  อชสตานิ 

อ.ร้อยแห่งแพะ ท.  ปญฺจ ห้า  จ ด้วย  อุรพฺภสตานิ อ.ร้อยแห่งแกะ ท.  ปญฺจ ห้า  จ 

ด้วย  (ชเนหิ)  ถุณูปนีตานิ เป็นสัตว์ อันชน ท. น�าไปแล้วสู่หลัก  ยญฺญตฺถาย เพื่อ

ประโยชน์แก่ยัญ  โหนฺติ ย่อมเป็น;  เต  (สตฺตา) อ.สัตว์ ท. เหล่านั้น  เยปิ แม้เหล่าใด  

“ทาสาติ  วา คือ “อ.ทาส ท.” หรือ  “ทาสีติ  วา หรือว่า คือ “อ.ทาสี ท.”  “เปสฺสาติ  

วา คือ “อ.คนรับใช้ ท.” หรือ  “กมฺมกราติ  วา หรือว่า คือ “อ.กรรมกร ท.”  โหนฺติ  

ย่อมมี  (อสฺส  ยญฺญสฺส) เพื่อยัญนั้น,  เตปิ  (สตฺตา) อ.สัตว์ ท. แม้เหล่านั้น  ทณฺฑ- 

ตชฺชิตา ผู้อันอาชญาคุกคามแล้ว  ภยตชฺชิตา ผู้อันภัยคุกคามแล้ว  อสฺสุมุขา ผู้มีหน้า

อันเต็มแล้วด้วยน�้าตา  รุทมานา ร้องไห้อยู่  กโรนฺติ ย่อมกระท�า  ปริกมฺมานิ ซึ่งการ

บริกรรม ท.”  อิติ ดังนี้  (ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน) อันพระธรรมสังคาหกาจารย์  วุตฺตํ 

กล่าวแล้ว  โกสลสํยุตฺเต ในโกศลสังยุต ฯ

 จริงอยู่ ค�าแม้นั้น พระธรรมสังคาหกาจารย์ ท่านกล่าวไว้ในโกศลสังยุตว่า “ก็ ในสมัย

นั้นแล ยัญใหญ่ ปรากฏแก่พระราชาพระนามว่าปเสนทิโกศล, โคอุสภะ ๕๐๐ ตัว ลูก

โคตัวผู้ ๕๐๐ ตัว ลูกโคตัวเมีย ๕๐๐ ตัว แพะ ๕๐๐ ตัว แกะ ๕๐๐ ตัว ถูกน�าไปสู่หลัก 

เพื่่อประโยชน์แก่ยัญ, พวกสัตว์เหล่านั้น แม้เหล่าใด คือ “พวกทาส หรือพวกนางทาสี 

พวกคนรับใช้ หรือพวกกรรมกร ย่อมมีเพื่อยัญนั้น, พวกสัตว์แม้เหล่านั้น ถูกอาชญา

คุกคาม ถูกภัยคุกคาม มีน�้าตานองหน้า ร้องไห้อยู่ พากันท�าการบริกรรม”

 จศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  เอต� วิเสสนะของ วจน�ๆ วุตตกัมมะใน วุตฺต�ๆ กิตบทกัมม-

วาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ วจน�  ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน อนภิหิตกัตตาใน วุตฺต�  

โกสลส�ยุตฺเต วิสยาธาระใน วุตฺต�  “ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  เตน วิเสสนะของ  

สมเยนๆ ตติยากาลสัตตมีใน โหติ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  มหาย�ฺโฃ สุทธกัตตาใน 

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ร�ฺโฃ สัมปทานใน โหติ  ปเสนทิโกสลสฺส สัญญา- 
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วิเสสนะของ ร�ฺโฃ  ปจฺจุปฏฺฅิิโต วิกติกัตตาใน โหติ,  ป�ฺจ ห้าบท วิเสสนะของ  

อุสภสตานิ วจฺฉตรสตานิ วจฺฉตริสตานิ อชสตานิ และอุรพฺภสตานิ  อุสภสตานิ ก็ดี  

วจฺฉตรสตานิ ก็ดี  วจฺฉตริสตานิ ก็ดี  อชสตานิ ก็ดี  อุรพฺภสตานิ ก็ดี สุทธกัตตาใน  

โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  จ ห้าศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ป�ฺจ  อุสภสตานิ,  

ป�ฺจ  วจฺฉตรสตานิ,  ป�ฺจ  วจฺฉตริสตานิ,  ป�ฺจ  อชสตานิ และ ป�ฺจ  อุรพฺภสตานิ   

ชเนหิ อนภิหิตกัตตาใน -นีตานิ  ถุณูปนีตานิ วิกติกัตตาใน โหนฺติ  ย�ฺฃตฺถาย สัมปทาน

ใน โหนฺติ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เยๆ ก็ดี  เต ก็ดี วิเสสนะของ สตฺตาๆ สุทธ- 

กัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ ย�ฺฃสฺสๆ สัมปทานใน 

โหนฺติ  “ทาสา ก็ดี  ทาสี ก็ดี  เปสฺสา ก็ดี  กมฺมกรา ก็ดี ลิงคัตถะ”  อิติ สี่ศัพท์ สรูปะใน  

เต  สตฺตา  วา สี่ศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ทาสาติ  ทาสีติ  เปสฺสาติ และ กมฺมกราติ,  

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เตๆ วิเสสนะของ สตฺตาๆ สุทธกัตตาใน กโรนฺติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ทณฺฑตชฺชิตา ก็ดี  ภยตชฺชิตา ก็ดี  อสฺสุมุขา ก็ดี วิเสสนะของ สตฺตา   

รุทมานา อัพภันตรกิริยาของ สตฺตา  ปริกมฺมานิ อวุตตกัมมะใน กโรนฺติ”  อิติศัพท์  

สรูปะใน เอต�  วจน� ฯ   

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

๕๙. มหาชโน  อตฺตโน  อตฺตโน  �าตีน�  อตฺถาย  ปริเทวมาโน  มหาสทฺทมกาสิ ฯ

 มหาชโน  อตฺตโน  อตฺตโน  �าตีน�  อตฺถาย  ปริเทวมาโน  มหาสทฺท�  อกาสิ ฯ  

 มหาชโน อ.มหาชน  ปริเทวมาโน คร�่าครวญอยู่  อตฺถาย เพื่อประโยชน์  ญาตีนํ แก่

ญาติ ท.  อตฺตโน  อตฺตโน ของตนๆ  อกาสิ ได้กระท�าแล้ว  มหาสทฺทํ ซึ่งเสียงใหญ่ 

ฯ 

  มหาชน คร�่าครวญเพื่อประโยชน์แก่พวกญาติของตนๆ ได้ท�าเสียงดัง

 มหาชโน สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สองบท สามีสัมพันธะ

ใน ฃาตีน�ๆ สัมปทานใน อตฺถายๆ สัมปทานใน ปริเทวมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ 

มหาชโน  มหาสทฺท� อวุตตกัมมะใน อกาสิ ฯ 

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

๖๐. มหาป�วีอุทฺริยนสทฺโท  วิย  อโหสิ ฯ
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 (โส  สทฺโท)  มหาป�วีอุทฺริยนสทฺโท  วิย  อโหสิ ฯ

 (โส  สทฺโท) อ.เสียงนั้น  มหาปวีอุทฺริยนสทฺโท  วิย เป็นราวกะว่าเสียงแห่งการทรุด

แห่งแผ่นดินใหญ่  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 เสียงนั้น ได้เป็นดุจเสียงแห่งการทรุดของแผ่นดินใหญ่

 โส วิเสสนะของ สทฺโทๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มหาปฅิวี- 

อุทฺริยนสทฺโท อุปมาวิกติกัตตาใน อโหสิ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ มหาปฅิวี- 

อุทฺริยนสทฺโท ฯ

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

๖๑. อถ  มลฺลิกา  เทวี  ต�  สุตฺวา  ร�ฺโ�  สนฺติก�  คนฺตฺวา  “กึ  นุ  โข  เต  มหาราช   

อินฺทฺริยานิ  อปากติกานิ,  กิลนฺตรูปา  วิย  ป�ฺ�ายถาติ  ปุจฺฉิ ฯ

   อถ  มลฺลิกา  เทวี  ต�  (สทฺท�)  สุตฺวา  ร�ฺโ�  สนฺติก�  คนฺตฺวา  “กึ  นุ  โข  เต  มหาราช   

อินฺทฺริยานิ  อปากติกานิ  (โหนฺติ),  (ตุมฺเห)  กิลนฺตรูปา  วิย  (หุตฺวา)  ป�ฺ�ายถาติ  ปุจฺฉิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เทวี อ.พระเทวี  มลฺลิกา พระนามว่ามัลลิกา  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตํ  

(สทฺทํ) ซึ่งเสียงนั้น  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  สนฺติกํ สู่ส�านัก  รญฺโญ ของพระราชา  

ปุจฺฉิ ทูลถามแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่พระมหาราชเจ้า  อินฺทฺริยานิ อ.อินทรีย์ 

ท.  เต ของพระองค์  อปากติกานิ เป็นอวัยวะไม่ตั้งอยู่ตามปกติ  (โหนฺติ) ย่อมเป็น  กึ  

นุ  โข เพราะเหตุอะไรหนอแล,  (ตุมฺเห) อ.พระองค์  กิลนฺตรูปา  วิย ทรงเป็นราวกะ

ว่ามีรูปอันบอบช�้าแล้ว  (หุตฺวา) เป็น  ปญฺญายถ ย่อมปรากฏ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พระมัลลิกาเทวี ทรงสดับเสียงนั้น จึงเสด็จไปสู่ส�านักของพระราชา ทูลถามว่า 

“ข้าแต่พระมหาราชเจ้า อินทรีย์ทั้งหลายของพระองค์ ไม่ปกติ เพราะเหตุอะไรหนอ, 

พระองค์ ทรงเป็นดุจมีรูปที่บอบช�้า ย่อมปรากฏ”

 อถ กาลสัตตมี  มลฺลิกา สัญญาวิเสสนะของ เทวีๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ต� วิเสสนะของ สทฺท�ๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

คนฺตฺวา  ร�ฺโฃ สามีสัมพันธะใน สนฺติก�ๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน ปุจฺฉิ  “มหาราช อาลปนะ  อินฺทฺริยานิ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบท-
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กัตตุวาจก  กึ นุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  เต สามีสัมพันธะใน อินฺทฺริยานิ   

อปากติกานิ วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ป�ฺฃายถๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  กิลนฺตรูปา อุปมาวิกติกัตตาใน หุตฺวา  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ  

กิลนฺตรูปา  หุตฺวา สมานกาลกิริยาใน ป�ฺฃายถ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๖๒. “กึ  ตุยฺห�  มลฺลิเก,  ตฺว�  มม  กณฺณมูเล  อาสีวิส�  คจฺฉนฺต�  น  ชานาสีติ ฯ  

 (ราชา)  “กึ  (ปโยชน�)  ตุยฺห�  มลฺลิเก,  ตฺว�  มม  กณฺณมูเล  อาสีวิส�  คจฺฉนฺต�  น  ชานาสีติ   

(อาห) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “มลฺลิเก ดูก่อนมัลลิกา  กึ  (ปโยชนํ) 

อ.ประโยชน์อะไร  ตุยฺหํ แก่เธอ,  ตฺวํ อ.เธอ  น  ชานาสิ ย่อมไม่รู้  อาสีวิสํ ซึ่งอสรพิษ  

คจฺฉนฺตํ ตัวไปอยู่  กณฺณมูเล ในที่ใกล้แห่งหู  มม ของเราหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชา ตรัสว่า “ดูก่อนมัลลิกา ประโยชน์อะไรแก่เธอ, เธอ ย่อมไม่รู้อสรพิษตัวที่

ก�าลังเลื้อยไปที่ใกล้หูของเราหรือ ?”

 ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มลฺลิเก อาลปนะ  กึ วิเสสนะของ 

ปโยชน�ๆ ลิงคัตถะ  ตุยฺห� สัมปทานใน ปโยชน�,  ตฺว� สุทธกัตตาใน ชานาสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน กณฺณมูเลๆ วิสยาธาระใน คจฺฉนฺต�ๆ วิเสสนะของ 

อาสีวิส�ๆ อวุตตกัมมะใน ชานาสิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ชานาสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ 

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

๖๓. “กึ  ปเนต�  เทวาติ ฯ  

 (มลฺลิกา)  “กึ  ปน  เอต�  (วตฺถุ)  เทวาติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (มลฺลิกา) อ.พระนางมัลลิกา  (ปุจฺฉิ) ทูลถามแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ 

ผู้สมมุติเทพ  ปน ก็  เอตํ  (วตฺถุ) อ.เรื่องนั่น  กึ อะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระนางมัลลิกา ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ ก็ เรื่องนั่น อะไร ?”

 มลฺลิกา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว อาลปนะ  ปนศัพท์ วากยา- 
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รัมภโชตกะ  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เอต� วิเสสนะของ วตฺถุๆ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๖๔. “รตฺติภาเค  เม  เอวรูโป  นาม  สทฺโท  สุโต,  โสห�  ปุโรหิต�  ปุจฺฉิตฺวา  ชีวิตนฺตราโย 

เต  ป�ฺ�ายติ,  สพฺพสต�  ย�ฺ��  ยชิตฺวา  ชีวิต�  ลภิสฺสสีติ  สุตฺวา  มม  ชีวิตเมว   

มยฺห�  ลาโภติ  อิเม  ปาเณ  คณฺหาเปสินฺติ ฯ

 (ราชา)  “รตฺติภาเค  เม  เอวรูโป  นาม  สทฺโท  สุโต,  โส  อห�  ปุโรหิต�  ปุจฺฉิตฺวา  ‘ชีวิตนฺตราโย  เต  

ป�ฺ�ายติ,  (ตฺว�)  สพฺพสต�  ย�ฺ��  ยชิตฺวา  ชีวิต�  ลภิสฺสสีติ  สุตฺวา  ‘มม  ชีวิต�  เอว  มยฺห�  ลาโภ  

(โหติ)’  อิติ  (จินฺเตตฺวา  ปุคฺคล�)  อิเม  ปาเณ  คณฺหาเปสินฺติ  (อาห) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “สทฺโท อ.เสียง  เอวรูโป  นาม ชื่ออัน

มีอย่างนี้เป็นรูป  เม อันเรา  สุโต ฟัังแล้ว  รตฺติภาเค ในส่วนแห่งราตรี,  โส  อหํ อ.เรา

นั้น  ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  ปุโรหิตํ ซึ่งปุโรหิต  สุตฺวา ฟัังแล้ว  อิติ ว่า  ‘ชีวิตนฺตราโย  

อ.อันตรายแห่งชีวิต  เต ของพระองค์  ปญฺญายติ ย่อมปรากฏ,  (ตฺวํ) อ.พระองค์   

ยชิตฺวา บูชาแล้ว  ยญฺญ ํ ซึ่งยัญ  สพฺพสตํ อันมีร้อยแห่งสัตว์ทั้งปวงเป็นประมาณ   

ลภิสฺสสิ จักได้  ชีวิตํ ซึ่งชีวิต’  อิติ ดังนี้  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  ‘ชีวิตํ  เอว 

อ.ชีวิต  มม ของเรานั่นเทียว  ลาโภ เป็นลาภ  มยฺหํ ของเรา  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ 

ดังนี้  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  คณฺหาเปสึ ให้จับแล้ว  อิเม  ปาเณ ซึ่งสัตว์ ท. เหล่านี้”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

  พระราชา ตรัสว่า “เสียงชื่ออันเห็นปานนี้ เราฟัังแล้วในส่วนราตรี, เรานั้น ถามปุโรหิต 

ฟัังว่า ‘อันตรายแห่งชีวิตของพระองค์ ย่อมปรากฏ, พระองค์บูชายัญอย่างละ ๑๐๐ 

ทุกชนิด จักได้ชีวิต’ ดังนี้ จึงคิดว่า ‘ชีวิตของเราเท่านั้น เป็นลาภของเรา’ ดังนี้แล้ว จึง

รับสั่งให้จับสัตว์เหล่านี้”

 ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ 

เอวรูโปๆ วิเสสนะของ สทฺโทๆ วุตตกัมมะใน สุโตๆ กิตบทกัมมวาจก  รตฺติภาเค  

กาลสัตตมีใน สุโต  เม อนภิหิตกัตตาใน สุโต,  โส วิเสสนะของ อห�ๆ เหตุกัตตาใน  

คณฺหาเปสึๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ปุโรหิต� อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาล- 
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กิริยาใน สุตฺวา  ‘ชีวิตนฺตราโย สุทธกัตตาใน ป�ฺฃายติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เต สามีสัมพันธะใน ชีวิตนฺตราโย,  ตฺว� สุทธกัตตาใน ลภิสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

สพฺพสต� วิเสสนะของ ย�ฺฃ�ๆ อวุตตกัมมะใน ยชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ลภิสฺสสิ   

ชีวิต� อวุตตกัมมะใน ลภิสฺสสิ’  อิติศัพท์ อาการะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

จินฺเตตฺวา  ‘เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ชีวิต�ๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน ชีวิต�  มยฺห� สามีสัมพันธะใน ลาโภๆ วิกติกัตตาใน 

โหติ’  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คณฺหาเปสึ  ปุคฺคล� การิต- 

กัมมะใน คณฺหาเปสึ  อิเม วิเสสนะของ ปาเณๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหาเปสึ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาห ฯ  

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

๖๕. มลฺลิกา  เทวี  “อนฺธพาโลสิ  มหาราช;  กิ�ฺจาปิ  มหาภกฺโขสิ  อเนกสูปพฺย�ฺชนวิกตึ 

โภชนโทณปาก�  ภุ�ฺชสิ,  ทฺวีสุ  รฏฺเ�สุ  รชฺช�  กาเรสิ,  ป�ฺ�า  ปน  เต  มนฺทาติ   

อาห ฯ  

 มลฺลิกา  เทวี  “(ตฺว�)  อนฺธพาโล  อสิ  มหาราช;  (ตฺว�)  กิ�ฺจาปิ  มหาภกฺโข  อสิ  อเนกสูป- 

พฺย�ฺชนวิกตึ  โภชนโทณปาก�  ภุ�ฺชสิ,  (ปุคฺคล�)  ทฺวีสุ  รฏฺเ�สุ  รชฺช�  กาเรสิ,  ป�ฺ�า  ปน  เต  

มนฺทา  (โหติ)”  อิติ  อาห ฯ

 เทวี อ.พระเทวี  มลฺลิกา พระนามว่ามัลลิกา  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช 

ข้าแต่มหาราชเจ้า  (ตฺวํ) อ.พระองค์  อนฺธพาโล เป็นคนอันธพาล  อสิ ย่อมเป็น;  

(ตฺวํ) อ.พระองค์  มหาภกฺโข เป็นผู้มีพระกระยาหารมาก  อสิ ย่อมเป็น  ภุญฺชสิ ย่อม

เสวย  โภชนโทณปากํ ซึ่งโภชนะอันบุคคลพึงหุงด้วยทะนานแห่งข้าวสาร  อเนกสูป- 

พยญฺชนวิกตึ มีชนิดแห่งแกงและกับมิใช่หนึ่ง,  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  กาเรสิ ให้

กระท�าแล้ว  รชฺชํ ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  รฏฺเสุ ในแว่นแคว้น ท.  ทฺวีสุ สอง  

กิญฺจาปิ แม้ก็จริง,  ปน ถึงอย่างนั้น  ปญฺญา อ.ปัญญา  เต ของพระองค์  มนฺทา  

เป็นธรรมชาติน้อย  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระนางมัลลิกาเทวี กราบทูลว่า “ข้าแต่มหาราชเจ้า พระองค์ ทรงเป็นคนอันธพาล, 

พระองค์ ทรงมีพระกระยาหารมาก ย่อมเสวยโภชนะที่หุงด้วยทะนานข้าวสาร มีชนิด

ของแกงและกับมากมาย, ทรงครองราชย์ในแคว้น ๒ แคว้น แม้ก็จริง, ถึงอย่างนั้น 
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ปัญญาของพระองค์ มีน้อย”

 มลฺลิกา สัญญาวิเสสนะของ เทวีๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

“มหาราช อาลปนะ  ตฺว� สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อนฺธพาโล วิกติ- 

กัตตาใน อสิ,  ตฺว� สุทธกัตตาใน อสิ และ ภุ�ฺชสิ และเหตุกัตตาใน กาเรสิ  อสิ ก็ดี  

ภุ�ฺชสิ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  กาเรสิ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  กิ�ฺจาปิ   

อนุคคหัตถะ  มหาภกฺโข วิกติกัตตาใน อสิ  อเนกสูปพฺย�ฺชนวิกตึ วิเสสนะของ โภชน-

โทณปาก�ๆ อวุตตกัมมะใน ภุ�ฺชสิ,  ปุคฺคล� การิตกัมมะใน กาเรสิ  ทฺวีสุ วิเสสนะของ 

รฏฺเฅิสุๆ วิสยาธาระใน กาเรสิ  รชฺช� อวุตตกัมมะใน กาเรสิ,  ปน วิเสสโชตกะ  ป�ฺฃา 

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต สามีสัมพันธะใน ป�ฺฃา  มนฺทา  

วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๖. “กสฺมา  เอว�  วเทสีติ ฯ

   (ราชา)  “(ตฺว�)  กสฺมา  เอว�  วเทสีติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  วเทสิ ย่อมกล่าว  

เอวํ อย่างนี้  กสฺมา เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชา ตรัสถามว่า “เธอ ย่อมกล่าวอย่างนี้ เพราะเหตุอะไร ?”

 ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺว� สุทธกัตตาใน วเทสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  กสฺมา เหตุใน วเทสิ  เอว� กิริยาวิเสสนะใน วเทสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

ปุจฺฉิ ฯ

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

๖๖. “กห�  ตยา  อ�ฺ�สฺส  มรเณน  อ�ฺ�สฺส  ชีวิตลาโภ  ทิฏฺ�ปุพฺโพ,  อนฺธพาลสฺส   

พฺราหฺมณสฺส  กถ�  คเหตฺวา  กสฺมา  มหาชนสฺส  อุปริ  ทุกฺข�  ขิปสิ?  ธูรวิหาเร   

สเทวกสฺส  โลกสฺส  อคฺคปุคฺคโล  อตีตาทีสุ  อปฺปฏิหต�าโณ  สตฺถา  วสติ,  ต�   

ปุจฺฉิตฺวา  ตสฺโสวาท�  กโรหีติ ฯ

 (มลฺลิกา)  “กห�  (ฅิาเน)  ตยา  อ�ฺ�สฺส  (ปุคฺคลสฺส)  มรเณน  อ�ฺ�สฺส  (ปุคฺคลสฺส)  ชีวิตลาโภ   

ทิฏฺ�ปุพฺโพ  (โหติ),  (ตฺว�)  อนฺธพาลสฺส  พฺราหฺมณสฺส  กถ�  คเหตฺวา  กสฺมา  มหาชนสฺส  อุปริ   
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ทุกฺข�  ขิปสิ ?  ธูรวิหาเร  สเทวกสฺส  โลกสฺส  อคฺคปุคฺคโล  อตีตาทีสุ  (กาเลสุ  เกนจิ  ปจฺจเยน)  

อปฺปฏิหต�าโณ  สตฺถา  วสติ,  (ตฺว�)  ต�  (สตฺถาร�)  ปุจฺฉิตฺวา  ตสฺส  (สตฺถุโน)  โอวาท�  กโรหีติ  

(อาห) ฯ

 (มลฺลิกา) อ.พระนางมัลลิกา  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ชีวิตลาโภ อ.การได้

ซึ่งชีวิต  อญฺญสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แห่งบุคคลอื่น  มรเณน เพราะความตาย  อญฺญสฺส  

(ปุคฺคลสฺส) แห่งบุคคลอื่น  ตยา  ทิฏฺปุพฺโพ เป็นการได้ อันพระองค์ เห็นแล้วในกาล

ก่อน  กหํ  (าเน) ในที่ไหน  (โหติ) ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.พระองค์  คเหตฺวา ทรงถือ

เอาแล้ว  กถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว  พฺราหฺมณสฺส ของพราหมณ์  อนฺธพาลสฺส ผู้

เป็นอันธพาล  ขิปสิ ย่อมซัดไป  ทุกฺขํ ซึ่งความทุกข์  อุปริ ในเบื้องบน  มหาชนสฺส 

แห่งมหาชน  กสฺมา เพราะเหตุอะไร ?  สตฺถา อ.พระศาสดา  อคฺคปุคฺคโล ผู้ทรง

เป็นบุคคลผู้เลิศ  โลกสฺส กว่าสัตว์โลก  สเทวกสฺส ผู้เป็นไปกับด้วยเทวโลก  (เกนจิ   

ปจฺจเยน)  อปฺปฏิหตญาโณ ผู้มีพระญาณ อันปัจจัยอะไรๆ ไม่กระทบแล้ว  (กาเลสุ) 

ในกาล ท.  อตีตาทีสุ มีกาลอันเป็นไปล่วงแล้วเป็นต้น  วสติ ย่อมประทับอยู่  ธูร- 

วิหาเร ในวิหารอันใกล้,  (ตฺวํ) อ.พระองค์  ปุจฺฉิตฺวา ทูลถามแล้ว  ตํ  (สตฺถารํ) ซึ่งพระ

ศาสดาพระองค์นั้น  กโรหิ จงกระท�า  โอวาทํ ซึ่งพระโอวาท  ตสฺส  (สตฺถุโน) ของพระ

ศาสดาพระองค์นั้นเถิด”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระนางมัลลิกา กราบทูลว่า “การได้ชีวิตแห่งบุคคลอื่น เพราะความตายแห่งบุคคล

อื่น เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเคยเห็นแล้วในที่ไหน ?, พระองค์ ทรงถือเอาถ้อยค�าของ

พราหมณ์อันธพาล ย่อมซัดความทุกข์ไปในเบื้องบนของมหาชน เพราะเหตุอะไร ?,  

พระศาสดา ทรงเป็นบุคคลผู้เลิศกว่าสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลก ทรงมีพระญาณอัน

ปัจจัยอะไรๆ ไม่กระทบแล้ว ในอดีตกาลเป็นต้น ย่อมประทับอยู่ในวิหารอันใกล้, 

พระองค์ ทูลถามพระศาสดาพระองค์นั้น จงท�าโอวาทของพระศาสดาพระองค์นั้นเถิด”

 มลฺลิกา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ชีวิตลาโภ สุทธกัตตาใน โหติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กห� วิเสสนะของ ฅิาเนๆ วิสยาธาระใน ทิฏฺฅิปุพฺโพ  ตยา  

อนภิหิตกัตตาใน ทิฏฺฅิ-  อ�ฺฃสฺส วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ สามีสัมพันธะใน มรเณนๆ 

เหตุใน ชีวิตลาโภ  อ�ฺฃสฺส วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ชีวิตลาโภ ทิฏฺฅิ-

ปุพฺโพ วิกติกัตตาใน โหติ,  ตฺว� สุทธกัตตาใน ขิปสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อนฺธพาลสฺส  
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วิเสสนะของ พฺราหฺมณสฺสๆ สามีสัมพันธะใน กถ�ๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน ขิปสิ  กสฺมา เหตุใน ขิปสิ  มหาชนสฺส สามีสัมพันธะใน อุปริๆ วิสยาธาระ 

ใน ขิปสิ  ทุกฺข� อวุตตกัมมะใน ขิปสิ,  อคฺคปุคฺคโล ก็ดี  อปฺปฏิหตฃาโณ ก็ดี วิเสสนะ

ของ สตฺถาๆ สุทธกัตตาใน วสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ธูรวิหาเร วิสยาธาระใน วสติ  

สเทวกสฺส วิเสสนะของ โลกสฺสๆ ฉัฏฐีอปาทานใน อคฺคปุคฺคโล  อตีตาทีสุ วิเสสนะของ 

กาเลสุๆ กาลสัตตมีใน อปฺปฏิหต-  เกนจิ วิเสสนะของ ปจฺจเยนๆ อนภิหิตกัตตาใน  

อปฺปฏิหต-,  ตฺว� สุทธกัตตาใน กโรหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ต� วิเสสนะของ สตฺถาร�ๆ  

อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กโรหิ  ตสฺส วิเสสนะของ สตฺถุโนๆ  

สามีสัมพันธะใน โอวาท�ๆ อวุตตกัมมะใน กโรหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๗. อถ  โข  ราชา  สลฺลหุเกหิ  ยาเนหิ  มลฺลิกาย  สทฺธึ  วิหาร�  คนฺตฺวา  มรณภยตชฺชิโต   

กิ�ฺจิ  วตฺต�ุ  อสกฺโกนฺโต  สตฺถาร�  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต�  นิสีทิ ฯ

 อถ  โข  ราชา  สลฺลหุเกหิ  ยาเนหิ  มลฺลิกาย  สทฺธึ  วิหาร�  คนฺตฺวา  มรณภยตชฺชิโต   

กิ�ฺจิ  (วจน�)  วตฺต�ุ  อสกฺโกนฺโต  สตฺถาร�  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต�  นิสีทิ ฯ

 อถ  โข ครั้งนั้นแล  ราชา อ.พระราชา  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  วิหารํ สู่วิหาร  สทฺธึ กับ  

มลฺลิกาย ด้วยพระนางมัลลิกา  ยาเนหิ ด้วยพระยาน ท.  สลฺลหุเกหิ อันเบาพร้อม  

มรณภยตชฺชิโต ผู้อันภัยแต่ความตายคุกคามแล้ว  อสกฺโกนฺโต ไม่ทรงอาจอยู่  วตฺตุํ 

เพื่ออันตรัส  กิญฺจิ  (วจนํ) ซึ่งพระด�ารัสอะไรๆ  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  สตฺถารํ 

ซึ่งพระศาสดา  นิสีทิ ประทับนั่งแล้ว  เอกมนฺตํ ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ฯ

 ครั้งนั้นแล พระราชา เสด็จไปสู่วิหารพร้อมกับพระนางมัลลิกา ด้วยพระยานพาหนะ

ที่เบาๆ ทั้งหลาย ถูกภัยแต่ความตายคุกคาม ไม่ทรงอาจเพื่อจะตรัสพระด�ารัสอะไรๆ 

ถวายบังคมพระศาสดา ประทับนั่ง ณ ที่สมควร

 อถ กาลสัตตมี  โขศัพท์ วจนาลังการะ  ราชา สุทธกัตตาใน นิสีทิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  สลฺลหุเกหิ วิเสสนะของ ยาเนหิๆ กรณะใน คนฺตฺวา  มลฺลิกาย สหัตถ- 

ตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน คนฺตฺวา  วิหาร� สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน มรณภยตชฺชิโตๆ วิเสสนะของ ราชา  กิ�ฺจิ วิเสสนะของ วตฺตุ�ๆ  

ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺโกนฺโตๆ อัพภันตกิริยาของ ราชา  สตฺถาร� อวุตตกัมมะใน  
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วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสีทิ  เอกมนฺต� ทุติยาวิสยาธาระใน นิสีทิ ฯ

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

๖๘. อถ  น�  สตฺถา  “หนฺท  กุโต  นุ  ตฺว�  มหาราช  อาคจฺฉสิ  ทิวา  ทิวสฺสาติ  ป�มตร�   

อาลปิ ฯ  

 อถ  น�  (ราชาน�)  สตฺถา  “หนฺท  กุโต  (ฅิานโต)  นุ  ตฺว�  มหาราช  อาคจฺฉสิ  ทิวา  ทิวสฺสาติ  

ป�มตร�  อาลปิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สตฺถา อ.พระศาสดา  อาลปิ ทรงทักทายแล้ว  นํ  (ราชานํ) ซึ่งพระราชา

นั้น  ปมตรํ ก่อนกว่า  อิติ ว่า  “มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร  หนฺท เชิญเถิด  ตฺวํ 

อ.พระองค์  อาคจฺฉสิ ย่อมเสด็จมา  กุโต  (านโต)  นุ แต่ที่ไหนหนอแล  ทิวสสฺส  

ต่อวัน  ทิวา ในเวาลากลางวัน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พระศาสดา ทรงทักทายพระราชานั้นก่อนกว่าว่า “มหาบพิตร เชิญเถิด พระองค์

ย่อมเสด็จมาแต่ที่ไหนหนอ ต่อวันในเวลากลางวัน”

 อถ กาลสัตตมี  สตฺถา สุทธกัตตาใน อาลปิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  น� วิเสสนะ

ของ ราชาน�ๆ อกถิตกัมมะใน อาลปิ  “มหาราช อาลปนะ  หนฺท อุยโยชนัตถะ  ตฺว�  

สุทธกัตตาใน อาคจฺฉสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุโต วิเสสนะของ ฅิานโตๆ อปาทาน

ใน อาคจฺฉสิ  นุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  ทิวา กาลสัตตมีใน ทิวสสฺสๆ สัมปทานใน อาคจฺฉติ”  

อิติศัพท์ อาการะใน อาลปิ  ปฅิมตร� กิริยาวิเสสนะใน อาลปิ ฯ

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

๖๙. โสปิ  ตุณฺหีเยว  นิสีทิ ฯ  

 โสปิ  (ราชา)  ตุณฺหี  เอว  นิสีทิ ฯ

 โสปิ  (ราชา) อ.พระราชาแม้นั้น  ตุณฺหี  เอว ทรงเป็นผู้นิ่งนั่นเทียว  นิสีทิ ประทับนั่ง

แล้ว ฯ

 พระราชาแม้นั้น ทรงเป็นผู้นิ่งประทับนั่งแล้วนั่นแหละ

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ โสๆ วิเสสนะของ ราชาๆ สุทธกัตตาใน นิสีทิๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตุณฺหีๆ วิกติกัตตาใน นิสีทิ ฯ
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๗๐. ตโต  มลฺลิกา  ภควโต  อาโรเจสิ  “ภนฺเต  ร�ฺ�า  กิร  มชฺฌิมยามสมนนฺตเร  สทฺโท   

สุโต,  อถ  น�  ปุโรหิตสฺส  อาโรเจสิ,  ปุโรหิโต  ชีวิตนฺตราโย  เต  ภวิสฺสติ,  ตสฺส   

ปฏิฆาตนตฺถาย  สพฺพสเต  ปาเณ  คเหตฺวา  เตส�  คลโลหิเตน  ย�ฺเ�  ยิฏฺเ�,  ชีวิต� 

ลภิสฺสสีติ  อาห;  ราชา  ปาเณ  พหู  คณฺหาเปสิ;  เตนาย�  มยา  อิธานีโตติ ฯ

 ตโต  มลฺลิกา  ภควโต  อาโรเจสิ  “ภนฺเต  ร�ฺ�า  กิร  มชฺฌิมยามสมนนฺตเร  สทฺโท   

สุโต,  อถ  (ภาเว  สนฺเต  ราชา)  น�  (สทฺท�)  ปุโรหิตสฺส  อาโรเจสิ,  ปุโรหิโต  ‘ชีวิตนฺตราโย  เต   

ภวิสฺสติ,  (ตยา) ตสฺส  (ชีวิตนฺตรายสฺส)  ปฏิฆาตนตฺถาย  สพฺพสเต  ปาเณ  คเหตฺวา  เตส�   

(ปาณาน�)  คลโลหิเตน  ย�ฺเ�  ยิฏฺเ�,  (ตฺว�)  ชีวิต�  ลภิสฺสสีติ  อาห;  ราชา  (ราชปุริส�)  ปาเณ  พหู  

คณฺหาเปสิ;  เตน  อย�  (ราชา)  มยา  อิธ  (ฅิาเน)  อานีโตติ ฯ

 ตโต ในล�าดับนั้น  มลฺลิกา อ.พระนางมัลลิกา  อาโรเจสิ กราบทูลแล้ว  ภควโต แก่

พระผู้มีพระภาค  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  กิร ได้ยินว่า  สทฺโท อ.เสียง  

รญฺญา อันพระราชา  สุโต ทรงสดับแล้ว  มชฺฌิิมยามสมนฺตเร ในระหว่างแห่งยาม

อันมีในท่ามกลาง,  อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่  (ราชา) 

อ.พระราชา  อาโรเจสิ ตรัสบอกแล้ว  นํ  (สทฺทํ) ซึ่งเสียงนั้น  ปุโรหิตสฺส แก่ปุโรหิต,  

ปุโรหิโต อ.ปุโรหิต  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  ‘ชีวิตนฺตราโย อ.อันตรายแห่งชีวิต  

เต ของพระองค์  ภวิสฺสติ จักมี,  ยญฺเญ ครั้นเมื่อยัญ  (ตยา) อันพระองค์  คเหตฺวา 

ทรงจับแล้ว  ปาเณ ซึ่งสัตว์ ท.  สพฺพสเต มีร้อยแห่งสัตว์ทั้งปวงเป็นประมาณ  ยิฏฺเ 

ทรงบูชาแล้ว  คลโลหิเตน ด้วยเลือดในล�าคอ  เตสํ  (ปาณานํ) ของสัตว์ ท. เหล่านั้น   

ปฏิฆาตนตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การป้องกัน  ตสฺส  (ชีวิตนฺตรายสฺส) ซึ่งอันตราย

แห่งชีวิตนั้น,  (ตฺวํ) อ.พระองค์  ลภิสฺสิ จักได้  ชีวิตํ ซึ่งชีวิต’  อิติ ดังนี้;  (ราชา) อ.พระ

ราชา  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  คณฺหาเปสิ ให้จับแล้ว  ปาเณ ซึ่งสัตว์ ท.  พหู 

มาก;  เตน เพราะเหตุนั้น  อยํ  (ราชา) อ.พระราชานี้  มยา อันหม่อมฉัน  อานีโต  

น�ามาแล้ว  อิธ  (าเน) ในที่นี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในล�าดับนั้น พระนางมัลลิกา กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ 

ผู้เจริญ ทราบว่า เสียงที่พระราชาทรงสดับแล้ว ในระหว่างมัชฌิมยาม, เมื่อเป็นเช่น

นั้น, พระราชาตรัสบอกเสียงนั้น แก่ปุโรหิต, ปุโรหิต กราบทูลว่า ‘อันตรายแห่งชีวิต

ของพระองค์ จักมี, เมื่อพระองค์จับสัตว์ทั้งหลาย อย่างละ ๑๐๐ ทุกชนิด บูชายัญ  
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ด้วยเลือดในล�าคอของพวกสัตว์เหล่านั้น เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันอันตรายแห่ง

ชีวิตนั้นแล้ว, พระองค์จักได้ชีวิต’ ดังนี้, พระราชารับสั่งให้ราชบุรุษจับสัตว์จ�านวนมาก, 

เพราะฉะนั้น พระราชานี้ อันหม่อมฉัน จึงน�ามาในที่นี้” 

 ตโต กาลสัตตมี  มลฺลิกา สุทธกัตตาใน อาโรเจสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภควโต 

สัมปทานใน อาโรเจสิ  “ภนฺเต อาลปนะ  กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  สทฺโท วุตตกัมมะ 

ใน สุโตๆ กิตบทกัมมวาจก  ร�ฺฃา อนภิหิตกัตตาใน สุโต  มชฺฌิมยามสมนฺตเร  

กาลสัตตมีใน สุโต,  อถ วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  ราชา

สุทธกัตตาใน อาโรเจสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  น� วิเสสนะของ สทฺท�ๆ อวุตตกัมมะใน 

อาโรเจสิ  ปุโรหิตสฺส สัมปทานใน อาโรเจสิ,  ปุโรหิโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ‘ชีวิตนฺตราโย สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต สามี- 

สัมพันธะใน ชีวิตนฺตราโย,  ย�ฺเฃ ลักขณะใน ยิฏฺเฅิๆ ลักขณกิริยา  ตยา อนภิหิตกัตตา  

ใน ยิฏฺเฅิ  ตสฺส วิเสสนะของ ชีวิตนฺตรายสฺสๆ ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน ปฏิฆาตนตฺถายๆ 

สัมปทานใน ยิฏฺเฅิ  สพฺพสเต วิเสสนะของ ปาเณๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน ยิฏฺเฅิ  เตส� วิเสสนะของ ปาณาน�ๆ สามีสัมพันธะใน คลโลหิเตนๆ กรณะ

ใน ยิฏฺเฅิ,  ตฺว� สุทธกัตตาใน ลภิสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ชีวิต� อวุตตกัมมะใน  

ลภิสฺสสิ’  อิติศัพท์ อาการะใน อาห,  ราชา เหตุกัตตาใน คณฺหาเปสิๆ อาขยาตบท

เหตุกัตตุวาจก  ราชปุริส� การิตกัมมะใน คณฺหาเปสิ  พหู วิเสสนะของ ปาเณๆ อวุตต- 

กัมมะใน คณฺหาเปสิ,  เตน เหตวัตถะ  อย� วิเสสนะของ ราชาๆ วุตตกัมมะใน อานีโตๆ 

กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน อานีโต  อิธ วิเสสนะของ ฅิาเนๆ วิสยาธาระ 

ใน อานีโต”  อิติศัพท์ อาการะใน อาโรเจสิ ฯ

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

๗๑. “เอว�  กิร  มหาราชาติ ฯ  

 (สตฺถา)  “เอว�  กิร  มหาราชาติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร  

กิร ได้ยินว่า  เอวํ อ.อย่างนั้นหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดา ตรัสถามว่า “ดูก่อนมหาบพิตร ทราบว่า อย่างนั้นจริงหรือ ?”
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 สตฺถา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มหาราช อาลปนะ  กิรศัพท์  

อนุสสวัตถะ  เอว� สัจจวาจกลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๗๒. “เอว�  ภนฺเตติ ฯ  

 (ราชา)  “เอว�  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  เอวํ 

อ.อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชา กราบทูลว่า “อย่างนั้น พระเจ้าข้า”

 ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  เอว� สัจจวาจก-  

ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๗๓. “กินฺเต  สทฺโท  สุโตติ ฯ  

 (สตฺถา)  “กึ  เต  สทฺโท  สุโตติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “สทฺโท อ.เสียง  เต อันพระองค์  

สุโต ทรงสดับแล้ว  กึ อย่างไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดา ตรัสถามว่า “เสียงที่พระองค์ทรงสดับแล้ว อย่างไร ?”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สทฺโท วุตตกัมมะใน สุโตๆ  

กิตบทกัมมวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เต อนภิหิตกัตตาใน สุโต”  อิติศัพท์ อาการะใน 

ปุจฺฉิ ฯ

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

๗๔. โส  อตฺตนา  สุตนิยาเมน  อาจิกฺขิ ฯ

 โส  (ราชา)  อตฺตนา  สุตนิยาเมน  อาจิกฺขิ ฯ

 โส  (ราชา) อ.พระราชานั้น  อาจิกฺขิ กราบทูลแล้ว  อตฺตนา  สุตนิยาเมน โดยท�านอง

แห่งเสียง อันพระองค์ ทรงสดับแล้ว ฯ
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 พระราชานั้น กราบทูล โดยท�านองที่พระองค์ทรงสดับแล้ว

 โส วิเสสนะของ ราชาๆ สุทธกัตตาใน อาจิกฺขิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตนา  

อนภิหิตกัตตาใน สุต-  สุตนิยาเมน ตติยาวิเสสนะใน อาจิกฺขิ ฯ

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

๗๕. ตถาคตสฺส  ต�  สุตฺวา ว  เอโกภาโส  อโหสิ ฯ

 ตถาคตสฺส  ต�  (อตฺถ�)  สุตฺวา ว  เอโกภาโส  อโหสิ ฯ

 เอโกภาโส อ.แสงสว่างเป็นอันเดียวกัน  อโหสิ ได้มีแล้ว  ตถาคตสฺส แก่พระตถาคต

เจ้า  สุตฺวา ว เพราะทรงสดับ  ตํ  (อตฺถํ) ซึ่งเนื้อความนั้นเทียว ฯ

 แสงสว่างเป็นอันเดียวกัน ได้มีแก่พระตถาคต เพราะทรงสดับเนื้อความนั้นนั่นแหละ

 เอโกภาโส สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตถาคตสฺส สัมปทานใน  

อโหสิ  ต� วิเสสนะของ อตฺถ�ๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

สุตฺวาๆ เหตุใน อโหสิ ฯ

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

๗๖. อถ  น�  สตฺถา  อาห  “มา  ภายิ  มหาราช,  ตว  อนฺตราโย  นตฺถิ,  ปาปกมฺมิโน  สตฺตา   

อตฺตโน  ทุกฺข�  อาวิกโรนฺตา  เอวมาห�สูติ ฯ 

 อถ  น�  (ราชาน�)  สตฺถา  อาห  “(ตฺว�)  มา  ภายิ  มหาราช,  ตว  อนฺตราโย  นตฺถิ,  ปาปกมฺมิโน  

สตฺตา  อตฺตโน  ทุกฺข�  อาวิกโรนฺตา  เอว�  อาห�สูติ ฯ

  อถ ครั้งนั้น  สตฺถา อ.พระศาสดา  อาห ตรัสแล้ว  นํ  (ราชานํ) กะพระราชานั้น   

อิติ ว่า  “มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร  (ตฺวํ) อ.พระองค์  มา  ภายิ อย่าทรงกลัว

แล้ว,  อนฺตราโย อ.อันตราย  ตว ของพระองค์  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  สตฺตา อ.สัตว์ ท.   

ปาปกมฺมิโน ผู้มีกรรมชั่ว  อาวิกโรนฺตา เมื่อกระท�าให้แจ้ง  ทุกฺขํ ซึ่งความทุกข์   

อตฺตโน ของตน  อาหํสุ กล่าวแล้ว  เอวํ อย่างนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พระศาสดา ตรัสกะพระราชานั้นว่า “ดูก่อนมหาบพิตร พระองค์ อย่าทรงกลัวเลย, 

อันตรายของพระองค์ ย่อมไม่มี, พวกสัตว์ผู้มีกรรมชั่ว เมื่อท�าความทุกข์ของตนให้แจ้ง 

จึงกล่าวอย่างนี้”
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 อถ กาลสัตตมี  สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  น� วิเสสนะของ  

ราชาน�ๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “มหาราช อาลปนะ  ตฺว� สุทธกัตตาใน ภายิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน ภายิ,  อนฺตราโย สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบท

กัตตุวาจก  ตว สามีสัมพันธะใน อนฺตราโย,  ปาปกมฺมิโน วิเสสนะของ สตฺตาๆ สุทธ-

กัตตาใน อาห�สุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน ทุกฺข�ๆ อวุตต- 

กัมมะใน อาวิกโรนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺตา  เอว� กิริยาวิเสสนะใน อาห�สุ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๗๗. “กึ  ปน  เตหิ  ภนฺเต  กตนฺติ ฯ

 (ราชา)  “กึ  (กมฺม�)  ปน  เตหิ  (สตฺเตหิ)  ภนฺเต  กตนฺติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) ทูลถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ปน 

ก็  กึ  (กมฺมํ) อ.กรรมอะไร  เตหิ  (สตฺเตหิ) อันสัตว์ ท. เหล่านั้น  กตํ กระท�าแล้ว”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 พระราชา ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ กรรมอะไรที่พวกสัตว์เหล่านั้นท�าไว้

แล้ว”

 ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  กึ  

วิเสสนะของ กมฺม�ๆ วุตตกัมมะใน กต�ๆ กิตบทกัมมวาจก  เตหิ วิเสสนะของ สตฺเตหิๆ 

อนภิหิตกัตตาใน กต�”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๗๘. ภควา  เตส�  กมฺม�  อาจิกฺขิต�ุ  “เตนหิ  มหาราช  สุณาหีติ  วตฺวา  อตีต�  อาหริ:  

 ภควา  เตส�  (สตฺตาน�)  กมฺม�  อาจิกฺขิต�ุ  “เตนหิ  มหาราช  (ตฺว�)  สุณาหีติ  วตฺวา  อตีต�  (วตฺถุ�)   

อาหริ:  (เปิดข้อ ๘๙ หน้า ๖๕)  

 ภควา อ.พระผู้มีพระภาค  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร   

เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.พระองค์  สุณาหิ จงฟััง”  อิติ ดังนี้  อาจิกฺขิตุํ เพื่ออัน 

ตรัสบอก  กมฺมํ ซึ่งกรรม  เตสํ  (สตฺตานํ) ของสัตว์ ท. เหล่านั้น  อาหริ ทรงน�ามาแล้ว   

อตีตํ  (วตฺถุํ) ซึ่งเรื่อง อันเป็นไปล่วงแล้ว  อิติ ว่า ...  
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 พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า “ข้าแต่มหาบพิตร ถ้าเช่นนั้น ขอพระองค์จงฟััง” เพื่อจะ

ตรัสกรรมของสัตว์เหล่านั้น ทรงน�าอดีตนิทานมา

 ภควา สุทธกัตตาใน อาหริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตส� วิเสสนะของ สตฺตาน�ๆ  

สามีสัมพันธะใน กมฺม�ๆ อวุตตกัมมะใน อาจิกฺขิตุ�ๆ ตุมัตถสัมปทานใน วตฺวา  “มหาราช 

อาลปนะ  เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตฺว� สุทธกัตตาใน สุณาหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”   

อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาหริ  อตีต� วิเสสนะของ วตฺถุ�ๆ  

อวุตตกัมมะใน อาหริ ฯ 

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

๗๙. “อตีเต  วีสติวสฺสสหสฺสายุเกสุ  มนุสฺเสสุ,  กสฺสโป  ภควา  โลเก  อุปฺปชฺชิตฺวา  วีสติยา  

ขีณาสวสหสเฺสหิ  สทฺธึ  จาริก�  จรมาโน  พาราณสึ  อคมาสิ ฯ

 “อตีเต  วีสติวสฺสสหสฺสายุเกสุ  (สนฺเตสุ)  มนุสฺเสสุ,  กสฺสโป  ภควา  โลเก  อุปฺปชฺชิตฺวา  วีสติยา  

ขีณาสวสหสเฺสหิ  สทฺธึ  จาริก�  จรมาโน  พาราณสึ  อคมาสิ ฯ

 “อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  มนุสฺเสสุ ครั้นเมื่อมนุษย์ ท.  วีสติวสฺส- 

สหสฺสายุเกสุ เป็นผู้มีพันแห่งปียี่สิบเป็นอายุ  (สนฺเตสุ) มีอยู่,  ภควา อ.พระผู้มี

พระภาค  กสฺสโป พระนามว่ากัสสปะ  อุปฺปชฺชิตฺวา ทรงอุบัติขึ้นแล้ว  โลเก ในโลก   

จรมาโน เสด็จเที่ยวไปอยู่  จาริกํ สู่ที่จาริก  สทฺธึ กับ  ขีณาสวสหสฺเสหิ ด้วยพันแห่ง

พระขีณาสพ ท.  วีสติยา ยี่สิบ  อคมาสิ ได้เสด็จไปแล้ว  พาราณสึ สู่เมืองพาราณสี ฯ

 ในอดีตกาล เมื่อพวกมนุษย์มีอายุ ๒๐,๐๐๐ปี, พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะ 

ทรงอุบัติขึ้นในโลก เสด็จเที่ยวไปสู่ที่จาริกพร้อมกับพระขีณาสพ ๒๐,๐๐๐ รูป ได้เสด็จ

ไปเมืองพาราณสี

 อตีเต กาลสัตตมี  มนุสฺเสสุ ลักขณะใน สนฺเตสุๆ ลักขณกิริยา  วีสติวสฺสสหสฺสายุเกสุ 

วิกติกัตตาใน สนฺเตสุ,  กสฺสโป สัญญาวิเสสนะของ ภควาๆ สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  โลเก วิสยาธาระใน อุปฺปชฺชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จรมาโน  

วีสติยา วิเสสนะของ ขีณาสวสหสฺเสหิๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน 

จรมาโน  จาริก� สัมปาปุณียกัมมะใน จรมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ ภควา  พาราณสึ 

สัมปาปุณียกัมมะใน อคมาสิ ฯ
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๘๐. พาราณสีวาสิโน  เทฺวปิ  ตโยปิ  พหุตราปิ  เอกโต  หุตฺวา  อาคนฺตุกทาน�  ปวตฺตยึสุ ฯ

 พาราณสีวาสิโน  (ชนา)  เทฺวปิ  ตโยปิ  พหุตราปิ  เอกโต  หุตฺวา  อาคนฺตุกทาน�  ปวตฺตยึสุ ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  พาราณสีวาสิโน ผู้อยู่ในเมืองพาราณสีโดยปกติ  เทฺวปิ สองคนบ้าง  

ตโยปิ สามคนบ้าง  พหุตราปิ มากคนกว่าบ้าง  หุตฺวา เป็นแล้ว  เอกโต โดยความ

เป็นอันเดียวกัน  อาคนฺตุกทานํ ยังทานเพื่อภิกษุผู้จรมา  ปวตฺตยึส ุให้เป็นไปทั่วแล้ว 

ฯ

 พวกชาวเมืองพาราณสี ๒ คนบ้าง ๓ คนบ้าง มากกว่าบ้าง ร่วมมือกัน ยังอาคันตุก-

ทานให้เป็นไป

 พาราณสีวาสิโน วิเสสนะของ ชนาๆ เหตุกัตตาใน ปวตฺตยึสุๆ อาขยาตบทเหตุ

กัตตุวาจก  อปิ สามศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เทฺว  ตโย และ พหุตรา  เทฺว ก็ดี  ตโย 

ก็ดี  พหุตรา ก็ดี วิเสสนะของ ชนา  เอกโต ตติยาวิเสสนะใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยา

ใน ปวตฺตยึสุ  อาคนฺตุกทาน� การิตกัมมะใน ปวตฺตยึสุ ฯ

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

๘๑. ตทา  พาราณสิย�  จตฺตาฬีสโกฏิวิภวา  จตฺตาโร  เสฏฺ�ิปุตฺตา  สหายกา  อเหสุ� ฯ  

 ตทา ในกาลนั้น  เสฏฺิปุตฺตา อ.บุตรของเศรษฐี ท.  จตฺตาโร สี่  จตฺตาฬีสโกฏิวิภวา  

ผู้มีสมบัติอันบุคคลพึงเสวยมีโกฏิสี่สิบเป็นประมาณ  พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี  

สหายกา เป็นสหายกัน  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ

 ในคราวนั้น พวกลูกเศรษฐี ๔ คน มีทรัพย์สมบัติประมาณ ๔๐ โกฏิ ในเมืองพาราณสี 

ได้เป็นสหายกัน

 ตทา กาลสัตตมี  จตฺตาฬีสโกฏิวิภวา ก็ดี  จตฺตาโร ก็ดี วิเสสนะของ เสฏฺฅิิปุตฺตาๆ 

สุุทธกัตตาใน อเหสุ�ๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พาราณสิย� วิสยาธาระใน เสฏฺฅิิปุตฺตา  

สหายกา วิกติกัตตาใน อเหสุ� ฯ  

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

๘๒. เต  มนฺตยึสุ  “อมฺหาก�  เคเห  พหุธน�,  เตน  กึ  กโรมาติ ฯ  
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 เต  (เสฏฺ�ิปุตฺตา)  มนฺตยึสุ  “อมฺหาก�  เคเห  พหุธน�  (อตฺถิ),  (มย�)  เตน  (พหุธเนน)  กึ   

กโรมาติ ฯ

 เต  (เสฏฺิปุตฺตา) อ.บุตรของเศรษฐี ท. เหล่านั้น  มนฺตยึสุ ปรึกษากันแล้ว  อิติ ว่า  

“พหุธนํ อ.ทรัพย์มาก  เคเห ในเรือน  อมฺหากํ ของเรา ท.  (อตฺถิ) มีอยู่,  (มยํ) อ.เรา ท.   

กโรม จะท�า  กึ ซึ่งอะไร  เตน  (พหุธเนน) ด้วยทรัพย์มากนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกลูกเศรษฐีเหล่านั้น ปรึกษากันว่า “ทรัพย์มากในเรือนของพวกเรามีอยู่, พวกเรา

จะท�าอะไรด้วยทรัพย์มากนั้น”

 เต วิเสสนะของ เสฏฺฅิิปุตฺตาๆ สุทธกัตตาใน มนฺตยึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “พหุธน�  

สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหาก� สามีสัมพันธะใน เคเหๆ  

วิสยาธาระใน พหุธน�,  มย� สุทธกัตตาใน กโรมๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตน วิเสสนะ 

ของ พหุธเนนๆ กรณะใน กโรม  กึ อวุตตกัมมะใน กโรม”  อิติศัพท์ อาการะใน  

มนฺตยึสุ ฯ

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

๘๓. เอวรูเป  พุทฺเธ  จาริก�ฺจรมาเน,  “ทาน�  ทสฺสาม,  ปูช�  กริสฺสาม,  สีล�  รกฺขิสฺสามาติ   

อวตฺวา  เตสุ  เอโก  ตาว  เอวมาห  “ติขิณ�  สุร�  ปิวนฺตา  มธุรม�ส�  ขาทนฺตา  วิจริสฺสาม,

 อิท�  อมฺหาก�  ชีวิต�  สผลนฺติ ฯ

 เอวรูเป  พุทฺเธ  จาริก�  จรมาเน,  “(มย�)  ทาน�  ทสฺสาม,  (มย�)  ปูช�  กริสฺสาม,  (มย�)  สีล�   

รกฺขิสฺสามาติ  อวตฺวา  เตสุ  (เสฏฺ�ิปุตฺเตสุ)  เอโก  (เสฏฺ�ิปุตฺโต)  ตาว  เอว�  อาห  “(มย�)  ติขิณ�  สุร�  

ปิวนฺตา  มธุรม�ส�  ขาทนฺตา  วิจริสฺสาม,  อิท�  อมฺหาก�  ชีวิต�  สผล�  (โหติ)”  อิติ ฯ

 พุทฺเธ ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้า  เอวรูเป ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป  จรมาเน เสด็จเที่ยวไปอยู่  

จาริกํ สู่ที่จาริก,  เตสุ  (เสฏฺิปุตฺเตสุ)  เอโก  (เสฏฺิปุตฺโต) อ.- ในบุตรของเศรษฐี 

ท. เหล่านั้นหนา -บุตรของเศรษฐี คนหนึ่ง  อวตฺวา ไม่กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มยํ อ.เรา   

ทสฺสาม จักถวาย  ทานํ ซึ่งทาน,  (มยํ) อ.เรา ท.  กริสฺสาม จักกระท�า  ปูชํ ซึ่งการ

บูชา,  (มยํ) อ.เรา ท.  รกฺขิสฺสาม จักรักษา  สีลํ ซึ่งศีล”  อิติ ดังนี้  อาห กล่าวแล้ว  

เอวํ อย่างนี้  ตาว ก่อน  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  ปิวนฺตา ดื่มอยู่  สุรํ ซึ่งสุรา  ติขิณํ 

อันกล้า  ขาทนฺตา เคี้ยวกินอยู่  มธุรมํสํ ซึ่งเนื้ออันอร่อย  วิจริสฺสาม จักเที่ยวไป,   
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ชีวิตํ อ.ชีวิต  อมฺหากํ ของเรา ท.  อิทํ นี้  สผลํ เป็นชีวิตอันเป็นไปกับด้วยผล  (โหติ) 

ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เมื่อพระพุทธเจ้าผู้เห็นปานนี้ เสด็จเที่ยวไปสู่จาริก, บรรดาลูกเศรษฐีเหล่านั้น ลูก

เศรษฐีคนหนึ่ง ไม่กล่าวว่า “พวกเรา จักถวายทาน, จักท�าการบูชา, จักรักษาศีล” ดังนี้ 

กล่าวอย่างนี้ก่อนว่า “พวกเรา ดื่มสุราอันกล้า เคี้ยวกินเนื้ออร่อย จักเที่ยวไป, ชีวิตของ

พวกเรานี้ ย่อมมีผล”

 เอวรูเป วิเสสนะของ พุทฺเธๆ ลักขณะใน จรมาเนๆ ลักขณกิริยา  จาริก� สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน จรมาเน,  เตสุ วิเสสนะของ เสฏฺฅิิปุตฺเตสุๆ นิทธารณะใน เอโก  เสฏฺฅิิปุตฺโต   

เอโก วิเสสนะของ เสฏฺฅิิปุตฺโตๆ นิทธารณียะและสุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  “มย� สุทธกัตตาใน ทสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทาน� อวุตตกัมมะใน 

ทสฺสาม,  มย� สุทธกัตตาใน กริสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปูช� อวุตตกัมมะใน 

กริสฺสาม,  มย� สุทธกัตตาใน รกฺขิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สีล� อวุตตกัมมะใน 

รกฺขิสฺสาม”  อิติศัพท์ อาการะใน อวตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  ตาวศัพท์ กิริยา- 

วิเสสนะใน อาห  เอว� กิริยาวิเสสนะใน อาห  “มย� สุทธกัตตาใน วิจริสฺสามๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  ติขิณ� วิเสสนะของ สุร�ๆ อวุตตกัมมะใน ปิวนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ 

มย�  มธุรม�ส� อวุตตกัมมะใน ขาทนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ มย�,  อิท� วิเสสนะของ  

ชีวิต�ๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหาก� สามีสัมพันธะใน ชีวิต�  

สผล� วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๘๔. อปโร  เอวมาห  “ติวสฺสิก�  คนฺธสาลิตณฺฑุลภตฺต�  นานคฺครเสหิ  ภุ�ฺชนฺตา   

วิจริสฺสามาติ ฯ

 อปโร  (เสฏฺ�ิปุตฺโต)  เอว�  อาห  “(มย�)  ติวสฺสิก�  คนฺธสาลิตณฺฑุลภตฺต�  นานคฺครเสหิ  ภุ�ฺชนฺตา  

วิจริสฺสามาติ ฯ

 อปโร  (เสฏฺิปุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐี อื่นอีก  อาห กล่าวแล้ว  เอวํ อย่างนี้  อิติ 

ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  ภุญฺชนฺตา บริโภคอยู่  คนฺธสาลิตณฺฑุลภตฺตํ ซึ่งข้าวสวย 

แห่งข้าวสารแห่งข้าวสาลีอันหอม  ติวสฺสิกํ อันบุคคลเก็บไว้แล้วตลอดปีสาม  นานคฺค- 
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รเสหิ ด้วยรสอันเลิศต่างๆ ท.  วิจริสฺสาม จักเที่ยวไป”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ลูกเศรษฐีอีกคน กล่าวอย่างนี้ว่า “พวกเรา พากันบริโภคข้าวสวยแห่งข้าวสารสาลีหอม 

ที่ถูกเก็บไว้ ๓ ปี ด้วยรสอันเลิศต่างๆ จักเที่ยวไป”

   อปโร วิเสสนะของ เสฏฺฅิิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอว� 

กิริยาวิเสสนะใน อาห  “มย� สุทธกัตตาใน วิจริสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ติวสฺสิก� 

วิเสสนะของ คนฺธสาลิตณฺฑุลภตฺต�ๆ อวุตตกัมมะใน ภุ�ฺชนฺตา  นานคฺครเสหิ กรณะใน 

ภุ�ฺชนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ มย�”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๘๕. อปโร  เอวมาห  “นานปฺปการ�  ขชฺชวิกตึ  ปาจาเปตฺวา  ขาทนฺตา  วิจริสฺสามาติ ฯ

 อปโร  (เสฏฺ�ิปุตฺโต)  เอว�  อาห  “(มย�  ปุคฺคล�)  นานปฺปการ�  ขชฺชวิกตึ  ปาจาเปตฺวา  ขาทนฺตา   

วิจริสฺสามาติ ฯ

 อปโร  (เสฏฺิปุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐี อื่นอีก  อาห กล่าวแล้ว  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  

“(มยํ) อ.เรา  ท.  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ปาจาเปตฺวา ให้ทอดแล้ว  ขชฺชวิกตึ ซึ่งชนิด

แห่งของอันบุคคลพึงเคี้ยว  นานปฺปการํ อันมีประการต่างๆ  ขาทนฺตา เคี้ยวกินอยู่  

วิจริสฺสาม จักเที่ยวไป”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ลูกเศรษฐีอีกคน กล่าวอย่างนี้ว่า “พวกเรา ใช้คนให้ทอดชนิดของเคี้ยวนานัปการ เคี้ยว

กิน จักเที่ยวไป”

 อปโร วิเสสนะของ เสฏฺฅิิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอว� 

กิริยาวิเสสนะใน อาห  “มย� สุทธกัตตาใน จริสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคล�  

การิตกัมมะใน ปาจาเปตฺวา  นานปฺปการ� วิเสสนะของ ขชฺชวิกตึๆ อวุตตกัมมะใน  

ปาจาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ขาทนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ มย�”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ

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

๘๖. อปโร  เอวมาห  “สมฺม  อ�ฺ��ปิ  กิ�ฺจิ  น  กริสฺสาม,  ‘ธน�  ทสฺสามาติ  วุตฺเต,   

อนิจฺฉมานา  นาม  อิตฺถิโย  นตฺถิ;  ตสฺมา  ธน�  ปโยเชตฺวา  ปโลเภตฺวา  ปรทาริกกมฺม� 

กริสฺสามาติ ฯ  
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 อปโร  (เสฏฺ�ิปุตฺโต)  เอว�  อาห  “(มย�)  สมฺม  อ�ฺ��ปิ  กิ�ฺจิ  (กมฺม�)  น  กริสฺสาม,  ‘(มย�)  ธน�   

ทสฺสามาติ  (วจเน  อมฺเหหิ)  วุตฺเต,  อนิจฺฉมานา  นาม  อิตฺถิโย  นตฺถิ;  ตสฺมา  (มย�)  ธน�   

ปโยเชตฺวา  ปโลเภตฺวา  ปรทาริกกมฺม�  กริสฺสามาติ ฯ

 อปโร  (เสฏฺิปุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐี อื่นอีก  อาห กล่าวแล้ว  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  

“สมฺม แน่ะสหายผู้มีธุระอันเสมอ  (มยํ) อ.เรา ท.  น  กริสฺสาม จักไม่กระท�า  กิญฺจิ  

(กมฺมํ) ซึ่งกรรม อะไรๆ  อญฺญํปิ แม้อื่น,  (วจเน) ครั้นเมื่อค�า  อิติ ว่า  ‘(มยํ) อ.เรา ท.   

ทสฺสาม จักให้  ธนํ ซึ่งทรัพย์’  อิติ ดังนี้  (อมฺเหหิ) อันเรา ท.  วุตฺเต กล่าวแล้ว,   

อิตฺถิโย อ.หญิง ท.  อนิจฺฉมานา  นาม ชื่อว่าผู้ไม่ปรารถนาอยู่  นตฺถิ ย่อมไม่มี;   

ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (มยํ) อ.เรา ท.  ปโยเชตฺวา ประกอบแล้ว  ธนํ ซึ่งทรัพย์  

ปโลเภตฺวา ประโลมแล้ว  กริสฺสาม จักกระท�า  ปรทาริกกมฺมํ ซึ่งกรรมอันประกอบ

แล้วในภรรยาของบุคคลอื่น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ลูกเศรษฐีอีกคน กล่าวอย่างนี้ว่า “แน่ะสหาย พวกเราจักไม่ท�าอะไรๆ แม้อื่น, เมื่อพวก

เรากล่าวว่า ‘พวกเราจักให้ทรัพย์’ ดังนี้, ธรรมดาว่าพวกผู้หญิงผู้ไม่ปรารถนา ย่อม

ไม่มี, เพราะฉะนั้น พวกเราใช้ทรัพย์ หลอกล่อแล้ว จักท�ากรรมที่ถึงภรรยาของบุคคล

อื่น”

 อปโร วิเสสนะของ เสฏฺฅิิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอว� 

กิริยาวิเสสนะใน อาห  “สมฺม อาลปนะ  มย� สุทธกัตตาใน กริสฺสามๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อ�ฺฃ�ๆ ก็ดี  กิ�ฺจิ ก็ดี วิเสสนะของ กมฺม�ๆ 

อวุตตกัมมะใน กริสฺสาม  นศัพท์ ปฏิเสธะใน กริสฺสาม,  ‘มย� สุทธกัตตาใน ทสฺสามๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ธน� อวุตตกัมมะใน ทสฺสาม’  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะ

ใน วุตฺเตๆ ลักขณะกิริยา  อมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  นามศัพท์ ครหัตถโชตกะ

เข้ากับ อนิจฺฉมานาๆ วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก,  

ตสฺมา เหตวัตถะ  มย� สุทธกัตตาใน กริสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ธน� อวุตต- 

กัมมะใน ปโยเชตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปโลเภตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กริสฺสาม   

ปรทาริกกมฺม� อวุตตกัมมะใน กริสฺสาม”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๘๗. “สาธุ  สาธูติ  สพฺเพ  ตสฺส  กถาย  อฏฺ��สุ ฯ
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 “สาธุ  สาธูติ  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา)  สพฺเพ  (เสฏฺ�ิปุตฺตา)  ตสฺส  (เสฏฺ�ิปุตฺตสฺส) กถาย  อฏฺ��สุ ฯ

 (เสฏฺิปุตฺตา) อ.บุตรของเศรษฐี ท.  สพฺเพ ทั้งปวง  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา) รับพร้อมแล้ว  

อิติ ว่า  “สาธุ อ.ดีละ  สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังนี้  อฏฺฐํสุ ได้ด�ารงอยู่แล้ว  กถาย ในวาจา

เป็นเครื่องกล่าว  ตสฺส  (เสฏฺิปุตฺตสฺส) ของบุตรของเศรษฐีนั้น ฯ

 ลูกเศรษฐีทั้งหมด รับว่า “ดีละๆ” ได้ด�ารงอยู่ในค�าพูดของลูกเศรษฐีนั้น

 สพฺเพ วิเสสนะของ เสฏฺฅิิปุตฺตาๆ สุทธกัตตาใน อฏฺฅิ�สุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สาธุ  

สองบท ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน สมฺปฏิจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อฏฺฅิ�สุ  ตสฺส 

วิเสสนะของ เสฏฺฅิิปุตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน กถายๆ วิสยาธาระใน อฏฺฅิ�สุ ฯ

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

๘๘. เต  ตโต  ปฏฺ�าย  อภิรูปาน�  อิตฺถีน�  ธน�  เปเสตฺวา  วีสติวสฺสสหสฺสานิ  ปรทาริกกมฺม�   

กตฺวา  กาล�  กตฺวา  อวีจิมหานิรเย  นิพฺพตฺตา ฯ  

 เต  (เสฏฺ�ิปุตฺตา)  ตโต  (กาลโต)  ปฏฺ�าย  อภิรูปาน�  อิตฺถีน�  ธน�  เปเสตฺวา  วีสติวสฺสสหสฺสานิ  

ปรทาริกกมฺม�  กตฺวา  กาล�  กตฺวา  อวีจิมหานิรเย  นิพฺพตฺตา ฯ

 เต  (เสฏฺิปุตฺตา) อ.บุตรของเศรษฐี ท. เหล่านั้น  เปเสตฺวา ส่งไปแล้ว  ธนํ ซึ่งทรัพย์  

อิตฺถีนํ แก่หญิง ท.  อภิรูปานํ ผู้มีรูปงาม  ปฏฺาย จ�าเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น  

กตฺวา กระท�าแล้ว  ปรทาริกกมฺมํ ซึ่งกรรมอันประกอบแล้วในภรรยาของบุคคลอื่น   

วีสติวสฺสสหสฺสาน ิ สิ้นพันแห่งปียี่สิบปี ท.  กตฺวา กระท�าแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ   

นิพฺพตฺตา บังเกิดแล้ว  อวีจิมหานิรเย ในนรกใหญ่ชื่อว่าอเวจี ฯ

 ลูกเศรษฐีเหล่านั้น ส่งทรัพย์ไปให้แก่พวกหญิงผู้มีรูปงามทั้งหลาย จ�าเดิมตั้งแต่กาล

นั้น ท�ากรรมที่ถึงภรรยาของบุคคลอื่น สิ้น ๒๐,๐๐๐ ปี ท�ากาละแล้ว บังเกิดในอเวจี

มหานรก

 เต วิเสสนะของ เสฏฺฅิิปุตฺตาๆ สุทธกัตตาใน นิพฺพตฺตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  ตโต  

วิเสสนะของ กาลโตๆ อปาทานใน ปฏฺฅิายๆ กิริยาวิเสสนะใน เปเสตฺวา  อภิรูปาน�  

วิเสสนะของ อิตฺถีน�ๆ สัมปทานใน เปเสตฺวา  ธน� อวุตตกัมมะใน เปเสตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน กตฺวา  วีสติวสฺสสหสฺสานิ อัจจันตสังโยคะใน กตฺวา  ปรทาริกกมฺม� อวุตต- 
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กัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  กาล� อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน นิพฺพตฺตา  อวีจิมหานิรเย วิสยาธาระใน นิพฺพตฺตา ฯ  

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

๘๙. เต  เอก�  พุทฺธนฺตร�  นิรเย  ปจิตฺวา  ตตฺถ  กาล�  กตฺวา  ปกฺกาวเสเสน  สฏฺ�ิโยชนิกาย   

โลหกุมฺภิยา  นิพฺพตฺติตฺวา  ตึสาย  วสฺสสหสฺเสหิ  เหฏฺ�ิมตล�  ปตฺวา  ปุน  ตึสาย   

วสฺสสหสฺเสหิ  กุมฺภิมุข�  ปตฺวา  เอเกก�  คาถ�  วตฺตุกามา  หุตฺวา  วตฺต�ุ  อสกฺโกนฺตา 

เอเกก�  อกฺขร�  วตฺวา  ปุน  ปริวตฺติตฺวา  กุมฺภิเมว  ปวิฏฺ�า,  วเทหิ  มหาราช,  ป�ม�   

เต  กึสทฺโท  นาม  สุโตติ ฯ  

 เต  (เสฏฺ�ิปุตฺตา)  เอก�  พุทฺธนฺตร�  นิรเย  ปจิตฺวา  ตตฺถ  (นิรเย)  กาล�  กตฺวา  ปกฺกาวเสเสน   

สฏฺ�ิโยชนิกาย  โลหกุมฺภิยา  นิพฺพตฺติตฺวา  ตึสาย  วสฺสสหสฺเสหิ  เหฏฺ�ิมตล�  ปตฺวา  ปุน  ตึสาย  

วสฺสสหสฺเสหิ  กุมฺภิมุข�  ปตฺวา  เอเกก�  คาถ�  วตฺตุกามา  หุตฺวา  วตฺต�ุ  อสกฺโกนฺตา  เอเกก�  อกฺขร�  

วตฺวา  ปุน  ปริวตฺติตฺวา  กุมฺภึ  เอว  ปวิฏฺ�า,  (ตฺว�)  วเทหิ  มหาราช,  ป�ม�  เต  กึสทฺโท  นาม   

สุโตติ ฯ  (เริ่มข้อ ๗๘ หน้า ๕๗)

 เต  (เสฏฺิปุตฺตา) อ.บุตรของเศรษฐี ท. เหล่านั้น  ปจิตฺวา ไหม้แล้ว  นิรเย ใน

นรก  เอกํ  พุทฺธนฺตรํ สิ้นพุทธันดรหนึ่ง  กตฺวา กระท�าแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ  ตตฺถ   

(นิรเย) ในนรกนั้น  นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแล้ว  โลหกุมฺภิยา ในนรกชื่อว่าโลหกุมภี  

สฏฺิโยชนิกาย อันประกอบแล้วด้วยโยชน์หกสิบ  ปกฺกาวเสเสน เพราะผลอันสุก

แล้วอันเหลือลง  ปตฺวา ถึงแล้ว  เหฏฺิมตลํ ซึ่งพื้นอันมีในภายใต้  วสฺสสหสฺเสห ิ 

โดยพันแห่งปี ท.  ตึสาย สามสิบ  ปตฺวา ถึงแล้ว  กุมฺภิมุขํ ซึ่งปากแห่งหม้อ   

วสฺสสหสฺเสหิ โดยพันแห่งปี ท.  ตึสาย สามสิบ  ปุน อีก  วตฺตุกามา เป็นผู้ใคร่เพื่อ

อันกล่าว  คาถํ ซึ่งคาถา  เอเกกํ หนึ่งๆ  หุตฺวา เป็นแล้ว  อสกฺโกนฺตา ไม่อาจอยู่   

วตฺตุํ เพื่ออันกล่าว  วตฺวา กล่าวแล้ว  อกฺขรํ ซึ่งอักษร  เอเกกํ หนึ่งๆ  ปริวตฺติตฺวา 

เป็นไปรอบแล้ว  ปุน อีก  ปวิฏฺา เข้าไปแล้ว  กุมฺภึ  เอว สู่หม้อนั่นเทียว,  มหาราช 

ดูก่อนมหาบพิตร  (ตฺวํ) อ.พระองค์  วเทหิ จงกล่าว,  กึสทฺโท  นาม ชื่อ อ.เสียงอะไร  

เต อันพระองค์  สุโต ทรงสดับแล้ว  ปมํ ก่อน”  อิติ ดังนี้ ฯ

  ลูกเศรษฐีเหล่านั้น ไหม้ในนรกสิ้นหนึ่งพุทธันดร ท�ากาละในนรกนั้นแล้ว บังเกิดใน 

โลหกุมภีนรก ที่ประกอบด้วย ๖๐ โยชน์ เพราะวิบากที่เหลือ ถึงพื้นอันมีในภายใต้ 
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โดย ๓๐,๐๐๐ หมื่นปี ถึงปากขอบหม้อ โดย ๓๐,๐๐๐ หมื่นปีอีก ประสงค์จะกล่าวคาถา 

คนละคาถา ไม่อาจเพื่อจะกล่าว กล่าวเพียงคนละหนึ่งอักษร ก็หมุนกลับลงไปอีก 

เข้าไปสู่หม้อนั่นแหละ, ดูก่อนมหาบพิตร พระองค์จงกล่าว, ชื่อว่าเสียงอะไร ที่พระองค์

ทรงสดับแล้วก่อนเถิด”

 เต วิเสสนะของ เสฏฺฅิิปุตฺตาๆ สุทธกัตตาใน ปวิฏฺฅิาๆ กิตบทกัตตุวาจก  เอก� วิเสสนะ 

ของ พุทฺธนฺตร�ๆ อัจจันตสังโยคะใน ปจิตฺวา  นิรเย วิสยาธาระใน ปจิตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน กตฺวา  ตตฺถ วิเสสนะของ นิรเยๆ วิสยาธาระใน กตฺวา   กาล� อวุตตกัมมะใน  

กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิพฺพตฺติตฺวา  ปกฺกาวเสเสน เหตุใน นิพฺพตฺติตฺวา   

สฏฺฅิิโยชนิกาย วิเสสนะของ โลหกุมฺภิยาๆ วิสยาธาระใน นิพฺพตฺติตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน ปตฺวา  ตึสาย วิเสสนะของ วสฺสสหสฺเสหิๆ ตติยาวิเสสนะใน ปตฺวา   

เหฏฺฅิิมตล� สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปตฺวา  ปุน กิริยาวิเสสนะ 

ใน ปตฺวา  ตึสาย วิเสสนะของ วสฺสสหสฺเสหิๆ ตติยาวิเสสนะใน ปตฺวา  กุมฺภิมุข�  

สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  เอเกก� วิเสสนะของ คาถ�ๆ  

อวุตตกัมมะใน วตฺตุกามาๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อสกฺโกนฺตา   

วตฺตุ� ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺโกนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ เสฏฺฅิิปุตฺตา  เอเกก�  

วิเสสนะของ อกฺขร�ๆ อวุตตกัมมะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปริวตฺติตฺวา  ปุนศัพท์ 

กิริยาวิเสสนะใน ปริวตฺติตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปวิฏฺฅิา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

กุมฺภึๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิฏฺฅิา,  มหาราช อาลปนะ  ตฺว� สุทธกัตตาใน วเทหิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก,  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ กึสทฺโทๆ วุตตกัมมะใน สุโตๆ 

กิตบทกัมมวาจก  ปฅิม� กิริยาวิเสสนะใน สุโต  เต อนภิหิตกัตตาใน สุโต”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาหริ ฯ 

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

๙๐. “ทุอิติ  ภนฺเต  สทฺโทติ ฯ

 (ราชา)  “ทุอิติ  ภนฺเต  สทฺโท  (มยา  ปฅิม�  สุโต)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   

สทฺโท. อ.เสียง  ทุอิติ ว่า ‘ทุ’ ดังนี้  (มยา) อันหม่อมฉัน  สุโต ฟัังแล้ว  ปมํ ก่อน”  

อิติ ดังนี้ ฯ
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 พระราชา กราบทูลว่า “เสียงว่า ‘ทุ’ หม่อมฉันฟัังแล้วก่อน พระเจ้าข้า”

 ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ‘ทุ’ สรูปะใน อิติๆ 

ศัพท์ สรูปะใน สทฺโทๆ วุตตกัมมะใน สุโตๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน 

สุโต  ปฅิม� กิริยาวิเสสนะใน สุโต”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๙๑. สตฺถา  เตน  อปริปุณฺณ�  กตฺวา  วุตฺตคาถ�  ปริปุณฺณ�  กตฺวา  ทสฺเสนฺโต  เอวมาห   

 “ทุชฺชีวิตมชีวิมฺหา,   เยสนฺโน  น  ททามฺห  เส  

  วิชฺชมาเนสุ  โภเคสุ   ทีปํ  นากมฺห  อตฺตโนติ ฯ

 สตฺถา  เตน  (สตฺเตน)  อปริปุณฺณ�  กตฺวา  วุตฺตคาถ�  ปริปุณฺณ�  กตฺวา  ทสฺเสนฺโต  เอว�  

อาห   

  “(เต  มย�)  ทุชฺชีวิต�  อชีวิมฺหา,   เยส�  (อมฺหาก�)  โน  น  ททามฺห  เส  

  วิชฺชมาเนสุ  โภเคสุ   ทีปํ  น  อกมฺห  อตฺตโนติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  ทสฺเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  เตน  (สตฺเตน)  วุตฺตคาถํ ซึ่งคาถา 

อันสัตว์นั้น กล่าวแล้ว  กตฺวา กระท�า  อปริปุณฺณํ ให้เป็นคาถาไม่เต็มรอบแล้ว  กตฺวา 

ทรงกระท�า  ปริปุณฺณํ ให้เป็นคาถาเต็มรอบแล้ว  อาห ตรัสแล้ว  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า

“เยสํ  (อมฺหากํ)  โน อ.- แห่งเรา ท. เหล่าใด -เรา ท.  โภเคสุ 

ครั้นเมื่อโภคะ ท.  วิชฺชมาเนสุ มีอยู่  น  ททามฺห  เส ไม่ถวาย

แล้ว  น  อกมฺห ไม่ได้กระท�าแล้ว  ทีปํ ซึ่งที่พึ่ง  อตฺตโน แก่

ตน,  (เต  มยํ) อ.เรา ท. เหล่านั้น  อชีวิมฺหา ได้เป็นอยู่แล้ว  

ทุชฺชีวิตํ เป็นอยู่ชั่ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดา เมื่อทรงแสดงคาถาที่สัตว์นั้นกล่าวแล้ว ท�ายังไม่บริบูรณ์ ทรงท�าให้บริบูรณ์ 

ตรัสอย่างนี้ว่า 

“พวกเราเหล่าใด เมื่อโภคะทั้งหลาย มีอยู่ ไม่ถวายแล้ว ไม่ท�าที่

พึ่งให้แก่ตน, พวกเราเหล่านั้น ได้เป็นอยู่ เป็นอยู่ชั่วช้า” 

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตน วิเสสนะของ สตฺเตนๆ  

อนภิหิตกัตตาใน วุตฺต-  อปริปุณฺณ� วิกติกัมมะใน กตฺวาๆ กิริยาวิเสสใน วุตฺต-   
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วุตฺตคาถ� อวุตตกัมมะใน ทสฺเสนฺโต  ปริปุณฺณ� วิกติกัมมะใน กตฺวาๆ กิริยาวิเสสนะใน 

ทสฺเสนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  เอว� กิริยาวิเสสนะใน อาห

“เต วิเสสนะของ มย�ๆ สุทธกัตตาใน อชีวิมฺหาๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ทุชฺชีวิต� กิริยาวิเสสนะใน อชีวิมฺหา,  เยส� วิเสสนะ

ของ อมฺหาก�ๆ นิทธารณะใน โนๆ นิทธารณียะและสุทธกัตตา 

ใน ททามฺห และ อกมฺห  ททามฺห ก็ดี  อกมฺห ก็ดี อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ททามฺห  เสศัพท์ ปทปูรณะ   

โภเคสุ ลักขณะใน วิชฺชมาเนสุๆ ลักขณกิริยา  ทีปํ อวุตตกัมมะ 

ใน อกมฺห  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อกมฺห  อตฺตโน สัมปทานใน 

อกมฺห”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

๙๒. อถ  ร�ฺโ�  อิมิสฺสา  คาถาย  อตฺถ�  ปกาเสตฺวา  “กินฺเต  มหาราช  ทุติยสทฺโท,   

ตติยสทฺโท,  จตุตฺถสทฺโท  สุโตติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “เอวนฺนามาติ  วุตฺเต,  อวเสส�   

ปริปูเรนฺโต  อาห  

  “สฏฺฅี  วสฺสสหสฺสานิ   ปริปุณฺณานิ  สพฺพโส  

  นิรเย  ปจฺจมานานํ,   กทา  อนฺโต  ภวิสฺสติ ?  

  นตฺถิ  อนฺโต  กุโต  อนฺโต   น  อนฺโต  ปฏิทิสฺสติ;  

  ตทา  หิ  ปกตํ  ปาปํ   มม  ตุยฺหญฺจ  มาริสา ฯ

  โสหํ  นูน  อิโต  คนฺตฺวา   โยนึ  ลทฺธาน  มานุสึ  

  วทญฺญู  สีลสมฺปนฺโน   กาหามิ  กุสลํ  พหุนฺติ ฯ

 อถ  (สตฺถา)  ร�ฺโ�  อิมิสฺสา  คาถาย  อตฺถ�  ปกาเสตฺวา  “กึ  เต  มหาราช  ทุติยสทฺโท  (สุโต),  

(กึ  เต)  ตติยสทฺโท  (สุโต),  (กึ  เต)  จตุตฺถสทฺโท  สุโตติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “เอว�  นาม  (มยา  สทฺโท  

สุโต)”  อิติ  (วจเน  ร�ฺ�า)  วุตฺเต,  อวเสส�  (อตฺถ�)  ปริปูเรนฺโต  อาห  

  “สฏฺฅี  วสฺสสหสฺสานิ   ปริปุณฺณานิ  สพฺพโส  

  นิรเย  ปจฺจมานานํ  (อมฺหากํ)  กทา  อนฺโต  ภวิสฺสติ ?  

  นตฺถิ  อนฺโต,  กุโต  (านโต)  อนฺโต  (ปญฺฃายิสฺสติ),  น  อนฺโต  ปฏิทิสฺสติ;  

  ตทา  หิ  ปกตํ  ปาปํ   มม  (จ)  ตุยฺหํ  จ  มาริสา  (ภวนฺตา) ฯ

  โส  อหํ  นูน  อิโต  (านโต)  คนฺตฺวา  โยนึ  ลทฺธาน  มานุสึ  

  วทญฺญู  สีลสมฺปนฺโน  (หุตฺวา)  กาหามิ  กุสลํ  พหุนฺติ ฯ
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 อถ ครั้งนั้น  (สตฺถา) อ.พระศาสดา  ปกาเสตฺวา ครั้นทรงประกาศแล้ว  อตฺถํ ซึ่งเนื้อ

ความ  อิมิสฺสา  คาถาย แห่งคาถานี้  รญฺโญ ของพระราชา  ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแล้ว  

อิติ ว่า  “มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร  ทุติยสทฺโท อ.เสียงที่สอง  เต อันพระองค์  สุโต 

ทรงสดับแล้ว  กึ อย่างไร,  ตติยสทฺโท อ.เสียงที่สาม  (เต) อันพระองค์  (สุโต) ทรง

สดับแล้ว  (กึ) อย่างไร,  จตุตฺถสทฺโท อ.เสียงที่สี่  (เต) อันพระองค์  สุโต ทรงสดับแล้ว  

(กึ) อย่างไร”  อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อพระด�ารัส  อิติ ว่า  “(สทฺโท) อ.เสียง  (มยา) 

อันหม่อมฉัน  (สุโต) ฟัังแล้ว  เอวํ  นาม ชื่ออย่างนี้”  อิติ ดังนี้  (รญฺญา) อันพระราชา  

วุตฺเต กราบทูลแล้ว,  อวเสสํ  (อตฺถํ)  ปริปูเรนฺโต เมื่อทรง ยังเนื้อความ อันเหลือลง 

ให้เต็มรอบ  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  

“อนฺโต อ.ที่สุด  ภวิสฺสติ จักมี  (อมฺหากํ) แก่เรา ท.   

ปจฺจมานานํ ผู้ไหม้อยู่  นิรเย ในนรก  วสฺสสหสฺสานิ สิ้นพัน

แห่งปี ท.  สฏฺี หกสิบ  ปริปุณฺณานิ อันเต็มรอบแล้ว  สพฺพโส 

โดยอาการทั้งปวง  กทา ในกาลไร? ฯ 

อนฺโต อ.ที่สุด  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  อนฺโต อ.ที่สุด   

(ปญฺญายิสฺสติ) จักปรากฏ  กุโต  (ฅานโต) แต่ที่ไหน?  อนฺโต 

อ.ที่สุด  น  ปฏิทิสฺสติ ย่อมไม่ปรากฏเฉพาะ;  (ภวนฺตา) ดู

ก่อนท่าน ท.  มาริสา ผู้เช่นกับเรา  หิ เพราะว่า  ปาปํ อ.บาป  

มม  (จ) อันเราด้วย  ตุยฺหํ  จ อันท่านด้วย  ปกตํ กระท�าแล้ว  

ตทา ในกาลนั้น ฯ  

โส  อหํ อ.เรานั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อิโต  (านโต) แต่ที่นี้  

ลทฺธาน ได้แล้ว  โยนึ ซึ่งก�าเนิด  มานุสึ อันเป็นของแห่ง

มนุษย์  วทญฺญู เป็นผู้รู้ซึ่งถ้อยค�า  สีลสมฺปนฺโน เป็นผู้ถึง

พร้อมแล้วด้วยศีล  (หุตฺวา) เป็น  กาหามิ จักกระท�า  กุสลํ  

ซึ่งกุศล  พหุํ อันมาก  นูน แน่แท้”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ทีนั้น พระศาสดา ครั้นทรงประกาศเนื้อความแห่งคาถานี้ ของพระราชา ตรัสถามว่า  

“ดูก่อนมหาบพิตร เสียงที่สองที่พระองค์ทรงสดับ อย่างไร ?, เสียงที่สามที่พระองค์

ทรงสดับ อย่างไร ?, เสียงที่สี่ที่พระองค์ทรงสดับ อย่างไร ?”, เมื่อพระราชากราบทูล

ว่า “เสียงที่หม่อมฉันฟัังแล้ว ชื่ออย่างนี้” ดังนี้, เมื่อทรงยังเนื้อความที่เหลือให้บริบูรณ์ 
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จึงตรัสว่า

“ที่สุด จักมีแก่พวกเราผู้ไหม้อยู่ในนรกสิ้น ๖๐,๐๐๐ ปีบริบูรณ์

โดยอาการทั้งปวง ในกาลไร ? 

ที่สุด ย่อมไม่มี, ที่สุด จักปรากฏแต่ที่ไหน ? ที่สุด ย่อมไม่

ปรากฏ, ดูก่อนท่านทั้งหลาย ผู้เช่นกับเรา เพราะว่าบาปที่เรา

และท่านท�าไว้แล้วในคราวนั้น 

เรานั้น ไปจากที่นี้ ได้ก�าเนิดอันเป็นของมนุษย์ เป็นผู้รู้ถ้อยค�า  

ถึงพร้อมด้วยศีล จักท�ากุศลมาก แน่แท้”

 อถ กาลสัตตมี  สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ร�ฺโฃ สามี- 

สัมพันธะใน คาถาย  อิมิสฺสา วิเสสนะของ คาถายๆ สามีสัมพันธะใน อตฺถ�ๆ อวุตต-

กัมมะใน ปกาเสตฺวาๆ ลักขณัตถะ  “มหาราช อาลปนะ  ทุติยสทฺโท วุตตกัมมะใน  

สุโตๆ กิตบทกัมมวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เต อนภิหิตกัตตาใน สุโต,  ตติยสทฺโท  

วุตตกัมมะใน สุโตๆ กิตบทกัมมวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เต อนภิหิตกัตตาใน สุโต,  

จตุตฺถสทฺโท วุตตกัมมะใน สุโตๆ กิตบทกัมมวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เต อนภิหิต-

กัตตาใน สุโต”  อิติศัพท์ อาการะ ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปริปูเรนฺโต,  สทฺโท 

วุตตกัมมะใน สุโตๆ กิตบทกัมมวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ เอว�ๆ กิริยา- 

วิเสสนะใน สุโต  มยา อนภิหิตกัตตาใน สุโต”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน  

วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  ร�ฺฃา อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  อวเสส� วิเสสนะของ อตฺถ�ๆ  

การิตกัมมะใน ปริปูเรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา

“อนฺโต สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สฏฺฅิี  

วิเสสนะของ วสฺสสหสฺสานิๆ อัจจันตสังโยคะใน ปจฺจมานาน�  

ปริปุณฺณานิ วิเสสนะของ วสฺสสหสฺสานิ  สพฺพโส ตติยา- 

วิเสสนะใน ปริปุณฺณานิ  นิรเย วิสยาธาระใน ปจฺจมานาน�ๆ  

วิเสสนะของ อมฺหาก�ๆ สัมปทานใน ภวิสฺสติ  กทา กาลสัตตมี

ใน ภวิสฺสติ ?  

อนฺโต สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก,  อนฺโต สุทธ-

กัตตาใน ป�ฺฃายิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุโต วิเสสนะ

ของ ฅิานโตๆ อปทานใน ป�ฺฃายติ,  อนฺโต สุทธกัตตาใน  
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ปฏิทิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน  

ปฏิทิสฺสติ,  หิศัพท์ เหตุโชตกะ  มาริสา วิเสสนะของ ภวนฺตาๆ 

อาลปนะ  ปาปํ วุตตกัมมะใน ปกต�ๆ กิตบทกัมมวาจก  ตทา 

กาลสัตตมีใน ปกต�  มม ก็ดี  ตุยฺห� ก็ดี ฉัฏฐีอนภิหิตกัตตาใน 

ปกต�  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ มม และ ตุยฺห� ฯ  

โส วิเสสนะของ อห�ๆ สุทธกัตตาใน กาหามิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นูน เอกังสัตถะ  อิโต วิเสสนะของ ฅิานโตๆ  

อปาทานใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ลทฺธาน  โยนึ อวุตต-

กัมมะใน ลทฺธานๆ ปุพพกาลกิริยาใน กาหามิ  มานุสึ วิเสสนะ

ของ โยนึ  วท�ฺ�ู ก็ดี  สีลสมฺปนฺโน ก็ดี วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ 

สมานกาลกิริยาใน กาหามิ  พหุ� วิเสสนะของ กุสล�ๆ อวุตต- 

กัมมะใน กาหามิ”  อิติศัพท์  อาการะใน อาห ฯ 

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

๙๓. ปฏิปาฏิยา  อิมา  คาถา  วตฺวา  อตฺถ�  ปกาเสตฺวา  “อิติ  โข  มหาราช  เต   

จตฺตาโร  ชนา  เอเกก�  คาถ�  วตฺตุกามา  วตฺต�ุ  อสกฺโกนฺตา  เอเกกเมว  อกฺขร�  วตฺวา 

ปุน  ต�  โลหกุมฺภิเมว  ปวิฏฺ�าติ  อาห ฯ  

 (สตฺถา)  ปฏิปาฏิยา  อิมา  คาถา  วตฺวา  อตฺถ�  ปกาเสตฺวา  “อิติ  โข  มหาราช  เต   

จตฺตาโร  ชนา  เอเกก�  คาถ�  วตฺตุกามา  (หุตฺวา)  วตฺต�ุ  อสกฺโกนฺตา  เอเกก�  เอว  อกฺขร�  วตฺวา  

ปุน  ต�  โลหกุมฺภึ  เอว  ปวิฏฺ�าติ  อาห ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  วตฺวา ครั้นตรัสแล้ว  อิมา  คาถา ซึ่งคาถา ท. เหล่านี้   

ปฏิปาฏิยา ตามล�าดับ  ปกาเสตฺวา ทรงประกาศแล้ว  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความ  อาห ตรัส

แล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร  ชนา อ.ชน ท.  จตฺตาโร สี่  เต เหล่า

นั้น  วตฺตุกามา เป็นผู้ใคร่เพื่ออันกล่าว  คาถํ ซึ่งคาถา  เอเกกํ หนึ่งๆ  (หุตฺวา) เป็น   

อสกฺโกนฺตา ไม่อาจอยู่  วตฺตุํ เพื่ออันกล่าว  วตฺวา กล่าวแล้ว  อกฺขรํ ซึ่งอักษร   

เอเกกํ  เอว หนึ่งๆ นั่นเทียว  ปวิฏฺา เข้าไปแล้ว  ตํ  โลหกุมฺภึ  เอว สู่นรกชื่อว่า 

โลหกุมภีนั้นนั่นเทียว  ปุน อีก  อิติ  โข ด้วยประการฉะนี้แล”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดา ครั้นตรัสคาถาเหล่านี้ตามล�าดับแล้ว ทรงประกาศเนื้อความ ตรัสว่า “ดูก่อน
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มหาบพิตร พวกชน ๔ คนเหล่านั้น ประสงค์จะกล่าวคาถา คนละคาถา ไม่สามารถเพื่อ

จะกล่าว กล่าวอักษรหนึ่งๆ เท่านั้น เข้าไปสู่โลหกุมภีนั่นแหละอีก ด้วยประการฉะนี้

แล”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปฏิปาฏิยา ตติยาวิเสสนะใน  

วตฺวา  อิมา วิเสสนะของ คาถาๆ อวุตตกัมมะใน วตฺวาๆ ลักขณัตถะ  อตฺถ� อวุตต- 

กัมมะใน ปกาเสตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “มหาราช อาลปนะ  เต ก็ดี  จตฺตาโร 

ก็ดี วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ปวิฏฺฅิาๆ กิตบทกัตตุวาจก  อิติศัพท์ ปการัตถะ   

โขศัพท์ วจนาลังการะ  เอเกก� วิเสสนะของ คาถ�ๆ อวุตตกัมมะใน วตฺตุกามาๆ  

วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อสกฺโกนฺตา  วตฺตุ� ตุมัตถสัมปทานใน  

อสกฺโกนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ ชนา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เอเกก�ๆ วิเสสนะ 

ของ อกฺขร�ๆ อวุตตกัมมะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปวิฏฺฅิา  ปุนศัพท์ กิริยา- 

วิเสสนะใน ปวิฏฺฅิา  ต� วิเสสนะของ โลหกุมฺภึ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ โลหกุมฺภึๆ 

สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิฏฺฅิา”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๙๔. ร�ฺ�า  กิร  ปเสนทิโกสเลน  ตสฺส  สทฺทสฺส  สุตกาลโต  ปฏฺ�าย  เต  เหฏฺ�า   

ภสฺสนฺตา  เอว  อชฺชาปิ  เอก�  วสฺสสหสฺส�  นาติกฺกมนฺติ ฯ  

 ร�ฺ�า  กิร  ปเสนทิโกสเลน  ตสฺส  สทฺทสฺส  สุตกาลโต  ปฏฺ�าย  เต  (ชนา)  เหฏฺ�า   

ภสฺสนฺตา  เอว  อชฺชาปิ  เอก�  วสฺสสหสฺส�  น  อติกฺกมนฺติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  ภสฺสนฺตา  เอว พลัดตกไปอยู่นั่นเทียว   

เหฏฺา ในภายใต้  ปฏฺาย จ�าเดิม  รญฺญา  ปเสนทิโกสเลน  ตสฺส  สทฺทสฺส   

สุตกาลโต แต่กาล แห่งเสียงนั้น อันพระราชา พระนามว่าปเสนทิโกศล ทรงสดับแล้ว   

น  อติกฺกมนฺติ ย่อมไม่ก้าวล่วง  วสฺสสหสฺส ํ ซึ่งพันแห่งปี  เอกํ หนึ่ง  อชฺชาปิ  

แม้ในวันนี้ ฯ

 ได้ยินว่า พวกชนเหล่านั้น พลัดตกไปในภายใต้นั่นแหละ จ�าเดิมแต่กาลที่เสียงนั้น พระ

เจ้าปเสนทิโกศลทรงสดับแล้ว ย่อมไม่ก้าวล่วงหนึ่งพันปี แม้ในวันนี้

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เต วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน อติกฺกมนฺติๆ อาขยาตบท
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กัตตุวาจก  ร�ฺฃา อนภิหิตกัตตาใน สุต-  ปเสนทิโกสเลน สัญญาวิเสสนะของ ร�ฺฃา  

ตสฺส วิเสสนะของ สทฺทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สุตกาลโตๆ อปาทานใน ปฏฺฅิายๆ  

กิริยาวิเสสนะใน ภสฺสนฺตา  เหฏฺฅิา วิสยาธาระใน ภสฺสนฺตา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้า

กับ ภสฺสนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ ชนา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อชฺชๆ กาล- 

สัตตมีใน อติกฺกมนฺติ  เอก� วิเสสนะของ วสฺสสหสฺส�ๆ อวุตตกัมมะใน อติกฺกมนฺติ   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน อติกฺกมนฺติ ฯ

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

๙๕. ร�ฺโ�  ต�  เทสน�  สุตฺวา  มหาส�เวโค  อุปฺปชฺชิ ฯ

 ร�ฺโ�  ต�  เทสน�  สุตฺวา  มหาส�เวโค  อุปฺปชฺชิ ฯ

 มหาสํเวโค อ.ความสลดพระทัยใหญ่  อุปฺปชฺชิ เกิดขึ้นแล้ว  รญฺโฃ แก่พระราชา   

สุตฺวา เพราะทรงสดับ  ตํ  เทสนํ ซึ่งพระเทศนานั้น ฯ

 ความสลดพระทัยใหญ่ เกิดขึ้นแก่พระราชา เพราะทรงสดับพระเทศนานั้น

 มหาส�เวโค สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ร�ฺโฃ สัมปทานใน  

อุปฺปชฺชิ  ต� วิเสสนะของ เทสน�ๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ เหตุใน อุปฺปชฺชิ ฯ

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

๙๖. โส  “ภาริย�  วติท�  ปรทาริกกมฺม�  นาม,  เอก�  กิร  พุทฺธนฺตร�  อวีจินิรเย  ปจิตฺวา   

ตโต  จุตา  สฏฺ�ิโยชนิกาย  โลหกุมฺภิยา  นิพฺพตฺติตฺวา  อฏฺ�สฏฺ�ิวสฺสสหสฺสานิ   

ปจิตฺวา,  เอว�ปิ  เตส�  ทุกฺขา  มุจฺจนกาโล  น  ป�ฺ�ายติ;  อหมฺปิ  ปรทาเร  สิเนห�   

กตฺวา  สพฺพรตฺตึ  นิทฺท�  น  ลภึ,  อิทานิ  อิโต  ปฏฺ�าย  ปรทาเร  มานส�  น   

พนฺธิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ตถาคต�  อาห  “ภนฺเต  อชฺช  มยา  รตฺติยา  ทีฆภาโว   

�าโตติ ฯ

 โส  (ราชา)  “ภาริย�  วต  อิท�  ปรทาริกกมฺม�  นาม,  (เต  ชนา)  เอก�  กิร  พุทฺธนฺตร�  อวีจินิรเย   

ปจิตฺวา  ตโต  (อวีจินิรยโต)  จุตา  สฏฺ�ิโยชนิกาย  โลหกุมฺภิยา  นิพฺพตฺติตฺวา  อฏฺ�สฏฺ�ิวสฺส- 

สหสฺสานิ  ปจิตฺวา,  เอว�ปิ  เตส�  (ชนาน�)  ทุกฺขา  มุจฺจนกาโล  น  ป�ฺ�ายติ;  อหมฺปิ  ปรทาเร   

สิเนห�  กตฺวา  สพฺพรตฺตึ  นิทฺท�  น  ลภึ,  (อห�)  อิทานิ  อิโต  (กาลโต)  ปฏฺ�าย  ปรทาเร   

มานส�  น  พนฺธิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ตถาคต�  อาห  “ภนฺเต  อชฺช  มยา  รตฺติยา  ทีฆภาโว   
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�าโตติ ฯ

 โส  (ราชา) อ.พระราชานั้น  จินฺเตตฺวา ทรงด�าริแล้ว  อิติ ว่า  “อิทํ  ปรทาริกกมฺมํ  

นาม ชื่อ อ.กรรมอันประกอบในภรรยาของบุคคลอื่นนี้  ภาริยํ  วต หนักหนอ,  กิร 

ได้ยินว่า  (เต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  ปจิตฺวา ไหม้แล้ว  อวีจินิรเย ในนรกชื่อว่า

อเวจี  เอกํ  พุทฺธนฺตรํ สิ้นพุทธันดรหนึ่ง  จุตา เคลื่อนแล้ว  ตโต  (อวีจินิรยโต) จาก

นรกชื่อว่าอเวจีนั้น  นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแล้ว  โลหกุมฺภิยา ในนรกชื่อว่าโลหกุมภี  

สฏฺิโยชนิกาย อันประกอบแล้วด้วยโยชน์หกสิบ  ปจิตฺวา ไหม้แล้ว  อฏฺสฏฺิวสฺส- 

สหสฺสานิ สิ้นพันแห่งปีหกสิบแปด ท.,  มุจฺจนกาโล อ.กาลเป็นที่พ้น  ทุกฺขา จาก

ความทุกข์  เตสํ  (ชนานํ) แห่งชน ท. เหล่านั้น  น  ปญฺญายติ ย่อมไม่ปรากฏ  เอวํ

ปิ แม้อย่างนี้;  อหมฺปิ แม้ อ.เรา  กตฺวา กระท�าแล้ว  สิเนหํ ซึ่งความรัก  ปรทาเร  

ในภรรยาของบุคคลอื่น  น  ลภึ ไม่ได้แล้ว  นิทฺทํ ซึ่งความหลับ  สพฺพรตฺตึ ตลอด

ราตรีทั้งปวง,  อิทานิ ในกาลนี้  (อหํ) อ.เรา  น  พนฺธิสฺสามิ จักไม่ผูก  มานสํ ซึ่งใจ   

ปรทาเร ในภรรยาของบุคคลอื่น  ปฏฺาย จ�าเดิม  อิโต  (กาลโต) แต่กาลนี้”  อิติ ดังนี้  

อาห กราบทูลแล้ว  ตถาคตํ กะพระตถาคต  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  

อชฺช ในวันนี้  รตฺติยา  ทีฆภาโว อ.ความที่- แห่งราตรี -เป็นเวลายาว  มยา อันหม่อม

ฉัน  ญาโต ทราบแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชานั้น ทรงด�าริว่า “ขึ้นชื่อว่ากรรมที่ประกอบในภรรยาของผู้อื่นนี้ หนักหนอ, 

ได้ยินว่า พวกชนเหล่านั้น ไหม้ในอเวจีนรก สิ้นหนึ่งพุทธันดร เคลื่อนจากอเวจีนรก

นั้น บังเกิดในโลหกุมภีนรกที่ประกอบด้วย ๖๐ โยชน์ ไหม้ ๖๘,๐๐๐ ปี, กาลเป็นที่

พ้นจากความทุกข์ แห่งชนเหล่านั้น ย่อมไม่ปรากฏแม้อย่างนี้, แม้เรา ท�าความรัก 

ในภรรยาของผู้อื่น ไม่ได้ความหลับตลอดราตรีทั้งสิ้น, บัดนี้ เราจักไม่ผูกใจในภรรยา

ของผู้อื่น จ�าเดิมแต่กาลนี้” ดังนี้ แล้วกราบทูลพระตถาคตว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  

วันนี้ ความที่ราตรียาวนาน หม่อมฉันทราบแล้ว”

 โส วิเสสนะของ ราชาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “วตศัพท์  

สังเวคัตถะ  ภาริย� ก็ดี  อิท� ก็ดี วิเสสนะของ ปรทาริกกมฺม�  นามศัพท์ สัญญาโชตกะ 

เข้ากับ ปรทาริกกมฺม�ๆ ลิงคัตถะ,  กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เต วิเสสนะของ ชนาๆ  

ปกติกัตตาใน ปจิตฺวาๆ กิริยาปธานนัย  เอก� วิเสสนะของ พุทฺธนฺตร�ๆ อัจจันตสังโยคะ 
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ใน ปจิตฺวา  อวีจินิรเย วิสยาธาระใน ปจิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จุตา  ตโต วิเสสนะ

ของ อวีจินิรยโตๆ อปาทานใน จุตาๆ วิเสสนะของ ชนา  สฏฺฅิิโยชนิกายๆ วิเสสนะของ 

โลหกุมฺภิยาๆ วิสยาธาระใน นิพฺพตฺติตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปจิตฺวา  อฏฺฅิสฏฺฅิิวสฺส-

สหสฺสานิ อัจจันตสังโยคะใน ปจิตฺวา,  มุจฺจนกาโล สุทธกัตตาใน ป�ฺฃายติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เอว�ๆ กิริยาวิเสสนะใน ป�ฺฃายติ   

เตส� วิเสสนะของ ชนาน�ๆ สามีสัมพันธะใน มุจฺจน-  ทุกฺขา อปาทานใน มุจฺจน-   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน ป�ฺฃายติ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อห�ๆ สุทธกัตตาใน  

ลภึๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปรทาเร วิสยาธาระใน สิเนห�ๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ลภึ  สพฺพรตฺตึ อัจจันตสังโยคะใน ลภึ  นิทฺท� อวุตกัมมะใน ลภึ   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน ลภึ,  อห� สุทธกัตตาใน พนฺธิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิทานิ  

กาลัตตมีใน พนฺธิสฺสามิ  อิโต วิเสสนะของ กาลโตๆ อปาทานใน ปฏฺฅิายๆ กิริยา- 

วิเสสนะใน พนฺธิสฺสามิ  ปรทาเร วิสยาธาระ ใน พนธิสฺสามิ  มานส� อวุตตกัมมะ 

ใน พนฺธิสฺสามิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน พนฺธิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อาห  ตถาคต� อกถิตกัมมะใน อาห “ภนฺเต อาลปนะ  ทีฆภาโว  

วุตตกัมมะใน ฃาโตๆ กิตบทกัมมวาจก  อชฺช กาลสัตตมีใน ฃาโต  มยา อนภิหิต- 

กัตตาใน ฃาโต  รตฺติยา ภาวาทิสัมพันธะใน ทีฆภาโว”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๙๗. โสปิ  ปุริโส  ตตฺเถว  นิสินฺโน  ต�  กถ�  สุตฺวา  “ลทฺโธ  เม  พลวปฺปจฺจโยติ  สตฺถาร�   

อาห  “ภนฺเต  ร�ฺ�า  ตาว  อชฺช  รตฺติยา  ทีฆภาโว  �าโต,  อห�  ปน  หีโย  สยเมว   

โยชนสฺส  ทีฆภาว�  อ�ฺ�าสินฺติ ฯ

 โสปิ  ปุริโส  ตตฺถ  เอว  (ฅิาเน)  นิสินฺโน  ต�  กถ�  สุตฺวา  “ลทฺโธ  เม  พลวปฺปจฺจโยติ  (จินฺเตตฺวา)   

สตฺถาร�  อาห  “ภนฺเต  ร�ฺ�า  ตาว  อชฺช  รตฺติยา  ทีฆภาโว  �าโต,  อห�  ปน  หีโย  สย�  เอว   

โยชนสฺส  ทีฆภาว�  อ�ฺ�าสินฺติ ฯ

 โสปิ  ปุริโส อ.บุรุษแม้นั้น  นิสินฺโน นั่งแล้ว  ตตฺถ  เอว  (าเน) ในที่นั้น  สุตฺวา ฟััง

แล้ว  ตํ  กถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวนั้น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “พลวปฺ- 

ปจฺจโย อ.ปัจจัยอันมีก�าลัง  เม อันเรา  ลทฺโธ ได้แล้ว”  อิติ ดังนี้  อาห กราบทูล

แล้ว  สตฺถารํ กะพระศาสดา  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  รตฺติยา  ทีฆ-
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ภาโว อ.ความที่- แห่งราตรี -เป็นเวลายาว  รญฺฃา อันพระราชา  ญาโต ทรงทราบ

แล้ว  อชฺช ในวันนี้  ตาว ก่อน,  ปน ส่วนว่า  อหํ อ.ข้าพระองค์  อญฺญาสึ ได้ทราบ

แล้ว  โยชนสฺส  ทีฆภาวํ ซึ่งความที่- แห่งโยชน์ -เป็นระยะทางยาว  สยํ  เอว ด้วย

ตนเองนั่นเทียว  หีโย ในวันวาน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรุษแม้นั้น นั่งในที่นั้นนั่นแหละ ฟัังถ้อยค�านั้น คิดว่า “ปัจจัยที่มีก�าลัง เราได้แล้ว”  

จึงกราบทูลกะพระศาสดาว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความที่ราตรียาวนาน พระราชา

ทรงทราบแล้วในวันนี้ก่อน, ส่วนข้าพระองค์ ได้ทราบความที่โยชน์ยาวไกล ด้วยตนเอง

ทีเดียว เมื่อวานนี้”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ โสๆ วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตตฺถๆ วิเสสนะของ ฅิาเนๆ วิสยาธาระ 

ใน นิสินฺโนๆ วิเสสนะของ ปุริโส  ต� วิเสสนะของ กถ�ๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “พลวปฺปจฺจโย วุตตกัมมะใน ลทฺโธๆ กิตบทกัมมวาจก  เม  

อนภิหิตกัตตาใน ลทฺโธ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห   

สตฺถาร� อกถิตกัมมะใน อาห  “ภนฺเต อาลปนะ  ทีฆภาโว วุตตกัมมะใน ฃาโตๆ  

กิตบทกัมมวาจก  ร�ฺฃา อนภิหิตกัตตาใน ฃาโต  ตาว กิริยาวิเสสนะใน ฃาโต  อชฺช 

กาลสัตตมีใน ฃาโต  รตฺติยา ภาวาทิสัมพันธะใน ทีฆภาโว,  ปนศัพท์ ปักขันตร- 

โชตกะ  อห� สุทธกัตตาใน อ�ฺฃาสึๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  หีโย กาลสัตตมีใน 

อ�ฺฃาสึ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ สย�ๆ กรณะใน อ�ฺฃาสึ  โยชนสฺส ภาวาทิ- 

สัมพันธะใน ทีฆภาว�ๆ อวุตตกัมมะใน อ�ฺฃาสึ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๙๘. สตฺถา  ทฺวินฺนมฺปิ  กถ�  ส�สนฺเทตฺวา  “เอกจฺจสฺส  รตฺติ  ทีฆา  โหติ,  เอกจฺจสฺส  โยชน�   

ทีฆ�  โหติ,  พาลสฺส  ปน  ส�สาโร  ทีโฆติ  วตฺวา  ธมฺม�  เทเสนฺโต  อิม�  คาถมาห   

 “ทีฆา  ชาครโต  รตฺติ    ทีฆํ  สนฺตสฺส  โยชนํ  

  ทีโฆ  พาลาน  สํสาโร    สทฺธมฺมํ  อวิชานตนฺติ ฯ

 สตฺถา  ทฺวินฺนมฺปิ  (ชนาน�)  กถ�  ส�สนฺเทตฺวา  “เอกจฺจสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  รตฺติ  ทีฆา  โหติ,  เอกจฺจสฺส  

(ปุคฺคลสฺส)  โยชน�  ทีฆ�  โหติ,  พาลสฺส  ปน  ส�สาโร  ทีโฆ  (โหติ)”  อิติ  วตฺวา  ธมฺม�  เทเสนฺโต  

อิม�  คาถ�  อาห  
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  “ทีฆา  (โหติ)  ชาครโต  (ปุคฺคลสฺส)  รตฺติ,    

  ทีฆํ  (โหติ)  สนฺตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  โยชนํ,  

  ทีโฆ  (โหติ)  พาลานํ  สํสาโร  สทฺธมฺมํ  อวิชานตนฺติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  สํสนฺเทตฺวา ทรงเทียบเคียงแล้ว  กถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว  

ทฺวินฺนํปิ  (ชนานํ) ของชน ท. แม้สอง  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “รตฺติ อ.ราตรี   

เอกจฺจสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล บางคน  ทีฆา เป็นเวลาอันยาว  โหติ ย่อมเป็น,  

โยชนํ อ.โยชน์  เอกจฺจสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล บางคน  ทีฆํ เป็นระยะทางยาว  

โหติ ย่อมเป็น,  ปน แต่ว่า  สํสาโร อ.สงสาร  พาลสฺส ของคนพาล  ทีโฆ เป็นสภาพ

ยาว  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  เทเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ธมฺมํ ซึ่งธรรม  อาห ตรัส

แล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถานี้  อิติ ว่า  

“รตฺติ อ.ราตรี  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  ชาครโต ผู้ตื่นอยู่  

ทีฆา เป็นเวลายาว  (โหติ) ย่อมเป็น,  โยชนํ อ.โยชน์  

(ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  สนฺตสฺส ผู้อ่อนล้าอยู่  ทีฆํ เป็นระยะ

ทางยาว  (โหติ) ย่อมเป็น,  สํสาโร อ.สงสาร  พาลานํ ของคน

พาล ท.  อวิชานตํ ผู้ไม่รู้แจ้งอยู่  สทฺธมฺมํ ซึ่งพระสัทธรรม  

ทีโฆ เป็นสภาพยาว  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดา ทรงเทียบเคียงถ้อยค�าแม้ของชนทั้งสอง ตรัสว่า “ราตรีของบุคคลบางคน 

เป็นเวลายาวนาน, โยชน์ของบุคคลบางคน เป็นระยะทางอันยาวไกล, แต่ว่า สงสาร

ของคนพาล เป็นสภาพยาวไกล” ดังนี้ เมื่อทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

“ราตรี ของบุคคลผู้ตื่นอยู่ เป็นเวลาอันยาวนาน, โยชน์ ของ

บุคคลผู้อ่อนล้าอยู่ เป็นระยะทางอันยาวไกล, สงสาร ของพวก

คนพาลผู้ไม่รู้แจ้งพระสัทธรรม เป็นสภาพอันยาวไกล”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ  

ทฺวินฺน�ๆ วิเสสนะของ ชนาน�ๆ สามีสัมพันธะใน กถ�ๆ อวุตตกัมมะใน ส�สนฺเทตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “รตฺติ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกจฺจสฺส 

วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ สามีสัมพันธะใน รตฺติ  ทีฆา วิกติกัตตาใน โหติ,  โยชน� สุทธ- 

กัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกจฺจสฺส วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ สามี- 
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สัมพันธะใน โยชน�  ทีฆ� วิกติกัตตาใน โหติ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  ส�สาโร สุทธกัตตา 

ใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พาลสฺส สามีสัมพันธะใน ส�สาโร  ทีโฆ วิกติกัตตาใน 

โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เทเสนฺโต  ธมฺม� อวุตตกัมมะใน 

เทเสนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  อิม� วิเสสนะของ คาถ�ๆ อวุตตกัมมะใน อาห

“รตฺติ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทีฆา วิกติ-

กัตตาใน โหติ  ชาครโต วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ สามีสัมพันธะ

ใน รตฺติ,  โยชน� สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ทีฆ� วิกติกัตตาใน โหติ  สนฺตสฺส วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ สามี-

สัมพันธะใน โยชน�,  ส�สาโร สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ทีโฆ วิกติกัตตาใน โหติ  พาลาน� สามีสัมพันธะใน 

ส�สาโร  สทฺธมฺม� อวุตตกัมมะใน อวิชานต�ๆ วิเสสนะของ  

พาลาน�”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิม�  คาถ� ฯ 

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

๙๙. ตตฺถ  “ทีฆาติ:  รตฺติ  นาเมสา  ติยามมตฺตา ว,  ชาครนฺตสฺส  ปน  ทีฆา  โหติ   

ทิคุณติคุณา  วิย  หุตฺวา  ขายติ;  ตสฺสา  ทีฆภาว�  อตฺตาน�  มงฺกุณสงฺฆสฺส  ภตฺต�   

กตฺวา  ยาว  สุริยุคฺคมนา  สมฺปริวตฺตก�  เสมาโน  มหากุสีโตปิ  สุโภชน�  ภุ�ฺชิตฺวา   

สิริสยเน  สยมาโน  กามโภคีปิ  น  ชานาติ,  สพฺพรตฺตึ  ปน  ปธาน�  ปทหนฺโต   

โยคาวจโร  จ  ธมฺมกถ�  กเถนฺโต  ธมฺมกถิโก  จ  อาสนสมีเป  นิสีทิตฺวา  ธมฺม�  สุณนฺโต  

จ  สีสโรคาทีหิ  ผุฏฺโ�  วา  หตฺถปาทจฺเฉทาทีนิ  ปตฺโต  วา  เวทนาภิภูโต  จ  รตฺตึ   

มคฺคปฏิปนฺโน  อทฺธิโก  จ  ชานาติ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ทีฆาติ:  (ปทสฺส)  “รตฺติ  นาม  เอสา  ติยามมตฺตา ว  (โหติ),  ชาครนฺตสฺส  ปน  

(ปุคฺคลสฺส  รตฺติ)  ทีฆา  โหติ  ทิคุณติคุณา  วิย  หุตฺวา  ขายติ;  ตสฺสา  (รตฺติยา)  ทีฆภาว�  อตฺตาน�  

มงฺกุณสงฺฆสฺส  ภตฺต�  กตฺวา  ยาว  สุริยุคฺคมนา  สมฺปริวตฺตก�  เสมาโน  มหากุสีโตปิ  (ปุคฺคโล)   

สุโภชน�  ภุ�ฺชิตฺวา  สิริสยเน  สยมาโน  กามโภคีปิ  (ปุคฺคโล)  น  ชานาติ,  สพฺพรตฺตึ  ปน  ปธาน�  

ปทหนฺโต  โยคาวจโร  จ  ธมฺมกถ�  กเถนฺโต  ธมฺมกถิโก  จ  อาสนสมีเป  นิสีทิตฺวา  ธมฺม�  สุณนฺโต  

(ปุคฺคโล)  จ  สีสโรคาทีหิ  (โรเคหิ)  ผุฏฺโ�  วา  หตฺถปาทจฺเฉทาทีนิ  (กมฺมกรณานิ)  ปตฺโต  วา  

เวทนาภิภูโต  (ปุคฺคโล)  จ  รตฺตึ  มคฺคปฏิปนฺโน  อทฺธิโก  (ปุคฺคโล)  จ  ชานาติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ
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 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เอสา  รตฺติ  นาม ชื่อ อ.ราตรีนั่น  ติยามมตฺตา ว 

เป็นเวลามียามสามเป็นประมาณเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น,  ปน แต่ว่า  (รตฺติ) อ.ราตรี  

(ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  ชาครนฺตสฺส ผู้ตื่นอยู่  ทีฆา เป็นเวลายาว  โหติ ย่อมเป็น   

ทิคุณติคุณา  วิย เป็นราวกะเวลาอันคูณด้วยสองหรือคูณด้วยสาม  หุตฺวา เป็น  ขายติ 

ย่อมปรากฏ;  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  มหากุสีโตปิ ผู้เกียจคร้านใหญ่  อตฺตานํ  มงฺกุณ- 

สงฺฆสฺส  ภตฺตํ  กตฺวา  ยาว  สุริยุคฺคมนา  สมฺปริวตฺตกํ  เสมาโน ผู้กระท�าแล้ว ซึ่ง

ตน ให้เป็นเหยื่อ ของหมู่แห่งเรือด นอน กลิ้งเกลือกไปมา เพียงใด แต่การขึ้นไปแห่ง

พระอาทิตย์ก็ดี  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  กามโภคีปิ ผู้บริโภคซึ่งกามโดยปกติ  สุโภชนํ   

ภุญฺชิตฺวา  สิริสยเน  สยมาโน ผู้บริโภคแล้ว ซึ่งโภชนะอันดี นอนอยู่ บนที่เป็นที่นอน

อันเป็นสิริก็ดี  น  ชานาติ ย่อมไม่รู้  ตสฺสา  (รตฺติยา)  ทีฆภาวํ ซึ่งความที่- แห่งราตรี

นั้น -เป็นเวลายาว,  ปน ส่วนว่า  โยคาวจโร อ.พระโยคาวจร  ปทหนฺโต ผู้เริ่มตั้ง

อยู่  ปธานํ ซึ่งความเพียร  สพฺพรตฺตึ ตลอดราตรีทั้งปวง  จ ด้วย  ธมฺมกถิโก อ.พระ 

ธรรมกถึก  กเถนฺโต ผู้กล่าวอยู่  ธมฺมกถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม  (จ) ด้วย  

(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อาสนสมีเป  นิสีทิตฺวา  ธมฺมํ  สุณนฺโต ผู้นั่งฟัังอยู่ ซึ่งธรรม ใน

ที่ใกล้แห่งอาสนะ  จ ด้วย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  สีสโรคาทีหิ  (โรเคหิ)  ผุฏฺโ  วา  

ผู้ อันโรค ท. มีโรคที่ศีรษะเป็นต้น ถูกต้องแล้ว หรือ  หตฺถปาทจฺเฉทาทีนิ  (กมฺม-

กรณานิ)  ปตฺโต  วา หรือว่า ผู้ถึงแล้ว ซึ่งกรรมกรณ์ ท. มีการตัดซึ่งมือและเท้าเป็นต้น  

เวทนาภิภูโต ชื่อว่าผู้อันเวทนาครอบง�าแล้ว  จ ด้วย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อทฺธิโก  

ผู้ไปสู่ทางไกล  มคฺคปฏิปนฺโน ผู้ด�าเนินไปแล้วสู่หนทาง  รตฺตึ ตลอดราตรีี  จ ด้วย  

ชานาติ ย่อมรู้”  (อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ทีฆาติ:  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่า

นั้นหนา -บท ว่า “ทีฆา” ดังนี้เป็นต้น ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “ทีฆา” ความว่า ชื่อว่าราตรีนั่น มีประมาณ ๓ ยามเท่านั้น, 

แต่ว่า ราตรีของบุคคลผู้ตื่นอยู่ เป็นเวลายาวนาน ดุจคูณด้วยสองคูณด้วยสาม ย่อม

ปรากฏ, บุคคลผู้เกียจคร้านใหญ่ ผู้ท�าตนให้เป็นเหยื่อของหมู่เรือด นอนกลิ้งเกลือก

ไปมา จนถึงการขึ้นไปแห่งพระอาทิตยก็ดี บุคคลผู้บริโภคกามโดยปกติก็ดี ผู้บริโภค

โภชนะอันดี นอนบนที่นอนอันเป็นสิริก็ดี ย่อมไม่รู้ความที่ราตรีนั้น เป็นเวลายาวนาน, 

ส่วนพระโยคาวจร ผู้เริ่มตั้งความเพียรตลอดราตรีทั้งปวง และพระธรรมกถึก ผู้กล่าว

ธรรมกถาอยู่ บุคคลผู้นั่งฟัังธรรมในที่ใกล้อาสนะ บุคคลผู้ถูกโรคมีโรคที่ศีรษะเป็นต้น
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กระทบแล้วหรือว่าผู้ถึงกรรมกรณ์ทั้งหลาย มีการตัดมือและเท้าเป็นต้น ชื่อว่าผู้ถูก

เวทนาครอบง�า และบุคคลผู้เดินทางไกล ผู้ด�าเนินไปสู่หนทาง ตลอดราตรี ย่อมรู้”

 ตตฺถ วิเสสนะของ ปเทสุๆ นิทธารณะใน ปทสฺส  “ทีฆา” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน 

ปทสฺสๆ นิทธารณียะและสามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “เอสา วิเสสนะของ รตฺติ  นามศัพท์ 

สัญญาโชตกะเข้ากับ รตฺติๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ ติยามมตฺตาๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  รตฺติ สุทธ-

กัตตาใน โหติ และ ขายติ  โหติ ก็ดี  ขายติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  ชาครนฺตสฺส  

วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ สามีสัมพันธะใน รตฺติ  ทีฆา วิกติกัตตาใน โหติ  ทิคุณติคุณา 

อุปมาวิกติกัตตาใน หุตฺวา  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ ทิคุณติคุณา  หุตฺวา สมาน-

กาลกิริยาใน ขายติ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มหากุสีโต  เสมาโน ก็ดี  มหากุสีโต 

ก็ดี วิเสสนะของ ปุคฺคโล  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ กามโภคี  สยมาโน ก็ดี  กามโภคี  

ก็ดี วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สองบท สุทธกัตตาใน ชานาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ตสฺสา วิเสสนะของ รตฺติยาๆ ภาวาทิสัมพันธะใน ทีฆภาว�ๆ อวุตตกัมมะใน ชานาติ  

อตฺตาน� อวุตตกัมมะใน กตฺวา  มงฺกุณสงฺฆสฺส สามีสัมพันธะใน ภตฺต�ๆ วิกติกัมมะใน 

กตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน เสมาโน  ยาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน เสมาโน  สุริยุคฺคมนา  

อปาทานใน ยาว  สมฺปริวตฺตก� กิริยวิเสสนะใน เสมาโน  สุโภชน� อวุตตกัมมะใน  

ภุ�ฺชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สยมาโน  สิริสยเน วิสยาธาระใน สยมาโน  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน ชานาติ,  ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  โยคาวจโร ก็ดี  ธมฺมกถิโก ก็ดี  ปุคฺคโล 

สามบท ก็ดี สุทธกัตตาใน ชานาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สพฺพรตฺตึ อัจจันตสังโยคะ  

ใน ปทหนฺโต  ปธาน� อวุตตกัมมะใน ปทหนฺโตๆ วิเสสนะของ โยคาวจโร  ธมฺมกถ�  

อวุตตกัมมะใน กเถนฺโตๆ วิเสสนะของ ธมฺมกถิโก  อาสนสมีเป วิสยาธาระใน  

นิสีทิตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน สุณนฺโต  ธมฺม�ๆ อวุตตกัมมะใน สุณนฺโตๆ วิเสสนะ

ของ ปุคฺคโล  สีสโรคาทีหิ วิเสสนะของ โรเคหิๆ อนภิหิตกัตตาใน ผุฏฺโฅิๆ วิเสสนะของ 

ปุคฺคโล  หตฺถปาทจฺเฉทาทีนิ วิเสสนะของ กมฺมกรณานิๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺโตๆ  

ก็ดี  เวทนาภิภูโต ก็ดี วิเสสนะของ ปุคฺคโล  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ  

สีสโรคาทีหิ  ผุฏฺโ� และ หตฺถปาทจฺเฉทาทีนิ  ปตฺโต  เวทนาภิภูโต  รตฺตึ อัจจันต-

สังโยคะใน มคฺคปฏิปนฺโนๆ ก็ดี  อทฺธิโก ก็ดี วิเสสนะของ ปุคฺคโล  จ ห้าศัพท์  

ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ สพฺพรตฺตึ   ปธาน�  ปทหนฺโต  โยคาวจโร,  ธมฺมกถ�  กเถนฺโต  
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ธมฺมกถิโก,  อาสนสมีเป  นิสีทิตฺวา  ธมฺม�  สุณนฺโต,  สีสโรคาทีหิ  ผุฏฺโ�  วา  หตฺถ- 

ปาทจฺเฉทาทีนิ  ปตฺโต  วา  เวทนาภิภูโต และ รตฺตึ  มคฺคปฏิปนฺโน  อทฺธิโก”  อิติศัพท์ 

สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๑๐๐. โยชนนฺติ:  โยชนมฺปิ  จตุคฺคาวุตมตฺตเมว,  สนฺตสฺส  ปน  กิลนฺตสฺส  ทีฆ�  โหติ  ทฺวิคุณ� 

ติคุณ�  วิย  ขายติ ฯ  สกลทิวส�  หิ  มคฺค�  คนฺตฺวา  กิลนฺโต  ปฏิปถ�  อาคจฺฉนฺต�  ทิสฺวา  

“ปุรโต  คาโม  กีวทูโรติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “โยชนนฺติ  วุตฺเต,  โถก�  คนฺตฺวา  อปรมฺปิ   

ปุจฺฉิตฺวา,  เตนาปิ  “โยชนนฺติ  วุตฺเต,  ปุน  โถก�  คนฺตฺวา  อปร�ปิ  ปุจฺฉติ ฯ  โสปิ   

“โยชนนฺติ  วทติ,  เต  ปุจฺฉิตปุจฺฉิตา  “โยชนนฺติ  วทนฺติ;  “ทีฆ�  วติท�  โยชนนฺติ  เอก�  

โยชน�  เทฺว  ตีณิ  โยชนานิ  วิย  ม�ฺ�ติ ฯ

 “โยชนนฺติ:  (ปทสฺส)  “โยชนมฺปิ  จตุคฺคาวุตมตฺต�  เอว  (โหติ),  สนฺตสฺส  ปน  กิลนฺตสฺส  (ปุคฺคลสฺส  

โยชน�)  ทีฆ�  โหติ  ทฺวิคุณ�  ติคุณ�  วิย  (หุตฺวา)  ขายติ ฯ  

 (ปุคฺคโล)  สกลทิวส�  หิ  มคฺค�  คนฺตฺวา  กิลนฺโต  ปฏิปถ�  อาคจฺฉนฺต�  (ปุคฺคล�)  ทิสฺวา  “ปุรโต   

คาโม  กีวทูโร  (โหติ)”  อิติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “โยชนนฺติ  (วจเน  เตน  ปุคฺคเลน)  วุตฺเต,  โถก�  คนฺตฺวา  

อปรมฺปิ  (ปุคฺคล�)  ปุจฺฉิตฺวา,  เตนาปิ  (ปุคฺคเลน)  “โยชนนฺติ  (วจเน)  วุตฺเต,  ปุน  โถก�  คนฺตฺวา  

อปร�ปิ  (ปุคฺคล�)  ปุจฺฉติ ฯ

 โสปิ  (ปุคฺคโล)  “โยชนนฺติ  วทติ,  เต  (ชนา  กิลนฺตปุคฺคเลน)  ปุจฺฉิตปุจฺฉิตา  “โยชนนฺติ   

วทนฺติ;  (โส  กิลนฺตปุคฺคโล)  “ทีฆ�  วต  อิท�  โยชนนฺติ  (จินฺเตตฺวา)  เอก�  โยชน�  เทฺว  ตีณิ   

โยชนานิ  วิย  ม�ฺ�ติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “โยชนมฺปิ แม้ อ.โยชน์  จตุคฺคาวุตมตฺตํ  เอว เป็นระยะ

ทางมีคาวุต ๔ เป็นประมาณนั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น,  ปน แต่ว่า  (โยชนํ) อ.โยชน์  

(ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  สนฺตสฺส ผู้อ่อนล้าแล้ว  กิลนฺตสฺส คือว่า ผู้เหน็ดเหนื่อยแล้ว  

ทีฆํ เป็นระยะทางยาว  โหติ ย่อมเป็น  ทฺวิคุณํ  ติคุณํ  วิย เป็นราวกะว่า คูณด้วยสอง 

คูณด้วยสาม  (หุตฺวา) เป็น  ขายติ คือว่า ย่อมปรากฏ,

 หิ จริงอยู่  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  คนฺตฺวา ไปแล้ว  มคฺคํ สู่หนทาง  สกลทิวสํ ตลอดวัน

ทั้งสิ้น  กิลนฺโต เหน็ดเหนื่อยแล้ว  ทิสฺวา เห็นแล้ว  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล  อาคจฺฉนฺตํ ผู้

มาอยู่  ปฏิปถํ ซึ่งทางสวน  ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  อิติ ว่า  “คาโม อ.หมู่บ้าน  ปุรโต ใน
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ที่ข้างหน้า  กีวทูโร เป็นหมู่บ้านไกลเพียงไร  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้น

เมื่อค�า  อิติ ว่า  “โยชนํ อ.โยชน์”  อิติ ดังนี้  (เตน  ปุคฺคเลน) อันบุคคลนั้น  วุตฺเต 

กล่าวแล้ว,  คนฺตฺวา ไปแล้ว  โถกํ หน่อยหนึ่ง  ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล  

อปรมฺปิ แม้อื่นอีก,  (วจเน) ครั้นเมื่อค�า  อิติ ว่า  “โยชนํ อ.โยชน์”  อิติ ดังนี้  เตนาปิ  

(ปุคฺคเลน) อันบุคคลแม้นั้น  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  คนฺตฺวา ไปแล้ว  โถกํ หน่อยหนึ่ง  

ปุจฺฉติ ย่อมถาม  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล  อปรํปิ แม้อื่น  ปุน อีก, 

 โสปิ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลแม้นั้น  วทติ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  “โยชนํ อ.โยชน์”  อิติ ดังนี้,  

เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  (กิลนฺตปุคฺคเลน)  ปุจฺฉิตา  ปุจฺฉิตา ผู้อันบุคคล 

ผู้เหน็ดเหนื่อยแล้ว ถามแล้ว ถามแล้ว  วทนฺติ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  “โยชนํ อ.โยชน์”  

อิติ ดังนี้;  (โส  กิลนฺตปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้เหน็ดเหนื่อยแล้วนั้น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  

อิติ ว่า  “อิทํ  โยชนํ อ.โยชน์นี้  ทีฆํ  วต ยาวหนอ”  อิติ ดังนี้  มญฺญติ ย่อมส�าคัญ  

เอกํ  โยชนํ ซึ่งโยชน์หนึ่ง  เทฺว  ตีณิ  โยชนานิ  วิย ราวกะ ซึ่งโยชน์ ท. สอง สาม”  

อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “โยชนนฺติ ว่า “โยชน�” ดังนี้เป็นต้น ฯ

 บทว่า “โยชนํ” ความว่า แม้โยชน์ มี ๔ คาวุตเป็นประมาณเท่านั้น, แต่ว่า โยชน์ของ

บุคคลผู้อ่อนล้าแล้ว ผู้เหน็ดเหนื่อยแล้ว เป็นระยะทางที่ยาวไกล ดุจคูณด้วยสอง คูณ

ด้วยสาม ย่อมปรากฏ

 ความจริง บุคคลไปสู่หนทางตลอดวันทั้งสิ้น เหน็ดเหนื่อยแล้ว เห็นบุคคลผู้ก�าลังเดิน

สวนทางมา จึงถามว่า “หมู่บ้านข้างหน้า ไกลเท่าไร”, เมื่อบุคคลนั้น ตอบว่า “หนึ่ง

โยชน์”, ไปได้หน่อยหนึ่ง ก็ถามบุคคลแม้อื่นอีก, แม้เมื่อบุคคลนั้น ก็ตอบว่า “หนึ่ง

โยชน์”, ไปได้หน่อยหนึ่ง ย่อมถามบุคคลแม้อื่นอีก

 บุคคลแม้นั้น ย่อมกล่าวว่า “หนึ่งโยชน์”, พวกชนเหล่านั้น ถูกบุคคลผู้เหน็ดเหนื่อยถาม

แล้วถามเล่า ย่อมกล่าวว่า “หนึ่งโยชน์”, บุคคลผู้เหน็ดเหนื่อยนั้น คิดว่า “โยชน์หนึ่งนี้ 

ยาวไกลหนอ” ย่อมส�าคัญหนึ่งโยชน์ ดุจสองโยชน์ สามโยชน์

 “โยชน�” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ โยชน�ๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ จตุคฺคาวุตมตฺต�ๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  

โยชน� สุทธกัตตาใน โหติ และ ขายติ  โหติ ก็ดี  ขายติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  
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สนฺตสฺส ก็ดี  กิลนฺตสฺส ก็ดี วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ สามีสัมพันธะใน โยชน�  ทีฆ�  

วิกติกัตตาใน โหติ  ทฺวิคุณ� ก็ดี  ติคุณ� ก็ดี อุปมาวิกติกัตตาใน หุตฺวา  วิยศัพท์ อุปมา-

โชตกะเข้ากับ ทฺวิคุณ�  ติคุณ�  หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน ขายติ ฯ

 หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  ปุคฺคโล สุทธกัตตาใน ปุจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

สกลทิวส� อัจจันตสังโยคะใน คนฺตฺวา  มคฺค� สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ สมาน-

กาลกิริยาใน กิลนฺโตๆ วิเสสนะของ ปุริโส  ปฏิปถ� สัมปาปุณียกัมมะใน อาคจฺฉนฺต�ๆ  

วิเสสนะของ ปุคฺคล�ๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิตฺวา  “คาโม  

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุรโต วิสยาธาระใน คาโม  กีวทูโร วิกติ-

กัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา,  “โยชน�  

ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  เตน วิเสสนะของ 

ปุคฺคเลนๆ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  โถก� กิริยาวิเสสนะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

ปุจฺฉิตฺวา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อปร�ๆ วิเสสนะของ ปุคฺคล�ๆ อวุตตกัมมะใน 

ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เตนๆ วิเสสนะของ 

ปุคฺคเลนๆ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต  “โยชน� ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะ

ใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา,  ปุน กิริยาวิเสสนะใน คนฺตฺวา  โถก� กิริยาวิเสสนะใน คนฺตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉติ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อปร�ๆ วิเสสนะของ ปุคฺคล�ๆ 

อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉติ ฯ

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ โสๆ วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน วทติๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  “โยชน� ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน วทติ,  เต วิเสสนะของ ชนาๆ 

สุทธกัตตาใน วทนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กิลนฺตปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน  

ปุจฺฉิตาๆ สองบท วิเสสนะของ ชนา  “โยชน� ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน วทนฺติ,  โส 

วิเสสนะของ กิลนฺตปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน ม�ฺฃติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ทีฆ� ก็ดี  

อิท� ก็ดี วิเสสนะของ โยชน�ๆ ลิงคัตถะ  วตศัพท์ สังเวคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ม�ฺฃติ  เอก� วิเสสนะของ โยชน�ๆ อวุตตกัมมะใน  

ม�ฺฃติ  เทฺว ก็ดี  ตีณิ ก็ดี วิเสสนะของ โยชนานิๆ อุปมาลิงคัตถะ  วิยศัพท์ อุปมา- 

โชตกะเข้ากับ เทฺว  ตีณิ  โยชนานิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ   

 ...............................................................................................................................
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๑๐๑. พาลานนฺติ:  อิธโลกปรโลกตฺถ�  ปน  อชานนฺตาน�  พาลาน�  ส�สารวฏฺฏสฺส  ปริยนฺต� 

กาต�ุ  อสกฺโกนฺตาน�,  ย�  สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิกาทิเภท�  สทฺธมฺม�  �ตฺวา  ส�สารสฺส  อนฺต�   

กโรนฺติ,  ต�  สทฺธมฺม�  อวิชานต�  ส�สาโร  ทีโฆ  นาม  โหติ ฯ  โส  หิ  อตฺตโน  ธมฺมตาย 

เอว  ทีโฆ  นาม ฯ  วุตฺตมฺปิ  เจต�  “อนมตคฺโคย�  ภิกฺขเว  ส�สาโร,  ปุพฺพา  โกฏิ  น   

ป�ฺ�ายตีติ ฯ  พาลาน�  ปน  ปริยนฺต�  กาต�ุ  อสกฺโกนฺตาน�  อติทีโฆเอวาติ ฯ 

 “พาลานนฺติ:  (ปทสฺส)  “อิธโลกปรโลกตฺถ�  ปน  อชานนฺตาน�  พาลาน�  ส�สารวฏฺฏสฺส  ปริยนฺต�  

กาต�ุ  อสกฺโกนฺตาน�,  (อริยา)  ย�  สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิกาทิเภท�  สทฺธมฺม�  �ตฺวา  ส�สารสฺส  อนฺต�   

กโรนฺติ,  ต�  สทฺธมฺม�  อวิชานต�  ส�สาโร  ทีโฆ  นาม  โหติ ฯ  โส  หิ  (ส�สาโร)  อตฺตโน  ธมฺมตาย  

เอว  ทีโฆ  นาม  (โหติ) ฯ  วุตฺตมฺปิ  จ  (ภควตา)  เอต�  (วจน�)  “อนมตคฺโค  อย�  ภิกฺขเว  ส�สาโร,  

ปุพฺพา  โกฏิ  น  ป�ฺ�ายตีติ ฯ  พาลาน�  ปน  (ส�สาโร)  ปริยนฺต�  กาต�ุ  อสกฺโกนฺตาน�  อติทีโฆ

เอว  (โหติ)”  อิติ  (อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “ปน แต่ว่า  สํสาโร อ.สงสาร  พาลานํ ของคนพาล ท.   

อชานนฺตานํ ผู้ไม่รู้อยู่  อิธโลกปรโลกตฺถํ ซึ่งประโยชน์ในโลกนี้และในโลกอื่น   

อสกฺโกนฺตานํ คือว่า ผู้ไม่อาจอยู่  กาตุํ เพื่ออันกระท�า  ปริยนฺตํ ซึ่งที่สุดรอบ   

สํสารวฏฺฏสฺส แห่งสังสารวัฏ  อวิชานตํ ชื่อว่าผู้ไม่รู้แจ้งอยู่  ตํ  สทฺธมฺมํ ซึ่ง-,   

(อริยา) อ.พระอริยเจ้า ท.  ญตฺวา รู้แล้ว  สทฺธมฺมํ ซึ่งพระสัทธรรม  สตฺตตฺตึส- 

โพธิปกฺขิกาทิเภทํ อันต่างด้วยธรรมอันมีในฝักฝ่ายแห่งพระปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ 

๓๗ ประการเป็นต้น  ยํ ใด  กโรนฺติ ย่อมกระท�า  อนฺตํ ซึ่งที่สุด  สํสารสฺส แห่งสงสาร,  

-พระสัทธรรมนั้น  ทีโฆ  นาม ชื่อว่าเป็นสภาพยาว  โหติ ย่อมเป็น ฯ  หิ จริงอยู่  โส  

(สํสาโร) อ.สงสารนั้น  ทีโฆ  นาม ชื่อว่าเป็นสภาพยาว  ธมฺมตาย  เอว ตามธรรมดา  

อตฺตโน ของตนนั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 จ จริงอยู่  เอตํ  (วจนํ) อ.พระด�ารัสนั่น  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อยํ   

สํสาโร อ.สงสารนี้  อนมตคฺโค มีเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลตามไปอยู่รู้ไม่ได้แล้ว,  

ปุพฺพา อ.เบื้องต้น  โกฏิ อ.ที่สุด  น  ปญฺญายติ ย่อมไม่ปรากฏ”  อิติ ดังนี้  (ภควตา) 

อันพระผู้มีพระภาค  วุตฺตมฺปิ แม้ตรัสแล้ว ฯ

 ปน แต่ว่า  (สํสาโร) อ.สงสาร  พาลานํ ของคนพาล ท.  อสกฺโกนฺตานํ ผู้ไม่อาจอยู่  

กาตุํ เพื่ออันกระท�า  ปริยนฺตํ ซึ่งที่สุดรอบ  อติทีโฆ  เอว เป็นสภาพยาวยิ่งนั่นเทียว  
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(โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “พาลานนฺติ ว่า “พาลาน�” ดังนี้เป็นต้น 

ฯ

 บทว่า “พาลานํ” ความว่า ก็สงสารของพวกคนพาล ผู้ไม่รู้ประโยชน์ในโลกนี้และ

ประโยชน์ในโลกอื่น คือผู้ไม่อาจเพื่อจะท�าที่สุดแห่งสังสารวัฏ ชื่อว่าผู้ไม่รู้พระสัทธรรม

ที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย รู้พระสัทธรรมอันต่างด้วยโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการเป็นต้น 

ย่อมท�าที่สุดแห่งสงสาร ชื่อว่าเป็นสภาพยาวไกล, ความจริง สงสาร ชื่อว่าเป็นสภาพ

ยาวไกล ตามธรรมดาของตนนั่นแหละ

 จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสพระด�ารัสแม้นั่นว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้  

มีเบื้องต้นและที่สุดที่บุคคลตามไปอยู่รู้ไม่ได้แล้ว, เบื้องต้น ที่สุด ย่อมไม่ปรากฏ”

 แต่สงสารของพวกคนพาล ผู้ไม่อาจเพื่อจะท�าที่สุดรอบ เป็นสภาพอันยาวไกลยิ่งนั่น

แหละ

 “พาลาน�” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “ปนศัพท์  

วากยารัมภโชตกะ  ส�สาโร สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิธโลก- 

ปรโลกตฺถ� อวุตตกัมมะใน อชานนฺตาน�ๆ วิเสสนะของ พาลาน�ๆ สามีสัมพันธะใน  

ส�สาโร  ส�สารวฏฺฏสฺส สามีสัมพันธะใน ปริยนฺต�ๆ อวุตตกัมมะใน กาตุ�ๆ ตุมัตถสัมปทาน

ใน อสกฺโกนฺตาน�ๆ วิเสสนะของ พาลาน�,  อริยา สุทธกัตตาใน กโรนฺติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ย� ก็ดี  สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิกาทิเภท� ก็ดี วิเสสนะของ สทฺธมฺม�ๆ อวุตต- 

กัมมะใน ฃตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กโรนฺติ  ส�สารสฺส สามีสัมพันธะใน อนฺต�ๆ  

อวุตตกัมมะใน กโรนฺติ,  ต� วิเสสนะของ สทฺธมฺม�ๆ อวุตตกัมมะใน อชานต�ๆ วิเสสนะ

ของ พาลาน�  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ทีโฆๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  หิศัพท์ ทัฬหี-

กรณโชตกะ  โส วิเสสนะของ ส�สาโรๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อตฺตโน สามีสัมพันธะใน ธมฺมตาย  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ธมฺมตายๆ ตติยา- 

วิเสสนะใน ทีโฆ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ทีโฆๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  จศัพท์ 

ทัฬหีกรณโชตกะ  เอต� วิเสสนะของ วจน�ๆ วุตตกัมมะใน วุตฺต�ๆ กิตบทกัมมวาจก   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ วุตฺต�  ภควตา อนภิหิตกัตตาใน วุตฺต�  “ภิกฺขเว อาลปนะ   

อนมตคฺโค ก็ดี  อย� ก็ดี วิเสสนะของ ส�สาโรๆ ลิงคัตถะ,  ปุพฺพา ก็ดี  โกฏิ ก็ดี สุทธ- 

กัตตาใน ป�ฺฃายติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ป�ฺฃายติ”  อิติศัพท์ 
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สรูปะใน เอต�  วจน�,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  ส�สาโร สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  พาลาน� สามีสัมพันธะใน ส�สาโร  ปริยตฺต� อวุตตกัมมะใน กาตุ�ๆ ตุมัตถ- 

สัมปทานใน อสกฺโกนฺตาน�ๆ วิเสสนะของ พาลาน�  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

อติทีโฆๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๑๐๒. เทสนาวสาเน  โส  ปุริโส  โสตาปตฺติผล�  ปตฺโต ฯ

 เทสนาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระเทศนา  โส  ปุริโส อ.บุรุษนั้น  ปตฺโต 

บรรลุแล้ว  โสตาปตฺติผลํ ซึ่งโสดาปัตติผล ฯ

 ในเวลาจบพระเทศนา บุรุษนั้น บรรลุโสดาปัตติผล

 เทสนาวสาเน กาลสัตตมีใน ปตฺโต  โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน ปตฺโตๆ  

กิตบทกัตตุวาจก  โสตาปตฺติผล� สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺโต ฯ

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

๑๐๓. อ�ฺเ�ปิ  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปตฺตา ฯ  

 อ�ฺเ�ปิ  พหู  (ชนา)  โสตาปตฺติผลาทีนิ  (อริยผลานิ)  ปตฺตา ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.   พหู มาก  อญฺเญปิ แม้เหล่าอื่น  ปตฺตา บรรลุแล้ว  (อริยผลานิ)  

ซึ่งอริยผล ท.  โสตาปตฺติผลาทีนิ มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ฯ

 พวกชนจ�านวนมากแม้เหล่าอื่น บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อ�ฺเฃๆ ก็ดี  พหู ก็ดี วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน 

ปตฺตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  โสตาปตฺติผลาทีนิ วิเสสนะของ อริยผลานิๆ สัมปาปุณีย-

กัมมะใน ปตฺตา ฯ 

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

๑๐๔. มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  เทสนา  ชาตาติ ฯ

 เทสนา อ.พระเทศนา  สาตฺถิกา เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์  ชาตา 

เกิดแล้ว  มหาชนสฺส แก่มหาชน  อิติ ดังนี้แล ฯ
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 พระเทศนา เป็นเทศนามีประโยชน์ เกิดแก่มหาชน ดังนี้แล

 เทสนา สุทธกัตตาใน ชาตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  มหาชนสฺส สัมปทานใน ชาตา   

สาตฺถิกา วิกติกัตตาใน ชาตา  อิติศัพท์ สมาปนะ ฯ 

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

๑๐๕. ราชา  สตฺถาร�  วนฺทิตฺวา  คจฺฉนฺโต ว  เต  สตฺเต  พนฺธนา  โมเจสิ ฯ  

 ราชา  สตฺถาร�  วนฺทิตฺวา  คจฺฉนฺโต ว  (ราชปุริส�)  เต  สตฺเต  พนฺธนา  โมเจสิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  คจฺฉนฺโต ว 

เมื่อเสด็จไป  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  โมเจสิ ให้แก้แล้ว  เต  สตฺเต ซึ่งสัตว์ ท. 

เหล่านั้น  พนฺธนา จากเครื่องผูก ฯ

 พระราชา ถวายบังคมพระศาสดา เมื่อเสด็จไป รับสั่งให้ราชบุรุษให้แก้พวกสัตว์เหล่า

นั้น จากเครื่องผูก

 ราชา เหตุกัตตาใน โมเจสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  สตฺถาร� อวุตตกัมมะใน  

วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คจฺฉนฺโต  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ คจฺฉนฺโตๆ  

อัพภันตรกิริยาของ ราชา  ราชปุริส� การิตกัมมะใน โมเจสิ  เต วิเสสนะของ สตฺเตๆ 

อวุตตกัมมะใน โมเจสิ  พนฺธนา อปาทานใน โมเจสิ ฯ

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

๑๐๖. ตตฺถ  อิตฺถีปุริสา  พนฺธนา  มุตฺตา  สีส�  นหาตฺวา  สกานิ  เคหานิ  คจฺฉนฺตา   

“จิร�ฺชีวตุ  โน  อยฺยา  มลฺลิกา  เทวี,  ย�  นิสฺสาย  ชีวิต�  ลภิมฺหาติ  มลฺลิกาย  คุณ�   

กถยึสุ ฯ

   ตตฺถ  (มนุสฺสสตฺเตสุ)  อิตฺถีปุริสา  พนฺธนา  มุตฺตา  สีส�  นหาตฺวา  สกานิ  เคหานิ  คจฺฉนฺตา  “จิร�  

ชีวตุ  (สา)  โน  อยฺยา  มลฺลิกา  เทวี,  (มย�)  ย�  (มลฺลิกาเทวึ)  นิสฺสาย  ชีวิต�  ลภิมฺหาติ  มลฺลิกาย  

คุณ�  กถยึสุ ฯ

 ตตฺถ  (มนุสฺสสตฺเตสุ)  อิตฺถีปุริสา อ.- ในมนุษย์และสัตว์ ท. เหล่านั้นหนา -หญิงและ

บุรุษ ท.  มุตฺตา พ้นแล้ว  พนฺธนา จากเครื่องผูก  นหาตฺวา อาบแล้ว  สีสํ ซึ่งศีรษะ  

คจฺฉนฺตา ไปอยู่  เคหานิ สู่เรือน ท.  สกานิ อันเป็นของตน  กถยึสุ กล่าวแล้ว  คุณํ 



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓340 [๕.พาล

ซึ่งคุณ  มลฺลิกาย ของพระนางมัลลิกา  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  ลภิมฺหา ได้แล้ว   

ชีวิตํ ซึ่งชีวิต  นิสฺสาย เพราะอาศัย  ยํ  (มลฺลิกาเทวึ) ซึ่งพระเทวีพระนามว่ามัลลิกา

ใด,  เทวี อ.พระเทวี  มลฺลิกา พระนามว่ามัลลิกา  อยฺยา ผู้เป็นผู้เจ้า  โน ของเรา ท.  

(สา) นั้น  ชีวตุ จงทรงพระชนม์อยู่  จิรํ ตลอดกาลนานเถิด”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บรรดามนุษย์และสัตว์เหล่านั้น พวกหญิงและชาย พ้นจากเครื่องผูก อาบศีรษะ ไป

สู่เรือนของตนๆ กล่าวคุณของพระนางมัลลิกาว่า “พวกเราได้ชีวิต เพราะอาศัย 

พระนางมัลลิกาเทวีใด, พระนางมัลลิกาเทวี ผู้เป็นเจ้าของพวกเรานั้น จงทรงพระชนม์

อยู่ตลอดกาลนาน” ดังนี้

 ตตฺถ วิเสสนะของ มนุสฺสสตฺเตสุๆ นิทธารณะใน อิตฺถีปุริสาๆ นิทธารณียะและสุทธ- 

กัตตาใน กถยึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พนฺธนา อปาทานใน มุตฺตาๆ วิเสสนะของ 

อิตฺถีปุริสา  สีส� อวุตตกัมมะใน นหาตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คจฺฉนฺตา  สกานิ วิเสสนะ

ของ เคหานิๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ อิตฺถีปุริสา  “สา ก็ดี  

อยฺยา ก็ดี วิเสสนะของ เทวี  มลฺลิกา สัญญาวิเสสนะของ เทวีๆ สุทธกัตตาใน ชีวตุๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  จิิร� อัจจันตสังโยคะใน ชีวตุ  โน สามีสัมพันธะใน อยฺยา,  มย� 

สุทธกัตตาใน ลภิมฺหาๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ย� วิเสสนะของ มลฺลิกาเทวึๆ อวุตต-

กัมมะใน นิสฺสายๆ ปุพพกาลกิริยาใน ลภิมฺหา  ชีวิต� อวุตตกัมมะใน ลภิมฺหา”  อิติศัพท์ 

อาการะใน กถยึสุ  มลฺลิกาย สามีสัมพันธะใน คุณ�ๆ อวุตตกัมมะใน กถยึสุ ฯ

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

๑๐๗. สายณฺหสมเย  ธมฺมสภาย�  กถ�  สมุฏฺ�าเปสุ�  “อโห  ปณฺฑิตา  วตาย�  มลฺลิกา  อตฺตโน   

ป�ฺ��  นิสฺสาย  เอตฺตกสฺส  ชนสฺส  ชีวิตทาน�  อทาสีติ ฯ  

 (ภิกฺขู)  สายณฺหสมเย  ธมฺมสภาย�  กถ�  สมุฏฺ�าเปสุ�  “อโห  ปณฺฑิตา  วต  อย�  มลฺลิกา  อตฺตโน  

ป�ฺ��  นิสฺสาย  เอตฺตกสฺส  ชนสฺส  ชีวิตทาน�  อทาสีติ ฯ

 สายณฺหสมเย ในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  กถํ ยังวาจาเป็นเครื่อง

กล่าว  อิติ ว่า  “อโห โอ  อยํ  มลฺลิกา อ.พระนางมัลลิกานี้  ปณฺฑิตา  วต ทรงฉลาด

หนอ  นิสฺสาย ทรงอาศัยแล้ว  ปญฺญํ ซึ่งพระปัญญา  อตฺตโน ของพระองค์  อทาสิ 

ได้พระราชาทานแล้ว  ชีวิตทานํ พระราชทานซึ่งชีวิต  ชนสฺส แก่ชน  เอตฺตกสฺส มี

ประมาณเท่านี้”  อิติ ดังนี้  สมุฏฺาเปสุํ ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว  ธมฺมสภายํ ในโรงเป็นที่
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กล่าวกับเป็นที่แสดงซึ่งธรรม ฯ

 ในเวลาเย็น พวกภิกษุสนทนากันที่ธรรมสภาว่า “โอ พระนางมัลลิกานี้ ทรงฉลาดหนอ 

ทรงอาศัยพระปัญญาของพระองค์ ได้พระราชทานชีวิตแก่ชนมีประมาณเท่านี้”

 ภิกฺขู เหตุกัตตาใน สมุฏฺฅิาเปสุ�ๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  สายณฺหสมเย กาลสัตตมี

ใน สมุฏฺฅิาเปสุ�  ธมฺมสภาย� วิสยาธาระใน สมุฏฺฅิาเปสุ�  กถ� การิตกัมมะใน สมุฏฺฅิาเปสุ�   

“อโห อัจฉริยัตถะ  วตศัพท์ อัจฉริยัตถะ  ปณฺฑิตา ก็ดี  อย� ก็ดี วิเสสนะของ มลฺลิกาๆ  

สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน ป�ฺฃ�ๆ 

อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ สมานกาลกิริยาใน อทาสิ  เอตฺตกสฺส วิเสสนของ ชนสฺสๆ 

สัมปทานใน อทาสิ  ชีวิตทาน� กิิริยาวิเสสนะใน อทาสิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน กถ� ฯ

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

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

“อิมาย  นามาติ  วุตฺเต,  “น  ภิกฺขเว  มลฺลิกา  อิทาเนว  อตฺตโน  ป�ฺ��  นิสฺสาย   

มหาชนสฺส  ชีวิตทาน�  เทติ,  ปุพฺเพปิ  อทาสิเยวาติ  วตฺวา  ตมตฺถ�  ปกาเสนฺโต  อตีต�   

อาหริ:

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

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

“น  ภิกฺขเว  มลฺลิกา  อิทานิ  เอว  อตฺตโน  ป�ฺ��  นิสฺสาย  มหาชนสฺส  ชีวิตทาน�  เทติ,   

ปุพฺเพปิ  (มลฺลิกา  อตฺตโน  ป�ฺ��  นิสฺสาย  มหาชนสฺส  ชีวิตทาน�)  อทาสิเยวาติ  วตฺวา  ต�  อตฺถ�   

ปกาเสนฺโต  อตีต�  (วตฺถุ�)  อาหริ:

 สตฺถา อ.พระศาสดา  อาคนฺตฺวา เสด็จมาแล้ว  ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  

“ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  สนฺนิสินฺนา เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว  

กถาย ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว  กาย  นุ อะไรหนอ  อตฺถ ย่อมมี  เอตรหิ ในกาล

นี้”  อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อค�า  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.ข้าพระองค์ ท.  สนฺนิสินฺนา 

เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว  กถาย ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว  อิมาย  นาม ชื่อนี้  อมฺห 

ย่อมมี  เอตรหิ ในกาลนี้”  อิติ ดังนี้   (เตหิ  ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท. เหล่านั้น  วุตฺเต 

กราบทูลแล้ว,  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  มลฺลิกา อ.พระนาง
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มัลลิกา  นิสฺสาย ทรงอาศัยแล้ว  ปญฺฃํ ซึ่งพระปัญญา  อตฺตโน ของพระองค์  เทติ 

ย่อมพระราชทาน   ชีวิตทานํ พระราชทานซึ่งชีวิต  มหาชนสฺส แก่มหาชน  อิทานิ  

เอว ในกาลนี้นั่นเทียว  น หามิได้,  (มลฺลิกา) อ.พระนางมัลลิกา  นิสฺสาย ทรงอาศัย

แล้ว  ปญฺฃํ ซึ่งพระปัญญา  อตฺตโน ของพระองค์  อทาสิ  เอว พระราชทานแล้วนั่น

เทียว   ชีวิตทานํ พระราชทานซึ่งชีวิต  มหาชนสฺส แก่มหาชน  ปุพฺเพปิ แม้ในกาล

ก่อน”  อิติ ดังนี้  ปกาเสนฺโต เมื่อทรงประกาศ  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  อาหริ ทรง

น�ามาแล้ว  อตีตํ  (วตฺถุํ) ซึ่งเรื่อง อันเป็นไปล่วงแล้ว  อิติ ว่า

 พระศาสดา เสด็จมา ตรัสถามว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่อง

อะไรหนอ ย่อมมีในบัดนี้”, เมื่อพวกภิกษุเหล่านั้น กราบทูลว่า “ด้วยเรื่องชื่อนี้” ดังนี้,  

ก็ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระนางมัลลิกา ทรงอาศัยพระปัญญาของพระองค์ ย่อม

พระราชทานชีวิตแก่มหาชน ในบัดนี้เท่านั้น ก็หาไม่, แม้ในกาลก่อน พระนางมัลลิกา 

ทรงอาศัยพระปัญญาของพระองค์ ได้พระราชทานชีวิตแล้วนั่นแหละแก่มหาชน” ดังนี้ 

เมื่อทรงประกาศเนื้อความนั้น ทรงน�าอดีตนิทานมาว่า

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาคนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน 

ปุจฺฉิตฺวา  “ภิกฺขเว อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กาย 

วิเสสนะของ กถาย  นุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เอตรหิ กาลสัตตมีใน อตฺถ  กถาย กรณะใน 

สนฺนิสินฺนาๆ วิกติกัตตาใน อตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิิริยาใน 

วตฺวา,  “มย� สุทธกัตตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตรหิ กาลสัตตมีใน อมฺห  

นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ อิมายๆ วิเสสนะของ กถายๆ กรณะใน สนฺนิสินฺนาๆ 

วิกติกัตตาใน อมฺห”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  เตหิ 

วิเสสนะของ ภิกฺขูหิๆ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  “ภิกฺขเว อาลปนะ  มลฺลิกา สุทธกัตตา  

ใน เทติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อิทานิๆ กาลสัตตมี

ใน เทติ  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน ป�ฺฃ�ๆ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ สมานกาลกิริยา

ใน เทติ  มหาชนสฺส สัมปทานใน เทติ  ชีวิตทาน� กิริยาวิเสสนะใน เทติ,  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ ปุพฺเพๆ กาลสัตตมีใน อทาสิ  มลฺลิกา สุทธกัตตาใน อทาสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน ป�ฺฃ�ๆ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ 

สมานกาลกิริยาใน อทาสิ  มหาชนสฺส สัมปทานใน อทาสิ  ชีวิตทาน� กิริยาวิเสสนะใน 



343วรรค] ๑. เร่�องบุุรุษคนใดคนหน่�ง

อทาสิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อทาสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน ปกาเสนฺโต  ต� วิเสสนะของ อตฺถ�ๆ อวุตตกัมมะใน ปกาเสนฺโตๆ อัพภันตรกิริยา 

ของ สตฺถา  อตีต� วิเสสนะของ วตฺถุ�ๆ อวุตตกัมมะใน อาหริ ฯ

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

๑๐๙. อตีเต  พาราณสีร�ฺโ�  ปุตฺโต  เอก�  นิโคฺรธรุกฺข�  อุปสงฺกมิตฺวา  ตตฺถ  นิพฺพตฺตาย   

เทวตาย  อายาจิ  “สามิ  เทวราช  อิมสฺมึ  ชมฺพุทีเป  เอกสตราชาโน  เอกสต- 

อคฺคมเหสิโย,  สจาห�  ปิตุ  อจฺจเยน  รชฺช�  ลภิสฺสามิ,  เอเตส�  คลโลหิเตน  พลึ   

กริสฺสามีติ ฯ

 อตีเต  พาราณสีร�ฺโ�  ปุตฺโต  เอก�  นิโคฺรธรุกฺข�  อุปสงฺกมิตฺวา  ตตฺถ  (นิโคฺรธรุกฺเข)  นิพฺพตฺตาย  

เทวตาย  อายาจิ  “สามิ  เทวราช  อิมสฺมึ  ชมฺพุทีเป  เอกสตราชาโน  เอกสตอคฺคมเหสิโย  (สนฺติ),  

สเจ  อห�  ปิตุ  อจฺจเยน  รชฺช�  ลภิสฺสามิ,  (อห�)  เอเตส�  (ราชูน�)  คลโลหิเตน  พลึ  กริสฺสามีติ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  ปุตฺโต อ.พระโอรส  พาราณสีรญฺโญ ของพระราชา

แห่งเมืองพาราณสี  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไปหาแล้ว  นิโคฺรธรุกฺขํ สู่ต้นไทร  เอกํ ต้น

หนึ่ง  อายาจิ ทรงอ้อนวอนแล้ว  เทวตาย ต่อเทวดา  นิพฺพตฺตาย ผู้บังเกิดแล้ว  ตตฺถ  

(นิโคฺรธรุกฺเข) ที่ต้นไทรนั้น  อิติ ว่า  “เทวราช ข้าแต่เทวราช  สามิ ผู้เป็นเจ้านาย  

เอกสตราชาโน อ.พระราชาหนึ่งร้อยเอ็ด ท.  เอกสตอคฺคมเหสิโย อ.พระอัครมเหสี

หนึ่งร้อยเอ็ด ท.  อิมสฺมึ  ชมฺพุทีเป ในชมพูทวีปนี้  (สนฺติ) มีอยู่,  สเจ ถ้าว่า  อหํ 

อ.ข้าพเจ้า  ลภิสฺสามิ จักได้  รชฺชํ ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  อจฺจเยน ในกาลอัน

ล่วงไป  ปิตุ แห่งพระราชบิดาไซร้,  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  กริสฺสามิ จักกระท�า  พลึ ซึ่ง 

พลีกรรม  คลโลหิเตน ด้วยเลือดในพระศอ  เอเตสํ  (ราชูนํ) ของพระราชา ท. เหล่า

นั่น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในอดีตกาล พระโอรสของพระเจ้าพาราณสี เข้าไปสู่ต้นไทรต้นหนึ่ง ทรงอ้อนวอนต่อ

เทวดาผู้บังเกิดที่ต้นไทรนั้นว่า “ข้าแต่เทวราชผู้เป็นนาย พระราชา ๑๐๑ พระองค์ 

พระอัครมเหสี ๑๐๑ พระองค์ ในชมพูทวีป มีอยู่, ถ้าข้าพเจ้า จักได้ความเป็นพระราชา 

ในกาลเป็นที่ล่วงไปแห่งพระราชบิดาไซร้, ข้าพเจ้าจักท�าพลีกรรมด้วยเลือดในพระศอ

ของพระราชาเหล่านั่น” 
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 อตีเต กาลสัตตมีใน อายาจิ  ปุตฺโต สุทธกัตตาใน อายาจิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

พาราณสีร�ฺโฃ สามีสัมพันธะใน ปุตฺโต  เอก� วิเสสนะของ นิโคฺรธรุกฺข� สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อายาจิ  ตตฺถ วิเสสนะของ นิโคฺรธรุกฺเขๆ  

วิสยาธาระใน นิพฺพตฺตายๆ วิเสสนะของ เทวตายๆ สัมปทานใน อายาจิ  “สามิ  

วิเสสนะของ เทวราชๆ อาลปนะ  เอกสตราชาโน ก็ดี  เอกสตอคฺคมเหสิโย ก็ดี สุทธ-

กัตตาใน สนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ ชมฺพุทีเปๆ วิสยาธาระใน 

เอกสตราชาโน,  สเจศัพท์ ปริกัปปัตถะ  อห� สุทธกัตตาใน ลภิสฺสามิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ปิตุ สามีสัมพันธะใน อจฺจเยนๆ ตติยากาลสัตตมีใน ลภิสฺสามิ  รชฺช� อวุตต- 

กัมมะใน ลภิสฺสามิ,  อห� สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอเตส�  

วิเสสนะของ ราชูน�ๆ สามีสัมพันธะใน คลโลหิเตนๆ กรณะใน กริสฺสามิ  พลึ อวุตต- 

กัมมะใน กริสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อายาจิ ฯ   

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

๑๑๐. โส,  ปิตริ  กาลกเต,  รชฺช�  ปตฺวา  “เทวตาย  เม  อานุภาเวน  รชฺช�  ปตฺต�,  พลิมสฺสา   

กริสฺสามีติ  มหติยา  เสนาย  นิกฺขมิตฺวา  เอก�  ราชาน�  อตฺตโน  วเส  วตฺเตตฺวา   

เตน  สทฺธึ  อปรมฺปิ  อปรมฺปีติ  สพฺเพ  ราชาโน  อตฺตโน  วเส  กตฺวา  สทฺธึ   

อคฺคมเหสีหิ  อาทาย  คจฺฉนฺโต,  อุคฺคเสนสฺส  นาม  สพฺพกนิฏฺ�สฺส  ร�ฺโ�   

ธมฺมทินฺนา  นาม  อคฺคมเหสี  ครุคพฺภา,  ต�  โอหาย  คนฺตฺวา  “เอตฺตก�  ชน�  วิสปานก�  

ปาเยตฺวา  มาเรสฺสามีติ  รุกฺขมูล�  โสธาเปสิ ฯ

 โส  (ปุตฺโต),  ปิตริ  กาลกเต  (สนฺเต),  รชฺช�  ปตฺวา  “เทวตาย  เม  อานุภาเวน  รชฺช�  ปตฺต�,  

(อห�)  พลึ  อสฺสา  (เทวตาย)  กริสฺสามีติ  (จินฺเตตฺวา)  มหติยา  เสนาย  นิกฺขมิตฺวา  เอก�  ราชาน�   

อตฺตโน  วเส  วตฺเตตฺวา  เตน  (ร�ฺฃา)  สทฺธึ  “อปรมฺปิ  (ราชาน�)  อปรมฺปิ  (ราชาน�)”  อิติ สพฺเพ   

ราชาโน  อตฺตโน  วเส  กตฺวา  สทฺธึ  อคฺคมเหสีหิ  อาทาย  คจฺฉนฺโต,  อุคฺคเสนสฺส  นาม   

สพฺพกนิฏฺ�สฺส  ร�ฺโ�  ธมฺมทินฺนา  นาม  อคฺคมเหสี  ครุคพฺภา  (โหติ),  ต�  (ธมฺมทินฺน�)  โอหาย  

คนฺตฺวา  “(อห�)  เอตฺตก�  ชน�  วิสปานก�  ปาเยตฺวา  มาเรสฺสามีติ  (จินฺเตตฺวา  ปุคฺคล�)  รุกฺขมูล�  

โสธาเปสิ ฯ

 โส  (ปุตฺโต) อ.พระโอรสนั้น,  ปิตริ ครั้นเมื่อพระบิดา  กาลกเต เป็นผู้มีกาละอันทรง

กระท�าแล้ว  (สนฺเต) มีอยู่,  ปตฺวา ทรงถึงแล้ว  รชฺชํ ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา   
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(จินฺเตตฺวา) ทรงด�าริแล้ว  อิติ ว่า  “รชฺชํ อ.ความเป็นแห่งพระราชา  เม อันเรา  ปตฺตํ 

ถึงแล้ว  อานุภาเวน ด้วยอานุภาพ  เทวตาย ของเทวดา,  (อหํ) อ.เรา  กริสฺสามิ จัก

กระท�า  พลึ ซึ่งพลีกรรม  อสฺสา  (เทวตาย) แก่เทวดานั้น”  อิติ ดังนี้  นิกฺขมิตฺวา 

เสด็จออกไปแล้ว  เสนาย กับด้วยกองทัพ  มหติยา หมู่ใหญ่  ราชานํ ทรงยังพระราชา  

เอกํ พระองค์หนึ่ง  วตฺเตตฺวา ให้เป็นไปแล้ว  วเส ในอ�านาจ  อตฺตโน ของพระองค์  

กตฺวา ทรงกระท�าแล้ว  ราชาโน ซึ่งพระราชา ท.  สพฺเพ ทั้งปวง  อิติ คือ “(ราชานํ) 

ซึ่งพระราชา  อปรมฺปิ แม้อื่นอีก  (ราชานํ) ซึ่งพระราชา  อปรมฺปิ แม้อื่นอีก”  สทฺธึ 

กับ  เตน  รญฺญา ด้วยพระราชานั้น  วเส ในอ�านาจ  อตฺตโน ของพระองค์  อาทาย  

คจฺฉนฺโต ทรงพาเสด็จไปอยู่  สทฺธึ กับ  อคฺคมเหสีหิ ด้วยอัครมเหสี ท.  โอหาย ทรง

ละแล้ว  ตํ  (ธมฺมทินฺนํ) ซึ่ง-,  อคฺคมเหสี อ.พระอัครมเหสี  ธมฺมทินฺนา  นาม ชื่อว่า

ธรรมทินนา  รญฺโญ ของพระราชา  สพฺพกนิฏฺฅสฺส ผู้น้อยที่สุดกว่าพระราชาทั้งปวง   

อุคฺคเสนสฺส  นาม พระนามว่าอุคคเสน  ครุคพฺภา เป็นผู้มีพระครรภ์อันหนัก  (โหติ) 

ย่อมเป็น, -พระอัครมเหสีพระนามว่าธรรมทินนานั้น  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  (จินฺเตตฺวา)  

ทรงด�าริแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  ชนํ ยังชน  เอตฺตกํ มีประมาณเท่านี้  ปาเยตฺวา 

ให้ดื่มแล้ว  วิสปานกํ ซึ่งน�้าอันบุคคลพึงดื่มอันเจือด้วยยาพิษ  มาเรสฺสามิ จักให้ตาย”  

(ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  โสธาเปสิ ให้ช�าระแล้ว  รุกฺขมูลํ ซึ่งโคนแห่งต้นไม้ ฯ

 พระโอรสนั้น, เมื่อพระบิดาเสด็จสวรรคตแล้ว, ทรงถึงความเป็นพระราชา ทรงด�าริ

ว่า “ความเป็นพระราชา ที่เราถึงแล้ว ด้วยอานุภาพของเทวดา, เราจักท�าพลีกรรมแก่

เทวดานั้น” เสด็จออกไปพร้อมกับกองทัพหมู่ใหญ่ ทรงยังพระราชาพระองค์หนึ่งให้อยู่

ในอ�านาจของพระองค์ ทรงท�าพระราชาทั้งหลายทั้งปวง คือ “พระราชาแม้พระองค์

อื่นอีก พระราชาแม้พระองค์อื่นอีก” พร้อมกับพระราชานั้น ในอ�านาจของพระองค์ ทรง

พาเสด็จไปพร้อมกับพระอัครมเหสีทั้งหลาย ทรงละพระนางธรรมทินนา ผู้เป็นพระ

อัครมเหสีของพระราชาพระนามว่าอุคคเสน ผู้ทรงเป็นพระราชาผู้น้อยที่สุด ผู้ทรงพระ

ครรภ์หนัก เสด็จไป ทรงด�าริว่า “เราให้ชนมีประมาณเท่านี้ดื่มน�้าผสมยาพิษ จักให้

ตาย” ดังนี้ ทรงรับสั่งให้บุคคลช�าระโคนต้นไม้

 โส วิเสสนะของ ปุตฺโตๆ เหตุกัตตาใน โสธาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก,  ปิตริ 

ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา  กาลกเต วิกติกัตตาใน สนฺเต,  รชฺช� สัมปาปุณียกัมมะ 
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ใน ปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “รชฺช� วุตตกัมมะใน ปตฺต�ๆ กิตบทกัมมวาจก  

เทวตาย สามีสัมพันธะใน อานุภาเวน  เม อนภิหิตกัตตาใน ปตฺต�  อานุภาเวน กรณะ

ใน ปตฺต�,  อห� สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พลึ อวุตตกัมมะใน 

กริสฺสามิ  อสฺสา วิเสสนะของ เทวตายๆ สัมปทานใน กริสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขมิตฺวา  มหติยา วิเสสนะของ เสนายๆ สหัตถตติยา 

ใน นิกฺขมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺเตตฺวา  เอก� วิเสสนะของ ราชาน�ๆ การิตกัมมะ 

ใน วตฺเตตฺวา  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน วเสๆ วิสยาธาระใน วตฺเตตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิิริยาใน กตฺวา  เตน วิเสสนะของ ร�ฺฃาๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ ทัพพสมวายะ  

ใน สพฺเพ  ราชาโน  “อปรมฺปิ  ราชาน� และ อปรมฺปิ  ราชาน�” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์  

สรูปะใน สพฺเพ  ราชาโน  สพฺเพ วิเสสนะของ ราชาโนๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวา  อตฺตโน 

สามีสัมพันธะใน วเสๆ วิสยาธาระใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาทาย  สทฺธึ กิริยา-

สมวายะใน อาทาย  อคฺคมเหสีหิ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึ  อาทาย สมานกาลกิริยา

ใน คจฺฉนฺโต,  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ธมฺมทินฺนาๆ วิเสสนะของ อคฺคมเหสีๆ  

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ  

อุคฺคเสนสฺสๆ ก็ดี  สพฺพกนิฏฺฅิสฺส ก็ดี วิเสสนะของ ร�ฺโฃๆ สามีสัมพันธะใน  

ธมฺมทินฺนา  ครุคพฺภา วิกติกัตตาใน โหติ,  ต� วิเสสนะของ ธมฺมทินฺน�ๆ อวุตตกัมมะใน 

โอหายๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “อห� เหตุกัตตาใน 

มาเรสฺสามิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  เอตฺตก� วิเสสนะของ ชน�ๆ การิตกัมมะใน  

ปาเยตฺวา  วิสปานก� อวุตตกัมมะใน ปาเยตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน มาเรสฺสามิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โสธาเปสิ  ปุคฺคล� การิตกัมมะใน 

โสธาเปสิ  รุกฺขมูล� อวุตตกัมมะใน โสธาเปสิ ฯ

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

๑๑๑. เทวตา  จินฺเตสิ  “อย�  ราชา  เอตฺตเก  ราชาโน  คณฺหนฺโต  ม�  นิสฺสาย  คณฺหาติ,   

เตส�  คลโลหิเตน  มยฺห�  พลิกมฺม�  กาตุกาโม,  สเจ  ปนาย�  เอเต  ฆาเตสฺสติ,   

ชมฺพุทีเป  ราชว�โส  อุจฺฉิชฺชิสฺสติ,  รุกฺขมูล�ปิ  เม  อสุจิ  ภวิสฺสติ,  สกฺขิสฺสามิ  นุ  โข   

ต�  นิวาเรตุนฺติ ฯ

 เทวตา  จินฺเตสิ  “อย�  ราชา  เอตฺตเก  ราชาโน  คณฺหนฺโต  ม�  นิสฺสาย  คณฺหาติ,  (อย�  ราชา)   

เตส�  (ราชูน�)  คลโลหิเตน  มยฺห�  พลิกมฺม�  กาตุกาโม  (โหติ),  สเจ  ปน  อย�  (ราชา  ราชปุริเส)  
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เอเต  (ราชาโน)  ฆาเตสฺสติ,  ชมฺพุทีเป  ราชว�โส  อุจฺฉิชฺชิสฺสติ,  รุกฺขมูล�ปิ  เม  อสุจิ  ภวิสฺสติ,   

(อห�)  สกฺขิสฺสามิ  นุ  โข  ต�  (ราชาน�)  นิวาเรตุนฺติ ฯ

 เทวตา อ.เทวดา  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  ราชา อ.พระราชานี้  คณฺหนฺโต เมื่อ

ทรงจับ  ราชาโน ซึ่งพระราชา ท.  เอตฺตเก มีประมาณเท่านี้  นิสฺสาย ทรงอาศัยแล้ว  

มํ ซึ่งเรา  คณฺหาติ ย่อมทรงจับ,  (อยํ  ราชา) อ.พระราชานี้  กาตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่อ

อันทรงกระท�า  พลิกมฺมํ ซึ่งพลีกรรม  มยฺหํ แก่เรา  คลโลหิเตน ด้วยเลือดในล�าพระ

ศอ  เตสํ  (ราชูนํ) ของพระราชา ท. เหล่านั้น  (โหติ) ย่อมเป็น,  ปน ก็  สเจ ถ้าว่า  อยํ  

(ราชา) อ.พระราชานี้  (ราชปุริเส) ทรงยังราชบุรุษ ท.  ฆาเตสฺสติ จักให้ปลงพระชนม์  

เอเต  (ราชาโน) ซึ่งพระราชา ท. เหล่านั่น,  ราชวํโส อ.วงศ์แห่งพระราชา  ชมฺพุทีเป 

ในชมพูทวีป  อุจฺฉิชฺชิสฺสติ จักขาดสูญ,  รุกฺขมูลํปิ แม้ อ.โคนแห่งต้นไม้  เม ของ

เรา  อสุจิ เป็นสถานที่ไม่สะอาด  ภวิสฺสติ จักเป็น,  (อหํ) อ.เรา  สกฺขิสฺสามิ จักอาจ   

นิวาเรตุํ เพื่ออันห้าม  นุ  โข ตํ  (ราชานํ) ซึ่งพระราชานั้น  หรือหนอแล”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เทวดา คิดว่า “พระราชานี้ เมื่อทรงจับพระราชาทั้งหลายมีประมาณเท่านี้ ทรงอาศัย

เรา ย่อมทรงจับ, พระราชานี้ ประสงค์จะท�าพลีกรรมแก่เรา ด้วยเลือดในล�าพระศอของ

พระราชาเหล่านั้น, ก็ ถ้าว่า พระราชานี้ ทรงรับสั่งให้พวกราชบุรุษปลงพระชนม์พระ

ราชาเหล่านั่น, วงศ์พระราชาในชมพูทวีป จักขาดสูญ, แม้โคนต้นไม้ของเรา จักเป็นที่

ไม่สะอาด, เราจักอาจเพื่อจะห้ามพระราชานั้นหรือหนอแล”

 เทวตา สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อย� วิเสสนะของ ราชาๆ สุทธ-

กัตตาใน คณฺหาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตฺตเก วิเสสนะของ ราชาโนๆ อวุตต-

กัมมะใน คณฺหนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ราชา  ม� อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ สมาน-

กาลกิริยาใน คณฺหาติ,  อย� วิเสสนะของ ราชาๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เตส� วิเสสนะของ ราชูน�ๆ สามีสัมพันธะใน คลโลหิเตนๆ กรณะใน กาตุ-  

มยฺห� สัมปทานใน กาตุ-  พลิกมฺม� อวุตตกัมมะใน กาตุ-  กาตุกาโม วิกติกัตตาใน 

โหติ,  ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  สเจศัพท์ ปริกัปปัตถะ  อย� วิเสสนะของ ราชาๆ  

เหตุกัตตาใน ฆาเตสฺสติๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ราชปุริเส การิตกัมมะใน  

ฆาเตสฺสติ  เอเต วิเสสนะของ ราชาโน อวุตตกัมมะใน ฆาเตสฺสติ,  ราชว�โส สุทธกัตตา 

ใน อุจฺฉิชฺชิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ชมฺพุทีเป วิสยาธาระใน ราชว�โส,  อปิศัพท์  
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อเปกขัตถะเข้ากับ รุกฺขมูล�ๆ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม  

สามีสัมพันธะใน รุกฺขมูล�  อสุจิ วิกติกัตตาใน ภวิสฺสติ,  อห� สุทธกัตตาใน สกฺขิสฺสามิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นุศัพท์ สังกัปปัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  ต� วิเสสนะของ 

ราชาน�ๆ อวุตตกัมมะใน นิวาเรตุ�ๆ ตุมัตถสัมปานใน สกฺขิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

จินฺเตสิ ฯ

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

๑๑๒. สา  อุปธาเรนฺตี  “นาห�  สกฺขิสฺสามีติ  �ตฺวา  อ�ฺ��  เทวต�  อุปสงฺกมิตฺวา  ตมตฺถ�   

อาโรเจตฺวา  “ตฺว�  สกฺขิสฺสสีติ  อาห ฯ

 สา  (เทวตา)  อุปธาเรนฺตี  “น  อห�  สกฺขิสฺสามีติ  �ตฺวา  อ�ฺ��  เทวต�  อุปสงฺกมิตฺวา  ต�  อตฺถ�   

อาโรเจตฺวา  “ตฺว�  สกฺขิสฺสสีติ  อาห ฯ

 สา  (เทวตา) อ.เทวดานั้น  อุปธาเรนฺตี ใคร่ครวญอยู่  ฃตฺวา รู้แล้ว  อิติ ว่า  “อหํ 

อ.เรา  น  สกฺขิสฺสามิ จักไม่อาจ”  อิติ ดังนี้  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไปหาแล้ว  เทวตํ  

ซึ่งเทวดา  อญฺญ ํ ตนอื่น  อาโรเจตฺวา บอกแล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  อาห  

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตฺวํ อ.ท่าน  สกฺขิสฺสสิ จักอาจหรือ ?”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เทวดานั้น ใคร่ครวญอยู่ รู้ว่า “เราจักไม่อาจ” ดังนี้ จึงเข้าไปหาเทวดาตนอื่น บอกเนื้อ

ความนั้น กล่าวว่า “ท่าน จักอาจหรือ ?”

 สา วิเสสนะของ เทวตาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุปธาเรนฺตี 

อัพภันตรกิริยาของ เทวตา  “อห� สุทธกัตตาใน สกฺขิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺขิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ฃตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อุปสงฺกมิตฺวา  อฃฺฃ� วิเสสนะของ เทวต�ๆ อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน อาโรเจตฺวา  ต� วิเสสนะของ อตฺถ�ๆ อวุตตกัมมะใน อาโรเจตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน อาห  “ตฺว� สุทธกัตตาใน สกฺขิสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน อาห ฯ

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

๑๑๓. ตายปิ  ปฏิกฺขิตฺตา  อ�ฺ��ปิ  อ�ฺ��ปีติ  เอว�  สกลจกฺกวาฬเทวตาโย  อุปสงฺกมิตฺวา 

ตาหิปิ  ปฏิกฺขิตฺตา  จตุนฺน�  มหาราชาน�  สนฺติก�  คนฺตฺวา  “มย�  น  สกฺโกม,  อมฺหาก� 

ปน  ราชา  อมฺเหหิ  ปุ�ฺเ�น  จ  ป�ฺ�าย  จ  วิสิฏฺโ�,  ต�  ปุจฺฉาติ  เตหิปิ   
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ปฏิกฺขิตฺตกาเล  สกฺก�  อุปสงฺกมิตฺวา  ตมตฺถ�  อาโรเจตฺวา  “เทว  ตุมฺเหสุ  อปฺโปสฺ- 

สุกฺกตฺต�  อาปนฺเนสุ,  ขตฺติยว�โส  อุจฺฉิชฺชิสฺสติ,  ตสฺส  ปฏิสรณ�  โหถาติ  อาห ฯ

 (สา  เทวตา)  ตายปิ  (เทวตาย)  ปฏิกฺขิตฺตา  “อ�ฺ��ปิ  (เทวต�)  อ�ฺ��ปิ  (เทวต�)”  อิติ  เอว�  สกล-

จกฺกวาฬเทวตาโย  อุปสงฺกมิตฺวา  ตาหิปิ  (เทวตาหิ)  ปฏิกฺขิตฺตา  จตุนฺน�  มหาราชาน�  สนฺติก�  

คนฺตฺวา  “มย�  น  สกฺโกม,  อมฺหาก�  ปน  ราชา  อมฺเหหิ  ปุ�ฺเ�น  จ  ป�ฺ�าย  จ  วิสิฏฺโ�  (โหติ),  

(ตฺว�)  ต�  (เทวราช�)  ปุจฺฉาติ  เตหิปิ  (มหาราเชหิ)  ปฏิกฺขิตฺตกาเล  สกฺก�  อุปสงฺกมิตฺวา  ต�  อตฺถ�  

อาโรเจตฺวา  “เทว  ตุมฺเหสุ  (ปุคฺคลสฺส)  อปฺโปสฺสุกฺกตฺต�  อาปนฺเนสุ,  ขตฺติยว�โส  อุจฺฉิชฺชิสฺสติ,  

(ตุมฺเห)  ตสฺส  (ขตฺติยว�สสฺส)  ปฏิสรณ�  โหถาติ  อาห ฯ

 (สา  เทวตา) อ.เทวดานั้น  ตายปิ  (เทวตาย)  ปฏิกฺขิตฺตา ผู้ แม้อันเทวดานั้น ห้าม

แล้ว  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไปหาแล้ว  สกลจกฺกวาฬเทวตาโย ซึ่งเทวดาในจักรวาล 

ทั้งสิ้น ท.  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  “อญฺญ ํปิ  (เทวตํ) ซึ่งเทวดา แม้อื่นอีก  อญฺญ ํปิ   

(เทวตํ) ซึ่งเทวดา แม้อื่นอีก”  ตาหิปิ  (เทวตาหิ)  ปฏิกฺขิตฺตา ผู้ แม้อันเทวดา ท. 

เหล่านั้น ห้ามแล้ว  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติกํ สู่ส�านัก  มหาราชานํ ของท้าวมหาราช 

ท.  จตุนฺนํ สี่  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไปเฝ้าแล้ว  สกฺกํ ซึ่งท้าวสักกะ  เตหิปิ  (มหา-

ราเชหิ)  ปฏิกฺขิตฺตกาเล ในกาลเป็นที่ อันท้าวมหาราช ท. แม้เหล่านั้น ทรงห้ามแล้ว  

อิติ ว่า  “มยํ อ.เรา ท.  น  สกฺโกม ย่อมไม่อาจ,  ปน แต่ว่า  ราชา อ.พระราชา   

อมฺหากํ ของเรา ท.  วิสิฏฺโฅ เป็นผู้วิเศษสุด  อมฺเหหิ กว่าเรา ท.  ปุญฺเญน  จ โดยบุญ

ด้วย  ปญฺญาย  จ โดยปัญญาด้วย  (โหติ) ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ปุจฺฉ จงทูลถาม  ตํ  

(เทวราชํ) ซึ่งท้าวเทวราชนั้น”  อิติ ดังนี้  อาโรเจตฺวา กราบทูลแล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อ

ความนั้น  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่เทพ  ตุมฺเหสุ ครั้นเมื่อพระองค์  

อาปนฺเนสุ ทรงถึงแล้ว  (ปุคฺคลสฺส)  อปฺโปสฺสุกฺกตฺตํ ซึ่งความเป็น- แห่งบุคคล  

-ผู้มีความขวนขวายน้อย,  ขตฺติยวํโส อ.วงศ์แห่งกษัตริย์  อุจฺฉิชฺชิสฺสติ จักขาดสูญ,   

(ตุมฺเห) อ.พระองค์  ปฏิสรณํ เป็นที่พึ่ง  ตสฺส  (ขตฺติยวํสสฺส) แก่วงศ์แห่งกษัตริย์นั้น  

โหถ ขอจงเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เทวดานั้น ถูกเทวดาแม้นั้นปฏิเสธแล้ว เข้าไปหาเทวดาในจักวาลทั้งสิ้นอย่างนี้ว่า 

“เทวดาแม้อื่นอีก เทวดาแม้อื่นอีก” ถูกเทวดาแม้เหล่านั้นปฏิเสธแล้ว ไปสู่ส�านักของ

ท้าวมหาราชทั้ง ๔  เข้าไปเฝ้าท้าวสักกะ ในกาลเป็นที่ท้าวมหาราชแม้เหล่านั้นปฏิเสธ
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ว่า “พวกเรา ย่อมไม่อาจ, แต่ว่า พระราชาของพวกเรา เป็นผู้พิเศษกว่าพวกเรา โดย

บุญและโดยปัญญา, ท่าน จงทูลถามท้าวเทวราชนั้นเถิด” ดังนี้ กราบทูลเนื้อความ

นั้น กราบทูลว่า “ข้าแต่เทพ เมื่อพระองค์ ทรงถึงความเป็นผู้ขวนขวายน้อย, วงศ์ของ

กษัตริย์ จักขาดสูญ, ขอพระองค์ จงเป็นที่พึ่งแก่วงศ์ของกษัตริย์” ดังนี้

 สา วิเสสนะของ เทวตาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ ตายๆ วิเสสนะของ เทวตายๆ อนภิหิตกัตตาใน ปฏิกฺขิตฺตาๆ  

วิเสสนะของ เทวตา  “อฃฺฃ�ปิ  เทวต�  อ�ฺฃ�ปิ  เทวต�” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน เอว�ๆ 

นิทัสสนัตถะ  สกลจกฺกวาฬเทวตาโย อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน ปฏิกฺขิตฺตา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ตาหิๆ วิเสสนะของ เทวตาหิๆ อนภิหิต- 

กัตตาใน ปฏิกฺขิตฺตาๆ วิเสสนะของ เทวตา  จตุนฺน� วิเสสนะของ มหาราชาน�ๆ สามี- 

สัมพันธะใน สนฺติก�ๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุปสงฺกมิตฺวา   

“มย� สุทธกัตตาใน สกฺโกมๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺโกม,   

ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  ราชา สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหาก� 

สามีสัมพันธะใน ราชา  อมฺเหหิ อปาทานใน วิสิฏฺโฅิ  ปุ�ฺเฃน ก็ดี  ป�ฺฃาย ก็ดี ตติยา- 

วิเสสนะใน วิสิฏฺโฅิ  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ปุ�ฺเฃน และ ป�ฺฃาย  วิสิฏฺโฅิ 

วิกติกัตตาใน โหติ,  ตฺว� สุทธกัตตาใน ปุจฺฉๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ต� วิเสสนะของ 

เทวราช� อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปฏิกฺขิตฺต-  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ 

เข้ากับ เตหิๆ วิเสสนะของ มหาราเชหิๆ อนภิหิตกัตตาใน ปฏิขิตฺต-  ปฏิขิตฺตกาเล 

กาลสัตตมีใน อุปสงฺกมิตฺวา  สกฺก� อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน อาโรเจตฺวา  ต� วิเสสนะของ อตฺถ�ๆ อวุตตกัมมะใน อาโรเจตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน อาห  “เทว อาลปนะ  ตุมฺเหสุ ลักขณะใน อาปนฺเนสุๆ ลักขณกิริยา  ปุคฺคลสฺส  

ภาวาทิสัมพันธะใน อปฺโปสฺสุกฺกตฺต�ๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อาปนฺเนสุ,  ขตฺติยว�โส  

สุทธกัตตาใน อุจฺฉิชฺชิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน โหถๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสของ ขตฺติยว�สสฺสๆ สัมปทานใน ปฏิสรณ�ๆ วิกติ- 

กัตตาใน โหถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๑๔. สกฺโก  “อห�ปิ  ต�  ปฏิพาหิต�ุ  น  สกฺขิสฺสามิ,  อุปาย�  ปน  เต  วกฺขามีติ  วตฺวา  อุปาย�   

อาจิกฺขิ  “คจฺฉ  ตฺว�,  ร�ฺโ�  ปสฺสนฺตสฺเสว,  รตฺตวตฺถ�  นิวาเสตฺวา  อตฺตโน  รุกฺขโต   
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นิกฺขมิตฺวา  คมนาการ�  ทสฺเสหิ,  อถ  ต�  ‘ราชา  เทวตา  เม  คจฺฉติ,  นิวตฺตาเปสฺสามิ   

นนฺติ  นานปฺปกาเรน  ยาจิสฺสติ, อถ  น�  วเทยฺยาสิ  ตฺว�  เอกสตราชาโน  สทฺธึ  

อคฺคมเหสีหิ  อาเนตฺวา  เตส�  คลโลหิเตน  พลึ  กริสฺสามีติ  มยฺห�  อายาจิตฺวา   

อุคฺคเสนสฺส  ร�ฺโ�  เทวึ  โอหาย  อาคโต;  นาห�  ตาทิสสฺส  มุสาวาทิสฺส  พลึ 

สมฺปฏิจฺฉิสฺสามีติ;  เอว�  กิร  วุตฺเต,  ราชา  ต�  อานาเปสฺสติ,  สา  ร�ฺโ�  ธมฺม�   

เทเสตฺวา  เอตฺตกสฺส  ชนสฺส  ชีวิตทาน�  ทสฺสตีติ ฯ  

 สกฺโก  “อห�ปิ  ต�  (ราชาน�)  ปฏิพาหิต�ุ  น  สกฺขิสฺสามิ,  (อห�)  อุปาย�  ปน  เต  วกฺขามีติ  วตฺวา   

อุปาย�  อาจิกฺขิ  “คจฺฉ  ตฺว�,  ร�ฺโ�  ปสฺสนฺตสฺเสว,  (ตฺว�)  รตฺตวตฺถ�  นิวาเสตฺวา  อตฺตโน   

รุกฺขโต  นิกฺขมิตฺวา  คมนาการ�  ทสฺเสหิ,  อถ  (ภาเว  สนฺเต),  ต�  ราชา  ‘เทวตา  เม  คจฺฉติ,  (อห�)   

นิวตฺตาเปสฺสามิ  น�  (เทวต�)’  อิติ  (จินฺเตตฺวา)  นานปฺปกาเรน  ยาจิสฺสติ,  อถ  (ภาเว  สนฺเต)   

ตฺว�  น�  (ราชาน�)  วเทยฺยาสิ  “ตฺว�  ‘(อห�)  เอกสตราชาโน  สทฺธึ  อคฺคมเหสีหิ  อาเนตฺวา  เตส�   

(ราชูน�)  คลโลหิเตน  พลึ  กริสฺสามีติ  มยฺห�  อายาจิตฺวา  อุคฺคเสนสฺส  ร�ฺโ�  เทวึ  โอหาย   

อาคโต  (อสิ);  น  อห�  ตาทิสสฺส  มุสาวาทิสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  พลึ  สมฺปฏิจฺฉิสฺสามีติ;  เอว�  กิร  (วจเน  

ตยา)  วุตฺเต,  ราชา  (ราชปุริส�)  ต�  (เทวึ)  อานาเปสฺสติ,  สา  (เทวี)  ร�ฺโ�  ธมฺม�  เทเสตฺวา   

เอตฺตกสฺส  ชนสฺส  ชีวิตทาน�  ทสฺสตีติ ฯ

 สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อหํปิ แม้ อ.เรา  น  สกฺขิสฺสามิ จักไม่

อาจ  ปฏิพาหิตุํ เพื่ออันห้าม  ตํ  (ราชานํ) ซึ่งพระราชานั้น,  ปน แต่ว่า  (อหํ) อ.เรา  

วกฺขามิ จักบอก  อุปายํ ซึ่งอุบาย  เต แก่ท่าน”  อิติ ดังนี้  อาจิกฺขิ ตรัสบอกแล้ว   

อุปายํ ซึ่งอุบาย  อิติ ว่า  “ตฺวํ อ.ท่าน  คจฺฉ จงไป,  รญฺโญ เมื่อพระราชา   

ปสฺสนฺตสฺส  เอว เห็นอยู่นั่นเทียว,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  นิวาเสตฺวา นุ่งแล้ว  รตฺตวตฺถํ  

ซึ่งผ้าสีแดง  ทสฺเสหิ จงแสดง  อตฺตโน  รุกฺขโต  นิกฺขมิตฺวา  คมนาการํ ซึ่งอาการ

คือการออกไป จากต้นไม้ ของตน แล้วจึงไป,  อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  

(สนฺเต) มีอยู่,  ราชา อ.พระราชา  (จินฺเตตฺวา) ทรงด�าริแล้ว  อิติ ว่า  ‘เทวตา อ.เทวดา  

เม ของเรา  คจฺฉติ ไปอยู่,  (อหํ) อ.เรา  นํ  (เทวตํ) ยังเทวดานั้น  นิวตฺตาเปสฺสามิ 

จักให้กลับ’  อิติ ดังนี้  ยาจิสฺสติ จักอ้อนวอน  ตํ ซึ่งท่าน  นานปฺปกาเรน โดยประการ

ต่างๆ,  อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่  ตฺวํ อ.ท่าน  วเทยฺยาสิ 

พึงกล่าว  นํ  (ราชานํ) กะพระราชานั้น  อิติ ว่า  “ตฺวํ อ.พระองค์  อายาจิตฺวา อ้อนวอน
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แล้ว  มยฺหํ ต่อเรา  อิติ ว่า  ‘อหํ อ.ข้าพเจ้า  อาเนตฺวา น�ามาแล้ว  เอกสตราชาโน ซึ่ง

พระราชาหนึ่งร้อยเอ็ด ท.  สทฺธึ กับ  อคฺคมเหสีหิ ด้วยพระอัครมเหสี ท.  กริสฺสามิ 

จักกระท�า  พลึ ซึ่งพลีกรรม  คลโลหิเตน ด้วยเลือดในพระศอ  เตสํ  (ราชูนํ) ของพระ

ราชา ท. เหล่านั้น’  อิติ ดังนี้  โอหาย ทรงละแล้ว  เทวึ ซึ่งพระเทวี  รญฺโญ ของพระราชา   

อุคฺคเสนสฺส พระนามว่าอุคคเสน  อาคโต เป็นผู้เสด็จมาแล้ว  (อสิ) ย่อมเป็น,  อหํ 

อ.เรา  น  สมฺปฏิจฺฉิสฺสามิ จักไม่รับพร้อม  พลึ ซึ่งพลีกรรม  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  

มุสาวาทิสฺส ผู้กล่าวเท็จโดยปกติ  ตาทิสสฺส ผู้เช่นกับท่าน”  อิติ ดังนี้;  กิร ได้ยิน

ว่า  (วจเน) ครั้นเมื่อค�า  เอวํ อย่างนี้  (ตยา) อันท่าน  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  ราชา 

อ.พระราชา  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  อานาเปสฺสติ จักให้น�ามา  ตํ  เทวึ ซึ่ง

พระเทวีนั้น,  สา  (เทวี) อ.พระเทวีนั้น  เทเสตฺวา ทรงแสดงแล้ว  ธมฺมํ ซึ่งธรรม  

รญฺโญ แก่พระราชา  ทสฺสติ จักถวาย  ชีวิตทานํ ถวายซึ่งพระชนม์ชีพ  ชนสฺส แก่ชน   

เอตฺตกสฺส มีประมาณเท่านี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ท้าวสักกะ ตรัสว่า “แม้เรา จักไม่อาจเพื่อจะห้ามพระราชานั้นได้, แต่ว่า เราจักบอกอุบาย

แก่ท่าน” ดังนี้แล้ว จึงตรัสบอกอุบายว่า “เชิญท่านไป, เมื่อพระราชา เห็นอยู่นั่นแหละ, 

ท่านจงนุ่งผ้าแดง จงแสดงอาการคือการออกไปจากต้นไม้ของตน แล้วจึงไป, เมื่อเป็น

เช่นนั้น, พระราชา ทรงด�าริว่า ‘เทวดาของเรา ย่อมไป, เราจักให้เทวดานั้นกลับ’ ดังนี้ 

จักอ้อนวอนท่าน โดยประการต่างๆ, เมื่อเป็นเช่นนั้น, ท่านพึงกล่าวกะพระราชานั้น

ว่า ‘พระองค์อ้อนวอนต่อเราว่า ‘ข้าพเจ้าน�าพระราชา ๑๐๑ มาพร้อมกับพระอัครมเหสี

ทั้งหลาย จักท�าพลีกรรมด้วยเลือดในพระศอของพระราชาเหล่านั้น’ ดังนี้ ทรงละ 

พระเทวีของพระราชาพระนามว่าอุคคเสน เสด็จมาแล้ว, เราจักไม่รับพลีกรรมของ

บุคคลผู้มักกล่าวเท็จเช่นกับท่าน”, ทราบว่า เมื่อท่านกล่าวค�าอย่างนี้, พระราชา จัก

ทรงรับสั่งให้ราชบุรุษน�าพระเทวีนั้นมา, พระเทวีนั้น ทรงแสดงธรรมแก่พระราชาแล้ว 

จักถวายพระชนม์ชีพแก่ชนมีประมาณเท่านี้”

 สกฺโก สุทธกัตตาใน อาจิกฺขิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อห�ๆ 

สุทธกัตตาใน สกฺขิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ต� วิเสสนะของ ราชาน�ๆ อวุตต- 

กัมมะใน ปฏิพาหิตุ�ๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺขิสฺสามิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺขิสฺสามิ,  

ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  อห� สุทธกัตตาใน วกฺขามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุปาย�  
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อวุตตกัมมะใน วกฺขามิ  เต สัมปทานใน วกฺขามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน อาจิกฺขิ  อุปาย� อวุตตกัมมะใน อาจิกฺขิ  “ตฺว� สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก,  ร�ฺโฃ อนาทรใน ปสฺสนฺตสฺส  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปสฺสนฺตสฺสๆ 

อนาทรกิริยา,  ตฺว� สุทธกัตตาใน ทสฺเสหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  รตฺตวตฺถ� อวุตต- 

กัมมะใน นิวาเสตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขมิตฺวา  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน  

รุกฺขโตๆ อปาทานใน นิกฺขมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทสฺเสหิ  คมนาการ� อวุตต- 

กัมมะใน ทสฺเสหิ,  อถ วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  ราชา 

สุทธกัตตาใน ยาจิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ต� อวุตตกัมมะใน ยาจิสฺสติ  ‘เทวตา  

สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน คจฺฉติ,  อห�  

เหตุกัตตาใน นิวตฺตาเปสฺสามิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  น� วิเสสนะของ เทวต�ๆ  

การิตกัมมะใน นิวตฺตาเปสฺสามิ’  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน ยาจิสฺสติ  นานปฺปกาเรน ตติยาวิเสสนะใน ยาจิสฺสติ,  อถ วิเสสนะของ ภาเวๆ 

ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  ตฺว� สุทธกัตตาใน วเทยฺยาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

น� วิเสสนะของ ราชาน�ๆ อกถิตกัมมะใน วเทยฺยาสิ  ‘ตฺว� สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ‘อห� สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกสตราชาโน 

อวุตตกัมมะใน อาเนตฺวา  สทฺธึ กิริยาสมวายะใน อาเนตฺวา  อคฺคมเหสีหิ สหัตถตติยา 

เข้ากับ สทฺธึ  อาเนตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน กริสฺสามิ  เตส� วิเสสนะของ ราชูน�ๆ  

สามีสัมพันธะใน คลโลหิเตนๆ กรณะใน กริสฺสามิ  พลึ อวุตตกัมมะใน กริสฺสามิ’   

อิติศัพท์ อาการะใน อายาจิตฺวา  มยฺห� สัมปทานใน อายาจิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

โอหาย  อคฺคเสนสฺส สัญญาวิเสสนะของ ร�ฺโฃๆ สามีสัมพันธะใน เทวึๆ อวุตต- 

กัมมะใน โอหายๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคโตๆ วิกติกัตตาใน อสิ,  อห� สุทธกัตตาใน 

สมฺปฏิจฺฉิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สมฺปฏิจฺฉิสฺสามิ  ตาทิสสฺส 

ก็ดี  มุสาวาทิสฺส ก็ดี วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ สามีสัมพันธะใน พลึๆ อวุตตกัมมะใน 

สมฺปฏิจฺฉิสฺสามิ’  อิติศัพท์ อาการะใน วเทยฺยาสิ,  กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เอว� วิเสสนะ 

ของ วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  ตยา อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  ราชา  

เหตุกัตตาใน อานาเปสฺสติๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ราชปุริส� การิตกัมมะใน  

อานาเปสฺสติ  ต� วิเสสนะของ เทวึๆ อวุตตกัมมะใน อานาเปสฺสติ,  สา วิเสสนะของ  

เทวีๆ สุทธกัตตาใน ทสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ร�ฺโฃ สัมปทานใน เทเสตฺวา  
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ธมฺม� อวุตตกัมมะใน เทเสตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทสฺสติ  เอตฺตกสฺส วิเสสนะของ 

ชนสฺสๆ สัมปทานใน ทสฺสติ  ชีวิตทาน� กิริยาวิเสสนะใน ทสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาจิกฺขิ ฯ

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

๑๑๕. อิมินา  การเณน  สกฺโก  เทวตาย  อิม�  อุปาย�  อาจิกฺขิ ฯ  

 สกฺโก อ.ท้าว  อาจิกฺขิ ตรัสบอกแล้ว  อิมํ  อุปายํ ซึ่งอุบายนี้  เทวตาย แก่เทวดา   

อิมินา  การเณน ด้วยเหตุนี้ ฯ

 ท้าวสักกะ ตรัสบอกอุบายนี้ แก่เทวดา ด้วยเหตุนี้

 สกฺโก สุทธกัตตาใน อาจิกฺขิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมินา วิเสสนะของ การเณนๆ  

กรณะใน อาจิกฺขิ  เทวตาย สัมปทานใน อาจิกฺขิ  อิม� วิเสสนะของ อุปาย�ๆ  

อวุตตกัมมใะน อาจิกฺขิ ฯ

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

๑๑๖. เทวตา  ตถา  อกาสิ ฯ  

 เทวตา อ.เทวดา  อกาสิ ได้กระท�าแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ

 เทวดา ได้ท�าเหมือนอย่างนั้น

 เทวตา สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตถา กิริยาวิเสสนะใน อกาสิ ฯ

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

๑๑๗. ราชาปิ  ต�  อานาเปสิ ฯ

 ราชาปิ  (ราชปุริส�)  ต�  (เทวึ)  อานาเปสิ ฯ

 ราชาปิ แม้ อ.พระราชา  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  อานาเปสิ ให้น�ามาแล้ว  ตํ  

(เทวึ) ซึ่งพระเทวีนั้น ฯ

 แม้พระราชา รับสั่งให้ราชบุรุษให้น�าพระเทวีนั้นมา

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ราชาๆ เหตุกัตตาใน อานาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุ-

กัตตุวาจก  ราชปุริส�ๆ การิตกัมมะใน อานาเปสิ  ต� วิเสสนะของ เทวึๆ อวุตตกัมมะใน 
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อานาเปสิ ฯ

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

๑๑๘. สา  อาคนฺตฺวา  เตส�  ราชูน�  ปริยนฺเต  นิสินฺนมฺปิ  อตฺตโน  ราชานเมว  วนฺทิ ฯ  

 สา  (เทวี)  อาคนฺตฺวา  เตส�  ราชูน�  ปริยนฺเต  นิสินฺนมฺปิ  อตฺตโน  ราชานเมว  วนฺทิ ฯ

 สา  (เทวี) อ.พระเทวีนั้น  อาคนฺตฺวา เสด็จมาแล้ว  วนฺทิ ถวายบังคมแล้ว  ราชานํ  

เอว ซึ่งพระราชา  อตฺตโน ของพระองค์นั่นเทียว  นิสินฺนมฺปิ แม้ผู้ประทับนั่งแล้ว  

ปริยนฺเต ในที่สุดรอบ  เตสํ  ราชูนํ แห่งพระราชา ท. เหล่านั้น ฯ

 พระเทวีนั้น เสด็จมา ถวายบังคมพระราชาของพระองค์เท่านั้น แม้ผู้ประทับนั่ง ณ ที่สุด

แห่งพระราชาเหล่านั้น

 สา วิเสสนะของ เทวีๆ สุทธกัตตาใน วนฺทิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาคนฺตฺวา  

ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิ  เตส� วิเสสนะของ ราชูน�ๆ สามีสัมพันธะใน ปริยนฺเตๆ  

วิสยาธาระใน นิสินฺน�  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ นิสินฺน�ๆ วิเสสนะของ ราชาน�   

อตฺตโน สามีสัมพันธะใน ราชาน�  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ราชาน�ๆ อวุตตกัมมะใน 

วนฺทิ ฯ

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

๑๑๙. ราชา  “มยิ  สพฺพเสฏฺ�เก  �ิเต,  สพฺพกนิฏฺ��  อตฺตโน  สามิก�  วนฺทตีติ  ตสฺสา   

กุชฺฌิ ฯ

 ราชา  “มยิ  สพฺพเสฏฺ�เก  (ฅิาเน)  �ิเต,  (สา  เทวี)  สพฺพกนิฏฺ��  อตฺตโน  สามิก�  วนฺทตีติ  ตสฺสา  

(เทวิยา)  กุชฺฌิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  กุชฺฌิิ ทรงกริ้วแล้ว  ตสฺสา  (เทวิยา) ต่อพระเทวีนั้น  อิติ ว่า  “มยิ 

ครั้นเมื่อเรา  ฅิเต ด�ารงอยู่แล้ว  สพฺพเสฏฺเก  (าเน) ในต�าแหน่ง อันประเสริฐ

ที่สุดกว่าพระราชาทั้งปวง,  (สา  เทวี) อ.พระเทวีนั้น  วนฺทติ ย่อมไหว้  สามิกํ ซึ่ง

พระสวามี  อตฺตโน ของพระองค์  สพฺพกนิฏฺํ ผู้น้อยที่สุดกว่าพระราชาทั้งปวง”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 พระราชา ทรงกริ้วต่อพระเทวีนั้นว่า “เมื่อเราด�ารงอยู่ในต�าแหน่งอันประเสริฐที่สุดกว่า
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พระราชาทั้งปวง, พระเทวีนั้น ย่อมไหว้พระสวามีของพระองค์ผู้น้อยที่สุด กว่าพระ-

ราชาทั้งปวง” 

 ราชา สุทธกัตตาใน กุชฺฌิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มยิ ลักขณะใน ฅิิเตๆ ลักขณกิริยา  

สพฺพเสฏฺฅิเก วิเสสนะของ ฅิาเนๆ วิสยาธาระใน ฅิิเต,  สา วิเสสนะของ เทวีๆ สุทธ- 

กัตตาใน วนฺทติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สพฺพกนิฏฺฅิ� วิเสสนะของ สามิก�  อตฺตโน  

สามีสัมสพันธะใน สามิก�ๆ อวุตตกัมมะใน วนฺทติ”  อิติศัพท์ อาการะใน กุชฺฌิ  ตสฺสา  

วิเสสนะของ เทวิยาๆ สัมปทาใน กุชฺฌิ ฯ

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

๑๒๐. อถ  น�  สา  อาห  “กึ  มยฺห�  ตยิ  ปฏิพทฺธ�,  อย�  ปน  เม  สามิโก  อิสฺสริยสฺส   

ทาตา,  อิม�  อวนฺทิตฺวา  กสฺมา  ต�  วนฺทิสฺสามีติ ฯ 

 อถ  น�  (ราชาน�)  สา  (เทวี)  อาห  “กึ  (วตฺถุ)  มยฺห�  ตยิ  ปฏิพทฺธ�,  อย�  ปน  เม  สามิโก   

อิสฺสริยสฺส  ทาตา  (โหติ),  (อห�)  อิม�  (สามิก�)  อวนฺทิตฺวา  กสฺมา  ต�  วนฺทิสฺสามีติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สา  (เทวี) อ.พระเทวีนั้น  อาห กราบทูลแล้ว  นํ  (ราชานํ) กะพระราชา

นั้น  อิติ ว่า  “กึ  (วตฺถุ) อ.เรื่องอะไร  มยฺหํ ของหม่อมฉัน  ปฏิพทฺธํ เนื่องเฉพาะ

แล้ว  ตยิ ในพระองค์,  ปน ก็  สามิโก อ.พระสวามี  เม ของหม่อมฉัน  อยํ นี้  ทาตา 

เป็นผู้ประทาน  อิสฺสริยสฺส ซึ่งความเป็นใหญ่  (โหติ) ย่อมเป็น,  (อหํ) อ.หม่อมฉัน   

อวนฺทิตฺวา ไม่ถวายบังคมแล้ว  อิมํ  (สามิกํ) ซึ่งพระสวามีนี้  วนฺทิสฺสามิ จักถวาย

บังคม  ตํ ซึ่งพระองค์  กสฺมา เพราะเหตุอะไร ?”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พระเทวีนั้น กราบทูลพระราชานั้นว่า “เรื่องอะไรของหม่อมฉัน เนื่องเฉพาะแล้ว

ในพระองค์, ก็พระสวามีของหม่อมฉันนี้ เป็นผู้ประทานความเป็นใหญ่, หม่อมฉัน 

ไม่ถวายบังคมพระสวามีนี้ จักถวายบังคมพระองค์ เพราะเหตุอะไร ?”

 อถ กาลสัตตมี  สา วิเสสนะของ เทวีๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

น� วิเสสนะของ ราชาน�ๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “กึ วิเสสนะของ วตฺถุๆ สุทธกัตตาใน 

ปฏิพทฺธ�ๆ กิตบทกัตตุวาจก  มยฺห� สามีสัมพันธะใน วตฺถุ  ตยิ วิสยาธาระใน ปฏิพทฺธ�,  

ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  อย� วิเสสนะของ สามิโกๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาต- 

บทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน สามิโก  อิสฺสริยสฺส ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน ทาตาๆ  
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วิกติกัตตาใน โหติ,  อห� สุทธกัตตาใน วนฺทิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิม�  

วิเสสนะของ สามิก�ๆ อวุตตกัมมะใน อวนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิสฺสามิ  กสฺมา 

เหตุใน วนฺทิสฺสามิ  ต� อวุตตกัมมะใน วนฺทิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๒๑. รุกฺขเทวตา,  ปสฺสนฺตสฺเสว  ตสฺส  ชนสฺส,  “เอว�  ภทฺเท,  เอว�  ภทฺเทติ  วตฺวา  ต�   

ปุปฺผมุฏฺ�ินา  ปูเชสิ ฯ  

 รุกฺขเทวตา,  ปสฺสนฺตสฺส  เอว  ตสฺส  ชนสฺส,  “เอว�  ภทฺเท,  เอว�  ภทฺเทติ  วตฺวา  ต�  (เทวึ)   

ปุปฺผมุฏฺ�ินา  ปูเชสิ ฯ

 รุกฺขเทวตา อ.รุกขเทวดา,  ตสฺส  ชนสฺส เมื่อชนนั้น  ปสฺสนฺตสฺส  เอว เห็นอยู่นั่น

เทียว,  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภทฺเท แน่ะนางผู้เจริญ  เอวํ อ.อย่างนั้น,  ภทฺเท 

แน่ะนางผู้เจริญ  เอวํ อ.อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้  ปูเชสิ บูชาแล้ว  ตํ  (เทวึ) ซึ่งพระเทวี  

ปุปฺผมุฏฺนิา ด้วยก�าแห่งดอกไม้ ฯ

 รุกขเทวดา, เมื่อชนนั้น ก�าลังเห็นอยู่นั่นแหละ, ก็กล่าวว่า “อย่างนั้นแหละ นางผู้เจริญ, 

อย่างนั้นแหละ นางผู้เจริญ” ดังนี้ แล้วปูชาพระเทวีนั้น ด้วยก�าดอกไม้

 รุกฺขเทวตา สุทธกัตตาใน ปูเชสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตสฺส วิเสสนะของ ชนสฺสๆ 

อนาทรใน ปสฺสนฺตสฺส  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปสฺสนฺตสฺสๆ อนาทรกิริยา,  “ภทฺเท 

อาลปนะ  เอว� สัจจวาจกลิงคัตถะ,  ภทฺเท อาลปนะ  เอว� สัจจวาจกลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปูเชสิ  ต� วิเสสนะของ เทวึๆ อวุตตกัมมะใน  

ปูเชสิ  ปุปฺผมุฏฺฅิินา กรณะใน ปูเชสิ ฯ 

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

๑๒๒. ปุน  ราชา  อาห  “สเจ  ม�  น  วนฺทสิ,  มยฺห�  รชฺชสิริทายิก�  เอว�  มหานุภาว�  เทวต�   

กสฺมา  น  วนฺทสีติ ฯ

 ปุน  ราชา  อาห  “สเจ  (ตฺว�)  ม�  น  วนฺทสิ,  (ตฺว�)  มยฺห�  รชฺชสิริทายิก�  เอว�  มหานุภาว�  เทวต�  

กสฺมา  น  วนฺทสีติ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  อาห ตรัสแล้ว  ปุน อีก  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  (ตฺวํ) อ.เธอ   

น  วนฺทสิ จะไม่ไหว้  มํ ซึ่งเราไซร้,  (ตฺวํ) อ.เธอ  น  วนฺทสิ จะไม่ไหว้  เทวตํ ซึ่ง
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เทวดา  มหานุภาวํ ผู้มีอานุภาพมาก  เอวํ อย่างนี้  รชฺชสิริทายิกํ ผู้ให้ซึ่งสิริในความ

เป็นแห่งพระราชา  มยฺหํ แก่เรา  กสฺมา เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชา ตรัสอีกว่า “ถ้าเธอจะไม่ไหว้เราไซร้, เธอจะไม่ไหว้เทวดาผู้มีอานุภาพมาก

อย่างนี้ ผู้ให้สิริในความเป็นแห่งพระราชา แก่เรา เพราะเหตุอะไร ?”

 ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน อาห   

“สเจศัพท์ ปริกัปปัตถะ  ตฺว� สุทธกัตตาใน วนฺทสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ม� อวุตต-

กัมมะใน วนฺทสิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน วนฺทสิ,  ตฺว� สุทธกัตตาใน วนฺทสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  มยฺห� สัมปทานใน -ทายิก�  รชฺชสิริทายิก� ก็ดี  มหานุภาว� ก็ดี วิเสสนะของ 

เทวต�  เอว� กิริยาวิเสสนะใน มหานุภาว�  เทวต� อวุตตกัมมะใน วนฺทสิ  กสฺมา เหตุใน 

วนฺทสิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน วนฺทสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๒๓. “มหาราช  ตยา  อตฺตโน  ปุ�ฺเฃ  �ตฺวา  ราชาโน  คหิตา,  น  เทวตาย  คเหตฺวา   

ทินฺนาติ ฯ

 (เทวี)  “มหาราช  ตยา  อตฺตโน  ปุ�ฺเฃ  �ตฺวา  ราชาโน  คหิตา,  น  (ราชาโน)  เทวตาย   

คเหตฺวา  ทินฺนาติ  (อาห) ฯ

 (เทวี) อ.พระเทวี  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่มหาราชเจ้า  ราชาโน  

อ.พระราชา ท.  ตยา อันพระองค์  ตฺวา ด�ารงอยู่แล้ว  ปุญฺเญ ในบุญ  อตฺตโน 

ของพระองค์  คหิตา ทรงจับแล้ว,  (ราชาโน) อ.พระราชา ท.  เทวตาย อันเทวดา   

คเหตฺวา จับแล้ว  ทินฺนา ให้แล้ว  น หามิได้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเทวี กราบทูลว่า “ข้าแต่มหาราชเจ้า พระราชาทั้งหลาย ที่พระองค์ด�ารงอยู่ในบุญ

ของพระองค์ทรงจับแล้ว, พระราชาทั้งหลาย ถูกเทวดาจับให้แล้ว หามิได้”

 เทวี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาราช อาลปนะ  ราชาโน วุตต-

กัมมะใน คหิตาๆ กิตบทกัมมวาจก  ตยา อนภิหิตกัตตาใน คหิตา  อตฺตโน สามี- 

สัมพันธะใน ปุ�ฺเฃๆ วิสยาธาระใน ฅิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คหิตา,  ราชาโน วุตต-

กัมมะใน ทินฺนา ๆ กิตบทกัมมวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  เทวตาย อนภิหิตกัตตาใน 

ทินฺนา  คเหตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ทินฺนา”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ
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๑๒๔. ปุนปิ  ต�  เทวตา  “เอว�  ภทฺเท,  เอว�  ภทฺเทติ  วตฺวา  ตเถว  ปูเชสิ ฯ

 ปุนปิ  ต�  (เทวึ)  เทวตา  “เอว�  ภทฺเท,  เอว�  ภทฺเทติ  วตฺวา  ตถา  เอว  ปูเชสิ ฯ

 เทวตา อ.เทวดา  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภทฺเท แน่ะนางผู้เจริญ  เอวํ อ.อย่างนั้น,  

ภทฺเท แน่ะนางผู้เจริญ  เอวํ อ.อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้  ปูเชสิ บูชาแล้ว  ตํ  (เทวึ) ซึ่งพระ

เทวีนั้น  ตถา  เอว เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว  ปุนปิ แม้อีก ฯ

 เทวดา กล่าวว่า “อย่างนั้นแหละ นางผู้เจริญ, อย่างนั้นแหละ นางผู้เจริญ” ดังนี้ บูชา

พระเทวีนั้น เหมือนอย่างนั้นแม้อีก

 เทวตา สุทธกัตตาใน ปูเชสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ปุนๆ 

กิริยาวิเสสนะใน ปูเชสิ  ต� วิเสสนะของ เทวึๆ อวุตตกัมมะใน ปูเชสิ  “ภทฺเท อาลปนะ  

เอว� สัจจวาจกลิงคัตถะ,  ภทฺเท อาลปนะ  เอว� สัจจวาจกลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปูเชสิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตถาๆ กิริยาวิเสสนะใน 

ปูเชสิ ฯ

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

๑๒๕. ปุน  สา  ราชาน�  อาห  “ตฺว�  ‘เทวตาย  เม  เอตฺตกา  ราชาโน  คเหตฺวา  ทินฺนาติ   

วเทสิ,  อิทานิ  เต  เทวตาย  อุปริ  วามปสฺเส  รุกฺโข  อคฺคินา  ทฑฺโฒ,  สา  ต�  อคฺคึ   

นิพฺพาเปต�ุ  กสฺมา  นาสกฺขิ,  ยทิ  เอว�  มหานุภาวาติ ฯ  

 ปุน  สา  (เทวี)  ราชาน�  อาห  “ตฺว�  ‘เทวตาย  เม  เอตฺตกา  ราชาโน  คเหตฺวา  ทินฺนาติ  วเทสิ,  

อิทานิ  เต  เทวตาย  อุปริ  วามปสฺเส  รุกฺโข  อคฺคินา  ทฑฺโฒ,  สา  (เทวตา)  ต�  อคฺคึ  นิพฺพาเปต�ุ  

กสฺมา  น  อสกฺขิ,  ยทิ  (สา  เทวตา)  เอว�  มหานุภาวา  (โหติ)”  อิติ ฯ

 สา  (เทวี) อ.พระเทวีนั้น  อาห กราบทูลแล้ว  ราชานํ กะพระราชา  ปุน อีก  อิติ 

ว่า  “ตฺวํ อ.พระองค์  วเทสิ ย่อมตรัส  อิติ ว่า  ‘ราชาโน อ.พระราชา ท.  เอตฺตกา  

มีประมาณเท่านี้  เทวตาย อันเทวดา  คเหตฺวา จับแล้ว  ทินฺนา ให้แล้ว  เม แก่เรา’  

อิติ ดังนี้,  อิทานิ ในกาลนี้  รุกฺโข อ.ต้นไม้  วามปสฺเส ณ ข้างเบื้องซ้าย  อุปริ ใน

เบื้องบน  เทวตาย ของเทวดา  เต ของพระองค์  อคฺคินา อันไฟั  ทฑฺโฒ ไหม้แล้ว,  

(สา  เทวตา) อ.เทวดานั้น  น  อสกฺขิ ไม่ได้อาจแล้ว  ตํ  อคฺคึ  นิพฺพาเปตุํ เพื่ออัน-  

ยังไฟันั้น -ให้ดับ  กสฺมา เพราะเหตุอะไร ?,  ยทิ ถ้าว่า  (สา  เทวตา) อ.เทวดานั้น  
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มหานุภาวา เป็นผู้มีอานุภาพมาก  เอวํ อย่างนี้  (โหติ) ย่อมเป็นไซร้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเทวีนั้น กราบทูกะพระราชาอีกว่า “พระองค์ ย่อมตรัสว่า ‘พระราชาทั้งหลาย มี

ประมาณเท่านี้ ถูกเทวดาจับให้แก่เรา’ ดังนี้, ในบัดนี้ ต้นไม้ ณ ข้างเบื้องซ้าย ในเบื้อง

บนของเทวดาของพระองค์ ถูกไฟัไหม้แล้ว, เทวดานั้น ไม่ได้อาจเพื่อจะดับไฟันั้นได้ 

เพราะเหตุอะไร ?, ถ้าว่า เทวดานั้น เป็นผู้มีอานุภาพมากอย่างนี้”

 สา วิเสสนะของ เทวีๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุน กิริยาวิเสสนะ

ใน อาห  ราชาน� อกถิตกัมมะใน อาห  “ตฺว� สุทธกัตตาใน วเทสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

‘เอตฺตกา วิเสสนะของ ราชาโนๆ วุตตกัมมะใน ทินฺนาๆ กิตบทกัมมวาจก  เทวตาย  

อนภิหิตกัตตาใน ทินฺนา  เม สัมปทานใน ทินฺนา  คเหตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ทินฺนา’   

อิติศัพท์ อาการะใน วเทสิ,  อิทานิ กาลสัตตมีใน ทฑฺโฒ  รุกฺโข วุตตกัมมะใน ทฑฺโฒๆ 

กิตบทกัมมวาจก  เต สามีสัมพันธะใน เทวตายๆ สามีสัมพันธะใน อุปริๆ วิสยาธาระ 

ใน วามปสฺเสๆ วิสยาธาระใน รุกฺโข  อคฺคินา อนภิหิตกัตตาใน ทฑฺโฒ,  สา วิเสสนะ

ของ เทวตาๆ สุทธกัตตาใน อสกฺขิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ต� วิเสสนะของ อคฺคึๆ  

การิตกัมมะใน นิพฺพาเปตุ�ๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺขิ  กสฺมา เหตุใน อสกฺขิ  นศัพท์

ปฏิเสธะใน อสกฺขิ,  ยทิศัพท์ ปริกัปปัตถะ  สา วิเสสนะของ เทวตาๆ สุทธกัตตาใน  

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอว� กิริยาวิเสสนะใน มหานุภาวาๆ วิกติกัตตาใน โหติ” 

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๒๖. ปุนปิ  ต�  เทวตา  “เอว�  ภทฺเท,  เอว�  ภทฺเทติ  วตฺวา  ตเถว  ปูเชสิ ฯ

 ปุนปิ  ต�  (เทวึ)  เทวตา  “เอว�  ภทฺเท,  เอว�  ภทฺเทติ  วตฺวา  ตถา  เอว  ปูเชสิ ฯ

 เทวตา อ.เทวดา  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภทฺเท แน่ะนางผู้เจริญ  เอวํ อ.อย่างนั้น,  

ภทฺเท แน่ะนางผู้เจริญ  เอวํ อ.อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้  ปูเชสิ บูชาแล้ว  นํ  (เทวึ) ซึ่งพระ

เทวีนั้น  ตถา  เอว เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว  ปุนปิ แม้อีก ฯ

 เทวดา กล่าวว่า “อย่างนั้นแหละ นางผู้เจริญ, อย่างนั้นแหละ นางผู้เจริญ” ดังนี้ บูชา

พระเทวีนั้น เหมือนอย่างนั้นแม้อีก

 เทวตา สุทธกัตตาใน ปูเชสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ปุนๆ 
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กิริยาวิเสสนะใน ปูเชสิ  ต� วิเสสนะของ เทวึๆ อวุตตกัมมะใน ปูเชสิ  “ภทฺเท อาลปนะ  

เอว� สัจจวาจกลิงคัตถะ,  ภทฺเท อาลปนะ  เอว� สัจจวาจกลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปูเชสิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปูเชสิ ฯ

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

๑๒๗. สา  กถยมานา  �ิตา  โรทิ  เจว  หสิ  จ ฯ

 สา  (เทวี)  กถยมานา  �ิตา  โรทิ  เจว  หสิ  จ ฯ

 สา  (เทวี) อ.พระเทวีนั้น  กถยมานา  ิตา ประทับยืนตรัสอยู่แล้ว  โรทิ  เจว ทรง

กันแสงแล้วด้วยนั่นเทียว  หสิ  จ ทรงพระสรวลแล้วด้วย ฯ

 พระเทวีนั้น ประทับยืนตรัสอยู่ ทรงกันแสงนั่นแหละและทรงพระสลวล

 สา วิเสสนะของ เทวีๆ สุทธกัตตาใน โรทิ และ หสิ  โรทิ ก็ดี  หสิ ก็ดี อาขยาตบท

กัตตุวาจก  กถยมานา อัพภันตรกิริยาของ เทวี  ฅิิตา วิเสสนะของ เทวี  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ โรทิ และ หสิ ฯ

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

๑๒๘. อถ  น�  ราชา  “กึ  อุมฺมตฺติกาสีติ  อาห ฯ  

 อถ  น�  (เทวึ)  ราชา  “(ตฺว�)  กึ  อุมฺมตฺติกา  อสิ”  อิติ  อาห ฯ

 อถ ครั้งนั้น  ราชา อ.พระราชา  อาห ตรัสแล้ว  นํ  (เทวึ) กะพระเทวีนั้น  อิติ ว่า  

“(ตฺวํ) อ.เธอ  อุมฺมตฺติกา เป็นหญิงบ้า  อสิ ย่อมเป็น  กึ หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พระราชา ตรัสกะพระเทวีนั้นว่า “เธอ เป็นหญิงบ้าหรือ ?”

 อถ กาลสัตตมี  ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  น� วิเสสนะของ 

เทวึๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “ตฺว� สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ 

ปุจฉนัตถะ  อุมฺมตฺติกา วิกติกัตตาใน อสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๒๙. “กสฺมา  เทว  เอว�  วเทสิ,  น  มาทิสิโย  อุมฺมตฺติกา  โหนฺตีติ ฯ

 (เทวี)  “(ตฺว�)  กสฺมา  เทว  เอว�  วเทสิ,  น  มาทิสิโย  (อิตฺถิโย)  อุมฺมตฺติกา  โหนฺตีติ  (อาห) ฯ
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 (เทวี) อ.พระเทวี  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่เทพ  (ตฺวํ) อ.พระองค์   

วเทสิ ย่อมตรัส  เอวํ อย่างนี้  กสฺมา เพราะเหตุอะไร,  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท.  มาทิสิโย 

ผู้เช่นกับหม่อมฉัน  อุมฺมตฺติกา เป็นหญิงบ้า  โหนฺติ ย่อมเป็น  น หามิได้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเทวี กราบทูลว่า “ข้าแต่เทพ พระองค์ย่อมตรัสอย่างนี้ เพราะเหตุอะไร ?, พวก

หญิงผู้เช่นกับหม่อมฉัน เป็นหญิงบ้า หามิได้”

 เทวี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว อาลปนะ  ตฺว� สุทธกัตตาใน  

วเทสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กสฺมา เหตุใน วเทสิ  เอว� กิริยาวิเสสนะใน วเทสิ,   

มาทิสิโย วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ 

ปฏิเสธนัตถะ  อุมฺมตฺติกา วิกติกัตตาใน โหนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๓๐. “อถ  กึการณา  โรทสิ  เจว  หสิ  จาติ ฯ  

 (ราชา)  “อถ  (ภาเว  สนฺเต),  (ตฺว�)  กึการณา  โรทสิ  เจว  หสิ  จาติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็น

อย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  (ตฺวํ) อ.เธอ  โรทสิ  เจว ย่อมร้องไห้ด้วยนั่นเทียว  หสิ  จ 

หัวเราะแล้วด้วย  กึการณา เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชา ตรัสถามว่า “เมื่อเป็นเช่นนั้น, เธอ ย่อมร้องไห้และหัวเราะแล้ว เพราะเหตุ

อะไร ?”

 ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อถ วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณะ

ใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  ตฺว� สุทธกัตตาใน โรทสิ และ หสิ  โรทสิ ก็ดี  หสิ ก็ดี อาขยาต

บทกัตตุวาจก  กึการณา เหตุใน โรทสิ และ หสิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ  

สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ โรทสิ และ หสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๑๓๑. “สุณาหิ  มหาราช;  อห�ฺหิ  อตีเต  กุลธีตา  หุตฺวา  ปติกุเล  วสนฺตี  สามิกสฺส   

สหายก�  ปาหุนก�  อาคต�  ทิสฺวา  ตสฺส  ภตฺต�  ปจิตุกามา  ‘ม�ส�  อาหราติ  ทาสิยา 

กหาปณ�  ทตฺวา,  ตาย  ม�ส�  อลภิตฺวา  อาคตาย  ‘นตฺถิ  ม�สนฺติ  วุตฺเต,  เคหสฺส   

ปจฺฉิมภาเค  สยิตาย  เอฬิกาย  สีส�  ฉินฺทิตฺวา  ภตฺต�  สมฺปาเทสึ;  สาห�  เอกิสฺสา   
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เอฬิกาย  สีส�  ฉินฺทิตฺวา  นิรเย  ปจิตฺวา  ปกฺกาวเสเสน  ตสฺสา  โลมคณนาย   

สีสจฺเฉท�  ปาปุณึ;  ‘ตฺว�  เอตฺตก�  ชน�  วธิตฺวา  กทา  ทุกฺขา  มุจฺจิสฺสสีติ  เอว�  มหนฺต�   

ตว  ทุกฺข�  อนุสฺสรนฺตี  โรทามีติ  วตฺวา  อิม�  คาถมาห

  “เอกิสฺสา  กณฺฅํ  ฉินฺทิตฺวา     โลมคณนาย  ปจฺจิสํ

  พหุนฺนํ  กณฺเฅ  เฉตฺวาน     กถํ  กาหสิ  ขตฺติยาติ ฯ

 (เทวี)  “(ตฺว�)  สุณาหิ  มหาราช;  อห�  หิ  อตีเต  กุลธีตา  หุตฺวา  ปติกุเล  วสนฺตี  สามิกสฺส   

สหายก�  ปาหุนก�  อาคต�  ทิสฺวา  ตสฺส  (ปาหุนกสฺส)  ภตฺต�  ปจิตุกามา  (หุตฺวา)  ‘(ตฺว�)  ม�ส�  อาหร’  

อิติ  (วจเนน)  ทาสิยา  กหาปณ�  ทตฺวา,  ตาย  (ทาสิยา)  ม�ส�  อลภิตฺวา  อาคตาย  ‘นตฺถิ  ม�ส�’  อิติ  

(วจเน)  วุตฺเต,  เคหสฺส  ปจฺฉิมภาเค  สยิตาย  เอฬิกาย  สีส�  ฉินฺทิตฺวา  ภตฺต�  สมฺปาเทสึ;  สา  อห�  

เอกิสฺสา  เอฬิกาย  สีส�  ฉินฺทิตฺวา  นิรเย  ปจิตฺวา  ปกฺกาวเสเสน  ตสฺสา  (เอฬิกาย)  โลมคณนาย   

สีสจฺเฉท�  ปาปุณึ;  (อห�)  ‘ตฺว�  เอตฺตก�  ชน�  วธิตฺวา  กทา  ทุกฺขา  มุจฺจิสฺสสีติ  เอว�  มหนฺต�  ตว  

ทุกฺข�  อนุสฺสรนฺตี  โรทามีติ  วตฺวา  อิม�  คาถ�  อาห

  “(อหํ)  เอกิสฺสา  (เอฬิกาย)  กณฺฅํ  ฉินฺทิตฺวา  โลมคณนาย  ปจฺจิสํ,

  (ตฺวํ)  พหุนฺนํ  (ชนานํ)  กณฺเฅ  เฉตฺวาน  กถํ  กาหสิ  ขตฺติยาติ ฯ 

 (เทวี) อ.พระเทวี  วตฺวา กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่มหาราชเจ้า  (ตฺวํ) 

อ.พระองค์  สุณาหิ จงสดับเถิด;  หิ จริงอยู่  อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  อหํ 

อ.หม่อมฉัน  กุลธีตา เป็นกุลธิดา  หุตฺวา เป็น  วสนฺตี อยู่อยู่  ปติกุเล ในตระกูล

แห่งสามี  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ปาหุนกํ ซึ่งแขก  สหายกํ ผู้เป็นสหาย  สามิกสฺส ของ

สามี  อาคตํ ผู้มาแล้ว  ปจิตุกามา เป็นผู้ใคร่เพื่ออันหุง  ภตฺตํ ซึ่งข้าวสวย  ตสฺส   

(ปาหุนกสฺส) เพื่อแขกนั้น  (หุตฺวา) เป็น  ทตฺวา ให้แล้ว  กหาปณํ ซึ่งกหาปณะ   

ทาสิยา แก่ทาสี  (วจเนน) ด้วยค�า  อิติ ว่า  ‘(ตฺวํ) อ.เธอ  อาหร จงน�ามา  มํสํ ซึ่งเนื้อ’  

อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อค�า  อิติ ว่า  ‘มํสํ อ.เนื้อ  นตฺถิ ย่อมไม่มี’  อิติ ดังนี้  ตาย  

(ทาสิยา) อันทาสีนั้น  มํํสํ  อลภิตฺวา  อาคตาย ผู้ไม่ได้แล้ว ซึ่งเนื้อ มาแล้ว  วุตฺเต 

กล่าวแล้ว,  ฉินฺทิตฺวา ตัดแล้ว  สีสํ ซึ่งศีรษะ  เอฬิกาย ของแม่แพะ  สยิตาย ตัวนอน 

แล้ว  ปจฺฉิมภาเค ในส่วนอันมีในภายหลัง  เคหสฺส แห่งเรือน  ภตฺตํ ยังข้าวสวย   

สมฺปาเทสึ ให้ถึงพร้อมแล้ว;  สา  อหํ อ.หม่อมฉันนั้น  ฉินฺทิตฺวา ตัดแล้ว  สีสํ ซึ่ง

ศีรษะ  เอฬิกาย ของแม่แพะ  เอกิสฺสา ตัวหนึ่ง  ปจิตฺวา ไหม้แล้ว  นิรเย ในนรก  
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ปาปุณึ ถึงแล้ว  สีสจฺเฉทํ ซึ่งการตัดซึ่งศีรษะ  โลมคณนาย ด้วยการนับซึ่งขน   

ตสฺสา  (เอฬิกาย) ของแม่แพะนั้น  ปกฺกาวเสเสน ด้วยผลอันสุกแล้วอันเหลือลง;  อหํ 

อ.หม่อมฉัน  อนุสฺสรนฺตี ระลึกถึงอยู่  ทุกฺขํ ซึ่งความทุกข์  ตว ของพระองค์  มหนฺตํ 

อันใหญ่  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘ตฺวํ อ.พระองค์  วธิตฺวา ฆ่าแล้ว  ชนํ ซึ่งชน  เอตฺตกํ 

มีประมาณเท่านี้  มุจฺจิสฺสติ จักพ้น  ทุกฺขา จากความทุกข์  กทา ในกาลไร’  อิติ ดังนี้  

โรทามิ ย่อมร้องไห้”  อิติ ดังนี้  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งคาถานี้  อิติ ว่า

“(อหํ) อ.หม่อมฉัน  ฉินฺทิตฺวา ตัดแล้ว  กณฺํ ซึ่งคอ  เอกิสฺสา  

(เอฬิกาย) ของแม่แพะ ตัวหนึ่ง  ปจฺจิสํ ไหม้แล้ว  โลม- 

คณนาย ด้วยการนับซึ่งขน,  ขตฺติย ข้าแต่กษัตริย์  (ตฺวํ) 

อ.พระองค์  เฉตฺวาน ทรงตัดแล้ว  กณฺเฅ ซึ่งคอ ท.  (ชนานํ) 

ของชน ท.  พหุนฺนํ มาก  กาหสิ จักกระท�า  กถํ อย่างไร”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 พระเทวี กราลทูลว่า “ข้าแต่มหาราชเจ้า ขอพระองค์จงสดับเถิด, ความจริง ใน

อดีตกาล หม่อมฉัน เป็นกุลธิดา อยู่อยู่ในตระกูลสามี เห็นแขกผู้เป็นสหายของสามี ผู้

มาแล้ว ประสงค์เพื่อจะหุงข้าวสวยเพื่อแขกนั้น ให้กหาปณะแก่นางทาสีด้วยค�าว่า ‘เธอ

จงน�าเนื้อมา’ ดังนี้, เมื่อนางทาสีนั้น ไม่ได้เนื้อ กลับมาแล้ว กล่าวว่า ‘เนื้อไม่มี’, ก็ตัด

ศีรษะของแม่แพะตัวที่นอนในส่วนอันมีข้างหลังเรือน ยังข้าวสวยให้ถึงพร้อม, หม่อม

ฉันนั้น ตัดศีรษะของแม่แพะหนึ่งตัว ไหม้ในนรก ถึงการตัดศีรษะ ด้วยการนับขนของ 

แม่แพะนั้น ด้วยผลที่เหลือ, หม่อมฉัน ระลึกถึงความทุกข์ของพระองค์อันใหญ่อย่าง

นี้ว่า ‘พระองค์ ฆ่าชนมีประมาณเท่านี้ จักพ้นจากความทุกข์เมื่อไร’ ดังนี้ จึงร้องไห้”  

จึงตรัสคาถานี้ว่า

“หม่อมฉันตัดคอของแม่แพะตัวหนึ่ง ไหม้แล้ว ด้วยการนับขน, 

ข้าแต่กษัตริย์ พระองค์ตัดคอทั้งหลาย ของพวกชนจ�านวนมาก 

จักท�าอย่างไร”

 เทวี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาราช อาลปนะ  ตฺว� สุทธกัตตา  

ใน สุณาหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  อห� เหตุกัตตาใน  

สมฺปาเทสึๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  อตีเต กาลสัตตมีใน สมฺปาเทสึ  กุลธีตา วิกติ- 



365วรรค] ๑. เร่�องบุุรุษคนใดคนหน่�ง

กัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วสนฺตี  ปติกุเล วิสยาธาระใน วสนฺตีๆ อัพภันตร-

กิริยาของ อห�  สามิกสฺส สามีสัมพันธะใน สหายก�ๆ วิเสสนะของ ปาหุนก�ๆ อวุตต- 

กัมมะใน ทิสฺวา  อาคต� วิเสสนะของ ปาหุนก�  ทิสฺวา ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  ตสฺส  

วิเสสนะของ ปาหุนกสฺสๆ สัมปทานใน ปจิตุ-  ภตฺต� อวุตตกัมมะใน ปจิตุ-  ปจิตุกามา 

วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทตฺวา  ‘ตฺว� สุทธกัตตาใน อาหรๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  ม�ส� อวุตตกัมมะใน อาหร’  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน ทตฺวา   

ทาสิยา สัมปทานใน ทตฺวา  กหาปณ� อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ฉินฺทิตฺวา,  ตาย วิเสสนะของ ทาสิยา อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต  ม�ส� อวุตตกัมมะใน  

อลภิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคตายๆ วิเสสนะของ ทาสิยา  ‘ม�ส� สุทธกัตตาใน 

นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก’  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา,  

เคหสฺส สามีสัมพันธะใน ปจฺฉิมภาเคๆ วิสยาธาระใน สยิตายๆ วิเสสนะของ เอฬิกายๆ 

สามีสัมพันธะใน สีส�ๆ อวุตตกัมมะใน ฉินฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สมฺปาเทสึ  ภตฺต� 

การิตกัมมะใน สมฺปาเทสึ,  สา วิเสสนะของ อห�ๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณึๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เอกิสฺสา วิเสสนะของ เอฬิกายๆ สามีสัมพันธะใน สีส�ๆ อวุตตกัมมะใน  

ฉินฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปจิตฺวา  นิรเย วิสยาธาระใน ปจิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน ปาปุณึ  ปกฺกาวเสเสน กรณะใน ปาปุณึ  ตสฺสา วิเสสนะของ เอฬิกายๆ สามี- 

สัมพันธะใน โลมคณนายๆ กรณะใน ปาปุณึ  สีสจฺเฉทน� สัมปาปุณียกัมมะใน  

ปาปุณึ,  อห� สุทธกัตตาใน โรทามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘ตฺว� สุทธกัตตาใน  

มุจฺจิสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตฺตก� วิเสสนะของ ชน�ๆ อวุตตกัมมะใน วธิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน มุจฺจิสฺสสิ  กทา กาลสัตตมีใน มุจฺจิสฺสสิ  ทุกฺขา อปาทานใน  

มุจฺจิสฺสสิ’  อิติศัพท์ สรูปะใน เอว�ๆ นิทัสสนัตถะ  มหนฺต� วิเสสนะของ ทุกฺข�  ตว  

สามีสัมพันธะใน ทุกฺข�ๆ อวุตตกัมมะใน อนุสฺสรนฺตีๆ อัพภันตรกิริยาของ อห�”  อิติศัพท์ 

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  อิม� วิเสสนะของ คาถ�ๆ อวุตตกัมมะใน 

อาห

“อห� สุทธกัตตาใน ปจฺจิส�ๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกิสฺสา  

วิเสสนะของ เอฬิกายๆ สามีสัมพันธะใน กณฺฅิ�ๆ อวุตตกัมมะ 

ใน ฉินฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปจฺจิส�  โลมคณนาย กรณะใน 

ปจฺจิส�,  ขตฺติย อาลปนะ  ตฺว� สุทธกัตตาใน กาหสิๆ อาขยาต-
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บทกัตตุวาจก  พหุนฺน� วิเสสนะของ ชนาน�ๆ สามีสัมพันธะใน 

กณฺเฅิๆ อวุตตกัมมะใน เฉตฺวานๆ ปุพพกาลกิริยาใน กาหสิ  

กถ� ปุจฉนัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิม�  คาถ� ฯ

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

๑๓๒. “อถ  กสฺมา  เต  หสิตนฺติ ฯ  

 (ราชา)  “อถ  (ภาเว  สนฺเต),  กสฺมา  เต  หสิตนฺติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็น

อย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  เต อันเธอ  หสิตํ หัวเราะแล้ว  กสฺมา เพราะเหตุอะไร”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 พระราชา ตรัสถามว่า “เมื่อเป็นเช่นนั้น เธอหัวเราะเพราะอะไร ?”

 ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อถ วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณะ

ใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  เต อนภิหิตกัตตาใน หสิต�ๆ กิตบทภาววาจก  กสฺมา เหตุใน 

หสิต�”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๑๓๓. “เอตสฺมา  ทุกฺขา  มุตฺตมฺหีติ  ตุสิตฺวา  หสึ  มหาราชาติ ฯ

 (เทวี)  “(อห�)  ‘(อห�)  เอตสฺมา  ทุกฺขา  มุตฺตา  อมฺหิ’  อิติ  ตุสิตฺวา  หสึ  มหาราชาติ  (อาห) ฯ

 (เทวี) อ.พระเทวี  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่มหาราชเจ้า  (อหํ) 

อ.หม่อมฉัน  ตุสิตฺวา ยินดีแล้ว  อิติ ว่า  ‘(อหํ) อ.เรา  มุตฺตา เป็นผู้พ้นแล้ว  เอตสฺมา  

ทุกฺขา จากทุกข์นั่น  อมฺหิ ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  หสึ หัวเราะแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเทวี กราบทูลว่า “ข้าแต่มหาราชเจ้า หม่อมฉัน ยินดีว่า ‘เรา เป็นผู้พ้นแล้วจากทุกข์

นั่น’ ดังนี้ จึงหัวเราะแล้ว”

 เทวี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาราช อาลปนะ  อห� สุทธกัตตา 

ใน หสึๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘อห� สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เอตสฺมา วิเสสนะของ ทุกฺขาๆ อปาทานใน มุตฺตาๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ’  อิติศัพท์  

อาการะใน ตุสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน หสึ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ
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๑๓๔. ปุนปิ  ต�  เทวตา  “เอว�  ภทฺเท,  เอว�  ภทฺเทติ  วตฺวา  ปุปฺผมุฏฺ�ินา  ปูเชสิ ฯ  

 ปุนปิ  ต�  (เทวึ)  เทวตา  “เอว�  ภทฺเท,  เอว�  ภทฺเทติ  วตฺวา  ปุปฺผมุฏฺ�ินา  ปูเชสิ ฯ

 เทวตา อ.เทวดา  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภทฺเท แน่ะนางผู้เจริญ  เอวํ อ.อย่างนั้น,  

ภทฺเท แน่ะนางผู้เจริญ  เอวํ อ.อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้  ปูเชสิ บูชาแล้ว  ตํ  (เทวึ) ซึ่งพระ

เทวีนั้น  ปุปฺผมุฏฺฅินา ด้วยก�าแห่งดอกไม้  ปุนปิ แม้อีก ฯ

 เทวดา กล่าวว่า “อย่างนั้นแหละ นางผู้เจริญ, อย่างนั้นแหละ นางผู้เจริญ” แล้วบูชา 

พระเทวีนั้น ด้วยก�าดอกไม้แม้อีก

 เทวตา สุทธกัตตาใน ปูเชสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ปุนๆ 

กิริยาวิเสสนะใน ปูเชสิ  ต� วิเสสนะของ เทวึๆ อวุตตกัมมะใน ปูเชสิ  “ภทฺเท อาลปนะ  

เอว� สัจจวาจกลิงคัตถะ,  ภทฺเท อาลปนะ  เอว� สัจจวาจกลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปูเชสิ  ปุปฺผมุฏฺฅิินา กรณะใน ปูเชสิ ฯ 

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

๑๓๕. ราชา  “อโห  ภาริย�  เม  กมฺม�,  อย�  กิร  เอก�  เอฬิก�  วธิตฺวา  นิรเย  ปจิตฺวา   

ปกฺกาวเสเสน  ตสฺสา  โลมคณนาย  สีสจฺเฉท�  ปาปุณิ,  อห�  เอตฺตก�  ชน�  วธิตฺวา  กทา   

โสตฺถึ  ปาปุณิสฺสามีติ  สพฺเพ  ราชาโน  โมเจตฺวา  อตฺตนา  มหลฺลกตเร  วนฺทิตฺวา   

ทหรตราน�  อ�ฺชลึ  ปคฺคยฺห  สพฺเพ  ขมาเปตฺวา  สกสกฏฺ�านเมว  ปหิณิ ฯ

 ราชา  “อโห  ภาริย�  เม  กมฺม�,  อย�  (เทวี)  กิร  เอก�  เอฬิก�  วธิตฺวา  นิรเย  ปจิตฺวา   

ปกฺกาวเสเสน  ตสฺสา  (เอฬิกาย)  โลมคณนาย  สีสจฺเฉท�  ปาปุณิ,  อห�  เอตฺตก�  ชน�  วธิตฺวา  กทา  

โสตฺถึ  ปาปุณิสฺสามีติ  (จินฺเตตฺวา)  สพฺเพ  ราชาโน  โมเจตฺวา  อตฺตนา  มหลฺลกตเร  (ราชาโน)  

วนฺทิตฺวา  ทหรตราน�  (ราชูน�)  อ�ฺชลึ  ปคฺคยฺห  สพฺเพ  (ราชาโน)  ขมาเปตฺวา  สกสกฏฺ�าน�  เอว  

ปหิณิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  (จินฺเตตฺวา) ทรงด�าริแล้ว  อิติ ว่า  “อโห โอ  กมฺมํ อ.กรรม  เม  

ของเรา  ภาริยํ หนัก,  กิร ได้ยินว่า  อยํ  (เทวี) อ.พระเทวีนี้  วธิตฺวา ฆ่าแล้ว  เอฬิกํ  

ซึ่งแม่แพะ  เอกํ ตัวหนึ่ง  ปจิตฺวา ไหม้แล้ว  นิรเย ในนรก  ปาปุณิ ถึงแล้ว  สีสจฺเฉทํ  

ซึ่งการตัดซึ่งศีรษะ  โลมคณนาย ด้วยการนับซึ่งขน  ตสฺสา  (เอฬิกาย) แห่งแม่แพะนั้น  

ปกฺกาวเสเสน ด้วยผลอันสุกแล้วอันเหลือลง,  อหํ อ.เรา  เอตฺตกํ  ชนํ  วธิตฺวา  กทา   
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โสตฺถึ  ปาปุณิสฺสามิ จักฆ่าแล้ว ซึ่งชน มีประมาณเท่านี้ ถึง ซึ่งความสวัสดี ในกาล

ไร”  อิติ ดังนี้  โมเจตฺวา ทรงปล่อยแล้ว  ราชาโน ซึ่งพระราชา ท.  สพฺเพ ทั้งปวง   

วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  (ราชาโน) ซึ่งพระราชา ท.  มหลฺลกตเร ผู้ทรงแก่กว่า  

อตฺตนา กว่าพระองค์  ปคฺคยฺห ทรงประคองแล้ว  อญฺชลึ ซึ่งอัญชลี  (ราชูนํ) แก่พระ

ราชา ท.  ทหรตรานํ ผู้ทรงหนุ่มกว่า  (ราชาโน) ทรงยังพระราชา ท.  สพฺเพ ทั้งปวง  

ขมาเปตฺวา ให้อดโทษแล้ว  ปหิณิ ทรงส่งไปแล้ว  สกสกฏฺานํ  เอว สู่ที่ของตนๆ 

นั่นเทียว ฯ

 พระราชา ทรงด�าริว่า “โอ กรรมของเราหนัก, ได้ยินว่า พระเทวีนี้ ฆ่าแม่แพะหนึ่งตัว 

ไหม้ในนรก ถึงการตัดศีรษะ ด้วยการนับขนแห่งแม่แพะนั้น ด้วยผลที่เหลือ, เราจักฆ่า

ชนมีประมาณเท่านี้ แล้วจักถึงความสวัสดีในกาลไร” ดังนี้ ทรงปล่อยพระราชาทั้งปวง 

ถวายบังคมพระราชาทั้งหลาย ผู้ทรงแก่กว่าพระองค์ ทรงประคองอัญชลีแก่พระราชา

ทั้งหลายผู้อ่อนกว่า ทรงขอขมาพระราชาทั้งหมด แล้วทรงส่งไปสู่ที่ของตนๆ นั่นแหละ

 ราชา สุทธกัตตาใน ปหิณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อโห สังเวคัตถะ  ภาริย� วิเสสนะ

ของ กมฺม�ๆ ลิงคัตถะ  เม สามีสัมพันธะใน กมฺม�,  กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  อย� วิเสสนะ

ของ เทวีๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอก� วิเสสนะของ เอฬิก�ๆ 

อวุตตกัมมะใน วธิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปจิตฺวา  นิรเย วิสยาธาระใน ปจิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปาปุณิ  ปกฺกาวเสเสน กรณะใน ปาปุณิ  ตสฺสา วิเสสนะของ  

เอฬิกายๆ สามีสัมพันธะใน โลมคณนายๆ กรณะใน ปาปุณิ  สีสจฺเฉท� สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน ปาปุณิ,  อห� สุทธกัตตาใน ปาปุณิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตฺตก�  

วิเสสนะของ ชน�ๆ อวุตตกัมมะใน วธิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปาปุณิสฺสามิ  กทา  

กาลสัตตมีใน ปาปุณิสฺสามิ  โสตฺถึ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุณิสฺสามิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โมเจตฺวา  สพฺเพ วิเสสนะของ ราชาโนๆ  

อวุตตกัมมะใน โมเจตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิตฺวา  อตฺตนา อปาทานใน  

มหลฺลกตเรๆ วิเสสนะของ ราชาโนๆ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

ปคฺคยฺห  ทหรตราน� วิเสสนะของ ราชูน�ๆ สัมปทาใน ปคฺคยฺห  อ�ฺชลึ อวุตตกัมมะใน 

ปคฺคยฺหๆ สมานกาลกิริยาใน ขมาเปตฺวา  สพฺเพ วิเสสนะของ ราชาโนๆ การิตกัมมะ 

ใน ขมาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปหิณิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ สกสกฏฺฅิาน�ๆ  
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สัมปาปุณียกัมมะใน ปหิณิ ฯ

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

๑๓๖. สตฺถา  อิม�  ธมฺมเทสน�  อาหริตฺวา  “เอว�  ภิกฺขเว  น  อิทาเนว  มลฺลิกา  อตฺตโน   

ป�ฺ��  นิสฺสาย  มหาชนสฺส  ชีวิตทาน�  เทติ,  ปุพฺเพปิ  อทาสิเยวาติ  วตฺวา  อตีต�   

สโมธาเนสิ  “ตทา  พาราณสีราชา  ปเสนทิโกสโล  อโหสิ,  ธมฺมทินฺนา  เทวี  มลฺลิกา, 

รุกฺขเทวตา  อหเมวาติ ฯ

 สตฺถา  อิม�  ธมฺมเทสน�  อาหริตฺวา  “เอว�  ภิกฺขเว,  น  อิทานิ  เอว  มลฺลิกา  อตฺตโน   

ป�ฺ��  นิสฺสาย  มหาชนสฺส  ชีวิตทาน�  เทติ,  (มลฺลิกา)  ปุพฺเพปิ  (อตฺตโน  ป�ฺ��  นิสฺสาย   

มหาชนสฺส  ชีวิตทาน�)  อทาสิ  เอว”  อิติ  วตฺวา  อตีต�  (วตฺถุ�)  สโมธาเนสิ  “ตทา  พาราณสีราชา  

(อิทานิ)  ปเสนทิโกสโล  อโหสิ,  (ตทา)  ธมฺมทินฺนา  เทวี  (อิทานิ)  มลฺลิกา  (อโหสิ),  (ตทา)   

รุกฺขเทวตา  (อิทานิ)  อห�  เอว  (อโหสิ)”  อิติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  อาหริตฺวา ครั้นทรงน�ามาแล้ว  อิมํ  ธมฺมเทสนํ ซึ่งพระ

ธรรมเทศนานี้  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เอวํ อ.อย่างนั้น,   

มลฺลิกา อ.พระนางมัลลิกา  นิสฺสาย ทรงอาศัยแล้ว  ปญฺฃํ ซึ่งพระปัญญา  อตฺตโน  

ของตน  เทติ ย่อมประทาน  ชีวิตทานํ ประทานซึ่งชีวิต  มหาชนสฺส แก่มหาชน   

อิทานิ  เอว ในกาลนี้นั่นเทียว  น หามิได้,  (มลฺลิกา) อ.พระนางมัลลิกา  (นิสฺสาย) 

ทรงอาศัยแล้ว  (ปญฺญ ํ) ซึ่งพระปัญญา  (อตฺตโน) ของตน  อทาสิ  เอว ได้ประทาน

แล้วนั่นเทียว  (ชีวิตทานํ) พระราชทานซึ่งชีวิต  (มหาชนสฺส) แก่มหาชน  ปุพฺเพปิ 

แม้ในกาลก่อน”  อิติ ดังนี้  อตีตํ  (วตฺถุํ) ทรงยังเรื่อง อันเป็นไปล่วงแล้ว  สโมธาเนสิ 

ให้ประชุมลงพร้อมแล้ว  อิติ ว่า  “พาราณสีราชา อ.พระราชาในเมืองพาราณสี  ตทา 

ในกาลนั้น  ปเสนทิโกสโล เป็นพระเจ้าปเสนทิโกศล  อโหสิ ได้เป็นแล้ว  (อิทานิ) 

ในกาลนี้,  เทวี อ.พระเทวี  ธมฺมทินฺนา พระนามว่าธรรมทินนา  (ตทา) ในกาลนั้น  

มลฺลิกา เป็นพระนางมัลลิกา  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว  (อิทานิ) ในกาลนี้,  รุกฺขเทวตา 

อ.รุกขเทวดา  (ตทา) ในกาลนั้น  อหํ  เอว เป็นเรานั่นเทียว  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว   

(อิทานิ) ในกาลนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดา ครั้นทรงน�าพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ตรัสว่า “อย่างนั้นแหละ ภิกษุทั้ง

หลาย, พระนางมัลลิกา ทรงอาศัยพระปัญญาของตน ย่อมประทานชีวิตแก่มหาชน 
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เฉพาะในบัดนี้ ก็หาไม่, แม้ในกาลก่อน พระนางมัลลิกา ทรงอาศัยพระปัญญาของตน 

ได้ประทานชีวิตแล้วนั่นแหละ แก่มหาชน” ดังนี้ ทรงประชุมอดีตนิทานว่า “พระราชา

ในเมืองพาราณสีในคราวนั้น ได้เป็นพระเจ้าปเสนทิโกศลในบัดนี้, พระเทวีพระนามว่า

ธรรมทินนาในคราวนั้น ได้เป็นพระนางมัลลิกาในบัดนี้, รุกขเทวดาในคราวนั้น ได้เป็น

เรานั่นแหละในบัดนี้”

 สตฺถา เหตุกัตตาใน สโมธาเนสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  อิม� วิเสสนะของ  

ธมฺมเทสน�ๆ อวุตตกัมมะใน อาหริตฺวาๆ ลักขณัตถะ  “ภิกฺขเว อาลปนะ  เอว� สัจจวาจก-

ลิงคัตถะ,  มลฺลิกา สุทธกัตตาใน เทติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อิทานิๆ กาลสัตตมีใน เทติ  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน 

ป�ฺฃ�ๆ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ สมานกาลกิริยาใน เทติ  มหาชนสฺส สัมปทานใน 

เทติ  ชีวิตทาน� กิริยาวิเสสนะใน เทติ,  มลฺลิกา สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ปุพฺเพๆ กาลสัตตมีใน อทาสิ  อตฺตโน สามี-

สัมพันธะใน ป�ฺฃ�ๆ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ สมานกาลกิริยาใน อทาสิ  มหาชนสฺส 

สัมปทานใน อทาสิ  ชีวิตทาน� กิริยาวิเสสนะใน อทาสิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

อทาสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สโมธาเนสิ  อตีต� วิเสสนะของ 

วตฺถุ�ๆ การิตกัมมะใน สโมธาเนสิ  “พาราณสีราชา สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ตทา กาลสัตตมีใน พาราณสีราชา  อิทานิ กาลสัตตมีใน ปเสนทิโกสโลๆ  

วิกติกัตตาใน อโหสิ,  ธมฺมทินฺนา สัญญาวิเสสนะของ เทวีๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตทา กาลสัตตมีใน เทวี  อิทานิ กาลสัตตมีใน มลฺลิกาๆ วิกติ- 

กัตตาใน อโหสิ,  รุกฺขเทวตา สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตทา  

กาลสัตตมีใน รุกฺขเทวตา  อิทานิ กาลสัตตมีใน อห�  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อห�ๆ 

วิกติกัตตาใน อโหสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน สโมธาเนสิ ฯ

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

๑๓๗. เอว�  อตีต�  สโมธาเนตฺวา  ปุน  ธมฺม�  เทเสนฺโต  “ภิกฺขเว  ปาณาติปาโต  นาม   

อกตฺตพฺพยุตฺตโก,  ปาณาติปาติโน  หิ  ทีฆรตฺต�  โสจนฺตีติ  วตฺวา  อิม�  คาถมาห

  “เอวญฺเจ  สตฺตา  ชาเนยฺยํุ    ทุกฺขายํ  ชาติสมฺภโว;

  น  ปาโณ  ปาณินํ  หญฺเญ   ปาณฆาตี  หิ  โสจตีติ ฯ
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 (สตฺถา)  เอว�  อตีต�  (วตฺถุ�  สโมธาเนตฺวา  ปุน  ธมฺม�  เทเสนฺโต  “ภิกฺขเว  ปาณาติปาโต  นาม   

อกตฺตพฺพยุตฺตโก  (โหติ),  ปาณาติปาติโน  (ชนา)  หิ  ทีฆรตฺต�  โสจนฺตีติ  วตฺวา  อิม�  คาถ�  อาห

  “เอวํ  เจ  สตฺตา  ชาเนยฺยํุ    ‘ทุกฺขา  (โหติ)  อยํ  ชาติสมฺภโว’  (อิติ);

  น  ปาโณ  ปาณินํ  หญฺเญ   ปาณฆาตี  (ชโน)  หิ  โสจตีติ ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  อตีตํ  (วตฺถุํ) ทรงยังเรื่อง อันเป็นไปล่วงแล้ว  สโมธาเนตฺวา  

ให้ประชุมลงพร้อมแล้ว  เอวํ อย่างนี้  เทเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ธมฺมํ ซึ่งธรรม  ปุน 

อีก  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ปาณาติปาโต  นาม ชื่อ 

อ.เจตนาเป็นเหตุยังสัตว์ให้ตกล่วงไป  อกตฺตพฺพยุตฺตโก เป็นสภาพควรแล้วแก่กรรม

อันบุคคลไม่พึงกระท�า  (โหติ) ย่อมเป็น,  หิ เพราะว่า  (ชนา) อ.ชน ท.  ปาณาติปาติโน  

ผู้มีอันยังสัตว์ให้ตกล่วงไปเป็นปกติ  โสจนฺติ ย่อมเศร้าโศก  ทีฆรตฺตํ สิ้นราตรี 

อันยาวนาน”  อิติ ดังนี้  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถานี้  อิติ ว่า  

“เจ หากว่า  สตฺตา อ.สัตว์ ท.  ชาเนยฺยุํ พึงรู้  เอวํ อย่างนี้  

อิติ ว่า  ‘อยํ  ชาติสมฺภโว อ.ความมีแห่งการเกิดนี้  ทุกฺขา 

เป็นทุกข์  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้ ไซร้,  ปาโณ อ.สัตว์   

น  หญฺเญ พึงไม่ฆ่า  ปาณินํ ซึ่งสัตว์,  หิ เพราะว่า  (ชโน) 

อ.ชน  ปาณฆาตี ผู้ฆ่าซึ่งสัตว์โดยปกติ  โสจติ ย่อมเศร้าโศก”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาทรงประชุมเรื่องในอดีตแล้ว เมื่อจะแสดงธรรมอีก จึงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุ 

ทั้งหลาย ธรรมดาว่าปาณาติบาต เป็นสิ่งที่ไม่ควรท�า, เพราะว่า พวกชนผู้มักท�า

ปาณาติบาต ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน” ดังนี้ แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า

“หากว่า พวกสัตว์พึงรู้อย่างนี้ว่า ‘ความมีการเกิดนี้ เป็นทุกข์’ 

ดังนี้ไซร้, สัตว์ไม่พึงเบียดเบียนสัตว์ เพราะว่า ชนผู้ฆ่าสัตว์

โดยปกติ ย่อมเศร้าโศก” ดังนี้

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอว� กิริยาวิเสสนะใน สโมธาเนตฺวา   

อตีต� วิเสสนะของ วตฺถุ�ๆ การิตกัมมะใน สโมธาเนตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เทเสนฺโต  

ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน เทเสนฺโต  ธมฺม� อวุตตกัมมะใน เทเสนฺโตๆ อัพภันตรกิริยา 

ของ สตฺถา  “ภิกฺขเว อาลปนะ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ปาณาติปาโตๆ สุทธกัตตา 
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ใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อกตฺตพฺพยุตฺตโก วิกติกัตตาใน โหติ,  หิศัพท์  

เหตุโชตกะ  ปาณาติปาติโน วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน โสจนฺติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ทีฆรตฺต� อัจจันตสังโยคะใน โสจนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน อาห  อิม� วิเสสนะของ คาถ�ๆ อวุตตกัมมะใน อาห

“เจศัพท์ ปริกัปปัตถะ  สตฺตา สุทธกัตตาใน ชาเนยฺยุ�ๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  เอว� กิริยาวิเสสนะใน ชาเนยฺยุ�  ‘อย� วิเสสนะ

ของ ชาติสมฺภโวๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ทุกฺขา วิกติกัตตาใน โหติ’  อิติศัพท์ อาการะใน ชาเนยฺยุ�;  

ปาโณ สุทธกัตตาใน ห�ฺเฃๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน ห�ฺเฃ  ปาณิน� อวุตตกัมมะใน ห�ฺเฃ,  หิศัพท์ 

เหตุโชตกะ  ปาณฆาตี วิเสสนะของ ชโนๆ สุทธกัตตาใน  

โสจติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิม�  คาถ� ฯ

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

อ�ฺ�ตรปุริสวตฺถุ ฯ

อ�ฺ�ตตรปุริสวตฺถุ  (นิฏฺ�ิต�) ฯ

อญฺญตรปุริสวตฺถุ อ.เรื่องแห่งบุรุษคนใดคนหนึ่ง   (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

อ�ฺ�ตรปุริสวตฺถุ สุทธกัตตาใน นิฏฺ�ิต�ๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ 

จบเรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง
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วเิคราะห์ศัพท์กติก์ สมาส และตัทธติ

พาลวคฺควณฺณนา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 วณฺเณติ		เอตายาติ		วณฺณนา.	(วณฺณ		วิตฺถาเร	ในการขยายความ	+	เณปัจจัย	+	ยุ
ปัจจัย	+	อาปัจจัย)	กัตตุรูป,	กรณสาธนะ
	 	 (ปณฺฑิโต)	อ.บัณฑิต		วณฺเณติ	ย่อมพรรณนา		เอตาย		(วาจาย)	ด้วยวาจานั่น		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(เอสา		วาจา)	อ.วาจานั่น		วณฺณนา	ชื่อว่าวณฺณนา.	(วาจาเป็นเครื่องพรรณนา)	
	 ๒.	 พาเลน		สลฺลกฺขิโต		วคฺโค		พาลวคฺโค.	(พาล	+	สลฺลกฺขิต	+	วคฺค)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 วคฺโค	อ.วรรค		 (ปณฺฑิเตน)		สลฺลกฺขิโต	อันบัณฑิต	ก�าหนดแล้ว		พาเลน	ด้วยคนพาล		
พาลวคฺโค	ชื่อว่าพาลวคฺค.	(วรรคที่บัณฑิตก�าหนดด้วยคนพาล)
	 ๓.	 พาลวคฺคสฺส		วณฺณนา		พาลวคฺควณฺณนา.	(พาลวคฺค	+	วณฺณนา)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 วณฺณนา	 อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนา	 	 พาลวคฺคสฺส	 ซึ่งวรรคอันบัณฑิตก�าหนดแล้วด้วยคน
พาล		พาลวคฺควณฺณนา	ชื่อว่าพาลวคฺควณฺณนา.	 (วาจาเป็นเครื่องพรรณนาวรรคที่บัณฑิตก�าหนดด้วยคน
พาล)

อญฺญตรปุริสวตฺถุ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อญฺฺญฺตโร		จ		โส		ปุริโส		จาติ		อญฺฺญฺตรปุริโส.	(อญฺฺญฺตร	+	ปุริส)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย-

สมาส

	 	 อญฺฺญฺตโร		จ	อ.คนใดคนหนึ่งด้วย		โส	อ.คนใดคนหนึ่งนั้น		ปุริโส		จ	เป็นบุรุษด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		อญฺฺญฺตรปุริโส	ชื่อว่าอญฺฺญฺตรปุริส.	(อญฺฺญตร	+	ปุริส)

	 	๒.	 อญฺฺญฺตรปุริสสฺส		วตฺถุ		อญฺฺญฺตรปุริสวตฺถุ.	(อญฺฺญฺตรปุริส	+	วตฺถุ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วตฺถุ	อ.เรื่อง		อญฺฺญฺตรปุริสสฺส	แห่งบุรุษคนใดคนหนึ่ง		อญฺฺญฺตรปุริสวตฺถุ	ชื่อว่าอญฺฺญฺตรปุริสวตฺถุ.	

(เรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง)
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ฉณทิวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ฉณสฺส		ทิวโส		ฉณทิวโส.	(ฉณ	+	ทิวส)

	 ทิวโส	อ.วัน		ฉณสฺส	แห่งมหรสพ		ฉณทิวโส	ชื่อว่าฉณทิวส.	(วันมหรสพ)

อลงฺกตปฺปฏิยตฺโต,  หตฺถี 

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อลงฺกโต		จ		โส		ปฏิยตฺโต		จาติ		อลงฺกตปฺปฏิยตฺโต,		หตฺถี.	(อลงฺกต	+	ปฏิยตฺต)

	 โส		(หตฺถี)	อ.ช้างนั้น		อลงฺกโต		จ	ถูกประดับแล้วด้วย		ปฏิยตฺโต		จ	ถูกตกแต่งแล้วด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		อลงฺกตปฺปฏิยตฺโต	ชื่อว่าอลงฺกตปฺปฏิยตฺต	(ทั้งถูกประดับแล้วทั้งถูกตกแต่งแล้ว),	ได้แก่ช้าง.

ราชานุภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รญฺฺโญ		อานุภาโว		ราชานุภาโว.	(ราช	+	อานุภาว)

	 อานุภาโว	อ.อานุภาพ		รญฺฺโญ	ของพระราชา		ราชานุภาโว	ชื่อว่าราชานุภาว.	(อานุภาพของพระราชา)

เลฑฺฑุทณฺฑาทีนิ,  วตฺถูนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 เลฑฺฑุ		จ		ทณฺโฑ		จ		เลฑฺฑุทณฺฑา.	(เลฑฺฑุ	+	ทณฺฑ)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 เลฑฺฑุ		จ	อ.ก้อนดินด้วย		ทณฺโฑ		จ	อ.ท่อนไม้ด้วย		เลฑฺฑุทณฺฑา	ชื่อว่าเลฑฺฑุทณฺฑ.	(ก้อนดิน

และท่อนไม้)

	 ๒.	 เลฑฺฑุทณฺฑา		อาทิ		เยสนฺติ		เลฑฺฑุทณฺฑาทีนิ,		วตฺถูนิ.	(เลฑฺฑุทณฺฑ	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 เลฑฺฑุทณฺฑา	อ.ก้อนดินและท่อนไม้	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(วตฺถูน�)	แห่งวัตถุ	ท.	เหล่าใด		

(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่านั้น		เลฑฺฑุทณฺฑาทีนิ	ชื่อว่าเลฑฺฑุทณฺฑาทิ	

(มีก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้น),	ได้แก่วัตถุทั้งหลาย.
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สุทินฺนทานํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุทินฺนญฺฺจ		ต�		ทานญฺฺจาติ		สุทินฺนทาน�.	(สุทินฺน	+	ทาน)

	 สุทินฺน�		จ	อ.อันพระราชาทรงถวายดีแล้วด้วย		ต�	อ.อันพระราชาทรงถวายดีแล้วนั้น		ทาน�		จ	เป็นทาน

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สุทินฺนทาน�	ชื่อว่าสุทินฺนทาน.	(ทานที่พระราชาทรงถวายดีแล้ว)

ทุคฺคตปุริโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทุคฺคโต		จ		โส		ปุริโส		จาติ		ทุคฺคตปุริโส.	(ทุคฺคต	+	ปุริส)

	 ทุคฺคโต		จ	อ.ผู้ถึงแล้วซึ่งยากด้วย		โส	อ.ผู้ถึงแล้วซึ่งยากนั้น		ปุริโส		จ	เป็นบุรุษด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ทุคฺคตปุริโส	ชื่อว่าทุคฺคตปุริส.	(บุรุษผู้ตกยาก)

สตฺตภูมิโก,  ปาสาโท

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สตฺต		ภูมิโย		สตฺตภูมิโย.	(สตฺต	+	ภูมิ)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 ภูมิโย	อ.ชั้น	ท.		สตฺต	เจ็ด		สตฺตภูมิโย	ชื่อว่าสตฺตภูมิ.	(เจ็ดชั้น)

	 ๒.	 สตฺตภูมีหิ		นิยุตฺโต		สตฺตภูมิโก,		ปาสาโท.	(สตฺตภูมิ	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (ปาสาโท)	อ.ปราสาท		นิยุตฺโต	ประกอบแล้ว		สตฺตภูมีหิ	ด้วยชั้นเจ็ด	ท.		สตฺตภูมิโก	ชื่อว่า 

สตฺตภูมิก	(ประกอบด้วย	๗	ชั้น),	ได้แก่ปราสาท.

อุปริมตลํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 อุปริ		ภว�		อุปริม�,		ตล�.	(อุปริ	+	อิมปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (ตล�)	อ.พื้น		ภว�	อันมี		อุปริ	ในเบื้องบน		อุปริม�	ชื่อว่าอุปริม	(มีในเบื้องบน),	ได้แก่พื้น.

	 ๒.	 อุปริมญฺฺจ		ต�		ตลญฺฺจาติ		อุปริมตล�.	(อุปริม	+	ตล)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อุปริม�		จ	อ.อันมีในเบื้องบนด้วย		ต�	อ.อันมีในเบื้องบนนั้น		ตล�		จ	เป็นพื้นด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		อุปรมิตล�	ชื่อว่าอุปริมตล.	(พื้นอันมีในเบื้องบน)
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ปุณฺณจนฺโท

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุณฺโณ		จ		โส		จนฺโท		จาติ		ปุณฺณจนฺโท.	(ปุณฺณ	+	จนฺท)

	 ปุณฺโณ		จ	อ.อันเต็มแล้วด้วย		โส	อ.อันเต็มแล้วนั้น		จนฺโท		จ	เป็นพระจันทร์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		ปุณฺณจนฺโท	ชื่อว่าปุณฺณจนฺท.	(พระจันทร์เต็มดวง)

วลาหกนฺตโร

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วลาหกสฺส		อนฺตโร		วลาหกนฺตโร.	(วลาหก	+	อนฺตร)

	 อนฺตโร	อ.ระหว่าง		วลาหกสฺส	แห่งเมฆ		วลาหกนฺตโร	ชื่อว่าวลาหกนฺตร.	(ระหว่างเมฆ)

ปฏิพทฺธจิตโต,  ราชา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปฏิพทฺธ�		จิตฺต�		ยสฺสาติ		ปฏิพทฺธจิตโต,		ราชา.	(ปฏิพทฺธ	+	จิตฺต)

	 จิตฺต�	อ.พระทัย		ปฏิพทฺธ�	อันเนื่องเฉพาะแล้ว		ยสฺส		(รญฺฺโญ)	ของพระราชาใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		 (โส		ราชา)	อ.พระราชานั้น		ปฏิพทฺธจิตฺโต	ชื่อว่าปฏิพทฺธจิตฺต	 (มีพระทัยเนื่องเฉพาะแล้ว,	มี

พระทัยปฏิพัทธ์)

หตฺถิกฺขนฺโธ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 หตฺถิสฺส		ขนฺโธ		หตฺถิกฺขนฺโธ.	(หตฺถี	+	ขนฺธ)

	 ขนฺโธ	อ.คอ		หตฺถิสฺส	ของช้าง		หตฺถิกฺขนฺโธ	ชื่อว่าหตฺถิกฺขนฺธ.	(คอช้าง)

ปตนาการปฺปตฺโต,  ราชา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปตนเมว		อากาโร		ปตนากาโร.	(ปตน	+	อาการ)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ปตน�		เอว	อ.อันตกไปนั่นเทียว		อากาโร	เป็นอาการ		ปตนากาโร	ชื่อว่าปตนาการ.	(อาการคือ

อันตกไป)
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	 ๒.	 ปตนาการ�		ปตฺโต		ปตนาการปฺปตฺโต,		ราชา.	(ปตนาการ	+	ปตฺต)	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (ราชา)	 อ.พระราชา	 	 ปตฺโต	 ถึงแล้ว	 	 ปตนาการ�	 ซึ่งอาการะคืออันตกไป	 	 ปตนาการปฺปตฺโต	 

ชื่อว่าปตนาการปฺปตฺต	(ผู้ถึงอาการคืออันตกไป),	ได้แก่พระราชา.

วิสฺสาสิโก,  อมจฺโจ

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิสฺสาโส		อสฺส		อตฺถีติ		วิสฺสาสิโก,		อมจฺโจ.	(วิสฺสาส	+	อิกปัจจัย)

	 วิสฺสาโส	อ.ความคุ้นเคย		อสฺส		(อมจฺจสฺส)	แห่งอ�ามาตย์นั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		

อมจฺโจ)	อ.อ�ามาตย์นั้น		วิสฺสาสิโก	ชื่อว่าวิสฺสาสิก	(ผู้มีความคุ้นเคย),	ได้แก่อ�ามาตย์.

อสุกฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อสุกญฺฺจ		ต�		€านญฺฺจาติ		อสุกฏฺ€าน�.	(อสุก	+	€าน)

	 อสุก�		จ	อ.โน้นด้วย		ต�	อ.โน้นนั้น		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		อสุกฏฺ€าน�	ชื่อว่า 

อสุกฏฺ€าน.	(ที่โน้น)

โอโลกิตปาสาโท

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โอโลกิโต		จ		โส		ปาสาโท		จาติ		โอโลกิตปาสาโท.	(โอโลกิต	+	ปาสาท)

	 โอโลกิโต		จ	อ.อันพระองค์ทรงแลดูแลด้วย		โส	อ.อันพระองค์ทรงแลดูแล้วนั้น		ปาสาโท		จ	เป็น

ปราสาทด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		โอโลกิตปาสาโท	ชื่อว่าโอโลกิตปาสาท.	(ปราสาทที่พระองค์ทรงแลดูแล้ว)

สสฺสามิกอสฺสามิกภาโว,  

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	นนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	วาสัททัตถทวันท-

สมาส	และสหบุพพบทพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สห		สามิเกน		ยา		วตฺตตีติ		สสฺสามิกา,		อิตฺถี.	(สห	+	สามิก)	สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส

	 	 ยา		(อิตฺถี)	อ.หญิงใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		สามิเกน	ด้วยสามี		อิติ	เพราะเหตุนั้น			

(สา		อิตฺถี)	อ.หญิงนั้น		สสฺสามิกา	ชื่อว่าสสฺสามิกา	(ผู้เป็นไปกับด้วยสามี,	ผู้มีสามี),	ได้แก่หญิง.
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	 ๒.	 นตฺถิ		สามิโก		อสฺสาติ		อสฺสามิกา,		อิตฺถี.	(น	+	สามิก)	นนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส

	 	 สามิโก	อ.สามี		อสฺสา		(อิตฺถิยา)	ของหญิงนั้น		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		อิตฺถี)	

อ.หญิงนั้น		อสฺสามิกา	ชื่อว่าอสฺสามิกา	(ผู้ไม่มีสามี),	ได้แก่หญิง.

	 ๓.	 สสฺสามิกา		วา		อสฺสามิกา		วา		สสฺสามิกอสฺสามิกา,		อิตฺถี.	 (สสฺสามิกา	+	อสฺสามิกา)	 

วาสัททัตถทวันทสมาส

	 	 (อิตฺถี)	อ.หญิง		สสฺสามิกา		วา	ผู้เป็นไปกับด้วยสามีหรือ		อสฺสามิกา		วา	หรือว่าผู้ไม่มีสามี		

สสฺสามิกอสฺสามิกา	ชื่อว่าสสฺสามิกอสฺสามิก	(ผู้มีสามีหรือไม่มีสามี),	ได้แก่หญิง.

	 ๔.	 สสฺสามิกอสฺสามิกาย	 	 ภาโว	 	 สสฺสามิกอสฺสามิกภาโว.	 (สสฺสามิกอสฺสามิกา	 +	 ภาว)	 ฉัฏฐี- 

ตัปปุริสสมาส

	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		สสฺสามิกอสฺสามิกาย		 (อิตฺถิยา)	แห่งหญิง	ผู้เป็นไปกับด้วยสามีหรือผู้ไม่มี

สามี		สสฺสามิกอสฺสามิกภาโว	ชื่อว่าสสฺสามิกอสฺสามิกภาว.	(ความที่หญิงมีสามีหรือไม่มีสามี)	

สสฺสามิกภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีสหบุพพบทพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สห		สามิเกน		ยา		วตฺตตีติ		สสฺสามิกา,		อิตฺถี.	(สห	+	สามิก)	สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส

	 	 ยา		(อิตฺถี)	อ.หญิงใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		สามิเกน	ด้วยสามี		อิติ	เพราะเหตุนั้น			

(สา		อิตฺถี)	อ.หญิงนั้น		สสฺสามิกา	ชื่อว่าสสฺสามิกา	(ผู้เป็นไปกับด้วยสามี,	ผู้มีสามี),	ได้แก่หญิง.

	 ๒.	 สสฺสามิกาย		ภาโว		สสฺสามิกภาโว.	(สสฺสามิกา	+	ภาว)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ภาโว	 อ.ความเป็น	 	 สสฺสามิกาย	 	 (อิตฺถิยา)	 แห่งหญิง	 ผู้เป็นไปกับด้วยสามี	 	 สสฺสามิกภาโว	 

ชื่อว่าสสฺสามิกภาว.	(ความที่หญิงมีสามี)

สสฺสามิกา,  อิตฺถี

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สห		สามิเกน		ยา		วตฺตตีติ		สสฺสามิกา,		อิตฺถี.	(สห	+	สามิก)	สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส

	 ยา	 	 (อิตฺถี)	 อ.หญิงใด	 	 วตฺตติ	 ย่อมเป็นไป	 	 สห	 กับ	 	 สามิเกน	 ด้วยสามี	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น			 

(สา		อิตฺถี)	อ.หญิงนั้น		สสฺสามิกา	ชื่อว่าสสฺสามิกา	(ผู้เป็นไปกับด้วยสามี,	ผู้มีสามี),	ได้แก่หญิง.
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มรณภยภีโต,  ปุริโส

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	โดยมีอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มรณเมว		ภย�		มรณภย�.	(มรณ	+	ภย)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 มรณ�		เอว	อ.ความตายนั่นเทียว		ภย�	เป็นภัย		มรณภย�	ชื่อว่ามรณภย.	(ภัยคือความตาย)

	 ๒.	 มรณภยสฺมา		ภีโต		มรณภยภีโต,		ปุริโส.	(มรณภย	+	ภีต)	ปัญจมีตัปปุริสสมาส

	 	 (ปุริโส)	อ.บุรุษ		ภีโต	กลัวแล้ว		มรณภยสฺมา	แต่ภัยคือความตาย		มรณภยภีโต	ชื่อว่ามรณ-

ภยภีต	(ผู้กลัวภัยคือความตาย),	ได้แก่บุรุษ.

อปฺปมตฺโต,  ปุริโส

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		ปมตฺโต		อปฺปมตฺโต,		ปุริโส.	(น	+	ปมตฺต)

	 (ปุริโส)	อ.บุรุษ		ปมตฺโต	ประมาทแล้ว		น	หามิได้		อปฺปมตฺโต	ชื่อว่าอปฺปมตฺต	(ผู้ไม่ประมาทแล้ว),	

ได้แก่บุรุษ.

กามปริฬาโห

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กามสฺส		ปริฬาโห		กามปริฬาโห.	(กาม	+	ปริฬาห)

	 ปริฬาโห	อ.ความเร่าร้อน		กามสฺส	แห่งกาม		กามปริฬาโห	ชื่อว่ากามปริฬาห.	(ความเร่าร้อนแห่งกาม)

ราชาณา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รญฺฺโญฺ		อาณา		ราชาณา.	(ราช	+	อาณา)

	 อาณา	อ.อาชญา		รญฺฺโญฺ	ของพระราชา		ราชาณา	ชื่อว่าราชาณา.	(อาชญาของพระราชา)

ปญฺจโยชนมตฺถกํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.		 ปญฺฺจ		โยชนานิ		ปญฺฺจโยชนานิ.	(ปญฺฺจ	+	โยชน)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 โยชนานิ	อ.โยชน์	ท.		ปญฺฺจ	ห้า		ปญฺฺจโยชนานิ	ชื่อว่าปญฺฺจโยชน.	(ห้าโยชน์)
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	 ๒.	 ปญฺฺจโยชนาน�		มตฺถก�		ปญฺฺจโยชนมตฺถก�.	(ปญฺฺจโยชน	+	มตฺถก)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 มตฺถก�	อ.ที่สุด		ปญฺฺจโยชนาน�	แห่งโยชน์ห้า	ท.		ปญฺฺจโยชนมตฺถก�	ชื่อว่าปญฺฺจโยชนมตฺถก.	(ที่สุด

ห้าโยชน์)

นหานเวลา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นหานญฺฺจ		ต�		เวลา		จาติ		นหานเวลา.	(นหาน	+	เวลา)

	 นหาน�		จ	อ.เป็นที่อาบด้วย		ต�	อ.เป็นที่อาบนั้น		เวลา		จ	เป็นเวลาด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		นหาน-

เวลา	ชื่อว่านหานเวลา.	(เวลาเป็นที่อาบ)	

กุมุทุปฺปลานิ

	 เป็นอีตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กุมุทญฺฺจ		จ		อุปฺปลญฺฺจาติ		กุมุทุปฺปลานิ.	(กุมุท	+	อุปฺปล)

	 กุมุท�		จ	อ.ดอกโกมุทด้วย		อุปฺปล�		จ	อ.ดอกอุบลด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		กุมุทุปฺปลานิ	ชื่อว่า 

กุมุทุปฺปล.	(ดอกโกมุทและดอกอุบล)

อรุณวตีมตฺติกา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีอุปมาบุพพบทพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อรุณสฺส		วตี		วิย		วตี		ยสฺสาติ		อรุณวตี,		มตฺติกา.	(อรุณ	+	วตี)	ฉัฏฐีอุปมาบุพพบท- 

พหุพพีหิสมาส

	 	 วตี	อ.สี		วตี		อิว	เพียงดัง	อ.สี		อรุณสฺส	แห่งอรุณ		ยสฺสา		(มตฺติกาย)	แห่งดินเหนียวใด		

(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		มตฺติกา)	อ.ดินเหนียวนั้น		อรุณวตี	ชื่อว่าอรุณวตี	(มีสีดุจสีอรุณ),	ได้แก่

ดินเหนียว.

	 ๒.	 อรุณวตี		จ		สา		มตฺติกา		จาติ		อรุณวตีมตฺติกา.	(อรุณวตี	+	มตฺติกา)	วิเสสนบุพพบท- 

กัมมธารยสมาส

	 	 อรุณวตี		จ	อ.อันมีสีเพียงดังสีแห่งอรุณด้วย		สา	อ.อันมีสีเพียงดังสีแห่งอรุณนั้น		มตฺติกา		จ	

เป็นดินเหนียวด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อรุณวตีมตฺติกา	ชื่อว่าอรุณวตีมตฺติกา.	(ดินเหนียวมีสีดุจสีอรุณ)

กิลิฏฺ€ตโร,  เสวโก

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
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	 สพฺเพ		อิเม		กิลิฏฺ€า,	อยมิเมส�		วิเสเสน		กิลิฏฺโ€ติ		กิลิฏฺ€ตโร,		เสวโก.	(กิลิฏฺ€	+	ตรปัจจัย)

	 อิเม		(เสวกา)	อ.เสวก	ท.	เหล่านี้		สพฺเพ	ทั้งปวง		กิลิฏฺ€า	เป็นผู้ล�าบากแล้ว		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น,		

อย�		(เสวโก)		อิเมส�		(เสวกาน�)	อ.-	แห่งเสวก	ท.	เหล่านี้หนา	-เสวกนี้		กิลิฏฺโ€	เป็นผู้ล�าบาก		วิเสเสน	 

โดยวิเศษ		(โหติ)	ย่อมเป็น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		เสวโก)	อ.เสวกนั้น		กิลิฏฺ€ตโร	ชื่อว่ากิลิฏฺ€ตร	(ผู้ล�าบาก

กว่า),	ได้แก่เสวก.	

ธนกฺกีตาทโย,  ทาสา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ธเนน		กีตา		ธนกฺกีตา,		ทาสา.	(ธน	+	กีต)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (ทาสา)	อ.ทาส	ท.		(สามิเกน)		กีตา	อันนาย	ซื้อแล้ว		ธเนน	ด้วยทรัพย์		ธนกฺกีตา	ชื่อว่า

ธนกฺกีต	(อันนายซื้อด้วยทรัพย์),	ได้แก่ทาสทั้งหลาย.

	 ๒.	 ธนกฺกีตา		อาทิ		เยสนฺติ		ธนกฺกีตาทโย,		ทาสา.	(ธนกฺกีต	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส

	 	 (ทาสา)	อ.ทาส	ท.		ธนกฺกีตา	อันนายซื้อแล้วด้วยทรัพย์		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(ทาสาน�)	แห่ง

ทาส	 ท.	 เหล่าใด	 	 (สนฺติ)	 มีอยู่	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (เต	 	 ทาสา)	 อ.ทาส	 ท.	 เหล่านั้น	 	 ธนกฺกีตาทโย	 

ชื่อว่าธนกฺกีตาทิ	(มีทาสที่นายซื้อด้วยทรัพย์เป็นต้น),	ได้แก่ทาสทั้งหลาย.	

อาณตฺตกมฺมํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาณตฺตญฺฺจ		ต�		กมฺมญฺฺจาติ		อาณตฺตกมฺม�.	(อาณตฺต	+	กมฺม)

	 อาณตฺต�		จ	อ.อันพระราชาทรงบังคับแล้วด้วย		ต�	อ.อันพระราชาทรงบังคับแล้วนั้น		กมฺม�		จ	เป็นกรรม

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อาณตฺตกมฺม�	ชื่อว่าอาณตฺตกมฺม.	(กรรมที่พระราชาทรงบังคับ)

นาคภวนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นาคสฺส		ภวน�		นาคภวน�.	(นาค	+	ภวน)

	 ภวน�	อ.ภพ		นาคสฺส	แห่งนาค		นาคภวน�	ชื่อว่านาคภวน.	(ภพนาค)
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อุทฺธนมตฺถกํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุทฺธนสฺส		มตฺถก�		อุทฺธนมตฺถก�.	(อุทฺธน	+	มตฺถก)

	 มตฺถก�	อ.ที่สุด		อุทฺธนสฺส	แห่งเตา		อุทฺธนมตฺถก�	ชื่อว่าอุทฺธนมตฺถก.	(ที่สุดแห่งเตาไฟ)

ยถาลทฺธํ,  พฺยญฺชนํ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ย�		ย�		ลทฺธ�		ยถาลทฺธ�,		พฺยญฺฺชน�.	(ยถา	+	ลทฺธ)

	 (พฺยญฺฺชน�)	อ.กับ		(ปุคฺคเลน)		ลทฺธ�	อันบุคคล	ได้แล้ว		ย�		ย�	ใดๆ		ยถาลทฺธ�	ชื่อว่ายถาลทฺธ	(ตาม

ที่ได้แล้ว),	ได้แก่กับข้าว.

โยชนิโก,  มคฺโค

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 โยชเนน		นิยุตฺโต		โยชนิโก,		มคฺโค.	(โยชน	+	ณิกปัจจัย)

	 (มคฺโค)	อ.หนทาง		นิยุตฺโต	อันประกอบแล้ว		โยชเนน	ด้วยโยชน์		โยชนิโก	ชื่อว่าโยชนิก	(อันประกอบ

ด้วยโยชน์),	ได้แก่หนทาง.

อนุจฺฉิฏฺ€ํ,  ภตฺตํ อันไม่เป็นเดน

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		อุจฺฉิฏฺ€�		อนุจฺฉิฏฺ€�,		ภตฺต�.	(น	+	อุจฺฉิฏฺ€)

	 (ภตฺต�)	อ.ภัตร		อุจฺฉิฏฺ€�	อันเป็นเดน		น	หามิได้		อนุจฺฉิฏฺ€�	ชื่อว่าอนุจฺฉิฏฺ€	(อันไม่เป็นเดน),	ได้แก่ภัตร.

ภตฺตมุฏฺ€ิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภตฺตสฺส		มุฏฺ€ิ		ภตฺตมุฏฺ€ิ.	(ภตฺต	+	มุฏฺ€ิ)

	 มุฏฺ€ิ	อ.ก�า		ภตฺตสฺส	แห่งภัตร		ภตฺตมุฏฺ€ิ	ชื่อว่าภตฺตมุฏฺ€ิ.	(ก�าแห่งภัตร)
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นทีปเทโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นทิยา		ปเทโส		นทีปเทโส.	(นที	+	ปเทส)

	 ปเทโส	อ.ประเทศ		นทิยา	แห่งแม่น�้า		นทีปเทโส	ชื่อว่านทีปเทส.	(ประเทศแห่งแม่น�้า,ที่แม่น�้า)

กตฺตุกาโม,  ราชา

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 กตฺตุ�		กาเมตีติ		กตฺตุกาโม,		ราชา.	(กตฺตุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)

	 (โย		ราชา)	อ.พระราชาใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		กตฺตุ�	เพื่ออันทรงกระท�า		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		

ราชา)	อ.พระราชานั้น		กตฺตุกาโม	ชื่อว่ากตฺตุกาม	(ผู้ทรงประสงค์จะท�า),	ได้แก่พระราชา.

อทฺธิกมนุสฺโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 อทฺธาน�		คจฺฉตีติ		อทฺธิโก,		มนุสฺโส.	(อทฺธ	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (โย	 	 มนุสฺโส)	 อ.มนุษย์ใด	 	 คจฺฉติ	 ย่อมไป	 	 อทฺธาน�	 สู่ทางไกล	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (โส		 

มนุสฺโส)	อ.มนุษย์นั้น		อทฺธิโก	ชื่อว่าอทฺธิก	(ผู้เดินทางไกล),	ได้แก่มนุษย์.

	 ๒.	 อทฺธิโก		จ		โส		มนุสฺโส		จาติ		อทฺธิกมนุสฺโส.	(อทฺธิก	+	มนุสฺส)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย-

สมาส

	 	 อทฺธิโก		จ	อ.ผู้ไปสู่ทางไกลด้วย		โส	อ.ผู้ไปสู่ทางไกลนั้น		มนุสฺโส		จ	เป็นมนุษย์ด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		อทฺธิกมนุสฺโส	ชื่อว่าอทฺธิกมนุสฺส.	(มนุษย์ผู้เดินทางไกล)

สหสฺสานิสํสํ,  ภตฺตํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สหสฺส�		อานิส�โส		ยสฺสาติ		สหสฺสานิส�ส�,		ภตฺต�.	(สหสฺส	+	อานิส�ส)

	 อานิส�โส	อ.อานิสงส์		สหสฺส�	หนึ่งพัน		ยสฺส		(ภตฺตสฺส)	แห่งภัตรใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(ต�		ภตฺต�)	อ.ภัตรนั้น		สหสฺสานิส�ส�	ชื่อว่าสหสฺสานิส�ส	(มีอานิสงส์หนึ่งพัน),	ได้แก่ภัตร.
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สตานิสํสํ,  ภตฺตํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สต�		อานิส�โส		ยสฺสาติ		สตานิส�ส�,		ภตฺต�.	(สต	+	อานิส�ส)

	 อานิส�โส	อ.อานิสงส์		สต�	หนึ่งร้อย		ยสฺส		(ภตฺตสฺส)	แห่งภัตรใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(ต�		ภตฺต�)	อ.ภัตรนั้น		สตานิส�ส�	ชื่อว่าสตานิส�ส	(มีอานิสงส์หนึ่งร้อย),	ได้แก่ภัตร.

ปุญฺญผลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุญฺฺญฺสฺส		ผล�		ปุญฺฺญฺผล�.	(ปุญฺฺญฺ	+	ผล)

	 ผล�	อ.ผล		ปุญฺฺญฺสฺส	แห่งบุญ		ปุญฺฺญฺผล�	ชื่อว่าปุญฺฺญฺผล.	(ผลบุญ)

มหลฺลกเวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหลฺลกสฺส		เวโส		มหลฺลกเวโส.	(มหลฺลก	+	เวส)

	 เวโส	อ.เพศ		มหลฺลกสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคล	ผู้แก่		มหลฺลกเวโส	ชื่อว่ามหลฺลกเวส.	(เพศคนแก่)

พหุมนฺตา,  มนุสฺสา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พหุ		มนฺต�		เยสนฺติ		พหุมนฺตา,		มนุสฺสา.	(พหุ	+	มนฺต)

	 มนฺต�	อ.มนต์		พหุ	มาก		เยส�		(มนุสฺสาน�)	แห่งมนุษย์	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น	

(เต		มนุสฺสา)	อ.มนุษย์	ท.	เหล่านั้น		พหุมนฺตา	ชื่อว่าพหุมนฺต	(มีมนต์มาก),	ได้แก่มนุษย์ทั้งหลาย.

สกาโล,  สมโย

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สห		กาเลน		โย		วตฺตตีติ		สกาโล,		สมโย.	(สห	+	กาล)

	 โย		(สมโย)	อ.สมัยใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		กาเลน	ด้วยกาล		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		

สมโย)	อ.สมัยนั้น		สกาโล	ชื่อว่าสกาล	(เป็นไปกับด้วยกาล),	ได้แก่สมัย.
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ทฺวารปาโล

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทฺวาร�		ปาเลตีติ		ทฺวารปาโล.	(ทฺวารสทฺทูปปท	+	ปาล		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	อปัจจัย)

	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		ปาเลติ	ย่อมรักษา		ทฺวาร�	ซึ่งประตู		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	

อ.บุคคลนั้น		ทฺวารปาโล	ชื่อว่าทฺวารปาล.	(ผู้รักษาประตู,	ผู้เฝ้าประตู,	ผู้ดูแลประตู)

อุปริอุมฺมาโร

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุมฺมารสฺส		อุปริ		อุปริอุมฺมาโร.	(อุปริ	+	อุมฺมาร)

	 อุปริ	ในเบื้องบน		อุมฺมารสฺส	แห่งธรณี		อุปริอุมฺมาโร	ชื่อว่าอุปริอุมฺมาร.	(เบื้องบนธรณี)

มตฺติกาปิณฺโฑ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มตฺติกาย		ปิณฺโฑ		มตฺติกาปิณฺโฑ.	(มตฺติกา	+	ปิณฺฑ)

	 ปิณฺโฑ	อ.ก้อน		มตฺติกาย	แห่งดินเหนียว		มตฺติกาปิณฺโฑ	ชื่อว่ามตฺติกาปิณฺฑ.	(ก้อนดินเหนียว)

มหาสทฺโท

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺโต		จ		โส		สทฺโท		จาติ		มหาสทฺโท.	(มหนฺต	+	สทฺท)

	 มหนฺโต		จ	อ.ดังด้วย		โส	อ.ดังนั้น		สทฺโท		จ	เป็นเสียงด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหาสทฺโท	ชื่อว่า

มหาสทฺท.	(เสียงดัง)

นครวาสิโน,  ชนา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 นคเร		วสนฺติ		สีเลนาติ		นครวาสิโน,		ชนา.	(นครสทฺทูปปท	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ณีปัจจัย)

	 (เย		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าใด		วสนฺติ	ย่อมอยู่		นคเร	ในเมือง		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		นครวาสิโน	ชื่อว่านครวาสี	(ผู้อยู่ในเมืองโดยปกติ),	ได้แก่ชนทั้งหลาย.
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วินาเสตุกาโม,  ราชา

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 วินาเสตุ�		กาเมตีติ		วินาเสตุกาโม,		ราชา.	(วินาเสตุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณ

ปัจจัย)

	 (โย		ราชา)	อ.พระราชาใด		กาเมติ	ย่อมทรงใคร่		(ม�)		วินาเสตุ�	เพื่ออัน	ยังเรา	ให้พินาศ		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(โส		ราชา)	อ.พระราชานั้น		วินาเสตุกาโม	ชื่อว่าวินาเสตุกาม	(ผู้ทรงประสงค์จะให้เราพินาศ),	ได้แก่

พระราชา.

มุทุหทยา,  ภิกฺขู

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มุทุ		หทย�		เยสนฺติ		มุทุหทยา,		ภิกฺขู.	(มุทุ	+	หทย)

	 หทย�	อ.หทัย		มุทุ	อันอ่อนโยน		เยส�		(ภิกฺขูน�)	แห่งภิกษุ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(เต		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่านั้น		มุทุหทยา	ชื่อว่ามุทุหทย	(มีหทัยอ่อนโยน),	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.

สุขิตกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุขิตญฺฺจ		ต�		กาโล		จาติ		สุขิตกาโล.	(สุขิต	+	กาล)

	 สุขิต�		จ	อ.เป็นที่ถึงแล้วซึ่งความสุขด้วย		ต�	อ.เป็นที่ถึงแล้วซึ่งความสุขนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		สุขิตกาโล	ชื่อว่าสุขิตกาล.	(กาลเป็นที่ถึงความสุข)

ทุกฺขาภิภูตา,  สตฺตา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทุกฺเขน		อภิภูตา		ทุกฺขาภิภูตา,		สตฺตา.	(ทุกฺข	+	อภิภูต)	

	 (สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.		ทุกฺเขน		อภิภูตา	ผู้อันความทุกข์	ครอบง�าแล้ว		ทุกฺขาภิภูตา	ชื่อว่าทุกฺขาภิภูต	

(ถูกความทุกข์ครอบง�าแล้ว),	ได้แก่สัตว์ทั้งหลาย.

คนฺตุกามา,  สตฺตา

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
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	 คนฺตุ�		กาเมนฺตีติ		คนฺตุกามา,		สตฺตา.	(คนฺตุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)

	 (เย		สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.	เหล่าใด		กาเมนฺติ	ย่อมใคร่		คนฺตุ�	เพื่ออันไป		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		 

สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.	เหล่านั้น		คนฺตุกามา	ชื่อว่าคนฺตุกาม	(ผู้ใคร่เพื่อจะไป,	ผู้ประสงค์จะไป),	ได้แก่สัตว์ทั้งหลาย.

ผาสุกฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ผาสุกญฺฺจ		ต�		€านญฺฺจาติ		ผาสุกฏฺ€าน�.	(ผาสุก	+	€าน)

	 ผาสุก�	 	 จ	 อ.เป็นที่ผาสุกด้วย	 	 ต�	 อ.เป็นที่ผาสุกนั้น	 	 €าน�	 	 จ	 เป็นที่ด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

ผาสุกฏฺ€าน�	ชื่อว่าผาสุกฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ผาสุก)

วิภาตกฺขโณ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิภาตญฺฺจ		ต�		ขโณ		จาติ		วิภาตกฺขโณ.	(วิภาต	+	ขณ)	

	 วิภาต�		จ	อ.เป็นที่สว่างแล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่สว่างแล้วนั้น		ขโณ		จ	เป็นขณะด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		วิภาตกฺขโณ	ชื่อว่าวิภาตกฺขณ.	(ขณะเป็นที่สว่างแล้ว)

	 หรือ	เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิภาตาย		ขโณ		วิภาตกฺขโณ.	(วิภาตา	+	ขณ)

	 ขโณ	อ.ขณะ		วิภาตาย		(รตฺติยา)	แห่งราตรี	อันสว่างแล้ว		วิภาตกฺขโณ	ชื่อว่าวิภาตกฺขณ.	(ขณะแห่ง

ราตรีอันสว่างแล้ว)

สฏฺ€ิโยชนิกา,  โลหกุมฺภี

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 สฏฺ€ิ		โยชนานิ		สฏฺ€โิยชนานิ.	(สฏฺ€ิ	+	โยชน)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 โยชนานิ	อ.โยชน์	ท.			สฏฺ€ิ	หกสิบ		สฏฺ€ิโยชนานิ	ชื่อว่าสฏฺ€ิโยชน.	(๖๐	โยชน์)

	 ๒.	 สฏฺ€โิยชเนหิ	 	 นิยุตฺตา	 	 สฏฺ€โิยชนิกา,	 	 โลหกุมฺภี.	 (สฏฺ€โิยชน	 +	 ณิกปัจจัย)	 สังสัฏฐาทิ- 

อเนกัตถตัทธิต

	 	 (โลหกุมฺภี)	อ.นรกชื่อว่าโลหกุมฺภี		นิยุตฺตา	อันประกอบแล้ว		สฏฺ€ิโยชเนหิ	ด้วยโยชน์หกสิบ	ท.		

สฏฺ€ิโยชนิกา	ชื่อว่าสฏฺ€ิโยชนิกา	(ประกอบด้วย	๖๐	โยชน์),	ได้แก่โลหกุมภีนรก.
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เหฏฺ€ิมตลํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 เหฏฺ€า		ภว�		เหฏฺ€ิม�,		ตล�.	(เหฏฺ€า	+	อิมปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (ตล�)	อ.พื้น		ภว�	อันมี		เหฏฺ€า	ในภายใต้		เหฏฺ€ิม�	ชื่อว่าเหฏฺ€ิม	(มีในภายใต้),	ได้แก่พื้น.

	 ๒.	 เหฏฺ€ิมญฺฺจ		ต�		ตลญฺฺจาติ		เหฏฺ€ิมตล�.	(เหฏฺ€ิม	+	ตล)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 เหฏฺ€ิม�		จ	อ.อันมีในภายใต้ด้วย		ต�	อ.อันมีในภายใต้นั้น		ตล�		จ	เป็นพื้นด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		เหฏฺ€ิมตล�	ชื่อว่าเหฏฺ€ิมตล.	(พื้นอันมีในภายใต้)

มุขวฏฺฏี

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มุขสฺส		วฏฺฏี		มุขวฏฺฏี.	(มุข	+	วฏฺฏี)	

	 วฏฺฏี	อ.ขอบ		มุขสฺส	แห่งปาก		มุขวฏฺฏี	ชื่อว่ามุขวฏฺฏี.	(ขอบปาก)

มชฺฌิมยามสมนฺตรํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มชฺฌิมยามสฺส		สมนฺตร�		มชฺฌิมยามสมนฺตร�.	(มชฺฌิมยาม	+	สมนฺตร)

	 สมนฺตร�	อ.ล�าดับ		มชฺฌิมยามสฺส	แห่งมัชฌิมยาม		มชฺฌิมยามสมนฺตร�	ชื่อว่ามชฺฌิมยามสมนฺตร.	(ล�าดับ

แห่งมัชฌิมยาม,	ระหว่างมัชฌิมยาม)

อุตฺรสฺตมานโส,  ราชา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุตฺรสฺต�		มานส�		ยสฺสาติ		อุตฺรสฺตมานโส,		ราชา.	(อุตฺรสฺต	+	มานส)

	 มานส�	อ.พระทัย		อุตฺรสฺต�	อันสะดุ้งแล้ว		ยสฺส		(รญฺฺโญฺ)	แห่งพระราชาใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(โส		ราชา)	อ.พระราชานั้น		อุตฺรสฺตมานโส	ชื่อว่าอุตฺรสฺตมานส	(ผู้มีพระทัยอันสะดุ้งแล้ว),	ได้แก่พระ

ราชา.

ชีวิตนฺตราโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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	 ชีวิตสฺส		อนฺตราโย		ชีวิตนฺตราโย.	(ชีวิต	+	อนฺตราย)

	 อนฺตราโย	อ.อันตราย		ชีวิตสฺส	แห่งชีวิต		ชีวิตนฺตราโย	ชื่อว่าชีวิตนฺตราย.	(อันตรายแห่งชีวิต)

รชฺชํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 รญฺฺโญฺ		ภาโว		รชฺช�.	(ราช	+	ณฺยปัจจัย)

	 ภาโว	อ.ความเป็น		รญฺฺโญฺ	แห่งพระราชา		รชฺช�	ชื่อว่ารชฺช.	(ความเป็นพระราชา)

สกลรตฺติ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺพา		จ		สา		รตฺติ		จาติ		สพฺพรตฺติ.	(สพฺพา	+	รตฺติ)

	 สพฺพา		จ	อ.ทั้งปวงด้วย		สา	อ.ทั้งปวงนั้น		รตฺติ		จ	เป็นราตรีด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สพฺพรตฺติ	

ชื่อว่าสพฺพรตฺติ.	(ราตรีทั้งปวง)

อรุณุคฺคมนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อรุณสฺส		อุคฺคมน�		อรุณุคฺคมน�.	(อรุณ	+	อุคฺคมน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 อุคฺคมน�	อ.เป็นที่ขึ้นไป		อรุณสฺส	แห่งอรุณ		อรุณุคฺคมน�	ชื่อว่าอรุณุคฺคมน.	(เป็นที่ขึ้นไปแห่งอรุณ)

	 ๒.	 อรุณุคฺคมนญฺฺจ		ต�		กาโล		จาติ		อรุณุคฺคมนกาโล.	(อรุณุคฺคมน	+	กาล)	วิเสสนบุพพบท- 

กัมมธารยสมาส

	 	 อ.เป็นที่ขึ้นไปแห่งอรุณด้วย		ต�	อ.เป็นที่ขึ้นไปแห่งอรุณนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		อรุณุคฺคมนกาโล	ชื่อว่าอรุณุคฺคมนกาล.	(กาลเป็นที่ขึ้นไปแห่งอรุณ)

เภรวสทฺทา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เภรวสฺส		€ิตา		สทฺทา		เภรวสทฺทา.	(เภรว	+	สทฺท)

	 สทฺทา	อ.เสียง	ท.		€ิตา	อันเป็นที่ตั้ง		เภรวสฺส	แห่งความกลัว		เภรวสทฺทา	ชื่อว่าเภรวสทฺท.	(เสียง

ที่เป็นที่ตั้งแห่งความกลัว)
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มหนฺธกาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺโต		จ		โส		อนฺธกาโร		จาติ		มหนฺธกาโร.	(มหนฺต	+	อนฺธการ)

	 มหนฺโต	 	 จ	 อ.ใหญ่ด้วย	 	 โส	 อ.ใหญ่นั้น	 	 อนฺธกาโร	 	 จ	 เป็นความมืดด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

มหนฺธกาโร	ชื่อว่ามหนฺธการ.	(ความมืดใหญ่)

ลาภสกฺกาโร

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ลาโภ		จ		สกฺกาโร		จ		ลาภสกฺกาโร.	(ลาภ	+	สกฺการ)

	 ลาโภ		จ	อ.ลาภด้วย		สกฺกาโร		จ	อ.สักการะด้วย		ลาภสกฺกาโร	 ชื่อว่าลาภสกฺการ.	 (ลาภและ 

สักการะ)

ปฏิฆาตการณํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปฏิฆาตญฺฺจ		ต�		การณญฺฺจาติ		ปฏิฆาตการณ�.	(ปฏิฆาต	+	การณ)

	 ปฏิฆาต�		จ	อ.เป็นเครื่องป้องกันด้วย		ต�	อ.เป็นเครื่องป้องกันนั้น		การณ�		จ	เป็นเหตุด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ปฏิฆาตการณ�	ชื่อว่าปฏิฆาตการณ.	(เหตุเป็นเครื่องป้องกัน)

สพฺพสตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺเพส�		สต�		สพฺพสต�.	(สพฺพ	+	สต)

	 สต�	อ.ร้อย		สพฺเพส�		(สตฺตาน�)	แห่งสัตว์	ท.	ทั้งปวง		สพฺพสต�	ชื่อว่าสพฺพสต.	(สัตว์ทุกชนิดๆ	ละ	

๑๐๐	ตัว)

หตฺถิสตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 หตฺถีน�		สต�		หตฺถิสต�.	(หตฺถี	+	สต)

	 สต�	อ.ร้อย		หตฺถีน�	แห่งช้าง	ท.		หตฺถิสต�	ชื่อว่าหตฺถิสต.	(ช้าง	๑๐๐	เชือก)
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อสฺสสตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อสฺสาน�		สต�		อสฺสสต�.	(อสฺส	+	สต)

	 สต�	อ.ร้อย		อสฺสาน�	แห่งม้า	ท.		อสฺสสต�	ชื่อว่าอสฺสสต.	(ม้า	๑๐๐	ตัว)

อุสภสตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุสภาน�		สต�		อุภสสต�.	(อุสภ	+	สต)

	 สต�	อ.ร้อย		อุสภาน�	แห่งโคผู้	ท.		อุสภสต�	ชื่อว่าอุสภสต.	(โคผู้	๑๐๐	ตัว)

เธนุสตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เธนูน�		สต�		เธนุสต�.	(เธนุ	+	สต)

	 สต�	อ.ร้อย		เธนูน�	แห่งแม่โคนม	ท.		เธนุสต�	ชื่อว่าเธนุสต.	(แม่โคนม	๑๐๐	ตัว)

อชสตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อชาน�		สต�		อชสต�.	(อช	+	สต)

	 สต�	อ.ร้อย		อชาน�	แห่งแพะ	ท.		อชสต�	ชื่อว่าอชสต.	(แพะ	๑๐๐	ตัว)

อุรพฺภสตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุรพฺภาน�		สต�		อุรพฺภสต�.	(อุรพฺภ	+	สต)

	 สต�	อ.ร้อย		อุรพฺภาน�	แห่งแกะ	ท.		อุรพฺภสต�	ชื่อว่าอุรพฺภสต.	(แกะ	๑๐๐	ตัว)
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กุกฺกุฏสตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กุกฺกุฏาน�		สต�		กุกฺกุฏสต�.	(กุกฺกุฏ	+	สต)

	 สต�	อ.ร้อย		กุกฺกุฏาน�	แห่งไก่	ท.		กุกฺกุฏสต�	ชื่อว่ากุกฺกุฏสต.	(ไก่	๑๐๐	ตัว)

สูกรสตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สูกราน�		สต�		สูกรสต�.	(สูกร	+	สต)

	 สต�	อ.ร้อย		สูกราน�	แห่งสุกร	ท.		สูกรสต�	ชื่อว่าสูกรสต.	(สุกร	๑๐๐	ตัว)

ทารกสตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทารกาน�		สต�		ทารกสต�.	(ทารก	+	สต)	

	 สต�	อ.ร้อย		ทารกาน�	แห่งเด็กชาย	ท.		ทารกสต�	ชื่อว่าทารกสต.	(เด็กชาย	๑๐๐	คน)

ทาริกาสตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทาริกาน�		สต�		ทาริกสต�.	(ทาริกา	+	สต)

	 สต�	อ.ร้อย		ทาริกาน�	แห่งเด็กหญิง	ท.		ทาริกสต�	ชื่อว่าทาริกสต.	(เด็กหญิง	๑๐๐	คน)

มิคชาติ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มิคาน�		ชาติ		มิคชาติ.	(มิค	+	ชาติ)

	 ชาติ	อ.ชาติ		มิคาน�	แห่งเนื้อ	ท.		มิคชาติ	ชื่อว่ามิคชาติ.	(ชนิดแห่งเนื้อ,	มิคชาติ,	ปาณชาติ)

หตฺถิอสฺสมนุสฺสา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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	 หตฺถิโน		จ		อสฺสา		จ		มนุสฺสา		จ		หตฺถิอสฺสมนุสฺสา.	(หตฺถี	+	อสฺส	+	มนุสฺส)

	 หตฺถิโน		จ	อ.ช้าง	ท.	ด้วย		อสฺสา		จ	อ.ม้า	ท.	ด้วย		มนุสฺสา		จ	อ.มนุษย์	ท.	ด้วย		หตฺถิอสฺส-

มนุสฺสา	ชื่อว่าหตฺถิอสฺสมนุสฺส.	(ช้าง	ม้า	และมนุษย์)

สพฺพปาณา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺเพ		จ		เต		ปาณา		จาติ		สพฺพปาณา.	(สพฺพ	+	ปาณ)

	 สพฺเพ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		เต	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่านั้น		ปาณา		จ	เป็นสัตว์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		สพฺพปาณา	ชื่อว่าสพฺพปาณ.	(สัตว์ทั้งปวง)

อาณตฺตมนุสฺสา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาณตฺตา		จ		เต		มนุสฺสา		จาติ		อาณตฺตมนุสฺสา.	(อาณตฺต	+	มนุสฺส)	

	 อาณตฺตา		จ	อ.ผู้อันพระราชาทรงบังคับแล้ว	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้อันพระราชาทรงบังคับแล้ว	ท.	เหล่านั้น		

มนุสฺสา		จ	เป็นมนุษย์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อาณตฺตมนุสฺสา	ชื่อว่าอาณตฺตมนุสฺส.	(มนุษย์ผู้ถูกพระราชาทรง

บังคับแล้ว)

อธิกตรา,  สตฺตา

	 สพฺเพ		อิเม		อธิกา,		อิเม		อิเมส�		วิเสเสน		อธิกาติ		อธิกตรา,		สตฺตา.	(อธิก	+	ตรปัจจัย)

	 อิเม	 	 (สตฺตา)	 อ.สัตว์	 ท.	 เหล่านี้	 	 สพฺเพ	 ทั้งปวง	 	 อธิกา	 เป็นผู้ยิ่ง	 	 (โหนฺติ)	 ย่อมเป็น,	 	 อิเม		 

(สตฺตา)		อิเมส�		สตฺตาน�	อ.-	แห่งสัตว์	ท.	เหล่านี้หนา	-สัตว์	ท.	เหล่านี้		อธิกา	เป็นผู้ยิ่ง		วิเสเสน	โดยพิเศษ		

(โหนฺติ)	ย่อมเป็น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อธิกตรา	ชื่อว่าอธิกตร	(ผู้ยิ่งกว่า,	มากกว่า),	ได้แก่สัตว์ทั้งหลาย.

มหายญฺโญ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺโต		จ		โส		ยญฺฺโญฺ		จาติ		มหายญฺฺโญฺ.	(มหนฺต	+	ยญฺฺญฺ)

	 มหนฺโต		จ	อ.ใหญ่ด้วย		โส	อ.ใหญ่นั้น		ยญฺฺโญฺ		จ	เป็นยัญด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหายญฺฺโญฺ	

ชื่อว่ามหายญฺฺญฺ.	(ยัญใหญ่)
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อุสภสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุสภาน�		สตานิ		อุสภสตานิ.	(อุสภ	+	สต)

	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		อุสภาน�	แห่งโคผู้	ท.		อุสภสตานิ	ชื่อว่าอุสภสต.	(โคผู้	๑๐๐	ตัว)

วจฺฉตรสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วจฺฉตราน�		สตานิ		วจฺฉตรสตานิ.	(วจฺฉตร	+	สต)

	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		วจฺฉตราน�	แห่งลูกโคตัวผู้	ท.		วจฺฉตรสตานิ	ชื่อว่าวจฺฉตรสต.	(ลูกโคตัวผู้	๑๐๐	ตัว

วจฺฉตริสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วจฺฉตรีน�		สตานิ		วจฺฉตริสตานิ.	(วจฺฉตรี	+	สต)

	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		วจฺฉตรีน�	แห่งลูกโคตัวเมีย	ท.		วจฺฉตริสตานิ	ชื่อว่าวจฺฉตริสต.	(ลูกโคตัวเมีย	๑๐๐	

ตัว)

อุรพฺภสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุรพฺภาน�		สตานิ		อุรพฺภสตานิ.	(อุรพฺภ	+	สต)

	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		อุรพฺภาน�	แห่งแพะ	ท.		อุรพฺภสตานิ	ชื่อว่าอุรพฺภสต.	(แพะ	๑๐๐	ตัว)

ถุณูปนีตานิ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ถุณูปํ		นีตานิ		ถุณูปนีตานิ,		ปญฺฺจ		อุสภสตานิ.	(ถุณูป	+	นีต)

	 (อุสภสตานิ)	อ.ร้อยแห่งโคอุสภะ	ท.		(ปญฺฺจ)	ห้า		(ชเนหิ)		นีตานิ	ตัวอันชน	ท.	น�าไปแล้ว		ถุณูปํ	 

สู่หลัก		ถุณูปนีตานิ	ชื่อว่าถุณูปนีต	(ถูกน�าไปสู่หลัก),	ได้แก่โคอุสภะ	๕๐๐	ตัว.		
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ยญฺญตฺถาย

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ยญฺฺญฺสฺส		อตฺถาย		ยญฺฺญฺตฺถาย.	(ยญฺฺญฺ	+	อตฺถ)

	 อตฺถาย	เพื่อประโยชน์		ยญฺฺญฺสฺส	แก่ยัญ		ยญฺฺญฺตฺถาย	ชื่อว่ายญฺฺญฺตฺถ.	(ประโยชน์แก่ยัญ)

ทณฺฑตชฺชิตา,  ชนา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทณฺเฑน		ตชฺชิตา		ทณฺฑตชฺชิตา,		ชนา.	(ทณฺฑ	+	ตชฺชิต)

	 (ชนา)	 อ.ชน	 ท.	 	 ทณฺเฑน	 	 ตชฺชิตา	 ผู้อันอาชญา	 คุกคามแล้ว	 	 ทณฺฑตชฺชิตา	 ชื่อว่าทณฺฑตชฺชิต	 

(ถูกอาชญาคุกคามแล้ว),	ได้แก่ชนทั้งหลาย.

ภยตชฺชิตา,  ชนา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภเยน		ตชฺชิตา		ภยตชฺชิตา,		ชนา.	(ภย	+	ตชฺชิต)

	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		ภเยน		ตชฺชิตา	ผู้อันภัย	คุกคามแล้ว		ภยตชฺชิตา	ชื่อว่าภยตชฺชิต	(ถูกภัยคุกคาม

แล้ว),	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	

อสฺสุมุขา,  ชนา

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อสฺสุนา		ปุณฺณ�		มุข�		เยสนฺติ		อสฺสุมุขา,		ชนา.	(อสฺสุ	+	มุข)	มชฺเฌโลปสมาส,	ลบ	ปุณฺณศัพท์

	 มุข�	อ.หน้า		ปุณฺณ�	อันเต็มแล้ว		อสฺสุนา	ด้วยน�้าตา		เยส�		(ชนาน�)	ของชน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	 

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		อสฺสุมุขา	ชื่อว่าอสฺสุมุข	(มีหน้าอันเต็มด้วยน�้าตา),	

ได้แก่ชนทั้งหลาย.

มหาสทฺโท

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺโต		จ		โส		สทฺโท		จาติ		มหาสทฺโท.	(มหนฺต	+	สทฺท)

	 มหนฺโต		จ	อ.ดังด้วย		โส	อ.ดังนั้น		สทฺโท		จ	เป็นเสียงด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหาสทฺโท	ชื่อว่า

มหาสทฺท.	(เสียงดัง)
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มหาป€วีอุทฺริยนสทฺโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 มหนฺตี		จ		สา		ป€วี		จาติ		มหาป€วี.	(มหนฺตี	+ป€วี)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 มหนฺตี		จ	อ.ใหญ่ด้วย		สา	อ.ใหญ่นั้น		ป€วี		จ	เป็นแผ่นดินด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหาป€วี	

ชื่อว่ามหาป€วี.	(แผ่นดินใหญ่)

	 ๒.	 มหาป€วิยา		อุทฺริยน�		มหาป€วีอุทฺริยน�.	(มหาป€วี	+	อุทฺริยน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 อุทฺริยน�	อ.อันทรุด		มหาป€วิยา	แห่งแผ่นดินใหญ่		มหาป€วีอุทฺริยน�	ชื่อว่ามหาป€วีอุทฺริยน.	(การ

ทรุดแห่งแผ่นดินใหญ่)

	 ๓.	 มหาป€วีอุทฺริยนสฺส		สทฺโท		มหาป€วีอุทฺริยนสทฺโท.	(มหาป€วีอุทฺริยน	+	สทฺท)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 สทฺโท	อ.เสียง		มหาป€วีอุทฺริยนสฺส	แห่งการทรุดแห่งแผ่นดินใหญ่		มหาป€วีอุทฺริยนสทฺโท	ชื่อว่า

มหาป€วีอุทฺริยนสทฺท.	(เสียงแห่งการทรุดของแผ่นดินใหญ่)

 

อปากติกานิ,  อินฺทฺริยานิ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 ปกติยา		€ิตานิ		ปากติกานิ,		อินฺทฺริยานิ.	(ปกติ	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (อินฺทฺริยานิ)	อ.อินทรีย์	ท.		€ิตานิ	อันตั้งอยู่แล้ว		ปกติยา	ตามปกติ		ปากติกานิ	ชื่อว่าปากติก	

(อันตั้งอยู่ตามปกติ),	ได้แก่อินทรีย์ทั้งหลาย.

	 ๒.	 น		ปากติกานิ		อปากติกานิ,		อินฺทฺริยานิ.	(น	+	ปากติก)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (อินฺทฺริยานิ)	อ.อินทรีย์	ท.		ปากติกานิ	อันตั้งอยู่แล้วตามปกติ		น	หามิได้		อปากติกานิ	ชื่อว่า 

อปากติก	(อันไม่ตั้งอยู่ตามปกติ),	ได้แก่อินทรีย์ทั้งหลาย.

กิลนฺตรูปา,  ตุมฺเห

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กิลนฺต�		รูปํ		เยสนฺติ		กิลนฺตรูปา,		ตุมฺเห.	(กิลนฺต	+	รูป)

	 รูปํ	อ.พระรูป		กิลนฺต�	อันบอบช�้าแล้ว		เยส�		(ตุมฺหาก�)	แห่งพระองค์	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(เต		ตุมฺเห)	อ.พระองค์	ท.	เหล่านั้น		กิลนฺตรูปา	ชื่อว่ากิลนฺตรูป	(มีพระรูปอันบอบช�้าแล้ว),	ได้แก่

พระองค์ทั้งหลาย.
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กณฺณมูลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กณฺณสฺส		มูล�		กณฺณมูล�.	(กณฺณ	+	มูล)

	 มูล�	อ.ที่ใกล้		กณฺณสฺส	แห่งหู		กณฺณมูล�	ชื่อว่ากณฺณมูล.	(ที่ใกล้หู)

รตฺติภาโค

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รตฺติยา		ภาโค		รตฺติภาโค.	(รตฺติ	+	ภาค)

	 ภาโค	อ.ส่วน		รตฺติยา	แห่งราตรี		รตฺติภาโค	ชื่อว่ารตฺติภาค.	(ส่วนราตรี)

เอวรูโป,  สทฺโท

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอว�		รูปํ		ยสฺสาติ		เอวรูโป,		สทฺโท.	(เอว�	+	รูป

	 เอว�	อ.อย่างนี้		รูปํ	เป็นรูป		ยสฺส		(สทฺทสฺส)	แห่งเสียงใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		

สทฺโท)	อ.เสียงนั้น		เอวรูโป	ชื่อว่าเอวรูป	(อันมีอย่างนี้เป็นรูป,	อันเห็นปานนี้),	ได้แก่เสียง.	

มหาภกฺโข,  ตฺวํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺตี		ภกฺขา		ยสฺสาติ		มหาภกฺโข,		ตฺว�.	(มหนฺตี	+	ภกฺขา)

	 ภกฺขา	อ.พระกระยาหาร		มหนฺตี	มาก		ยสฺส		(ตว)	ของพระองค์ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(โส		ตฺว�)	อ.พระองค์นั้น		มหาภกฺโข	ชื่อว่ามหาภกฺข	(ผู้มีพระกระยาหารมาก),	ได้แก่พระองค์.

อเนกสูปพฺยญฺชนวิกติ,  โภชนโทณปาโก

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	 อิตรีตรโยคทวันทสมาส	

และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		เอกานิ		อเนกานิ,		สูปพฺยญฺฺชนานิ.	(น	+	เอก)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	

	 	 (สูปพฺยญฺฺชนานิ)	อ.แกงและกับ	ท.		เอกานิ	หนึ่ง		น	หามิได้		อเนกานิ	ชื่อว่าอเนก	(มิใช่หนึ่ง),	
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ได้แก่แกงและกับทั้งหลาย.	

	 ๒.	 สูโป		จ		พฺยญฺฺชนญฺฺจ		สูปพฺยญฺฺชนานิ.	(สูป	+	พฺยญฺฺชน)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 สูโป		จ	อ.	แกงด้วย		พฺยญฺฺชน�		จ	อ.กับด้วย		สูปพฺยญฺฺชนานิ	ชื่อว่าสูปพฺยญฺฺชน.	(แกงและกับ)

	 ๓.	 อเนกานิ		จ		ตานิ		สูปพฺยญฺฺชานิ		จาติ		อเนกสูปพฺยญฺฺชนานิ.	(อเนก	+	สูปพฺยญฺฺชน)	วิเสสน-

บุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อเนกานิ		จ	อ.อันมิใช่หนึ่ง	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันมิใช่หนึ่ง	ท.	เหล่านั้น		สูปพฺยญฺฺชนานิ		จ	เป็น

แกงและกับด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อเนกสูปพฺยญฺฺชนานิ	ชื่อว่าอเนกสูปพฺยญฺฺชน.	(แกงและกับมิใช่หนึ่ง)

	 ๔.	 อเนกสูปพฺยญฺฺชนาน�	 	 วิกติ	 	 ยสฺสาติ	 	 อเนกสูปพฺยญฺฺชนวิกติ,	 	 โภชนโทณปาโก.	 (อเนกสูป- 

พฺยญฺฺชน	+	วิกติ)	ทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 วิกติ	อ.ชนิด		อเนกสูปพฺยญฺฺชนาน�	แห่งแกงและกับมิใช่หนึ่ง		ยสฺส		(โภชนโทณปากสฺส)	แห่ง

โภชนะอันบุคคลพึงหุงด้วยทะนานใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		โภชนโทณปาโก)	อ.โภชนะอันบุคคล

พึงหุงด้วยทะนานนั้น		อเนกสูปพฺยญฺฺชนวิกติ	ชื่อว่าอเนกสูปพฺยญฺฺชนวิกติ	(มีชนิดแห่งแกงและกับมิใช่หนึ่ง),	ได้แก่

โภชนะที่บุคคลพึงหุงด้วยทะนาน.

โภชนโทณปาโก

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 โทเณน		ปาโก		โทณปาโก,		โภชน�.	(โทณ	+	ปาก)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (โภชน�)	 อ.โภชนะ	 	 ปาโก	 อันบุคคลพึงหุง	 	 โทเณน	 ด้วยทะนาน	 	 โทณปาโก	 ชื่อว่าโทณปาก	

(บุคคลพึงหุงด้วยหนึ่งทะนาน),	ได้แก่โภชนะ.

	 ๒.	 โภชนญฺฺจ		ต�		โทณวิปาโก		จาติ		โภชนโทณปาโก.	(โภชน	+	โทณปาก)	วิเสสนุตตรบทกัมม- 

ธารยสมาส

	 	 โภชน�		จ	อ.โภชนะด้วย		ต�	อ.โภชนะนั้น		โทณปาโก		จ	เป็นของอันบุคคลพึงหุงด้วยทะนานด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		โภชนโทณปาโก	ชื่อว่าโภชนโทณปาก.	(โภชนะที่บุคคลพึงหุงด้วยหนึ่งทะนาน)

ชีวิตลาโภ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชีวิต�		ลาโภ		ชีวิตลาโภ.	(ชีวิต	+	ลาภ)

	 ลาโภ	อ.การได้		ชีวิต�	ซึ่งชีวิต		ชีวิตลาโภ	ชื่อว่าชีวิตลาภ.	(การได้ชีวิต)
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ทิฏฺ€ปุพฺโพ,  ชีวิตลาโภ

	 อยุตตัตถสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุพฺเพ		ทิฏฺโ€ติ		ทิฏฺ€ปุพฺโพ,		ชีวิตลาโภ.	(ทิฏฺ€	+	ปุพฺพ)

	 (ชีวิตลาโภ)	อ.การได้ซึ่งชีวิต		(ตยา)	อันพระองค์		ทิฏฺโ€	เห็นแล้ว		ปุพฺเพ	ในกาลก่อน		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ทิฏฺ€ปุพฺโพ	ชื่อว่าทิฏฺ€ปุพฺพ	(อันพระองค์เคยเห็นแล้ว),	ได้แก่การได้ชีวิต.

ธูรวิหาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ธูโร		จ		โส		วิหาโร		จาติ		ธูรวิหาโร.	(ธูร	+	วิหาร)

	 ธูโร		จ	อ.อันใกล้ด้วย		โส	อ.อันใกล้นั้น		วิหาโร		จ	เป็นวิหารด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ธูรวิหาโร	

ชื่อว่าธูรวิหาร.	(วิหารอันใกล้)	

สเทวโก,  โลโก

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สห		เทเวหิ		โย		วตฺตตีติ		สเทวโก,		โลโก.	(สห	+	เทว)

	 โย		(โลโก)	อ.โลกใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		เทเวหิ	ด้วยเทวโลก	ท.		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		

โลโก)	อ.โลกนั้น		สเทวโก	ชื่อว่าสเทวก	(อันเป็นไปกับด้วยเทวโลก,	พร้อมกับเทวโลก),	ได้แก่โลก.

อคฺคปุคฺคโล,  สตฺถา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อคฺโค		จ		โส		ปุคฺคโล		จาติ		อคฺคปุคฺคโล.	(อคฺค	+	ปุคฺคล)

	 อคฺโค		จ	อ.ผู้เลิศด้วย		โส	อ.ผู้เลิศนั้น		ปุคฺคโล		จ	เป็นบุคคลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อคฺคปุคฺคโล	

ชื่อว่าอคฺคปุคฺคล.	(บุคคลผู้เลิศ)

อตีตาทโย,  กาลา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อตีโต		อาทิ		เยสนฺติ		อตีตาทโย,		กาลา.	(อตีต	+	อาทิ)

	 อตีโต	อ.กาลอันเป็นไปล่วงแล้ว		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(กาลาน�)	แห่งกาล	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		
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อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		กาลา)	อ.กาล	ท.	เหล่านั้น		อตีตาทโย	ชื่อว่าอตีตาทิ	 (มีอดีตกาลเป็นต้น),	ได้แก่ 

กาลทั้งหลาย.				

อปฺปฏิหตญาโณ,  สตฺถา

	 เป็นฉักฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 น		ปฏิหต�		อปฺปฏิหต�,		ญฺาณ�.	(น	+	ปฏิหต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (ญฺาณ�)	 อ.พระญาณ�	 	 (เกนจิ	 	 ปจฺจเยน)	 อันปัจจัยอะไรๆ	 ปฏิหต�	 กระทบแล้ว	 	 น	 หามิได้		 

อปฺปฏิหต�	ชื่อว่าอปฺปฏิหต	(ไม่ถูกปัจจัยอะไรๆ	กระทบแล้ว),	ได้แก่พระญาณ.

	 ๒.	 อปฺปฏิหต�	 	ญฺาณ�		ยสฺสาติ	 	อปฺปฏิหตญฺาโณ,		สตฺถา.	 (อปฺปฏิหต	+	ญฺาณ)	ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 ญฺาณ�	อ.พระญาณ		อปฺปฏิหต�	อันปัจจัยอะไรๆ	ไม่กระทบแล้ว		ยสฺส		(สตฺถุโน)	ของพระศาสดา

ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		สตฺถา)	อ.พระศาสดานั้น		อปฺปฏิหตญฺาโณ	ชื่อว่าอปฺปฏิหตญฺาณ	

(ผู้มีพระญาณอันปัจจัยอะไรๆ	ไม่กระทบแล้ว)

มรณภยตชฺชิโต,  ราชา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีปัญจมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มรณสฺมา		ภย�		มรณภย�.	(มรณ	+	ภย)	ปัญจมีตัปปุริสสมาส

	 	 ภย�	อ.ภัย		มรณสฺมา	แต่ความตาย		มรณภย�	ชื่อว่ามรณภย.	(ภัยแต่ความตาย,	มรณภัย)

	 ๒.	 มรณภเยน		ตชฺชิโต		มรณภยตชฺชิโต,		ราชา.	(มรณภย	+	ตชฺชิต)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (ราชา)	อ.พระราชา		มรณภเยน		ตชฺชิโต	ผู้	อันภัยแต่ความตาย	คุกคามแล้ว		มรณภยตชฺชิโต	 

ชื่อว่ามรณภยตชฺชิต	(ผู้อันภัยแต่ความตายคุกคามแล้ว),	ได้แก่พระราชา.

ปฏิฆาตนตฺถาย

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปฏิฆาตนสฺส		อตฺถาย		ปฏิฆาตนตฺถาย.	(ปฏิฆาตน	+	อตฺถ)

	 อตฺถาย	เพื่อประโยชน์		ปฏิฆาตนสฺส	แก่การป้องกัน		ปฏิฆาตนตฺถาย	ชื่อว่าปฏิฆาตนตฺถ.	(ประโยชน์แก่

การป้องกัน)
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สพฺพสตา,  ปาณา

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺเพส�		สต�		มตฺตา		เยสนฺติ		สพฺพสตา,		ปาณา.	(สพฺพ	+	สต)

	 สต�	อ.ร้อย		สพฺเพส�		(ปาณาน�)	แห่งสัตว์	ท.	ทั้งปวง		มตฺตา	เป็นประมาณ		เยส�		(ปาณาน�)	แห่ง

สัตว์	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ปาณา)	อ.สัตว์	ท.	เหล่านั้น		สพฺพสตา	ชื่อว่าสพฺพสต	

(มีร้อยแห่งสัตว์ทั้งปวงเป็นประมาณ,	สัตว์ทุกประเภทอย่างละ	๑๐๐),	ได้แก่สัตว์ทั้งหลาย.

คลโลหิตํ

	 	เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คเล		โลหิต�		คลโลหิต�.	(คล	+	โลหิต)

	 โลหิต�	อ.เลือด		คเล	ในล�าคอ		คลโลหิต�	ชื่อว่าคลโลหิต.	(เลือดในคอ)

สุตนิยาโม

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุตสฺส		นิยาโม		สุตนิยาโม.	(สุต	+	นิยาม)	

	 นิยาโม	อ.ท�านอง		(ตยา)		สุตสฺส		(สทฺทสฺส)	แห่งเสียง	อันพระองค์	ทรงสดับแล้ว		สุตนิยาโม	ชืื่อว่า

สุตนิยาม.	(ท�านองแห่งเสียงที่พระองค์ทรงสดับแล้ว)

เอโกภาโส

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอโก		โอภาโส		เอโกภาโส.	(เอก	+	โอภาส)

	 โอภาโส	อ.แสงสว่าง		เอโก	เป็นอันเดียวกัน		เอโกภาโส	ชื่อว่าเอโกภาส.	(แสงสว่างเป็นอันเดียวกัน)

ปาปกมฺมิโน,  สตฺตา

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 ปาปญฺฺจ		ต�		กมฺมญฺฺจาติ		ปาปกมฺม�.	(ปาป	+	กมฺม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ปาปํ		จ	อ.อันชั่วด้วย		ต�	อ.อันชั่วนั้น		กมฺม�		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปาปกมฺม�	 
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ชื่อว่าปาปกมฺม.	(กรรมอันชั่ว,	บาปกรรม)

	 ๒.	 ปาปกมฺม�		เตส�		สนฺตีติ		ปาปกมฺมิโน,		สตฺตา.	(ปาปกมฺม	+	อีปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต

	 	 ปาปกมฺม�	อ.กรรมอันชั่ว		เตส�		(สตฺตาน�)	แห่งสัตว์	ท.	เหล่านั้น		สนฺติ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(เต		สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.	เหล่านั้น		ปาปกมฺมิโน	ชื่อว่าปาปกมฺมี	(มีกรรมอันชั่ว),	ได้แก่สัตว์ทั้งหลาย.

วีสติวสฺสสหสฺสายุกา,  มนุสฺสา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 และอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	 

มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 วสฺสาน�		สหสฺสานิ		วสฺสสหสฺสานิ.	(วสฺส	+	สหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		วสฺสาน�	แห่งปี	ท.		วสฺสสหสฺสานิ	ชื่อว่าวสฺสสหสฺส.	(พันปี)

	 ๒.	 วีสติ		วสฺสสหสฺสานิ		วีสติวสฺสสหสฺสานิ.	(วีสติ	+	วสฺสสหสฺส)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 วสฺสสหสฺสานิ	อ.พันแห่งปี	ท.		วีสติ	ยี่สิบ		วีสติวสฺสสหสฺสานิ	ชื่อว่าวีสติวสฺสหสฺส.	(สองหมื่นปี)

	 ๓.	 วีสติวสฺสสหสฺสานิ		อายุ		เยสนฺติ		วีสติวสฺสสหสฺสายุกา,		มนุสฺสา.	(วีสติวสฺสสหสฺส	+	อายุ)	

ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 วีสติวสฺสสหสฺสานิ	อ.พันแห่งปียี่สิบ	ท.		อายุ	เป็นอายุ		เยส�		(มนุสฺสาน�)	แห่งมนุษย์	ท.	เหล่า

ใด		 (สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (เต		มนุสฺสา)	อ.มนุษย์	ท.	 เหล่านั้น		วีสติวสฺสสหสฺสายุกา	ชื่อว่า 

วีสติวสฺสหสฺสายุก	(มีอายุ	๒๐,๐๐๐	ปี),	ได้แก่มนุษย์ทั้งหลาย.	

ขีณาสวสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ขีณาสวาน�		สหสฺสานิ		ขีณาสวสหสฺสานิ.	(ขีณาสว	+	สหสฺส)

	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		ขีณาสวาน�	แห่งพระขีณาสพ	ท.		ขีณาสวสหสฺสานิ	ชื่อว่าขีณาสวสหสฺส.	 (พระ

ขีณาสพหนึ่งพันรูป)

พาราณสีวาสิโน,  ชนา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 พาราณสิย�		วสนฺติ		สีเลนาติ		พาราณสิวาสิโน,		ชนา.	(พาราณสีสทฺทูปปท	+	วส		นิวาเส	ในการ

อยู่	+	ณีปัจจัย)
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	 (เย		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าใด		วสนฺติ	ย่อมอยู่		พาราณสิย�	ในเมืองพาราณสี		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	

เพราเหตุนั้น	 	 (เต	 	 ชนา)	 อ.ชน	 ท.	 เหล่านั้น	 	 พาราณสีวาสิโน	 ชื่อว่าพาราณสีวาสี	 (ผู้อยู่ในเมืองพาราณสี 

โดยปกติ,	ชาวเมืองพาราณสี),	ได้แก่ชนทั้งหลาย.

อาคนฺตุกทานํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาคนฺตุกสฺส		ทาน�		อาคนฺตุกทาน�.	(อาคนฺตุก	+	ทาน)

	 ทาน�	อ.ทาน		อาคนฺตุกสฺส	เพื่อภิกษุผู้จรมา		อาคนฺตุกทาน�	ชื่อว่าอาคนฺตุกทาน.	(ทานเพื่อภิกษุผู้จรมา,	

อาคันตุกทาน)

จตฺตาฬีสโกฏิวิภวา,  เสฏฺ€ิปุตฺตา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มี

วิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 จตฺตาฬีีส		มตฺตา		โกฏิโย		เยสนฺติ		จตฺตาฬีีสโกฏิโย,		วิภวา.	(จตฺตาฬีีส	+	โกฏิ)	ฉัฏฐี- 

ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 โกฏิโย	อ.โกฏิ	ท.		จตฺตาฬีส	สี่สิบ		มตฺตา	เป็นประมาณ		เยส�		(วิภวาน�)	แห่งทรัพย์อันบุคคล

พึงเสวย	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		วิภวา)	อ.ทรัพย์อันบุคคลพึงเสวย	ท.	เหล่านั้น		

จตฺตาฬีสโกฏิโย	ชื่อว่าจตฺตาฬีสโกฏิ	(มีโกฏิ	๔๐	เป็นประมาณ,	มีประมาณ	๔๐	โกฏิ),	ได้แก่ทรัพย์ทั้งหลาย.

	 ๒.	 จตฺตาฬีสโกฏิโย		วิภวา		เยสนฺติ		จตฺตาฬีสโกฏิวิภวา,		เสฏฺ€ิปุตฺตา.	(จตฺตาฬีสโกฏิ	+	วิภว)	

ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 วิภวา	อ.ทรัพย์อันบุคคลพึงเสวย	ท.		จตฺตาฬีสโกฏิโย	มีโกฏิสี่สิบเป็นประมาณ		เยส�		(เสฏฺ€ิ- 

ปุตฺตาน�)	แห่งบุตรของเศรษฐี	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		เสฏฺ€ิปุตฺตา)	อ.บุตรของ

เศรษฐี	 ท.	 เหล่านั้น	 	 จตฺตาฬีสโกฏิวิภวา	 ชื่อว่าจตฺตาฬีสโกฏิวิภว	 (มีทรัพย์ประมาณ	 ๔๐	 โกฏิ),	 ได้แก่บุตร 

ของเศรษฐีทั้งหลาย.	
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พหุธนํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พหุญฺฺจ		ต�		ธนญฺฺจาติ		พหุธน�.	(พหุ	+	ธน)

	 พหุ�		จ	อ.มากด้วย		ต�	อ.มากนั้น		ธน�		จ	เป็นทรัพย์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		พหุธน�	ชื่อว่าพหุธน.	

(ทรัพย์มาก)

มธุรมํสํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มธุรญฺฺจ		ต�		ม�สญฺฺจาติ		มธุรม�ส�.	(มธุร	+	ม�ส)

	 มธุร�	 	 จ	 อ.มีรสอันอร่อยด้วย	 	 ต�	 อ.มีรสอันอร่อยนั้น	 	 ม�ส�	 	 จ	 เป็นเนื้อด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

มธุรม�ส�	ชื่อว่ามธุรม�ส.	(เนื้อมีรสอร่อย)

สผลํ,  ชีวิตํ

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สห		ผเลน		ย�		วตฺตตีติ		สผล�,		ชีวิต�.	(สห	+	ผล)

	 ย�		(ชีวิต�)	อ.ชีวิตใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		ผเลน	ด้วยผล		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		ชีวิต�)	

อ.ชีวิตนั้น		สผล�	ชื่อว่าสผล	(เป็นไปกับด้วยผล,	มีผล),	ได้แก่ชีวิต.

ติวสฺสิกํ,  คนฺธสาลิตณฺฑุลภตฺตํ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 ตีณิ		วสฺสานิ		ติวสฺสานิ.	(ติ	+	วสฺส)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 วสฺสานิ	อ.ปี	ท.		ตีณิ	สาม		ติวสฺสานิ	ชื่อว่าติวสฺส.	(สามปี)

	 ๒.	 ติวสฺส�		€ปิต�		ติวสฺสิก�,		คนฺธสาลิตณฺฑุลภตฺต�.	(ติวสฺส	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (คนฺธสาลิตณฺฑุลภตฺต�)	อ.ข้าวสวยแห่งข้าวสารแห่งข้าวสาลีอันหอม		(ปุคฺคเลน)		€ปิต�	อันบุคคล

เก็บไว้แล้ว		ติวสฺส�	ตลอดปี	๓		ติวสฺสิก�	ชื่อว่าติวสฺสิก.	(ที่บุคคลเก็บไว้	๓	ปี),	ได้แก่ข้าวสวยแห่งข้าวสารข้าว

สาลีอันหอม)
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คนฺธสาลิตณฺฑุลภตฺตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	และฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 คนฺโธ		จ		โส		สาลิ		จาติ		คนฺธสาลิ.	(คนฺธ	+	สาลิ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 คนฺโธ		จ	อ.อันหอมด้วย		โส	อ.อันหอมนั้น		สาลิ		จ	เป็นข้าวสาลีด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

คนฺธสาลิ	ชื่อว่าคนฺธสาลิ.	(ข้าวสาลีอันหอม)

	 ๒.	 คนฺธสาลิสฺส		ตณฺฑุลานิ		คนฺธสาลิตณฺฑุลานิ.	(คนฺธสาลิ	+	ตณฺฑุล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ตณฺฑุลานิ	 อ.ข้าวสาร	 ท.	 	 คนฺธสาลิสฺส	 แห่งข้าวสาลีอันหอม	 	 คนฺธสาลิตณฺฑุลานิ	 ชื่อว่า 

คนฺธสาลิตณฺฑุล.	(ข้าวสารแห่งข้าวสาลีอันหอม)

	 ๓.	 คนฺธสาลิตณฺฑุลาน�		ภตฺต�		คนฺธสาลิตณฺฑุลภตฺต�.	(คนฺธสาลิตณฺฑุล	+	ภตฺต)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ภตฺต�	อ.ข้าวสวย		คนฺธสาลิตณฺฑุลาน�	แห่งข้าวสารแห่งข้าวสาลีอันหอม	ท.		คนฺธสาลิตณฺฑุลภตฺต�	

ชื่อว่าคนฺธสาลิตณฺฑุลภตฺต.	(ข้าวสวยแห่งข้าวสารข้าวสาลีอันหอม)	

นานคฺครสา,  ขชฺชวิกติ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 อคฺโค		จ		โส		รโส		จาติ		อคฺครโส.	(อคฺค	+	รส)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อคฺโค		จ	อ.อันเลิศด้วย		โส	อ.อันเลิศนั้น		รโส		จ	เป็นรสด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อคฺครโส	

ชื่อว่าอคฺครส.	(รสอันเลิศ)

	 ๒.	 นานา		อคฺครโส		ยสฺสาติ		นานคฺครสา,		ขชฺชวิกติ.	(นานา	+	อคฺครส)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ

พหุพพีหิสมาส	

	 	 อคฺครโส	อ.รสอันเลิศ		นานา	ต่างๆ		ยสฺสา		(ขชฺชวิกติยา)	แห่งชนิดแห่งของอันบุคคลพึงเคี้ยว

ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		ขชฺชวิกติ)	อ.ชนิดแห่งของอันบุคคลพึงเคี้ยวนั้น		นานคฺครสา	ชื่อว่า

นานคฺครสา	(มีรสอันเลิศต่างๆ),	ได้แก่ชนิดแห่งของอันบุคคลพึงเคี้ยว.
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นานปฺปการา, ขชฺชวิกติ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นานา		ปกาโร		ยสฺสาติ		นานปฺปการา,		ขชฺชวิกติ.	(นานา	+	ปการ)

	 ปกาโร	อ.ประการ		นานา	ต่างๆ		ยสฺสา		(ขชฺชวิกติยา)	แห่งชนิดแห่งของอันบุคคลพึงเคี้ยวใด		(อตฺถิ)	

มีอยู่	 	อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (สา		ขชฺชวิกติ)	อ.ชนิดแห่งของอันบุคคลพึงเคี้ยวนั้น		นานปฺปการา	ชื่อว่านานปฺ- 

ปการา	(มีประการต่างๆ	นานัปประการ),	ได้แก่ชนิดแห่งของอันบุคคลพึงเคี้ยว.

ขชฺชวิกติ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 ขาทนียนฺติ		ขชฺช�.	(ขาท		ภกฺขเณ	ในการกิน	+	ณฺยปัจจัย)	กัมมรูป,	กัมมสาธนะ

	 	 ขาทนีย�	อ.ของอันบุคคลพึงเคี้ยว		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ขชฺช�	ชื่อว่าขชฺช.	(ของอันบุคคลพึงเคี้ยว)

	 ๒.	 ขชฺชสฺส		วิกติ		ขชฺชวิกติ.	(ขชฺช	+	วิกติ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วิกติ	 อ.ชนิด	 	 ขชฺชสฺส	 แห่งของอันบุคคลพึงเคี้ยว	 	 ขชฺชวิกติ	 ชื่อว่าขชฺชวิกติ.	 (ชนิดแห่งของอัน

บุคคลพึงเคี้ยว)

ปรทาริกกมฺมํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปรสฺส		ทาโร		ปรทาโร.	(ปร	+	ทาร)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ทาโร	อ.ภรรยา		ปรสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลอื่น		ปรทาโร	ชื่อว่าปรทาร.	(ภรรยาของบุคคล

อื่น)

	 ๒.	 ปรทาเร		นิยุตฺต�		ปรทาริก�,		กมฺม�.	(ปรทาร	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (กมฺม�)	อ.กรรม		นิยุตฺต�	อันประกอบแล้ว		ปรทาเร	 ในภรรยาของบุคคลอื่น		ปรทาริก�	 ชื่อว่า 

ปรทาริก	(ประกอบในภรรยาของบุคคลอื่น),	ได้แก่กรรม.

	 ๓.	 ปรทาริกญฺฺจ		ต�		กมฺมญฺฺจาติ		ปรทาริกกมฺม�.	(ปรทาริก	+	กมฺม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ปรทาริก�		จ	อ.อันประกอบแล้วในภรรยาของบุคคลอื่นด้วย		ต�	อ.อันประกอบแล้วในภรรยาของ

บุคคลอื่นนั้น		กมฺม�		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปรทาริกกมฺม�	ชื่อว่าปรทาริกกมฺม.	(กรรมที่ประกอบ

ในภรรยาของบุคคลอื่น)
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วีสติวสฺสสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 วีสติ		วสฺสานิ		วีสติวสฺสานิ.	(วีสติ	+	วสฺส)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 วสฺสานิ	อ.ปี	ท.		วีสติ	ยี่สิบ		วีสติวสฺสานิ	ชื่อว่าวีสติวสฺส.	(๒๐	ปี)

	 ๒.	 วีสติวสฺสาน�		สหสฺสานิ		วีสติวสฺสสหสฺสานิ.	(วีสติวสฺส	+	สหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 สหสฺสานิ	 อ.พัน	 ท.	 	 วีสติวสฺสาน�	 แห่งปี	 ๒๐	 ท.	 	 วีสติวสฺสสหสฺสานิ	 ชื่อว่าวีสติวสฺสสหสฺส.	

(๒๐,๐๐๐	ปี)

ปกฺกาวเสโส

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปกฺก�		จ		ต�		อวเสโส		จาติ		ปกฺกาวเสโส.	(ปกฺก	+	อวเสส)

	 ปกฺก�		จ	อ.ผลอันสุกแล้วด้วย		ต�	อ.ผลอันสุกแล้วนั้น		อวเสโส		จ	เป็นอันเหลือลงด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ปกฺกาวเสโส	ชื่อว่าปกฺกาวเสส.	(ผลอันสุกที่เหลือ,	เศษวิบาก)

วตฺตุกามา,  เสฏฺ€ิปุตฺตา

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 วตฺตุ�		กาเมนฺตีติ		วตฺตุกามา,		เสฏฺ€ิปุตฺตา.	(วตฺตุสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)

	 (เย		เสฏฺ€ิปุตฺตา)	อ.บุตรแห่งเศรษฐี	ท.	เหล่าใด		กาเมนฺติ	ย่อมใคร่		วตฺตุ�	เพื่ออันกล่าว		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(เต		เสฏฺ€ิปุตฺตา)	อ.บุตรแห่งเศรษฐี	ท.	เหล่านั้น		วตฺตุกามา	ชื่อว่าวตฺตุกาม	(ผู้ใคร่เพื่อจะกล่าว),	

ได้แก่บุตรเศรษฐี.

วุตฺตคาถา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วุตฺตา		จ		สา		คาถา		จาติ		วุตฺตคาถา.	(วุตฺตา	+	คาถา)

	 วุตฺตา		จ	อ.อันถูกกล่าวแล้วด้วย		สา	อ.อันถูกกล่าวแล้วนั้น		คาถา		จ	เป็นคาถาด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		วุตฺตคาถา	ชื่อว่าวุตฺตคาถา.	(คาถาที่ถูกกล่าวแล้ว)
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ทุชฺชีวิตํ

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทุฏฺ€ุ		ชีวิต�		ทุชฺชีวิต�.	(ทุ	+	ชีวิต)

	 ชีวิต�	อ.ชีวิต		ทุฏฺ€ุ	อันทราม		ทุชฺชีวิต�	ชื่อว่าทุชฺชีวิต.	(ชีวิตทราม)

ทุติยสทฺโท

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทุติโย		จ		โส		สทฺโท		จาติ		ทุติยสทฺโท.	(ทุติย	+	สทฺท)

	 ทุติโย		จ	อ.ที่สองด้วย		โส	อ.ที่สองนั้น		สทฺโท		จ	เป็นเสียงด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ทุติยสทฺโท	

ชื่อว่าทุติยสทฺท.	(เสียงที่	๒)

ตติยสทฺโท

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตติโย		จ		โส		สทฺโท		จาติ		ตติยสทฺโท.	(ตติย	+	สทฺท)

	 ตติโย		จ	อ.ที่สามด้วย		โส	อ.ที่สามนั้น		สทฺโท		จ	เป็นเสียงด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ตติยสทฺโท	

ชื่อว่าตติยสทฺท.	(เสียงที่	๓)

จตุตฺถสทฺโท

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จตุตฺโถ		จ		โส		สทฺโท		จาติ		จตุตฺถสทฺโท.	(จตุตฺถ	+	สทฺท)

	 จตุตฺโถ		จ	อ.ที่สี่ด้วย		โส	อ.ที่สี่นั้น		สทฺโท		จ	เป็นเสียงด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		จตุตฺถสทฺโท	 

ชื่อว่าจตุตฺถสทฺท.	(เสียงที่	๔)

สพฺพโส

	 เป็นอัพยยตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺเพน		อากาเรน		สพฺพโส.	(สพฺพ	+	โสปัจจัย)

	 อากาเรน	โดยอาการ		สพฺเพน	ทั้งปวง		สพฺพโส	ชื่อว่าสพฺพโส.	(โดยอาการทั้งปวง)
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มาริสา,  ตุมฺเห

	 เป็นกัตตุรูป,	กัมมสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 มมิว		เน		ปสฺสนฺตีติ		มาริสา,		ตุมฺเห.	(อมฺหสทฺทูปปท	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,การเห็น	+	กฺวิ

ปัจจัย)

	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		ปสฺสนฺติ	ย่อมเห็น	เน		(ตุมฺเห)	ซึ่งท่าน	ท.	เหล่านั้น		ม�		อิว	เพียงดังซึ่งเรา		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		มาริสา	ชื่อว่ามาริส	(ผู้เช่นกับเรา),	ได้แก่ท่านทั้งหลาย.

มานุสี

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 มนุสฺสาน�		สนฺตกา		มานุสี,		โยนิ.	(มนุสฺส	+	ณปัจจัย	+	อีอิตถีลิงค์โชตกปัจจัย)

	 (โยนิ)	อ.ก�าเนิด		สนฺตกา	อันเป็นของมีอยู่		มนุสฺสาน�	ของมนุษย์	ท.		มานุสี	ชื่อว่ามานุสี	(อันเป็นของ

มีอยู่แห่งมนุษย์),	ได้แก่ก�าเนิด.

วทญฺญู

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 วท�		ชานาตีติ		วทญฺฺญฺู,		ปุคฺคโล.	(วทสทฺทูปปท	+	ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	รูปัจจัย)

	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		ชานาติ	ย่อมรู้		วท�	ซึ่งถ้อยค�า		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคล

นั้น		วทญฺฺญฺู	ชื่อว่าวทญฺฺญฺู	(ผู้รู้ถ้อยค�า),	ได้แก่บุคคล.

สีลสมฺปนฺโน,  อหํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราห์ว่า

	 สีเลน		สมฺปนฺโน		สีลสมฺปนฺโน,		อห�.

	 (อห�)	อ.เรา		สมฺปนฺโน	ผู้ถึงแล้ว		สีเลน	ด้วยศีล		สีลสมฺปนฺโน	ชื่อว่าสีลสมฺปนฺน	(ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล),	

ได้แก่เรา.
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สุตกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุตญฺฺจ		ต�		กาโล		จาติ		สุตกาโล.	(สุต	+	กาล)

	 สุต�		จ	อ.เป็นที่ฟังด้วย		ต�	อ.เป็นที่ฟังนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สุตกาโล	 

ชื่อว่าสุตกาล.	(กาลเป็นที่ฟัง)

	 หรือ	เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุตสฺส		กาโล		สุตกาโล.	(สุต	+	กาล)

	 กาโล	อ.กาล		(รญฺฺญฺา)		สุตสฺส		(สทฺทสฺส)	แห่งเสียง	อันพระราชา	ทรงสดับแล้ว		สุตกาโล	ชื่อว่า 

สุตกาล.	(กาลแห่งเสียงอันพระราชาทรงสดับแล้ว)

มหาสํเวโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺโต		จ		โส		ส�เวโค		จาติ		มหาส�เวโค.	(มหนฺต	+	ส�เวค)

	 มหนฺโต	 	 จ	 อ.ใหญ่ด้วย	 	 โส	 อ.ใหญ่นั้น	 	 ส�เวโค	 	 จ	 เป็นความสลดด้วย	 	 อิิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

มหาส�เวโค	ชื่อว่ามหาส�เวค.	(ความสลดใหญ่,	ความสังเวชใหญ่)

อฏฺ€สฏฺ€ิวสฺสสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาส	และอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อฏฺ€หิ		อธิกา		สฏฺ€ิ		อฏฺ€สฏฺ€ิ.	(อฏฺฐ	+	สฏฺ€ิ)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 สฏฺ€ิ	อ.หกสิบ		อธิกา	อันยิ่ง		อฏฺ€หิ	ด้วยแปด		อฏฺ€สฏฺ€ิ	ชื่อว่าอฏฺ€สฏฺ€ิ.	(๖๘)

	 ๒.	 อฏฺ€สฏฺ€ิ		วสฺสานิ		อฏฺ€สฏฺ€ิวสฺสานิ.	(อฏฺ€สฏฺ€ิ	+	วสฺส)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 วสฺสานิ	อ.ปี	ท.		อฏฺ€สฏฺ€ิ	หกสิบแปด		อฏฺ€สฏฺ€ิวสฺสานิ	ชื่อว่าอฏฺ€สฏฺ€ิวสฺส.	(๖๘	ปี)

	 ๓.	 อฏฺ€สฏฺ€ิวสฺสาน�		สหสฺสานิ		อฏฺ€สฏฺ€ิวสฺสสหสฺสานิ.	(อฏฺ€สฏฺ€ิวสฺส	+	สหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 สหสฺสานิ	 อ.พัน	 ท.	 	 อฏฺ€สฏฺ€ิวสฺสาน�	 แห่งปีสกสิบแปด	 ท.	 	 อฏฺ€สฏฺ€ิวสฺสสหสฺสานิ	 ชื่อว่า

อฏฺ€สฏฺ€ิวสฺสสหสฺส.	(๖๘,๐๐๐	ปี)
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มุจฺจนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มุจฺจนญฺฺจ		ต�		กาโล		จาติ		มุจฺจนกาโล.	(มุจฺจน	+	กาล)

	 มุจฺจน�		จ	อ.เป็นที่พ้นด้วย		ต�	อ.เป็นที่พ้นนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มุจฺจน-

กาโล	ชื่อว่ามุจฺจนกาล.	(กาลเป็นที่พ้น)

ปรทาโร

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปรสฺส		ทาโร		ปรทาโร.	(ปร	+	ทาร)

	 ทาโร	อ.ภรรยา		ปรสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลอื่น		ปรทาโร	ชื่อว่าปรทาร.	(ภรรยาของบุคคลอื่น)

ทีฆภาโว,  รตฺติยา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทีฆาย		ภาโว		ทีฆภาโว.	(ทีฆา	+	ภาว)

	 ภาโว	อ.ความเป็น	 	ทีฆาย		 (รตฺติยา)	แห่งราตรี	 อันยาว		ทีฆภาโว	 ชื่อว่าทีฆภาว.	 (ความที่ราตรี

ยาวนาน)

พลวปฺปจฺจโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 พล�		อสฺส		อตฺถีติ		พลวา,		ปจฺจโย.	(พล	+	วนฺตุปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต

	 	 พล�	อ.ก�าลัง		อสฺส		(ปจฺจยสฺส)	แห่งปัจจัยนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		พลวา	ชื่อว่า

พลวนฺตุ	(มีก�าลัง),	ได้แก่ปัจจัย.

	 ๒.	 พลวา		จ		โส		ปจฺจโย		จาติ		พลวปฺปจฺจโย.	(พลวนฺตุ	+	ปจฺจย)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย-

สมาส

	 	 พลวา		จ	อ.อันมีก�าลังด้วย		โส	อ.อันมีก�าลังนั้น		ปจฺจโย		จ	เป็นปัจจัยด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		พลวปฺปจฺจโย	ชื่อว่าพลวปฺปจฺจย.	(ปัจจัยอันมีก�าลัง)
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ติยามมตฺตา,  รตฺติ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ตโย		ยามา		ติยามา.	(ติ	+	ยาม)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 ยามา	อ.ยาม	ท.		ตโย	สาม		ติยามา	ชื่อว่าติยาม.	(สามยาม)

	 ๒.	 ติยามา		มตฺตา		ยสฺสาติ		ติยามมตฺตา,		รตฺติ.	(ติยาม	+	มตฺตา)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส

	 	 ติยามา	อ.ยามสาม	ท.		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺสา		(รตฺติยา)	แห่งราตรีใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		ติยามมตฺตา	ชื่อว่าติยามมตฺตา	(มีสามยามเป็นประมาณ),	ได้แก่ราตรี.

ทิคุณติคุณา,  รตฺติ

	 เป็นวาสัททัตถสังโขยบทพหุพพีหิสมาส	 โดยมีตติยาตัปปุริสสมาส	และตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มี

วิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ทฺวีหิ		คุณา		ทิคุณา.	(ทฺวิ	+	คุณ)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 คุณา	อ.คูณ		ทฺวีหิ	ด้วยสอง	ท.		ทิคุณา	ชื่อว่าทิคุณา	(คูณด้วยสอง,	คูณสอง),	ได้แก่ราตรี.

	 ๒.	 ตีหิ		คุณา		ติคุณา.	(ติ	+	คุณ)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 คุณา	อ.คูณ		ตีหิ	ด้วยสาม	ท.		ติคุณา	ชื่อว่าติคุณา	(คูณด้วยสาม,	คูณสาม),	ได้แก่ราตรี.

	 ๓.	 ทิคุณา	 	 วา	 	ติคุณา	 	 วา	 	ทิคุณติคุณา,	 	 รตฺติ.	 (ทิคุณ	+	ติคุณ)	 วาสัททัตถสังโขยบท- 

พหุพพีหิสมาส

	 	 (รตฺติ)	 อ.ราตรี	 	 ทิคุณา	 	 วา	 อันคูณด้วยสองหรือ	 	 ติคุณา	 	 วา	 หรือว่า	 อันคูณด้วยสาม		 

ทิคุณติคุณา	ชื่อว่าทิคุณติคุณา	(คูณด้วยสองหรือคูณด้วยสาม),	ได้แก่ราตรี.	 	

มงฺกุณสงฺโฆ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มงฺกุณาน�		สงฺโฆ		มงฺกุณสงฺโฆ.	(มงฺกุณ	+	สงฺฆ)

	 สงฺโฆ	อ.หมู่		มงฺกุณาน�	แห่งเรือด	ท.		มงฺกุณสงฺโฆ	ชื่อว่ามงฺกุณสงฺฆ.	(หมู่เรือด)
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สุริยุคฺคมนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุริยสฺส		อุคฺคมน�		สุริยุคฺคมน�.	(สุริย	+	อุคฺคมน)

	 อุคฺคมน�	อ.การขึ้นไป		สุริยสฺส	แห่งพระอาทิตย์		สุริยุคฺคมน�	ชื่อว่าสุริยุคฺคมน.	(การขึ้นไปแห่งพระอาทิตย์)

มหากุสีโต,  ปุคฺคโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺโต		จ		โส		กุสีโต		จาติ		มหากุสีโต,		ปุคฺคโล.	(มหนฺต	+	กุสีต)

	 มหนฺโต	 	 จ	 อ.ใหญ่ด้วย	 	 โส	 อ.ใหญ่นั้น	 	 กุสีโต	 	 จ	 เป็นผู้เกียจคร้านด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

มหากุสีโต	ชื่อว่ามหากุสีต	(ผู้เกียจคร้านใหญ่),	ได้แก่บุคคล.

สุโภชนํ

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุฏฺ€ุ		โภชน�		สุโภชน�.	(สุ	+	โภชน)

	 โภชน�	อ.โภชนะ		สุฏฺ€ุ	อันดี		สุโภชน�	ชื่อว่าสุโภชน.	(โภชนะอันดี)

สิริสยนํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สิริ		จ		ต�		สยนญฺฺจาติ		สิริสยน�.	(สิริ	+	สยน)

	 สิริ		จ	อ.อันเป็นสิริด้วย		ต�	อ.อันเป็นสิรินั้น		สยน�		จ	เป็นที่นอนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สิริสยน�	

ชื่อว่าสิริสยน.	(ที่นอนอันเป็นสิริ)

กามโภคี

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ	มีรูปวิเคราะห์ว่า

	 กาม�		ภุญฺฺชติ		สีเลนาติ		กามโภคี,		ปุคฺคโล.	(กามสทฺทูปปท	+	ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	

ณีปัจจัย)

	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		ภุญฺฺชติ	ย่อมบริโภค		กาม�	ซึ่งกาม		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	เพราะเหตุนั้น	

(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		กามโภคี	ชื่อว่ากามโภคี	(ผู้บริโภคกามโดยปกติ),	ได้แก่บุคคล.
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อาสนสมีปํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาสนสฺส		สมีปํ		อาสนสมีปํ.	(อาสน	+	สมีป)

	 สมีปํ	อ.ที่ใกล้		อาสนสฺส	แห่งอาสนะ		อาสนสมีปํ	ชื่อว่าอาสนสมีป.	(ที่ใกล้อาสนะ)

สีสโรคาทโย,  โรคา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สีเส		โรโค		สีสโรโค.	(สีส	+	โรค)	สัตตมีตัปปุริสสมาส

	 	 โรโค	อ.โรค		สีเส	ในศีรษะ		สีสโรโค	ชื่อว่าสีสโรค.	(โรคในศีรษะ)

	 ๒.	 สีสโรโค		อาทิ		 เยสนฺติ	 	สีสโรคาทโย,		 โรคา.	 (สีสโรค	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส

	 	 สีสโรโค	อ.โรคในศีรษะ		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(โรคาน�)	แห่งโรค	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(เต		โรคา)	อ.โรค	ท.	เหล่านั้น		สีสโรคาทโย	ชื่อว่าสีสโรคาทิ	(มีโรคในศีรษะเป็นต้น),	ได้แก่ 

โรคทั้งหลาย.

หตฺถปาทจฺเฉทาทีนิ,  กมฺมกรณานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส	 และทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่

ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 หตฺถา		จ		ปาทา		จ		หตฺถปาทา.	(หตฺถ	+	ปาท)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 หตฺถา		จ	อ.มือ	ท.	ด้วย		ปาทา		จ	อ.เท้า	ท.	ด้วย		หตฺถปาทา	ชื่อว่าหตฺถปาท.	(มือและเท้า)

	 ๒.	 หตฺถปาเท		เฉโท		หตฺถปาทจฺเฉโท.	(หตฺถปาท	+	เฉท)	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 เฉโท	อ.การตัด		หตฺถปาเท	ซึ่งมือและเท้า	ท.		หตฺถปาทจฺเฉโท	ชื่อว่าหตฺถปาทจฺเฉท.	(การตัด

มือและเท้า)

	 ๓.	 หตฺถปาทจฺเฉโท		อาทิ		เยสนฺติ		หตฺปาทจฺเฉทาทีนิ,		กมฺมกรณานิ.	(หตฺถปาทจฺเฉท	+	อาทิ)	

ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 หตฺถปาทจฺเฉโท	อ.การตัดซึ่งมือและเท้า		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(กมฺมกรณาน�)	แห่งกรรมกรณ์	ท.	

เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		กมฺมกรณานิ)	อ.กรรมกรณ์	ท.	เหล่านั้น		หตฺถปาทจฺ- 

เฉทาทีนิ	ชื่อว่าหตฺถปาทจฺเฉทาทิ	(มีการตัดมือและเท้าเป็นต้น),	ได้แก่กรรมกรณ์ทั้งหลาย.



415วรรค] ๑. เร่�องบุุรุษคนใดคนหน่�ง

เวทนาภิภูโต,  ปุคฺคโล

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เวทนาย		อภิภูโต		เวทนาภิภูโต,		ปุคฺคโล.	(เวทนา	+	อภิภูต)

	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		 เวทนาย		อภิภูโต	ผู้อันเวทนา	ครอบง�าแล้ว		 เวทนาภิภูโต	 ชื่อว่าเวทนาภิภูต	 

(ถูกเวทนาครอบง�า),	ได้แก่บุคคล.

มคฺคปฏิปนฺโน,  ปุคฺคโล

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มคฺค�		ปฏิปนฺโน		มคฺคปฏิปนฺโน,		ปุคฺคโล.	(มคฺค	+	ปฏิปนฺน)

	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		ปฏิปนฺโน	ผู้ด�าเนินไปแล้ว		มคฺค�	 สู่หนทาง		มคฺคปฏิปนฺโน	 ชื่อว่ามคฺคปฏิปนฺน	

(ด�าเนินไปสู่หนทาง),	ได้แก่บุคคล.

จตุคฺคาวุตมตฺตํ,  โยชนํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีสมาหรทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 จตฺตาริ		คาวุตานิ		จตุคฺคาวุต�.	(จตุ	+	คาวุต)	สมาหารทิคุสมาส

	 	 คาวุตานิ	อ.คาวุต	ท.		จตฺตาริ	สี่		จตุคฺคาวุต�	ชื่อว่าจตุคฺคาวุต.	(สี่คาวุต)

	 ๒.	 จตุคฺคาวุต�		มตฺตา		ยสฺสาติ		จตุคฺคาวุตมตฺต�,		โยชน�.	 (จตุคฺคาวุต	+	มตฺตา)	ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 จตุคฺคาวุต�	อ.คาวุตสี่		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(โยชนสฺส)	แห่งโยชน์ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(ต�		โยชน�)	อ.โยชน์นั้น		จตุคฺคาวุตมตฺต�	ชื่อว่าจตุคฺคาวุตมตฺต	(มี	๔	คาวุตเป็นประมาณ,	สักว่า	

๔	คาวุต),	ได้แก่หนึ่งโยชน์.

ทฺวิคุณํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทฺวีหิ		คุณ�		ทฺวิคุณ�.	(ทฺวิ	+	คุณ)	

	 คุณ�	อ.คูณ		ทฺวีหิ	ด้วยสอง		ทฺวิคุณ�	ชื่อว่าทฺวิคุณ.	(คูณด้วยสอง,	คูณสอง)
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ติคุณํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตีหิ		คุณ�		ติคุณ�.	(ติ	+	คุณ)

	 คุณ�	อ.คูณ		ตีหิ	ด้วยสาม		ติคุณ�	ชื่อว่าติคุณ.	(คูณด้วยสาม,	คูณสาม)

สกลทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สกโล		จ		โส		ทิวโส		จาติ		สกลทิวโส.	(สกล	+	ทิวส)

	 สกโล		จ	อ.ทั้งสิ้นด้วย		โส	อ.ทั้งสิ้นนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		สกลทิวโส	 

ชื่อว่าสกลทิวส.	(วันทั้งสิ้น)

ปุจฺฉิตปุจฺฉิตา,  ชนา

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุจฺฉิตา		จ		เต		ปุจฺฉิตา		จาติ		ปุจฺฉิตปุจฺฉิตา,		ชนา.	(ปุจฺฉิต	+	ปุจฺฉิต)

	 เต		(ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		ปุจฺฉิตา		จ	ถูกถามแล้วด้วย		ปุจฺฉิตา		จ	ถูกถามแล้วด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		ปุจฺฉิตปุจฺฉิตา	ชื่อว่าปุจฺฉิตปุจฺฉิต	(ทั้งถูกถามแล้วทั้งถูกถามแล้ว),	ได้แก่ชนทั้งหลาย.

อิธโลกปรโลกตฺโถ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และ 

อิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อิธ		จ		โส		โลโก		จาติ		อิธโลโก.	(อิธ	+	โลก)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อิธ		จ	อ.นี้ด้วย		โส	อ.นี้นั้น		โลโก		จ	เป็นโลกด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อิธโลโก	ชื่อว่า 

อิธโลก.	(โลกนี้)

	 ๒.	 ปโร		จ		โส		โลโก		จาติ		ปรโลโก.	(ปร	+	โลก)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ปโร		จ	อ.อื่นด้วย		โส	อ.อื่นนั้น		โลโก		จ	เป็นโลกด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปรโลโก	ชื่อว่า

ปรโลก.	(โลกอื่น)

	 ๓.	 อิธโลโก		จ		ปรโลโก		จ		อิธโลกปรโลกา.	(อิธโลก	+	ปรโลก)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 อิธโลโก		จ	อ.โลกนี้ด้วย		ปรโลโก		จ	อ.โลกอื่นด้วย		อิธโลกปรโลกา	ชื่อว่าอิธโลกปรโลก.	 
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(โลกนี้และโลกอื่น)

	 ๔.	 อิธโลกปรโลเกสุ		อตฺโถ		อิธโลกปรโลกตฺโถ.	(อิธโลกปรโลก	+	อตฺถ)	สัตตมีตัปปุริสสมาส

	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อิธโลกปรโลเกสุ	ในโลกนี้และโลกอื่น	ท.		อิธโลกปรโลกตฺโถ	ชื่อว่าอิธโลก- 

ปรโลกตฺถ.	(ประโยชน์ในโลกนี้และโลกอื่น)

สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิกาทิเภโท,  สทฺธมฺโม

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	 โดยมีอสมาหารทิคุสมาส	 และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	

มีวิเคราะห์ดังนี้	

	 ๑.	 โพธิยา		ปกฺเข		ภวา		โพธิปกฺขิกา,		ธมฺมา.	(โพธิปกฺข	+	อิยปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (ธมฺมา)	อ.ธรรม	ท.		ภวา	อันมีอยู่	 	ปกฺเข	 ในฝักฝ่าย		 โพธิยา	แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้		 

โพธิปกฺขิกา	ชื่อว่าโพธิปกฺขิก	(มีอยู่ในฝักฝ่ายแห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้),	ได้แก่ธรรมทั้งหลาย.

	 ๒.	 สตฺตตฺตึส		โพธิปกฺขิกา		สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิกา,		ธมฺมา.	(สตฺตตฺตึส	+	โพธิปกฺขิก)	อสมาหาร- 

ทิคุสมาส

	 	 (ธมฺมา)	อ.ธรรม	ท.		โพธิปกฺขิกา	อันมีอยู่ในฝักฝ่ายแห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้		สตฺตตฺตึส	๓๗		

สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิกา	 ชื่อว่าสตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิก	 (อันมีในฝักฝ่ายแห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้	 ๓๗),	 ได้แก่ธรรม 

ทั้งหลาย.

	 ๓.	 สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิกา		อาทิ		เยสนฺติ		สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิกาทโย,		ธมฺมา.	(สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิก	

+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	

	 	 (ธมฺมา)	อ.ธรรม	ท.		สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิกา	อันมีในฝักฝ่ายแห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้	๓๗		อาทิ	

เป็นต้น		เยส�		(ธมฺมาน�)	แห่งธรรม	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ธมฺมา)	อ.ธรรม	ท.	

เหล่านั้น	 	 สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิกาทโย	 ชื่อว่าสตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิกาทิ	 (มีธรรมอันเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งปัญญาเป็น

เครื่องตรัสรู้	๓๗),	ได้แก่ธรรมทั้งหลาย.

	 ๔.	 สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิกาทีิหิ	 	 เภโท	 	 สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิกาทิเภโท,	 	 สทฺธมฺโม.	 (สตฺตตฺตึสโพธิ- 

ปกฺขิกาทิ	+	เภท)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (สทฺธมฺโม)	อ.พระสัทธรรม		เภโท	อันต่าง		สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิกาทีหิ		(ธมฺเมหิ)	ด้วยธรรม	ท.	 

มีธรรมอันมีในฝักฝ่ายแห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้	 ๓๗	 เป็นต้น	 	 สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิกาทิเภโท	 ชื่อว่าสตฺตตฺตึส- 

โพธิปกฺขิกาทิเภท	 (อันต่างด้วยธรรมมีธรรมอันมีในฝักฝ่ายแห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้	 ๓๗	 ประการเป็นต้น),	

ได้แก่พระสัทธรรม.	
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อนมตคฺโค,  สํสาโร

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีปเรกเสสทวันทสมาส	 วิเสสนบุพพบทกัมมธารย-
สมาส	และนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ปุพฺโพ		จ		อคฺโค		จ		อคฺคา.	(ปุพฺพ	+	อคฺค)	ปเรกเสสทวันทสมาส
	 	 ปุพฺโพ		จ	อ.เบื้องต้นด้วย		อคฺโค		จ	อ.ที่สุดด้วย		อคฺคา	ชื่อว่าอคฺค.	(เบื้องต้นและที่สุด)
	 ๒.	 อนุคจฺฉิยมานา	 	 จ		 เต	 	อคฺคา	 	 จาติ	 	 อนุคจฺฉิยมานคฺคา.	 (อนุคจฺฉิยมาน	+	อคฺค)	 
วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อนุคจฺฉิยมานา		จ	อ.อันบุคคลตามไปอยู่	ท.	ด้วย		เต	อ.อันบุคคลตามไปอยู่	ท.	เหล่านั้น	 
อคฺคา		จ	เป็นเบื้องต้นและที่สุดด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อนุคจฺฉิยมานคฺคา	ชื่อว่าอนุคจฺฉิยมานคฺค.	(เบื้อง
ต้นและที่สุดอันบุคคลตามไปอยู่)
	 ๓.	 น		อมตา		อนมตา.	(น	+	อมต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส,	นศัพท์หลังมีอรรถ	อนุ
	 	 อมตา	อ.อันตามไปถูกรู้แล้ว		น	หามิได้		อนมตา	ชื่อว่าอนมต.	(อันตามไปไม่ถูกรู้แล้ว)	
	 ๔.	 อนมตา		อนุคจฺฉิยมานคฺคา		ยสฺสาติ		อนมตคฺโค,		ส�สาโร.	 (อนมต	+	อคฺค)	ฉัฏฐี- 
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส,	ลบ	อนุคจฺฉิยมาน	ศัพท์
	 	 อนุคจฺฉิยมานคฺคา	อ.เป็นเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลตามไปอยู่	ท.	อนมตา	อันตามไปไม่ถูกรู้
แล้ว		ยสฺส		(ส�สารสฺส)	แห่งสงสารใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ส�สาโร)	อ.สงสารนั้น		
อนมตคฺโค	ชื่อว่าอนมตคฺค,	ได้แก่สงสาร.	(มีเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลตามไปอยู่รู้ไม่ได้แล้ว)

เทสนาวสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 เทสนาย		อวสาน�		เทสนาวสาน�.	(เทสนา	+	อวสาน)
	 อวสาน�	อ.เป็นที่สิ้นสุดลง		เทสนาย	แห่งพระเทศนา		เทสนาวสาน�	ชื่อว่าเทสนาวสาน.	(เป็นที่
สิ้นสุดลงแห่งพระเทศนา,	เวลาจบพระเทศนา)

โสตาปตฺติผลาทีนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โสตาปตฺติผล�		อาทิ		เยสนฺติ		โสตาปตฺติผลาทีนิ,		อริยผลานิ.	(โสตาปตฺติผล	+	อาทิ)
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	 โสตาปตฺติผล�	 อ.โสดาปัตติผล	 	 อาทิ	 เป็นต้น	 	 เยส�	 	 (อริยผลาน�)	 แห่งอริยผล	 ท.	 เหล่าใด		
(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		อริยผลานิ)	อ.อริยผล	ท.	เหล่านั้น		โสตาปตฺติผลาทีนิ	ชื่อว่า
โสตาปตฺติผลาทิ,	ได้แก่อริยผลทั้งหลาย.	(มีโสดาปัตติผลเป็นต้น)

สาตฺถิกา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 อตฺโถ		อสฺสา		อตฺถีติ		อตฺถิกา,		วาจา.	(อตฺถ	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต

	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อสฺสา		(วาจาย)	แห่งวาจานั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		วาจา)	

อ.วาจานั้น		อตฺถิกา	ชื่อว่าอตฺถิกา,	ได้แก่วาจา.	(อันมีประโยชน์)

	 ๒.	 สห		อตฺถิกาย		ยา		วตฺตตีติ		สาตฺถิกา,		เทสนา.	(สห	+	อตฺถิกา)	สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส

	 	 ยา		(เทสนา)	อ.พระเทศนาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อตฺถิกาย		(วาจาย)	ด้วยวาจา	

อันมีประโยชน์		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		เทสนา)	อ.พระเทศนานั้น		สาตฺถิกา	ชื่อว่าสาตฺถิกา,	ได้แก่เทศนา.	

(อันเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)

อิตฺถีปุริสา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อิตฺถิโย		จ		ปุริสา		จ		อิตฺถีปุริสา.	(อิตฺถี	+	ปุริส)

	 อิตฺถิโย		จ	อ.หญิง	ท.	ด้วย		ปุริสา		จ	อ.บุรุษ	ท.	ด้วย		อิตฺถีปุริสา	ชื่อว่าอิตฺถีปุริส.	(หญิงและบุรุษ)

สายณฺหสมโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอมาทิปรตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อหสฺส		สาย�		สายณฺห�.	(สาย�	+	อห)	อมาทิปรตัปปุริสสมาส

	 	 สาย�	อ.เป็นที่สิ้นไป		อหสฺส	แห่งวัน		สายณฺห�	ชื่อว่าสายณฺห.	(เป็นที่สิ้นไปแห่งวัน)

	 ๒.	 สายณฺโห		จ		โส		สมโย		จาติ		สายณฺหสมโย.	(สายณฺห	+	สมย)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย-

สมาส

	 	 สายณฺโห		จ	อ.เป็นที่สิ้นไปแห่งวันด้วย		โส	อ.เป็นที่สิ้นไปแห่งวันนั้น		สมโย		จ	เป็นสมัยด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		สายณฺหสมโย	ชื่อว่าสายณฺหสมย.	(สมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน,	เวลาเย็น)
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ชีวิตทานํ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชีวิต�		ทาน�		ชีวิตทาน�.	(ชีวิต	+	ทาน)

	 ทาน�	อ.การพระราชทาน		ชีวิต�	ซึ่งชีวิต		ชีวิตทาน�	ชื่อว่าชีวิตทาน.	(พระราชทานชีวิต)

เอกสตราชาโน

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 เอเกน		อธิก�		สต�		เอกสต�.	(เอก	+	สต)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 สต�	อ.ร้อย		อธิก�	อันยิ่ง		เอเกน	ด้วยหนึ่ง		เอกสต�	ชื่อว่าเอกสต.	(๑๐๑)

	 ๒.	 เอกสต�		ราชาโน		เอกสตราชาโน.	(เอกสต	+	ราช)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 ราชาโน	 อ.พระราชา	 ท.	 	 เอกสต�	 ร้อยอันยิ่งด้วยหนึ่ง	 	 เอกสตราชาโน	 ชื่อว่าเอกสตราช.	 

(พระราชา	๑๐๑	พระองค์)

เอกสตอคฺคมเหสิโย

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 เอเกน		อธิก�		สต�		เอกสต�.	(เอก	+	สต)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 สต�	อ.ร้อย		อธิก�	อันยิ่ง		เอเกน	ด้วยหนึ่ง		เอกสต�	ชื่อว่าเอกสต.	(๑๐๑)

	 ๒.	 เอกสต�		อคฺคมเหสิโย		เอกสตอคฺคมเหสิโย.	(เอกสต	+	อคฺคมเหสี)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 อคฺคมเหสิโย	 อ.พระอัครมเหสี	 ท.	 	 เอกสต�	 ร้อยอันยิ่งด้วยหนึ่ง	 	 เอกสตอคฺคมเหสิโย	 ชื่อว่า 

เอกสตอคฺคมเหสี.	(พระอัครมเหสี	๑๐๑	พระองค์)

กาลกโต,  ปิตา

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพหีิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กาโล		กโต		เยนาติ		กาลกโต,		ปิตา.	(กาล	+	กต)

	 กาโล	อ.กาละ		เยน		(ปิตรา)	อันพระบิดาใด		กโต	ทรงกระท�าแล้ว		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปิตา)	

อ.พระบิดานั้น		กาลกโต	ชื่อว่ากาลกต	(ผู้ทรงมีกาละอันกระท�าแล้ว,	ทรงสวรรคตแล้ว),	ได้แก่พระบิดา.
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สพฺพกนิฏฺโ€

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺเพหิ		กนิฏฺโ€		สพฺพกนิฏฺโ€,		ราชา.	(สพฺพ	+	กนิฏฺ€)

	 (ราชา)	อ.พระราชา		กนิฏฺโ€	ผู้น้อยที่สุด		สพฺเพหิ		(ราเชหิ)	กว่าพระราชา	ท.	ทั้งปวง		สพฺพกนิฏฺโ€	

ชื่อว่าสพฺพกนิฏฺ€	(ผู้น้อยกว่าพระราชาทุกพระองค์),	ได้แก่พระราชา.

ครุคพฺภา,  ธมฺมทินฺนา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ครุ		คพฺโภ		ยสฺสาติ		ครุคพฺภา,		ธมฺมทินฺนา.	(ครุ	+	คพฺภ)

	 คพฺโภ	อ.พระครรภ์		ครุ	อันหนัก		ยสฺสา		(ธมฺมทินฺนาย)	ของพระนางธรรมทินนาใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		ธมฺมทินฺนา)	อ.พระนางธรรมทินนานั้น		ครุคพฺภา	ชื่อว่าครุคพฺภา	(ผู้มีครรภ์หนัก),	ได้แก่

พระนางธรรมทินนา.

วิสปานกํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิเสน		มิสฺส�		ปานก�		วิสปานก�.	(วิส	+	มิสฺส	+	ปานก)	มัชเฌโลปสมาส,	ลบ	มิสฺสศัพท์

	 ปานก�	อ.น�้าอันบุคคลพึงดื่ม		มิสฺส�	อันเจือ		วิเสน	ด้วยยาพิษ		วิสปานก�	ชื่อว่าวิสปานก.	 (น�้าที่เจือ 

ด้วยยาพิษ)

รุกฺขมูลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รุกฺขสฺส		มูล�		รุกฺขมูล�.	(รุกฺข	+	มูล)	

	 มูล�	อ.โคน		รุกฺขสฺส	ของต้นไม้		รุกฺขมูล�	ชื่อว่ารุกฺขมูล.	(โคนของต้นไม้)

กาตุกาโม,  ราชา

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 กาตุ�		กาเมตีติ		กาตุกาโม,		ราชา.	(กาตุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)

	 (โย		ราชา)	อ.พระราชาใด		กาเมติ	ย่อมทรงใคร่		กาตุ�	 เพื่ออันกระท�า		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		(โส		

ราชา)	อ.พระราชานั้น		กาตุกาโม	ชื่อว่ากาตุกาม	(ผู้ทรงประสงค์จะท�า),	ได้แก่พระราชา.
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ราชวํโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รญฺฺโญฺ		ว�โส		ราชว�โส.	(ราช	+	ว�ส)

	 ว�โส	อ.วงศ์		รญฺฺโญฺ	ของพระราชา		ราชว�โส	ชื่อว่าราชว�ส.	(วงศ์ของพระราชา)

สกลจกฺกวาฬเทวตาโย

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 สกลญฺฺจ		ต�		จกฺกวาฬญฺฺจาติ		สกลจกฺกวาฬํ.	(สกล	+	จกฺกวาฬ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 สกล�		จ	อ.ทั้งสิ้นด้วย		ต�	อ.ทั้งสิ้นนั้น		จกฺกวาฬํ		จ	เป็นจักรวาลด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

สกลจกฺกวาฬํ	ชื่อว่าสกลจกฺกวาฬ.	(จักรวาลทั้งสิ้น)

	 ๒.	 สกลจกฺกวาเฬ		 เทวตาโย		สกลจกฺกวาฬเทวตาโย.	 (สกลจกฺกวาฬ	+	 เทวตา)	สัตตมีตัปปุริส

สมาส

	 	 เทวตาโย	อ.เทวดา	ท.		สกลจกฺกวาเฬ	ในจักรวาลทั้งสิ้น		สกลจกฺกวาฬเทวตาโย	ชื่อว่าสกล- 

จกฺกวาฬเทวตา.	(เทวดาในจักรวาลทั้งสิ้น)	

ปฏิกฺขิตฺตกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปฏิิกฺขิตฺตญฺฺจ		ต�		กาโล		จาติ		ปฏิกฺขิตฺตกาโล.	(ปฏิกฺขิตฺต	+	กาล)

	 ปฏิกฺขิตฺต�		จ	อ.เป็นที่ทรงถูกห้ามแล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่ทรงถูกห้ามแล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปฏิกฺขิตฺตกาโล	ชื่อว่าปฏิกฺขิตฺตกาล.	(กาลเป็นที่ทรงถูกห้าม,	กาลเป็นที่ทรงถูกปฏิเสธ)

	 หรือ	เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปฏิกฺขิตฺตสฺส		กาโล		ปฏิกฺขิตฺตกาโล.	(ปฏิกฺขิตฺต	+	กาล)

	 กาโล	อ.กาล		(จตูหิ		มหาราเชหิ)		ปฏิกฺขิตฺตสฺส		(อตฺตโน)	แห่งตน	อันท้าวมหาราช	ท.	สี่	ทรงห้าม

แล้ว		ปฏิกฺขิตฺตกาโล	ชื่อว่าปฏิกฺขิตฺตกาล.	(กาลแห่งตนที่ท้าวมหาราชทั้งสี่ทรงห้ามแล้ว)

อปฺโปสฺสุกฺกตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อปฺโป		อุสฺสุกฺโก		ยสฺสาติ		อปฺโปสฺสุกฺโก,		ปุคฺคโล.	(อปฺป	+	อุสฺสุกฺก)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ-	
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พหุพพีหิสมาส

	 	 อุสฺสุกฺโก	อ.ความขวนขวาย		อปฺโป	น้อย		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		อปฺโปสฺสุกฺโก	ชื่อว่าอปฺโปสฺสุกฺก	(มีความขวนขวายน้อย),	ได้แก่บุคคล.

	 ๒.	 อปฺโปสฺสุกฺกสฺส		ภาโว		อปฺโปสฺสุกฺกตฺต�.	(อปฺโปสฺสุกฺก	+	ตฺตปัจจัย)	ภาวตัทธิต

	 	 ภาโว	 อ.ความเป็น	 	 อปฺโปสฺสุกฺกสฺส	 	 (ปุคฺคลสฺส)	 แห่งบุคคล	 ผู้มีความขวนขวายน้อย		 

อปฺโปสฺสุกฺกตฺต�	ชื่อว่าอปฺโปสฺสุกฺกตฺต.	(ความที่บุคคลมีความขวนขวายน้อย)

ขตฺติยวํโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ขตฺติยสฺส		ว�โส		ขตฺติยว�โส.	(ขตฺติย	+	ว�ส)

	 ว�โส	อ.วงศ์		ขตฺติยสฺส	แห่งกษัตริย์		ขตฺติยว�โส	ชื่อว่าขตฺติยว�ส.	(วงศ์กษัตริย์)

รตฺตวตฺถํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รตฺตญฺฺจ		ต�		วตฺถญฺฺจาติ		รตฺตวตฺถ�.	(รตฺต	+	วตฺถ)

	 รตฺต�		จ	อ.แดงด้วย		ต�	อ.แดงนั้น		วตฺถ�		จ	เป็นผ้าด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		รตฺตวตฺถ�	ชื่อว่า

รตฺตวตฺถ.	(ผ้าแดง)

คมนากาโร

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คมนเมว		อากาโร		คมนากาโร.	(คมน	+	อาการ)

	 คมน�		เอว	อ.อันไปนั่นเทียว		อากาโร	เป็นอาการ		คมนากาโร	ชื่อว่าคมนาการ.	(อาการคืออันไป)

สพฺพเสฏฺ€กํ,  €านํ

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺเพหิ		เสฏฺ€ก�		สพฺพเสฏฺ€ก�,		€าน�.	(สพฺพ	+	เสฏฺ€ก)

	 (€าน�)	อ.ต�าแหน่ง		เสฏฺ€ก�	อันประเสริฐที่สุด		สพฺเพหิ		(ราชูหิ)	กว่าพระราชา	ท.	ทั้งปวง		สพฺพเสฏฺ€ก�	

ชื่อว่าสพฺพเสฏฺ€ก	(อันประเสริฐกว่าพระราชาทั้งปวง),	ได้แก่ต�าแหน่ง.
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รุกฺขเทวตา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รุกฺเข		อธิวตฺถา		เทวตา		รุกฺขเทวตา.	(รุกฺข	+	เทวตา)

	 เทวตา	อ.เทวดา		อธิวตฺถา	ผู้สิงสถิตย์อยู่แล้ว		รุกฺเข	ที่ต้นไม้		รุกฺขเทวตา	ชื่อว่ารุกฺขเทวตา.	(เทวดา

ผู้สิงสถิตย์อยู่ที่ต้นไม้,	รุกขเทวดา)

ปุปฺผมุฏฺ€ิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุปฺผาน�		มุฏฺ€ิ		ปุปฺผมุฏฺ€ิ.	(ปุปฺผ	+	มุฏฺ€ิ)	

	 มุฏฺ€ิ	อ.ก�า		ปุปฺผาน�	แห่งดอกไม้	ท.		ปุปฺผมุฏฺ€ิ	ชื่อว่าปุปฺผมุฏฺ€ิ.	(ก�าดอกไม้)

รชฺชสิริทายิกา,  เทวตา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 รญฺฺโญฺ		ภาโว		รชฺช�.	(ราช	+	ณฺยปัจจัย)	ภาวตัทธิต

	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		รญฺฺโญฺ	แห่งความเป็นพระราชา		รชฺช�	ชื่อว่ารชฺช.	(ความเป็นพระราชา)

	 ๒.	 รชฺเช		สิริ		รชฺชสิริ.	(รชฺช	+	สิริ)	สัตตมีตัปปุริสสมาส

	 	 สิริ	อ.สิริ		รชฺเช	ในความเป็นแห่งพระราชา		รชฺชสิริ	ชื่อว่ารชฺชสิริ.	(สิริในความเป็นพระราชา)

	 ๓.	 รชฺชสิรึ		เทตีติ		รชฺชสิริทายิกา,		เทวตา.	(รชฺชสิริสทฺทูปปท	+	ทา		ทาเน	ในการให้	+	ณฺวุ

ปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ

	 	 (ยา		เทวตา)	อ.เทวดาใด		เทติ	ย่อมให้		รชฺชสิรึ	ซึ่งสิริในความเป็นแห่งพระราชา		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(สา		เทวตา)	อ.เทวดานั้น		รชฺชสิริทายิกา	ชื่อว่ารชฺชสิริทายิกา	(ผู้ให้สิริในความเป็นพระราชา),	ได้แก่

เทวดา.

มหานุภาวา,  เทวตา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	

	 มหนฺโต		อานุภาโว		ยสฺสาติ		มหานุภาวา,		เทวตา.	(มหนฺต	+	อานุภาว)

	 อานุภาโว	อ.อานุภาพ		มหนฺโต	มาก		ยสฺสา		(เทวตาย)	ของเทวดาใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(สา		เทวตา)	อ.เทวดานั้น		มหานุภาวา	ชื่อว่ามหานุภาวา	(มีอานุภาพมาก),	ได้แก่เทวดา.
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วามปสฺโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วาโม		จ		โส		ปสฺโส		จาติ		วามปสฺโส.	(วาม	+	ปสฺส)

	 วาโม	 	 จ	 อ.เบื้องซ้ายด้วย	 	 โส	 อ.เบื้องซ้ายนั้น	 	 ปสฺโส	 	 จ	 เป็นข้างด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

วามปสฺโส	ชื่อว่าวามปสฺส.	(ข้างเบื้องซ้าย)

มาทิสิโย,  อิตฺถิโย

	 เป็นกัตตุรูป,	กัมมสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 มมิว		เน		ปสฺสนฺตีติ		มาทิสิโย,		อิตฺถิโย.	(อมฺหสทฺทูปปท	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,การเห็น	+	 

กฺวิปัจจัย)

	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		ปสฺสนฺติ	ย่อมเห็น	เน		(อิตฺถิโย)	ซึ่งหญิง	ท.	เหล่านั้น		ม�		อิว	เพียงดังซึ่งเรา		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		มาทิสิโย	ชื่อว่ามาทิสี	(ผู้เช่นกับเรา),	ได้แก่หญิงทั้งหลาย.	

ปติกุลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปติสฺส		กุล�		ปติกุล�.	(ปติ	+	กุล)

	 กุล�	อ.ตระกูล		ปติสฺส	แห่งสามี		ปติกุล�	ชื่อว่าปติกุล.	(ตระกูลสามี)

ปจิตุกามา,  อิตฺถี

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปจิตุ�		กาเมตีติ		ปจิตุกามา,		อิตฺถี.	(ปจิตุ�สทฺทูปปท	+	กมุ	กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)

	 (ยา		อิตฺถี)	อ.หญิงใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		ปจิตุ�	เพื่ออันหุง		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		อิตฺถี)	อ.หญิง

นั้น		ปจิตุกามา	ชื่อว่าปจิตุกามา	(ผู้ใคร่เพื่อจะหุง),	ได้แก่หญิง.
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ปจฺฉิมภาโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปจฺฉิโม		จ		โส		ภาโค		จาติ		ปจฺฉิมภาโค.	(ปจฺฉิม	+	ภาค)

	 ปจฺฉิโม		จ	อ.อันมีในภายหลังด้วย		โส	อ.อันมีในภายหลังนั้น		ภาโค		จ	เป็นส่วนด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ปจฺฉิมภาโค	ชื่อว่าปจฺฉิมภาค.	(ส่วนอันมีในภายหลัง)

ปกฺกาวเสโส 

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปกฺกญฺฺจ		ต�		อวเสโส		จาติ		ปกฺกาวเสโส.	(ปกฺก	+	อวเสส)

	 ปกฺก�		จ	อ.ผลอันสุกแล้วด้วย		ต�	อ.ผลอันสุกแล้วนั้น		อวเสโส		จ	เป็นอันเหลือลงด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ปกฺกาวเสโส	ชื่อว่าปกฺกาวเสส.	(ผลที่เหลือ,	วิบากที่เหลือ)

โลมคณนา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โลมาน�		คณนา		โลมคณนา.	(โลม	+	คณนา)

	 คณนา	อ.การนับ		โลมาน�	ซึ่งขน	ท.		โลมคณนา	ชื่อว่าโลมคณนา.	(การนับขน)

สีสจฺเฉโท

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สีส�		เฉโท		สีสจฺเฉโท.	(สีส	+	เฉท)

	 เฉโท	อ.การตัด		สีส�	ซึ่งศีรษะ		สีสจฺเฉโท	ชื่อว่าสีสจฺเฉท.	(การตัดศีรษะ)

มหลฺลกตฺตรา,  ราชาโน

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺเพ		อิเม		มหลฺลกา,		อิเม		อิเมส�		วิเสเสน		มหลฺลกาติ		มหลฺลกตรา,		ราชาโน.	(มหลฺลก	+	

ตรปัจจัย)

	 อิเม		(ราชาโน)	อ.พระราชา	ท.	เหล่านี้		สพฺเพ	ทั้งปวง		มหลฺลกา	เป็นผู้ทรงแก่		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น,		
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อิเม		(ราชาโน)		อิเมส�		(ราชาน�)	อ.-	แห่งพระราชา	ท.	เหล่านี้หนา	-พระราชา	ท.	เหล่านี้		มหลฺลกา	เป็น

ผู้ทรงแก่		วิเสเสน	โดยพิเศษ		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหลฺลกตรา	ชื่อว่ามหลฺลกตร	(ผู้ทรงเป็น

แก่กว่า),	ได้แก่พระราชาทั้งหลาย.

ทหรตรา,  ราชาโน

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺเพ		อิเม		ทหรา,		อิเม		อิเมส�		วิเสเสน		ทหราติ		ทหรตรา,		ราชาโน.	(ทหร	+	ตรปัจจัย)

	 อิเม		(ราชาโน)	อ.พระราชา	ท.	เหล่านี้		สพฺเพ	ทั้งปวง		ทหรา	ทรงเป็หนุ่ม		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น,		อิเม		

(ราชาโน)	 	อิเมส�	 	 (ราชาน�)	 อ.-	แห่งพระราชา	ท.	 เหล่านี้หนา	 -พระราชา	ท.	 เหล่านี้	 	 ทหรา	 เป็นผู้หนุ่ม		 

วิเสเสน	โดยพิเศษ		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ทหรตรา	ชื่อว่าทหรตร	(ผู้ทรงเป็นหนุ่มกว่า,	ผู้ทรง

เป็นผู้เยาว์กว่า),	ได้แก่พระราชาทั้งหลาย.

สกสกฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สกญฺฺจ		ต�		สกญฺฺจาติ		สกสก�,		€าน�.	(สก	+	สก)	วิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส

	 	 ต�		(€าน�)	อ.ที่		สก�		จ	อันเป็นของพระองค์ด้วย		สก�		จ	อันเป็นของพระองค์ด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		สกสก�	ชื่อว่าสกสก	(ทั้งเป็นของพระองค์ทั้งเป็นของพระองค์),	ได้แก่ที่.

	 ๒.	 สกสกญฺฺจ		ต�		€านญฺฺจาติ		สกสกฏฺ€าน�.	(สกสก	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 สกสก�	 	 จ	 อ.ทั้งเป็นของพระองค์ทั้งเป็นของพระองค์ด้วย	 	 ต�	 อ.ทั้งเป็นของพระองค์ทั้งเป็นของ

พระองค์นั้น		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สกสกฏฺ€าน�	ชื่อว่าสกสกฏฺ€าน.	(ที่ทั้งเป็นของพระองค์ 

ทั้งเป็นของพระองค์)

อกตฺตพฺพยุตฺตโก,  ปาณาติปาโต

	 เป็นนนิบาติบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 น		กตฺตพฺพสฺส		ยุตฺตโก		อกตฺตพฺพยุตฺตโก,		ปาณาติปาโต.	(น	+	กตฺตพฺพ	+	ยุตฺตก)

	 	 (ปาณาติปาโต)	อ.ปาณาติบาต		ยุตฺตโก	อันควรแล้ว		(ปุคฺคเลน)		กตฺตพฺพสฺส		(กมฺมสฺส)	แก่

กรรม	อันบุคคล	พึงกระท�า		น	หามิได้		อกตฺตพฺพยุตฺตโก	ชื่อว่าอกตฺตพฺพยุตฺตก	(ไม่ควรแก่กรรมที่บุคคลพึงท�า)		
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ปาณาติปาติโน,  ชนา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาณ�		อติปาตุ�		สีล�		เยสนฺติ		ปาณาติปาติโน,		ชนา.	(ปาณสทฺทูปปท	+	อติ	+	ปต		ปตเน	ในการ

ตกไป	+	เณ	+	ณีปัจจัย)	

	 ปาณ�		อติปาตุ�	อ.อัน	ยังสัตว์	ให้ตกล่วงไป		สีล�	เป็นปกติ		เยส�		(ชนาน�)	แห่งชน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		ปาณาติปาติโน	ชื่อว่าปาณาติปาตี	(ผู้มีอันยังสัตว์ 

ให้ตกล่วงไปเป็นปกติ),	ได้แก่ชนทั้งหลาย.

ทีฆรตฺตํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทีฆา		จ		สา		รตฺติ		จาติ		ทีฆรตฺต�.	(ทีฆา	+	รตฺติ)

	 ทีฆา		จ	อ.อันยาวนานด้วย		สา	อ.อันยาวนานนั้น		 รตฺติ	 	 จ	 เป็นราตรีด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

ทีฆรตฺต�	ชื่อว่าทีฆรตฺต.	(ราตรีอันยาวนาน)

ชาติสมฺภโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชาติยา		สมฺภโว		ชาติสมฺภโว.	(ชาติ	+	สมฺภว)

	 สมฺภโว	อ.ความมี		ชาติยา	แห่งการเกิด		ชาติสมฺภโว	ชื่อว่าชาติสมฺภว.	(ความมีแห่งการเกิด)

ปาณฆาตี

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาณ�		หนติ		สีเลนาติ		ปาณฆาตี,		ปุคฺคโล.	(ปาณสทฺทูปปท	+	หน		หึสาย�	ในความเบียดเบียน	+	

ณีปัจจัย)

	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		หนติ	ย่อมฆ่า		ปาณ�	ซึ่งสัตว์		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		

ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		ปาณฆาตี	ชื่อว่าปาณฆาตี	(ผู้ฆ่าสัตว์โดยปกติ),	ได้แก่บุคคล.



๒. มหากสฺฺสฺปตฺฺเถรสฺฺสฺ  สฺทฺฺธิิวิิหาริกวิตฺฺถุ ฯ [๔๖]

มหากสฺฺสฺปตฺฺเถรสฺฺสฺ  สฺทฺฺธิิวิิหาริกวิตฺฺถุ  (มยา  วิุจฺฺจฺเตฺ) ฯ

สทฺฺธิิวิิหาริิกวิตฺฺถุุ อ.เร่�องแห่งสฺัทฺธิิวิิหาริก  มหากสฺสปตฺฺเถุริสฺส ของพระมหากัสฺสฺปะผู้้�เถระ

(มยา) อันข�าพเจฺ�า (พระพุทฺธิโฆสฺะ)  (วิุจฺจเตฺ) จฺะกล่าวิ ฯ

สฺทฺฺธิิวิิหาริกวิตฺฺถุ วิุตฺตฺกัมมะใน วิุจฺฺจฺเตฺๆ อาขยาตฺบทฺกัมมวิาจฺก  

มหากสฺฺสฺปตฺฺเถรสฺฺสฺ สฺามีสฺัมพันธิะใน สฺทฺฺธิิวิิหาริกวิตฺฺถุ

มยา อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน วิุจฺฺจฺเตฺ ฯ

๒. เรื่องสฺัทฺธิวิิหิารกิของพระมหากัสฺสฺปเถระ

๑. “จริญฺเจ  นาธิิคจฺเฉยฺยาตฺิ  อิมํ  ธิมฺมเทฺสฺนํ  สฺตฺฺถา  สฺาวิตฺฺถิยํ  วิิหรนฺโตฺ   

มหากสฺฺสฺปตฺฺเถรสฺฺสฺ  สฺทฺฺธิิวิิหาริกํ  อารพฺภ  กเถสฺิ ฯ

 สฺตฺฺถา  สฺาวิตฺฺถิยํ  วิิหรนฺโตฺ  มหากสฺฺสฺปตฺฺเถรสฺฺสฺ  สฺทฺฺธิิวิิหาริกํ  อารพฺภ  “จริญฺเจ  นาธิิคจฺเฉยฺยาตฺิ  

อิมํ  ธิมฺมเทฺสฺนํ  กเถสฺิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พระศาสฺดา  วิิหรินฺโตฺ เม่�อประทฺับ  สาวิตฺฺถุิยํ ในเม่องสฺาวิัตฺถี  อาริพฺภ ทฺรง

ปรารภ  สทฺฺธิิวิิหาริิกํ ซึ�งสฺัทฺธิิวิิหาริก  มหากสฺสปตฺฺเถุริสฺส ของพระมหากัสฺสฺปะผู้้�เถระ  

กเถุสิ ตฺรัสฺแล�วิ  อิมํ  ธิมฺมเทฺสนํ ซึ�งพระธิรรมเทฺศนานี้  “จริญฺเจ  นาธิิคจฺเฉยฺยาตฺิ วิ่า 

“จฺรญฺเจฺ  นาธิิคจฺฺเฉยฺย” ดังนี้เป็นตฺ�น ฯ

 พระศาสฺดาเม่�อประทฺับอย้่ทฺี�เม่องสฺาวิัตฺถี ทฺรงปรารภสฺัทฺธิิวิิหาริกของพระมหากัสฺสฺป-

เถระ ตฺรัสฺพระธิรรมเทฺศนานี้วิ่า “จริญฺเจ  นาธิิคจฺเฉยฺย” ดังนี้เป็นตฺ�น

 สฺตฺฺถา สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน กเถสฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  “จฺรญฺเจฺ  นาธิิคจฺฺเฉยฺย” สฺร้ปะใน  

อิตฺิๆ ศัพทฺ์ อาทฺยัตฺถะใน อิมํ  ธิมฺมเทฺสฺนํ  อิมํ วิิเสฺสฺนะของ ธิมฺมเทฺสฺนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

กเถสฺิ  สฺาวิตฺฺถิยํ วิิสฺยาธิาระใน วิิหรนฺโตฺๆ อัพภันตฺรกิริยาของ สฺตฺฺถา  มหากสฺฺสฺปตฺฺ- 

เถรสฺฺสฺ สฺามีสฺัมพันธิะใน สฺทฺฺธิิวิิหาริกํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อารพฺภๆ สฺมานกาลกิริยาใน  

กเถสฺิ ฯ
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๒. เทฺสฺนา  ราชคเห  สฺมุฏฺฺ�ิิตฺา ฯ

 เทฺสนา อ.พระเทฺศนา  สมุฏฺติฺา ตฺั้งขึ้นพร�อมแล�วิ  ริาชคเห ในเม่องราชคฤห์ ฯ  

 พระเทฺศนาตฺั้งขึ้นทฺี�เม่องราชคฤห์

 เทฺสฺนา สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน สฺมุฏฺฺ�ิิตฺาๆ กิตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  ราชคเห วิิสฺยาธิาระใน สฺมุฏฺฺ�ิิตฺา ฯ 

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

๓. เถรํ  กิร  ราชคหํ  นิสฺฺสฺาย  ปิปฺผู้ลิคุหายํ  วิสฺนฺตฺํ  เทฺฺวิ  สฺทฺฺธิิวิิหาริกา  อุปฏฺฺ�ิหึสฺุ ฯ

 กิริ ได�ยินวิ่า  สทฺฺธิิวิิหาริิกา อ.สฺัทฺธิิวิิหาริก ทฺ.  เทฺฺวิ สฺอง  อุปฏฺหึสุ บํารุงแล�วิ  เถุริํ 

ซึ�งพระเถระ  ริาชคหํ  นิสฺสาย  ปิปฺผลิคุหายํ  วิสนฺตฺํ ผู้้�อาศัย ซึ�งเม่องราชคฤห์ อย้่อย้่ 

ในถํ้าช่�อวิ่าปิปผู้ลิ ฯ

 ทฺราบมาวิ่า สฺัทฺธิิวิิหาริก ๒ ร้ป บํารุงพระเถระ ผู้้�อาศัยเม่องราชคฤห์ อย้่ในถํ้าช่�อวิ่า 

ปิปผู้ลิ

 กิรศัพทฺ์ อนุสฺสฺวินัตฺถะ  เทฺฺวิ วิิเสฺสฺนะของ สฺทฺฺธิิวิิหาริกาๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อุปฏฺฺ�ิหึสฺุๆ 

อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  เถรํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อุปฏฺฺ�ิหึสฺุ  ราชคหํ อวิุตฺตฺกัมมะใน นิสฺฺสฺายๆ 

สฺมานกาลกิริยาใน วิสฺนฺตฺํ  ปิปฺผู้ลิคุหายํ วิิสฺยาธิาระใน วิสฺนฺตฺํๆ วิิเสฺสฺนะของ เถรํ ฯ

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

๔. เตฺสฺุ  เอโก  สฺกฺกจฺฺจฺํ  วิตฺฺตฺํ  กโรตฺิ,  เอโก  เตฺน  กตฺํ  วิตฺฺตฺํ  อตฺฺตฺนา  กตฺํ  วิิย  ทฺสฺฺเสฺนฺโตฺ 

มุโขทฺกทฺนฺตฺกฏฺฺ�ิานํ  ปฏฺิยาทฺิตฺภาวิํ  ญตฺฺวิา  “ภนฺเตฺ  มุโขทฺกทฺนฺตฺกฏฺฺ�ิานิ  ปฏฺิยาทฺิตฺานิ,   

มุขํ  โธิวิถาตฺิ  วิทฺตฺิ,  ปาทฺโธิวินนหานาทฺิกาเลปิ  เอวิเมวิ  วิทฺตฺิ ฯ

 เตฺสฺุ  (สฺทฺฺธิิวิิหาริเกสฺุ)  เอโก  (สฺทฺฺธิิวิิหาริโก)  สฺกฺกจฺฺจฺํ  วิตฺฺตฺํ  กโรตฺิ,  เอโก  (สฺทฺฺธิิวิิหาริโก)  เตฺน  

(ภิกฺขุนา)  กตฺํ  วิตฺฺตฺํ  อตฺฺตฺนา  กตฺํ  วิิย  (กตฺฺวิา)  ทฺสฺฺเสฺนฺโตฺ  มุโขทฺกทฺนฺตฺกฏฺฺ�ิานํ  (เตฺน  ภิกฺขุนา)  

ปฏฺิยาทฺิตฺภาวิํ  ญตฺฺวิา  “ภนฺเตฺ  (มยา)  มุโขทฺกทฺนฺตฺกฏฺฺ�ิานิ  ปฏฺิยาทฺิตฺานิ,  (ตฺุมฺเห)  มุขํ  โธิวิถาตฺิ  

วิทฺตฺิ,  ปาทฺโธิวินนหานาทฺิกาเลปิ  เอวิํ  เอวิ  วิทฺตฺิ ฯ

 เตฺสุ  (สทฺฺธิิวิิหาริิเกสุ)  เอโก  (สทฺฺธิิวิิหาริิโก) อ.- ในสฺัทฺธิิวิิหาริก ทฺ. เหล่านั้นหนา -

สฺัทฺธิิวิิหาริก ร้ปหนึ�ง  กโริตฺิ ย่อมกระทฺํา  วิตฺฺตฺํ ซึ�งวิัตฺร  สกฺกจฺจํ โดยเคารพ,  เอโก  

(สทฺฺธิิวิิหาริิโก) อ.สฺัทฺธิิวิิหาริกร้ปหนึ�ง  ทฺสฺเสนฺโตฺ แสฺดงอย้่  วิตฺฺตฺํ ซึ�งวิัตฺร  เตฺน   



431วรรค] ๒. เรื่่�องสััทธิิวิิหารื่ิกของพรื่ะมหากัสัสัปเถรื่ะ

(ภิกฺขุนา)  กตฺํ อัน- อันภิกษุนั้น -กระทฺําแล�วิ  (กตฺฺวิา) กระทฺํา  อตฺฺตฺนา  กตฺํ  วิิย 

ให�เป็นราวิกะวิ่าวิัตฺร อันตฺน กระทฺําแล�วิ  ญตฺฺวิา ร้�แล�วิ  มุโขทฺกทฺนฺตฺกฏฺานํ  (เตฺน   

ภิกฺขุนา)  ปฏิยาทฺิตฺภาวิํ ซึ�งควิามทฺี�- แห่งนํ้าเป็นเคร่�องล�างซึ�งหน�าและไม�เป็นเคร่�อง

ชําระซึ�งฟััน ทฺ. เป็นของ อันภิกษุนั้น ตฺระเตฺรียมแล�วิ  วิทฺตฺิ ย่อมกล่าวิ  อิตฺิ วิ่า  “ภนฺเตฺ 

ข�าแตฺ่ทฺ่านผู้้�เจฺริญ  มุโขทฺกทฺนฺตฺกฏฺานิ อ.นํ้าเป็นเคร่�องล�างซึ�งหน�าและไม�เป็นเคร่�อง

ชําระซึ�งฟััน ทฺ.  (มยา) อันกระผู้ม  ปฏิยาทฺิตฺานิ ตฺระเตฺรียมแล�วิ,  (ตฺุมฺเห) อ.ทฺ่าน ทฺ.  

โธิวิถุ ขอจฺงล�าง  มุขํ ซึ�งหน�า”  อิตฺิ ดังนี้,  วิทฺตฺิ ย่อมกล่าวิ  เอวิํ  เอวิ อย่างนี้นั�นเทฺียวิ  

ปาทฺโธิวินนหานาทฺิกาเลป ิแม�ในกาลมกีาลเปน็ทฺี�ล�างซึ�งเทฺ�าและเปน็ทฺี�สฺรงนํ้าเปน็ตฺ�น ฯ

 บรรดาสฺัทฺธิิวิหาริกเหล่านั้น สฺัทฺธิิวิิหาริกร้ปหนึ�ง ย่อมทฺําวิัตฺรโดยเคารพ, สฺัทฺธิิวิิหาริกร้ป

หนึ�ง เม่�อแสฺดงวิัตฺรทฺี�ภิกษุร้ปนั้นทฺําไวิ�แล�วิ ให�เป็นเหม่อนกับวิ่าตฺนได�ทฺําไวิ� ร้�วิ่านํ้าล�าง

หน�าและไม�ชําระฟัันถ้กจฺัดแจฺงไวิ�แล�วิ จฺึงเรียนวิ่า “ทฺ่านครับ นํ้าล�างหน�าและไม�ชําระฟััน 

ผู้มจฺัดแจฺงแล�วิครับ, นิมนตฺ์ทฺ่านล�างหน�าเถิด” ดังนี้ แม�ในกาลเป็นทฺี�ล�างเทฺ�าและสฺรงนํ้า

เป็นตฺ�น ก็กล่าวิเหม่อนอย่างนั้นนั�นแหละ

 เตฺสฺุ วิิเสฺสฺนะของ สฺทฺฺธิิวิิหาริเกสฺุๆ นิทฺธิารณะใน เอโก  สฺทฺฺธิิวิิหาริโก  เอโก วิิเสฺสฺนะของ  

สฺทฺฺธิิวิิหาริโกๆ นิทฺธิารณียะและสฺุทฺธิกัตฺตฺาใน กโรตฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  สฺกฺกจฺฺจฺํ 

กิริยาวิิเสฺสฺนะใน กโรตฺิ  วิตฺฺตฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กโรตฺิ,  เอโก วิิเสฺสฺนะของ สฺทฺฺธิิวิิหาริโกๆ  

สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน วิทฺตฺิๆ สฺองบทฺ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  เตฺน วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุนาๆ  

อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน กตฺํๆ วิิเสฺสฺนะของ วิตฺฺตฺํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทฺสฺฺเสฺนฺโตฺ  อตฺฺตฺนา อนภิหิตฺ-

กัตฺตฺาใน กตฺํๆ อุปมาวิิกตฺิกัมมะใน กตฺฺวิา  วิิยศัพทฺ์ อุปมาโชตฺกะเข�ากับ อตฺฺตฺนา  กตฺํ   

กตฺฺวิา กิริยาวิิเสฺสฺนะใน ทฺสฺฺเสฺนฺโตฺๆ อัพภันตฺรกิริยาของ สฺทฺฺธิิวิิหาริโก  มุโขทฺกทฺนฺตฺ- 

กฏฺฺฅานํ ภาวิาทฺิสฺัมพันธิะใน ปฏฺิยาทฺิตฺภาวิํ  เตฺน วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุนาๆ อนภิหิตฺกัตฺตฺา 

ใน ปฏฺิยาทฺิตฺ-  ปฏฺิยาทฺิตฺภาวิํ อวิุตฺตฺกัมมะใน �ตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิทฺตฺิ   

“ภนฺเตฺ อาลปนะ  มุโขทฺกทฺนฺตฺกฏฺฺ�านิ วิุตฺตฺกัมมะใน ปฏฺิยาทฺิตฺานิๆ กิตฺบทฺกัมมวิาจฺก   

มยา อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน ปฏฺิยาทฺิตฺานิ,  ตฺุมฺเห สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน โธิวิถๆ อาขยาตฺบทฺ- 

กัตฺตฺุวิาจฺก  มุขํ อวิุตฺตฺกัมมะใน โธิวิถ”  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน วิทฺตฺิ,  อปิศัพทฺ์ อเปกขัตฺถะ 

เข�ากับ ปาทฺโธิวินนหานาทฺิกาเลๆ กาลสฺัตฺตฺมีใน วิทฺตฺิ  เอวิศัพทฺ์ อวิธิารณะเข�ากับ  

เอวิํๆ กิริยาวิิเสฺสฺนะใน วิทฺตฺิ ฯ     
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๕. อิตฺโร  จฺินฺเตฺสฺิ  “อยํ  นิจฺฺจฺกาลํ  มยา  กตฺํ  วิตฺฺตฺํ  อตฺฺตฺนา  กตฺํ  วิิย  ทฺสฺฺเสฺตฺิ,  โหตฺุ,   

กตฺฺตฺพฺพมสฺฺสฺ  กริสฺฺสฺามีตฺิ;  ตฺสฺฺสฺ  ภุญฺชิตฺฺวิา  สฺุปนฺตฺสฺฺเสฺวิ,  นหาโนทฺกํ  ตฺาเปตฺฺวิา   

เอกสฺฺมึ  กุเฏฺ  กตฺฺวิา  ปิฏฺฺ�ิิโกฏฺฺ�ิเก  �ิเปสฺิ,  อุทฺกตฺาปนภาชเน  ปน  นาฬิมตฺฺตฺํ  อุทฺกํ   

เสฺเสฺตฺฺวิา  อุสฺุมํ  มุญฺจฺนฺตฺํ  �ิเปสฺิ ฯ

 อิตฺโร  (สฺทฺฺธิิวิิหาริโก)  จฺินฺเตฺสฺิ  “อยํ  (ภิกฺขุ)  นิจฺฺจฺกาลํ  มยา  กตฺํ  วิตฺฺตฺํ  อตฺฺตฺนา  กตฺํ  วิิย  (กตฺฺวิา)  

ทฺสฺฺเสฺตฺิ,  (เอตฺํ  การณํ)  โหตฺุ,  (อหํ  มยา)  กตฺฺตฺพฺพํ  (กมฺมํ)  อสฺฺสฺ  (ภิกฺขุโน)  กริสฺฺสฺามีตฺิ;  ตฺสฺฺสฺ  

(ภิกฺขุโน)  ภุญฺชิตฺฺวิา  สฺุปนฺตฺสฺฺสฺ  เอวิ,  นหาโนทฺกํ  ตฺาเปตฺฺวิา  เอกสฺฺมึ  กุเฏฺ  กตฺฺวิา  ปิฏฺฺ�ิิโกฏฺฺ�ิเก  

�ิเปสฺิ,  (โสฺ  สฺทฺฺธิิวิิหาริโก)  อุทฺกตฺาปนภาชเน  ปน  นาฬิมตฺฺตฺํ  อุทฺกํ  เสฺเสฺตฺฺวิา  อุสฺุมํ  มุญฺจฺนฺตฺํ   

(กตฺฺวิา  อุทฺกํ)  �ิเปสฺิ ฯ

 อิตฺโริ  (สทฺฺธิิวิิหาริิโก) อ.สฺัทฺธิิวิิหาริกนอกนี้  จินฺเตฺสิ คิดแล�วิ  อิตฺิ วิ่า  “อยํ  (ภิกฺขุ) 

อ.ภิกษุนี้  ทฺสฺเสตฺิ ย่อมแสฺดง  วิตฺฺตฺํ ซึ�งวิัตฺร  มยา  กตฺํ อัน- อันเรา -กระทฺําแล�วิ   

นิจฺจกาลํ ตฺลอดกาลเป็นนิจฺ  (กตฺฺวิา) กระทฺํา  อตฺฺตฺนา  กตฺํ  วิิย ให�เป็นราวิกะวิ่าอัน

ตฺน กระทฺําแล�วิ,  (เอตฺํ  การิณํ) อ.เหตฺุนั�น  โหตฺุ จฺงยกไวิ�,  (อหํ) อ.เรา  กริิสฺสามิ จฺัก

กระทฺํา  (กมฺมํ) ซึ�งกรรม  (มยา)  กตฺฺตฺพฺพํ อัน- อันเรา- พึงกระทฺํา  อสฺส  (ภิกฺขุโน) แก่

ภิกษุนั้น”  อิตฺิ ดังนี้;  ตฺสฺส  (ภิกฺขุโน) เม่�อภิกษุนั้น  ภุญฺชิตฺฺวิา ฉันแล�วิ  สุปนฺตฺสฺส  เอวิ 

หลับอย้่นั�นเทฺียวิ,  นหาโนทฺกํ ยังนํ้าเป็นเคร่�องอาบ  ตฺาเปตฺฺวิา ให�ร�อนแล�วิ  กตฺฺวิา 

กระทฺําไวิ�แล�วิ  เอกสฺมึ  กุเฏ ในหม�อ ใบหนึ�ง  เปสิ ตฺั้งไวิ�แล�วิ  ปิฏฺโิกฏฺเก ทฺี�หลัง

แห่งซุ�ม,  ปน แตฺ่วิ่า  (โส  สทฺฺธิิวิิหาริิโก) อ.สฺัทฺธิิวิิหาริกนั้น  อุทฺกํ ยังนํ้า  นาฬิมตฺฺตฺํ 

มีทฺะนานหนึ�งเป็นประมาณ  เสเสตฺฺวิา ให�เหล่อแล�วิ  อุทฺกตฺาปนภาชเน ในภาชนะ

เป็นทฺี�ยังนํ้าให�ร�อน  เปสิ ตฺั้งไวิ�แล�วิ  (อุทฺกํ) ซึ�งนํ้า  (กตฺฺวิา) กระทฺํา  อุสุมํ ซึ�งไอ   

มุญฺจนฺตฺํ อันพลุ่งออกอย้่ ฯ

 สฺัทฺธิิวิิหาริกนอกนี้คิดวิ่า “ภิกษุนี้ย่อมแสฺดงวิัตฺรทฺี�เราทฺําไวิ�แล�วิตฺลอดกาลเป็นนิจฺ ทฺําให�

เป็นเหม่อนกับวิ่าตฺนทฺําไวิ�, เหตฺุนั�นจฺงยกไวิ�, เราจฺักทฺํากรรมทฺี�เราควิรทฺําแก่ภิกษุนั้น” 

ดังนี้; เม่�อภิกษุนั้นฉันเสฺร็จฺแล�วิ จฺําวิัดอย้่นั�นแหละ, ตฺ�มนํ้าอาบให�ร�อน ทฺําไวิ�ในหม�อใบ

หนึ�ง วิางไวิ�ทฺี�หลังซุ�ม, แตฺ่วิ่าสฺัทฺธิิวิิหาริกนั้น เหล่อนํ้าประมาณทฺะนานหนึ�งไวิ�ในภาชนะ

ทฺี�ใช�ตฺ�มนํ้า แล�วิตฺั้งนํ้าไวิ�ทฺําไอให�พรวิยพลุ่งขึ้นอย้่
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 อิตฺโร วิิเสฺสฺนะของ สฺทฺฺธิิวิิหาริโกๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน จฺินฺเตฺสฺิ และ �ิเปสฺิ สฺองบทฺ  จฺินฺเตฺสฺิ 

ก็ดี  �ิเปสฺิ สฺองบทฺ ก็ดี อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  “อยํ วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน  

ทฺสฺฺเสฺตฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  นิจฺฺจฺกาลํ อัจฺจฺันตฺสฺังโยคะใน กตฺํ  มยา อนภิหิตฺ- 

กัตฺตฺาใน กตฺํๆ วิิเสฺสฺนะของ วิตฺฺตฺํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทฺสฺฺเสฺตฺิ  อตฺฺตฺนา อนภิหิตฺกัตฺตฺา 

ใน กตฺํๆ อุปมาวิิกตฺิกัมมะใน กตฺฺวิา  วิิยศัพทฺ์ อุปมาโชตฺกะเข�ากับ อตฺฺตฺนา  กตฺํ  กตฺฺวิา  

กิริยาวิิเสฺสฺนะใน ทฺสฺฺเสฺตฺิ,  เอตฺํ วิิเสฺสฺนะของ การณํๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน โหตฺุๆ อาขยาตฺบทฺ

กัตฺตฺุวิาจฺก,  อหํ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน กริสฺฺสฺามิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  มยา อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน 

กตฺฺตฺพฺพํๆ วิิเสฺสฺนะของ กมฺมํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กริสฺฺสฺามิ  อสฺฺสฺ วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุโนๆ  

สฺัมปทฺานใน กริสฺฺสฺามิ”  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน จฺินฺเตฺสฺิ;  ตฺสฺฺสฺ วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุโนๆ  

อนาทฺรใน สฺุปนฺตฺสฺฺสฺๆ อนาทฺรกิริยา  ภุญฺชิตฺฺวิา ปุพพกาลกิริยาใน สฺุปนฺตฺสฺฺสฺ   

เอวิศัพทฺ์ อวิธิารณะเข�ากับ สฺุปนฺตฺสฺฺสฺ,  นหาโนทฺกํ การิตฺกัมมะใน ตฺาเปตฺฺวิาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน กตฺฺวิา  เอกสฺฺมึ วิิเสฺสฺนะของ กุเฏฺๆ วิิสฺยาธิาระใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน �ิเปสฺิ  ปิฏฺฺ�ิิโกฏฺฺ�ิเก วิิสฺยาธิาระใน �ิเปสฺิ,  ปนศัพทฺ์ วิิเสฺสฺโชตฺกะ  โสฺ วิิเสฺสฺนะของ 

สฺทฺฺธิิวิิหาริโกๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน �ิเปสฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  อุทฺกตฺาปนภาชเน  

วิิสฺยาธิาระใน เสฺเสฺตฺฺวิา  นาฬิมตฺฺตฺํ วิิเสฺสฺนะของ อุทฺกํๆ การิตฺกัมมะใน เสฺเสฺตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน �ิเปสฺิ  อุสฺุมํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิา  มุญฺจฺนฺตฺํ วิิเสฺสฺนะของ อุสฺุมํ   

กตฺฺวิา กิริยาวิิเสฺสฺนะใน �ิเปสฺิ  อุทฺกํ อวิุตฺตฺกัมมะใน �ิเปสฺิ ฯ  

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

๖. อิตฺโร  สฺายณฺหสฺมเย  ปพุชฺฌิตฺฺวิา  อุสฺุมํ  นิกฺขมนฺตฺํ  ทฺิสฺฺวิา  “อุทฺกํ  ตฺาเปตฺฺวิา  โกฏฺฺ�ิเก  

อุทฺกํ  �ิปิตฺํ  ภวิิสฺฺสฺตฺีตฺิ  เวิเคน  คนฺตฺฺวิา  เถรํ  วินฺทฺิตฺฺวิา  “ภนฺเตฺ  โกฏฺฺ�ิเก  อุทฺกํ  �ิปิตฺํ,   

นหายถาตฺิ  วิตฺฺวิา  เถเรน  สฺทฺฺธิึเยวิ  โกฏฺฺ�ิกํ  ปาวิิสฺิ ฯ

 อิตฺโร  (สฺทฺฺธิิวิิหาริโก)  สฺายณฺหสฺมเย  ปพุชฺฌิตฺฺวิา  อุสฺุมํ  นิกฺขมนฺตฺํ  ทฺิสฺฺวิา  “(เตฺน  ภิกฺขุนา)  อุทฺกํ  

ตฺาเปตฺฺวิา  โกฏฺฺ�ิเก  อุทฺกํ  �ิปิตฺํ  ภวิิสฺฺสฺตฺีตฺิ  (จฺินฺเตฺตฺฺวิา)  เวิเคน  คนฺตฺฺวิา  เถรํ  วินฺทฺิตฺฺวิา  “ภนฺเตฺ  

(มยา)  โกฏฺฺ�ิเก  อุทฺกํ  �ิปิตฺํ,  (ตฺุมฺเห)  นหายถาตฺิ  วิตฺฺวิา  เถเรน  สฺทฺฺธิึ  เอวิ  โกฏฺฺ�ิกํ  ปาวิิสฺิ ฯ

 อิตฺโริ  (สทฺฺธิิวิิหาริิโก) อ.สฺัทฺธิิวิิหาริกนอกนี้  ปพุชฺฌิตฺฺวิา ตฺ่�นแล�วิ  สายณฺหสมเย ใน

สฺมัยเป็นทฺี�สฺิ้นไปแห่งวิัน  ทฺิสฺวิา เห็นแล�วิ  อุสุมํ ซึ�งไอ  นิกฺขมนฺตฺํ อันพรุ่งออกไปอย้่  

(จินฺเตฺตฺฺวิา) คิดแล�วิ  อิตฺิ วิ่า  “อุทฺกํ อ.นํ้า  (เตฺน  ภิกฺขุนา)  อุทฺกํ  ตฺาเปตฺฺวิา  ปิตฺํ 
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เป็นนํ้า อันภิกษุนั้น ยังนํ้า ให�ร�อนแล�วิ ตฺั้งไวิ�แล�วิ  โกฏฺเก ทฺี�ซ�ุม  ภวิิสฺสตฺิ จฺักเป็น”  อิตฺิ 

ดังนี้  คนฺตฺฺวิา ไปแล�วิ  เวิเคน โดยเร็วิ  วินฺทฺิตฺฺวิา ไหวิ�แล�วิ  เถุริํ ซึ�งพระเถระ  วิตฺฺวิา 

กล่าวิแล�วิ  อิตฺิ วิ่า  “ภนฺเตฺ ข�าแตฺ่ทฺ่านผู้้�เจฺริญ  อุทฺกํ อ.นํ้า  (มยา) อันกระผู้ม  ปิตฺํ ตฺั้ง

ไวิ�แล�วิ  โกฏฺเก ทฺี�ซุ�ม,  (ตฺุมฺเห) อ.ทฺ่าน  นหายถุ ขอจฺงสฺรงเถิด”  อิตฺิ ดังนี้  ปาวิิสิ ได�

เข�าไปแล�วิ  โกฏฺกํ สฺ้่ซุ�ม  สทฺฺธิึ  เอวิ กับ  เถุเริน ด�วิยพระเถระนั�นเทฺียวิ ฯ

 สฺัทฺธิิวิิหาริกนอกนี้ตฺ่�นขึ้นในเวิลาเย็น เห็นไอพุ่งขึ้นออกไปอย้่ จฺึงคิดวิ่า “นํ้า จฺักเป็นของ

อันภิกษุนั้นตฺ�มให�ร�อนแล�วิ ตฺั้งไวิ�แล�วิทฺี�ซุ�ม” ดังนี้ ไปแล�วิโดยเร็วิ ไหวิ�พระเถระ กล่าวิวิ่า 

“ทฺ่านครับ นํ้า ผู้มตฺั้งไวิ�ทฺี�ซุ�ม, นิมนตฺ์ทฺ่านสฺรงนํ้าเถิด” ดังนี้ ได�เข�าไปยังซุ�มพร�อมกับพระ

เถระนั�นแหละ

 อิตฺโร วิิเสฺสฺนะของ สฺทฺฺธิิวิิหาริโกๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน ปาวิิสฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก   

สฺายณฺหสฺมเย กาลสฺัตฺตฺมีใน ปพุชฺฌิตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทฺิสฺฺวิา  อุสฺุมํ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน ทฺิสฺฺวิา  นิกฺขมนฺตฺํ วิิเสฺสฺนะของ อุสฺุมํ  ทฺิสฺฺวิา ปุพพกาลกิริยาใน จฺินฺเตฺตฺฺวิา  “อุทฺกํ 

สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน ภวิิสฺฺสฺตฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  เตฺน วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุนาๆ อนภิหิตฺ- 

กัตฺตฺาใน �ิปิตฺํ  อุทฺกํ การิตฺกัมมะใน ตฺาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน �ิปิตฺํ  โกฏฺฺ�ิเก  

วิิสฺยาธิาระใน  �ิปิตฺํๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน ภวิิสฺฺสฺตฺิ”  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน คนฺตฺฺวิา  เวิเคน กิริยาวิิเสฺสฺนะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วินฺทฺิตฺฺวิา   

เถรํ อวิุตฺตฺกัมมะใน วินฺทฺิตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปาวิิสฺิ  “ภนฺเตฺ อาลปนะ  อุทฺกํ  

วิุตฺตฺกัมมะใน �ิปิตฺํๆ กิตฺบทฺกัมมวิาจฺก  มยา อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน �ิปิตฺํ  โกฏฺฺ�ิเก วิิสฺยาธิาระ 

ใน �ิปิตฺํ,  ตฺุมฺเห สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน นหายถๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน 

วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปาวิิสฺิ  เถเรน สฺหัตฺถตฺตฺิยาเข�ากับ สฺทฺฺธิึ  เอวิศัพทฺ์ อวิธิารณะ

เข�ากับ สฺทฺฺธิึๆ กิริยาสฺมวิายะใน ปาวิิสฺิ  โกฏฺฺ�ิกํ สฺัมปาปุณียกัมมะใน ปาวิิสฺิ ฯ

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

๗. เถโร  อุทฺกํ  อปสฺฺสฺนฺโตฺ  “กหํ  อุทฺกํ  อาวิุโสฺตฺิ  อาห ฯ

 เถโร  อุทฺกํ  อปสฺฺสฺนฺโตฺ  “กหํ  (ฐาเน)  อุทฺกํ  (ตฺยา  ฐปิตฺํ)  อาวิุโสฺตฺิ  อาห ฯ

 เถุโริ อ.พระเถระ  อปสฺสนฺโตฺ ไม่เห็นอย้่  อุทฺกํ ซึ�งนํ้า  อาห กล่าวิแล�วิ  อิตฺิ วิ่า  “อาวิุโส 

ด้ก่อนทฺ่านผู้้�มีอายุ  อุทฺกํ อ.นํ้า  (ตฺยา) อันทฺ่าน  (ปิตฺํ) ตฺั้งไวิ�แล�วิ  กหํ  (าเน) ใน

ทฺี�ไหน”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ



435วรรค] ๒. เรื่่�องสััทธิิวิิหารื่ิกของพรื่ะมหากัสัสัปเถรื่ะ

 พระเถระเม่�อไม่เห็นนํ้า จฺึงกล่าวิวิ่า “ทฺ่านผู้้�มีอายุ ทฺ่านตฺั้งนํ้าไวิ�ทฺี�ไหน”

 เถโร สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อาหๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  อุทฺกํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อปสฺฺสฺนฺโตฺๆ 

อัพภันตฺรกิริยาของ เถโร  “อาวิุโสฺ อาลปนะ  อุทฺกํ วิุตฺตฺกัมมะใน �ิปิตฺํๆ กิตฺบทฺกัมม-

วิาจฺก  กหํ วิิเสฺสฺนะของ �ิาเนๆ วิิสฺยาธิาระใน �ิปิตฺํ  ตฺยา อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน �ิปิตฺํ”  อิตฺิ

ศัพทฺ์ อาการะใน อาห ฯ

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

๘. ทฺหโร  อคฺคิสฺาลํ  คนฺตฺฺวิา  ภาชเน  อุฬุงฺกํ  โอตฺาเรตฺฺวิา  ตฺุจฺฺฉภาวิํ  ญตฺฺวิา  “ปสฺฺสฺถ   

ทฺุพฺพินีตฺสฺฺสฺ  กมฺมํ,  ตฺุจฺฺฉภาชนํ  อุทฺฺธิเน  อาโรเปตฺฺวิา  กุหึ  คโตฺ,  อหํ  โกฏฺฺ�ิเก   

อุทฺกนฺตฺิ  สฺญฺญาย  อาโรเจฺสฺินฺตฺิ  อุชฺฌายนฺโตฺ  ฆฏฺํ  อาทฺาย  ตฺิตฺฺถํ  อคมาสฺิ ฯ

 ทฺหโร  (ภิกฺขุ)  อคฺคิสฺาลํ  คนฺตฺฺวิา  ภาชเน  อุฬุงฺกํ  โอตฺาเรตฺฺวิา  (ภาชนสฺฺสฺ)  ตฺุจฺฺฉภาวิํ  ญตฺฺวิา   

“(ตฺุมฺเห)  ปสฺฺสฺถ  ทฺุพฺพินีตฺสฺฺสฺ  (ภิกฺขุโน)  กมฺมํ,  (โสฺ  ภิกฺขุ)  ตฺุจฺฺฉภาชนํ  อุทฺฺธิเน  อาโรเปตฺฺวิา  กุหึ  

(�ิาเน)  คโตฺ,  อหํ  ‘โกฏฺฺ�ิเก  อุทฺกํ  (อตฺฺถิ)’  อิตฺิ  สฺญฺญาย  อาโรเจฺสฺินฺตฺิ  อุชฺฌายนฺโตฺ  ฆฏฺํ  อาทฺาย  

ตฺิตฺฺถํ  อคมาสฺิ ฯ

 ทฺหโริ  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุหนุ่ม  คนฺตฺฺวิา ไปแล�วิ  อคฺคิสาลํ สฺ้่โรงแห่งไฟั  อุฬุงฺฺกํ ยัง

กระบวิย  โอตฺาเริตฺฺวิา ให�ข�ามลงแล�วิ  ภาชเน ในภาชนะ  ฃตฺฺวิา ร้�แล�วิ  (ภาชนสฺส)  

ตฺุจฺฉภาวิํ ซึ�งควิามทฺี�- แห่งภาชนะ -เป็นของเปล่า  อุชฺฌายนฺโตฺ ยกโทฺษอย้่  อิตฺิ วิ่า  

“(ตฺุมฺเห) อ.ทฺ่าน ทฺ.  ปสฺสถุ จฺงด้  กมฺมํ ซึ�งกรรม  (ภิกฺขุโน) ของภิกษุ  ทฺุพฺพินีตฺสฺส  

ผู้้�อันบุคคลนําไปวิิเศษได�โดยยาก,  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  อาโริเปตฺฺวิา ยกขึ้นแล�วิ  

ตฺุจฺฉภาชนํ ซึ�งภาชนะอันเปล่า  อุทฺฺธิเน บนเตฺา  คโตฺ ไปแล�วิ  กุหึ  (าเน) ใน

ทฺี�ไหน,  อหํ อ.เรา  อาโริเจสึ บอกแล�วิ  สญฺญาย ด�วิยควิามสฺําคัญ  อิตฺิ วิ่า  ‘อุทฺกํ อ.นํ้า  

(อตฺฺถุิ) มีอย้่  โกฏฺเก ในซุ�ม’  อิตฺิ ดังนี้”  อิตฺิ ดังนี้  อาทฺาย ถ่อเอาแล�วิ  ฆฏํ ซึ�งหม�อ   

อคมาสิ ได�ไปแล�วิ  ตฺิตฺฺถุํ สฺ้่ทฺ่านํ้า ฯ

 ภิกษุหนุ่มไปสฺ้่โรงไฟั ใช�กระบวิยตฺักในภาชนะ ร้�วิ่าเป็นภาชนะเปล่า ยกโทฺษอย้่วิ่า 

“ทฺ่านทฺั้งหายจฺงด้กรรมของภิกษุร้ปทฺี�บุคคลแนะนําได�ยากเถิด, ภิกษุนั้นยกภาชนะเปล่า

ไวิ�บนเตฺา ไปไหนแล�วิ, เราบอกด�วิยเข�าใจฺวิ่า ‘นํ้ามีอย้่ในซุ�ม’ ดังนี้ แล�วิก็ได�ถ่อเอาหม�อ

ไปสฺ้ทฺ่านํ้า 
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 ทฺหโร วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อคมาสฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  อคฺคิสฺาลํ  

สฺัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอตฺาเรตฺฺวิา  ภาชเน วิิสฺยาธิาระใน  

โอตฺาเรตฺฺวิา  อุฬุงฺกํ การิตฺกัมมะใน โอตฺาเรตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ญตฺฺวิา  ภาชนสฺฺสฺ  

ภาวิาทฺิสฺัมพันธิะใน ตฺุจฺฺฉภาวิํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ญตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อุชฺฌายนฺโตฺ  “ตฺุมฺเห สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน ปสฺฺสฺถๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  ทฺุพฺพินีตฺสฺฺสฺ  

วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุโนๆ สฺามีสฺัมพันธิะใน กมฺมํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปสฺฺสฺถ,  โสฺ วิิเสฺสฺนะของ 

ภิกฺขุๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน คโตฺๆ กิตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺุจฺฺฉภาชนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาโรเปตฺฺวิา  

อุทฺฺธิเน วิิสฺยาธิาระใน อาโรเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คโตฺ  กุหึ วิิเสฺสฺนะของ �ิาเนๆ 

วิิสฺยาธิาระใน คโตฺ,  อหํ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อาโรเจฺสฺึๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  ‘อุทฺกํ สฺุทฺธิ- 

กัตฺตฺาใน อตฺฺถิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  โกฏฺฺ�ิเก วิิสฺยาธิาระใน อตฺฺถิ’  อิตฺิศัพทฺ์ สฺร้ปะ 

ใน สฺญฺญายๆ กรณะใน อาโรเจฺสฺึ”  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน อุชฺฌายนฺโตฺๆ อัพภันตฺรกิริยา

ของ ภิกฺขุ  ฆฏฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาทฺายๆ สฺมานกาลกิริยาใน อคมาสฺิ  ตฺิตฺฺถํ สฺัมปาปุณีย-

กัมมะใน อคมาสฺิ ฯ

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

๙. อิตฺโรปิ  ปิฏฺฺ�ิิโกฏฺฺ�ิกโตฺ  อุทฺกํ  อาหริตฺฺวิา  โกฏฺฺ�ิเก  �ิเปสฺิ ฯ

 อิตฺโรปิ  (ภิกฺขุ)  ปิฏฺฺ�ิิโกฏฺฺ�ิกโตฺ  อุทฺกํ  อาหริตฺฺวิา  โกฏฺฺ�ิเก  �ิเปสฺิ ฯ

 อิตฺโริปิ  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ แม�นอกนี้  อาหริิตฺฺวิา นํามาแล�วิ  อุทฺกํ ซึ�งนํ้า  ปิฏฺโิกฏกโตฺ 

จฺากหลังแห่งซุ�ม  เปสิ ตฺั้งไวิ�แล�วิ  โกฏฺเก ในซุ�ม ฯ

 ภิกษุแม�นอกนี้ นํานํ้ามาจฺากหลังซุ�ม วิางไวิ�ทฺี�ซุ�ม

 อปิศัพทฺ์ อเปกขัตฺถะเข�ากับ อิตฺโรๆ วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน �ิเปสฺิๆ 

อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  ปิฏฺฺ�ิิโกฏฺฺ�ิกโตฺ อปาทฺานใน อาหริตฺฺวิา   อุทฺกํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

อาหริตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน �ิเปสฺิ  โกฏฺฺ�ิเก วิิสฺยาธิาระใน �ิเปสฺิ ฯ    

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

๑๐. เถโรปิ  จฺินฺเตฺสฺิ  “อยํ  ทฺหโร  ‘อุทฺกํ  เม  ตฺาเปตฺฺวิา  โกฏฺฺ�ิเก  �ิปิตฺํ,  เอถ,  ภนฺเตฺ   

นหายถาตฺิ  วิตฺฺวิา  อิทฺานิ  อุชฺฌายนฺโตฺ  ฆฏฺํ  อาทฺาย  ตฺิตฺฺถํ  คจฺฺฉตฺิ,  กินฺนุ  โข   

เอตฺนฺตฺิ  อุปธิาเรนฺโตฺ  “เอตฺฺตฺกํ  กาลํ  เอสฺ  ทฺหโร  อิมินา  กตฺํ  วิตฺฺตฺํ  อตฺฺตฺนา  กตฺํ   
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วิิย  ปกาเสฺสฺีตฺิ  ญตฺฺวิา  สฺายํ  อาคนฺตฺฺวิา  นิสฺินฺนสฺฺสฺ  โอวิาทฺํ  อทฺาสฺิ  “อาวิุโสฺ  ภิกฺขุนา 

นาม  อตฺฺตฺนา  กตฺเมวิ  ‘กตฺนฺตฺิ  วิตฺฺตฺํุ  วิฏฺฺฏฺตฺิ,  โน  อกตฺํ;  ตฺฺวิํ  อิทฺานิ  ‘โกฏฺฺ�ิเก   

อุทฺกํ  �ิปิตฺํ,  นหายถ  ภนฺเตฺตฺิ  วิตฺฺวิา,  มยิ  ปวิิสฺิตฺฺวิา  �ิิเตฺ,  ฆฏฺํ  อาทฺาย  อุชฺฌายนฺโตฺ 

คจฺฺฉสฺิ;  ปพฺพชิตฺสฺฺสฺ  นาม  เอวิํ  กาตฺํุ  น  วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ ฯ

 เถโรปิ  จฺินฺเตฺสฺิ  “อยํ  ทฺหโร  ‘อุทฺกํ  เม  ตฺาเปตฺฺวิา  โกฏฺฺ�ิเก  �ิปิตฺํ,  (ตฺุมฺเห)  เอถ  ภนฺเตฺ   

นหายถาตฺิ  วิตฺฺวิา  อิทฺานิ  อุชฺฌายนฺโตฺ  ฆฏฺํ  อาทฺาย  ตฺิตฺฺถํ  คจฺฺฉตฺิ,  กินฺนุ  โข  เอตฺํ  (การณํ)”  อิตฺิ  

อุปธิาเรนฺโตฺ  “เอตฺฺตฺกํ  กาลํ  เอโสฺ  ทฺหโร  อิมินา  (ภิกฺขุนา)  กตฺํ  วิตฺฺตฺํ  อตฺฺตฺนา  กตฺํ  วิิย  (กตฺฺวิา)  

ปกาเสฺสฺีตฺิ  ญตฺฺวิา  สฺายํ  อาคนฺตฺฺวิา  นิสฺินฺนสฺฺสฺ  (ภิกฺขุโน)  โอวิาทฺํ  อทฺาสฺิ  “อาวิุโสฺ  ภิกฺขุนา  นาม  

อตฺฺตฺนา  กตฺํ  เอวิ  (กิจฺฺจฺํ)  ‘(อตฺฺตฺนา  กิจฺฺจฺํ)  กตฺนฺตฺิ  วิตฺฺตฺํุ  วิฏฺฺฏฺตฺิ,  โน  (ภิกฺขุนา  นาม  อตฺฺตฺนา  

อกตฺํ  (กิจฺฺจฺํ)  ‘(อตฺฺตฺนา  กิจฺฺจฺํ)  กตฺนฺตฺิ  วิตฺฺตฺํุ  วิฏฺฺฏฺตฺิ);  ตฺฺวิํ  อิทฺานิ  ‘(มยา)  โกฏฺฺ�ิเก  อุทฺกํ  �ิปิตฺํ,   

(ตฺุมฺเห)  นหายถ  ภนฺเตฺตฺิ  วิตฺฺวิา,  มยิ  ปวิิสฺิตฺฺวิา  �ิิเตฺ,  ฆฏฺํ  อาทฺาย  อุชฺฌายนฺโตฺ  คจฺฺฉสฺิ;   

ปพฺพชิตฺสฺฺสฺ  นาม  เอวิํ  กาตฺํุ  น  วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ ฯ

 เถุโริปิ แม� อ.พระเถระ  จินฺเตฺสิ คิดแล�วิ  อิตฺิ วิ่า  “อยํ  ทฺหโริ อ.ภิกษุหนุ่มนี้  วิตฺฺวิา 

กล่าวิแล�วิ  อิตฺิ วิ่า  ‘อุทฺกํ อ.นํ้า  เม อันกระผู้ม  ตฺาเปตฺฺวิา ให�ร�อนแล�วิ  ปิตฺํ ตฺั้งไวิ�แล�วิ  

โกฏฺเก ทฺี�ซุ�ม,  ภนฺเตฺ ข�าแตฺ่ทฺ่านผู้้�เจฺริญ  (ตฺุมฺเห) อ.ทฺ่าน  เอถุ ขอจฺงมา  นหายถุ ขอ

จฺงสฺรงนํ้า’  อิตฺิ ดังนี้  อุชฺฌายนฺโตฺ ยกโทฺษอย้่  อิทฺานิ ในกาลนี้  อาทฺาย ถ่อเอาแล�วิ  

ฆฏํ ซึ�งหม�อ  คจฺฉตฺิ ย่อมไป  ตฺิตฺฺถุํ สฺ้่ทฺ่านํ้า,  เอตฺํ  (การิณํ) อ.เหตฺุนั�น  กินฺนุ  โข อะไร

หนอแล”  อิตฺิ ดังนี้  อุปธิาเรินฺโตฺ ใคร่ครวิญอย้่  ญตฺฺวิา ร้�แล�วิ  อิตฺิ วิ่า  “เอโส  ทฺหโริ 

อ.ภิกษุหนุ่มนั�น  ปกาเสสิ ประกาศแล�วิ  วิตฺฺตฺํ ซึ�งวิัตฺร  อิมินา  (ภิกฺขุนา)  กตฺํ อัน- อัน

ภิกษุนี้ -กระทฺําแล�วิ  (กตฺฺวิา) กระทฺํา  อตฺฺตฺนา  กตฺํ  วิิย ให�เป็นราวิกะวิ่าอันตฺน กระทฺํา

แล�วิ  กาลํ สฺิ้นกาล  เอตฺฺตฺกํ มีประมาณเทฺ่านี้”  อิตฺิ ดังนี้  อทฺาสิ ได�ให�แล�วิ  โอวิาทฺํ 

ซึ�งโอวิาทฺ  (ภิกฺขุโน) แก่ภิกษุ  สายํ  อาคนฺตฺฺวิา  นิสินฺนสฺส ผู้้�มาแล�วิในเวิลาเย็น นั�ง

แล�วิ  อิตฺิ วิ่า  “อาวิุโส ด้ก่อนทฺ่านผู้้�มีอายุ  ภิกฺขุนา  นาม  อตฺฺตฺนา  กตฺํ  เอวิ  (กิจฺจํ)  

‘(อตฺฺตฺนา  กิจฺจํ)  กตฺนฺตฺิ  วิตฺฺตฺํุ อ.อัน- ช่�ออันภิกษุ -กล่าวิ ซึ�งกิจฺ อัน- อันตฺน -กระทฺํา

แล�วินั�นเทฺียวิ วิ่า ‘อ.กิจฺ อันตฺน กระทฺําแล�วิ’ ดังนี้  วิฏฺฏตฺิ ย่อมควิร,  ภิกฺขุนา  นาม   

อตฺฺตฺนา  อกตฺํ  (กิจฺจํ)  ‘(อตฺฺตฺนา  กิจฺจํ)  กตฺนฺตฺิ  วิตฺฺตฺํุ อ.อัน- ช่�ออันภิกษุ -กล่าวิ  

ซึ�งกิจฺ อัน- อันตฺน -ไม่กระทฺําแล�วิ วิ่า ‘อ.กิจฺ อันตฺน กระทฺําแล�วิ’ ดังนี้  โน  วิฏฺฏตฺิ ย่อม
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ไม่ควิร,  ตฺฺวิํ อ.ทฺ่าน  วิตฺฺวิา กล่าวิแล�วิ  อิตฺิ วิ่า  ‘อุทฺกํ อ.นํ้า  (มยา) อันกระผู้ม  ปิตฺํ 

ตฺั้งไวิ�แล�วิ  โกฏฺเก ทฺี�ซุ�ม,  ภนฺเตฺ ข�าแตฺ่ทฺ่านผู้้�เจฺริญ  (ตฺุมฺเห) อ.ทฺ่าน  นหายถุ ขอจฺง

สฺรงนํ้าเถิด”  อิตฺิ ดังนี้  อิทฺานิ ในกาลนี้,  มยิ ครั้นเม่�อเรา  ปวิิสิตฺฺวิา เข�าไปแล�วิ  ิเตฺ 

ย่นอย้่แล�วิ,  อาทฺาย ถ่อเอาแล�วิ  ฆฏํ ซึ�งหม�อ  อุชฺฌายนฺโตฺ ยกโทฺษอย้่  คจฺฉสิ ย่อม

ไป;  ปพฺพชิตฺสฺส  นาม  เอวิํ  กาตฺํุ อ.อัน- ช่�ออันบรรพชิตฺ -กระทฺํา อย่างนี้  น  วิฏฺฏตฺิ 

ย่อมไม่ควิร”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 แม�พระเถระก็คิดวิ่า “ภิกษุนี้กล่าวิวิ่า ‘นํ้า ผู้มตฺ�มให�ร�อนแล�วิ ตฺั้งไวิ�ทฺี�ซุ�ม, ข�าแตฺ่ทฺ่าน

ผู้้�เจฺริญ นิมนตฺ์ทฺ่านมาสฺรงนํ้าเถิด’ ดังนี้ บัดนี้ ยกโทฺษอย้่ ถ่อเอาหม�อไปสฺ้่ทฺ่านํ้า, เหตฺุ

นั�นอะไรหนอแล” ดังนี้ ใคร่ครวิญอย้่ ก็ร้�วิ่า “ภิกษุนี้ ประกาศวิัตฺรทฺี�ภิกษุร้ปนี้ทฺําแล�วิ ให�

เป็นเหม่อนวิัตฺรทฺี�ตฺนทฺําไวิ�แล�วิ ตฺลอดกาลมีประมาณเทฺ่านี้” ดังนี้ ได�ให�โอวิาทฺแก่ภิกษุ

ผู้้�มาในเวิลาเย็นแล�วินั�งแล�วิวิ่า “ทฺ่านผู้้�มีอายุ การทฺี�ธิรรมดาวิ่าภิกษุกล่าวิถึงกิจฺทฺี�ตฺนนั�น

แหละทฺําไวิ�วิ่า ‘กิจฺ อันตฺน ทฺําแล�วิ’ ดังนี้ ย่อมควิร, การทฺี�ธิรรมดาวิ่าภิกษุกล่าวิถึงกิจฺทฺี�

ตฺนนั�นแหละไม่ทฺําไวิ�วิ่า ‘กิจฺ อันตฺน ทฺําแล�วิ’ ดังนี้ ย่อมไม่ควิร, บัดนี้ ทฺ่านกล่าวิวิ่า ‘นํ้า 

ผู้มตฺั้งไวิ�แล�วิทฺี�ซุ�ม, ทฺ่านผู้้�เจฺริญ ขอนิมนตฺ์ทฺ่านสฺรงนํ้าเถิด’ ดังนี้, เม่�อเราเข�าไปแล�วิย่น

อย้่แล�วิ, ถ่อเอาหม�อนํ้า ยกโทฺษอย้่ ย่อมไป; การทฺี�ธิรรมดาบรรพชิตฺทฺําอย่างนี้ ย่อมไม่

ควิร” ดังนี้  

 อปิศัพทฺ์ อเปกขัตฺถะเข�ากับ เถโรๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน จฺินฺเตฺสฺิ และ อทฺาสฺิ  จฺินฺเตฺสฺิ ก็ดี   

อทฺาสฺิ ก็ดี อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  “อยํ วิิเสฺสฺนะของ ทฺหโรๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน คจฺฺฉตฺิๆ 

อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  ‘อุทฺกํ วิุตฺตฺกัมมะใน �ิปิตฺํๆ กิตฺบทฺกัมมวิาจฺก  เม อนภิหิตฺ- 

กัตฺตฺาใน �ิปิตฺํ  ตฺาเปตฺฺวิา ปุพพกาลกิริยาใน �ิปิตฺํ  โกฏฺฺ�ิเก วิิสฺยาธิาระใน �ิปิตฺํ,   

ภนฺเตฺ อาลปนะ  ตฺุมฺเห สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน เอถ และ นหายถ  เอถ ก็ดี  นหายถ ก็ดี อาขยาตฺ

บทฺกัตฺตฺุวิาจฺก”  อิตฺิ ศัพทฺ์ อาการะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุชฺฌายนฺโตฺ  อิทฺานิ 

กาลสฺัตฺตฺมีใน อุชฺฌายนฺโตฺๆ อัพภันตฺรกิริยาของ ทฺหโร  ฆฏฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาทฺายๆ 

สฺมานกาลกิริยาใน คจฺฺฉตฺิ  ตฺิตฺฺถํ สฺัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฺฉตฺิ,  เอตฺํ วิิเสฺสฺนะของ การณํๆ 

ลิงคัตฺถะ  กินฺนุ ปุจฺฉนัตฺถะ  โขศัพทฺ์ วิจฺนาลังการะ”  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน อุปธิาเรนฺโตฺๆ 

อัพภันตฺรกิิริยาของ เถโร  “เอโสฺ วิิเสฺสฺนะของ ทฺหโรๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน ปกาเสฺสฺิๆ อาขยาตฺ

บทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  เอตฺฺตฺกํ วิิเสฺสฺนะของ กาลํ อัจฺจฺันตฺสฺังโยคะใน ปกาเสฺสฺิ  อิมินา วิิเสฺสฺนะ



439วรรค] ๒. เรื่่�องสััทธิิวิิหารื่ิกของพรื่ะมหากัสัสัปเถรื่ะ

ของ ภิกฺขุนาๆ อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน กตฺํๆ วิิเสฺสฺนะของ วิตฺฺตฺํๆ  อวิุตฺตฺกัมมะใน ปกาเสฺสฺิ   

อตฺฺตฺนา อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน กตฺํๆ อุปมาวิิกตฺิกัมมะใน กตฺฺวิา  วิิยศัพทฺ์ อุปมาโชตฺกะเข�ากับ 

อตฺฺตฺนา  กตฺํ  กตฺฺวิา กิริยาวิิเสฺสฺนะใน ปกาเสฺสฺิ”  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน ญตฺฺวิาๆ ปุพพกาล 

กิริยาใน อาคนฺตฺฺวิา  สฺายํ กาลสฺัตฺตฺมีใน อาคนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสฺินฺนสฺฺสฺๆ  

วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุโนๆ สฺัมปทฺานใน อทฺาสฺิ  โอวิาทฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อทฺาสฺิ  “อาวิุโสฺ 

อาลปนะ  วิตฺฺตฺุํ ตฺุมัตฺถกัตฺตฺาใน วิฏฺฺฏฺตฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  นามศัพทฺ์ สฺัญญา- 

โชตฺกะเข�ากับ ภิกฺขุนาๆ อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน วิตฺฺตฺุํ  อตฺฺตฺนา อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน กตฺํ   

เอวิศัพทฺ์ อวิธิารณะเข�ากับ กตฺํๆ วิิเสฺสฺนะของ กิจฺฺจฺํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน วิตฺฺตฺุํ  ‘กิจฺฺจฺํ  

วิุตฺตฺกัมมะใน กตฺํๆ กิตฺบทฺกัมมวิาจฺก  อตฺฺตฺนา อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน กตฺํ’  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะ 

ใน วิตฺฺตฺุํ,  วิตฺฺตฺุํ ตฺุมัตฺถกัตฺตฺาใน วิฏฺฺฏฺตฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  โนศัพทฺ์ ปฏฺิเสฺธิะใน 

วิฏฺฺฏฺตฺิ  นามศัพทฺ์ สฺัญญาโชตฺกะเข�ากับ ภิกฺขุนาๆ อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน วิตฺฺตฺุํ  อตฺฺตฺนา  

อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน อกตฺํๆ วิิเสฺสฺนะของ กิจฺฺจฺํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน วิตฺฺตฺุํ  ‘กิจฺฺจฺํ วิุตฺตฺกัมมะใน 

กตฺํๆ กิตฺบทฺกัมมวิาจฺก  อตฺฺตฺนา อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน กตฺํ’  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน วิตฺฺตฺุํ,  ตฺฺวิํ 

สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน คจฺฺฉสฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  อิทฺานิ กาลสฺัตฺตฺมีใน วิตฺฺวิา  ‘อุทฺกํ วิุตฺตฺ- 

กัมมะใน �ิปิตฺํๆ กิตฺบทฺกัมมวิาจฺก  มยา อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน �ิปิตฺํ  โกฏฺฺ�ิเก วิิสฺยาธิาระ 

ใน �ิปิตฺํ,  ภนฺเตฺ อาลปนะ  ตฺุมฺเห สฺุทฺธิกัตฺตฺาในนหายถๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก’   

อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาทฺาย,  มยิ ลักขณะใน �ิิเตฺๆ ลักขณ-

กิริยา  ปวิิสฺิตฺฺวิา ปุพพกาลกิริยาใน �ิิเตฺ,  ฆฏฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาทฺายๆ สฺมานกาลกิริยา

ใน อุชฺฌายนฺโตฺๆ อัพภันตฺรกิริยาของ ตฺฺวิํ;  กาตฺุํ ตฺุมัตฺถกัตฺตฺาใน วิฏฺฺฏฺตฺิๆ อาขยาตฺบทฺ

กัตฺตฺุวิาจฺก  นามศัพทฺ์ สฺัญญาโชตฺกะเข�ากับ ปพฺพชิตฺสฺฺสฺๆ ฉัฏฺฐีอนภิหิตฺกัตฺตฺาใน กาตฺุํ  

เอวิํ กิริยาวิิเสฺสฺนะใน กาตฺุํ  นศัพทฺ์ ปฏฺิเสฺธิะใน วิฏฺฺฏฺตฺิ”  อิตฺิศัพทฺ์ สฺร้ปะใน โอวิาทฺํ ฯ

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

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

๑๑. โสฺ  “ปสฺฺสฺถ  เถรสฺฺสฺ  กมฺมํ,  อุทฺกมตฺฺตฺํ  นิสฺฺสฺาย  มํ  เอวิํ  วิเทฺสฺีตฺิ  กุชฺฌิตฺฺวิา   

ปุนทฺิวิเสฺ  เถเรน  สฺทฺฺธิึ  ปิณฺฑาย  น  ปาวิิสฺิ ฯ  

 โสฺ  (ภิกฺขุ)  “(ตฺุมฺเห)  ปสฺฺสฺถ  เถรสฺฺสฺ  กมฺมํ,  (เถโร)  อุทฺกมตฺฺตฺํ  (การณํ)  นิสฺฺสฺาย  มํ  เอวิํ  วิเทฺสฺีตฺิ  

(วิตฺฺวิา)  กุชฺฌิตฺฺวิา  ปุนทฺิวิเสฺ  เถเรน  สฺทฺฺธิึ  ปิณฺฑาย  น  ปาวิิสฺิ ฯ
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 โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (วิตฺฺวิา) กล่าวิแล�วิ  อิตฺิ วิ่า  “(ตฺุมฺเห) อ.ทฺ่าน ทฺ.  ปสฺสถุ 

จฺงด้  กมฺมํ ซึ�งกรรม  เถุริสฺส ของพระเถระ,  (เถุโริ) อ.พระเถระ  นิสฺสาย อาศัยแล�วิ   

(การิณํ) ซึ�งเหตฺุ  อุทฺกมตฺฺตฺํ สฺักวิ่านํ้า  วิเทฺสิ กล่าวิแล�วิ  เอวิํ อย่างนี้  มํ กะเรา”  อิตฺิ 

ดังนี้  กุชฺฌิตฺฺวิา โกรธิแล�วิ  น  ปาวิิสิ ไม่เข�าไปแล�วิ  ปิณฺฑาย เพ่�อบิณฑบาตฺ  สทฺฺธิึ 

กับ  เถุเริน ด�วิยพระเถระ  ปุนทฺิวิเส ในวิันรุ่งขึ้น ฯ

 ภิกษุนั้นกล่าวิวิ่า “เชิญทฺ่านทฺั้งหลายด้กรรมของพระเถระเถิด, พระเถระอาศัยเหตฺุสฺักวิ่า

นํ้า วิ่ากล่าวิผู้มอย่างนี้” ดังนี้ โกรธิแล�วิ วิันรุ่งขึ้น ไม่เข�าไปบิณฑบาตฺกับด�วิยพระเถระ

 โสฺ วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน ปาวิิสฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  “ตฺุมฺเห สฺุทฺธิกัตฺตฺา 

ใน ปสฺฺสฺถๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  เถรสฺฺสฺ สฺามีสฺัมพันธิะใน กมฺมํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

ปสฺฺสฺถ,  เถโร สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน วิเทฺสฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  อุทฺกมตฺฺตฺํ วิิเสฺสฺนะของ  

การณํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน นิสฺฺสฺายๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิเทฺสฺิ  มํ อกถิตฺกัมมะใน วิเทฺสฺิ   

เอวิํ กิริยาวิิเสฺสฺนะใน วิเทฺสฺิ”  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

กุชฺฌิตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปาวิิสฺิ  ปุนทฺิวิเสฺ กาลสฺัตฺตฺมีใน ปาวิิสฺิ  เถเรน สฺหัตฺถตฺตฺิยา 

เข�ากับ สฺทฺฺธิึๆ กิริยาสฺมวิายะใน ปาวิิสฺิ  ปิณฺฑาย สฺัมปทฺานใน ปาวิิสฺิ  น ศัพทฺ์ ปฏฺิเสฺธิะ

ใน ปาวิิสฺิ ฯ

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

๑๒. เถโร  อิตฺเรน  สฺทฺฺธิึ  เอกํ  ปเทฺสฺํ  อคมาสฺิ ฯ

 เถโร  อิตฺเรน  (ภิกฺขุนา)  สฺทฺฺธิึ  เอกํ  ปเทฺสฺํ  อคมาสฺิ ฯ

 เถุโริ อ.พระเถระ  อคมาสิ ได�ไปแล�วิ  ปเทฺสํ สฺ้่ประเทฺศ  เอกํ แห่งหนึ�ง  สทฺฺธิึ กับ  

อิตฺเริน  (ภิกฺขุนา) ด�วิยภิกษุ นอกนี้ ฯ

 พระเถระได�ไปสฺ้่ประเทฺศแห่งหนึ�งกับด�วิยภิกษุนอกนี้

 เถโร สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อคมาสฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  อิตฺเรน วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุนาๆ  

สฺหัตฺถตฺตฺิยาเข�ากับ สฺทฺฺธิึๆ กิริยาสฺมวิายะใน อคมาสฺิ  เอกํ วิิเสฺสฺนะของ ปเทฺสฺํๆ  

สฺัมปาปุณียกัมมะใน อคมาสฺิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๓. โสฺ,  ตฺสฺฺมึ  คเตฺ,  เถรสฺฺสฺ  อุปฏฺฺ�ิากกุลํ  คนฺตฺฺวิา  “เถโร  กหํ  ภนฺเตฺตฺิ  ปุฏฺฺโ�ิ  “เถรสฺฺสฺ   

อผู้าสฺุกํ  ชาตฺํ,  วิิหาเรเยวิ  นิสฺินฺโนตฺิ  อาห ฯ  

 โสฺ  (ภิกฺขุ),  ตฺสฺฺมึ  (เถเร)  คเตฺ,  เถรสฺฺสฺ  อุปฏฺฺ�ิากกุลํ  คนฺตฺฺวิา  (ชเนหิ)  “เถโร  กหํ  (�ิาเน  คโตฺ)  

ภนฺเตฺตฺิ  ปุฏฺฺโ�ิ  “เถรสฺฺสฺ  อผู้าสฺุกํ  ชาตฺํ,  (เถโร)  วิิหาเร  เอวิ  นิสฺินฺโนตฺิ  อาห ฯ

 โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น,  ตฺสฺมึ  (เถุเริ) ครั้นเม่�อพระเถระนั้น  คเตฺ ไปแล�วิ,  คนฺตฺฺวิา ไป

แล�วิ  อุปฏฺากกุลํ สฺ้่ตฺระก้ลแห่งอุปัฏฺฐาก  เถุริสฺส ของพระเถระ  (ชเนหิ)  ปุฏฺโ ผู้้�

อันชน ทฺ. ถามแล�วิ  อิตฺิ วิ่า  “ภนฺเตฺ ข�าแตฺ่ทฺ่านผู้้�เจฺริญ  เถุโริ อ.พระเถระ  (คโตฺ) ไป

แล�วิ  กหํ  (าเน) ในทฺี�ไหน”  อิตฺิ ดังนี้  อาห กล่าวิแล�วิ  อิตฺิ วิ่า  “อผาสุกํ อ.ควิาม

ไม่ผู้าสฺุก  ชาตฺํ เกิดแล�วิ  เถุริสฺส แก่พระเถระ,  (เถุโริ) อ.พระเถระ  นิสินฺโน นั�งแล�วิ   

วิิหาเริ  เอวิ ในวิิหารนั�นเทฺียวิ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้น, เม่�อพระเถระไปแล�วิ, ก็ไปยังตฺระก้ลอุปัฏฺฐากของพระเถระ ถ้กพวิกชนถาม

วิ่า “ทฺ่านครับ พระเถระไปไหน” ก็กล่าวิวิ่า “ควิามไม่ผู้าสฺุกเกิดแก่พระเถระ, พระเถระ

นั�งอย้่ในวิิหารนั�นแหละ”

 โสฺ วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อาหๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก,  ตฺสฺฺมึ วิิเสฺสฺนะ

ของ เถเรๆ ลักขณะใน คเตฺๆ ลักขณกิริยา,  เถรสฺฺสฺ สฺามีสฺัมพันธิะใน อุปฏฺฺ�ิากกุลํๆ  

สฺัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุฏฺฺโ�ิ  ชเนหิ อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน ปุฏฺฺโฅ   

“ภนฺเตฺ อาลปนะ  เถโร สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน คโตฺๆ กิตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  กหํ วิิเสฺสฺนะของ �ิาเนๆ 

วิิสฺยาธิาระใน คโตฺ”  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน ปุฏฺฺโ�ิๆ วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุ  “อผู้าสฺุกํ สฺุทฺธิกัตฺตฺา 

ใน ชาตฺํๆ กิตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  เถรสฺฺสฺ สฺัมปทฺานใน ชาตฺํ,  เถโร สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน นิสฺินฺโนๆ  

กิตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพทฺ์ อวิธิารณะเข�ากับ วิิหาเรๆ วิิสฺยาธิาระใน นิสฺินฺโน”  อิตฺิศัพทฺ์ 

อาการะใน อาห ฯ 

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

๑๔. “กึ  ปน  ภนฺเตฺ  ลทฺฺธิํุ  วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ ฯ  

 (ชนา)  “(เถเรน)  กึ  ปน  ภนฺเตฺ  ลทฺฺธิํุ  วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ  (ปุจฺฺฉึสฺุ) ฯ

 (ชนา) อ.ชน ทฺ.  (ปุจฺฉึสุ) ถามแล�วิ  อิตฺิ วิ่า  “ภนฺเตฺ ข�าแตฺ่ทฺ่านผู้้�เจฺริญ  ปน ก็  (เถุเริน)  

กึ  ลทฺฺธิุํ อ.อัน- อันพระเถระ -ได� ซึ�งอะไร  วิฏฺฏตฺิ ย่อมควิร”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 พวิกชนถามกันวิ่า “ทฺ่านผู้้�เจฺริญ ก็ การทฺี�พระเถระได�อะไร จฺึงควิร”

 ชนา สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉึสฺุๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  “ภนฺเตฺ อาลปนะ  ปนศัพทฺ์ วิากยา- 

รัมภโชตฺกะ  ลทฺฺธิุํ ตฺุมัตฺถกัตฺตฺาใน วิฏฺฺฏฺตฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  เถเรน อนภิหิตฺ- 

กัตฺตฺาใน ลทฺฺธิุํ  กึ อวิุตฺตฺกัมมะใน ลทฺฺธิุํ”  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน ปุจฺฺฉึสฺุ ฯ

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

๑๕. “เอวิร้ปํ  กิร  นาม  อาหารํ  เทฺถาตฺิ ฯ

 (โสฺ  ภิกฺขุ)  “(ตฺุมฺเห)  เอวิร้ปํ  กิร  นาม  อาหารํ  เทฺถาตฺิ  (อาห) ฯ

 (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (อาห) กล่าวิแล�วิ  อิตฺิ วิ่า  “กิริ ได�ยินวิ่า  (ตฺุมฺเห) อ.ทฺ่าน ทฺ.  

เทฺถุ จฺงถวิาย  อาหาริํ ซึ�งอาหาร  เอวิริูปํ  นาม ช่�ออันมีอย่างนี้เป็นร้ป”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นกล่าวิวิ่า “ทฺราบมาวิ่า ขอพวิกทฺ่านจฺงถวิายอาหารช่�อเห็นปานนี้”

 โสฺ วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อาหๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  “กิรศัพทฺ์  

อนุสฺสฺวินัตฺถะ  ตฺุมฺเห สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน เทฺถๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  นามศัพทฺ์ สฺัญญา-

โชตฺกะเข�ากับ เอวิร้ปํๆ วิิเสฺสฺนะของ อาหารํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน เทฺถ”  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะ 

ใน อาห ฯ

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

๑๖. เตฺน  วิุตฺฺตฺนิยาเมเนวิ  สฺมฺปาเทฺตฺฺวิา  อทฺํสฺุ ฯ

 (เตฺ  ชนา  อาหารํ)  เตฺน  (ภิกฺขุนา)  วิุตฺฺตฺนิยาเมน  เอวิ  สฺมฺปาเทฺตฺฺวิา  อทฺํสฺุ ฯ

 (เตฺ  ชนา) อ.ชน ทฺ. เหล่านั้น  (อาหาริํ) ยังอาหาร  สมฺปาเทฺตฺฺวิา ให�ถึงพร�อมแล�วิ  

เตฺน  (ภิกฺขุนา)  วิุตฺฺตฺนิยาเมน  เอวิ โดยทฺํานองแห่งคํา อันภิกษุนั้น กล่าวิแล�วินั�น

เทฺียวิ  อทฺํสุ ได�ถวิายแล�วิ ฯ

 พวิกชนเหล่านั้นจฺัดอาหารตฺามทฺํานองทฺี�ภิกษุร้ปนั้นกล่าวิแล�วินั�นแหละ ได�ถวิายแล�วิ

 เตฺ วิิเสฺสฺนะของ ชนาๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อทฺํสฺุๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  อาหารํ การิตฺ- 

กัมมะใน สฺมฺปาเทฺตฺฺวิา  เตฺน วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุนาๆ อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺตฺ-  เอวิศัพทฺ์ 

อวิธิารณะเข�ากับ วิุตฺฺตฺนิยาเมนๆ ตฺตฺิยาวิิเสฺสฺนะใน สฺมฺปทฺาเตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 
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อทฺํสฺุ ฯ

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

๑๗. โสฺ  อนฺตฺรามคฺเควิ  ตฺํ  ภุญฺชิตฺฺวิา  วิิหารํ  คโตฺ ฯ

 โสฺ  (ภิกฺขุ)  อนฺตฺรามคฺเค  เอวิ  ตฺํ  (อาหารํ)  ภุญฺชิตฺฺวิา  วิิหารํ  คโตฺ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  ภุญฺชิตฺฺวิา ฉันแล�วิ  ตฺํ  (อาหาริํ) ซึ�งอาหารนั้น  อนฺตฺริามคฺเค  

เอวิ ในระหวิ่างแห่งหนทฺางนั�นเทฺียวิ  คโตฺ ไปแล�วิ  วิิหาริํ สฺ้่วิิหาร ฯ

 ภิกษุนั้นฉันอาหารนั้นในระหวิ่างทฺางแล�วิ ก็ไปยังวิิหาร

 โสฺ วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน คโตฺๆ กิตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพทฺ์ อวิธิารณะเข�า

กับ อนฺตฺรามคฺเคๆ วิิสฺยาธิาระใน ภุญฺชิตฺฺวิา  ตฺํ วิิเสฺสฺนะของ อาหารํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

ภุญฺชิตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คโตฺ  วิิหารํ สฺัมปาปุณียกัมมะใน คโตฺ ฯ

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

๑๘. เถโรปิ  คตฺฏฺฺ�ิาเน  มหนฺตฺํ  สฺุขุมวิตฺฺถํ  ลภิตฺฺวิา  อตฺฺตฺนา  สฺทฺฺธิึ  คตฺทฺหรสฺฺสฺ  อทฺาสฺิ ฯ

 เถุโริปิ แม� อ.พระเถระ  ลภิตฺฺวิา ได�แล�วิ  สุขุมวิตฺฺถุํ ซึ�งผู้�าเน่้อละเอียด  มหนฺตฺํ ผู้่นใหญ่  

คตฺฏฺาเน ในทฺี�เป็นทฺี�ไปแล�วิ  อทฺาสิ ได�ถวิายแล�วิ  คตฺทฺหริสฺส แก่ภิกษุหนุ่มผู้้�ไปแล�วิ  

สทฺฺธิึ กับ  อตฺฺตฺนา ด�วิยตฺน ฯ

 แม�พระเถระได�ผู้�าเน่้อละเอียดผู้่นใหญ่ในทฺี�ทฺี�ไปมา ได�ถวิายแก่ภิกษุร้ปร้ปทฺี�ได�กับด�วิย

ตฺน

 อปิศัพทฺ์ อเปกขัตฺถะเข�ากับ เถโรๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อทฺาสฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก   

คตฺฏฺฺ�ิาเน วิิสฺยาธิาระใน ลภิตฺฺวิา  มหนฺตฺํ วิิเสฺสฺนะของ สฺุขุมวิตฺฺถํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

ลภิตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทฺาสฺิ  อตฺฺตฺนา สฺหัตฺถตฺตฺิยาเข�ากับ สฺทฺฺธิึๆ กิริยาสฺมวิายะ

ใน อทฺาสฺิ  คตฺทฺหรสฺฺสฺ สฺัมปทฺานใน อทฺาสฺิ ฯ  

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

๑๙. โสฺ  ตฺํ  รชิตฺฺวิา  อตฺฺตฺโน  นิวิาสฺนปารุปนํ  อกาสฺิ ฯ

 โสฺ  (ภิกฺขุ)  ตฺํ  (วิตฺฺถํ)  รชิตฺฺวิา  อตฺฺตฺโน  นิวิาสฺนปารุปนํ  อกาสฺิ ฯ
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 โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  ริชิตฺฺวิา ย�อมแล�วิ  ตฺํ  (วิตฺฺถุํ) ซึ�งผู้�านั้น  อกาสิ ได�กระทฺําแล�วิ  

นิวิาสนปาริุปนํ ให�เป็นผู้�าเป็นเคร่�องนุ่งและผู้�าเป็นเคร่�องห่ม  อตฺฺตฺโน ของตฺน ฯ

 ภิกษุนั้นย�อมผู้�าผู้่นนั้น ได�ทฺําให�เป็นผู้�านุ่งและผู้�าห่มเพ่�อตฺน

 โสฺ วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อกาสฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสฺสฺนะของ 

วิตฺฺถํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน รชิตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อกาสฺิ  อตฺฺตฺโน สฺัมปทฺานใน อกาสฺิ  

นิวิาสฺนปารุปนํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อกาสฺิ ฯ

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

๒๐. เถโร  ปุนทฺิวิเสฺ  ตฺํ  อุปฏฺฺ�ิากกุลํ  คนฺตฺฺวิา,  “ภนฺเตฺ  ‘ตฺุมฺหากํ  กิร  อผู้าสฺุกํ  ชาตฺนฺตฺิ   

อมฺเหหิ  ทฺหเรน  วิุตฺฺตฺนิยาเมเนวิ  ปฏฺิยาเทฺตฺฺวิา  อาหาโร  เปสฺิโตฺ,  ปริภุญฺชิตฺฺวิา  โวิ   

ผู้าสฺุกํ  ชาตฺนฺตฺิ  วิุตฺฺเตฺ,  ตฺุณฺหี  อโหสฺิ ฯ  

 เถโร  ปุนทฺิวิเสฺ  ตฺํ  อุปฏฺฺ�ิากกุลํ  คนฺตฺฺวิา,  “ภนฺเตฺ  ‘ตฺุมฺหากํ  กิร  อผู้าสฺุกํ  ชาตฺนฺตฺิ  (ฃตฺฺวิา)   

อมฺเหหิ  ทฺหเรน  วิุตฺฺตฺนิยาเมเนวิ  ปฏฺิยาเทฺตฺฺวิา  อาหาโร  เปสฺิโตฺ,  ปริภุญฺชิตฺฺวิา  โวิ  ผู้าสฺุกํ   

ชาตฺนฺตฺิ  (วิจฺเน  เตฺหิ  ชเนหิ)  วิุตฺฺเตฺ,  ตฺุณฺหี  อโหสฺิ ฯ

 เถุโริ อ.พระเถระ  คนฺตฺฺวิา ไปแล�วิ  ตฺํ  อุปฏฺากกุลํ สฺ้่ตฺระก้ลแห่งอุปัฏฺฐากนั้น   

ปุนทฺิวิเส ในวิันรุ่งขึ้น,  (วิจเน) ครั้นเม่�อคํา  อิตฺิ วิ่า  “ภนฺเตฺ ข�าแตฺ่ทฺ่านผู้้�เจฺริญ   

อาหาโริ อ.อาหาร  อมฺเหหิ อันข�าพเจฺ�า ทฺ.  ญตฺฺวิา ร้�แล�วิ  อิตฺิ วิ่า  ‘กิริ ได�ยินวิ่า   

อผาสุกํ อ.ควิามไม่ผู้าสฺุก  ชาตฺํ เกิดแล�วิ  ตฺุมฺหากํ แก่ทฺ่าน’  อิตฺิ ดังนี้  ปฏิยาเทฺตฺฺวิา  

จฺัดแจฺงแล�วิ  ทฺหเริน  วิุตฺฺตฺนิยาเมน  เอวิ โดยทฺํานองแห่งคํา อันภิกษุหนุ่ม กล่าวิ

แล�วิ นั�นเทฺียวิ  เปสิโตฺ สฺ่งไปแล�วิ,  ผาสุกํ อ.ควิามผู้าสฺุก  ชาตฺํ เกิดแล�วิ  โวิ แก่ทฺ่าน   

ปริิภุญฺชิตฺฺวิา เพราะฉันหร่อ”  อิตฺิ ดังนี้  (เตฺหิ  ชเนหิ) อันชน ทฺ. เหล่านั้น  วิุตฺฺเตฺ กล่าวิ

แล�วิ,  ตฺุณฺหี เป็นผู้้�นิ�ง  อโหสิ ได�เป็นแล�วิ ฯ

 พระเถระไปตฺระก้ลอุปัฏฺฐากนั้นในวิันรุ่งขึ้น, เม่�อพวิกชนกล่าวิวิ่า “ทฺ่านผู้้�เจฺริญ อาหาร 

พวิกข�าพเจฺ�าทฺราบวิ่า ‘ได�ยินวิ่า ควิามไม่ผู้าสฺุกเกิดขึ้นแก่ทฺ่าน’ จฺึงจฺัดแจฺงตฺามทฺี�พระ

หนุ่มบอกแล�วินั�นแหละ สฺ่งไปแล�วิ, ควิามผู้าสฺุกเกิดแก่ทฺ่าน เพราะฉันแล�วิหร่อ” ดังนี้, 

ได�เป็นผู้้�นิ�งแล�วิ
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 เถโร สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อโหสฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาก  ปุนทฺิวิเสฺ กาลสฺัตฺตฺมีใน คนฺตฺฺวิา  ตฺํ  

วิิเสฺสฺนะของ อุปฏฺฺ�ิากกุลํๆ สฺัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

อโหสฺิ  “ภนฺเตฺ อาลปนะ  อาหาโร วิุตฺตฺกัมมะใน เปสฺิโตฺๆ กิตฺบทฺกัมมวิาจฺก  ‘กิรศัพทฺ์  

อนุสฺสฺวินัตฺถะ  อผู้าสฺุกํ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน ชาตฺํๆ กิตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺุมฺหากํ สฺัมปทฺานใน 

ชาตฺํ’  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน ฃตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปฏฺิยาเทฺตฺฺวิา  อมฺเหหิ อนภิหิตฺ- 

กัตฺตฺาใน เปสฺิโตฺ  ทฺหเรน อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺตฺ-  เอวิศัพทฺ์ อวิธิารณะเข�ากับ วิุตฺฺตฺ- 

นิยาเมนๆ ตฺตฺิยาวิิเสฺสฺนะใน ปฏฺิยาเทฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เปสฺิโตฺ,  ผู้าสฺุกํ สฺุทฺธิ- 

กัตฺตฺาใน ชาตฺํๆ กิตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  ปริภุญฺชิตฺฺวิา เหตฺวิัตฺถะ  โวิ สฺัมปทฺานใน ชาตฺํ”   

อิตฺิศัพทฺ์ สฺร้ปะใน วิจฺเนๆ ลักขณะใน วิุตฺฺเตฺๆ ลักขณกิริยา  เตฺหิ วิิเสฺสฺนะของ ชเนหิๆ  

อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน วิุตฺฺเตฺ,  ตฺณฺหี วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโหสฺิ ฯ   

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

๒๑. วิิหารํ  ปน  คนฺตฺฺวิา  ตฺํ  ทฺหรํ  สฺายํ  วินฺทฺิตฺฺวิา  นิสฺินฺนํ  เอวิมาห  “อาวิุโสฺ  ตฺยา  กิร   

หีโย  เอวิํ  นาม  กตฺํ,  อิทฺํ  ปพฺพชิตฺานํ  อนนุจฺฺฉวิิกํ,  วิิญฺญตฺฺตฺึ  กตฺฺวิา  ภุญฺชิตฺํุ  น   

วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ ฯ

 (เถโร)  วิิหารํ  ปน  คนฺตฺฺวิา  ตฺํ  ทฺหรํ  สฺายํ  วินฺทฺิตฺฺวิา  นิสฺินฺนํ  เอวิํ  อาห  “อาวิุโสฺ  ตฺยา  กิร  หีโย  

เอวิํ  นาม  (กมฺมํ)  กตฺํ,  อิทฺํ  (กมฺมํ)  ปพฺพชิตฺานํ  อนนุจฺฺฉวิิกํ  (โหตฺิ),  (ตฺยา)  วิิญฺญตฺฺตฺึ  กตฺฺวิา   

ภุญฺชิตฺํุ  น  วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ ฯ

 ปน แตฺ่วิ่า  (เถุโริ) อ.พระเถระ  คนฺตฺฺวิา ไปแล�วิ  วิิหาริํ สฺ้่วิิหาร  อาห กล่าวิแล�วิ  เอวิํ 

อย่างนี้  ตฺํ  ทฺหริํ กะภิกษุหนุ่มนั้น  สายํ  วินฺทฺิตฺฺวิา  นิสินฺนํ ผู้้�ไหวิ�แล�วิ นั�งแล�วิ ในเวิลา

เย็น  อิตฺิ วิ่า  “อาวิุโส ด้ก่อนทฺ่านผู้้�มีอายุ  กิริ ได�ยินวิ่า  (กมฺมํ) อ.กรรม  เอวิํ  นาม 

ช่�ออย่างนี้  ตฺยา อันทฺ่าน  กตฺํ กระทฺําแล�วิ  หีโย ในวิันวิาน,  อิทฺํ  (กมฺมํ) อ.กรรมนี้   

อนนุจฺฉวิิกํ เป็นกรรมอันไม่สฺมควิร  ปพฺพชิตฺานํ แก่บรรพชิตฺ ทฺ.  (โหตฺิ) ย่อมเป็น,  

(ตฺยา)  วิิญฺญตฺฺตฺึ  กตฺฺวิา  ภุญฺชิตฺุํ อ.อัน- อันทฺ่าน -กระทฺําแล�วิ ซึ�งการออกปากขอ -ฉัน  

น  วิฏฺฏตฺิ ย่อมไม่ควิร”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 แตฺ่วิ่า พระเถระไปยังวิิหารกล่าวิอย่างนี้กับพระหนุ่มร้ปนั้น ผู้้�ไหวิ�แล�วิ นั�งแล�วิ ในเวิลา

เย็นวิ่า “ทฺ่านผู้้�มีอายุ ได�ยินวิ่า กรรมช่�อนี้ ทฺ่านทฺําเม่�อวิานนี้หร่อ, กรรมนี้ เป็นกรรม 

ไม่สฺมควิรแก่บรรพชิตฺทฺั้งหลาย, การทฺี�ทฺ่านทฺําการออกปากขอแล�วิฉัน ย่อมไม่สฺมควิร”
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 ปนศัพทฺ์ วิิเสฺสฺโชตฺกะ  เถโร สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อาหๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  วิิหารํ  

สฺัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  ตฺํ วิิเสฺสฺนะของ ทฺหรํๆ อกถิตฺ- 

กัมมะใน อาห  สฺายํ กาลสฺัตฺตฺมีใน นิสฺินฺนํ  วินฺทฺิตฺฺวิา ปุพพกาลกิริยาใน นิสฺินฺนํๆ  

วิิเสฺสฺนะของ ทฺหรํ  เอวิํ กิริยาวิิเสฺสฺนะใน อาห  “อาวิุโสฺ อาลปนะ  กิรศัพทฺ์ อนุสฺสฺวินัตฺถะ   

หีโย กาลสฺัตฺตฺมีใน กตฺํ  นามศัพทฺ์ สฺัญญาโชตฺกะเข�ากับ เอวิํๆ วิิเสฺสฺนะของ กมฺมํๆ  

วิุตฺตฺกัมมะใน กตฺํๆ กิตฺบทฺกัมมวิาจฺก  ตฺยา อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน กตฺํ,  อิทฺํ วิิเสฺสฺนะ

ของ กมฺมํๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน โหตฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  ปพฺพชิตฺานํ สฺัมปทฺานใน  

อนนุจฺฺฉวิิกํๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาในโหตฺิ,  ภุญฺชิตฺุํ ตฺุมัตฺถกัตฺตฺาใน วิฏฺฺฏฺตฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  

ตฺยา อนภิหิตฺกัตฺตฺาในภุญฺชิตฺุํ  วิิญฺญตฺฺตฺึ อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ภุญฺชิตฺุํ  นศัพทฺ์ ปฏฺิเสฺธิะในวิฏฺฺฏฺตฺิ”  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๒. โสฺ  กุชฺฌิตฺฺวิา  เถเร  อาฆาตฺํ  พนฺธิิ  “ปุริมทฺิวิเสฺ  อุทฺกมตฺฺตฺํ  นิสฺฺสฺาย  มํ  มุสฺาวิาทฺึ   

กตฺฺวิา  อชฺช  อตฺฺตฺโน  อุปฏฺฺ�ิากกุเล  ภตฺฺตฺมุฏฺฺ�ิิยา  ภุตฺฺตฺการณา  มํ  ‘วิิญฺญตฺฺตฺึ  กตฺฺวิา   

ภุญฺชิตฺํุ  น  วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ  วิเทฺสฺิ,  วิตฺฺถมฺปิ  เตฺน  อตฺฺตฺโน  อุปฏฺฺ�ิากสฺฺเสฺวิ  ทฺินฺนํ;  อโห   

เถรสฺฺสฺ  ภาริยํ  กมฺมํ,  ชานิสฺฺสฺามิสฺฺสฺ  กตฺฺตฺพฺพยุตฺฺตฺกนฺตฺิ;  ปุนทฺิวิเสฺ  เถเร  คามํ   

ปวิิสฺนฺเตฺ,  สฺยํ  วิิหาเร  โอหียิตฺฺวิา  ทฺณฺฑํ  คเหตฺฺวิา  ปริโภคภาชนาทฺีนิ  ภินฺทฺิตฺฺวิา 

เถรสฺฺสฺ  ปณฺณสฺาลาย  อคฺคึ  ทฺตฺฺวิา,  ยํ  น  ฌายตฺิ,  ตฺํ  มุคฺคเรน  ปหรนฺโตฺ  ภินฺทฺิตฺฺวิา   

นิกฺขมิตฺฺวิา  ปลาโตฺ  กาลํ  กตฺฺวิา  อวิีจฺิมหานิรเย  นิพฺพตฺฺตฺิ ฯ

 โสฺ  (ภิกฺขุ)  กุชฺฌิตฺฺวิา  เถเร  อาฆาตฺํ  พนฺธิิ  “ปุริมทฺิวิเสฺ  (เถโร)  อุทฺกมตฺฺตฺํ  (การณํ)  นิสฺฺสฺาย  มํ   

มุสฺาวิาทฺึ  กตฺฺวิา  (มยา)  อชฺช  อตฺฺตฺโน  อุปฏฺฺ�ิากกุเล  ภตฺฺตฺมุฏฺฺ�ิิยา  ภุตฺฺตฺการณา  มํ  ‘(ตฺยา)   

วิิญฺญตฺฺตฺึ  กตฺฺวิา  ภุญฺชิตฺํุ  น  วิฏฺฺฏฺตฺีตฺิ  วิเทฺสฺิ,  วิตฺฺถมฺปิ  เตฺน  (เถเรน)  อตฺฺตฺโน  อุปฏฺฺ�ิากสฺฺสฺ  เอวิ  

(ภิกฺขุโน)  ทฺินฺนํ;  อโห  เถรสฺฺสฺ  ภาริยํ  กมฺมํ,  (อหํ)  ชานิสฺฺสฺามิ  อสฺฺสฺ  (เถรสฺฺสฺ  มยา)  กตฺฺตฺพฺพ-

ยุตฺฺตฺกํ  (กมฺมํ)”  อิตฺิ; ปุนทฺิวิเสฺ  เถเร  คามํ  ปวิิสฺนฺเตฺ,  สฺยํ  วิิหาเร  โอหียิตฺฺวิา  ทฺณฺฑํ  คเหตฺฺวิา  

ปริโภคภาชนาทฺีนิ  (ภาชนานิ)  ภินฺทฺิตฺฺวิา  เถรสฺฺสฺ  ปณฺณสฺาลาย  อคฺคึ  ทฺตฺฺวิา,  ยํ  (วิตฺฺถุ  อคฺคินา)   

น  ฌายตฺิ,  ตฺํ  (วิตฺฺถุํ)  มุคฺคเรน  ปหรนฺโตฺ  ภินฺทฺิตฺฺวิา  นิกฺขมิตฺฺวิา  ปลาโตฺ  กาลํ  กตฺฺวิา   

อวิีจฺิมหานิรเย  นิพฺพตฺฺตฺิ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  กุชฺฌิตฺฺวิา โกรธิแล�วิ  พนฺธิิ ผู้้กแล�วิ  อาฆาตฺํ ซึ�งควิามอาฆาตฺ  
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เถุเริ ในพระเถระ  อิตฺิ วิ่า  “ปุริิมทฺิวิเส ในวิันอันมีในก่อน  (เถุโริ) อ.พระเถระ  นิสฺสาย 

อาศัยแล�วิ  (การิณํ) ซึ�งเหตฺุ  อุทฺกมตฺฺตฺํ สฺักวิ่านํ้า  กตฺฺวิา กระทฺําแล�วิ  มํ ซึ�งเรา  มุสา-

วิาทฺึ ให�เป็นผู้้�กล่าวิเทฺ็จฺโดยปกตฺิ  วิเทฺสิ กล่าวิแล�วิ  มํ กะเรา  อิตฺิ วิ่า  ‘(ตฺยา)  วิิญฺญตฺฺตฺึ  

กตฺฺวิา  ภุญฺชิตฺุํ อ.อัน- อันเธิอ กระทฺําแล�วิ ซึ�งการออกปากขอ -ฉัน  น  วิฏฺฏตฺิ ย่อมไม่

ควิร’  อิตฺิ ดังนี้  (มยา)  อชฺช  อตฺฺตฺโน  อุปฏฺากกุเล  ภตฺฺตฺมุฏฺิยา  ภุตฺฺตฺการิณา 

เพราะเหตฺุ- แห่งกําแห่งภัตฺร ในตฺระก้ลแห่งอุปัฏฺฐาก ของตฺน อันเรา ฉันแล�วิ ในวิันนี้,  

วิตฺฺถุมฺปิ แม� อ.ผู้�า  เตฺน  (เถุเริน) อันพระเถระนั้น  ทฺินฺนํ ให�แล�วิ  (ภิกฺขุโน) แก่ภิกษุ  

อุปฏฺากสฺส  เอวิ ผู้้�เป็นอุปัฏฺฐาก  อตฺฺตฺโน ของตฺนนั�นเทฺียวิ;  อโห โอ  กมฺมํ อ.กรรม  

ภาริิยํ อันหนัก  เถุริสฺส ของพระเถระ,  (อหํ) อ.เรา  ชานิสฺสามิ จฺักร้�  (กมฺมํ) ซึ�ง

กรรม  (มยา)  กตฺฺตฺพฺพยุตฺฺตฺกํ อันควิรแล�วิแก่ควิามเป็นกรรม อันเรา พึงกระทฺํา  อสฺส  

(เถุริสฺส) แก่พระเถระนั้น”  อิตฺิ ดังนี้;  ปุนทฺิวิเส ในวิันรุ่งขึ้น  เถุเริ ครั้นเม่�อพระเถระ   

ปวิิสนฺเตฺ เข�าไปอย้่  คามํ สฺ้่หม้่บ�าน,  โอหียิตฺฺวิา ล�าลงแล�วิ  วิิหาเริ ในวิิหาร  สยํ ด�วิย

ตฺนเอง  คเหตฺฺวิา ถ่อเอาแล�วิ  ทฺณฺฑํ ซึ�งทฺ่อนไม�  ภินฺทฺิตฺฺวิา ทฺําลายแล�วิ  (ภาชนานิ) 

ซึ�งภาชนะ ทฺ.  ปริิโภคภาชนาทฺีนิ มีภาชนะแห่งเคร่�องบริโภคเป็นตฺ�น  ทฺตฺฺวิา ให�แล�วิ  

อคฺคึ ซึ�งไฟั  ปณฺณสาลาย แก่บรรณศาลา  เถุริสฺส ของพระเถระ  ปหรินฺโตฺ ตฺีอย้่  ตฺํ  

(วิตฺฺถุุํ) ซึ�ง-,  ยํ  (วิตฺฺถุุ) อ.วิัตฺถุใด  (อคฺคินา) อันไฟั  น  ฌายตฺิ ย่อมไม่ไหม�, -วิัตฺถุนั้น  

มุคฺคเริน ด�วิยฆ�อน  ภินฺทฺิตฺฺวิา ทฺําลายแล�วิ  นิกฺขมิตฺฺวิา ออกไปแล�วิ  ปลาโตฺ หนีไป

แล�วิ  กตฺฺวิา กระทฺําแล�วิ  กาลํ ซึ�งกาละ  นิพฺพตฺฺตฺิ บังเกิดแล�วิ  อวิีจิมหานิริเย ในนรก

ใหญ่ช่�อวิ่าอเวิจฺี ฯ

 ภิกษุนั้นโกรธิ ผู้้กอาฆาตฺในพระเถระวิ่า “ในวิันก่อน พระเถระอาศัยเหตฺุสฺักวิ่านํ้า ทฺําเรา

ให�เป็นคนมักกล่าวิเทฺ็จฺ กล่าวิกับเรา เพราะเหตฺุกําแห่งภัตฺรทฺี�เราฉันในตฺระก้ลอุปัฏฺฐาก

ของตฺนเอง ในวิันนี้วิ่า ‘การทฺี�ทฺ่านทฺําการออกปากขอแล�วิฉัน ย่อมไม่ควิร’ ดังนี้, แม�ผู้�า 

พระเถระนั้น ก็ให�แก่ภิกษุผู้้�เป็นอุปัฏฺฐากของตฺนนั�นแหละ; โอ กรรมหนักของพระเถระ, 

เราจฺักร้�กรรมทฺี�ควิรแก่ควิามเป็นกรรมอันเราพึงทฺําแก่พระเถระนั้น” ดังนี้; ในวิันรุ่งขึ้น 

เม่�อพระเถระเข�าไปยังหม้่บ�าน, ตฺนเองล�าอย้่ในวิิหาร ถ่อเอาทฺ่อนไม� ทฺําลายภาชนะมี

ภาชนะเป็นเคร่�องใช�สฺอยเป็นตฺ�น จฺุดไฟัเผู้าบรรณศาลาของพระเถระ, สฺิ�งใด ไฟัไม่ไหม�, 

ใช�ฆ�อนทฺุบสฺิ�งนั้น ทฺําลายเสฺร็จฺ ก็ออกไปหนีไปมรณภาพแล�วิ บังเกิดในมหานรกช่�อวิ่า

อเวิจฺี   
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 โสฺ วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน พนฺธิิ และ นิพฺพตฺฺตฺิ  พนฺธิิ ก็ดี  นิพฺพตฺฺตฺิ ก็ดี 

อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  กุชฺฌิตฺฺวิา ปุพพกาลกิริยาใน พนฺธิิ  เถเร วิิสฺยาธิาระใน พนฺธิิ   

อาฆาตฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน พนฺธิิ  “ปุริมทฺิวิเสฺ กาลสฺัตฺตฺมีใน วิเทฺสฺิ  เถโร สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน วิเทฺสฺิๆ  

อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  อุทฺกมตฺฺตฺํ วิิเสฺสฺนะของ การณํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน นิสฺฺสฺายๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน กตฺฺวิา  มํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิา  มุสฺาวิาทฺึ วิิกตฺิกัมมะใน กตฺฺวิาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน วิเทฺสฺิ  มยา อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน ภุตฺฺตฺ-  อชฺช กาลสฺัตฺตฺมีใน ภุตฺฺตฺ-   

อตฺฺตฺโน สฺามีสฺัมพันธิะใน อุปฏฺฺ�ิากกุเลๆ วิิสฺยาธิาระใน ภตฺฺตฺมุฏฺฺ�ิิยาๆ สฺามีสฺัมพันธิะ

ใน ภุตฺฺตฺการณาๆ เหตฺุใน วิเทฺสฺิ  มํ อกถิตฺกัมมะใน วิเทฺสฺิ  ‘ภุญฺชิตฺุํ ตฺุมัตฺถกัตฺตฺาใน  

วิฏฺฺฏฺตฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺยา อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน ภุญฺชิตฺุํ  วิิญฺญตฺฺตฺึ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ภุญฺชิตฺุํ  นศัพทฺ์ ปฏฺิเสฺธิะใน วิฏฺฺฏฺตฺิ’  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน 

วิเทฺสฺิ,  อปิศัพทฺ์ อเปกขัตฺถะเข�ากับ วิตฺฺถํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน ทฺินฺนํๆ กิตฺบทฺกัมมวิาจฺก  เตฺน 

วิิเสฺสฺนะของ เถเรนๆ อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน ทฺินฺนํ  อตฺฺตฺโน สฺามีสฺัมพันธิะใน อุปฏฺฺ�ิากสฺฺสฺ  

เอวิศัพทฺ์ อวิธิารณะเข�ากับ อุปฏฺฺ�ิากสฺฺสฺๆ วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุโนๆ สฺัมปทฺานใน ทฺินฺนํ;  

อโห สฺังเวิคัตฺถะ  ภาริยํ วิิเสฺสฺนะของ กมฺมํๆ ลิงคัตฺถะ  เถรสฺฺสฺ สฺามีสฺัมพันธิะใน กมฺมํ,  

อหํ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน ชานิสฺฺสฺามิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  อสฺฺสฺ วิิเสฺสฺนะของ เถรสฺฺสฺๆ 

สฺัมปทฺานใน กตฺฺตฺพฺพยุตฺฺตฺกํ  มยา อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน กตฺฺตฺพฺพ-  กตฺฺตฺพฺพยุตฺฺตฺกํ วิิเสฺสฺนะ 

ของ กมฺมํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ชานิสฺฺสฺามิ”  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน พนฺธิิ;  ปุนทฺิวิเสฺ กาล- 

สฺัตฺตฺมีใน ปวิิสฺนฺเตฺ  เถเร ลักขณะใน ปวิิสฺนฺเตฺๆ ลักขณกิริยา  คามํ สฺัมปาปุณียกัมมะใน 

ปวิิสฺนฺเตฺ,  สฺยํ กรณะใน โอหียิตฺฺวิา  วิิหาเร วิิสฺยาธิาระใน โอหียิตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน คเหตฺฺวิา  ทฺณฺฑํ อวิุตฺตฺกัมมะใน คเหตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ภินฺทฺิตฺฺวิา  ปริโภค-

ภาชนาทฺีนิ วิิเสฺสฺนะของ ภาชนานิๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ภินฺทฺิตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ทฺตฺฺวิา  เถรสฺฺสฺ สฺามีสฺัมพันธิะใน ปณฺณสฺาลายๆ วิิสฺยาธิาระใน ทฺตฺฺวิา  อคฺคึ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน ทฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปหรนฺโตฺ,  ยํ วิิเสฺสฺนะของ วิตฺฺถุๆ วิุตฺตฺกัมมะใน ฌายตฺิๆ 

อาขยาตฺบทฺกัมมวิาจฺก  อคฺคินา อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน ฌายตฺิ  นศัพทฺ์ ปฏฺิเสฺธิะใน ฌายตฺิ,  ตฺํ 

วิิเสฺสฺนะของ วิตฺฺถุํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปหรนฺโตฺ  มุคฺคเรน กรณะใน ปหรนฺโตฺๆ อัพภันตฺร-

กิริยาของ ภิกฺขุ  ภินฺทฺิตฺฺวิา ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขมิตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปลาโตฺๆ 

วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุ  กาลํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิพฺพตฺฺตฺิ  อวิีจฺิ- 

มหานิรเย วิิสฺยาธิาระใน นิพฺพตฺฺตฺิ ฯ  
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 ................................................................................................................................

๒๓. มหาชโน  กถํ  สฺมุฏฺฺ�ิาเปสฺิ  “เถรสฺฺสฺ  กิร  สฺทฺฺธิิวิิหาริโก  โอวิาทฺมตฺฺตฺํ  อสฺหนฺโตฺ   

กุชฺฌิตฺฺวิา  ปณฺณสฺาลํ  ฌาเปตฺฺวิา  ปลาโตฺตฺิ ฯ

 มหาชโน  กถํ  สฺมุฏฺฺ�ิาเปสฺิ  “เถรสฺฺสฺ  กิร  สฺทฺฺธิิวิิหาริโก  โอวิาทฺมตฺฺตฺํ  (การณํ)  อสฺหนฺโตฺ   

กุชฺฌิตฺฺวิา  ปณฺณสฺาลํ  ฌาเปตฺฺวิา  ปลาโตฺตฺิ ฯ

 มหาชโน อ.มหาชน  กถุํ ยังวิาจฺาเป็นเคร่�องกล่าวิ  อิตฺิ วิ่า  “กิริ ได�ยินวิ่า  สทฺฺธิิวิิหาริิโก  

อ.สฺัทฺธิิวิิหาริก  เถุริสฺส ของพระเถระ  อสหนฺโตฺ ไม่อดกลั้นอย้่  (การิณํ) ซึ�งเหตฺุ   

โอวิาทฺมตฺฺตฺํ สฺักวิ่าโอวิาทฺ  กุชฺฌิตฺฺวิา โกรธิแล�วิ  ปณฺณสาลํ ยังบรรณศาลา  ฌาเปตฺฺวิา  

ให�ไหม�แล�วิ  ปลาโตฺ หนีไปแล�วิ”  อิตฺิ ดังนี้  สมุฏฺาเปสิ ให�ตฺั้งขึ้นพร�อมแล�วิ ฯ

 มหาชนสฺนทฺนากันวิ่า “ได�ยินวิ่า สฺัทฺธิิวิิหาริกของพระเถระ ไม่อดทฺนเหตฺุสฺักวิ่าโอวิาทฺ 

โกรธิ ทฺําการเผู้าบรรณศาลา แล�วิก็หนีไป”

 มหาชโน เหตฺุกัตฺตฺาใน สฺมุฏฺฺ�ิาเปสฺิๆ อาขยาตฺบทฺเหตฺุกัตฺตฺุวิาจฺก  กถํ การิตฺกัมมะใน 

สฺมุฏฺฺ�ิาเปสฺิ  “กิรศัพทฺ์ อนุสฺสฺวินัตฺถะ  สฺทฺฺธิิวิิหาริโก สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน ปลาโตฺๆ กิตฺบทฺ 

กัตฺตฺุวิาจฺก  เถรสฺฺสฺ สฺามีสฺัมพันธิะใน สฺทฺฺธิิวิิหาริโก  โอวิาทฺมตฺฺตฺํ วิิเสฺสฺนะของ การณํๆ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน อสฺหนฺโตฺๆ อัพภันตฺรกิริยาของ สฺทฺฺธิิวิิหาริโก  กุชฺฌิตฺฺวิา ปุพพกาลกิริยา

ใน ฌาเปตฺฺวิา  ปณฺณสฺาลํ การิตฺกัมมะใน ฌาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปลาโตฺ”  อิตฺิ

ศัพทฺ์ สฺร้ปะใน กถํ ฯ

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

๒๔. อเถโก  ภิกฺขุ  อปรภาเค  ราชคหา  นิกฺขมิตฺฺวิา  สฺตฺฺถารํ  ทฺฏฺฺ�ิุกาโม  เชตฺวินํ  คนฺตฺฺวิา   

สฺตฺฺถารํ  วินฺทฺิตฺฺวิา  สฺตฺฺถารา  ปฏฺิสฺนฺถารํ  กตฺฺวิา  “กุโตฺ  อาคโตฺสฺีตฺิ  ปุฏฺฺโ�ิ  “ราชคหโตฺ 

ภนฺเตฺตฺิ  อาห ฯ

 อถ  เอโก  ภิกฺขุ  อปรภาเค  ราชคหา  นิกฺขมิตฺฺวิา  สฺตฺฺถารํ  ทฺฏฺฺ�ิุกาโม  (หุตฺฺวิา)  เชตฺวินํ  คนฺตฺฺวิา  

สฺตฺฺถารํ  วินฺทฺิตฺฺวิา  สฺตฺฺถารา  ปฏฺิสฺนฺถารํ  กตฺฺวิา  “(ตฺฺวิํ)  กุโตฺ  (ฐานโตฺ)  อาคโตฺ  อสฺิ”  อิตฺิ  ปุฏฺฺโ�ิ  

“(อหํ)  ราชคหโตฺ  (อาคโตฺ  อมฺหิ)  ภนฺเตฺตฺิ  อาห ฯ

 อถุ ครั้งนั้น  เอโก  ภิกฺขุ อ.ภิกษุ ร้ปหนึ�ง  นิกฺขมิตฺฺวิา ออกไปแล�วิ  ริาชคหา จฺาก

เม่องราชคฤห์  อปริภาเค ในกาลอันเป็นสฺ่วินอ่�นอีก  ทฺฏฺุกาโม เป็นผู้้�ใคร่เพ่�ออันเฝ้้า   
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สตฺฺถุาริํ ซึ�งพระศาสฺดา  (หุตฺฺวิา) เป็น  คนฺตฺฺวิา ไปแล�วิ  เชตฺวินํ สฺ้่พระวิิหารช่�อวิ่า 

เชตฺวิัน  วินฺทฺิตฺฺวิา ถวิายบังคมแล�วิ  สตฺฺถุาริํ ซึ�งพระศาสฺดา  สตฺฺถุาริา  ปฏิสนฺถุาริํ  

กตฺฺวิา  ปุฏฺโ ผู้้�อันพระศาสฺดา ทฺรงกระทฺําแล�วิ ซึ�งการปฏฺิสฺันถาร ตฺรัสฺถามแล�วิ  อิตฺิ วิ่า  

“(ตฺฺวิํ) อ.เธิอ  อาคโตฺ เป็นผู้้�มาแล�วิ  กุโตฺ  (านโตฺ) แตฺ่ทฺี�ไหน  อสิ ย่อมเป็น”  อิตฺิ ดังนี้  

อาห กราบทฺ้ลแล�วิ  อิตฺิ วิ่า “ภนฺเตฺ ข�าแตฺ่พระองค์ผู้้�เจฺริญ  (อหํ) อ.ข�าพระองค์  อาคโตฺ 

เป็นผู้้�มาแล�วิ  ริาชคหโตฺจฺากเม่องราชคฤห์  (อมฺหิ) ย่อมเป็น”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ทฺีนั้น ภิกษุร้ปหนึ�ง ในกาลตฺ่อมา ออกจฺากเม่องราชคฤห์ เป็นผู้้�ประสฺงค์จฺะเฝ้้าพระ

ศาสฺดา จฺึงไปสฺ้่พระเชตฺวิัน ถวิายบังคมพระศาสฺดา ผู้้�ทฺี�พระศาสฺดาทฺรงทฺําปฏฺิสฺันถาร

แล�วิ ตฺรัสฺถามวิ่า “เธิอเป็นผู้้�มาจฺากทฺี�ไหน” ดังนี้ จฺึงกราบทฺ้ลวิ่า “จฺากเม่องราชคฤห์ 

พระเจฺ�าข�า”

 อถ กาลสฺัตฺตฺมี  เอโก วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อาหๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  

อปรภาเค กาลสฺัตฺตฺมีใน นิกฺขมิตฺฺวิา  ราชคหา อปาทฺานใน นิกฺขมิตฺฺวิาๆ ปุพพกาล

กิริยาใน หุตฺฺวิา  สฺตฺฺถารํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทฺฏฺฺ�ิุกาโมๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล

กิริยาใน คนฺตฺฺวิา  เชตฺวินํ สฺัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วินฺทฺิตฺฺวิา   

สฺตฺฺถารํ อวิุตฺตฺกัมมะใน วินฺทฺิตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กตฺฺวิา  สฺตฺฺถารา อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน 

ปุฏฺฺโ�ิ ปฏฺิสฺนฺถารํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุฏฺฺโ�ิ  “ตฺฺวิํ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน 

อสฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  กุโตฺ วิิเสฺสฺนะของ ฐานโตฺๆ อปาทฺานใน อาคโตฺๆ วิิกตฺิ- 

กัตฺตฺาใน อสฺิ”  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน ปุฏฺฺโ�ิๆ วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุ  “ภนฺเตฺ อาลปนะ  อหํ 

สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อมฺหิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  ราชคหโตฺ อปาทฺานใน อาคโตฺๆ วิิกตฺิ- 

กัตฺตฺาใน อมฺหิ”  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๒๕. “มม  ปุตฺฺตฺสฺฺสฺ  มหากสฺฺสฺปสฺฺสฺ  ขมนียนฺตฺิ ฯ

 (สฺตฺฺถา)  “(จฺตฺุจฺกฺกํ  นวิทฺฺวิารํ  สฺรีรยนฺตฺํ)  มม  ปุตฺฺตฺสฺฺสฺ  มหากสฺฺสฺปสฺฺสฺ  ขมนียนฺตฺิ  (ปุจฺฺฉิ) ฯ

 (สตฺฺถุา) อ.พระศาสฺดา  (ปุจฺฉิ) ตฺรัสฺถามแล�วิ  อิตฺิ วิ่า  “(สริีริยนฺตฺํ) อ.ยนตฺ์ค่อสฺรีระ  

(จตฺุจกฺกํ) อันมีจฺักรสฺี�  (นวิทฺฺวิาริํ) อันมีทฺวิารเก�า  มหากสฺสปสฺส อันพระมหากัสฺสฺปะ  

ปุตฺฺตฺสฺส ผู้้�เป็นบุตฺร  มม ของเรา  ขมนียํ พึงอดทฺนได�หร่อ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ
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 พระศาสฺดาตฺรัสฺถามวิ่า “ยนตฺ์ค่อสฺรีระ อันมีจฺักร์ ๔ มีทฺวิาร ๙ พระมหากัสฺสฺปะผู้้�เป็นบุตฺร

ของเรา ยังอดทฺนได�หร่อ”

 สฺตฺฺถา สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน ปุจฺฺฉิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  “จฺตฺุจฺกฺกํ ก็ดี  นวิทฺฺวิารํ ก็ดี  

วิิเสฺสฺนะของ สฺรีรยนฺตฺํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน ขมนียํๆ กิตฺบทฺกัมมวิาจฺก  มม สฺามีสฺัมพันธิะ 

ใน ปุตฺฺตฺสฺฺสฺๆ วิิเสฺสฺนะของ มหากสฺฺสฺปสฺฺสฺๆ ฉัฏฺฐีอนภิหิตฺกัตฺตฺาใน ขมนียํ”  อิตฺิศัพทฺ์  

อาการะใน ปุจฺฺฉิ ฯ

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

๒๖. “ขมนียํ  ภนฺเตฺ,  เอโก  ปนสฺฺสฺ  สฺทฺฺธิิวิิหาริโก  โอวิาทฺมตฺฺเตฺน  กุชฺฌิตฺฺวิา  ปณฺณสฺาลํ   

ฌาเปตฺฺวิา  ปลาโตฺตฺิ ฯ

 (โสฺ  ภิกฺขุ)  “(จฺตฺุจฺกฺกํ  นวิทฺฺวิารํ  สฺรีรยนฺตฺํ  เตฺน  เถเรน)  ขมนียํ  ภนฺเตฺ,  เอโก  ปน  อสฺฺสฺ  (เถรสฺฺสฺ)  

สฺทฺฺธิิวิิหาริโก  โอวิาทฺมตฺฺเตฺน  (การเณน)  กุชฺฌิตฺฺวิา  ปณฺณสฺาลํ  ฌาเปตฺฺวิา  ปลาโตฺตฺิ  (อาห) ฯ

 (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (อาห) กราบทฺ้ลแล�วิ  อิตฺิ วิ่า  “ภนฺเตฺ ข�าแตฺ่พระองค์ผู้้�เจฺริญ  

(สริีริยนฺตฺํ) อ.ยนตฺ์ค่อสฺรีระ  (จตฺุจกฺกํ) อันมีจฺักรสฺี�  (นวิทฺฺวิาริํ) อันมีทฺวิารเก�า  (เตฺน  

เถุเริน) อันพระเถระนั้น  ขมนียํ พึงอดทฺนได�,  ปน แตฺ่วิ่า  สทฺฺธิิวิิหาริิโก อ.สฺัทฺธิิวิิหาริก   

อสฺส  (เถุริสฺส) ของพระเถระนั้น  เอโก ร้ปหนึ�ง  กุชฺฌิตฺฺวิา โกรธิแล�วิ  (การิเณน) 

เพราะเหตฺุ  โอวิาทฺมตฺฺเตฺน สฺักวิ่าโอวิาทฺ  ปณฺณสาลํ ยังบรรณศาลา  ฌาเปตฺฺวิา ให�

ไหม�แล�วิ  ปลาโตฺ หนีไปแล�วิ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นกราบทฺ้ลวิ่า “ข�าแตฺ่พระองค์ผู้้�เจฺริญ “ยนตฺ์ค่อสฺรีระ อันมีจฺักร ๔ มีทฺวิาร ๙ พระ

พระเถระนั้น ยังอดทฺนได�, แตฺ่วิ่า สฺัทฺธิิวิิหาริกร้ปหนึ�งของพระเถระนั้น โกรธิเพราะเหตฺุ

สฺักวิ่าโอวิาทฺ เผู้าบรรณศาลา แล�วิก็หนีไป”

 โสฺ วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อาหๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  “ภนฺเตฺ อาลปนะ  

จฺตฺุจฺกฺกํ ก็ดี  นวิทฺฺวิารํ ก็ดี วิิเสฺสฺนะของ สฺรีรยนฺตฺํๆ วิุตฺตฺกัมมะใน ขมนียํๆ กิตฺบทฺกัมม-

วิาจฺก  เตฺน วิิเสฺสฺนะของ เถเรนๆ อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน ขมนียํ,  ปนศัพทฺ์ ปักขันตฺรโชตฺกะ   

เอโก วิิเสฺสฺนะของ สฺทฺฺธิิวิิหาริโกๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน ปลาโตฺๆ กิตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  อสฺฺสฺ  

วิิเสฺสฺนะของ เถรสฺฺสฺๆ สฺามีสฺัมพันธิะใน สฺทฺฺธิิวิิหาริโก  โอวิาทฺมตฺฺเตฺน วิิเสฺสฺนะของ  

การเณนๆ เหตฺุใน กุชฺฌิตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฌาเปตฺฺวิา  ปณฺณสฺาลํ การิตฺกัมมะใน 
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ฌาเปตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปลาโตฺ”  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๗. สฺตฺฺถา  “น  โสฺ  อิทฺาเนวิ  โอวิาทฺํ  สฺุตฺฺวิา  กุชฺฌตฺิ,  ปุพฺเพปิ  กุชฺฌิเยวิ;  น  จฺ   

อิทฺาเนวิ  กุฏฺึ  ทฺ้เสฺตฺิ,  ปุพฺเพปิ  ทฺ้เสฺสฺิ  เยวิาตฺิ  วิตฺฺวิา  อตฺีตฺํ  อาหริ  :  

 สฺตฺฺถา  “น  โสฺ  (ภิกฺขุ)  อิทฺานิ  เอวิ  โอวิาทฺํ  สฺุตฺฺวิา  กุชฺฌตฺิ,  ปุพฺเพปิ  (โสฺ  ภิกฺขุ  โอวิาทฺํ  สฺุตฺฺวิา)   

กุชฺฌิ  เอวิ;  น  จฺ  (โสฺ  ภิกฺขุ)  อิทฺานิ  เอวิ  กุฏฺึ  ทฺ้เสฺตฺิ,  ปุพฺเพปิ  (โสฺ  ภิกฺขุ)  ทฺ้เสฺสฺิ  เอวิ”  อิตฺิ   

วิตฺฺวิา  อตฺีตฺํ  (วิตฺฺถุํ)  อาหริ :

 สตฺฺถุา อ.พระศาสฺดา  วิตฺฺวิา ตฺรัสฺแล�วิ  อิตฺิ วิ่า  “โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  สุตฺฺวิา ฟััง

แล�วิ  โอวิาทฺํ ซึ�งโอวิาทฺ  กุชฺฌตฺิ ย่อมโกรธิ  อิทฺานิ  เอวิ ในกาลนี้นั�นเทฺียวิ  น หามิได�,  

ปุพฺเพปิ แม�ในกาลก่อน  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (สุตฺฺวิา) ฟัังแล�วิ  (โอวิาทฺํ) ซึ�งโอวิาทฺ 

กุชฺฌิ  เอวิ โกรธิแล�วินั�นเทฺียวิ;  จ อนึ�ง  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  ทฺูเสตฺิ ย่อมประทฺุษร�าย  

กุฏึ ซึ�งกุฏฺิ  อิทฺานิ  เอวิ ในกาลนี้นั�นเทฺียวิ  น หามิได�,  ปุพฺเพปิ แม�ในกาลก่อน  (โส  

ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  ทฺูเสสิ  เอวิ ประทฺุษร�ายแล�วินั�นเทฺียวิ”  อิตฺิ ดังนี้  อาหริิ ทฺรงนํามา

แล�วิ  อตฺีตฺํ  (วิตฺฺถุุํ) ซึ�งเร่�อง อันเป็นไปล่วิงแล�วิ  อิตฺิ วิ่า

 พระศาสฺดาตฺรัสฺวิ่า “ภิกษุนั้นฟัังโอวิาทฺแล�วิ ย่อมโกรธิในบัดนี้เทฺ่านั้น หามิได�, แม�ใน

กาลก่อน ภิกษุนั้นฟัังโอวิาทฺ ก็โกรธิแล�วินั�นแหละ, อนึ�ง ภิกษุนั้น ย่อมประทฺุษร�ายกุฏฺิ 

ในบัดนี้เทฺ่านั้น ก็หามิได�, แม�ในกาลก่อน ภิกษุนั้น ก็ประทฺุษร�ายแล�วินั�นแหละ” ดังนี้ 

ทฺรงนําเร่�องในอดีตฺมาเล่า

  สฺตฺฺถา สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อาหริๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  “โสฺ วิิเสฺสฺนะ ภิกฺขุๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺา 

ใน กุชฺฌตฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพทฺ์ ปฏฺิเสฺธิะใน กุชฺฌตฺิ  เอวิศัพทฺ์ อวิธิารณะ

เข�ากับ อิทฺานิๆ กาลสฺัตฺตฺมีใน สฺุตฺฺวิา  โอวิาทฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน สฺุตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน กุชฺฌตฺิ,  อปิศัพทฺ์ อเปกขัตฺถะเข�ากับ ปุพฺเพๆ กาลสฺัตฺตฺมีใน กุชฺฌิ  โสฺ วิิเสฺสฺนะของ 

ภิกฺขุๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน กุชฺฌิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  โอวิาทฺํ อวิุตฺตฺกัมมะใน สฺุตฺฺวิาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน กุชฺฌิ  เอวิศัพทฺ์ อวิธิารณะเข�ากับ กุชฺฌิ;  จฺศัพทฺ์ สฺัมปิณฑนัตฺถะ  โสฺ 

วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน ทฺ้เสฺตฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพทฺ์ ปฏฺิเสฺธินัตฺถะ   

เอวิศัพทฺ์ อวิธิารณะเข�ากับ อิทฺานิๆ กาลสฺัตฺตฺมีใน ทฺ้เสฺตฺิ  กุฏฺึ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทฺ้เสฺตฺิ,   
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อปิศัพทฺ์ อเปกขัตฺถะเข�ากับ ปุพฺเพๆ กาลสฺัตฺตฺมีใน ทฺ้เสฺสฺิ  โสฺ วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุๆ  

สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน ทฺ้เสฺสฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิศัพทฺ์ อวิธิารณะเข�ากับ ทฺ้เสฺสฺิ”   

อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาหริ  อตฺีตฺํ วิิเสฺสฺนะของ วิตฺฺถุํๆ  

อวิุตฺตฺกัมมะใน อาหริ ฯ

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

๒๘. “อตฺีเตฺ  พาราณสฺิยํ  พฺรหฺมทฺตฺฺเตฺ  รชฺชํ  กาเรนฺเตฺ,  หิมวินฺตฺปฺปเทฺเสฺ  เอโก  สฺิงฺคิลสฺกุโณ   

กุลาวิกํ  กตฺฺวิา  วิสฺิ ฯ

 “อตฺีเตฺ  พาราณสฺิยํ  พฺรหฺมทฺตฺฺเตฺ  (ปุคฺคลํ)  รชฺชํ  กาเรนฺเตฺ,  หิมวินฺตฺปฺปเทฺเสฺ  เอโก  สฺิงฺคิลสฺกุโณ  

กุลาวิกํ  กตฺฺวิา  วิสฺิ ฯ

 “อตฺีเตฺ ในกาลอันเป็นไปล่วิงแล�วิ  พฺริหฺมทฺตฺฺเตฺ ครั้นเม่�อพระเจฺ�าพรหมทฺัตฺ  (ปุคฺคลํ) 

ทฺรงยังบุคคล  กาเรินฺเตฺ ให�กระทฺําอย้่  ริชฺชํ ซึ�งควิามเป็นแห่งพระราชา  พาริาณสิยํ  

ในเม่องพาราณสฺี,  สิงฺฺคิลสกุโณ อ.นกขมิ้น  เอโก ตฺัวิหนึ�ง  หิมวินฺตฺปฺปเทฺเส ใน

ประเทฺศช่�อวิ่าหิมพานตฺ์  กตฺฺวิา กระทฺําแล�วิ  กุลาวิกํ ซึ�งรัง  วิสิ อย้่แล�วิ ฯ

 ในอดีตฺกาล เม่�อพระเจฺ�าพรหมทฺัตฺทฺรงครองราชย์อย้่ในเม่องพาราณสฺี, นกขมิ้นตฺัวิหนึ�ง 

ทฺํารังอย้่ในหิมวิันตฺประเทฺศ

 อตฺีเตฺ กาลสฺัตฺตฺมีใน วิสฺิ  พฺรหฺมทฺตฺฺเตฺ ลักขณะใน กาเรนฺเตฺๆ ลักขณกิริยา  พาราณสฺิยํ  

วิิสฺยาธิาระใน กาเรนฺเตฺ  ปุคฺคลํ การิตฺกัมมะใน กาเรนฺเตฺ  รชฺชํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

กาเรนฺเตฺ,  เอโก วิิเสฺสฺนะของ สฺิงฺคิลสฺกุโณๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน วิสฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  

หิมวินฺตฺปฺปเทฺเสฺ วิิสฺยาธิาระใน วิสฺิ  กุลาวิกํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

วิสฺิ ฯ

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

๒๙. อเถกทฺิวิสฺํ  เทฺเวิ  วิสฺฺสฺนฺเตฺ,  เอโก  มกฺกโฏฺ  สฺีเตฺน  กมฺปมาโน  ตฺํ  ปเทฺสฺํ  อคมาสฺิ ฯ  

 อถ  เอกทฺิวิสฺํ  เทฺเวิ  วิสฺฺสฺนฺเตฺ,  เอโก  มกฺกโฏฺ  สฺีเตฺน  กมฺปมาโน  ตฺํ  ปเทฺสฺํ  อคมาสฺิ ฯ

 อถุ ครั้งนั้น  เอกทฺิวิสํ ในวิันหนึ�ง  เทฺเวิ ครั้นเม่�อฝ้น  วิสฺสนฺเตฺ ตฺกอย้่,  เอโก  มกฺกโฏ 

อ.ลิงตฺัวิหนึ�ง  กมฺปมาโน สฺั�นอย้่  สีเตฺน เพราะควิามเย็น  อคมาสิ ได�ไปแล�วิ  ตฺํ  ปเทฺสํ 

สฺ้่ประเทฺศนั้น ฯ
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 ทฺีนั้น ในวิันหนึ�ง เม่�อฝ้นกําลังตฺก, ลิงตฺัวิหนึ�งสฺั�นเพราะควิามเย็น ได�ไปถึงประเทฺศนั้น

 อถ กาลสฺัตฺตฺมี  เอกทฺิวิสฺํ ทฺุตฺิยากาลสฺัตฺตฺมีใน อคมาสฺิ  เทฺเวิ ลักขณะใน วิสฺฺสฺนฺเตฺๆ  

ลักขณกิริยา,  เอโก วิิเสฺสฺนะของ มกฺกโฏฺๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อคมาสฺิๆ อาขยาตฺบทฺ

กัตฺตฺุวิาจฺก  สฺีเตฺน เหตฺุใน กมฺปมาโนๆ อัพภันตฺรกิริยาของ มกฺกโฏฺ  ตฺํ วิิเสฺสฺนะของ  

ปเทฺสฺํๆ สฺัมปาปุณียกัมมะใน อคมาาสฺิ ฯ

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

๓๐. สฺิงฺคิโล  ตฺํ  ทฺิสฺฺวิา  คาถมาห

  “มนุสฺสสฺเสวิ  เตฺ  สีสํ    หตฺฺถุปาทฺา  จ  วิานริ

  อถุ  เกน  นุ  วิณฺเณน    อคารินฺเตฺ  น  วิิชฺชตฺีตฺิ ฯ

 สฺิงฺคิโล  ตฺํ  (มกฺกฏฺํ)  ทฺิสฺฺวิา  คาถํ  อาห

  “มนุสฺสสฺส  (สีสหตฺฺถุปาทฺา)  อิวิ  เตฺ  สีสํ  หตฺฺถุปาทฺา  จ  (สนฺตฺิ)  วิานริ

  อถุ  (ภาเวิ  สนฺเตฺ),  เกน  นุ  วิณฺเณน  อคาริํ  เตฺ  น  วิิชฺชตฺีตฺิ ฯ

 สิงฺฺคิโล อ.นกขมิ้น  ทฺิสฺวิา เห็นแล�วิ  ตฺํ  (มกฺกฏํ) ซึ�งลิงนั้น  อาห กล่าวิแล�วิ  คาถุํ  

ซึ�งคาถา  อิตฺิ วิ่า  

 “วิานริ แน่ะลิง  สีสํ อ.ศีรษะ  (จ) ด�วิย  หตฺฺถุปาทฺา อ.ม่อและ

เทฺ�า ทฺ.  จ ด�วิย  เตฺ ของทฺ่าน  (สีสหตฺฺถุปาทฺา)  อิวิ เพียงดัง 

อ.ศีรษะ ม่อ และเทฺ�า ทฺ.  มนุสฺสสฺส ของมนุษย์  (สนฺตฺิ) มีอย้่,  

อถุ  (ภาเวิ) ครั้นเม่�อควิามเป็นอย่างนั้น  (สนฺเตฺ) มีอย้่,  อคาริํ 

อ.เร่อน  เตฺ ของทฺ่าน  น  วิิชฺชตฺิ ย่อมไม่มี  เกน  นุ  วิณฺเณน 

เพราะเหตฺุอะไรหนอ”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 นกขมิ้นเห็นลิงนั้นแล�วิ จฺึงกล่าวิคาถาวิ่า

 “แน่ะลิง ศีรษะ ม่อและเทฺ�าของทฺ่าน ดุจฺศีรษะม่อและเทฺ�าของ

มนุษย์ มีอย้่, เม่�อเป็นเช่นนั้น, เพราะเหตฺุอะไรหนอ เร่อนของ

ทฺ่านจฺึงไม่มี ?”

 สฺิงฺคิโล สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อาหๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺํ วิิเสฺสฺนะของ มกฺกฏฺํๆ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน ทฺิสฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  คาถํ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาห
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 “วิานร อาลปนะ  สฺีสฺํ ก็ดี  หตฺฺถปาทฺา ก็ดี สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน สฺนฺตฺิๆ 

อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  มนุสฺฺสฺสฺฺสฺ สฺามีสฺัมพันธิะใน สฺีสฺหตฺฺถ- 

ปาทฺาๆ อุปมาลิงคัตฺถะ  อิวิศัพทฺ์ อุปมาโชตฺกะเข�ากับ มนุสฺฺสฺสฺฺสฺ  

สฺีสฺหตฺฺถปาทฺา  เตฺ สฺามีสฺัมพันธิะใน สฺีสฺํ และ หตฺฺถปาทฺา  จฺศัพทฺ์ 

ปทฺสฺมุจฺจฺยัตฺถะเข�ากับ สฺีสฺํ และ หตฺฺถปาทฺา,  อถ วิิเสฺสฺนะของ 

ภาเวิๆ ลักขณะใน สฺนฺเตฺๆ ลักขณกิริยา,  อคารํ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน 

วิิชฺชตฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  เกน วิิเสฺสฺนะของ วิณฺเณน   

นุศัพทฺ์ ปุจฺฉนัตฺถะ  วิณฺเณน เหตฺุใน วิิชฺชตฺิ  เตฺ สฺามีสฺัมพันธิะใน 

อคารํ  นศัพทฺ์ ปฏฺิเสฺธิะใน วิิชฺชตฺิ”  อิตฺิศัพทฺ์ สฺร้ปะใน คาถํ ฯ  

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

๓๑. มกฺกโฏฺ  “กิญฺจฺาปิ  เม  หตฺฺถปาทฺา  อตฺฺถิ,  ยาย  ปน  ปญฺญาย  วิิจฺาเรตฺฺวิา  อคารํ   

กเรยฺยํ,  สฺา  เม  ปญฺญา  นตฺฺถีตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวิา  ตฺมตฺฺถํ  ปกาเสฺตฺุกาโม  อิมํ  คาถมาห

  “มนุสฺสสฺเสวิ  เม  สีสํ    หตฺฺถุปาทฺา  จ  สิงฺฺคิล,

  ยาหุ  เสฏฺฅา  มนุสฺเสสุ,    สา  เม  ปญฺญา  น  วิิชฺชตฺีตฺิ ฯ

 มกฺกโฏฺ  “กิญฺจฺาปิ  เม  หตฺฺถปาทฺา  อตฺฺถิ,  (อหํ)  ยาย  ปน  ปญฺญาย  วิิจฺาเรตฺฺวิา  อคารํ   

กเรยฺยํ,  สฺา  เม  ปญฺญา  นตฺฺถีตฺิ  จฺินฺเตฺตฺฺวิา  ตฺํ  อตฺฺถํ  ปกาเสฺตฺุกาโม  (หุตฺฺวิา)  อิมํ  คาถํ  อาห

  “มนุสฺสสฺส  (สีสหตฺฺถุปาทฺา)  อิวิ  เม  สีสํ  หตฺฺถุปาทฺา  จ  (สนฺตฺิ)  สิงฺฺคิล,

  (ปณฺฑิตฺา)  ‘ยา  (ปญฺญา)  อาหุ  เสฏฺฅา  (โหตฺิ)  มนุสฺเสสุ’  (อิตฺิ),    

 สา  เม  ปญฺญา  น  วิิชฺชตฺีตฺิ ฯ

 มกฺกโฏ อ.ลิง  จินฺเตฺตฺฺวิา คิดแล�วิ  อิตฺิ วิ่า  “หตฺฺถุปาทฺา อ.ม่อและเทฺ�า ทฺ.  เม ของเรา  

อตฺฺถุิ มีอย้่  กิญฺจาปิ แม�ก็จฺริง,  ปน ถึงอย่างนั้น  (อหํ) อ.เรา  วิิจาเริตฺฺวิา พิจฺารณา

แล�วิ  ยาย  ปญฺญาย ด�วิยปัญญาใด  กเริยฺยํ พึงกระทฺํา  อคาริํ ซึ�งเร่อน,  ปญฺญา 

อ.ปัญญา  เม ของเรา  สา นั้น  นตฺฺถุิ ย่อมไม่มี”  อิตฺิ ดังนี้  ปกาเสตฺุกาโม เป็นผู้้�ใคร่

เพ่�ออันประกาศ  ตฺํ  อตฺฺถุํ ซึ�งเน่้อควิามนั้น  (หุตฺฺวิา) เป็น  อาห กล่าวิแล�วิ  อิมํ  คาถุํ 

ซึ�งคาถานี้  อิตฺิ วิ่า

 “สิงฺฺคิล แน่ะนกขมิ้น  สีสํ อ.ศีรษะ  (จ) ด�วิย  หตฺฺถุปาทฺา อ.ม่อ

และเทฺ�า ทฺ.  จ ด�วิย  เม ของเรา  (สีสหตฺฺถุปาทฺา)  อิวิ เพียงดัง 
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อ.ศีรษะ ม่อ และเทฺ�า ทฺ.  มนุสฺสสฺส ของมนุษย์   

(สนฺตฺิ) มีอย้่,  ปณฺฑิตฺา อ.บัณฑิตฺ ทฺ.  อาหุ กล่าวิแล�วิ  อิตฺิ วิ่า  

‘ยา  (ปญฺญา) อ.ปัญญาใด  เสฏฺา เป็นธิรรมชาตฺิประเสฺริฐ

ทฺี�สฺุด  มนุสฺเสสุ ในมนุษย์ ทฺ.  (โหตฺิ) ย่อมเป็น’  อิตฺิ ดังนี้,  

ปญฺญา อ.ปัญญา  เม ของเรา  สา นั้น  น  วิิชฺชตฺิ ย่อมไม่มี”  

อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 ลิงคิดวิ่า “ม่อและเทฺ�าของมีอย้่ แม�ก็จฺริง, ถึงอย่างนั้น เราพิจฺารณาด�วิยปัญญาใด พึง

สฺร�างเร่อน, ปัญญานั้นของเรา ย่อมไม่มี” ดังนี้ เป็นผู้้�ประสฺงค์จฺะประกาศเน่้อควิามนั้น 

จฺึงกล่าวิคาถาวิ่า

 “แน่ะนกขมิ้น ศีรษะ ม่อ และเทฺ�าของเรา ดุจฺศีรษะ ม่อ และเทฺ�า

ของมนุษย์ มีอย้่, บัณฑิตฺกล่าวิวิ่า ‘ปัญญาใด เป็นธิรรมชาตฺิ

ประเสฺริฐทฺี�สฺุดในมนุษย์ทฺั้งหลาย’ ดังนี้ ปัญญานั้นของเรา ย่อม

ไม่มี” ดังนี้

 มกฺกโฏฺ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อาหๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  “หตฺฺถปาทฺา สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อตฺฺถิๆ 

กิริยาบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  กิญฺจฺาปิ อนุคคหัตฺถะ  เม สฺามีสฺัมพันธิะใน หตฺฺถปาทฺา,  ปนศัพทฺ์ 

อรุจฺิสฺ้จฺนัตฺถะ  อหํ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน กเรยฺยํๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  ยาย วิิเสฺสฺนะของ  

ปญฺญายๆ กรณะใน วิิจฺาเรตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กเรยฺยํ  อคารํ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

กเรยฺยํ,  สฺา วิิเสฺสฺนะของ ปญฺญาๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน นตฺฺถิๆ กิริยาบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  เม  

สฺามีสฺัมพันธิะใน ปญฺญา”  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺฺวิา   

ตฺํ วิิเสฺสฺนะของ อตฺฺถํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปกาเสฺตฺุกาโมๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน หุตฺฺวิาๆ ปุพพกาล

กิริยาใน อาห  อิมํ วิิเสฺสฺนะของ คาถํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาห 

 “สฺิงฺคิล อาลปนะ  สฺีสฺํ ก็ดี  หตฺฺถปาทฺา ก็ดี สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน สฺนฺตฺิๆ 

อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  มนุสฺฺสฺสฺฺสฺ สฺามีสฺัมพันธิะใน สฺีสฺหตฺฺถ- 

ปาทฺาๆ อุปมาลิงคัตฺถะ  อิวิศัพทฺ์ อุปมาโชตฺกะเข�ากับ มนุสฺฺสฺสฺฺสฺ  

สฺีสฺหตฺฺถปาทฺา  เม สฺามีสฺัมพันธิะใน สฺีสฺํ และ หตฺฺถปาทฺา  จฺศัพทฺ์ 

ปทฺสฺมุจฺจฺยัตฺถะเข�ากับ สฺีสฺํ และ หตฺฺถปาทฺา,  ปณฺฑิตฺา สฺุทฺธิ- 

กัตฺตฺาใน อาหุๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  ‘ยา วิิเสฺสฺนะของ 
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ปญฺญาๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน โหตฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  เสฺฏฺฺ�ิา 

วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ  มนุสฺฺเสฺสฺุ วิิสฺยาธิาระใน เสฺฏฺฺ�ิา’  อิตฺิศัพทฺ์  

อาการะใน อาหุ, สฺา วิิเสฺสฺสฺนะของ ปญฺญาๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน  

วิิชฺชตฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  เม สฺามีสฺัมพันธิะใน ปญฺญา   

นศัพทฺ์ ปฏฺิเสฺธิะใน วิิชฺชตฺิ”  อิตฺิศัพทฺ์ สฺร้ปะใน อิมํ  คาถํ ฯ

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

๓๒. อถ  นํ  “เอวิร้ปสฺฺสฺ  ตฺวิ  กถํ  ฆราวิาโสฺ  อิชฺฌิสฺฺสฺตฺีตฺิ  ครหนฺโตฺ  สฺิงฺคิโล  อิมํ   

คาถาทฺฺวิยมาห  

  “อนวิฏฺติฺจิตฺฺตฺสฺส   ลหุจิตฺฺตฺสฺส  ทฺุพฺภิโน  

  นิจฺจํ  อทฺฺธิุวิสีลสฺส   สุขภาโวิ  น  วิิชฺชตฺิ ฯ

  โส  กริสฺสานุภาวิํ  ตฺฺวิํ   วิีตฺิวิตฺฺตฺสฺสุ  สีลิยํ,  

  สีตฺวิาตฺปริิตฺฺตฺาณํ   กริสฺสุ  กุฏิกํ  กปีตฺิ ฯ  

 อถ  นํ  (มกฺกฏฺํ)  “เอวิร้ปสฺฺสฺ  ตฺวิ  กถํ  ฆราวิาโสฺ  อิชฺฌิสฺฺสฺตฺีตฺิ  ครหนฺโตฺ  สฺิงฺคิโล  อิมํ  คาถาทฺฺวิยํ  

อาห  

  “อนวิฏฺติฺจิตฺฺตฺสฺส   ลหุจิตฺฺตฺสฺส  ทฺุพฺภิโน  

  นิจฺจํ  อทฺฺธิุวิสีลสฺส  (ปุคฺคลสฺส)   สุขภาโวิ  น  วิิชฺชตฺิ ฯ

  โส  กริสฺสุ  อานุภาวิํ  ตฺฺวิํ   วิีตฺิวิตฺฺตฺสฺสุ  สีลิยํ,  

  สีตฺวิาตฺปริิตฺฺตฺาณํ   กริสฺสุ  กุฏิกํ  กปีตฺิ ฯ

 อถุ ครั้งนั้น  สิงฺฺคิโล อ.นกขมิ้น  คริหนฺโตฺ เม่�อตฺิเตฺียน  นํ  (มกฺกฏํ) ซึ�งลิงนั้น  อิตฺิ วิ่า  

“ฆริาวิาโส อ.การอย้่ในเร่อน  ตฺวิ ของทฺ่าน  เอวิริูปสฺส ผู้้�มีอย่างนี้เป็นร้ป  อิชฺฌิสฺสตฺิ 

จฺักสฺําเร็จฺ  กถุํ อย่างไร”  อิตฺิ ดังนี้  อาห กล่าวิแล�วิ  อิมํ  คาถุทฺฺวิยํ ซึ�งหมวิดสฺองแห่ง

คาถานี้  อิตฺิ วิ่า  

 “สุขภาโวิ อ.ควิามมีแห่งควิามสฺุข      น  วิิชฺชตฺิ ย่อมไม่มี  

(ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคล  อนวิฏฺติฺจิตฺฺตฺสฺส ผู้้�มีจฺิตฺอันไม่ตฺั้งลง

แล�วิ  ลหุจิตฺฺตฺสฺส ผู้้�มีจฺิตฺเบา  ทฺุพฺภิโน ผู้้�ประทฺุษร�ายเป็นปกตฺิ  

อทฺฺธิุวิสีลสฺส ผู้้�มีอันไม่แน่นอนเป็นปกตฺิ  นิจฺจํ เน่องนิตฺย์,  กปิ 

แน่ะลิง  โส  ตฺฺวิํ อ.ทฺ่านนั้น  กริสฺสุ จฺงกระทฺํา  อานุภาวิํ ซึ�ง
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อานุภาพ  วิีตฺิวิตฺฺตฺสฺส ุจฺงเป็นไปล่วิงวิิเศษ  สีลิยํ ซึ�งควิามเป็น

แห่งปกตฺิ  กริสฺสุ จฺงกระทฺํา  กุฏิกํ ซึ�งกระทฺ่อม  สีตฺวิาตฺ- 

ปริิตฺฺตฺาณํ อันเป็นเคร่�องป้องกันซึ�งควิามหนาวิและลม”  อิตฺิ 

ดังนี้ ฯ

 ทฺีนั้น นกขมิ้น เม่�อตฺําหนิลิงนั้นวิ่า “การอย้่ครองเร่อนของทฺ่านผู้้�เห็นปานนี้ จฺักสฺําเร็จฺ

อย่างไร” ดังนี้ จฺึงกล่าวิ ๒ คาถานี้วิ่า

 “ควิามมีควิามสฺุข ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้้�มีจฺิตฺไม่ตฺั้งมั�น มีจฺิตฺเบา ผู้้�

มักประทฺุษร�าย มีปกตฺิไม่คงทฺี�เป็นนิจฺ, แน่ะลิง ทฺ่านนั้นจฺงทฺํา

อานุภาพ จฺงเป็นไปล่วิงควิามเกียจฺคร�าน ทฺ่านจฺงสฺร�างกระทฺ่อม

อันเป็นเคร่�องป้องกันควิามหนาวิและลม”

 อถ กาลสฺัตฺตฺมี  สฺิงฺคิโล สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อาหๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  นํ วิิเสฺสฺนะของ 

มกฺกฏฺํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ครหนฺโตฺ  “ฆราวิาโสฺ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อิชฺฌิสฺฺสฺตฺิๆ อาขยาตฺบทฺ

กัตฺตฺุวิาจฺก  เอวิร้ปสฺฺสฺ วิิเสฺสฺนะของ ตฺวิๆ สฺัมปทฺานใน อิชฺฌิสฺฺสฺตฺิ  กถํ ปุจฺฉนัตฺถะ”  อิตฺิ

ศัพทฺ์ อาการะใน ครหนฺโตฺๆ อัพภันตฺรกิริยาของ สฺิงฺคิโล  ครหนฺโตฺ อัพภันตฺรกิริยาของ 

สฺิงฺคิโล  อิมํ วิิเสฺสฺนะของ คาถาทฺฺวิยํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาห

 “สฺุขภาโวิ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน วิิชฺชตฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก   

อนวิฏฺฺ�ิติฺจฺิตฺฺตฺสฺฺสฺ ก็ดี  ลหุจฺิตฺฺตฺสฺฺสฺ ก็ดี  ทฺุพฺภิโน ก็ดี  อทฺฺธิุวิสฺีลสฺฺสฺ 

ก็ดี วิิเสฺสฺนะของ ปุคฺคลสฺฺสฺๆ สฺัมปทฺานใน วิิชฺชตฺิ  นิจฺฺจฺํ กิริยา- 

วิิเสฺสฺนะใน อทฺฺธิุวิสฺีลสฺฺสฺ  นศัพทฺ์ ปฏฺิเสฺธิะใน วิิชฺชตฺิ,  กปิ อาลปนะ  

โสฺ วิิเสฺสฺนะของ ตฺฺวิํๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน กรสฺฺสฺุ และ วิีตฺิวิตฺฺตฺสฺฺสฺุ   

กรสฺฺสฺุ สฺองบทฺก็ดี  วิีตฺิวิตฺฺตฺสฺฺสฺุ ก็ดี อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก   

อานุภาวิํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กรสฺฺสฺุ  สฺีลิยํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

วิีตฺิวิตฺฺตฺสฺฺสฺุ,  สฺีตฺวิาตฺปริตฺฺตฺาณํ วิิเสฺสฺนะของ กุฏฺิกํๆ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน กรสฺฺสฺุ”  อิตฺิศัพทฺ์ สฺร้ปะใน อิมํ  คาถาทฺฺวิยํ ฯ  

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

๓๓. มกฺกโฏฺ  “อยํ  มํ  อนวิฏฺฺ�ิิตฺจฺิตฺฺตฺํ  ลหุจฺิตฺฺตฺํ  มิตฺฺตฺทฺุพฺภึ  อทฺฺธิุวิสฺีลํ  กโรตฺิ,  อิทฺานิสฺฺสฺ   

ทฺุพฺภิภาวิํ  ทฺสฺฺเสฺสฺฺสฺามีตฺิ  กุลาวิกํ  วิิทฺฺธิํเสฺตฺฺวิา  วิิปฺปกฺกีริ ฯ
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 มกฺกโฏฺ  “อยํ  (สฺิงฺคิโล)  มํ  อนวิฏฺฺ�ิิตฺจฺิตฺฺตฺํ  ลหุจฺิตฺฺตฺํ  มิตฺฺตฺทฺุพฺภึ  อทฺฺธิุวิสฺีลํ  กโรตฺิ,  (อหํ)  อิทฺานิ  อสฺฺสฺ  

(สฺิงฺคิลสฺฺสฺ  มม)  ทฺุพฺภิภาวิํ  ทฺสฺฺเสฺสฺฺสฺามีตฺิ  (จฺินฺเตฺตฺฺวิา)  กุลาวิกํ  วิิทฺฺธิํเสฺตฺฺวิา  วิิปฺปกฺกีริ ฯ

 มกฺกโฏ อ.ลิง  (จินฺเตฺตฺฺวิา) คิดแล�วิ  อิตฺิ วิ่า  “อยํ  (สิงฺฺคิโล) อ.นกขมิ้นนี้  กโริตฺิ ย่อม

กระทฺํา  มํ ซึ�งเรา  อนวิฏฺติฺจิตฺฺตฺํ ให�เป็นผู้้�มีจฺิตฺอันไม่ตฺั้งลงแล�วิ  ลหุจิตฺฺตฺํ ให�เป็นผู้้�มี

จฺิตฺอันเบา  มิตฺฺตฺทฺุพฺภึ ให�เป็นผู้้�ประทฺุษร�ายตฺ่อมิตฺร  อทฺฺธิุวิสีลํ ให�เป็นผู้้�มีอันไม่แน่นอน

เป็นปกตฺิ,  (อหํ) อ.เรา  ทฺสฺเสสฺสามิ จฺักแสฺดง  (มม)  ทฺุพฺภิภาวิํ ซึ�งควิามทฺี�- แห่งเรา -

เป็นผู้้�มีการประทฺุษร�าย  อสฺส  (สิงฺฺคิลสฺส) แก่นกขมิ้นนั้น  อิทฺานิ ในกาลนี้”  อิตฺิ ดังนี้  

วิิทฺฺธิํเสตฺฺวิา ขยี้แล�วิ  กุลาวิกํ ซึ�งรัง  วิิปฺปกฺกีริิ โปรยแล�วิ ฯ 

 ลิงคิดวิ่า “นกขมิ้นนี้ทฺําเรา ให�เป็นผู้้�มีจฺิตฺไม่มั�นคง มีจฺิตฺเบา ให�เป็นผู้้�ประทฺุษร�ายมิตฺร ให�

เป็นผู้้�มีปกตฺิไม่แน่นอน, เราจฺักแสฺดงควิามทฺี�เราเป็นผู้้�ประทฺุษร�ายมิตฺรแก่นกขมิ้นนั้นใน

กาลนี้” ดังนี้ แล�วิก็ขยี้รัง โปรยทฺิ้งไป

 มกฺกโฏฺ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน วิิปฺปกฺกีริๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  “อยํ วิิเสฺสฺนะของ สฺิงฺคิโลๆ 

สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน กโรตฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  มํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กโรตฺิ  อนวิฏฺฺ�ิิตฺจฺิตฺฺตฺํ  

ก็ดี  ลหุจฺิตฺฺตฺํ ก็ดี  มิตฺฺตฺทฺุพฺภึ ก็ดี  อทฺฺธิุวิสฺีลํ ก็ดี วิิกตฺิกัมมะใน กโรตฺิ,  อหํ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน 

ทฺสฺฺเสฺสฺฺสฺามิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  อิทฺานิ กาลสฺัตฺตฺมีใน ทฺสฺฺเสฺสฺฺสฺามิ  อสฺฺสฺ วิิเสฺสฺนะ

ของ สฺิงฺคิลสฺฺสฺๆ สฺัมปทฺานใน ทฺสฺฺเสฺสฺฺสฺามิ  มม ภาวิาทฺิสฺัมพันธิะใน ทฺุพฺภิภาวิํๆ อวิุตฺตฺ-

กัมมะใน ทฺสฺฺเสฺสฺฺสฺามิ”  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิิทฺฺธิํเสฺตฺฺวิา  

กุลาวิกํ อวิุตฺตฺกัมมะใน วิิทฺฺธิํเสฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิิปฺปกฺกีริ ฯ  

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

๓๔. สฺกุโณ,  ตฺสฺฺมึ  กุลาวิกํ  คณฺหนฺเตฺเยวิ,  เอเกน  ปสฺฺเสฺน  นิกฺขมิตฺฺวิา  ปลายิ ฯ

 สฺกุโณ,  ตฺสฺฺมึ  (มกฺกเฏฺ)  กุลาวิกํ  คณฺหนฺเตฺ  เอวิ,  เอเกน  ปสฺฺเสฺน  นิกฺขมิตฺฺวิา  ปลายิ ฯ

 สกุโณ อ.นก,  ตฺสฺมึ  (มกฺกเฏ) ครั้นเม่�อลิงนั้น  คณฺหนฺเตฺ  เอวิ จฺับอย้่  กุลาวิก ํซึ�งรัง 

นั�นเทฺียวิ,  นิกฺขมิตฺฺวิา ออกไปแล�วิ  เอเกน  ปสฺเสน โดยข�าง ข�างหนึ�ง  ปลายิ หนีไป

แล�วิ ฯ

 นก, เม่�อลิงนั้นจฺับรังนั�นแหละ, ก็ออกหนีไปโดยข�างๆ หนึ�ง
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 สฺกุโณ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน ปลายิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก,  ตฺสฺฺมึ วิิเสฺสฺนะของ มกฺกเฏฺๆ 

ลักขณะใน คณฺหนฺเตฺๆ ลักขณกิริยา  กุลาวิกํ อวิุตฺตฺกัมมะใน คณฺหนฺเตฺ  เอวิศัพทฺ์  

อวิธิารณะเข�ากับ คณฺหนฺเตฺ,  เอเกน วิิเสฺสฺนะของ ปสฺฺเสฺนๆ ตฺตฺิยาวิิเสฺสฺนะใน  

นิกฺขมิตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปลายิ ฯ

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

๓๕. สฺตฺฺถา  อิมํ  ธิมฺมเทฺสฺนํ  อาหริตฺฺวิา  ชาตฺกํ  สฺโมธิาเนสฺิ  “ตฺทฺา  มกฺกโฏฺ  กุฏฺิทฺ้สฺกภิกฺขุ 

อโหสฺิ,  สฺิงฺคิลสฺกุโณ  กสฺฺสฺโปตฺิ,  ชาตฺกํ  สฺโมธิาเนตฺฺวิา  “เอวิํ  ภิกฺขเวิ  น  อิทฺาเนวิ,   

ปุพฺเพปิ  โสฺ  โอวิาเทฺ  กุชฺฌิตฺฺวิา  กุฏฺึ  ทฺ้เสฺสฺิ;  มม  ปุตฺฺตฺสฺฺสฺ  กสฺฺสฺปสฺฺสฺ  เอวิร้เปน   

พาเลน  สฺทฺฺธิึ  วิสฺนโตฺ  เอกกสฺฺเสฺวิ  นิวิาโสฺ  เสฺยฺโยตฺิ  วิตฺฺวิา  อิมํ  คาถมาห

  “จริญฺเจ  นาธิิคจฺเฉยฺย,    เสยฺยํ  สทฺิสมตฺฺตฺโน,

  เอกจริิยํ  ทฺฬฺหํ  กยิริา,    นตฺฺถุิ  พาเล  สหายตฺาตฺิ ฯ

 สฺตฺฺถา  อิมํ  ธิมฺมเทฺสฺนํ  อาหริตฺฺวิา  ชาตฺกํ  สฺโมธิาเนสฺิ  “ตฺทฺา  มกฺกโฏฺ  (อิทฺานิ)  กุฏฺิทฺ้สฺกภิกฺขุ  

อโหสฺิ,  (ตฺทฺา)  สฺิงฺคิลสฺกุโณ  (อิทฺานิ)  กสฺฺสฺโป  (อโหสฺิ)”  อิตฺิ,  ชาตฺกํ  สฺโมธิาเนตฺฺวิา  “เอวิํ  ภิกฺขเวิ  

น  อิทฺานิ  เอวิ  (โสฺ  ภิกฺขุ  โอวิาเทฺ  กุชฺฌิตฺฺวิา  กุฏฺึ  ทฺ้เสฺตฺิ),  ปุพฺเพปิ  โสฺ  (ภิกฺขุ)  โอวิาเทฺ   

กุชฺฌิตฺฺวิา  กุฏฺึ  ทฺ้เสฺสฺิ;  มม  ปุตฺฺตฺสฺฺสฺ  กสฺฺสฺปสฺฺสฺ  เอวิร้เปน  พาเลน  สฺทฺฺธิึ  วิสฺนโตฺ  เอกกสฺฺสฺ  เอวิ   

นิวิาโสฺ  เสฺยฺโย  (โหตฺิ)”  อิตฺิ  วิตฺฺวิา  อิมํ  คาถํ  อาห

  “(ปุคฺคโล)  จริํ  เจ  น  อธิิคจฺเฉยฺย,  

  เสยฺยํ  (คุเณน)  สทฺิสํ  อตฺฺตฺโน  (สหายํ),

  (ปุคฺคโล)  เอกจริิยํ  ทฺฬฺหํ  กยิริา,  นตฺฺถุิ  (หิ)  พาเล  สหายตฺาตฺิ ฯ

 สตฺฺถุา อ.พระศาสฺดา  อาหริิตฺฺวิา ครั้นทฺรงนํามาแล�วิ  อิมํ  ธิมฺมเทฺสนํ ซึ�งพระธิรรม

เทฺศนานี้  ชาตฺกํ ทฺรงยังชาดก  สโมธิาเนสิ ให�ประชุมลงพร�อมแล�วิ  อิตฺิ วิ่า  “มกฺกโฏ 

อ.ลิง  ตฺทฺา ในกาลนั้น  กุฏิทฺูสกภิกฺขุ เป็นภิกษุผู้้�ประทฺุษร�ายซึ�งกุฏฺิ  (อิทฺานิ) ในกาล

นี้  อโหสิ ได�เป็นแล�วิ,  สิงฺฺคิลสกุโณ อ.นกขมิ้น  (ตฺทฺา) ในกาลนั้น  กสฺสโป เป็นพระ

กัสฺสฺปะ  (อิทฺานิ) ในกาลนี้  (อโหสิ) ได�เป็นแล�วิ”  อิตฺิ ดังนี้,  ชาตฺกํ  สโมธิาเนตฺฺวิา 

ครั้นทฺรงยังชาดก ให�ประชุมลงพร�อมแล�วิ  วิตฺฺวิา ตฺรัสฺแล�วิ  อิตฺิ วิ่า  “ภิกฺขเวิ ด้ก่อน

ภิกษุ ทฺ.  เอวิํ อ.อย่างนั้น  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  กุชฺฌิตฺฺวิา โกรธิแล�วิ  โอวิาเทฺ ใน

โอวิาทฺ  ทฺูเสตฺิ ย่อมประทฺุษร�าย  กุฏึ ซึ�งกุฏฺิ  อิทฺานิ  เอวิ ในกาลนี้นั�นเทฺียวิ  น หามิได�,   
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ปุพฺเพปิ แม�ในกาลก่อน  โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  กุชฺฌิตฺฺวิา โกรธิแล�วิ  โอวิาเทฺ ใน

โอวิาทฺ  ทฺูเสสิ ประทฺุษร�ายแล�วิ  กุฏึ ซึ�งกุฏฺิ;  นิวิาโส อ.การอย้่  กสฺสปสฺส ของพระ

กัสฺสฺปะ  ปุตฺฺตฺสฺส ผู้้�เป็นบุตฺร  มม ของเรา  เอกกสฺส  เอวิ ผู้้�ผู้้�เดียวินั�นเทฺียวิ  เสยฺโย  

เป็นคุณชาตฺประเสฺริฐกวิ่า  วิสนโตฺ กวิ่าการอย้่  สทฺฺธิึ กับ  พาเลน ด�วิยคนพาล   

เอวิริูเปน ผู้้�มีอย่างนี้เป็นร้ป  (โหตฺิ) ย่อมเป็น”  อิตฺิ ดังนี้  อาห ตฺรัสฺแล�วิ  อิมํ  คาถุํ  

ซึ�งพระคาถานี้  อิตฺิ วิ่า

 “เจ หากวิ่า  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  จริํ เทฺี�ยวิไปอย้่  น   

อธิิคจฺเฉยฺย ไม่พึงได�  (สหายํ) ซึ�งสฺหาย  เสยฺยํ ผู้้�ประเสฺริฐ

กวิ่า  สทฺิสํ ผู้้�เช่นกับ  (คุเณน) ด�วิยคุณ  อตฺฺตฺโน ของตฺน,  

(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  กยิริา พึงกระทฺํา  เอกจริิยํ ซึ�งการเทฺี�ยวิไป

แห่งบุคคลผู้้�เดียวิ  ทฺฬฺหํ ให�มั�นคง,  (หิ) เพราะวิ่า  สหายตฺา 

อ.คุณเคร่�องควิามเป็นแห่งสฺหาย  พาเล ในคนพาล  นตฺฺถุิ ย่อม

ไม่มี”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 พระศาสฺดาครั้นทฺรงนําพระธิรรมเทฺศนานี้มาแล�วิ ทฺรงประชุมชาดกวิ่า “ลิงในกาลนั้น 

ได�เป็นภิกษุผู้้�ประทฺุษร�ายกุฏฺิในกาลนี้ นกขมิ้นในกาลนั้น ได�เป็นพระมหากัปปะในกาล

นี้ ครั้นทฺรงประชุมชาดกแล�วิ ตฺรัสฺวิ่า “อย่างนั้น ภิกษุทฺั้งหลาย ภิกษุนั้นโกรธิแล�วิใน

โอวิาทฺ ย่อมประทฺุษร�ายกุฏฺิในกาลนี้เทฺ่านั้น หามิได�, แม�ในกาลก่อน ภิกษุนั้นโกรธิแล�วิ 

ในโอวิาทฺ ประทฺุษร�ายกระทฺ่อมแล�วิ, การอย้่ของพระกัสฺสฺปะผู้้�เป็นบุตฺรของเรา ผู้้�ผู้้�เดียวิ

เทฺ่านั้นประเสฺริฐกวิ่า กวิ่าการอย้่ร่วิมกับคนพาลผู้้�เห็นปานนี้” ดังนี้ แล�วิตฺรัสฺพระคาถานี้

วิ่า

“หากวิ่า บุคคล เม่�อเทฺี�ยวิไปไม่ได�สฺหายผู้้�ประเสฺริฐกวิ่า หร่อผู้้�

เสฺมอกัน ด�วิยคุณของตฺน, บุคคลพึงยึดการเทฺี�ยวิไปผู้้�เดียวิให�

มั�นคง เพราะวิ่าคุณเคร่�องควิามเป็นสฺหายในคนพาล ย่อมไม่มี”

 สฺตฺฺถา เหตฺุกัตฺตฺาใน สฺโมธิาเนสฺิ และสฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อาห  สฺโมธิาเนสฺิ อาขยาตฺบทฺเหตฺุ

กัตฺตฺุวิาจฺก  อาห อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  อิมํ วิิเสฺสฺนะของ ธิมฺมเทฺสฺนํๆ อวิุตฺตฺกัมมะ 

ใน อาหริตฺฺวิาๆ ลักขณัตฺถะ  ชาตฺกํ การิตฺกัมมะใน สฺโมธิาเนสฺิ  “มกฺกโฏฺ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน 

อโหสฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺทฺา กาลสฺัตฺตฺมีใน มกฺกโฏฺ  อิทฺานิ กาลสฺัตฺตฺมีใน  



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓462 [๕.พาล

กุฏฺิทฺ้สฺกภิกฺขุๆ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโหสฺิ,  สฺิงฺคิลสฺกุโณ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อโหสฺิๆ อาขยาตฺบทฺ

กัตฺตฺุวิาจฺก  ตฺทฺา กาลสฺัตฺตฺมีใน สฺิงฺคิลสฺกุโณ  อิทฺานิ กาลสฺัตฺตฺมีใน กสฺฺสฺโปๆ วิิกตฺิกัตฺตฺา 

ใน อโหสฺิ”  อิตฺิศัพทฺ์ สฺร้ปะใน ชาตฺกํ,  ชาตฺกํ การิตฺกัมมะใน สฺโมธิาเนตฺฺวิาๆ ลักขณัตฺถะ   

“ภิกฺขเวิ อาลปนะ  เอวิํ สฺัจฺจฺวิาจฺกลิงคัตฺถะ  โสฺ วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน  

ทฺ้เสฺตฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  นศัพทฺ์ ปฏฺิเสฺธินัตฺถะ  เอวิศัพทฺ์ อวิธิารณะเข�ากับ  

อิทฺานิๆ กาลสฺัตฺตฺมีใน ทฺ้เสฺตฺิ  โอวิาเทฺ วิิสฺยาธิาระใน กุชฺฌิตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ทฺ้เสฺตฺิ  กุฏฺึ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทฺ้เสฺตฺิ,  อปิศัพทฺ์ อเปกขัตฺถะเข�ากับ ปุพฺเพๆ กาลสฺัตฺตฺมีใน 

ทฺ้เสฺสฺิ  โสฺ วิิเสฺสฺนะของ ภิกฺขุๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน ทฺ้เสฺสฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  โอวิาเทฺ 

วิิสฺยาธิาระใน กุชฺฌิตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทฺ้เสฺสฺิ  กุฏฺึ อวิุตฺตฺกัมมะใน ทฺ้เสฺสฺิ;  นิวิาโสฺ 

สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน โหตฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  มม สฺามีสฺัมพันธิะใน ปุตฺฺตฺสฺฺสฺๆ วิิเสฺสฺนะ

ของ กสฺฺสฺปสฺฺสฺๆ สฺามีสฺัมพันธิะใน นิวิาโสฺ  เอวิร้เปน วิิเสฺสฺนะของ พาเลนๆ สฺหัตฺถตฺตฺิยา

เข�ากับ สฺทฺฺธิึๆ กิริยาสฺมวิายะใน วิสฺนโตฺๆ อปาทฺานใน เสฺยฺโย  เอวิศัพทฺ์ อวิธิารณะเข�า

กับ เอกกสฺฺสฺๆ วิิเสฺสฺนะของ กสฺฺสฺปสฺฺสฺ  เสฺยฺโย วิิกตฺิกัตฺตฺาใน โหตฺิ”  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน 

วิตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  อิมํ วิิเสฺสฺนะของ คาถํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อาห

 “เจฺศัพทฺ์ ปริกัปปัตฺถะ  ปุคฺคโล สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อธิิคจฺฺเฉยฺยๆ 

อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  จฺรํ อัพภันตฺรกิริยาของ ปุคฺคโล  นศัพทฺ์ 

ปฏฺิเสฺธิะใน อธิิคจฺฺเฉยฺย  เสฺยฺยํ ก็ดี  สฺทฺิสฺํ ก็ดี วิิเสฺสฺนะของ 

สฺหายํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน อธิิคจฺฺเฉยฺย  คุเณน ตฺตฺิยาวิิเสฺสฺนะใน 

สฺทฺิสฺํ  อตฺฺตฺโน สฺามีสฺัมพันธิะใน คุเณน,  ปุคฺคโล สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน 

กยิราๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  เอกจฺริยํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กยิรา  

ทฺฬฺหํ วิิกตฺิกัมมะใน กยิรา,  หิศัพทฺ์ เหตฺุโชตฺกะ  สฺหายตฺา สฺุทฺธิ-

กัตฺตฺาใน นตฺฺถิๆ กิริยาบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  พาเล วิิสฺยาธิาระใน  

สฺหายตฺา”  อิตฺิศัพทฺ์ สฺร้ปะใน อิมํ  คาถํ ฯ

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

๓๖. ตฺตฺฺถ  “จรินฺตฺิ:  อิริยาปถจฺารํ  อคฺคเหตฺฺวิา  มนสฺา  จฺาโร  เวิทฺิตฺพฺโพ,  กลฺยาณมิตฺฺตฺํ   

ปริเยสฺนฺโตฺตฺิ  อตฺฺโถ ฯ

 (ปณฺฑิเตฺน)  ตฺตฺฺถ  (ปเทฺสฺุ)  “จรินฺตฺิ:  (ปเทฺ)  อิริยาปถจฺารํ  อคฺคเหตฺฺวิา  มนสฺา  จฺาโร  เวิทฺิตฺพฺโพ,  

“กลฺยาณมิตฺฺตฺํ  ปริเยสฺนฺโตฺตฺิ  อตฺฺโถ ฯ
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 จาโริ อ.การเทฺี�ยวิไป  มนสา ด�วิยใจฺ  อคฺคเหตฺฺวิา ไม่ถ่อเอา  อิริิยาปถุจาริํ ซึ�งการ

เทฺี�ยวิไปด�วิยอิริยาบถ  (ปณฺฑิเตฺน) อันบัณฑิตฺ  เวิทฺิตฺพฺโพ พึงทฺราบ  ตฺตฺฺถุ  (ปเทฺสุ)  

“จรินฺตฺิ  (ปเทฺ) ใน- ในบทฺ ทฺ. เหล่านั้นหนา- บทฺ วิ่า “จฺรํ” ดังนี้,  อตฺฺโถุ อ.อธิิบาย  อิตฺิ 

วิ่า  “ปริิเยสนฺโตฺ แสฺวิงหาอย้่  กลฺยาณมิตฺฺตฺํ ซึ�งกัลยาณมิตฺร”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทฺเหล่านั้น บทฺวิ่า “จริํ” บัณฑิตฺพึงทฺราบวิ่า การเทฺี�ยวิไปด�วิยใจฺ ไม่ถ่อเอาการ

เทฺี�ยวิไปด�วิยอิริยาบถ, อธิิบายวิ่า “แสฺวิงหากัลยาณมิตฺร”

 จฺาโร วิุตฺตฺกัมมะใน เวิทฺิตฺพฺโพๆ กิตฺบทฺกัมมวิาจฺก  ปณฺฑิเตฺน อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน  

เวิทฺิตฺพฺโพ  ตฺตฺฺถ วิิเสฺสฺนะของ ปเทฺสฺุๆ นิทฺธิารณะใน ปเทฺ  “จฺรํ” สฺร้ปะใน อิตฺิๆ ศัพทฺ์  

สฺร้ปะใน ปเทฺๆ นิทฺธิารณียะและวิิสฺยาธิาระใน เวิทฺิตฺพฺโพ  อิริยาปถจฺารํ อวิุตฺตฺกัมมะใน 

อคฺคเหตฺฺวิาๆ อปรกาลกิริยาใน จฺาโร  มนสฺา กรณะใน จฺาโร,  “กลฺยาณมิตฺฺตฺํ อวิุตฺตฺ- 

กัมมะใน ปริเยสฺนฺโตฺๆ อัพภันตฺรกิริยาของ ปุคฺคโล”  อิตฺิศัพทฺ์ สฺร้ปะใน อตฺฺโถๆ  

ลิงคัตฺถะ ฯ 

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

๓๗. เสยฺยํ  สทฺิสมตฺฺตฺโนตฺิ:  อตฺฺตฺโน  สฺีลสฺมาธิิปญฺญาคุเณหิ  อธิิกตฺรํ  วิา  สฺทฺิสฺํ  วิา   

น  ลเภยฺย  เจฺ ฯ

 “เสยฺยํ  สทฺิสมตฺฺตฺโนตฺิ:  (คาถาปาทฺสฺฺสฺ)  “(ปุคฺคโล)  อตฺฺตฺโน  สฺีลสฺมาธิิปญฺญาคุเณหิ  อธิิกตฺรํ  วิา  

(อตฺฺตฺโน  สฺีลสฺมาธิิปญฺญาคุเณหิ)  สฺทฺิสฺํ  วิา  (สฺหายํ)  น  ลเภยฺย  เจฺ”  (อิตฺิ  อตฺฺโถ) ฯ

 (อตฺฺโถุ) อ.อรรถ  (อิตฺิ) วิ่า  “เจ หากวิ่า  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  น  ลเภยฺย ไม่พึง

ได�  (สหายํ) ซึ�งสฺหาย  อธิิกตฺริํ ผู้้�ยิ�งกวิ่า  (สีลสมาธิิปญฺญาคุเณหิ) กวิ่าคุณค่อ

ศีล สฺมาธิิ และปัญญา ทฺ.  (อตฺฺตฺโน) ของตฺน  วิา หร่อ  วิา หร่อวิ่า  สทฺิสํ  ผู้้�เช่นกับ   

สีลสมาธิิปญฺญาคุเณหิ ด�วิยคุณค่อศีล สฺมาธิิ และปัญญา ทฺ.  อตฺฺตฺโน ของตฺน”  อิตฺิ 

ดังนี้  (คาถุาปาทฺสฺส) แห่งบาทฺแห่งพระคาถา  “เสยฺยํ  สทฺิสมตฺฺตฺโนตฺิ วิ่า “เสฺยฺยํ   

สฺทฺิสฺมตฺฺตฺโน” ดังนี้ ฯ

 บาทฺพระคาถาวิ่า “เสยฺยํ  สทฺิสมตฺฺตฺโน” ควิามวิ่า หากบุคคลไม่พึงได�สฺหายผู้้�ยิ�งกวิ่า 

หร่อผู้้�เสฺมอกัน ด�วิยคุณค่อศีล สฺมาธิิและปัญญา ของตฺน”
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 “เสฺยฺยํ  สฺทฺิสฺมตฺฺตฺโน” สฺร้ปะใน อิตฺิๆ ศัพทฺ์ สฺร้ปะใน คาถาปาทฺสฺฺสฺๆ สฺามีสฺัมพันธิะใน  

อตฺฺโถ  “เจฺศัพทฺ์ ปริกัปปัตฺถะ  ปุคฺคโล สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน ลเภยฺยๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  

อตฺฺตฺโน สฺามีสฺัมพันธิะใน สฺีลสฺมาธิิปญฺญาคุเณหิๆ อปาทฺานใน อธิิกตฺรํ และตฺตฺิยา- 

วิิเสฺสฺนะใน สฺทฺิสฺํ  อธิิกตฺรํ ก็ดี  สฺทฺิสฺํ ก็ดี วิิเสฺสฺนะของ สฺหายํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ลเภยฺย  

วิา สฺองศัพทฺ์ ปทฺวิิกัปปัตฺถะเข�ากับ อธิิกตฺรํ และ สฺทฺิสฺํ  นศัพทฺ์ ปฏฺิเสฺธิะใน ลเภยฺย”   

อิตฺิศัพทฺ์ สฺร้ปะใน อตฺฺโถๆ ลิงคัตฺถะ ฯ

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

๓๘. เอกจริิยนฺตฺิ:  เอเตฺสฺุ  หิ  เสฺยฺยํ  ลภมาโน  สฺีลาทฺีหิ  วิฑฺฒตฺิ,  สฺทฺิสฺํ  ลภมาโน  น   

ปริหายตฺิ,  หีเนน  ปน  สฺทฺฺธิึ  เอกโตฺ  วิสฺนฺโตฺ  เอกโตฺ  สฺมฺโภคปริโภคํ  กโรนฺโตฺ   

สฺีลาทฺีหิ  ปริหายตฺิ ฯ  

 “เอกจริิยนฺตฺิ:  (ปทฺสฺฺสฺ)  “(ปุคฺคโล)  เอเตฺสฺุ  หิ  (สฺหาเยสฺุ)  เสฺยฺยํ  (สฺหายํ)  ลภมาโน  สฺีลาทฺีหิ   

(คุเณหิ) วิฑฺฒตฺิ,  สฺทฺิสฺํ  (สฺหายํ)  ลภมาโน  น  ปริหายตฺิ,  (ปุคฺคโล)  หีเนน  (สฺหาเยน)  ปน  สฺทฺฺธิึ  

เอกโตฺ  วิสฺนฺโตฺ  เอกโตฺ  สฺมฺโภคปริโภคํ  กโรนฺโตฺ  สฺีลาทฺีหิ  (คุเณหิ)  ปริหายตฺิ”  (อิตฺิ  อตฺฺโถ) ฯ

 (อตฺฺโถุ) อ.อรรถ  (อิตฺิ) วิ่า  “หิ เพราะวิ่า  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ลภมาโน เม่�อได�   

เอเตฺสุ  (สหาเยสุ)  เสยฺยํ  (สหายํ) ซึ�ง- ในสฺหาย ทฺ. เหล่านั�นหนา -สฺหาย ผู้้�ประเสฺริฐ

กวิ่า  วิฑฺฒตฺิ ย่อมเจฺริญ  สีลาทฺีหิ  (คุเณหิ) ด�วิยคุณ ทฺ. มีศีลเป็นตฺ�น,  ลภมาโน 

เม่�อได�  สทฺิสํ  (สหายํ) ซึ�งสฺหาย ผู้้�เช่นกัน  น  ปริิหายตฺิ ย่อมไม่เสฺ่�อม,  ปน แตฺ่

วิ่า  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  วิสนฺโตฺ อย้่อย้่  เอกโตฺ โดยควิามเป็นอันเดียวิกัน  สทฺฺธิึ 

กับ  หีเนน  (สหาเยน) ด�วิยสฺหาย ผู้้�เลวิ  กโรินฺโตฺ กระทฺําอย้่  สมฺโภคปริิโภคํ ซึ�ง

การใช�สฺอยสฺอยร่วิมและการบริโภค  เอกโตฺ โดยควิามเป็นอันเดียวิกัน  ปริิหายตฺิ ย่อม

เสฺ่�อมรอบ  สีลาทฺีหิ  (คุเณหิ) ด�วิยคุณ ทฺ. มีศีลเป็นตฺ�น”  อิตฺิ ดังนี้  (ปทฺสฺส) แห่งบทฺ   

“เอกจริิยนฺตฺิ วิ่า  “เอกจฺริยํ” ดังนี้ ฯ

 บทฺวิ่า “เอกจริิยํ” ควิามวิ่า เพราะวิ่า บุคคลเม่�อได�บรรดาสฺหายเหล่านั�น สฺหาย 

ผู้้�ประเสฺริฐกวิ่า ย่อมเจฺริญด�วิยคุณมีศีลเป็นตฺ�น เม่�อได�สฺหายผู้้�เสฺมอกัน ย่อมไม่เสฺ่�อม, 

แตฺ่วิ่า บุคคล อย้่ร่วิมกับสฺหายผู้้�ตฺํ�ากวิ่า ทฺําการใช�สฺอยร่วิมกันและบริโภคร่วิมกัน ย่อม

เสฺ่�อมจฺากคุณมีศีลเป็นตฺ�น
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 “เอกจฺริยํ” สฺร้ปะใน อิตฺิๆ ศัพทฺ์ สฺร้ปะใน ปทฺสฺฺสฺๆ สฺามีสฺัมพันธิะใน อตฺฺโถ  “หิศัพทฺ์ 

เหตฺุโชตฺกะ  ปุคฺคโล สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน วิฑฺฒตฺิ และ ปริหายตฺิ  วิฑฺฒตฺิ ก็ดี  ปริหายตฺิ ก็ดี 

อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  เอเตฺสฺุ วิิเสฺสฺนะของ สฺหาเยสฺุๆ นิทฺธิารณะใน เสฺยฺยํ  สฺหายํ   

เสฺยฺยํ วิิเสฺสฺนะของ สฺหายํๆ นิทฺธิารณียะและอวิุตฺตฺกัมมะใน ลภมาโนๆ อัพภันตฺรกิริยา 

ของ ปุคฺคโล  สฺีลาทฺีหิ วิิเสฺสฺนะของ คุเณหิๆ กรณะใน วิฑฺฒตฺิ,  สฺทฺิสฺํ วิิเสฺสฺนะของ 

สฺหายํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน ลภมาโนๆ อัพภันตฺรกิริยาของ ปุคฺคโล  นศัพทฺ์ ปฏฺิเสฺธิะใน  

ปริหายตฺิ,  ปนศัพทฺ์ วิิเสฺสฺโชตฺกะ  ปุคฺคโล สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน ปริหายตฺิๆ อาขยาตฺบทฺ

กัตฺตฺุวิาจฺก  หีเนน วิิเสฺสฺนะของ สฺหาเยนๆ สฺหัตฺถตฺตฺิยาเข�ากับ สฺทฺฺธิึๆ คุณสฺมวิายะใน 

เอกโตฺๆ ตฺตฺิยาวิิเสฺสฺนะใน วิสฺนฺโตฺๆ อัพภันตฺรกิริยาของ ปุคฺคโล  เอกโตฺ ตฺตฺิยาวิิเสฺสฺนะ 

ใน กโรนฺโตฺ  สฺมฺโภคปริโภคํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กโรนฺโตฺๆ อัพภันตฺรกิริยาของ ปุคฺคโล   

สฺีลาทฺีหิ วิิเสฺสฺนะของ คุเณหิๆ อปาทฺานใน ปริหายตฺิ”  อิตฺิศัพทฺ์ สฺร้ปะใน อตฺฺโถๆ  

ลิงคัตฺถะ ฯ  

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

๓๙. เตฺน  วิุตฺฺตฺํ  “เอวิร้โป  ปุคฺคโล  น  เสฺวิิตฺพฺโพ  น  ภชิตฺพฺโพ  น  ปยิรุปาสฺิตฺพฺโพ 

อญฺญตฺฺร  อนุทฺฺทฺยาย  อญฺญตฺฺร  อนุกมฺปายาตฺิ ฯ

 เตฺน  (วิจฺนํ  ภควิตฺา)  วิุตฺฺตฺํ  “เอวิร้โป  ปุคฺคโล  (ปณฺฑิเตฺน)  น  เสฺวิิตฺพฺโพ  น  ภชิตฺพฺโพ   

น  ปยิรุปาสฺิตฺพฺโพ  อญฺญตฺฺร  อนุทฺฺทฺยาย  อญฺญตฺฺร  อนุกมฺปายาตฺิ ฯ

 เตฺน เพราะเหตฺุนั้น  (วิจนํ) อ.พระดํารัสฺ  อิตฺิ วิ่า  “ปุคฺคโล อ.บุคคล  เอวิริูโป ผู้้�มีอย่าง

นี้เป็นร้ป  (ปณฺฑิเตฺน) อันบัณฑิตฺ  น  เสวิิตฺพฺโพ ไม่พึงเสฺพ  น  ภชิตฺพฺโพ ไม่พึงคบ  

น  ปยิริุปาสิตฺพฺโพ ไม่พึงเข�าไปนั�งใกล�  อญฺญตฺฺริ เวิ�น  อนุทฺฺทฺยาย จฺากควิามเอ็นด้  

อญฺญตฺฺริ เวิ�น  อนุกมฺปาย จฺากควิามอนุเคราะห์”  อิตฺิ ดังนี้  (ภควิตฺา) อันพระผู้้�มีพระ

ภาค  วิุตฺฺตฺํ ตฺรัสฺแล�วิ ฯ

 เพราะเหตฺุนั้น พระผู้้�มีพระภาคเจฺ�าตฺรัสฺพระดํารัสฺวิ่า “บุคคลผู้้�เห็นปานนี้ บัณฑิตฺไม่ควิร

เสฺพ ไม่ควิรคบ ไม่ควิรนั�งใกล� เวิ�นจฺากควิามเอ็นด้ เวิ�นจฺากควิามอนุเคราะห์”

 เตฺน เหตฺวิัตฺถะ  วิจฺนํ วิุตฺตฺกัมมะใน วิุตฺฺตฺํๆ กิตฺบทฺกัมมวิาจฺก  ภควิตฺา อนภิหิตฺกัตฺตฺา 

ใน วิุตฺฺตฺํ  “เอวิร้โป วิิเสฺสฺนะของ ปุคฺคโลๆ วิุตฺตฺกัมมะใน เสฺวิิตฺพฺโพ  ภชิตฺพฺโพ และ  
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ปยิรุปาสฺิตฺพฺโพ  เสฺวิิตฺพฺโพ ก็ดี  ภชิตฺพฺโพ ก็ดี  ปยิรุปาสฺิตฺพฺโพ ก็ดี กิตฺบทฺกัมมวิาจฺก  

ปณฺฑิเตฺน อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน เสฺวิิตฺพฺโพ  ภชิตฺพฺโพ และ ปยิรุปาสฺิตฺพฺโพ  น สฺามศัพทฺ์ 

ปฏฺิเสฺธิะใน เสฺวิิตฺพฺโพ  ภชิตฺพฺโพ และ ปยิรุปาสฺิตฺพฺโพ  อญฺญตฺฺร สฺองบทฺ กิริยาวิิเสฺสฺนะ

ใน เสฺวิิตฺพฺโพ  ภชิตฺพฺโพ และ ปยิรุปาสฺิตฺพฺโพ  อนุทฺฺทฺาย ก็ดี  อนุกมฺปาย ก็ดี อปาทฺาน

ใน  อญฺญตฺฺร”  อิตฺิศัพทฺ์ สฺร้ปะใน วิจฺนํ ฯ      

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

๔๐. ตฺสฺฺมา  สฺเจฺ  การุญฺญํ  ปฏฺิจฺฺจฺ  “อยํ  มํ  นิสฺฺสฺาย  สฺีลาทฺีหิ  วิฑฺฒิสฺฺสฺตฺีตฺิ  ตฺมฺหา   

ปุคฺคลา  กิญฺจฺิ  อปฺปจฺฺจฺาสฺึสฺนฺโตฺ  ตฺํ  สฺงฺคณฺหิตฺํุ  สฺกฺโกตฺิ,  อิจฺฺเจฺตฺํ  กุสฺลํ;  โน  เจฺ   

สฺกฺโกตฺิ,  เอกจฺริยํ  ทฺฬฺหํ  กยิรา  เอกีภาวิเมวิ  ถิรํ  กตฺฺวิา  สฺพฺพิริยาปเถสฺุ  เอกโก วิ 

วิิหเรยฺย ฯ

 ตฺสฺฺมา  สฺเจฺ  (ปุคฺคโล)  การุญฺญํ  ปฏฺิจฺฺจฺ  “อยํ  (ปุคฺคโล)  มํ  นิสฺฺสฺาย  สฺีลาทฺีหิ  (คุเณหิ)  วิฑฺฒิสฺฺสฺตฺีตฺิ   

(จฺินฺเตฺตฺฺวิา)  ตฺมฺหา  ปุคฺคลา  กิญฺจฺิ  (วิตฺฺถุํ)  อปฺปจฺฺจฺาสฺึสฺนฺโตฺ  ตฺํ  (ปุคฺคลํ)  สฺงฺคณฺหิตฺํุ  สฺกฺโกตฺิ,  

อิตฺิ  เอตฺํ  (สฺงฺคหณํ)  กุสฺลํ  (โหตฺิ);  โน  เจฺ  (ปุคฺคโล  ตฺํ  ปุคฺคลํ  สฺงฺคณฺหิตฺุํ)  สฺกฺโกตฺิ,  (ปุคฺคโล)   

เอกจฺริยํ  ทฺฬฺหํ  กยิรา  เอกีภาวิํ  เอวิ  ถิรํ  กตฺฺวิา  สฺพฺพิริยาปเถสฺุ  เอกโก วิ  วิิหเรยฺย ฯ

 ตฺสฺมา เพราะเหตฺุนั้น  สเจ ถ�าวิ่า  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ปฏิจฺจ อาศัยแล�วิ  การิุญฺญ ํ ซึ�ง

ควิามกรุณา  (จินฺเตฺตฺฺวิา) คิดแล�วิ  อิตฺิ วิ่า  “อยํ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนี้  นิสฺสาย อาศัย

แล�วิ  มํ ซึ�งเรา  วิฑฺฒิสฺสตฺิ จฺักเจฺริญ  สีลาทฺีหิ  (คุเณหิ) ด�วิยคุณ ทฺ. มีศีลเป็นตฺ�น”  

อิตฺิ ดังนี้  อปฺปจฺจาสึสนฺโตฺ ไม่หวิังเฉพาะอย้่  กิญฺจิ  (วิตฺฺถุุํ) ซึ�งวิัตฺถุอะไรๆ  ตฺมฺหา   

ปุคฺคลา จฺากบุคคลนั้น  สกฺโกตฺิ ย่อมอาจฺ  สงฺฺคณฺหิตฺุํ เพ่�ออันสฺงเคราะห์  ตฺํ  (ปุคฺคลํ) 

ซึ�งบุคคลนั้นไซร�,  เอตฺํ  (สงฺฺคหณํ) อ.การสฺงเคราะห์นั�น  กุสลํ เป็นควิามดี  (โหตฺิ) 

ย่อมเป็น  อิตฺิ ด�วิยประการฉะนี้,  เจ หากวิ่า  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  โน  สกฺโกตฺิ ย่อมไม่

อาจฺ  (สงฺฺคณฺหิตฺุํ) เพ่�ออันสฺงเคราะห์  (ตฺํ  ปุคฺคลํ) ซึ�งบุคคลนั้นไซร�,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล   

กยิริา พึงกระทฺํา  เอกจริิยํ ซึ�งการเทฺี�ยวิไปแห่งบุคคลผู้้�เดียวิ  ทฺฬฺหํ ให�มั�นคง  กตฺฺวิา 

ค่อวิ่า กระทฺําแล�วิ  เอกีภาวิํ  เอวิ ซึ�งควิามเป็นแห่งบุคคลคนเดียวินั�นเทฺียวิ  ถุิริํ ให�

มั�นคง  เอกโก วิ ผู้้�ผู้้�เดียวิเทฺียวิ  วิิหเริยฺย พึงอย้่  สพฺพิริิยาเปเถุส ุในอิริยาบถทฺั้งปวิง 

ทฺ. ฯ

 เพราะฉะนั้น ถ�าบุคคลอาศัยควิามกรุณา คิดวิ่า “บุคคลนี้อาศัยเราแล�วิจฺักเจฺริญด�วิยคุณ
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มีศีลเป็นตฺ�น” ดังนี้ ไม่หวิังวิัตฺถุอะไรตฺอบแทฺนจฺากบุคคลนั้น ย่อมอาจฺเพ่�อจฺะสฺงเคราะห์

บุคคลนั้นได�ไซร�, การสฺงเคราะห์นั�น เป็นกุศล ด�วิยประการฉะนี้, หากวิ่า บุคคลไม่

สฺามารถเพ่�อจฺะสฺงเคราะห์บุคคลนั้นได�ไซร�, บุคคลพึงทฺําควิามเป็นผู้้�เดียวิเทฺ่านั้นให�

มั�นคง พึงอย้่ผู้้�เดียวิเทฺ่านั้นในอิริยาบถทฺั้งปวิง

 ตฺสฺฺมา เหตฺวิัตฺถะ  สฺเจฺ ปริกัปปัตฺถะ  ปุคฺคโล สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน สฺกฺโกตฺิๆ อาขยาตฺบทฺ

กัตฺตฺุวิาจฺก  การุญฺญํ อวิุตฺตฺกัมมะใน ปฏฺิจฺฺจฺๆ ปุพพกาลกิริยาใน จฺินฺเตฺตฺฺวิา  “อยํ วิิเสฺสฺนะ 

ของ ปุคฺคโลๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน วิฑฺฒิสฺฺสฺตฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  มํ อวิุตฺตฺกัมมะใน  

นิสฺฺสฺายๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิฑฺฒิสฺฺสฺตฺิ  สฺีลาทฺีหิ วิิเสฺสฺนะของ คุเณหิๆ กรณะใน  

วิฑฺฒิสฺฺสฺตฺิ”  อิตฺิศัพทฺ์ อาการะใน จฺินฺเตฺตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อปฺปจฺฺจฺาสฺึสฺนฺโตฺ   

ตฺมฺหา วิิเสฺสฺนะของ ปุคฺคลาๆ อปาทฺานใน อปฺปจฺฺจฺาสฺึสฺนฺโตฺ  กิญฺจฺิ วิิเสฺสฺนะของ วิตฺฺถุํๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน อปฺปจฺฺจฺาสฺึสฺนฺโตฺๆ อัพภันตฺรกิริยาของ ปุคฺคโล  ตฺํ วิิเสฺสฺนะของ ปุคฺคลํๆ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน สฺงฺคณฺหิตฺุํๆ ตฺุมัตฺถสฺัมปทฺานใน สฺกฺโกตฺิ,  เอตฺํ วิิเสฺสฺนะของ สฺงฺคหณํๆ  

สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน โหตฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  อิตฺิศัพทฺ์ ปการัตฺถะ  กุสฺลํ วิิกตฺิกัตฺตฺาใน  

โหตฺิ;  เจฺศัพทฺ์ ปริกัปปัตฺถะ  ปุคฺคโล สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน สฺกฺโกตฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  

โนศัพทฺ์ ปฏฺิเสฺธิะใน สฺกฺโกตฺิ  ตฺํ วิิเสฺสฺนะของ ปุคฺคลํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน สฺงฺคณฺหิตฺุํๆ  

ตฺุมัตฺถสฺัมปทฺานใน สฺกฺโกตฺิ,  ปุคฺคโล สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน กยิรา และ วิิหเรยฺย  กยิรา ก็ดี   

วิิหเรยฺย ก็ดี อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  เอกจฺริยํ อวิุตฺตฺกัมมะใน กยิรา  ทฺฬฺหํ วิิกตฺิกัมมะใน 

กยิรา  เอวิศัพทฺ์ อวิธิารณะเข�ากับ เอกีภาวิํๆ อวิุตฺตฺกัมมะใน กตฺฺวิา  ถิรํ วิิกตฺิกัมมะใน 

กตฺฺวิาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิิหเรยฺย  สฺพฺพิริยาปเถสฺุ วิิสฺยาธิาระใน วิิหเรยฺย  เอวิศัพทฺ์ 

อวิธิารณะเข�ากับ เอกโกๆ วิิเสฺสฺนะของ ปุคฺคโล ฯ  

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

๔๑. กึการณา ?

 “กึการณา  (ปุคฺคโล  เอกจฺริยํ  ทฺฬฺหํ  กยิรา”  อิตฺิ  ปุจฺฺฉา) ?

 (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  (อิตฺิ) วิ่า  “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  (กยิริา) พึงกระทฺํา  (เอกจริิยํ)  

ซึ�งการเทฺี�ยวิไปแห่งบุคคลผู้้�เดียวิ  (ทฺฬฺหํ) ให�มั�น  กึการิณา เพราะเหตฺุอะไร”  (อิตฺิ) 

ดังนี้ ฯ
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 ถามวิ่า บุคคลพึงทฺําการเทฺี�ยวิไปแห่งบุคคลผู้้�เดียวิให�มั�น เพราะเหตฺุอะไร ?

 “ปุคฺคโล สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน กยิราๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  กึการณา เหตฺุใน กยิรา  เอกจฺริยํ 

อวิุตฺตฺกัมมะใน กยิรา  ทฺฬฺหํ วิิกตฺิกัมมะใน กยิรา”  อิตฺิศัพทฺ์ สฺร้ปะใน ปุจฺฺฉาๆ ลิงคัตฺถะฯ

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

๔๒. นตฺฺถุิ  พาเล  สหายตฺาตฺิ:  สฺหายตฺา  นาม  จฺ้ฬสฺีลํ  มชฺฌิมสฺีลํ  มหาสฺีลํ  ทฺสฺ   

กถาวิตฺฺถ้นิ  เตฺรสฺ  ธิ้ตฺงฺคคุณา  วิิปสฺฺสฺนาคุณา  จฺตฺฺตฺาโร  มคฺคา  จฺตฺฺตฺาริ  ผู้ลานิ   

ตฺิสฺฺโสฺ  วิิชฺชา  ฉ  อภิญฺญา,  อยํ  สฺหายตฺาคุโณ  พาลํ  นิสฺฺสฺาย  นตฺฺถีตฺิ ฯ

 “นตฺฺถิ  (หิ)  พาเล  สฺหายตฺาตฺิ  (วิิสฺฺสฺชฺชนํ) ฯ  

 “สฺหายตฺา  นาม  จฺ้ฬสฺีลํ  มชฺฌิมสฺีลํ  มหาสฺีลํ  ทฺสฺ  กถาวิตฺฺถ้นิ  เตฺรสฺ  ธิ้ตฺงฺคคุณา  วิิปสฺฺสฺนาคุณา  

จฺตฺฺตฺาโร  มคฺคา  จฺตฺฺตฺาริ  ผู้ลานิ  ตฺิสฺฺโสฺ  วิิชฺชา  ฉ  อภิญฺญา,  อยํ  สฺหายตฺาคุโณ  พาลํ  นิสฺฺสฺาย  

นตฺฺถีตฺิ  (อตฺฺโถ  ปณฺฑิเตฺน  เวิทฺิตฺพฺโพ) ฯ

 (วิิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก�  อิตฺิ วิ่า  “(หิ) เพราะวิ่า  สหายตฺา อ.คุณเคร่�องควิามเป็นแห่ง

สฺหาย  พาเล ในคนพาล  นตฺฺถุิ ย่อมไม่มี”  อิตฺิ ดังนี้ ฯ

 (อตฺฺโถุ) อ.อธิิบาย  อิตฺิ วิ่า  “จูฬสีลํ อ.จฺ้ฬศีล  มชฺฌิมสีลํ อ.มัชฌิมศีล  มหาสีลํ อ.มหา

ศีล  กถุาวิตฺฺถุูนิ อ.กถาวิัตฺถุ ทฺ.  ทฺส สฺิบ  ธิูตฺงฺฺคคุณา อ.ธิุดงค์คุณ ทฺ.  เตฺริส สฺิบสฺาม  

วิิปสฺสนาคุณา อ.วิิปัสฺสฺนาคุณ ทฺ.  มคฺคา อ.มรรค ทฺ.  จตฺฺตฺาโริ สฺี�  ผลานิ อ.ผู้ล ทฺ.  

จตฺฺตฺาริิ สฺี�  วิิชฺชา อ.วิิชชา ทฺ.  ตฺิสฺโส สฺาม  อภิญฺญา อ.อภิญญา ทฺ.  ฉ หก  สหายตฺา 

นาม ช่�อวิ่าคุณเคร่�องควิามเป็นแห่งสฺหาย,  อยํ  สหายตฺาคุโณ อ.คุณเคร่�องควิามเป็น

แห่งสฺหายนี้  นตฺฺถุิ ย่อมไม่มี  นิสฺสาย เพราะอาศัย  พาลํ ซึ�งชนพาล”  อิตฺิ ดังนี้   

(ปณฺฑิเตฺน) อันบัณฑิตฺ  เวิทฺิตฺพฺโพ พึงทฺราบ ฯ

 แก�วิ่า เพราะวิ่า คุณเคร่�องควิามเป็นสฺหายในคนพาล ย่อมไม่มี

 บัณฑิตฺพึงทฺราบอธิิบายวิ่า “จฺ้ฬศีล มัชฌิมศีล มหาศีล กถาวิัตฺถุ ๑๐ ธิุดงคุณ ๑๓ 

วิิปัสฺสฺนาคุณ มรรค ๔ ผู้ล ๔ วิิชชา ๓ อภิญญา ๖ ช่�อวิ่าคุณเคร่�องควิามเป็นสฺหาย, คุณ

เคร่�องควิามเป็นสฺหายนี้ ย่อมไม่มี เพราะอาศัยคนพาล”

   “หิศัพทฺ์ เหตฺุโชตฺกะ  สฺหายตฺา สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน นตฺฺถิๆ กิริยาบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  พาเล  

วิิสฺยาธิาระใน สฺหายตฺา”  อิตฺิศัพทฺ์ สฺร้ปะใน วิิสฺฺสฺชฺชนํๆ ลิงคัตฺถะ ฯ
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 “จฺ้ฬสฺีลํ ก็ดี  มชฺฌิมสฺีลํ ก็ดี  มหาสฺีลํ ก็ดี  กถาวิตฺฺถ้นิ ก็ดี  ธิ้ตฺงฺคุณา ก็ดี  วิิปสฺฺสฺนาคุณา 

ก็ดี  มคฺคา ก็ดี  ผู้ลานิ ก็ดี  วิิชฺชา ก็ดี  อภิญฺญา ก็ดี ลิงคัตฺถะ  นามศัพทฺ์ สฺัญญาโชตฺกะ

เข�ากับ สฺหายตฺาๆ วิิเสฺสฺนะของ จฺ้ฬสฺีลํ  มชฺฌิมสฺีลํ  มหาสฺีลํ  กถาวิตฺฺถ้นิ  ธิ้ตฺงฺคคุณา   

วิิปสฺฺสฺนาคุณา  มคฺคา  ผู้ลานิ  วิิชฺชา  อภิญฺญา,  ทฺสฺ วิิเสฺสฺนะของ กถาวิตฺฺถ้นิ  เตฺรสฺ  

วิิเสฺสฺนะของ ธิ้ตฺงฺคคุณา  จฺตฺฺตฺาโร วิิเสฺสฺนะของ มคฺคา  จฺตฺฺตฺาริ วิิเสฺสฺนะของ ผู้ลานิ  

ตฺิสฺฺโสฺ วิิเสฺสฺนะของ วิิชฺชา  ฉ วิิเสฺสฺนะของ อภิญฺญา,  อยํ วิิเสฺสฺนะของ สฺหายตฺาคุโณๆ 

สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน นตฺฺถิๆ กิริยาบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  พาลํ อวิุตฺตฺกัมมะใน นิสฺฺสฺายๆ สฺมาน-

กาลกิริยาใน นตฺฺถิ”  อิตฺิศัพทฺ์ สฺร้ปะใน อตฺฺโถๆ วิุตฺตฺกัมมะใน เวิทฺิตฺพฺโพๆ กิตฺบทฺ 

กัมมวิาจฺก  ปณฺฑิเตฺน อนภิหิตฺกัตฺตฺาใน เวิทฺิตฺพฺโพ ฯ

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

๔๓. เทฺสฺนาวิสฺาเน  อาคนฺตฺุกภิกฺขุ  โสฺตฺาปตฺฺตฺิผู้ลํ  ปตฺฺโตฺ ฯ  

 เทฺสนาวิสาเน ในกาลเป็นทฺี�สฺิ้นสฺุดลงรอบแห่งพระเทฺศนา  อาคนฺตฺุกภิกฺขุ อ.ภิกษุ- 

ผู้้�จฺรมา  ปตฺฺโตฺ บรรลุแล�วิ  โสตฺาปตฺฺตฺิผลํ ซึ�งโสฺดาปัตฺตฺิผู้ล ฯ

 เวิลาจฺบพระเทฺศนา ภิกษุผู้้�เป็นอาคันตฺุกะ บรรลุโสฺดาปัตฺตฺิผู้ล

 เทฺสฺนาวิสฺาเน กาลสฺัตฺตฺมีใน ปตฺฺโตฺ  อาคนฺตฺุกภิกฺขุ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน ปตฺฺโตฺๆ กิตฺบทฺกัตฺตฺุ-

วิาจฺก  โสฺตฺาปตฺฺตฺิผู้ลํ สฺัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺฺโตฺ ฯ

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

๔๔. อญฺเญปิ  พห้  โสฺตฺาปตฺฺตฺิผู้ลาทฺีนิ  ปาปุณึสฺุ ฯ

 อญฺเญปิ  พห้  (ชนา)  โสฺตฺาปตฺฺตฺิผู้ลาทฺีนิ  (อริยผู้ลานิ)  ปาปุณึสฺุ ฯ

 (ชนา) อ.ชน ทฺ.  พหู มาก  อญฺเญปิ แม�เหล่าอ่�น  ปาปุณึสุ บรรลุแล�วิ  (อริิยผลานิ) 

ซึ�งอริยผู้ล ทฺ.  โสตฺาปตฺฺตฺิผลาทฺีนิ มีโสฺดาปัตฺตฺิผู้ลเป็นตฺ�น ฯ 

 พวิกชนจฺํานวินมากแม�เหล่าอ่�น บรรลุอริยผู้ลมีโสฺดาปัตฺตฺิผู้ลเป็นตฺ�น

 อปิศัพทฺ์ อเปกขัตฺถะเข�ากับ อญฺเญๆ ก็ดี  พห้ ก็ดี วิิเสฺสฺนะของ ชนาๆ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน  

ปาปุณึสฺุๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  โสฺตฺาปตฺฺตฺิผู้ลาทฺีนิ วิิเสฺสฺนะของ อริยผู้ลานิๆ  

สฺัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุณึสฺุ ฯ
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๔๕. เทฺสฺนา  มหาชนสฺฺสฺ  สฺาตฺฺถิกา  อโหสฺีตฺิ ฯ

 เทฺสนา อ.พระเทฺศนา  สาตฺฺถุิกา เป็นเทฺศนาเป็นไปกับด�วิยวิาจฺาอันมีประโยชน์  อโหสิ 

ได�มีแล�วิ  มหาชนสฺส แก่มหาชน  อิตฺิ ดังนี้แล ฯ

 พระเทฺศนา ได�เป็นพระเทฺศนาเป็นไปกับด�วิยวิาจฺามีประโยชน์แก่มหาชน ดังนี้แล

 เทฺสฺนา สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน อโหสฺิๆ อาขยาตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  มหาชนสฺฺสฺ สฺัมปทฺานใน อโหสฺิ  

สฺาตฺฺถิกา วิิกตฺิกัตฺตฺาใน อโหสฺิ  อิตฺิศัพทฺ์ สฺมาปนะ ฯ

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

มหากสฺฺสฺปตฺฺเถรสฺฺสฺ  สฺทฺฺธิิวิิหาริกวิตฺฺถุ ฯ

มหากสฺฺสฺปตฺฺเถรสฺฺสฺ  สฺทฺฺธิิวิิหาริกวิตฺฺถุ  (นิฏฺฺ�ิิตฺํ) ฯ

สทฺฺธิิวิิหาริิกวิตฺฺถุุ อ.เร่�องแห่งสฺัทฺธิิวิิหาริก  มหากสฺสปตฺฺเถุริสฺส ของพระมหากัสฺสฺปะผู้้�เถระ  

(นิฏฺิตฺํ) จฺบแล�วิ ฯ

สฺทฺฺธิิวิิหาริกวิตฺฺถุ สฺุทฺธิกัตฺตฺาใน นิฏฺฺ�ิิตฺํๆ กิตฺบทฺกัตฺตฺุวิาจฺก  มหากสฺฺสฺปตฺฺเถรสฺฺสฺ 

สฺามีสฺัมพันธิะใน สฺทฺฺธิิวิิหาริกวิตฺฺถุ ฯ 

จบเรื่องสฺัทฺธิิวิหิารกิของพระมหากัสฺสฺปเถระ
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วิิเคราะห์ศััพท์ฺกิตฺก์ สฺมาสฺ และตัฺทฺธิิตฺ

มหากสฺฺสฺปตฺฺเถโร   

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 ๑.	 มห์ากัสฺสโป็		จ		โส		เถโร		จาติ		มห์ากัสฺสป็ตฺเถโร.	(มห์ากัสฺสป็	+	เถร)	วิิเสสนุตตรบุท- 

กัมมธารยสมาส

	 	 มห์ากัสฺสโป็		จ	อ.พระมห์ากััสสป็ะด้้วิย		โส	อ.พระมห์ากััสสป็ะนั�น		เถโร		จ	เป็็นพระเถระด้้วิย		

อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		มห์ากัสฺสป็ตฺเถโร	ชื่่�อวิ�ามห์ากัสฺสป็ตฺเถร.	(พระมห์ากััสสป็ะผู้่้เถระ,	พระมห์ากััสสป็เถระ)	

สฺทฺฺธิิวิิหาริกวิตฺฺถุ

	 เป็็นฉััฏฐีีตัป็ป็ุริสสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 ๒.	 สทฺธิวิิห์าริกัสฺส		วิตฺถุ		สทฺธิวิิห์าริกัวิตฺถุ.	(สทฺธิวิิห์าริกั	+	วิตฺถุ)	ฉััฏฐีีตัป็ป็ุริสสมาส

	 	 วิตฺถุ	อ.เร่�อง		สทฺธิวิิห์าริกัสฺส	แห์�งสัทธิวิิห์าริกั		สทฺธิวิิห์าริกัวิตฺถุ	ชื่่�อวิ�าสทฺธิวิิห์าริกัวิตฺถุ.	(เร่�อง

สัทธิวิิห์าริกั)	

ปฏิยาทฺิตฺภาโวิ

	 เป็็นฉััฏฐีีตัป็ป็ุริสสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 ป็ฏิยาทิตานํ		ภาโวิ		ป็ฏิยาทิตภาโวิ.	(ป็ฏิยาทิต	+	ภาวิ)

	 ภาโวิ	อ.ควิามเป็็น		(เตน		ภิกัฺขุนา)		ป็ฏิยาทิตานํ		(มุโขทกัทนฺตกัฏฺฐีานํ)	แห์�งนํ�าเป็็นเคร่�องชื่ําระซึ�งห์น้า

และไม้เป็็นเคร่�องชื่ําระซึ�งฟััน	ท.	อันภิกัษุุนั�น	ตระเตรียมแล้วิ		ป็ฏิยาทิตภาโวิ	ชื่่�อวิ�าป็ฏิยาทิตภาวิ.	(ควิามที�นํ�าล้าง

ห์น้าและไม้ชื่ําระฟัันถ่กัตระเตรียมแล้วิ)

มุโขทฺกทฺนฺฺตฺกฏฺ€านฺิ

	 เป็็นอิตรีตรโยคทวิันทสมาส	โด้ยมีทุติยาตัป็ป็ุริสสมาส	และทุติยาตัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคราะห์์ด้ังนี�

	 ๑.	 มุขํ		โธวินํ		อุทกัํ		มุโขทกัํ.	(มุข	+	อุทกั)	ทุติยาตัป็ป็ุริสสมาส

	 	 อุทกัํ	อ.นํ�า		โธวินํ	เป็็นเคร่�องชื่ําระ		มุขํ	ชื่ึ�งห์น้า		มุโขทกัํ	ชื่่�อวิ�ามุโขทกั.	(นํ�าล้างห์น้า)

	 ๒.	 ทนฺตานิ		โธวินํ		กัฏฺ€ํ		ทนฺตกัฏฺ€ํ.	(ทนฺต	+	กัฏฺ€)	ทุติยาตัป็ป็ุริสสมาส

	 	 กัฏฺ€ํ	อ.ไม้		โธวินํ	เป็็นเคร่�องชื่ําระ		ทนฺตานิ	ซึ�งฟััน	ท.		ทนฺตกัฏฺ€ํ	ชื่่�อวิ�าทนฺตกัฏฺ€.	(ไม้ชื่ําระฟััน)
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	 ๓.	 มุโขทกัญฺจ		ทนฺตกัฏฺ€ญฺจ		มุโขทกัทนฺตกัฏฺ€านิ.	(มุโขทกั	+	ทนฺตกัฏฺ€)	อิตรีตรโยคทวิันทสมาส

	 	 มุโขทกัํ		จ	อ.นํ�าเป็็นเคร่�องชื่ําระซึ�งห์น้าด้้วิย		ทนฺตกัฏฺ€ํ		จ	อ.ไม้เป็็นเคร่�องชื่ําระซึ�งฟัันด้้วิย		อิติ	

เพราะเห์ตุนั�น		มุโขทกัทนฺตกัฏฺ€านิ	ชื่่�อวิ�ามุโขทกัทนฺตกัฏฺ€.	(นํ�าล้างห์น้าและไม้ชื่ําระฟััน)

  

ปาทฺโธิวินฺนฺหานฺาทฺิกาโล

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส	 โด้ยมีฉััฏฐีีตัป็ป็ุริสสมาส	 อิตรีตรโยคทวิันทสมาส	 และฉััฏฐีีทวิิป็ท- 

ตุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส	มีวิิเคราะห์์ด้ังนี�

	 ๑.	 ป็าทานํ		โธวินํ		ป็าทโธวินํ.	(ป็าท	+	โธวิน)	ฉััฏฐีีตัป็ป็ุริสสมาส

	 	 โธวินํ	อ.กัาลเป็็นที�ล้าง		ป็าทานํ	ซึ�งเท้า	ท.		ป็าทโธวินํ	ชื่่�อวิ�าป็าทโธวิน.	(กัาลเป็็นที�ล้างเท้า)

	 ๒	 ป็าทโธวินญฺจ		นห์านญฺจ		ป็าทโธวินนห์านานิ.	(ป็าทโธวิน	+	นห์าน)	อิตรีตรโยคทวิันทสมาส

	 	 ป็าทโธวินํ		จ	อ.กัาลเป็็นที�ล้างซึ�งเท้าด้้วิย		นห์านํ		จ	อ.กัาลเป็็นที�อาบุด้้วิย		ป็าทโธวินนห์านานิ	

ชื่่�อวิ�าป็าทโธวินนห์าน.	(กัาลเป็็นที�ล้างเท้าและกัาลเป็็นที�อาบุ)

	 ๓.		 ป็าทโธวินนห์านานิ		อาทิ		ยสฺสาติ		ป็าทโธวินนห์านาทิ,		กัาโล.	(ป็าทโธวินนห์าน	+	อาทิ)	ฉััฏฐีี-

ทวิิป็ทตุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส

	 	 ป็าทโธวินนห์านานิ	อ.กัาลเป็็นที�ล้างซึ�งเท้าและกัาลเป็็นที�อาบุ	ท.		อาทิ	เป็็นต้น		ยสฺส		(กัาลสฺส)	

แห์�งกัาลใด้		(อตฺถิ)	มีอย่�		อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		(โส		กัาโล)	อ.กัาลนั�น		ป็าทโธวินนห์านาทิ	ชื่่�อวิ�าป็าทโธวิน- 

นห์านาทิ	(มีกัาลเป็็นที�ล้างเท้าและกัาลเป็็นที�อาบุเป็็นต้น),	ได้้แกั�กัาล.

	 ๔.	 ป็าทโธวินนห์านาทิ		จ		โส		กัาโล		จาติ		ป็าทโธวินนห์านาทิกัาโล.	(ป็าทโธวินนห์านาทิ	+	กัาล)	

วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ป็าทโธวินนห์านาทิ	อ.มีกัาลเป็็นที�ล้างซึ�งเท้าและกัาลเป็็นที�อาบุเป็็นต้นด้้วิย		โส	อ.มีกัาลเป็็นที�ล้าง

ซึ�งเท้าและกัาลเป็็นที�อาบุเป็็นต้นนั�น	 	 กัาโล	 	 จ	 เป็็นกัาลด้้วิย	 	 อิติ	 เพราะเห์ตุนั�น	 	 ป็าทโธวินนห์านาทิกัาโล	 

ชื่่�อวิ�าป็าทโธวินนห์านาทิกัาล.	(กัาลมีกัาลเป็็นที�ล้างเท้าและกัาลเป็็นที�อาบุเป็็นต้น)	 	

นฺิจฺจกาโล

	 เป็็นทุติยาตัป็ป็ุริสสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 นิจฺจํ		กัาโล		นิจฺจกัาโล.	(นิจฺจ	+	กัาล)

	 กัาโล	อ.กัาล		นิจฺจํ	เป็็นนิตย์		นิจฺจกัาโล	ชื่่�อวิ�านิจฺจกัาล.	(กัาลเป็็นนิตย์,	นิจกัาล)
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นฺหาโนฺทฺกํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคราะห์์วิ�า	

	 นห์านญฺจ		ตํ		อุทกัญฺจาติ		นห์าโนทกัํ.	(นห์าน	+	อุทกั)

	 นห์านํ		จ	อ.เป็็นเคร่�องอาบุด้้วิย		ตํ	อ.เป็็นเคร่�องอาบุนั�น		อุทกัํ		จ	เป็็นนํ�าด้้วิย		อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		

นห์าโนทกัํ	ชื่่�อวิ�านห์าโนทกั.	(นํ�าเป็็นเคร่�องอาบุ)

ปิฏฺ€โิกฏฺ€กํ

	 เป็็นอมาทิป็รตัป็ป็ุริสสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 โกัฏฺ€กัสฺส		ป็ิฏฺ€ิ		ป็ิฏฺ€โิกัฏฺ€โกั.	(ป็ิฏฺ€ิ	+	โกัฏฺ€กั)

	 ป็ิฏฺ€ิ	อ.ห์ลัง		โกัฏฺ€กัสฺส	แห์�งซุ้ม		ป็ิฏฺ€โิกัฏฺ€กัํ	ชื่่�อวิ�าป็ิฏฺฐีิโกัฏฺ€กั.	(ห์ลังซุ้ม)

อุทฺกตฺาปนฺภาชนฺํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส	โด้ยมีฉััฏฐีีตัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคราะห์์ด้ังนี�

	 ๑.	 อุทกัสฺส		ตาป็นํ		อุทกัตาป็นํ.	(อุทกั	+	ตาป็น)	ฉััฏฐีีตัป็ป็ุริสสมาส

	 	 อุทกัสฺส		ตาป็นํ	อ.เป็็นเคร่�อง	ยังนํ�า	ให์้ร้อน		อุทกัตาป็นํ	ชื่่�อวิ�าอุทกัตาป็น.	(เป็็นเคร่�องทํานํ�าให์้

ร้อน)

	 ๒.	 อุทกัตาป็นญฺจ		ตํ		ภาชื่นญฺจาติ		อุทกัตาป็นภาชื่นํ.	 (อุทกัตาป็น	+	ภาชื่น)	วิิเสสนบุุพพบุท- 

กัมมธารยสมาส

	 	 อุทกัตาป็นํ		จ	อ.เป็็นเคร่�องยังนํ�าให์้ร้อนด้้วิย		ตํ	อ.เป็็นเคร่�องยังนํ�าให์้ร้อนนั�น		ภาชื่นํ		จ	เป็็น

ภาชื่นะด้้วิย		อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		อุทกัตาป็นภาชื่นํ	ชื่่�อวิ�าอุทกัตาป็นภาชื่น.	(ภาชื่นะเป็็นเคร่�องทํานํ�าให์้ร้อน)

นาฬิมตฺตํ,  อุทกํ

	 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทตุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 นาฬิ		มตฺตา		ยสฺสาติ		นาฬิมตฺตํ,		อุทกัํ.	(นาฬิ	+	มตฺตา)

	 นาฬิิ	อ.ทะนาน		มตฺตา	เป็็นป็ระมาณ		ยสฺส		(อุทกัสฺส)	แห์�งนํ�าใด้		(อตฺถิ)	มีอย่�		อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		

(ตํ		อุทกัํ)	อ.นํ�านั�น		นาฬิมตฺตํ	ชื่่�อวิ�านาฬิมตฺต	(มีทะนานเป็็นป็ระมาณ,	สักัวิ�าทะนาน),	ได้้แกั�นํ�า.
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สฺายณฺหสฺมโย

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส	โด้ยมีอมาทิป็รตัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคราะห์์ด้ังนี�

	 ๑.	 อห์สฺส		สายํ		สายณฺห์ํ.	(สายํ	+	อห์)	อมาทิป็รตัป็ป็ุริสสมาส

	 	 สายํ	อ.เป็็นที�สิ�นไป็		อห์สฺส	แห์�งวิัน		สายณฺห์ํ	ชื่่�อวิ�าสายณฺห์.	(เป็็นที�สิ�นไป็แห์�งวิัน)

	 ๒.	 สายณฺโห์		จ		โส		สมโย		จาติ		สายณฺห์สมโย.	(สายณฺห์	+	สมย)	วิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารย-

สมาส

	 	 สายณฺโห์		จ	อ.เป็็นที�สิ�นไป็แห์�งวิันด้้วิย		โส	อ.เป็็นที�สิ�นไป็แห์�งวิันนั�น		สมโย		จ	เป็็นสมัยด้้วิย		

อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		สายณฺห์สมโย	ชื่่�อวิ�าสายณฺห์สมย.	(สมัยเป็็นที�สิ�นไป็แห์�งวิัน,	เวิลาเย็น)

อคฺคิสาลา

	 เป็็นฉััฏฐีีตัป็ป็ุริสสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 อคฺคิสฺส		สาลา		อคฺคิสาลา.	(อคฺคิ	+	สาลา)

	 สาลา	อ.โรง		อคฺคิสฺส	แห์�งไฟั		อคฺคิสาลา	ชื่่�อวิ�าอคฺคิสาลา.	(โรงไฟั)

ตฺุจฺฉภาโวิ

	 เป็็นฉััฏฐีีตัป็ป็ุริสสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 ตุจฺฉัสฺส		ภาโวิ		ตุจฺฉัภาโวิ.	(ตุจฺฉั	+	ภาวิ)

	 ภาโวิ	อ.ควิามเป็็น		ตุจฺฉัสฺส		(ภาชื่นสฺส)	แห์�งภาชื่นะเป็ล�า		ตุจฺฉัภาโวิ	ชื่่�อวิ�าตุจฺฉัภาวิ.	(ควิามที�ภาชื่นะ

เป็็นของเป็ล�า)

ตฺุจฺฉภาชนฺํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 ตุจฺฉัญฺจ		ตํ		ภาชื่นญฺจาติ		ตุจฺฉัภาชื่นํ.	(ตุจฺฉั	+	ภาชื่น)

	 ตุจฺฉัํ		จ	อ.เป็ล�าด้้วิย		ตํ	อ.เป็ล�านั�น		ภาชื่นํ		จ	เป็็นภาชื่นะด้้วิย		อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		ตุจฺฉัภาชื่นํ	 

ชื่่�อวิ�าตุจฺฉัภาชื่น.	(ภาชื่นะเป็ล�า)

อุทกมตฺตํ,  การณํํ 

	 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทตุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า
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	 อุทกัํ		มตฺตา		ยสฺสาติ		อุทกัมตฺตํ,		กัารณํ.	(อุทกั	+	มตฺตา)

	 อุทกัํ	อ.นํ�า		มตฺตา	เป็็นป็ระมาณ		ยสฺส		(กัารณสฺส)	แห์�งเห์ตุใด้		(อตฺถิ)	มีอย่�		อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		

(ตํ		กัารณํ)	อ.เห์ตุนั�น		อุทกัมตฺตํ	ชื่่�อวิ�าอุทกัมตฺต	(มีนํ�าเป็็นป็ระมาณ,	สักัวิ�านํ�า),	ได้้แกั�เห์ตุ.	

อุปฏฺ€ากกุลํ

	 เป็็นฉััฏฐีีตัป็ป็ุริสสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 อุป็ฏฺ€ากัสฺส		กัุลํ		อุป็ฏฺ€ากักัุลํ.	(อุป็ฏฺ€ากั	+	กัุล)

	 กัุลํ	อ.ตระกั่ล		อุป็ฏฺ€ากัสฺส	แห์�งอุป็ัฏฐีากั		อุป็ฏฺ€ากักัุลํ	ชื่่�อวิ�าอุป็ฏฺ€ากักัุล.	(ตระกั่ลอุป็ัฏฐีากั)

อผาสฺุกํ

	 เป็็นนนิบุาตบุุพพบุทกััมมธารยสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 น		ผู้าสุกัํ		อผู้าสุกัํ.	(น	+	ผู้าสุกั)

	 ผู้าสุกัํ	อ.ควิามผู้าสุกั		น	ห์ามิได้้		อผู้าสุกัํ	ชื่่�อวิ�าอผู้าสุกั.	(ควิามไม�ผู้าสุกั)

วิุตฺฺตฺนฺิยาโม

	 เป็็นฉััฏฐีีตัป็ป็ุริสสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 วิุตฺตสฺส		นิยาโม		วิุตฺตนิยาโม.	(วิุตฺต	+	นิยาม)

	 นิยาโม	อ.ทํานอง		(เตน		ภิกัฺขุนา)		วิุตฺตสฺส		(วิจนสฺส)	แห์�งคํา	อันภิกัษุุนั�น	กัล�าวิแล้วิ		วิุตฺตนิยาโม	

ชื่่�อวิ�าวิุตฺตนิยาม.	(ทํานองที�ภิกัษุุนั�นกัล�าวิแล้วิ)

อนฺตรามคฺคํ

	 เป็็นนิบุาตบุุพพกัะ	อัพยยีภาวิสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 มคฺคสฺส		อนฺตรา		อนฺตรามคฺคํ.	(อนฺตรา	+	มคฺค)

	 อนฺตรา	ในระห์วิ�าง		มคฺคสฺส	แห์�งห์นทาง		อนฺตรามคฺคํ	ชื่่�อวิ�าอนฺตรามคฺค.	(ระห์วิ�างทาง)

คตฏฺ€านํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า
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	 คตญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		คตฏฺ€านํ.	(คต	+	€าน)

	 คตํ		จ	อ.เป็็นที�ไป็แล้วิด้้วิย		ตํ	อ.เป็็นที�ไป็แล้วินั�น		€านํ		จ	เป็็นที�ด้้วิย		อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		คตฏฺ€านํ	

ชื่่�อวิ�าคตฏฺ€าน.	(ที�เป็็นที�ไป็แล้วิ)

	 ห์ร่อเป็็นฉััฏฐีีตัป็ป็ุริสสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 คตสฺส		€านํ		คตฏฺ€านํ.	(คต	+	€าน)

	 €านํ	อ.ที�		คตสฺส		(อตฺตโน)	แห์�งตน	ผู้่้ไป็แล้วิ		คตฏฺ€านํ	ชื่่�อวิ�าคตฏฺ€าน.	(ที�แห์�งตนไป็แล้วิ)

สฺุขุมวิตฺฺถํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 สุขุมญฺจ		ตํ		วิตฺถญฺจาติ		สุขุมวิตฺถํ.	(สุขุม	+	วิตฺถ)

	 สุขุมํ		จ	อ.เน่�อละเอียด้ด้้วิย		ตํ	อ.เน่�อละเอียด้นั�น		วิตฺถํ		จ	เป็็นผู้้าด้้วิย		อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		สุขุม-

วิตฺถํ	ชื่่�อวิ�าสุขุมวิตฺถ.	(ผู้้าเน่�อละเอียด้)	

คตทหโร

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 คโต		จ		โส		ทห์โร		จาติ		คตทห์โร.	(คต	+	ทห์ร)

	 คโต	 	 จ	 อ.ผู้่้ไป็แล้วิด้้วิย	 	 โส	 อ.ผู้่้ไป็แล้วินั�น	 	 ทห์โร	 	 จ	 เป็็นภิกัษุุห์นุ�มด้้วิย	 	 อิติ	 เพราะเห์ตุนั�น		 

คตทห์โร	ชื่่�อวิ�าคตทห์ร.	(ภิกัษุุห์นุ�มผู้่้ไป็แล้วิ)

นฺิวิาสฺนฺปารุปนฺํ

	 เป็็นสมาห์ารทวิันทสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 นิวิาสนญฺจ		ป็ารุป็นญฺจ		นิวิาสนป็ารุป็นํ.	(นิวิาสน	+	ป็ารุป็น)

	 นิวิาสนํ		จ	อ.ผู้้าเป็็นเคร่�องนุ�งด้้วิย		ป็ารุป็นํ		จ	อ.ผู้้าเป็็นเคร่�องห์�มด้้วิย		นิวิาสนป็ารุป็นํ	ชื่่�อวิ�านิวิาสน-	

ป็ารุป็น.	(ผู้้านุ�งและผู้้าห์�ม)

มุสาวาที,  ปุคฺคโล

	 เป็็นกััตตุร่ป็,	ตัสสีลสาธนะ	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 มุสา		วิทติ		สีเลนาติ		มุสาวิาที,		ป็ุคฺคโล.	(มุสาสทฺท่ป็ป็ท	+	วิท		วิิยตฺติยํ		วิาจายํ	ในกัารพ่ด้ชื่ัด้	

+	ณีป็ัจจัย)	
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	 (โย		ป็ุคฺคโล)	อ.บุุคคลใด้		วิทติ	ย�อมกัล�าวิ		มุสา	เท็จ		สีเลน	โด้ยป็กัติ		อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		(โส		

ป็ุคฺคโล)	อ.บุุคคลนั�น		มุสาวิาที	ชื่่�อวิ�ามุสาวิาที	(ผู้่้กัล�าวิเท็จโด้ยป็กัติ,	ผู้่้มักักัล�าวิเท็จ),	ได้้แกั�บุุคคล.

ภตฺฺตฺมุฏฺ€ิ

	 เป็็นฉััฏฐีีตัป็ป็ุริสสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 ภตฺตสฺส		มุฏฺ€ิ		ภตฺตมุฏฺ€ิ.	(ภตฺต	+	มุฏฺ€ิ)

	 มุฏฺ€ิ	อ.กัํา		ภตฺตสฺส	แห์�งภัตร		ภตฺตมุฏฺ€ิ	ชื่่�อวิ�าภตฺตมุฏฺ€ิ.	(กัําแห์�งภัตร)

ภุตฺฺตฺการณํ

	 เป็็นฉััฏฐีีตัป็ป็ุริสสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 ภุตฺตสฺส		กัารณํ		ภุตฺตกัารณํ.	(ภุตฺต	+	กัารณ)

	 กัารณํ	อ.เห์ตุ		(มยา)		ภุตฺตสฺส		(ภตฺตสฺส)	แห์�งภัตร	อันเรา	ฉัันแล้วิ		ภุตฺตกัารณํ	ชื่่�อวิ�าภุตฺตกัารณ.	

(เห์ตุแห์�งภัตรที�เราฉัันแล้วิ)

กตฺตพฺฺพฺยุุตฺตกํ,  กมฺมํ

	 เป็็นจตุตถีตัป็ป็ุริสสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 กัตฺตพฺพสฺส		ยุตฺตกัํ		กัตฺตพฺพยุตฺตกัํ,		กัมฺมํ.	(กัตฺตพฺพ	+	ยุตฺตกั)

	 (กัมฺมํ)	อ.กัรรม		ยุตฺตกัํ	อันควิรแล้วิ		(มยา)		กัตฺตพฺพสฺส		(กัมฺสฺส)		(แกั�กัรรม	อันเรา	พึงกัระทํา		

กัตฺตพฺพยุตฺตกัํ	ชื่่�อวิ�ากัตฺตพฺพยุตฺตกั	(ควิรแกั�กัรรมที�เราควิรทํา),	ได้้แกั�กัรรม.

 

ปริโภคภาชนาทีนิ,  ภาชนานิ

	 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทตุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส	 โด้ยมีวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาสอย่�ภายใน	 มีวิิเคราะห์์

ด้ังนี�

	 ๑.	 ป็ริโภโค		จ		โส		ภาชื่นญฺจาติ		ป็ริโภคภาชื่นํ.	(ป็ริโภค	+	ภาชื่น)	วิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารย-

สมาส

	 	 ป็ริโภโค		จ	อ.เป็็นที�บุริโภคด้้วิย		โส	อ.เป็็นที�บุริโภคนั�น		ภาชื่นํ		จ	เป็็นภาชื่นะด้้วิย		อิติ	เพราะ

เห์ตุนั�น		ป็ริโภคภาชื่นํ	ชื่่�อวิ�าป็ริโภคภาชื่น.	(ภาชื่นะเป็็นที�บุริโภค)

	 ๒.	 ป็ริโภคภาชื่นํ		อาทิ		เยสนฺติ		ป็ริโภคภาชื่นาทีนิ,		ภาชื่นานิ.	 (ป็ริโภคภาชื่น	+	อาทิ)	ฉััฏฐีี- 
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ทวิิป็ทตุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส	

	 	 ป็ริโภคภาชื่นํ	อ.ภาชื่นะเป็็นที�บุริโภค		อาทิ	เป็็นต้น		เยสํ		(ภาชื่นานํ)	แห์�งภาชื่นะ	ท.	เห์ล�าใด้		

(อตฺถิ)	มีอย่�		อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		(ตานิ		ภาชื่นานิ)	อ.ภาชื่นะ	ท.	เห์ล�านั�น		ป็ริโภคภาชื่นาทีนิ	ชื่่�อวิ�าป็ริโภค- 

ภาชื่นาทิ	(มีภาชื่นะเป็็นที�บุริโภคเป็็นต้น),	ได้้แกั�ภาชื่นะ.	

โอวาทมตฺตํ,  การณํํ

	 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทตุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 โอวิาโท		มตฺตา		ยสฺสาติ		โอวิาทมตฺตํ,		กัารณํ.	(โอวิาท	+	มตฺตา)

	 โอวิาโท	อ.โอวิาท		มตฺตา	เป็็นป็ระมาณ		ยสฺส		(กัารณสฺส)	แห์�งเห์ตุใด้		(อตฺถิ)	มีอย่�		อิติ	เพราะ

เห์ตุนั�น		(ตํ		กัารณํ)	อ.เห์ตุนั�น		โอวิาทมตฺตํ	ชื่่�อวิ�าโอวิาทมตฺต	(มีโอวิาทเป็็นป็ระมาณ,	สักัวิ�าโอวิาท),	ได้้แกั�

เห์ตุ.

อปรภาโค

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 อป็โร		จ		โส		ภาโค		จาติ		อป็รภาโค.	(อป็ร	+	ภาค)

	 อป็โร		จ	อ.อ่�นอีกัด้้วิย		โส	อ.อ่�นอีกันั�น		ภาโค		จ	เป็็นส�วินด้้วิย		อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		อป็รภาโค	 

ชื่่�อวิ�าอป็รภาค.	(ส�วินอ่�นอีกั)

ทฺฏฺ€ุกาโม,  ภิกฺขุ

	 เป็็นจตุตถีตัป็ป็ุริสสมาส,	เป็็นกัิตันตสมาส,	กััตตุร่ป็,	กััตตุสาธนะ	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 ทฏฺ€ุํ		กัาเมตีติ		ทฏฺ€ุกัาโม,		ภิกัฺขุ.	(ทฏฺ€ุํสทฺท่ป็ป็ท	+	กัมุ		กันฺติยํ	ในควิามใคร�	+	ณป็ัจจัย)

	 (โย		ภิกัฺขุ)	อ.ภิกัษุุใด้		กัาเมติ	ย�อมใคร�		ทฏฺ€ุํ	เพ่�ออันเฝ้า		อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		(โส		ภิกัฺขุ)	อ.ภิกัษุุ

นั�น		ทฏฺ€ุกัาโม	ชื่่�อวิ�าทฏฺ€ุกัาม	(ผู้่้ใคร�เพ่�อจะเฝ้า),	ได้้แกั�ภิกัษุุ.	

หิมวินฺฺตฺปฺปเทฺโสฺ

	 เป็็นฉััฏฐีีตัป็ป็ุริสสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 ห์ิมวินฺตสฺส		ป็เทโส		ห์ิมวินฺตป็ฺป็เทโส.	(ห์ิมวินฺต	+	ป็เทส)

	 ป็เทโส	อ.ป็ระเทศ		ห์ิมวินฺตสฺส	แห์�งป็่าห์ิมพานต์		ห์ิมวินฺตป็ฺป็เทโส	ชื่่�อวิ�าห์ิมวินฺตป็ฺป็เทส.	(ป็ระเทศแห์�ง

ป็่าห์ิมพานต์)



479วรรค] ๒. เรื่่�องสััทธิิวิิหารื่ิกของพรื่ะมหากัสัสัปเถรื่ะ

สฺิงฺฺคิลสกุโณํ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 สิงฺคิโล		จ		โส		สกัุโณ		จาติ		สิงฺคิลสกัุโณ.	(สิงฺคิล	+	สกัุณ)

	 สิงฺคิโล		จ	อ.ขมิ�นด้้วิย		โส	อ.ขมิ�นด้้วิย		สกัุโณ		จ	เป็็นนกัด้้วิย		อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		สิงฺคิลสกัุโณ	

ชื่่�อวิ�าสิงฺคิลสกัุณ.	(นกัขมิ�น)

หตฺฺถปาทฺา

	 เป็็นอิตรีตรโยคทวิันทสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 ห์ตฺโถ		จ		ป็าโท		จ		ห์ตฺถป็าทา.	(ห์ตฺถ	+	ป็าท)

	 ห์ตฺโถ		จ	อ.ม่อด้้วิย		ป็าโท		จ	อ.เท้าด้้วิย		ห์ตฺถป็าทา	ชื่่�อวิ�าห์ตฺถป็าท.	(ม่อและเท้า)

ปกาเสตุกาโม,  มกฺกโฏ

	 เป็็นจตุตถีตัป็ป็ุริสสมาส,	เป็็นกัิตันตสมาส,	กััตตุร่ป็,	กััตตุสาธนะ	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 ป็กัาเสตุํ		กัาเมตีติ		ป็กัาเสตุกัาโม,		มกัฺกัโฏ.	(ป็กัาเสตุํสทฺท่ป็ป็ท	+	กัมุ		กันฺติยํ	ในควิามใคร�	+	ณ

ป็ัจจัย)

	 (โย		มกัฺกัโฏ)	อ.ลิงใด้		กัาเมติ	ย�อมใคร�		ป็กัาเสตุํ	เพ่�ออันป็ระกัาศ		อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		(โส		มกัฺกัโฏ)	

อ.ลิงนั�น		ป็กัาเสตุกัาโม	ชื่่�อวิ�าป็กัาเสตุกัาม	(ผู้่้ใคร�เพ่�อจะป็ระกัาศ),	ได้้แกั�ลิง.

อนวฏฺ€ิตจิตฺโต,  ปุคฺคโล  

	 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทตุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส	โด้ยมีนนิบุาตบุุพพบุทกััมมธารยสมาส	มีวิิเคราะห์์ด้ังนี�	

	 ๑.	 น		อวิฏฺ€ิตํ		อนวิฏฺ€ิตํ,		จิตฺตํ.	(น	+	อวิฏฺ€ิต)	นนิบุาตบุุพพบุทกััมมธารยสมาส

	 	 (จิตฺตํ)	อ.จิต		อวิฏฺ€ิตํ	อันตั�งมั�น		น	ห์ามิได้้		อนวิฏฺ€ิตํ	ชื่่�อวิ�าอนวิฏฺ€ิต	(อันไม�ตั�งมั�น),	ได้้แกั�จิต.

	 ๓.	 อนวิฏฺ€ิตํ		จิตฺตํ		ยสฺสาติ		อนวิฏฺ€ิตจิตฺโต,		ป็ุคฺคโล.	(อนวิฏฺ€ิต	+	จิตฺต)	ฉััฏฐีีทวิิป็ทตุลยาธิ-

กัรณพห์ุพพีห์ิสมาส

	 	 จิตฺตํ	อ.จิต		อนวิฏฺ€ิตํ	อันไม�ตั�งมั�น		ยสฺส		(ป็ุคฺคลสฺส)	แห์�งบุุคคลใด้		(อตฺถิ)	มีอย่�		อิติ	เพราะ

เห์ตุนั�น		(โส		ป็ุคฺคโล)	อ.บุุคคลนั�น		อนวิฏฺ€ิตจิตฺโต	ชื่่�อวิ�าอนวิฏฺ€ิตจิตฺต	(ผู้่้มีจิตอันไม�ตั�งมั�น),	ได้้แกั�บุุคคล.
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ลหุจิตฺโต,  ปุคฺคโล

	 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทตุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 ลห์ุ		จิตฺตํ		ยสฺสาติ		ลห์ุจิตฺโต,		ป็ุคฺคโล.	(ลห์ุ	+	จิตฺต)

	 จิตฺตํ	อ.จิต		ลห์ุ	เบุา		ยสฺส		(ป็ุคฺคลสฺส)	แห์�งบุุคคลใด้		(อตฺถิ)	มีอย่�		อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		(โส		

ป็ุคฺคโล)	อ.บุุคคลนั�น		ลห์ุจิตฺโต	ชื่่�อวิ�าลห์ุจิตฺต	(ผู้่้มีจิตเบุา),	ได้้แกั�บุุคคล.

อทฺธุวสีโล,  ปุคฺคโล

	 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทตุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส	โด้ยมีนนิบุาตบุุพพบุทกััมมธารยสมาส	มีวิิเคราะห์์ด้ังนี�	

	 ๑.	 น		ธุวิํ		อทฺธุวิํ.	(น	+	ธุวิ)	นนิบุาตบุุพพบุทกััมมธารยสมาส

	 	 ธุวิํ	อ.อันยั�งย่น		น	ห์ามิได้้		อทฺธุวิํ	ชื่่�อวิ�าอทฺธุวิ.	(ไม�ยั�งย่น)

	 ๒.	 อทฺธุวิํ		สีลํ		ยสฺสาติ		อทฺธุวิสีโล,		ป็ุคฺคโล.	(อทฺธุวิ	+	สีล)	ฉััฏฐีีทวิิป็ทตุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิ-

สมาส

	 	 อทฺธุวิํ	อ.อันไม�ยั�งย่น		สีลํ	เป็็นป็กัติ		ยสฺส		(ป็ุคฺคลสฺส)	แห์�งบุุคคลใด้		(อตฺถิ)	มีอย่�		อิติ	เพราะ

เห์ตุนั�น		(โส		ป็ุคฺคโล)	อ.บุุคคลนั�น		อทฺธุวิสีโล	ชื่่�อวิ�าอทฺธุวิสีล	(ผู้่้มีอันไม�ยั�งย่นเป็็นป็กัติ),	ได้้แกั�บุุคคล.

สฺุขภาโวิ

	 เป็็นฉััฏฐีีตัป็ป็ุริสสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 สุขสฺส		ภาโวิ		สุขภาโวิ.	(สุข	+	ภาวิ)

	 ภาโวิ	อ.ควิามเป็็น		สุขสฺส	แห์�งควิามสุข		สุขภาโวิ	ชื่่�อวิ�าสุขภาวิ.	(ควิามเป็็นควิามสุข)

สีตวาตปริตฺตาณํา,  กุฏี

	 เป็็นทุติยาตัป็ป็ุริสสมาส	โด้ยมีอิตรีตรโยคทวิันทสมาส	มีวิิเคราะห์์ด้ังนี�

	 ๑.	 สีตญฺจ		วิาโต		จ		สีตวิาตา.	(สีต	+	วิาต)	อิตรีตรโยคทวิันทสมาส

	 	 สีตํ		จ	อ.ควิามห์นาวิด้้วิย		วิาโต		จ	อ.ลมด้้วิย		สีตวิาตา	ชื่่�อวิ�าสีตวิาต.	(ควิามห์นาวิและลม)	

	 ๒.	 สีตวิาเต		ป็ริตฺตาณา		สีตวิาตป็ริตฺตาณา,		กัุฏี.	(สีตวิาต	+	ป็ริตฺตาณา)	ทุติยาตัป็ป็ุริสสมาส

	 	 (กัุฏิ)	 อ.กัระท�อม	 	 ป็ริตฺตาณา	 อันเป็็นเคร่�องป็้องกััน	 	 สีตวิาเต	 ซึ�งควิามห์นาวิและลม	 ท.		 

สีตวิาตป็ริตฺตาณา	ชื่่�อวิ�าสีตวิาตป็ริตฺตาณา	(อันเป็็นเคร่�องป็้องกัันควิามห์นาวิและลม),	ได้้แกั�กัระท�อม.
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มิตฺฺตฺทฺุพฺฺภี

	 เป็็นทุติยาตัป็ป็ุริสสมาส,	เป็็นกัิตันตสมาส,	สมาสร่ป็,	ตัสสีสาธนะ	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 ๑.	 มิตฺตํ		ทุพฺภิตุํ		สีลมสฺสาติ		มิตฺตทุพฺภี,		ป็ุคฺคโล.	(มิตฺตสทฺท่ป็ป็ท	+	ทุพฺภ		ทุสฺสเน	ในกัาร

ป็ระทุษุร้าย	+	ณีป็ัจจัย)	

	 	 ทุพฺภิตุํ	อ.อันป็ระทุษุร้าย		มิตฺตํ	ซึ�งมิตร		สีลํ	เป็็นป็กัติ		อสฺส		(ป็ุคฺคลสฺส)	แห์�งบุุคคลนั�น		(อตฺถิ)	

มีอย่�		อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		(โส		ป็ุคฺคโล)	อ.บุุคคลนั�น		มิตฺตทุพฺภี	ชื่่�อวิ�ามิตฺตทุพฺภี	(ผู้่้มีอันป็ระทุษุร้ายมิตรเป็็น

ป็กัติ),	ได้้แกั�บุุคคล.	

ทฺุพฺฺภิภาโวิ

	 เป็็นฉััฏฐีีตัป็ป็ุริสสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 ทุพฺภิสฺส		ภาโวิ		ทุพฺภิภาโวิ.	(ทุพฺภี	+	ภาวิ)

	 ภาโวิ	อ.ควิามเป็็น		ทุพฺภิสฺส		(ป็ุคฺคลสฺส)	แห์�งบุุคคล	ผู้่้มีอันป็ระทุษุร้ายเป็็นป็กัติ		ทุพฺภิภาโวิ	ชื่่�อวิ�า

ทุพฺภิภาวิ.	(ควิามเป็็นบุุคคลผู้่้มีอันป็ระทุษุร้ายเป็็นป็กัติ)	

กุฏิทฺูสฺกภิกฺขุ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส	โด้ยมีฉััฏฐีีตัป็ป็ุริสสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคราะห์์ด้ังนี�

	 ๑.	 กัุฏึ		ทุสฺสตีติ		กัุฏิท่สโกั,		ภิกัฺขุ.	(กัุฏิสทฺท่ป็ป็ท	+	ทุส		อป็ฺป็ีติมฺห์ิ	ในควิามไม�ยินด้ี	+	ณฺวิุป็ัจจัย)	

กััตตุร่ป็,	กััตตุสาธนะ,	กัิตันตสมาส,	ทุติยาตัป็ป็ุริสสมาส

	 	 (โย		ภิกัฺขุ)	อ.ภิกัษุุใด้		ทุสฺสติ	ย�อมป็ระทุษุร้าย		กัุฏึ	ซึ�งกัุฎี		อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		(โส		ภิกัฺขุ)	

อ.ภิกัษุุนั�น		กัุฏิท่สโกั	ชื่่�อวิ�ากัุฏิท่สกั	(ผู้่้ป็ระทุษุร้ายกัุฎี),	ได้้แกั�ภิกัษุุ.

	 ๒.	 กัุฏิท่สโกั		จ		โส		ภิกัฺขุ		จาติ		กัุฏิท่สกัภิกัฺขุ.	(กัุฏิท่สกั	+	ภิกัฺขุ)	วิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารย-

สมาส

	 	 กัุฏิท่สโกั		จ	อ.ผู้่้ป็ระทุษุร้ายซึ�งกัุฎีด้้วิย		โส	อ.ผู้่้ป็ระทุษุร้ายซึ�งกัุฎีนั�น		ภิกัฺขุ		จ	เป็็นภิกัษุุด้้วิย		

อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		กัุฏิท่สกัภิกัฺขุ	ชื่่�อวิ�ากัุฏิท่สกัภิกัฺขุ.	(ภิกัษุุผู้่้ป็ระทุษุร้ายกัุฎิ)

เอกจริยา

	 เป็็นฉััฏฐีีตัป็ป็ุริสสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 เอกัสฺส		จริยา		เอกัจริยา.	(เอกั	+	จริยา)
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	 จริยา	อ.กัารเที�ยวิไป็		เอกัสฺส		(ป็ุคฺคลสฺส)	แห์�งบุุคคลผู้่้เด้ียวิ		เอกัจริยา	ชื่่�อวิ�าเอกัจริยา.	(กัารเที�ยวิ

ไป็แห์�งบุุคคลผู้่้เด้ียวิ)

สฺหายตฺา

	 เป็็นภาวิตัทธิต	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 สห์ายสฺส		ภาโวิ		สห์ายตา.	(สห์าย	+	ตาป็ัจจัย)	ภาวิตัทธิต

	 ภาโวิ	อ.ควิามเป็็น		สห์ายสฺส	แห์�งสห์าย		สห์ายตา	ชื่่�อวิ�าสห์ายตา.	(ควิามเป็็นสห์าย)

อิริยาปถจาโร

	 เป็็นตติยาตัป็ป็ุริสสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 อิริยาป็เถน		จาโร		อิริยาป็ถจาโร.	(อิริยาป็ถ	+	จาร)

	 จาโร	 อ.กัารเที�ยวิไป็	 	 อิริยาป็เถน	 ด้้วิยอิริยาบุถ	 	 อิริยาป็ถจาโร	 ชื่่�อวิ�าอิริยาป็ถจาร.	 (กัารเที�ยวิไป็ 

ด้้วิยอิริยาบุถ)	

สฺีลสมาธิปญฺฺญฺาคุณํา

	 เป็็นอวิธารณบุุพพบุทกััมมธารยสมาส	โด้ยมีอิตรีตรโยคทวิันทสมาสอย่�ภายใน	มีวิิเคราะห์์ด้ังนี�

	 ๑.	 สีลญฺจ		สมาธิ		จ		ป็ญฺญา		จ		สีลสมาธิป็ญฺญา.	(สีล	+	สมาธิ	+	ป็ญฺญา)	อิตรีตรโยค- 

ทวันทสมาส

	 	 สีลํ		จ	อ.ศีลด้้วิย		สมาธิ		จ	อ.สมาธิด้้วิย		ป็ญฺญา		จ	อ.ป็ัญญาด้้วิย		สีลสมาธิป็ญฺญา	 

ชื่่�อวิ�าสีลสมาธิป็ญฺญา.	(ศีล	สมาธิ	และป็ัญญา)

	 ๒.	 สีลสมาธิป็ญฺญาเยวิ		คุณา		สีลสมาธิป็ญฺญาคุณา.	(สีลสมาธิป็ญฺญา	+	คุณ)	อวิธารณบุุพพบุท-	

กัมมธารยสมาส

	 	 สีลสมาธิป็ญฺญา		เอวิ	อ.ศีล	สมาธิ	และป็ัญญา	ท.	นั�นเทียวิ		คุณา	เป็็นคุณ		สีลสมาธิป็ญฺญา-

คุณา	ชื่่�อวิ�าสีลสมาธิป็ญฺญาคุณ.	(คุณค่อศีล	สมาธิ	และป็ัญญา)

สมฺโภคปริโภโค

	 เป็็นสมาห์ารทวิันทสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 สมฺโภโค		จ		ป็ริโภโค		จ		สมฺโภคป็ริโภโค.	(สมฺโภค	+	ป็ริโภค)
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	 สมฺโภโค		จ	อ.กัารสมโภคด้้วิย		ป็ริโภโค		จ	อ.กัารบุริโภคด้้วิย		สมฺโภคป็ริโภโค	ชื่่�อวิ�าสมฺโภคป็ริโภค.	

(กัารสมโภคและกัารบุริโภค)

สฺีลาทโยุ,  คุณํา

	 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทตุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 สีลํ		อาทิ		เยสนฺติ		สีลาทโย,		คุณา.	(สีล	+	อาทิ)

	 สีลํ	อ.ศีล		อาทิ	เป็็นต้น		เยสํ		(คุณานํ)	แห์�งคุณ	ท.	เห์ล�าใด้		(อตฺถิ)	มีอย่�		อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		

(เต		คุณา)	อ.คุณ	ท.	เห์ล�านั�น		สีลาทโย	ชื่่�อวิ�าสีลาทิ	(มีศีลเป็็นต้น),	ได้้แกั�คุณทั�งห์ลาย.

สฺพฺฺพฺิริยาปถา

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 สพฺเพ		จ		เต		อิริยาป็ถา		จาติ		สพฺพิริยาป็ถา.	(สพฺพ	+	อิริยาป็ถ)

	 สพฺเพ		จ	อ.ทั�งป็วิง	ท.	ด้้วิย		เต	อ.ทั�งป็วิง	ท.	เห์ล�านั�น		อิริยาป็ถา		จ	เป็็นอิริยาบุถด้้วิย		อิติ	

เพราะเห์ตุนั�น		สพฺพิริยาป็ถา	ชื่่�อวิ�าสพฺพิริยาป็ถ.	(อิริยาบุถทั�งป็วิง)

สหายุตาคุโณํ

	 เป็็นอวิธารณบุุพพบุทกััมมธารยสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 ๑.	 สห์ายสฺส		ภาโวิ		สห์ายตา.	(สห์าย	+	ตาป็ัจจัย)	ภาวิตัทธิต

	 	 ภาโวิ	อ.ควิามเป็็น		สห์ายสฺส	แห์�งสห์าย		สห์ายตา	ชื่่�อวิ�าสห์ายตา.	(ควิามเป็็นสห์าย)

	 ๒.	 สห์ายตาเยวิ		คุโณ		สห์ายตาคุโณ.	(สห์ายตา	+	คุณ)	อวิธารณบุุพพบุทกััมมธารยสมาส

	 	 สห์ายตา		เอวิ	อ.ควิามเป็็นแห์�งสห์ายนั�นเทียวิ		คุโณ	เป็็นคุณ		สห์ายตาคุโณ	ชื่่�อวิ�าสห์ายตาคุณ.	

(คุณค่อควิามเป็็นสห์าย)

เทฺสฺนฺาวิสฺานฺํ

	 เป็็นฉััฏฐีีตัป็ป็ุริสสมาส	มีวิิเคราะห์์ด้ังนี�
	 เทสนาย		อวิสานํ		เทสนาวิสานํ.	(เทสนา	+	อวิสาน)
	 อวิสานํ	อ.กัาลเป็็นที�สิ�นสุด้ลง		เทสนาย	แห์�งพระเทศนา		เทสนาวิสานํ	ชื่่�อวิ�าเทสนาวิสาน.	(กัาล
เป็็นที�สิ�นสุด้ลงแห์�งพระเทศนา,	เวิลาจบุพระเทศนา)
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อาคนฺตุกภิกฺขุ

	 เป็็นวิิเสสนบุุพพบุทกััมมธารยสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 อาคนฺตุโกั		จ		โส		ภิกัฺขุ		จาติ		อาคนฺตุกัภิกัฺขุ.	(อาคนฺตุกั	+	ภิกัฺขุ)

	 อาคนฺตุโกั	 	 จ	 อ.ผู้่้จรมาด้้วิย	 	 โส	 อ.ผู้่้จรมานั�น	 	 ภิกัฺขุ	 	 จ	 เป็็นภิกัษุุด้้วิย	 	 อิติ	 เพราะเห์ตุนั�น		 

อาคนฺตุกัภิกัฺขุ	ชื่่�อวิ�าอาคนฺตุกัภิกัฺขุ.	(ภิกัษุุผู้่้จรมา,	ภิกัษุุผู้่้เป็็นอาคันตุกัะ)

โสฺตฺาปตฺฺตฺิผลาทฺีนฺิ

 เป็็นฉััฏฐีีทวิิป็ทตุลยาธิกัรณพห์ุพพีห์ิสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า
	 โสตาป็ตฺติผู้ลํ		อาทิ		เยสนฺติ		โสตาป็ตฺติผู้ลาทีนิ,		อริยผู้ลานิ.	(โสตาป็ตฺติผู้ล	+	อาทิ)
	 โสตาป็ตฺติผู้ลํ	 อ.โสด้าป็ัตติผู้ล	 	 อาทิ	 เป็็นต้น	 	 เยสํ	 	 (อริยผู้ลานํ)	 แห์�งอริยผู้ล	 ท.	 เห์ล�าใด้		
(อตฺถิ)	มีอย่�		อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		(ตานิ		อริยผู้ลานิ)	อ.อริยผู้ล	ท.	เห์ล�านั�น		โสตาป็ตฺติผู้ลาทีนิ	ชื่่�อวิ�า
โสตาป็ตฺติผู้ลาทิ,	ได้้แกั�อริยผู้ลทั�งห์ลาย.	(มีโสด้าป็ัตติผู้ลเป็็นต้น)

สฺาตฺฺถิกา

	 เป็็นสห์บุุพพบุทพห์ุพพีห์ิสมาส	มีวิิเคราะห์์วิ�า

	 ๑.	 อตฺโถ		อสฺสา		อตฺถีติ		อตฺถิกัา,		วิาจา.	(อตฺถ	+	อิกัป็ัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต

	 	 อตฺโถ	อ.ป็ระโยชื่น์		อสฺสา		(วิาจาย)	แห์�งวิาจานั�น		อตฺถิ	มีอย่�		อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		(สา		วิาจา)	

อ.วิาจานั�น		อตฺถิกัา	ชื่่�อวิ�าอตฺถิกัา,	ได้้แกั�วิาจา.	(อันมีป็ระโยชื่น์)

	 ๒.	 สห์		อตฺถิกัาย		ยา		วิตฺตตีติ		สาตฺถิกัา,		เทสนา.	(สห์	+	อตฺถิกัา)	สห์บุุพพบุทพห์ุพพีห์ิสมาส

	 	 ยา		(เทสนา)	อ.พระเทศนาใด้		วิตฺตติ	ย�อมเป็็นไป็		สห์	กัับุ		อตฺถิกัาย		(วิาจาย)	ด้้วิยวิาจา	

อันมีป็ระโยชื่น์		อิติ	เพราะเห์ตุนั�น		(สา		เทสนา)	อ.พระเทศนานั�น		สาตฺถิกัา	ชื่่�อวิ�าสาตฺถิกัา,	ได้้แกั�เทศนา.	

(อันเป็็นไป็กัับุด้้วิยวิาจาอันมีป็ระโยชื่น์)

 

 
 
 



๓. อานนฺทเสฏฺวิตฺถุ. [๔๗]

อานนฺทเสฏฺ�ิวตฺถุ  (มยา  วุจฺจเต) ฯ

อานนฺทเสฏฺ�ิวตฺถุ อ.เรื่องแห่งเศรษฐีชื่อว่าอานนท์  (มยา) อันข้าพเจ้า 

(พระพุทธโฆสะ)  (วุจฺจเต) จะกล่าว ฯ

อานนฺทเสฏฺ�ิวตฺถุ วุตตกัมมะใน วุจฺจเตๆ อาขยาตบทกัมมวาจก  

มยา อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจเต ฯ

๓. เร่ื่�องอานนท์เศรื่ษฐีี 

๑.      “ปุตฺตา   มตฺถิ   ธนมตฺถีติ   อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  สาวตฺถิยํ  วิหรนฺโต  อานนฺทเสฏฺ�ึ   

อารพฺภ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา  สาวตฺถิยํ  วิหรนฺโต  อานนฺทเสฏฺ�ึ  อารพฺภ “ปุตฺตา  มตฺถิ  ธนมตฺถีติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ   

กเถสิ ฯ  

         สตฺถา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมื่อประทับ  สาวตฺถิยํ ในเมืองชื่อว่าสาวัตถี  อารพฺภ 

ทรงปรารภ  อานนฺทเสฏฺ�ึ ซึ่งเศรษฐีชื่อว่าอานนท์  กเถสิ ตรัสแล้ว  อิมํ  ธมฺมเทสนํ 

ซึ่งพระธรรมเทศนานี้  “ปุตฺตา   มตฺถิ   ธนมตฺถีติ ว่า “ปุตฺตา   มตฺถิ   ธนมตฺถิ” ดังนี้

เป็นต้น ฯ

 พระศาสดาเมื่อประทับที่เมืองสาวัตถี ทรงปรารภอานนท์เศรษฐี ตรัสพระธรรมเทศนา

นี้ว่า “ปุตฺตา  มตฺถิ  ธนํ  มตฺถิ” ดังนี้เป็นต้น

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปุตฺตา   มตฺถิ   ธนมตฺถิ” สรูปะใน 

อิติๆ ศัพท์ อาทยัตถะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ อวุตตกัมมะใน 

กเถสิ  สาวตฺถิยํ วิสยาธาระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  อานนฺทเสฏฺ�ึ 

อวุตตกัมมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกิริยาใน กเถสิ ฯ

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

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

 ...............................................................................................................................
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๒. สาวตฺถิยํ  กิร  อานนฺทเสฏฺ� ี นาม  อสีติโกฏิวิภโว  มหามจฺฉรี  อโหสิ ฯ   

 กิร ได้ยินว่า  อานนฺทเสฏฺ� ี นาม ชื่่อ อ.เศรษฐีชื่อว่าอานนท์  อสีติโกฏิวิภโว เป็น

ผู้มีสมบัติอันพึงบุคคลพึงใช้สอยแปดสิบโกฏิ  มหามจฺฉรี เป็นผู้มีความตระหนี่ใหญ่  

อโหสิ ได้มีแล้ว  สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี ฯ

 ได้ยินว่า เศรษฐีชื่อว่าอานนท์ เป็มผู้มีทรัพย์ ๘๐ โกฏิ ได้เป็นผู้มีความตระหนี่อย่าง

มาก ในเมืองสาวัตถี

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ อานนฺทเสฏฺ� ีๆ  สุทธกัตตาใน 

อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สาวตฺถิยํ วิสยาธาระใน อโหสิ  อสีติโกฏิวิภโว ก็ดี  

มหามจฺฉรี ก็ดี วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

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

๓. โส  อนฺวฑฺฺฒมาสํ  าตเก  สนฺนิปาเตตฺวา  ปุตฺตํ  มูลสิรึ  นาม  ตีสุ  เวลาสุ  เอวํ   

โอวทติ  “อิทํ  จตฺตาฬีีสโกฏิธนํ  พหูติ  สฺํ  มา  อกริ,  วิชฺชมานํ  ธนํ  น  ทาตพฺพํ,  

นวํ  ธนํ  อุปฺปาเทตพฺพํ,  เอเกกมฺปิ  หิ  กหาปณํํ  วยํ  กโรนฺตสฺส,  ธนํ  ขิยเตว;  ตสฺมา

              อญฺชนานํ  ขยํ  ทิสฺวา      อุปจิกานญฺจ  อาจยํ 

               มธูนญฺจ  สมาหารํ                ปณฺฑิโต  ฆรมาวเสติ ฯ 

 โส  (อานนฺทเสฏฺ�ี)  อนฺวฑฺฺฒมาสํ  าตเก  สนฺนิปาเตตฺวา  ปุตฺตํ  มูลสิรึ  นาม  ตีสุ  เวลาสุ  เอวํ  

โอวทติ  “(ตฺวํ)  ‘อิทํ  จตฺตาฬีีสโกฏิธนํ  พหุ  (โหติ)”  อิติ  สฺํ  มา  อกริ,  วิชฺชมานํ  ธนํ  (ตยา)  

น  ทาตพฺพํ,  นวํ  ธนํ  (ตยา)  อุปฺปาเทตพฺพํ,  (ตว)  เอเกกมฺปิ  หิ  กหาปณํํ  วยํ  กโรนฺตสฺส,  ธนํ  

ขิยติ  เอว;  ตสฺมา

              อญฺชนานํ  ขยํ  ทิสฺวา      อุปจิกานํ  จ  อาจยํ 

               มธูนํ  จ  สมาหารํ                ปณฺฑิโต  ฆรมาวเสติ ฯ

         โส  (อานนฺทเสฏฺ�)ี อ.เศรษฐีชื่อว่าอานนท์  ญาตเก ยังญาติ ท.  สนฺนิปาเตตฺวา  

ให้ประชุมกันแล้ว  อนฺวฑฺฒมาสํ สิ้นกึ่งแห่งเดือน  โอวทติ ย่อมกล่าวสอน  ปุตฺตํ  

ซึ่งบุตร  มูลสิรึ  นาม ชื่อว่ามูลสิริ  เวลาสุ ในเวลา ท.  ตีสุ สาม  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า 

“(ตฺวํ) อ.เจ้า  มา  อกริ อย่าได้กระทําแล้ว  สญฺญํ ซึ่งความสําคัญ  อิติ ว่า  ‘อิทํ  จตฺตาฬีีส- 

โกฏิธนํ อ.ทรัพย์มีโกฏิสี่สิบเป็นประมาณํนี้  พหุ เป็นทรัพย์มาก  (โหติ) ย่อมเป็น’   

อิติ ดังนี้,  ธนํ อ.ทรัพย์  วิชฺชมานํ อันมีอยู่  (ตยา) อันเจ้า  น  ทาตพฺพํ ไม่พึงให้,  ธนํ 
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อ.ทรัพย์  นวํ อันใหม่  (ตยา) อันเจ้า  อุปฺปาเทตพฺพํ พึงให้เกิดขึ้น,  หิ เพราะว่า  ธนํ 

อ.ทรัพย์  (ตว) ของเจ้า กโรนฺตสฺส ผู้กระทําอยู่  กหาปณํ ซึ่งกหาปณํะ  เอเกกมฺปิ แม้

หนึ่งๆ  วยํ ให้เป็นทรัพย์สิ้นไป  ขิยติ  เอว ย่อมสิ้นไปนั่นเทียว,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น

 ปณฺฑิโต อ.บัณํฑฺิต  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ขยํ ซึ่งความสิ้นไป   

อญฺฺฺชนาน ํ แห่งยาเป็นเครื่องหยอด ท.  จ ด้วย  อาจยํ ซึ่งการ

สั่งสม  อุปจิกานํ แห่งจอมปลวก ท.  จ ด้วย  สมาหารํ ซึ่งการ

รวบรวม  มธูนํ แห่งผึ้ง ท.  จ ด้วย  อาวเส พึงอยู่ครอง  ฆรํ 

ในเรือน”  อิติ ดังนี้ ฯ   

 อานนท์เศรษฐีนั้นให้พวกญาติประชุมกันทุกๆ กึ่งเดือน ย่อมกล่าวสอนบุตรชื่อว่ามูลสิริ 

ใน ๓ เวลาอย่างนี้ว่า “เธออย่าได้ทําความสําคัญว่า ‘ทรัพย์มี ๔๐ โกฏินี้ เป็นของมาก’ 

เธอไม่พึงให้ทรัพย์ที่มีอยู่, เธอพึงทําทรัพย์ใหม่ให้เกิดขึ้น, เพราะเมื่อเธอทํากหาปณํะ

แม้หนึ่งๆ ให้สิ้นไป ทรัพย์ย่อมเป็นอันสิ้นไปนั่นแหละ, เพราะฉะนั้น

 บัณํฑฺิตเห็นความสิ้นไปของยาเป็นเครื่องหยอด การสั่งสมของ

จอมปลวก และการรวบรวมของผึ้งทั้งหลาย พึงอยู่ครองเรือน” 

ดังนี้

 โส วิเสสนะของ อานนฺทเสฏฺ� ีๆ  สุทธกัตตาใน โอวทติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อนฺวฑฺฺฒ-

มาสํ อัจจันตสังโยคะใน สนฺนิปาเตตฺวา  าตเก การิตกัมมะใน สนฺนิปาเตตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน โอวทติ  ปุตฺตํ อวุตตกัมมะใน โอวทติ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้า

กับ มูลสิรึๆ วิเสสนะของ ปุตฺตํ  ตีสุ วิเสสนะของ เวลาสุๆ กาลสัตตมีใน โอวทติ  เอวํ 

กิริยาวิเสสนะใน โอวทติ  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน อกริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘อิทํ วิเสสนะ 

ของ จตฺตาฬีีสโกฏิธนํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พหุ วิกติกัตตา 

ใน โหติ’  อิติศัพท์ สรูปะใน สฺํๆ อวุตตกัมมะใน อกริ  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน อกริ,   

วิชฺชมานํ วิเสสนะของ ธนํๆ วุตตกัมมะใน ทาตพฺพํๆ กิตบทกัมมวาจก  ตยา อนภิหิต-

กัตตาใน ทาตพฺพํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ทาตพฺพํ,  นวํ วิเสสนะของ ธนํๆ วุตตกัมมะใน 

อุปฺปาเทตพฺพํๆ กิตบทเหตุกัมมวาจก  ตยา อนภิหิตกัตตาใน อุปฺปาเทตพฺพํ,  หิศัพท์ 

เหตุโชตกะ  ธนํ สุทธกัตตาใน ขิยติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตว สามีสัมพันธะใน ธนํ  

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เอเกกํๆ วิเสสนะของ กหาปณํํๆ อวุตตกัมมะใน กโรนฺตสฺส  

วยํ วิกติกัมมะใน กโรนฺตสฺสๆ วิเสสนะของ ตว  เอวศัพท์ อวธารณํะเข้ากับ ขิยติ,   
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ตสฺมา เหตวัตถะ 

 ปณํฺฑฺิโต สุทธกัตตาใน อาวเสๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อฺชนานํ สามีสัมพันธะใน ขยํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ  

ปุพพกาลกิิริยาใน อาวเส  อุปจิกานํ สามีสัมพันธะใน อาจยํๆ  

อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  มธูนํ สามีสัมพันธะใน สมาหารํๆ อวุตต-

กัมมะใน ทิสฺวา  จ สามศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ อฺชนานํ  

ขยํ,  อุปจิกานํ  อาจยํ และมธูนํ  สมาหารํ  ฆรํ ทุติยาวิสยาธาระ 

ใน อาวเส”  อิติศัพท์ อาการะใน โอวทติ ฯ  

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

๔. โส  อปเรน  สมเยน  อตฺตโน  ปฺจมหานิธึ  ปุตฺตสฺส  อนาจิกฺขิตฺวา  ธนนิสฺสิโต   

มจฺเฉรมลมลิโน  กาลํ  กตฺวา,  ตสฺเสว  นครสฺส  เอกสฺมึ  ทฺวารคามเก  จณํฺฑฺาลานํ   

กุลสหสฺสํ  ปฏิวสติ;  ตตฺเถกิสฺสา  จณํฺฑฺาลิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธึ  คณํฺหิ ฯ  

 โส  (อานนฺทเสฏฺ�)ี  อปเรน  สมเยน  อตฺตโน  ปฺจมหานิธึ  ปุตฺตสฺส  อนาจิกฺขิตฺวา  ธนนิสฺสิโต  

มจฺเฉรมลมลิโน  กาลํ  กตฺวา,  ตสฺเสว  นครสฺส  เอกสฺมึ   ทฺวารคามเก  จณํฺฑฺาลานํ  กุลสหสฺสํ   

ปฏิวสติ;  ตตฺถ  (กุลสหสฺเส)  เอกิสฺสา  จณํฺฑฺาลิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธึ  คณํฺหิ ฯ

 อปเรน  สมเยน ในสมัยอื่นอีก  โส  (อานนฺทเสฏฺ�)ี อ.เศรษฐีชื่อว่าอานนท์นั้น   

อนาจิกฺขิตฺวา ไม่บอกแล้ว  ปญฺจมหานิธ ึ ซึ่งขุมทรัพย์ใหญ่ห้า  อตฺตโน ของตน  

ปุตฺตสฺส แก่บุตร  ธนนิสฺสิโต ผู้อาศัยแล้วซึ่งทรัพย์  มจฺเฉรมลมลิโน ผู้มีความเศร้า

หมองเพราะมลทินคือความตระหนี่  กตฺวา กระทําแล้ว  กาล ํ ซึ่งกาละ  คณฺหิ ถือเอา

แล้ว  ปฏิสนฺธึ ซึ่งปฏิสนธิ  กุจฺฉิสฺมึ ในท้อง  จณฺฑาลิยา ของหญิงจัณํฑฺาล  เอกิสฺสา 

คนหนึ่ง  ตตฺถ  (กุลสหสฺเส) ใน-,  กุลสหสฺสํ อ.พันแห่งตระกูล  จณฺฑาลาน ํ แห่งคน

จัณํฑฺาล ท.  ปฏิวสติ ย่อมอาศัยอยู่  ทฺวารคามเก ในหมู่บ้านใกล้ประตู  เอกสฺมึ แห่ง

หนึ่ง  ตสฺส  เอว  นครสฺส แห่งนครนั้นนั่นเทียว, -พันแห่งตระกูลนั้น ฯ

 ในสมัยอื่นอีก เศรษฐีชื่อว่าอานนท์นั้น ไม่บอกขุมทรัพย์ใหญ่ ๕ ขุมของตนแก่บุตร 

อาศัยทรัพย์ มีความเศร้าหมองเพราะมลทินคือความตระหนี่ เสียชีวิต แล้วถือปฏิสนธิ

ในท้องของหญิงจัณํฑฺาลคนหนึ่งในตระกูลคนจัณํฑฺาล ๑,๐๐๐ ตระกูล ที่อาศัยอยู่ที่

หมู่บ้านใกล้ประตูแห่งหนึ่งแห่งพระนครนั้นนั่นแหละ
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 อปเรน วิเสสนะของ สมเยนๆ ตติยากาลสัตตมีใน คณํฺหิ  โส วิเสสนะของ อานนฺทเสฏฺ� ีๆ   

สุทธกัตตาใน คณํฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน ปฺจมหานิธึๆ 

อวุตตกัมมะใน อนาจิกฺขิตฺวา  ปุตฺตสฺส สัมปทานใน อนาจิกฺขิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

-นิสฺสิโต  ธนนิสฺสิโต ก็ดี  มจฺเฉรมลมลิโน ก็ดี วิเสสนะของ อานนฺทเสฏฺ�ี  กาลํ อวุตต- 

กัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คณํฺหิ,  กุลสหสฺสํ สุทธกัตตาใน ปฏิวสติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณํะเข้ากับ ตสฺสๆ วิเสสนะของ นครสฺสๆ สามีสัมพันธะ

ใน ทฺวารคามเก  เอกสฺมึ วิเสสนะของ ทฺวารคามเกๆ วิสยาธาระใน ปฏิวสติ  จณํฺฑฺาลานํ  

สมูหสัมพันธะใน กุลสหสฺสํ,  ตตฺถ วิเสสนะของ กุลสหสฺเสๆ ภินนาธาระใน จณํฺฑฺาลิยา   

เอกิสฺสา วิเสสนะของ จณํฺฑฺาลิยาๆ สามีสัมพันธะใน กุจฺฉิสฺมึๆ วิสยาธาระใน คณํฺหิ  

ปฏิสนฺธึ อวุตตกัมมะใน คณํฺหิ ฯ

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

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

๕. ราชา  ตสฺส  กาลกิริยํ  สุตฺวา  ปุตฺตมสฺส  มูลสิรึ  ปกฺโกสาเปตฺวา  เสฏฺ�ฏิฺ�าเน  �เปสิ ฯ 

ราชา  ตสฺส  (อานนฺทเสฏฺ�โิน) กาลกิริยํ  สุตฺวา  (ปุคฺคลํ)  ปุตฺตํ  อสฺส  (อานนฺทเสฏฺ�โิน)  มูลสิรึ  

ปกฺโกสาเปตฺวา  เสฏฺ�ฏิฺ�าเน  �เปสิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  สุตฺวา สดับแล้ว  กาลกิริย ํ ซึ่งการทําซึ่งกาละ  ตสฺส  (อานนฺท-

เสฏฺ�โิน) ของเศรษฐีชื่อว่าอานนท์นั้น  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  ปกฺโกสาเปตฺวา ให้

ร้องเรียกแล้ว  มูลสิรึ ซึ่งนายมูลสิริ  ปุตฺตํ ผู้เป็นบุตร  อสฺส  (อานนฺทเสฏฺ�โิน) ของ

เศรษฐีชื่อว่าอานนท์นั้น  �เปสิ ทรงตั้งไว้แล้ว  เสฏฺ�ฏิฺ�าเน ในตําแหน่งแห่งเศรษฐี ฯ

 พระราชาทรงสดับการเสียชีวิตของอานนท์เศรษฐี รับสั่งให้เรียกมูลสิริผู้เป็นลูกชาย

ของอานนท์เศรษฐีนั้นมา แล้วทรงแต่งตั้งไว้ในตําแหน่งเศรษฐี 

 ราชา สุทธกัตตาใน  �เปสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ อานนฺทเสฏฺ�โินๆ  

สามีสัมพันธะใน กาลกิริยํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปกฺโกสาเปตฺวา   

ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุตฺตํ วิเสสนะของ มูลสิรึ  อสฺส วิเสสนะของ 

อานนฺทเสฏฺ�โินๆ สามีสัมพันธะใน ปุตฺตํ  มูลสิรึ อวุตตกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน �เปสิ  เสฏฺ�ฏิฺ�าเน วิสยาธาระใน �เปสิ ฯ  

 ...............................................................................................................................
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๖. ตมฺปิ  จณํฺฑฺาลกุลสหสฺสํ  เอกโตว  ภติยา  กมฺมํ  กตฺวา  ชีวมานํ  ตสฺส  ปฏิสนฺธิคฺคหณํ-

กาลโต  ปฏฺ�าย  เนว  ภตึ  ลภติ  น  ยาปนมตฺตโต  ปรํ  ภตฺตปิณํฺฑฺมฺปิ ฯ  

 ตมฺปิ  จณํฺฑฺาลกุลสหสฺสํ  เอกโตว  ภติยา  กมฺมํ  กตฺวา  ชีวมานํ  ตสฺส  (ทารกสฺส)  ปฏิสนฺธิคฺคหณํ-

กาลโต  ปฏฺ�าย  เนว  ภตึ  ลภติ  น  ยาปนมตฺตโต  (อาหารโต)  ปรํ  ภตฺตปิณํฺฑฺมฺปิ  (ลภติ)ฯ

 ตมฺปิ  จณฺฑาลกุลสหสฺสํ อ.พันแห่งตระกูลแห่งคนจัณํฑฺาลแม้นั้น  กตฺวา กระทํา

แล้ว  กมฺมํ ซึ่งการงาน  ภติยา เพื่อค่าจ้าง  เอกโตว โดยความเป็นอันเดียวกัน   

ชีวมานํ เป็นอยู่อยู่  เนว  ลภติ ย่อมไม่ได้นั่นเทียว  ภตึ ซึ่งค่าจ้าง  น  ลภติ ย่อมไม่ได้  

ภตฺตปิณฺฑมฺปิ แม้ซึ่งก้อนแห่งภัตร  ปรํ อื่น  ยาปนมตฺตโต  (อาหารโต) จากอาหาร 

สักว่าเป็นเครื่องยังอัตตภาพให้เป็นไป  ปฏฺ�าย จําเดิม  ปฏิสนฺธิคฺคหณกาลโต แต่

กาลเป็นที่ถือเอาซึ่งปฏิสนธิ  ตสฺส  (ทารกสฺส) แห่งทารกนั้น ฯ

 ตระกูลจัณํฑฺาล ๑,๐๐๐ ตระกูลแม้นั้น ร่วมกันทําการงานเพื่อค่าจ้างเป็นอยู่ ย่อมไม่ได้

ค่าจ้าง ไม่ได้แม้ก้อนภัตรที่อื่นจากอาหารสักว่ายังอัตภาพให้เป็นไป จําเดิมแต่เด็กนั้น

ถือปฏิสนธิ

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ตํๆ วิเสสนะของ จณํฺฑฺาลกุลสหสฺสํๆ สุทธกัตตาใน ลภติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณํะเข้ากับ เอกโตๆ ตติยาวิเสสนะใน กตฺวา  

ภติยา สัมปทานใน กตฺวา  กมฺมํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ชีวมานํๆ  

อัพภันตรกิริยาของ จณํฺฑฺาลกุลสหสฺสํ  ตสฺส วิเสสนะของ ทารกสฺสๆ สามีสัมพันธะ 

ใน ปฏิสนฺธิคฺคหณํกาลโต ๆ อปาทานใน ปฏฺ�ายๆ กิริยาวิเสสนะใน ลภติ  เอวศัพท์ 

อวธารณํะเข้ากับ นๆ ศัพท์ ปฏิเสธะใน ลภติ  ภตึ อวุตตกัมมะใน ลภติ  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน ลภติ  ยาปนมตฺตโต วิเสสนะของ อาหารโตๆ อปาทานใน ปรํๆ วิเสสนะ

ของ ภตฺตปิณํฺฑฺํ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ภตฺตปิณํฺฑฺํๆ อวุตตกัมมะใน ลภติ ฯ   

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

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

๗. เต  “มยํ  เอตรหิ  กมฺมํ  กโรนฺตาปิ  ปิณํฺฑฺมตฺตํ  น  ลภาม,  อมฺหากํ  อนฺตเร   

กาลกณํฺณํิยา  ภวิตพฺพนฺติ  เทฺว  โกฏฺ�าสา  หุตฺวา,  ยาว  ตสฺส  มาตาปิตโร  วิสุํ  โหนฺติ,   

ตาว  วิภชิตฺวา  “อิมสฺมึ  กุเล  กาลกณํฺณํี  อุปฺปนฺนาติ  ตสฺส  มาตรํ  นีหรึสุ ฯ 
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 เต  (ชนา)  “มยํ  เอตรหิ  กมฺมํ  กโรนฺตาปิ  ปิณํฺฑฺมตฺตํ  (อาหารํ)  น  ลภาม,  อมฺหากํ  อนฺตเร   

กาลกณํฺณํิยา  ภวิตพฺพนฺติ  (วตฺวา)  เทฺว  โกฏฺ�าสา  หุตฺวา,  ยาว  ตสฺส  (ทารกสฺส)   

มาตาปิตโร  วิสุํ  โหนฺติ,  ตาว  วิภชิตฺวา  “อิมสฺมึ  กุเล  กาลกณํฺณํี  อุปฺปนฺนาติ  (วตฺวา)  ตสฺส   

(ทารกสฺส)  มาตรํ  นีหรึสุ ฯ

 เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มยํ อ.เรา ท.  กโรนฺตาปิ 

แม้กระทําอยู่  กมฺมํ ซึ่งการงาน  เอตรหิ ในกาลนี้  น  ลภาม ย่อมไม่ได้  ปิณฺฑมตฺตํ  

(อาหารํ) ซึ่งอาหาร สักว่าก้อนข้าว,  กาลกณฺณิยา อันคนกาฬีกัณํณํี  ภวิตพฺพํ พึง

มี  อนฺตเร ในระหว่าง  อมฺหากํ แห่งเรา ท.”  อิติ ดังนี้  โกฏฺ�าสา เป็นส่วน  เทฺว 

สอง  หุตฺวา เป็น  วิภชิตฺวา แยกกันแล้ว,  มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  ตสฺส   

(ทารกสฺส) ของเด็กนั้น  โหนฺติ ย่อมมี  วิสุํ แผนกหนึ่ง  ยาว เพียงใด,  ตาว เพียง

นั้น  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “กาลกณฺณี อ.คนกาฬีกัณํณํี  อุปฺปนฺนา เกิดขึ้นแล้ว  

อิมสฺมึ  กุเล ในตระกูลนี้”  อิติ ดังนี้  นีหรึสุ นําออกไปแล้ว  มาตรํ ซึ่งมารดา  ตสฺส  

ทารกสฺส ของเด็กนั้น ฯ

 พวกชนเหล่านั้นกล่าวว่า “บัดนี้ พวกเราแม้ทําการงานอยู่ ย่อมไม่ได้สักว่าก้อนข้าว, 

น่าจะพึงมีคนกาฬีกัณํณํีในระหว่างพวกเรา” ดังนี้ จึงแบ่งแยกออกเป็น ๒ พวก, 

มารดาบิดาของเด็กนั้น มีแผนกหนึ่งตราบใด, ตราบนั้น กล่าวว่า “คนกาฬีกัณํณํีเกิด

ขึ้นแล้วในตระกูลนี้” นํามารดาของเด็กนั้นออกไป 

 เต วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน นีหรึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มยํ สุทธกัตตาใน 

ลภามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตรหิ กาลสัตตมีใน กโรนฺตา  กมฺมํ อวุตตกัมมะใน 

กโรนฺตา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ กโรนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ มยํ  ปิณํฺฑฺมตฺตํ  

วิเสสสนะของ อาหารํๆ อวุตตกัมมะใน ลภาม  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ลภาม,  กาลกณํฺณํิยา  

อนภิหิตกัตตาใน ภวิตพฺพํๆ กิตบทภาววาจก  อมฺหากํ สามีสัมพันธใะน อนฺตเรๆ  

วิสยาธาระใน ภวิตพฺพํ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  เทฺว  

วิเสสนะของ โกฏฺ�าสาๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิภชิตฺวา,  มาตาปิตโร  

สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยาวศัพท์ ปริจเฉทนัตถะ  ตสฺส วิเสสนะ

ของ ทารกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน มาตาปิตโร  วิสุํ กิริยาวิเสสนะใน โหนฺติ,  ตาวศัพท์  

ปริจเฉทนัตถะ  วิภชิตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “กาลกณํฺณํี สุทธกัตตาใน อุปฺปนฺนาๆ   
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กิตบทกัตตุวาจก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ กุเลๆ วิสยาธาระใน อุปฺปนฺนา”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นีหรึสุ  ตสฺส วิเสสนะของ ทารกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน 

มาตรํๆ อวุตตกัมมะใน นีหรึสุ ฯ

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

๘. ยาวสฺสา  โส  กุจฺฉิคโต,  ตาว  ยาปนมตฺตมฺปิ  กิจฺเฉน  ลภิตฺวา  ปุตฺตํ  วิชายิ ฯ 

  ยาว  อสฺสา  (อิตฺถิยา)  โส  (ทารโก)  กุจฺฉิคโต,  (สา  อิตฺถี)  ตาว  ยาปนมตฺตมฺปิ  (อาหารํ)   

กิจฺเฉน  ลภิตฺวา  ปุตฺตํ  วิชายิ ฯ

 โส  (ทารโก) อ.เด็กนัั้น  กุจฺฉิคโต ไปแล้วในท้อง  อสฺสา  (อิตฺถิยา) ของหญิงนั้น  ยาว 

เพียงใด,  (สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  ลภิตฺวา ได้แล้ว  อาหารํ ซึ่งอาหาร  ยาปนมตฺตมฺปิ 

แม้สักว่าเป็นเครื่องยังอัตตภาพให้เป็นไป  กิจฺเฉน โดยยาก  วิชายิ คลอดแล้ว  ปุตฺตํ 

ซึ่งบุตร  ตาว เพียงนั้น ฯ

 เด็กนั้นอยู่ในท้องของหญิงนั้น เพียงใด, หญิงนั้นได้อาหารแม้เพียงเป็นเครื่องยังอัตต

ภาพให้เป็นไปโดยยาก คลอดบุตร เพียงนั้น

 โส วิเสสนะของ ทารโกๆ สุทธกัตตาใน กุจฺฉิคโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  ยาวศัพท์  

ปริจเฉทนัตถะ  อสฺสา วิเสสนะของ อิตฺถิยาๆ สามีสัมพันธะใน กุจฺฉิคโต,  สา วิเสสนะ

ของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน วิชายิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตาวศัพท์ ปริจเฉทนัตถะ   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ยาปนมตฺตํๆ วิเสสนะของ อาหารํๆ อวุตตกัมมะใน  

ลภิตฺวา  กิจฺเฉน ตติยาวิเสสนะใน ลภิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิชายิ  ปุตฺตํ อวุตต- 

กัมมะใน วิชายิ ฯ

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

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

๙. ตสฺส  หตฺถปาทา  จ  อกฺขีนิ  จ  กณํฺณํา  จ  นาสา  จ  มุขฺจ  น  ยถาฏฺ�าเน  อเหสุํ ฯ  

 ตสฺส  (ทารกสฺส)  หตฺถปาทา  จ  อกฺขีนิ  จ  กณํฺณํา  จ  นาสา  จ  มุขํ  จ  น  ยถาฏฺ�าเน  อเหสุํ ฯ 

หตฺถปาทา  จ อ.มือและเท้า ท. ด้วย  อกฺขีนิ  จ อ.นัยน์ตา ท. ด้วย  กณฺณา  จ อ.หู 

ท. ด้วย  นาสา  จ อ.จมูก ด้วย  มุขํ  จ อ.ปาก ด้วย  ตสฺส  (ทารกสฺส) ของเด็กนั้น   

อเหสุํ ได้มีแล้ว  ยถาฏฺ�าเน ในที่อย่างไร  น หามิได้ ฯ
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 มือและเท้า นัยน์ตาทั้งหลาย หูทั้งหลาย จมูก และปากของเด็กนั้น มิได้ตั้งอยู่ในที่ควร

ตั้งอยู่

  หตฺถปาทา ก็ดี  อกฺขีนิ ก็ดี  กณํฺณํา ก็ดี  นาสา ก็ดี  มุขํ ก็ดี สุทธกัตตาใน อเหสุํๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ ทารกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน หตฺถปาทา  

อกฺขีนิ   กณํฺณํา   นาสา  และ มุขํ  จ ห้าศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ หตฺถปาทา  อกฺขีนิ   

กณํฺณํา   นาสา  และ มุขํ  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  ยถาฏฺ�าเน วิสยาธาระใน อเหสุํ ฯ   

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

๑๐. โส  เอวรูเปน  องฺคเวกลฺเลน  สมนฺนาคโต  ปํสุปิสาจโก  วิย  อติวิย  วิรูโป  อโหสิ ฯ

 โส  (ทารโก)  เอวรูเปน  องฺคเวกลฺเลน  สมนฺนาคโต  ปํสุปิสาจโก  วิย  อติวิย  วิรูโป  อโหสิ ฯ

 โส  (ทารโก) อ.เด็กนั้น  สมนฺนาคโต ผู้มาตามพร้อมแล้ว  องฺคเวกลฺเลน ด้วยความ

บกพร่องแห่งอวัยวะ  เอวรูเปน อันมีอย่างนั้นเป็นรูป  วิรูโป เป็นผู้มีรูปอันแปลก   

อติวิย เกินเปรียบ  ปํสุปิสาจโก  วิย ราวกะ อ.ปีศาจเปื้อนฝุ่น  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 เด็กนั้นประกอบด้วยความบกพร่องแห่งอวัยวะเห็นปานนั้น ได้เป็นผู้มีรูปผิดปกติอย่าง

มาก เหมือนปีศาจเปื้อนฝุ่น

 โส วิเสสนะของ ทารโกๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวรูเปน  

วิเสสนะของ องฺคเวกลฺเลนๆ กรณํะใน สมนฺนาคโตๆ วิเสสนะของ ทารโก  ปํสุปิสาจโก 

อุปมาลิงคัตถะ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ ปํสุปิสาจโก  อติวิย วิเสสนะใน วิรูโปๆ 

วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ 

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

๑๑. เอวํ  สนฺเตปิ,  นํ  มาตา  น  ปริจฺจชิ ฯ

 เอวํ  (ภาเว)  สนฺเตปิ,  นํ  (ทารกํ)  มาตา  น  ปริจฺจชิ ฯ

 เอวํ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  สนฺเตปิ แม้มีอยู่,  มาตา อ.มารดา  น   

ปริจฺจชิ ไม่สละรอบแล้ว  นํ  ทารกํ ซึ่งเด็กนั้น ฯ

 แม้เมื่อเป็นเช่นนั้น, มารดาก็ไม่สละเด็กนั้นทิ้ง

 เอวํ วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณํะใน สนฺเตๆ ลักขณํกิริยา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ 
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สนฺเต,  มาตา สุทธกัตตาใน ปริจฺจชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ ทารกํๆ 

อวุตตกัมมะใน ปริจฺจชิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปริจฺจชิ ฯ

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

๑๒. มาตุ  กุจฺฉิยํ  วสิตปุตฺตสฺมึ  หิ  สิเนโห พลวา  โหติ ฯ

 หิ จริงอยู่  สิเนโห อ.ความรัก  วสิตปุตฺตสฺม ึในบุตรผู้อยู่แล้ว  กุจฺฉิยํ ในท้อง  มาตุ 

ของมารดา  พลวา เป็นสภาพมีกําลัง  โหติ ย่อมเป็น ฯ

 จริงอยู่ ความรักในบุตรผู้อยู่ในท้องของมารดา เป็นสภาพมีกําลัง

 หิศัพท์ ทัฬีหีกรณํโชตกะ  สิเนโห สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาตุ  

สามีสัมพันธะใน กุจฺฉิยํๆ วิสยาธาระใน วสิตปุตฺตสฺมึๆ ภินนาธาระใน สิเนโห  พลวา 

วิกติกัตตาใน โหติ ฯ

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

๑๓. สา  ตํ  กิจฺเฉน  โปสยมานา  ตํ  อาทาย  คตทิวเส  กิฺจิ  อลภิตฺวา  เคเห  กตฺวา   

สยเมว  คตทิวเส  ภตึ  ลภติ ฯ

 สา  (มาตา)  ตํ  (ทารกํ)  กิจฺเฉน  โปสยมานา  ตํ  (ทารกํ)  อาทาย  คตทิวเส  กิฺจิ  อลภิตฺวา   

(ตํ  ทารกํ)  เคเห  กตฺวา  สยํ  เอว  คตทิวเส  ภตึ  ลภติ ฯ 

 สา  (มาตา) อ.มารดานั้น  โปสยมานา เลี้ยงดูอยู่  ตํ  (ทารกํ) ซึ่งเด็กนั้น  กิจฺเฉน 

โดยยาก  อลภิตฺวา ไม่ได้แล้ว  กิญฺจิ ซึ่งอะไรๆ  ตํ  (ทารกํ)  อาทาย  คตทิวเส ในวัน

เป็นที่พาเอาแล้ว ซึ่งเด็กนั้น ไปแล้ว  ลภติ ย่อมได้  ภตึ ซึ่งค่าจ้าง  (ตํ  ทารกํ)  เคเห   

กตฺวา  สยํ  เอว  คตทิวเส ในวันเป็นที่ กระทํา ซึ่งเด็กนั้น ในเรือน ไปแล้ว ด้วยตนเอง

นั่นเทียว ฯ

 มารดานั้นเลี้ยงดูเด็กนั้นโดยยาก ไม่ได้อะไรๆ ในวันเป็นที่พาเอาเด็กไปด้วย ได้ค่าจ้าง 

ในวันเป็นที่ให้เด็กอยู่ที่เรือนแล้วไปด้วยตนเองนั่นแหละ

 สา วิเสสนะของ มาตาๆ สุทธกัตตาใน ลภติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ  

ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน โปสยมานา  กิจฺเฉน ตติยาวิเสสนะใน โปสยมานาๆ อัพภันตร-

กิริยาของ มาตา  ตํ วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน 

คต-  คตทิวเส กาลสัตตมีใน อลภิตฺวา  กิฺจิ อวุตตกัมมะใน อลภิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา
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ใน ลภติ  ตํ วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวา  เคเห วิสยาธาระใน กตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน คต-  เอวศัพท์ อวธารณํะเข้ากับ สยํๆ กรณํะใน คต-  คตทิวเส  

กาลสัตตมีใน ลภติ  ภตึ อวุตตกัมมะใน ลภติ ฯ

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

๑๔. อถ  นํ  ปิณํฺฑฺาย  จริตฺวา  ชีวิตุํ  สมตฺถกาเล  สา  กปาลํ  หตฺเถ  �เปตฺวา  “ตาต  

มยา  ตํ  นิสฺสาย  มหาทุกฺขํ  ปตฺตํ,  อิทานิ  น  สกฺโกมิ  ตํ  โปเสตุํ,  อิมสฺมึ  นคเร   

กปณํทฺธิกาทีนํ  ปฏิยตฺตภตฺตาทีนิ  อตฺถิ,  ตตฺถ  ภิกฺขาย  จริตฺวา  ชีวาหีติ  ตํ   

วิสฺสชฺเชสิ ฯ

 อถ  นํ  (ทารกํ  ตสฺส  ทารกสฺส)  ปิณํฺฑฺาย  จริตฺวา  ชีวิตุํ  สมตฺถกาเล  สา  (มาตา)  กปาลํ  หตฺเถ  

�เปตฺวา  “ตาต  มยา  ตํ  นิสฺสาย  มหาทุกฺขํ  ปตฺตํ,  (อหํ)  อิทานิ  น  สกฺโกมิ  ตํ  โปเสตุํ,  อิมสฺมึ  

นคเร  กปณํทฺธิกาทีนํ  (ปุคฺคลานํ)  ปฏิยตฺตภตฺตาทีนิ  (วตฺถูนิ)  อตฺถิ,  (ตฺวํ)  ตตฺถ  (นคร)  ภิกฺขาย  

จริตฺวา  ชีวาหีติ  (วตฺวา)  ตํ  (ทารกํ)  วิสฺสชฺเชสิ ฯ 

 อถ ครั้งนั้น  สา  (มาตา) อ.มารดานั้น  �เปตฺวา วางไว้แล้ว  กปาลํ ซึ่งกระเบื้อง  

หตฺเถ ในเมือ  วตฺวา กล่าวแล้ว  นํ  (ทารกํ) กะเด็กนั้น  (ตสฺส  ทารกสฺส)  ปิณฺฑาย  

จริตฺวา  ชีวิตุํ  สมตฺถกาเล ในกาลแห่งเด็กนั้น เป็นผู้สามารถเพื่ออันเที่ยวไปเพื่อก้อน

ข้าวแล้วจึงเป็นอยู่  อิติ ว่า  “ตาต แน่ะพ่อ  มหาทุกฺขํ อ.ความทุกข์ใหญ่  มยา อัน

เรา  ปตฺตํ ถึงแล้ว  นิสฺสาย เพราะอาศัย  ตํ ซึ่งเจ้า,  อิทานิ ในกาลนี้  (อหํ) อ.เรา  น  

สกฺโกมิ ย่อมไม่อาจ  โปเสตุํ เพื่ออันเลี้ยงดู  ตํ ซึ่งเจ้า,  ปฏิยตฺตภตฺตาทีนิ  (วตฺถูนิ) 

อ.วัตถุ ท. มีภัตรอันบุคคลจัดแจงไว้แล้ว  กปณทฺธิกาทีนํ  (ปุคฺคลานํ) แก่บุคคล ท. 

มีคนกําพร้าและคนเดินทางไกลเป็นต้น  อตฺถิ มีอยู่  อิมสฺมึ  นคเร ในนครนี้,  (ตฺวํ) 

อ.เจ้า  จริตฺวา เที่ยวไปแล้ว  ตตฺถ  (นคเร) ในนครนั้น  ภิกฺขาย เพื่อภิกษา  ชีวาหิ จง

เป็นอยู่”  อิติ ดังนี้  วิสฺสชฺเชสิ ปล่อยแล้ว  ตํ  (ทารกํ) ซึ่งเด็กนั้น ฯ 

 ทีนั้น มารดานั้นวางกระเบื้องไว้บนมือ แล้วพูดกับเด็กนั้น ในเวลาที่เด็กนั้นสามารถ

เที่ยวไปเพื่อภิกษาแล้วเป็นอยู่ได้ว่า “แน่ะพ่อ เราถึงความทุกข์ใหญ่เพราะอาศัยเจ้า, 

บัดนี้ เราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเจ้าได้, วัตถุมีข้าวสวยที่จัดเตรียมไว้เพื่อคนกําพร้าและ

คนเดินทางเป็นต้น มีอยู่ในเมืองนี้, เจ้าเที่ยวไปในเมืองนั้นเพื่ออาหารจงเป็นอยู่เถิด” 

แล้วปล่อยเด็กนั้นไป
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 อถ กาลสัตตมี  สา วิเสสนะของ มาตาๆ สุทธกัตตาใน วิสฺสชฺเชสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ ทารกํๆ อกถิตกัมมะใน วตฺวา  ตสฺส วิเสสนะของ ทารกสฺสๆ 

สามีสัมพันธะใน สมตฺถกาเล  ปิณํฺฑฺาย สัมปทานใน จริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ชีวิตุํๆ 

ตุมัตถสัมปทานใน สมตฺถกาเลๆ กาลสัตตมีใน วตฺวา  กปาลํ อวุตตกัมมะใน �เปตฺวา   

หตฺเถ วิสยาธาระใน �เปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “ตาต อาลปนะ  มหาทุกฺขํ  

วุตตกัมมะใน ปตฺตํๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน ปตฺตํ  ตํ อวุตตกัมมะใน 

นิสฺสายๆ เหตุใน ปตฺตํ,  อหํ สุทธกัตตาใน สกฺโกมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิทานิ  

กาลสัตตมีใน สกฺโกมิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺโกมิ  ตํ อวุตตกัมมะใน โปเสตุํๆ  

ตุมัตถสัมปทานใน สกฺโกมิ,  ปฏิยตฺตภตฺตาทีนิ วิเสสนะของ วตฺถูนิๆ สุทธกัตตา 

ใน อตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ นคเรๆ วิสยาธาระใน อตฺถิ   

กปณํทฺธิกาทีนํ วิเสสนะของ ปุคฺคลานํๆ สัมปทานใน ปฏิยตฺตภตฺตาทีนิ,  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน ชีวาหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตตฺถ วิเสสนะของ นคเรๆ วิสยาธาระใน จริตฺวา  

ภิกฺขาย สัมปทานใน จริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ชีวาหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน วิสฺสชฺเชสิ  ตํ วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน วิสฺสชฺเชสิ ฯ        

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

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

๑๕. โส  ฆรปฺปฏิปาฏิยา  จรนฺโต  อานนฺทเสฏฺ�กิาเล  นิพฺพตฺตฏฺ�านํ  คนฺตฺวา  ชาติสฺสโร  

หุตฺวา  อตฺตโน  เคหํ  ปาวิสิ ฯ  

 โส  (ทารโก)  ฆรปฺปฏิปาฏิยา  จรนฺโต  (อตฺตโน)  อานนฺทเสฏฺ�กิาเล  นิพฺพตฺตฏฺ�านํ  คนฺตฺวา   

ชาติสฺสโร  หุตฺวา  อตฺตโน  เคหํ  ปาวิสิ ฯ

 โส  (ทารโก) อ.เด็กนั้น  จรนฺโต เที่ยวไปอยู่  ฆรปฺปฏิปาฏิยา ตามลําดับแห่งเรือน  

คนฺตฺวา ไปแล้ว  นิพฺพตฺตฏฺ�านํ สู่ที่เป็นที่บังเกิด  (อตฺตโน)  อานนฺทเสฏฺ�ิกาเล  

ในกาล แห่งตน เป็นเศรษฐีชื่อว่าอานนท์  ชาติสฺสโร เป็นผู้ระลึกได้ซึ่งชาติ  หุตฺวา  

เป็นแล้ว  ปาวิสิ ได้เข้าไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน  อตฺตโน ของตน ฯ

 เด็กนั้นเที่ยวไปตามลําดับบ้าน ไปยังที่บังเกิดในกาลที่ตนเป็นอานนท์เศรษฐี เป็นผู้

ระลึกชาติได้ ได้เข้าไปยังเรือนของตน

 โส วิเสสนะของ ทารโกๆ สุทธกัตตาใน ปาวิสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ฆรปฺปฏิปาฏิยา  
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ตติยาวิเสสนะใน จรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ทารโก  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน  

อานนฺทเสฏฺ�กิาเลๆ กาลสัตตมีใน นิพฺพตฺต-  นิพฺพตฺตฏฺ�านํ สัมปาปุณํียกัมมะใน  

คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  ชาติสฺสโร วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

ปาวิสิ  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน เคหํๆ สัมปาปุณํียกัมมะใน ปาวิสิ ฯ

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

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

๑๖. ตีสุ  นํ  ทฺวารโกฏฺ�เกสุ  น  โกจิ  สลฺลกฺเขสิ ฯ 

 ตีสุ  นํ  (ทารกํ)  ทฺวารโกฏฺ�เกสุ  น  โกจิ  สลฺลกฺเขสิ ฯ

 โกจิ อ.ใครๆ  น  สลฺลกฺเขสิ กําหนดไม่ได้แล้ว  นํ  (ทารกํ) ซึ่งเด็กนั้น  ทฺวารโกฏฺ�เกสุ  

ที่ซุ้มแห่งประตู ท.  ตีสุ สาม ฯ

 ใครๆ ก็กําหนดเด็กนั้นไม่ได้ที่ซุ้มประตูทั้งสาม

 โกจิ สุทธกัตตาใน สลฺลกฺเขสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตีสุ วิเสสนะของ ทฺวารโกฏฺ�เกสุ   

นํ วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน สลฺลกฺเขสิ  ทฺวารโกฏฺ�เกสุ วิสยาธาระใน  

สลฺลกฺเขสิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สลฺลกฺเขสิ ฯ

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

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

๑๗. จตุตฺถทฺวารโกฏฺ�เก  มูลสิริเสฏฺ�โิน  ปุตฺตกา  ทิสฺวา  อุพฺพิคฺคหทยา  ปโรทึสุ ฯ

 จตุตฺถทฺวารโกฏฺ�เก  มูลสิริเสฏฺ�โิน  ปุตฺตกา  ทิสฺวา  อุพฺพิคฺคหทยา  (หุตฺวา)  ปโรทึสุ ฯ 

 ปุตฺตกา อ.บุตรน้อย ท.  มูลสิริเสฏฺ�โิน ของเศรษฐีชื่อว่ามูลสิริ  ทิสฺวา เห็นแล้ว   

จตุตฺถทฺวารโกฏฺ�เก ที่ซุ้มแห่งประตูที่สี่  อุพฺพิคฺคหทยา เป็นผู้มีหทัยหวาดเสียวแล้ว  

(หุตฺวา) เป็น  ปโรทึสุ ร้องไห้ทั่วแล้ว ฯ

 ลูกน้อยของมูลสิริเศรษฐีเห็นเด็กนั้นที่ประตูที่ ๔ เป็นผู้มีใจหวาดเสียว ร้องไห้จ้าละหวั่น

 ปุตฺตกา สุทธกัตตาใน ปโรทึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  จตุตฺถทฺวารโกฏฺ�เก วิสยาธาระ 

ใน ทิสฺวา  มูลสิริเสฏฺ�โิน สามีสัมพันธะใน ปุตฺตกา  ทิสฺวา ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  

อุพฺพิคฺคหทยา วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน ปโรทึสุ ฯ       

 ...............................................................................................................................
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๑๘.   อถ  นํ  เสฏฺ�ปิุริสา  “นิกฺขม  กาลกณํฺณํีติ  โปเถนฺตา  นีหริตฺวา  สงฺการฏฺ�าเน  ขิปึสุ ฯ 

 อถ  นํ  (ทารกํ)  เสฏฺ�ปิุริสา  “(ตฺวํ)  นิกฺขม  กาลกณํฺณํีติ  (วตฺวา)  โปเถนฺตา  นีหริตฺวา   

สงฺการฏฺ�าเน  ขิปึสุ ฯ  

 อถ ครั้งนั้น  เสฏฺ�ปิุริสา อ.บุรุษของเศรษฐี ท.  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  นํ  (ทารกํ) กะเด็ก

นั้น  อิติ ว่า  “กาลกณฺณิ แน่ะคนกาฬีกัณํณํี  (ตฺวํ) อ.เจ้า  นิกฺขม จงออกไป”  อิติ ดังนี้  

โปเถนฺตา โบยอยู่  นีหริตฺวา นําออกไปแล้ว  ขิปึสุ โยนไปแล้ว  สงฺการฏฺ�าเน ในที่

แห่งหยากเยื่อ ฯ

 ทีนั้น พวกบุรุษของเศรษฐีกล่าวกับเด็กนั้นว่า “แน่ะคนกาฬีกัณํณํี เจ้าจงออกไป” โบย 

นําออกไปโยนทิ้งที่กองขยะ 

 อถ กาลสัตตมี  เสฏฺ�ิปุริสา สุทธกัตตาใน ขิปึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะ

ของ ทารกํๆ อกถิตกัมมะใน วตฺวา  “กาลกณํฺณํิ อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน นิกฺขมๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โปเถนฺตาๆ  

อัพภัตรกิริยาของ เสฏฺ�ิปุริสา  นีหริตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ขิปึสุ  สงฺการฏฺ�าเน  

วิสยาธาระใน ขิปึสุ ฯ     

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

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

๑๙. สตฺถา  อานนฺทตฺเถเรน  ปจฺฉาสมเณํน  ปิณํฺฑฺาย  จรนฺโต  ตํ  �านํ  ปตฺโต  เถรํ   

โอโลเกตฺวา  เตน  ปุฏฺโ�  ตํ  ปวตฺตึ  อาจิกฺขิ ฯ  

 สตฺถา  อานนฺทตฺเถเรน  ปจฺฉาสมเณํน  ปิณํฺฑฺาย  จรนฺโต  ตํ  �านํ  ปตฺโต  เถรํ  โอโลเกตฺวา  เตน  

(เถเรน)  ปุฏฺโ�  ตํ  ปวตฺตึ  อาจิกฺขิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  อานนฺทตฺเถเรน มีพระอานนท์ผู้เถระ  ปจฺฉาสมเณน ผู้เป็น

ปัจฉาสมณํะ  จรนฺโต เสด็จเที่ยวไปอยู่  ปิณฺฑาย เพื่อบิณํฑฺบาต  ปตฺโต เสด็จถึง

แล้ว  ตํ  �านํ ซึ่งที่นั้น  โอโลเกตฺวา ทรงทอดพระเนตรแล้ว  เถรํ ซึ่งพระเถระ  เตน  

(เถเรน)  ปุฏฺโ� ผู้อันพระเถระนั้น ทูลถามแล้ว  อาจิกฺขิ ตรัสแล้ว  ตํ  ปวตฺตึ ซึ่งความ

เป็นไปทั่วนั้น ฯ

 พระศาสดามีพระอานนทเถระเป็นปัจฉาสมณํะ เสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณํฑฺบาต เสด็จถึง
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สถานที่แห่งนั้น ทรงทอดพระเนตรพระเถระ ถูกพระเถระทูลถามแล้ว ตรัสบอกเรื่อง

ราวนั้น 

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาจิกฺขิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อานนฺทตฺเถเรน อิตถัมภูตะของ 

สตฺถา  ปจฺฉาสมเณํน วิเสสนะของ อานนฺทตฺเถเรน  ปิณํฺฑฺาย สัมปทานใน จรนฺโตๆ  

อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  ตํ วิเสสนะของ �านํๆ สัมปาปุณํียกัมมะใน ปตฺโตๆ  

วิเสสนะของ สตฺถา  เถรํ อวุตตกัมมะใน โอโลกตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาจิกฺขิ   

เตน วิเสสนะของ เถเรนๆ อนภิหิตกัตตาใน ปุฏฺโ�ๆ วิเสสนะของ สตฺถา  ตํ วิเสสนะ

ของ ปวตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน อาจิกฺขิ ฯ 

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

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

๒๐. เถโร  มูลสิรึ  ปกฺโกสาเปสิ ฯ

 เถโร  (ปุคฺคลํ)  มูลสิรึ  ปกฺโกสาเปสิ ฯ

 เถโร อ.พระเถระ  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ปกฺโกสาเปสิ ให้ร้องเรียกแล้ว  มูลสิรึ ซึ่งเศรษฐี

ชื่อว่ามูลสิริ ฯ

 พระเถระใช้ให้คนไปเรียกมูลสิริเศรษฐี

 เถโร เหตุกัตตาใน ปกฺโกสาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน 

ปกฺโกสาเปเสิ  มูลสิรึ อวุตตกัมมะใน ปกฺโกสาเปสิ ฯ

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

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

๒๑. มหาชนกาโย  สนฺนิปติ ฯ  

 มหาชนกาโย อ.หมู่แห่งมหาชน  สนฺนิปติ ประชุมกันแล้ว ฯ

 ฝูงมหาชนประชุมกัน

 มหาชนกาโย สุทธกัตตาใน สนฺนิปติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ

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

...............................................................................................................................
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๒๒. สตฺถา  มูลสิรึ  อามนฺเตตฺวา  “ชานาสิ  เอตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “น  ชานามีติ  วุตฺเต,  “ปิตา  

เต  อานนฺทเสฏฺ�ตีิ  วตฺวา  ตํ  อสทฺทหนฺตํ  “อานนฺทเสฏฺ� ิ  ปุตฺตสฺส  เต  ปฺจมหานิธึ   

อาจิกฺขาหีติ  อาจิกฺขาเปตฺวา  สทฺทหาเปสิ ฯ  

 สตฺถา  มูลสิรึ  อามนฺเตตฺวา  “(ตฺวํ)  ชานาสิ  เอตํ  (ทารกํ)”  อิติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “(อหํ)  น  ชานามีติ   

(วจเน  มูลสิรินา)  วุตฺเต,  “(เอโส  ทารโก)  ปิตา  เต  อานนฺทเสฏฺ� ิ  (โหติ)  อิติ  วตฺวา  ตํ   

(มูลสิรึ)  อสทฺทหนฺตํ  “(ตฺวํ)  อานนฺทเสฏฺ� ิ ปุตฺตสฺส  เต  ปฺจมหานิธึ  อาจิกฺขาหีติ  (ตํ  ทารกํ)   

อาจิกฺขาเปตฺวา  สทฺทหาเปสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  อามนฺเตตฺวา ตรัสเรียกแล้ว  มูลสิรึ ซึ่งเศรษฐีชื่อว่ามูลสิริ  

ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  ชานาสิ ย่อมรู้จัก  เอตํ  (ทารกํ) 

ซึ่งเด็กนั่นหรือ?”  อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.ข้าพระองค์  น   

ชานามิ ย่อมไม่รู้จัก”  อิติ ดังนี้  (มูลสิรินา) อันเศรษฐีชื่อว่ามูลสิริ  วุตฺเต กราบทูล

แล้ว,  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(เอโส  ทารโก) อ.เด็กนั่น  อานนฺทเสฏฺ� ีเป็นเศรษฐี

ชื่อว่าอานนท์  ปิตา ผู้เป็นบิดา  เต ของเธอ  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (ตํ  ทารกํ)  

ยังเด็กนั้น  อาจิกฺขาเปตฺวา ให้บอกแล้ว  อิติ ว่า  “อานนฺทเสฏฺ� ิ ดูก่อนเศรษฐี

ชื่อว่าอานนท์  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อาจิกฺขาหิ จงบอก  ปญฺจมหานิธึ ซึ่งขุมทรัพย์ใหญ่

ห้า  เต ของท่าน  ปุตฺตสฺส แก่บุตร”  อิติ ดังนี้  ตํ  (มูลสิรึ) ยังเศรษฐีชื่อว่ามูลสิรินั้น   

อสทฺทหนฺตํ ผู้ไม่เชื่ออยู่  สทฺทหาเปสิ ให้เชื่อแล้ว ฯ

 พระศาสดาตรัสเรียกมูลสิริเศรษฐีตรัสถามว่า “เธอรู้จักเด็กนั่นไหม?”, เมื่อมูลสิริเศรษฐี

กราบทูลว่า “ไม่รู้จัก”,  จึงตรัสว่า “เด็กนั่นเป็นอานนท์เศรษฐีผู้เป็นบิดาของเธอ” ใช้

เด็กนั้นให้บอกว่า “ดูก่อนอานนท์เศรษฐี ท่านจงบอกขุมทรัพย์ใหญ่ ๕ ขุมของท่าน แก่

บุตร” ทําให้มูลสิรินั้นผู้ไม่เชื่อ ให้เชื่อแล้ว ฯ

 สตฺถา เหตุกัตตาใน สทฺทหาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  มูลสิรึ อวุตตกัมมะใน 

อามนฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิตฺวา  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน ชานาสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  เอตํ วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน ชานาสิ”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา,  “อหํ สุทธกัตตาใน ชานามิๆ อาขยาตบท 

กัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ชานามิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณํะใน  

วุตฺเตๆ ลักขณํกิริยา  มูลสิรินา อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  “เอโส วิเสสนะของ ทารโกๆ 
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สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปิตา วิเสสนะของ อานนฺทเสฏฺฅีี  เต สามี- 

สัมพันธะใน ปิตา  อานนฺทเสฏฺ� ี วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อาจิกฺขาเปตฺวา  ตํ ก็ดี  อสทฺทหนฺตํ ก็ดี วิเสสนะของ มูลสิรึๆ การิต-

กัมมะใน สทฺทหาเปสิ  “อานนฺทเสฏฺ�ิ อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อาจิกฺขาหิๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  ปุตฺตสฺส สัมปทานใน อาจิกฺขาหิ  เต สามีสัมพันธะใน ปุตฺตสฺส ปฺจ- 

มหานิธึๆ อวุตตกัมมะใน อาจิกฺขาหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาจิกฺขาเปตฺวา  ตํ วิเสสนะ 

ของ ทารกํๆ การิตกัมมะใน อาจิกฺขาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สทฺทหาเปสิ ฯ  

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

๒๓. โส  สตฺถารํ  สรณํํ  อคมาสิ ฯ  

 โส  (มูลสิริ)  สตฺถารํ  สรณํํ  อคมาสิ ฯ

 โส  (มูลสิริ) อ.เศรษฐีชื่อว่ามูลสิรินั้น  อคมาสิ ได้ถึงแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  

สรณํ ว่าเป็นที่พึ่ง ฯ

 มูลสิริเศรษฐีนั้น ได้ถึงพระศาสดาว่าเป็นที่พึ่ง

 โส วิเสสนะของ มูลสิริๆ สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถารํ  

อวุตตกัมมะใน อคมาสิ  สรณํํ สัมภาวนาใน อคมาสิ ฯ

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

๒๔. สตฺถา  ตสฺส  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมํ  คาถมาห 

  “ปุตฺตา  มตฺถิ,  ธนมตฺถิ         อิติ  พาโล  วิหญฺญติ, 

  อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นตฺถิ,       กุโต  ปุตฺตา,  กุโต  ธนน ฺติ ฯ

         สตฺถา  ตสฺส  (มูลสิริสฺส)  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมํ  คาถํ  อาห 

  “ปุตฺตา  เม  อตฺถิ,  ธนํ  (เม)  อตฺถิ  อิติ  พาโล  วิหญฺญติ, 

  อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นตฺถิ,  กุโต  (�านโต)  ปุตฺตา  (ภวิสฺสติ),  กุโต  (�านโต)  ธนํ  

(ภวิสฺสติ)”   อิติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  เทเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ธมฺมํ ซึ่งธรรม  ตสฺส  (มูลสิริสฺส) แก่

เศรษฐีชื่อว่ามูลสิรินั้น  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถานี้  อิติ ว่า

 “พาโล อ.คนพาล  วิหญฺญติ ย่อมเดือดร้อน  อิติ ว่า  ‘ปุตฺตา 
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อ.บุตร ท.  เม ของเรา  อตฺถิ มีอยู่,  ธนํ อ.ทรัพย์  เม ของ

เรา  อตฺถิ มีอยู่’  อิติ ดังนี้,  อตฺตา  หิ อ.ตนแล  นตฺถิ ย่อม

ไม่มี  อตฺตโน แก่ตน,  ปุตฺตา อ.บุตร ท.  (ภวิสฺสติ) จักมี  กุโต   

(�านโต) แต่ที่ไหน?  ธนํ อ.ทรัพย์  (ภวิสฺสติ) จักมี  กุโต   

(�านโต) แต่ที่ไหน?”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาเมื่อทรงแสดงธรรมแก่มูลสิริเศรษฐีนั้น ตรัสพระคาถานี้ว่า

 “คนพาลย่อมเดือดร้อนว่า ‘บุตรทั้งหลายของเรามีอยู่, ทรัพย์

ของเรามีอยู่’, ตนแลย่อมไม่มีแก่ตน, บุตรทั้งหลายจักมีแต่

ที่ไหน, ทรัพย์จักมีแต่ที่ไหน”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ มูลสิริสฺสๆ 

สัมปทานใน เทเสนฺโต  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน เทเสนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา   

อิมํ วิเสสนะของ คาถํๆ อวุตตกัมมะใน อาห

 “ปุตฺตา สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  เม สามี-

สัมพันธะใน ปุตฺตา,  ธนํ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน ธนํ’  อิติศัพท์ อาการะใน  

วิหฺติ  พาโล สุทธกัตตาใน วิหฺติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก,  อตฺตา สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  

หิศัพท์ ปทปูรณํะ  อตฺตโน สัมปทานใน นตฺถิ,  ปุตฺตา สุทธ-

กัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุโต วิเสสนะของ 

�านโตๆ อปาทานใน ภวิสฺสติ,  ธนํ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุโต วิเสสนะของ �านโตๆ อปาทานใน 

ภวิสฺสติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิมํ  คาถํ ฯ

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

๒๕. ตสฺสตฺโถ  “ปุตฺตา  เม  อตฺถิ,  ธนํ  เม  อตฺถิ  อิติ  พาโล  ปุตฺตตณํฺหาย  เจว   

ธนตณํฺหาย  จ  หฺติ  วิหฺติ  ทุกฺขียติ;  “ปุตฺตา  เม  นสฺสึสูติ  วิหฺติ,   

“นสฺสนฺตีติ  วิหฺติ,  “นสฺสิสฺสนฺตีติ  วิหฺติ,  ธเนปิ  เอเสว  นโย,  อิติ  ฉหากาเรหิ  

วิหฺติ,  “ปุตฺเต  โปเสสฺสามีติ  รตฺติฺจ  ทิวา  จ  ถลปถชลปถาทีสุ  นานปฺปการโต  
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วายมนฺโตปิ  วิหฺติ,  “ธนํ  อุปฺปาเทสฺสามีติ  กสิวณํิชฺชาทีนิ  กโรนฺโตปิ  วิหฺเตว;  

เอวํ  วิหฺนฺตสฺส  จ  อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นตฺถิ,  เตน  วิฆาเตน  ทุกฺขิตํ  อตฺตานํ  สุขิตํ  

กาตุํ  อสกฺโกนฺตสฺส  ปวตฺติยมฺปิสฺส  อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นตฺถิ,  มรณํมฺเจ  นิปนฺนสฺส  

มรณํนฺติกาหิ  เวทนาหิ  อคฺคิชาลาหิ  วิย  ปริฑฺยฺหมานสฺส  ฉิชฺชมาเนสุ  สนฺธิพนฺธเนสุ  

ภิชฺชมาเนสุ  อฏฺ�สิงฺฆาเตสุ  นิมฺมิเลตฺวา  ปรโลกํ  อุมฺมิเลตฺวา  อิธโลกํ  ปสฺสนฺตสฺสาปิ  

ทิวเส  ทิวเส  ทฺวิกฺขตฺตุํ  นหาเปตฺวา  ติกฺขตฺตุํ  โภเชตฺวา  คนฺธมาลาทีหิ  อลงฺกริตฺวา   

ยาวชีวํ  โปสิโตปิ  สหายภาเวน  ทุกฺขปริตฺตาณํํ  กาตุํ  อสมตฺถตาย  อตฺตา  หิ   

อตฺตโน  นตฺถิ,  กุโต  ปุตฺตา  กุโต  ธนํ,  ปุตฺตา  วา  ธนํ  วา  ตสฺมึ  สมเย  กิเมว   

กริสฺสนฺติ,  อานนฺทเสฏฺ�โินปิ  กสฺสจิ  กิฺจิ  อทตฺวา  ปุตฺตสฺสตฺถาย  ธนํ   สณํฺ�เปตฺวา  

ปุพฺเพ  วา  มรณํมฺเจ  นิปนฺนสฺส  อิทานิ  วา  อิมํ  ทุกฺขํ  ปตฺตสฺส,  กุโต  ปุตฺตา  กุโต  

ธนํ,  ปุตฺตา  วา  ธนํ  วา  กึ  ทุกฺขํ  หรึสุ  กึ  วา  สุขํ  อุปฺปาทยึสูติ ฯ

 ตสฺส  (คาถาวจนสฺส)  อตฺโถ  “ปุตฺตา  เม  อตฺถิ,  ธนํ  เม  อตฺถิ  อิติ  พาโล  ปุตฺตตณํฺหาย  เจว  

ธนตณํฺหาย  จ  หฺติ  วิหฺติ  ทุกฺขียติ;  “ปุตฺตา  เม  นสฺสึสูติ  วิหฺติ,  “(ปุตฺตา  เม)   

นสฺสนฺตีติ  วิหฺติ,  “(ปุตฺตา  เม)  นสฺสิสฺสนฺตีติ  วิหฺติ,  ธเนปิ  เอเสว  นโย,  อิติ  (พาโล)  

ฉหิ  อากาเรหิ  วิหฺติ,  (โส  พาโล)  “(อหํ)  ปุตฺเต  โปเสสฺสามีติ  (จินฺตเนน)  รตฺตึ  จ  ทิวา  จ  

ถลปถชลปถาทีสุ  (�าเนสุ)  นานปฺปการโต  วายมนฺโตปิ  วิหฺติ,  “(อหํ)  ธนํ  อุปฺปาเทสฺสามีติ  

(จินฺตเนน)  กสิวณํิชฺชาทีนิ  (กมฺมานิ)  กโรนฺโตปิ  วิหฺติ  เอว;  (ตสฺส  พาลสฺส)  เอวํ  วิหฺนฺตสฺส   

จ  อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นตฺถิ,  เตน  วิฆาเตน  ทุกฺขิตํ  อตฺตานํ  สุขิตํ  กาตุํ  อสกฺโกนฺตสฺส   

ปวตฺติยมฺปิ  อสฺส  (พาลสฺส)  อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นตฺถิ,  (ตสฺส  พาลสฺส)  มรณํมฺเจ  นิปนฺนสฺส  

มรณํนฺติกาหิ  เวทนาหิ  อคฺคิชาลาหิ  วิย  ปริฑฺยฺหมานสฺส,  ฉิชฺชมาเนสุ  สนฺธิพนฺธเนสุ  ภิชฺชมาเนสุ   

อฏฺ�สิงฺฆาเตสุ,  (ตสฺส  พาลสฺส  อกฺขีนิ)  นิมฺมิเลตฺวา  ปรโลกํ  (ปสฺสนฺตสฺส  อกฺขีนิ)  อุมฺมิเลตฺวา  

อิธโลกํ  ปสฺสนฺตสฺสาปิ  (เตน  พาเลน)  ทิวเส  ทิวเส  ทฺวิกฺขตฺตุํ  นหาเปตฺวา  ติกฺขตฺตุํ  โภเชตฺวา   

คนฺธมาลาทีหิ  (วตฺถูหิ)  อลงฺกริตฺวา  ยาวชีวํ  โปสิโตปิ  (ตสฺส  อตฺตโน)  สหายภาเวน   

ทุกฺขปริตฺตาณํํ  กาตุํ  อสมตฺถตาย  อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นตฺถิ,  กุโต  (�านโต)  ปุตฺตา  (ภวิสฺสนฺติ)   

กุโต  (�านโต)  ธนํ  (ภวิสฺสติ),  ปุตฺตา  วา  ธนํ  วา  ตสฺมึ  สมเย  กิเมว  กริสฺสนฺติ,   

อานนฺทเสฏฺ�โินปิ  กสฺสจิ  กิฺจิ  อทตฺวา  ปุตฺตสฺสตฺถาย  ธนํ   สณํฺ�เปตฺวา  ปุพฺเพ  วา  มรณํมฺเจ  

นิปนฺนสฺส  อิทานิ  วา  อิมํ  ทุกฺขํ  ปตฺตสฺส,  กุโต  (�านโต)  ปุตฺตา  (ภวิสฺสนฺติ)  กุโต  (�านโต)  ธนํ  

(ภวิสฺสติ),  ปุตฺตา  วา  ธนํ  วา  กึ  ทุกฺขํ  หรึสุ  กึ  วา  สุขํ  อุปฺปาทยึสูติ  (ปณํฺฑฺิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ
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 อตฺโถ อ.อรรถ  ตสฺส  (คาถาวจนสฺส) แห่งคําอันเป็นพระคาถานั้น  อิติ ว่า  “พาโล 

อ.คนพาล  หญฺญติ ย่อมลําบาก  ปุตฺตตณฺหาย  เจว เพราะความอยากในบุตรด้วยนั่น

เทียว  ธนตณฺหาย  จ เพราะความอยากในทรัพย์ด้วย  วิหญฺญติ ชื่อว่าย่อมเดือดร้อน  

ทุกฺขียติ คือว่าย่อมประพฤติเป็นทุกข์  อิติ ว่า  ‘ปุตฺตา อ.บุตร ท.  เม ของเรา  อตฺถิ มี

อยู่,  ธนํ อ.ทรัพย์  เม ของเรา  อตฺถิ มีอยู่’  อิติ ดังนี้  วิหญฺญติ คือว่า ย่อมเดือดร้อน  

อิติ ว่า ‘ปุตฺตา อ.บุตร ท.  เม ของเรา  นสฺสึสุ ฉิบหายแล้ว’  อิติ ดังนี้  วิหญฺญติ 

ย่อมเดือดร้อน  อิติ ว่า  ‘(ปุตฺตา) อ.บุตร ท.  เม ของเรา  นสฺสนฺติ ฉิบหายอยู่’  อิติ  

ดังนี้  วิหญฺญติ ย่อมเดือดร้อน  อิติ ว่า  ‘(ปุตฺตา) อ.บุตร ท.  (เม) ของเรา  นสฺสิสฺสนฺติ  

จักฉิบหาย’  อิติ ดังนี้,  นโย อ.นัย  ธเนปิ แม้ในทรัพย์  เอโส  เอว นี้นั่นเทียว,  

(พาโล) อ.คนพาล  วิหญฺญติ ย่อมเดือดร้อน  อากาเรหิ ด้วยอาการ ท.  ฉหิ หก   

อิติ ด้วยประการดังนี้,  (โส  พาโล) อ.คนพาลนั้น  วายมนฺโตปิ แม้พยายามอยู่   

นานปฺปการโต โดยประการต่างๆ  ถลปถชลปถาทีสุ  (�าเนสุ) ในที่ ท. มีทางบก

และทางนํ้าเป็นต้น  รตฺตึ  จ ในเวลากลางคืนด้วย  ทิวา  จ ในเวลากลางวันด้วย  

(จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  ‘(อหํ) อ.เรา  โปเสสฺสามิ จักเลี้ยงดู  ปุตฺเต ซึ่งบุตร 

ท.’  อิติ ดังนี้  วิหญฺญติ ชื่อว่าย่อมเดือดร้อน,  กโรนฺโตปิ แม้กระทําอยู่  (กมฺมานิ) 

ซึ่งการงาน ท.  กสิวณิชฺชาทีนิ มีการไถและการค้าขายเป็นต้น  (จินฺตเนน) ด้วยอัน

คิด  อิติ ว่า  ‘(อหํ) อ.เรา  ธนํ ยังทรัพย์  อุปฺปาเทสฺสามิ จักให้เกิดขึ้น’  อิติ ดังนี้   

วิหญฺญติ  เอว ชื่อว่าย่อมเดือดร้อนนั่นเทียว;  จ ก็  (ตสฺส  พาลสฺส) เมื่อคนพาลนั้น   

วิหญฺญนฺตสฺส เดือดร้อนอยู่  เอวํ อย่างนี้  อตฺตา  หิ อ.ตนแล  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อตฺตโน  

แก่ตน,  อสฺส  (พาลสฺส) คือว่า เมื่อคนพาลนั้น  อสกฺโกนฺตสฺส ไม่อาจอยู่  กาตุํ เพื่อ

อันกระทํา  อตฺตานํ ซึ่งตน  ทุกฺขิตํ ผู้ถึงแล้วซึ่งความทุกข์  เตน  วิฆาเตน เพราะ

ความคับแค้นนั้น  สุขิตํ ให้เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความสุข  ปวตฺติยมฺป ิแม้ในกาลอันเป็นไป

ทั่ว  อตฺตา  หิ อ.ตนแล  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อตฺตโน แก่ตน,  (ตสฺส  พาลสฺส) เมื่อคน

พาลนั้น  นิปนฺนสฺส นอนแล้ว  มรณมญฺเจ บนเตียงเป็นที่ตาย  เวทนาหิ อันเวทนา 

ท.  มรณนฺติกาหิ อันมีความตายเป็นที่สุด  อคฺคิชาลาหิ  วิย อันราวกะว่าเปลวแห่ง

ไฟ  ปริฑยฺหมานสฺส แผดเผาอยู่  สนฺธิพนฺธเนสุ ครั้นเมื่อที่ต่อและเครื่องผูก ท.   

ฉิชฺชมาเนสุ ขาดอยู่  อฏฺ�ิสงฺฆาเตสุ ครั้นเมื่อร่างแห่งกระดูก ท.  ภิชฺชมาเนสุ แตก

อยู่  (ตสฺส  พาลสฺส) เมื่อคนพาลนั้น  นิมฺมิเลตฺวา หลับแล้ว  (อกฺขีนิ) ซึ่งนัยน์ตา ท.   
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(ปสฺสนฺตสฺส) เห็นอยู่  ปรโลกํ ซึ่งโลกอื่น  อุมฺมิเลตฺวา ลืมแล้ว  (อกฺขีนิ) ซึ่งนัยน์ตา 

ท.  ปสฺสนฺตสฺสาปิ แม้เห็นอยู่  อิธโลกํ ซึ่งโลกนี้  อตฺตา  หิ อ.ตนแล  (เตน  พาลเน)  

ทิวเส  ทิวเส  ทฺวิกฺขตฺตุํ  นหาเปตฺวา  ติกฺขตฺตุํ  โภเชตฺวา  คนฺธมาลาทีหิ  (วตฺถูหิ)  

อลงฺกริตฺวา  ยาวชีวํ  โปสิโตปิ แม้ผู้อันคนพาลนั้น ให้อาบแล้ว สองครั้ง ให้บริโภค

แล้ว สามครั้ง ในวัน ในวัน ประดับแล้ว ด้วยวัตถุ ท. มีของหอมและระเบียบเป็นต้น 

เลี้ยงแล้ว สิ้นกาลกําหนดเพียงไรแห่งชีวิต  นตฺถิ ชื่อว่าไม่มี  อตฺตโน แก่ตน  (ตสฺส   

อตฺตโน)  สหายภาเวน  ทุกฺขปริตฺตาณํ  กาตุํ  อสมตฺถตาย เพราะความที่แห่งตน

นั้น เป็นผู้ไม่สามารถ เพื่ออันกระทํา ซึ่งเครื่องต้านทานซึ่งความทุกข์ โดยความเป็น

แห่งสหาย,  ปุตฺตา อ.บุตร ท.  (ภวิสฺสนฺติ) จักมี  กุโต  (�านโต) จากที่ไหน,  ธนํ 

อ.ทรัพย์  (ภวิสฺสติ) จักมี  กุโต  (�านโต) จากที่ไหน,  ปุตฺตา  วา คือว่า อ.บุตร ท. 

หรือ  ธนํ  วา หรือว่า อ.ทรัพย์  กริสฺสนฺติ จักกระทํา  กึ  เอว ซึ่งอะไรนั่นเทียว  ตสฺมึ  

สมเย ในสมัยนั้น,  อานนฺทเสฏฺ�ิโนปิ แม้เมื่อเศรษฐีชื่อว่าอานนท์  อทตฺวา ไม่ให้แล้ว  

กิญฺจิ ซึ่งอะไรๆ  กสฺสจิ แก่ใครๆ  สณฺ�เปตฺวา รวบรวมแล้ว  ธนํ ซึ่งทรัพย์  อตฺถาย 

เพื่อประโยชน์  ปุตฺตสฺส แก่บุตร  นิปนฺนสฺส นอนแล้ว  มรณมญฺเจ บนเตียงเป็นที่

ตาย  ปุพฺเพ ในกาลก่อน  วา หรือ  วา หรือว่า  ปตฺตสฺส ถึงแล้ว  อิมํ  ทุกฺขํ ซึ่งความ

ทุกข์นี้  อิทานิ ในกาลนี้,  ปุตฺตา อ.บุตร ท.  (ภวิสฺสนฺติ) จักมี  กุโต  (�านโต) จาก

ที่ไหน,  ธนํ อ.ทรัพย์  (ภวิสฺสติ) จักมี  กุโต  (�านโต) จากที่ไหน,  ปุตฺตา  วา คือ

ว่า อ.บุตร ท. หรือ  ธนํ  วา หรือว่า อ.ทรัพย์  หรึสุ นําไปแล้ว  ทุกฺขํ ซึ่งความทุกข์  

กึ อะไร  วา หรือว่า  สุขํ ยังความสุข  กึ อะไร อุปฺปาทยึสุ ให้เกิดขึ้นแล้ว”  อิติ ดังนี้  

(ปณฺฑิเตน) อันบัณํฑฺิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ

       บัณํฑฺิตพึงทราบเนื้อความแห่งคําที่เป็นพระคาถาว่า “คนพาลย่อมลําบากเพราะความ

อยากในบุตรแลเพราะความอยากในทรัพย์ คือว่าย่อมเดือดร้อน คือว่าย่อมประพฤติ

เป็นทุกข์ว่า ‘บุตรทั้งหลายของเรามีอยู่ ทรัพย์ของเรามีอยู่’ คือว่าย่อมเดือดร้อน

ว่า ‘บุตรทั้งหลายของเราฉิบหายแล้ว’ ย่อมเดือดร้อนว่า ‘บุตรทั้งหลายของเรากําลัง

ฉิบหาย’ ย่อมเดือดร้อนว่า ‘บุตรทั้งหลายของเราจักฉิบหาย’ นัยในทรัพย์ก็อย่างนี้นั่น

แหละ, คนพาลย่อมเดือดร้อนด้วยอาการ ๖ ด้วยประการฉะนี้, คนพาลนั้นพยายามอยู่

โดยประการต่างๆ ในทางบกและทางนํ้าเป็นต้น ในเวลากลางคืนและกลางวัน ด้วยอัน

คิดว่า ‘เราจักเลี้ยงดูบุตรทั้งหลาย’ ชื่อว่าย่อมเดือดร้อน, แม้กระทําการงานทั้งหลายมี
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กสิกรรมและวาณํิชกรรมเป็นต้นด้วยอันคิดว่า ‘เราจักทําทรัพย์ให้เกิดขึ้น’ ชื่อว่าย่อม

เดือดร้อนนั่นแหละ, ก็ เมื่อคนพาลนั้น เดือดร้อนอยู่อย่างนี้ ตนแลย่อมไม่มีแก่ตน, เมื่อ

คนพาลไม่สามารถที่จะทําตนผู้ประสบทุกข์เพราะความคับแค้นนั้น ให้ประสบสุขใน 

ปวัตติกาลได้ ตนแลย่อมไม่มีแก่ตน, เมื่อคนพาลนั้น นอนบนเตียงเป็นที่ตาย ถูก

เวทนาทั้งหลายที่มีความตายเป็นที่สุดแผดเผาอยู่ ดุจเปลวไฟทั้งหลาย เมื่อที่ต่อและ

เครื่องผูกตัดขาดอยู่ เมื่อร่างกระดูกทั้งหลาย แตกไปอยู่ เมื่อคนพาลนั้น หลับตาเห็น

ปรโลก ลืมตาเห็นโลกนี้ ตนแลที่แม้คนพาลนั้นเขาให้อาบวันละ ๒ ครั้ง ให้บริโภควัน

ละ ๓ ครั้ง ประดับด้วยของหอมและระเบียบเป็นต้น จนตลอดชีวิต ย่อมไม่มีแก่ตน 

เพราะตนไม่มีความสามารถเพื่อจะทําเครื่องต้านทานความทุกข์ โดยความเป็นเพื่อน

ได้, บุตรทั้งหลายจักมีแต่ที่ไหน ทรัพย์จักมีแต่ที่ไหน คือบุตรทั้งหลายหรือทรัพย์จัก

กระทําอะไรได้ในสมัยนั้น, แม้เมื่ออานนท์เศรษฐีไม่ให้อะไรๆ แก่ใครๆ รวบรวมทรัพย์

เพื่อประโยชน์แก่บุตร นอนบนเตียงเป็นที่ตายในกาลก่อน หรือประสบความทุกข์นี้ใน

กาลนี้, บุตรทั้งหลายจักมีแต่ที่ไหน ทรัพย์จักมีแต่ที่ไหน คือว่าบุตรทั้งหลายหรือทรัพย์

นําความทุกข์อะไรออกไปหรือทําให้เกิดความสุขอะไรได้”

 อตฺโถ วุตตกัมมะใน เวทิตพฺโพๆ กิตบทกัมมวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ คาถาวจนสฺสๆ 

สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “ปุตฺตา สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  เม สามี- 

สัมพันธะใน ปุตฺตา,  ธนํ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะ

ใน ธนํ’  อิติศัพท์ อาการะใน หฺติ  วิหฺติ และ ทุกฺขียติ  พาโล สุทธกัตตาใน  

หฺติ  วิหฺติ และ ทุกฺขียติ  หฺติ ก็ดี  วิหฺติ สี่บท ก็ดี  ทุกฺขียติ ก็ดี อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ปุตฺตตณํฺหาย ก็ดี  ธนตณํฺหาย ก็ดี เหตุใน หฺติ  วิหฺติ และ  

ทุกฺขียติ  เอวศัพท์ อวธารณํะเข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ปุตฺตตณํฺหาย  

และ ธนตณํฺหาย  หฺติ สัญญี  วิหฺติ สัญญา  วิหฺติ วิวริยะใน ทุกฺขียติๆ  

วิวรณํะ  ปุตฺตตณํฺหาย  เจว  ธนตณํฺหาย  จ  หฺติ  วิหฺติ  ทุกฺขียติ วิวริยะใน  

“ปุตฺตา  เม  นสฺสึสูติ  วิหฺติ,  “(ปุตฺตา  เม)  นสฺสนฺตีติ  วิหฺติ,  “(ปุตฺตา  เม)   

นสฺสิสฺสนฺตีติ  วิหฺติๆ วิวรณํะ,  “ปุตฺตา สุทธกัตตาใน นสฺสึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เม สามีสัมพันธะใน ปุตฺตา”  อิติศัพท์ อาการะใน วิหฺติ,  “ปุตฺตา สุทธกัตตาใน  

นสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน ปุตฺตา”  อิติศัพท์ อาการะใน  

วิหฺติ,  “ปุตฺตา สุทธกัตตาใน นสฺสิสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะ
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ใน ปุตฺตา”  อิติศัพท์ อาการะใน วิหฺติ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ธเนๆ ภินนา- 

ธาระใน นโย  เอวศัพท์ อวธารณํะเข้ากับ เอโสๆ วิเสสนะของ นโยๆ ลิงคัตถะ,  พาโล  

สุทธกัตตาใน วิหฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิติศัพท์ ปการัตถะ  ฉหิ วิเสสนะ 

ของ อากาเรหิ กรณํะใน วิหฺติ,  โส วิเสสนะของ พาโลๆ สุทธกัตตาใน วิหฺติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน โปเสสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุตฺเต 

อวุตตกัมมะใน โปเสสฺสามิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณํะใน วายมนฺโต  รตฺตึ ก็ดี  

ทิวา ก็ดี กาลสัตตมีใน วายมนฺโต  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ รตฺตึ และ ทิวา   

ถลปถชลปถาทีสุ วิเสสนะของ �าเนสุๆ วิสยาธาระใน วายมนฺโต  นานปฺปการโต ตติยา- 

วิเสสนะใน วายมนฺโต  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ วายมนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ 

พาโล,  “อหํ เหตุกัตตาใน อุปฺปาเทสฺสามิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ธนํ การิตกัมมะ 

ใน อุปฺปาเทสฺสามิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณํะใน กโรนฺโต  กสิวณํิชฺชาทีนิๆ 

วิเสสนะของ กมฺมานิๆ อวุตตกัมมะใน กโรนฺโต  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ กโรนฺโตๆ 

อัพภันตรกิริยาของ พาโล  เอวศัพท์ อวธารณํะเข้ากับ วิหฺติ,  จศัพท์ วากยารัมภ- 

โชตกะ  ตสฺส วิเสสนะของ พาลสฺสๆ อนาทรใน วิหฺนฺตสฺสๆ อนาทรกิริยา  เอวํ  

กิริยาวิเสสนะของ วิหฺนฺตสฺส  อตฺตา สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก   

หิศัพท์ วจนาลังการะ  อตฺตโน สัมปทานใน นตฺถิ,  อสฺส วิเสสนะของ พาลสฺสๆ อนาทร

ใน อสกฺโกนฺตสฺสๆ อนาทรกิริยา เตน วิเสสนะของ วิฆาเตนๆ เหตุใน ทุกฺขิตํๆ วิเสสนะ 

ของ อตฺตานํๆ อวุตตกัมมะใน กาตุํ  สุขิตํ วิกติกัมมะใน กาตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน  

อสกฺโกนฺตสฺส  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ปวตฺติยํๆ กาลสัตตมีใน กาตุํ  อตฺตา สุทธ- 

กัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  หิศัพท์ วจนาลังการะ  อตฺตโน สัมปทานใน  

นตฺถิ,  ตสฺส วิเสสนะของ พาลสฺสๆ อนาทรใน ปริฑฺยฺหมานสฺสๆ อนาทรกิริยา  มรณํมฺเจ  

วิสยาธาระใน นิปนฺนสฺสๆ วิเสสนะของ พาลสฺส  มรณํนฺติกาทีหิ วิเสสนะของ  

เวทนาหิๆ อนภิหิตกัตตาใน ปริฑฺยฺหมานสฺส  อคฺคิชาลาหิ อุปมาอนภิหิตกัตตาใน  

ปริฑฺยฺหมานสฺส  วิยศัพท์อุปมาโชตกะเข้ากับ อคฺคิชาลาหิ  สนฺธิพนฺธเนสุ ลักขณํะใน  

ฉิชฺชมาเนสุๆ ลักขณํกิริยา  อฏฺ�ิสงฺฆาเตสุ ลักขณํะใน ภิชฺชมาเนสุๆ ลักขณํกิริยา   

ตสฺส วิเสสนะของ พาลสฺสๆ อนาทรใน ปสฺสนฺตสฺสๆสองบท อนาทรกิริยา  อกฺขีนิ  

อวุตตกัมมะใน นิมฺมิเลตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปสฺสนฺตสฺส  ปรโลกํ อวุตตกัมมะใน  

ปสฺสนฺตสฺส  อกฺขีนิ อวุตตกัมมะใน อุมฺมิเลตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปสฺสนฺตสฺส   
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อิธโลกํ อวุตตกัมมะใน ปสฺสนฺตสฺส  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ปสฺสนฺตสฺส   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ โปสิโตๆ วิเสสนะของ อตฺตาๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ 

กิริยาบทกัตตุวาจก  เตน วิเสสนะของ พาเลนๆ อนภิหิตกัตตาใน โปสิโต  ทิวเส  

สองบท กาลสัตตมีใน นหาเปตฺวา และ โภเชตฺวา  ทฺวิกฺขตฺตุํ กิริยาวิเสสนะของ  

นหาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โภเชตฺวา  ติกฺขตฺตุํ กิริยาวิเสสนะของ โภเชตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อลงฺกริตฺวา  คนฺธมาลาทีหิ วิเสสนะของ วตฺถูหิๆ กรณํะใน  

อลงฺกริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โปสิโต  ยาวชีวํ อัจจันตสังโยคะใน โปสิโต  ตสฺส  

วิเสสนะของ อตฺตโนๆ ภาวาทิสัมพันธะใน อสมตฺถตาย สหายภาเวน ตติยาวิเสสนะ

ใน กาตุํ ทุกฺขปริตฺตาณํํ อวุตตกัมมะใน กาตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสมตฺถตายๆ เหตุ

ใน นตฺถิ  อตฺตโน สัมปทานใน นตฺถิ,  หิศัพท์ วจนาลังการะ  ปุตฺตา สุทธภัตตาใน  

ภวิสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุโต วิเสสนะของ �านโตๆ อปาทานใน  

ภวิสฺสนฺติ,  ธนํ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุโต วิเสสนะของ  

�านโตๆ อปาทานใน ภวิสฺสติ,  ปุตฺตา ก็ดี  ธนํ ก็ดี สุทธกัตตาใน กริสฺสนฺติๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ปุตฺตา และ ธนํ  ตสฺมึ วิเสสนะ

ของ สมเยๆ กาลสัตตมีใน กริสฺสนฺติ  เอวศัพท์ อวธารณํะเข้ากับ กึๆ อวุตตกัมมะใน  

กริสฺสนฺติ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับอานนฺทเสฏฺ�ิโนๆ อนาทรใน ปตฺตสฺสๆ  

อนาทรกิริยา  กสฺสจิ สัมปทานใน อทตฺวา   กิฺจิ อวุตตกัมมะใน อทตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยา สณํฺ�เปตฺวา  ปุตฺตสฺส สัมปทานใน อตฺถายๆ สัมปทานใน สณํฺ�เปตฺวา  ธนํ  

อวุตตกัมมะใน สณํฺ�เปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิปนฺนสฺส  ปุพฺเพ กาลสัตตมีใน  

นิปนฺนสฺส   วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ปุพฺเพ  มรณํมฺเจ  นิปนฺนสฺส และ  

อิทานิ  อิมํ  ทุกฺขํ  ปตฺตสฺส,  มรณํมฺเจ อุปสิเลสิกาธาระใน นิปนฺนสฺสๆ วิเสสนะของ 

อานนฺทเสฏฺ�ิโน  อิทานิ กาลสัตตมีใน ปตฺตสฺส  อิมํ วิเสสนะของ ทุกฺขํๆ สัมปาปุณํีย- 

กัมมะใน ปตฺตสฺส  ปุตฺตา สุทธภัตตาใน ภวิสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุโต  

วิเสสนะของ �านโตๆ อปาทานใน ภวิสฺสนฺติ,  ธนํ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  กุโต วิเสสนะของ �านโตๆ อปาทานใน ภวิสฺสติ,  ปุตฺตา ก็ดี  ธนํ ก็ดี สุทธ-

กัตตาใน หรึสุ และเหตุกัตตาใน อุปฺปาทยึสุ  หรึสุ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุปฺปาทยึสุ  

อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ปุตฺตา และ ธนํ   

กึ วิเสสนะของ ทุกฺขํๆ อวุตตกัมมะในหรึสุ  กึ วิเสสนะของ สุขํๆ การิตกัมมะใน  
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อุปฺปาทยึสุ  วาศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ กึ ทุกฺขํ  หรึสุ และ กึ  สุขํ  อุปฺปาทยึสุ”   

อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถ  ปณํฺฑฺิเตน อนภิหิตกัตตาใน เวทิตพฺพโพ ฯ   

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

๒๖. เทสนาวสาเน  จตุราสีติยา  ปาณํสหสฺสานํ  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ 

 เทสนาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระเทศนา  ธมฺมาภิสมโย อ.การตรัสรู้ซึ่ง

ธรรม  อโหสิ ได้มีแล้ว  ปาณสหสฺสานํ แก่พันแห่งสัตว์ ท.  จตุราสีติยา แปดสิบสี่ ฯ

 เวลาจบพระเทศนา สัตว์ ๘๔,๐๐๐ ได้ตรัสรู้ธรรม

 เทสนาวสาเน กาลสัตตมีใน อโหสิ  ธมฺมาภิสมโย สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  จตุราสีติยา วิเสสนะของ ปาณํสหสฺสานํๆ สัมปทานใน อโหสิ ฯ  

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

๒๗. เทสนา  มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  อโหสีติ ฯ

 เทสนา อ.พระเทศนา  สาตฺถิกา เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์  อโหสิ

ได้มีแล้ว  มหาชนสฺส แก่มหาชน  อิติ ดังนี้แล ฯ

 พระเทศนา ได้เป็นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชน ดังนี้แล

 เทสนา สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มหาชนสฺส สัมปทานใน อโหสิ  

สาตฺถิกา วิกติกัตตาใน อโหสิ  อิติศัพท์ สมาปนะ ฯ

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

อานนฺทเสฏฺ�ิวตฺถุ ฯ

อานนฺทเสฏฺ�วิตฺถุ  (นิฏฺ�ิตํ) ฯ

อานนฺทเสฏฺ�วิตฺถุ อ.เรื่องแห่งเศรษฐีชื่อว่าอานนท์  (นิฏฺ�ิตํ) จบแล้ว ฯ

อานนฺทเสฏฺ�วิตฺถุ สุทธกัตตาใน นิฏฺ�ิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ 

จบเรื่่�องอานนท์เศรื่ษฐีี
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วิิเคราะห์์ศััพท์์กิิตกิ์-สมาส-ตัท์ธิิต
อานนฺท์เสฏฺ€ิวิตฺถุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
 ๑. อานนฺทเสฏฺ€โิน  วตฺถุ  อานนฺทเสฏฺ€ิวตฺถุ. (อานนฺทเสฏฺ€ี + วตฺถุ)
	 	 วตฺถุ	อ.เรื่อง		อานนฺทเสฏฺ€โิน	แห่งเศรษฐีชื่อว่าอานนท์		อานนฺทเสฏฺ€ิวตฺถุ	ชื่อว่าอานนฺท-
เสฏฺ€ิวตฺถุ.	(เรื่องอานนท์เศรษฐี)

อสีติโกิฏิวิิภโวิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อสีติ		โกฏิโย		อสีติโกฏิโย.	(อสีติ	+	โกฏิ)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 โกฏิโย	อ.โกฏิ	ท.		อสีติ	แปดสิบ		อสีติโกฏิโย	ชื่อว่าอสีติโกฏิ.	(แปดสิบโกฏิ)

	 ๒.	 อสีติโกฏิโย		วิภโว		ยสฺส		โส		อสีติโกฏิวิภโว,		ปุคฺคโล.	(อสีติโกฏิ	+	วิภว)	ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 อสีติโกฏิโย	อ.โกฏิแปดสิบ	ท.		วิภโว	เป็นทรัพย์อันบุคคลพึงเสวย		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคล

ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		อสีติโกฏิวิภโว	ชื่อว่าอสีติโกฏิวิภว,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีทรัพย์	

๘๐ โกฏิ)

มห์ามจฺฉรี

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มหนฺโต		จ		โส		มจฺฉโร		จาติ		มหามจฺฉโร.	(มหนฺต	+	มจฺฉร)

	 	 มหนฺโต		จ	อ.ใหญ่ด้วย		โส	อ.ใหญ่นั้น		มจฺฉโร		จ	เป็นความตระหนี่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

มหามจฺฉโร	ชื่อว่ามหามจฺฉร.	(ความตระหนี่ใหญ่,	ความตระหนี่มาก)

	 ๒.	 มหามจฺฉโร		อสฺส		อตฺถีติ		มหามจฺฉรี,		ปุคฺคโล.	(มหามจฺฉร	+	อีปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต

	 	 มหามจฺฉโร	อ.ความตระหนี่มาก		อสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		มหามจฺฉรี	ชื่อว่ามหามจฺฉรี,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีความตระหนี่มาก)
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อนฺวิฑฺฒมาสํ

	 เป็นอุปสัคคบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	โดยมีอมาทิปรตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. มาสสฺส  อฑฺฒํ  อฑฺฒมาสํ. (มาส + อฑฺฒ) อมาทิปรตัปปุริสสมาส

	 	 อฑฺฒํ	อ.กึ่ง		มาสสฺส	แห่งเดือน		อฑฺฒมาสํ	ชื่อว่าอฑฺฒมาส.	(กึ่งเดือน)

	 ๒.	 อฑฺฒมาสํ		อฑฺฒมาสํ		อนุ		อนฺวฑฺฒมาสํ.	(อนุ	+	อฑฺฒมาส)	อุปสัคคบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส

	 	 อนุ	ทุกๆ		อฑฺฒมาสํ		อฑฺฒมาสํ	กึ่งแห่งเดือนๆ		อนฺวฑฺฒมาสํ	ชื่อว่าอนฺวฑฺฒมาส.	(ทุกๆ	กึ่ง

เดือน)

จตฺตาฬีสโกิฏิธินํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 จตฺตาฬีีส		โกฏิโย		ยสฺส		ตํ		จตฺตาฬีีสโกฏิ,		ธนํ.	(จตฺตาฬีีส	+	โกฏิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยา- 

ธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 โกฏิโย	อ.โกฏิ	ท.		จตฺตาฬีส	สี่สิบ		ยสฺส		(ธนสฺส)	แห่งทรัพย์ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ตํ		(ธนํ)	

อ.ทรัพย์นั้น		จตฺตาฬีสโกฏิ	ชื่อว่าจตฺตาฬีสโกฏิ,	ได้แก่ทรัพย์.	(มี	๔๐	โกฏิ)

	 ๒.	 จตฺตาฬีสโกฏิ		จ		ตํ		ธนญฺจาติ		จตฺตาฬีสโกฏิธนํ.	(จตฺตาฬีสโกฏิ	+	ธน)	วิเสสนบุพพบทกัมม-

ธารยสมาส

	 	 จตฺตาฬีสโกฏิ		จ	อ.อันมีโกฏิสี่สิบด้วย		ตํ	อ.อันมีโกฏิสี่สิบนั้น		ธนํ		จ	เป็นทรัพย์ด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		จตฺตาฬีสโกฏิธนํ	ชื่อว่าจตฺตาฬีสโกฏิธน.	(ทรัพย์มี	๔๐	โกฏิ)

ปญฺจมห์านิธิิ

	 เป็นสมาหารทิคุสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มหนฺโต		จ		โส		นิธิ		จาติ		มหานิธิ.	(มหนฺต	+	นิธิ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 มหนฺโต		จ	อ.อันใหญ่ด้วย		โส	อ.อันใหญ่นั้น		นิธิ		จ	เป็นขุมทรัพย์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

มหานิธิ	ชื่อว่ามหานิธิ.	(ขุมทรัพย์ใหญ่)

	 ๒.	 ปญฺจ		มหานิธโย		ปญฺจมหานิธิ.	(ปญฺจ	+	มหานิธิ)	สมาหารทิคุสมาส

	 	 มหานิธโย	อ.ขุมทรัพย์ใหญ่	ท.		ปญฺจ	ห้า		ปญฺจมหานิธิ	ชื่อว่าปญฺจมหานิธิ.	(ขุมทรัพย์ใหญ่	๕)	
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ธินนิสฺสิโต

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ธนํ		นิสฺสิโต		ธนนิสฺสิโต,		ปุคฺคโล.	(ธน	+	นิสฺสิต)

	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		นิสฺสิโต	อาศัยแล้ว		ธนํ	 ซึ่งทรัพย์	 	ธนนิสฺสิโต	ชื่อว่าธนนิสฺสิต,	 ได้แก่บุคคล.	 

(ผู้อาศัยแล้วซึ่งทรัพย์)

มจฺเฉรมลมลิโน

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มจฺเฉโร		เอว		มลํ		มจฺเฉรมลํ.	(มจฺเฉร	+	มล)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 มจฺเฉโร		เอว	อ.ความตระหนี่นั่นเทียว		มลํ	เป็นมลทิน		มจฺเฉรมลํ	ชื่อว่ามจฺเฉรมล.	(มลทินคือ

ความตระหนี่)

	 ๒.	 มจฺเฉรมเลน		มลิโน		ยสฺส		โส		มจฺเฉรมลมลิโน.	 (มจฺเฉรมล	+	มลิน)	ทวิปทภินนาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส

	 	 มลิโน	อ.ความเศร้าหมอง		มจฺเฉรมเลน	เพราะมลทินคือความตระหนี่		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของ

บุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		มจฺเฉรมลมลิโน	ชื่อว่ามจฺเฉรมลมลิน,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มี

ความเศร้าหมองเพราะมลทินคือความตระหนี่)

ท์ฺวิารคามโกิ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทฺวาเร		คามโก		ทฺวารคามโก.	(ทฺวาร	+	คามก)

	 คามโก	อ.หมู่บ้าน		ทฺวาเร	ใกล้ประตู		ทฺวารคามโก	ชื่อว่าทฺวารคามก.	(หมู่บ้านใกล้ประตู)

กิุลสห์สฺสํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กุลานํ		สหสฺสํ		กุลสหสฺสํ.	(กุล	+	สหสฺส)	

	 สหสฺสํ	อ.พัน		กุลานํ	แห่งตระกูล	ท.		กุลสหสฺสํ	ชื่อว่ากุลสหสฺส.	(หนึ่งพันตระกูล)
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กิาลกิิริยา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 กาลํ  กิริยา  กาลกิริยา. (กาล + กิริยา)

	 กิริยา	อ.การกระทํา		กาลํ	ซึ่งกาละ		กาลกิริยา	ชื่อว่ากาลกิริยา.	(การทํากาละ,	เสียชีวิต)

เสฏฺ€ิฏฺ€านํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 เสฏฺ€ิสฺส  €านํ  เสฏฺ€ิฏฺ€านํ. (เสฏฺ€ี + €าน)

	 €านํ	อ.ตําแหน่ง		เสฏฺ€ิสฺส	แห่งเศรษฐี		เสฏฺ€ิฏฺ€านํ	ชื่อว่าเสฏฺ€ิฏฺ€าน.	(ตําแหน่งเศรษฐี)

จณฺฑาลกิุลสห์สฺสํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 จณฺฑาโล		จ		โส		กุลญฺจาติ		จณฺฑาลกุลํ.	(จณฺฑาล	+	กุล)

	 	 จณฺฑาโล		จ	อ.ผู้เป็นจัณฑาลด้วย		โส	อ.ผู้เป็นจัณฑาลนั้น		กุลํ		จ	เป็นตระกูลด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		จณฺฑาลกุลํ	ชื่อว่าจณฺฑาลกุล.	(ตระกูลจัณฑาล)

	 ๒.	 จณฺฑาลกุลานํ		สหสฺสํ		จณฺฑาลกุลสหสฺสํ.	(จณฺฑาลกุล	+	สหสฺส)	

	 	 สหสฺสํ	อ.พัน		จณฺฑาลกุลานํ	แห่งตระกูลจัณฑาล	ท.		จณฺฑาลกุลสหสฺสํ	ชื่อว่าจณฺฑาลกุลสหสฺส.	

(ตระกูลจัณฑาล	๑,๐๐๐	ตระกูล)

ปฏิสนฺธิิคฺคห์ณกิาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปฏิสนฺธิสฺส		คหณํ		ปฏิสนฺธิคฺคหณํ.	(ปฏิสนฺธิ	+	คหณ)

	 	 คณหํ	อ.เป็นที่ถือเอา		ปฏิสนฺธิสฺส	ซึ่งปฏิสนธิ	ปฏิสนฺธิคฺคหณํ	ชื่อว่าปฏิสนฺธิคฺคหณ.	(เป็นที่ถือเอา

ปฏิสนธิ)

	 ๒.	 ปฏิสนฺธิคฺคหณญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		ปฏิสนฺธิคฺคหณกาโล.	(ปฏิสนฺธิคฺคหณ	+	กาล)

	 	 ปฏิสนฺธิคฺคหณํ		จ	อ.เป็นที่ถือเอาซึ่งปฏิสนธิด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ถือเอาซึ่งปฏิสนธินั้น		กาโล		จ	เป็น

กาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปฏิสนฺธิคฺคหณกาโล	ชื่อว่าปฏิสนฺธิคฺคหณกาล.	(กาลเป็นที่ถือเอาซึ่งปฏิสนธิ)



514 ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓ [๕.พาล

ยาปนมตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ยาปนํ		มตฺตา		ยสฺส		โส		ยาปนมตฺโต,		อาหาโร.	(ยาปน	+	มตฺตา)

	 ยาปนํ	อ.อันยังอัตตภาพให้เป็นไป		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(อาหารสฺส)	แห่งอาหารใด		(อตฺถิ)	

มีอยู่,		โส		(อาหาโร)	อ.อาหารนั้น		ยาปนมตฺโต	ชื่อว่ายาปนมตฺต,	ได้แก่อาหาร.	(อันทําอัตตภาพให้เป็นไปได้,	

สักว่าทําอัตตภาพให้เป็นไปได้)

ภตฺตปิณฺโฑ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภตฺตสฺส		ปิณฺโฑ		ภตฺตปิณฺโฑ.	(ภตฺต	+	ปิณฺฑ)	

	 ปิณฺโฑ	อ.ก้อน		ภตฺตสฺส	แห่งภัตร		ภตฺตปิณฺโฑ	ชื่อว่าภตฺตปิณฺฑ.	(ก้อนภัตร)

มาตาปิตโร

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มาตา		จ		ปิตา		จ		มาตาปิตโร.	(มาตุ	+	ปิตุ)

	 มาตา		จ	อ.มารดาด้วย		ปิตา		จ	อ.บิดาด้วย		มาตาปิตโร	ชื่อว่ามาตาปิตุ.	(มารดาและบิดา)

 

ห์ตฺถปาท์า

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 หตฺถา		จ		ปาทา		จ		หตฺถปาทา.	(หตฺถ	+	ปาท)

	 หตฺถา		จ	อ.มือ	ท.	ด้วย		ปาทา		จ	อ.เท้า	ท.	ด้วย		หตฺถปาทา	ชื่อว่าหตฺถปาท.	(มือและเท้า)

ยถาฏฺ€านํ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ยํ  ยํ  €านํ  ยถาฏฺ€านํ. (ยถา + €าน)

	 ยํ		ยํ		€านํ	อ.ที่ใดๆ		ยถาฏฺ€านํ	ชื่อว่ายถาฏฺ€าน.	(ที่ใดๆ,	ตามที่ตั้ง)	
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เอวิรูปํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอวํ		รูปํ		ยสฺส		ตํ		เอวรูปํ,		องฺคเวกลฺลํ.	(เอวํ	+	รูป)

	 เอวํ	อ.อย่างนี้		รูปํ	เป็นรูป		ยสฺส		(องฺคเวกลฺลสฺส)	แห่งความบกพร่องแห่งอวัยวะใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		

ตํ		(องฺคเวกลฺลํ)	อ.ความบกพร่องแห่งอวัยวะนั้น		เอวรูปํ	ชื่อว่าเอวรูป,	ได้แก่ความบกพร่องแห่งอวัยวะ.	(มีอย่าง

นี้เป็นรูป,	เห็นปานนี้)

องฺคเวิกิลฺลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 วิกลสฺส		ภาโว		เวกลฺลํ.	(วิกล	+	ณฺยปัจจัย)	ภาวตัทธิต

	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		วิกลสฺส	แห่งความบกพร่อง		เวกลฺลํ	ชื่อว่าเวกลฺล.	(ความบกพร่อง)

	 ๒.	 องฺคสฺส		เวกลฺลํ		องฺคเวกลฺลํ.	(องฺค	+	เวกลฺล)	

	 	 เวกลฺลํ	อ.ความบกพร่อง		องฺคสฺส	แห่งอวัยวะ		องฺคเวกลฺลํ	ชื่อว่าองฺคเวกลฺล.	(ความบกพร่อง

แห่งอวัยวะ)

ปํสุปิสาจโกิ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปํสุํ		กีฬโก		ปิสาจโก		ปํสุปิสาจโก.	(ปํสุ	+	ปิสาจก)	เป็นมัชเฌโลปสมาส,	ลบ	กีฬกศัพท์

	 ปิสาจโก	อ.ปีศาจ		กีฬโก	ผู้เล่น		ปํสุํ	ซึ่งฝุ่น		ปํสุปิสาจโก	ชื่อว่าปํสุปิสาจก.	(ปีศาจผู้เล่นฝุ่น)

วิิรูโป

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิปฺปการํ		รูปํ		ยสฺส		โส		วิรูโป,		ทารโก.	(วิ	+	รูป)

	 รูปํ	อ.รูป		วิปฺปการํ	อันแปลก		ยสฺส		(ทารกสฺส)	ของเด็กใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(ทารโก)	อ.เด็ก

นั้น		วิรูโป	ชื่อว่าวิรูป,	ได้แก่เด็ก.	(ผู้มีรูปอันแปลก,	มีรูปร่างผิดปกติ)
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วิสิตปุตฺโต

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วสิโต		จ		โส		ปุตฺโต		จาติ		วสิตปุตฺโต.	(วสิต	+	ปุตฺต)

	 วสิโต		จ	อ.ผู้อยู่แล้วด้วย		โส	อ.ผู้อยู่แล้วนั้น		ปุตฺโต		จ	เป็นบุตรด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		วสิตปุตฺโต	 

ชื่อว่าวสิตปุตฺต.	(บุตรผู้อยู่แล้ว)

พลวิา

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 พลํ		อสฺส		อตฺถีติ		พลวา,		สิเนโห.	(พล	+	วนฺตุปัจจัย)

	 พลํ	อ.กําลัง		อสฺส		(สิเนหสฺส)	แห่งความรักนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		พลวา	ชื่อว่า 

พลวนฺตุ,	ได้แก่ความรัก.	(อันมีกําลัง)

คตท์ิวิโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 คจฺฉิ		เอตฺถาติ		คตํ,		(คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตปัจจัย)	กัตตุรูป,	อธิกรณสาธนะ

	 	 (ชโน)	อ.ชน		คจฺฉิ	ไปแล้ว		เอตฺถ		(ทิวเส)	ในวันนี้		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เอโส		ทิวโส)	อ.วัน

นี้		คตํ	ชื่อว่าคต.	(เป็นที่ไป)

	 ๒.	 คตญฺจ		ตํ		ทิวโส		จาติ		คตทิวโส.	(คต	+	ทิวส)

	 	 คตํ		จ	อ.เป็นที่ไปด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ไปนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		คตทิวโส	

ชื่อว่าคตทิวส.	(วันเป็นที่ไป)

อลภิตฺวิา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		ลภิตฺวา		อลภิตฺวา.	(น	+	ลภิตฺวา)	

	 ลภิตฺวา	ได้แล้ว		น	หามิได้		อลภิตฺวา	ชื่อว่าอลภิตฺวา.	(ไม่ได้แล้ว)
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สมตฺถกิาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 สมตฺถสฺส  กาโล  สมตฺถกาโล. (สมตฺถ + กาล)

	 กาโล	อ.กาล		สมตฺถสฺส		(ทารกสฺส)	แห่งเด็ก	ผู้มีความสามารถ		สมตฺถกาโล	ชื่อว่าสมตฺถกาล.	(กาล

เป็นที่สามารถ)

มห์าท์ุกิฺขํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺตญฺจ		ตํ		ทุกฺขญฺจาติ		มหาทุกฺขํ.	(มหนฺต	+	ทุกฺข)

	 มหนฺตํ	 	 จ	 อ.อันใหญ่ด้วย	 	 ตํ	 อ.อันใหญ่นั้น	 	 ทุกฺขํ	 	 จ	 เป็นความทุกข์ด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

มหาทุกฺขํ	ชื่อว่ามหาทุกฺข.	(ความทุกข์ใหญ่)

กิปณท์ฺธิิกิาท์โย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 อทฺธานํ		คจฺฉนฺตีติ		อทฺธิกา,		ชนา.	(อทฺธ	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (เย		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าใด		คจฺฉนฺติ	ย่อมไป		อทฺธานํ	สู่ทางไกล		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		

ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		อทฺธิกา	ชื่อว่าอทฺธิกา,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้เดินทางไกล)

	 ๒.	 กปณา		จ		อทฺธิกา		จ		กปณทฺธิกา.	(กปณ	+	อทฺธิก)	

	 	 กปณา		จ	อ.คนกําพร้า	ท.	ด้วย		อทฺธิกา		จ	อ.คนเดินทางไกล	ท.	ด้วย		กปณทฺธิกา	ชื่อว่า

กปณทฺธิก.	(คนกําพร้าและคนเดินทางไกล)

	 ๓.	 กปณทฺธิกา		อาทิ		เยสํ		เต		กปณทฺธิกาทโย,		ชนา.	(กปณทฺธิก	+	อาทิ)

	 	 กปณทฺธิกา	อ.คนกําพร้าและคนเดินทางไกล	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(ชนานํ)	แห่งชน	ท.	เหล่า

ใด		(สนฺติ)	มีอยู่,		เต		(ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		กปณทฺธิกาทโย	ชื่อว่ากปณทฺธิกาทิ,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(มี

คนกําพร้าและคนเดินทางไกลเป็นต้น)
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ปฏิยตฺตภตฺตาท์ีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 ปฏิยตฺตานิ		จ		ตานิ		ภตฺตานิ		จาติ		ปฏิยตฺตภตฺตานิ.	(ปฏิยตฺต	+	ภตฺต)

	 	 ปฏิยตฺตานิ	 	 จ	 อ.อันบุคคลจัดแจงแล้ว	 ท.	 ด้วย	 	 ตานิ	 อ.อันบุคคลจัดแจงแล้ว	 ท.	 เหล่านั้น		 

ภตฺตานิ		จ	เป็นภัตรด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปฏิยตฺตภตฺตานิ	ชื่อว่าปฏิยตฺตภตฺต.	(ภัตรที่บุคคลจัดแจงไว้)

	 ๒.	 ปฏิยตฺตภตฺตานิ		อาทิ		เยสํ		ตานิ		ปฏิยตฺตภตฺตาทีนิ,		วตฺถูนิ.	(ปฏิยตฺตภตฺต	+	อาทิ)

	 	 ปฏิยตฺตภตฺตานิ	อ.ภัตรอันบุคคลจัดแจงไว้แล้ว	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วตฺถูนํ)	แห่งวัตถุ	ท.	

เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่,		ตานิ		(วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่านั้น		ปฏิยตฺตภตฺตาทีนิ	ชื่อว่าปฏิยตฺตภตฺตาทิ,	ได้แก่

วัตถุทั้งหลาย.	(มีภัตรที่บุคคลจัดแจงไว้แล้วเป็นต้น)	

ฆรปฺปฏิปาฏิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ฆรสฺส  ปฏิปาฏิ  ฆรปฺปฏิปาฏิ. (ฆร + ปฏิปาฏิ)

	 ปฏิปาฏิ	อ.ลําดับ		ฆรสฺส	แห่งเรือน		ฆรปฺปฏิปาฏิ	ชื่อว่าฆรปฺปฏิปาฏิ.	(ลําดับเรือน)

อานนฺท์เสฏฺ€ิกิาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 อานนฺทเสฏฺ€โิน  กาโล  อานนฺทเสฏฺ€ิกาโล. (อานนฺทเสฏฺ€ี + กาล)

	 กาโล	อ.กาล		อานนฺทเสฏฺ€โิน	แห่งเศรษฐีชื่อว่าอานนท์	 	อานนฺทเสฏฺ€ิกาโล	ชื่อว่าอานนฺทเสฏฺ€ิกาล.	

(กาลที่เป็นเศรษฐีชื่อว่าอานนท์)

นิพฺพตฺตฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิพฺพตฺตญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		นิพฺพตฺตฏฺ€านํ.	(นิพฺพตฺต	+	€าน)

	 นิพฺพตฺตํ	 	จ	อ.เป็นที่บังเกิดด้วย		ตํ	อ.เป็นที่บังเกิดนั้น		€านํ	 	จ	 เป็นที่ด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		

นิพฺพตฺตฏฺ€านํ	ชื่อว่านิพฺพตฺตฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่บังเกิด)
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ชาติสฺสโร

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชาตึ		สโร		ชาติสฺสโร.	(ชาติ	+	สร)

	 สโร	อ.ผู้ระลึกได้		ชาตึ	ซึ่งชาติ		ชาติสฺสโร	ชื่อว่าชาติสฺสร.	(ผู้ระลึกชาติได้)

ท์ฺวิารโกิฏฺ€กิํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ทฺวารสฺส  โกฏฺ€กํ  ทฺวารโกฏฺ€กํ. (ทฺวาร + โกฏฺ€ก)

	 โกฏฺ€กํ	อ.ซุ้ม		ทฺวารสฺส	แห่งประตู		ทฺวารโกฏฺ€กํ	ชื่อว่าทฺวารโกฏฺ€ก.	(ซุ้มประตู)

จตุตฺถท์ฺวิารโกิฏฺ€กิํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ทฺวารสฺส  โกฏฺ€กํ  ทฺวารโกฏฺ€กํ. (ทฺวาร + โกฏฺ€ก)

	 โกฏฺ€กํ	อ.ซุ้ม		ทฺวารสฺส	แห่งประตู		ทฺวารโกฏฺ€กํ	ชื่อว่าทฺวารโกฏฺ€ก.	(ซุ้มประตู)

	 จตุตฺถญฺจ		ตํ		ทฺวารโกฏฺ€กญฺจาติ		จตุตฺถทฺวารโกฏฺ€กํ.	(จตุตฺถ	+	ทฺวารโกฏฺ€ก)

	 จตุตฺถํ	 	 จ	อ.ที่สี่ด้วย	 	ตํ	 อ.ที่สี่นั้น	 	ทฺวารโกฏฺ€กํ	 	 จ	 เป็นซุ้มแห่งประตูด้วย	 	อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

จตุตฺถทฺวารโกฏฺ€กํ	ชื่อว่าจตุตฺถทฺวารโกฏฺ€ก.	(ซุ้มประตูที่	๔)

อุพฺพิคฺคห์ท์ยา,  ปุตฺตกิา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุพฺพิคฺคํ		หทยํ		เยสํ		เต		อุพฺพิคฺคหทยา,		ปุตฺตกา.	(อุพฺพิคฺค	+	หทย)

	 หทยํ	อ.หทัย		อุพฺพิคฺคํ	อันหวาดเสียวแล้ว		เยสํ		(ปุตฺตกานํ)	แห่งบุตรน้อย	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	 

มีอยู่,		เต		(ปุตฺตกา)	อ.บุตร	ท.	เหล่านั้น		อุพฺพิคฺคหทยา	ชื่อว่าอุพฺพิคฺคหทย,	ได้แก่บุตรน้อยทั้งหลาย.	(ผู้มี

หทัยหวาดเสียวแล้ว)	



520 ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓ [๕.พาล

เสฏฺ€ิปุริสา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 เสฏฺ€ิสฺส  ปุริสา  เสฏฺ€ิปุริสา. (เสฏฺ€ี + ปุริส)

	 ปุริสา	อ.บุรุษ	ท.		เสฏฺ€ิสฺส	ของเศรษฐี		เสฏฺ€ิปุริสา	ชื่อว่าเสฏฺ€ิปุริส.	(บุรุษของเศรษฐี)

สงฺกิารฏฺ€านํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 สงฺการสฺส  €านํ  สงฺการฏฺ€านํ. (สงฺการ + €าน)

	 €านํ	อ.ที่		สงฺการสฺส	แห่งหยากเยื่อ		สงฺการฏฺ€านํ	ชื่อว่าสงฺการฏฺ€าน.	(ที่แห่งหยากเยื่อ)

อานนฺท์ตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อานนฺโท		จ		โส		เถโร		จาติ		อานนฺทตฺเถโร.	(อานนฺท	+	เถร)

	 อานนฺโท		จ	อ.พระอานนท์ด้วย		โส	อ.พระอานนท์นั้น		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		อานนฺทตฺเถโร	ชื่อว่าอานนฺทตฺเถร.	(พระอานนท์ผู้เถระ)

มห์าชนกิาโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหาชนสฺส		กาโย		มหาชนกาโย.	(มหาชน	+	กาย)

	 กาโย	อ.หมู่		มหาชนสฺส	แห่งมหาชน		มหาชนกาโย	ชื่อว่ามหาชนกาย.	(หมู่มหาชน,	ฝูงมหาชน)

อสท์ฺท์ห์นฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		สทฺทหนฺโต		อสทฺทหนฺโต.	(น	+	สทฺทหนฺต)

	 สทฺทหนฺโต	เชื่ออยู่		น	หามิได้		อสทฺทหนฺโต	ชื่อว่าอสทฺทหนฺต.	(ผู้ไม่เชื่ออยู่)
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ปุตฺตตณฺห์า

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	

	 ปุตฺเต		ตณฺหา		ปุตฺตตณฺหา.	(ปุตฺต	+	ตณฺหา)

	 ตณฺหา	อ.ความอยาก		ปุตฺเต	ในบุตร		ปุตฺตตณฺหา	ชื่อว่าปุตฺตตณฺหา.	(ความอยากในบุตร)

ธินตณฺห์า

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	

	 ธเน		ตณฺหา		ธนตณฺหา.	(ธน	+	ตณฺหา)	

	 ตณฺหา	อ.ความอยาก		ธเน	ในทรัพย์		ธนตณฺหา	ชื่อว่าธนตณฺหา.	(ความอยากในทรัพย์)

ถลปถชลปถาท์ีนิ,  €านานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาส	 ๒	 สมาสและอิตรีตรโยคทวันท

สมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

   ๑. ถเล  ปโถ  ถลปโถ. (ถล + ปถ)

	 	 ปโถ	อ.ทาง		ถเล	บนบก		ถลปโถ	ชื่อว่าถลปถ.	(ทางบก)

	 ๒.	 ชเล		ปโถ		ชลปโถ.	(ชล	+	ปถ)

	 	 ปโถ	อ.ทาง		ชเล	ในนํ้า		ชลปโถ	ชื่อว่าชลปถ.	(ทางนํ้า)

	 ๓.	 ถลปโถ		จ		ชลปโถ		จ		ถลปถชลปถา.	(ถลปถ	+	ชลปถ)

	 	 ถลปโถ		จ	อ.ทางบนบกด้วย		ชลปโถ		จ	อ.ทางในนํ้าด้วย		ถลปถชลปถา	ชื่อว่าถลปถชลปถ.	

(ทางบกและทางนํ้า)

	 ๔.	 ถลปถชลปถา		อาทิ		เยสํ		ตานิ		ถลปถชลปถาทีนิ,		€านานิ.	(ถลปถชลปถ	+	อาทิ)

	 	 ถลปถชลปถา	อ.ทางบนบกและทางในนํ้า	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(€านานํ)	แห่งที่	ท.	เหล่าใด		

(สนฺติ)	มีอยู่,		ตานิ		(€านานิ)	อ.ที่	ท.	เหล่านั้น		ถลปถชลปถาทีนิ	ชื่อว่า	ถลปถชลปถาทิ,	ได้แก่ที่ทั้งหลาย.	 

(มีทางบกและทางนํ้าเป็นต้น)
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นานปฺปกิาโร

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 นานา  ปกาโร  นานปฺปกาโร. (นานา + ปการ)

	 ปกาโร	อ.ประการ		นานา	ต่างๆ		นานปฺปกาโร	ชื่อว่านานปฺปการ.	(ประการต่างๆ)

กิสิวิณิชฺชาท์ีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 กสิ		จ		วณิชฺโช		จ		กสิวณิชฺชา.	(กสิ	+	วณิชฺช)

	 กสิ		จ	อ.การไถด้วย		วณิชฺโช		จ	อ.การค้าขายด้วย		กสิวณิชฺชา	ชื่อว่ากสิวณิชฺช.	(การไถและการ

ค้าขาย)

	 กสิวณิชฺชา		อาทิ		เยสํ		ตานิ		กสิวณิชฺชาทีนิ,		กมฺมานิ.	(กสิวณิชฺช	+	อาทิ)

	 กสิวณิชฺชา	อ.การไถและการค้าขาย	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(กมฺมานํ)	แห่งการงาน	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	 

มีอยู่,		ตานิ		(กมฺมานิ)	อ.การงาน	ท.	เหล่านั้น		กสิวณิชฺชาทีนิ	ชื่อว่ากสิวณิชฺชาทิ,	ได้แก่การงานทั้งหลาาย.	 

(มีการไถและการค้าขายเป็นต้น)

มรณมญฺจํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มรณญฺจ		ตํ		มญฺจญฺจาติ		มรณมญฺจํ.	(มรณ	+	มญฺจ)

	 มรณํ		จ	อ.อันเป็นที่ตายด้วย		ตํ	อ.อันเป็นที่ตายนั้น		มญฺจํ		จ	เป็นเตียงด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

มรณมญฺจํ	ชื่อว่ามรณมญฺจ.	(เตียงเป็นที่ตาย)

มรณนฺติกิา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มรณํ		อนฺโต		ยาสํ		ตา		มรณนฺติกา,		เวทนา.	(มรณ	+	อนฺต)

	 มรณํ	อ.ความตาย		อนฺโต	เป็นที่สุด		ยาสํ		(เวทนานํ)	แห่งเวทนา	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ตา		

(เวทนา)	อ.เวทนา	ท.	เหล่านั้น		มรณนฺติกา	ชื่อว่ามรณนฺติกา,	ได้แก่เวทนาทั้งหลาย.	(มีความตายเป็นที่สุด)
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อคฺคิชาลา 

		 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อคฺคิสฺส		ชาลา		อคฺคิชาลา.	(อคฺคิ	+	ชาลา)	

	 ชาลา	อ.เปลว		อคฺคิสฺส	แห่งไฟ		อคฺคิชาลา	ชื่อว่าอคฺคิชาลา.	(เปลวไฟ)

สนฺธิิพนฺธินานิ

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สนฺธิ		จ		พนฺธนํ		จ		สนฺธิพนฺธนานิ.	(สนฺธิ	+	พนฺธน)

	 สนฺธิ		จ	อ.ที่ต่อด้วย		พนฺธนํ		จ	อ.เครื่องผูกด้วย		สนฺธิพนฺธนานิ	ชื่อว่าสนฺธิพนฺธน.	(ที่ต่อและเครื่องผูก) 

อฏฺ€ิสงฺฆาโต

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 อฏฺ€ีนํ  สงฺฆาโต  อฏฺ€ิสงฺฆาโต. (อฏฺ€ิ + สงฺฆาต)

	 สงฺฆาโต	อ.ร่าง		อฏฺ€ีนํ	แห่งกระดูก	ท.		อฏฺ€ิสงฺฆาโต		ชื่อว่าอฏฺ€ิสงฺฆาต.	(ร่างกระดูก)

อิธิโลโกิ

	 อิธ		จ		โส		โลโก		จาติ		อิธโลโก.	(อิธ	+	โลก)

	 อิธ		จ	อ.นี้ด้วย		โส	อ.นี้นั้น		โลโก		จ	เป็นโลกด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อิธโลโก	ชื่อว่าอิธโลก.	

(โลกนี้)

คนฺธิมาลาท์ีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 คนฺโธ		จ		มาลา		จ		คนฺธมาลา.	(คนฺธ	+	มาลา)

	 	 คนฺโธ		จ	อ.ของหอมด้วย		มาลา		จ	อ.ระเบียบด้วย		คนฺธมาลา	ชื่อว่าคนฺธมาลา.	(ของหอม

และระเบียบ)

	 ๒.	 คนฺธมาลา		อาทิ		เยสํ		ตานิ		คนฺธมาลาทีนิ,		วตฺถูนิ.	(คนฺธมาลา	+	อาทิ)

	 	 คนฺธมาลา	อ.ของหอมและระเบียบ	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วตฺถูนํ)	แห่งวัตถุ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ) 
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มีอยู่,		ตานิ		(วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่านั้น		คนฺธมาลาทีนิ	ชื่อว่าคนฺธมาลาทิ,	ได้แก่วัตถุทั้งหลาย.	(มีของหอม

และระเบียบเป็นต้น)

ยาวิชีวิํ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชีวสฺส		ยตฺตโก		ปริจฺเฉโท		ยาวชีวํ.	(ยาว	+	ชีว)

	 ปริจฺเฉโท	อ.การกําหนด		ยตฺตโก	มีประมาณเท่าใด		ชีวสฺส	แห่งชีวิต		ยาวชีวํ	ชื่อว่ายาวชีว.	(ตลอด

ชีวิต,	ตราบเท่าชีวิต)

สห์ายภาโวิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สหายสฺส		ภาโว		สหายภาโว.	(สหาย	+	ภาว)

	 ภาโว	อ.ความเป็น		สหายสฺส	แห่งสหาย		สหายภาโว	ชื่อว่าสหายภาว.	(ความเป็นสหาย)

ท์ุกิฺขปริตฺตาณํ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทุกฺขํ		ปริตฺตาณํ		ทุกฺขปริตฺตาณํ.	(ทุกฺข	+	ปริตฺตาณ)

	 ปริตฺตาณํ	อ.เครื่องต้านทาน		ทุกฺขํ	ซึ่งความทุกข์		ทุกฺขปริตฺตาณํ	ชื่อว่าทุกฺขปริตฺตาณ.	(เครื่องต้านทาน

ความทุกข์)

อสมตฺถตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		สมตฺโถ		อสมตฺโถ.	(น	+	สมตฺถ)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	

	 	 สมตฺโถ	อ.ความสามารถ		น	หามิได้		อสมตฺโถ	ชื่อว่าอสมตฺถ.	(ไม่สามารถ)

	 ๒.	 อสมตฺถสฺส		ภาโว		อสมตฺถตา.	(อสมตฺถ	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิต

	 	 ภาโว	 อ.ความเป็น	 	 อสมตฺถสฺส	 แห่งผู้ไม่สามารถ	 	 อสมตฺถตา	 ชื่อว่าอสมตฺถตา.	 (ความไม่

สามารถ)
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เท์สนาวิสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 เทสนาย  อวสานํ  เทสนาวสานํ. (เทสนา + อวสาน)

	 อวสานํ	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลง		เทสนาย	แห่งพระเทศนา		เทสนาวสานํ	ชื่อว่าเทสนาวสาน.	(เวลาจบ

พระเทศนา)

จตุราสีติ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จตูหิ		อธิกา		อสีติ		จตุราสีติ.	(จตุ	+	อสีติ)	เป็นมัชเฌโลปสมาส,	ลบ	อธิกาศัพท์

	 อสีติ	อ.แปดสิบ		อธิกา	อันยิ่ง		จตูหิ	ด้วยสี่	ท.		จตุราสีติ	ชื่อว่าจตุราสีติ.	(แปดสิบสี่)

ปาณสห์สฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาณานํ		สหสฺสานิ		ปาณสหสฺสานิ.	(ปาณ	+	สหสฺส)

	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		ปาณานํ	แห่งสัตว์	ท.		ปาณสหสฺสานิ	ชื่อว่าปาณสหสฺส.	(สัตว์หนึ่งพัน)

ธิมฺมาภิสมโย

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ธมฺมํ		อภิสมโย		ธมฺมาภิสมโย.	(ธมฺม	+	อภิสมย)

	 อภิสมโย	อ.การตรัสรู้		ธมฺมํ	ซึ่งธรรม		ธมฺมาภิสมโย	ชื่อว่าธมฺมาภิสมย.	(การตรัสรู้ธรรม)

สาตฺถิกิา 

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อตฺโถ		อสฺสา		อตฺถีติ		อตฺถิกา.	(อตฺถ	+	อิกปัจจัย)

	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อสฺสา		(วาจาย)	แห่งวาจานั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		วาจา)	

อ.วาจานั้น		อตฺถิกา	ชื่อว่าอตฺถิกา,	ได้แก่วาจา.	(อันมีประโยชน์)
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	 ๒.	 สห		อตฺถิกาย		ยา		วตฺตตีติ		สาตฺถิกา,		เทสนา.	(สห	+	อตฺถิกา)

	 	 ยา		(เทสนา)	อ.เทศนาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อตฺถิกาย		(วาจาย)	ด้วยวาจา	อันมี

ประโยชน์		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		เทสนา)	อ.เทศนานั้น		สาตฺถิกา	ชื่อว่าสาตฺถิกา,	ได้แก่เทศนา.	(เป็นไปกับ

ด้วยวาจาอันมีประโยชน์)

 



๔. คณฺเิภทกโจรวตฺถุ ฯ [๔๘]

คณฺเิภทกโจรวตฺถุ  (มยา  วุจฺจเต) ฯ

คณฺ�ิเภทกโจรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งโจรผู้ท�าลายซึ่งปม  (มยา) อันข้าพเจ้า 

(พระพุทธโฆสะ)  (วุจฺจเต) จะกล่าว ฯ

คณฺเิภทกโจรวตฺถุ วุตตกัมมะใน วุจฺจเตๆ อาขยาตบทกัมมวาจก  

มยา อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจเต ฯ

๔. เร�่องโจรผู้้�ทำ�ล�ยปม
        

๑. “โย  พาโล  ม�ฺ�ตี  พาลฺยนฺติ  อิม�  ธมฺมเทสน�  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  คณฺ-ิ 

เภทกโจเร  อารพฺภ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  คณฺเิภทกโจเร  อารพฺภ  “โย   พาโล   ม�ฺ�ตี   พาลฺยนฺติ  อิม�   

ธมฺมเทสน�  กเถสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมื่อประทับ  เชตวเน ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน   

อารพฺภ ทรงปรารภ  คณฺ�ิเภทกโจเร ซึ่งโจรผู้ท�าลายซึ่งปม ท. ฯ  กเถสิ ตรัสแล้ว  

อิมํ  ธมฺมเทสนํ ซึ่งพระธรรมเทศนาน้�  “โย  พาโล  ม�ฺ�ตี  พาลฺยนฺติ ว่า “โย  พาโล    

ม�ฺ�ต้  พาลฺย�” ดังน้�เป็นต้น ฯ

 พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ท้่พระวิหารชื่อว่าเชตวัน ทรงปรารภพวกโจรผู้ท�าลายปม 

ตรัสพระธรรมเทศนาน้�ว่า “โย   พาโล   ม�ฺ�ตี   พาลฺยํ” ดังน้�เป็นต้น 

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “โย  พาโล  ม�ฺ�ต้  พาลฺย�”  

สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ อาทยัตถะใน อิม�  ธมฺมเทสน�  อิม� วิเสสนะของ ธมฺมเทสน�ๆ  

อวุตตกัมมะใน กเถสิ  เชตวเน วิสยาธาระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  

คณฺเิภทกโจเร อวุตตกัมมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกิริยาใน กเถสิ ฯ

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

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

...............................................................................................................................
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๒. เต  กิร  เทฺว  สหายกา  ธมฺมสฺสวนตฺถาย  คจฺฉนฺเตน  มหาชเนน  สทฺธึ  เชตวน�   

คนฺตฺวา  เอโก  ธมฺมกถ�  อสฺโสสิ ฯ

 เต  (โจรา)  กิร  เทฺว  สหายกา  (หุตฺวา)  ธมฺมสฺสวนตฺถาย  คจฺฉนฺเตน  มหาชเนน  สทฺธึ  เชตวน�  

คนฺตฺวา,  เอโก  (โจโร)  ธมฺมกถ�  อสฺโสสิ ฯ  

 กิร ได้ยินว่า  เต  (โจรา) อ.โจร ท. เหล่านั�น  สหายกา เป็นสหายกัน  เทฺว สองคน  

(หุตฺวา) เป็นแล้ว  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เชตวนํ สู่พระวิหารชื่อว่าเชตวัน  สทฺธึ กับ  มหา-

ชเนน ด้วยมหาชน  คจฺฉนฺเตน ผู้ไปอยู่  ธมฺมสฺสวนตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การฟััง

ซึ่งธรรม,  (โจโร) อ.โจร  เอโก คนหนึ่ง  อสฺโสสิ ได้ฟัังแล้ว  ธมฺมกถํ ซึ่งวาจาเป็น

เครื่องกล่าวซึ่งธรรม ฯ

 ได้ยินว่า พวกโจรเหล่านั�น เป็นเพื่อนกัน ๒ คน ไปยังวัดพระเชตวันกับมหาชนผู้ก�าลัง

ไปเพื่อประโยชน์แก่การฟัังธรรม, โจรคนหนึ่งได้ฟัังธรรมกถา

 กิร อนุสสวนัตถะ  เต วิเสสนะของ โจราๆ ปกติกัตตาใน คนฺตฺวาๆ กิริยาปธานนัย   

เทฺว วิเสสนะของ สหายกาๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  ธมฺมสฺ-

สวนตฺถาย สัมปทานใน คนฺตฺวา  คจฺฉนฺเตน วิเสสนะของ มหาชเนนๆ สหัตถตติยาเข้า

กับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายใน คนฺตฺวา  เชตวน� สัมปาปุณ้ยกัมมะใน คนฺตฺวา,  เอโก  

วิเสสนะของ โจโรๆ สุทธกัตตาใน อสฺโสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ธมฺมกถ� อวุตต- 

กัมมะใน อสฺโสสิ ฯ

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

๓. เอโก  อตฺตนา  คยฺหุปค�  โอโลเกสิ ฯ

 เอโก  (โจโร)  อตฺตนา  คยฺหุปค�  (วตฺถุ�)  โอโลเกสิ ฯ  

 เอโก  (โจโร) อ.โจร คนหนึ่ง  โอโลเกสิ แลดูแล้ว  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุ  อตฺตนา  คยฺหุปคํ 

อันเข้าถึงซึ่งความเป็นของอันตนพึงถือเอา ฯ

 โจรคนหนึ่งแลดูของท้่เข้าถึงพอท้่ตนพึงถือเอาไปได้

 เอโก วิเสสนะของ โจโรๆ สุทธกัตตาใน โอโลเกสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตนา  

อนภิหิตกัตตาใน คยฺห-  คยฺหุปค� วิเสสนะของ วตฺถุ�ๆ อวุตตกัมมะใน โอโลเกสิ ฯ



529วรรค] ๔. เรื่องโจรผู้ทำ�ล�ยปม

๔. เตสุ  ธมฺม�  สุณนฺโต  โสตาปตฺติผล�  ปาปุณิ ฯ 

 เตสุ  (โจเรสุ)  ธมฺม�  สุณนฺโต  (โจโร)  โสตาปตฺติผล�  ปาปุณิ ฯ

 เตสุ  (โจเรสุ)  ธมฺมํ  สุณนฺโต  (โจโร) อ.- ในโจร ท. เหล่านั�นหนา -โจร ผู้ฟัังอยู่  

ซึ่งธรรม  ปาปุณิ บรรลุแล้ว  โสตาปตฺติผลํ ซึ่งโสดาปัตติผล ฯ

 บรรดาโจรเหล่านั�น โจรคนท้่ฟัังธรรม บรรลุโสดาปัตติผล

 เตสุ วิเสสนะของ โจเรสุๆ นิทธารณะใน ธมฺม�  สุณนฺโต  โจโร  ธมฺม� อวุตตกัมมะใน  

สุณนฺโตๆ วิเสสนะของ โจโรๆ นิทธารณ้ยะและสุทธกัตตาใน ปาปุณิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  โสตาปตฺติผล� สัมปาปุณ้ยกัมมะใน ปาปุณิ ฯ

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

๕. อิตโร  เอกสฺส  ทุสฺสนฺเต  พทฺธ�  ป�ฺจมาสกมตฺต�  ลภิ ฯ  

 อิตโร  (โจโร)  เอกสฺส  (อุปาสกสฺส)  ทุสฺสนฺเต  พทฺธ�  ป�ฺจมาสกมตฺต�  (ธน�)  ลภิ ฯ

 อิตโร  (โจโร) อ.โจรนอกน้�  ลภิ ได้แล้ว  (ธนํ) ซึ่งทรัพย์  ป�ฺจมาสกมตฺตํ ม้มาสกห้า

เป็นประมาณ  พทฺธํ ท้่ถูกผูกไว้แล้ว  ทุสฺสนฺเต ท้่ชายแห่งผ้า  เอกสฺส  (อุปาสกสฺส) 

ของอุบาสกคนหนึ่ง ฯ

 โจรนอกน้�ได้ทรัพย์ประมาณ ๕ มาสก ท้่ถูกผูกไว้ท้่ชายผ้าของอุบาสกคนหนึ่ง

 อิตโร วิเสสนะของ โจโรๆ สุทธกัตตาใน ลภิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกสฺส วิเสสนะ

ของ อุปาสกสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน ทุสฺสนฺเตๆ วิสยาธาระใน พทฺธ�ๆ ก็ด้  ป�ฺจมาสก- 

มตฺต� ก็ด้ วิเสสนะของ ธน�ๆ อวุตตกัมมะใน ลภิ ฯ

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

๖. ตสฺส  ต�  เคเห  ปากวตฺต�  ชาต�,  อิตรสฺส  เคเห  น  ปจฺจติ ฯ  

 ตสฺส  (โจรสฺส)  ต�  (ธน�)  เคเห  ปากวตฺต�  ชาต�,  อิตรสฺส  (โจรสฺส)  เคเห  น  ปจฺจติ ฯ

 ตํ  (ธนํ) อ.ทรัพย์นั�น  ปากวตฺตํ เป็นทรัพย์เป็นไปเพื่อการหุงต้ม  เคเห ในเรือน  ตสฺส  

(โจรสฺส) ของโจรนั�น  ชาตํ เกิดแล้ว,  น  ปจฺจติ ย่อมไม่เผล็ดผล  เคเห ในเรือน   

อิตรสฺส  (โจรสฺส) ของโจรนอกน้� ฯ

 ทรัพย์นั�นกลายเป็นทรัพย์ท้่เป็นไปเพื่อการหุงต้มในเรือนของโจรนั�น ไม่เผล็ดผลใน
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เรือนของโจรนอกน้�

 ต� วิเสสนะของ ธน�ๆ สุทธกัตตาใน ชาต� และปจฺจติ  ชาต� กิตบทกัตตุวาจก  ปจฺจติ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ โจรสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน เคเหๆ วิสยา- 

ธาระใน ชาต�  ปากวตฺต� วิกติกัตตาใน ชาต�,  อิตรสฺส วิเสสนะของ โจรสฺสๆ  

สาม้สัมพันธะใน เคเหๆ วิสยาธาระใน ปจฺจติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปจฺจติ ฯ

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

๗. อถ  น�  สหายกโจโร  อตฺตโน  ภริยาย  สทฺธึ  อุปฺผณฺฑิยมาโน  “ตฺว�  อติปณฺฑิตตาย  

อตฺตโน  เคเห  ปากวตฺตมูลมฺปิ  น  นิปฺผาเทส้ติ  อาห ฯ  

 อถ  น�  (โสตาปนฺนโจร�)  สหายกโจโร  อตฺตโน  ภริยาย  สทฺธึ  อุปฺผณฺฑิยมาโน  “ตฺว�  (อตฺตโน)  

อติปณฺฑิตตาย  อตฺตโน  เคเห  ปากวตฺตมูลมฺปิ  น  นิปฺผาเทส้ติ  อาห ฯ

 อถ ครั�งนั�น  สหายกโจโร อ.โจรผู้เป็นสหาย  อุปฺผณฺฑิยมาโน เยาะเย้ยอยู่  สทฺธึ กับ  

ภริยาย ด้วยภรรยา  อตฺตโน ของตน  อาห กล่าวแล้ว  นํ  (โสตาปนฺนโจรํ) กะโจรผู้

เป็นพระโสดาบันนั�น  อิติ ว่า  “ตฺวํ อ.ท่าน  ปากวตฺตมูลมฺปิ แม้ยังมูลค่าอันเป็นไป

เพื่อการหุงต้ม  เคเห ในเรือน  อตฺตโน ของตน  น  นิปฺผาเทสิ ย่อมไม่ให้ส�าเร็จ  

(อตฺตโน)  อติปณฺฑิตตาย เพราะความท้่แห่งตน เป็นบัณฑิตยิ่ง”  อิติ ดังน้� ฯ

 ท้นั�น โจรผู้เป็นสหายเมื่อจะเยาะเย้ยกับด้วยภรรยาของตน จึงกล่าวกับโจรผู้เป็นพระ

โสดาบันนั�นว่า “ท่านไม่ท�ามูลค่าท้่เป็นไปเพื่อการหุงต้มในเรือนของตัวเองให้ส�าเร็จ 

เพราะท่านเป็นบัณฑิตยิ่ง”

 อถ กาลสัตตม้  สหายกโจโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  น� วิเสสนะ

ของ โสตาปนฺนโจร�ๆ อกถิตกัมมะใน อาห  อตฺตโน สาม้สัมพันธะใน ภริยายๆ สหัตถ-

ตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน อุปฺผณฺฑิยมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ สหายก-

โจโร  “ตฺว� เหตุกัตตาใน นิปฺผาเทสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  อตฺตโน ภาวาทิ- 

สัมพันธะใน อติปณฺฑิตตายๆ เหตุใน นิปฺผาเทสิ  อตฺตโน สาม้สัมพันธะใน เคเหๆ  

ภินนาธาระใน ปากวตฺตมูล�  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ปากวตฺตมูล�ๆ การิตกัมมะใน 

นิปฺผาเทสิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน นิปฺผาเทสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๘. อิตโร  “พาลภาเวเนว  วตาย�  อตฺตโน  ปณฺฑิตภาว�  ม�ฺ�ต้ติ  ต�  ปวตฺตึ  สตฺถุ   

อาโรเจตุ�  �าต้หิ  สทฺธึ  เชตวน�  คนฺตฺวา  อาโรเจสิ ฯ  

  อิตโร  (โสตาปนฺนโจโร)  “(อตฺตโน)  พาลภาเวน  เอว  วต  อย�  (สหายกโจโร)  อตฺตโน   

ปณฺฑิตภาว�  ม�ฺ�ต้ติ  (จินฺเตตฺวา)  ต�  ปวตฺตึ  สตฺถุ  อาโรเจตุ�  �าต้หิ  สทฺธึ  เชตวน�  คนฺตฺวา  

อาโรเจสิ ฯ

 อิตโร  (โสตาปนฺนโจโร) อ.โจรผู้เป็นพระโสดาบันนอกน้�  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ 

ว่า  “อยํ  (สหายกโจโร) อ.โจรผู้เป็นสหายน้�  ม�ฺ�ติ ย่อมส�าคัญ  อตฺตโน  ปณฺฑิต-

ภาวํ ซึ่งความท้่แห่งตนเป็นบัณฑิต  (อตฺตโน)  พาลภาเวน  เอว  วต เพราะความท้่ 

แห่งตน เป็นคนพาลนั่นเท้ยวหนอ”  อิติ ดังน้�  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เชตวนํ สู่พระวิหาร

ชื่อว่าเชตวัน  สทฺธึ กับ  �าตีหิ ด้วยญาติ ท.  อาโรเจตุํ เพื่ออันกราบทูล  ตํ  ปวตฺตึ  

ซึ่งความเป็นไปทั่วนั�น  สตฺถุ แก่พระศาสดา  อาโรเจสิ กราบทูลแล้ว ฯ

 โจรผู้เป็นพระโสดาบันนอกน้�คิดว่า “โจรผู้เป็นสหายน้� ส�าคัญตนว่าเป็นบัณฑิต เพราะ

ตัวเองเป็นคนพาลนั่นแหละ” แล้วเดินทางไปยังวัดพระเชตวันกับพวกญาติๆ เพื่อ

กราบทูลเรื่องราวนั�นแด่พระศาสดา กราบทูลแล้ว 

 อิตโร วิเสสนะของ โสตาปนฺนโจโรๆ สุทธกัตตาใน อาโรเจสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

“อย� วิเสสนะของ สหายกโจโรๆ สุทธกัตตาใน ม�ฺ�ติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อตฺตโน ภาวาทิสัมพันธะใน พาลภาเวน  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ พาลภาเวนๆ เหตุ

ใน ม�ฺ�ติ  วตศัพท์ สังเวคัตถะ  อตฺตโน ภาวาทิสัมพันธะใน ปณฺฑิตภาว�ๆ อวุตต- 

กัมมะใน ม�ฺ�ติ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  ต�  

วิเสสนะของ ปวตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน อาโรเจตุ�  สตฺถุ สัมปทานใน อาโรเจตุ�ๆ ตุมัตถ-

สัมปทานใน คนฺตฺวา  �าต้หิ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน คนฺตฺวา   

เชตวน� สัมปาปุณ้ยกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาโรเจสิ ฯ  

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

๙. สตฺถา  ตสฺส  ธมฺม�  เทเสนฺโต  อิม�  คาถมาห 

          “โย  พาโล  ม�ฺ�ตี  พาลฺยํ,   ปณฺฑิโต  วาปิ  เตน  โส;

               พาโล  จ  ปณฺฑิตมานี          ส  เว  พาโลติ  วุจฺจตีติ ฯ
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 สตฺถา  ตสฺส  (โสตาปนฺนโจรสฺส)  ธมฺม�  เทเสนฺโต  อิม�  คาถ�  อาห 

          “โย  (ปุคฺคโล)  พาโล  (หุตฺวา)  ม�ฺ�ตี  พาลฺยํ,   

  ปณฺฑิโต  (โหติ)  วาปิ  เตน  (การเณน)  โส  (ปุคฺคโล);

               (โย  ปุคฺคโล)  พาโล  (หุตฺวา)  จ  ปณฺฑิตมานี  (โหติ),

         โส  (ปุคฺคโล)  เว  (มยา)  ‘พาโลติ  วุจฺจตีติ ฯ 

         สตฺถา อ.พระศาสดา  เทเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ธมฺมํ ซึ่งธรรม  ตสฺส  (โสตาปนฺน- 

โจรสฺส) แก่โจรผู้เป็นพระโสดาบันนั�น  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถาน้�  อิติ 

ว่า

 “โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  พาโล เป็นคนพาล  (หุตฺวา) เป็น

แล้ว  ม�ฺ�ติ ย่อมส�าคัญ  พาลฺยํ ซึ่งความท้่แห่งตนเป็นคน

พาล,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั�น  ปณฺฑิโต  วา เป็นบัณฑิต

บ้าง  เตน  การเณนปิ แม้เพราะเหตุนั�น  (โหติ) ย่อมเป็น,  จ 

ส่วนว่า  (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  พาโล เป็นคนพาล   

(หุตฺวา) เป็นแล้ว  ปณฺฑิตมานี เป็นผู้ม้ความส�าคัญว่าตนเป็น

บัณฑิต  (โหติ) ย่อมเป็น,  โส  (ปุคฺคโล)  เว อ.บุคคลนั�นแล  

(มยา) อันเรา  วุจฺจติ ย่อมเร้ยก  “พาโลติ ว่า ‘เป็นพาล’ ดังน้�”  

อิติ ดังน้� ฯ

 พระศาสดาเมืื่อจะทรงแสดงธรรมแก่โจรผู้เป็นพระโสดาบัน จึงตรัสพระคาถาน้�ว่า

 “บุคคลใดเป็นคนพาล ย่อมส�าคัญตนว่าเป็นคนพาล, บุคคลนั�น 

ย่อมเป็นบัณฑิตได้บ้าง เพราะเหตุแม้นั�น, ส่วนบุคคลใดเป็น

คนพาล ย่อมส�าคัญตนว่าเป็นบัณฑิต, บุคคลนั�นแหละ เรา

เร้ยกว่า “เป็นคนพาล” ดังน้�

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ โสตาปนฺน- 

โจรสฺสๆ สัมปทานใน เทเสนฺโต  ธมฺม� อวุตตกัมมะใน เทเสนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ 

สตฺถา  อิม� วิเสสนะของ คาถ�ๆ อวุตตกัมมะใน อาห

 “โย วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน ม�ฺ�ติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก   พาโล วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 
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ม�ฺ�ติ  พาลฺย� อวุตตกัมมะใน ม�ฺ�ติ,    โส วิเสสนะของ 

ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปณฺฑิโต 

วิกติกัตตาใน โหติ  วาศัพท์ วิกัปปัตถะ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ

เข้ากับ เตนๆ วิเสสนะของ การเณนๆ เหตุใน ปณฺฑิโต,  จ

ศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  โย วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน 

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พาโล วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน โหติ  ปณฺฑิตมาน้ วิกติกัตตาใน โหติ,  โส  

วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ วุตตกัมมะใน วุจฺจติๆ อาขยาตบทกัมม-

วาจก  เวศัพท์ ปทปูรณะ  มยา อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจติ  ‘พาโล’ 

สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สัมภาวนาใน วุจฺจติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน  

อิม�  คาถ� ฯ

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

๑๐. ตตฺถ  “โย  พาโลติ  โย  อตฺตนา  พาโล  อปณฺฑิโต  สมาโน  ‘พาโล  อหนฺติ  ต�   

อตฺตโน   พาลฺย�  พาลภาว�  ม�ฺ�ติ  ชานาติ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “โย  พาโลติ  (ปททฺวยสฺส)  “โย  (ปุคฺคโล)  อตฺตนา  พาโล  อปณฺฑิโต  สมาโน  

‘พาโล  (อมฺหิ)  อหนฺติ  ต�  อตฺตโน   พาลฺย�  (อตฺตโน)  พาลภาว�  ม�ฺ�ติ  ชานาติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  พาโล เป็นคนพาล  อปณฺฑิโต 

คือว่า มิใช่เป็นบัณฑิต  สมาโน ม้อยู่  ม�ฺ�ติ ย่อมส�าคัญ  ชานาติ คือว่า ย่อมรู้  

อตฺตโน  พาลฺยํ ซึ่งความท้่แห่งตนเป็นคนพาล  (อตฺตโน)  พาลภาวํ คือว่า ซึ่งความท้่

แห่งตนเป็นคนโง่  ตํ นั�น  อตฺตนา ด้วยตน  อิติ ว่า  ‘อหํ อ.เรา  พาโล เป็นคนพาล  

(อมฺหิ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังน้�”  (อิติ) ดังน้�  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “โย  พาโลติ  (ปททฺวยสฺส) 

แห่ง- ในบท ท. เหล่านั�นหนา -หมวดสองแห่งบท ว่า “โย  พาโล” ดังน้� ฯ

 บรรดาบทเหล่านั�น สองบทว่า “โย  พาโล” ความว่า “บุคคลใด เป็นคนพาล คืิอว่า มิใช่

เป็นบัณฑิต ย่อมส�าคัญ คือว่า ย่อมรู้ความท้่ตนเป็นคนพาล คือว่า ความท้่ตนเป็นคน

โง่นั�นด้วยตนเองว่า ‘เราเป็นคนพาล’ ดังน้�

 ตตฺถ วิเสสนะของ ปเทสุๆ นิทธารณะใน ปททฺวยสฺส  “โย  พาโล” สรูปะใน อิติศัพท์ๆ  

สรูปะใน ปททฺวยสฺสๆ นิทธารณ้ยะและสาม้สัมพันธะใน อตฺโถ  “โย วิเสสนะของ 
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ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน ม�ฺ�ติ และ ชานาติ  ม�ฺ�ติ ก็ด้  ชานาติ ก็ด้ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อตฺตนา กรณะใน ม�ฺ�ติ และ ชานาติ  พาโล ก็ด้  อปณฺฑิโต ก็ด้ วิกติ- 

กัตตาใน สมาโน  พาโล วิวริยะใน อปณฺฑิโตๆ วิวรณะ  สมาโน อัพภันตรกิริยาของ 

ปุคฺคโล  ‘อห� สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พาโล วิกติกัตตาใน อมฺหิ’  

อิติศัพท์ อาการะใน ม�ฺ�ติ และ ชานาติ  ต� วิเสสนของ พาลฺย� และ พาลภาว�  อตฺตโน 

ภาวาทิสัมพันธะใน พาลฺย� และพาลภาว�  พาลฺย� ก็ด้  พาลภาว� ก็ด้ อวุตตกัมมะใน  

ม�ฺ�ติ และชานาติ  พาลฺย� วิวริยะใน พาลภาว�ๆ วิริรณะ  ม�ฺ�ติ วิวริยะใน ชานาติๆ 

วิวรณะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๑๑. เตน  โสติ  เตน  การเณน  โส  ปุคฺคโล  ปณฺฑิโต  วาปิ  โหติ  ปณฺฑิตสทิโส  วาปิ ฯ   

 “เตน  โสติ  (ปททฺวยสฺส)  “เตน  การเณน  โส  ปุคฺคโล  ปณฺฑิโต  วาปิ  โหติ  ปณฺฑิตสทิโส  วาปิ”  

(อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั�น  ปณฺฑิโต  วาปิ เป็นบัณฑิต

บ้างหรือ  ปณฺฑิตสทิโส  วาปิ หรือว่าเป็นเช่นกับด้วยบัณฑิตบ้าง  เตน  การเณน 

เพราะเหตุนั�น  โหติ ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้�  ปททฺวยสฺส แห่งหมวดสองแห่งบท  “เตน  

โสติ ว่า “เตน  โส” ดังน้� ฯ

   สองบทว่า “เตน  โส” ความว่า “บุคคลนั�น เป็นบัณฑิตบ้าง หรือเป็นเช่นกับบัณฑิต

บ้าง เพราะเหตุนั�น”

 “เตน  โส” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปททฺวยสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน อตฺโถ  “โส 

 วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตน วิเสสนะของ 

การเณนๆ เหตุใน ปณฺฑิโต และ ปณฺฑิตสทิโส  ปณฺฑิโต ก็ด้  ปณฺฑิตสทิโส ก็ด้  

วิกติกัตตาใน โหติ  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ปณฺฑิโต และ ปณฺฑิตสทิโส   

อปิ สองศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ปณฺฑิโต วา และ ปณฺฑิตสทิโส  วา”  อิติศัพท์  

สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๑๒. โส  หิ  “พาโล  อหนฺติ  ชานมาโน  อ�ฺ��  ปณฺฑิต�  อุปสงฺกมนฺโต  ปยิรุปาสนฺโต  เตน  

ปณฺฑิตภาวตฺถาย  โอวทิยมาโน  อนุสาสิยมาโน  ต�  โอวาท�  อุคฺคณฺหิตฺวา  ปณฺฑิโต  
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วา  โหติ  ปณฺฑิตตโร  วา ฯ

 โส  (ปุคฺคโล)  หิ  “พาโล  (อมฺหิ)  อหนฺติ  ชานมาโน  อ�ฺ��  (ปุคฺคล�)  ปณฺฑิต�  อุปสงฺกมนฺโต   

ปยิรุปาสนฺโต  เตน  (ปณฺฑิตปุคฺคเลน)  ปณฺฑิตภาวตฺถาย  โอวทิยมาโน  อนุสาสิยมาโน  ต�   

โอวาท�  อุคฺคณฺหิตฺวา  ปณฺฑิโต  วา  โหติ  ปณฺฑิตตโร  วา ฯ  

 หิ เพราะว่า  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั�น  ชานมาโน ทราบอยู่  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  

พาโล เป็นคนพาล  (อมฺหิ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้�  อุปสงฺกมนฺโต เข้าไปหาอยู่   

ปยิรุปาสนฺโต เข้าไปนั่งใกล้อยู่  อ�ฺ�ํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลอื่น  ปณฺฑิตํ ผู้เป็นบัณฑิต  

เตน  (ปณฺฑิตปุคฺคเลน)  โอวทิยมาโน ผู้อันบุคคลผู้เป็นบัณฑิตนั�นกล่าวสอนอยู่   

อนุสาสิยมาโน พร�่าสอนอยู่  ปณฺฑิตภาวตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่ความเป็นบัณฑิต  

อุคฺคณฺหิตฺวา เร้ยนเอาแล้ว  ตํ  โอวาทํ ซึ่งโอวาทนั�น  ปณฺฑิโต  วา เป็นบัณฑิตหรือ  

ปณฺฑิตตโร  วา หรือว่าเป็นบัณฑิตกว่า  โหติ ย่อมเป็น ฯ

 บุคคลนั�นทราบอยู่ว่า “เราเป็นคนพาล” เข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้บุคคลอื่นผู้เป็นบัณฑิต 

ถูกบุคคลผู้เป็นบัณฑิตนั�นกล่าวสอนอยู่ พร�่าสอนอยู่ เพื่อประโยชน์แก่ความเป็น

บัณฑิต เร้ยนเอาโอวาทนั�น เป็นบัณฑิตหรือเป็นบัณฑิตยิ่งกว่า

 หิศัพท์ เหตุโชตกะ  โส วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  “อห� สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พาโล วิกติกัตตาใน 

อมฺหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ชานมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ ปุคฺคโล  อ�ฺ�� ก็ด้  ปณฺฑิต� 

ก็ด้ วิเสสนะของ ปุคฺคล�ๆ อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมนฺโต และปยิรุปาสนฺโต   

อุปสงฺกมนฺโต ก็ด้  ปยิรุปาสนฺโต ก็ด้ อัพภันตรกิริยาของ ปุคฺคโล  เตน วิเสสนะของ 

ปณฺฑิตปุคฺคเลนๆ อนภิหิตกัตตาใน โอวทิยมาโน และ อนุสาสิยมาโน  ปณฺฑิต- 

ภาวตฺถาย สัมปทานใน โอวทิยมาโน และ อนุสาสิยมาโน  โอวทิยมาโน ก็ด้  

อนุสาสิยมาโน ก็ด้ อัพภันตรกิริยาของ ปุคฺคโล  ต� วิเสสนะของ โอวาท�ๆ อวุตตกัมมะ

ใน อุคฺคณฺหิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โหติ  ปณฺฑิโต ก็ด้  ปณฺฑิตตโร ก็ด้ วิกติกัตตาใน 

โหติ  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ปณฺฑิโต และ ปณฺฑิตตโร ฯ

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

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

...............................................................................................................................
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๑๓. ส  เว  พาโลติ  โย  จ พาโล  สมาโน  โก  อ�ฺโ�  มยา  สทิโส  พหุสฺสุโต  ธมฺมกถิโก   

วินยธโร  ธูตวาโท  อตฺถ้ติ  เอว�  ปณฺฑิตมาน้ ว  โหติ,  โส  อ�ฺ��  ปณฺฑิต�   

อนุปสงฺกมนฺโต  อปยิรุปาสนฺโต  เนว  ปริยตฺตึ  อุคฺคณฺหาติ  น  ปฏิปตฺตึ  ปูเรติ  เอกนฺต�  

พาลภาวเมว  ปาปุณาติ ฯ  

 “ส  เว  พาโลติ  (ปททฺวยสฺส)  “โย  จ  (ปุคฺคโล)  พาโล  สมาโน  ‘โก  อ�ฺโ�  มยา  สทิโส   

พหุสฺสุโต  ธมฺมกถิโก  วินยธโร  ธูตวาโท  อตฺถ้ติ  เอว�  ปณฺฑิตมาน้ ว  โหติ,  โส  (ปุคฺคโล)   

อ�ฺ��  (ปุคฺคล�)  ปณฺฑิต�  อนุปสงฺกมนฺโต  อปยิรุปาสนฺโต  เนว  ปริยตฺตึ  อุคฺคณฺหาติ,  น   

ปฏิปตฺตึ  ปูเรติ,  เอกนฺต�  พาลภาวเมว  ปาปุณาติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “จ ส่วนว่า  โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  พาโล เป็นคนพาล  

สมาโน ม้อยู่  ปณฺฑิตมานีว เป็นผู้ม้ความส�าคัญตนว่าเป็นบัณฑิตเท้ยว  เอวํ อย่างน้�  

อิติ ว่า ‘โก  อ�ฺโ� อ.ใครอื่น  พหุสฺสุโต เป็นผู้ม้สุตะมาก  ธมฺมกถิโก เป็นพระธรรม-

กถึก  วินยธโร เป็นผู้ทรงซึ่งพระวินัย  ธูตวาโท เป็นผู้ม้วาทะเป็นเครื่องกล่าวซึ่งคุณ

เป็นเครื่องก�าจัดซึ่งกิเลส  สทิโส ผู้เช่นกับ  มยา ด้วยเรา  อตฺถิ ม้อยู่’  อิติ ดังน้�   

โหติ ย่อมเป็น,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั�น  อนุปสงฺกมนฺโต ไม่เข้าไปหาอยู่   

อปยิรุปาสนฺโต ไม่เข้าไปนั่งใกล้อยู่  อ�ฺ�ํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลอื่น  ปณฺฑิตํ ผู้เป็น

บัณฑิต  เนว  อุคฺคณฺหาติ ย่อมไม่เร้ยนเอา  ปริยตฺตึ ซึ่งพระปริยัติ  น  ปฏิปตฺตึ   

ปูเรติ ย่อมไม่ยังข้อปฏิบัติให็เต็ม  ปาปุณาติ ย่อมถึง  พาลภาวํ  เอว ซึ่งความเป็น

แห่งคนพาล  เอกนฺตํ โดยส่วนเด้ยวนั่นเท้ยว”  อิติ ดังน้�  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสอง

แห่งบท  “ส  เว  พาโลติ ว่า “ส  เว  พาโล” ดังน้� ฯ

 สองบทว่า “ส  เว  พาโล” ความว่า “ส่วนบุคคลใดเป็นคนพาล เป็นผู้ม้ความส�าคัญตน

ว่าเป็นบัณฑิตเท้ยวอย่างน้�ว่า ‘ใครอื่นเป็นพหูสูตร เป็นพระธรรมกถึก เป็นพระวินัยธร  

เป็นผู้กล่าววาทะขัดเกลาผู้เช่นกับเราม้อยู่หรือ?” บุคคลนั�นไม่เข้าไปหา ไม่เข้าไปนั่ง

ใกล้บุคคลอื่นซึ่งเป็นบัณฑิต ไม่เร้ยนพระปริยัติ ไม่บ�าเพ็ญข้อปฏิบัติ ย่อมถึงความเป็น

คนพาลโดยส่วนเด้ยวโดยแท้”

 “ส  เว  พาโล” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปททฺวยสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน อตฺโถ   

“จศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  โย วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  พาโล วิกติกัตตาใน สมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ ปุคฺคโล  ‘อ�ฺโ� วิเสสนะ
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ของ โกๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา ตติยาวิเสสนะใน สทิโสๆ 

วิเสสนะของ พหุสฺสุโต  ธมฺมกถิโก  วินยธโร และ ธูตวาโท  พหุสฺสุโต ก็ด้ ธมฺมกถิโก  

ก็ด้  วินยธโร ก็ด้ และ ธูตวาโท ก็ด้ วิกติกัตตาใน อตฺถิ’  อิติศัพท์ สรูปะใน เอว�ๆ  

นิทัสสนัตถะ  ปณฺฑิตมาน้ วิกติกัตตาใน โหติ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปณฺฑิตมาน้,  

โส วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน อุคฺคณฺหาติ  ปาปุณาติ และเหตุกัตตาใน ปูเรติ  

อุคฺคณฺหาติ ก็ด้  ปาปุณาติ ก็ด้ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปูเรติ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  

อ�ฺ�� ก็ด้  ปณฺฑิต� ก็ด้ วิเสสนะของ ปุคฺคล�ๆ อวุตตกัมมะใน อนุปสงฺกมนฺโต และ 

อปยิรุปาสนฺโต  อนุปสงฺกมนฺโต ก็ด้  อปยิรุปาสนฺโต ก็ด้ อัพภันตรกิริยาของ ปุคฺคโล   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นๆ ศัพท์ ปฏิเสธะใน อุคฺคณฺหาติ  ปริยตฺตึ อวุตตกัมมะใน 

อุคฺคณฺหาติ    นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปูเรติ  ปฏิปตฺตึ การิตกัมมะใน ปูเรติ  เอกนฺต�  

กิริยาวิเสสนะใน ปาปุณาติ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ พาลภาว�ๆ สัมปาปุณ้ยกัมมะ

ใน ปาปุณาติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ  

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

๑๔. โส  คณฺเิภทกโจโร  วิย ฯ

 โส  (ปุคฺคโล)  คณฺเิภทกโจโร  วิย  (โหติ) ฯ   

 โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั�น  คณฺ�เิภทกโจโร  วิย เป็นราวกะว่าโจรผู้ท�าลายซึ่งปม   

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 บุคคลนั�นเป็นเหมือนโจรผู้ท�าลายปม

 โส วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คณฺเิภทกโจโร   

อุปมาวิกติกัตตาใน โหติ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ คณฺเิภทกโจโร ฯ

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

๑๕. เตน  วุตฺต�   “ส  เว  พาโลติ  วุจฺจต้ติ ฯ 

         เตน  (วจน�  ภควตา)  วุตฺต�   “ส  เว  พาโลติ  วุจฺจต้ติ ฯ

 เตน เพราะเหตุนั�น  (วจนํ) อ.พระด�ารัส  “ส  เว  พาโลติ  วุจฺจตีติ ว่า “ส  เว  พาโลติ  

วุจฺจติ” ดังน้�  (ภควตา) อันพระผู้ม้พระภาค  วุตฺตํ ตรัสแล้ว ฯ

 เพราะเหตุนั�น พระผู้ม้พระภาคเจ้าจึงตรัสพระด�ารัสว่า “ส  เว  พาโลติ  วุจฺจติ” ดังน้�
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 เตน เหตวัตถะ  วจน� วุตตกัมมะใน วุตฺต�ๆ กิตบทกัมมวาจก  ภควตา อนภิหิตกัตตาใน 

วุตฺต�  “ส  เว  พาโลติ  วุจฺจติ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน วจน� ฯ

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

๑๖. เทสนาวสาเน  อิตรสฺส  �าตเกหิ  สทฺธึ  มหาชโน  โสตาปตฺติผล�  ปาปุณ้ติ ฯ

 เทสนาวสาเน  อิตรสฺส  (โสตาปนฺนโจรสฺส)  �าตเกหิ  สทฺธึ  มหาชโน  โสตาปตฺติผล�  ปาปุณ้ติ ฯ

 เทสนาวสาเน ในกาลเป็นท้่สิ�นสุดลงรอบแห่งพระเทศนา  มหาชโน อ.มหาชน  สทฺธึ 

กับ  �าตเกหิ ด้วยญาติ ท.  อิตรสฺส  (โสตาปนฺนโจรสฺส) ของโจรผู้เป็นพระโสดาบัน

นอกน้�  ปาปุณิ บรรลุแล้ว  โสตาปตฺติผลํ ซึ่งโสดาปัตติผล  อิติ ดังน้�แล ฯ

 เวลาจบพระเทศนา มหาชนพร้อมกับพวกญาติของโจรผู้เป็นพระโสดาบันนอกน้� บรรลุ

โสดาปัตติผล ดังน้�แล

 เทสนาวสาเน กาลสัตตม้ใน ปาปุณิ  มหาชโน สุทธกัตตาใน ปาปุณิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อิตรสฺส วิเสสนะของ โสตาปนฺนโจรสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน �าตเกหิๆ  

สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ ศัพท์ ทัพพสมวายะใน มหาชโน  โสตาปตฺติผล� สัมปาปุณ้ย-

กัมมะใน ปาปุณิ  อิติศัพท์ สมาปนะ ฯ

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

คณฺเิภทกโจรวตฺถุ ฯ

คณฺเิภทกโจรวตฺถุ  (นิฏฺิต�) ฯ

คณฺ�เิภทกโจรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งโจรผู้ท�าลายปม  (นิฏฺ�ิตํ) จบแล้ว ฯ

คณฺเิภทกโจรวตฺถุ สุทธกัตตาใน นิฏฺิต�ๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ 

จบเร่�องโจรผู้้�ทำ�ล�ยปม
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วิเคร�ะห์์ศััพท์กิตก์-สม�ส-ตัทธิิต

คณฺเิภทกโจรวตฺถุ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสและวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มี
วิเคราะห์ดังนี้ 
 ๑. คณฺสิฺส  เภทโก  คณฺเิภทโก. (คณฺ ิ+ เภทก) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส 
  เภทโก อ.ผู้ท�าลาย  คณฺสิฺส ซึ่งปม  คณฺเิภทโก ชืื่อว่าคณฺเิภทก. (ผู้ท�าลายซึ่งปม)
 ๒. คณฺเิภทโก  จ  โส  โจโร  จาติ  คณฺเิภทกโจโร. (คณฺเิภทก + โจร) วิเสสนบุพพบท-
กัมมธารยสมาส
  คณฺเิภทโก  จ อ.ผู้ท�าลายซึ่งปมด้วย  โส อ.ผู้ท�าลายซึ่งปมนั้น  โจโร  จ เป็นโจรด้วย   
อิติ เพราะเหตุนั้น  คณฺเิภทกโจโร ชื่อว่าคณฺเิภทกโจร. (โจรผู้ท�าลายปม)
 ๓. คณฺเิภทกโจรสฺส  วตฺถุ  คณฺเิภทกโจรวตฺถุ. (คณฺเิภทกโจร + วตฺถุ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  วตฺถุ อ.เรื่อง  คณฺิเภทกโจรสฺส แห่งโจรผู้ท�าลายซึ่งปม  คณฺิเภทกโจรวตฺถุ ชื่อว่าคณฺิ-
เภทกโจรวตฺถุ. (เรื่องโจรผู้ท�าลายปม)

ธมฺฺมฺสฺฺสฺวนตฺถาย

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส โดยมฉีัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ธมฺมสฺส  สวน�  ธมฺมสฺสวน�. (ธมฺม + สวน) 

  สวน� อ.การฟัง  ธมฺมสฺส ซึ่งธรรม  ธมฺมสฺสวน� ชื่อว่าธมฺมสฺสวน. (การฟังธรรม)

 ๒. ธมฺมสฺสวนสฺส  อตฺถาย  ธมฺมสฺสวนตฺถาย. (ธมฺมสฺสวน + อตฺถ)

  อตฺถาย เพื่อประโยชน์  ธมฺมสฺสวนสฺส แก่การฟังซึ่งธรรม  ธมฺมสฺสวนตฺถาย ชื่อว่าธมฺมสฺสวนตฺถ. 

(ประโยชน์แก่การฟังธรรม)

ปญฺจมาสกมตฺตํ,  ธนํ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. ปญฺจ  มาสกา  ปญฺจมาสกา. (ปญฺจ + มาสก) อสมาหารทิคุสมาส

  มาสกา อ.มาสก ท.  ปญฺจ ห้า  ปญฺจมาสกา ชื่อว่าปญฺจมาสก. ( ๕ มาสก)

 ๒. ปญฺจมาสกา  มตฺตา  ยสฺส  ต�  ปญฺจมาสกมตฺต�,  ธน�. (ปญฺจมาสก + มตฺตา) ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
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  ปญฺจมาสกา อ.มาสกห้า ท.  มตฺตา เป็นประมาณ  ยสฺส  (ธนสฺส) แห่งทรัพย์ใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  

ต�  (ธน�) อ.ทรัพย์นั้น  ปญฺจมาสกมตฺต� ชื่อว่าปญฺจมาสกมตฺต, ได้แก่ทรัพย์. (มีประมาณ ๕ มาสก)

ปากวตฺตํ

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปากสฺส  วตฺต�  ปากวตฺต�,  ธน�. (ปาก + วตฺต)

 (ธน�) อ.ทรัพย์  วตฺต� อันเป็นไป  ปากสฺส เพื่อการหุงต้ม  ปากวตฺต� ชื่อว่าปากวตฺต, ได้แก่ทรัพย์. (ที่

เป็นไปเพื่อการหุงต้ม)

สฺหายกโจโร

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 สหายโก  จ  โส  โจโร  จาติ  สหายกโจโร. (สหายก + โจร)

 สหายโก  จ อ.ผู้เป็นสหายด้วย  โส อ.ผู้เป็นสหายนั้น  โจโร  จ เป็นโจรด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  

สหายกโจโร ชื่อว่าสหายกโจร. (โจรผู้เป็นสหาย)

อติปณฺฑิตตา

 เป็นภาวตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า

 อติปณฺฑิตสฺส  ภาโว  อติปณฺฑิตตา. (อติปณฺฑิต + ตาปัจจัย)

 ภาโว อ.ความเป็น  (อตฺตโน)  อติปณฺฑิตสฺส แห่งตน ผู้เป็นบัณฑิตยิ่ง  อติปณฺฑิตตา ชื่อว่าอติปณฺฑิต-

ตา. (ความเป็นบัณฑิตยิ่ง)

ปากวตฺตมูลํ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีจตุตถีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. ปากสฺส  วตฺต�  ปากวตฺต�,  มูล�. (ปาก + วตฺต) จตุตถีตัปปุริสสมาส

  (มูล�) อ.มูลค่า  วตฺต� อันเป็นไป  ปากสฺส เพื่อการหุงต้ม  ปากวตฺต� ชื่อว่าปากวตฺต, ได้แก่มูลค่า.

(ที่เป็นไปเพื่อการหุงต้ม)

 ๒. ปากวตฺตญฺจ  ต�  มูลญฺจาติ  ปากวตฺตมูล�. (ปากวตฺต + มูล) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

  ปากวตฺต�  จ อ.อันเป็นไปเพื่อการหุงต้มด้วย  ต� อ.อันเป็นไปเพื่อการหุงต้มนั้น  มูล�  จ เป็นมูลค่า

ด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  ปากวตฺตมูล� ชื่อว่าปากวตฺตมูล. (มูลค่าที่เป็นไปเพื่อการหุงต้ม)
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พาลภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 พาลสฺส  ภาโว  พาลภาโว. (พาล + ภาว)

 ภาโว อ.ความเป็น  (อตฺตโน)  พาลสฺส แห่งตน ผู้เป็นพาล  พาลภาโว ชื่อว่าพาลภาว. (ความเป็นคน

พาล)

ปณฺฑิตภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปณฺฑิตสฺส  ภาโว  ปณฺฑิตภาโว. (ปณฺฑิต + ภาว)

 ภาโว อ.ความเป็น  (อตฺตโน)  ปณฺฑิตสฺส แห่งตน ผู้เป็นบัณฑิต  ปณฺฑิตภาโว ชื่อว่าปณฺฑิตภาว. 

(ความเป็นบัณฑิต)

ปณฺฑิตมฺานี

 เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ มีวิเคราะห์ว่า

 ปณฺฑิต�  อตฺตาน�  มญฺญตีติ  ปณฺฑิตมานี. (ปณฺฑิตสทฺทูปปท + มน  ญาเณ ในความรู้ + ณีปัจจัย)

 (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  มญฺญติ ย่อมส�าคัญ  อตฺตาน� ซึ่งตน  ปณฺฑิต� ว่าเป็นบัณฑิต  อิติ เพราะ

เหตุนั้น  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  ปณฺฑิตมานี ชื่อว่าปณฺฑิตมานี. (ผู้ส�าคัญตนว่าเป็นบัณฑิต)

อปณฺฑิโต

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 น  ปณฺฑิโต  อปณฺฑิโต. (น + ปณฺฑิต)

 ปณฺฑิโต อ.บัณฑิต  น หามิได้  อปณฺฑิโต ชื่อว่าอปณฺฑิต. (ผู้มิใช่บัณฑิต)

พาลฺยํ

 เป็นภาวตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า

 พาลสฺส  ภาโว  พาลฺย�. (พาล + ณฺยปัจจัย)

 ภาโว อ.ความเป็น  (อตฺตโน)  พาลสฺส แห่งตน ผู้เป็นคนพาล  พาลฺย� ชื่อว่าพาลฺย. (ความเป็นคนพาล)
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ปณฺฑิตสฺทิโสฺ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปณฺฑิเตน  สทิโส  ปณฺฑิตสทิโส. (ปณฺฑิต + สทิส)

 (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  สทิโส ผู้เช่นกับ  ปณฺฑิเตน ด้วยบัณฑิต  ปณฺฑิตสทิโส ชื่อว่าปณฺฑิตสทิส, ได้แก่

บุคคล. (ผู้เช่นกับบัณฑิต)

ปณฺฑิตภาวตฺถาย

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า

 ๑. ปณฺฑิตสฺส  ภาโว  ปณฺฑิตภาโว. (ปณฺฑิต + ภาว)

  ภาโว อ.ความเป็น  (อตฺตโน)  ปณฺฑิตสฺส แห่งตน ผู้เป็นบัณฑิต  ปณฺฑิตภาโว ชื่อว่าปณฺฑิตภาว. 

(ความเป็นบัณฑิต)

 ๒. ปณฺฑิตภาวสฺส  อตฺโถ  ปณฺฑิตภาวตฺโถ. (ปณฺฑิตภาว + อตฺถ)

  อตฺโถ อ.ประโยชน์  ปณฺฑิตภาวสฺส แก่ความเป็นแห่งบัณฑิต  ปณฺฑิตภาวตฺโถ ชื่อว่าปณฺฑิต- 

ภาวตฺถ. (ประโยชน์แก่ความเป็นบัณฑิต)

ปณฺฑิตตโร

 เป็นวิเสสตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า

 สพฺเพ  อิเม  ปณฺฑิตา,  อยมิเมส�  วิเสเสน  ปณฺฑิโตติ  ปณฺฑิตตโร,  ปุคฺคโล. (ปณฺฑิต + ตร

ปัจจัย)

 อิเม  (ปุคฺคลา) อ.บุคคล ท. เหล่านี้  สพฺเพ ทั้งปวง  ปณฺฑิตา เป็นบัณฑิต  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  อย�  

(ปุคฺคโล)  อิเมส�  (ปุคฺคลาน�) อ.- แห่งบุคคล ท. เหล่านี้หนา -บุคคลนี้  ปณฺฑิโต เป็นบัณฑิต  วิเสเสน โดย

พิเศษ  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ เพราะเหตุนั้น  ปณฺฑิตตโร ชื่อว่าปณฺฑิตตร, ได้แก่บุคคล. (ผู้เป็นบัณฑิตกว่า)

พหุสฺฺสฺุโต

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 พหุ  สุต�  ยสฺส  โส  พหุสฺสุโต,  ปุคฺคโล. (พหุ + สุต)

 สุต� อ.สุตะ  พหุ มาก  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แห่งบุคคลใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  

พหุสฺสุโต ชื่อว่าพหุสฺสุต, ได้แก่บุคคล. (ผู้มีสุตะมาก)
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วินยธโร

 เป็นกัตตุรูป, กัตตุสาธนะ มีวิเคราะห์ว่า

 วินย�  ธาเรตีติ  วินยธโร. (วินยสทฺทูปปท + ธร  ธารเณ ในการทรงไว้ + อปัจจัย)

 (โย  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุใด  ธาเรติ ย่อมทรงไว้  วินย� ซึ่งพระวินัย  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ

นั้น  วินยธโร ชื่อว่าวินยธร. (ผู้ทรงพระวินัย) เป็นกิตันตสมาส, ทุติยาตัปปุริสสมาส

ธูตวาโท (ควรมีรูปเป็น ธุตวาโท)

 เป็น ทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. ธุโนติ  เอเตนาติ  ธุโต. (ธุ  วิทฺธ�สเน ในการก�าจัด + ตปัจจัย) กัตตุรูป, กรณสาธนะ

  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ธุโนติ ย่อมก�าจัด  เอเตน  (ธมฺเมน) ด้วยธรรมนี้  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เอโส  

ธมฺโม) อ.ธรรมนี้  ธุโต ชื่อว่าธุต. (เป็นเครื่องก�าจัด)

 ๒. วทติ  เอเตนาติ  วาโท. (วท  วิยตฺติย�  วาจาย� ในการพูดชัด + ณปัจจัย) กัตตุรูป, กรณ- 

สาธนะ

 (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  วทติ ย่อมกล่าว  เอเตน  (วจเนน) ด้วยค�าพูดนั่น  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เอต�   

วจน�) อ.ค�าพูดนั่น  วาโท ชื่อว่าวาท. (เป็นเครื่องกล่าว)

 ๓. ธุตสฺส  วาโท  ยสฺส  โส  ธุตวาโท. (ธุต + วาท) ทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส

  วาโท อ.วาทะเป็นเครื่องกล่าว  ธุตสฺส ซึ่งคุณเป็นเครื่องก�าจัดซึ่งกิเลส  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของ

บุคคลใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  ธุตวาโท ชื่อว่าธุตวาท. (ผู้มีวาทะเป็นเครื่องกล่าวซึ่งคุณ

เป็นเครื่องก�าจัดซึ่งกิเลส)





๕. อุทายติฺเถรวตฺถุ ฯ [๔๙] 

อุทายิตฺเถรวตฺถุ  (มยา  วุจฺจเต) ฯ

อุทายิตฺเถรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระอุทายีผู้เถระ

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

อุทายิตฺเถรวตฺถุ วุตตกัมมะใน วุจฺจเตๆ อาขยาตบทกัมมวาจก

มยา อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจเต ฯ

๕. เรื่องพระอุทายเีถระ
        

๑. “ยาวชีวมฺปิ   เจ   พาโลติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  อุทายิตฺเถรํ   

อารพฺภ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  อุทายิตฺเถรํ  อารพฺภ  “ยาวชีวมฺปิ   เจ   พาโลติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ   

กเถสิ ฯ 

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมื่อประทับ  เชตวเน ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน   

อารพฺภ ทรงปรารภ  อุทายิตฺเถรํ ซึ่งพระอุทายีผู้เถระ  กเถสิ ตรัสแล้ว  อิมํ  ธมฺม- 

เทสนํ ซึ่งพระธรรมเทศนานี้  “ยาวชีวมฺปิ  เจ  พาโลติ ว่า “ยาวชีวมฺปิ  เจ  พาโล” ดังนี้

เป็นต้น ฯ

         พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภพระอุทายีเถระ ตรัสพระ

ธรรมเทศนานี้ว่า “ยาวชีวมฺปิ   เจ   พาโล” ดังนี้เป็นต้น

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ยาวชีวมฺปิ   เจ   พาโล” สรูปะใน 

อิติๆ ศัพท์ อาทยัตถะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน กเถสิ  เชตวเน วิสยาธาระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  อุทายิตฺเถรํ  

อวุตตกัมมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกิริยาใน กเถสิ ฯ

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

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

 ...............................................................................................................................
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๒. โส  กิร,  มหาเถเรสุ  ปกฺกนฺเตสุ,  ธมฺมสภํ  คนฺตฺวา  ธมฺมาสเน  นิสีทิ ฯ   

 โส  (อุทายิตฺเถโร)  กิร,  มหาเถเรสุ  ปกฺกนฺเตสุ,  ธมฺมสภํ  คนฺตฺวา  ธมฺมาสเน  นิสีทิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  โส  (อุทายิตฺเถโร) อ.พระอุทายีผู้เถระนั้น,  มหาเถเรสุ ครั้นเมื่อพระ-

มหาเถระ ท.  ปกฺกนฺเตสุ หลีกไปแล้ว,  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ธมฺมสภํ สู่โรงเป็นที่กล่าว

กับเป็นที่แสดงซึ่งธรรม  นิสีทิ นั่งแล้ว  ธมฺมาสเน บนธรรมาสน์ ฯ

 ได้ยินมาว่า พระอุทายีเถระนั้น,  เมื่อพระมหาเถระทั้งหลาย พากันหลีกไปแล้ว, ไปสู่

ธรรมสภา แล้วนั่งบนธรรมาสน์ 

 กิร อนุสสวนัตถะ  โส วิเสสนะของ อุทายิตฺเถโรๆ สุทธกัตตาใน นิสีทิๆ อาขยาตบท-

กัตตุวาจก,  มหาเถเรสุ ลักขณะใน ปกฺกนฺเตสุๆ ลักขณกิริยา,  ธมฺมสภํ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสีทิ  ธมฺมาสเน อุปสิเลสิกาธาระใน นิสีทิ ฯ

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

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

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

๓. อถ  นํ  เอกทิวสํ  อาคนฺตุกภิกฺขู  ทิสฺวา  “อยํ  พหุสฺสุโต  มหาเถโร  ภวิสฺสตีติ   

ม�ฺ�มานา  ขนฺธาทิปฺปฏิสํยุตฺตํ  ป�ฺหํ  ปุจฺฉิตฺวา  กิ�ฺจิ  อชานมานํ  “โก  เอโส  

พุทฺเธหิ  สทฺธึ  เอกวิหาเร  วสมาโน  ขนฺธธาตุอายตนมตฺตมฺปิ  น  ชานาตีติ  ครหิตฺวา  

ตํ  ปวตฺตึ  ตถาคตสฺส  อาโรเจสุํ ฯ

 อถ  นํ  (อุทายิตฺเถรํ)  เอกทิวสํ  อาคนฺตุกภิกฺขู  ทิสฺวา  “อยํ  (ภิกฺขุ)  พหุสฺสุโต  มหาเถโร   

ภวิสฺสตีติ  ม�ฺ�มานา  ขนฺธาทิปฺปฏิสํยุตฺตํ  ป�ฺหํ  ปุจฺฉิตฺวา  (ตํ  อุทายิตฺเถรํ)  กิ�ฺจิ  อชานมานํ  

“โก  เอโส  พุทฺเธหิ  สทฺธึ  เอกวิหาเร  วสมาโน  ขนฺธธาตุอายตนมตฺตมฺปิ  (ธมฺมํ)  น  ชานาตีติ   

ครหิตฺวา  ตํ  ปวตฺตึ  ตถาคตสฺส  อาโรเจสุํ ฯ

   อถ ครั้งนั้น  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  อาคนฺตุกภิกฺขู อ.ภิกษุผู้จรมา ท.  ทิสฺวา เห็นแล้ว  

นํ  (อุทายิตฺเถรํ) ซึ่งพระอุทายีผู้เถระนั้น  ม�ฺ�มานา สําคัญอยู่  อิติ ว่า  “อยํ  (ภิกฺขุ) 

อ.ภิกษุนี้  มหาเถโร เป็นพระมหาเถระ  พหุสฺสุโต ผู้มีสุตะมาก  ภวิสฺสติ จักเป็น”   

อิติ ดังนี้  ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  ป�ฺหํ ซึ่งปัญหา  ขนฺธาทิปฺปฏิสํยุตฺตํ อันประกอบ

พร้อมเฉพาะแล้วด้วยธรรมมีขันธ์เป็นต้น  ครหิตฺวา ติเตียนแล้ว  (ตํ  อุทายิตฺเถรํ) ซึ่ง
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พระอุทายีผู้เถระนั้น  อชานมานํ ผู้ไม่รู้อยู่  กิ�ฺจิ ซึ่งอะไรๆ  อิติ ว่า  “โก  เอโส อ.ใคร

นั่น  วสมาโน อยู่อยู่  เอกวิหาเร ในวิหารเดียวกัน  สทฺธึ กับ  พุทฺเธหิ ด้วยพระพุทธเจ้า

และพระสาวก ท.  น  ชานาติ ย่อมไม่รู้  (ธมฺมํ) ซึ่งธรรม  ขนฺธธาตุอายตนมตฺตมฺปิ 

แม้สักว่าขันธ์ ธาตุ และอายตนะ”  อิติ ดังนี้  อาโรเจสุํ กราบทูลแล้ว  ตํ  ปวตฺตึ ซึ่ง

ความเป็นทั่วนั้น  ตถาคตสฺส แก่พระตถาคต ฯ

 ทีนั้น ในวันหนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะเห็นพระอุทายีเถระสําคัญอยู่ว่า “พระรูปนี้ จัก

เป็นพระมหาเถระผู้มีสุตะมาก” จึงถามปัญหาที่สังยุตด้วยขันธ์เป็นต้น แล้วติเตียนท่าน

ผูู้ไม่รู้อะไรเลยว่า “ใครกันนั่นอยู่ในพระวิหารเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวก

ไม่รู้ธรรมแม้สักว่าขันธ์ ธาตุ และอายตนะ” แล้วกราบทูลเรื่องราวนั้นให้พระตถาคต

ทราบ ฯ

 อถ กาลสัตตมี  เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน อาโรเจสุํ  อาคนฺตุกภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน 

อาโรเจสุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ อุทายิตฺเถรํๆ อวุตตกัมมะใน  

ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ม�ฺ�มานา  “อยํ วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน  

ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พหุสฺสุโต วิเสสนะของ มหาเถโรๆ วิกติกัตตาใน  

ภวิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน ม�ฺ�มานาๆ อัพภันตรกิริยาของ อาคนฺตุกภิกฺขู  ขนฺธา-

ทิปฺปฏิสํยุตฺตํ วิเสสนะของ ป�ฺหํๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ครหิตฺวา  ตํ วิเสสนะของ อุทายิตฺเถรํๆ อวุตตกัมมะใน ครหิตฺวา  กิ�ฺจิ อวุตตกัมมะใน 

อชานมานํๆ วิเสสนะของ อุทายิตฺเถรํ  “เอโส วิเสสนะของ โกๆ สุทธกัตตาใน ชานาติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  พุทฺเธหิ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน วสมาโน  

เอกวิหาเร วิสยาธาระใน วสมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ โก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้า

กับ ขนฺธธาตุอายตนมตฺตํๆ วิเสสนะของ ธมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน ชานาติ  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน ชานาติ”  อิติศัพท์ อาการะใน ครหิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาโรเจสุํ  ตํ  

วิเสสนะของ ปวตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน อาโรเจสุํ  ตถาคตสฺส สัมปทานใน อาโรเจสุํ ฯ

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

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

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

...............................................................................................................................
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๔. อถ  สตฺถา  เตสํ  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมํ  คาถมาห

               “ยาวชีวมฺปิ  เจ  พาโล      ปณฺฑิตํ  ปยิรุปาสติ,

               น  โส  ธมฺมํ  วิชานาติ,       ทพฺพิ  สูปรสํ  ยถาติ ฯ

 อถ  สตฺถา  เตสํ  (ภิกฺขูนํ)  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมํ  คาถํ  อาห

               “ยาวชีวมฺปิ  เจ  พาโล      ปณฺฑิตํ  ปยิรุปาสติ,

               น  โส  (พาโล)  ธมฺมํ  วิชานาติ   ทพฺพิ  สูปรสํ  (อวิชานนฺตี)  ยถาติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สตฺถา อ.พระศาสดา  เทเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ธมฺมํ ซึ่งธรรม  เตสํ   

(ภิกฺขูนํ) แก่ภิกษุ ท. เหล่านั้น  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถา  อิติ ว่า

 “เจ หากว่า  พาโล อ.คนพาล  ปยิรุปาสติ ย่อมเข้าไปนั่งใกล้  

ปณฺฑิตํ ซึ่งบัณฑิต  ยาวชีวมฺปิ แม้สิ้นกาลกําหนดเพียงใด

แห่งชีวิตไซร้,  โส  (พาโล) อ.คนพาลนั้น  น  วิชานาติ  

ย่อมไม่รู้  ธมฺมํ ซึ่งธรรม  ทพฺพิ  ยถา ราวกะ อ.ทัพพี   

(อวิชานนฺตี) ไม่รู้อยู่  สูปรสํ ซึ่งรสแห่งแกง”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พระศาสดาเมื่อทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้น ตรัสพระคาถานี้ว่า 

 “หาก คนพาลย่อมเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตแม้สิ้นกาลตลอดชีวิต, 

คนพาลนั้น ย่อมไม่รู้ธรรม ดุจทัพพีไม่รู้รสแกงฉะนั้น”

 อถ กาลสัตตมี  สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ วิเสสนะของ 

ภิกฺขูนํๆ สัมปทานใน เทเสนฺโต  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน เทเสนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ 

สตฺถา  อิมํ วิเสสนะของ คาถํๆ อวุตตกัมมะใน อาห

 “เจศัพท์ ปริกัปปัตถะ  พาโล สุทธกัตตาใน ปยิรุปาสติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ยาวชีวํๆ 

อัจจันตสังโยคะใน ปยิรุปาสติ  ปณฺฑิตํ อวุตตกัมมะใน  

ปยิรุปาสติ,  โส วิเสสนะของ พาโลๆ สุทธกัตตาใน วิชานาติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน วิชานาติ  ธมฺมํ  

อวุตตกัมมะใน วิชานาติ  ทพฺพิ อุปมาลิงคัตถะ  สูปรสํ  

อวุตตกัมมะใน อวิชานนฺตีๆ วิเสสนะของ ทพฺพิ  ยถา อุปมา-

โชตกะเข้ากับ ทพฺพิ  สูปรสํ  อวิชานนฺโต”  อิติศัพท์ สรูปะใน 
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อิมํ  คาถํ ฯ

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

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

๕. ตสฺสตฺโถ  “พาโล  นาเมส  ยาวชีวมฺปิ  ปณฺฑิตํ  อุปสงฺกมนฺโต  ปยิรุปาสนฺโต  ‘อิทํ  

พุทฺธวจนํ,  เอตฺตกํ  พุทฺธวจนนฺติ  เอวํ  ปริยตฺติธมฺมํ  วา  ‘อยํ  วิหาโร,  อยํ  อาจาโร,  

อยํ  โคจโร;  อิทํ  สาวชฺชํ,  อิทํ  อนวชฺชํ,  อิทํ  เสวิตพฺพํ,  อิทํ  น  เสวิตพฺพํ;  อิทํ   

ปฏิวิชฺฌิตพฺพํ,  อิทํ  สจฺฉิกาตพฺพนฺติ  เอวํ  ปฏิปตฺติปฺปฏิเวธธมฺมํ  วา  น  ชานาติ ฯ  

ยถา  กึ?  ทพฺพิ   สูปรสํ  ยถาติ  ยถา  หิ  ทพฺพิ  ยาว  ปริกฺขยา  นานปฺปการาย    

สูปวิกติยา  สมฺปริวตฺตมานาปิ  ‘อิทํ  โลณิกํ,  อิทํ  อโลณิกํ,  อิทํ  ติตฺตกํ,  อิทํ  ขาริกํ,  

อิทํ  กฏุกํ,  อิทํ  อมฺพิลํ,  อิทํ  อนมฺพิลํ,  อิทํ  กสาวนฺติ  สูปรสํ  น  ชานาติ;  เอวเมว  

พาโล  ยาวชีวํ  ปณฺฑิตํ  ปยิรุปาสมาโน วุตฺตปฺปการํ  ธมฺมํ  น  ชานาตีติ ฯ

 ตสฺส  (คาถาวจนสฺส)  อตฺโถ  “พาโล  นาม  เอโส  ยาวชีวมฺปิ  ปณฺฑิตํ  อุปสงฺกมนฺโต   

ปยิรุปาสนฺโต  ‘อิทํ  (วจนํ)  พุทฺธวจนํ  (โหติ),  เอตฺตกํ  พุทฺธวจนนฺติ  เอวํ  ปริยตฺติธมฺมํ  วา  ‘อยํ  

(ธมฺโม)  วิหาโร  (โหติ),  อยํ  (ธมฺโม)  อาจาโร  (โหติ),  อยํ  (ธมฺโม)  โคจโร  (โหติ);  อิทํ  (กมฺมํ)  

สาวชฺชํ  (โหติ),  อิทํ  (กมฺมํ)  อนวชฺชํ  (โหติ),  อิทํ  (กมฺมํ  ปุคฺคเลน)  เสวิตพฺพํ,  อิทํ  (กมฺมํ   

ปุคฺคเลน)  น  เสวิตพฺพํ;  อิทํ  (ธมฺมชาตํ  ปุคฺคเลน)  ปฏิวิชฺฌิตพฺพํ,  อิทํ  (ธมฺมชาตํ  ปุคฺคเลน)  

สจฺฉิกาตพฺพนฺติ  เอวํ  ปฏิปตฺติปฺปฏิเวธธมฺมํ  วา  น  ชานาติ ฯ  ‘ยถา  กึ  (โส  พาโล  ธมฺมํ  น  

วิชานาติ)’  (อิติ  ปุจฺฉา)?  ‘(โส  พาโล  ธมฺมํ  น  วิชานาติ) ฯ  ทพฺพิ   สูปรสํ  (อวิชานนฺตี)   

ยถาติ  (วิสฺสชฺชนํ) ฯ  ‘ยถา  หิ  ทพฺพิ  ยาว  ปริกฺขยา  นานปฺปการาย  สูปวิกติยา   

สมฺปริวตฺตมานาปิ  ‘อิทํ  (โภชนํ)  โลณิกํ  (โหติ),  อิทํ  (โภชนํ)  อโลณิกํ  (โหติ),  อิทํ  (โภชนํ)   

ติตฺตกํ  (โหติ),  อิทํ  (โภชนํ)  ขาริกํ  (โหติ),  อิทํ  (โภชนํ)  กฏุกํ  (โหติ),  อิทํ  (โภชนํ)  อมฺพิลํ  

(โหติ),  อิทํ  (โภชนํ)  อนมฺพิลํ  (โหติ),  อิทํ  (โภชนํ)  กสาวํ  (โหติ)’  อิติ  สูปรสํ  น  ชานาติ;   

เอวเมว  พาโล  ยาวชีวํ  ปณฺฑิตํ  ปยิรุปาสมาโน วุตฺตปฺปการํ  ธมฺมํ  น  ชานาติ’  (อิติ  อตฺโถ)”   

อิติ  (ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ 

         อตฺโถ อ.เนื้อความ  ตสฺส  (คาถาวจนสฺส) แห่งคําอันเป็นพระคาถานั้น  อิติ ว่า  “เอโส  

พาโล  นาม ชื่อ อ.คนพาลนั่น  อุปสงฺฺกมนฺโต เข้าไปหาอยู่  ปยิรุปาสนฺโต เข้าไปนั่ง

ใกล้อยู่  ปณฺฑิตํ ซึ่งบัณฑิต  ยาวชีวมฺปิ แม้สิ้นกาลกําหนดเพียงใดแห่งชีวิต   
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น  ชานาติ ย่อมไม่รู้  ปริยตฺติธมฺมํ ซึ่งปริยัติธรรม  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘อิทํ  (วจนํ) 

อ.คํานี้  พุทฺธวจนํ เป็นพระพุทธพจน์  (โหติ) ย่อมเป็น,  พุทฺธวจนํ อ.พระพุทธพจน์  

เอตฺตกํ มีประมาณเท่านี้’  อิติ ดังนี้  วา หรือ  วา หรือว่า  ปฏิปตฺติปฺปฏิเวธธมฺมํ  

ซึ่งปฏิบัติธรรมและปฏิเวธธรรม  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘อยํ  (ธมฺโม) อ.ธรรมนี้  วิหาโร 

เป็นเครื่องอยู่  (โหติ) ย่อมเป็น,  อยํ  (ธมฺโม) อ.ธรรมนี้  อาจาโร เป็นมารยาท  (โหติ) 

ย่อมเป็น,  อยํ  (ธมฺโม) อ.ธรรมนี้  โคจโร เป็นอารมณ์  (โหติ) ย่อมเป็น,  อิทํ  (กมฺมํ) 

อ.กรรมนี้  สาวชฺชํ เป็นกรรมเป็นไปกับด้วยโทษ  (โหติ) ย่อมเป็น,  อิทํ  (กมฺมํ) 

อ.กรรมนี้  อนวชฺชํ เป็นกรรมไม่มีโทษ  (โหติ) ย่อมเป็น,  อิทํ  (กมฺมํ) อ.กรรมนี้  

(ปุคฺคเลน) อันบุคคล  เสวิตพฺพํ พึงเสพ,  อิทํ  (กมฺมํ) อ.กรรมนี้  (ปุคฺคเลน)  

อันบุคคล  น  เสวิตพฺพํ ไม่พึงเสพ,  อิทํ  (ธมฺมชาตํ) อ.ธรรมชาตนี้  (ปุคฺคเลน)  

อันบุคคล  ปฏิวิชฺฌิตพฺพํ พึงแทงตลอด,  อิทํ  (ธมฺมชาตํ) อ.ธรรมชาตนี้  (ปุคฺคเลน) 

อันบุคคล  สจฺฉิกาตพฺพํ พึงกระทําให้แจ้ง’  อิติ ดังนี้ ฯ  (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  อิติ ว่า  

‘(โส  พาโล) อ.คนพาลนั้น  (น  วิชานาติ) ย่อมไม่รู้แจ้ง  (ธมฺมํ) ซึ่งธรรม  ยถา  กึ 

ราวกะ อ.อะไร?’  อิติ ดังนี้ ฯ  (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  อิติ  ว่า  ‘(โส  พาโล) อ.คนพาล

นั้น  (น  วิชานาติ) ย่อมไม่รู้แจ้ง  (ธมฺมํ) ซึ่งธรรม  ทพฺพิ  ยถา ราวกะ อ.ทัพพี   

(อวิชานนฺตี) ไม่รู้อยู่  สูปรสํ ซึ่งรสแห่งแกง’  อิติ ดังนี้ ฯ  (อตฺโถ) อ.อธิบาย  อิติ ว่า  

‘หิ เหมือนอย่างว่า  ทพฺพิ อ.ทัพพี  สมฺปริวตฺตมานาปิ แม้เป็นไปรอบพร้อมอยู่   

สูปวิกติยา ในชนิดแห่งแกง  นานปฺปการาย อันมีประการต่างๆ  ยาว เพียงไร   

ปริกฺขยา แต่ความสิ้นไปรอบ  น  ชานาติ ย่อมไม่รู้  สูปรสํ ซึ่งรสแห่งแกง  อิติ ว่า  

‘อิทํ  (โภชนํ) อ.โภชนะนี้  โลณิกํ เป็นของมีรสเค็ม  (โหติ) ย่อมเป็น,  อิทํ  (โภชนํ) 

อ.โภชนะนี้  อโลณิกํ เป็นของมีรสไม่เค็ม  (โหติ) ย่อมเป็น,  อิทํ  (โภชนํ) อ.โภชนะนี้  

ติตฺตกํ เป็นของมีรสขม  (โหติ) ย่อมเป็น,  อิทํ  (โภชนํ) อ.โภชนะนี้  ขาริกํ เป็นของมี

รสขื่น  (โหติ) ย่อมเป็น,  อิทํ  (โภชนํ) อ.โภชนะนี้  กฏุกํ เป็นของมีรสเผ็ด  (โหติ) ย่อม

เป็น,  อิทํ  (โภชนํ) อ.โภชนะนี้  อมฺพิลํ เป็นของมีรสเปรี้ยว  (โหติ) ย่อมเป็น,  อิทํ  

(โภชนํ) อ.โภชนะนี้  อนมฺพิลํ เป็นของมีรสไม่เปรี้ยว  (โหติ) ย่อมเป็น,  อิทํ  (โภชนํ) 

อ.โภชนะนี้  กสาวํ เป็นของมีรสฝาด  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้  ยถา ฉันใด,  พาโล 

อ.คนพาล  ปยิรุปาสมาโน เข้าไปนั่งใกล้อยู่  ปณฺฑิตํ ซึ่งบัณฑิต  ยาวชีวํ สิ้นกาล

กําหนดเพียงไรแห่งชีวิต  น  ชานาติ ย่อมไม่รู้  ธมฺมํ ซึ่งธรรม  วุตฺตปฺปการํ อันมี
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ประการอันถูกกล่าวแล้ว  เอวเมว ฉันนั้นนั่นเทียว’  (อิติ) ดังนี้”  อิติ ดังนี้   

(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ

 บัณฑิตพึงทราบเนื้อความแห่งคําที่เป็นพระคาถานั้นว่า “ธรรมดาว่าคนพาลนั่น เข้าไป

หาอยู่ เข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตอยู่แม้ตลอดชีวิต ย่อมไม่รู้ปริยัติธรรมอย่างนี้ว่า ‘คํานี้เป็น

พระพุทธพจน์, พระพุทธพจน์มีประมาณเท่านี้’ หรือว่า ไม่รู้ปฏิบัติธรรมและปฏิเวธ

ธรรมอย่างนี้ว่า ‘นี้ เป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่, นี้ เป็นมารยาท, นี้ เป็นอารมณ์, กรรมนี้ 

เป็นกรรมที่มีโทษ, กรรมนี้ เป็นกรรมไม่มีโทษ, กรรมนี้ บุคคลพึงเสพ, กรรมนี้ บุคคล

ไม่พึงเสพ, ธรรมชาตนี้ บุคคล พึงแทงตลอด, ธรรมชาตนี้ บุคคล พึงทําให้แจ้ง’ ดังนี้,  

ถามว่า ‘เหมือนอะไร?’ ดังนี้, แก้ว่า ‘เหมือนทัพพีไม่รู้รสแกงฉะนั้น’ ดังนี้, อธิบายว่า 

‘เหมือนกับทัพพีเป็นไปในชนิดของแกงประเภทต่างๆ จนกว่าจะหมดไป ย่อมไม่รู้รส

แกงว่า ‘นี้ เป็นของมีรสเค็ม, นี้ เป็นของมีรสไม่เค็ม, นี้ เป็นของมีรสขม, นี้ เป็นของมี

รสขื่น, นี้ เป็นของมีรสเผ็ด, นี้ เป็นของเปรี้ยว, นี้ เป็นของไม่เปรี้ยว, นี้ เป็นของรส

ฝาด’ ดังนี้ ฉันใด, คนพาลเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตอยู่ตลอดชีวิต ย่อมไม่รู้ธรรมมีประการ

ที่ถูกกล่าวแล้ว ฉันนั้นนั่นแหละ” ดังนี้ 

 อตฺโถ วุตตกัมมะใน เวทิตพฺโพๆ กิตบทกัมมวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ คาถาวจนสฺสๆ 

สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ พาโล  เอโส วิเสสนะของ 

พาโลๆ สุทธกัตตาใน ชานาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ 

ยาวชีวํๆ อัจจันตสังโยคะใน อุปสงฺกมนฺโต และ ปยิรุปาสนฺโต  ปณฺฑิตํ อวุตตกัมมะใน 

อุปสงฺกมนฺโต และ ปยิรุปาสนฺโต  อุปสงฺกมนฺโต ก็ดี  ปยิรุปาสนฺโต ก็ดี อัพภันตรกิริยา

ของ พาโล  ‘อิทํ วิเสสนะของ วจนํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

พุทฺธวจนํ วิกติกัตตาใน โหติ,  เอตฺตกํ วิเสสนะของ พุทฺธวจนํๆ ลิงคัตถะ’  อิติศัพท์  

สรูปะใน เอวํๆ นิทัสสนัตถะ  ปริยตฺติธมฺมํ อวุตตกัมมะใน ชานาติ  วา สองศัพท์  

ปทวิกัปปัตถะเขัากับ ปริยตฺติธมฺมํ และปฏิปตฺติปฺปฏิเวธธมฺมํ  ‘อยํ วิเสสนะของ ธมฺโมๆ 

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วิหาโร วิกติกัตตาใน โหติ,  อยํ วิเสสนะ

ของ ธมฺโมๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาจาโร วิกติกัตตาใน โหติ,  

อยํ วิเสสนะของ ธมฺโมๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โคจโร วิกติ- 

กัตตาใน โหติ,  อิทํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  
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สาวชฺชํ วิกติกัตตาใน โหติ,  อิทํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อนวชฺชํ วิกติกัตตาใน โหติ,  อิทํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน  

เสวิตพฺพํๆ กิตบทกัมมวาจก  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน เสวิตพฺพํ,  อิทํ วิเสสนะของ 

กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน เสวิตพฺพํๆ กิตบทกัมมวาจก  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน  

เสวิตพฺพํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน เสวิตพฺพํ,  อิทํ วิเสสนะของ ธมฺมชาตํๆ วุตตกัมมะใน  

ปฏิวิชฺฌิตพฺพํๆ กิตบทกัมมวาจก  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน ปฏิวิชฺฌิตพฺพํ,  อิทํ  

วิเสสนะของ ธมฺมชาตํๆ วุตตกัมมะใน สจฺฉิกาตพฺพํๆ กิตบทกัมมวาจก  ปุคฺคเลน  

อนภิหิตกัตตาใน สจฺฉิกาตพฺพํ’  อิติศัพท์ สรูปะใน เอวํๆ นิทัสสนัตถะ  ปฏิปตฺติปฺ-

ปฏิเวธธมฺมํ อวุตตกัมมะใน ชานาติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ชานาติ,  ‘โส วิเสสนะของ 

พาโลๆ สุทธกัตตาใน วิชานาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยถา อุปมาโชตกะเข้ากับ กึๆ 

อุปมาลิงคัตถะ  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน วิชานาติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน วิชานาติ’  อิติศัพท์ 

สรูปะใน ปุจฺฉาๆ ลิงคัตถะ ฯ  ‘โส วิเสสนะของ พาโลๆ สุทธกัตตาใน วิชานาติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน วิชานาติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน วิชานาติ  

ทพฺพิ อุปมาลิงคัตถะ  สูปรสํ อวุตตกัมมะใน อวิชานนฺตีๆ วิเสสนะของ ทพฺพิ  ยถา 

อุปมาโชตกะเข้ากับ ทพฺพิ  สูปรสํ  อวิชานนฺตี’  อิติศัพท์ สรูปะใน วิสฺสชฺชนํๆ ลิงคัตถะ 

ฯ  ‘หิศัพท์ ตัปปาฏิกรณโชตกะ  ทพฺพิ สุทธกัตตาใน ชานาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ยถา อุปมาโชตกะ  ยาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน สมฺปริวตฺตมานา  ปริกฺขยา อปาทานใน 

ยาว  นานปฺปการาย วิเสสนะของ สูปวิกติยาๆ วิสยาธาระใน สมฺปริวตฺตมานา  อปิ-

ศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สมฺปริวตฺตมานาๆ อัพภันตรกิริยาของ ทพฺพิ  ‘อิทํ วิเสสนะ

ของ โภชนํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โลณิกํ วิกติกัตตาใน โหติ,  

อิทํ วิเสสนะของ โภชนํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อโลณิกํ วิกติ-

กัตตาใน โหติ,  อิทํ วิเสสนะของ โภชนํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ติตฺตกํ วิกติกัตตาใน โหติ,  อิทํ วิเสสนะของ โภชนํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ขาริกํ วิกติกัตตาใน โหติ,  อิทํ วิเสสนะของ โภชนํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กฏุกํ วิกติกัตตาใน โหติ,  อิทํ วิเสสนะของ โภชนํๆ สุทธกัตตา

ใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺพิลํ วิกติกัตตาใน โหติ,  อิทํ วิเสสนะของ โภชนํๆ 

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อนมฺพิลํ วิกติกัตตาใน โหติ,  อิทํ วิเสสนะ

ของ โภชนํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กสาวํ วิกติกัตตาใน โหติ’   
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อิติศัพท์ สรูปะใน สูปรสํๆ อวุตตกัมมะใน ชานาติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ชานาติ;  พาโล 

สุทธกัตตาใน ชานาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวเมว อุปเมยยโชตกะ  ยาวชีวํ  

อัจจันตสังโยคะใน ปยิรุปาสมาโน  ปณฺฑิตํ อวุตตกัมมะใน ปยิรุปาสมาโนๆ อัพภันตร-

กิริยาของ พาโล  วุตฺตปฺปการํ วิเสสนะของ ธมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน ชานาติ  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน ชานาติ’  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถ  

ปณฺฑิเตน อนภิหิตกัตตาใน เวทิตพฺโพ ฯ

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

๖. เทสนาวสาเน  อาคนฺตุกภิกฺขูนํ  อาสเวหิ  จิตฺตานิ  วิมุจฺจึสูติ ฯ

 เทสนาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระเทศนา  จิตฺตานิ อ.จิต ท.  อาคนฺตุก-

ภิกฺขูนํ ของภิกษุผู้จรมา ท.  วิมุจฺจึสุ หลุดพ้นแล้ว  อาสเวหิ จากอาสวะ ท.  อิติ  

ดังนี้แล ฯ

 เวลาจบพระเทศนา จิตทั้งหลายของพวกภิกษุอาคันตุกะ หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย 

ดังนี้แล

 เทสนาวสาเน กาลสัตตมีใน วิมุจฺจึสุ  จิตฺตานิ สุทธกัตตาใน วิมุจฺจึสุๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อาคนฺตุกภิกฺขูนํ สามีสัมพันธะใน จิตฺตานิ  อาสเวหิ อปาทานใน วิมุจฺจึสุ   

อิติศัพท์ สมาปนะ ฯ

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

อุทายิตฺเถรวตฺถุ ฯ

อุทายิตฺเถรวตฺถุ  (นิฏฺ�ิตํ) ฯ

อุทายิตฺเถรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระอุทายีผู้เถระ  (นิฏฺ�ิตํ) จบแล้ว ฯ

อุทายิตฺเถรวตฺถุ สุทธกัตตาใน นิฏฺ�ิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ 

จบเรื่องพระอุทายเีถระ
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วิเคราะห์์ศััพท์กิิตก์ิ-สมาส-ตัทธิิต

อุทายิตฺเถรวตฺถุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้	
 ๑. อุทายี  จ  โส  เถโร  จาติ  อุทายิตฺเถโร. (อุทายี + เถร) วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส
	 	 อุทายี		จ	อ.พระอุทายีด้วย		โส	อ.พระอุทายีนั้น		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		อุทายิตฺเถโร	ชื่อว่าอุทายิตฺเถร.	(พระอุทายีผู้เถระ,	พระอุทายีเถระ)	
 ๒. อุทายิตฺเถรสฺส  วตฺถุ  อุทายิตฺเถรวตฺถุ. (อุทายิตฺเถร + วตฺถุ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 วตฺถุ	อ.เรื่อง		อุทายิตฺเถรสฺส	แห่งพระอุทายีผู้เถระ		อุทายิตฺเถรวตฺถุ	ชื่อว่าอุทายิตฺเถรวตฺถุ.	
(เรื่องพระอุทายีเถระ)

มหาเถรา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตา		จ		เต		เถรา		จาติ		มหาเถรา.	(มหนฺต	+	เถร)
	 มหนฺตา		จ	อ.ผู้ใหญ่	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้ใหญ่	ท.	เหล่านั้น		เถรา		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		มหาเถรา	ชื่อว่ามหาเถร.	(พระเถระผู้ใหญ่,	พระมหาเถระ)

ธมฺมสภา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สห		ภาสนฺติ		เอตฺถาติ		สภา.	(สห	+	ภาส		วิยตฺติยํ		วาจายํ	ในการพูดชัด	+	กฺวิปัจจัย)	
กัตตุรูป,	อธิกรณสาธนะ
	 	 (ปุคฺคลา)	อ.บุคคล	ท.		ภาสนฺติ	ย่อมกล่าว		สห	ด้วยกัน		เอตฺถ		(€าเน)	ในที่นี้		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		สภา	ชื่อว่าสภา.	(ที่เป็นที่กล่าวด้วยกัน)
	 ๒.	 ธมฺมํ		สภา		ธมฺมสภา.	(ธมฺม	+	สภา)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
		 	 สภา	 อ.ที่เป็นที่กล่าวด้วยกัน	 	 ธมฺมํ	 ซึ่งธรรม	 	 ธมฺมสภา	 ชื่อว่าธมฺมสภา.	 (ที่เป็นที่กล่าว
ธรรม)
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เอกทิวโส

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 เอโก  จ  โส  ทิวโส  จาติ  เอกทิวโส. (เอก + ทิวส)
	 เอโก		จ	อ.หนึ่งด้วย		โส	อ.หนึ่งนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เอกทิวโส	ชื่อ
ว่าเอกทิวส.	(วันหนึ่ง)

อาคนฺตุกภิกฺขู

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคนฺตุกา		จ		เต		ภิกฺขู		จาติ		อาคนฺตุกภิกฺขู.	(อาคนฺตุก	+	ภิกฺขุ)
	 อาคนฺตุกา		จ	อ.ผู้จรมา	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้จรมา	ท.	เหล่านั้น		ภิกฺขู		จ	เป็นภิกษุด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		อาคนฺตุกภิกฺขู	ชื่อว่าอาคนฺตุกภิกฺขุ.	(ภิกษุผู้จรมา,	ภิกษุผู้เป็นอาคันตุกะ)

พหุสฺสุโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พหุ		สุตํ		ยสฺส		โส		พหุสฺสุโต,		มหาเถโร.	(พหุ	+	สุต)
	 สุตํ	อ.สุตะ		พหุ	อันมาก		ยสฺส		(มหาเถรสฺส)	ของพระมหาเถระใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(มหา-
เถโร)	อ.พระมหาเถระนั้น		พหุสฺสุโต	ชื่อว่าพหุสฺสุต,	ได้แก่พระมหาเถระ.	(ผู้มีสุตะมาก)		

ขนฺธาทิปฺปฏิสงฺยุตฺโต

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ขนฺโธ	 	 อาทิ	 	 เยสนฺติ	 	 ขนฺธาทโย,	 	 ธมฺมา.	 (ขนฺธ	 +	 อาทิ)	 ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 ขนฺโธ	อ.ขันธ์		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(ธมฺมานํ)	แห่งธรรม	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		(เต		ธมฺมา)	อ.ธรรม	ท.	เหล่านั้น		ขนฺธาทโย	ชื่อว่าขนฺธาทิ,	ได้แก่ธรรมทั้งหลาย.	(มีขันธ์
เป็นต้น)
	 ๒.	 ขนฺธาทีหิ		ปฏิสงฺยุตฺโต		ขนฺธาทิปฺปฏิสงฺยุตฺโต.	(ขนฺธาทิ	+	ปฏิสงฺยุตฺต)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 ปฏิสงฺยุตฺโต	ประกอบพร้อมเฉพาะแล้ว		ขนฺธาทีหิ		(ธมฺเมหิ)	ด้วยธรรม	ท.	มีขันธ์เป็นต้น		
ขนฺธาทิปฺปฏิสงฺยุตฺโต	ชื่อว่าขนฺธาทิปฺปฏิสงฺยุตฺต.	(ประกอบด้วยธรรมมีขันธ์เป็นต้น)	
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อชานมาโน

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ชานมาโน		อชานมาโน.	(น	+	ชานมาน)
	 ชานมาโน	รู้อยู่		น	หามิได้		อชานมาโน	ชื่อว่าอชานมาน.	(ไม่รู้อยู่)

พุทฺธา

	 เป็นเอกเสสอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 พุทฺโธ  จ  สาวกา  จ  พุทฺธา. (พุทฺธ + สาวก)
	 พุทฺโธ		จ	อ.พระพุทธเจ้าด้วย		สาวกา		จ	อ.สาวก	ท.	ด้วย		พุทฺธา	ชื่อว่าพุทฺธ.	(พระพุทธเจ้า
และสาวกทั้งหลาย)

เอกวิหาโร

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอโก		จ		โส		วิหาโร		จาติ		เอกวิหาโร.	(เอก	+	วิหาร)
	 เอโก		จ	อ.เดียวกันด้วย		โส	อ.เดียวกันนั้น		วิหาโร		จ	เป็นวิหารด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
เอกวิหาโร	ชื่อว่าเอกวิหาร.	(วิหารเดียวกัน)

ขนฺธธาตุอายตนมตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ขนฺโธ		จ		ธาตุ		จ		อายตนญฺจ		ขนฺธธาตุอายตนํ.	(ขนฺธ	+	ธาตุ	+	อายตน)
	 	 ขนฺโธ		จ	อ.ขันธ์ด้วย		ธาตุ		จ	อ.ธาตุด้วย		อายตนํ		จ	อ.อายตนะด้วย		ขนฺธธาตุ- 
อายตนํ	ชื่อว่าขนฺธธาตุอายตน.	(ขันธ์	ธาตุ	และอายตนะ)
	 ๒.	 ขนฺธธาตุอายตนํ		มตฺตา		ยสฺส		โส		ขนฺธธาตุอายตนมตฺโต,		ธมฺโม.	(ขนฺธธาตุอายตน	+	
มตฺตา)
	 	 ขนฺธธาตุอายตนํ	อ.ขันธ์	ธาตุ	และอายตนะ		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(ธมฺมสฺส)	แห่ง
ธรรมใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(ธมฺโม)	อ.ธรรมนั้น		ขนฺธธาตุอายตนมตฺโต	ชื่อว่าขนฺธธาตุอายตนมตฺต,	
ได้แก่ธรรม.	(มีขันธ์	ธาตุ	และอายตนะเป็นประมาณ,	สักว่าขันธ์	ธาตุ	และอายตนะ)	
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ยาวชีวํ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชีวสฺส		ยตฺตโก		ปริจฺเฉโท		ยาวชีวํ.	(ยาว	+	ชีว)

	 ปริจฺเฉโท	อ.การกําหนด		ยตฺตโก	มีประมาณเท่าใด		ชีวสฺส	แห่งชีวิต		ยาวชีวํ	ชื่อว่ายาวชีว.	(ตลอด

ชีวิต,	ตราบเท่าชีวิต)

สูปรโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
 สูปสฺส  รโส  สูปรโส. (สูป + รส)
	 รโส	อ.รส		สูปสฺส	แห่งแกง		สูปรโส	ชื่อว่าสูปรส.	(รสแกง)

เอตฺตกํ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอตํ		ปริมาณมสฺสาติ		เอตฺตกํ,		วชฺชํ.	(เอต	+	ตฺตกปัจจัย)
	 เอตํ		ปริมาณํ	อ.ปริมาณเท่านี้		อสฺส		(วชฺชสฺส)	แห่งโทษนั้น		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
(ตํ		วชฺชํ)	อ.โทษนั้น		เอตฺตกํ	ชื่อว่าเอตฺตก,	ได้แก่โทษ.	(มีประมาณเท่านี้)

สาวชฺชํ

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สห		อวชฺเชน		อิทํ		วตฺตตีติ		สาวชฺชํ,		กมฺมํ.	(สห	+	อวชฺช)
	 อิทํ		(กมฺมํ)	อ.กรรมนี้		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อวชฺเชน	ด้วยโทษ		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
(อิทํ		กมฺมํ)	อ.กรรมนี้		สาวชฺชํ	ชื่อว่าสาวชฺช,	ได้แก่กรรม.	(เป็นไปกับด้วยโทษ,	มีโทษ)

อนวชฺชํ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นตฺถิ		เอตสฺส		อวชฺชนฺติ		อนวชฺชํ,		กมฺมํ.	(น	+	อวชฺช)
	 อวชฺชํ	อ.โทษ		เอตสฺส		(กมฺมสฺส)	แห่งกรรมนั่น		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เอตํ		
กมฺมํ)	อ.กรรมนั่น		อนวชฺชํ	ชื่อว่าอนวชฺช,	ได้แก่กรรม.	(ที่ไม่มีโทษ)
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ปฏิปตฺติปฺปฏิเวโธ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ปฏิปตฺติ  จ  ปฏิเวโธ  จ  ปฏิปตฺติปฺปฏิเวโธ. (ปฏิปตฺติ + ปฏิเวธ)
	 ปฏิปตฺติ		จ	อ.ปฏิบัติธรรมด้วย		ปฏิเวโธ		จ	อ.ปฏิเวธธรรมด้วย		ปฏิปตฺติปฺปฏิเวโธ	ชื่อว่า 
ปฏิปตฺติปฺปฏิเวธ.	(ปฏิบัติธรรมและปฏิเวธธรรม)

นานปฺปการา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นานา		ปกาโร		ยสฺสา		สา		นานปฺปการา,		สูปวิกติ.	(นานา	+	ปการ)
	 ปกาโร	อ.ประการ		นานา	ต่างๆ		ยสฺสา		(สูปวิกติยา)	แห่งชนิดแห่งแกงใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		สา		
(สูปวิกติ)	อ.ชนิดแห่งแกงนั้น		นานปฺปการา	ชื่อว่านานปฺปการา,	ได้แก่ชนิดของแกง.	(มีประการต่างๆ)

สูปวิกติ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 สูปสฺส  วิกติ  สูปวิกติ. (สูป + วิกติ)
	 วิกติ	อ.ชนิด		สูปสฺส	แห่งแกง		สูปวิกติ	ชื่อว่าสูปวิกติ.	(ชนิดของแกง)

อโลณิกํ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 โลเณน		สํสฏฺฐํ		โลณิกํ,		โภชนํ.	(โลณ	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (โภชนํ)	อ.โภชนะ		สัสฏฺฐํ	อันผสม		โลเณน	ด้วยเกลือ		โลณิกํ	ชื่อว่าโลณิก,	ได้แก่โภชนะ.	
(ผสมด้วยเกลือ,	ผสมด้วยรสเค็ม)
	 ๒.	 น		โลณิกํ		อโลณิกํ,		โภชนํ.	(น	+	โลณิก)
	 	 (โภชนํ)	อ.โภชนะ		โลณิกํ	อันผสมด้วยรสเค็ม		น	หามิได้		อโลณิกํ	ชื่อว่าอโลณิก,	ได้แก่
โภชนะ.	(ไม่ผสมด้วยรสเค็ม)
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อนมฺพิลํ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นตฺถิ		เอตสฺส		อมฺพิลนฺติ		อนมฺพิลํ,		โภชนํ.	(น	+	อมฺพิล)
	 อมฺพิลํ	อ.รสเปรี้ยว		เอตสฺส		(โภชนสฺส)	แห่งโภชนะนั่น		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
(เอตํ		โภชนํ)	อ.โภชนะนั่น		อนมฺพิลํ	ชื่อว่าอนมฺพิล,	ได้แก่โภชนะ.	(มีรสไม่เปรี้ยว)

วุตฺตปฺกาโร

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 วุตฺโต		ปกาโร		ยสฺส		โส		วุตฺตปฺปกาโร,		ธมฺโม.	(วุตฺต	+	ปการ)
	 ปกาโร	อ.ประการ		วุตฺโต	อันถูกกล่าวแล้ว		ยสฺส		(ธมฺมสฺส)	แห่งธรรมใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		
(ธมฺโม)	อ.ธรรมนั้น		วุตฺตปฺปกาโร	ชื่อว่าวุตฺตปฺปการ,	ได้แก่ธรรม.	(มีประการอันถูกกล่าวแล้ว)

เทสนาวสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เทสนาย		อวสานํ		เทสนาวสานํ.	(เทสนา	+	อวสาน)

	 อวสานํ	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลง		เทสนาย	แห่งพระเทศนา		เทสนาวสานํ	ชื่อว่าเทสนาวสาน.	(เวลาจบ

พระเทศนา)





๖. ปาเยฺยกภกิฺขุวตฺถุ ฯ  [๕๐]

ปาเ�ยฺยกภิกฺขุวตฺถุ  (มยา  วุจฺจเต) ฯ

ปาเ�ยฺยกภิกฺขุวตฺถุ อ.เรื่องแห่งภิกษุผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าปาฐา

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

ปาเ�ยฺยกภิกฺขุวตฺถุ วุตตกัมมะใน วุจฺจเตๆ อาขยาตบทกัมมวาจก

มยา อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจเต ฯ

๖. เร่ื่�องภิกษุุชาวเม่ืองปาฐา
  

๑.     “มุหุตฺตมปิ  เจ  วิ�ฺ�ูติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  ตึสมตฺเต   

ปาเ�ยฺยเก  ภิกฺขู  อารพฺภ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  ตึสมตฺเต  ปาเ�ยฺยเก  ภิกฺขู  อารพฺภ  “มุหุตฺตมปิ  เจ  วิ�ฺ�ูติ  อิมํ  

ธมฺมเทสนํ  กเถสิ ฯ 

         สตฺถา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมื่อประทับ  เชตวเน ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน   

อารพฺภ ทรงปรารภ  ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท.  ปาเ�ยฺยเก ผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าปาฐา   

ตึสมตฺเต ผู้มีสามสิบรูปเป็นประมาณ  กเถสิ ตรัสแล้ว  อิมํ  ธมฺมเทสนํ ซึ่งพระธรรม

เทศนานี้  “มุหุตฺตมปิ  เจ  วิ�ฺ�ูติ ว่า “มุหุตฺตมปิ  เจ  วิ�ฺ�ู” ดังนี้เป็นต้น ฯ 

 พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภพระภิกษุชาวเมืองปาฐา

ประมาณ ๓๐ รูป ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “มุหุตฺตมปิ  เจ  วิ�ฺ�ู” ดังนี้เป็นต้น

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มุหุตฺตมปิ  เจ  วิ�ฺ�ู” สรูปะใน  

อิติๆ ศัพท์ อาทยัตถะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน กเถสิ  เชตวเน วิสยาธาระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  ตึสมตฺเต ก็ดี  

ปาเ�ยฺยเก ก็ดี วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ อวุตตกัมมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกิริยาใน  

กเถสิ ฯ

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

...............................................................................................................................
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๒. เตสํ   หิ  ภควา  อิตฺถึ  ปริเยสนฺตานํ  กปฺปาสิกวนสณฺเฑ  ป�มํ  ธมฺมํ  เทเสสิ ฯ

 เตสํ   หิ  (ตึสสหายกานํ)  ภควา  อิตฺถึ  ปริเยสนฺตานํ  กปฺปาสิกวนสณฺเฑ  ป�มํ  ธมฺมํ  เทเสสิ ฯ  

 หิ ดังจะกล่าวโดยย่อ  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  เทเสสิ ทรงแสดงแล้ว  ธมฺมํ ซึ่ง

ธรรม  ป�มํ ครั้งแรก  กปฺปาสิกวนสณฺฺเฑ ในชัฎแห่งป่าฝ้้าย  เตสํ  (ตึสสหายกานํ) 

แก่สหายสามสิบ ท. เหล่านั้น  ปริเยสนฺตานํ ผู้แสวงหาอยู่  อิตฺถึ ซึ่งหญิิง ฯ

 ความย่อว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมครั้งแรกที่ชัฎแห่งป่าฝ้้ายแก่พวกสหาย 

๓๐ คนเหล่านั้นผู้กําลังแสวงหาผู้หญิิง

 หิศัพท์ สังเขปโชตกะ  ภควา สุทธกัตตาใน เทเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ  

วิเสสนะของ ตึสสหายกานํๆ สัมปทานใน เทเสสิ  อิตฺถึ ๆ อวุตตกัมมะใน  

ปริเยสนฺตานํๆ วิเสสนะของ ตึสสหายกานํ  กปฺปาสิกวนสณฺเฑ วิสยาธาระใน เทเสสิ  

ป�มํ กิริยาวิเสสนะใน เทเสสิ  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน เทเสสิ ฯ

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

๓. ตทา  สพฺเพ ว  เอหิภิกฺขุภาวํ  ปตฺวา  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา  หุตฺวา  เตรส  ธูตงฺคานิ   

สมาทาย  วตฺตมานา  ปุนปิ  ทีฆสฺส  อทฺธุโน  อจฺจเยน  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺวา   

อนมตคฺคธมฺมเทสนํ  สุตฺวา  ตสฺมึเยว  อาสเน  อรหตฺตํ  ปาปุณึสุ ฯ 

 ตทา  สพฺเพ ว  (สหายกา)  เอหิภิกฺขุภาวํ  ปตฺวา  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา  หุตฺวา  เตรส  ธูตงฺคานิ   

สมาทาย  วตฺตมานา  ปุนปิ  ทีฆสฺส  อทฺธุโน  อจฺจเยน  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺวา  อนมตคฺคธมฺม- 

เทสนํ  สุตฺวา  ตสฺมึ  เอว  อาสเน  อรหตฺตํ  ปาปุณึสุ ฯ 

 ตทา ในกาลนั้น  (สหายกา) อ.สหาย ท.  สพฺเพ ว ทั้งปวงเทียว  ปตฺวา ถึงแล้ว  

เอหิภิกฺขุภาวํ ซึ่งความเป็นแห่งเอหิภิกขุ  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา เป็นผู้ทรงไว้ซึ่ง

บาตรและจีวรอันสําเร็จแล้วด้วยฤทธิ์  หุตฺวา เป็น  สมาทาย  วตฺตมานา สมาทาน

ประพฤติอยู่  ธูตงฺคานิ ซึ่งธุดงค์ ท.  เตรส สิบสาม  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไปเฝ้้าแล้ว  

สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  อจฺจเยน โดยอันล่วงไป  อทฺธุโน แห่งกาล  ทีฆสฺส อันยาว  

ปุนปิ แม้อกี  สุตฺวา ฟังแล้ว  อนมตคคฺธมฺมเทสน ํซึง่อนมตคัคธรรมเทศนา  ปาปุณฺสุึ 

บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  ตสฺมึ  เอว  อาสเน บนอาสนะนั้น

นั่นเทียว ฯ
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 คราวนั้น พวกสหายทั้งหมดนั่นแหละถึงความเป็นเอหิภิกขุ เป็นผู้ทรงบาตรและจีวรที่

สําเร็จด้วยฤทธิ์ สมาทานประพฤติธุดงค์ ๑๓ ข้อ เข้าไปเฝ้้าพระศาสดาโดยล่วงไปแห่ง

กาลยาวนานแม้อีกครั้งหนึ่ง ฟังอนมตัคคธรรมเทศนา ก็บรรลุพระอรหัตบนอาสนะนั้น

นั่นแหละ

 ตทา กาลสัตตมี  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ สพฺเพๆ วิเสสนะของ สหายกาๆ สุทธ- 

กัตตาใน ปาปุณึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอหิภิกฺขุภาวํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน สมาทาย  เตรส วิเสสนะของ ธูตงฺคานิๆ อวุตตกัมมะใน สมาทายๆ สมานกาลกิริยา

ใน วตฺตมานาๆ อัพภันตรกิริยาของ สหายกา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ปุนๆ กิริยา-

วิเสสนะใน อุปสงฺกมิตฺวา  ทีฆสฺส วิเสสนะของ อทฺธุโนๆ สามีสัมพันธะใน อจฺจเยนๆ 

ตติยาวิเสสนะใน อุปสงฺกมิตฺวา  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน สุตฺวา  อนมตคฺคธมฺมเทสนํ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปาปุณึสุ   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตสฺมึๆ วิเสสนะของ อาสเนๆ อุปสิเลสิกาธาระใน ปาปุณึสุ  

อรหตฺตํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุณึสุ ฯ

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

๔. ภิกฺขู  “อโห  วติเมหิ  ภิกฺขูหิ  ขิปฺปเมว   ธมฺโม  วิ�ฺ�าโตติ  ธมฺมสภายํ  กถํ   

สมุฏฺ�าเปสุํ ฯ   

 ภิกฺขู  “อโห  วต  อิเมหิ  ภิกฺขูหิ  ขิปฺปํ  เอว   ธมฺโม  วิ�ฺ�าโตติ  ธมฺมสภายํ  กถํ  สมุฏฺ�าเปสุํ ฯ

 ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  กถํ ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าว  อิติ ว่า  “อโห  วต โอหนอ  ธมฺโม 

อ.ธรรม  อิเมหิ  ภิกฺขูหิ อันภิกษุ ท. เหล่านี้  วิ�ฺ�าโต รู้แจ้งแล้ว  ขิปฺปํ  เอว พลันนั่น

เทียว”  อิติ ดังนี้  สมุฏฺ�าเปสุํ ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว  ธมฺมสภายํ ในโรงเป็นที่กล่าวกับ

เป็นที่แสดงซึ่งธรรม ฯ

 พวกภิกษุสนทนากันที่ธรรมสภาว่า “โอหนอ ธรรมที่พวกภิกษุเหล่านี้รู้แจ้งได้ ฉับพลัน

ทีเดียว” 

 ภิกฺขู เหตุกัตตาใน สมุฏฺ�าเปสุํๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  “อโห อัจฉริยัตถะ  วต  

วจนาลังการะ  ธมฺโม วุตตกัมมะใน วิ�ฺ�าโตๆ กิตบทกัมมวาจก  อิเมหิ วิเสสนะของ 
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ภิกฺขูหิๆ อนภิหิตกัตตาใน วิ�ฺ�าโต  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ขิปฺปํๆ กิริยาวิเสสนะ

ใน วิ�ฺ�าโต”  อิติศัพท์ สรูปะใน กถํๆ การิตกัมมะใน สมุฏฺ�าเปสุํ ฯ 

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

๕. ตํ  สุตฺวา  สตฺถา  “น  ภิกฺขเว  อิทาเนว,  ปุพฺเพปิ  อิเม  ตึสมตฺตา  สหายกา  ธุตฺตา  

หุตฺวา  ตุณฺฑิลชาตเก  มหาตุณฺฑิลสฺส  ธมฺมเทสนํ  สุตฺวา  ขิปฺปเมว  ธมฺมํ  วิ�ฺ�าย   

ป�ฺจ  สีลานิ  สมาทยึสุ,  เต  เตเนว  อุปนิสฺสเยน  เอตรหิ  นิสินฺนาสเนเยว  อรหตฺตํ  

ปตฺตาติ  วตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมํ  คาถมาห 

               “มุหุตฺตมปิ  เจ  วิ�ฺ�ู       ปณฺฑิตํ  ปยิรุปาสติ  

               ขิปฺปํ  ธมฺมํ  วิชานาติ         ชิวฺหา  สูปรสํ  ยถาติ ฯ 

 ตํ  (กถํ)  สุตฺวา  สตฺถา  “น  ภิกฺขเว  อิทานิ  เอว  (อิเมหิ  ภิกฺขูหิ  ขิปฺปํ  เอว   ธมฺโม  วิ�ฺ�าโต),  

ปุพฺเพปิ  อิเม  (ภิกฺขู)  ตึสมตฺตา  สหายกา  ธุตฺตา  หุตฺวา  ตุณฺฑิลชาตเก  มหาตุณฺฑิลสฺส   

ธมฺมเทสนํ  สุตฺวา  ขิปฺปเมว  ธมฺมํ  วิ�ฺ�าย  ป�ฺจ  สีลานิ  สมาทยึสุ,  เต  (ภิกฺขู)  เตน  เอว   

อุปนิสฺสเยน  เอตรหิ  นิสินฺนาสเน  เอว  อรหตฺตํ  ปตฺตาติ  วตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมํ  คาถํ  อาห 

               “มุหุตฺตมปิ  เจ  วิ�ฺ�ู       ปณฺฑิตํ  ปยิรุปาสติ  

               (โส  วิ�ฺ�ู)  ขิปฺปํ  ธมฺมํ  วิชานาติ  ชิวฺหา  สูปรสํ  ยถาติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  สุตฺวา สดับแล้ว  ตํ  (กถํ) ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวนั้น  วตฺวา 

ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ธมฺโม อ.ธรรม  อิเมหิ  ภิกฺขูหิ อันภิกษุ ท. 

เหล่านี้  วิ�ฺ�าโต รู้แจ้งแล้ว  ขิปฺปํ  เอว พลันนั่นเทียว  อิทานิ  เอว ในกาลนี้นั่นเทียว  

น หามิได้,  ปุพฺเพปิ แม้ในกาลก่อน  อิเม  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านี้  ธุตฺตา เป็น

นักเลง  สหายกา ผู้เป็นสหายกัน  ตึสมตฺตา ผู้มีสามสิบเป็นประมาณ  หุตฺวา เป็น  

สุตฺวา ฟังแล้ว  ธมฺมเทสนํ ซึ่งธรรมเทศนา  มหาตุณฺฺฑิลสฺส ของสุกรผู้เป็นบัณฑิตชื่อ

ว่ามหาตุณฑิละ  ตุณฺฺฑิลชาตเก ในตุณฑิลชาดก  วิ�ฺ�าย รู้แจ้งแล้ว  ธมฺมํ ซึ่งธรรม  

ขิปฺปํ  เอว พลันนั่นเทียว  สมาทยึสุ สมาทานแล้ว  สีลานิ ซึ่งศีล ท.  ป�ฺจ ห้า,  เต  

(ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  ปตฺตา บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  

นิสินฺนาสเน  เอว บนอาสนะเป็นที่นั่งแล้วนั่นเทียว  เอตรหิ ในกาลนี้  เตน  เอว   

อุปนิสฺสเยน เพราะอุปนิสัยนั้นนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้  เทเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ธมฺมํ 

ซึ่งธรรม  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถานี้  อิติ ว่า 
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“เจ หากว่า  วิ�ฺ�ู อ.บุคคลผู้รู้วิเศษ  ปยิรุปาสติ ย่อมเข้าไป

นั่งใกล้  ปณฺฺฑิตํ  ซึ่งบัณฑิต  มุหุตฺตํ  อปิ แม้สิ้นกาลครู่หนึ่ง

ไซร้,  (โส  วิ�ฺ�ู) อ.บุคคลผู้รู้วิเศษนั้น  วิชานาติ ย่อมรู้แจ้ง  

ธมฺมํ ซึ่งธรรม  ขิปฺปํ พลัน  ชิวฺหา  ยถา ราวกะ อ.ลิ้น   

(วิชานนฺตี) รู้แจ้งอยู่  สูปรสํ ซึ่งรสแห่งแกง”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาสดับคํานั้นแล้ว ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่พวกภิกษุเหล่านี้รู้แจ้งฉับ

พลันในกาลนี้เท่านั้นหามิได้, แม้ในกาลก่อน ภิกษุเหล่านี้เป็นนักเลงที่เป็นเพื่อนกัน

ประมาณ ๓๐ คน ฟังธรรมเทศนาของสุกรตัวที่เป็นบัณฑิตชื่อว่ามหาตุณฑิละ ใน

ตุณฑิลชาดก เข้าใจธรรมฉับพลันนั่นแหละ แล้วสมาทานศีล ๕, ภิกษุเหล่านั้นบรรลุ

พระอรหัตบนอาสนะที่นั่งแล้วนั่นแหละในกาลนี้ เพราะอุปนิสัยนั้นทีเดียว” เมื่อทรง

แสดงธรรม ตรัสพระคาถานี้ว่า

“หากว่า ผู้รู้ย่อมเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตแม้เพียงครู่เดียว, ผู้รู้นั้น 

ย่อมรู้แจ้งธรรมฉับพลัน เหมือนลิ้นรู้รสแกงฉะนั้น”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ กถํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “ภิกฺขเว อาลปนะ  ธมฺโม วุตตกัมมะใน  

วิ�ฺ�าโตๆ กิตบทกัมมวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

อิทานิๆ กาลสัตตมีใน วิ�ฺ�าโต  อิเมหิ วิเสสนะของ ภิกฺขูหิๆ อนภิหิตกัตตาใน  

วิ�ฺ�าโต  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ขิปฺปํๆ กิริยาวิเสสนะใน วิ�ฺ�าโต,  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ ปุพฺเพๆ กาลสัตตมีใน สมาทยึสุ  อิเม วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธ- 

กัตตาใน สมาทยึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตึสมตฺตา ก็ดี  สหายกา ก็ดี วิเสสนะของ 

ธุตฺตาๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สุตฺวา  ตุณฺฑิลชาตเก วิสยาธาระใน 

ธมฺมเทสนํ  มหาตุณฺฑิลสฺส สามีสัมพันธะใน ธมฺมเทสนํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ  

สมานกาลกิริยาใน วิ�ฺ�าย  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ขิปฺปํๆ กิริยาวิเสสนะใน  

วิ�ฺ�าย  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน วิ�ฺ�ายๆ ปุพพกาลกิริยาใน สมาทยึสุ  ป�ฺจ วิเสสนะ

ของ สีลานิๆ อวุตตกัมมะใน สมาทยึสุ,  เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน ปตฺตาๆ 

กิตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เตนๆ วิเสสนะของ อุปนิสฺสเยนๆ เหตุ 

ใน ปตฺตา  เอตรหิ กาลสัตตมีใน ปตฺตา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากัับ นิสินฺนาสเนๆ  
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อุปสิเลสิกาธาระใน ปตฺตา  อรหตฺตํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺตา”  อิติศัพท์ อาการะใน 

วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เทเสนฺโต  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน เทเสนฺโตๆ อัพภันตรกิริยา

ของ สตฺถา  อิมํ วิเสสนะของ คาถํๆ อวุตตกัมมะใน อาห

“เจศัพท์ ปริกัปปัตถะ  วิ�ฺ�ู สุทธกัตตาใน ปยิรุปาสติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มุหุตฺตํๆ 

อัจจันตสังโยคะใน ปยิรุปาสติ  ปณฺฑิตํ อวุตตกัมมะใน  

ปยิรุปาสติ,  โส วิเสสนะของ วิ�ฺ�ูๆ สุทธกัตตาใน วิชานาติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ขิปฺปํ กิริยาวิเสสนะใน วิชานาติ  ธมฺมํ 

อวุตตกัมมะใน วิชานาติ  ชิวฺหา อุปมาลิงคัตถะ  สูปรสํ อวุตต-

กัมมะใน วิชานนฺตีๆ วิเสสนะของ ชิวฺหา  ยถา อุปมาโชตกะเข้า

กับ ชิวฺหา  สูปรสํ  วิชานนฺตี”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิมํ  คาถํ ฯ

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

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

๖.  ตสฺสตฺโถ  “วิ�ฺ�ู  ปณฺฑิตปุริโส  มุหุตฺตมฺปิ  เจ  อ�ฺ�ํ  ปณฺฑิตํ  ปยิรุปาสติ,  โส   

ตสฺส  สนฺติเก  อุคฺคณฺหนฺโต  ปริปุจฺฉนฺโต  ขิปฺปเมว  ปริยตฺติธมฺมํ  วิชานาติ,  ตโต  

กมฺมฏฺ�านํ   กถาเปตฺวา  ปฏิปตฺติยํ  ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต,  ยถา  นาม  อนุปหต- 

ชิวฺหาปสาโท  ปุริโส  รสวิชานนตฺถํ  ชิวฺหคฺเค  �เปตฺวาเอว  โลณิกาทิเภทํ  รสํ   

วิชานาติ,  เอวํ  ปณฺฑิโต  ขิปฺปเมว  โลกุตฺตรธมฺมมฺปิ  วิชานาตีติ ฯ  

        ตสฺส  (คาถาวจนสฺส)  อตฺโถ  “วิ�ฺ�ู  ปณฺฑิตปุริโส  มุหุตฺตมฺปิ  เจ  อ�ฺ�ํ  ปณฺฑิตํ  ปยิรุปาสติ,   

โส  (วิ�ฺ�ู)  ตสฺส  (ปณฺฑิตสฺส)  สนฺติเก  อุคฺคณฺหนฺโต  ปริปุจฺฉนฺโต  ขิปฺปเมว  ปริยตฺติธมฺมํ   

วิชานาติ,  ตโต  (โส  วิ�ฺ�ู  ปณฺฑิตํ)  กมฺมฏฺ�านํ   กถาเปตฺวา  ปฏิปตฺติยํ  ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต,  

ยถา  นาม  อนุปหตชิวฺหาปสาโท  ปุริโส  รสวิชานนตฺถํ  ชิวฺหคฺเค  �เปตฺวา  เอว  โลณิกาทิเภทํ  

รสํ  วิชานาติ,  เอวํ  ปณฺฑิโต  (หุตฺวา)  ขิปฺปํ  เอว  โลกุตฺตรธมฺมมฺปิ  วิชานาตีติ  (ปณฺฑิเตน   

เวทิตพฺโพ) ฯ

 อตฺโถ อ.เนื้อความ  ตสฺส  (คาถาวจนสฺส) แห่งคําอันเป็นพระคาถานั้น  อิติ ว่า  “เจ 

หากว่า  วิ�ฺ�ู อ.บุคคลผู้รู้แจ้ง  ปณฺฺฑิตปุริโส คือว่า อ.บุรุษผู้เป็นบัณฑิต  ปยิรุปาสติ 

ย่อมเข้าไปนั่งใกล้  ปณฺฺฑิตํ ซึ่งบัณฑิต  อ�ฺ�ํ อื่น  มุหุตฺตมฺป ิแม้สิ้นกาลครู่หนึ่งไซร้,  
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โส  วิ�ฺ�ู อ.บุคคลผู้รู้แจ้งนั้น  อุคฺคณฺฺหนฺโต เรียนเอาอยู่  ปริปุจฺฉนฺโต สอบถามอยู่  

สนฺติเก ในสํานัก  ตสฺส  (ปณฺฺฑิตสฺส) ของบัณฑิตนั้น  วิชานาติ ย่อมรู้แจ้ง   

ปริยตฺติธมฺมํ ซึ่งปริยัติธรรม  ขิปฺปํ  เอว พลันนั่นเทียว,  ตโต ในลําดับนั้น  (โส  วิ�ฺ�ู) 

อ.บุคคลผู้รู้แจ้งนั้น  (ปณฺฺฑิตํ) ยังบัณฑิต  กถาเปตฺวา ให้บอกแล้ว  กมฺมฏฺ�านํ ซึ่ง

กรรมฐาน  ฆเฏนฺโต เพียรอยู่  วายมนฺโต พยายามอยู่  ปฏิปตฺติยํ ในข้อปฏิบัติ  

ปณฺฺฑิโต เป็นบัณฑิต  (หุตฺวา) เป็น  วิชานาติ ย่อมรู้แจ้ง  โลกุตฺตรธมฺมมฺปิ แม้ซึ่ง

โลกุตตรธรรม  ขิปฺปํ  เอว พลันนั่นเทียว,  ปุริโส อ.บุรุษ  อนุปหตชิวฺหาปสาโท ผู้มี

ชิวหาประสาทอันโรคไม่เข้าไปกระทบแล้ว  �เปตฺวา  เอว วางไว้แล้ว  ชิวฺหคฺเค ที่

ปลายแห่งลิ้น  รสวิชานนตฺถํ เพื่ออันรู้แจ้งซึ่งรสนั่นเทียว  วิชานาติ ย่อมรู้แจ้ง  รสํ 

ซึ่งรส  โลณฺิกาทิเภทํ อันต่างด้วยรสมีรสมีความเค็มเป็นต้น  ยถา  นาม ชื่อฉันใด,  

เอวํ ฉันนั้น”  อิติ ดังนี้  (ปณฺฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ

 บัณฑิตพึงทราบเนื้อความแห่งคําที่เป็นพระคาถานั้นว่า “หากว่า ผู้รู้ คือบุรุษผู้เป็น

บัณฑิต ย่อมเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตแม้อื่นแม้เพียงชั่วครู่, ผู้รู้นั้นเรียน สอบถามในสํานัก

ของบัณฑิตนั้น ย่อมรู้แจ้งปริยัติธรรมฉับพลันนั่นแหละ, ลําดับนั้น ผู้รู้นั้นขอร้องบัณฑิต

ให้ช่วยบอกกรรมฐาน เพียรพยายามในข้อปฏิบัติ เป็นบัณฑิต ย่อมรู้แจ้งแม้โลกุตตร

ธรรมฉับพลันนั่นแหละ เหมือนอย่างที่บุรุษผู้มีชิวหาประสาทไม่ถูกทําลาย วางไว้บน

ปลายลิ้นเพื่อรับรู้รสนั่นแหละ ย่อมรู้ชัดถึงรสมีรสเค็มเป็นต้นได้ฉะนั้น”

 อตฺโถ วุตตกัมมะใน เวทิตพฺโพๆ กิตบทกัมมวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ คาถาวจนสฺสๆ 

สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “เจศัพท์ ปริกัปปัตถะ  วิ�ฺ�ู ก็ดี  ปณฺฑิตปุริโส ก็ดี สุทธ- 

กัตตาใน ปยิรุปาสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วิ�ฺ�ู วิวริยะใน ปณฺฑิตปุริโสๆ วิวรณะ  

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มุหุตฺตํๆ อัจจันตสังโยคะใน ปยิรุปาสติ  อ�ฺ�ํ วิเสสนะ 

ของ ปณฺฑิตํๆ อวุตตกัมมะใน ปยิรุปาสติ,  โส วิเสสนะของ วิ�ฺ�ูๆ สุทธกัตตาใน  

วิชานาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ ปณฑิตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน  

สนฺติเกๆ วิสยาธาระใน อุคฺคณฺหนฺโต และ ปริปุจฺฉนฺโต  อุคฺคณฺหนฺโต ก็ดี  ปริปุจฺฉนฺโต 

ก็ดี อัพภันตรกิริยาของ วิ�ฺ�ู  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ขิปฺปํๆ กิริยาวิเสสนะของ 

วิชานาติ  ปริยตฺติธมฺมํ อวุตตกัมมะใน วิชานาติ,  ตโต กาลสัตตมี  โส วิเสสนะของ 

วิ�ฺ�ูๆ สุทธกัตตาใน วิชานาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปณฺฑิตํ การิตกัมมะใน  
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กถาเปตฺวา  กมฺมฏฺ�านํ อวุตตกัมมะใน กถาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฆเฏนฺโต และ 

วายมนฺโต  ปฏิปตฺติยํ วิสยาธาระใน ฆเฏนฺโต และ วายมนฺโต  ฆเฏนฺโต ก็ดี  วายมนฺโต 

ก็ดี อัพภันตรกิริยาของ วิ�ฺ�ู,  อนุปหตชิวฺหาปสาโท วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตา 

ใน วิชานาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยถา  นาม อุปมาโชตกะ  รสวิชานนตฺถํ สัมปทาน

ใน �เปตฺวา  ชิวฺหคฺเค วิสยาธาระใน �เปตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ �เปตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน วิชานาติ  โลณิกาทิเภทํ วิเสสนะของ รสํๆ อวุตตกัมมะใน วิชานาติ,   

เอวํ อุปเมยยโชตกะ  ปณฺฑิโต วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน วิชานาติ   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ขิปฺปํๆ กิริยาวิเสสนะใน วิชานาติ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้า

กับ โลกุตฺตรธมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน วิชานาติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถ  ปณฺฑิเตน  

อนภิหิตกัตตาใน เวทิตพฺโพ ฯ 

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

๗. เทสนาวสาเน  พหู  ภิกฺขู  อรหตฺตํ  ปาปุณึสูติ ฯ

 เทสนาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระเทศนา  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  พหู มาก   

ปาปุณฺึสุ บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  อิติ ดังนี้แล ฯ

 เวลาจบพระเทศนา ภิกษุจํานวนมากบรรลุพระอรหัต ดังนี้แล

 เทสนาวสาเน กาลสัตตมีใน ปาปุณึสุ  พหู วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณึสุๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อรหตฺตํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุณึสุ  อิติศัพท์ สมาปนะ ฯ

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

ปาเ�ยฺยกภิกฺขุวตฺถุ ฯ

ปาเ�ยฺยกภิกฺขุวตฺถุ  (นิฏฺ�ิตํ) ฯ

ปาเ�ยฺยกภิกฺขุวตฺถุ อ.เรื่องแห่งภิกษุผู้อยูในพระนครชื่อว่าปาฐา  (นิฏฺ�ิตํ) จบแล้ว ฯ

ปาเ�ยฺยกภิกฺขุวตฺถุ สุทธกัตตาใน นิฏฺ�ิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ 

จบเร่ื่�องภิกษุุชาวเมื่องปาฐา



569วรรค] ๖. เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา

วิิเคราะห์์ศััพท์์กิิตกิ์-สมาส-ตัท์ธิิต
ปาเ€ยฺฺยฺกิภิิกิฺขุุวิตฺถุุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้	
	 ๑.	 ปา€ายํ		วสนฺตีติ		ปาเ€ยฺยกา,		ภิกฺขู.	(ปา€า	+	เณยฺยปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (เย		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าใด		วสนฺติ	ย่อมอยู่		ปา€ายํ	ในเมืองปาฐา		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		(เต		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่านั้น		ปาเ€ยฺยกา	ชื่อว่าปาเ€ยฺยก,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้อยู่ในเมือง
ปาฐา)
 ๒. ปาเ€ยฺฺยฺกา  จ  เต  ภิิกฺขูู  จาติ  ปาเ€ยฺฺยฺกภิิกฺขูู. (ปาเ€ยฺฺยฺก + ภิิกฺขูุ) วิิเสสนบุุพพบุท-
กัมมธารยฺสมาส
	 	 ปาเ€ยฺยกา		จ	อ.ผู้อยู่ในเมืองปาฐา	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้อยู่ในเมืองปาฐา	ท.	เหล่านั้น		ภิกฺขู		
จ	เป็นภิกษุด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปาเ€ยฺยกภิกฺขู	ชื่อว่าปาเ€ยฺยกภิกฺขุ.	(ภิกษุผู้อยู่ในเมืองปาฐา)
	 ๓.	 ปาเ€ยฺยกภิกฺขูนํ		วตฺถุ		ปาเ€ยฺยกภิกฺขุวตฺถุ.	(ปาเ€ยฺยกภิกฺขุ	+	วตฺถุ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 วตฺถุ	อ.เรื่อง		ปาเ€ยฺยกภิกฺขูนํ	แห่งภิกษุผู้อยู่ในเมืองปาฐา	ท.		ปาเ€ยฺยกภิกฺขุวตฺถุ	ชื่อว่า
ปาเ€ยฺยกภิกฺขุวตฺถุ.	(เรื่องภิกษุผู้อยู่ในเมืองปาฐา)	

ตึสมตฺตา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ตึส  มตฺตา  เยฺสนฺติ  ตึสมตฺตา,  ภิิกฺขูู. (ตึส + มตฺตา)
	 ตึส	อ.สามสิบ	ท.		มตฺตา	เป็นประมาณ		เยสํ		(ภิกฺขูนํ)	แห่งภิกษุ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่านั้น		ตึสมตฺตา	ชื่อว่าตึสมตฺต,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(มี
ประมาณ	๓๐	รูป)

กิปฺปาสิกิวินสณฺโฑ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. กปฺปาสิกานํ  วินํ  กปฺปาสิกวินํ. (กปฺปาสิก + วิน) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 วนํ	อ.ป่า		กปฺปาสิกานํ	แห่งต้นฝ้าย	ท.		กปฺปาสิกวนํ	ชื่อว่ากปฺปาสิกวน.	(ป่าฝ้าย)
 ๒. กปฺปาสิกวินสฺส  สณฺโฑ  กปฺปาสิกวินสณฺโฑ. (กปฺปาสิกวิน + สณฺฑ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
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	 	 สณฺโฑ	อ.ชัฎ		กปฺปาสิกวนสฺส	แห่งป่าแห่งฝ้าย		กปฺปาสิกวนสณฺโฑ	ชื่อว่ากปฺปาสิกวนสณฺฑ.	
(ชัฏแห่งป่าฝ้าย)

เอห์ิภิิกิฺขุุภิาโวิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอหิภิกฺขุสฺส		ภาโว		เอหิภิกฺขุภาโว.	(เอหิภิกฺขุ	+	ภาว)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		เอหิภิกฺขุสฺส	แห่งเอหิภิกขุ		เอหิภิกฺขุภาโว	ชื่อว่าเอหิภิกฺขุภาว.	 (ความเป็น 
เอหิภิกขุ)

อิท์ฺธิิมยฺปตฺตจีวิรธิรา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาส	และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	
มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 อิทฺธิยา		นิปฺผนฺนํ		อิทฺธิมยํ,		ปตฺตจีวรํ.	(อิทฺธิ	+	มยปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (ปตฺตจีวรํ)	อ.บาตรและจีวร		นิปฺผนฺนํ	อันสําเร็จแล้ว		อิทฺธิยา	ด้วยฤทธิ�		อิทฺธิมยํ	ชื่อว่า
อิทฺธิมย,	ได้แก่บาตรและจีวร.	(ที่สําเร็จด้วยฤทธิ�)
	 ๒.	 ปตฺโต		จ		จีวรญฺจ		ปตฺตจีวรํ.	(ปตฺต	+	จีวร)	สมาหารทวันทสมาส
	 	 ปตฺโต		จ	อ.บาตรด้วย		จีวรํ		จ	อ.จีวรด้วย		ปตฺตจีวรํ	ชื่อว่าปตฺตจีวร.	(บาตรและจีวร)
	 ๓.	 อิทฺธิมยญฺจ		ตํ		ปตฺตจีวรญฺจาติ		อิทฺธิมยปตฺตจีวรํ.	(อิทฺธิมย	+	ปตฺตจีวร)	วิเสสนบุพพบท-
กัมมธารยฺสมาส
	 	 อิทฺธิมยํ		จ	อ.อันสําเร็จแล้วด้วยฤทธิ�ด้วย		ตํ	อ.อันสําเร็จแล้วด้วยฤทธิ�นั้น		ปตฺตจีวรํ		จ	
เป็นบาตรและจีวรด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 อิทฺธิมยปตฺตจีวรํ	 ชื่อว่าอิทฺธิมยปตฺตจีวร.	 (บาตรและจีวรที่
สําเร็จด้วยฤทธิ�)
	 ๔.	 อิทฺธิมยปตฺตจีวรํ		ธาเรนฺตีติ		อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา,		สหายกา.	(อิทฺธิมยปตฺตจีวร	+	ธร		
ธารเณ	ในการทรงไว้	+	อปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (เย		สหายกา)	อ.สหาย	ท.	เหล่าใด		ธาเรนฺติ	ย่อมทรงไว้		อิทฺธิมยปตฺตจีวรํ	ซึ่ึ่งบาตรและ
จีวรอันสําเร็จแล้วด้วยฤทธิ�		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		สหายกา)	อ.สหาย	ท.	เหล่านั้น		อิทฺธิมยปตฺต- 
จีวรธรา	ชื่อว่าอิทฺธิมยปตฺตจีวรธร,	ได้แก่สหายทั้งหลาย.	(ผู้ทรงบาตรและจีวรที่สําเร็จด้วยฤทธิ�)



571วรรค] ๖. เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา

อรห์ตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 อรหนฺตสฺส		ภาโว		อรหตฺตํ.	(อรหนฺต	+	ตฺตปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		อรหนฺตสฺส	แห่งพระอรหันต์		อรหตฺตํ	ชื่อว่าอรหตฺต.	(ความเป็นพระอรหันต์)

นิสินฺนาสนํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิสินฺนญฺจ		ตํ		อาสนญฺจาติ		นิสินฺนาสนํ.	(นิสินฺน	+	อาสน)
	 นิสินฺนํ		จ	อ.เป็นที่นั่งแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่นั่่งแล้วนั้น		อาสนํ		จ	เป็นอาสนะด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		นิสินฺนาสนํ	ชื่อว่านิสินฺนาสน.	(อาสนะเป็นที่นั่ง)

สูปรโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 สูปสฺส  รโส  สูปรโส. (สูป + รส)
	 รโส	อ.รส		สูปสฺส	แห่งแกง		สูปรโส	ชื่อว่าสูปรส.	(รสแกง)

ปณฺฑิตปุริโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ปณฺฑิโต  จ  โส  ปุริโส  จาติ  ปณฺฑิตปุริโส. (ปณฺฑิต + ปุริส)
	 ปณฺฑิโต		จ	อ.ผู้เป็นบัณฑิตด้วย		โส	อ.ผู้เป็นบัณฑิตนั้น		ปุริโส		จ	เป็นบุรุษด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		ปณฺฑิตปุริโส	ชื่อว่าปณฺฑิตปุริส.	(บุรุษผู้เป็นบัณฑิต)

อนุปห์ตชิวิฺห์าปสาโท์

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 น	อุปหโต		อนุปหโต,		ชิวฺหาปสาโท.	(น	+	อุปหต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (ชิวฺหาปสาโท)	 อ.ชิวหาประสาท	 	 (โรเคน)	 อันโรค	 	 น	 	 อุปหโต	 ไม่เข้าไปกระทบแล้ว		 
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อนุปหโต	ชื่อว่าอนุปหต,	ได้แก่ชิวหาประสาท.	(ที่ไม่ถูกโรคกระทบ)
	 ๒.	 อนุปหโต		ชิวฺหาปสาโท		ยสฺสาติ		อนุปหตชิวฺหาปสาโท,		ปุคฺคโล.	(อนุปหต	+	ชิวฺหา-
ปสาท)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ชิวฺหาปสาโท	อ.ชิวหาประสาท		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลใด		(โรเคน)		อนุปหโต	อัน
โรค	ไม่เข้าไปกระทบแล้ว		 (อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		อนุปหต- 
ชิวฺหาปสาโท	ชื่อว่าอนุปหตชิวฺหาปสาท,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีชิวหาประสาทไม่ถูกโรคเข้าไปกระทบ)

รสวิิชานนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รสสฺส		วิชานนํ		รสวิชานนํ.	(รส	+	วิชานน)
	 วิชานนํ	อ.อันรู้แจ้ง		รสสฺส	ซึ่ึ่งรส		รสวิชานนํ	ชื่อว่ารสวิชานน.	(การรู้รส)	

ชิวิฺห์คฺคํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ชิวฺหาย		อคฺคํ		ชิวฺหคฺคํ.	(ชิวฺหา	+	อคฺค)
	 อคฺคํ	อ.ปลาย		ชิวฺหาย	แห่งลิ้น		ชิวฺหคฺคํ	ชื่อว่าชิวฺหคฺค.	(ปลายลิ้น)

โลณิกิาท์ิเภิโท์

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 โลณํ		อสฺส		อตฺถีติ		โลณิโก,		รโส.	(โลณ	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 โลณํ	อ.ความเค็ม		อสฺส		(รสสฺส)	แห่งรสนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		รโส)	
อ.รสนั้น		โลณิโก	ชื่อว่าโลณิก,	ได้แก่รส.	(มีความเค็ม)
	 ๒.	 โลณิโก		อาทิ		เยสนฺติ		โลณิกาทโย,		รสา.	(โลณิก	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส	
	 	 (รโส)	อ.รส		โลณิโก	อันมีความเค็ม		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(รสานํ)	แห่งรส	ท.	เหล่าใด		
อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		(เต		รสา)	อ.รส	ท.	เหล่านั้น		โลณิกาทโย	ชื่อว่าโลณิกาทิ,	ได้แก่ 
รสทั้งหลาย.	(มีรสมีความเค็มเป็นต้น)
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	 ๓.	 โลณิกาทีหิ		เภโท		โลณิกาทิเภโท,		รโส.	(โลณิกาทิ	+	เภท)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (รโส)	 อ.รส	 	 เภโท	 อันต่าง	 	 โลณิกาทีหิ	 	 (รเสหิ)	 ด้วยรส	 ท.	 มีรสมีความเค็มเป็นต้น		 
โลณิกาทิเภโท	ชื่อว่าโลณิกาทิเภท,	ได้แก่รส.	(ต่างด้วยรสมีรสมีความเค็มเป็นต้น)

โลกิุตฺตรธิมฺโม

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โลกุตฺตโร		จ		โส		ธมฺโม		จาติ		โลกุตฺตรธมฺโม.	(โลกุตฺตร	+	ธมฺม)
	 โลกุตฺตโร		จ	อ.อันเป็นโลกุตระด้วย		โส	อ.อันเป็นโลกุตระนั้น		ธมฺโม		จ	เป็นธรรมด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		โลกุตฺตรธมฺโม	ชื่อว่าโลกุตฺตรธมฺม.	(ธรรมอันเป็นโลกุตระ,	โลกุตตรธรรม)

เท์สนาวิสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 เทสนายฺ  อวิสานํ  เทสนาวิสานํ. (เทสนา + อวิสาน)
	 อวสานํ	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ		เทสนาย	แห่งเทศนา		เทสนาวสานํ	ชื่อว่าเทสนาวสาน.	(เวลา
จบพระเทศนา)





๗. สุปฺปพุทฺธกุฏฺวิตฺถุ ฯ  [๕๑]  

สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ิวตฺถุ  (มยา  วุจฺจเต) ฯ

สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ิวตฺถุ อ.เรื่องแห่งบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนชื่อว่าสุปปพุทธะ

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

สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ิวตฺถุ วุตตกัมมะใน วุจฺจเตๆ อาขยาตบทกัมมวาจก

มยา อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจเต ฯ

๗. เร่ื่�องบุุรุื่ษโรื่คเรื่�่อนช่ื่�อว่าสุปปพุทธะ

  

๑. “จรนฺติ  พาลา  ทุมฺเมธาติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนฺโต  สุปฺปพุทฺธ- 

กุฏฺ�ึ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ

        สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนฺโต  สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ึ  อารพฺภ  “จรนฺติ  พาลา  ทุมฺเมธาติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  

กเถสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมื่อประทับ  เวฬุวเน ในพระวิหารชื่อว่าเวฬุวัน   

อารพฺภ ทรงปรารภ  สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ึ ซึ่ึ่งบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนชื่อว่าสุปปพุทธะ  กเถสิ  

ตรัสแล้ว  อิมํ  ธมฺมเทสนํ ซึ่ึ่งพระธรรมเทศนาน้้  “จรนฺติ  พาลา  ทุมฺเมธาติ ว่า  

“จรนฺติ  พาลา  ทุมฺเมธา” ดังน้้เป็นต้น ฯ 

 พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ท้่พระวิหารชื่อว่าเวฬุวัน ทรงปรารภบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนชื่อ

ว่าสุปปพุทธะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้้ว่า “จรนฺติ  พาลา  ทุมฺเมธา” ดังน้้เป็นต้น

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “จรนฺติ  พาลา  ทุมฺเมธา” สรูปะใน  

อิติๆ ศัพท์ อาทยัตถะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน กเถสิ  เวฬุวเน วิสยาธาระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  สุปฺปพุทฺธ- 

กุฏฺ�ึ อวุตตกัมมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกิริยาใน กเถสิ ฯ

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

...............................................................................................................................
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๒.  อิทํ  สุปฺปพุทฺธวตฺถุ  อุทาเน  อาคตเมว ฯ

 อิทํ  สุปฺปพุทฺธวตฺถุ อ.เรื่องแห่งสุปปพุทธะน้้  อาคตํ  เอว มาแล้ว  อุทาเน ในอุทาน

นั่นเท้ยว ฯ

 เรื่องสุปปพุทธะน้้มาในอุทานนั่นแหละ

 อิทํ วิเสสนะของ สุปฺปพุทฺธวตฺถุๆ สุทธกัตตาใน อาคตํๆ กิตบทกัตตุวาจก  อุทาเน  

วิสยาธาระใน อาคตํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อาคตํ ฯ

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

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

๓. ตทา  หิ  สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ิ  ปริสปริยนฺเต  นิสินฺโน  ภควโต  ธมฺมเทสนํ  สุตฺวา   

โสตาปตฺติผลํ  ปตฺวา  อตฺตนา  ปฏิลทฺธคุณํ  สตฺถุ  อาโรเจตุกาโม  ปริสมชฺเฌ   

โอคาหิตุํ  อวิสหนฺโต  มหาชนสฺส  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  อนุคนฺตฺวา  นิวตฺตกาเล  วิหารํ  

อคมาสิ ฯ  

 ตทา  หิ  สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ิ  ปริสปริยนฺเต  นิสินฺโน  ภควโต  ธมฺมเทสนํ  สุตฺวา  โสตาปตฺติผลํ   

ปตฺวา  อตฺตนา  ปฏิลทฺธคุณํ  สตฺถุ  อาโรเจตุกาโม  (หุตฺวา)  ปริสมชฺเฌ  โอคาหิตุํ  อวิสหนฺโต   

มหาชนสฺส  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  อนุคนฺตฺวา  นิวตฺตกาเล  วิหารํ  อคมาสิ ฯ

 หิ ก็  ตทา ในกาลนั้น  สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ิ อ.บุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนชื่อว่าสุปปพุทธะ   

นิสินฺโน นั่งแล้ว  ปริสปริยนฺเต ณ ท้่สุดรอบแห่งบริษัท  สุตฺวา ฟัังแล้ว  ธมฺมเทสนํ  

ซึ่ึ่งพระธรรมเทศนา  ภควโต ของพระผู้ม้พระภาค  ปตฺวา บรรลุแล้ว  โสตาปตฺติผลํ 

ซึ่ึ่งโสดาปัตติผล  อาโรเจตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันกราบทูล  อตฺตนา  ปฏิลทฺธคุณํํ 

ซึ่ึ่งคุณ อันตน ได้เฉพาะแล้ว  สตฺถุ แก่พระศาสดา  (หุตฺวา) เป็น  อวิสหนฺโต ไม่อาจ

อยู่  โอคาหิตุํ เพื่ออันหยั่งลง  ปริสมชฺฺเฌ ในท่ามกลางแห่งบริษัท  อคมาสิ ได้ไปแล้ว   

วิหารํ สู่วิหาร  มหาชฺนสฺส  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  อนุคนฺตฺวา  นิวตฺตกาเล ในกาลเป็น

ท้่ถวายบังคม ซึ่ึ่งพระศาสดา แล้วตามส่งแล้ว กลับแล้ว แห่งมหาชน ฯ 

 ก็คราวนั้น บุรุษโรคเรื้อนชื่อว่าสุปปพุทธะนั่งท้ายบริษัท ฟัังธรรมเทศนาของพระผู้ม้

พระภาคเจ้า บรรลุโสดาปัตติผล ม้ความประสงค์จะกราบทูลคุณท้่ตัวเองได้รับแด่พระ

ศาสดา (แต่)ไม่สามารถจะหยั่งลง ณ ท่ามกลางบริษัท จึงได้ไปวิหารในเวลาท้่มหาชน
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ถวายบังคมพระศาสดา ตามส่ง แล้วกลับไป

 หิศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ตทา กาลสัตตม้  สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ิ สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก   ปริสปริยนฺเต วิสยาธาระใน นิสินฺโนๆ วิเสสนะของ สุปฺปพุทฺธ-

กุฏฺ�ิ  ภควโต สาม้สัมพันธะใน ธมฺมเทสนํๆ  อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

ปตฺวา  โสตาปตฺติผลํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน ปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  อตฺตนา  

อนภิหิตกัตตาใน ปฏิลทฺธ-  ปฏิลทฺธคุณํ อวุตตกัมมะใน อาโรเจตุ  สตฺถุ สัมปทาน

ใน อาโรเจตุ-  อาโรเจตุกาโม วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อวิสหนฺโต   

ปริสมชฺเฌ วิสยาธาระใน โอคาหิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อวิสหนฺโตๆ อัพภันตรกิริยา

ของ สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ิ  มหาชนสฺส สาม้สัมพันธะใน นิวตฺตกาเล  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน 

วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อนุคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิวตฺตกาเลๆ กาลสัตตม้

ใน อคมาสิ  วิหารํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน อคมาสิ ฯ

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

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

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

๔. ตสฺมึ  ขเณ  สกฺโก  เทวราชา  “อยํ  สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ิ  อตฺตนา  สตฺถุ  สาสเน  ปฏิลทฺธ- 

คุณํ  ปากฏํ  กาตุกาโมติ  �ตฺวา  “ว้มสิสฺสามิ  นนฺติ  คนฺตฺวา  อากาเส  �ิโต   

เอตทโวจ  “สุปฺปพุทฺธ  ตฺวํ  มนุสฺสทลิทฺโท  มนุสฺสวราโก,  อหนฺเต  อปริยนฺตํ  ธนํ   

ทสฺสามิ,  ‘พุทฺโธ  น  พุทฺโธ,  ธมฺโม น  ธมฺโม,  สงฺโฆ  น  สงฺโฆ,  อลํ  เม  พุทฺเธน,  อลํ  

เม  ธมฺเมน,  อลํ  เม  สงฺเฆนาติ  วเทห้ติ ฯ 

 ตสฺมึ  ขเณ  สกฺโก  เทวราชา  “อยํ  สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ิ  อตฺตนา  สตฺถุ  สาสเน  ปฏิลทฺธคุณํ  

ปากฏํ  กาตุกาโม  (โหติ)”  อิติ  �ตฺวา  “(อหํ)  ว้มสิสฺสามิ  นํ  (สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ึ)”  อิติ  (จินฺเตตฺวา)  

คนฺตฺวา  อากาเส  �ิโต  เอตํ  (วจนํ)  อโวจ  “สุปฺปพุทฺธ  ตฺวํ  มนุสฺสทลิทฺโท  มนุสฺสวราโก  (อสิ),  

อหํ  เต  อปริยนฺตํ  ธนํ  ทสฺสามิ,  (ตฺวํ)  ‘พุทฺโธ  น  พุทฺโธ  (โหติ),  ธมฺโม น  ธมฺโม  (โหติ),  สงฺโฆ  

น  สงฺโฆ  (โหติ),  อลํ  เม  พุทฺเธน,  อลํ  เม  ธมฺเมน,  อลํ  เม  สงฺเฆนาติ  วเทห้ติ ฯ

 ตสฺมึ  ขเณํ ในขณะนั้น  สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  เทวราชฺา ผู้เป็นจอมแห่งเทพ  �ตฺวา 

ทรงทราบแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ิ อ.บุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนชื่อว่าสุปปพุทธะ

น้้  กาตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันกระทํา  อตฺตนา  ปฏิลทฺธคุณํํ ซึ่ึ่งคุณอันตนได้
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เฉพาะแล้ว  สาสเน ในพระศาสนา  สตฺถุ ของพระศาสดา  ปากฏํ ให้เป็นคุณปรากฏ

แล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้้  (จินฺเตตฺวา) ทรงดําริแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา   

วีมํสิสฺสามิ จักทดลอง  นํ  (สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ึ) ซึ่ึ่งบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนนั้น”  อิติ ดังน้้  

คนฺตฺวา ไปแล้ว  �ิโต ดํารงอยู่แล้ว  อากาเส ในอากาศ  อโวจ ได้ตรัสแล้ว  เอตํ   

(วจนํ) ซึ่ึ่งพระดํารัสนั่น  อิติ ว่า  “สุปฺปพุทฺธ แน่ะสุปปพุทธะ  ตฺวํ อ.เธอ  มนุสฺส- 

ทลิทฺโท เป็นมนุษย์ผู้ขัดสน  มนุสฺสวราโก เป็นมนุษย์ผู้ยากไร้  (อสิ) ย่อมเป็น,  อหํ 

อ.เรา  ทสฺสามิ จักให้  ธนํ ซึ่ึ่งทรัพย์  อปริยนฺตํ อันม้ท้่สุดรอบหามิได้  เต แก่เธอ,  

(ตฺวํ) อ.เธอ  วเทหิ จงกล่าว  อิติ ว่า  ‘พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้า  พุทฺโธ เป็นพระพุทธเจ้า  

(โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้,  ธมฺโม อ.พระธรรม  ธมฺโม เป็นพระธรรม  (โหติ) ย่อม

เป็น  น หามิได้,  สงฺโฆ อ.พระสงฆ์  สงฺโฆ เป็นพระสงฆ์  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้,  

อลํ อ.อย่าเลย  พุทฺเธน ด้วยพระพุทธเจ้า  เม แก่เรา,  อลํ อ.อย่าเลย  ธมฺเมน ด้วย

พระธรรม  เม แก่เรา,  อลํ อ.อย่าเลย  สงฺเฆน ด้วยพระสงฆ์  เม แก่เรา’  อิติ ดังน้้”  

อิติ ดังน้้ ฯ

      ในขณะนั้น ท้าวสักกะผู้จอมเทพทรงทราบว่า “บุรุษโรคเรื้อนชื่อว่าสุปปพุทธะน้้ม้ความ

ประสงค์จะทําคุณท้่ตนได้รับแล้วในพระศาสนาของพระศาสดาให้ปรากฏ” จึงคิดว่า 

“เราจะทดสอบเขา” เสด็จไปแล้ว ดํารงอยู่ในอากาศ ได้ตรัสพระดํารัสน้้ว่า “สุปปพุทธะ 

เธอเป็นมนุษย์ขัดสน เป็นมนุษย์ยากไร้, เราจักให้ทรัพย์ไม่ม้ท้่สิ้นสุดแก่เธอ, เธอจง

กล่าวว่า ‘พระพุทธเจ้า มิใช่พระพุทธเจ้า, พระธรรม มิใช่พระธรรม, พระสงฆ์มิใช่พระ

สงฆ์, พอกันท้กับพระพุทธเจ้าสําหรับเรา, พอกันท้กับพระธรรมสําหรับเรา, พอกันท้

กับพระสงฆ์สําหรับเรา” ดังน้้

 ตสฺมึ วิเสสนะของ ขเณๆ กาลสัตตม้ใน อโวจ  เทวราชา วิเสสนะของ สกฺโกๆ สุทธ- 

กัตตาใน อโวจๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยํ วิเสสนะของ สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ิๆ สุทธ-

กัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตนา อนภิหิตกัตตาใน ปฏิลทฺธ-  สตฺถุ  

สาม้สัมพันธะใน สาสเนๆ วิสยาธาระใน   ปฏิลทฺธคุณํๆ อวุตตกัมมะใน กาตุ-  ปากฏํ  

วิกติกัมมะใน กาตุ-  กาตุกาโม วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน �ตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “อหํ สุทธกัตตาใน ว้มํสิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

นํ วิเสสนะของ สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ึๆ อวุตตกัมมะใน ว้มํสิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน  
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จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน �ิโต  อากาเส วิสยาธาระใน 

�ิโตๆ วิเสสนะของ สกฺโก  เอตํ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน อโวจ  “สุปฺปพุทฺธ 

อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มนุสฺสทลิทฺโท ก็ด้  มนุสฺสวราโก 

ก็ด้ วิกติกัตตาใน อสิ,  อหํ สุทธกัตตาใน ทสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต สัมปทานใน  

ทสฺสามิ  อปริยนฺตํ วิเสสนะของ ธนํๆ อวุตตกัมมะใน ทสฺสามิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน  

วเทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘พุทฺโธ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  พุทฺโธ วิกติกัตตาใน โหติ,  ธมฺโม สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  ธมฺโม วิกติกัตตาใน โหติ,  สงฺโฆ สุทธกัตตาใน  

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  สงฺโฆ วิกติกัตตาใน โหติ,  อลํ  

ปฏิเสธลิงคัตถะ  เม สัมปทานใน อลํ  พุทฺเธน ตติยาวิเสสนะใน อลํ,  อลํ ปฏิเสธ- 

ลิงคัตถะ  เม สัมปทานใน อลํ  ธมฺเมน ตติยาวิเสสนะใน อลํ,  อลํ ปฏิเสธลิงคัตถะ   

เม สัมปทานใน อลํ  สงฺเฆน ตติยาวิเสสนะใน อลํ’  อิติศัพท์ อาการะใน วเทหิ”  อิติศัพท์ 

สรูปะใน เอตํ  วจนํ ฯ

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

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

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

๕. อถ  นํ  โส  อาห  “โกสิ  ตฺวนฺติ ฯ  

 อถ  นํ  (สกฺกํ)  โส  (สุปฺปพุทฺโธ)  อาห  “โก  อสิ  ตฺวนฺติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  โส  (สุปฺปพุทฺโธ) อ.สุปปพุทธะนั้น  อาห กล่าวแล้ว  นํ  (สกฺกํ) กะท้าว

สักกะนั้น  อิติ ว่า  “ตฺวํ อ.ท่าน  โก เป็นใคร  อสิ ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้้ ฯ

 ท้นั้น สุปปพุทธะนั้น กล่าวกับท้าวสักกะนั้นว่า “เธอเป็นใคร”

 อถ กาลสัตตม้  โส วิเสสนะของ สุปฺปพุทฺโธๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบท-

กัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ สกฺกํๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  โก วิกติกัตตาใน อสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

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

 ...............................................................................................................................
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๖. “อหํ  สกฺโกติ ฯ  

 (สกฺโก)  “อหํ  สกฺโก  (อมฺหิ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะ  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  สกฺโก เป็นท้าวสักกะ  

(อมฺหิ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้้ ฯ

 ท้าวสักกะตรัสว่า “เราเป็นท้าวสักกะ”

 สกฺโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  สกฺโก วิกติกัตตาใน อมฺหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๗. “อนฺธพาล  อหิริก  ตฺวํ  มยา  สทฺธึ  กเถตุํ  น  ยุตฺตรูโปสิ,  ตฺวํ  มํ  ‘ทุคฺคโต  ทลิทฺโท   

กปโณติ  วเทสิ,  เนวาหํ  ทุคฺคโต  น  ทลิทฺโท,  สุขปฺปตฺโต  อหมสฺมิ  มหทฺธโน, 

             สทฺธาธนํ  ส้ลธนํ               หิร้ โอตฺตปฺปิย  ธนํ

               สุตธน�ฺจ  จาโค  จ         ป�ฺ�า  เว  สตฺตมํ  ธนํ

               ยสฺส  เอตา  ธนา  อตฺถิ      อิตฺถิยา  ปุริสสฺส  วา 

               ‘อทลิทฺโทติ  ตํ  อาหุ            อโมฆํ  ตสฺส  ช้วิตนฺติ

 เยสํ  หิ  อิมานิ  สตฺตวิธอริยธนานิ  สนฺติ,  น  เต  พุทฺเธหิ  วา  ปจฺเจกพุทฺเธหิ  วา   

‘ทลิทฺทาติ  วุจฺจนฺต้ติ ฯ  

 (สุปฺปพุทฺโธ)  “อนฺธพาล  อหิริก  ตฺวํ  มยา  สทฺธึ  กเถตุํ  น  ยุตฺตรูโป  อสิ,  ตฺวํ  มํ  ‘(ตฺวํ)   

ทุคฺคโต  ทลิทฺโท   กปโณ  (อสิ)’  อิติ  วเทสิ,  น  เอว  อหํ  ทุคฺคโต  (อสฺมิ),  (อหํ)  น  ทลิทฺโท  (อสฺมิ),   

สุขปฺปตฺโต  อหํ  อสฺมิ  มหทฺธโน, 

             “สทฺธาธนํ  (จ)  ส้ลธนํ  (จ)   หิร้  (จ)  โอตฺตปฺปิย  (จ)  ธนํ

               สุตธน�ฺจ  จาโค  จ          ป�ฺ�า  เว  สตฺตมํ  ธนํ  (โหติ”  อิติ)

               ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  เอตา  ธนา  อตฺถิ  อิตฺถิยา  ปุริสสฺส  วา 

               (ปณฺฑิตา)  ‘อทลิทฺโทติ  ตํ  (ปุคฺคลํ)  อาหุ,  

  อโมฆํ  (โหติ)  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  ช้วิตนฺติ

 เยสํ  หิ  (ปุคฺคลานํ)  อิมานิ  สตฺตวิธอริยธนานิ  สนฺติ,  น  เต  (ปุคฺคลา)  พุทฺเธหิ  วา  ปจฺเจก-

พุทฺเธหิ  วา  ‘ทลิทฺทาติ  วุจฺจนฺต้ติ  (อาห) ฯ
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 (สุปฺปพุทฺโธ) อ.สุปปพุทธะ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อหิริก แน่ะคนไม่ม้ความ

ละอาย  อนฺธพาล ผู้เป็นคนอันธพาล  ตฺวํ อ.ท่าน  ยุตฺตรูโป เป็นผู้ม้รูปอันควรแล้ว  

กเถตุํ เพื่ออันกล่าว  สทฺธึ กับ  มยา ด้วยเรา  อสิ ย่อมเป็น  น หามิได้,  ตฺวํ อ.ท่าน  

วเทสิ ย่อมกล่าว  มํ กะเรา  อิติ ว่า  ‘(ตฺวํ) อ.เธอ  ทุคฺคโต เป็นผู้ถึงแล้วซึ่ึ่งยาก   

ทลิทฺโท เป็นคนขัดสน  กปโณํ เป็นคนกําพร้า  (อสิ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังน้้,  อหํ อ.เรา  

ทุคฺคโต เป็นผู้ถึงแล้วซึ่ึ่งยาก  อสฺมิ ย่อมเป็น  น  เอว หามิได้นั่นเท้ยว,  (อหํ) อ.เรา  

ทลิทฺโท เป็นคนขัดสน  (อสฺมิ) ย่อมเป็น  น หามิได้,  อหํ อ.เรา  สุขปฺปตฺโต เป็นผู้ถึง

แล้วซึ่ึ่งสุข  มหทฺธโน เป็นผู้ม้ทรัพย์มาก  อสฺมิ ย่อมเป็น,

ธนา อ.ทรัพย์ ท.  เอตา เหล่าน้้  อิติ คือ  สทฺธาธนํ  จ 

อ.ทรัพย์คือศรัทธาด้วย  สีลธนํ  จ อ.ทรัพย์คือศ้ลด้วย  หิรี- 

ธนํ  จ อ.ทรัพย์คือหิริด้วย  โอตฺตปฺปิยํ  ธนํ  จ อ.ทรัพย์คือ

โอตตัปปะด้วย  สุตธนํ  จ อ.ทรัพย์คือสุตะด้วย  จาโค  ธนํ  จ 

อ.ทรัพย์คือจาคะด้วย  ป�ฺ�า  เว อ.ปัญญาแล  ธนํ เป็นทรัพย์   

สตฺตมํ ท้่เจ็ด  (โหติ) ย่อมเป็น  อตฺถิ ม้อยู่  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส) 

แก่บุคคลใด  อิตฺถิยา  คือ แก่หญิง  วา หรือว่า  ปุริสสฺส คือ แก่

บุรุษ,  (ปณํฺฑิิตา) อ.บัณฑิต ท.  อาหุ กล่าวแล้ว  ตํ  (ปุคฺคลํ) 

ซึ่ึ่งบุคคลนั้น  ‘อทลิทฺโทติ ว่า  ‘เป็นคนไม่ขัดสน’ ดังน้้,  ชฺีวิตํ 

อ.ช้วิต  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลนั้น  อโมฆํ เป็นช้วิตไม่

เปล่า  (โหติ) ย่อมเป็น   

 อิติ เพราะเหตุนั้น  สตฺตวิธอริยธนานิ อ.อริยทรัพย์อันม้อย่างเจ็ด ท.  อิมานิ เหล่าน้้  

สนฺติ ม้อยู่  เยสํ  หิ  (ปุคฺคลานํ) แก่บุคคล ท. เหล่าใดแล,  เต  (ปุคฺคลา) อ.บุคคล ท. 

เหล่านั้น  พุทฺเธหิ อันพระพุทธเจ้า ท.  วา หรือ  วา หรือว่า  ปจฺเจกพุทฺเธหิ อันพระ

ปัจเจกพุทธเจ้า ท.  วุจฺจนฺติ ย่อมตรัส  ‘ทลิทฺทาติ ว่า ‘เป็นคนขัดสน’ ดังน้้  น หามิได้”  

อิติ ดังน้้ ฯ 

 สุปปพุทธะกล่าวว่า “แน่ะคนไม่ม้ความละอายผู้เป็นอันธพาล ท่านเป็นผู้ม้รูปไม่ควร

เพื่อจะกล่าวกับเรา, ท่านย่อมกล่าวกับเราว่า ‘ท่านเป็นคนตกทุกข์ได้ยาก เป็นคน

ขัดสน เป็นคนกําพร้า’, เราไม่ใช่คนตกทุกข์ได้ยาก ไม่ใช่คนขัดสน, เราเป็นคนประสบ

สุข เป็นคนม้ทรัพย์มาก,
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ทรัพย์เหล่าน้้คือ “ทรัพย์คือศรัทธา ทรัพย์คือศ้ล ทรัพย์คือ

หิริ ทรัพย์คือโอตตัปปะ ทรัพย์คือสุตะ ทรัพย์คือจาคะ และ

ปัญญาเป็นทรัพย์ท้่ ๗” ม้แก่บุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือ

ชายก็ตาม, บัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงบุคคลนั้นว่า ‘เป็นคนไม่

ขัดสน’, ช้วิตของบุคคลนั้น ก็ไม่เปล่า

 เพราะฉะนั้น อริยทรัพย์ ๗ ประการเหล่าน้้ ม้อยู่แก่บุคคลเหล่าใดแล, บุคคลเหล่านั้น 

พระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย ไม่เร้ยกว่า ‘เป็นคนขัดสน’ ดังน้้

  สุปฺปพุทฺโธ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อนฺธพาล วิเสสนะของ  

อหิริกๆ อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา สหัตถตติยาเข้า

กับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน กเถตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน ยุตฺตรูโป  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ   

ยุตฺตรูโป วิกติกัตตาใน อสิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน วเทสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มํ  

อกถิตกัมมะใน วเทสิ  ‘ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทุคฺคโต ก็ด้  

ทลิทฺโท ก็ด้  กปโณ ก็ด้ วิกติกัตตาใน อสิ’  อิติศัพท์ อาการะใน วเทสิ,  อหํ สุทธกัตตา 

ใน อสฺมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นๆ ศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ   

ทุคฺคโต วิกติกัตตาใน อสฺมิ,  อหํ สุทธกัตตาใน อสฺมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ 

ปฏิเสธนัตถะ  ทลิทฺโท วิกติกัตตาใน อสฺมิ,  อหํ สุทธกัตตาใน อสฺมิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  สุขปฺปตฺโต ก็ด้  มหทฺธโน ก็ด้ วิกติกัตตาใน อสฺมิ,

สทฺธาธนํ ก็ด้  ส้ลธนํ ก็ด้  ธนํ ก็ด้  สุตธนํ ก็ด้  จาโค ก็ด้   

ลิงคัตถะ  หิร้ ก็ด้ โอตฺตปฺปิยํ ก็ด้ วิเสสนะของ ธนํ  ป�ฺ�า  

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เวศัพท์ ปทปูรณะ  

สตฺตมํ วิเสสนะของ ธนํๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน 

เอตา  ธนา  เอตา วิเสสนะของ ธนาๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ 

กิริยาบทกัตตุวาจก  ยสฺส วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ สัมปทาน

ใน อตฺถิ  อิตฺถิยา ก็ด้  ปุริสสฺส ก็ด้ วิเสสลาภ้ของ ปุคฺคลสฺส   

วาศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ อิตฺถิยา และ ปุริสสฺส,  ปณฺฑิตา  

สุทธกัตตาใน อาหุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘อทลิทฺโท’ สรูปะ 

ใน อิติๆ ศัพท์ สัมภาวนาใน อาหุ  ตํ วิเสสนะของ ปุคฺคลํๆ  

อวุตตกัมมะใน อาหุ,  ช้วิตํ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท- 
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กัตตุวาจก  อโมฆํ วิกติกัตตาใน โหติ  ตสฺส วิเสสนะของ 

ปุคฺคลสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน ช้วิตํ  

 อิติศัพท์ เหตวัตถะ  อิมานิ วิเสสนะของ สตฺตวิธอริยธนานิๆ สุทธกัตตาใน สนฺติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เยสํ วิเสสนะของ ปุคฺคลานํๆ สัมปทานใน สนฺติ  หิศัพท์  

วจนาลังการะ,  เต วิเสสนะของ ปุคฺคลาๆ วุตตกัมมะใน วุจฺจนฺติๆ อาขยาตบทกัมม-

วาจก  พุทฺเธหิ ก็ด้  ปจฺเจกพุทฺเธหิ ก็ด้ อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจนฺติ  วา สองศัพท์  

ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ พุทฺเธหิ และ ปจฺเจกพุทฺเธหิ  ‘ทลิทฺทา’ สรูปะใน อิติๆ ศัพท์  

สัมภาวนาใน วุจฺจนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๘. สกฺโก  ตสฺส  กถํ  สุตฺวา  ตํ  อนฺตรามคฺเค  โอหาย  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  สพฺพํ  ตํ  

วจนปฺปฏิวจนํ  สตฺถุ  อาโรเจสิ ฯ

 สกฺโก  ตสฺส  (สุปฺปพุทฺธสฺส)  กถํ  สุตฺวา  ตํ  (สุปฺปพุทฺธํ)  อนฺตรามคฺเค  โอหาย  สตฺถุ  สนฺติกํ   

คนฺตฺวา  สพฺพํ  ตํ  วจนปฺปฏิวจนํ  สตฺถุ  อาโรเจสิ ฯ  

 สกฺโก อ.ท้าวสักกะ  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  กถํ ซึ่ึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว  ตสฺส  (สุปฺป-

พุทฺธสฺส) ของสุปปพุทธะนั้น  โอหาย ทรงละแล้ว  ตํ  (สุปฺปพุทฺธํ) ซึ่ึ่งสุปปพุทธะนั้น

อนฺตรามคฺเค ในระหว่างแห่งหนทาง  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  สนฺติกํ สู่สํานัก  สตฺถุ 

ของพระศาสดา  อาโรเจสิ กราบทูลแล้ว  ตํ  วจนปฺปฏิวจนํ ซึ่ึ่งคําและคําตอบโต้นั้น  

สพฺพํ ทั้งปวง  สตฺถุ แก่พระศาสดา ฯ

 ท้าวสักกะฟัังคํากล่าวของสุปปพุทธะนั้นแล้ว ทรงละสุปปพุทธะนั้นไว้ในระหว่างทาง 

เสด็จไปสู่สํานักของพระศาสดา กราบทูลคําและคําตอบโต้นั้นทั้งหมดแด่พระศาสดา

 สกฺโก สุทธกัตตาใน อาโรเจสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ สุปฺป-

พุทฺธสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน กถํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอหาย  

ตํ วิเสสนะของ สุปฺปพุทฺธํๆ อวุตตกัมมะใน โอหาย  อนฺตรามคฺเค วิสยาธาระใน  

โอหายๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  สตฺถุ สาม้สัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน  

คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาโรเจสิ  สพฺพํ ก็ด้  ตํ ก็ด้ วิเสสนะของ วจนปฺปฏิวจนํๆ 

อวุตตกัมมะใน อาโรเจสิ  สตฺถุ สัมปทานใน อาโรเจสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๙. อถ  นํ  ภควา  อาห  “น  โข  สกฺก  สกฺกา  ตาทิสานํ  สเตนปิ  สหสฺเสนปิ  สุปฺป-

พุทฺธกุฏฺ�ึ  ‘พุทฺโธ  น  พุทฺโธติ  วา  ‘ธมฺโม  น  ธมฺโมติ  วา  ‘สงฺโฆ  น  สงฺโฆติ  วา   

กถาเปตุนฺติ ฯ

 อถ  นํ  (สกฺกํ)  ภควา  อาห  “น  โข  สกฺก  สกฺกา  ตาทิสานํ  (ชนานํ)  สเตนปิ  สหสฺเสนปิ   

สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ึ  ‘พุทฺโธ  น  พุทฺโธ  (โหติ)”  อิติ  วา  ‘ธมฺโม  น  ธมฺโม  (โหติ)”  อิติ  วา  ‘สงฺโฆ  น  

สงฺโฆ  (โหติ)”  อิติ  วา  กถาเปตุนฺติ ฯ  

 อถ ครั้งนั้น  ภควา อ.พระผู้ม้พระภาค  อาห ตรัสแล้ว  นํ  (สกฺกํ) กะท้าวสักกะนั้น   

อิติ ว่า  “สกฺก ดูก่อนสักกะ  สเตนปิ อันร้อยบ้าง  สหสฺเสนปิ อันพันบ้าง  (ชฺนานํ) 

แห่งชน ท.  ตาทิสานํ ผู้เช่นกับด้วยพระองค์  น  โข  สกฺกา ไม่อาจแล  สุปฺปพุทฺธ- 

กุฏฺ�ึ  กถาเปตุํ เพื่ออัน- ยังบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนชื่อว่าสุปปพุทธะ -ให้กล่าว  อิติ ว่า  

‘พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้า  พุทฺโธ เป็นพระพุทธเจ้า  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้’  อิติ ดังน้้  

วา หรือ  วา หรือว่า  อิติ ว่า  ‘ธมฺโม อ.พระธรรม  ธมฺโม เป็นพระธรรม  (โหติ) ย่อม

เป็น  น หามิได้’  อิติ ดังน้้  วา หรือว่า  อิติ ว่า  ‘สงฺโฆ อ.พระสงฆ์  สงฺโฆ เป็นพระ

สงฆ์  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้’  อิติ ดังน้้”  อิติ ดังน้้ ฯ

   ท้นั้น พระผู้ม้พระภาคตรัสกับท้าวสักกะนั้นว่า “ดูก่อนสักกะ ชนหนึ่งร้อยบ้าง ชนพัน

หนึ่งบ้าง ผู้เช่นกับด้วยพระองค์ ไม่อาจแลเพื่อจะทําให้บุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนชื่อว่าสุปป-

พุทธะกล่าวว่า ‘พระพุทธเจ้ามิใช่พระพุทธเจ้า’ ดังน้้ ว่า ‘พระธรรมมิใช่พระธรรม’ ดังน้้ 

หรือว่า ‘พระสงฆ์มิใช่พระสงฆ์’ ดังน้้ 

 อถ กาลสัตตม้  ภควา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ 

สกฺกํๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “สกฺก อาลปนะ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สเตน และ

สหสฺเสน  สเตน ก็ด้  สหสฺเสน ก็ด้ อนภิหิตกัตตาใน สกฺกาๆ กิริยาบทภาววาจก   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺกา  โขศัพท์ วจนาลังการะ  ตาทิสานํ วิเสสนะของ ชนานํๆ 

สมูหสัมพันธะใน สเตน และ สหสฺเสน  สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ึ การิตกัมมะใน กถาเปตุํ  ‘พุทฺโธ 

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  พุทฺโธ วิกติกัตตาใน 

โหติ’  อิติ สามศัพท์ อาการะใน กถาเปตุํ  วา สามศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ‘พุทฺโธ  

น  พุทฺโธติ  ‘ธมฺโม  น  ธมฺโมติ และ ‘สงฺโฆ  น  สงฺโฆติ  ‘ธมฺโม สุทธกัตตาใน โหติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  ธมฺโม วิกติกัตตาใน โหติ’  ‘สงฺโฆ  
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สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  สงฺโฆ วิกติกัตตาใน 

โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๑๐. สุปฺปพุทฺโธปิ  โข  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  สตฺถารา  กตปฺปฏิสมฺโมทโน  อตฺตนา   

ปฏิลทฺธคุณํ  สตฺถุ  อาโรเจตฺวา  อุฏฺ�ายาสนา  ปกฺกามิ ฯ   

 สุปฺปพุทฺโธปิ  โข  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  สตฺถารา  กตปฺปฏิสมฺโมทโน  อตฺตนา  ปฏิลทฺธคุณํ  สตฺถุ  

อาโรเจตฺวา  อุฏฺ�าย  อาสนา  ปกฺกามิ ฯ

 สุปฺปพุทฺโธปิ  โข แม้ อ.สุปปพุทธะแล  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติกํ สู่สํานัก  สตฺถุ ของ

พระศาสดา  สตฺถารา  กตปฺปฏิสมฺโมทโน ผู้ม้ความบันเทิงพร้อมเฉพาะ อันพระ

ศาสดา ทรงกระทําแล้ว  อาโรเจตฺวา กราบทูลแล้ว  อตฺตนา  ปฏิลทฺธคุณํํ ซึ่ึ่งคุณ 

อันตน ได้เฉพาะแล้ว  สตฺถุ แก่พระศาสดา  อุฏฺ�าย ลุกขึ้นแล้ว  อาสนา จากอาสนะ   

ปกฺกามิ หล้กไปแล้ว ฯ

 แม้สุปปพุทธะแลไปสู่สํานักของพระศาสดา ผู้ม้ความบันเทิงท้่พระศาสดาทรงกระทํา

แล้ว กราบทูลคุณท้่ตนเองได้รับแด่พระศาสดา ลุกขึ้นจากอาสนะแล้วก็หล้กไป 

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สุปฺปพุทฺโธๆ สุทธกัตตาใน ปกฺกามิๆ อาขยาตบท-

กัตตุวาจก  โขศัพท์ วจนาลังการะ  สตฺถุ สาม้สัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน 

คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กต-  สตฺถารา อนภิหิตกัตตาใน กต-  กตปฺปฏิสมฺโมทโน 

วิเสสนะของ สุปฺปพุทฺโธ  อตฺตนา อนภิหิตกัตตาใน ปฏิลทฺธ-  ปฏิลทฺธคุณํ อวุตตกัมมะ 

ใน อาโรเจตฺวา  สตฺถุ สัมปทานใน อาโรเจตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุฏฺ�าย  อาสนา  

อปาทานใน อุฏฺ�ายๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปกฺกามิ ฯ  

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

๑๑. อถ  นํ  อจิรปกฺกนฺตํ  คาว้  ตรุณวจฺฉา  ช้วิตา  โวโรเปสิ ฯ

 อถ  นํ  (สุปฺปพุทฺธํ)  อจิรปกฺกนฺตํ  คาว้  ตรุณวจฺฉา  ช้วิตา  โวโรเปสิ ฯ

       อถ ครั้งนั้น  คาวี อ.แม่โค  ตรุณํวจฺฉา ตัวม้ลูกอ่อน  โวโรเปสิ ปลงลงแล้ว  นํ   

(สุปฺปพุทฺธํ) ซึ่ึ่งสุปปพุทธะนั้น  อจิรปกฺกนฺตํ ผู้หล้กไปแล้วสิ้นกาลไม่นาน  ชฺีวิตา 

จากช้วิต ฯ    
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 ท้นั้น แม่โคตัวม้ลูกอ่อนปลงลงสุปปพุทธะนั้นผู้หล้กไปได้ไม่นานจากช้วิต 

 อถ กาลสัตตม้  คาว้ สุทธกัตตาใน โวโรเปสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ ก็ด้  อจิร- 

ปกฺกนฺตํ ก็ด้ วิเสสนะของ สุปฺปพุทฺธํๆ อวุตตกัมมะใน โวโรเปสิ  ตรุณวจฺฉา วิเสสนะ

ของ คาว้  ช้วิตา อปาทานใน โวโรเปสิ ฯ

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

๑๒. สา  กิร  เอกา  ยกฺขิน้  “ปุกฺกุสาติกุลปุตฺตํ  พาหิยทารุจ้ริยํ  ตมฺพทา�ิกโจรฆาตกํ   

สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ินฺติ  อิเม  จตฺตาโร  ชเน  สตํ  สตํ  อตฺตภาเว  คาว้  หุตฺวา  ช้วิตา   

โวโรเปสิ ฯ

 สา  กิร  (คาว้)  เอกา  ยกฺขิน้  (หุตฺวา)  “ปุกฺกุสาติกุลปุตฺตํ  พาหิยทารุจ้ริยํ  ตมฺพทา�ิกโจรฆาตกํ  

สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ินฺติ  อิเม  จตฺตาโร  ชเน  สตํ  สตํ  อตฺตภาเว  คาว้  หุตฺวา  ช้วิตา  โวโรเปสิ ฯ  

 กิร ได้ยินว่า  สา  (คาวี) อ.แม่โคนั้น  ยกฺขินี เป็นนางยักษิณ้  เอกา ตนหนึ่ง  คาวี 

เป็นแม่โค  หุตฺวา เป็น  โวโรเปสิ ปลงลงแล้ว  ชฺเน ซึ่ึ่งชน ท.  จตฺตาโร ส้่  อิเม 

เหล่าน้้  อิติ คือ  “ปุกฺกุสาติกุลปุตฺตํ ซึ่ึ่งกุลบุตรชื่อว่าปุกกุสาติ  พาหิยทารุจีริยํ ซึ่ึ่ง 

พาหิยทารุจ้ริยะ  ตมฺพทา�ิกโจรฆาตกํ ซึ่ึ่งบุรุษผู้ฆ่าซึ่ึ่งโจรชื่อว่าตัมพทาฐิกะ  สุปฺป-

พุทฺธกุฏฺ�ึ ซึ่ึ่งบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนชื่อว่าสุปปพุทธะ”  ชฺีวิตา จากช้วิต  อตฺตภาเว สิ้น

อัตตภาพ ท.  สตํ ร้อยหนึ่ง  สตํ ร้อยหนึ่ง ฯ 

 เล่ากันมาว่า แม่โคนั้น เป็นนางยักษิณ้ตนหนึ่ง เป็นแม่โค ปลงลงชนทั้ง ๔ เหล่าน้้ คือ 

กุลบุตรชื่อว่าปุกกุสาติ พาหิยทารุจ้ริยะ คนฆ่าโจรชื่อว่าตัมพทาฐิกะ และบุรุษโรคเรื้อน

ชื่อว่าสุปปพุทธะ จากช้วิต คนละหนึ่งร้อยอัตตภาพ

  กิร อนุสสวนัตถะ  สา วิเสสนะของ คาว้ๆ สุทธกัตตาใน โวโรเปสิๆ อาขยาตบท-

กัตตุวาจก  เอกา วิเสสนะของ ยกฺขิน้ๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา    

“ปุกฺกุสาติกุลปุตฺตํ ก็ด้  พาหิยทารุจ้ริยํ ก็ด้  ตมฺพทา�ิกโจรฆาตกํ ก็ด้  สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ึ  

ก็ด้ สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน อิเม  จตฺตาโร  ชเน  อิเม ก็ด้  จตฺตาโร ก็ด้ วิเสสนะ

ของ ชเนๆ อวุตตกัมมะใน โวโรเปสิ  สตํ สองบท วิเสสนะของ อตฺตภาเวๆ อัจจันต-

สังโยคะใน โวโรเปสิ  คาว้ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โวโรเปสิ  ช้วิตา  

อปาทานใน โวโรเปสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๓. เต  กิร  อต้เต  จตฺตาโร  เสฏฺ�ิปุตฺตา  หุตฺวา  เอกํ  นครโสภินึ  คณิกํ  อุยฺยานํ  เนตฺวา  

ทิวสํ  สมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  สายณฺหสมเย  เอวํ  มนฺตยึสุ  “อิมสฺมึ  �าเน  อ�ฺโ�  นตฺถิ,   

อิมิสฺสา  อมฺเหหิ  ทินฺนํ  กหาปณสหสฺส�ฺจ  สพฺพ�ฺจ  ปสาธนภณฺฑํ  คเหตฺวา  อิมํ   

มาเรตฺวา  คจฺฉามาติ ฯ

 เต  กิร  (ชนา)  อต้เต  จตฺตาโร  เสฏฺ�ิปุตฺตา  หุตฺวา  เอกํ  นครโสภินึ  คณิกํ  อุยฺยานํ  เนตฺวา  

ทิวสํ  สมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  สายณฺหสมเย  เอวํ  มนฺตยึสุ  “อิมสฺมึ  �าเน  อ�ฺโ�  (ปุคฺคโล)  นตฺถิ,  

(มยํ)  อิมิสฺสา  (อิตฺถิยา)  อมฺเหหิ  ทินฺนํ  กหาปณสหสฺส�ฺจ  สพฺพ�ฺจ  ปสาธนภณฺฑํ  คเหตฺวา  

อิมํ  (อิตฺถึ)  มาเรตฺวา  คจฺฉามาติ ฯ  

 กิร ได้ยินว่า  อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  เต  (ชฺนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  เสฏฺ�ิ- 

ปุตฺตา เป็นบุตรของเศรษฐ้  จตฺตาโร ส้่  หุตฺวา เป็น  เนตฺวา นําไปแล้ว  คณํิกํ ซึ่ึ่งหญิง

แพศยา  นครโสภิณํึ ผู้ยังนครให้งาม  เอกํ คนหนึ่ง  อุยฺยานํ สู่สวน  อนุภวิตฺวา เสวย

แล้ว  สมฺปตฺตึ ซึ่ึ่งสมบัติ  ทิวสํ ตลอดวัน  มนฺตยึสุ ปรึกษากันแล้ว  สายณํฺหสมเย  

ในสมัยเป็นท้่สิ้นไปแห่งวัน  เอวํ อย่างน้้  “อ�ฺโ�  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลอื่น  อิมสฺมึ  

�าเน ในท้่น้้  นตฺถิ ย่อมไม่ม้,  (มยํ) อ.เรา ท.  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  กหาปณํสหสฺสํ  

จ ซึ่ึ่งพันแห่งกหาปณะด้วย  สพฺพํ  ปสาทนภณํฺฑิํ  จ ซึ่ึ่งภัณฑะเป็นเครื่องประดับ 

ทั้งปวงด้วย  อมฺเหหิ  ทินฺนํ อัน- อันเรา ท. -ให้แล้ว  อิมิสฺสา  (อิตฺถิยา) แก่หญิงน้้  

อิมํ  (อิตฺถึ) ยังหญิงน้้  มาเรตฺวา ให้ตายแล้ว  คจฺฉาม จะไป”  อิติ ดังน้้ ฯ

 เล่ากันมาว่า ในอด้ตกาล พวกชนเหล่านั้้น เป็นลูกเศรษฐ้ ๔ คน นําหญิงแพศยาผู้งาม

เมืองคนหนึ่งไปสู่สวน เสวยสมบัติตลอดทั้งวัน เวลาเย็นปรึกษากันอย่างน้้ว่า “บุคคล

อื่นในท้่น้้ไม่ม้, พวกเราถือเอากหาปณะ ๑,๐๐๐ และสิ่งของท้่เป็นเครื่องประดับทั้งหมด

ท้่พวกเราให้แก่นางน้้ ฆ่านางน้้ให้ตาย จะไป”   

 กิร อนุสสวนัตถะ  เต วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน มนฺตยึสุๆ อาขยาตบท-

กัตตุวาจก  อต้เต กาลสัตตม้ใน มนฺตยึสุ  จตฺตาโร วิเสสนะของ เสฏฺ�ิปุตฺตาๆ วิกติ- 

กัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เนตฺวา  เอกํ ก็ด้  นครโสภินึ ก็ด้ วิเสสนะของ 

คณิกํๆ อวุตตกัมมะใน เนตฺวา  อุยฺยานํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน เนตฺวาๆ ปุพพกาล

กิริยาใน อนุภวิตฺวา  ทิวสํ อัจจันตสังโยคะใน อนุภวิตฺวา  สมฺปตฺตึ อวุตตกัมมะใน  

อนุภวิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน มนฺตยึสุ  สายณฺหสมเย กาลสัตตม้ใน มนฺตยึสุ   
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เอวํ กิริยาวิเสสนะใน มนฺตยึสุ  “อ�ฺโ� วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ 

กิริยาบทกัตตุวาจก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ �าเนๆ ภินนาธาระใน อ�ฺโ�  ปุคฺคโล,   

มยํ สุทธกัตตาใน คจฺฉามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมิสฺสา วิเสสนะของ อิตฺถิยาๆ 

สัมปทานใน ทินฺนํ  อมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน ทินฺนํๆ วิเสสนะของ กหาปณสหสฺสํ และ

ปสาธนภณฺฑํ  กหาปณสหสฺสํ ก็ด้  ปสาธนภณฺฑํ ก็ด้ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวา  จ สอง

ศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ กหาปณสหสฺสํ และปสาธนภณฺฑํ  สพฺพํ วิเสสนะของ  

ปสาธนภณฺฑํๆ อวุตตกัมมะใน  คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน มาเรตฺวา  อิมํ วิเสสนะ

ของ อิตฺถึๆ การิตกัมมะใน มาเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คจฺฉาม”  อิติศัพท์ อาการะใน 

มนฺตยึสุ ฯ    

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

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

๑๔. สา  เตสํ  กถํ  สุตฺวา  “อิเม  นิลฺลชฺชา  มยา  สทฺธึ  อภิรมิตฺวา  อิทานิ  มํ  มาเรตุกามา,   

ชานิสฺสามิ  เตสํ  กตฺตพฺพยุตฺตกนฺติ  เตหิ  มาริยมานา  “อหํ  ยกฺขิน้  หุตฺวา,  ยถา  มํ 

เอเต  มาเรนฺติ;  เอวเมว  เต  มาเรตุํ  สมตฺถา  ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถนํ  อกาสิ ฯ

 สา  (อิตฺถ้)  เตสํ  (ชนานํ)  กถํ  สุตฺวา  “อิเม  (ชนา)  นิลฺลชฺชา  (หุตฺวา)  มยา  สทฺธึ  อภิรมิตฺวา   

อิทานิ  มํ  มาเรตุกามา  (โหนฺติ),  (อหํ)  ชานิสฺสามิ  เตสํ  (ชนานํ  มยา)  กตฺตพฺพยุตฺตกํ  (กมฺมํ)”  

อิติ  (จินฺเตตฺวา)  เตหิ  (ชเนหิ)  มาริยมานา  “อหํ  ยกฺขิน้  หุตฺวา,  ยถา  มํ  เอเต  (ชนา)   

มาเรนฺติ;  เอวเมว  เต  (ชเน)  มาเรตุํ  สมตฺถา  ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถนํ  อกาสิ ฯ

         สา  (อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  สุตฺวา ฟัังแล้ว  กถํ ซึ่ึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว  เตสํ  (ชฺนานํ) 

ของชน ท. เหล่านั้น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อิเม  (ชฺนา) อ.ชน ท. เหล่าน้้   

นิลฺลชฺฺชฺา เป็นผู้ม้ความละอายออกแล้ว  (หุตฺวา) เป็น  อภิรมิตฺวา  ยินด้ยิ่งแล้ว  สทฺธึ 

กับ  มยา ด้วยเรา  มํ  มาเรตุกามา เป็นผู้ใคร่เพื่ออัน- ยังเรา -ให้ตาย  อิทานิ ในกาลน้้  

(โหนฺติ) ย่อมเป็น,  (อหํ) อ.เรา  ชฺานิสฺสามิ จักรู้  (กมฺมํ) ซึ่ึ่งกรรม  (มยา)  กตฺตพฺพ-

ยุตฺตกํ อันควรแล้วแก่ความเป็นกรรม อันเรา พึงกระทํา  เตสํ  (ชฺนานํ) แก่ชน ท. 

เหล่านั้น”  อิติ ดังน้้  เตหิ  (ชฺเนหิ)  มาริยมานา ผู้ อันชน ท. เหล่านั้น ให้ตายอยู่   

อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ปตฺถนํ ซึ่ึ่งความปรารถนา  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  ยกฺขินี เป็นนาง

ยักษิณ้  หุตฺวา เป็น  สมตฺถา เป็นผู้สามารถ  เต  (ชฺเน)  มาเรตุํ เพื่ออัน- ยังชน ท.  

เหล่านั้น -ให้ตาย  ภเวยฺยํ พึงเป็น  เอวเมว โดย-,  เอเต  (ชฺนา) อ.ชน ท. เหล่านั่น  
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มํ ยังเรา  มาเรนฺติ ย่อมให้ตาย  ยถา โดยประการใด, -ประการนั้นนั่นเท้ยว”  อิติ  

ดังน้้ ฯ

 หญิงนั้นฟัังคํากล่าวของพวกชนเหล่านั้น คิดว่า “พวกชนเหล่าน้้เป็นผู้ไม่ม้ความละอาย 

อภิรมย์กับเรา บัดน้้ ประสงค์จะฆ่าเราให้ตาย, เราจักรู้กรรมท้่เราควรทําแก่พวกชน

เหล่านั้น” ดังน้้ ขณะท้่ถูกชนเหล่านั้นทําให้ตาย ได้ทําความปรารถนาไว้ว่า “เราเป็น

นางยักษิณ้เป็นผู้สามารถเพื่อจะทําให้ชนเหล่านั้นตายโดยประการท่้พวกชนเหล่านั่น

ทําให้เราตายฉะนั้น”

 สา วิเสสนะของ อิตฺถ้ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ วิเสสนะ

ของ ชนานํๆ สาม้สัมพันธะใน กถํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

จินฺเตตฺวา  “อิเม วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

นิลฺลชฺชา วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อภิรมิตฺวา  มยา สหัตถตติยาเข้า

กับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน อภิรมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โหนฺติ  อิทานิ กาลสัตตม้ 

ใน มาเรตุกามา  มํ การิตกัมมะใน มาเรตุ-  มาเรตุกามา วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  อหํ  

สุทธกัตตาใน ชานิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ วิเสสนะของ ชนานํๆ สัมปทาน

ใน กตฺตพฺพ-  มยา อนภิหิตกัตตาใน กตฺตพฺพ-  กตฺตพฺพยุตฺตกํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ 

อวุตตกัมมะใน ชานิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

มาริยมานา  เตหิ วิเสสนะของ ชเนหิๆ อนภิหิตกัตตาใน มาริยมานาๆ อัพภันตรกิริยา

ของ อิตฺถ้  “อหํ สุทธกัตตาใน ภเวยฺยํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยกฺขิน้ วิกติกัตตาใน 

หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ภเวยฺยํ,  เอเต วิเสสนะของชนาๆ เหตุกัตตาใน มาเรนฺติๆ 

อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ยถา อุปมาโชตกะ  มํ การิตกัมมะใน มาเรนฺติ,  เอวเมว 

อุปเมยยโชตกะ  เต วิเสสนะของ ชเนๆ การิตกัมมะใน มาเรตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน 

สมตฺถาๆ วิกติกัตตาใน ภเวยฺยํ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ปตฺถนํๆ อวุตตกัมมะใน อกาสิ ฯ 

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

๑๕. สมฺพหุลา  ภิกฺขู  ตสฺส  กาลกิริยํ  ภควโต  อาโรเจตฺวา  “ตสฺส  กา   คติ,  เกเนว   

การเณน  กุฏฺ�ิภาวํ  ปตฺโตติ  ปุจฺฉึสุ ฯ

 สมฺพหุลา  ภิกฺขู  ตสฺส  (สุปฺปพุทฺธสฺส)  กาลกิริยํ  ภควโต  อาโรเจตฺวา  “ตสฺส  (สุปฺปพุทฺธสฺส)  กา   

(โหติ)  คติ,  (โส  สุปฺปพุทฺโธ)  เกน  เอว  การเณน  กุฏฺ�ิภาวํ  ปตฺโตติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  
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 ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  สมฺพหุลา ผู้มากพร้อม  อาโรเจตฺวา กราบทูลแล้ว  กาลกิริยํ ซึ่ึ่ง

การทํากาละ  ตสฺส  (สุปฺปพุทฺธสฺส) ของสุปปพุทธะนั้น  ภควโต แก่พระผู้ม้พระภาค  

ปุจฺฉึสุ ทูลถามแล้ว  อิติ ว่า  “คติ อ.คติ   ตสฺส  (สุปฺปพุทฺธสฺส) ของสุปปพุทธะนั้น  

กา เป็นอย่างไร  (โหติ) ย่อมเป็น,  (โส  สุปฺปพุทฺโธ) อ.สุปปพุทธะนั้น  ปตฺโต ถึงแล้ว  

กุฏฺ�ิภาวํ ซึ่ึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้ม้โรคเรื้อน  เกน  เอว  การเณํน เพราะเหตุอะไร

นั่นเท้ยว”  อิติ ดังน้้ ฯ 

 พวกภิกษุผู้มากพร้อมกราบทูลการทํากาละของสุปปพุทธะนั้นแด่พระผู้ม้พระภาค ทูล

ถามว่า “คติของสุปปพุทธะนั้นเป็นอย่างไร, เพราะเหตุอะไร เขาจึงถึงความเป็นคน 

ม้โรคเรื้อน”

 สมฺพหุลา วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส  

วิเสสนะของ สุปฺปพุทฺธสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน กาลกิริยํๆ อวุตตกัมมะใน อาโรเจตฺวา   

ภควโต สัมปทานใน อาโรเจตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉึสุ  “คติ สุทธกัตตาใน  

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ สุปฺปพุทฺธสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน คติ   

กา วิกติกัตตาใน โหติ,  โส วิเสสนะของ สุปฺปพุทฺโธๆ สุทธกัตตาใน ปตฺโตๆ กิตบท- 

กัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เกนๆ วิเสสนะของ การเณนๆ เหตุใน ปตฺโต  

กุฏฺ�ิภาวํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน ปตฺโต”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉึสุ ฯ 

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

๑๖. สตฺถา  โสตาปตฺติผลํ  ปตฺวา  ตสฺส  ตาวตึสภวเน  อุปฺปนฺนภาว�ฺจ  ตครสิขิปฺปจฺเจก- 

พุทฺธํ  ทิสฺวา  นิฏฺ�ุหิตฺวา  อปพฺยามํ  กตฺวา  ท้ฆรตฺตํ  นิรเย  ปจิตฺวา  วิปากาวเสเสน    

อิทานิ  กุฏฺ�ิภาวปฺปตฺติ�ฺจ  พฺยากริตฺวา  “ภิกฺขเว  อิเม  สตฺตา  อตฺตนา ว  อตฺตโน    

กฏุกวิปากํ  กมฺมํ  กโรนฺตา  วิจรนฺต้ติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  อุตฺตรึ  ธมฺมํ   

เทเสนฺโต  คาถมาห              

  “จรนฺติ  พาลา  ทุมฺเมธา    อมิตฺเตเนว  อตฺตนา 

               กโรนฺตา  ปาปกํ  กมฺมํ,        ยํ  โหติ  กฏุกปฺผลนฺติ ฯ

 สตฺถา  โสตาปตฺติผลํ  ปตฺวา  ตสฺส  (สุปฺปพุทฺธสฺส)  ตาวตึสภวเน  อุปฺปนฺนภาวํ  จ  ตครสิขิปฺ- 

ปจฺเจกพุทฺธํ  ทิสฺวา  นิฏฺ�ุหิตฺวา  อปพฺยามํ  กตฺวา  ท้ฆรตฺตํ  นิรเย  ปจิตฺวา  วิปากาวเสเสน   

อิทานิ  กุฏฺ�ิภาวปฺปตฺตึ  จ  พฺยากริตฺวา  “ภิกฺขเว  อิเม  สตฺตา  อตฺตนา ว  อตฺตโน   กฏุกวิปากํ  
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กมฺมํ  กโรนฺตา  วิจรนฺต้ติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  อุตฺตรึ  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  คาถํ  อาห              

  “จรนฺติ  พาลา  ทุมฺเมธา    อมิตฺเตน  อิว  อตฺตนา 

               กโรนฺตา  (ตํ)  ปาปกํ  กมฺมํ,   ยํ  (กมฺมํ)  โหติ  กฏุกปฺผลนฺติ ฯ

   สตฺถา อ.พระศาสดา  พฺยากริตฺวา ทรงพยากรณ์แล้ว  โสตาปตฺติผลํ  ปตฺวา  ตสฺส  

(สุปฺปพุทฺธสฺส)  ตาวตึสภวเน  อุปฺปนฺนภาวํ  จ ซึ่ึ่งความท้่แห่งสุปปพุทธะนั้น เป็น

ผู้บรรลุ ซึ่ึ่งโสดาปัติผล แล้วจึงบังเกิดขึ้นแล้ว ในภพชื่อว่าดาวดึงส์ด้วย  ตครสิขิปฺ- 

ปจฺเจกพุทฺธํ  ทิสฺวา  นิฏฺ�ุหิตฺวา  อปพฺยามํ  กตฺวา  ทีฆรตฺตํ  นิรเย  ปจิตฺวา   

วิปากาวเสเสน    อิทานิ  กุฏฺ�ิภาวปฺปตฺตึ  จ ซึ่ึ่งการ เห็น ซึ่ึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า

ชื่อว่าตครสิข้ แล้วจึงถ่ม แล้วจึงกระทํา ซึ่ึ่งการหล้กไปทางซึ่้าย แล้วจึงไหม้ ในนรก 

สิ้นราตร้นาน แล้วจึงถึงซึ่ึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้ม้โรคเรื้อน ในกาลน้้ เพราะวิบากอัน

เหลือลงด้วย  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อิเม  สตฺตา อ.สัตว์ ท.  

เหล่าน้้  กโรนฺตา  วิจรนฺติ ย่อมเท้่ยวกระทําอยู่  กมฺมํ ซึ่ึ่งกรรม  กฏุกวิปากํ อันม้ 

วิบากเผ็ดร้อน  อตฺตโน แก่ตน  อตฺตนา ว ด้วยตนเท้ยว”  อิติ ดังน้้  อนุสนฺธึ   

ฆเฏตฺวา  อุตฺตรึ  ธมฺมํ  เทเสนฺโต เมื่อทรง สืบต่อ ซึ่ึ่งอนุสนธิ แสดง ซึ่ึ่งธรรม ให้ยิ่งขึ้น  

อาห ตรัสแล้ว  คาถํ ซึ่ึ่งพระคาถา  อิติ ว่า

“ยํ  กมฺมํ อ.กรรมใด  กฏุกปฺผลํ เป็นกรรมม้ผลเผ็ดร้อน  โหติ 

ย่อมเป็น,  พาลา อ.คนพาล ท.  ทุมฺเมธา ผู้ม้ปัญญาทราม  

อตฺตนา ม้ตน  อมิตฺเตน  อิว เพ้ยงดังว่ามิใช่มิตร  กโรนฺตา  

จรนฺติ ย่อมเท้่ยวกระทําอยู่  (ตํ)  กมฺมํ ซึ่ึ่งกรรมนั้น  ปาปกํ  

อันชั่ว”  อิติ ดังน้้ ฯ   

       พระศาสดาทรงพยากรณ์ความท่้สุปปพุทธะนั้นบรรลุโสดาปัติผลแล้วบังเกิดขึ้นในภพ

ดาวดึงส์และการเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าตครสิข้แล้วถ่ม(นํ้าลาย) ทําการหล้ก

ไปทางซึ่้าย ไหม้ในนรกสิ้นกาลนาน แล้วถึงความเป็นผู้ม้โรคเรื้อนในบัดน้้ เพราะเศษ

วิบาก ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์เหล่าน้้ย่อมเท้่ยวกระทํากรรมท้่ให้ผลเผ็ดร้อน

แก่ตนด้วยตนนั่นแหละ” เมื่อทรงสืบต่ออนุสนธิแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นไปอ้ก ตรัสพระ

คาถาว่า 

“กรรมใดเป็นกรรมม้ผลเผ็ดร้อน, พวกคนพาลท้่ม้ปัญญาทราม 

ม้ตนเหมือนศัตรู ย่อมเท้่ยวกระทํากรรมนั้นท้่ชั่ว”



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓592 [๕.พาล

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โสตาปตฺติผลํ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน 

ปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุปฺปนฺน  ตสฺส วิเสสนะของ สุปฺปพุทฺธสฺสๆ ภาวาทิสัมพันธะ

ใน อุปฺปนฺนภาวํ  ตาวตึสภวเน วิสยาธาระใน อุปฺปนฺน-  อุปฺปนฺนภาวํ อวุตตกัมมะใน  

พฺยากริตฺวา  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ โสตาปตฺติผลํ  ปตฺวา  ตสฺส  ตาวตึส- 

ภวเน  อุปฺปนฺนภาวํ และ ตครสิขิปฺปจฺเจกพุทฺธํ  ทิสฺวา  นิฏฺ�ุหิตฺวา  อปพฺยามํ  กตฺวา  

ท้ฆรตฺตํ  นิรเย  ปจิตฺวา  วิปากาวเสเสน  อิทานิ  กุฏฺ�ิภาวปฺปตฺตึ,  ตครสิขิปฺปจฺเจก-

พุทธํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิฏฺ�ุหิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  

อปพฺยามํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปจิตฺวา  ท้ฆรตฺตํ อัจจันตสังโยคะ 

ใน ปจิตฺวา  นิรเย วิสยาธาระใน ปจิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน -ปตฺตึ  วิปากาวเสเสน  

เหตุใน -ปตฺตึ  อิทานิ กาลสัตตม้ใน -ปตฺตึ  กุฏฺ�ิภาวปฺปตฺตึ อวุตตกัมมะใน  

พฺยากริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “ภิกฺขเว อาลปนะ  อิเม วิเสสนะของ สตฺตาๆ 

สุทธกัตตาใน วิจรนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อตฺตนาๆ 

กรณะใน กโรนฺตา  อตฺตโน สัมปทานใน กโรนฺตา  กฏุกวิปากํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ  

อวุตตกัมมะใน กโรนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺตา”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ฆเฏตฺวา  อนุสนฺธึ อวุตตกัมมะใน ฆเฏตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน  

เทเสนฺโต  อุตฺตรึ กิริยาวิเสสนะใน เทเสนฺโต  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน เทเสนฺโตๆ อัพภันตร-

กิริยาของ สตฺถา  คาถํ อวุตตกัมมะใน อาห

“ทุมฺเมธา วิเสสนะของ พาลาๆ สุทธกัตตาใน จรนฺติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  อมิตฺเตน อุปมาวิเสสนะของ อตฺตนา  อิวศัพท์ 

อุปมาโชตกะเข้ากับ อมิตฺเตน  อตฺตนา อิตถัมภูตะเข้ากับ  

พาลา  กโรนฺตา อัพภันตรกิริยาของ พาลา  ตํ ก็ด้  ปาปกํ ก็ด้ 

วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กโรนฺตา,  ยํ วิเสสนะของ 

กมฺมํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กฏุกปฺผลํ 

วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน คาถํ ฯ 

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

๑๗. ตตฺถ  “จรนฺตีติ  จตูหิ  อิริยาปเถหิ  อกุสลเมว  กโรนฺตา  วิจรนฺติ ฯ   

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “จรนฺตีติ  (ปทสฺส)  “จตูหิ  อิริยาปเถหิ  อกุสลเมว  กโรนฺตา  วิจรนฺติ”  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ
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 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “กโรนฺตา  วิจรนฺติ ย่อมเท้่ยวกระทําอยู่  อกุสลํ  เอว ซึ่ึ่ง

อกุศลนั่นเท้ยว  อิริยาปเถหิ ด้วยอิริยาบถ ท.  จตูหิ ส้่”  (อิติ) ดังน้้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  

“จรนฺตีติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บท ว่า “จรนฺติ” ดังน้้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “จรนฺติ” ความว่า “ย่อมเท้่ยวกระทําอกุศลเท่านั้น ด้วย

อิริยาบถทั้ง ๔”

 ตตฺถ วิเสสนะของ ปเทสุๆ นิทธารณะใน ปทสฺส  “จรนฺติ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน 

ปทสฺสๆ นิทธารณ้ยะและสาม้สัมพันธะใน อตฺโถ  “จตูหิ วิเสสนะของ อิริยาปเถหิๆ 

กรณะใน กโรนฺตา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อกุสลํๆ อวุตตกัมมะใน กโรนฺตาๆ 

อัพภันตรกิริยาของ พาลา  วิจรนฺติ อาขยาตบทกัตตุวาจกของ พาลา”  อิติศัพท์ สรูปะ 

ใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ  

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

๑๘. พาลาติ  อิธโลกตฺถ�ฺจ  ปรโลกตฺถ�ฺจ  อชานนฺตา  อิธ  พาลา  นาม ฯ  

 “พาลาติ  อิธโลกตฺถ�ฺจ  ปรโลกตฺถ�ฺจ  อชานนฺตา  (ชนา)  อิธ  (ปเท)  พาลา  นาม ฯ

 (ชฺนา) อ.ชน ท.  อชฺานนฺตา ผู้ไม่รู้อยู่  อิธโลกตฺถํ  จ ซึ่ึ่งประโยชน์ในโลกน้้ด้วย   

ปรโลกตฺถํ  จ ซึ่ึ่งประโยชน์ในโลกอื่นด้วย  พาลา  นาม ชื่อว่าพาล  อิธ  (ปเท) ในบท

น้้  “พาลาติ ว่า “พาลา” ดังน้้ ฯ

 พวกชนผู้ไม่รู้ถึงประโยชน์ในโลกน้้และประโยชน์ในโลกหน้า ได้ชื่อว่าคนพาล ในบทน้้

ว่า “พาลา” ดังน้้

  “พาลา” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน อิธ  ปเท  อิธโลกตฺถํ ก็ด้  ปรโลกตฺถํ ก็ด้  

อวุตตกัมมะใน อชานนฺตา  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ อิธโลกตฺถํ และ ปรโลกตฺถํ   

อชานนฺตา วิเสสนะของ ชนาๆ ลิงคัตถะ  อิธ วิเสสนะของ ปเทๆ ภินนาธาระใน พาลา  

นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ พาลาๆ วิเสสนะของ ชนา ฯ

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

๑๙. ทุมฺเมธาติ  ทุปฺป�ฺ�า ฯ  

 “ทุมฺเมธาติ  (ปทสฺส)  “ทุปฺป�ฺ�า”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ทุปฺป�ฺ�า ผู้ม้ปัญญาอันโทษประทุษร้ายแล้ว”  อิติ ดังน้้  
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ปทสฺส แห่งบท  “ทุมฺเมธาติ ว่า “ทุมฺเมธา” ดังน้้ ฯ

 บทว่า “ทุมฺเมธา” ความว่า “ผู้ม้ปัญญาทราม”

 “ทุมฺเมธา” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน อตฺโถ  “ทุปฺป�ฺ�า 

วิเสสนะของ พาลา”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๒๐. อมิตฺเตเนวาติ  อมิตฺตภูเตน  วิย  เวรินา  หุตฺวา ฯ 

 “อมิตฺเตเนวาติ  (ปทสฺส)  “อมิตฺตภูเตน  วิย  เวรินา  หุตฺวา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เวรินา  วิย เป็นราวกะว่าคนม้เวร  อมิตฺตภูเตน ผู้

เป็นศัตรูเป็นแล้ว  หุตฺวา เป็น”  (อิติ) ดังน้้  (ปทสฺส) แห่งบท  “อมิตฺเตเนวาติ ว่า  

“อมิตฺเตเนว” ดังน้้ ฯ

 บทว่า “อมิตฺเตเนว” ความว่า “เป็นเหมือนกับคนม้เวรผู้เป็นศัตรู”

 “อมิตฺเตเนว” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน อตฺโถ  “อมิตฺต- 

ภูเตน วิเสสนะของ เวรินาๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวา  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ อมิตฺต-

ภูเตน  เวรินา  หุตฺวา สมานกาลกิริยาของ กโรนฺตา”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ  

ลิงคัตถะ ฯ 

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

๒๑. กฏุกปฺผลนฺติ  ติขิณผลํ  ทุกฺขผลํ ฯ 

         “กฏุกปฺผลนฺติ  (ปทสฺส)  “ติขิณผลํ  ทุกฺขผลํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ติขิณํผลํ เป็นกรรมม้ผลกล้าแข็ง  ทุกฺขผลํ เป็นกรรม 

ม้ทุกข์เป็นผล”  (อิติ) ดังน้้  (ปทสฺส) แห่งบท  “กฏุกปฺผลนฺติ ว่า “กฏุกปฺผลํ” ดังน้้ ฯ

 บทว่า “กฏุกปฺผลํ” ความว่า “เป็นกรรมม้ผลกล้าแข็ง เป็นกรรมม้ทุกข์เป็นผล”

 “กฏุกปฺผลํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ สาม้สัมพันธะใน อตฺโถ “ติขิณผลํ  

ก็ด้  ทุกฺขผลํ ก็ด้ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๒. เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาท้นิ  ปาปุณึสูติ ฯ

 เทสนาวสาเน  พหู  (ชนา)  โสตาปตฺติผลาท้นิ  (อริยผลานิ)  ปาปุณึสูติ ฯ

 เทสนาวสาเน ในกาลเป็นท้่สิ้นสุดลงแห่งพระเทศนา  (ชฺนา) อ.ชน ท.  พหู มาก   

ปาปุณํึสุ บรรลุแล้ว  (อริยผลานิ) ซึ่ึ่งอริยผล ท.  โสตาปตฺติผลาทีนิ ม้โสดาปัติผล

เป็นต้น อิติ ดังน้้แล ฯ

 เวลาจบพระเทศนา ชนจํานวนมากบรรลุอริยผลทั้งหลายม้โสดาปัติผลเป็นต้น ดังน้้แล

 เทสนาวสาเน กาลสัตตม้ใน ปาปุณึสุ  พหู วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณึสุๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  โสตาปตฺติผลานิ วิเสสนะของ อริยผลานิๆ สัมปาปุณ้ยกัมมะใน 

ปาปุณึสุ  อิติศัพท์ สมาปนะ ฯ

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

สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ิวตฺถุ ฯ

สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ิวตฺถุ  (นิฏฺ�ิตํ) ฯ

สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ิวตฺถุ อ.เรื่องแห่งบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนชื่อว่าสุปปพุทธะ  (นิฏฺ�ิตํ) จบแล้ว ฯ

สุปฺปพุทฺธกุฏฺ�ิวตฺถุ สุทธกัตตาใน นิฏฺ�ิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ 

จบุเรื่่�องบุุรืุ่ษโรื่คเรื่่�อนชื่่�อว่าสุปปพุทธะ
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วิเครื่าะห์์ศััพท์กิตก์-สมาส-ตัทธิต

สุปฺปพุทฺธกุฏฺ€ิวตฺถุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้	
 ๑. สุุปฺฺปฺพุุทฺฺโธ  จ  โสุ  กุุฏฺฺ€ิิ  จาติิ  สุุปฺฺปฺพุุทฺฺธกุุฏฺฺ€ิิ. (สุุปฺฺปฺพุุทฺฺธ + กุุฏฺฺ€ิิ) วิิเสุสุนุุติติรบทฺ- 
กุัมมธารยสุมาสุ
	 	 สุปฺปพุทฺโธ		จ	อ.ชื่อว่าสุปปพุทธะด้วย		โส	อ.ชื่อว่าสุปปพุทธะนั้น		กุฏฺ€ิ		จ	เป็นบุรุษโรค
เรื้อนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สุปฺปพุทฺธกุฏฺ€ิ	ชื่อว่าสุปฺปพุทฺธกุฏฺ€ิ.	(บุรุษโรคเรื้อนชื่อว่าสุปปพุทธะ)
 ๒. สุุปฺฺปฺพุุทฺฺธกุุฏฺฺ€ิิสฺุสุ  วิติฺถุ  สุุปฺฺปฺพุุทฺฺธกุุฏฺฺ€ิิวิติฺถุ. (สุุปฺฺปฺพุุทฺฺธกุุฏฺฺ€ิิ + วิติฺถุ) ฉัฏฺฐีติัปฺปฺุริสุสุมาสุ
	 	 วตฺถุ	อ.เรื่อง		สุปฺปพุทฺธกุฏฺ€ิสฺส	แห่งบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนชื่อว่าสุปปพุทธะ		สุปฺปพุทฺธกุฏฺ€ิวตฺถุ	
ชื่อว่าสุปฺปพุทฺธกุฏฺ€ิวตฺถุ.	(เรื่องบุรุษโรคเรื้อนชื่อว่าสุปปพุทธะ)	 	

ปริสปริยนฺโต

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ปฺริสุาย  ปฺริยนฺุโติ  ปฺริสุปฺริยนฺุโติ. (ปฺริสุา + ปฺริยนฺุติ)
	 ปริยนฺโต	อ.ที่สุดรอบ		ปริสาย	แห่งบริษัท		ปริสปริยนฺโต	ชื่อว่าปริสปริยนฺต.	(ท้ายบริษัท)

ปฏิลทฺธคุโณ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปฏิลทฺโธ		จ		โส		คุโณ		จาติ		ปฏิลทฺธคุโณ.	(ปฏิลทฺธ	+	คุณ)
	 ปฏิลทฺโธ		จ	อ.อันตนได้เฉพาะแล้วด้วย		โส	อ.อันตนได้เฉพาะแล้วนั้น		คุโณ		จ	เป็นคุณด้วย		
อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปฏิลทฺธคุโณ	ชื่อว่าปฏิลทฺธคุณ.	(คุณที่ตนได้แล้ว)

อาโรเจตุกาโม

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาโรเจตุํ		กาเมตีติ		อาโรเจตุกาโม,		ปุคฺคโล.	(อาโรเจตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	
+	ณปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	จตุตถีตัปปุริสสมาส
	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		อาโรเจตุํ	เพื่ออันบอก		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		
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ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		อาโรเจตุกาโม	ชื่อว่าอาโรเจตุกาม,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ประสงค์จะบอก)

ปริสมชฺโฌ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ปฺริสุาย  มชฺโฌ  ปฺริสุมชฺโฌ. (ปฺริสุา + มชฺฌ)
	 มชฺโฌ	อ.ท่ามกลาง		ปริสาย	แห่งบริษัท		ปริสมชฺโฌ	ชื่อว่าปริสมชฺฌ.	(ท่ามกลางบริษัท)

อวิสหนฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		วิสหนฺโต		อวิสหนฺโต,		ปุคฺคโล.	(น	+	วิสหนฺต)
	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		วิสหนฺโต	อาจอยู่		น	หามิได้		อวิสหนฺโต	ชื่อว่าอวิสหนฺต,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้
ไม่อาจ,	ผู้ไม่สามารถ)

นิวตฺตกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิวตฺตญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		นิวตฺตกาโล.	(นิวตฺต	+	กาล)
	 นิวตฺตํ		จ	อ.เป็นที่กลับด้วย		ตํ	อ.เป็นที่กลับนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
นุิวิติฺติกุาโล ชื่อวิ่านุิวิติฺติกุาล. (กุาลเปฺ็นุทฺี่กุลับ)

กาตุกาโม

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กาตุํ		กาเมตีติ		กาตุกาโม,		ปุคฺคโล.	(กาตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)	
กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	จตุตถีตัปปุริสสมาส
	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		กาตุํ	เพื่ออันกระทํา		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		
ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		กาตุกาโม	ชื่อว่ากาตุกาม,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ประสงค์จะทํา)
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มนุสฺสทลิทฺโท

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 มนุุสฺุโสุ  จ  โสุ  ทฺลิทฺฺโทฺ  จาติิ  มนุุสฺุสุทฺลิทฺฺโทฺ. (มนุุสฺุสุ + ทฺลิทฺฺทฺ)
	 มนุสฺโส		จ	อ.มนุษย์ด้วย		โส	อ.มนุษย์นั้น		ทลิทฺโท		จ	เป็นผู้ขัดสนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
มนุสฺสทลิทฺโท	ชื่อว่ามนุสฺสทลิทฺท.	(มนุษย์ผู้ขัดสน)

มนุสฺสวราโก

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 มนุุสฺุโสุ  จ  โสุ  วิราโกุ  จาติิ  มนุุสฺุสุวิราโกุ. (มนุุสฺุสุ + วิรากุ)
	 มนุสฺโส		จ	อ.มนุษย์ด้วย		โส	อ.มนุษย์นั้น		วราโก		จ	เป็นผู้ยากไร้ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
มนุสฺสวราโก	ชื่อว่ามนุสฺสวราก.	(มนุษย์ผู้ยากไร้)

อปริยนฺตํ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 นุติฺถิ  ปฺริยนฺุโติ  ยสฺุสุ  ติํ  อปฺริยนฺุติํ,  ธนุํ. (นุ + ปฺริยนฺุติ)
	 ปริยนฺโต	อ.ที่สุดรอบ		ยสฺส		(ธนสฺส)	แห่งทรัพย์ใด		นตฺถิ	ย่อมไม่มี,		ตํ		(ธนํ)	อ.ทรัพย์นั้น		
อปริยนฺตํ	ชื่อว่าอปริยนฺต,	ได้แก่ทรัพย์.	(อันไม่มีที่สุดรอบ,	ไม่มีที่สิ้นสุด)

สุขปฺปตฺโต

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุขํ		ปตฺโต		สุขปฺปตฺโต,		ปุคฺคโล.	(สุข	+	ปตฺต)
	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		ปตฺโต	ถึงแล้ว		สุขํ	ซึ่งความสุข		สุขปฺปตฺโต	ชื่อว่าสุขปฺปตฺต,	ได้แก่บุคคล.	
(ผู้ถึงความสุข)

มหทฺธโน

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตํ		ธนํ		ยสฺส		โส		มหทฺธโน,		ปุคฺคโล.	(มหนฺต	+	ธน)
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	 ธนํ	อ.ทรัพย์		มหนฺตํ	อันมาก		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(ปุคฺคโล)	
อ.บุคคลนั้น		มหทฺธโน	ชื่อว่ามหทฺธน,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีทรัพย์มาก)

สทฺธาธนํ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 สุทฺฺธาเยวิ  ธนุํ  สุทฺฺธาธนุํ. (สุทฺฺธา + ธนุ)
	 สทฺธา		เอว	อ.ศรัทธานั่นเทียว		ธนํ	เป็นทรัพย์		สทฺธาธนํ	ชื่อว่าสทฺธาธน.	(ทรัพย์คือศรัทธา)

สีลธนํ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 สุีลเมวิ  ธนุํ  สุีลธนุํ. (สุีล + ธนุ)
	 สีล		เอว	อ.ศีลนั่นเทียว		ธนํ	เป็นทรัพย์		สีลธนํ	ชื่อว่าสีลธน.	(ทรัพย์คือศีล)

สุตธนํ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 สุุติเมวิ  ธนุํ  สุุติธนุํ. (สุุติ + ธนุ)
	 สุตํ		เอว	อ.สุตะนั่นเทียว		ธนํ	เป็นทรัพย์		สุตธนํ	ชื่อว่าสุตธน.	(ทรัพย์คือสุตะ)

อทลิทฺโท

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ทลิทฺโท		อทลิทฺโท,		ปุคฺคโล.	(น	+	ทลิทฺท)
	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		ทลิทฺโท	ผู้ขัดสน		น	หามิได้		อทลิทฺโท	ชื่อว่าอทลิทฺท,	ได้แก่บุคค.	(ผู้ไม่
ขัดสน)

อโมฆํ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 นุ  โมฆํ  อโมฆํ,  ชีวิิติํ. (นุ + โมฆ)
	 (ชีวิตํ)	อ.ชีวิต		โมฆํํ	อันเปล่า		น	หามิได้		อโมฆํํ	ชื่อว่าอโมฆํ,	ได้แก่ชีวิต.	(ไม่เปล่า)	
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สตฺตวิธอริยธนานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	และวิเสสนบุพพ-
บทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สตฺต		วิธา		เยสนฺติ		สตฺตวิธานิ,		อริยธนานิ.	(สตฺต	+	วิธ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีห ิ
สุมาสุ
	 	 วิธา	อ.อย่าง	ท.		สตฺต	เจ็ด		เยสํ		(อริยธนานํ)	แห่งอริยทรัพย์	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มี
อยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		อริยธนานิ)	อ.อริยทรัพย์	ท.	เหล่านั้น		สตฺตวิธานิ	ชื่อว่าสตฺตวิธ,	ได้แก่
อริยทรัพย์.	(มี	๗	อย่าง)
 ๒. อริยานุิ  จ  ติานุิ  ธนุานุิ  จาติิ  อริยธนุานุิ. (อริย + ธนุ) วิิเสุสุนุบุพุพุบทฺกุัมมธารยสุมาสุ
	 	 อริยานิ		จ	อ.อันประเสริฐ	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันประเสริฐ	ท.	เหล่านั้น		ธนานิ		จ	เป็น
ทรัพย์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อริยธนานิ	ชื่อว่าอริยธน.	(ทรัพย์อันประเสริฐ,	อริยทรัพย์)
 ๒. สุติฺติวิิธานุิ  จ  ติานุิ  อริยธนุานุิ  จาติิ  สุติฺติวิิธอริยธนุานุิ. (สุติฺติวิิธ + อริยธนุ) วิิเสุสุนุ-
บุพุพุบทฺกุัมมธารยสุมาสุ
	 	 สตฺตวิธานิ		จ	อ.อันมีอย่างเจ็ด	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันมีอย่างเจ็ด	ท.	เหล่านั้น		อริยธนานิ		 
จ	 เป็นทรัพย์อันประเสริฐด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 สตฺตวิธอริยธนานิ	 ชื่อว่าสตฺตวิธอริยธน.	 (ทรัพย์อัน
ประเสริฐมี	๗	อย่าง,	อริยทรัพย์มี	๗	อย่าง)		

อนฺตรามคฺโค

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มคฺคสฺส		อนฺตรา		อนฺตรามคฺโค.	(อนฺตรา	+	มคฺค)
	 อนฺตรา	ในระหว่าง		มคฺคสฺส	แห่งหนทาง		อนฺตรามคฺโค	ชื่อว่าอนฺตรามคฺค.	(ระหว่างทาง)

วจนปฺปฏิวจนํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วจนญฺจ		ปฏิวจนญฺจ		วจนปฏิวจนํ.	(วจน	+	ปฏิวจน)
	 วจนํ		จ	อ.คําด้วย		ปฏิวจนํ		จ	อ.คําตอบด้วย		วจนปฏิวจนํ	ชื่อว่าวจนปฏิวจน.	(คําและคําตอบ)
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ตาทิสา

	 เป็นกัมมรูป,	กัมมสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตุมฺเห		วิย		ทิสฺสนฺตีติ		ตาทิสา,		ชนา.	(ตุมฺหสทฺทูปปท	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	การเห็น	
+	กฺวิปัจจัย)
	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		ทิสฺสนฺติ	ย่อมถูกเห็น		ตุมฺเห		วิย	ราวกะ	อ.ท่าน		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		
ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		ตาทิสา	ชื่อว่าตาทิส,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้เช่นกับท่าน)		

กตปฺปฏิสมฺโมทโน

	 เป็นจตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 กุโติ  ปฺฏฺิสุมฺโมทฺโนุ  ยสฺุสุ  โสุ  กุติปฺฺปฺฏฺิสุมฺโมทฺโนุ,  สุุปฺฺปฺพุุทฺฺโธ. (กุติ + ปฺฏฺิสุมฺโมทฺนุ)
	 ปฏิสมฺโมทโน	 อ.ความบันเทิงเพร้อมเฉพาะ	 	 (สตฺถารา)	 	 กโต	 อันพระศาสดา	 ทรงกระทําแล้ว		
ยสฺส	 	 (สุปฺปพุทฺธสฺส)	 แก่สุปปพุทธะใด	 	 (อตฺถิ)	 มีอยู่,	 	 โส	 	 (สุปฺปพุทฺโธ)	 อ.สุปปพุทธะนั้น	 	 กตปฺ- 
ปฏิสมฺโมทโน	ชื่อว่ากตปฺปฏิสมฺโมทน,	 ได้แก่สุปปพุทธะ.	 (ผู้มีความบันเทิงพร้อมเฉพาะที่พระศาสดาทรงทํา
แล้ว)

อจิรปกฺกนฺโต

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อจิรํ  ปฺกฺุกุนฺุโติ  อจิรปฺกฺุกุนฺุโติ,  สุุปฺฺปฺพุุทฺฺโธ. (อจิร + ปฺกฺุกุนฺุติ)
	 สุปฺปพุทฺโธ	อ.สุปปพุทธะ		ปกฺกนฺโต	หลีกไปแล้ว	 	อจิรํ	 สิ้นกาลไม่นาน		อจิรปกฺกนฺโต	 ชื่อว่า 
อจิรปกฺกนฺต,	ได้แก่สุปปพุทธะ.	(ผู้หลีกไปไม่นาน)

ตรุณวจฺฉา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพหีิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตรุโณ		วจฺโฉ		ยสฺสา		สา		ตรุณวจฺฉา,		คาวี.	(ตรุณ	+	วจฺฉ)
	 วจฺโฉ	อ.ลูก		ตรุโณ	อ่อน		ยสฺสา		(คาวิยา)	ของแม่โคใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		สา		(คาวี)	อ.แม่
โคนั้น		ตรุณวจฺฉา	ชื่อว่าตรุณวจฺฉา,	ได้แก่แม่โค.	(ตัวมีลูกอ่อน)
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กหาปณสหสฺสํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กหาปณานํ		สหสฺสํ		กหาปณสหสฺสํ.	(กหาปณ	+	สหสฺส)
	 สหสฺสํ	อ.พัน		กหาปณานํ	แห่งกหาปณะ	ท.		กหาปณสหสฺสํ	ชื่อว่ากหาปณสหสฺส.	(กหาปณะ
หนึ่งพัน)

ปสาธนภณฺฑํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปสาธนญฺจ		ตํ		ภณฺฑญฺจาติ		ปสาธนภณฺฑํ.	(ปสาธน	+	ภณฺฑ)
	 ปสาธนํ		จ	อ.อันเป็นเครื่องประดับด้วย		ตํ	อ.อันเป็นเครื่องประดับนั้น		ภณฺฑํ		จ	เป็นภัณฑะ
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปสาธนภณฺฑํ	ชื่อว่าปสาธนภณฺฑ.	(ภัณฑะที่เป็นเครื่องประดับ)

นิลฺลชฺชา

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิคฺคตา		ลชฺชา		เยหิ		เต		นิลฺลชฺชา,		ชนา.	(นิ	+	ลชฺชา)
	 ลชฺชา	อ.ความละอาย		นิคฺคตา	ออกไปแล้ว		เยหิ		(ชเนหิ)	จากชน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,				
เต		(ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		นิลฺลชฺชา	ชื่อว่านิลฺลชฺช,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(มีความละอายออกแล้ว,	ไม่มี
ความละอาย)

กตฺตพฺพยุตฺตกํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 กุติฺติพฺุพุสฺุสุ  ยุติฺติกุํ  กุติฺติพฺุพุยุติฺติกุํ,  กุมฺมํ. (กุติฺติพฺุพุ + ยุติฺติกุ)
	 (กมฺมํ)	อ.กรรม		ยุตฺตกํ	อันควรแล้ว		(อตฺตนา)		กตฺตพฺพสฺส		(กมฺมสฺส)	แก่กรรม	อันตน	พึง
กระทํา		กตฺตพฺพยุตฺตกํ	ชื่อว่ากตฺตพฺพยุตฺตก,	ได้แก่กรรม.	(อันควรแก่กรรมที่ตนควรทํา)

กาลกิริยา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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 กุาลํ  กุิริยา  กุาลกุิริยา. (กุาล + กุิริยา)
	 กิริยา	อ.การกระทํา		กาลํ	ซึ่งกาละ		กาลกิริยา	ชื่อว่ากาลกิริยา.	(การทํากาละ,	เสียชีวิต)

กุฏฺ€ิภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 กุุฏฺฺ€ิิสฺุสุ  ภาโวิ  กุุฏฺฺ€ิิภาโวิ. (กุุฏฺฺ€ิิ + ภาวิ) ฉัฏฺฐีติัปฺปฺุริสุสุมาสุ
	 ภาโว	อ.ความเป็น		กุฏฺ€ิสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคล	ผู้มีโรคเรื้อน		กุฏฺ€ิภาโว	ชื่อว่ากุฏฺ€ิภาว.	
(ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีโรคเรื้อน)	

อุปฺปนฺนภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อุปฺฺปฺนฺุนุสฺุสุ  ภาโวิ  อุปฺฺปฺนฺุนุภาโวิ. (อุปฺฺปฺนฺุนุ + ภาวิ)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		อุปฺปนฺนสฺส		(สุปฺปพุทฺธสฺส)	แห่งสุปปพุทธะ	ผู้เกิดแล้ว		อุปฺปนฺนภาโว	ชื่อว่า
อุปฺปนฺนภาว.	(ความที่สุปปพุทธะเป็นผู้เกิดแล้ว)

ทีฆรตฺตํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ทฺีฆา  จ  สุา  รติฺติิ  จาติิ  ทฺีฆรติฺติํ. (ทฺีฆา + รติฺติิ)
	 ทีฆํา		จ	อ.อันยาวนานด้วย		สา	อ.อันยาวนานนั้น		รตฺติ		จ	เป็นราตรีด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
ทฺีฆรติฺติํ ชื่อวิ่าทฺีฆรติฺติ. (ราติรีอันุยาวินุานุ, กุาลนุานุ)

วิปากาวเสโส

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 วิิปฺาโกุ  จ  โสุ  อวิเสุโสุ  จาติิ  วิิปฺากุาวิเสุโสุ. (วิิปฺากุ + อวิเสุสุ)
	 วิปาโก		จ	อ.วิบากด้วย		โส	อ.วิบากนั้น		อวเสโส		จ	เป็นวิบากอันเหลือลงด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		วิปากาวเสโส	ชื่อว่าวิปากาวเสส.	(วิบากอันเหลือลง)
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กุฏฺ€ิภาวปฺปตฺติ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. กุุฏฺฺ€ิิสฺุสุ  ภาโวิ  กุุฏฺฺ€ิิภาโวิ. (กุุฏฺฺ€ิิ + ภาวิ) ฉัฏฺฐีติัปฺปฺุริสุสุมาสุ
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		กุฏฺ€ิสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคล	ผู้มีโรคเรื้อน		กุฏฺ€ิภาโว	ชื่อว่า
กุฏฺ€ิภาว.	(ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีโรคเรื้อน)
 ๒. กุุฏฺฺ€ิิภาวิํ  ปฺติฺติิ  กุุฏฺฺ€ิิภาวิปฺฺปฺติฺติิ. (กุุฏฺฺ€ิิภาวิ + ปฺติฺติิ) ทฺุติิยาติัปฺปฺุริสุสุมาสุ
	 	 ปตฺติ	อ.การถึง		กุฏฺ€ิภาวํ	ซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้มีโรคเรื้อน		กุฏฺ€ิภาวปฺปตฺติ	ชื่อว่า
กุฏฺ€ิภาวปฺปตฺติ.	(การถึงความเป็นผู้มีโรคเรื้อน)

กฏุกวิปากํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 กุฏฺุโกุ  วิิปฺาโกุ  ยสฺุสุ  ติํ  กุฏฺุกุวิิปฺากุํ,  กุมฺมํ. (กุฏฺุกุ + วิิปฺากุ)
	 วิปาโก	อ.วิบาก		กฏุโก	อันเผ็ดร้อน		ยสฺส		(กมฺมสฺส)	แห่งกรรมใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ตํ		(กมฺมํ)	
อ.กรรมนั้น		กฏุกวิปากํ	ชื่อว่ากฏุกวิปาก,	ได้แก่กรรม.	(มีวิบากเผ็ดร้อน)	

กฏุกผลํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กฏุกํ		ผลํ		ยสฺส		ตํ		กฏุกผลํ,		กมฺมํ.	(กฏุก	+	ผล)
	 ผลํ	อ.ผล		กฏุกํ	อันเผ็ดร้อน		ยสฺส		(กมฺมสฺส)	แห่งกรรมใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ตํ		(กมฺมํ)	อ.กรรม
นั้น		กฏุกผลํ	ชื่อว่ากฏุกผล,	ได้แก่กรรม.	(มีผลเผ็ดร้อน)

อิธโลกตฺโถ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อิธโลเกุ  อติฺโถ  อิธโลกุติฺโถ. (อิธโลกุ + อติฺถ) 
	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อิธโลเก	ในโลกนี้		อิธโลกตฺโถ	ชื่อว่าอิธโลกตฺถ.	(ประโยชน์ในโลกนี้)
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ปรโลกตฺโถ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ปฺโร  จ  โสุ  โลโกุ  จาติิ  ปฺรโลโกุ. (ปฺร + โลกุ) วิิเสุสุนุบุพุพุบทฺกุัมมธารยสุมาสุ
	 	 ปโร		จ	อ.อื่นด้วย		โส	อ.อื่นนั้น		โลโก		จ	เป็นโลกด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปรโลโก	
ชื่อวิ่าปฺรโลกุ. (โลกุอื่นุ)
 ๒. ปฺรโลเกุ  อติฺโถ  ปฺรโลกุติฺโถ. (ปฺรโลกุ + อติฺถ) สุัติติมีติัปฺปฺุริสุสุมาสุ
	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		ปรโลเก	ในโลกอื่น		ปรโลกตฺโถ	ชื่อว่าปรโลกตฺถ.	(ประโยชน์ในโลกอื่น)

อชานนฺตา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 นุ  ชานุนฺุติา  อชานุนฺุติา,  ชนุา. (นุ + ชานุนฺุติ)
	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		ชานนฺตา	ผู้รู้อยู่		น	หามิได้		อชานนฺตา	ชื่อว่าอชานนฺต,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้
ไม่รู้อยู่)

ทุปฺปญฺญา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทุฏฺ€า		ปญฺญา		เยสนฺติ		ทุปฺปญฺญา,		ชนา.	(ทุ	+	ปญฺญา)
	 ปญฺญา	อ.ปัญญา		ทุฏฺ€า	อันโทษประทุษร้ายแล้ว		เยสํ		(ชนานํ)	ของชน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		ทุปฺปญฺญา	ชื่อว่าทุปฺปญฺญ,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	
(ผู้มีปัญญาทราม,	ผู้มีปัญญาไม่ดี)

อมิตฺตภูโต

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อมิติฺโติ  ภูโติ  อมิติฺติภูโติ,  เวิรี. (อมิติฺติ + ภูติ)
	 (เวรี)	อ.บุคคลผู้มีเวร		อมิตฺโต	เป็นอมิตร		ภูโต	เป็นแล้ว		อมิตฺตภูโต	ชื่อว่าอมิตฺตภูต,	ได้แก่
บุคคลผู้มีเวร.	(ผู้เป็นอมิตรเป็นแล้ว)
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ติขิณผลํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ติขิณํ		ผลํ		ยสฺส		ตํ		ติขิณผลํ,		กมฺมํ.	(ติขิณ	+	ผล)
	 ผลํ	อ.ผล		ติขิณํ	อันกล้าแข็ง		ยสฺส		(กมฺมสฺส)	แห่งกรรมใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ตํ		(กมฺมํ)	
อ.กรรมนั้น		ติขิณผลํ	ชื่อว่าติขิณผล,	ได้แก่กรรม.	(มีผลอันกล้าแข็ง)

ทุกฺขผลํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทุกฺขํ		ผลํ		ยสฺส		ตํ		ทุกฺขผลํ,		กมฺมํ.	(ทุกฺข	+	ผล)
	 ผลํ	อ.ผล		ทุกฺขํ	อันนํามาซึ่งความทุกข์		ยสฺส		(กมฺมสฺส)	แห่งกรรมใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ตํ		
(กมฺมํ)	อ.กรรมนั้น		ทุกฺขผลํ	ชื่อว่าทุกฺขผล,	ได้แก่กรรม.	(มีผลนํามาซึ่งความทุกข์)

โสตาปตฺติผลาทีนิ 

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

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

	 โสตาปตฺติผลํ	อ.โสดาปัตติผล		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(อริยผลานํ)	แห่งอริยผล	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	

มีอยู่,		ตานิ		 (อริยผลานิ)	อ.อริยผล	ท.	 เหล่านั้น		โสตาปตฺติผลาทีนิ	ชื่อว่าโสตาปตฺติผลาทิ,	ได้แก่อริยผล 

ทั้งหลาย.	(มีโสดาปัตติผลเป็นต้น)

 



๘. กสกวตฺถุ ฯ [๕๒]

กสกวตฺถุ  (มยา  วุจฺจเต) ฯ

กสกวตฺถุ อ.เรื่องแห่งชาวนา

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

กสกวตฺถุ วุตตกัมมะใน วุจฺจเตๆ อาขยาตบทกัมมวาจก

มยา อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจเต ฯ

๘. เรื่องชาวนา

๑. “น  ตํ  กมฺมํ  กตํ  สาธูติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  เอกํ  กสกํ 

อารพฺภ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  เอกํ  กสกํ  อารพฺภ  “น  ตํ  กมฺมํ  กตํ  สาธูติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  กเถสิ ฯ  

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมื่อประทับ  เชตวเน ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน   

อารพฺภ ทรงปรารภ  กสกํ ซึ่งชาวนา  เอกํ คนหนึ่ง  กเถสิ ตรัสแล้ว  อิมํ  ธมฺมเทสนํ 

ซึ่งพระธรรมเทศนานี้  “น  ตํ  กมฺมํ  กตํ  สาธูติ ว่า “น  ตํ  กมฺมํ  กตํ  สาธุ” ดังนี้ 

เป็นต้น ฯ 

 พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภชาวนาคนหนึ่ง ตรัส

พระธรรมเทศนานี้ว่า “น  ตํ  กมฺมํ  กตํ  สาธุ” ดังนี้เป็นต้น 

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “น  ตํ  กมฺมํ  กตํ  สาธุ” สรูปะใน  

อิติๆ ศัพท์ อาทยัตถะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ อวุตตกัมมะใน 

กเถสิ  เชตวเน วิสยาธาระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  เอกํ วิเสสนะของ 

กสกํๆ อวุตตกัมมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกิริยาใน กเถสิ ฯ

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

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

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

................................................................................................................................
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๒. โส  กิร  สาวตฺถิโต  อวิทูเร  เอกํ  เขตฺตํ  กสติ ฯ

 โส  กิร  (กสโก)  สาวตฺถิโต  อวิทูเร  เอกํ  เขตฺตํ  กสติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  โส  (กสโก) อ.ชาวนานั้น  กสติ ย่อมไถ  เขตฺตํ ซึ่งนา  เอกํ แห่งหนึ่ง   

อวิทูเร ในที่ไม่ไกล  สาวตฺถิโต จากเมืองสาวัตถี ฯ

 ได้ยินว่า ชาวนานั้นย่อมไถนาแห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลจากตัวเมืองสาวัตถี

 กิร อนุสสวนัตถะ  โส วิเสสนะของ กสโกๆ สุทธกัตตาใน กสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

สาวตฺถิโต อปาทานใน อวิทูเรๆ วิสยาธาระใน กสติ  เอกํ วิเสสนะของ เขตฺตํ อวุตต- 

กัมมะใน กสติ ฯ    

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

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

๒. โจรา  อุทกนิทฺธมเนน  นครํ  ปวิสิตฺวา  เอกสฺมึ  อฑฺฒกุเล  อุมฺมงฺคํ  ภินฺทิตฺวา   

ปวิสิตฺวา  พหํุ  หิร�ฺ�สุวณฺณํ  คเหตฺวา  อุทกนิทฺธมเนเนว  นิกฺขมึสุ ฯ  

 โจรา อ.โจร ท.  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  นครํ สู่พระนคร  อุทกนิทฺธมเนน โดยช่องเป็น

ที่ไขออกซึ่งนํ้า  ภินฺทิตฺวา ทําลายแล้ว  อุมฺมงฺคํ ซึ่งอุโมงค์  อฑฺฒกุเล ในตระกูลอัน

มั่งคั่ง  เอกสฺมึ ตระกูลหนึ่ง  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  หิร�ฺ�- 

สุวณฺณํ ซึ่งเงินและทอง  พหุํ มาก  นิกฺขมึสุ ออกไปแล้ว  อุทกนิทฺธมเนน  เอว โดย

ช่องเป็นที่ไขออกซึ่งนํ้านั่นเทียว ฯ

 พวกโจรพากันเข้าพระนครทางช่องไขนํ้าออก ทําลายอุโมงค์ที่ตระกูลมั่งคั่งตระกูลหนึ่ง 

แล้วถือเอาเงินและทองจํานวนมาก แล้วพากันออกทางช่องไขนํ้าออกนั่นแหละ

 โจรา สุทธกัตตาใน นิกฺขมึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุทกนิทฺธมเนน ตติยาวิเสสนะใน 

ปวิสิตฺวา  นครํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ภินฺทิตฺวา  เอกสฺมึ  

วิเสสนะของ อฑฺฒกุเลๆ วิสยาธาระใน อุมฺมงฺคํๆ อวุตตกัมมะใน ภินฺทิตฺวาๆ ปุพพกาล

กิริยาใน คเหตฺวา  พหุํ วิเสสนะของ หิร�ฺ�สุวณฺณํๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน นิกฺขมึสุ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อุทกนิทฺธมเนน  ๆ ตติยาวิเสสนะใน 

นิกฺขมึสุ ฯ 

 ................................................................................................................................
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๓. เอโก  โจโร  เต ว�ฺเจตฺวา  เอกํ  สหสฺสตฺถวิกํ  โอวฏฺฺฏฺิกายํ  กตฺวา  ตํ  เขตฺตํ   

คนฺตฺวา  เตหิ  สทฺธึ  ภณฺฑํ  ภาเชตฺวา  อาทาย  คจฺฉนฺโต  โอวฏฺฺฏฺิกโต  ปตมานํ 

สหสฺสตฺถวิกํ  น  สลฺลกฺเขสิ ฯ

 เอโก  โจโร  เต  (โจเร)  ว�ฺเจตฺวา  เอกํ  สหสฺสตฺถวิกํ  โอวฏฺฺฏฺิกายํ  กตฺวา  ตํ  เขตฺตํ  คนฺตฺวา   

เตหิ  (โจเรหิ)  สทฺธึ  ภณฺฑํ  ภาเชตฺวา  อาทาย  คจฺฉนฺโต  โอวฏฺฺฏฺิกโต  ปตมานํ  สหสฺสตฺถวิกํ  น  

สลฺลกฺเขสิ ฯ  

 โจโร อ.โจร  เอโก คนหนึ่ง  ว�ฺเจตฺวา ลวงแล้ว  เต  (โจเร) ซึ่งโจร ท. เหล่านั้น   

กตฺวา กระทําแล้ว  สหสฺสตฺถวิกํ ซึ่งถุงอันเต็มแล้วด้วยพันแห่งทรัพย์   เอกํ ถุงหนึ่ง  

โอวฏฺฏิกายํ ในเกลียวผ้า  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ตํ  เขตฺตํ สู่นานั้น  ภาเชตฺวา แบ่งแล้ว  

ภณฺฑํ ซึ่งสิ่งของ  สทฺธึ กับ  เตหิ  (โจเรหิ) ด้วยโจร ท. เหล่านั้น  อาทาย ถือเอาแล้ว  

คจฺฉนฺโต ไปอยู่  น  สลฺลกฺเขสิ ไม่กําหนดแล้ว  สหสฺสตฺถวิกํ ซึ่งถุงอันเต็มแล้วด้วย

พันแห่งทรัพย์  ปตมานํ อันตกไปอยู่  โอวฏฺฏิกโต จากเกลียวผ้า ฯ

 โจรคนหนึ่งลวงพวกโจรเหล่านั้นทําถุงท่ีบรรจุทรัพย์มูลค่าหนึ่งพันถุงหนึ่งไว้ท่ีเกลียว

ผ้า ไปสู่นานั้น แบ่งสิ่งของกับพวกโจรเหล่านั้น ถือเอา แล้วเดินทางไป ไม่กําหนดถุงที่

บรรจุทรัพย์หนึ่งพันที่ตกจากเกลียวผ้า 

 เอโก วิเสสนะของ โจโรๆ สุทธกัตตาใน สลฺลกฺเขสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต วิเสสนะ

ของ โจเรๆ อวุตตกัมมะใน ว�ฺเจตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  เอกํ วิเสสนะของ 

สหสฺสตฺถวิกํๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวา  โอวฏฺฺฏฺิกายํ วิสยาธาระใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน คนฺตฺวา  ตํ วิเสสนะของ เขตฺตํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

ภาเชตฺวา  เตหิ วิเสสนะของ โจเรหิๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน  

ภาเชตฺวา  ภณฺฑํ อวุตตกัมมะใน ภาเชตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาทายๆ สมาน-

กาลกิริยาใน คจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ โจโร  โอวฏฺฺฏฺิกโต อปาทานใน ปตมานํๆ  

วิเสสนะของ สหสฺสตฺถวิกํๆ อวุตตกัมมะใน สลฺลกฺเขสิ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน สลฺลกฺเขสิ ฯ

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

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

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

 ................................................................................................................................
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๔. ตํทิวสํ  สตฺถา  ปจฺจูสสมเย  โลกํ  โอโลเกนฺโต  ตํ  กสกํ  อตฺตโน  �าณชาลสฺส  อนฺโต  

ปวิฏฺฺ�ํ  ทิสฺวา  “กินฺนุ  โข  ภวิสฺสตีติ  อุปธาเรนฺโต  อิทํ  อทฺทส  “อยํ  กสโก  ปาโตว   

กสิตํุ  คมิสฺสติ,  ภณฺฑสามิกาปิ  โจรานํ  อนุปทํ  คนฺตฺวา  สหสฺสตฺถวิกํ  ตสฺส  เขตฺเต 

ทิสฺวา  เอตํ  คณฺหิสฺสนฺติ,  มํ  �เปตฺวา  ตสฺส  อ�ฺโ�  สกฺขิ  นาม  น  ภวิสฺสติ;   

โสตาปตฺติมคฺคสฺส  อุปนิสฺสโยปิสฺส  อตฺถิ,  ตตฺถ  มยา  คนฺตํุ  วฏฺฺฏฺตีติ ฯ

 ตํทิวสํ  สตฺถา  ปจฺจูสสมเย  โลกํ  โอโลเกนฺโต  ตํ  กสกํ  อตฺตโน  �าณชาลสฺส  อนฺโต  

ปวิฏฺฺ�ํ  ทิสฺวา  “กินฺนุ  โข  ภวิสฺสตีติ  อุปธาเรนฺโต  อิทํ  (การณํ)  อทฺทส  “อยํ  กสโก  ปาโตว   

กสิตํุ  คมิสฺสติ,  ภณฺฑสามิกาปิ  โจรานํ  อนุปทํ  คนฺตฺวา  สหสฺสตฺถวิกํ  ตสฺส  (กสกสฺส)  เขตฺเต   

ทิสฺวา  เอตํ  (กสกํ)  คณฺหิสฺสนฺติ,  มํ  �เปตฺวา  ตสฺส  (กสกสฺส)  อ�ฺโ�  (ปุคฺคโล)  สกฺขิ  นาม  น  

ภวิสฺสติ;  โสตาปตฺติมคฺคสฺส  อุปนิสฺสโยปิ  อสฺส  (กสกสฺส)  อตฺถิ,  ตตฺถ  (ฅาเน)  มยา  คนฺตํุ   

วฏฺฺฏฺตีติ ฯ

 ตํทิวสํ ในวันนั้น  สตฺถา อ.พระศาสดา  โอโลเกนฺโต ทรงตรวจดูอยู่  โลกํ ซึ่งโลก   

ปจฺจูสสมเย ในสมัยเป็นที่ขจัดเสียเฉพาะซึ่งความมืด  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  ตํ  กสกํ 

ซึ่งชาวนานั้น  ปวิฏฺ�ํ ผู้เข้าไปแล้ว  อนฺโต ในภายใน  �าณชาลสฺส แห่งข่ายคือพระ

ญาณ  อตฺตโน ของพระองค์  อุปธาเรนฺโต ทรงใคร่ครวญอยู่  อิติ ว่า  “กินฺนุ  โข 

อ.อะไรหนอแล  ภวิสฺสติ จักมี”  อิติ ดังนี้  อทฺทส ได้ทรงเห็นแล้ว  อิทํ  (การณํ) ซึ่ง

เหตุนี้  อิติ ว่า  “อยํ  กสโก อ.ชาวนานี้  คมิสฺสติ จักไป  กสิตุํ เพื่ออันไถ  ปาโตว ใน

เวลาเช้าเทียว,  ภณฺฑสามิกาปิ แม้ อ.เจ้าของแห่งสิ่งของ ท.  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อนุปทํ 

สู่รอยเท้าตาม  โจรานํ ของโจร ท.  ทิสฺวา เห็นแล้ว  สหสฺสตฺถวิกํ ซึ่งถุงอันเต็มแล้ว

ด้วยพันแห่งทรัพย์  เขตฺเต ในนา  ตสฺส  (กสกสฺส) ของชาวนานั้น  คณฺหิสฺสนฺติ  

จักจับ  เอตํ  (กสกํ) ซึ่งชาวนานั่น,  อ�ฺโ�  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลอื่น  �เปตฺวา เว้น  มํ 

ซึ่งเรา  สกฺขิ  นาม ชื่อว่าเป็นพยาน  ตสฺส  (กสกสฺส) ของชาวนานั้น  น  ภวิสฺสติ จัก

ไม่มี,  อุปนิสฺสโยปิ แม้ อ.อุปนิสัย  โสตาปตฺติมคฺคสฺส แห่งโสดาปัตติมรรค   อสฺส   

(กสกสฺส) ของชาวนานั้น  อตฺถิ มีอยู่,  ตตฺถ  (ฅาเน)  มยา  คนฺตุํ อ.อัน -อันเรา -ไป 

ในที่นั้น  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในวันนั้น พระศาสดาทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้สว่าง ทรงเห็นชาวนานั้นเข้าไปภายใน

ข่ายคือพระญาณของพระองค์ ทรงใคร่ครวญอยู่ว่า “จักมีเหตุอะไรหนอแล” ดังนี้ ได้
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ทรงเห็นเหตุนี้ว่า “ชาวนานี้จักไปเพื่อไถแต่เช้าตรู่, แม้เจ้าของสิ่งของทั้งหลายไปตาม

รอยเท้าของพวกโจร เห็นถุงบรรจุทรัพย์หนึ่งพันในนาของชาวนานั้น แล้วจักจับชาวนา

นั่น, บุคคลอื่นเว้นเรา ชื่อว่าจักเป็นพยานของชาวนานั้น ไม่มี, แม้อุปนิสัยแห่งโสดา-

ปัตติมรรคของชาวนานั้น ก็มีอยู่, การที่เราไปในที่นั้น ย่อมควร” ดังนี้

 ตํทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน อทฺทส  สตฺถา สุทธกัตตาใน อทฺทสๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ปจฺจูสสมเย กาลสัตตมีใน โอโลเกนฺโต  โลกํ อวุตตกัมมะใน โอโลเกนฺโตๆ อัพภันตร-

กิริยาของ สตฺถา  ตํ วิเสสนะของ กสกํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  อตฺตโน สามีสัมพันธะ

ใน �าณชาลสฺส สามีสัมพันธะใน อนฺโตๆ วิสยาธาระใน ปวิฏฺฺ�ํๆ วิเสสนะของ กสกํ   

ทิสฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อุปธาเรนฺโต  “กึ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

นุศัพท์ สังกัปปัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อุปธาเรนฺโตๆ 

อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  อิทํ วิเสสนะของ การณํๆ อวุตตกัมมะใน อทฺทส  “อยํ  

วิเสสนะของ กสโกๆ สุทธกัตตาใน คมิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ ปาโตๆ กาลสัตตมีใน คมิสฺสติ  กสิตุํ ตุมัตถสัมปทานใน คมิสฺสติ,  อปิ

ศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ภณฺฑสามิกาๆ สุทธกัตตาใน คณฺหิสฺสนฺติๆ อาขยาตบท 

กัตตุวาจก  โจรานํ สามีสัมพันธะใน อนุปทํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพ- 

กาลกิริยาใน ทิสฺวา  สหสฺสตฺถวิกํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  ตสฺส วิเสสนะของ กสกสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน เขตฺเตๆ วิสยาธาระใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คณฺหิสฺสนฺติ  เอตํ  

วิเสสนะของ กสกํๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหิสฺสนฺติ,  อ�ฺโ� วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธ-

กัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มํ อวุตตกัมมะใน �เปตฺวาๆ วิเสสนะของ 

ปุคฺคโล  ตสฺส วิเสสนะของ กสกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สกฺขิ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะ

เข้ากับ สกฺขิๆ วิกติกัตตาใน ภวิสฺสติ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน ภวิสฺสติ,  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ อุปนิสฺสโยๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

โสตาปตฺติมคฺคสฺส สามีสัมพันธะใน อุปนิสฺสโย  อสฺส วิเสสนะของ กสกสฺสๆ สามี- 

สัมพันธะใน โสตาปตฺติมคฺคสฺส,  คนฺตุํ ตุมัตถสัมปทานใน วฏฺฺฏฺติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ตตฺถ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน คนฺตุํ  มยา อนภิหิตกัตตาใน คนฺตุํ”  

อิติศัพท์ อาการะใน อทฺทส ฯ

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

 ................................................................................................................................
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๕. โสปิ  กสโก  ปาโตว  กสิตํุ  คโต ฯ  

 โสปิ  กสโก อ.ชาวนาแม้นั้น  คโต ไปแล้ว  กสิตุํ เพื่ออันไถ  ปาโตว ในเวลาเช้า 

เทียว ฯ

 แม้ชาวนานั้น ก็ไปเพื่อไถนาแต่เช้าตรู่

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ โสๆ วิเสสนะของ กสโกๆ สุทธกัตตาใน คโตๆ กิตบท-

กัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปาโตๆ กาลสัตตมีใน คโต  กสิตุํ ตุมัตถสัมปทาน

ใน คโต ฯ

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

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

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

๖. สตฺถา  อานนฺทตฺเถเรน  ปจฺฉาสมเณน  ตตฺถ  อคมาสิ ฯ

 สตฺถา  อานนฺทตฺเถเรน  ปจฺฉาสมเณน  ตตฺถ  (ฅาเน)  อคมาสิ ฯ  

 สตฺถา อ.พระศาสดา  อานนฺทตฺเถเรน มีพระอานนท์ผู้เถระ  ปจฺฉาสมเณน ผู้เป็น

ปัจฉาสมณะ  อคมาสิ ได้เสด็จไปแล้ว  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น ฯ

 พระศาสดามีพระอานนทเถระเป็นปัจฉาสมณะ ได้เสด็จไปในที่นั้น

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อานนฺทตฺเถเรน อิตถัมภูตะของ 

สตฺถา  ปจฺฉาสมเณน วิเสสนะของ อานนฺทตฺเถเรน  ตตฺถ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยา-

ธาระใน อคมาสิ ฯ  

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

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

๗. กสโก  สตฺถารํ  ทิสฺวา  คนฺตฺวา  ภควนฺตํ  วนฺทิตฺวา  ปุน  กสิตํุ  อารภิ ฯ  

 กสโก อ.ชาวนา  ทิสฺวา เห็นแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  คนฺตฺวา ไปแล้ว  วนฺทิตฺวา 

ถวายบังคมแล้ว  ภควนฺตํ ซึ่งพระผู้มีพระภาค  อารภิ เริ่มแล้ว  กสิตุํ เพื่ออันไถ  ปุน 

อีก ฯ 

 ชาวนาเห็นพระศาสดา ไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้วเริ่มเพื่อจะไถอีกครั้ง
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 กสโก สุทธกัตตาใน อารภิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิตฺวา  ภควนฺตํ อวุตตกัมมะใน  

วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อารภิ  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน อารภิ  กสิตุํ ตุมัตถ-

สัมปทานใน อารภิ ฯ

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

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

๘. สตฺถา  เตน  สทฺธึ  กิ�ฺจิ  อวตฺวา  สหสฺสตฺถวิกาย  ปติตฏฺฺ�านํ  คนฺตฺวา  ตํ  ทิสฺวา   

อานนฺทตฺเถรํ  อาห  “ปสฺส  อานนฺท  อาสีวิโสติ ฯ  

 สตฺถา  เตน  (กสเกน)  สทฺธึ  กิ�ฺจิ  (วจนํ)  อวตฺวา  สหสฺสตฺถวิกาย  ปติตฏฺฺ�านํ  คนฺตฺวา  ตํ   

(ถวิกํ)  ทิสฺวา  อานนฺทตฺเถรํ  อาห  “(ตฺวํ)  ปสฺส  อานนฺท  อาสีวิโสติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  อวตฺวา ไม่ตรัสแล้ว  (วจนํ) ซึ่งพระดํารัส  กิ�ฺจิ อะไรๆ  สทฺธึ 

กับ  เตน  (กสเกน) ด้วยชาวนานั้น  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  ปติตฏฺ�านํ สู่ที่เป็นที่

ตกไป  สหสฺสตฺถวิกาย แห่งถุงอันเต็มแล้วด้วยพันแห่งทรัพย์  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  ตํ   

(ถวิกํ) ซึ่งถุงนั้น  อาห ตรัสแล้ว  อานนฺทตฺเถรํ กะพระอานนท์ผู้เถระ  อิติ ว่า   

“อานนฺท ดูก่อนอานนท์  (ตฺวํ) อ.เธอ  ปสฺส จงดู  อาสีวิโส อ.อสรพิษ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาไม่ตรัสพระดํารัสอะไรๆ กับชาวนานั้นเลย เสด็จไปยังที่ตกของถุงที่บรรจุ

ทรัพย์หนึ่งพัน ทรงเห็นถุงนั้น แล้วตรัสกับพระอานนทเถระว่า “ดูก่อนอานนท์ เธอจงดู 

อสรพิษ” ดังนี้ 

   สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตน วิเสสนะของ กสเกนๆ สหัตถ-

ตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน อวตฺวา  กิ�ฺจิ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน 

อวตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  สหสฺสตฺถวิกาย สามีสัมพันธะใน ปติตฏฺฺ�านํๆ 

สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทิสฺวา  ตํ วิเสสนะของ ถวิกํๆ  

อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  อานนฺทตฺเถรํ อกถิตกัมมะใน อาห  

“อานนฺท อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ปสฺสๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาสีวิโส ลิงคัตถะ”  

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

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



614 ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓ [๕.พาล

๙. “ปสฺสามิ  ภนฺเต  โฆรวิโสติ ฯ   

  (อานนฺทตฺเถโร)  “(อหํ)  ปสฺสามิ  ภนฺเต  โฆรวิโสติ  (อาห) ฯ

 (อานนฺทตฺเถโร) อ.พระอานนท์ผู้เถระ  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ  อหํ อ.ข้าพระองค์  ปสฺสามิ ย่อมเห็น  โฆรวิโส อ.อสรพิษ”  อิติ  

ดังนี้ ฯ

 พระอานนทเถระกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ย่อมเห็น อสรพิษ”

 อานนฺทตฺเถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อหํ สุทธ-

กัตตาใน ปสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โฆรวิโส ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ

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

๑๐. กสโก  ตํ  กถํ  สุตฺวา   “มม  เวลาย  วา  อเวลาย  วา  จรณฏฺฺ�านเมตํ,  อาสีวิโส  กิเรตฺถ  

อตฺถีติ  จินฺเตตฺวา,  สตฺถริ  เอตฺตกํ  วตฺวา  ปกฺกนฺเต,  “มาเรสฺสามิ  นนฺติ  ปโตทยฏฺฺ�ึ  

อาทาย  คโต  สหสฺสตฺถวิกํ  ทิสฺวา  “อิมํ  สนฺธาย  สตฺถารา  กถิตํ  ภวิสฺสตีติ  ตํ  อาทาย  

นิวตฺโต  อพฺยตฺตตาย  ตํ  เอกมนฺเต  �เปตฺวา  ปํสุนา  ปฏฺิจฺฉาเทตฺวา  ปุน  กสิตํุ   

อารภิ ฯ 

 กสโก  ตํ  กถํ  สุตฺวา   “มม  เวลาย  วา  อเวลาย  วา  จรณฏฺฺ�านํ  (โหติ)  เอตํ  (�านํ),  อาสีวิโส  

กิร  เอตฺถ  (�าเน)  อตฺถีติ  จินฺเตตฺวา,  สตฺถริ  เอตฺตกํ  (วจนํ)  วตฺวา  ปกฺกนฺเต,  “(อหํ)   

มาเรสฺสามิ  นํ  (อาสีวิสํ)”  อิติ  (จินฺเตตฺวา)  ปโตทยฏฺฺ�ึ  อาทาย  คโต  สหสฺสตฺถวิกํ  ทิสฺวา  “(เอตํ  

วจนํ)  อิมํ  (ถวิกํ)  สนฺธาย  สตฺถารา  กถิตํ  ภวิสฺสตีติ  (จินฺเตตฺวา)  ตํ  (ถวิกํ)  อาทาย  นิวตฺโต  

(อตฺตโน)  อพฺยตฺตตาย  ตํ  (ถวิกํ)  เอกมนฺเต  �เปตฺวา  ปํสุนา  ปฏฺิจฺฉาเทตฺวา  ปุน  กสิตํุ   

อารภิ ฯ 

 กสโก อ.ชาวนา  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  กถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวนั้น  จินฺเตตฺวา คิด

แล้ว  อิติ ว่า  “เอตํ  (�านํ) อ.ที่นั่น  จรณฏฺ�านํ เป็นที่เที่ยวไป  มม ของเรา  เวลาย  

วา ในเวลาหรือ  อเวลาย  วา หรือว่าในสมัยมิใช่เวลา  (โหติ) ย่อมเป็น,  กิร ได้ยินว่า  

อาสีวิโส อ.อสรพิษ  อตฺถิ มีอยู่  เอตฺถ  (�าเน) ในที่นี้”  อิติ ดังนี้,  สตฺถริ ครั้นเมื่อพระ

ศาสดา  วตฺวา ตรัสแล้ว  เอตฺตกํ  (วจนํ) ซึ่งพระดํารัส มีประมาณเท่านี้  ปกฺกนฺเต 
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หลีกไปแล้ว,  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  นํ  (อาสีวิสํ) ยังอสรพิษนั้น  

มาเรสฺสามิ จักให้ตาย”  อิติ ดังนี้  อาทาย ถือเอาแล้ว  ปโตทยฏฺ�ึ ซึ่งด้ามแห่งปฏฺัก  

คโต ไปแล้ว  ทิสฺวา เห็นแล้ว  สหสฺสตฺถวิกํ ซึ่งถุงอันเต็มแล้วด้วยพันแห่งทรัพย์   

(จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(เอตํ  วจนํ) อ.พระดํารัสนั่น  สตฺถารา  กถิตํ เป็นพระ

ดํารัส อันพระศาสดา ตรัสแล้ว  สนฺธาย ทรงหมายเอา  อิมํ  (ถวิกํ) ซึ่งถุงนี้”  อิติ ดังนี้  

อาทาย ถือเอาแล้ว  ตํ  (ถวิกํ) ซึ่งถุงนั้น  นิวตฺโต กลับแล้ว  �เปตฺวา วางไว้แล้ว  ตํ  

(ถวิกํ) ซึ่งถุงนั้น  เอกมนฺเต ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง  (อตฺตโน)  อพฺยตฺตตาย เพราะ

ความที่แห่งตน เป็นผู้ไม่ฉลาด  ปฏิจฺฉาเทตฺวา กลบไว้แล้ว  ปํสุนา ด้วยดินร่วน  

อารภิ เริ่มแล้ว  กสิตุํ เพื่ออันไถ  ปุน อีก ฯ  

 ชาวนาฟังคํากล่าวนั้นแล้วคิดว่า “สถานที่นั่น เป็นที่เที่ยวไปของเราในเวลาหรือในสมัย

มิใช่เวลา, ได้ยินว่า มีอสรพิษอยู่ในที่นั่น” ดังนี้, เมื่อพระศาสดาตรัสพระดํารัสประมาณ

เท่านี้ แล้วก็เสด็จหลีกไป, คิดว่า “เราจักฆ่าอสรพิษนั้นให้ตาย” จึงถือเอาด้ามประตักไป 

เห็นถุงบรรจุทรัพย์หนึ่งพัน” คิดว่า “พระดํารัสนั่น พระศาสดาจักเป็นพระดํารัสที่ตรัส

หมายเอาถุงนี้” ดังนี้ แล้วถือเอาถุงนั้น กลับไป วางถุงนั้นไว้ ณ ที่สมควร เพราะตนเป็น

คนไม่ฉลาด แล้วกลบด้วยดินร่วน เริ่มเพื่อจะไถใหม่

 กสโก สุทธกัตตาใน อารภิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ กถํๆ อวุตต- 

กัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “เอตํ วิเสสนะของ �านํๆ สุทธกัตตาใน 

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน จรณ-  เวลาย ก็ดี  อเวลาย ก็ดี  

กาลสัตตมีใน จรณ-  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ เวลาย และอเวลาย  จรณฏฺฺ-

�านํ วิกติกัตตาใน โหติ,  กิร อนุสสวนัตถะ  อาสีวิโส สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เอตฺถ วิเสสนะของ �าเนๆ วิสยาธาระใน อตฺถิ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา,  สตฺถริ ลักขณะใน ปกฺกนฺเตๆ ลักขณกิริยา  

เอตฺตกํ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปกฺกนฺเต,  “อหํ 

เหตุกัตตาใน มาเรสฺสามิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  นํ วิเสสสนะของ อาสีวิสํๆ  

การิตกัมมะใน มาเรสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาทาย  

ปโตทยฏฺฺ�ึ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน คโตๆ วิเสสนะของ กสโก  

สหสฺสตฺถวิกํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “เอตํ วิเสสนะของ  
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วจนํๆ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะของ ถวิกํๆ อวุตต-

กัมมะใน สนฺธายๆ กิริยาวิเสสนะใน กถิตํ  สตฺถารา อนภิหิตกัตตาใน กถิตํๆ วิกติกัตตา

ใน ภวิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาทาย  ตํ วิเสสสนะ

ของ ถวิกํๆ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน นิวตฺโตๆ วิเสสนะของ กสโก  

อตฺตโน ภาวาทิสัมพันธะใน อพฺยตฺตตายๆ เหตุใน �เปตฺวา  ตํ วิเสสนะของ ถวิกํๆ  

อวุตตกัมมะใน �เปตฺวา  เอกมนฺเต วิสยาธาระใน �เปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปฏฺิจฺฉาเทตฺวา  ปํสุนา กรณะใน ปฏฺิจฺฉาเทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อารภิ  ปุน กิริยา- 

วิเสสนะใน อารภิ  กสิตุํ ตุมัตถสัมปทานใน อารภิ ฯ 

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

๑๑. มนุสฺสาปิ,  วิภาตาย  รตฺติยา,  เคเห  โจเรหิ  กตกมฺมํ  ทิสฺวา  ปทานุปทํ  คจฺฉนฺตา   

ตํ  เขตฺตํ  คนฺตฺวา  ตตฺถ  โจเรหิ  ภณฺฑสฺส  ภาชิตฏฺฺ�านํ  ทิสฺวา  กสกสฺส  ปทวล�ฺชํ   

อทฺทสํสุ ฯ

 มนุสฺสาปิ,  วิภาตาย  รตฺติยา,  เคเห  โจเรหิ  กตกมฺมํ  ทิสฺวา  ปทานุปทํ  คจฺฉนฺตา  ตํ  เขตฺตํ   

คนฺตฺวา  ตตฺถ  (�าเน) โจเรหิ  ภณฺฑสฺส  ภาชิตฏฺฺ�านํ  ทิสฺวา  กสกสฺส  ปทวล�ฺชํ  อทฺทสํสุ ฯ    

 มนุสฺสาปิ แม้ อ.มนุษย์ ท.  รตฺติยา ครั้นเมื่อราตรี  วิภาตาย สว่างแล้ว  ทิสฺวา  

เห็นแล้ว  โจเรหิ  กตกมฺมํ ซึ่งกรรม อันโจร ท. กระทําแล้ว  เคเห ในเรือน  คจฺฉนฺตา 

ไปอยู่  ปทานุปทํ สู่รอยเท้าภายหลังแห่งรอยเท้า  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ตํ  เขตฺตํ สู่นานั้น  

ทิสฺวา เห็นแล้ว  โจเรหิ  ภณฺฑสฺส  ภาชิตฏฺ�านํ ซึ่งที่ แห่งสิ่งของ อันโจร ท. แบ่งกัน

แล้ว  ตตฺถ  (�าเน) ในที่นั้น  อทฺทสํสุ ได้เห็นแล้ว  ปทวล�ฺชํ ซึ่งรอยแห่งเท้า   

กสกสฺส ของชาวนา ฯ 

 แม้พวกมนุษย์, เมื่อราตรีสว่างแล้ว, เห็นกรรมที่พวกโจรทําไว้ในเรือน ไปตามรอยเท้า 

ไปยังนานั้น เห็นที่ที่พวกโจรแบ่งสิ่งของในที่นั้น ได้เห็นรอยเท้าของชาวนา

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มนุสฺสาๆ สุทธกัตตาใน อทฺทสํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  

รตฺติยา ลักขณะใน วิภาตายๆ ลักขณกิริยา,  เคเห วิสยาธาระใน กต-  โจรเหิ อนภิหิต-

กัตตาใน กต-  กตกมฺมํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คจฺฉนฺตา  ปทานุปทํ 

สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ มนุสฺสา  ตํ วิเสสนะของ เขตฺตํๆ 

สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทิสฺวา   ตตฺถ วิเสสนะของ �าเนๆ 
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วิสยาธาระใน ทิสฺวา  โจเรหิ อนภิหิตกัตตาใน ภาชิต-  ภณฺฑสฺส สามีสัมพันธะใน  

ภาชิตฏฺฺ�านํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทฺทสํสุ  กสกสฺส สามี- 

สัมพันธะใน ปทวล�ฺชํ อวุตตกัมมะใน อทฺทสํสุ ฯ    

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

๑๒. เต  ตสฺส  ปทานุสาเรน  คนฺตฺวา  ถวิกาย  �ปิตฏฺฺ�านํ  ทิสฺวา  ปํสุํ  วิยูหิตฺวา  ถวิกํ   

อาทาย  “ตฺวํ  เคหํ  วิลุมฺปิตฺวา  เขตฺตํ  กสมาโน  วิย  วิจรสีติ  ตชฺเชตฺวา  ทณฺเฑน 

โปเถตฺวา  เนตฺวา  ร�ฺโ�  ทสฺสยึสุ ฯ  

 เต  (มนุสฺสา)  ตสฺส  (กสกสฺส)  ปทานุสาเรน  คนฺตฺวา  (กสเกน)  ถวิกาย  �ปิตฏฺฺ�านํ  ทิสฺวา  ปํสุํ  

วิยูหิตฺวา  ถวิกํ  อาทาย  “ตฺวํ  เคหํ  วิลุมฺปิตฺวา  เขตฺตํ  กสมาโน  วิย  วิจรสีติ  ตชฺเชตฺวา  ทณฺเฑน  

โปเถตฺวา  เนตฺวา  ร�ฺโ�  ทสฺสยึสุ ฯ

 เต  (มนุสฺสา) อ.มนุษย์ ท. เหล่านั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ปทานุสาเรน ตามแนวแห่งรอย

เท้า  ตสฺส  (กสกสฺส) ของชาวนานั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  (กสเกน)  ถวิกาย  �ปิตฏฺ�านํ  

ซึ่งที่ แห่งถุง อันชาวนา วางไว้แล้ว  วิยูหิตฺวา ขุ้ยแล้ว  ปํสุํ ซึ่งดินร่วน  อาทาย ถือเอา

แล้ว  ถวิกํ ซึ่งถุง  ตชฺเชตฺวา คุกคามแล้ว  อิติ ว่า  “ตฺวํ อ.เจ้า  วิลุมฺปิตฺวา ปล้นแล้ว  

เคหํ ซึ่งชาวบ้าน  กสมาโน  วิย ราวกะว่าไถอยู่  เขตฺตํ ซึ่งนา  วิจรสิ ย่อมเที่ยวไป”   

อิติ ดังนี้  โปเถตฺวา โบยแล้ว  ทณฺเฑน ด้วยท่อนไม้  เนตฺวา นําไปแล้ว  ทสฺสยึสุ 

แสดงแล้ว  ร�ฺโ� แก่พระราชา ฯ

 พวกมนุษย์เหล่านั้นไปตามรอยเท้าของชาวนานั้น เห็นสถานที่ที่ชาวนาเก็บถุงไว้ ขุ้ย

ดิน ถือเอาถุง ขู่ตระคอกว่า “เจ้าปล้นชาวบ้าน แล้วทําเป็นกําลังไถนาอยู่ ย่อมเที่ยวไป” 

แล้วตีด้วยท่อนไม้ นําไปแสดงแก่พระราชา 

   เต วิเสสนะของ มนุสฺสาๆ สุทธกัตตาใน ทสฺสยึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส  

วิเสสนะของ กสกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปทานุสาเรนๆ ตติยาวิเสสนะใน คนฺตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ทิสฺวา  กสเกน อนภิหิตกัตตาใน �ปิต-  ถวิกาย สามีสัมพันธะใน 

�ปิตฏฺฺ�านํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิยูหิตฺวา  ปํสุํ อวุตตกัมมะใน  

วิยูหิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาทาย  ถวิกํ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยา

ใน ตชฺเชตฺวา  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน วิจรสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เคหํ อวุตตกัมมะใน 

วิลุมฺปิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กสมาโน  เขตฺตํ อวุตตกัมมะใน กสมาโนๆ อัพภันตร-
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กิริยาของ ตฺวํ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ กสมาโน”  อิติศัพท์ อาการะใน ตชฺเชตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน โปเถตฺวา  ทณฺเฑน กรณะใน โปเถตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เนตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ทสฺสยึสุ  ร�ฺโ� สัมปทานใน ทสฺสยึสุ ฯ

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

๑๓. ราชา  ตํ  ปวตฺตึ  สุตฺวา  ตสฺส  วธํ  อาณาเปสิ ฯ 

 ราชา  ตํ  ปวตฺตึ  สุตฺวา  ตสฺส  (กสกสฺส)  วธํ  อาณาเปสิ ฯ 

 ราชา อ.พระราชา  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตํ  ปวตฺตึ ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่วนั้น   

อาณาเปสิ ทรงสั่งบังคับแล้ว  วธํ ซึ่งการฆ่า  ตสฺส  (กสกสฺส) ซึ่งชาวนานั้น ฯ

 พระราชาทรงสดับเรื่องราวนั้น ทรงสั่งบังคับให้ประหารชีวิตชาวนานั้น

 ราชา สุทธกัตตาใน อาณาเปสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ ปวตฺตึๆ  

อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาณาเปสิ  ตสฺส วิเสสนะของ กสกสฺสๆ 

ฉัฏฺฐีอวุตตกัมมะใน วธํๆ อวุตตกัมมะใน อาณาเปสิ ฯ

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

๑๔. ราชปุริสา  ตํ  ปจฺฉาพาหํุ  พนฺธิตฺวา  กสาหิ  ตาเลนฺตา  อาฆาตนํ  นยึสุ ฯ

 ราชปุริสา  ตํ  (กสกํ)  ปจฺฉาพาหํุ  (กตฺวา)  พนฺธิตฺวา  กสาหิ  ตาเลนฺตา  อาฆาตนํ  นยึสุ ฯ

 ราชปุริสา อ.ราชบุรุษ ท.  พนฺธิตฺวา ผูกแล้ว  ตํ  (กสกํ) ซึ่งชาวนานั้น  กตฺวา กระทํา  

ปจฺฉาพาหุํ ให้เป็นผู้มีแขนในภายหลัง  ตาเลนฺตา เฆี่ยนอยู่  กสาหิ ด้วยหวาย ท.  

นยึสุ นําไปแล้ว  อาฆาตนํ สู่ที่เป็นที่นํามาฆ่า ฯ

 พวกราชบุรุษผูกชาวนานั้นให้แขนไพล่หลัง แล้วใช้หวายทั้งหลายเฆี่ยน นําไปยังสถาน

ที่ประหารชีวิต

 ราชปุริสา สุทธกัตตาใน นยึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ กสกํๆ อวุตต-

กัมมะใน พนฺธิตฺวา  ปจฺฉาพาหุํ วิกติกัมมะใน กตฺวาๆ กิริยาวิเสสนะใน พนฺธิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ตาเลนฺตา  กสาหิ กรณะใน ตาเลนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ  

ราชปุริสา  อาฆาตนํ สัมปาปุณียกัมมะใน นยึสุ ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๕. โส  กสาหิ  ตาลิยมาโน  อ�ฺ�ํ  กิ�ฺจิ  อวตฺวา  “ปสฺส  อานนฺท  อาสีวิโสติ,  ปสฺสามิ   

ภนฺเต  โฆรวิโสติ  วทนฺโต  คจฺฉติ ฯ  

 โส  (กสโก  ราชปุริเสหิ)  กสาหิ  ตาลิยมาโน  อ�ฺ�ํ  กิ�ฺจิ  (วจนํ)  อวตฺวา  “(สตฺถา)  ‘(ตฺวํ)  ปสฺส   

อานนฺท  อาสีวิโสติ  (อาห),  อานนฺทตฺเถโร  ‘(อหํ)  ปสฺสามิ  ภนฺเต  โฆรวิโส  (อาสีวิโส)’  อิติ  

(อาห)”  อิติ  วทนฺโต  คจฺฉติ ฯ

 โส  (กสโก) อ.ชาวนานั้น  (ราชปุริเสหิ)  ตาลิยมาโน ผู้อันราชบุรุษ ท. เฆี่ยนอยู่   

กสาหิ ด้วยหวาย ท.  อวตฺวา ไม่กล่าวแล้ว  กิ�ฺจิ  (วจนํ) ซึ่งคําอะไรๆ  อ�ฺ�ํ อื่น   

วทนฺโต กล่าวอยู่  อิติ ว่า  “(สตฺถา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า   

‘อานนฺท ดูก่อนอานนท์  (ตฺวํ) อ.เธอ  ปสฺส จงดู  อาสีวิโส อ.อสรพิษ’  อิติ ดังนี้,  

(อานนฺทตฺเถโร) อ.พระอานนท์ผู้เถระ  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  ‘ภนฺเต ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ  (อหํ) อ.ข้าพระองค์  ปสฺสามิ ย่อมเห็น  (อาสีวิโส) อ.อสรพิษ  โฆร-

วิโส ตัวมีพิษกล้า’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  คจฺฉติ ย่อมไป ฯ

 ชาวนานั้น ถูกพวกราชบุรุษเฆี่ยนอยู่ด้วยหวายทั้งหลาย ไม่กล่าวคําอะไรๆ อื่นเลย 

กล่าวไปอยู่ว่า “พระศาสดาตรัสว่า ‘ดูก่อนอานนท์ เธอเห็นไหม อสรพิษ’ ดังนี้ พระ- 

อานนทเถระกราบทูลว่า ‘ข้าพระองค์ย่อมเห็นพระเจ้าข้า อสรพิษตัวมีพิษร้ายแรง” ดังนี้

 โส วิเสสนะของ กสโกๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ราชปุริเสหิ  

อนภิหิตกัตตาใน ตาลิยมาโน  กสาหิ กรณะใน ตาลิยมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ กสโก  

อ�ฺ�ํ ก็ดี  กิ�ฺจิ ก็ดี วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน อวตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

วทนฺโต  “สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘อานนฺท อาลปนะ  ตฺวํ 

สุทธกัตตาใน ปสฺสๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาสีวิโส ลิงคัตถะ’  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห,  อานนฺทตฺเถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘ภนฺเต อาลปนะ  อหํ 

สุทธกัตตาใน ปสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โฆรวิโส วิเสสนะของ อาสีวิโสๆ  

ลิงคัตถะ’  อิติศัพท์ อาการะใน อาห”  อิติศัพท์ อาการะใน วทนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ 

กสโก ฯ

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

๑๖. อถ  นํ  ราชปุริสา  “สตฺถุ  เจว  อานนฺทตฺเถรสฺส  จ  กถํ  กเถสิ,  กินฺนาเมตนฺติ   

ปุจฺฉิตฺวา,  “ราชานํ  ทฏฺฺ�ุํ  ลภมาโน  กเถสฺสามีติ  วุตฺเต,  ร�ฺโ�  สนฺติกํ  เนตฺวา  ร�ฺโ�  
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ตํ  ปวตฺตึ  กถยึสุ ฯ  

 อถ  นํ  (กสกํ)  ราชปุริสา  “(ตฺวํ)  สตฺถุ  เจว  อานนฺทตฺเถรสฺส  จ  กถํ  กเถสิ,  กึ  นาม  เอตํ   

(การณํ)”  อิติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “(อหํ)  ราชานํ  ทฏฺฺ�ุํ  ลภมาโน  กเถสฺสามีติ  (วจเน  เตน  กสเกน)   

วุตฺเต,  ร�ฺโ�  สนฺติกํ  เนตฺวา  ร�ฺโ�  ตํ  ปวตฺตึ  กถยึสุ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  ราชปุริสา อ.ราชบุรุษ ท.  ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  นํ  (กสกํ) ซึ่งชาวนานั้น  

อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  กเถสิ ย่อมกล่าว  กถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว  สตฺถุ  จ  เอว 

ของพระศาสดาด้วยนั่นเทียว  อานนฺทตฺเถรสฺส  จ ของพระอานนท์ผู้เถระด้วย,  เอตํ  

(การณํ) อ.เหตุนั่น  กึ  นาม ชื่ออะไร”  อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “(อหํ) 

อ.เรา  ลภมาโน เมื่อได้  ทฏฺ�ุํ เพื่ออันเฝ้า  ราชานํ ซึ่งพระราชา  กเถสฺสามิ จักบอก”  

อิติ ดังนี้  (เตน  กสเกน) อันชาวนานั้น  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  เนตฺวา นําไปแล้ว  สนฺติกํ 

สู่สํานัก  ร�ฺโ� ของพระราชา  กถยึสุ กราบทูลแล้ว  ตํ  ปวตฺตึ ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่ว

นั้น  ร�ฺโ� แก่พระราชา ฯ  

 ทีนั้น พวกราชบุรุษถามชาวนานั้นว่า “ท่านย่อมกล่าวคําของพระศาสดาและของพระ

อานนทเถระ, เหตุนั่น ชื่ออะไร?”, เมื่อชาวนาบอกว่า “เราเมื่อได้เฝ้าพระราชาจักบอก”, 

จึงนําไปยังสํานักของพระราชา แล้วกราบทูลเรื่องราวนั้นแด่พระราชา

 อถ กาลสัตตมี  ราชปุริสา สุทธกัตตาใน กถยึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ 

กสกํๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิตฺวา  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

สตฺถุ ก็ดี  อานนฺทตฺเถรสฺส ก็ดี สามีสัมพันธะใน กถํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ สอง

ศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ สตฺถุ และ อานนฺทตฺเถรสฺส  กถํ อวุตตกัมมะใน กเถสิ,  เอตํ 

วิเสสนะของ การณํๆ ลิงคัตถะ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ กึๆ ศัพท์ ปุจฉนัตถะ”  

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เนตฺวา  “อหํ สุทธกัตตาใน  

กเถสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ราชานํ อวุตตกัมมะใน ทฏฺฺ�ุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน 

ลภมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ อหํ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ  

ลักขณกิริยา  เตน วิเสสนะของ กสเกนๆ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  ร�ฺโ� สามีสัมพันธะ

ใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน เนตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กถยึสุ  ร�ฺโ� สัมปทาน

ใน กถยึสุ  ตํ วิเสสนะของ ปวตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน กถยึสุ ฯ 

 ................................................................................................................................
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๑๗. อถ  นํ  ราชา  “กสฺมา  เอวํ  กเถสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  

 อถ  นํ  (กสกํ)  ราชา  “(ตฺวํ)  กสฺมา  เอวํ  กเถสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  

 อถ ครั้งนั้น  ราชา อ.พระราชา  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  นํ  (กสกํ) ซึ่งชาวนานั้น  อิติ ว่า  

“(ตฺวํ) อ.เธอ  กเถสิ ย่อมกล่าว  เอวํ อย่างนี้  กสฺมา เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พระราชาตรัสถามชาวนานั้นว่า “เพราะเหตุอะไร เธอจึงกล่าวอย่างนี้”

 อถ กาลสัตตมี  ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ  

กสกํๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิ  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กสฺมา 

เหตุใน กเถสิ  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน กเถสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฉิ ฯ

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

๑๘. โสปิ  “นาหํ  เทว  โจโรติ  วตฺวา  กสนตฺถาย  นิกฺขนฺตกาลโต  ปฏฺฺ�าย  สพฺพํ  ตํ   

ปวตฺตึ  ร�ฺโ�  อาจิกฺขิ ฯ

 โสปิ  (กสโก)  “น  อหํ  เทว  โจโร  (อมฺหิ)”  อิติ  วตฺวา  กสนตฺถาย  นิกฺขนฺตกาลโต  ปฏฺฺ�าย  สพฺพํ  

ตํ  ปวตฺตึ  ร�ฺโ�  อาจิกฺขิ ฯ  

 โสปิ  (กสโก) อ.ชาวนาแม้นั้น  วตฺวา กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้

สมมุติเทพ  อหํ อ.ข้าพระองค์  โจโร เป็นโจร  (อมฺหิ) ย่อมเป็น  น หามิได้”  อิติ ดังนี้  

อาจิกฺขิ กราบทูลแล้ว  ตํ  ปวตฺตึ ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่วนั้น  สพฺพํ ทั้งปวง  ปฏฺ�าย 

จําเดิม  นิกฺขนฺตกาลโต แต่กาลเป็นที่ออกไปแล้ว  กสนตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การ

ไถ  ร�ฺโ� แก่พระราชา ฯ

 ชาวนาแม้นั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ ข้าพระองค์มิใช่เป็นโจร” ดังนี้ 

แล้วกราบทูลเรื่องราวนั้นทุกอย่างตั้งแต่ออกไปเพื่อต้องการไถแด่พระราชา

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ โสๆ วิเสสนะของ กสโกๆ สุทธกัตตาใน อาจิกฺขิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  “เทว อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ 

ปฏฺิเสธนัตถะ  โจโร วิกติกัตตาใน อมฺหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

อาจิกฺขิ  กสนตฺถาย สัมปทานใน นิกฺขนฺต-  นิกฺขนฺตกาลโต อปาทานใน ปฏฺฺ�ายๆ กิริยา-

วิเสสนะใน อาจิกฺขิ  สพฺพํ ก็ดี  ตํ ก็ดี วิเสสนะของ ปวตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน อาจิกฺขิ  

ร�ฺโ� สัมปทานใน อาจิกฺขิ ฯ  
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๑๙. ราชา  ตสฺส  กถํ  สุตฺวา  “อยํ  ภเณ  โลเก  อคฺคปุคฺคลํ  สตฺถารํ  สกฺขึ  อปทิสติ,  น   

ยุตฺตํ  เอตสฺส  โทสํ  อาโรเปตํุ,  อหเมตฺถ  กตฺตพฺพํ  ชานิสฺสามีติ  ตํ  อาทาย   

สายณฺหสมเย  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  สตฺถารํ  ปุจฺฉิ  “ภควา  กจฺจิ  ตุมฺเห   

อานนฺทตฺเถเรน  สทฺธึ  เอตสฺส  กสกสฺส  กสนฏฺฺ�านํ  คตาติ ฯ 

 ราชา  ตสฺส  (กสกสฺส)  กถํ  สุตฺวา  “อยํ  (กสโก)  ภเณ  โลเก  อคฺคปุคฺคลํ  สตฺถารํ  สกฺขึ  (กตฺวา)  

อปทิสติ,  น  ยุตฺตํ  (มยา)  เอตสฺส  (กสกสฺส)  โทสํ  อาโรเปตํุ,  อหํ  เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ  มยา)  กตฺตพฺพํ  

(กมฺมํ)  ชานิสฺสามีติ  (วตฺวา)  ตํ  (กสกํ)  อาทาย  สายณฺหสมเย  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  สตฺถารํ  

ปุจฺฉิ  “ภควา  กจฺจิ  ตุมฺเห  อานนฺทตฺเถเรน  สทฺธึ  เอตสฺส  กสกสฺส  กสนฏฺฺ�านํ  คตา  (อตฺถ)”   

อิติ ฯ 

 ราชา อ.พระราชา  สุตฺวา ทรงสดับแลว  กถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว  ตสฺส  (กสกสฺส) 

ของชาวนานั้น  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภเณ แน่ะพนาย  อยํ  (กสโก) อ.ชาวนานี้  

อปทิสติ ย่อมแสดงอ้าง  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  อคฺคปุคฺคลํ ผู้เป็นบุคคลผู้เลิศ  โลเก 

ในโลก  กตฺวา กระทํา  สกฺขึ ให้เป็นพยาน,  (มยา)   เอตสฺส  (กสกสฺส)  โทสํ   

อาโรเปตุํ อ.อัน- อันเรา -ยกขึ้น ซึ่งโทษ ของชาวนานั่น  น  ยุตฺตํ ไม่ควรแล้ว,  อหํ 

อ.เรา  ชานิสฺสติ จักรู้  (กมฺมํ) ซึ่งกรรม  (มยา)  กตฺตพฺพํ อัน- อันเรา -พึงกระทํา  

เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ) ในเรื่องนี้”  อิติ ดังนี้  อาทาย ทรงพาเอาแล้ว  ตํ  (กสกํ) ซึ่งชาวนา

นั้น  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  สนฺติกํ สู่สํานัก  สตฺถุ ของพระราชา  สายณฺหสมเย ใน

สมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน  ปุจฺฉิ ทูลถามแล้ว  สตฺถารํ กะพระศาสดา  อิติ ว่า  “ภควา 

ข้าแต่พระผู้มีพระภาค  ตุมฺเห อ.พระองค์ ท.  คตา เป็นผู้เสด็จไปแล้ว  กสนฏฺ�านํ  

สู่ที่เป็นที่ไถ  เอตสฺส  กสกสฺส ของชาวนานั่น  สทฺธึ กับ  อานนฺทตฺเถเรน ด้วยพระ

อานนท์ผู้เถระ  (อตฺถ) ย่อมเป็น  กจฺจิ แลหรือ”  อิติ  ดังนี้ ฯ  

 พระราชาทรงสดับคํากล่าวของชาวนานั้นแล้ว กล่าวว่า “แน่ะพนาย ชาวนานี้ย่อมอ้าง

พระศาสดาผู้ทรงเป็นบุคคลผู้เลิศในโลกให้เป็นพยาน, เรายกโทษของชาวนั้นขึ้น ไม่

ควรเลย, เราจักรู้กรรมที่เราควรทําในเรื่องนี้” ดังนี้ แล้วทรงพาเอาชาวนานั้นไปยัง

สํานักของพระศาสดาในเวลาเย็น ทูลถามพระศาสดาว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค 

พระองค์เสด็จไปยังที่ไถของชาวนานั่นพร้อมกับพระอานนทเถระบ้างไหม”

 ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ กสกสฺสๆ  
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สามีพันธะใน กถํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “ภเณ อาลปนะ  

อยํ วิเสสนะของ กสโกๆ สุทธกัตตาใน อปทิสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โลเก  

วิสยาธาระใน อคฺคปุคฺคลํๆ วิเสสนะของ สตฺถารํๆ อวุตตกัมมะใน อปทิสติ  สกฺขึ วิกติ-

กัมมะใน กตฺวาๆ กิริยาวิเสสนะใน อปทิสติ,  อาโรเปตุํ ตุมัตถกัตตาใน ยุตฺตํๆ กิตบท-

กัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน ยุตฺตํ  มยา อนภิหิตกัตตาใน อาโรเปตุํ  เอตสฺส วิเสสนะ

ของ กสกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน โทสํๆ อวุตตกัมมะใน อาโรเปตุํ,  อหํ สุทธกัตตาใน  

ชานิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตฺถ วิเสสนะของ วตฺถุมฺหิๆ วิสยาธาระใน 

กตฺตพฺพํ  มยา อนภิหิตกัตตาใน กตฺตพฺพํๆ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน  

ชานิสฺสาามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาทาย  ตํ วิเสสนะของ  

กสกํๆ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  สายณฺหสมเย กาลสัตตมี

ใน คนฺตฺวา  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน ปุจฺฉิ  สตฺถารํ อกถิตกัมมะใน ปุจฺฉิ  “ภควา อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน 

อตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กจฺจิ ปุจฉนัตถะ  อานนฺทตฺเถเรน สหัตถตติยาเข้ากับ 

สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน คตา  เอตสฺส วิเสสนะของ กสกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน กสนฏฺฺ-

�านํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คตาๆ วิกติกัตตาใน อตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ 

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

๒๐. “อาม  มหาราชาติ ฯ  

 (สตฺถา)  “อาม  มหาราช  (เอวํ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร  อาม 

เจริญพร  (เอวํ) อ.อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสว่า “เจริญพร มหาบพิตร”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาราช อาลปนะ  อาม  

สัมปฏฺิจฉนัตถะ  เอวํ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๑. “กึ  โว  ตตฺถ  ทิฏฺฺ�นฺติ ฯ    

 (ราชา)  “กึ  (วตฺถุ)  โว  ตตฺถ  (ฅาเน)  ทิฏฺฺ�นฺติ  (ปุจฺฉิ) ฯ
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 (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) ทูลถามแล้ว  อิติ ว่า  “กึ  (วตฺถุ) อ.วัตถุอะไร  (โว)  

อันพระองค์  ทิฏฺ�ํ ทรงเห็นแล้ว  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาทูลถามว่า “พระองค์ทรงเห็นอะไรในที่นั้น”

 ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “กึ วิเสสนะของ วตฺถุๆ วุตตกัมมะ 

ใน ทิฏฺฺฅํๆ กิตบทกัมมวาจก  โว อนภิหิตกัตตาใน ทิฏฺฺฅํ  ตตฺถ วิเสสนะของ ฅาเนๆ  

วิสยาธาระใน ทิฏฺฺฅํ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๒๒. “สหสฺสตฺถวิกา  มหาราชาติ ฯ  

 (สตฺถา)  “สหสฺสตฺถวิกา  มหาราช  (อมฺเหหิ  ทิฏฺฺฅา”  อิติ  (อาห) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร  สหสฺสตฺ-

ถวิกา อ.ถุงอันเต็มแล้วด้วยพันแห่งทรัพย์  (อมฺเหหิ) อันอาตมา  ทิฏฺฅา เห็นแล้ว”   

อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสว่า “ถุงบรรจุทรัพย์หนึ่งพัน มหาบพิตร”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาราช อาลปนะ  สหสฺสตฺถวิกา 

วุตตกัมมะใน ทิฏฺฺฅาๆ กิตบทกัมมวาจก  อมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน ทิฏฺฺฅา”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ

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

๒๓. “ทิสฺวา  กึ  อโวจุตฺถาติ ฯ  

 (ราชา)  “(ตุมฺเห)  ทิสฺวา  กึ  (วจนํ)  อโวจุตฺถาติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) ทูลถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.พระองค์  ทิสฺวา ครั้น

เห็นแล้ว  อโวจุตฺถ ได้ตรัสแล้ว  กึ  (วจนํ) ซึ่งพระดํารัสอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาทูลถามว่า “พระองค์ ครั้นเห็นแล้ว ได้ตรัสพระดํารัสอะไร”

 ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อโวจุตฺถๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทิสฺวา ลักขณัตถะ  กึ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน  

อโวจุตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ
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๒๔. “อิทํ  นาม  มหาราชาติ ฯ  

 (สตฺถา)  “(มยํ  ทิสฺวา)  อิทํ  นาม  (วจนํ  อโวจุมฺห)  มหาราชาติ  (อาห) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร  (มยํ) 

อ.อาตมา  (ทิสฺวา) ครั้นเห็นแล้ว  (อโวจุมฺห) ได้กล่าวแล้ว  อิทํ  นาม  (วจนํ) ซึ่งคํา  

ชื่อนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสว่า “มหาบพิตร อาตมา ครั้นเห็นแล้ว ได้กล่าวคําชื่อนี้”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาราช อาลปนะ  มยํ สุทธกัตตา

ใน อโวจุมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทิสฺวา ลักขณัตถะ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้า

กับ อิทํๆ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน อโวจุมฺห”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๒๕. “ภนฺเต  สจายํ  ปุริโส  ตุมฺหาทิสํ  อปทิสํ  นากริสฺส,  น  ชีวิตํ  ลภิสฺส,  ตุมฺเหหิ  ปน   

กถิตกถํ  กเถตฺวา  เตน  ชีวิตํ  ลทฺธนฺติ ฯ  

 (ราชา)  “ภนฺเต  สเจ  อยํ  ปุริโส  ตุมฺหาทิสํ  (ปุคฺคลํ)  อปทิสํ  น  อกริสฺส,  (อยํ  ปุริโส)  น  ชีวิตํ   

ลภิสฺส,  ตุมฺเหหิ  ปน  กถิตกถํ  กเถตฺวา  เตน  (ปุริเสน)  ชีวิตํ  ลทฺธนฺติ  (อาห) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  สเจ 

ถ้าว่า  อยํ  ปุริโส อ.บุรุษนี้  น  อกริสฺส จักไม่ได้กระทําแล้ว  อปทิสํ ซึ่งการแสดงอ้าง  

(ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล  ตุมฺหาทิสํ ผู้เช่นกับด้วยพระองค์ไซร้,  (อยํ  ปุริโส) อ.บุรุษนี้  น   

ลภิสฺส จักไม่ได้แล้ว  ชีวิตํ ซึ่งชีวิต,  ปน แต่ว่า  ชีวิตํ อ.ชีวิต  เตน  (ปุริเสน) อันบุรุษ

นั้น  ลทฺธํ ได้แล้ว  กเถตฺวา เพราะกล่าว  ตุมฺเหหิ  กถิตกถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว 

อันพระองค์ ตรัสแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชากราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าบุรุษนี้จักไม่ได้ทําการอ้างบุคคลผู้เช่น

กับพระองค์แล้วไซร้, บุรุษนี้จักไม่ได้ชีวิตอยู่, แต่ เขาได้ชีวิต เพราะกล่าวคําที่พระองค์

ตรัสไว้”

 ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  สเจ ปริกัปปัตถะ  

อยํ วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน อกริสฺสๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตุมฺหาทิสํ  
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วิเสสนะของ ปุคฺคลํๆ อวุตตกัมมะใน อปทิสํๆ อวุตตกัมมะใน อกริสฺส  นศัพท์ ปฏฺิเสธะ

ใน อกริสฺส,  อยํ วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน ลภิสฺสๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน ลภิสฺส  ชีวิตํ อวุตตกัมมะใน ลภิสฺส,  ปน วิเสสโชตกะ  ชีวิตํ วุตต- 

กัมมะใน ลทฺธํๆ กิตบทกัมมวาจก  ตุมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน กถิต-  กถิตกถํ อวุตต- 

กัมมะใน กเถตฺวาๆ เหตุใน ลทฺธํ  เตน วิเสสนะของ ปุริเสนๆ อนภิหิตกัตตาใน ลทฺธํ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๒๖. ตํ  สุตฺวา  สตฺถา  “อาม  มหาราช,  อหมฺปิ  เอตฺตกเมว  วตฺวา  คโต,  ปณฺฑิเตน  นาม, 

ยํ  กมฺมํ  กตฺวา  ปจฺฉานุตปฺปํ  โหติ,  น  ตํ  กตฺตพฺพนฺติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏฺตฺวา 

ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมํ  คาถมาห  

  “น  ตํ  กมฺมํ  กตํ  สาธุ    ยํ  กตฺวา  อนุตปฺปติ,  

  ยสฺส  อสฺสุมุโข  โรทํ    วิปากํ  ปฏิเสวตีติ ฯ  

 ตํ  (กถํ)  สุตฺวา  สตฺถา  “อาม  มหาราช  (เอวํ),  อหมฺปิ  เอตฺตกํ  เอว  (วจนํ)  วตฺวา  คโต  (อมฺหิ),  

ปณฺฑิเตน  นาม,  ยํ  กมฺมํ  กตฺวา  ปจฺฉานุตปฺปํ  โหติ,  น  ตํ  (กมฺมํ)  กตฺตพฺพนฺติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  

ฆเฏฺตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมํ  คาถํ  อาห  

  “น  ตํ  กมฺมํ  (ปุคฺคเลน)  กตํ  สาธุ  (โหติ);  

  (ปุคฺคโล)  ยํ  (กมฺมํ)  กตฺวา  อนุตปฺปติ,  

  (ปุคฺคโล)  ยสฺส  (กมฺมสฺส)  อสฺสุมุโข  โรทํ  วิปากํ  ปฏิเสวตีติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตํ  (กถํ) ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวนั้น   

วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร  อาม เจริญพร  (เอวํ) อ.อย่าง

นั้น,  อหมฺปิ แม้ อ.อาตมภาพ  วตฺวา กล่าวแล้ว  เอตฺตกํ  เอว  (วจนํ) ซึ่งคํา อันมี

ประมาณเท่านี้นั่นเทียว  คโต เป็นผู้ไปแล้ว  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  ปจฺฉานุตปฺปํ อ.ความ

ตามเดือดร้อนในภายหลัง  โหติ ย่อมมี  กตฺวา เพราะกระทํา  ยํ  กมฺมํ ซึ่งกรรมใด,  ตํ  

(กมฺมํ) อ.กรรมนั้น  ปณฺฑิเตน  นาม ชื่อ อันบัณฑิต  น  กตฺตพฺพํ ไม่พึงกระทํา”  อิติ 

ดังนี้  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต เมื่อทรง สืบต่อ ซึ่งอนุสนธิ แสดง ซึ่งธรรม  

อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถานี้  อิติ ว่า

“(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  กตฺวา กระทําแล้ว  ยํ  (กมฺมํ) ซึ่งกรรมใด  
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อนุตปฺปติ ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง,  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล   

อสฺสุมุโข ผู้มีหน้าอันชุ่มแล้วด้วยนํ้าตา  โรทํ ร้องไห้อยู่   

ปฏิเสวติ ย่อมเสวยเฉพาะ  วิปากํ ซึ่งวิบาก  ยสฺส  (กมฺมสฺส) 

ของกรรมใด,  ตํ  กมฺมํ อ.กรรมนั้น  (ปุคฺคเลน)  กตํ  อัน อัน

บุคคล กระทําแล้ว  สาธุ เป็นกรรมยังประโยชน์ให้สําเร็จ   

(โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 พระศาสดาทรงสดับคํากล่าวนั้นแล้ว ตรัสว่า “ดูก่อนมหาบพิตร เจริญพร, แม้อาตมภาพ

กล่าวคํามีประมาณเท่านี้นั่นแหละ ก็ไป, ความเดือดร้อนที่ตามมาในภายหลัง จะมี

เพราะทํากรรมใด, ธรรมดาว่า บัณฑิต ไม่พึงทํากรรมนั้น” ดังนี้ เมื่อทรงสืบต่ออนุสนธิ

แสดงธรรม ตรัสพระคาถานี้ว่า

“บุคคลทํากรรมใด ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง, บุคคลมีหน้าชุ่ม

ด้วยนํ้าตาร้องไห้ ย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมใด, กรรมนั้นที่

บุคคลทําแล้ว ไม่เป็นกรรมยังประโยชน์ให้สําเร็จ” ดังนี้

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ กถํๆ อวุตตกัมมะใน 

สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา   “มหาราช อาลปนะ  อาม สัมปฏฺิจฉนัตถะ  เอวํ  

ลิงคัตถะ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อหํๆ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เอตฺตกํๆ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน วตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน คโตๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  ปจฺฉานุตปฺปํ สุทธกัตตาใน โหติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ เหตุใน โหติ,   

ตํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน กตฺตพฺพํๆ กิตบทกัมมวาจก  นามศัพท์ สัญญา-

โชตกะเข้ากับ ปณฺฑิเตนๆ อนภิหิตกัตตาใน กตฺตพฺพํ  นศัพท์ ปฏฺิเสธะใน กตฺตพฺพํ”   

อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฆเฏฺตฺวา  อนุสนฺธึ อวุตตกัมมะใน  

ฆเฏฺตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน เทเสนฺโต  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน เทเสนฺโตๆ อัพภันตร-

กิริยาของ สตฺถา  อิมํ วิเสสนะของ คาถํๆ อวุตตกัมมะใน อาห

“ตํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏฺิเสธนัตถะ  ปุคฺคเลน อนภิิหิตกัตตาใน 

กตํๆ วิเสสนะของ กมฺมํ  สาธุ วิกติกัตตาใน โหติ,  ปุคฺคโล สุทธ-



628 ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓ [๕.พาล

กัตตาใน อนุตปฺปติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยํ วิเสสนะของ 

กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อนุตปฺปติ,  

ปุคฺคโล สุทธกัตตาใน ปฏฺิเสวติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยสฺส  

วิเสสนะของ กมฺมสฺสๆ สามีสัมพันธะใน วิปากํ  อสฺสุมุโข  

วิเสสนะของ ปุคฺคโล  โรทํ อัพภันตรกิริยาของ ปุคฺคโล  วิปากํ 

อวุตตกัมมะใน ปฏฺิเสวติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิมํ  คาถํ ฯ     

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

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

๒๗. ตตฺถ  “ยํ  กตฺวาติ:  ยํ  นิรยาทีสุ  นิพฺพตฺตนสมตฺถํ  ทุกฺขุทฺริยํ  กมฺมํ  กตฺวา   

อนุสฺสรนฺโต  อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขเณ  อนุตปฺปติ  อนุโสจติ,  ตํ  กตํ  น  สาธุ  น   

สุนฺทรํ  น  สิลิฏฺฺ�กํ ฯ    

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ยํ  กตฺวาติ:  (ปททฺวยสฺส)  “(ปุคฺคโล)  ยํ  นิรยาทีสุ  (อปาเยสุ)  นิพฺพตฺตนสมตฺถํ   

ทุกฺขุทฺริยํ  กมฺมํ  กตฺวา  อนุสฺสรนฺโต  อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขเณ  อนุตปฺปติ  อนุโสจติ,  ตํ  (กมฺมํ   

ปุคฺคเลน)  กตํ  น  สาธุ  (โหติ)  น  สุนฺทรํ  (โหติ)  น  สิลิฏฺฺ�กํ  (โหติ)”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  กตฺวา กระทําแล้ว  ยํ  กมฺมํ ซึ่งกรรม

ใด  นิรยาทีสุ  (อปาเยสุ)  นิพฺพตฺตนสมตฺถํ คือว่า อันสามารถในอันให้บังเกิด ใน

อบาย ท. มีนรกเป็นต้น  ทุกฺขุทฺริยํ คือว่า อันมีทุกข์เป็นกําไร  อนุสฺสรนฺโต เมื่อตาม

ระลึกถึง  อนุตปฺปติ ชื่อว่าย่อมเดือดร้อนในภายหลัง  อนุโสจติ คือว่า ย่อมเศร้าโศกใน

ภายหลัง  อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขเณ ในขณะเป็นที่อันตนทั้งตามระลึกแล้วทั้งตาม

ระลึกแล้ว,  ตํ  (กมฺมํ) อ.กรรมนั้น  (ปุคฺคเลน)  กตํ อัน อันบุคคล กระทําแล้ว  สาธุ 

เป็นกรรมยังประโยชน์ให้สําเร็จ  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้  สุนฺทรํ คือว่า เป็นกรรม

อันงาม  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้  สิลิฏฺ�กํ คือว่า เป็นกรรมอันสละสลวย  (โหติ) 

ย่อมเป็น  น หามิได้”  อิติ ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ยํ  กตฺวาติ  (ปททฺวยสฺส) แห่ง- ใน

บท ท. เหล่านั้นหนา -หมวดสองแห่งบท ว่า “ยํ  กตฺวา” ดังนี้

    บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า “ยํ  กตฺวา” ความว่า “บุคคลทํากรรมใด คือว่า ที่สามารถ

ทําให้เกิดในอบายภูมิทั้งหลายมีนรกเป็นต้น คือมีทุกข์เป็นกําไร เมื่อตามระลึกถึง ชื่อ

ว่าย่อมเดือดร้อนในภายหลัง คือว่า ย่อมเศร้าโศกในภายหลัง ในขณะเป็นที่ทั้งระลึกถึง
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แล้วทั้งระลึกถึงแล้ว, กรรมนั้นที่บุคคลทําแล้ว เป็นกรรมยังประโยชน์ให้สําเร็จหามิได้ 

คือว่า เป็นกรรมดี หามิได้ ได้แก่ เป็นกรรมสละสลวย หามิได้”

 ตตฺถ วิเสสนะของ ปเทสุๆ นิทธารณะใน ปททฺวยสฺส  “ยํ  กตฺวา” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์  

สรูปะใน ปททฺวยสฺสๆ นิทธารณียะและสามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “ปุคฺคโล สุทธกัตตาใน 

อนุตปฺปติ และ อนุโสจติ  อนุตปฺปติ ก็ดี  อนุโสจติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยํ  

วิเสสนะของ กมฺมํ  นิรยาทีสุ วิเสสนะของ อปาเยสุๆ วิสยาธาระใน นิพฺพตฺตน-   

นิพฺพตฺตนสมตฺถํ ก็ดี  ทุกฺขุนฺทริยํ ก็ดี วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวา  ยํ  

วิวริยะใน นิพฺพตฺตนสมตฺถํๆ วิวรณะและวิวริยะใน ทุกฺขุทฺริยํๆ วิวรณะ  กตฺวา ปุพพ-

กาลกิริยาใน อนุสฺสรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ปุคฺคโล  อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขเณ  

กาลสัตตมีใน อนุตปฺปติ และอนุโสจติ  อนุตปฺปติ วิวริยะใน อนุโสจติๆ วิวรณะ,   

ตํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ สามบท อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคเลน  

อนภิหิตกัตตาใน กตํๆ วิเสสนะของ กมฺมํ  น สามศัพท์ ปฏฺิเสธนัตถะ  สาธุ ก็ดี  สุนฺทรํ 

ก็ดี  สิลิฏฺฺ�กํ ก็ดี วิกติกัตตาใน โหติ  สาธุ วิวริยะใน สุนฺทรํๆ วิวรณะและวิวริยะใน  

สิลิฏฺฺ�กํๆ วิวรณะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๒๘. “ยสฺส  อสฺสุมุโขติ:  ยสฺส  อสฺสูหิ  ตินฺตมุโข  โรทนฺโต  วิปากํ  อนุโภตีติ ฯ  

 “ยสฺส  อสฺสุมุโขติ:  (ปททฺวยสฺส)  “(ปุคฺคโล)  ยสฺส  (กมฺมสฺส)  อสฺสูหิ  ตินฺตมุโข  โรทนฺโต  วิปากํ  

อนุโภตีติ  (อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ตินฺตมุโข มีหน้าอันชุ่มแล้ว  อสฺสูหิ 

ด้วยนํ้าตา ท.  โรทนฺโต ร้องไห้อยู่  อนุโภติ ย่อมเสวย  วิปากํ ซึ่งวิบาก  ยสฺส  (กมฺมสฺส) 

แห่งกรรมใด”  อิติ ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “ยสฺส  อสฺสุมุโขติ ว่า 

“ยสฺส  อสฺสุมุโข” ดังนี้ ฯ

 สองบทว่า “ยสฺส  อสฺสุมุโข” ความว่า “บุคคลมีใบหน้าที่ชุ่มด้วยนํ้าตา ร้องไห้อยู่ ย่อม

เสวยวิบากแห่งกรรมใด”

 “ยสฺส  อสฺสุมุโข” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปททฺวยสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  

“ปุคฺคโล สุทธกัตตาใน อนุโภติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยสฺส วิเสสนะของ กมฺมสฺสๆ 
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สามีสัมพันธะใน วิปากํ  อสฺสูหิ กรณะใน ตินฺตมุโขๆ วิเสสนะของ ปุคฺคโล  โรทนฺโต 

อัพภันตรกิริยาของ ปุคฺคโล  วิปากํ อวุตตกัมมะใน อนุโภติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ 

ลิงคัตถะ ฯ

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

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

๒๙. เทสนาวสาเน  กสกอุปาสโก  โสตาปตฺติผลํ  ปตฺโต ฯ  

 เทสนาวสาเน  กสกอุปาสโก  โสตาปตฺติผลํ  ปตฺโต ฯ

 เทสนาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระเทศนา  กสกอุปาสโก อ.อุบาสกผู้เป็น

ชาวนา  ปตฺโต บรรลุแล้ว  โสตาปตฺติผลํ ซึ่งโสดาปัตติผล ฯ

 เวลาจบพระเทศนา อุบาสกผู้เป็นชาวนาบรรลุโสดาปัตติผล

 เทสนาวสาเน กาลสัตตมีใน ปตฺโต  กสกอุปาสโก สุทธกัตตาใน ปตฺโตๆ กิตบทกัตตุ-

วาจก  โสตาปตฺติผลํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺโต ฯ

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

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

๓๐. สมฺปตฺตภิกฺขูปิ  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปาปุณึสูติ ฯ  

 สมฺปตฺตภิกฺขูปิ  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  (อริยผลานิ)  ปาปุณึสูติ ฯ

 สมฺปตฺตภิกฺขูปิ แม้ อ.ภิกษุผู้ถึงพร้อมแล้ว ท.  พหู มาก  ปาปุณึสุ บรรลุแล้ว  (อริย-

ผลานิ) ซึ่งอริยผล ท.  โสตาปตฺติผลาทีนิ มีโสดาปัตติผลเป็นต้น  อิติ ดังนี้แล ฯ

 แม้พวกภิกษุผู้ถึงพร้อมแล้วจํานวนมากบรรลุอริยผลท้ังหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น

ดังนี้แล

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สมฺปตฺตภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณึสุๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  พหู วิเสสนะของ สมฺปตฺตภิกฺขู  โสตาปตฺติผลาทีนิ วิเสสนะของ อริยผลานิๆ 

สัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุณึสุ  อิติศัพท์ สมาปนะ ฯ 

 ................................................................................................................................
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กสกวตฺถุ ฯ

กสกวตฺถุ  (นิฏฺฺ�ิตํ) ฯ

กสกวตฺถุ อ.เรื่องแห่งชาวนา  (นิฏฺ�ิตํ) จบแล้ว ฯ

กสกวตฺถุ สุทธกตตาใน นิฏฺฺ�ิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ

จบเร่ืองชาวนา
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วิเคราะห์์ศััพท์์กิตก์-สมาส-ตัท์ธิิต

กสกวตฺถุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 กสตีติ		กสโก.	(กส		วิเลขเน	ในการขีดเขียน	+	ณฺวุปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ

	 	 (โย	 	ปุคฺคโล)	 อ.บุคคลใด		กสติ	 ย่อมไถ		อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (โส	 	ปุคฺคโล)	 อ.บุคคลนั้น		 

กสโก	ชื่อว่ากสก.	(ผู้ไถ,	ชาวนา)

	 ๒.	 กสกสฺส		วตฺถุ		กสกวตฺถุ.	(กสก	+	วตฺถุ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	

	 	 วตฺถุ	อ.เรื่อง		กสกสฺส	แห่งชาวนา		กสกวตฺถุ	ชื่อว่ากสกวตฺถุ.	(เรื่องชาวนา)

อุทกนิทฺธมนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุทกสฺส		นิทฺธมนํ		อุทกนิทฺธมนํ.	(อุทก	+	นิทฺธมน)

	 นิทฺธมนํ	อ.ช่องเป็นที่ไขออก		อุทกสฺส	ซึ่งนํ้า		อุทกนิทฺธมนํ	ชื่อว่าอุทกนิทฺธมน.	(ช่องเป็นที่ไขนํ้าออก)

สหสฺสตฺถวิกา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ธนสฺส		สหสฺสํ		สหสฺสํ.	(ธน	+	สหสฺส)	อาทิโลปสมาส,	ลบ	ธนศัพท์,	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 สหสฺสํ	อ.พัน		ธนสฺส	แห่งทรัพย์		สหสฺสํ	ชื่อว่าสหสฺส.	(พันแห่งทรัพย์,	ทรัพย์	๑,๐๐๐)

	 ๒.	 สหสฺเสน		ปุณฺณา		ถวิกา		สหสฺสตฺถวิกา.	(สหสฺส	+	ถวิกา)	มัชเฌโลปสมาส,	ลบ	ปุณฺณาศัพท์,	

ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 ถวิกา	อ.ถุง		ปุณฺณา	อันเต็มแล้ว		สหสฺเสน	ด้วยพันแห่งทรัพย์		สหสฺสตฺถวิกา	ชื่อว่าสหสฺสตฺ- 

ถวิกา.	(ถุงที่เต็มด้วยทรัพย์	๑,๐๐๐)

อฑฺฒกุลํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อฑฺฒญฺจ		ตํ		กุลญฺจาติ		อฑฺฒกุลํ.	(อฑฺฒ	+	กุล)

	 อฑฺฒํ		จ	อ.ผู้มั่งคั่งด้วย		ตํ	อ.ผู้มั่งคั่งนั้น		กุลํ		จ	เป็นตระกูลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อฑฺฒกุลํ	 

ชื่อว่าอฑฺฒกุล.	(ตระกูลผู้มั่งคั่ง)



633วรรค] ๘. เรื่องชาวนา

หิรญฺญสุวณฺณํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 หิรญฺญานิ		จ		สุวณฺณานิ		จ		หิรญฺญสุวณฺณํ.	(หิรญฺญ	+	สุวณฺณ)

	 หิรญฺญานิ		จ	อ.เงิน	ท.	ด้วย		สุวณฺณานิ		จ	อ.ทอง	ท.	ด้วย		หิรญฺญสุวณฺณํ	ชื่อว่าหิรญฺญสุวณฺณ.	

(เงินและทอง)

ปจฺจูสสมโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปจฺจูโส		จ		โส		สมโย		จาติ		ปจฺจูสสมโย.	(ปจฺจูส	+	สมย)

	 ปจฺจูโส		จ	อ.เป็นที่ขจัดเสียเฉพาะซึ่งมืดด้วย		โส	อ.เป็นที่ขจัดเสียเฉพาะซึ่งมืดนั้น		สมโย		จ	เป็นสมัย

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปจฺจูสสมโย	ชื่อว่าปจฺจูสสมย.	(สมัยเป็นที่ขจัดเสียซึ่งมืด,	เวลาใกล้รุ่ง,	เวลาใกล้สว่าง)

ญาณชาลํ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ญาณเมว		ชาลํ		ญาณชาลํ.	(ญาณ	+	ชาล)

	 ญาณํ		เอว	อ.พระญาณนั่นเทียว		ชาลํ	เป็นข่าย		ญาณชาลํ	ชื่อว่าญาณชาล.	(ข่ายคือพระญาณ)

ภณฺฑสามิกา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภณฺฑานํ		สามิกา		ภณฺฑสามิกา.	(ภณฺฑ	+	สามิก)

	 สามิกา	อ.เจ้าของ	ท.		ภณฺฑานํ	แห่งสิ่งของ	ท.		ภณฺฑสามิกา	ชื่อว่าภณฺฑสามิก.	(เจ้าของแห่งสิ่งของ)

อนุปทํ

	 เป็นอุปสัคบุพพกะอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปทสฺส		ปจฺฉา		อนุปทํ.	(อนุ	+	ปท)

	 ปจฺฉา	ในภายหลัง		ปทสฺส	แห่งรอยเท้า		อนุปทํ	ชื่อว่าอนุปท.	(ภายหลังรอยเท้า)
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อานนฺทตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อานนฺโท		จ		โส		เถโร		จาติ		อานนฺทตฺเถโร.	(อานนฺท	+	เถร)

	 อานนฺโท		จ	อ.พระอานนท์ด้วย		โส	อ.พระอานนท์นั้น		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

อานนฺทตฺเถโร	ชื่อว่าอานนฺทตฺเถร.	(พระอานนท์ผู้เถระ,	พระอานนทเถระ)

ปจฺฉาสมโณ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปจฺฉา		สมโณ		ปจฺฉาสมโณ.	(ปจฺฉา	+	สมณ)

	 สมโณ	อ.สมณะ		ปจฺฉา	ในภายหลัง		ปจฺฉาสมโณ	ชื่อว่าปจฺฉาสมณ.	(สมณะในภายหลัง)

ปติตฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปติตญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		ปติตฏฺ€านํ.	(ปติต	+	€าน)

	 ปติตํ		จ	อ.เป็นที่ตกไปแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ตกไปแล้วนั้น		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

ปติตฏฺ€านํ	ชื่อว่าปติตฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ตกไป)

โฆรวิโส

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทปตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โฆรํ		วิสํ		ยสฺสาติ		โฆรวิโส,		อาสีวิโส.	(โฆร	+	วิส)

	 วิสํ	อ.พิษ		โฆรํ	อันกล้า		ยสฺส		อาสีวิสสฺส	แห่งอสรพิษใด		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		โส		 

อาสีวิโส	อ.อสรพิษนั้น		โฆรวิโส	ชื่อว่าโฆรวิส,	ได้แก่อสรพิษ.	(ตัวมีพิษกล้า)

อาสีวิโส

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาสี		วิสํ		ยสฺส		โส		อาสีวิโส,		สปฺโป.	(อาสี	+	วิส)

	 วิสํ	อ.พิษ		อาสี	อันกล้า		ยสฺส		(สปฺปสฺส)	แห่งงูใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(สปฺโป)	อ.งูนั้น		อาสีวิโส	
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ชื่อว่าอาสีวิส,	ได้แก่งู.	(ตัวมีพิษกล้า,	อสรพิษ)

จรณฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จรณญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		จรณฏฺ€านํ.	(จรณ	+	€าน)	

	 จรณํ		จ	อ.เป็นที่เที่ยวไปด้วย		ตํ	อ.เป็นที่เที่ยวไปนั้น		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		จรณฏฺ-

€านํ	ชื่อว่าจรณฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่เที่ยวไป)

เอตฺตกํ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอตํ		ปริมาณมสฺสาติ		เอตฺตกํ,		วจนํ.	(เอต	+	ตฺตกปัจจัย)	

	 ปริมาณํ	 อ.ปริมาณ		 เอตํ	 เท่านี้	 	 อสฺส	 	 (วจนสฺส)	 แห่งคํานั่น	 	 (อตฺถิ)	 มีอยู่	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

เอตฺตกํ	ชื่อว่าเอตฺตก,	ได้แก่คํา.	(มีประมาณเท่านี้)	

ปโตทยฏฺ€ิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปโตทสฺส		ยฏฺ€ิ		ปโตทยฏฺ€ิ.	(ปโตท	+	ยฏฺ€ิ)

	 ยฏฺ€ิ	อ.ด้าม		ปโตทสฺส	แห่งปฏัก		ปโตทยฏฺ€ิ	ชื่อว่าปโตทยฏฺ€ิ.	(ด้ามปฏัก)

อพฺยตฺตตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 น		พฺยตฺโต		อพฺยตฺโต.	(น	+	พฺยตฺต)

	 	 พฺยตฺโต		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคล	ผู้ฉลาด		น	หามิได้		อพฺยตฺโต	ชื่อว่าอพฺยตฺต.	(ผู้ไม่ฉลาด)

	 ๒.	 อพฺยตฺตสฺส		ภาโว		อพฺยตฺตตา.	(อพฺยตฺต	+	ตาปัจจัย)

	 	 ภาโว	 อ.ความเป็น	 	 อพฺยตฺตสฺส	 	 (ปุคฺคลสฺส)	 แห่งบุคคล	 ผู้ไม่ฉลาด	 	 อพฺยตฺตตา	 ชื่อว่า 

อพฺยตฺตตา.	(ความเป็นผู้ไม่ฉลาด)
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กตกมฺมํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กตญฺจ		ตํ		กมฺมญฺจาติ		กตกมฺมํ.	(กต	+	กมฺม)

	 กตํ		จ	อ.อันถูกกระทําแล้วด้วย		ตํ	อ.อันถูกกระทําแล้วนั้น		กมฺมํ		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		กตกมฺมํ	ชื่อว่ากตกมฺม.	(กรรมที่ถูกกระทําแล้ว)

ปทานุปทํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	โดยมีอุปสัคบุพพกะอัพยยีภาวสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปทสฺส		ปจฺฉา		อนุปทํ.	(อนุ	+	ปท)	อุปสัคบุพพกะอัพยยีภาวสมาส

	 	 ปจฺฉา	ในภายหลัง		ปทสฺส	แห่งรอยเท้า		อนุปทํ	ชื่อว่าอนุปท.	(ภายหลังรอยเท้า)

	 ๒.	 ปทญฺจ		อนุปทญฺจ		ปทานุปทํ.	(ปท	+	อนุปท)	สมาหารทวันทสมาส

	 	 ปทํ		จ	อ.รอยเท้าด้วย		อนุปทํ		จ	อ.ภายหลังแห่งรอยเท้าด้วย		ปทานุปทํ	ชื่อว่าปทานุปท.	(รอย

เท้าและภายหลังรอยเท้า)

ภาชิตฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภาชิตญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		ภาชิตฏฺ€านํ.	(ภาชิต	+	€าน)

	 ภาชิตํ		จ	อ.เป็นที่อันถูกแบ่งกันแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่อันถูกแบ่งกันแล้วนั้น		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		ภาชิตฏฺ€านํ	ชื่อว่าภาชิตฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่อันเขาแบ่งกันแล้ว)

ปทวลญฺชํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปทสฺส		วลญฺชํ		ปทวลญฺชํ.	(ปท	+	วลญฺช)

	 วลญฺชํ	อ.รอย		ปทสฺส	แห่งเท้า		ปทวลญฺชํ	ชื่อว่าปทวลญฺช.	(รอยเท้า)
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ปทานุสาโร

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปทสฺส		อนุสาโร		ปทานุสาโร.	(ปท	+	อนุสาร)

	 อนุสาโร	อ.แนว		ปทสฺส	แห่งรอยเท้า		ปทานุสาโร	ชื่อว่าปทานุสาร.	(แนวรอยเท้า)

€ปิตฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 €ปิตญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		€ปิตฏฺ€านํ.	(€ปิต	+	€าน)

	 €ปิตํ		จ	อ.เป็นที่อันถูกวางไว้แล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่อันถูกวางไว้แล้วนั้น		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		€ปิตฏฺ€านํ	ชื่อว่า€ปิตฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่อันเขาวางไว้แล้ว)

ปจฺฉาพาหุ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปจฺฉา		พาหู		ยสฺส		โส		ปจฺฉาพาหุ,		กสโก.	(ปจฺฉา	+	พาหุ)

	 พาหู	อ.แขน	ท.		ปจฺฉา	ในภายหลัง		ยสฺส		(กสกสฺส)	ของชาวนาใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(กสโก)	

อ.ชาวนานั้น		ปจฺฉาพาหุ	ชื่อว่าปจฺฉาพาหุ,	ได้แก่ชาวนา.	(ผู้มีแขนในภายหลัง)

อาฆาตนํ

	 เป็นกัตตุรูป,		อธิกรณสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาหนติ		เอตฺถาติ		อาฆาตนํ.	(อาปุพฺพ	+	หน		หึสายํ	ในการเบียดเบียน	+	ยุปัจจัย)

	 (ชโน)	อ.ชน		อาหนติ	ย่อมนํามาฆ่า		เอตฺถ		 (€าเน)	ในที่นี้		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		อาฆาตนํ	ชื่อว่า 

อาฆาตน.	(ที่เป็นที่นํามาฆ่า)

กสนตฺโถ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กสนสฺส		อตฺโถ		กสนตฺโถ.	(กสน	+	อตฺถ)

	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		กสนสฺส	แก่การไถ		กสนตฺโถ	ชื่อว่ากสนตฺถ.	(ประโยชน์แก่การไถ)
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นิกฺขนฺตกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิกฺขนฺตญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		นิกฺขนฺตกาโล.	(นิกฺขนฺต	+	กาล)

	 นิกฺขนฺตํ		จ	อ.เป็นที่ออกไปแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ออกไปแล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		นิกฺขนฺตกาโล	ชื่อว่านิกฺขนฺตกาล.	(กาลเป็นที่ออกไปแล้ว)

อคฺคปุคฺคโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อคฺโค		จ		โส		ปุคฺคโล		จาติ		อคฺคปุคฺคโล.	(อคฺค	+	ปุคฺคล)

	 อคฺโค		จ	อ.ผู้เลิศด้วย		โส	อ.ผู้เลิศนั้น		ปุคฺคโล		จ	เป็นบุคคลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อคฺคปุคฺคโล	

ชื่อว่าอคฺคปุคฺคล.	(บุคคลผู้เลิศ)

สายณฺหสมโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอมาทิปรตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อหสฺส		สายํ		สายณฺหํ.	(สายํ	+	อห)

	 	 สายํ	อ.เป็นที่สิ้นไป		อหสฺส	แห่งวัน		สายณฺหํ	ชื่อว่าสายณฺห.	(เป็นที่สิ้นไปแห่งวัน)

	 ๒.	 สายณฺหญฺจ		ตํ		สมโย		จาติ		สายณฺหสมโย.	(สายณฺห	+	สมย)

	 	 สายญฺหํ	 	 จ	อ.เป็นที่สิ้นไปแห่งวันด้วย		ตํ	 อ.เป็นที่สิ้นไปแห่งวันนั้น	 	สมโย		จ	 เป็นสมัยด้วย		 

อิติ	เพราะเหตุนั้น		สายณฺหสมโย	ชื่อว่าสายณฺหสมย.	(สมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน,	เวลาเย็น)

กสนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กสนญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		กสนฏฺ€านํ.	(กสน	+	€าน)

	 กสนํ		จ	อ.เป็นที่ไถด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ไถนั้น		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		กสนฏฺ€านํ	 

ชื่อว่ากสนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ไถ)
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กถิตกถา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กถิตา		จ		สา		กถา		จาติ		กถิตกถา.	(กถิตา	+	กถา)

	 กถิตา		จ	อ.อันถูกกล่าวแล้วด้วย		สา	อ.อันถูกกล่าวแล้วนั้น		กถา		จ	เป็นวาจาเป็นเครื่องกล่าวด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		กถิตกถา	ชื่อว่ากถิตกถา.	(คํากล่าวที่ถูกกล่าวแล้ว)

ปจฺฉานุตปฺปํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปจฺฉา		อนุตปฺปํ		ปจฺฉานุตปฺปํ.	(ปจฺฉานุตปฺป)

	 อนุตปฺปํ	อ.ความตามเดือดร้อน		ปจฺฉา	ในภายหลัง		ปจฺฉานุตปฺปํ	ชื่อว่าปจฺฉานุตปฺป.	(ความตามเดือด

ร้อนในภายหลัง)

อสฺสุมุโข

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อสฺสูหิ		ตินฺตํ		มุขํ		ยสฺสาติ		อสฺสุมุโข,		ปุคฺคโล.	(อสฺสุ	+	ตินฺต	+	มุข)	เป็นมัชเฌโลปสมาส,	ลบ	

ตินฺตศัพท์

	 มุขํ	อ.หน้า		ตินฺตํ	อันชุ่มแล้ว		อสฺสูหิ	ด้วยนํ้าตา	ท.		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		อสฺสุมุโข	ชื่อว่าอสฺสุมุข,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีหน้าอันชุ่มแล้วด้วย

นํ้าตา,	ผู้มีนํ้าตานองหน้า)

นิรยาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิรโย		อาทิ		เยสํ		เต		นิรยาทโย,		อปายา.	(นิรย	+	อาทิ)

	 นิรโย	อ.นรก		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(อปายานํ)	แห่งอบาย	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		เต		(อปายา)	

อ.อบาย	ท.	เหล่านั้น		นิรยาทโย	ชื่อว่านิรยาทิ,	ได้แก่อบายทั้งหลาย.	(มีนรกเป็นต้น)
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นิพฺพตฺตนสมตฺถํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิพฺพตฺตเน		สมตฺถํ		นิพฺพตฺตนสมตฺถํ,		กมฺมํ.	(นิพฺพตฺตน	+	สมตฺถ)

	 (กมฺมํ)	อ.กรรม		สมตฺถํ	อันสามารถ		นิพฺพตฺตเน	ในอันให้บังเกิด		นิพฺพตฺตนสมตฺถํ	ชื่อว่านิพฺพตฺตน-

สมตฺถ,	ได้แก่กรรม.	(ที่สามารถในการให้บังเกิด)

ทุกฺขุทฺริยํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทุกฺขํ		อุทฺริยํ		ยสฺส		ตํ		ทุกฺขุทฺริยํ,		กมฺมํ.	(ทุกฺข	+	อุทฺริย)

	 ทุกฺขํ	อ.ทุกข์		อุทฺริยํ	เป็นกําไร		ยสฺส		(กมฺมสฺส)	แห่งกรรมใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ตํ		(กมฺมํ)	อ.กรรม

นั้น		ทุกฺขุทฺริยํ	ชื่อว่าทุกฺขุทฺริย,	ได้แก่กรรม.	(มีทุกข์เป็นกําไร)

อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขโณ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 อนุสฺสริตญฺจ		ตํ		อนุสฺสริตญฺจาติ		อนุสฺสริตานุสฺสริตํ.	(อนุสฺสริต	+	อนุสฺสริต)

	 	 ตํ		ขณชาตํ	(อ.ขณะนั้น)		อนุสฺสริตํ		จ	อันถูกระลึกถึงแล้วด้วย		อนุสฺสริตํ		จ	อันถูกระลึกถึง

แล้วด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อนุสฺสริตานุสฺสริตํ	ชื่อว่าอนุสฺสริตานุสฺสริต.	(ทั้งถูกระลึกถึงแล้วทั้งถูกระลึกถึงแล้ว)

	 ๒.	 อนุสฺสริตานุสฺสริตญฺจ		ตํ		ขโณ			จาติ		อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขโณ.	(อนุสฺสริตานุสฺสริต	+	ขณ)

	 	 อนุสฺสริตานุสฺสริตํ		จ	อ.ทั้งถูกระลึกถึงแล้วทั้งถูกระลึกถึงแล้วด้วย		ตํ	อ.ทั้งถูกระลึกถึงแล้วทั้งถูก

ระลึกถึงแล้วนั้น	 	 ขโณ	 	 จ	 เป็นขณะด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขโณ	 ชื่อว่าอนุสฺสริตา- 

นุสฺสริตกฺขณ.	(ขณะเป็นที่ทั้งถูกระลึกถึงแล้วทั้งถูกระลึกถึงแล้ว)

ตินฺตมุโข

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพหีิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตินฺตํ		มุขํ		ยสฺส		โส		ตินฺตมุโข,		ปุคฺคโล.	(ตินฺต	+	มุข)

	 มุขํ	อ.หน้า		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลใด		ตินฺตํ	ชุ่มแล้ว		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคล

นั้น		ตินฺตมุโข	ชื่อว่าตินฺตมุข,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีหน้าอันชุ่มแล้ว)
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เทสนาวสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เทสนาย		อวสานํ		เทสนาวสานํ.	(เทสนา	+	อวสาน)

	 อวสานํ	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุด		เทสนาย	แห่งเทศนา		เทสนาวสานํ	ชื่อว่าเทสนาวสาน.	(กาลเป็นที่สิ้นสุดลง

แห่งพระเทศนา,	เวลาจบพระเทศนา)

กสกอุปาสโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กสโก		จ		โส		อุปาสโก		จาติ		กสกอุปาสโก.	(กสก	+	อุปาสก)

	 กสโก		จ	อ.ผู้เป็นชาวนาด้วย		โส	อ.ผู้เป็นชาวนานั้น		อุปาสโก		จ	เป็นอุบาสกด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		กสกอุปาสโก	ชื่อว่ากสกอุปาสก.	(อุบาสกผู้เป็นชาวนา)

สมฺปตฺตภิกฺขู

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สมฺปตฺตา		จ		เต		ภิกฺขู		จาติ		สมฺปตฺตภิกฺขู.	(สมฺปตฺต	+	ภิกฺขุ)

	 สมฺปตฺตา		จ	อ.ผู้ถึงพร้อมแล้ว	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้ถึงพร้อมแล้ว	ท.	เหล่านั้น		ภิกฺขู		จ	เป็นภิกษุด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		สมฺปตฺตภิกฺขู	ชื่อว่าสมฺปตฺตภิกฺขุ.	(ภิกษุผู้ถึงพร้อมแล้ว)

โสตาปตฺติผลาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพหีิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

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

	 โสตาปตฺติผลํ	อ.โสดาปัตติผล		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(อริยผลานํ)	แห่งอริยผล	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	 

มีอยู่,	 	ตานิ	 	 (อริยผลานิ)	 อ.อริยผล	ท.	 เหล่านั้น	 	 โสตาปตฺติผลาทีนิ	 ชื่อว่าโสตาปตฺติผลาทิ,	 ได้แก่อริยผล 

ทั้งหลาย.	(มีโสดาปัตติผลเป็นต้น)

  





๙.  สุมนมาลาการวตฺถุ ฯ  [๕๓]

สุมนมาลาการวตฺถุ  (มยา  วุจฺจเต) ฯ

สุมนมาลาการวตฺถุ อ.เรื่องแห่งบุคคลผู้กระท�าซึ่งระเบียบชื่อว่าสุมนะ

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

สุมนมาลาการวตฺถุ วุตตกัมมะใน วุจฺจเตๆ อาขยาตบทกัมมวาจก

มยา อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจเต ฯ

๙. เรื่องช่างร้อยพวงมาลัยชื่อว่าสุมนะ

๑. “ต�ฺจ  กมฺมํ  กตํ  สาธูติ  อิม�  ธมฺมเทสน�  สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนฺโต  สุมน�  นาม   

มาลาการ�  อารพฺภ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา  เวฬุวเน  วิหรนฺโต  สุมน�  นาม  มาลาการ�  อารพฺภ  “ต�ฺจ  กมฺมํ  กตํ  สาธูติ  อิม�   

ธมฺมเทสน�  กเถสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมื่อประทับ  เวฬุวเน ในพระวิหารชื่อว่าเวฬุวัน   

อารพฺภ ทรงปรารภ  มาลาการํ ซึ่งบุคคลผู้กระท�าซึ่งระเบียบ  สุมนํ  นาม ชื่อว่าสุมนะ  

กเถสิ ตรัสแล้ว  อิมํ  ธมฺมเทสนํ ซึ่งพระธรรมเทศนานี้  “ต�ฺจ  กมฺมํ  กตํ  สาธูติ ว่า 

“ตญฺจ  กมฺม�  กต�  สาธุ” ดังนี้เป็นต้น ฯ 

 พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร ทรงปรารภช่างร้อยพวงมาลัยชื่อ

ว่าสุมนะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “ต�ฺจ  กมฺมํ  กตํ  สาธุ” ดังนี้เป็นต้น 

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตญฺจ  กมฺม�  กต�  สาธุ” สรูปะใน 

อิติๆ ศัพท์ อาทยัตถะใน อิม�  ธมฺมเทสน�  อิม� วิเสสนะของ ธมฺมเทสน�ๆ อวุตตกัมมะใน 

กเถสิ  เวฬุวเน วิสยาธาระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  นามศัพท์ สัญญา-

โชตกะเข้ากับ สุมน�ๆ วิเสสนะของ มาลาการ�ๆ อวุตตกัมมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกิริยา

ใน กเถสิ ฯ

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

 ................................................................................................................................
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๒. โส  กิร  เทวสิก�  พิมฺพิสารราชาน�  ปาโตว  อฏฺ�หิ  สุมนปุปฺผนาฬีหิ  อุปฏฺ�หนฺโต 

อฏฺ�ฏฺ�กหาปเณ  ลภติ ฯ  

 โส  กิร  (สุมนมาลากาโร)  เทวสิก�  พิมฺพิสารราชาน�  ปาโตว  อฏฺ�หิ  สุมนปุปฺผนาฬีหิ   

อุปฏฺ�หนฺโต  อฏฺ�ฏฺ�กหาปเณ  ลภติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  โส  (สุมนมาลากาโร) อ.นายมาลาการชื่อว่าสุมนะนั้น  อุปฏฺ�หนฺโต 

บ�ารุงอยู่  พิมฺพิสารราชานํ ซึ่งพระราชาพระนามว่าพิมพิสาร  สุมนปุปฺผนาฬีหิ  

ด้วยทะนานแห่งดอกมะลิ ท.  อฏฺ�หิ แปด  ปาโตว ในเวลาเช้าเทียว  ลภติ ย่อมได้   

อฏฺ�ฏฺ�กหาปเณ ซึ่งกหาปณะแปดและแปด ท.  เทวสิกํ ทุกๆ วัน ฯ  

    เล่ากันว่า นายสุมนมาลาการนั้นบ�ารุงพระเจ้าพิมพิสารด้วยดอกมะลิวันละ ๘ ทะนาน 

ทุกๆ วัน ย่อมได้วันละ ๘ กหาปณะ

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  โส วิเสสนะของ สุมนมาลากาโรๆ สุทธกัตตาใน ลภติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  เทวสิก� กิริยาวิเสสนะใน ลภติ  พิมฺพิสารราชาน� อวุตตกัมมะใน  

อุปฏฺ�หนฺโต  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปาโตๆ กาลสัตตมีใน อุปฏฺ�หนฺโต  อฏฺ�หิ  

วิเสสนะของ สุมนปุปฺผนาฬีหิๆ กรณะใน อุปฏฺ�หนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สุมนมาลา-

กาโร  อฏฺ�ฏฺ�กหาปเณ อวุตตกัมมะใน ลภติ ฯ  

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

๓. อเถกทิวส�  ตสฺมึ  ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  นคร�  ปวิฏฺ�มตฺเต,  ภควา  มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต   

ฉพฺพณฺณร�สิโย  วิสฺสชฺเชนฺโต  มหตา  พุทฺธานุภาเวน  มหติยา  พุทฺธลีฬฺหาย  นคร� 

ปิณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ 

 อถ  เอกทิวส�  ตสฺมึ  (มาลากาเร)  ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  นคร�  ปวิฏฺ�มตฺเต  (สนฺเต),  ภควา   

มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  ฉพฺพณฺณร�สิโย  วิสฺสชฺเชนฺโต  มหตา  พุทฺธานุภาเวน  มหติยา   

พุทฺธลีฬฺหาย  นคร�  ปิณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ

  อถ ครั้งนั้น  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  ตสฺมึ  (มาลากาเร) ครั้นเมื่อนายมาลาการนั้น   

ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  นครํ  ปวิฏฺ�มตฺเต เป็นผู้สักว่า ถือเอาแล้ว ซึ่งดอกไม้ ท.  เข้าไป

แล้ว สู่พระนคร  (สนฺเต) มีอยู่,  ภควา อ.พระผู้มีพระภาค  มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ผู้อัน

หมู่แห่งภิกษุหมู่ใหญ่แวดล้อมแล้ว  วิสฺสชฺเชนฺโต ทรงเปล่งอยู่  ฉพฺพณฺณรํสิโย ซึ่ง
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พระรัศมีอันมีวรรณะหก ท.  ปาวิสิ ได้เสด็จเข้าไปแล้ว  นครํ สู่พระนคร  ปิณฺฑาย เพื่อ

บิณฑบาต  พุทฺธานุภาเวน ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า  มหตา อันใหญ่  พุทฺธ-

ลีฬฺหาย ด้วยลีลาของพระพุทธเจ้า  มหติยา อันใหญ่ ฯ

 ครั้นภายหลัง ณ วันหนึ่ง เมื่อนายมาลาการนั้น สักว่าถือเอาดอกไม้ทั้งหลายเข้าไปสู่

เมือง, พระผู้มีพระภาคเจ้า ถูกภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อม ทรงเปล่งฉัพพัณณรังสี ได้

เสด็จเข้าไปยังพระนครเพื่อบิณฑบาต ด้วยพุทธานุภาพที่ใหญ่ ด้วยพุทธลีลาที่ใหญ่

 อถ กาลสัตตมี  เอกทิวส� ทุติยากาลสัตตมีใน ปาวิสิ  ตสฺมึ วิเสสนะของ มาลากาเรๆ 

ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา  ปุปฺผานิ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

ปวิฏฺ�-  นคร� สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิฏฺ�-  ปวิฏฺ�มตฺเต วิกติกัตตาใน สนฺเต,  ภควา 

สุทธกัตตาใน ปาวิสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต วิเสสนะของ ภควา  

ฉพฺพณฺณร�สิโย อวุตตกัมมะใน วิสฺสชฺเชนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ภควา  มหตา  

วิเสสนะของ พุทฺธานุภาเวนๆ กรณะใน ปาวิสิ  มหติยา วิเสสนะของ พุทฺธลีฬฺหายๆ 

กรณะใน ปาวิสิ  นคร� สัมปาปุณียกัมมะใน ปาวิสิ  ปิณฺฑาย สัมปทานใน ปาวิสิ ฯ  

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

๔. ภควา  หิ  เอกทา  ฉพฺพณฺณร�สิโย  จีวเรน  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  อญฺญตโร  ปิณฺฑปาติโก 

วิย  วิจรติ  ตึสโยชนมคฺค�  องฺคุลิมาลสฺส  ปจฺจุคฺคมน�  คจฺฉนฺโต  วิย,  เอกทา   

ฉพฺพณฺณร�สิโย  วิสฺสชฺเชนฺโต  กปิลวตฺถุปฺปเวสนาทีสุ  วิย ฯ  

 ภควา  หิ  เอกทา  ฉพฺพณฺณร�สิโย  จีวเรน  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  อญฺญตโร  ปิณฺฑปาติโก  (ภิกฺขุ) 

วิย  วิจรติ  ตึสโยชนมคฺค�  องฺคุลิมาลสฺส  ปจฺจุคฺคมน�  คจฺฉนฺโต  วิย,  เอกทา  ฉพฺพณฺณ- 

ร�สิโย  วิสฺสชฺเชนฺโต  กปิลวตฺถุปฺปเวสนาทีสุ  (กาเลสุ  คจฺฉนฺโต)  วิย  (วิจรติ) ฯ

 หิ จริงอยู่  เอกทา ในกาลบางคราว  ภควา อ.พระผู้มีพระภาค  ปฏิจฺฉาเทตฺวา ทรง

ปกปิดแล้ว  ฉพฺพณฺณรํสิโย ซึ่งพระรัศมีอันมีวรรณะหก ท.  จีวเรน ด้วยจีวร  วิจรติ 

ย่อมเสด็จเที่ยวไป  ปิณฺฑปาติโก  (ภิกฺขุ)  วิย ราวกะ อ.ภิกษุ ผู้เที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต

เป็นปกติ  อ�ฺ�ตโร รูปใดรูปหนึ่ง  คจฺฉนฺโต  วิย ราวกะว่าเสด็จไปอยู่  ปจฺจุคฺคมนํ  

สู่ที่เป็นที่ต้อนรับ  องฺคุลิมาลสฺส ซึ่งพระองคุลิมาล  ตึสโยชนมคฺคํ สิ้นหนทางมีโยชน์

สามสิบเป็นประมาณ,  เอกทา ในกาลบางคราว  วิสฺสชฺเชนฺโต ทรงเปล่งอยู่  ฉพฺพณฺณ-

รํสิโย ซึ่งพระรัศมีอันมีวรรณะหก ท.  (วิจรติ) ย่อมเสด็จเที่ยวไป  กปิลวตฺถุปฺ- 
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ปเวสนาทีสุ  (กาเลสุ  คจฺฉนฺโต)  วิย ราวกะว่า เสด็จไปอยู่ ในกาล ท. มีกาลเป็นที่

เสด็จเข้าไปสู่เมืองกบิลพัสถุ์เป็นต้น ฯ

 จริงอยู่ บางคราว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้จีวรปกปิดพระฉัพพัณณรังสี เสด็จเที่ยว

ไป เหมือนภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรรูปใดรูปหนึ่ง เหมือนเสด็จไปต้อนรับพระ- 

องคุลิมาล สิ้นหนทาง ๓๐ โยชน์ บางคราว ทรงเปล่งพระฉัพพัณณรังสี เสด็จเที่ยวไป 

เหมือนเสด็จไปในคราวเสด็จเข้าไปยังเมืองกบิลพัสดุ์เป็นต้น

 หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  เอกทา กาลสัตตมีใน วิจรติ  ภควา สุทธกัตตาใน วิจรติๆ 

สองบท อาขยาตบทกัตตุวาจก  ฉพฺพณฺณร�สิโย อวุตตกัมมะใน ปฏิจฺฉาเทตฺวา  จีวเรน 

กรณะใน ปฏิจฺฉาเทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิจรติ  อญฺญตโร ก็ดี  ปิณฺฑปาติโก ก็ดี  

วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ อุปมาลิงคัตถะ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ อญฺฃตโร  ปิณฺฑ- 

ปาติโก  ภิกฺขุ  ตึสโยชนมคฺค� อัจจันตสังโยคะใน คจฺฉนฺโต  องฺคุลิมาลสฺส ฉัฏฐีีอวุตต- 

กัมมะใน ปจฺจุคฺคมน�ๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉนฺโตๆ อุปมาอัพภันตรกิริยาของ  

ภควา  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ ตึสโยชนมคฺค�  องฺคุลิมาลสฺส  ปจฺจุคฺคมน�   

คจฺฉนฺโต,  เอกทา กาลสัตตมีใน วิจรติ  ฉพฺพณฺณร�สิโย อวุตตกัมมะใน วิสฺสชฺเชนฺโตๆ 

อัพภันตรกิริยาของ ภควา  กปิลวตฺถุปฺปเวสนาทีสุ วิเสสนะของ กาเลสุๆ กาลสัตตมี 

ใน คจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ภควา  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ กปิลวตฺถุปฺ-

ปเวสนาทีสุ  คจฺฉนฺโต ฯ   

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

๕. ตสฺมึปิ  ทิวเส  สรีรโต  ฉพฺพณฺณร�สิโย  วิสฺสชฺเชตฺวา  มหตา  พุทฺธานุภาเวน  มหติยา 

พุทฺธลีฬฺหาย  ราชคห�  ปาวิสิ ฯ

 ตสฺมึปิ  ทิวเส  (ภควา)  สรีรโต  ฉพฺพณฺณร�สิโย  วิสฺสชฺเชตฺวา  มหตา  พุทฺธานุภาเวน  มหติยา  

พุทฺธลีฬฺหาย  ราชคห�  ปาวิสิ ฯ

 ตสฺมึิปิ  ทิวเส ในวันแม้นั้น  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาค  วิสฺสชฺเชตฺวา ทรงเปล่งแล้ว  

ฉพฺพณฺณรํสิโย ซึ่งพระรัศมีอันมีวรรณะหก ท.  สรีรโต จากพระสรีระ  ปาวิสิ ได้เสด็จ

เข้าไปแล้ว  ราชคหํ สู่พระนครชื่อว่าราชคฤห์  พุทฺธานุภาเวน ด้วยอานุภาพแห่ง

พระพุทธเจ้า  มหตา อันใหญ่  พุทฺธลีฬฺหาย ด้วยลีลาของพระพุทธเจ้า  มหติยา อัน

ใหญ่ ฯ
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 แม้ในวันนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระฉัพพัณณรังสีจากพระสรีระ ได้เสด็จ

เข้าไปสู่พระนครราชคฤห์ ด้วยพุทธานุภาพที่ใหญ่ ด้วยพุทธลีลาที่ใหญ่ 

   อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ตสฺมึๆ วิเสสนะของ ทิวเสๆ กาลสัตตมีใน ปาวิสิ  ภควา 

สุทธกัตตาใน ปาวิสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สรีรโต อปาทานใน วิสฺสชฺเชตฺวา  

ฉพฺพณฺณร�สิโย อวุตตกัมมะใน วิสฺสชฺเชตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปาวิสิ  มหตา วิเสสนะ

ของ พุทฺธานุภาเวนๆ กรณะใน ปาวิสิ  มหติยา วิเสสนะของ พุทฺธลีฬฺหายๆ กรณะใน  

ปาวิสิ  ราชคห� สัมปาปุณียกัมมะใน ปาวิสิ ฯ

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

๖. อถ  มาลากาโร  ภควโต  รตนคฺฆิยกาญฺจนคฺฆิยสทิส�  อตฺตภาว�  ทิสฺวา  ทฺวตฺตึสมหา- 

ปุริสลกฺขณปฺปฏิมณฺฑิต�  อสีตฺยานุพฺยญฺชนสิริโสภคฺค�  โอโลเกตฺวา  ปสนฺนจิตฺโต   

“กินฺนุ  โข  สตฺถุ  อธิการ�  กโรมีติ  จินฺเตตฺวา  อญฺญ�  อปสฺสนฺโต  “อิเมหิ  ปุปฺเผหิ 

ภควนฺต�  ปูเชสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ปุน  จินฺเตสิ  “อิมานิ  รญฺโญ  นิพทฺธ�  อุปฏฺ�าน- 

ปุปฺผานิ,  ราชา  อิมานิ  อลภนฺโต  ม�  พนฺธาเปยฺย  วา  ฆาตาเปยฺย  วา  รฏฺ�โต  วา 

ปพฺพาเชยฺย,  กินฺนุ  โข  กโรมีติ ฯ

 อถ  มาลากาโร  ภควโต  รตนคฺฆิยกาญฺจนคฺฆิยสทิส�  อตฺตภาว�  ทิสฺวา  ทฺวตฺตึสมหาปุริส- 

ลกฺขณปฺปฏิมณฺฑิต�  อสีตฺยานุพฺยญฺชนสิริโสภคฺค�  (สรีร�)  โอโลเกตฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  “(อห�)  กึ  นุ  

โข  สตฺถุ  อธิการ�  กโรมีติ  จินฺเตตฺวา  อญฺญ�  (วตฺถุ�)  อปสฺสนฺโต  “(อห�)  อิเมหิ  ปุปฺเผหิ  ภควนฺต�   

ปูเชสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ปุน  จินฺเตสิ  “อิมานิ  (ปุปฺผานิ)  รญฺโญ  นิพทฺธ�  อุปฏฺ�านปุปฺผานิ   

(โหนฺติ),  ราชา  อิมานิ  (ปุปฺผานิ)  อลภนฺโต  (ราชปุริส�)  ม�  พนฺธาเปยฺย  วา  (ราชปุริส�  ม�)   

ฆาตาเปยฺย  วา  (ราชปุริส�  ม�)  รฏฺ�โต  วา  ปพฺพาเชยฺย,  (อห�)  กินฺนุ  โข  กโรมีติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  มาลากาโร อ.นายมาลาการ  ทิสฺวา เห็นแล้ว  อตฺตภาวํ ซึ่งอัตภาพ  

รตนคฺฆิยกา�ฺจนคฺฆิยสทิสํ อันเช่นกับด้วยแก้วอันมีค่าและทองอันมีค่า  ภควโต 

ของพระผู้มีพระภาค  โอโลเกตฺวา แลดูแล้ว  สรีรํ ซึ่งพระสรีระ  ทฺวตฺตึสมหาปุริส-

ลกฺขณปฺปฏิมณฺฑิตํ อันประดับเฉพาะแล้วด้วยลักษณะของมหาบุรุษสามสิบสอง  

อสีตฺยานุพฺย�ฺชนสิริโสภคฺคํ อันเลิศด้วยความงามด้วยพระสิริคืออนุพยัญชนะแปด

สิบ  ปสนฺนจิตฺโต ผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้ว  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา   

กโรมิ จะกระท�า  อธิการํ ซึ่งการบูชาอันบุคคลพึงกระท�ายิ่ง  สตฺถุ แก่พระศาสดา   
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กินฺนุ  โข อย่างไรหนอแล”  อิติ ดังนี้  อปสฺสนฺโต ไม่เห็นอยู่  อ�ฺฃํํ  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุอื่น   

จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  ปูเชสฺสามิ จักบูชา  ภควนฺตํ ซึ่งพระผู้มีพระ

ภาค  อิเมหิ  ปุปฺเผหิ ด้วยดอกไม้ ท. เหล่านี้”  อิติ ดังนี้  จินฺเตสิ คิดแล้ว  ปุน อีก  อิติ 

ว่า  “อิมานิ  (ปุปฺผานิ) อ.ดอกไม้ ท. เหล่านี้  อุปฏฺ�านปุปฺผานิ เป็นดอกไม้เป็นเครื่อง

บ�ารุง  ร�ฺโ� ซึ่งพระราชา  นิพทฺธํ เนืองนิตย์  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  ราชา อ.พระราชา  

อลภนฺโต เมื่อไม่ทรงได้  อิมานิ  (ปุปฺผานิ) ซึ่งดอกไม้ ท. เหล่านี้  (ราชปุริสํ) ทรงยัง

ราชบุรุษ  พนฺธาเปยฺย พึงให้จองจ�า  มํ ซึ่งเรา  วา หรือ  วา หรือว่า  (ราชปุริสํ) ทรง

ยังราชบุรุษ  ฆาตาเปยฺย พึงให้ฆ่า  มํ ซึ่งเรา  วา หรือว่า  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  

ปพฺพาเชยฺย พึงให้ขับไล่  มํ ซึ่งเรา  รฏฺ�โต จากแว่นแคว้น,  (อหํ) อ.เรา  กโรมิ  

จะกระท�า  กินฺนุ  โข อย่างไรหนอแล”  อิติ ดังนี้ ฯ   

 ทีนั้น นายมาลาการ เห็นอัตภาพอันเช่นกับรัตนะที่มีค่าและทองที่มีค่าของพระผู้มีพระ

ภาคเจ้า แลดูพระสรีระอันประดับด้วยพระลักษณะของมหาบุรุษ ๓๒ ประการ อันงาม

เลิศด้วยสิริคืออนุพยัญชนะ ๘๐ มีจิตเลื่อมใสแล้ว คิดว่า “เราจะท�าอธิการแก่พระศาสดา

อย่างไรหนอแล” ไม่เห็นวัตถุอย่างอื่น คิดว่า “เราจักบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วย

ดอกไม้เหล่านี้” คิดอีกว่า “ดอกไม้เหล่านี้ เป็นดอกไม้ส�าหรับบ�ารุงพระราชาเนืองนิตย์, 

พระราชา เมื่อทรงไม่ได้ดอกไม้เหล่านี้ พึงรับสั่งให้จองจ�าเรา ให้ฆ่า หรือให้เนรเทศจาก

แว่นแคว้นก็ตาม, เราจะท�าอย่างไรหนอแล”.

 อถ กาลสัตตมี  มาลากาโร สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภควโต  

สามีสัมพันธะใน อตฺตภาว�  รตนคฺฆิยกาญฺจนคฺฆิยสทิส� วิเสสนะของ อตฺตภาว�ๆ อวุตต- 

กัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอโลเกตฺวา  ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฺปฏิมณฺฑิต� 

ก็ดี  อสีตฺยานุพฺยญฺชนสิริโสภคฺค� ก็ดี วิเสสนะของ สรีร�ๆ อวุตตกัมมะใน โอโลเกตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ปสนฺนจิตฺโตๆ วิเสสนะของ มาลากาโร  “อห� สุทธกัตตาใน กโรมิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กินฺนุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  สตฺถุ สามี- 

สัมพันธะใน อธิการ�ๆ อวุตตกัมมะใน กโรมิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน อปสฺสนฺโต  อญฺฃ� วิเสสนะของ วตฺถุ�ๆ อวุตตกัมมะใน อปสฺสนฺโตๆ  

อัพภันตรกิริยาของ มาลากาโร  “อห� สุทธกัตตาใน ปูเชสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อิเมหิ วิเสสนะของ ปุปฺเผหิๆ กรณะใน ปูเชสฺสามิ  ภควนฺต� อวุตตกัมมะใน ปูเชสฺสามิ”  
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อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตสิ  ปุน กิริยาวิเสสนะใน  

จินฺเตสิ  “อิมานิ วิเสสนะของ ปุปฺผานิๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

รญฺโฃ ฉัฏฐีีอวุตตกัมมะใน อุปฏฺฅาน-  นิพทฺธ� กิริยาวิเสสนะใน อุปฏฺฅานปุปฺผานิๆ  

วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  ราชา เหตุกัตตาใน พนฺธาเปยฺย  ฆาตาเปยฺย และ ปพฺพาเชยฺย  

พนฺธาเปยฺย ก็ดี  ฆาตาเปยฺย ก็ดี  ปพฺพาเชยฺย ก็ดี อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  อิมานิ  

วิเสสนะของ ปุปฺผานิๆ อวุตตกัมมะใน อลภนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ราชา  ราชปุริส� 

สามบท การิตกัมมะใน พนฺธาเปยฺย  ฆาตาเปยฺย และ ปพฺพาเชยฺย  ม� สามบท อวุตต-

กัมมะใน พนฺธาเปยฺย  ฆาตาเปยฺย และ ปพฺพาเชยฺย  รฏฺฅโต อปาทานใน ปพฺพาเชยฺย  

วา สามศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ม�  พนฺธาเปยฺย,  ฆาตาเปยฺย และ รฏฺฅโต   

ปพฺพาเชยฺย,  อห� สุทธกัตตาใน กโรมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กินฺนุ ปุจฉนัตถะ   

โขศัพท์ วจนาลังการะ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ                 

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

๗. อถสฺส  เอตทโหสิ  “ราชา  ม�  ฆาเตตุ  วา  รฏฺ�โต  วา  ปพฺพาเชตุ,  โส  หิ  มยฺห�   

ททมาโนปิ  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  ชีวิตมตฺต�  ธน�  ทเทยฺย;  สตฺถุ  ปูชา  ปน  เม  อเนกาสุ 

กปฺปโกฏีสุ  อล�  หิตาย  เจว  สุขาย  จาติ  อตฺตโน  ชีวิต�  ตถาคตสฺส  ปริจฺจชิ ฯ

 อถ  อสฺส  (มาลาการสฺส)  เอต�  (จินฺตน�)  อโหสิ  “ราชา  (ราชปุริส�)  ม�  ฆาเตตุ  วา  (ราชปุริส�  ม�)  

รฏฺ�โต  วา  ปพฺพาเชตุ,  โส  หิ  (ราชา)  มยฺห�  ททมาโนปิ  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  ชีวิตมตฺต�  ธน�   

ทเทยฺย;  สตฺถุ  ปูชา  ปน  เม  อเนกาสุ  กปฺปโกฏีสุ  อล�  (โหติ)  หิตาย  เจว  สุขาย  จาติ,  (โส  

มาลากาโร)  อตฺตโน  ชีวิต�  ตถาคตสฺส  ปริจฺจชิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เอตํ  (จินฺตนํ) อ.ความคิดนั่น  อิติ ว่า  “ราชา อ.พระราชา  (ราชปุริสํ)  มํ  

ฆาเตตุ จงทรงยังราชบุรุษ ให้ฆ่า ซึ่งเรา  วา หรือ  วา หรือว่า  (ราชปุริสํ  มํ)  รฏฺ�โต  

ปพฺพาเชตุ จงทรงยังราชบุรุษ ให้ขับไล่ ซึ่งเรา จากแว่นแคว้น,  หิ เพราะว่า  โส  (ราชา) 

อ.พระราชานั้น  ททมาโนปิ แม้เมื่อพระราชทาน  มยฺหํ แก่เรา  ทเทยฺย พึงพระราชทาน  

ธนํ ซึ่งทรัพย์  ชีวิตมตฺตํ สักว่าเป็นเครื่องเป็นอยู่  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว ในอัตภาพนี้,  

ปน ส่วนว่า  ปูชา อ.การบูชา  สตฺถุ ซึ่งพระศาสดา  อลํ เป็นของพอเพียง  หิตาย  จ  

เอว เพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้วยนั่นเทียว  สุขาย จ เพื่อความสุขด้วย  กปฺปโกฏีสุ ใน

โกฏิแห่งกัปป์ ท.  อเนกาสุ มิใช่หนึ่ง  (โหติ) ย่อมเป็น  เม แก่เรา”  อิติ ดังนี้  อโหสิ 
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ได้มีแล้ว  อสฺส  (มาลาการสฺส) แก่นายมาลาการนั้น,  (โส  มาลากาโร) อ.นายมาลา-

การนั้น  ปริจฺจชิ บริจาคแล้ว  ชีวิตํ ซึ่งชีวิต  อตฺตโน ของตน  ตถาคตสฺส แก่พระ-

ตถาคต ฯ

 ทีนั้น นายมาลาการนั้น ได้มีความคิดนั่นว่า “พระราชา จงรับสั่งให้ฆ่าหรือให้เนรเทศ

เรา จากแว่นแคว้นก็ตาม, เพราะว่า พระราชานั้น เมื่อพระราชทานแก่เรา พึง

พระราชทานทรัพย์สักว่าเป็นเครื่องเป็นอยู่ในอัตภาพนี้, แต่การบูชาพระศาสดา เพียง

พอเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เราในหลายโกฏิกัป”, นายมาลาการนั้น สละ

ชีวิตของตน แก่พระตถาคต.

 อถ กาลสัตตมี  เอต� วิเสสนะของ จินฺตน�ๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อสฺส วิเสสนะของ มาลาการสฺสๆ สัมปทานใน อโหสิ  “ราชา เหตุกัตตาใน ฆาเตตุ และ 

ปพฺพาเชตุ  ฆาเตตุ ก็ดี  ปพฺพาเชตุ ก็ดี อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ราชปุริส� สองบท 

การิตกัมมะใน ฆาเตตุ และ ปพฺพาเชตุ  ม� สองบท อวุตตกัมมะใน ฆาเตตุ และ  

ปพฺพาเชตุ  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ม�  ฆาเตตุ และ รฏฺฅโต  ปพฺพาเชตุ   

รฏฺฅโต อปาทานใน ปพฺพาเชตุ,  หิศัพท์ เหตุโชตกะ  โส วิเสสนะของ ราชาๆ สุทธ- 

กัตตาใน ทเทยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยฺห� สัมปทานใน ททมาโน  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ ททมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ ราชา  อิมสฺมึ วิเสสนะของ  

อตฺตภาเวๆ วิสยาธาระ ใน ทเทยฺย  ชีวิตมตฺต� วิเสสนะของ ธน�ๆ อวุตตกัมมะใน  

ทเทยฺย,  ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  ปูชา สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

สตฺถุ ฉัฏฐีีอวุตตกัมมะใน ปูชา  เม สัมปทานใน หิตาย และ สุขาย  อเนกาสุ วิเสสนะ

ของ กปฺปโกฏีสุๆ วิสยาธาระ ใน หิตาย และ สุขาย  อล� วิกติกัตตาใน โหติ  หิตาย ก็ดี  

สุขาย ก็ดี สัมปทานใน อล�  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ

เข้ากับ หิตาย และ สุขาย”  อิติศัพท์ สรูปะใน เอต�  จินฺตน�,  โส วิเสสนะของ มาลา- 

กาโรๆ สุทธกัตตาใน ปริจฺจชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน ชีวิต�ๆ 

อวุตตกัมมะใน ปริจฺจชิ  ตถาคตสฺส สัมปทานใน ปริจฺจชิ ฯ

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

๘. โส  “ยาว  เม  ปสนฺนจิตฺต�  น  ปฏิกุฏติ:  ตาวเทว  ปูช�  กริสฺสามีติ  หฏฺ�ปฺปหฏฺโ�   

อุทคฺคุทคฺโค  สตฺถาร�  ปูเชสิ ฯ  
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 โส  (มาลากาโร)  “ยาว  เม  ปสนฺนจิตฺต�  น  ปฏิกุฏติ:  (อห�)  ตาว  เอว  ปูช�  กริสฺสามีติ   

(จินฺเตตฺวา)  หฏฺ�ปฺปหฏฺโ�  อุทคฺคุทคฺโค  สตฺถาร�  ปูเชสิ ฯ

 โส  (มาลากาโร) อ.นายมาลาการนั้น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “ปสนฺนจิตฺตํ อ.จิต

อันเลื่อมใสแล้ว  เม ของเรา  น  ปฏิกุฏติ ย่อมไม่กลับกลาย  ยาว เพียงใด,  (อหํ) อ.เรา  

กริสฺสามิ จักกระท�า  ปูชํ ซึ่งการบูชา  ตาว  เอว เพียงนั้นนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้   

หฏฺ�ปฺปหฏฺโ� ผู้ทั้งร่าเริงแล้วทั้งร่าเริงทั่วแล้ว  อุทคฺคุทคฺโค ผู้ทั้งมีจิตไปในเบื้องบน

ทั้งมีจิตไปในเบื้องบน  ปูเชสิ บูชาแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา ฯ

 นายมาลาการนั้นคิดว่า “จิตที่เลื่อมใสของเรา ย่อมไม่กลับกลายตราบใด, เราจักท�าการ

บูชาตราบนั้น” ดังนี้ ทั้งร่าเริงแล้วทั้งร่าเริงอีก มีใจฟูขึ้นๆ บูชาพระศาสดา

 โส วิเสสนะของ มาลากาโรๆ สุทธกัตตาใน ปูเชสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปสนฺน- 

จิตฺต� สุทธกัตตาใน ปฏิกุฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยาวศัพท์ ปริจเฉทนัตถะ  เม  

สามีสัมพันธะใน ปสนฺนจิตฺต�  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปฏิกุฏติ,  อห� สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตาวๆ ศัพท์ ปริจเฉทนัตถะ  ปูช� 

อวุตตกัมมะใน กริสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

หฏฺ�ปฺปหฏฺโ� ๆ ก็ดี  อุทคฺคุทคฺโค ก็ดี วิเสสนะของ มาลากาโร  สตฺถาร� อวุตตกัมมะใน 

ปูเชสิ ฯ   

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

๙. กถ� ?  ป�ม�  ตาว  เทฺว  ปุปฺผมุฏฺ�ิโย  ตถาคตสฺส  อุปริ  ขิปิ,  ตา  อุปริมตฺถเก  วิตาน�  

หุตฺวา  อฏฺ��สุ,  อปรา  เทฺว  มุฏฺ�ิโย  ขิปิ,  ตา  ทกฺขิณหตฺถปสฺเสน  มาลาปฏิจฺฉนฺเนน  

โอตริตฺวา  อฏฺ��สุ,  อปรา  เทฺว  มุฏฺ�ิโย  ขิปิ,  ตา  ปิฏฺ�ิปสฺเสน  โอตริตฺวา  ตเถว   

อฏฺ��สุ,  อปรา  เทฺว  มุฏฺ�ิโย  ขิปิ ฯ  ตา  วามหตฺถปสฺเสน  โอตริตฺวา  ตเถว  อฏฺ��สุ,  

เอว�  อฏฺ�  นาฬิโย  อฏฺ�  มุฏฺ�ิโย  หุตฺวา  จตูสุ  �าเนสุ  ตถาคต�  ปริกฺขิปึสุ,  ปุรโต   

คมนทฺวารมตฺตเมว  อโหสิ,  ปุปฺผาน�  วณฺฏานิ  อนฺโตมุขานิ  อเหสุ�,  ปตฺตานิ   

พหิมุขานิ,   ภควา  รชตปฏฺฏปริกฺขิตฺโต  วิย  หุตฺวา   ปายาสิ,  ปุปฺผานิ  อจิตฺตกานิปิ  

สจิตฺตก�  นิสฺสาย  อภิชฺชิตฺวา  อปติตฺวา  สตฺถารา  สทฺธึเยว  คจฺฉนฺติ  �ิตฏฺ�าเน   

ติฏฺ�นฺติ ฯ           
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 “(โส  มาลากาโร)  กถ�  (ปูเชสิ”  อิติ  ปุจฺฉา) ?  

 “(โส  มาลากาโร)  ป�ม�  ตาว  เทฺว  ปุปฺผมุฏฺ�ิโย  ตถาคตสฺส  อุปริ  ขิปิ,  ตา  (ปุปฺผมุฏฺ�ิโย)   

อุปริมตฺถเก  วิตาน�  หุตฺวา  อฏฺ��สุ,  (โส  มาลากาโร)  อปรา  เทฺว  มุฏฺ�ิโย  ขิปิ,  ตา  (ปุปฺผมุฏฺ�ิโย) 

ทกฺขิณหตฺถปสฺเสน  มาลาปฏิจฺฉนฺเนน  (อากาเรน)  โอตริตฺวา  อฏฺ��สุ,  (โส  มาลากาโร)   

อปรา  เทฺว  มุฏฺ�ิโย  ขิปิ,  ตา  (ปุปฺผมุฏฺ�ิโย)  ปิฏฺ�ิปสฺเสน  โอตริตฺวา  ตถา  เอว  อฏฺ��สุ,  (โส  

มาลากาโร)  อปรา  เทฺว  มุฏฺ�ิโย  ขิปิ ฯ  ตา  (ปุปฺผมุฏฺ�ิโย)  วามหตฺถปสฺเสน  โอตริตฺวา  ตถา  เอว  

อฏฺ��สุ,  เอว�  อฏฺ�  นาฬิโย  อฏฺ�  มุฏฺ�ิโย  หุตฺวา  จตูสุ  �าเนสุ  ตถาคต�  ปริกฺขิปึสุ,  ปุรโต   

คมนทฺวารมตฺต�  เอว  (�าน�)  อโหสิ,  ปุปฺผาน�  วณฺฏานิ  อนฺโตมุขานิ  อเหสุ�,  ปตฺตานิ  พหิมุขานิ  

(อเหสุ�),  ภควา  รชตปฏฺฏปริกฺขิตฺโต  วิย  หุตฺวา   ปายาสิ,  ปุปฺผานิ  อจิตฺตกานิปิ  สจิตฺตก�  (ปุคฺคล�)  

นิสฺสาย  อภิชฺชิตฺวา  อปติตฺวา  สตฺถารา  สทฺธึ  เอว  คจฺฉนฺติ  �ิตฏฺ�าเน  ติฏฺ�นฺติ”  (อิติ   

วิสฺสชฺชน�) ฯ  

 (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  (อิติ) ว่า  “(โส  มาลากาโร) อ.นายมาลาการนั้น  (ปูเชสิ) บูชาแล้ว  

กถํ อย่างไร?”  (อิติ) ดังนี้ ฯ

 (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (อิติ) ว่า  “(โส  มาลากาโร) อ.นายมาลาการนั้น  ขิปิ ซัดไปแล้ว  

ปุปฺผมุฏฺ�ิโย ซึ่งก�าแห่งดอกไม้ ท.  เทฺว สอง  อุปริ ในเบื้องบน  ตถาคตสฺส แห่งพระ

ตถาคต  ป�มํ ครั้งแรก  ตาว ก่อน,  ตา  (ปุปฺผมุฏฺ�ิโย) อ.ก�าแห่งดอกไม้ ท. เหล่านั้น  

วิตานํ เป็นเพดาน  อุปริมตฺถเก ในเบื้องบนแห่งพระเศียร  หุตฺวา เป็น  อฏฺ�ํสุ ได้ตั้ง

อยู่แล้ว,  (โส  มาลากาโร) อ.นายมาลาการนั้น  ขิปิ ซัดไปแล้ว  มุฏฺ�ิโย ซึ่งก�า ท.  เทฺว 

สอง  อปรา เหล่าอื่นอีก,  ตา  (ปุปฺผมุฏฺ�ิโย) อ.ก�าแห่งดอกไม้ ท. เหล่านั้น  โอตริตฺวา 

ข้ามลงแล้ว  ทกฺขิณหตฺถปสฺเสน โดยข้างแห่งพระหัตถ์เบื้องขวา  มาลาปฏิจฺฉนฺเนน  

(อากาเรน) โดยอาการ อันระเบียบปกปิดแล้ว  อฏฺ�ํสุ ได้ตั้งอยู่แล้ว,  (โส  มาลากาโร) 

อ.นายมาลาการนั้น  ขิปิ ซัดไปแล้ว  มุฏฺ�ิโย ซึ่งก�า ท.  เทฺว สอง  อปรา เหล่าอื่นอีก,  

ตา  (ปุปฺผมุฏฺ�ิโย) อ.ก�าแห่งดอกไม้ ท. เหล่านั้น  โอตริตฺวา ข้ามลงแล้ว  ปิฏฺ�ิปสฺเสน 

โดยข้างแห่งพระปฤษฎางค์  อฏฺ�ํสุ ได้ตั้งอยู่แล้ว  ตถา  เอว เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว,  

(โส  มาลากาโร) อ.นายมาลาการนั้น  ขิปิ ซัดไปแล้ว  มุฏฺ�ิโย ซึ่งก�า ท.  เทฺว สอง  

อปรา เหล่าอื่นอีก,  ตา  (ปุปฺผมุฏฺ�ิโย) อ.ก�าแห่งดอกไม้ ท. เหล่านั้น  โอตริตฺวา ข้าม

ลงแล้ว  วามหตฺถปสฺเสน โดยข้างแห่งพระหัตถ์เบื้องซ้าย  อฏฺ�ํสุ ได้ตั้งอยู่แล้ว  ตถา  

เอว เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว,  นาฬิโย อ.ทะนาน ท.  อฏฺ� แปด  มุฏฺ�ิโย เป็นก�า   
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อฏฺ� แปด  หุตฺวา เป็นแล้ว  ปริกฺขิปึสุ แวดล้อมแล้ว  ตถาคตํ ซึ่งพระตถาคต   

�าเนสุ ในที่ ท.  จตูสุ สี่  เอวํ ด้วยประการฉะนี้,  (�านํ) อ.ที่  คมนทฺวารมตฺตํ  เอว 

อันสักว่าเป็นประตูเป็นที่ไป  ปุรโต ในที่ข้างหน้านั่นเทียว  อโหสิ ได้มีแล้ว,  วณฺฏานิ 

อ.ขั้ว ท.  ปุปฺผานํ แห่งดอกไม้ ท.  อนฺโตมุขานิ เป็นขั้วมีหน้าในภายใน  อเหสุํ ได้มี

แล้ว,  ปตฺตานิ อ.กลีบ ท.  พหิมุขานิ เป็นกลีบมีหน้าในภายนอก  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว,  

ภควา อ.พระผู้มีพระภาค  รชตปฏฺฏปริกฺขิตฺโต  วิย เป็นราวกะว่าอันแผ่นแห่งเงิน

แวดล้อมแล้ว  หุตฺวา เป็นแล้ว  ปายาสิ ได้เสด็จด�าเนินไปแล้ว,  ปุปฺผานิ อ.ดอกไม้ ท.  

อจิตฺตกานิปิ แม้ไม่มีจิต  นิสฺสาย อาศัยแล้ว  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล   

สจิตฺตกํ ผู้เป็นไปกับด้วยจิต  อภิชฺชิตฺวา ไม่แตกแล้ว  อปติตฺวา ไม่ตกแล้ว  คจฺฉนฺติ 

ย่อมไป  สทฺธึ  เอว กับ  สตฺถารา ด้วยพระศาสดานั่นเทียว  ติฏฺ�นฺติ ย่อมตั้งอยู่   

�ิตฏฺ�าเน ในที่เป็นที่ประทับยืน”  (อิติ) ดังนี้ ฯ   

 ถามว่า “นายมาลาการนั้น บูชาอย่างไร?” ดังนี้

 แก้ว่า “เบื้องแรก เขาโยนก�าดอกไม้ ๒ ก�าไปข้างบนพระตถาคตก่อน, ก�าดอกไม้เหล่า

นั้น เป็นเพดานเบื้องบนพระเศียร ได้ตั้งอยู่แล้ว, เขาโยน ๒ ก�าอื่นอีก, ก�าดอกไม้เหล่า

นั้นข้ามลงข้างพระหัตถ์เบื้องขวา โดยอาการปกคลุมด้วยระเบียบ ได้ตั้งอยู่แล้ว, เขา

โยน ๒ ก�าอื่นอีก, ก�าดอกไม้เหล่านั้นข้ามลงโดยข้างพระปฤษฎางค์ ได้ตั้งอยู่แล้ว

เหมือนอย่างนั้นนั่นแหละ, เขาโยน ๒ ก�าอื่นอีก, ก�าดอกไม้เหล่านั้นข้ามลงโดยพระหัตถ์

เบื้องซ้าย ได้ตั้งอยู่แล้วเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละ, ทะนาน ๘ ทะนาน เป็นก�า ๘ ก�า 

แวดล้อมพระตถาคตในที่ทั้ง ๔ ด้วยประการฉะนี้, ได้มีที่สักว่าประตูเป็นที่เสด็จไปในที่

ข้างพระพักตร์เท่านั้น, ขั้วทั้งหลายของดอกไม้ทั้งหลาย ได้หันหน้าเข้าภายใน, กลีบทั้ง

หลาย ได้หันหน้าออกภายนอก, พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเป็นเหมือนถูกล้อมด้วยแผ่น

เงิน ได้เสด็จด�าเนินไป, ดอกไม้ทั้งหลาย ทั้งที่ไม่มีจิต อาศัยบุคคลที่มีจิต ไม่แตก

กระจัดกระจาย ไม่ตก ไปพร้อมกับพระศาสดานั่นแหละ หยุดอยู่ในที่เป็นที่ประทับยืน” 

“โส วิเสสนะของ มาลากาโรๆ สุทธกัตตาใน ปูเชสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กถ�  

ปุจฉนัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ปุจฺฉาๆ ลิงคัตถะ ฯ

 “โส วิเสสนะของ มาลากาโรๆ สุทธกัตตาใน ขิปิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ป�ม� กิริยา- 

วิเสสนะใน ขิปิ  ตาวศัพท์ ปริจเฉทนัตถะ  เทฺว วิเสสนะของ ปุปฺผมุฏฺ�ิโยๆ อวุตตกัมมะ 
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ใน ขิปิ  ตถาคตสฺส สามีสัมพันธะใน อุปริๆ อาธาระใน ขิปิ,  ตา วิเสสนะของ ปุปฺผ- 

มุฏฺ�ิโยๆ สุทธกัตตาใน อฏฺ��สุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุปริมตฺถเก วิสยาธาระใน  

วิตาน�ๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน อฏฺ��สุ,  โส วิเสสนะของ มาลากาโรๆ 

สุทธกัตตาใน ขิปิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปรา ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ มุฏฺ�ิโยๆ 

อวุตตกัมมะใน ขิปิ,  ตา วิเสสนะของ ปุปฺผมุฏฺ�ิโยๆ สุทธกัตตาใน อฏฺ��สุๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ทกฺขิณหตฺถปสฺเสน ก็ดี  อากาเรน ก็ดี ตติยาวิเสสนะใน โอตริตฺวา  มาลา-

ปฏิจฺฉนฺเนน วิเสสนะของ อากาเรน  โอตริตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อฏฺ��สุ,  โส วิเสสนะ

ของ มาลากาโรๆ สุทธกัตตาใน ขิปิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปรา ก็ดี  เทฺว ก็ดี  

วิเสสนะของ มุฏฺ�ิโยๆ อวุตตกัมมะใน ขิปิ,  ตา วิเสสนะของ ปุปฺผมุฏฺ�ิโยๆ สุทธกัตตา 

ใน อฏฺ��สุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปิฏฺ�ิปสฺเสน ตติยาวิเสสนะใน โอตริตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน อฏฺ��สุ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตถาๆ กิริยาวิเสสนะใน อฏฺ��สุ,   

โส วิเสสนะของ มาลากาโรๆ สุทธกัตตาใน ขิปิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปรา ก็ดี  

เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ มุฏฺ�ิโยๆ อวุตตกัมมะใน ขิปิ,  ตา วิเสสนะของ ปุปฺผมุฏฺ�ิโยๆ 

สุทธกัตตาใน อฏฺ��สุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วามหตฺถปสฺเสน ตติยาวิเสสนะใน  

โอตริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อฏฺ��สุ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตถาๆ กิริยาวิเสสนะ

ใน อฏฺ��สุ,  อฏฺ� วิเสสนะของ นาฬิโยๆ สุทธกัตตาใน ปริกฺขิปึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เอว� ปการัตถะ  อฏฺ� วิเสสนะของ มุฏฺ�ิโยๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน 

ปริกฺขิปึสุ  จตูสุ วิเสสนะของ �าเนสุๆ วิสยาธาระใน ปริกฺขิปึสุ  ตถาคต� อวุตตกัมมะใน 

ปริกฺขิปึสุ,  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ คมนทฺวารมตฺต�ๆ วิเสสนะของ ฅาน�ๆ สุทธกัตตา 

ใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุรโต อาธาระใน คมน-,  วณฺฏานิ สุทธกัตตาใน  

อเหสุ�ๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุปฺผาน� สามีสัมพันธะใน วณฺฏานิ  อนฺโตมุขานิ วิกติ-

กัตตาใน อเหสุ�,  ปตฺตานิ สุทธกัตตาใน อเหสุ�ๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พหิมุขานิ  

วิกติกัตตาใน อเหสุ�,  ภควา สุทธกัตตาใน ปายาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  รชตปฏฺฏ-

ปริกฺขิตฺโต อุปมาวิกติกัตตาใน หุตฺวา  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ รชตปฏฺฏ- 

ปริกฺขิตฺโต  หุตฺวา สมานกาลกิริยาใน ปายาสิ,  ปุปฺผานิ สุทธกัตตาใน คจฺฉนฺติ และ  

ติฏฺ�นฺติ  คจฺฉนฺติ ก็ดี  ติฏฺ�นฺติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ 

อจิตฺตกานิๆ วิเสสนะของ ปุปฺผานิ  สจิตฺตก� วิเสสนะของ ปุคฺคล�ๆ อวุตตกัมมะใน  

นิสฺสายๆ สมานกาลกิริยาใน อภิชฺชิตฺวาๆ ก็ดี  อปติตฺวา ก็ดี สมานกาลกิริยาใน  
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คจฺฉนฺติ และ ติฏฺ�นฺติ  สตฺถารา สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน คจฺฉนฺติ และ ติฏฺ�นฺติ  �ิตฏฺ�าเน วิสยาธาระใน คจฺฉนฺติ และ

ติฏฺ�นฺติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วิสฺสชฺชน�ๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๑๐. สตฺถุ  สรีรโต  สตสหสฺสวิชฺชุลตา  วิย  ร�สิโย  นิกฺขมึสุ ฯ

 สตฺถุ  สรีรโต  สตสหสฺสวิชฺชุลตา  วิย  (หุตฺวา)  ร�สิโย  นิกฺขมึสุ ฯ

 รํสิโย อ.พระรัศมี ท.  สตสหสฺสวิชฺชุลตา  วิย เป็นราวกะว่าสายฟ้าแลบแสนสาย   

(หุตฺวา) เป็นแล้ว  นิกฺขมึสุ เปล่งออกไปแล้ว  สรีรโต จากพระวรกาย  สตฺถุ ของพระ

ศาสดา ฯ

 พระรัศมีทั้งหลาย เป็นเหมือนสายฟ้าแลบแสนสาย เปล่งออกจากพระสรีระของพระ

ศาสดา

 ร�สิโย สุทธกัตตาใน นิกฺขมึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สรีรโตๆ  

อปาทานใน นิกฺขมึสุ  สตสหสฺสวิชฺชุลตา อุปมาวิกติกัตตาใน หุตฺวา  วิยศัพท์ อุปมา-

โชตกะเข้ากับ สตสหสฺสวิชฺชุลตา  หุตฺวา สมานกาลกิริยาใน นิกฺขมึสุ ฯ 

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

๑๑. ปุรโต  จ  ปจฺฉโต  จ  ทกฺขิณโต  จ  วามโต  จ  สีสมตฺถกโต  จ  นิกฺขนฺตร�สิโย   

นิกฺขมึสุ ฯ  

 นิกฺขนฺตรํสิโย อ.พระรัศมีอันเปล่งออกแล้ว ท.  นิกฺขมึสุ เปล่งออกไปแล้ว  ปุรโต จ 

จากที่ข้างหน้าด้วย  ปจฺฉโต  จ จากที่ข้างหลังด้วย  ทกฺขิณโต  จ จากข้างขวาด้วย   

วามโต  จ จากข้างซ้ายด้วย  สีสมตฺถกโต  จ จากเบื้องบนแห่งพระเศียรด้วย ฯ

 พระรัศมีที่เปล่งออกมา เปล่งออกจากข้างหน้า ข้างหลัง ข้างขวา ข้างซ้าย และจาก

เบื้องบนพระเศียร

 นิกฺขนฺตร�สิโย สุทธกัตตาใน นิกฺขมึีสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุรโต ก็ดี  ปจฺฉโต ก็ดี  

ทกฺขิณโต ก็ดี  วามโต ก็ดี  สีสมตฺถกโต ก็ดี อาธาระใน นิกฺขมึสุ  จ ห้าศัพท์ ปท-

สมุจจยัตถะเข้ากับ ปุรโต  ปจฺฉโต  ทกฺขิณโต  วามโต และ สีสมตฺถกโต ฯ

 ................................................................................................................................
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๑๒. เอกาปิ  สมฺมุขสมฺมุขฏฺ�าเนน  อปลายิตฺวา  สพฺพาปิ  สตฺถาร�  ติกฺขตฺต�ุ  ปทกฺขิณ�   

กตฺวา  ตรุณตาลกฺขนฺธปฺปมาณา  หุตฺวา  ปุรโตเยว  ธาวนฺติ ฯ

 เอกาปิ  (ร�สิโย)  สมฺมุขสมฺมุขฏฺ�าเนน  อปลายิตฺวา  สพฺพาปิ  สตฺถาร�  ติกฺขตฺต�ุ  ปทกฺขิณ�  กตฺวา  

ตรุณตาลกฺขนฺธปฺปมาณา  หุตฺวา  ปุรโต  เอว  ธาวนฺติ ฯ

 (รํสิโย) อ.พระรัศมี ท.  เอกาปิ แม้สายหนึ่ง  อปลายิตฺวา ไม่หนีไปแล้ว  สมฺมุข- 

สมฺมุขฏฺ�าเนน โดยที่ทั้งมีหน้าพร้อมทั้งมีหน้าพร้อม  สพฺพาปิ แม้ทั้งปวง  กตฺวา 

กระท�าแล้ว  ปทกฺขิณํ ซึ่งการประทักษิณ  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  ติกฺขตฺตุํ สามครั้ง  

ตรุณตาลกฺขนฺธปฺปมาณา เป็นรัศมีมีล�าแห่งต้นตาลหนุ่มเป็นประมาณ  หุตฺวา เป็น  

ธาวนฺติ ย่อมแล่นไป  ปุรโต  เอว ในที่ข้างหน้านั่นเทียว ฯ      

 พระรัศมีทั้งหลายแม้สายหนึ่ง ไม่หนีไปโดยทั้งที่ตรงหน้าและตรงหน้า แม้ทั้งหมดท�า

ประทักษิณพระศาสดา ๓ ครั้ง เป็นรัศมีมีขนาดเท่าล�าต้นตาลหนุ่ม ย่อมแล่นไปข้าง

หน้านั่นแหละ

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เอกาๆ วิเสสนะของ ร�สิโยๆ สุทธกัตตาใน ธาวนฺติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  สมฺมุขสมฺมุขฏฺ�าเนน ตติยาวิเสสนะใน อปลายิตฺวาๆ สมาน-

กาลกิริยาใน กตฺวา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สพฺพาๆ วิเสสนะของ ร�สิโย  สตฺถาร� 

อวุตตกัมมะใน กตฺวา  ติกฺขตฺตุ� กิริยาวิเสสนะใน กตฺวา   ปทกฺขิณ� อวุตตกัมมะใน  

กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  ตรุณตาลกฺขนฺธปฺปมาณา วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ 

สมานกาลกิริยาใน ธาวนฺติ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปุรโตๆ อาธาระใน ธาวนฺติ ฯ    

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

๑๓. สกลนคร�  สงฺขุภิ ฯ  

 สกลนครํ อ.นครทั้งสิ้น  สงฺขุภิ แตกตื่นกันแล้ว ฯ

 ชาวนครทั้งสิ้นพากันแตกตื่นแล้ว

 สกลนคร� สุทธกัตตาใน สงฺขุภิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ

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

๑๔. “อนฺโตนคเร  นว  โกฏิโย  พหินคเร  นว  โกฏิโยติ  อฏฺ�ารสสุ  โกฏีสุ  เอโกปิ  ปุริโส 

วา  อิตฺถี  วา  ภิกฺข�  คเหตฺวา  น  นิกฺขมนฺโต  นาม  นตฺถิ ฯ
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 “อนฺโตนคเร  นว  โกฏิโย  พหินคเร  นว  โกฏิโยติ  อฏฺ�ารสสุ  โกฏีสุ  เอโกปิ  ปุริโส 

วา  อิตฺถี  วา อ.- ในโกฏิ ท. สิบแปด คือ “อ.โกฏิ ท. เก้า ในภายในแห่งพระนคร อ.โกฏิ 

ท. เก้า ในภายนอกแห่งพระนคร” หนา -บุรุษ หรือ หรือว่า หญิง แม้คนหนึ่ง  ภิกฺขํ   

คเหตฺวา  น  นิกฺขมนฺโต  นาม ชื่อว่าถือเอาแล้ว ซึ่งภิกษา ไม่ออกไปอยู่  นตฺถิ ย่อม 

ไม่มี ฯ

 บรรดา(มนุษย์) ๑๘ โกฏิ คือ “ภายในพระนคร ๙ โกฏิ ภายนอกพระนครอีก ๙ โกฏิ” 

ผู้ชายหรือผู้หญิงแม้แต่คนเดียว ที่ไม่ถือเอาภิกษาแล้วออกไป ไม่มีเลย

 “อนฺโตนคเร ภินนาธาระใน โกฏิโย  นว วิเสสนะของ โกฏิโยๆ ลิงคัตถะ  พหินคเร  

ภินนาธาระใน โกฏิโย  นว วิเสสนะของ โกฏิโยๆ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน  

อฏฺ�ารสสุ  โกฏีสุ  อฏฺ�ารสสุ วิเสสนะของ โกฏีสุๆ นิทธารณะใน เอโกปิ  ปุริโส  วา  

อิตฺถี  วา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เอโกๆ วิเสสนะของ ปุริโส และอิตฺถี  ปุริโส ก็ดี  

อิตฺถี ก็ดี นิทธารณียะและสุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  วา สองศัพท์  

ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ปุริโส และอิตฺถี  ภิกฺข� อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน นิกฺขมนฺโต  นศัพท์ ปฏิเสธะใน นิกฺขมนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ปุริโส และอิตฺถี  

นามศัพท์ ปสังสัตถโชตกะเข้ากับ นิกฺขมนฺโต ฯ 

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

๑๕. มหาชโน  สีหนาท�  นทนฺโต  เจลุกฺเขปสหสฺสานิ  กโรนฺโต  สตฺถุ  ปุรโตว  คจฺฉติ ฯ  

 มหาชโน อ.มหาชน  นทนฺโต บรรลืออยู่  สีหนาทํ บรรลือเพียงดังสีหะ  กโรนฺโต 

กระท�าอยู่  เจลุกฺเขปสหสฺสานิ ซึ่งพันแห่งการยกขึ้นซึ่งท่อนผ้า ท.  คจฺฉติ ย่อมไป  

ปุรโตว ในที่ข้างพระพักตร์  สตฺถุ ของพระศาสดาเทียว ฯ

 มหาชนบันลือสีหนาท ท�าการยกท่อนผ้าขึ้นหนึ่งพันท่อน ย่อมไปในที่ข้างพระพักตร์

ของพระศาสดานั่นแหละ

 มหาชโน สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สีหนาท� กิริยาวิเสสนะใน  

นทนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ มหาชโน  เจลุกฺเขปสหสฺสานิ อวุตตกัมมะใน กโรนฺโตๆ 

อัพภันตรกิริยาของ มหาชโน  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน ปุรโต  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

ปุรโตๆ อาธาระใน คจฺฉติ ฯ
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๑๖. สตฺถาปิ  มาลาการสฺส  คุณ�  ปากฏ�  กาต�ุ  ติคาวุเต  นคเร  เภริจรณมคฺเคเนว  อจริ ฯ

 สตฺถาปิ แม้ อ.พระศาสดา  อจริ ได้เสด็จเที่ยวไปแล้ว  เภริจรณมคฺเคน  เอว โดย

หนทางเป็นที่เที่ยวไปแห่งกลองนั่นเทียว  นคเร ในพระนคร  ติคาวุเต อันมีคาวุตสาม

เป็นประมาณ  กาตุํ เพื่ออันทรงกระท�า  คุณํ ซึ่งคุณ  มาลาการสฺส ของนายมาลาการ  

ปากฏํ ให้เป็นคุณอันปรากฏแล้ว ฯ

 แม้พระศาสดาได้เสด็จเท่ียวไปตามทางที่เป็นท่ีเที่ยวไปของกลองนั่นแหละในพระนคร

ทั้ง ๓ คาวุต เพื่อท�าคุณของนายมาลาการให้ปรากฏ

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สตฺถาๆ สุทธกัตตาใน อจริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาลา-

การสฺส สามีสัมพันธะใน คุณ�ๆ อวุตตกัมมะใน กาตุ�  ปากฏ� วิกติกัมมะใน กาตุ�ๆ ตุมัตถ-

สัมปทานใน อจริ  ติคาวุเต วิเสสนะของ นคเรๆ วิสยาธาระใน อจริ  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ เภริจรณมคฺเคนๆ ตติยาวิเสสนะใน อจริ ฯ

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

๑๗. มาลาการสฺส  สกลสรีร�  ปญฺจวณฺณาย  ปีติยา  ปริปูริ ฯ  

 สกลสรีรํ อ.สรีระทั้งสิ้น  มาลาการสฺส ของนายมาลาการ  ปริปูริ เต็มรอบแล้ว  ปีติยา 

ด้วยปีติ  ป�ฺจวณฺณาย อันมีวัณณะห้า ฯ

 ร่างกายทั้งหมดของนายมาลาการ เต็มบริบูรณ์ด้วยปีติทั้ง ๕ ประเภท

 สกลสรีร� สุทธกัตตาใน ปริปูริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาลาการสฺส สามีสัมพันธะใน 

สกลสรีร�  ปญฺจวณฺณาย วิเสสนะของ ปีติยาๆ กรณะใน ปริปูริ ฯ

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

๑๘. โส  โถกญฺเญว  ตถาคเตน  สทฺธึ  จริตฺวา  มโนสิลารเส  นิมุคฺโค  วิย  พุทฺธร�สีน�  อนฺโต 

ปวิฏฺโ�  สตฺถาร�  โถเมตฺวา  วนฺทิตฺวา  ตุจฺฉปจฺฉิเมว  คเหตฺวา  เคห�  อคมาสิ ฯ

 โส  (มาลากาโร)  โถก�  เอว  ตถาคเตน  สทฺธึ  จริตฺวา  มโนสิลารเส  นิมุคฺโค  วิย  พุทฺธร�สีน�   

อนฺโต  ปวิฏฺโ�  สตฺถาร�  โถเมตฺวา  วนฺทิตฺวา  ตุจฺฉปจฺฉึ  เอว  คเหตฺวา  เคห�  อคมาสิ ฯ

 โส  (มาลากาโร) อ.นายมาลาการนั้น  จริตฺวา เที่ยวไปแล้ว  สทฺธึ กับ  ตถาคเตน 

ด้วยพระตถาคต  โถกํ  เอว หน่อยหนึ่งนั่นเทียว  นิมุคฺโค  วิย ราวกะว่าจมลงแล้ว  
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มโนสิลารเส ในรสแห่งมโนศิลา  ปวิฏฺโ� เข้าไปแล้ว  อนฺโต ในภายใน  พุทฺธรํสีนํ 

แห่งพระรัศมีของพระพุทธเจ้า ท.  โถเมตฺวา ชมเชยแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา   

วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ตุจฺฉปจฺฉึ  เอว ซึ่งกระเช้าเปล่า 

นั่นเทียว  อคมาสิ ได้ไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน ฯ

  นายมาลาการนั้นเที่ยวไปกับพระตถาคตหน่อยหนึ่งเท่านั้้น เหมือนกับจมลงในมโน-

ศิลารส เข้าไปภายในพระรัศมีของพระพุทธเจ้า ชมเชยพระศาสดา ถวายบังคม แล้วถือ

เอากระเช้าเปล่านั่นแหละ ได้ไปยังเรือน

 โส วิเสสนะของ มาลากาโรๆ สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ โถก�ๆ กิริยาวิเสสนะใน จริตฺวา  ตถาคเตน สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ 

กิริยาสมวายะใน จริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิมุคฺโค  มโนสิลารเส วิสยาธาระใน  

นิมุคฺโคๆ อุปมาวิเสสนะของ มาลากาโร  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ มโนสิลารเส   

นิมุคฺโค  พุทฺธร�สีน� สามีสัมพันธะใน อนฺโตๆ อาธาระใน ปวิฏฺโ�ๆ วิเสสนะของ  

มาลากาโร  สตฺถาร� อวุตตกัมมะใน โถเมตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน คเหตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตุจฺฉปจฺฉึๆ อวุตตกัมมะใน  

คเหตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน อคมาสิ  เคห� สัมปาปุณียกัมมะใน อคมาสิ ฯ

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

๑๙. อถ  น�  ภริยา  ปุจฺฉิ  “กห�  ปุปฺผานีติ ฯ  

 อถ  น�  (มาลาการ�)  ภริยา  ปุจฺฉิ  “กห�  (ฅาเน)  ปุปฺผานิ  (สนฺติ)”  อิติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  ภริยา อ.ภรรยา  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  นํ  (มาลาการํ) ซึ่งนายมาลาการนั้น   

อิติ ว่า  “ปุปฺผานิ อ.ดอกไม้ ท.  (สนฺติ) มีอยู่  กหํ  (ฅาเน) ในที่ไหน?”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น ภรรยาถามนายมาลาการนั้นว่า “ดอกไม้ทั้งหลายมีอยู่ ณ ที่ไหน?”

 อถ กาลสัตตมี  ภริยา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  น� วิเสสนะของ  

มาลาการ�ๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิ  “ปุปฺผานิ สุทธกัตตาใน สนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

กห� วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน สนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

 ................................................................................................................................
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๒๐. “สตฺถา  เม  ปูชิโตติ ฯ

 (มาลากาโร)  “สตฺถา  เม  ปูชิโตติ  (อาห) ฯ

 (มาลากาโร) อ.นายมาลาการ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สตฺถา อ.พระศาสดา  เม 

อันเรา  ปูชิโต บูชาแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นายมาลาการกล่าวว่า “พระศาสดา เราบูชาแล้ว”

 มาลากาโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สตฺถา วุตตกัมมะใน ปูชิโตๆ 

กิตบทกัมมวาจก  เม อนภิหิตกัตตาใน ปูชิโต”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๑. “รญฺโญ  อิทานิ  กึ  กริสฺสสีติ ฯ  

 (ภริยา)  “(ตฺว�)  รญฺโญ  อิทานิ  กึ  กริสฺสสีติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (ภริยา) อ.ภรรยา  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  กริสฺสสิ จักกระท�า  กึ  

ซึ่งอะไร  ร�ฺโ� แก่พระราชา  อิทานิ ในกาลนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ภรรยาถามว่า “ท่านจักท�าอะไรแด่พระราชา ในบัดนี้” ดังนี้

 ภริยา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺว� สุทธกัตตาใน กริสฺสสิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  รญฺโญ สัมปทานใน กริสฺสสิ  อิทานิ กาลสัตตมีใน กริสฺสสิ   

กึ อวุตตกัมมะใน กริสฺสสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ  

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

๒๒. “ราชา  ม�  ฆาเตตุ  วา  รฏฺ�โต  วา  ปพฺพาเชตุ,  อห�  ชีวิต�  ปริจฺจชิตฺวา  สตฺถาร�  ปูเชสึ,  

 สพฺพปุปฺผานิ  อฏฺ�  มุฏฺ�ิโย  อเหสุ�,  เอวรูปา  นาม  ปูชา  ชาตา,  มหาชโน  อุกฺกุฏฺ�ิ- 

สหสฺสานิ  กโรนฺโต  สตฺถารา  สทฺธึ  จรติ,  โย  เอส  มหาชนสฺส  อุกฺกุฏฺ�ิสทฺโท,   

ตสฺมึ  �าเน  เอโสติ ฯ

 (มาลากาโร)  “ราชา  (ราชปุริส�)  ม�  ฆาเตตุ  วา  (ราชปุริส�  ม�)  รฏฺ�โต  วา  ปพฺพาเชตุ,  อห�  ชีวิต�  

ปริจฺจชิตฺวา  สตฺถาร�  ปูเชสึ,  สพฺพปุปฺผานิ  อฏฺ�  มุฏฺ�ิโย  อเหสุ�,  เอวรูปา  นาม  ปูชา  ชาตา,  

มหาชโน  อุกฺกุฏฺ�ิสหสฺสานิ  กโรนฺโต  สตฺถารา  สทฺธึ  จรติ,  โย  เอโส  มหาชนสฺส  อุกฺกุฏฺ�ิสทฺโท,  

ตสฺมึ  �าเน  เอโส  (อุกฺกุฏฺ�ิสทฺโท  โหติ)”  อิติ  (อาห) ฯ
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 (มาลากาโร) อ.นายมาลาการ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ราชา อ.พระราชา   

(ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  ฆาเตตุ จงให้ฆ่า  มํ ซึ่งเรา  วา หรือ  วา หรือว่า  (ราช- 

ปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  ปพฺพาเชตุ จงให้ขับไล่  (มํ) ซึ่งเรา  รฏฺ�โต จากแว่นแคว้น,  

อหํ อ.เรา  ปริจฺจชิตฺวา บริจาคแล้ว  ชีวิตํ ซึ่งชีวิต  ปูเชสึ บูชาแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระ

ศาสดา,  สพฺพปุปฺผานิ อ.ดอกไม้ทั้งปวง ท.  มุฏฺ�ิโย เป็นก�า  อฏฺ� แปด  อเหสุํ ได้

เป็นแล้ว,  ปูชา อ.การบูชา  เอวรูปา  นาม ชื่ออันมีอย่างนี้เป็นรูป  ชาตา เกิดแล้ว,  

มหาชโน อ.มหาชน  กโรนฺโต กระท�าอยู่  อุกฺกุฏฺ�ิสหสฺสานิ ซึ่งพันแห่งการโห่  จรติ 

ย่อมเที่ยวไป  สทฺธึ กับ  สตฺถารา ด้วยพระศาสดา,  โย  เอโส  มหาชนสฺส  อุกฺกุฏฺ�ิ-

สทฺโท อ.เสียงแห่งการโห่ร้อง แห่งมหาชน นั่น ใด,  เอโส  (อุกฺกุฏฺ�ิสทฺโท) อ.เสียงแห่ง

การโห่ร้องนั่น  (โหติ) ย่อมมี  ตสฺมึ  �าเน ในที่นั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นายมาลาการกล่าวว่า “พระราชาจงให้ฆ่าเราหรือว่าจงให้เนรเทศจากแว่นแคว้นก็ตาม,  

เราสละชีวิตบูชาพระศาสดาแล้ว, ดอกไม้ทุกดอก ได้เป็นก�า ๘ ก�า, การบูชาชื่อว่าเห็น

ปานนี้ เกิดแล้ว, มหาชนพากันท�าการโห่พันเสียง ย่อมเที่ยวไปกับพระศาสดา, เสียง

การโห่ร้องแห่งมหาชนนั่นใด, เสียงการโห่ร้องนั่น ย่อมมีในที่นั้น” ดังนี้

 มาลากาโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ราชา เหตุกัตตาใน ฆาเตตุ 

และปพฺพาเชตุ  ฆาเตตุ ก็ดี  ปพฺพาเชตุ ก็ดี อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ราชปุริส�  

การิตกัมมะใน ฆาเตตุ  ม� สองบท อวุตตกัมมะใน ฆาเตตุ  และ ปพฺพาเชตุ  วา สอง

ศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ม�  ฆาเตตุ และ รฏฺ�โต  ปพฺพาเชตุ  ราชปุริส� การิตกัมมะใน 

ปพฺพาเชตุ  รฏฺ�โต อปาทานใน ปพฺพาเชตุ,  อห� สุทธกัตตาใน ปูเชสึๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ชีวิต� อวุตตกัมมะใน ปริจฺจชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปูเชสึ  สตฺถาร� อวุตต-

กัมมะใน ปูเชสึ,  สพฺพปุปฺผานิ สุทธกัตตาใน อเหสุ�ๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อฏฺ�  

วิเสสนะของ มุฏฺ�ิโยๆ วิกติกัตตาใน อเหสุ�,  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ เอวรูปาๆ 

วิเสสนะของ ปูชาๆ สุทธกัตตาใน ชาตาๆ กิตบทกัตตุวาจก,  มหาชโน สุทธกัตตาใน  

จรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุกฺกุฏฺ�ิสหสฺสานิ อวุตตกัมมะใน กโรนฺโตๆ อัพภันตร-

กิริยาของ มหาชโน  สตฺถารา สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน จรติ,  โย ก็ดี  

เอโส ก็ดี วิเสสนะของ อุกฺกุฏฺ�ิสทฺโท  มหาชนสฺส สามีสัมพันธะใน อุกฺกุฏฺ�ิสทฺโท ๆ  

ลิงคัตถะ,  เอโส วิเสสนะของ อุกฺกุฏฺ�ิสทฺโทๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุ-
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วาจก  ตสฺมึ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๒๓. อถสฺส  ภริยา  อนฺธพาลา  เอวรูเป  ปาฏิหาริเย  ปสาท�  อชเนตฺวา  ต�  อกฺโกสิตฺวา 

“ราชาโน  นาม  จณฺฑา  สกึ  กุทฺธา  หตฺถปาทาทิจฺเฉทเนน  พหุมฺปิ  อนตฺถ�  กโรนฺติ, 

ตยา  กตกมฺเมน  มยฺหมฺปิ  อนตฺโถ  สิยาติ  ปุตฺเต  อาทาย  ราชกุล�  คนฺตฺวา  รญฺญา 

ปกฺโกสิตฺวา  “กึ  เอตนฺติ  ปุจฺฉิตา  อาห  “มม  สามิโก  ตุมฺหาก�  อุปฏฺ�านปุปฺเผหิ   

สตฺถาร�  ปูเชตฺวา  ตุจฺฉหตฺโถ  ฆร�  อาคนฺตฺวา  ‘กห�  ปุปฺผานีติ  มยา  ปุฏฺโ�  อิทนฺนาม   

วเทสิ,  อห�  ต�  ปริภาสิตฺวา  ‘ราชาโน  นาม  จณฺฑา  สกึ  กุทฺธา  หตฺถปาทาทิจฺเฉทเนน   

พหุมฺปิ  อนตฺถ�  กโรนฺติ,  ตยา  กตกมฺเมน  มยฺหมฺปิ  อนตฺโถ  สิยาติ  ต�  ฉฑฺเฑตฺวา   

อิธาคตา;  เตน  กตกมฺม�  สุกต�  วา  โหตุ  ทุกฺกฏ�  วา,  ตสฺเสเวต�;  มยา  ฉฑฺฑิตภาว� 

ชานาหิ  เทวาติ ฯ

 อถ  อสฺส  (มาลาการสฺส)  ภริยา  อนฺธพาลา  (หุตฺวา)  เอวรูเป  ปาฏิหาริเย  ปสาท�  อชเนตฺวา  ต�   

(มาลาการ�)  อกฺโกสิตฺวา  “ราชาโน  นาม  จณฺฑา  (หุตฺวา)  สกึ  กุทฺธา  หตฺถปาทาทิจฺเฉทเนน   

พหุมฺปิ  อนตฺถ�  กโรนฺติ,  ตยา  กตกมฺเมน  มยฺหมฺปิ  อนตฺโถ  สิยาติ  (วตฺวา)  ปุตฺเต  อาทาย   

ราชกุล�  คนฺตฺวา  รญฺญา  ปกฺโกสิตฺวา  “กึ  เอต�  (การณ�)”  อิติ  ปุจฺฉิตา  อาห  “มม  สามิโก   

ตุมฺหาก�  อุปฏฺ�านปุปฺเผหิ  สตฺถาร�  ปูเชตฺวา  ตุจฺฉหตฺโถ  (หุตฺวา)  ฆร�  อาคนฺตฺวา  ‘กห�    (�าเน)  

ปุปฺผานิ  (สนฺติ)’  อิติ  มยา  ปุฏฺโ�  อิท�  นาม  (วจน�)  วเทสิ,  อห�  ต�  (สามิก�)  ปริภาสิตฺวา   

‘ราชาโน  นาม  จณฺฑา  (หุตฺวา)  สกึ  กุทฺธา  หตฺถปาทาทิจฺเฉทเนน  พหุมฺปิ  อนตฺถ�  กโรนฺติ,  ตยา  

กตกมฺเมน  มยฺหมฺปิ  อนตฺโถ  สิยาติ  (วตฺวา)  ต�   (สามิก�)  ฉฑฺเฑตฺวา  อิธ  (�าเน)  อาคตา  (อมฺหิ);  

เตน  (สามิเกน)  กตกมฺม�  (เตน  สามิเกน)  สุกต�  วา  โหตุ  (เตน  สามิเกน)  ทุกฺกฏ�  วา,  ตสฺส  

เอว  (สามิกสฺส)  เอต�  (กมฺม�  โหตุ);  (ตฺว�  ตสฺส  สามิกสฺส)  มยา  ฉฑฺฑิตภาว�  ชานาหิ   

เทวาติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  ภริยา อ.ภรรยา  อสฺส  (มาลาการสฺส) ของนายมาลาการนั้น  อนฺธพาลา 

เป็นหญิงอันธพาล  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  ปสาทํ  อชเนตฺวา ไม่ยังความเลื่อมใส ให้เกิด

แล้ว  ปาฏิหาริเย ในปาฏิหาริย์  เอวรูเป อันมีอย่างนี้เป็นรูป  อกฺโกสิตฺวา ด่าแล้ว  ตํ  

(มาลาการํ) ซึ่งนายมาลาการนั้น  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ราชาโน  นาม ชื่อ 

อ.พระราชา ท.  จณฺฑา เป็นผู้ดุร้าย  (หุตฺวา) เป็น  กุทฺธา กริ้วแล้ว  สกึ คราวเดียว   
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กโรนฺติ ย่อมกระท�า  อนตฺถํ ซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์  พหุมฺปิ แม้มาก  หตฺถ- 

ปาทาทิจฺเฉทเนน ด้วยการตัดซึ่งอวัยวะมีมือและเท้าเป็นต้น,  อนตฺโถ อ.ความ

ฉิบหายมิใช่ประโยชน์  สิยา พึงมี  มยฺหมฺปิ แม้แก่ดิฉัน  ตยา  กตกมฺเมน เพราะกรรม 

อันท่าน กระท�าแล้ว”  อิติ ดังนี้  อาทาย พาเอาแล้ว  ปุตฺเต ซึ่งบุตร ท.  คนฺตฺวา ไป

แล้ว  ราชกุลํ สู่ราชตระกูล  ร�ฺ�า  ปกฺโกสิตฺวา  ปุจฺฉิตา ผู้อันพระราชา ตรัสเรียก

แล้ว ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “เอตํ  (การณํ) อ.เหตุนั่น  กึ อะไร”  อิติ ดังนี้  อาห 

กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “สามิโก อ.สามี  มม ของหม่อมฉัน  ปูเชตฺวา บูชาแล้ว  สตฺถารํ 

ซึ่งพระศาสดา  อุปฏฺ�านปุปฺเผหิ ด้วยดอกไม้เป็นเครื่องบ�ารุง ท.  ตุมฺหากํ ซึ่งพระองค์ 

ท.  ตุจฺฉหตฺโถ เป็นผู้มีมือเปล่า  (หุตฺวา) เป็น  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  ฆรํ สู่เรือน  มยา  

ปุฏฺโ� ผู้อันหม่อมฉัน ถามแล้ว  อิติ ว่า  ‘ปุปฺผานิ อ.ดอกไม้ ท.  (สนฺติ) มีอยู่  กหํ   

(�าเน) ในที่ไหน’  อิติ ดังนี้  วเทสิ กล่าวแล้ว  วจนํ ซึ่งค�า  อิทํ  นาม ชื่อนี้,  อหํ 

อ.หม่อมฉัน  ปริภาสิตฺวา ด่าแล้ว  ตํ  (สามิกํ) ซึ่งสามีนั้น  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  

‘ราชาโน  นาม ชื่อ อ.พระราชา ท.  จณฺฑา เป็นผู้ดุร้าย  (หุตฺวา) เป็น  แล้ว  กุทฺธา 

กริ้วแล้ว  สกึ คราวเดียว  กโรนฺติ ย่อมทรงกระท�า  อนตฺถํ ซึ่งความฉิบหายมิใช่

ประโยชน์  พหุมฺปิ แม้มาก  หตฺถปาทาทิเฉทเนน ด้วยการตัดซึ่งอวัยวะมีมือและเท้า 

เป็นต้น,  อนตฺโถ อ.ความฉิบหายมิใช่ประโยชน์  สิยา พึงมี  มยฺหมฺปิ แม้แก่ดิฉัน  

ตยา  กตกมฺเมน เพราะกรรม อันท่าน กระท�าแล้ว’  อิติ ดังนี้  ฉฑฺเฑตฺวา ทิ้งแล้ว  ตํ  

(สามิกํ) ซึ่งสามีนั้น  อาคตา เป็นผู้มาแล้ว  อิธ  (�าเน) ในที่นี้  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  เตน  

(สามิเกน)  กตกมฺมํ อ.กรรม อันสามีนั้น กระท�าแล้ว  (เตน  สามิเกน)  สุกตํ เป็น

กรรม อันสามีนั้น กระท�าดีแล้ว  วา หรือ  วา หรือว่า  (เตน  สามิเกน)  ทุกฺกฏํ เป็น

กรรม อันสามีนั้น กระท�าไม่ดีแล้ว  โหตุ จงเป็น,  เอตํ  (กมฺมํ) อ.กรรมนั่น  (โหตุ) จงมี  

ตสฺส  เอว  (สามิกสฺส) แก่สามีนั้นนั่นเทียว,  เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  (ตฺวํ) 

อ.พระองค์  ชานาหิ จงทรงทราบ  (ตสฺส  สามิกสฺส)  มยา  ฉฑฺฑิตภาวํ ซึ่งความที่ 

แห่งสามีนั้น เป็นผู้อันหม่อมฉัน ทิ้งแล้วเถิด”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น ภรรยาของเขา เป็นคนอันธพาล ไม่ท�าความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในปาฏิหาริย์ที่เห็น

ปานนี้ ด่าเขา แล้วกล่าวว่า “ธรรมดาว่าพระราชาทั้งหลาย เป็นผู้ดุร้าย กริ้วคราวเดียว 

ย่อมท�าความฉิบหายแม้มาก ด้วยการสั่งตัดมือและเท้าเป็นต้น, ความฉิบหายพึงมีแม้

แก่ดิฉัน เพราะกรรมที่ท่านท�าไว้แล้ว,” ดังนี้ พาเอาลูกๆ ไปสู่ราชตระกูล ผู้ที่พระราชา
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ตรัสเรียก แล้วตรัสถามว่า “นั่นอะไร” ดังนี้ จึงกราบทูลว่า “สามีของหม่อมฉันบูชาพระ

ศาสดาด้วยดอกไม้ทั้งหลายส�าหรับบ�ารุงพระองค์ เป็นผู้มีมือเปล่ากลับมาเรือน ผู้อัน

ดิฉันถามว่า ‘ดอกไม้ทั้งหลาย มีอยู่ ณ ที่ไหน’ ดังนี้ ก็กล่าวค�าชื่อนี้, ดิฉันด่าเขาแล้ว

กล่าวว่า ‘ธรรมดาว่าพระราชาทั้งหลาย เป็นผู้ดุร้าย กริ้วคราวเดียว ย่อมท�าความ

ฉิบหายแม้มาก ด้วยการสั่งตัดมือและเท้าเป็นต้น, ความฉิบหายพึงมีแม้แก่ดิฉัน เพราะ

กรรมที่ท่านท�าไว้แล้ว’ ดังนี้ ทิ้งสามีนั้น แล้วจึงมาในที่นี้, กรรมที่สามีนั้นท�าแล้ว จงเป็น

กรรมดีหรือไม่ดีก็ดี, กรรมนั่น จงมีแก่สามีนั้นเท่านั้น, ขอพระองค์จงทรงทราบว่าดิฉัน

ทิ้งเขาแล้ว พระเจ้าค่ะ” ดังนี้ 

 อถ กาลสัตตมี  ภริยา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ 

มาลาการสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ภริยา  อนฺธพาลา วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน อชเนตฺวา  เอวรูเป วิเสสนะของ ปาฏิหาริเยๆ วิสยาธาระใน อชเนตฺวา  ปสาท� 

การิตกัมมะใน อชเนตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อกฺโกสิตฺวา  ต� วิเสสนะของ มาลาการ�ๆ 

อวุตตกัมมะใน อกฺโกสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ 

ราชาโนๆ สุทธกัตตาใน กโรนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  จณฺฑา วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน กุทฺธา  สกึ กิริยาวิเสสนะใน กุทฺธาๆ วิเสสนะของ ราชาโน  หตฺถ- 

ปาทาทิจฺเฉทเนน กรณะใน กโรนฺติ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ พหุ�ๆ วิเสสนะของ 

อนตฺถ�ๆ อวุตตกัมมะใน กโรนฺติ,  อนตฺโถ สุทธกัตตาใน สิยาๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ตยา อนภิหิตกัตตาใน กต-  กตกมฺเมน เหตุใน สิยา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มยฺห�ๆ 

สัมปทานใน สิยา”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาทาย  ปุตฺเต  

อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  ราชกุล� สัมปาปุณียกัมมะใน  

คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิตา  รญฺญา อนภิหิตกัตตาใน ปุจฺฉิตา  ปกฺโกสิตฺวา  

ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิตา  “กึ ก็ดี  เอต� ก็ดี วิเสสนะของ การณ�ๆ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน ปุจฺฉิตาๆ วิเสสนะของ ภริยา  “สามิโก สุทธกัตตาใน วเทสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน สามิโก  ตุมฺหาก� ฉัฏฐีีอวุตตกัมมะใน อุปฏฺ�าน- 

ปุปฺเผหิๆ กรณะใน ปูเชตฺวา  สตฺถาร� อวุตตกัมมะใน ปูเชตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

หุตฺวา  ตุจฺฉหตฺโถ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคนฺตฺวา  ฆร� สัมปาปุณีย-

กัมมะใน อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุฏฺโ�  ‘ปุปฺผานิ สุทธกัตตาใน สนฺติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  กห� วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน สนฺติ’  อิติศัพท์ อาการะใน ปุฏฺโ�  
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มยา อนภิหิตกัตตาใน ปุฏฺโ�ๆ วิเสสนะของ สามิโก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ 

อิท�ๆ วิเสสนะของ วจน�ๆ อวุตตกัมมะใน วเทสิ,  อห� สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ต� วิเสสนะของ สามิก�ๆ อวุตตกัมมะใน ปริภาสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

วตฺวา  ‘นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ราชาโนๆ สุทธกัตตาใน กโรนฺติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  จณฺฑา วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กุทฺธา  สกึ กิริยาวิเสสนะ

ใน กุทฺธาๆ วิเสสนะของ ราชาโน  หตฺถปาทาทิจฺเฉทเนน กรณะใน กโรนฺติ  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ พหุ�ๆ วิเสสนะของ อนตฺถ�ๆ อวุตตกัมมะใน กโรนฺติ,  อนตฺโถ  

สุทธกัตตาใน สิยาๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตยา อนภิหิตกัตตาใน กต-  กตกมฺเมน 

เหตุใน สิยา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มยฺห�ๆ สัมปทานใน สิยา’  อิติศัพท์ อาการะใน 

วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฉฑฺเฑตฺวา  ต� วิเสสนะของ สามิก�ๆ อวุตตกัมมะใน  

ฉฑฺเฑตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคตา  อิธ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน  

อาคตาๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  กตกมฺม� สุทธกัตตาใน โหตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เตน วิเสสนะของ สามิเกนๆ อนภิหิตกัตตาใน กต-  เตน วิเสสนะของ สามิเกนๆ  

อนภิหิตกัตตาใน สุกต�ๆ วิกติกัตตาใน โหตุ  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ เตน  

สามิเกน  สุกต� และ เตน  สามิเกน  ทุกฺกฏ�  เตน วิเสสนะของ สามิเกนๆ อนภิหิตกัตตา 

ใน ทุกฺกฏ�ๆ วิกติกัตตาใน โหตุ,  เอต� วิเสสนะของ กมฺม�ๆ สุทธกัตตาใน โหตุๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตสฺสๆ วิเสสนะของ สามิกสฺสๆ สัมปทานใน 

โหตุ,  เทว อาลปนะ  ตฺว� สุทธกัตตาใน ชานาหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะ

ของ สามิกสฺสๆ ภาวาทิสัมพันธะใน ฉฑฺฑิตภาว�  มยา อนภิหิตกัตตาใน ฉฑฺฑิต-  

ฉฑฺฑิตภาว� อวุตตกัมมะใน ชานาหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๔. ราชา  ป�มทสฺสเนเนว  โสตาปตฺติผล�  ปตฺโต  สทฺธาสมฺปนฺโน  อริยสาวโก  จินฺเตสิ   

“อโห  อย�  อิตฺถี  อนฺธพาลา  เอวรูเป  คุเณ  ปสาท�  น  อุปฺปาเทสีติ ฯ

 ราชา  ป�มทสฺสเนน  เอว  โสตาปตฺติผล�  ปตฺโต  สทฺธาสมฺปนฺโน  อริยสาวโก  (หุตฺวา)  จินฺเตสิ  

“อโห  อย�  อิตฺถี  อนฺธพาลา  (หุตฺวา)  เอวรูเป  คุเณ  ปสาท�  น  อุปฺปาเทสีติ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  ปตฺโต ทรงบรรลุแล้ว  โสตาปตฺติผลํ ซึ่งโสดาปัติผล  ป�มทสฺสเนน  

เอว ด้วยการเห็นครั้งแรกนั่นเทียว  อริยสาวโก เป็นอริยสาวก  สทฺธาสมฺปนฺโน ผู้ถึง
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พร้อมแล้วด้วยศรัทธา  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  จินฺเตสิ ทรงด�าริแล้ว  อิติ ว่า  “อโห โอ !  อยํ  

อิตฺถี อ.หญิงนี้  อนฺธพาลา เป็นอันธพาล  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  เอวรูเป  คุเณ  ปสาทํ  

น  อุปฺปาเทสิ ไม่ ยังความเลื่อมใส ในพระคุณ อันมีอย่างนี้เป็นรูป ให้เกิดขึ้นแล้ว”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 พระราชาทรงบรรลุโสดาปัติผล ด้วยการเห็นครั้งแรกนั่นแหละ เป็นอริยสาวกผู้ถึง

พร้อมด้วยศรัทธา ทรงด�าริว่า “โอ ! หญิงนี้ เป็นคนอันธพาล ไม่ท�าให้เกิดความเลื่อมใส

ขึ้นในคุณเห็นปานนี้” ดังนี้ 

 ราชา สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

ป�มทสฺสเนนๆ กรณะใน ปตฺโต  โสตาปตฺติผล� สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺโตๆ วิเสสนะ

ของ ราชา  สทฺธาสมฺปนฺโน วิเสสนะของ อริยสาวโกๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน จินฺเตสิ  “อโห สังเวคัตถะ  อย� วิเสสนะของ อิตฺถีๆ เหตุกัตตาใน  

อุปฺปาเทสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  อนฺธพาลา วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน อุปฺปาเทสิ  เอวรูเป วิเสสนะของ คุเณๆ วิสยาธาระใน อุปฺปาเทสิ  ปสาท�  

การิตกัมมะใน อุปฺปาเทสิ นศัพท์ ปฏิเสธะใน อุปฺปาเทสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ  

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

๒๕. โส  กุทฺโธ  วิย  หุตฺวา  “กึ  อมฺม  วเทสิ,  มยฺห�  อุปฏฺ�านปุปฺเผหิ  เตน  ปูชา  กตาติ ฯ

 โส  (ราชา)  กุทฺโธ  วิย  หุตฺวา  “(ตฺว�)  กึ  (วจน�)  อมฺม  วเทสิ,  มยฺห�  อุปฏฺ�านปุปฺเผหิ  เตน     

(มาลากาเรน)  ปูชา  กตาติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 โส  (ราชา) อ.พระราชานั้น  กุทฺโธ  วิย เป็นราวกะว่ากริ้วแล้ว  หุตฺวา เป็น  (ปุจฺฉิ) ตรัส

ถามแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺม แน่ะแม่  (ตฺวํ) อ.เจ้า  วเทสิ ย่อมกล่าว  กึ  (วจนํ) ซึ่งค�าอะไร,  

ปูชา อ.การบูชา  เตน  (มาลากาเรน) อันนายมาลาการนั้น  กตา กระท�าแล้ว   

อุปฏฺ�านปุปฺเผหิ ด้วยดอกไม้เป็นเครื่องบ�ารุง ท.  มยฺหํ ซึ่งเรา หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชา เป็นเหมือนกริ้วแล้ว ตรัสถามว่า “แน่ะนาง เจ้าพูดอะไร? นายมาลาการนั้น 

ท�าการบูชาด้วยดอกไม้ส�าหรับบ�ารุงเราหรือ? ดังนี้

 โส วิเสสนะของ ราชาๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุทฺโธ อุปมา- 

วิกติกัตตาใน หุตฺวา  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ กุทฺโธ  หุตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน 
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ปุจฺฉิ  “อมฺม อาลปนะ  ตฺว� สุทธกัตตาใน วเทสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึ วิเสสนะของ 

วจน�ๆ อวุตตกัมมะใน วเทสิ,  ปูชา วุตตกัมมะใน กตาๆ กิตบทกัมมวาจก  มยฺห� 

ฉัฏฐีีอวุตตกัมมะใน อุปฏฺ�านปุปฺเผหิๆ กรณะใน กตา  เตน วิเสสนะของ มาลากาเรนๆ 

อนภิหิตกัตตาใน กตา”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ      

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

๒๖. “อาม  เทวาติ ฯ

 (สา  อิตฺถี)  “อาม  เทว  (เอว�)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  

อาม เพคะ  (เอวํ) อ.อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 หญิงนั้น กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ อย่างนั้นเพคะ”

 สา วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว อาลปนะ  

อาม สัมปฏิจฉนัตถะ  เอว� ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๗. “ภทฺทกนฺเต  กต�  ต�  ฉฑฺเฑนฺติยา,  มม  ปุปฺเผหิ  ปูชาการกสฺส  อห�  กตฺตพฺพยุตฺตก�   

ชานิสฺสามีติ  ต�  อุยฺโยเชตฺวา  เวเคน  สตฺถุ  สนฺติก�  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  สตฺถารา 

สทฺธึเยว  วิจริ ฯ

 (ราชา)  “ภทฺทก�  (กมฺม�)  เต  กต�  ต�  (มาลาการ�)  ฉฑฺเฑนฺติยา,  มม  ปุปฺเผหิ  ปูชาการกสฺส  (มาลา

การสฺส)  อห�  (มยา)  กตฺตพฺพยุตฺตก�  (กมฺม�)  ชานิสฺสามีติ  (วตฺวา)  ต�  (อิตฺถึ)  อุยฺโยเชตฺวา  เวเคน  

สตฺถุ  สนฺติก�  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  สตฺถารา  สทฺธึ  เอว  วิจริ ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(กมฺมํ) อ.กรรม  ภทฺทกํ อันเจริญ  เต 

อันเจ้า  ฉฑฺเฑนฺติยา ผู้ทิ้่งอยู่  ตํ  (มาลาการํ) ซึ่งนายมาลาการนั้น  กตํ กระท�าแล้ว,  

อหํ อ.เรา  ชานิสฺสามิ จักรู้  (กมฺมํ) ซึ่งกรรม  (มยา)  กตฺตพฺพยุตฺตกํ อันควรแล้ว แก่

กรรม อันเรา พึงกระท�า  (มาลาการสฺส) แก่นายมาลาการ  ปูชาการกสฺส ผู้กระท�าซึ่ง

การบูชา  ปุปฺเผหิ ด้วยดอกไม้ ท.  มม ของเรา”  อิติ ดังนี้  อุยฺโยเชตฺวา ทรงส่งไปแล้ว  

ตํ  (อิตฺถึ) ซึ่งหญิงนั้น  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  สนฺติกํ สู่ส�านัก  สตฺถุ ของพระศาสดา  

เวเคน โดยเร็ว  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  วิจริ เสด็จเที่ยวไปแล้ว  สทฺธึ  เอว กับ  
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สตฺถารา ด้วยพระศาสดานั่นเทียว ฯ

 พระราชาตรัสว่า “เจ้าท�ากรรมอันเจริญที่ทิ้งนายมาลาการนั้นเสีย, เราจักรู้สิ่งที่ควรท�า

แก่เขาผู้ท�าการบูชาด้วยดอกไม้ทั้งหลายของเรา” ดังนี้ ส่งหญิงนั้นไป เสด็จไปสู่ส�านัก

ของพระศาสดาโดยเร็ว ถวายบังคม แล้วเสด็จเที่ยวไปกับพระศาสดานั่นแหละ

 ราชา สุทธกัตตาใน วิจริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภทฺทก� วิเสสนะของ กมฺม�ๆ  

วุตตกัมมะใน กต�ๆ กิตบทกัมมวาจก  เต อนภิหิตกัตตาใน กต�  ต� วิเสสนะของ  

มาลาการ�ๆ อวุตตกัมมะใน ฉฑฺเฑนฺติยาๆ วิเสสนะของ เต,  อห� สุทธกัตตาใน  

ชานิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน ปุปฺเผหิๆ กรณะใน  

ปูชาการกสฺสๆ วิเสสนะของ มาลาการสฺสๆ สัมปทานใน กตฺตพฺพ-  มยา อนภิหิตกัต

ตาใน กตฺตพฺพ-  กตฺตพฺพยุตฺตก�ๆ วิเสสนะของ กมฺม�ๆ อวุตตกัมมะใน ชานิสฺสามิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุยฺโยเชตฺวา ต� วิเสสนะของ อิตฺถึๆ  

อวุตตกัมมะใน อุยฺโยเชตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  เวเคน ตติยาวิเสสนะใน  

คนฺตฺวา  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สนฺติก�ๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิจริ  สตฺถารา สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึ  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน วิจริ ฯ

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

๒๘. สตฺถา  ตสฺส  จิตฺตปฺปสาท�  ญตฺวา  เภริจรณวีถิยา  นคร�  จริตฺวา  รญฺโญ  เคหทฺวาร�   

อคมาสิ ฯ

 สตฺถา  ตสฺส  (รญฺโญ)  จิตฺตปฺปสาท�  ญตฺวา  เภริจรณวีถิยา  นคร�  จริตฺวา  รญฺโญ  เคหทฺวาร�   

อคมาสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  �ตฺวา ทรงทราบแล้ว  จิตฺตปฺปสาทํ ซึ่งความเลื่อมใสแห่ง

พระทัย  ตสฺส  (ร�ฺโ�) ของพระราชานั้น  จริตฺวา เสด็จเที่ยวไปแล้ว  นครํ สู่พระนคร  

เภริจรณวีถิยา  ตามถนนเป็นที่เที่ยวไปแห่งกลอง  อคมาสิ ได้เสด็จไปแล้ว  เคห- 

ทฺวารํ สู่ประตูแห่งพระต�าหนัก  ร�ฺโ� ของพระราชา ฯ 

 พระศาสดาทรงทราบความเลื่อมใสแห่งพระทัยของพระราชานั้นแล้ว เสด็จเที่ยวไปสู่

พระนครตามถนนที่กลองเที่ยวไป แล้วได้เสด็จไปยังพระต�าหนักของพระราชา  
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 สตฺถา สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ รญฺโญๆ  

สามีสัมพันธะใน จิตฺตปฺปสาท�ๆ อวุตตกัมมะใน ญตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จริตฺวา   

เภริจรณวีถิยา ตติยาวิเสสนะใน จริตฺวา  นคร� สัมปาปุณียกัมมะใน จริตฺวาๆ ปุพพ- 

กาลกิริยาใน อคมาสิ  รญฺโญ สามีสัมพันธะใน เคหทฺวาร�ๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อคมาสิ 

ฯ  

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

๒๙. ราชา  ปตฺต�  คเหตฺวา  สตฺถาร�  เคห�  ปเวเสตุกาโม  อโหสิ ฯ  

 ราชา อ.พระราชา  คเหตฺวา ทรงรับแล้ว  ปตฺตํ ซึ่งบาตร  สตฺถารํ  เคหํ  ปเวเสตุ-

กาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออัน ยังพระศาสดา ให้เสด็จเข้าไป สู่พระต�าหนัก  อโหสิ ได้เป็นแล้ว 

ฯ

 พระราชาทรงรับบาตรแล้ว ได้มีความประสงค์จะนิมนต์ให้พระศาสดาเสด็จเข้าไปยัง

พระต�าหนัก

 ราชา สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปตฺต� อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อโหสิ  สตฺถาร� การิตกัมมะใน ปเวเสตุ-  เคห� สัมปาปุณียกัมมะใน 

ปเวเสตุ-  ปเวเสตุกาโม วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

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

๓๐. สตฺถา  ปน  ราชงฺคเณเยว  นิสีทนาการ�  ทสฺเสสิ ฯ

 ปน ส่วนว่า  สตฺถา อ.พระศาสดา  ทสฺเสสิ ทรงแสดงแล้ว  นิสีทนาการํ ซึ่งอาการ 

คืออันประทับนั่ง  ราชงฺคเณ  เอว ที่เนินแห่งพระราชานั่นเทียว ฯ

 ส่วน พระศาสดาทรงแสดงอาการคือประทับนั่งที่ท้องสนามหลวงนั่นแหละ

 ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  สตฺถา สุทธกัตตาใน ทสฺเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ราชงฺคเณๆ วิสยาธาระใน นิสีทน-  นิสีทนาการ� อวุตตกัมมะ 

ใน ทสฺเสสิ ฯ

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

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

................................................................................................................................
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๓๑. ราชา  ต�  ญตฺวา  “สีฆ�  มณฺฑปํ  กโรถาติ  ต�ขณญฺเญว  มณฺฑปํ  การาเปสิ ฯ  

 ราชา  ต�  (อาการ�)  ญตฺวา  “(ตุมฺเห)  สีฆ�  มณฺฑปํ  กโรถาติ  (วตฺวา  ราชปุริเส)  ต�ขณ�  เอว  มณฺฑปํ  

การาเปสิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  �ตฺวา ทรงทราบแล้ว  ตํ  (อาการํ) ซึ่งอาการนั้น  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  

อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.เจ้า ท.  กโรถ จงกระท�า  มณฺฑปํ ซึ่งปะร�า  สีฆํ เร็ว”  อิติ ดังนี้  

(ราชปุริเส) ทรงยังราชบุรุษ ท.  การาเปสิ ให้กระท�าแล้ว  มณฺฑปํ ซึ่งปะร�า  ตํขณํ  

เอว ในขณะนั้นนั่นเทียว ฯ

   พระราชาทรงทราบอาการนั้น จึงตรัสว่า “พวกเจ้าจงช่วยกันท�าปะร�าเร็ว” ดังนี้ รับสั่งให้

พวกราชบุรุษช่วยกันท�าปะร�าในขณะนั้นนั่นแหละ

 ราชา เหตุกัตตาใน การาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ต� วิเสสนะของ อาการ�ๆ 

อวุตตกัมมะใน ญตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน กโรถๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  สีฆ� กิริยาวิเสสนะใน กโรถ  มณฺฑปํ อวุตตกัมมะใน กโรถ”  อิติศัพท์  

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน การาเปสิ  ราชปุริเส การิตกัมมะใน การาเปสิ  

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ต�ขณ�ๆ ทุติยากาลสัตตมีใน การาเปสิ  มณฺฑปํ อวุตตกัมมะ

ใน การาเปสิ ฯ 

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

๓๒. นิสีทิ  สตฺถา  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  นิสีทิ ประทับนั่งแล้ว  สทฺธึ กับ  ภิกฺขุสงฺเฆน ด้วยหมู่ 

แห่งภิกษุ ฯ

 พระศาสดาประทับนั่งพร้อมกับภิกษุสงฆ์

 สตฺถา สุทธกัตตาใน นิสีทิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สทฺธึ กิริยาสมวายะใน นิสีทิ   

ภิกฺขุสงฺเฆน สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึ ฯ

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

๓๓. กสฺมา  ปน  สตฺถา  ราชเคห�  น  ปาวิสิ ?  

 “กสฺมา  ปน  สตฺถา  ราชเคห�  น  ปาวิสิ”  (อิติ  ปุจฺฉา) ? 
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 (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  (อิติ) ว่า  “ปน ก็  สตฺถา อ.พระศาสดา  น  ปาวิสิ ไม่ได้เสด็จเข้าไป

แล้ว  ราชเคหํ สู่พระราชวัง  กสฺมา เพราะเหตุอะเไร?”  (อิติ) ดังนี้ ฯ

 ถามว่า “ก็เพราะเหตุอะไร พระศาสดาจึงไม่ได้เสด็จเข้าไปยังพระราชวัง”

 “ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  สตฺถา สุทธกัตตาใน ปาวิสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

กสฺมา เหตุใน ปาวิสิ  ราชเคห� สัมปาปุณียกัมมะใน ปาวิสิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปาวิสิ”   

อิติศัพท์ สรูปะใน ปุจฺฉาๆ ลิงคัตถะ ฯ 

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

๓๔. เอว�  กิรสฺส  อโหสิ  “สจาห�  อนฺโต  ปวิสิตฺวา  นิสีเทยฺย�,  มหาชโน  ม�  ทฏฺ�ุ�  น  ลเภยฺย,  

มาลาการสฺส  คุโณ  ปากโฏ  น  ภเวยฺย,  ราชงฺคเณ  ปน  ม�  นิสินฺน�  มหาชโน  ทฏฺ�ุ�  

ลภิสฺสติ,  มาลาการสฺส  คุโณ  ปากโฏ  ภวิสฺสตีติ ฯ

 เอว�  (จินฺตน�)  กิร  อสฺส  (สตฺถุโน)  อโหสิ  “สจาห�  อนฺโต  ปวิสิตฺวา  นิสีเทยฺย�,  มหาชโน  ม�   

ทฏฺ�ุ�  น  ลเภยฺย,  มาลาการสฺส  คุโณ  ปากโฏ  น  ภเวยฺย,  ราชงฺคเณ  ปน  ม�  นิสินฺน�  มหาชโน  

ทฏฺ�ุ�  ลภิสฺสติ,  มาลาการสฺส  คุโณ  ปากโฏ  ภวิสฺสตีติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  เอวํ  (จินฺตนํ) อ.อันทรงด�าริ อย่างนี้  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  อหํ อ.เรา   

ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  อนฺโต ในภายใน  นิสีเทยฺยํ พึงนั่งไซร้,  มหาชโน อ.มหาชน   

น  ลเภยฺย ไม่พึงได้  ทฏฺ�ุํ เพื่ออันเห็น  มํ ซึ่งเรา,  คุโณ อ.คุณ  มาลาการสฺส  

ของนายมาลาการ  ปากโฏ เป็นคุณปรากฏแล้ว  น  ภเวยฺย ไม่พึงเป็น,  ปน แต่ว่า  

มหาชโน อ.มหาชน  ลภิสฺสติ จักได้  ทฏฺ�ุํ เพื่ออันเห็น  มํ ซึ่งเรา  นิสินฺนํ ผู้นั่งแล้ว  

ราชงฺคเณ ที่เนินแห่งพระราชา,  คุโณ อ.คุณ  มาลาการสฺส ของนายมาลาการ   

ปากโฏ เป็นคุณปรากฏ  ภวิสฺสติ จักเป็น”  อิติ ดังนี้  อโหสิ ได้มีแล้ว  อสฺส  (สตฺถุโน) 

แก่พระศาสดานั้น ฯ

 ได้ยินว่า พระศาสดาได้มีความด�าริอย่างนี้ว่า “ถ้าเราเข้าไปนั่งข้างใน, มหาชนไม่พึงได้

เพื่อจะเห็นเรา, คุณของนายมาลาการ ไม่พึงปรากฏ, แต่มหาชนจักได้เพื่อจะเห็นเรา 

ผู้นั่งที่ลานหลวง, คุณของนายมาลการจักเป็นคุณปรากฏ” ดังนี้

 กิร อนุสสวนัตถะ  เอว� วิเสสนะของ จินฺตน�ๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ สตฺถุโนๆ สัมปทานใน อโหสิ  “สเจ ปริกัปปัตถะ  อห�  
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สุทธกัตตาใน นิสีเทยฺย�ๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อนฺโต วิสยาธาระใน ปวิสิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน นิสีเทยฺย�,  มหาชโน สุทธกัตตาใน ลเภยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ม� อวุตตกัมมะใน ทฏฺ�ุ�ๆ ตุมัตถสัมปทานใน ลเภยฺย  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ลเภยฺย,  คุโณ 

สุทธกัตตาใน ภเวยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาลาการสฺส สามีสัมพันธะใน คุโณ  

ปากโฏ วิกติกัตตาใน ภเวยฺย  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ภเวยฺย,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ   

มหาชโน สุทธกัตตาใน ลภิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ราชงฺคเณ วิสยาธาระใน  

นิสินฺน�ๆ วิเสสนะของ ม�ๆ อวุตตกัมมะใน ทฏฺ�ุ�ๆ ตุมัตถสัมปทานใน ลภิสฺสติ,  คุโณ 

สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาลาการสฺส สามีสัมพันธะใน คุโณ  

ปากโฏ วิกติกัตตาใน ภวิสฺสติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน เอว�  จินฺตน� ฯ 

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

๓๕. คุณวนฺตาน�  หิ  คุณ�  พุทฺธาเยว  ปากฏ�  กาต�ุ  สกฺโกนฺติ,  อวเสสชโน  คุณวนฺตาน� 

คุณ�  กเถนฺโต  มจฺฉรายติ ฯ  

 คุณวนฺตาน�  (ชนาน�)  หิ  คุณ�  พุทฺธา  เอว  ปากฏ�  กาต�ุ  สกฺโกนฺติ,  อวเสสชโน  คุณวนฺตาน�   

(ชนาน�)  คุณ�  กเถนฺโต  มจฺฉรายติ ฯ

 หิ จริงอยู่  พุทฺธา  เอว อ.พระพุทธเจ้า ท. นั่นเทียว  สกฺโกนฺติ ย่อมทรงอาจ  กาตุํ  

เพื่ออันทรงกระท�า  คุณํ ซึ่งคุณ  คุณวนฺตานํ  (ชนานํ) ของชน ท. ผู้มีคุณ  ปากฏํ  

ให้เป็นคุณปรากฏ,  อวเสสชโน อ.ชนผู้เหลือลง  กเถนฺโต เมื่อกล่าว  คุณํ ซึ่งคุณ   

คุณวนฺตานํ  (ชนานํ) ของชน ท. ผู้มีคุณ  มจฺฉรายติ ย่อมประพฤติตระหนี่ ฯ

 จริงอยู่ พระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้น ย่อมทรงสามารถเพื่อจะทรงท�าคุณของพวกชน 

ผู้มีคุณให้ปรากฏได้, ชนผู้เหลือลงเมื่อกล่าวคุณของพวกชนผู้มีคุณ ย่อมประพฤติ

ตระหนี่ 

 หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ พุทฺธาๆ สุทธกัตตาใน สกฺโกนฺติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  คุณวนฺตาน� วิเสสนะของ ชนาน�ๆ สามีสัมพันธะใน คุณ�ๆ  

อวุตตกัมมะใน กาตุ�  ปากฏ� วิกติกัมมะใน กาตุ�ๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺโกนฺติ,   

อวเสสชโน สุทธกัตตาใน มจฺฉรายติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คุณวนฺตาน� วิเสสนะของ 

ชนาน�ๆ สามีสัมพันธะใน คุณ�ๆ อวุตตกัมมะใน กเถนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ อวเสส-

ชโน ฯ
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๓๖. จตฺตาโร  ปุปฺผปฏฺฏา  จตุทฺทิส�  อฏฺ��สุ ฯ

 ปุปฺผปฏฺฏา อ.แผ่นแห่งดอกไม้ ท.  จตฺตาโร สี่  อฏฺ�ํสุ ได้ตั้งอยู่แล้ว  จตุทฺทิสํ ตลอด

ทิศสี่ ฯ

 แผ่นดอกไม้ ๔ แผ่น ได้ตั้งอยู่ตลอดทิศทั้ง ๔

 จตฺตาโร วิเสสนะของ ปุปฺผปฏฺฏาๆ สุทธกัตตาใน อฏฺ��สุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

จตุทฺทิส� สัมปาปุณียกัมมะใน อฏฺ��สุ ฯ 

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

๓๗. มหาชโน  สตฺถาร�  ปริวาเรสิ ฯ  

 มหาชโน อ.มหาชน  ปริวาเรสิ แวดล้อมแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา ฯ

 มหาชนแวดล้อมพระศาสดา

 มหาชโน สุทธกัตตาใน ปริวาเรสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถาร� อวุตตกัมมะใน  

ปริวาเรสิ ฯ

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

๓๘. ราชา  พุทฺธปฺปมุข�  ภิกฺขุสงฺฆ�  ปณีเตน  อาหาเรน  ปริวิสิ ฯ  

 ราชา อ.พระราชา  ปริวิสิ ทรงอังคาสแล้ว  ภิกฺขุสงฺฆํ ซึ่งหมู่แห่งภิกษุ  พุทฺธปฺปมุขํ  

ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข  อาหาเรน ด้วยอาหาร  ปณีเตน อันประณีต ฯ

 พระราชาทรงอังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วยอาหารที่ประณีต

 ราชา สุทธกัตตาใน ปริวิสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พุทฺธปฺปมุข� วิเสสนะของ ภิกฺขุ-

สงฺฆ�ๆ อวุตตกัมมะใน ปริวิสิ  ปณีเตน วิเสสนะของ อาหาเรนๆ กรณะใน ปริวิสิ ฯ

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

๓๙. สตฺถา  ภตฺตกิจฺจาวสาเน  อนุโมทน�  กตฺวา  ปุริมนเยเนว  จตูหิ  ปุปฺผปฏฺเฏหิ   

ปริกฺขิตฺโต  สีหนาท�  นทนฺเตน  มหาชเนน  ปริวุโต  วิหาร�  อคมาสิ ฯ

 สตฺถา  ภตฺตกิจฺจาวสาเน  อนุโมทน�  กตฺวา  ปุริมนเยน  เอว  จตูหิ  ปุปฺผปฏฺเฏหิ  ปริกฺขิตฺโต   

สีหนาท�  นทนฺเตน  มหาชเนน  ปริวุโต  วิหาร�  อคมาสิ ฯ
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 สตฺถา อ.พระศาสดา  กตฺวา ทรงกระท�าแล้ว  อนุโมทนํ ซึ่งการอนุโมทนา  ภตฺต- 

กิจฺจาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งกิจด้วยภัตร  จตูหิ  ปุปฺผปฏฺเฏหิ  ปริกฺขิตฺโต 

ผู้อันแผ่นแห่งดอกไม้ ท. สี่ แวดล้อมแล้ว  ปุริมนเยน  เอว โดยนัยอันมีในก่อน 

นั่นเทียว  สีหนาทํ  นทนฺเตน  มหาชเนน  ปริวุโต ผู้อันมหาชน ผู้บันลืออยู่ บันลือ

เพียงดังสีหะ แวดล้อมแล้ว  อคมาสิ ได้เสด็จไปแล้ว  วิหารํ สู่วิหาร ฯ

 พระศาสดาทรงท�าการอนุโมทนาในเวลาเสร็จกิจด้วยภัตร ผู้อันแผ่นดอกไม้ ๔ แผ่น 

แวดล้อมแล้ว ผู้ที่มหาชนผู้บันลือเพียงดังสีหะแวดล้อม ได้เสด็จไปยังวิหาร 

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภตฺตกิจฺจาวสาเน กาลสัตตมีใน 

กตฺวา  อนุโมทน� อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปริกฺขิตฺโต  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ ปุริมนเยนๆ ตติยาวิเสสนะใน ปริกฺขิตฺโต  จตูหิ วิเสสนะของ 

ปุปฺผปฏฺเฏหิๆ อนภิหิตกัตตาใน ปริกฺขิตฺโตๆ วิเสสนะของ สตฺถา  สีหนาท� กิริยา- 

วิเสสนะใน นทนฺเตนๆ วิเสสนะของ มหาชเนนๆ อนภิหิตกัตตาใน ปริวุโตๆ วิเสสนะ

ของ สตฺถา  วิหาร� สัมปาปุณียกัมมะใน อคมาสิ ฯ

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

๔๐. ราชา  สตฺถาร�  อนุคนฺตฺวา  นิวตฺโต  มาลาการ�  ปกฺโกสาเปตฺวา  “มม  อาหริตพฺพ- 

ปุปฺเผหิ  ‘กินฺติ  วตฺวา  สตฺถาร�  ปูเชสีติ  ปุจฺฉิ ฯ

 ราชา  สตฺถาร�  อนุคนฺตฺวา  นิวตฺโต  (ปุคฺคล�)  มาลาการ�  ปกฺโกสาเปตฺวา  “(ตฺว�)  มม  อาหริตพฺพ- 

ปุปฺเผหิ  ‘กึ’  อิติ  วตฺวา  สตฺถาร�  ปูเชสีติ  ปุจฺฉิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  อนุคนฺตฺวา ทรงตามส่งแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  นิวตฺโต 

เสด็จกลับแล้ว  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  ปกฺโกสาเปตฺวา ให้ร้องเรียกแล้ว  มาลาการํ 

ซึ่งนายมาลาการ  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เจ้า  วตฺวา กล่าวแล้ว  ‘กึ’   

อิติ ว่า ‘อย่างไร’  ปูเชสิ บูชาแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  อาหริตพฺพปุปฺเผหิ ด้วย

ดอกไม้อันเจ้าพึงน�ามา ท.  มม เพื่อเรา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาตามเสด็จส่งพระศาสดา เสด็จกลับแล้ว รับสั่งให้เรียกนายมาลาการมา ตรัส

ถามว่า “เจ้ากล่าวว่าอย่างไร แล้วบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้ที่เจ้าพึงน�ามาเพื่อเรา” 

ดังนี้
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 ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถาร� อวุตตกัมมะใน อนุคนฺตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน นิวตฺโตๆ วิเสสนะของ ราชา  ปุคฺคล� การิตกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺวา  

มาลาการ� อวุตตกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ  “ตฺว� สุทธกัตตาใน 

ปูเชสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สัมปทานใน อาหริตพฺพ-  อาหริตพฺพปุปฺเผหิ กรณะ

ใน ปูเชสิ  ‘กึ’ สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปูเชสิ  สตฺถาร� 

อวุตตกัมมะใน ปูเชสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ   

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

๔๑. มาลากาโร  “ราชา  ฆาเตตุ  วา  รฏฺ�โต  วา  ปพฺพาเชตูติ  ชีวิต�  ปริจฺจชิตฺวา  สตฺถาร�   

ปูเชสึ  เทวาติ  อาห ฯ

 มาลากาโร  “(อห�)  ‘ราชา  (ราชปุริส�)  ฆาเตตุ  วา  (ราชปุริส�)  รฏฺ�โต  วา  ปพฺพาเชตูติ   

(จินฺเตตฺวา)  ชีวิต�  ปริจฺจชิตฺวา  สตฺถาร�  ปูเชสึ  เทวาติ  อาห ฯ

 มาลากาโร อ.นายมาลาการ  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติ

เทพ  (อหํ) อ.ข้าพระองค์  (จินฺเตตฺวา)  คิดแล้ว  อิติ ว่า  ‘ราชา อ.พระราชา  (ราช- 

ปุริสํ) ยังราชบุรุษ  ฆาเตตุ จงให้ฆ่า  วา หรือ  วา หรือว่า  (ราชปุริสํ) ยังราชบุรุษ   

ปพฺพาเชตุ จงให้ขับไล่  รฏฺ�โต จากแว่นแคว้น’  อิติ ดังนี้  ปริจฺจชิตฺวา สละแล้ว   

ชีวิตํ ซึ่งชีวิต  ปูเชสึ ปูชาแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นายมาลาการกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ ข้าพระองค์คิดว่า ‘พระราชาจง

ทรงรับสั่งให้ราชบุรุษฆ่าหรือให้เนรเทศจากแว่นแคว้นก็ตาม’ ดังนี้ สละชีวิต บูชาพระ

ศาสดา พระเจ้าข้า” ดังนี้

 มาลากาโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว อาลปนะ  อห� สุทธกัตตา

ใน ปูเชสึๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘ราชา เหตุกัตตาใน ฆาเตตุ และปพฺพาเชตุ  ฆาเตตุ 

ก็ดี  ปพฺพาเชตุ ก็ดี อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ราชปุริส� การิตกัมมะใน ฆาเตตุ และ

ปพฺพาเชตุ  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ฆาเตตุ และปพฺพาเชตุ  รฏฺ�โต อปาทาน

ใน ปพฺพาเชตุ’  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปริจฺจชิตฺวา  ชีวิต� 

อวุตตกัมมะใน ปริจฺจชิตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน ปูเชสึ  สตฺถาร� อวุตตกัมมะใน ปูเชสึ”  

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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



676 ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓ [๕.พาล

๔๒. ราชา  “ตฺว�  มหาปุริโส  นามาติ  วตฺวา  “อฏฺ�  หตฺถี  จ  อสฺเส  จ  ทาเส  จ  ทาสิโย   

จ  มหาปสาธนานิ  จ  อฏฺ�  กหาปณสหสฺสานิ  จ  ราชกุลโต  นีหริตฺวา  สพฺพา- 

ลงฺการปฺปฏิมณฺฑิตา  อฏฺ�  นาริโย  อฏฺ�  คามวเร  จาติ  อิม�  สพฺพฏฺ�ก�  นาม  ทาน�   

อทาสิ ฯ

 ราชา  “ตฺว�  มหาปุริโส  นาม  (อสิ)”  อิติ  วตฺวา  “อฏฺ�  หตฺถี  จ  (อฏฺ�)  อสฺเส  จ  (อฏฺ�)  ทาเส  จ  

(อฏฺ�)  ทาสิโย  จ  (อฏฺ�)  มหาปสาธนานิ  จ  อฏฺ�  กหาปณสหสฺสานิ  จ  (ราชปุริเสน)  ราชกุลโต  

นีหริตฺวา  สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิตา  อฏฺ�  นาริโย  (จ)  อฏฺ�  คามวเร  จ”  อิติ  อิม�  สพฺพฏฺ�ก�  

นาม  ทาน�  อทาสิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ตฺวํ อ.เจ้า  มหาปุริโส  นาม ชื่อว่าเป็น

มหาบุรุษ  (อสิ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  อทาสิ ได้พระราชทานแล้ว  ทานํ ซึ่งทาน  อิมํ  

สพฺพฏฺ�กํ  นาม ชื่อ หมวดแปดแห่งวัตถุทั้งปวงนี้  อิติ คือ  “หตฺถี ซึ่งช้าง ท.  อฏฺ� 

แปด  จ ด้วย  อสฺเส ซึ่งม้า ท.  (อฏฺ�) แปด  จ ด้วย  ทาเส ซึ่งทาส ท.  (อฏฺ�) แปด  

จ ด้วย  ทาสิโย ซึ่งนางทาสี ท.  (อฏฺ�) แปด  จ ด้วย  มหาปสาธนานิ ซึ่งเครื่องประดับ

ใหญ่ ท. (อฏฺ�) แปด  จ ด้วย  กหาปณสหสฺสานิ ซึ่งพันแห่งกหาปณะ ท.  อฏฺ� แปด  

จ ด้วย  นาริโย ซึ่งนารี ท.  อฏฺ� แปด  (ราชปุริเสน)  ราชกุลโต  นีหริตฺวา  สพฺพา- 

ลงฺการปฺปฏิมณฺฑิตา ผู้ อันราชบุรุษ น�าออกแล้ว จากราชตระกูล ประดับเฉพาะแล้ว

ด้วยเครื่องประดับทั้งปวง  จ ด้วย  คามวเร ซึ่งบ้านส่วย ท.  อฏฺ� แปด  จ ด้วย”     

 พระราชาตรัสว่า “เจ้า ชื่อว่าเป็นมหาบุรุษ” ได้พระราชทานวัตถุทานนี้ทุกอย่างๆ ละ ๘ 

คือ “ช้าง ๘ เชือก ม้า ๘ ตัว ทาส ๘ คน นางทาสี ๘ คน เครื่องประดับใหญ่ ๘ ชิ้น

กหาปณะ ๘,๐๐๐ หญิง ๘ คน ที่น�าออกจากราชตระกูล ผู้ประดับด้วยเครื่องประดับ 

ทุกอย่าง และบ้านส่วย ๘ หมู่บ้าน”

 ราชา สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺว� สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ มหาปุริโสๆ วิกติกัตตาใน อสิ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทาสิ  “อฏฺ�  หตฺถี  จ  อสฺเส  จ  ทาเส  จ   

ทาสิโย  จ  มหาปสาธนานิ  จ  อฏฺ�  กหาปณสหสฺสานิ  จ  ราชกุลโต  นีหริตฺวา   

สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิตา  อฏฺ�  นาริโย  อฏฺ�  คามวเร  จ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะ 

ใน อิม�  สพฺพฏฺ�ก�  อิม� วิเสสนะของ สพฺพฏฺ�ก�  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ  
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สพฺพฏฺ�ก�ๆ วิเสสนะของ ทาน� อวุตตกัมมะใน อทาสิ ฯ 

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

๔๓. อานนฺทตฺเถโร  จินฺเตสิ  “อชฺช  ปาโตว  ปฏฺ�าย  สีหนาทสหสฺสานิ  เจว  เจลุกฺเขป- 

สหสฺสานิ  จ  ปวตฺตนฺติ,  โก  นุ  โข  มาลาการสฺส  วิปาโกติ ฯ

 อานนฺทตฺเถโร  จินฺเตสิ  “อชฺช  ปาโตว  ปฏฺ�าย  สีหนาทสหสฺสานิ  เจว  เจลุกฺเขปสหสฺสานิ  จ   

ปวตฺตนฺติ,  โก  นุ  โข  มาลาการสฺส  วิปาโก  (ภวิสฺสติ)”  อิติ ฯ

 อานนฺทตฺเถโร อ.พระอานนท์ผู้เถระ  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อชฺช ในวันนี้   

สีหนาทสหสฺสานิ  เจว อ.พันแห่งสีหนาท ท. ด้วยนั่นเทียว  เจลุกฺเปขสหสฺสานิ  จ  

อ.พันแห่งการยกขึ้นซึ่งท่อนผ้า ท. ด้วย  ปวตฺตนฺติ ย่อมเป็นไป  ปฏฺ�าย จ�าเดิม   

ปาโตว ในเวลาเช้าเทียว,  วิปาโก อ.วิบาก  โก  นุ  โข อะไรหนอแล  มาลาการสฺส  

ของนายมาลาการ  (ภวิสฺสติ) จักมี”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 พระอานนทเถระคิดว่า “วันนี้ เสียงบันลือสีหนาทหนึ่งพันและการยกท่อนผ้าหนึ่งพัน 

ย่อมเป็นไป จ�าเดิมแต่เช้าตรู่, วิบากอะไรหนอแล ของนายมาลาการ จักมี”

 อานนฺทตฺเถโร สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สีหนาทสหสฺสานิ ก็ดี   

เจลุกฺเขปสหสฺสานิ ก็ดี สุทธกัตตาใน ปวตฺตนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อชฺช กาล- 

สัตตมีใน ปวตฺตนฺติ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปาโตๆ กาลสัตตมีใน ปฏฺ�ายๆ กิริยา-

วิเสสนะใน ปวตฺตนฺติ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ 

สีหนาทสหสฺสานิ และ เจลุกฺเขปสหสฺสานิ,  โก วิเสสนะของ วิปาโกๆ สุทธกัตตาใน  

ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นุศัพท์ สังกัปปัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ   

มาลาการสฺส สามีสัมพันธะใน วิปาโก”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ

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

๔๔. โส  สตฺถาร�  ปุจฺฉิ ฯ

 โส  (อานนฺทตฺเถโร)  สตฺถาร�  ปุจฺฉิ ฯ

 โส  (อานนฺทตฺเถโร) อ.พระอานนท์ผู้เถระนั้น  ปุจฺฉิ ทูลถามแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระ

ศาสดา ฯ

 ท่านทูลถามพระศาสดา
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 โส วิเสสนะของ อานนฺทตฺเถโรๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถาร� 

อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๔๕. อถ  น�  สตฺถา  “อานนฺท  ‘อิมินา  มาลากาเรน  อปฺปมตฺตก�  กมฺม�  กตนฺติ  มา   

สลฺลกฺเขสิ,  อยญฺหิ  มยฺห�  ชีวิต�  ปริจฺจชิตฺวา  ปูช�  อกาสิ,  โส  เอว�  มยิ  จิตฺต�   

ปสาเทตฺวา  กปฺปาน�  สตสหสฺส�  ทุคฺคตึ  น  คมิสฺสตีติ  (วตฺวา)  

  “กปฺปานํ  สตสหสฺสํ   ทุคฺคตึ  น  คมิสฺสติ  

  �ตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ,   ผลํ  เอตสฺส  กมฺมุโน,  

  ปจฺฉา  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ   สุมโน  นาม  ภวิสฺสตีติ  อาห ฯ

 อถ  น�  (อานนฺทตฺเถร�)  สตฺถา  “อานนฺท  (ตฺว�)  ‘อิมินา  มาลากาเรน  อปฺปมตฺตก�  กมฺม�  กตนฺติ  

มา  สลฺลกฺเขสิ,  อย�  (มาลากาโร)  หิ  มยฺห�  ชีวิต�  ปริจฺจชิตฺวา  ปูช�  อกาสิ,  โส  (มาลากาโร)  เอว�  

มยิ  จิตฺต�  ปสาเทตฺวา  กปฺปาน�  สตสหสฺส�  ทุคฺคตึ  น  คมิสฺสตีติ  (วตฺวา)

  “(มาลากาโร)  กปฺปาน�  สตสหสฺส�  ทุคฺคตึ  น  คมิสฺสติ  

  �ตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ,   (อิท�  ผล�)  ผล�  เอตสฺส  กมฺมุโน  (โหติ),  

  (โส  มาลากาโร)  ปจฺฉา  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  สุมโน  นาม  ภวิสฺสตีติ  อาห ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สตฺถา อ.พระศาสดา  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  นํ  (อานนฺทตฺเถรํ) กะพระ

อานนท์ผู้เถระนั้น  อิติ ว่า  “อานนฺท ดูก่อนอานนท์  (ตฺวํ) อ.เธอ  มา  สลฺลกฺเขสิ อย่า

ก�าหนดแล้ว  อิติ ว่า  ‘กมฺมํ อ.กรรม  อปฺปมตฺตกํ อันมีประมาณน้อย  อิมินา  มาลา-

กาเรน อันนายมาลาการนี้  กตํ กระท�าแล้ว’  อิติ ดังนี้,  หิ เพราะว่า  อยํ  (มาลากาโร) 

อ.นายมาลาการนี้  ปริจฺจชิตฺวา สละรอบแล้ว  ชีวิตํ ซึ่งชีวิต  มยฺหํ เพื่อเรา  อกาสิ  

ได้กระท�าแล้ว  ปูชํ ซึ่งการบูชา,  โส  (มาลากาโร) อ.นายมาลาการนั้น  จิตฺตํ ยังจิต   

ปสาเทตฺวา ให้เลื่อมใสแล้ว  มยิ ในเรา  เอวํ อย่างนี้  น  คมิสฺสติ จักไม่ไป  ทุคฺคตึ  

สู่ทุคติ  สตสหสฺส ํสิ้นแสน  กปฺปานํ แห่งกัปป์ ท.”  อิติ ดังนี้  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า

“(มาลากาโร) อ.นายมาลาการ  �ตฺวา ด�ารงอยู่แล้ว  เทว- 

มนุสฺเสสุ ในเทวดาและมนุษย์ ท.  น  คมิสฺสติ จักไม่ไป   

ทุคฺคตึ สู่ทุคติ  สตสหสฺส ํตลอดแสน  กปฺปานํ แห่งกัปป์ ท.,  

(อิทํ  ผลํ) อ.ผลนี้  ผลํ เป็นผล  เอตสฺส  กมฺมุโน แห่งกรรมนั่น  

(โหติ) ย่อมเป็น,  (โส  มาลากาโร) อ.นายมาลาการนั้น   
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ปจฺเจกพุทฺโธ เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า  สุมโน  นาม ชื่อว่า

สุมนะ  ภวิสฺสติ จักเป็น  ปจฺฉา ในภายหลัง”  อิติ ดังนี้ ฯ   

 ทีนั้น พระศาสดาตรัสกับพระอานนทเถระว่า “ดูก่อนอานนท์ เธออย่าก�าหนดว่า ‘กรรม

มีประมาณน้อย ที่นายมาลาการนี้ท�าแล้ว’ ดังนี้ เพราะว่า นายมาลาการนี้บริจาคชีวิต

เพื่อเราได้ท�าการบูชา, เขาท�าจิตให้เลื่อมใสในเราอย่างนี้ จักไม่ไปสู่ทุคติ สิ้นแสนกัปป์” 

ดังนี้ ตรัสว่า

“นายมาลาการด�ารงอยู่ในเทวดาและมนุษย์ จักไม่ไปสู่ทุคติ 

ตลอดแสนกัปป์, นี้ เป็นผลแห่งกรรมนั่น, เขาจักเป็นพระปัจเจก

พุทธเจ้าชื่อว่าสุมนะในภายหลัง” ดังนี้

 อถ กาลสัตตมี  สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  น� วิเสสนะของ 

อานนฺทตฺเถร�ๆ อกถิตกัมมะใน วตฺวา  “อานนฺท อาลปนะ  ตฺว� สุทธกัตตาใน สลฺลกฺเขสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘อปฺปมตฺตก� วิเสสนะของ กมฺม�ๆ วุตตกัมมะใน กต�ๆ กิตบท-

กัมมวาจก  อิมินา วิเสสนะของ มาลากาเรนๆ อนภิหิตกัตตาใน กต�’  อิติศัพท์ อาการะ

ใน สลฺลกฺเขสิ  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน สลฺลกฺเขสิ,  หิศัพท์ เหตุโชตกะ  อย� วิเสสนะของ 

มาลากาโรๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยฺห� สัมปทานใน  

ปริจฺจชิตฺวา  ชีวิต� อวุตตกัมมะใน ปริจฺจชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อกาสิ  ปูช� อวุตต- 

กัมมะใน อกาสิ,  โส วิเสสนะของ มาลากาโรๆ สุทธกัตตาใน คมิสฺสติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เอว� กิริยาวิเสสนะใน ปสาเทตฺวา  มยิ วิสยาธาระใน ปสาเทตฺวา   จิตฺต�  

การิตกัมมะใน ปสาเทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คมิสฺสติ  กปฺปาน� สมูหสัมพันธะใน  

สตสหสฺส�ๆ อัจจันตสังโยคะใน คมิสฺสติ  ทุคฺคตึ สัมปาปุณียกัมมะใน คมิสฺสติ  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน คมิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห

 “มาลากาโร สุทธกัตตาใน คมิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

กปฺปาน� สมูหสัมพันธะใน สตสหสฺส�ๆ อัจจันตสังโยคะใน  

คมิสฺสติ  ทุคฺคตึ สัมปาปุณียกัมมะใน คมิสฺสติ  นศัพท์ ปฏิเสธะ

ใน คมิสฺสติ  ฅตฺวา สมานกาลกิริยาใน คมิสฺสติ  เทวมนุสฺเสสุ 

วิสยาธาระใน ฅตฺวา,  อิท� วิเสสนะของ ผล�ๆ สุทธกัตตาใน  

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ผล� วิกติกัตตาใน โหติ  เอตสฺส  
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วิเสสนะของ กมฺมุโนๆ สามีสัมพันธะใน ผล�,  โส วิเสสนะของ

มาลากาโรๆ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ปจฺฉา กาลสัตตมีใน ภวิสฺสติ  ปจฺเจกพุทฺโธ วิกติกัตตาใน  

ภวิสฺสติ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ สุมโนๆ วิเสสนะของ 

ปจฺเจกพุทฺโธ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๖. สตฺถุ  ปน  วิหาร�  คนฺตฺวา  คนฺธกุฏึ  ปวิสนกาเล  ตานิ  ปุปฺผานิ  ทฺวารโกฏฺ�เก  ปตึสุ ฯ

 ปน ก็  สตฺถุ  วิหารํ  คนฺตฺวา  คนฺธกุฏึ  ปวิสนกาเล ในกาลเป็นที่ เสด็จไป สู่วิหาร 

แล้วจึงเสด็จเข้าไป สู่พระคันธกุฎี แห่งพระศาสดา  ตานิ  ปุปฺผานิ อ.ดอกไม้ ท. เหล่า

นั้น  ปตึสุ ตกแล้ว  ทฺวารโกฏฺ�เก ที่ซุ้มแห่งประตู ฯ

 ก็ ในเวลาเป็นที่พระศาสดาเสด็จไปยังวิหาร แล้วจึงเสด็จเข้าไปยังพระคันธกุฎี ดอกไม้

เหล่านั้น ตกอยู่ที่ซุ้มประตู

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ตานิ วิเสสนะของ ปุปฺผานิๆ สุทธกัตตาใน ปตึสุๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน ปวิสนกาเล  วิหาร� สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ปวิสน-  คนฺธกุฏึ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสน-  ปวิสนกาเล กาล- 

สัตตมีใน ปตึสุ  ทฺวารโกฏฺ�เก วิสยาธาระใน ปตึสุ ฯ    

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

๔๗. สายณฺหสมเย  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย�  กถ�  สมุฏฺ�าเปสุ�  “อโห  อจฺฉริย�   มาลาการสฺส  กมฺม�,  

ธรมานกพุทฺธสฺส  ชีวิต�  ปริจฺจชิตฺวา  ปุปฺผปูช�  กตฺวา  ต�ขณญฺเญว  สพฺพฏฺ�กนฺนาม   

ลภีติ ฯ

 สายณฺหสมเย  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย�  กถ�  สมุฏฺ�าเปสุ�  “อโห  อจฺฉริย�   (โหติ)  มาลาการสฺส  กมฺม�,  (โส  

มาลากาโร)  ธรมานกพุทฺธสฺส  ชีวิต�  ปริจฺจชิตฺวา  ปุปฺผปูช�  กตฺวา  ต�ขณ�  เอว  สพฺพฏฺ�ก�  นาม  

ลภีติ ฯ

 สายณฺหสมเย ในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  กถํ ยังวาจาเป็นเครื่อง

กล่าว  อิติ ว่า  “อโห โอ  กมฺมํ อ.กรรม  มาลาการสฺส ของนายมาลาการ  อจฺฉริยํ 

เป็นกรรมน่าอัศจรรย์  (โหติ) ย่อมเป็น,  (โส  มาลากาโร) อ.นายมาลาการนั้น   
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ปริจฺจชิตฺวา บริจาคแล้ว  ชีวิตํ ซึ่งชีวิต  ธรมานกพุทฺธสฺส แก่พระพุทธเจ้าผู้ทรง

พระชนม์อยู่  กตฺวา กระท�าแล้ว  ปุปฺผปูชํ ซึ่งการบูชาด้วยดอกไม้  ลภิ ได้แล้ว   

สพฺพฏฺ�กํ  นาม ชื่อ ซึ่งหมวดแปดแห่งวัตถุทั้งปวง  ตํขณํ  เอว ในขณะนั้นนั่นเทียว”  

อิติ ดังนี้  สมุฏฺ�าเปสุํ ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว  ธมฺมสภายํ ในโรงเป็นที่กล่าวซึ่งธรรม ฯ

 ในเวลาเย็น พวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาว่า “โอ กรรมของนายมาลาการเป็นกรรม

น่าอัศจรรย์, นายมาลาการนั้นบริจาคชีวิตแก่พระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ท�าการ

บูชาด้วยดอกไม้ ได้ชื่อวัตถุทุกอย่างๆ ละ ๘ ในขณะนั้นนั่นแหละ”

 สายณฺหสมเย กาลสัตตมีใน สมุฏฺ�าเปสุ�  ภิกฺขู เหตุกัตตาใน สมุฏฺ�าเปสุ�ๆ อาขยาตบท

เหตุกัตตุวาจก  ธมฺมสภาย� วิสยาธาระใน สมุฏฺ�าเปสุ�  กถ� การิตกัมมะใน สมุฏฺ�าเปสุ�  

“อโห อัจฉริยัตถะ  กมฺม� สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อจฺฉริย� วิกติ- 

กัตตาใน โหติ  มาลาการสฺส สามีสัมพันธะใน กมฺม�,  โส วิเสสนะของ มาลากาโรๆ  

สุทธกัตตาใน ลภิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ธรมานกพุทฺธสฺส สัมปทานใน ปริจฺจชิตฺวา  

ชีวิต� อวุตตกัมมะใน ปริจฺจชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  ปุปฺผปูช� อวุตตกัมมะใน 

กตฺวาๆ ปุพพกาลกิิริยาใน ลภิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ต�ขณ�ๆ ทุติยากาลสัตตมีใน 

ลภิ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ สพฺพฏฺ�ก�ๆ อวุตตกัมมะใน ลภิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน 

กถ� ฯ     

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

๔๘. สตฺถา  คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมิตฺวา  ติณฺณ�  คมนาน�  อญฺญตเรน  คมเนน  ธมฺมสภ�   

คนฺตฺวา  พุทฺธาสเน  นิสีทิตฺวา  “กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ 

ปุจฺฉิตฺวา,  “อิมาย  นามาติ  วุตฺเต,  “อาม  ภิกฺขเว  ยสฺส  กมฺมสฺส  กตตฺตา  ปจฺฉานุตปฺปํ 

น  โหติ,  อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขเณ  โสมนสฺสเมว  อุปฺปชฺชติ,  เอวรูปํ  กมฺม�   

กตฺตพฺพเมวาติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม�  เทเสนฺโต  อิม�  คาถมาห

  “ต�ฺจ  กมฺมํ  กตํ  สาธุ    ยํ  กตฺวา  นานุตปฺปติ,

  ยสฺส  ปตีโต  สุมโน    วิปากํ  ปฏิเสวตีติ ฯ

 สตฺถา  คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมิตฺวา  ติณฺณ�  คมนาน�  อญฺญตเรน  คมเนน  ธมฺมสภ�  คนฺตฺวา  พุทฺธาสเน  

นิสีทิตฺวา  “(ตุมฺเห)  กาย  นุ  อตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “(มย�  เอตรหิ)  

อิมาย  นาม  (กถาย  สนฺนิสินฺนา  อมฺห)”  อิติ  (วจเน  เตหิ  ภิกฺขูหิ)  วุตฺเต,  “อาม  ภิกฺขเว  ยสฺส  
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กมฺมสฺส  (ปุคฺคเลน)  กตตฺตา  ปจฺฉานุตปฺปํ  น  โหติ,  อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขเณ  โสมนสฺส�  เอว   

อุปฺปชฺชติ,  (ต�)  เอวรูปํ  กมฺม�  (ปุคฺคเลน)  กตฺตพฺพ�  เอว”  อิติ  วตฺวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม�   

เทเสนฺโต  อิม�  คาถ�  อาห

  “ตํ  จ  กมฺมํ  (ปุคฺคเลน)  กตํ  สาธุ  (โหติ),    

  (ปุคฺคโล)  ยํ  (กมฺมํ)  กตฺวา  น  อนุตปฺปติ,

  (ปุคฺคโล)  ยสฺส  (กมฺมสฺส)  ปตีโต  สุมโน  (หุตฺวา)  วิปากํ  ปฏิเสวตีติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  นิกฺขมิตฺวา เสด็จออกไปแล้ว  คนฺธกุฏิโต จากพระคันธกุฎี  

คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  ธมฺมสภํ สู่โรงเป็นที่กล่าวซึ่งธรรม  ติณฺณํ  คมนานํ   

อ�ฺ�ตเรน  คมเนน ด้วย- แห่งการเสด็จไป ท. สามหนา -การเสด็จไป อย่างใดอย่าง

หนึ่ง  นิสีทิตฺวา ประทับนั่งแล้ว  พุทฺธาสเน บนพุทธอาสน์  ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแล้ว   

อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  สนฺนิสินฺนา เป็นผู้นั่งพร้อมกัน

แล้ว  กถาย ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว  กาย นุ อะไรหนอ  อตฺถ ย่อมมี  เอตรหิ ใน

กาลนี้”  อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อค�า  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.ข้าพระองค์ ท.  (สนฺนิสินฺนา) 

เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว  (กถาย) ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว  อิมาย  นาม ชื่อนี้  (อมฺห) 

ย่อมมี  (เอตรหิ) ในกาลนี้”  อิติ ดังนี้  (เตหิ  ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท. เหล่านั้น  วุตฺเต 

กราบทูลแล้ว,  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อาม เออ  ปจฺฉา- 

นุตปฺปํ อ.ความตามเดือดร้อนในภายหลัง  น  โหติ ย่อมไม่มี,  โสมนสฺสํ  เอว อ.ความ

โสมนัสนั่นเทียว  อุปฺปชฺชติ ย่อมเกิดขึ้น  อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขเณ ในขณะเป็นที่ทั้ง

ถูกระลึกถึงแล้วทั้งถูกระลึกถึงแล้ว  ยสฺส  กมฺมสฺส  (ปุคฺคเลน)  กตตฺตา เพราะความ

ที่แห่งกรรมใด เป็นกรรม อันบุคคล กระท�าแล้ว,  (ตํ)  เอวรูปํ  กมฺมํ อ.กรรม อันมีอย่าง

นี้เป็นรูป นั้น  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  กตฺตพฺพํ  เอว พึงกระท�านั่นเทียว”  อิติ ดังนี้   

อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต เมื่อทรง สืบต่อ ซึ่งอนุสนธิ แสดง ซึ่งธรรม  อาห 

ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถานี้  อิติ ว่า

“จ ก็  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  กตฺวา กระท�าแล้ว  ยํ  (กมฺมํ) ซึ่ง

กรรมใด  น  อนุตปฺปติ ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง,  (ปุคฺคโล) 

อ.บุคคล  ปตีโต เป็นผู้อิ่มเอิบแล้ว  สุมโน เป็นผู้มีใจดี  (หุตฺวา) 

เป็นแล้ว  ปฏิเสวติ ย่อมเสวยเฉพาะ  วิปากํ ซึ่งวิบาก  ยสฺส  

(กมฺมสฺส) ของกรรมใด,  ตํ  กมฺมํ อ.กรรมนั้น  (ปุคฺคเลน)  กตํ 
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อัน- อันบุคคล -กระท�าแล้ว  สาธุ เป็นกรรมดี  (โหติ) ย่อมเป็น”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาเสด็จออกจากพระคันธกุฎี เสด็จไปยังธรรมสภา ด้วยการเสด็จไปอย่างใด

อย่างหนึ่งบรรดาการเสด็จ ๓ อย่าง ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ ตรัสถามว่า “ดูก่อนภิกษุ

ทั้งหลาย พวกเธอเป็นผู้นั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหนอในกาลบัดนี้” ดังนี้ เมื่อพวก

ภิกษุกราบทูลว่า “ด้วยเรื่องชื่อนี้” จึงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เออ ความเดือดร้อน

ในภายหลังย่อมไม่มี ความโสมนัสเท่านั้น ย่อมเกิดขึ้นในขณะทั้งถูกระลึกถึงแล้วทั้งถูก

ระลึกถึงแล้ว เพราะกรรมใดที่ถูกกระท�าแล้ว, กรรมนั้น มีสภาพเช่นนี้ บุคคลพึงกระท�า

นั่นแหละ” ดังนี้ เมื่อทรงสืบต่ออนุสนธิแสดงธรรม ตรัสพระคาถานี้ว่า

“ก็ บุคคลท�ากรรมใด ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง, บุคคลเป็นผู้

อิ่มเอิบ มีใจดี ย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมใด, กรรมนั้นที่บุคคล

ท�าแล้ว เป็นกรรมดี” ดังนี้ 

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คนฺธกุฏิโต อปาทานใน  

นิกฺขมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  ติณฺณ� วิเสสนะของ คมนาน�ๆ นิทธารณะใน 

อญฺญตเรน  คมเนน  อญฺญตเรน วิเสสนะของ คมเนนๆ นิทธารณียะและกรณะใน  

คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสีทิตฺวา  พุทฺธาสเน อุปสิเลสิกาธาระใน นิสีทิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิตฺวา  “ภิกฺขเว อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อตฺถๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  กาย วิเสสนะของ กถาย  นุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เอตรหิ กาลสัตตมีใน อตฺถ  

กถาย กรณะใน สนฺนิสินฺนาๆ วิกติกัตตาใน อตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา,  “มย� สุทธกัตตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตรหิ 

กาลสัตตมีใน อมฺห  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ อิมายๆ วิเสสนะของ กถายๆ 

กรณะใน สนฺนิสินฺนาๆ วิกติกัตตาใน อมฺห”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน  

วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  เตหิ วิเสสนะของ ภิกฺขูหิๆ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  “ภิกฺขเว 

อาลปนะ  อาม สัมปฏิจฉนัตถะ  ปจฺฉานุตปฺปํ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ยสฺส วิเสสนะของ กมฺมสฺสๆ ภาวาทิสัมพันธะใน กตตฺตา  ปุคฺคเลน  

อนภิหิตกัตตาใน กต-  กตตฺตา เหตุใน โหติ และอุปฺปชฺชติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน โหติ,  

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ โสมนสฺส�ๆ สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขเณ กาลสัตตมีใน อุปฺปชฺชติ,  ต� ก็ดี  เอวรูปํ ก็ดี วิเสสนะของ กมฺม�ๆ 
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วุตตกัมมะใน กตฺตพฺพ�ๆ กิตบทกัมมวาจก  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน กตฺตพฺพ�   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ กตฺตพฺพ�”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

ฆเฏตฺวา  อนุสนฺธึ อวุตตกัมมะใน ฆเฏตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน เทเสนฺโต  ธมฺม�  

อวุตตกัมมะใน เทเสนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  อิม� วิเสสนะของ คาถ�ๆ  

อวุตตกัมมะใน อาห

“จศัพท์ ปทปูรณะ  ต� วิเสสนะของ กมฺม�ๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน กต�ๆ  

วิเสสนะของ กมฺม�  สาธุ วิกติกัตตาใน โหติ,  ปุคฺคโล สุทธกัตตา

ใน อนุตปฺปติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ย� วิเสสนะของ กมฺม�ๆ 

อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อนุตปฺปติ  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน อนุตปฺปติ,  ปุคฺคโล สุทธกัตตาใน ปฏิเสวติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยสฺส วิเสสนะของ กมฺมสฺสๆ สามี- 

สัมพันธะใน วิปาก�  ปตีโต ก็ดี  สุมโน ก็ดี วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ 

สมานกาลกิริยาใน ปฏิเสวติ  วิปาก� อวุตตกัมมะใน ปฏิเสวติ”   

อิติศัพท์ สรูปะใน อิม�  คาถ� ฯ

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

๔๙. ตตฺถ  “ยํ  กตฺวาติ:  ย�  เทวมนุสฺสสมฺปตฺตีนญฺเจว  นิพฺพานสมฺปตฺติยา  จ  นิพฺพตฺตน-

สมตฺถ�  สุขุทฺริย�  กมฺม�  กตฺวา  นานุตปฺปติ,  อถโข  ทิฏฺ�ธมฺเมเยว  อนุสฺสริตา- 

นุสฺสริตกฺขเณ  ปีติเวเคน  ปตีโต  โสมนสฺสเวเคน  จ  สุมโน  หุตฺวา  อายตึ   

ปีติโสมนสฺสชาโต  หุตฺวา  วิปาก�  ปฏิเสวติ,  ต�  กมฺม�  กต�  สาธุ  สุนฺทร�  สิลิฏฺ�กนฺติ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ยํ  กตฺวาติ:  (ปททฺวยสฺส)  “(ปุคฺคโล)  ย�  เทวมนุสฺสสมฺปตฺตีน�  จ  เอว  นิพฺพาน-

สมฺปตฺติยา  จ  นิพฺพตฺตนสมตฺถ�  สุขุทฺริย�  กมฺม�  กตฺวา  น  อนุตปฺปติ,  อถ  โข  (ปุคฺคโล)   

ทิฏฺ�ธมฺเม  เอว  อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขเณ  ปีติเวเคน  (จ)  ปตีโต  โสมนสฺสเวเคน  จ  สุมโน  หุตฺวา   

อายตึ  ปีติโสมนสฺสชาโต  หุตฺวา  วิปาก�  ปฏิเสวติ,  ต�  กมฺม�  (ปุคฺคเลน)  กต�  สาธุ  สุนฺทร�   

สิลิฏฺ�ก�  (โหติ)”  อิติ  (อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  กตฺวา กระท�าแล้ว  ยํ  กมฺมํ ซึ่งกรรม

ใด  เทวมนุสฺสสมฺปตฺตีนํ  เจว  นิพฺพานสมฺปตฺติยา  จ  นิพฺพตฺตนสมตฺถํ คือว่า 

อันสามารถเพื่ออัน- ยังสมบัติในเทวดาและมนุษย์ ท. ด้วยนั่นเทียว ยังสมบัติคือพระ
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นิพพานด้วย -ให้บังเกิด  สุขุทฺริยํ คือว่าอันมีความสุขเป็นก�าไร  น  อนุตปฺปติ ย่อมไม่

เดือดร้อนในภายหลัง,  อถ  โข โดยที่แท้  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ปตีโต เป็นผู้อิ่มเอิบแล้ว  

ปีติเวเคน ด้วยก�าลังแห่งปีติ  (จ) ด้วย  สุมโน เป็นผู้มีใจดี  โสมนสฺสเวเคน ด้วยก�าลัง

แห่งความโสมนัส  จ ด้วย  อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขเณ ในขณะเป็นที่ทั้งถูกระลึกถึงแล้ว

ทั้งถูกระลึกถึงแล้ว  หุตฺวา เป็น  ปีติโสมนสฺสชาโต คือว่า เป็นผู้มีปีติและโสมนัสเกิด

แล้ว  อายตึ ต่อไป  หุตฺวา เป็น  ปฏิเสวติ ย่อมเสวยเฉพาะ  วิปากํ ซึ่งวิบาก   

ทิฏฺ�ธมฺเม  เอว ในธรรมอันสัตว์เห็นแล้วนั่นเทียว,  ตํ  กมฺมํ อ.กรรมนั้น  (ปุคฺคเลน)  

กตํ อัน- อันบุคคล - กระท�าแล้ว  สาธุ เป็นกรรมดี  สุนฺทรํ คือว่าเป็นกรรมงาม   

สิลิฏฺ�กํ คือว่าเป็นกรรมสละสลวย  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ยํ   

กตฺวาติ:  (ปททฺวยสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -หมวดสองแห่งบท ว่า “ย�   

กตฺวา” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า “ยํ  กตฺวา” ความว่า “บุคคลท�ากรรมใด คือว่าที่สามารถ

เพื่อจะท�าให้สมบัติในเทวดาและมนุษย์ และสมบัติคือพระนิพพานเกิดขึ้น ได้แก่มีความ

สุขเป็นก�าไร ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง, โดยที่แท้ บุคคลเป็นผู้อิ่มเอิบด้วยก�าลังปีติ 

และเป็นผู้มีใจดีด้วยก�าลังแห่งโสมนัส ในขณะที่ทั้งถูกระลึกถึงแล้วทั้งถูกระลึกถึงแล้ว 

ได้แก่เป็นผู้เกิดความปีติและความโสมนัสในกาลต่อไป ย่อมเสวยวิบากในทิฏฐีธรรม

นั่นแหละ, กรรมนั้นที่บุคคลท�าแล้ว เป็นกรรมดี คือเป็นกรรมงาม ได้แก่เป็นกรรมสละ

สลวย”

 ตตฺถ วิเสสนะของ ปเทสุๆ นิทธารณะใน ปททฺวยสฺส  “ย�  กตฺวา” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์  

สรูปะใน ปททฺวยสฺสๆ นิทธารณียะและสามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “ปุคฺคโล สุทธกัตตาใน 

อนุตปฺปติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ย� ก็ดี  นิพฺพตฺตนสมตฺถ� ก็ดี  สุขุทฺริย� ก็ดี วิเสสนะ

ของ กมฺม�  เทวมนุสฺสสมฺปตฺตีน� ก็ดี  นิพฺพานสมฺปตฺติยา ก็ดี ฉัฏฐีีการิตกัมมะใน  

นิพฺพตฺตน-  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ  

เทวมนุสฺสสมฺปตตีน� และนิพฺพานสมฺปตฺติยา  ย� วิวริยะใน เทวมนุสฺสสมฺปตตีน�  เจว   

นิพฺพานสมฺปตฺติยา  จ  นิพฺพตฺตนสมตฺถ�ๆ วิวรณะและวิวริยะใน สุขุทฺริย�ๆ วิวรณะ  กมฺม� 

อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อนุตปฺปติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อนุตปฺปติ,  

อถ  โข อรุจิสูจนัตถะ  ปุคฺคโล สุทธกัตตาใน ปฏิเสวติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอว-

ศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ทิฏฺ�ธมฺเมๆ กาลสัตตมีใน ปฏิเสวติ  อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขเณ 



686 ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓ [๕.พาล

กาลสัตตมีใน หุตฺวา  ปีติเวเคน ตติยาวิเสสนะใน ปตีโตๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวา   

โสมนสฺสเวเคน ตติยาวิเสสนะใน สุมโนๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวา  จ สองศัพท์ ปท- 

สมุจจยัตถะเข้ากับ ปีติเวเคน  ปตีโต และ โสมนสฺสเวเคน  สุมโน  หุตฺวา สมานกาลกิริยา

ใน ปฏิเสวติ  อายตึ กาลสัตตมีใน ปีติโสมนสฺสชาโตๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมาน-

กาลกิริยาใน ปฏิเสวติ  วิปาก� อวุตตกัมมะใน ปฏิเสวติ  ปีติเวเคน  ปตีโต  โสมนสฺส- 

เวเคน  จ  สุมโน  หุตฺวา วิวริยะใน อายตึ  ปีติโสมนสฺสชาโต  หุตฺวาๆ วิวรณะ,   

ต� วิเสสนะของ กมฺม�ๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคเลน อนภิหิต-

กัตตาใน กต�ๆ วิเสสนะของ กมฺม�  สาธุ ก็ดี  สุนฺทร� ก็ดี  สิลิฏฺ�ก� ก็ดี วิกติกัตตาใน โหติ  

สาธุ วิวริยะใน สุนฺทร�ๆ วิวรณะและวิวริยะใน สิลิฏฺ�ก�ๆ วิวรณะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน  

อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ     

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

๕๐. เทสนาวสาเน  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน�  ธมฺมาภิสมโย  อโหสีติ ฯ

 เทสนาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระเทศนา  ธมฺมาภิสมโย อ.การตรัสรู้ 

ซึ่งธรรม  อโหสิ ได้มีแล้ว  ปาณสหสฺสานํ แก่พันแห่งสัตว์ ท.  จตุราสีติยา แปดสิบสี่  

อิติ ดังนี้แล ฯ

 เวลาจบพระเทศนา สัตว์ ๘๔,๐๐๐ ได้ตรัสรู้ธรรม ดังนี้แล

 เทสนาวสาเน กาลสัตตมีใน อโหสิ  ธมฺมาภิสมโย สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  จตุราสีติยา วิเสสนะของ ปาณสหสฺสาน�ๆ สัมปทานใน อโหสิ  อิติศัพท์  

สมาปนะ ฯ

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

สุมนมาลาการวตฺถุ ฯ

สุมนมาลาการวตฺถุ  (นิฏฺ�ิต�) ฯ

สุมนมาลาการวตฺถุ อ.เรื่องแห่งบุคคลผู้กระท�าซึ่งระเบียบชื่อว่าสุมนะ  (นิฏฺ�ิตํ) จบแล้ว ฯ

สุมนมาลาการวตฺถุ สุทธกตตาใน นิฏฺ�ิต�ๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ

จบเรื่องช่างร้อยพวงมาลัยชื่อว่าสุมนะ
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วิเคราะห์์ศััพท์์กิตก์-สมาส-ตัท์ธิิต

สุมนมาลาการวตฺถุ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาส และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มี

วิเคราะห์ดังนี้

 ๑. มาลํ  กโรตีติ  มาลากาโร. (มาลาสทฺทูปปท + กร  กรเณ ในการกระทํา + ณปัจจัย) กัตตุรูป, 

กัตตุสาธนะ, กิตันตสมาส, ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		กโรติ	 ย่อมกระท�า		มาล�	 ซึ่งระเบียบ		อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (โส		

ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		มาลากาโร	ชื่อว่ามาลาการ.	(ผู้ท�าระเบียบ,	ผู้ร้อยพวงมาลัย)

 ๒. สุมโน  จ  โส  มาลากาโร  จาติ  สุมนมาลากาโร. (สุมน + มาลาการ) วิเสสนบุพพบท- 

กัมมธารยสมาส

	 	 สุมโน		จ	อ.ชื่อว่าสุมนะด้วย		โส	อ.ชื่อว่าสุมนะนั้น		มาลากาโร		จ	เป็นผู้กระท�าซึ่งระเบียบด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		สุมนมาลากาโร	ชื่อว่าสุมนมาลาการ.	(ผู้ร้อยพวงมาลัยชื่อว่าสุมนะ)

 ๓. สุมนมาลาการสฺส  วตฺถุ  สุมนมาลาการวตฺถุ. (สุมนมาลาการ + วตฺถุ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส 

	 	 วตฺถุ	 อ.เรื่อง		สุมนมาลาการสฺส	แห่งบุคคลผู้กระท�าซึ่งระเบียบชื่อว่าสุมนะ		สุมนมาลาการวตฺถุ	 

ชื่อว่าสุมนมาลาการวตฺถุ.	(เรื่องช่างร้อยพวงมาลัยชื่อว่าสุมนะ,	เรื่องนายสุมนมาลาการ)

สุมนปุปฺผนาฬิโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุมนปุปฺผาน�		นาฬิโย		สมุนปุปฺผนาฬิโย.	(สุมนปุปฺผ	+	นาฬิ)

	 นาฬิโย	อ.ทะนาน	ท.		สุมนปุปฺผาน�	แห่งดอกมะลิ	ท.		สุมนปุปฺผนาฬิโย	ชื่อว่าสุมนปุปฺผนาฬิ.	(ทะนาน

แห่งดอกมะลิ)

อฏฺ€ฏฺ€กหาปณา

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อฏฺ€		อฏฺ€		กหาปณา		อฏฺ€ฏฺ€กหาปณา.	(อฏฺ€	+	อฏฺ€	+	กปาหณ)

	 กหาปณา	อ.กหาปณะ	ท.		อฏฺ€	แปด		อฏฺ€	แปด		อฏฺ€ฏฺ€กหาปณา	ชื่อว่าอฏฺ€ฏฺ€กหาปณ.	(กหาปณะ

แปดๆ)
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ปวิฏฺ€มตฺโต,  สตฺถา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	

 ปวิฏฺ€ํ  มตฺตา  ยสฺสาติ  ปวิฏฺ€มตฺโต,  สตฺถา. (ปวิฏฺ€ + มตฺตา)

	 ปวิฏฺ€�	อ.การเสด็จเข้าไป		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(สตฺถุโน)	แห่งพระศาสดาใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		 (โส		สตฺถา)	อ.พระศาสดานั้น		ปวิฏฺ€มตฺโต	ชื่อว่าปวิฏฺ€มตฺต	 (มีการเสด็จเข้าไปเป็นประมาณ,	

สักว่าเสด็จเข้าไป),	ได้แก่พระศาสดา.

มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต,  ภควา

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มี

วิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ภิกฺขูน�		สงฺโฆ		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(ภิกฺขุ	+	สงฺฆ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขูน�	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสงฺโฆ	ชื่อว่าภิกฺขุสงฺฆ.	(หมู่แห่งภิกษุ,	ภิกษุสงฆ์)

	 ๒.	 มหนฺโต		จ		 โส		ภิกฺขุสงฺโฆ		จาติ	 	มหาภิกฺขุสงฺโฆ.	 (มหนฺต	+	ภิกฺขุสงฺฆ)	 วิเสสนบุพพบท 

กัมมธารยสมาส

	 	 มหนฺโต		จ	อ.หมู่ใหญ่ด้วย		โส	อ.หมู่ใหญ่นั้น		ภิกฺขุสงฺโฆ		จ	เป็นหมู่แห่งภิกษุด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		มหาภิกฺขุสงฺโฆ	ชื่อว่ามหาภิกฺขุสงฺฆ.	(หมู่แห่งภิกษุหมู่ใหญ่,	ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่)

	 ๓.	 มหาภิกฺขุสงฺเฆน		ปริวุโต		มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต,		ภควา.	(มหาภิกฺขุสงฺฆ	+	ปริวุต)	ตติยาตัปปุริส	

สมาส

	 	 (ภควา)	อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า		มหาภิกฺขุสงฺเฆน		ปริวุโต	ผู้อันหมู่แห่งภิกษุหมู่ใหญ่	แวดล้อมแล้ว		

มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต	 ชื่อว่ามหาภิกฺขุสงฺฆปริวุต	 (ผู้อันภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมแล้ว,	 แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่

ใหญ่),	ได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า.

ฉพฺพณฺณรํสิโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 ฉ		วณฺณา		ยาสนฺติ		ฉพฺพณฺณา,		ร�สิโย.	(ฉ	+	วณฺณ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 วณฺณา	อ.วรรณะ	ท.		ฉ	หก		ยาส�		(ร�สีน�)	แห่งพระรัศมี	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
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เหตุนั้น		 (ตา		ร�สิโย)	อ.พระรัศมี	ท.	 เหล่านั้น		ฉพฺพณฺณา	ชื่อว่าฉพฺพณฺณา	 (มีวรรณะ	๖),	 ได้แก่พระรัศมี 

ทั้งหลาย.

 ๒. ฉพฺพณฺณา  จ  ตา  รํสิโย  จาติ  ฉพฺพณฺณรํสิโย. (ฉพฺพณฺณา + รํสิ) วิเสสนบุพพบท- 

กัมมธารยสมาส

	 	 ฉพฺพณฺณา		จ	อ.อันมีวรรณะ	๖	ท.ด้วย		ตา	อ.อันมีวรรณะ	๖	ท.	เหล่านั้น		ร�สิโย		จ	เป็นพระ

รัศมีด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ฉพฺพณฺณร�สิโย	ชื่อว่าฉพฺพณฺณร�สิ.	(พระรัศมีมีวรรณะ	๖)

พุทฺธานุภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 พุทฺธสฺส  อานุภาโว  พุทฺธานุภาโว. (พุทฺธ + อานุภาว)

	 อานุภาโว	 อ.อานุภาพ	 	 พุทฺธสฺส	 ของพระพุทธเจ้า	 	 พุทฺธานุภาโว	 ชื่อว่าพุทฺธานุภาว.	 (อานุภาพของ

พระพุทธเจ้า)

พุทฺธลีฬฺหา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พุทฺธสฺส		ลีฬฺหา		พุทฺธลีฬฺหา.	(พุทฺธ	+	ลีฬฺหา)

	 ลีฬฺหา	อ.ลีลา		พุทฺธสฺส	ของพระพุทธเจ้า		พุทฺธลีฬฺหา	ชื่อว่าพุทฺธลีฬฺหา.	(ลีลาของพระพุทธเจ้า)

ปิณฺฑปาติโก,  ภิกฺขุ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปิณฺฑปาตาย		จริตุ�		สีลมสฺสาติ		ปิณฺฑปาติโก,		ภิกฺขุ.	(ปิณฺฑปาต	+	ณิกปัจจัย)

	 จริตุ�	อ.อันเที่ยวไป		ปิณฺฑปาตาย	เพื่อบิณฑบาต		สีล�	เป็นปกติ		อสฺส		(ภิกขุสฺส)	แห่งภิกษุนั้น		(อตฺถิ)	

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุนั้น		ปิณฺฑปาติโก	ชื่อว่าปิณฑปาติก	(ผู้มีอันเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต

เป็นปกติ),	ได้แก่ภิกษุ.
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ตึสโยชนมคฺโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 ตึส		โยชนานิ		มตฺตา		ยสฺสาติ		ตึสโยชโน,		มคฺโค.	(ตึส	+	โยชน)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส

	 	 โยชนานิ	 อ.โยชน์	 ท.	 	ตึส	สามสิบ		มตฺตา	 เป็นประมาณ		ยสฺส		 (มคฺคสฺส)	แห่งหนทางใด		 

(สนฺติ)	มีอยู่	 	อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (โส		มคฺโค)	อ.หนทางนั้น		ตึสโยชโน	ชื่อว่าตึสโยชน	 (มีโยชน์สามสิบเป็น

ประมาณ,	มีประมาณ	๓๐	โยชน์),	ได้แก่หนทาง.

	 ๒.	 ตึสโยชโน		จ		โส		มคฺโค		จาติ		ตึสโยชนมคฺโค.	(ตึสโยชน	+	มคฺค)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย-

สมาส

	 	 ตึสโยชโน		จ	อ.มีโยชน์สามสิบเป็นประมาณด้วย		โส	อ.มีโยชน์สามสิบเป็นประมาณนั้น		มคฺโค		จ	

เป็นหนทางด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ตึสโยชนมคฺโค	ชื่อว่าตึสโยชนมคฺค.	(หนทางมีประมาณ	๓๐	โยชน์)

กปิลวตฺถุปฺปเวสนาทโย,  กาลา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 กปิลวตฺถุ�		ปเวสน�		กปิลวตฺถุปเวสน�.	(กปิลวตฺถุ	+	ปเวสน)	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 ปเวสน�	อ.กาลเป็นที่เสด็จเข้าไป		กปิลวตฺถุ�	สู่เมืองกบิลพัสดุ์		กปิลวตฺถุปเวสน�	ชื่อว่ากปิลวตฺถุ-

ปเวสน.	(กาลเป็นที่เสด็จเข้าไปสู่เมืองกบิลพัสดุ์)

	 ๒.	 กปิลวตฺถุปเวสน�	 	อาทิ	 	 เยสนฺติ	 	กปิลวตฺถุปเวสนาทโย,		กาลา.	 (กปิลวตฺถุปเวสน	+	อาทิ)	 

ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	

	 	 กปิลวตฺถุปเวสน�	อ.กาลเป็นที่เสด็จเข้าไปสู่เมืองกบิลพัสดุ์		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(กาลาน�)	แห่งกาล	

ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		กาลา)	อ.กาล	ท.	เหล่านั้น		กปิลวตฺถุปเวสนาทโย	ชื่อว่า	

กปิลวตฺถุปเวสนาทิ	(มีกาลเป็นที่เสด็จเข้าไปสู่เมืองกบิลพัสดุ์เป็นต้น),	ได้แก่กาลทั้งหลาย.	

รตนคฺฆิยกาญฺจนคฺฆิยสทิโส,  อตฺตภาโว

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส และ 

อิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
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	 ๑.	 รตนญฺจ		ต�		อคฺฆิยญฺจาติ		รตนคฺฆิย�.	(รตน	+	อคฺฆิย)	วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส

	 	 รตน�		จ	อ.แก้วด้วย		ต�	อ.แก้วนั้น		อคฺฆิย�		จ	เป็นของมีค่าด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		รตนคฺฆิย�	

ชื่อว่ารตนคฺฆิย.	(แก้วอันมีค่า)

	 ๒.	 กาญฺจนญฺจ		ต�		อคฺฆิยญฺจาติ		กาญฺจนคฺฆิย�.	(กาญฺจน	+	อคฺฆิย)	วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส

	 	 กาญฺจน�	 	 จ	 อ.ทองด้วย	 	 ต�	 อ.ทองนั้น	 	 อคฺฆิย�	 	 จ	 เป็นของมีค่าด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

กาญฺจนคฺฆิย�	ชื่อว่ากาญฺจนคฺฆิย.	(ทองอันมีค่า)

	 ๓.	 รตนคฺฆิยญฺจ		กาญฺจนคฺฆิยญฺจ		รตนคฺฆิยกาญฺจนคฺฆิยานิ.	(รตนคฺฆิย	+	กาญฺจนคฺฆิย)	อิตรีตร-

โยคทวันทสมาส

	 	 รตนคฺฆิย�		จ	อ.แก้วอันมีค่าด้วย		กาญฺจนคฺฆิย�		จ	อ.ทองอันมีค่าด้วย		รตนคฺฆิยกาญฺจนคฺฆิยานิ	

ชื่อว่ารตนคฺฆิยกาญฺจนคฺฆิย.	(แก้วอันมีค่าและทองอันมีค่า)

	 ๔.	 รตนคฺฆิยกาญฺจนคฺฆิเยหิ		สทิโส		รตนคฺฆิยกาญฺจนคฺฆิยสทิโส,		อตฺตภาโว.	(รตนคฺฆิยกาญฺจนคฺฆิย	

+ สทิส) ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (อตฺตภาโว)	 อ.อัตภาพ	 	 สทิโส	 อันเช่นกับ	 	 รตนคฺฆิยกาญฺจนคฺฆิเยหิ	 ด้วยแก้วอันมีค่าและทอง 

อันมีค่า	ท.		รตนคฺฆิยกาญฺจนคฺฆิยสทิโส	ชื่อว่ารตนคฺฆิยกาญฺจนคฺฆิยสทิส	 (เช่นกับแก้วอันมีค่าและทองอันมีค่า),	

ได้แก่อัตภาพ.	

ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฺปฏิมณฺฑิโต,  อตฺตภาโว

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	และอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มหาปุริสสฺส		ลกฺขณานิ		มหาปุริสลกฺขณานิ.	(มหาปุริส	+	ลกฺขณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ลกฺขณานิ	อ.ลักษณะ	ท.		มหาปุริสสฺส	แห่งมหาบุรุษ		มหาปุริสลกฺขณานิ	ชื่อว่ามหาปุริสลกฺขณ.	

(ลักษณะของมหาบุรุษ)

	 ๒.	 ทฺวตฺตึส	 	 มหาปุริสลกฺขณานิ	 	 ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณานิ.	 (ทฺวตฺตึส	 +	 มหาปุริสลกฺขณ)	 

อสมาหารทิคุสมาส

	 	 มหาปุริสลกฺขณานิ	อ.ลักษณะแห่งมหาบุรุษ	ท.		ทฺวตฺตึส	๓๒		ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณานิ	ชื่อว่า

ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณ.	(ลักษณะแห่งมหาบุรุษ	๓๒	ประการ)

	 ๓.	 ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ	 	 ปฏิมณฺฑิโต	 	 ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฺปฏิมณฺฑิโต,	 	 อตฺตภาโว.	 

(ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณ	+	ปฏิมณฺฑิต)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (อตฺตภาโว)	 อ.อัตภาพ	 	 ปฏิมณฺฑิโต	 อันประดับเฉพาะแล้ว	 	 ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ	 ด้วย
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ลักษณะแห่งมหาบุรุษ	 ๓๒	 ท.	 	 ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฺปฏิมณฺฑิโต	 ชื่อว่าทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฺปฏิมณฺฑิต	

(ประดับด้วยลักษณะแห่งมหาบุรุษ	๓๒	ประการ),	ได้แก่อัตภาพ.

อสีตฺยานุพฺยญฺชนสิริโสภคฺโค,  อตฺตภาโว

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาส	วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	และ

ตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อสีติ		อนุพฺยญฺชนานิ		อสีตฺยานุพฺยญฺชนานิ.	(อสีติ	+	อนุพฺยญฺชน)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 อนุพฺยญฺชนานิ	อ.อนุพยัญชนะ	ท.		อสีติ	แปดสิบ		อสีตฺยานุพฺยญฺชนานิ	ชื่อว่าอสีตฺยานุพฺยญฺชน.	

(อนุพยัญชนะ	๘๐)

	 ๒.	 โสภา		จ		สา		อคฺคา		จาติ		โสภคฺคา.	(โสภา	+	อคฺคา)	วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส

	 	 โสภา	 	 จ	 อ.อันงามด้วย	 	 สา	 อ.อันงามนั้น	 	 อคฺคา	 	 จ	 เป็นเลิศด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

โสภคฺคา	ชื่อว่าโสภคฺคา.	(ความงามอันเลิศ)

	 ๓.	 สิริยา		โสภคฺคา		สิริโสภคฺคา.	(สิริ	+	โสภคฺคา)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 โสภคฺคา	อ.ความงามอันเลิศ		สิริยา	ด้วยสิริ		สิริโสภคฺคา	ชื่อว่าสิริโสภคฺคา.	(ความงามอันเลิศ

ด้วยสิริ)

	 ๔.	 อสีตฺยานุพฺยญฺชนานิเยว	 	 สิริโสภคฺคา	 	 ยสฺสาติ	 	 อสีตฺยานุพฺยญฺชนสิริโสภคฺโค,	 	 อตฺตภาโว.	 

(อสีตฺยานุพฺยญฺชน	+	สิริโสภคฺคา)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 อสีตฺยานุพฺยญฺชนานิ		เอว	อ.อนุพยัญชนะ	๘๐	ท.	นั่นเทียว		สิริโสภคฺคา	เป็นความงามอันเลิศ 

ด้วยสิริ		ยสฺส		(อตฺตภาวสฺส)	แห่งอัตภาพใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		อตฺตภาโว)	อ.อัตภาพ

นั้น		อสีตฺยานุพฺยญฺชนสิริโสภคฺโค	ชื่อว่าอสีตฺยานุพฺยญฺชนสิริโสภคฺค	(อันมีความงามอันเลิศด้วยสิริคืออนุพยัญชนะ	

๘๐),	ได้แก่อัตภาพ.

ปสนฺนจิตฺโต,  มาลากาโร

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ปสนฺนํ  จิตฺตํ  ยสฺสาติ  ปสนฺนจิตฺโต,  มาลากาโร. (ปสนฺน + จิตฺต)

	 จิตฺต�	อ.จิต		ปสนฺน�	อันเลื่อมใสแล้ว		ยสฺส		(มาลาการสฺส)	แห่งนายมาลาการใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		 (โส		มาลากาโร)	อ.นายมาลาการนั้น		ปสนฺนจิตฺโต	ชื่อว่าปสนฺนจิตฺต	 (ผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้ว),	

ได้แก่นายมาลาการ.
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อปสฺสนฺโต,  มาลากาโร

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 น  ปสฺสนฺโต  อปสฺสนฺโต,  มาลากาโร. (น + ปสฺสนฺต)

	 (มาลากาโร)	อ.นายมาลาการ		ปสฺสนฺโต	เมื่อเห็น		น	หามิได้		อปสฺสนฺโต	ชื่อว่าอปสฺสนฺต	(เมื่อไม่เห็น),	

ได้แก่นายมาลาการ.

อุปฏฺ€านปุปฺผานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุปฏฺ€านานิ		จ		ตานิ		ปุปฺผานิ		จาติ		อุปฏฺ€านปุปฺผานิ.	(อุปฏฺ€าน	+	ปุปฺผ)

	 อุปฏฺ€านานิ		จ	อ.เป็นเครื่องบ�ารุง	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.เป็นเครื่องบ�ารุง	ท.	เหล่านั้น		ปุปฺผานิ		จ	เป็น

ดอกไม้ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อุปฏฺ€านปุปฺผานิ	ชื่อว่าอุปฏฺ€านปุปฺผ.	(ดอกไม้เป็นเครื่องบ�ารุง)

อลภนฺโต,  ราชา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		ลภนฺโต		อลภนฺโต,		ราชา.	(น	+	ลภนฺต)

	 (ราชา)	อ.พระราชา		ลภนฺโต	เมื่อได้		น	หามิได้		อลภนฺโต	ชื่อว่าอลภนฺต	(เมื่อไม่ได้),	ได้แก่พระราชา.

ชีวิตมตฺตํ,  ธนํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชีวิต�		มตฺตา		ยสฺสาติ		ชีวิตมตฺต�,		ธน�.	(ชีวิต	+	มตฺตา)

	 ชีวิต�	อ.เป็นเครื่องเป็นอยู่		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(ธนสฺส)	แห่งทรัพย์ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(ต�		ธน�)	อ.ทรัพย์นั้น		ชีวิตมตฺต�	ชื่อว่าชีวิตมตฺต	(มีเป็นเครื่องเป็นอยู่เป็นประมาณ,	สักว่าเป็นเครื่อง

เป็นอยู่),	ได้แก่ทรัพย์.

กปฺปโกฏิโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 กปฺปานํ  โกฏิโย  กปฺปโกฏิโย. (กปฺป + โกฏิ)

	 โกฏิโย	อ.โกฏิ	ท.		กปฺปาน�	แห่งกัป	ท.		กปฺปโกฏิโย	ชื่อว่ากปฺปโกฏิ.	(โกฏิแห่งกัป)
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หฏ€ฺปฺปหฏฺโ€,  มาลากาโร

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

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

	 โส		(มาลากาโร)	อ.นายมาลาการนั้น		หฏฺโ€		จ	ร่าเริงแล้วด้วย		ปหฏฺโ€		จ	ร่าเริงทั่วแล้วด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		หฏฺ€ปฺปหฏฺโ€	ชื่อว่าหฏฺ€ปฺปหฏฺ€	(ทั้งร่าเริงแล้วทั้งร่าเริงทั่วแล้ว),	ได้แก่นายมาลาการ.

อุทคฺคุทคฺโค,  มาลากาโร

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุทคฺค�		อุทคฺค�		จิตฺต�		ยสฺสาติ		อุทคฺคุทคฺโค,		มาลากาโร.	(อุทคฺค	+	อุทคฺค)

	 จิตฺต�	อ.จิต		อุทคฺค�		อุทคฺค�	ในเบื่้องบนๆ		ยสฺส		(มาลาการสฺส)	แห่งนายมาลาการนั้น		(อตฺถิ)	มีอยู่		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		มาลากาโร)	อ.นายมาลาการนั้น		อุทคฺคุทคฺโค	ชื่อว่าอุทคฺคุทคฺค	(ผู้ทั้งมีจิตในเบื้องบนๆ)

ปุปฺผมุฏฺ€โิย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุปฺผาน�		มุฏฺ€โิย		ปุปฺผมุฏฺ€โิย.	(ปุปฺผ	+	มุฏฺ€ิ)	

	 มุฏฺ€โิย	อ.ก�า	ท.		ปุปฺผาน�	แห่งดอกไม้	ท.		ปุปฺผมุฏฺ€โิย	ชื่อว่าปุปฺผมุฏฺ€ิ.	(ก�าดอกไม้)

อุปริมตฺถกํ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 มตฺถกสฺส  อุปริ  อุปริมตฺถกํ. (อุปริ + มตฺถก)

	 อุปริ	ในเบื้องบน		มตฺถกสฺส	แห่งพระเศียร		อุปริมตฺถก�	ชื่อว่าอุปริมตฺถก.	(เบื้องบนพระเศียร)	

ทกฺขิณหตฺถปสฺโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ทกฺขิโณ		จ		โส		หตฺโถ		จาติ		ทกฺขิณหตฺโถ.	(ทกฺขิณ	+	หตฺถ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ทกฺขิโณ		จ	อ.เบื้องขวาด้วย		โส	อ.เบื้องขวานั้น		หตฺโถ		จ	เป็นพระหัตถ์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		ทกฺขิณหตฺโถ	ชื่อว่าทกฺขิณหตฺถ.	(พระหัตถ์เบื้องขวา)
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	 ๒.	 ทกฺขิณหตฺถสฺส		ปสฺโส		ทกฺขิณหตฺถปสฺโส.	(ทกฺขิณหตฺถ	+	ปสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ปสฺโส	อ.ข้าง		ทกฺขิณหตฺถสฺส	แห่งพระหัตถ์เบื้องขวา		ทกฺขิณหตฺถปสฺโส	ชื่อว่าทกฺขิณหตฺถปสฺส.	

(ข้างแห่งพระหัตถ์เบื้องขวา)

มาลาปฏิจฺฉนฺโน,  อากาโร

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 มาลาย  ปฏิจฺฉนฺโน  มาลาปฏิจฺฉนฺโน,  อากาโร. (มาลา + ปฏิจฺฉนฺน)

	 (อากาโร)	อ.อาการ		มาลาย		ปฏิจฺฉนฺโน	อันระเบียบ	ปกปิดแล้ว		มาลาปฏิจฺฉนฺโน	ชื่อว่ามาลาปฏิจฺฉนฺน	

(ถูกระเบียบปกปิดไว้),	ได้แก่อาการ.

ปิฏฺ€ปิสฺโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปิฏฺ€ิยา		ปสฺโส		ปิฏฺ€ิปสฺโส.	(ปิฏฺ€ิ	+	ปสฺส)

	 ปสฺโส	อ.ข้าง		ปิฏฺ€ิยา	แห่งพระปฤษฎางค์		ปิฏฺ€ิปสฺโส	ชื่อว่าปิฏฺ€ิปสฺส.	(ข้างแห่งพระปฤฎางค์)

วามหตฺถปสฺโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 วาโม		จ		โส		หตฺโถ		จาติ		วามหตฺโถ.	(วาม	+	หตฺถ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 วาโม		จ	อ.เบื้องซ้ายด้วย		โส	อ.เบื้องซ้ายนั้น		หตฺโถ		จ	เป็นพระหัตถ์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

วามหตฺโถ	ชื่อว่าวามหตฺถ.	(พระหัตถ์เบื้องซ้าย)

	 ๒.	 วามหตฺถสฺส		ปสฺโส		วามหตฺถปสฺโส.	(วามหตฺถ	+	ปสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ปสฺโส	อ.ข้าง		วามหตฺถสฺส	แห่งพระหัตถ์เบื้องซ้าย		วามหตฺถปสฺโส	ชื่อว่าวามหตฺถปสฺส.	 (ข้าง 

แห่งพระหัตถ์เบื้องซ้าย)
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คมนทฺวารมตฺตํ,  €านํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 คมนญฺจ		ต�		ทฺวารญฺจาติ		คมนทฺวาร�.	(คมน	+	ทฺวาร)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 คมน�	 	 จ	 อ.เป็นที่ไปด้วย	 	 ต�	 อ.เป็นที่ไปนั้น	 	 ทฺวาร�	 	 จ	 เป็นประตูด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

คมนทฺวาร�	ชื่อว่าคมนทฺวาร.	(ประตูเป็นที่ไป)

	 ๒.	 คมนทฺวาร�		มตฺตา		ยสฺสาติ		คมนทฺวารมตฺต�,		€าน�.	(คมนทฺวาร	+	มตฺตา)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิ-

กรณพหุพพีหิสมาส	

	 	 คมนทฺวาร�	อ.ประตูเป็นที่ไป		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(€านสฺส)	แห่งที่ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(ต�		€าน�)	อ.ที่นั้น		คมนทฺวารมตฺต�	ชื่อว่าคมนทฺวารมตฺต	(มีประตูเป็นที่ไปเป็นประมาณ,	สักว่าประตู

เป็นที่ไป),	ได้แก่ที่.

อนฺโตมุขานิ,  วณฺฏานิ  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 อนฺโต  มุขํ  เยสนฺติ  อนฺโตมุขานิ,  วณฺฏานิ. (อนฺโต + มุข)

	 มุข�	อ.หน้า		อนฺโต	ในภายใน		เยส�		(วณฺฏาน�)	แห่งขั้ว	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(ตานิ		วณฺฏานิ)	อ.ขั้ว	ท.	เหล่านั้น		อนฺโตมุขานิ	ชื่อว่าอนฺโตมุข	(มีหน้าในภายใน),	ได้แก่ขั้วทั้งหลาย.

พหิมุขานิ,  ปตฺตานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พหิ		มุข�		เยสนฺติ		พหิมุขานิ,		ปตฺตานิ.	(พหิ	+	มุข)

	 มุข�	อ.หน้า		พหิ	ในภายนอก		เยส�		(ปตฺตาน�)	แห่งกลีบ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(ตานิ		ปตฺตานิ)	อ.กลีบ	ท.	เหล่านั้น		พหิมุขานิ	ชื่อว่าพหิมุข	(มีหน้าในภายนอก),	ได้แก่กลีบทั้งหลาย.

รชตปฏฺฏปริกฺขิตฺโต,  ภควา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 รชตสฺส		ปฏฺฏ�		รชตปฏฺฏ�.	(รชต	+	ปฏฺฏ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ปฏฺฏ�	อ.แผ่น		รชตสฺส	แห่งเงิน		รชตปฏฺฏ�	ชื่อว่ารชตปฏฺฏ.	(แผ่นเงิน)
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	 ๒.	 รชตปฏฺเฏน		ปริกฺขิตฺโต		รชตปฏฺฏปริกฺขิตฺโต,		ภควา.	(รชตปฏฺฏ	+	ปริกฺขิตฺต)	ตติยาตัปปุริส-

สมาส

	 	 (ภควา)	 อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า	 	 รชตปฏฺเฏน	 	 ปริกฺขิตฺโต	 ผู้อันแผ่นแห่งเงิน	 แวดล้อมแล้ว		 

รชตปฏฺฏปริกฺขิตฺโต	ชื่อว่ารชตปฏฺฏปริกฺขิตฺต	(ถูกแผ่นเงินแวดล้อม,	ถูกล้อมด้วยแผ่นเงิน),	ได้แก่พระผู้มีพระภาค

เจ้า.

อจิตฺตกานิ,  ปุปฺผานิ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นตฺถิ		จิตฺต�		เยสนฺติ		อจิตฺตกานิ,		ปุปฺผานิ.	(น	+	จิตฺต)

	 จิตฺต�	อ.จิต		เยส�		(ปุปฺผาน�)	แห่งดอกไม้	ท.	เหล่าใด		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		 

ปุปฺผานิ)	อ.ดอกไม้	ท.	เหล่านั้น		อจิตฺตกานิ	ชื่อว่าอจิตฺตก	(ไม่มีจิต),	ได้แก่ดอกไม้ทั้งหลาย.

สจิตฺตโก,  ปุคฺคโล

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สห		จิตฺเตน		โย		วตฺตตีติ		สจิตฺตโก,		ปุคฺคโล.	(สห	+	จิตฺต)

	 โย	 	 (ปุคฺคโล)	 อ.บุคคลใด	 	 วตฺตติ	 ย่อมเป็นไป	 	 สห	 กับ	 	 จิตฺเตน	 ด้วยจิต	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		สจิตฺตโก	ชื่อว่าสจิตฺตก	(ผู้เป็นไปกับด้วยจิต,	ผู้มีจิต),	ได้แก่บุคคล.

อภิชฺชิตฺวา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		ภิชฺชิตฺวา		อภิชฺชิตฺวา.	(น	+	ภิชฺชิตฺวา)

	 ภิชฺชิตฺวา	แตกแล้ว		น	หามิได้		อภิชฺชิตฺวา	ชื่อว่าอภิชฺชิตฺวา.	(ไม่แตกแล้ว)

€ิตฏ€ฺานํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 €ิตญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		€ิตฏฺ€าน�.	(€ิต	+	€าน)

	 €ิต�	 	 จ	 อ.เป็นที่ยืนด้วย	 	 ต�	 อ.เป็นที่ยืนนั้น	 	 €าน�	 	 จ	 เป็นที่ด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 €ิตฏฺ€าน�	 

ชื่อว่า€ิตฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ยืน)
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สตสหสฺสวิชฺชุลตา

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สตสหสฺส�		วิชฺชุลตา		สตสหสฺสวิชฺชุลตา.	(สตสหสฺส	+	วิชฺชุลตา)

	 วิชฺชุลตา	อ.สายฟ้าแลบ		สตสหสฺส�	แสนสาย		สตสหสฺสวิชฺชุลตา	ชื่อว่าสตสหสฺสวิชฺชุลตา.	(สายฟ้าแลบ	

๑๐๐,๐๐๐ สาย)

สีสมตฺถกํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 สีสสฺส  มตฺถกํ  สีสมตฺถกํ. (สีส + มตฺถก)

	 มตฺถก�	อ.เบื้องบน		สีสสฺส	แห่งพระเศียร		สีสมตฺถก�	ชื่อว่าสีสมตฺถก.	(เบื้องบนแห่งพระเศียร)

นิกฺขนฺตรํสิโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 นิกฺขนฺตา  จ  ตา  รํสิโย  จาติ  นิกฺขนฺตรํสิโย. (นิกฺขนฺตา + รํสิ)

	 นิกฺขนฺตา		จ	อ.อันเปล่งออกแล้ว	ท.	ด้วย		ตา	อ.อันเปล่งออกแล้ว	ท.	เหล่านั้น		ร�สิโย		จ	เป็นพระ

รัศมีด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		นิกฺขนฺตร�สิโย	ชื่อว่านิกฺขนฺตร�สิ.	(พระรัศมีอันเปล่งออกแล้ว)

สมฺมุขสมฺมุขฏฺ€านํ 

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 และวิเสสโนภยบท- 

กัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อภิมุข�		มุข�		อสฺสาติ		สมฺมุข�,		€าน�.	(ส�	+	มุข)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	

	 	 มุข�	อ.หน้า		อภิมุข�	อันพร้อม		อสฺส		(€านสฺส)	ของที่นั้น		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

สมฺมุข�	ชื่อว่าสมฺมุข,	ได้แก่ที่.	(มีหน้าพร้อม)

	 ๒.	 สมฺมุขญฺจ		ต�		สมฺมุขญฺจาติ		สมฺมุขสมฺมุข�,		€าน�.	(สมฺมุข	+	สมฺมุข)	วิเสสโนภยบทกัมมธารย-	 

สมาส

	 	 ต�		(€าน�)	อ.ที่นั้น		สมฺมุข�		จ	มีหน้าพร้อมด้วย		สมฺมุข�		จ	มีหน้าพร้อมด้วย		อิิติ	เพราะเหตุนั้น		

สมฺมุขสมฺมุข�	ชื่อว่าสมฺมุขสมฺมุข,	ได้แก่ที่.	(ทั้งมีหน้าพร้อมทั้งมีหน้าพร้อม)
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	 ๓.	 สมฺมุขสมฺมุขญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		สมฺมุขสมฺมุขฏฺ€าน�.	(สมฺมุขสมฺมุข	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมม-

ธารยสมาส

	 	 สมฺมุขสมฺมุข�	 	จ	อ.อันมีทั้งหน้าพร้อมทั้งหน้าพร้อมด้วย		ต�	อ.อันมีทั้งหน้าพร้อมทั้งหน้าพร้อมนั้น		

€าน�	จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		สมฺมุขสมฺมุขฏฺ€าน�	ชื่อว่าสมฺมุขสมฺมุขฏฺ€าน.	 (ที่ทั้งมีหน้าพร้อมทั้งมีหน้า

พร้อม,	ที่ตรงหน้า)

อปลายิตฺวา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 น  ปลายิตฺวา  อปลายิตฺวา. (น + ปลายิตฺวา)

	 ปลายิตฺวา	หนีไปแล้ว		น	หามิได้		อปลายิตฺวา	ชื่อว่าอปลายิตฺวา.	(ไม่หนีไปแล้ว)

ตรุณตาลกฺขนฺธปฺปมาณา,  รํสิโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

อยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. ตาลสฺส  ขนฺโธ  ตาลกฺขนฺโธ. (ตาล + ขนฺธ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ขนฺโธ	อ.ล�า		ตาลสฺส	แห่งต้นตาล		ตาลกฺขนฺโธ	ชื่อว่าตาลกฺขนฺธ.	(ล�าต้นตาล)

 ๒. ตรุโณ  จ  โส  ตาลกฺขนฺโธ  จาติ  ตรุณตาลกฺขนฺโธ. (ตรุณ + ตาลกฺขนฺธ) วิเสสนบุพพบท- 

กัมมธารยสมาส

	 	 ตรุโณ		จ	อ.หนุ่มด้วย		โส	อ.หนุ่มนั้น		ตาลกฺขนฺโธ		จ	เป็นล�าแห่งต้นตาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		ตรุณตาลกฺขนฺโธ	ชื่อว่าตรุณตาลกฺขนฺธ.	(ล�าต้นตาลหนุ่ม)

 ๓. ตรุณตาลกฺขนฺโธ  ปมาณํ  ยาสนฺติ  ตรุณตาลกฺขนฺธปฺปมาณา,  รํสิโย. (ตรุณตาลกฺขนฺธ + 

ปมาณ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 ตรุณตาลกฺขนฺโธ	อ.ล�าแห่งต้นตาลหนุ่ม		ปมาณ�	เป็นประมาณ		ยาส�		(ร�สีน�)	แห่งพระรัศมี	ท.	

เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตา		ร�สิโย)	อ.พระรัศมี	ท.	เหล่านั้น		ตรุณตาลกฺขนฺธปฺปมาณา	 

ชื่อว่าตรุณตาลกฺขนฺธปฺปมาณา	 (มีล�าต้นตาลหนุ่มเป็นประมาณ,	 มีประมาณเท่าต้นตาลหนุ่ม),	 ได้แก่พระรัศมี 

ทั้งหลาย.
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สกลนครํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สกลญฺจ		ต�		นครญฺจาติ		สกลนคร�.	(สกล	+	นคร)

	 สกล�		จ	อ.ทั้งสิ้นด้วย		ต�	อ.ทั้งสิ้นนั้น		นคร�		จ	เป็นเมืองด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สกลนคร�	ชื่อว่า

สกลนคร.	(เมืองทั้งสิ้น)

อนฺโตนครํ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นครสฺส		อนฺโต		อนฺโตนคร�.	(อนฺโต	+	นคร)

	 อนฺโต	ในภายใน		นครสฺส	แห่งเมือง		อนฺโตนคร�	ชื่อว่าอนฺโตนคร.	(ภายในเมือง)

พหินครํ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นครสฺส		พหิ		พหินคร�.	(พหิ	+	นคร)

	 พหิ	ในภายนอก		นครสฺส	แห่งเมือง		พหินคร�	ชื่อว่าพหินคร.	(ภายนอกเมือง)

สีหนาโท

	 เป็นวิเสโนปมบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สีโห		อิว		นาโท		สีหนาโท.	(สีห	+	นาท)

	 นาโท	อ.การบรรลือ		สีโห		อิว	เพียงดังราชสีห์		สีหนาโท	ชื่อว่าสีหนาท.	(บรรลือดุจสีหราช)

เจลุกฺเขปสหสฺสานิ  

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. เจลานิ  อุกฺเขปา  เจลุกฺเขปา. (เจล + อุกฺเขป) ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 อุกฺเขปา	อ.การยกขึ้น	ท.		เจลานิ	ซึ่งท่อนผ้า	ท.		เจลุกฺเขปา	ชื่อว่าเจลุกฺเขป.	(การยกท่อนผ้าขึ้น)

	 ๒.	 เจลุกฺเขปาน�		สหสฺสานิ		เจลุกฺเขปสหสฺสานิ.	(เจลุกฺเขป	+	สหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 สหสฺสานิ	อ.พัน		เจลุกฺเขปาน�	แห่งการยกขึ้นซึ่งท่อนผ้า	ท.		เจลุกฺเขปสหสฺสานิ	ชื่อว่าเจลุกฺเขป-

สหสฺส.	(การยกท่อนผ้าขึ้น	๑,๐๐๐	ผืน)
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ติคาวุตํ,  นครํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตีณิ		คาวุตานิ		ยสฺสาติ		ติคาวุต�,		นคร�.	(ติ	+	คาวุต)

	 คาวุตานิ	อ.คาวุต	ท.		ตีณิ	สาม		ยสฺส		(นครสฺส)	แห่งเมืองใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(ต�		นคร�)	อ.เมืองนั้น		ติคาวุต�	ชื่อว่าติคาวุต	(มี	๓	คาวุต),	ได้แก่เมือง.

เภริจรณมคฺโค

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 จรณญฺจ		ต�		มคฺโค		จาติ		จรณมคฺโค.	(จรณ	+	มคฺค)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 จรณ�		จ	อ.เป็นที่เที่ยวไปด้วย		ต�	อ.เป็นที่เที่ยวไปนั้น		มคฺโค		จ	เป็นหนทางด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		จรณมคฺโค	ชื่อว่าจรณมคฺค.	(หนทางเป็นที่เที่ยวไป)

	 ๒.	 เภริยา		จรณมคฺโค		เภริจรณมคฺโค.	(เภริ	+	จรณมคฺค)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 จรณมคฺโค	 อ.หนทางเป็นที่เที่ยวไป	 	 เภริยา	 แห่งกลอง	 	 เภริจรณมคฺโค	 ชื่อว่าเภริจรณมคฺค.	

(หนทางเป็นที่เที่ยวไปแห่งกลอง)

สกลสรีรํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สกลญฺจ		ต�		สรีรญฺจาติ		สกลสรีร�.	(สกล	+	สรีร)

	 สกล�		จ	อ.ทั้งสิ้นด้วย		ต�	อ.ทั้งสิ้นนั้น		สรีร�		จ	เป็นสรีระด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สกลสรีร�	ชื่อว่า

สกลสรีร.	(สรีระทั้งสิ้น)

ปญฺจวณฺณา,  ปีติ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปญฺจ		วณฺณา		ยสฺสาติ		ปญฺจวณฺณา,		ปีติ.	(ปญฺจ	+	วณฺณ)

	 วณฺณา	อ.วรรณะ	ท.		ปญฺจ	ห้า		ยสฺสา		 (ปีติยา)	แห่งปีติใด		 (สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

(สา		ปีติ)	อ.ปีตินั้น		ปญฺจวณฺณา	ชื่อว่าปญฺจวณฺณา	(มีวรรณะ	๕),	ได้แก่ปีติ.	
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มโนสิลารโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 มโนสิลาย  รโส  มโนสิลารโส. (มโนสิลา + รส)

	 รโส	อ.รส		มโนสิลาย	แห่งมโนสิลา		มโนสิลารโส	ชื่อว่ามโนสิลารส.	(รสแห่งมโนศิลา)

พุทฺธรํสิโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 พุทฺธสฺส  รํสิโย  พุทฺธรํสิโย. (พุทฺธ + รํสิ)

	 ร�สิโย	 อ.พระรัศมี	 ท.	 	 พุทฺธสฺส	 ของพระพุทธเจ้า	 	 พุทฺธร�สิโย	 ชื่อว่าพุทฺธร�สิ.	 (พระรัศมีของ

พระพุทธเจ้า)	

ตุจฺฉปจฺฉิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	

 ตุจฺฉา  จ  สา  ปจฺฉิ  จาติ  ตุจฺฉปจฺฉิ. (ตุจฺฉา + ปจฺฉิ)

	 ตุจฺฉา		จ	อ.เปล่าด้วย		สา	อ.เปล่านั้น		ปจฺฉิ		จ	เป็นกระเช้าด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ตุจฺฉปจฺฉิ	 

ชื่อว่าตุจฺฉปจฺฉิ.	(กระเช้าเปล่า)

สพฺพปุปฺผานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺพานิ		จ		ตานิ		ปุปฺผานิ		จาติ		สพฺพปุปฺผานิ.	(สพฺพ	+	ปุปฺผ)

	 สพฺพานิ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่านั้น		ปุปฺผานิ		จ	เป็นดอกไม้ด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		สพฺพปุปฺผานิ	ชื่อว่าสพฺพปุปฺผ.	(ดอกไม้ทั้งปวง)

อุกฺกุฏฺ€สิหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุกฺกุฏฺ€ีน�		สหสฺสานิ		อุกฺกุฏฺ€ิสหสฺสานิ.	(อุกฺกุฏฺ€ิ	+	สหสฺส)

	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		อุกฺกุฏฺ€ีน�	แห่งการโห่	ท.		อุกฺกุฏฺ€ิสหสฺสานิ	ชื่อว่าอุกฺกุฏฺ€ิสหสฺส.	(การโห่หนึ่งพัน)
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อุกฺกุฏฺ€สิทฺโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 อุกฺกุฏฺ€ิยา  สทฺโท  อุกฺกุฏฺ€ิสทฺโท. (อุกฺกุฏฺ€ิ + สทฺท)

	 สทฺโท	อ.เสียง		อุกฺกุฏฺ€ิยา	แห่งการโห่		อุกฺกุฏฺ€ิสทฺโท	ชื่อว่าอุกฺกุฏฺ€ิสทฺท.	(เสียงแห่งการโห่)

เอวรูปํ,  ปาฏิหาริยํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอว�		รูปํ		ยสฺสาติ		เอวรูปํ,		ปาฏิหาริย�.	(เอว�	+	รูป)

	 เอว�	อ.อย่างนี้		รูปํ	เป็นรูป		ยสฺส		(ปาฏิหาริยสฺส)	แห่งปาฏิหาริย์ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(ต�		ปาฏิหาริย�)	อ.ปาฏิหาริย์นั้น		เอวรูปํ	ชื่อว่าเอวรูป	(มีอย่างนี้เป็นรูป,	เห็นปานนี้),	ได้แก่ปาฏิหาริย์.

หตฺถปาทาทิจฺเฉทนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส	และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	

มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 หตฺโถ		จ		ปาโท		จ		หตฺถปาทา.	(หตฺถ	+	ปาท)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 หตฺโถ		จ	อ.มือด้วย		ปาโท		จ	อ.เท้าด้วย		หตฺถปาทา	ชื่อว่าหตฺถปาท.	(มือและเท้า)

	 ๒.	 หตฺถปาทา		อาทิ		เยสนฺติ		หตฺถปาทาทีนิ,		อวยวานิ.	(หตฺถปาท	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิ-

กรณพหุพพีหิสมาส

	 	 หตฺถปาทา	อ.มือและเท้า	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(อวยวาน�)	แห่งอวัยวะ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		อวยวานิ)	อ.อวัยวะ	ท.	เหล่านั้น		หตฺถปาทาทีนิ	ชื่อว่าหตฺถปาทาทิ	(มีมือและ

เท้าเป็นต้น),	ได้แก่อวัยวะทั้งหลาย.

	 ๓.	 หตฺถปาทาทีน�		เฉทน�		หตฺถปาทาทิจฺเฉทน�.	(หตฺถปาทาทิ	+	เฉทน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 เฉทน�	อ.การตัด		หตฺถปาทาทีน�		(อวยวาน�)	ซึ่งอวัยวะ	ท.	มีมือและเท้าเป็นต้น		หตฺถปาทาทิจฺ- 

เฉทน�	ชื่อว่าหตฺถปาทาทิจฺเฉทน.	(การตัดอวัยวะมีมือและเท้าเป็นต้น)
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อนตฺโถ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 น  อตฺโถ  อนตฺโถ. (น + อตฺถ)

	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		น	หามิได้		อนตฺโถ	ชื่อว่าอนตฺถ.	(มิใช่ประโยชน์,	ความฉิบหาย)

กตกมฺมํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กตญฺจ		ต�		กมฺมญฺจาติ		กตกมฺม�.	(กต	+	กมฺม)

	 กต�		จ	อ.อันถูกกระท�าแล้วด้วย		ต�	อ.อันถูกกระท�าแล้วนั้น		กมฺม�		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		กตกมฺม�	ชื่อว่ากตกมฺม.	(กรรมที่ถูกท�าแล้ว)

อุปฏฺ€านปุปฺผานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุปฏฺ€านานิ		จ		ตานิ		ปุปฺผานิ		จาติ		อุปฏฺ€านปุปฺผานิ.	(อุปฏฺ€าน	+	ปุปฺผ)

	 อุปฏฺ€านานิ	 	 จ	 อ.เป็นเครื่องบ�ารุง	 ท.	 ด้วย	 	 ตานิ	 อ.เป็นเครื่องบ�ารุง	 ท.	 เหล่านั้น	 	 ปุปฺผานิ	 	 จ	 

เป็นดอกไม้ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อุปฏฺ€านปุปฺผานิ	ชืื่อว่าอุปฏฺ€านปุปฺผ.	(ดอกไม้เป็นเครื่องบ�ารุง)

ตุจฺฉหตฺโถ,  สามิโก

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตุจฺโฉ		หตฺโถ		ยสฺสาติ		ตุจฺฉหตฺโถ,		สามิโก.	(ตุจฺฉ	+	หตฺถ)

	 หตฺโถ	อ.มือ		ตุจฺโฉ	เปล่า		ยสฺส		(สามิกสฺส)	แห่งสามีใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		

สามิโก)	อ.สามีนั้น		ตุจฺฉหตฺโถ	ชื่อว่าตุจฺฉหตฺถ	(ผู้มีมีือเปล่า),	ได้แก่สามี.

ป€มทสฺสนํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ป€มญฺจ		ต�		ทสฺสนญฺจาติ		ป€มทสฺสน�.	(ป€ม	+	ทสฺสน)

	 ป€ม�		จ	อ.ครั้งแรกด้วย		ต�	อ.ครั้งแรกนั้น		ทสฺสน�		จ	เป็นการเห็นด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ป€ม- 
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ทสฺสน�	ชื่อว่าป€มทสฺสน.	(การเห็นครั้งแรก)

สทฺธาสมฺปนฺโน,  อริยสาวโก

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 สทฺธาย  สมฺปนฺโน  สทฺธาสมฺปนฺโน,  อริยสาวโก. (สทฺธา + สมฺปนฺน)

	 (อริยสาวโก)	 อ.อริยสาวก	 	สมฺปนฺโน	 ผู้ถึงพร้อมแล้ว	 	 สทฺธาย	ด้วยศรัทธา	 	สทฺธาสมฺปนฺโน	 ชื่อว่า 

สทฺธาสมฺปนฺน	(ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา),	ได้แก่อริยสาวก.

ปูชาการโก,  มาลากาโร

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปูช�		กโรตีติ		ปูชาการโก,		มาลากาโร.	(ปูชาสทฺทูปปท	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ณฺวุปัจจัย)

	 (โย		มาลากาโร)	อ.นายมาลาการใด		กโรติ	ย่อมกระท�า		ปูช�	ซึ่งการบูชา		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		

มาลากาโร)	อ.นายมาลาการนั้น		ปูชาการโก	ชื่อว่าปูชาการก	(ผู้ท�าการบูชา),	ได้แก่นายมาลาการ.

กตฺตพฺพยุตฺตกํ,  กมฺมํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 กตฺตพฺพสฺส  ยุตฺตกํ  กตฺตพฺพยุตฺตกํ,  กมฺมํ. (กตฺตพฺพ + ยุตฺตก)

	 (กมฺม�)	อ.กรรม		ยุตฺตก�	อันควรแล้ว		(มยา)		กตฺตพฺพสฺส		(กมฺมสฺส)	แก่กรรม	อันเรา	พึงกระท�า		

กตฺตพฺพ-ยุตฺตก�	ชื่อว่ากตฺตพฺพยุตฺตก	(อันควรแก่กรรมที่เราพึงท�า),	ได้แก่กรรม.

จิตฺตปฺปสาโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 จิตฺตสฺส  ปสาโท  จิตฺตปฺปสาโท. (จิตฺต + ปสาท)

	 ปสาโท	 อ.ความเลื่อมใส	 	 จิตฺตสฺส	 แห่งพระทัย	 	 จิตฺตปฺปสาโท	 ชื่อว่าจิตฺตปฺปสาท.	 (ความเลื่อมใส 

แห่งพระทัย)
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เภริจรณวีถิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. เภริยา  จรณํ  เภริจรณํ. (เภริ + จรณ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 จรณ�	อ.เป็นที่เที่ยวไป		เภริยา	แห่งกลอง		เภริจรณ�	ชื่อว่าเภริจรณ.	(เป็นที่เที่ยวไปแห่งกลอง)	

	 ๒.	 เภริจรณญฺจ		ต�		วีถิ		จาติ		เภริจรณวีถิ.	(เภริจรณ	+	วีถิ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 เภริจรณ�		จ	อ.เป็นที่เที่ยวไปแห่งกลองด้วย		ต�	อ.เป็นที่เที่ียวไปแห่งกลองนั้น		วีถิ		จ	เป็นถนน

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เภริจรณวีถิ	ชื่อว่าเภริจรณวีถิ.	(ถนนเป็นที่เที่ยวไปแห่งกลอง)

เคหทฺวารํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เคหสฺส		ทฺวาร�		เคหทฺวาร�.	(เคห	+	ทฺวาร)

	 ทฺวาร�	อ.ประตู		เคหสฺส	แห่งเรือน		เคหทฺวาร�	ชื่อว่าเคหทฺวาร.	(ประตูเรือน,	ประตูวัง)

ปเวเสตุกาโม,  ราชา

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส,	เป็นกิตันตสมาส,	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปเวเสตุ�		กาเมตีติ		ปเวเสตุกาโม,		ราชา.	(ปเวเสตุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)

	 (โย		ราชา)	อ.พระราชาใด		กาเมติ	ย่อมทรงใคร่		(สตฺถาร�)		ปเวเสตุ�	เพื่ออันทรง	ยังพระศาสดา	ให้

เสด็จเข้าไป		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ราชา)	อ.พระราชานั้น		ปเวเสตุกาโม	ชื่อว่าปเวเสตุกาม	(ผู้ประสงค์เพื่อจะ

ทรงให้พระศาสดาเสด็จเข้าไป),	ได้แก่พระราชา.

ราชงฺคโณ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รญฺโญ		องฺคโณ		ราชงฺคโณ.	(ราช	+	องฺคณ)

	 องฺคโณ	อ.เนิน		รญฺโญ	ของพระราชา		ราชงฺคโณ	ชื่อว่าราชงฺคณ.	(เนินของพระราชา,	สนามหลวง)

นิสีทนากาโร

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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 นิสีทนเมว  อากาโร  นิสีทนากาโร. (นิสีทน + อาการ)

	 นิสีทน�		เอว	อ.อันประทับนั่งนั่นเทียว		อากาโร	เป็นอาการ		นิสีทนากาโร	ชื่อว่านิสีทนาการ.	(อาการ 

คืออันประทับนั่ง)

ภิกฺขุสงฺโฆ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภิกฺขูน�		สงฺโฆ		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(ภิกฺขุ	+	สงฺฆ)

	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขูน�	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสงฺโฆ	ชื่อว่าภิกฺขุสงฺฆ.	(หมู่แห่งภิกษุ,	ภิกษุสงฆ์)

ราชเคหํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รญฺโญ		เคห�		ราชเคห�.	(ราช	+	เคห)

	 เคห�	 อ.พระต�าหนัก	 	 รญฺโญ	 ของพระราชา	 	 ราชเคห�	 ชื่อว่าราชเคห.	 (พระต�าหนักของพระราชา,	 

พระราชมณเฑียร,	พระราชวัง)

คุณวนฺตา,  ชนา

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 คุโณ		เตส�		อตฺถีติ		คุณวนฺตา,		ชนา.	(คุณ	+	วนฺตุปัจจัย)

	 คุโณ	อ.คุณ		เตส�		(ชนาน�)	ของชน	ท.	เหล่านั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		คุณวนฺตา	ชื่อว่า

คุณวนฺตุ	(ผู้มีคุณ),	ได้แก่ชนทั้งหลาย.

อวเสสชโน

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อวเสโส		จ		โส		ชโน		จาติ		อวเสสชโน.	(อวเสส	+	ชน)

	 อวเสโส		จ	อ.ผู้เหลือลงด้วย		โส	อ.ผู้เหลือลงนั้น		ชโน		จ	เป็นชนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อวเสส-

ชโน	ชื่อว่าอวเสสชน.	(ชนผู้เหลือลง)



708 ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓ [๕.พาล

ปุปฺผปฏฺฏา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุปฺผาน�		ปฏฺฏา		ปุปฺผปฏฺฏา.	(ปุปฺผ	+	ปฏฺฏ)

	 ปฏฺฏา	อ.แผ่น	ท.		ปุปฺผาน�	แห่งดอกไม้	ท.		ปุปฺผปฏฺฏา	ชื่อว่าปุปฺผปฏฺฏ.	(แผ่นดอกไม้)

 

จตุทฺทิสํ

	 เป็นสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 จตสฺโส  ทิสา  จตุทฺทิสํ. (จตุ + ทิสา)

	 ทิสา	อ.ทิศ	ท.		จตสฺโส	สี่		จตุทฺทิส�	ชื่อว่าจตุทฺทิส.	(ทิศ	๔)

พุทฺธปฺปมุโข,  ภิกฺขุสงฺโฆ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พุทฺโธ		ปมุข�		ยสฺสาติ		พุทฺธปฺปมุโข,		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(พุทฺธ	+	ปมุข)

	 พุทฺโธ	อ.พระพุทธเจ้า		ปมุข�	เป็นประมุข		ยสฺส		(ภิกฺขุสงฺฆสฺส)	แห่งหมู่แห่งภิกษุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(โส		ภิกฺขุสงฺโฆ)	อ.หมู่แห่งภิกษุนั้น		พุทฺธปฺปมุโข	ชื่อว่าพุทฺธปฺปมุข	(มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข),	

ได้แก่ภิกษุสงฆ์.

ภตฺตกิจฺจาวสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. ภตฺเตน  กิจฺจํ  ภตฺตกิจฺจํ. (ภตฺต + กิจฺจ) ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 กิจฺจ�	อ.กิจ		ภตฺเตน	ด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจ�	ชื่อว่าภตฺตกิจฺจ.	(กิจด้วยภัตร,	ภัตกิจ)

 ๒. ภตฺตกิจฺจสฺส  อวสานํ  ภตฺตกิจฺจาวสานํ. (ภตฺตกิจฺจ + อวสาน) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 อวสาน�	 อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลง	 	 ภตฺตกิจฺจสฺส	 แห่งกิจด้วยภัตร	 	 ภตฺตกิจฺจาวสาน�	 ชื่อว่าภตฺต- 

กิจฺจาวสาน.	(กาลเป็นที่สิ้นสุดแห่งกิจด้วยภัตร,	เวลาเสร็จภัตกิจ)

ปุริมนโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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 ปุริโม  จ  โส  นโย  จาติ  ปุริมนโย. (ปุริม + นย)

	 ปุริโม	 	 จ	 อ.อันมีในก่อนด้วย	 	 โส	 อ.อันมีในก่อนนั้น	 	 นโย	 	 จ	 เป็นนัยด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

ปุริมนโย	ชื่อว่าปุริมนย.	(นัยอันมีในก่อน)

อาหริตพฺพปุปฺผานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาหริตพฺพานิ		จ		ตานิ		ปุปฺผานิ		จาติ		อาหริตพฺพปุปฺผานิ.	(อาหริตพฺพ	+	ปุปฺผ)

	 อาหริตพฺพานิ		จ	อ.อันเธอ	พึงน�ามา	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันเธอ	พึงน�ามา	ท.	เหล่านั้น		ปุปฺผานิ		จ	

เป็นดอกไม้ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อาหริตพฺพปุปฺผานิ	ชื่อว่าอาหริตพฺพปุปฺผ.	(ดอกไม้ที่เธอพึงน�ามา)

มหาปสาธนานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺตานิ		จ		ตานิ		ปสาธนานิ		จาติ		มหาปสาธนานิ.	(มหนฺต	+	ปสาธน)

	 มหนฺตานิ		จ	อ.ใหญ่	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.ใหญ่	ท.	เหล่านั้น		ปสาธนานิ		จ	เป็นเครื่องประดับด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		มหาปสาธนานิ	ชื่อว่ามหาปสาธน.	(เครื่องประดับใหญ่)

กหาปณสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กหาปณาน�		สหสฺสานิ		กหาปณสหสฺสานิ.	(กหาปณ	+	สหสฺส)

	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		กหาปณาน�	แห่งกหาปณะ	ท.		กหาปณสหสฺสานิ	ชื่อว่ากหาปณสหสฺส.	(กหาปณะ	

หนึ่งพัน)

สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิตา,  นาริโย

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สพฺเพ		จ		เต		อลงฺการา		จาติ		สพฺพาลงฺการา.	(สพฺพ	+	อลงฺการ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย-	

สมาส

	 	 สพฺเพ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		เต	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่านั้่น		อลงฺการา		จ	เป็นเครื่องประดับด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		สพฺพาลงฺการา	ชื่อว่าสพฺพาลงฺการ.	(เครื่องประดับทั้งปวง)
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	 ๒.	 สพฺพาลงฺกาเรหิ	 	 ปฏิมณฺฑิตา	 	 สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิตา,	 	 นาริโย.	 (สพฺพาลงฺการ	 +	 

ปฏิมณฺฑิตา)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (นาริโย)	อ.หญิง	ท.		ปฏิมณฺฑิตา	ผู้ประดับแล้ว		สพฺพาลงฺกาเรหิ	ด้วยเครื่องประดับทั้งปวง	ท.		

สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิตา	 ชื่อว่าสพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิตา	 (ผู้ประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวง),	 ได้แก่หญิง 

ทั้งหลาย.

คามวรานิ

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คามา		จ		เต		วรานิ		จาติ		คามวรานิ.	(คาม	+	วร)

	 คามา		จ	อ.หมู่บ้าน	ท.	ด้วย		เต	อ.หมู่บ้าน	ท.	เหล่านั้น		วรานิ		จ	เป็นส่วยด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		คามวรานิ	ชื่อว่าคามวร.	(หมู่บ้านส่วย)

สพฺพฏฺ€กํ,  ทานํ

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพหีิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 สพฺเพสํ  อฏฺ€  มตฺตา  ยสฺสาติ  สพฺพฏฺ€กํ,  ทานํ. (สพฺพ + อฏฺ€)

	 มตฺตา	อ.ประมาณ		อฏฺ€	แปด		สพฺเพส�		(วตฺถูน�)	แห่งวัตถุ	ท.	ทั้งปวง		ยสฺส		(ทานสฺส)	แห่งทาน

ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		ทาน�)	อ.ทานนั้น		สพฺพฏฺ€ก�	ชื่อว่าสพฺพฏฺ€ก	(มีวัตถุทุกอย่างๆ	ละ

ประมาณ	๘),	ได้แก่ทาน.

อานนฺทตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 อานนฺโท  จ  โส  เถโร  จาติ  อานนฺทตฺเถโร. (อานนฺท + เถร)

	 อานนฺโท		จ	อ.พระอานนท์ด้วย		โส	อ.พระอานนท์นั้น		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

อานนฺทตฺเถโร	ชื่อว่าอานนฺทตฺเถร.	(พระอานนท์ผู้เถระ,	พระอานนทเถระ)

สีหนาทสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สีหนาทาน�		สหสฺสานิ		สีหนาทสหสฺสานิ.	(สีหนาท	+	สหสฺส)

	 สหสฺสานิ	 อ.พัน	 ท.	 	 สีหนาทาน�	 แห่งสีหนาท	 ท.	 	 สีหนาทสหสฺสานิ	 ชื่อว่าสีหนาทสหสฺส.	 (สีหนาท 
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หนึ่งพัน)

อปฺปมตฺตกํ,  กมฺมํ 

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 อปฺปา  มตฺตา  ยสฺสาติ  อปฺปมตฺตกํ,  กมฺมํ. (อปฺปา + มตฺตา)

	 มตฺตา	อ.ประมาณ		อปฺปา	น้อย		ยสฺส		(กมฺมสฺส)	แห่งกรรมใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(ต�	กมฺม�)	อ.กรรมนั้น		อปฺปมตฺตก�	ชื่อว่าอปฺปมตฺตก	(มีประมาณน้อย),	ได้แก่กรรม.

 

เทวมนุสฺสา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 เทวา  จ  มนุสฺสา  จ  เทวมนุสฺสา. (เทว + มนุสฺส)

	 เทวา		จ	อ.เทวดา	ท.	ด้วย		มนุสฺสา		จ	อ.มนุษย์	ท.	ด้วย		เทวมนุสฺสา	ชื่อว่าเทวมนุสฺส.	(เทวดาและ

มนุษย์)

ปวิสนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปวิสนญฺจ		ต�		กาโล		จาติ		ปวิสนกาโล.	(ปวิสน	+	กาล)

	 ปวิสน�		จ	อ.เป็นที่เสด็จเข้าไปด้วย		ต�	อ.เป็นที่เสด็จเข้าไปนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		ปวิสนกาโล	ชื่อว่าปวิสนกาล.	(กาลเป็นที่เสด็จเข้าไป)

ทฺวารโกฏ€ฺกํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ทฺวารสฺส  โกฏฺ€กํ  ทฺวารโกฏฺ€กํ. (ทฺวาร + โกฏฺ€ก)

	 โกฏฺ€ก�	อ.ซุ้ม		ทฺวารสฺส	แห่งประตู		ทฺวารโกฏฺ€ก�	ชื่อว่าทฺวารโกฏฺ€ก.	(ซุ้มประตู)

สายณฺหสมโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอมาทิปรตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อหสฺส		สาย�		สายณฺห�.	(สาย�	+	อห)	อมาทิปรตัปปุริสสมาส
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	 	 สาย�	อ.เป็นที่สิ้นไป		อหสฺส	แห่งวัน		สายณฺห�	ชื่อว่าสายณฺห.	(เป็นที่สิ้นไปแห่งวัน)

	 ๒.	 สายณฺโห		จ		โส		สมโย		จาติ		สายณฺหสมโย.	(สายณฺห	+	สมย)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย-

สมาส

	 	 สายณฺโห		จ	อ.เป็นที่สิ้นไปแห่งวันด้วย		โส	อ.เป็นที่สิ้นไปแห่งวันนั้น		สมโย		จ	เป็นสมัยด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		สายณฺหสมโย	ชื่อว่าสายณฺหสมย.	(สมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน,	เวลาเย็น)

ธรมานกพุทฺโธ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ธรมานโก  จ  โส  พุทฺโธ  จาติ  ธรมานกพุทฺโธ. (ธรมานก + พุทฺธ)

	 ธรมานโก		จ	อ.ผู้ทรงพระชนม์อยู่ด้วย		โส	อ.ผู้ทรงพระชนม์อยู่นั้น		พุทฺโธ		จ	เป็นพระพุทธเจ้าด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		ธรมานกพุทฺโธ	ชื่อว่าธรมานกพุทฺธ.	(พระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่)

ปุปฺผปูชา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุปฺเผหิ		ปูชา		ปุปฺผปูชา.	(ปุปฺผ	+	ปูชา)

	 ปูชา	อ.การบูชา		ปุปฺเผหิ	ด้วยดอกไม้	ท.		ปุปฺผปูชา	ชื่อว่าปุปฺผปูชา.	(การบูชาด้วยดอกไม้)

ปจฺฉานุตปฺปํ 

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ปจฺฉา  อนุตปฺปํ  ปจฺฉานุตปฺปํ. (ปจฺฉา + อนุตปฺป)

	 อนุตปฺปํ	อ.ความตามเดือดร้อน		ปจฺฉา	ในภายหลัง		ปจฺฉานุตปฺปํ	ชื่อว่าปจฺฉานุตปฺป.	(ความตามเดือด

ร้อนในภายหลัง)	

กตตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

 กตสฺส  ภาโว  กตตฺตํ. (กต + ตฺตปัจจัย)

	 ภาโว	อ.ความที่		(ปุคฺคเลน)		กตสฺส		(กมฺมสฺส)	แห่งกรรม	อันบุคคล	กระท�าแล้ว		กตตฺต�	ชื่อว่ากตตฺต.	

(ความที่กรรมถูกกระท�าแล้ว)
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อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขโณ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อนุสฺสริตญฺจ	 	 โส	 	 อนุสฺสริตญฺจาติ	 	 อนุสฺสริตานุสฺสริต�,	 	 ขโณ.	 (อนุสฺสริต	 +	 อนุสฺสริต)	 

วิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส

	 	 โส		(ขโณ)	อ.ขณะนั้น		อนุสฺสริต�		จ	เป็นที่ถูกระลึกถึงแล้วด้วย		อนุสฺสริต�		จ	เป็นที่ถูกระลึกถึง

แล้วด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อนุสฺสริตานุสฺสริต�	ชื่อว่าอนุสฺสริตานุสฺสริต	(เป็นที่ทั้งถูกระลึกถึงแล้วทั้งถูกระลึกถึง

แล้ว),	ได้แก่ขณะ.

	 ๒.	 อนุสฺสริตานุสฺสริตญฺจ		ต�		ขโณ		จาติ		อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขโณ.	 (อนุสฺสริตานุสฺสริต	+	ขณ)	 

วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อนุสฺสริตานุสฺสริต�		จ	อ.เป็นที่ทั้งถูกระลึกถึงแล้วทั้งถูกระลึกถึงแล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่ทั้งถูกระลึกถึง

แล้วทั้งถูกระลึกถึงแล้วนั้น	 	 ขโณ	 	 จ	 เป็นขณะด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขโณ	 ชื่อว่า 

อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขณ.	(ขณะเป็นที่ทั้งถูกระลึกถึงแล้วทั้งถูกระลึกถึงแล้ว)

เทวมนุสฺสสมฺปตฺติโย

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 เทวา		จ		มนุสฺสา		จ		เทวมนุสฺสา.	(เทว	+	มนุสฺส)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 เทวา		จ	อ.เทวดา	ท.	ด้วย		มนุสฺสา		จ	อ.มนุษย์	ท.	ด้วย		เทวมนุสฺสา	ชื่อว่าเทวมนุสฺส	(เทวดา

และมนุษย์)

 ๒. เทวมนุสฺเสสุ  สมฺปตฺติโย  เทวมนุสฺสสมฺปตฺติโย. (เทวมนุสฺส + สมฺปตฺติ) สัตตมีตัปปุริสสมาส

	 	 สมฺปตฺติโย	 อ.สมบัติ	 ท.	 	 เทวมนุสฺเสสุ	 ในเทวดาและมนุษย์	 ท.	 	 เทวมนุสฺสสมฺปตฺติโย	 ชื่อว่า 

เทวมนุสฺสสมฺปตฺติ.	(สมบัติในเทวดาและมนุษย์)

นิพฺพานสมฺปตฺติ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 นิพฺพานเมว  สมฺปตฺติ  นิพฺพานสมฺปตฺติ. (นิพฺพาน + สมฺปตฺติ)

	 นิพฺพาน�	 	 เอว	อ.พระนิพพานนั่นเทียว		สมฺปตฺติ	 เป็นสมบัติ	 	นิพฺพานสมฺปตฺติ	 ชื่อว่านิพฺพานสมฺปตฺติ.	

(สมบัติคือพระนิพพาน)
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นิพฺพตฺตนสมตฺถํ,  กมฺมํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 นิพฺพตฺตนสฺส  สมตฺถํ  นิพฺพตฺตนสมตฺถํ,  กมฺมํ. (นิพฺพตฺตน + สมตฺถ)

	 (กมฺม�)	 อ.กรรม	 	 สมตฺถ�	 อันสามารถ	 	 (สมฺปตฺติยา)	 	 นิพฺพตฺตนสฺส	 เพื่ออัน	 ยังสมบัติ	 ให้บังเกิด		 

นิพฺพตฺตนสมตฺถ�	ชื่อว่านิพฺพตฺตนสมตฺถ	(อันสามารถเพื่อจะยังสมบัติให้บังเกิด),	ได้แก่กรรม.

สุขุทฺริยํ,  กมฺมํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 สุขํ  อุทฺริยํ  ยสฺสาติ  สุขุทฺริยํ,  กมฺมํ. (สุข + อุทฺริย)

	 สุข�	อ.ความสุข		อุทฺริย�	เป็นก�าไร		ยสฺส		(กมฺมสฺส)	แห่งกรรมใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(ต�		กมฺม�)	อ.กรรมนั้น		สุขุทฺริย�	ชื่อว่าสุขุทฺริย	(มีสุขเป็นก�าไร),	ได้แก่กรรม.

ทิฏ€ฺธมฺโม

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ทิฏฺโ€  จ  โส  ธมฺโม  จาติ  ทิฏฺ€ธมฺโม. (ทิฏฺ€ + ธมฺม)

	 ทิฏฺโ€		จ	อ.อันสัตว์เห็นแล้วด้วย		โส	อ.อันสัตว์เห็นแล้วนั้น		ธมฺโม		จ	เป็นธรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		ทิฏฺ€ธมฺโม	ชื่อว่าทิฏฺ€ธมฺม.	(ธรรมที่สัตว์เห็นแล้ว,	ชาตินี้)

ปีติเวโค

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปีติยา		เวโค		ปีติเวโค.	(ปีติ	+	เวค)

	 เวโค	อ.ก�าลัง		ปีติยา	แห่งปีติ		ปีติเวโค	ชื่อว่าปีติเวค.	(ก�าลังแห่งปีติ)

โสมนสฺสเวโค

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สุนฺทโร		มโน		ยสฺสาติ		สุมโน,		ปุคฺคโล.	(สุ	+	มน)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 มโน	อ.ใจ		สุนฺทโร	อันดี		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น	(โส		
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ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		สุมโน	ชื่อว่าสุมน	(ผู้มีใจดี),	ได้แก่บุคคล.	

 ๒. สุมนสฺส  ภาโว  โสมนสฺสํ.  (สุมน + ณฺยปัจจัย) ภาวตัทธิต

	 	 ภาโว	อ.ความเป็น			สุมนสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคล	ผู้มีใจดี		โสมนสฺส�	ชื่อว่าโสมนสฺส.	(ความ

เป็นแห่งผู้มีใจดี,	ความโสมนัส)

	 ๓.	 โสมนสฺสสฺส		เวโค		โสมนสฺสเวโค.	(โสมนสฺส	+	เวค)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 เวโค	อ.ก�าลัง		โสมนสฺสสฺส	แห่งความโสมนัส		โสมนสฺสเวโค	ชื่อว่าโสมนสฺสเวค.	(ก�าลังแห่งความ

โสมนัส)

ปีติโสมนสฺสชาโต,  ปุคฺคโล

	 เป็นจตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปีติ		จ		โสมนสฺสญฺจ		ปีติโสมนสฺส�.	(ปีติ	+	โสมนสฺส)	สมาหารทวันทสมาส

	 	 ปีติ		จ	อ.ปีติด้วย		โสมนสฺส�		จ	อ.โสมนัสด้วย		ปีติโสมนสฺส�	ชื่อว่าปีติโสมนสฺส.	(ปีติและโสมนัส)

	 ๒.	 ปีติโสมนสฺส�		ชาต�		ยสฺสาติ		ปีติโสมนสฺสชาโต,		ปุคฺคโล.	(ปีติโสมนสฺส	+	ชาต)	จตุตถีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 ปีติโสมนสฺส�	อ.ปีติและโสมนัส		ชาต�	เกิดแล้ว		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แก่บุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		ปีติโสมนสฺสชาโต	ชื่อว่าปีติโสมนสฺสชาต	(ผู้มีปีติและโสมนัสอันเกิดแล้ว,	

ผู้เกิดปีติและโสมนัส),	ได้แก่บุคคล.

เทสนาวสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
 เทสนาย  อวสานํ  เทสนาวสานํ. (เทสนา + อวสาน)
	 อวสาน�	อ.เป็นที่สิ้นสุดลง		เทสนาย	แห่งพระเทศนา		เทสนาวสาน�	ชื่อว่าเทสนาวสาน.	(เป็นที่สิ้น
สุดลงแห่งพระเทศนา,	เวลาจบพระเทศนา)

จตุราสีติ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จตูหิ		อธิกา		อสีติ		จตุราสีติ.	(จตุ	+	อสีติ)

	 อสีติ	อ.แปดสิบ		อธิกา	อันยิ่ง		จตูหิ	ด้วยสี่	ท.		จตุราสีติ	ชื่อว่าจตุราสีติ.	(๘๔)
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ปาณสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาณาน�		สหสฺสานิ		ปาณสหสฺสานิ.	(ปาณ	+	สหสฺส)

	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		ปาณาน�	แห่งสัตว์	ท.		ปาณสหสฺสานิ	ชื่อว่าปาณสหสฺส.	(สัตว์หนึ่งพัน)

ธมฺมาภิสมโย

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ธมฺมํ  อภิสมโย  ธมฺมาภิสมโย. (ธมฺม + อภิสมย)

	 อภิสมโย	อ.การตรัสรู้		ธมฺม�	ซึ่งธรรม		ธมฺมาภิสมโย	ชื่อว่าธมฺมาภิสมย.	(การตร้สรู้ธรรม)



คำ�ศัพท์กิริย�น่�รู้ - 8

กิริย�คุมพ�กย์และกิริย�ในระหว่�ง (อ�ขย�ต-กิตก์)

อกมฺห อ + กร  กรเณ ในการกระทำา + มฺหา ได้กระทำาแล้ว
อกริ อ + กร  กรเณ ในการกระทำา + อี กระทำาแล้ว
อกริสฺส อ + กร  กรเณ ในการกระทำา + สฺสา จักได้กระทำาแล้ว
อกาสิ อ + กร  กรเณ ในการกระทำา + อี ได้กระทำาแล้ว
อกฺกมนฺต อา + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อ + อนฺต เหยียบอยู่, เมื่อเหยียบ
อกฺกมิตฺวา อา + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ตฺวา เหยียบแล้ว
อกฺโกสิตฺวา อา + กุส  อกฺโกเส ในการด่า + ตฺวา ด่าแล้ว
อคมำสุ อ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อุำ ได้ไปแล้ว
อคมาสิ อ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อี ได้ไปแล้ว 
อคฺคเหตฺวา น + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ตฺวา ไม่ถือเอาแล้ว 
อจริ อ + จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อี ได้เที่ยวไปแล้ว 
อจินฺเตตฺวา น + จินฺต  จินฺตายำ ในความคิด + เณ + ตฺวา ไม่คิดแล้ว
อจฺฉิ อาส  อุปเวสเน ในการเข้าไปใกล้ + 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
อชานิตพฺพ น + �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + ตพฺพ (อัน...) ไม่พึงรู้
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  อจฺฉาทเน ในการปกปิด + ตฺวา ท่วมทับแล้ว
อญฺ�าตก น + �า  อวโพธเน ในการรู้ + ต (อัน...) ไม่รู้แล้ว
อญฺ�าสึ อ + �า  อวโพธเน ในการรู้ + อึ ได้รู้แล้ว 
อฏฺ€ำสุ อ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อุำ ได้ยืนแล้ว, ได้ดำารงอยู่แล้ว
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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
อตฺถริตฺวา อา + ถร  อตฺถรเณ ในการปูลาด + ตฺวา ปูลาดแล้ว
อตฺถิ อส  ภุวิ ในความมี ความเป็น + อ + ติ มีอยู่
อทตฺวา น + ทา  ทาเน ในการให้ + ตฺวา ไม่ให้แล้ว
อทำสุ อ + ทา  ทาเน ในการให้ + อุำ ได้ให้แล้ว
อทาสิ อ + ทา  ทาเน ในการให้ + อี ได้ให้แล้ว, ได้ถวายแล้ว
อทฺทสำ อ + ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + อ + อำ ได้เห็นแล้ว
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
อธิคจฺฉามิ อธิ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + มิ ย่อมบรรลุ
อธิคจฺเฉยฺย อธิ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + เอยฺย พึงบรรลุ, พึงได้, พึงถึงทับ
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 
อนิจฺฉมาน น + อิสุ  อิจฺฉายำ ในความปรารถนา + อ + มาน ไม่ปรารถนาอยู่, เมื่อไม่ปรารถนา
อนุคนฺตฺวา อนุ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา ตามไปแล้ว, ตามส่งแล้ว
อนุตปฺปติ อนุ + ตป  ทาเห ในความเร่าร้อน + ย + ติ ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง (ทิ.)
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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
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 ในการพร่ำ�สอน + ย + มาน (อัน...) พร่ำ�สอนอยู่
อนุสฺสรนฺต อนุ + สร  คติจินฺตายำ ในการไปและคิด + อ + อนฺต ระลึกถึงอยู่, เมื่อระลึกถึง
อนุสฺสรนฺตี อนุ + สร  คติจินฺตายำ ในการไปและการคิด +อ+อนฺต+(อี) ระลึกถึงอยู่, เมื่อระลึกถึง
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
อนฺตรธายิ อนฺตร + ธา  อทสฺสเน ในการไม่เห็น + ย + อี หายไปแล้ว
อนฺตรธายิสฺสติ อนฺตร + ธา  อทสฺสเน ในการไม่เห็น + ย + สฺสติ จักหายไป (ทิ.)
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+อุป+ 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
อปสฺสนฺต น + ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + อ + อนฺต ไม่เห็นอยู่, เมื่อไม่เห็น
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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
อพฺพุยฺห อา + วห  ปาปเน ในการให้ถึง + ตฺวา ถอนแล้ว
อพฺภุคฺคนฺตฺวา อภิ + อุ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา เหาะขึ้นแล้ว
อภสฺสถ อ + ภสุ  อโธปเต ในการพลัดตก + ย + ตฺถ ได้พลัดตกแล้ว (ทิ.)
อภาสิ อ + ภาส  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อี ได้กล่าวแล้ว, ได้ตรัสแล้ว
อภิชฺชิตฺวา น + ภิท  ภิชฺชเน ในการแตก + (ย) + ตฺวา ไม่แตกแล้ว
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
อภิวาเทตฺวา อภิ + วท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + เณ + ตฺวา กราบไหว้แล้ว (จุ.)
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
อลภิตฺวา น + ลภ  ลาเภ ในการได้ + ตฺวา ไม่ได้แล้ว
อวกงฺขนฺติ อว + กขิ  กงฺขายำ ในความสงสัย + อ + อนฺติ ย่อมหวัง
อวตฺวา น + วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ตฺวา ไม่กล่าวแล้ว, ไม่ตรัสแล้ว
อวนฺทิตฺวา อ + วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + ตฺวา ไม่กราบไหว้แล้ว
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
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อสกฺโกนฺตี น + สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ + โอ + อนฺต + (อี) ไม่อาจอยู่, เมื่อไม่อาจ
อสกฺขิ อ + สก  สตฺติมฺหิ ในความสามารถ + อี ได้อาจแล้ว
อสณฺ€หิตฺวา น + สำ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตฺวา ไม่ดำารงอยู่ด้วยดีแล้ว
อสทฺทหนฺต น + สำ + ธา  สทฺทหเน ในความเชื่อ + อ + อนฺต ไม่เชื่ออยู่
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
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
อากงฺขติ อา + กขิ  กงฺขายำ ในความสงสัย + อ + ติ ย่อมหวัง
อาคจฺฉติ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ติ ย่อมมา
อาคจฺฉสิ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + สิ ย่อมมา
อาคจฺฉิสฺสนฺติ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + สฺสนฺติ จักมา
อาคจฺเฉยฺยาสิ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + เอยฺยาสิ พึงมา
อาคต อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ต มาแล้ว
อาคมึสุ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อุำ  มาแล้ว
อาคเมถ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + เณ + ถ (ยัง...) จงให้มา, จงคอยท่า
อาจิกฺขถ อา + จิกฺข  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + ถ จงบอก
อาจิกฺขาเปตฺวา อา + จิกฺข  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้บอกแล้ว
อาจิกฺขาหิ อา + จิกฺข  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + หิ จงบอก, บอกเถิด, ขอจงบอก
อาจิกฺขิ อา + จิกฺข  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อี บอกแล้ว, กราบทูลแล้ว
อาณตฺต อาณ  เปสเน ในการส่งไป + ต (อัน...) สั่งแล้ว, บังคับแล้ว
อาณาเปสิ อาณ  เปสเน ในการส่งไป + ณาเป + อี สั่งแล้ว, บังคับแล้ว (กัตตุรูป)
อาทาย อา + ทา  อาทาเน ในการถือเอา + ตฺวา ถือเอาแล้ว, พาเอาแล้ว, อุ้มแล้ว
อานาเปสิ อา + นี  นเย ในการนำาไป + ณาเป + อี (ยัง...) ให้นำามาแล้ว 
อานาเปสฺสามิ อา + นี  นเย ในการนำาไป + ณาเป + สฺสามิ (ยัง...) จักให้นำามา
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อานีต อา + นี  นเย ในการนำาไป + ต (อัน...) นำามาแล้ว
อาเนตฺวา อา + นี  นเย ในการนำาไป + ตฺวา นำามาแล้ว
อาเนสฺสามิ อา + นี  นเย ในการนำาไป + สฺสามิ จักนำามา
อาปนฺน อา + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ต  ถึงแล้ว, ต้องแล้ว
อามนฺเตตฺวา อา + มนฺต  อวหาเน ในการร้องเรียก + เณ + ตฺวา เรียกแล้ว (จุ.)
อายาจิ อา + ยาจ  อายาจเน ในการอ้อนวอน + อี อ้อนวอนแล้ว
อายาจิตฺวา อา + ยาจ  อายาจเน ในการอ้อนวอน + ตฺวา อ้อนวอนแล้ว 
อารพฺภ   อา + รภ  ราภสฺเส ในการเริ่มต้น + ตฺวา      ปรารภแล้ว, เริ่มต้นแล้ว
อารภิ อา + รภ  ราภสฺเส ในการเริ่มต้น + อี เริ่มแล้ว, ปรารภแล้ว
อารภึสุ อา + รภ  ราภสฺเส ในการเริ่มต้น + อุำ เริ่มแล้ว, ปรารภแล้ว
อารุยฺห อา + รุห  ชายเน ในการเกิด + ตฺวา ขึ้นแล้ว 
อาโรเจตฺวา อา + รุจ  เทสเน ในการแสดง + เณ + ตฺวา บอกแล้ว, กราบทูลแล้ว (จุ.)
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
อาวชฺเชตฺวา อา + วชฺชี  จาเค ในการสละ + เณ + ตฺวา ใคร่ครวญแล้ว (จุ.)
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
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
อาหราเปตฺวา อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้นำามาแล้ว
อาหราเปสิ อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + ณาเป + อี (ยัง...) ให้นำามาแล้ว 
อาหริ อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + อี นำามาแล้ว
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อาหริต อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + ต (อัน...) นำามาแล้ว
อาหริตพฺพ อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + ตพฺพ (อัน...) พึงนำามา
อาหริตฺวา อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + ตฺวา นำามาแล้ว
อาหริสฺสามิ อา + หร  หรเณ ในการนำาไป + สฺสามิ จักนำามา
อาหำสุ พฺรู  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อุำ กล่าวแล้ว 
อาหุ พฺรู  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อุ กล่าวแล้ว
อิจฺฉติ อิสุ  อิจฺฉายำ ในความปรารถนา + อ + ติ ย่อมปรารถนา
อิชฺฌิสฺสติ อิธ  วุทฺธฺยำ ในความเจริญ + ย + สฺสติ จักสำาเร็จ (ทิ.)
อุกฺขิปิตฺวา อุ + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + ตฺวา ยกขึ้นแล้ว
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  
อุจฺฉิชฺชิสฺสติ อุ + ฉิทิ  ฉิชฺชเน ในการขาดไป + ย + สฺสติ จักขาดสูญ (ทิ.)
อุชฺฌายนฺต อุ + เฌ  จินฺตายำ ในการคิด + อ + อนฺต ยกโทษอยู่, เมื่อยกโทษ
อุชฺฌิต อุชฺฌ  อุสฺสคฺเค ในการสละ,ละ,ทิ้ง + ต (อัน...) ทิ้งแล้ว
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
อุทาเนตฺวา อุทาน + เณ + ตฺวา เปล่งแล้ว (นามธาตุ)
อุทาเนนฺต อุทาน + เณ + อนฺต เปล่งอยู่, เมื่อเปล่ง (นามธาตุ)
อุทาเนสิ อุทาน + เณ + อี เปล่งแล้ว (นามธาตุ)
อุทฺธริตฺวา อุ + ธร  ธารเณ ในการทรงไว้ + ตฺวา ตักขึ้นแล้ว, ถอนขึ้นแล้ว
อุปฏฺ€หนฺต อุป + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + อนฺต บำารุงอยู่, เมื่อบำารุง
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
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อุปธาเรถ อุป + ธร  อุปธารเณ ในการใคร่ครวญ + เณ + ถ จงใคร่ครวญ (จุ.)
อุปธาเรนฺตี อุป + ธร  ธารเณ ในการทรงไว้ + เณ + อนฺต + (อี) ใคร่ครวญอยู่, เมื่อใคร่ครวญ (จุ.)
อุปธาเรสฺสาม อุป + ธร  อุปธารเณ ในการใคร่ครวญ + เณ + สฺสาม จักใคร่ครวญ (จุ.) 
อุปธาเรหิ อุป + ธร  อุปธารเณ ในการใคร่ครวญ + เณ + หิ จงใคร่ครวญ (จุ.)
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 ในการให้ + สฺสสิ จักได้
อุปสงฺกมิ อุป + สำ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อี เข้าไปหาแล้ว
อุปสงฺกมิตฺวา อุป + สำ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ตฺวา  เข้าไปหาแล้ว, เข้าไปเฝ้าแล้ว
อุปสนฺต อุป + สมุ  อุปสเม ในการเข้าไปสงบ + ต เข้าไปสงบแล้ว
อุปฺปชฺชติ อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + ติ ย่อมเกิดขึ้น (ทิ.)
อุปฺปชฺชิ อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + อี เกิดขึ้นแล้ว
อุปฺปชฺชิตฺวา อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + (ย) + ตฺวา เกิดขึ้นแล้ว
อุปฺปนฺน อุ +  ปท  คติมฺหิ ในการไป + ต เกิดขึ้นแล้ว
อุปฺปาทยึสุ อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ณย + อุำ (ยัง...) ให้เกิดขึ้นแล้ว
อุปฺปาเทตพฺพำ 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.)
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
โอตรติ อว + ตร  ตรเณ ในการข้ามไป + อ + ติ ย่อมข้ามลง
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โอตริตฺวา อว + ตร  ตรเณ ในการข้ามไป + ตฺวา ข้ามลงแล้ว
โอตาเรตฺวา อว + ตร  ตรเณ ในการข้ามไป + 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 ในการย่ำ�ยี + ต หักลงแล้ว
โอลมฺพิตฺวา อว + ลพิ  อวลมฺพเน ในการพึ่งพา, ห้อย + ตฺวา ห้อยลงแล้ว
โอโลกิต อว + โลก  ทสฺสเน ในการดู + เณ + ตฺวา (อัน...) แลดูแล้ว,ตรวจดูแล้ว (จุ.)
โอโลเกติ อว + โลก  ทสฺสเน ในการดู + เณ + ติ ย่อมแลดู, ย่อมตรวจดู (จุ.)
โอโลเกตฺวา อว + โลก  ทสฺสเน ในการเห็น + เณ + ตฺวา แลดูแล้ว, ตรวจดูแล้ว (จุ.)
โอโลเกนฺต อว + โลก  ทสฺสเน ในการดู + เณ + อนฺต แลดูอยู่, เมื่อแลดู, ตรวจดูอยู่ (จุ.)
โอโลเกสิ อว + โลก  ทสฺสเน ในการดู + เณ + อี แลดูแล้ว, ตรวจดูแล้ว (จุ.)
โอโลเกหิ อว + โลก  ทสฺสเน ในการดู,เห็น + 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
โอหาย อว + หา  จาเค ในการสละ + ตฺวา ละแล้ว
โอหียิตฺวา อว + หา  จาเค ในการสละ + ย + ตฺวา ล้าลงแล้ว 
กต กร  กรเณ ในการกระทำา + ต (อัน...) กระทำาแล้ว
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 
กถิต กถ  กถเน ในการรู้ + เณ + ต (อัน...) กล่าวแล้ว (จุ.)
กเถตฺวา กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + ตฺวา กล่าวแล้ว, ตรัสแล้ว, กราบทูลแล้ว
กเถนฺต กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + อนฺต กล่าวอยู่, เมื่อกล่าว (จุ.)
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กเถมิ กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + มิ ย่อมกล่าว (จุ.)
กเถสิ กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + สิ ย่อมกล่าว (จุ.)
กเถสิ กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + อี กล่าวแล้ว, ตรัสแล้ว (จุ.)
กเถสฺสามิ กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + สฺสามิ จักกล่าว, จักตรัส (จุ.)
กเถหิ กถ  กถเน ในการกล่าว + เณ + หิ จงกล่าว (จุ.)
กนฺทนฺต กนฺท  โรทเน ในการร้องไห้, คร่ำ�ครวญ + อ + อนฺต คร่ำ�ครวญอยู่
กมฺปมาน กปิ  กมฺปเน ในความหวั่นไหว + อ + มาน หวั่นไหวอยู่, เมื่อหวั่นไหว, สะท้าน
กยิรา กร  กรเณ ในการกระทำา + ยิร + เอยฺย พึงกระทำา
กรณีย กร  กรเณ ในการกระทำา + อนีย (อัน...) พึงกระทำา
กรสฺสุ กร  กรเณ ในการกระทำา + โอ + สฺสุ จงกระทำา
กริสฺสติ กร  กรเณ ในการกระทำา + สฺสติ จักกระทำา
กริสฺสนฺติ กร  กรเณ ในการกระทำา + สฺสนฺติ จักกระทำา
กริสฺสสิ กร  กรเณ ในการกระทำา + สฺสสิ จักกระทำา 
กริสฺสาม กร  กรเณ ในการกระทำา + สฺสาม จักกระทำา
กริสฺสามิ กร  กรเณ  ในการกระทำา + สฺสามิ จักกระทำา
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
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
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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 ในความเหน็ดเหนื่อย + ต ลำาบากแล้ว, เหน็ดเหนื่อยแล้ว
กิลิฏฺ€ กิลิส  อุปตาปมลิเน ในความเร่าร้อนและเศร้าหมอง + ต เศร้าหมองแล้ว
กีต กี  ทพฺพวินิมเย ในการแลกเปลี่ยนด้วยทรัพย์ + ต (อัน...) ซื้อแล้ว
กีฬิสฺสาม กีฬ  กีฬายำ ในการเล่น + สฺสาม จักเล่น
กุชฺฌติ กุธ  โกเป ในความกำาเริบ + ย + ติ ย่อมโกรธ 
กุชฺฌิ กุธ  โกเป ในความกำาเริบ + ย + อี โกรธแล้ว 
กุชฺฌิตฺวา กุธ  โกเป ในความกำาเริบ + (ย) + ตฺวา โกรธแล้ว 
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
ขมนีย ขมุ  ขนฺตฺยำ ในความอดทน + อนีย (อัน...) พึงอดทนได้
ขมาเปตฺวา ขมุ  ขนฺตฺยำ ในความอดทน + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้อดโทษแล้ว
ขาทนฺต ขาท  ภกฺขเณ ในการเคี้ยวกิน + อ + อนฺต เคี้ยวกินอยู่, เมื่อเคี้ยวกิน
ขายติ ขา  ปากเฏ ในความปรากฏ + อ + ติ ย่อมปรากฏ  
ขิปสิ ขิป  โนทเน ในการซัดไป + อ + สิ ย่อมโยนไป, ย่อมขว้างไป, ซัดไป
ขิปิ ขิป  โนทเน ในการซัดไป + อี ซัดไปแล้ว, โยนไปแล้ว, ขว้างไปแล้ว
ขิปิตฺวา ขิป  โนทเน ในการซัดไป + ตฺวา ขว้างไปแล้ว, ซัดไปแล้ว
ขิปึสุ ขิป  โนทเน ในการซัดไป + อุำ โยนไปแล้ว, ขว้างไปแล้ว
ขิยติ ขี  ขเย ในความสิ้นไป + ย + ติ ย่อมสิ้นไป
คจฺฉ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + หิ จงไป
คจฺฉติ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ติ ย่อมไป
คจฺฉนฺต คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + อนฺต ไปอยู่, เมื่อไป
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คจฺฉนฺติ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + อนฺติ ย่อมไป
คจฺฉาม คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ม ไปอยู่, ย่อมไป, จะไป 
คณฺห คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + หิ จงถือเอา, จงรับเอา
คณฺหถ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ถ ขอจงถือเอา, ขอจงรับ
คณฺหนฺต คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + อนฺต ถือเอาอยู่, เมื่อถือเอา 
คณฺหาติ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ติ ย่อมถือเอา, ย่อมรับเอา
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
คณฺหาหิ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + หิ จงถือเอา
คณฺหิ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + อี ถือเอาแล้ว
คณฺหิสฺสถ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + สฺสถ จักถือเอา
คณฺหิสฺสนฺติ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + สฺสนฺติ จักถือเอา
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
คมิสฺสามิ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + สฺสามิ จักไป
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
คเหตฺวา คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ตฺวา ถือเอาแล้ว, เรียนเอาแล้ว
ฆเฏตฺวา ฆฏ  ฆฏฺฏเน ในการสืบต่อ + เณ + ตฺวา สืบต่อแล้ว (จุ.)
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ฆเฏนฺต ฆฏ  อีหายำ ในความพยายาม + 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
ฆาเตสฺสติ หน  หึสายำ ในการเบียดเบียน + เณ + สฺสติ (ยัง...) จักให้ฆ่า
จรติ จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อ + ติ ย่อมเที่ยวไป
จรนฺติ จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อ + อนฺติ ย่อมเที่ยวไป
จรนฺต จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อ + อนฺต เที่ยวไปอยู่, ประพฤติอยู่
จรมาน จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อ + มาน เที่ยวไปอยู่, ประพฤติอยู่
จริตฺวา จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + ตฺวา เที่ยวไปแล้ว, ประพฤติแล้ว
จริสฺสามิ จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + สฺสามิ จักเที่ยวไป, จักประพฤติ
จินฺตยึสุ จินฺต  จินฺตายำ ในความคิด + ณย + อุำ คิดแล้ว (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.) 
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.) 
ฉินฺทิตฺวา ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการทำาให้เป็นสองส่วน + ตฺวา ตัดแล้ว
เฉตฺวาน ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการทำาให้เป็นสองส่วน + ตฺวาน ตัดแล้ว 
ชาครนฺต ชาคร  วิพุเธ ในความตื่น + อ + อนฺต ตื่นอยู่, เมื่อตื่น (ภู., ต.)
ชาต ชน  ชนเน ในการเกิด + ต เกิดแล้ว
ชานนฺติ �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + อนฺติ ย่อมรู้
ชานมาน �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + มาน รู้อยู่, ทราบอยู่
ชานาติ �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + ติ ย่อมรู้
ชานาถ �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + ถ ย่อมรู้, จงรู้ 
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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
ชาเนยฺยุำ �า  อวโพธเน ในการรู้ + นา + เอยฺยุำ พึงรู้
ชาเยถ ชน  ชนเน ในการเกิด + ย + เอถ พึงเกิด
ชิณฺณ ชร  วโยหานิมฺหิ ในความเสื่อมแห่งวัย + ต แก่แล้ว, คร่ำ�คร่าแล้ว
ชิตฺวาน ชิ  ชเย ในความชนะ + ตฺวาน ชนะแล้ว
ชีวตุ ชีว  ปาณธารเณ ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต + อ + ตุ จงเป็นอยู่
ชีวมาน ชีว  ปาณธารเณ ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต อ + มาน เป็นอยู่อยู่, เมื่อเป็นอยู่
ชีวาหิ ชีว  ปาณธารเณ ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต + อ + หิ จงเป็นอยู่
ฌาเปตฺวา เฌ  จินฺตายำ ในการคิด, เพ่ง, เผา +ณาเป+ตฺวา (ยัง...) ให้ไหม้แล้ว
ฌายติ เฌ  จินฺตายำ ในการคิด, เพ่ง, เผา + อ + ติ ย่อมไหม้
�ตฺวา �า  อวโพธเน ในการรู้ + ตฺวา  รู้แล้ว 
�าต �า  อวโพธเน ในการรู้ + ต (อัน...) รู้แล้ว
€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
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 
ตาเลนฺตา ตฬ  อาหเต ในการทุบ, ตี, ฆ่า + เณ + อนฺต เฆี่ยนอยู่, เมื่อเฆี่ยน (จุ.)
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ติฏฺ€นฺติ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + อนฺติ ย่อมยืน, ย่อมดำารงอยู่
ตุสิตฺวา ตุส  ปีติมฺหิ ในความยินดี + ตฺวา ยินดีแล้ว
โถเมตฺวา โถม  ถเว ในการสรรเสริญ + เณ + ตฺวา ชมเชยแล้ว, สรรเสริญแล้ว (จุ.)
ทฑฺฒ ทห  ทาเห ในความไหม้ + ต (อัน...) ไหม้แล้ว
ททมาน ทา  ทาเน ในการให้ + อ + มาน ให้อยู่, เมื่อให้
ททามิ ทท  ทาเน ในการให้ + อ + มิ ย่อมให้, จงให้
ททามฺห ทท  ทาเน ในการให้ + มฺหา ให้แล้ว 
ทเทยฺย ทา  ทาเน ในการให้ + อ +  เอยฺย พึงให้ 
ทสฺสติ ทา  ทาเน ในการให้ + สฺสติ จักให้
ทสฺสนฺติ ทา  ทาเน ในการให้ + สฺสนฺติ จักให้
ทสฺสยึสุ ทิส  อติสชฺชเน ในการแสดง + ณย + อุำ แสดงแล้ว (จุ.)
ทสฺสาม ทา  ทาเน ในการให้ + สฺสาม จักให้
ทสฺสามิ ทา  ทาเน ในการให้ + สฺสามิ จักให้
ทสฺเสติ ทิส  อุจฺจารเณ ในการสวด, แสดง + เณ + ติ แสดงอยู่, ย่อมแสดง (จุ.)
ทสฺเสตฺวา ทิสี  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 ในการให้ + 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
ทุกฺขียติ ทุกฺข + อีย + ติ ย่อมปรารถนาซึ่งความทุกข์เพื่อตน
ทุพฺพินีต ทุ + วิ + นี  นเย ในการนำาไป + ต (อัน...) แนะนำาได้โดยยากแล้ว
ทูเสติ ทูส  นาเส ในการทำาลาย + เณ + ติ ย่อมประทุษร้าย (จุ.)
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ทูเสสิ ทูส  นาเส ในการทำาลาย + เณ + อี ประทุษร้ายแล้ว (จุ.)
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  อุจฺจารเณ ในการสวด, แสดง + เณ + ตฺวา แสดงแล้ว (จุ.)
เทเสนฺต ทิส  อุจฺจารเณ ในการสวด, แสดง + เณ + อนฺต แสดงอยู่, เมื่อแสดง (จุ.)
เทเสสิ ทิส  อุจฺจารเณ ในการสวด, แสดง + เณ + อี แสดงแล้ว (จุ.)   
เทเสสิ ทิส  อุจฺจารเณ ในการสวด, แสดง + เณ + อี แสดงแล้ว (จุ.)
เทเสสฺสติ ทิส  อุจฺจารเณ ในการสวด, แสดง + เณ + สฺสติ จักแสดง (จุ.)
เทหิ ทา  ทาเน ในการให้ + อ + หิ จงให้
ธาวนฺติ ธาวุ  เวคคติยำ ในการไปเร็ว + อ + อนฺติ ย่อมวิ่งไป, ย่อมแล่นไป
ธูมาเปตฺวา ธูม + ณาเป + ตฺวา ให้มีควันแล้ว
ธูมายนฺติ ธูม + อาย + อนฺติ ย่อมประพฤติเพียงดังควันไฟ
โธวถ โธวุ  โธวเน ในการชำาระ + อ + ถ ย่อมชำาระ, ย่อมล้าง
โธวาเปตฺวา โธวุ  โธวเน ในการล้าง + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ล้างแล้ว, ให้ชำาระแล้ว
นทนฺต นท  อพฺยตฺตสทฺเท ในการทำาเสียงไม่ชัด + อ + อนฺต บรรลืออยู่, เมื่อบรรลือ
นยึสุ นี  ปาปเณ ในการให้ถึง + อุำ นำาไปแล้ว 
นสฺสนฺติ นส  วินาเส ในความพินาศ + ย + อนฺติ ย่อมพินาศ, ย่อมฉิบหาย (ทิ.)
นสฺสิสฺสนฺติ นส  วินาเส ในความพินาศ + ย + สฺสนฺติ จักพินาศ, จักฉิบหาย (ทิ.)
นสฺสึสุ นส  วินาเส ในความพินาศ + ย + อุำ พินาศแล้ว, ฉิบหายแล้ว (ทิ.)
นหาตฺวา นหา  โสเจยฺเย ในการทำาให้หมดจด + ตฺวา อาบแล้ว
นหาเปตฺวา นหา  โสเจยฺเย ในการทำาให้หมดจด + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้อาบแล้ว
นหายถ นหา  โสเจยฺเย ในการทำาให้หมดจด + ย + ถ จงอาบ (ทิ.)
นาสิต นส  อทสฺสเน ในการไม่เห็น + เณ + ต (อัน...) ให้ฉิบหายแล้ว
นาเสถ นส  อทสฺสเน ในการไม่เห็น + เณ + ถ (ยัง...) จงให้พินาศ
นิกฺขนฺต นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ต ออกไปแล้ว  
นิกฺขมนฺต นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อ + อนฺต ออกไปอยู่, เมื่อออกไป
นิกฺขมิ นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อี  ออกไปแล้ว
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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
นิปชฺชิ  นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + อี นอนแล้ว
นิปชฺชิสฺสามิ นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + สฺสามิ จักนอน
นิปนฺน นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ต นอนแล้ว
นิปฺปชฺเชยฺย นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + เอยฺย  พึงนอน
นิปฺผนฺน นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ต สำาเร็จแล้ว
นิปฺผาเทสิ นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + เณ + สิ (ยัง...) ย่อมให้สำาเร็จ
นิพฺพตฺต นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + ต บังเกิดแล้ว
นิพฺพตฺติ นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + อี บังเกิดแล้ว
นิพฺพตฺติตฺวา นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + ตฺวา บังเกิดแล้ว
นิพฺพตฺเตตฺวา นิ + วต  วตฺตเน ในความเป็นไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้บังเกิดแล้ว
นิพฺพิชฺชิตฺวา นิ + วิท  ตุฏฺ€ิยำ ในความยินดี + (ย) + ตฺวา เบื่อหน่ายแล้ว
นิมนฺตาเปติ นิ + มนฺต  นิมนฺตเน ในการนิมนต์ + ณาเป + ติ (ยัง...) ย่อมให้นิมนต์
นิมนฺติต นิ + มนฺต  นิมนฺตเน ในการนิมนต์ + เณ + ต (อัน...) นิมนต์แล้ว (จุ.)
นิมนฺเตติ นิ + มนฺต  นิมนฺตเน ในการนิมนต์ + เณ + ติ ย่อมนิมนต์ (จุ.)
นิมนฺเตหิ นิ + มนฺต  นิมนฺตเน ในการนิมนต์ + เณ + หิ จงนิมนต์ (จุ.)
นิมฺมิเลตฺวา นิ + มิล  สิเลสเน ในการติดแน่น + ตฺวา หลับแล้ว (หลับตาแล้ว) 
นิวตฺต นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + ต กลับแล้ว
นิวตฺตาเปสฺสามิ นิ + วตฺตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + ณาเป + สฺสามิ (ยัง...) จักให้กลับ
นิวาเสตฺวา นิ + วส  นิวาเส ในการนุ่ง + เณ + ตฺวา นุ่งแล้ว (จุ.)
นิสินฺน นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + ต นั่งแล้ว
นิสีท นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + อ + หิ จงนั่ง
นิสีทถ นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + อ+ ถ จงนั่ง
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นิสีทนฺติ นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + อ + อนฺติ 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 
นีหฏ นี + หร  หรเณ ในการนำาไป + ต (อัน...) นำาออกไปแล้ว
นีหริตฺวา นี + หร  หรเณ ในการนำาไป + ตฺวา นำาออกไปแล้ว
นีหริตฺวา นี + หร  หรเณ ในการนำาไป + ตฺวา นำาออกไปแล้ว
นีหรึสุ นี + หร  หรเณ ในการนำาไป + อุำ นำาออกไปแล้ว
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.)
ปกาเสสิ ป + กาส  ปกาสเน ในการประกาศ + เณ + อี ประกาศแล้ว (จุ.) 
ปกฺก ปจ  ปาเก ในการหุงต้ม + ต หุงแล้ว, สุกแล้ว 
ปกฺกนฺเต ป + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ต 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
ปกฺขนฺต ปกฺขนฺท  เวคคติยำ ในการไปเร็ว + ต แล่นไปแล้ว
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ปคฺคยฺห ป + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ตฺวา ประคองแล้ว, ยกย่องแล้ว
ปจิตฺวา ปจ  ปาเก ในการหุง, ต้ม + ตฺวา ไหม้แล้ว, หุงแล้ว
ปจฺจติ ปจ  ปาเก ในการหุง, ต้ม, สุก + ย + ติ  ย่อมเผล็ดผล (ทิ.)
ปจฺจมาน ปจ  ปาเก ในการหุงต้ม + ย + มาน (อัน...) หุงอยู่, ไหม้อยู่ 
ปจฺจาสึสติ ปติ + อา + สิส  อาสีสเน ในความหวัง + อ + ติ 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 ปรากฏเฉพาะแล้ว  
ปญฺ�ตฺต ป + �ป  นิกฺขิปเน ในการใส่เข้าไป + ต (อัน...) ปูลาดแล้ว, บัญญัติแล้ว
ปญฺ�าเปสิ ป + �ป  นิกฺขิปเน ในการใส่เข้าไป + เณ + อี ปูลาดแล้ว, บัญญัติแล้ว
ปญฺ�ายติ ป + �า  อวโพธเน ในการรู้ + ย + ติ ย่อมปรากฏ (ทิ.)
ปญฺ�ายถ ป + �า  อวโพธเน ในการรู้ + ย + ถ  จงปรากฏ  
ปฏิกุฏติ ปติ + กุฏ  ปวตฺตเน ในความเป็นไป + อ + ติ ย่อมหวนกลับ
ปฏิกฺขิตฺต ปติ + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + ต (อัน...) ห้ามแล้ว
ปฏิกฺขิปิตฺวา ปติ + ขิป  โนทเน ในการห้าม + ตฺวา ห้ามแล้ว, ปฏิเสธแล้ว
ปฏิคฺคห ปติ + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + หิ จงรับเอา
ปฏิจฺจ ปติ + อิ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา อาศัยแล้ว, เพราะอาศัย
ปฏิจฺฉนฺน ปติ + ฉท  อปวารเณ ในการปกปิด + ต ปกปิดแล้ว
ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปติ + ฉท  อปวารเณ ในการปกปิด + เณ + ตฺวา ปกปิดแล้ว (จุ.)
ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปติ + ฉทิ  สำวรเณ ในการปกปิด + เณ + ตฺวา กลบแล้ว, ปกปิดแล้ว (จุ.)
ปฏิทิสฺสติ ปติ + ทิส  เปกฺขเณ ในการเห็น + ย + ติ ย่อมปรากฏ (ทิ.)
ปฏิปนฺน ปติ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ต ดำาเนินไปแล้ว, ปฏิบัติแล้ว
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.)
ปฏิลทฺธ ปติ + ลภ  ลาเภ ในการได้ + ต (อัน...) ได้เฉพาะแล้ว
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ปฏิลภติ ปติ + ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + ติ ย่อมได้เฉพาะ
ปฏิวสติ ปติ + วส  นิวาเส ในการอยู่ + อ + ติ ย่อมอาศัยอยู่
ปฏิวิชฺฌิตพฺพ ปติ + วิธ  ตาฬเน ในการแทง + ย + ตพฺพ (อัน...) พึงแทงตลอด
ปฏิวิรต ปติ + วิ + รมุ  กีฬายำ ในการเล่น + ต เว้นแล้ว
ปฏิเสวติ ปติ + สิวุ  เสวายำ ในการเสพ + อ + ติ ย่อมเสวยเฉพาะ, ย่อมเสพเฉพาะ
ปฏิเสวติ ปติ + สิวุ  อนุภวเน ในการเสวย + อ + ติ ย่อมเสวย
ปฏิกฺขิปิตฺวา  ติ + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + ตฺว  ห้ามแล้ว
ปฏฺ€เปตฺวา ป + ถป  ถปเน ในการตั้งไว้ + เณ + ตฺวา เริ่มตั้งไว้แล้ว (จุ.)
ปฏฺ€าย ป + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตฺวา จำาเดิม
ปตมาน ปต  ปตเน ในการตกไป + อ + มาน ตกไปอยู่
ปตามิ ปต  ปตเน ในการตกไป + อ + มิ ย่อมตกไป
ปติฏฺ€ิต ปติ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ต ตั้งไว้เฉพาะแล้ว
ปติต ปต  ปตเน ในการตกไป + ต ตกไปแล้ว
ปติสฺสนฺติ ปต  ปตเน ในการตก + สฺสนฺติ จักตกไป
ปตีต ปติ + อิ  คติมฺหิ ในการไป + ต อิ่มเอิบแล้ว, รู้แล้ว, เป็นไปทั่วแล้ว
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.)
ปพฺพชิต ป + วช  คติมฺหิ ในการไป + ต บวชแล้ว
ปพฺพาเชตุ ป + วช  คติมฺหิ ในการไป + เณ + ตุ (ยัง...) จงให้เนรเทศ, จงให้บวช
ปพฺพาเชยฺย ป + วช  คติมฺหิ ในการไป + เณ + เอยฺย (ยัง...) พึงให้เนรเทศ, พึงให้บวช
ปยต ป + ยมุ  อุปรเม ในการงดเว้น + ต (อัน...) ล้างแล้ว
ปยิรุปาสติ ปริ + อุป + อาส  อุปเวสเน ในการเข้าไปใกล้ + อ + ติ ย่อมเข้าไปนั่งใกล้
ปยิรุปาสนฺต ปริ + อุป + อาส  อุปเวสเน ในการเข้าไปใกล้ + อ + อนฺต เข้าไปนั่งใกล้อยู่ 
ปยิรุปาสมาน ปริ + อุป + อาส  อุปเวสเน ในการเข้าไปนั่งใกล้ +อ+มาน เข้าไปนั่งใกล้อยู่
ปยิรุปาสิตพฺพ ปริ + อุป + อาส  อุปเวสเน ในการเข้าไปใกล้ + ตพฺพ (อัน...) พึงเข้าไปนั่งใกล้
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ปโยเชตฺวา ป + ยุช  โยเค ในการประกอบ + เณ + ตฺวา ประกอบแล้ว (จุ.)
ปริกฺขิตฺต ปริ + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + ต (อัน...) ล้อมแล้ว
ปริกฺขิปึสุ ปริ + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + อุำ ล้อมแล้ว
ปริจฺจชิ ปริ + จช  จาเค ในการสละ + อี สละรอบแล้ว, บริจาคแล้ว
ปริจฺจชิตฺวา ปริ + จช  จาเค ในการสละ + ตฺวา 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
ปริเทวมาน ปริ + เทว  กูชปีฬเน ในการร้องและบีบคั้น + อ + มาน  คร่ำ�ครวญอยู่
ปรินิพฺพายนฺติ ปริ + นิ + วา  คติมฺหิ ในการไป + อ + อนฺติ ย่อมปรินิพพาน
ปรินิพฺพุต ปริ + นิ + วา  คติมฺหิ ในการไป + ต ดับแล้ว
ปริปุจฺฉนฺต ปริ + ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + อ + อนฺต สอบถามอยู่, เมื่อสอบถาม 
ปริปุณฺณ ปริ + ปูร  ปูรเณ ในการเต็ม + ต เต็มรอบแล้ว, บริบูรณ์แล้ว
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
ปริภุญฺชิตฺวา ปริ + ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + ตฺวา บริโภคแล้ว, กินแล้ว
ปริเยสนฺต ปริ + เอส  ปริเยสเน ในการแสวงหา + อ + อนฺต แสวงหาอยู่, เมื่อแสวงหา
ปริวตฺติตฺวา ปริ + วตฺตุ  วตฺตเน ในความเป็นไป + ตฺวา เป็นไปรอบแล้ว, หมุนไปแล้ว
ปริวตฺเตตฺวา ปริ + วตฺตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้เป็นไปรอบแล้ว 
ปริวาเรสิ ปริ + วร  สำวรเณ ในการปิด + เณ + อี แวดล้อมแล้ว (จุ.)
ปริวิสิตฺวา ปริ + วิส  โปสเน ในการเลี้ยงดู + ตฺวา อังคาสแล้ว, เลี้ยงดูแล้ว
ปริวุต ปริ + วร  สำวรเณ ในการปกปิด + ต (อัน...) แวดล้อมแล้ว
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
ปโรทึสุ ป + รุท  อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน้ำาตา + อุำ  ร้องไห้ทั่วแล้ว
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ปลาต ปลาย  ปลายเน ในการหนีไป + ต หนีไปแล้ว
ปลายนฺต ปลาย  ปลายเน ในการหนีไป + อ + อนฺต หนีไปอยู่ 
ปลายิ ปลาย  ปลายเน ในการหนีไป + อี หนีไปแล้ว
ปลายิตฺวา ปลาย  ปลายเน ในการหนีไป + ตฺวา หนีไปแล้ว
ปโลเภตฺวา ป + ลุภ  คิทฺธิมฺหิ ในความอยากไป + เณ + ตฺวา ประโลมแล้ว
ปวตฺตนฺติ ป + วตฺต  วตฺตเน ในการเป็นไป + อ + อนฺติ ย่อมเป็นไปทั่ว
ปวตฺตยึสุ ป + วตฺตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + ณย + อุำ (ยัง...) ให้เป็นไปทั่วแล้ว
ปวายติ ป + วา  คติมฺหิ ในการไป + อ + ติ ย่อมพัดไป
ปวิฏฺ€ ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + ต เข้าไปแล้ว 
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
ปวิสิสฺสถ ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + สฺสถ จักเข้าไป
ปวิเสยฺยำ ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + อ + เอยฺยำ พึงเข้าไป
ปสนฺน ป + สท  ปสาเท ในความเลื่อมใส + ต เลื่อมใสแล้ว, ใสแล้ว 
ปสาเทตฺวา ป + สท  ปสาเท ในความเลื่อมใส + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้เลื่อมใสแล้ว
ปสาเรติ ป + สร  คติมฺหิ ในการไป + เณ + ติ ย่อมขึง, ย่อมเหยียดออก (จุ.)
ปสาเรตฺวา ป + สร  คติมฺหิ ในการไป + เณ + ตฺวา ขึงแล้ว, เหยียดออกแล้ว (จุ.)
ปสาเรนฺต ป + สร  คติมฺหิ ในการไป + เณ + อนฺต กรอยู่, เหยียดออกอยู่ (จุ.)
ปสาเรสิ ป + สร  คติมฺหิ ในการไป + เณ + อี ขึงแล้ว, เหยียดออกแล้ว (จุ.)
ปสาเรสฺสามิ ป + สร  คติมฺหิ ในการไป + เณ + สฺสามิ จักขึง, จักเหยียดออก (จุ.)
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
ปสฺสาม ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + อ + ม ย่อมดู, ย่อมเห็น
ปสฺสามิ ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + อ + มิ ย่อมดู, ย่อมเห็น 
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ปสฺสิสฺสาม ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + สฺสาม จักดู, จักเห็น
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
ปหิณิ ป + หิ  คติมฺหิ ในการไป + ณา + อี ส่งไปแล้ว
ปหิต ป + หิ  คติมฺหิ ในการไป + ต (อัน...) ส่งไปแล้ว
ปาจาเปตฺวา ปจ  ปาเก ในการหุงต้ม + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้หุงแล้ว 
ปาเตตฺวา ปต  ปตเน ในการตกไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้ตกไปแล้ว
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
ปาปุณิ ป + อป  ปาปุณเน ในการถึง + อุณา + อี ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
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
ปาเปสิ ป + อป  ปาปเน ในการให้ถึง + เณ + อี (ยัง...) ให้ถึงแล้ว
ปายาสิ ป + อ + ยา  คติมฺหิ ในการไป + อี ได้ดำาเนินไปแล้ว
ปาเยตฺวา ปา  ปาเน ในการดื่ม + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้ดื่มแล้ว
ปาวิสิ ป + อ + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + อี ได้เข้าไปแล้ว
ปิทหาเปตฺวา อปิ + ธา  อจฺฉาทเน ในการปกปิด + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ปิดแล้ว
ปิทหิตฺวา อปิ + ธา  อจฺฉาทเน ในการปกปิด + ตฺวา ปิดแล้ว
ปิวนฺต ปา  ปาเน ในการดื่ม + อ + อนฺต ดื่มอยู่, เมื่อดื่ม
ปิหยนฺติ ปิห  อิจฺฉายำ ในความปรารถนา + ณย + อนฺติ ย่อมต้องการ, ย่อมกระหยิ่ม (จุ.)
ปุจฺฉ ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + อ + หิ จงถาม 
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
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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.)
ปูราเปสิ ปูร  ปูรเณ ในการให้เต็ม + ณาเป + อี (ยัง...) ให้เต็มแล้ว 
ปูริต ปูร  ปูรเณ ในการให้เต็ม + เณ + ต เต็มแล้ว (จุ.), (อัน...) ให้เต็มแล้ว
ปูรึสุ ปูร  ปูรเณ ในการให้เต็ม + อุำ เต็มแล้ว
ปูเรติ ปูร  ปูรเณ ในการให้เต็ม + เณ + ติ    (ยัง...) ย่อมให้เต็ม
ปูเรตฺวา ปูร  ปูรเณ ในการให้เต็ม + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้เต็มแล้ว
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 ในการโบย + 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.)
โปเสสฺสามิ ปุส  โปสเน ในการเลี้ยงดู + เณ + สฺสามิ  จักเลี้ยงดู, จักพอกเลี้ยง
ผุฏฺ€ ผุส  สมฺผสฺเส ในการกระทบ + ต (อัน...) กระทบแล้ว
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...) ย่อมให้ผูก
พนฺธิ พนฺธ  พนฺธเน ในการผูก + อี ผูกแล้ว 
พนฺธิตฺวา พนฺธ  พนฺธเน ในการผูก + ตฺวา ผูกแล้ว
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พนฺธิสฺสามิ พนฺธ  พนฺธเน ในการผูก + สฺสามิ จักผูก
พฺยากริตฺวา วิ + อา + กร  กรเณ ในการกระทำา + ตฺวา พยากรณ์แล้ว
ภคฺค ภนฺช  อวมทฺทเน ในการย่ำ�ยี + ต หักแล้ว
ภชิตพฺพ ภช  ภาคเสวาสุ ในการแบ่งและเสพ + ตพฺพ (อัน...) พึงแบ่ง, พึงเสพ
ภฏฺ€ ภนฺช  มทฺทเน ในการผ่า, ทำาลาย + ต หักแล้ว
ภณาหิ ภณ  สทฺเท ในการทำาเสียง + อ + หิ จงกล่าว
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
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.)
ภายิ ภี  ภเย ในความกลัว + อี กลัวแล้ว 
ภายิตฺวา ภี  ภเย ในความกลัว + ตฺวา กลัวแล้ว
ภาสนฺติ ภาส  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + อนฺติ ย่อมกล่าว
ภิชฺชมาน ภิทิ  ภิชฺชเน ในการแตก + ย + มาน แตกอยู่ (ทิ.)
ภินฺทิตฺวา ภิทิ  วิทารเณ ในการทำาลาย + ตฺวา ทำาลายแล้ว
ภินฺทิสฺสาม ภิทิ  วิทารเณ ในการทำาลาย + สฺสาม จักทำาลาย   
ภีต ภี  ภเย ในความกลัว + ต กลัวแล้ว
ภุญฺช ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + อ + หิ จงบริโภค 
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
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 
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มจฺฉรายติ มจฺฉร + อาย + ติ ย่อมประพฤติตระหนี่
มญฺ�ติ มน  �าเณ ในความรู้ + ย + ติ ย่อมสำาคัญ (ทิ.)
มญฺ�มาน มน  �าเณ ในการรู้ + ย + มาน สำาคัญอยู่, เมื่อสำาคัญ (ทิ.)
มนฺตยึสุ มนฺต  คุตฺตภาสเน ในการกล่าวคุ้มครอง + ณย + อุำ ปรึกษาแล้ว (จุ.)
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
มาเรนฺติ มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + เณ + อนฺติ (ยัง...) ย่อมให้ตาย 
มาเรสฺสามิ มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + เณ + สฺสามิ (ยัง...) จักให้ตาย
มุจฺจิสฺสสิ มุจ  โมกฺเข ในความหลุดพ้น + ย + สฺสสิ  จักหลุดพ้น
มุตฺต มุจ  โมกฺเข ในความหลุดพ้น + ต หลุดพ้นแล้ว, ปล่อยแล้ว
โมเจตฺวา มุจ  โมจเน ในการปล่อย + เณ + ตฺวา เปลื้องแล้ว (จุ.)
โมเจสิ มุจ  โมจเน ในการปล่อย + เณ + อี เปลื้องแล้ว (จุ.)  
ยชิตฺวา ยช  ปูชายำ ในการบูชา + ตฺวา บูชาแล้ว, บวงสรวงแล้ว
ยาจนฺตี ยาจ  ยาจเน ในการขอ + อ + อนฺต + (อี) ขออยู่, เมื่อขอ, อ้อนวอนอยู่
ยาจิต ยาจ  ยาจเน ในการขอ + ต (อัน...) ขอแล้ว, อ้อนวอนแล้ว
ยาจิสฺสติ ยาจ  ยาจเน ในการขอ + สฺสติ จักขอ
ยาถ ยา  คติมฺหิ ในการไป + อ + ถ จงไป
ยิฏฺ€ ยช  ปูชายำ ในการบูชา + ต (อัน...) บูชาแล้ว
ยุตฺต ยุช  โยเค ในการประกอบ + ต ประกอบแล้ว, ควรแล้ว
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
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
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โรทามิ รุท  อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน้ำ�ตา + อ + มิ ย่อมร้องไห้ 
โรทิ รุท  อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน้ำ�ตา + อี ร้องไห้แล้ว 
ลคฺเคตฺวา ลค  สงฺเค ในการข้องอยู่ + เณ + ตฺวา ข้องแล้ว, เกี่ยวแล้ว (จุ.)
ลทฺธ ลภ  ลาเภ ในการได้ + ต (อัน...) ได้แล้ว
ลทฺธาน ลภ  ลาเภ ในการได้ + ตฺวาน ได้แล้ว
ลภติ ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + ติ  ย่อมได้ 
ลภนฺติ ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + อนฺติ ย่อมได้
ลภมาน ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + มาน ได้อยู่, เมื่อได้
ลภาม ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + ม 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
ลภิสฺสามิ ลภ  ลาเภ ในการได้ + สฺสามิ จักได้
ลภึ ลภ  ลาเภ ในการได้ + อึ ได้แล้ว
ลเภยฺย ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + เอยฺย พึงได้
ลิมฺปาเปตฺวา ลิป  ลิมฺปเน ในการฉาบทา + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ฉาบทาแล้ว
วกฺขนฺติ วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + สฺสนฺติ จักกล่าว
วกฺขามิ วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + สฺสามิ จักกล่าว
วญฺเจตฺวา วญฺจ  วญฺจเน ในการหลอกลวง + เณ + ตฺวา ลวงแล้ว, หลอกลวงแล้ว (จุ.)
วฏฺฏติ วฏฺฏ  อาวตฺตเน ในการหมุนไป + อ + ติ ย่อมควร
วฏฺฏิสฺสติ วฏฺฏ  วตฺตเน ในการเป็นไป + สฺสติ  จักควร
วฏฺเฏติ วฏฺฏ  วฏฺฏเน ในการกรอ + เณ + ติ ย่อมกรอ (จุ.)
วฑฺฒติ วฑฺฒ  วฑฺฒเน ในความเจริญ + อ + ติ ย่อมเจริญ 
วฑฺฒนฺต วฑฺฒ  วฑฺฒเน ในความเจริญ + อ + อนฺต เจริญอยู่ 
วฑฺฒิสฺสติ วฑฺฒ  วฑฺฒเน ในความเจริญ + สฺสติ จักเจริญ
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วตฺตพฺพ วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ตพฺพ (อัน...) พึงกล่าว
วตฺตมาน วตฺตุ  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 
วทนฺติ วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + อนฺติ ย่อมกล่าว
วทนฺต วท  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + อ + อนฺต กล่าวอยู่, เมื่อกล่าว
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
วนฺทสิ วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + สิ ย่อมกราบไหว้ 
วนฺทามิ วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + อ + มิ ย่อมไหว้
วนฺทิ วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + อี กราบไหว้แล้ว
วนฺทิตฺวา วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + ตฺวา กราบไหว้แล้ว, ถวายบังคมแล้ว
วนฺทิสฺสามิ วนฺท  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + สฺสามิ จักกราบไหว้ 
วสติ วส  นิวาเส ในการอยู่ + อ + ติ ย่อมอยู่
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
วสิ วส  นิวาเส ในการอยู่ + อี อยู่แล้ว 
วสฺสนฺต วสฺส  เสเก ในการรด, ราด + อ + อนฺต ตกอยู่, เมื่อตก
วาติ วา  คติมฺหิ ในการไป + อ + ติ ย่อมฟุ้งไป, ย่อมพัดไป
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วายมนฺต วายม  อุสฺสาเห ในความพยายาม + อ + อนฺต พยายามอยู่, เมื่อพยายาม 
วายมาน วายม  อุสฺสาเห ในความพยายาม + อ + มาน พยายามอยู่, เมื่อพยายาม
วาราเปสฺสามิ วร  นิเสเธ ในการห้าม + ณาเป + สฺสามิ (ยัง...) จักให้ห้าม, จักให้ขอ
วาเรสฺสามิ วร  นิเสเธ ในการห้าม + เณ + สฺสามิ จักห้าม, จักขอ (จุ.)
วิกฺกิริสฺสนฺติ วิ + กร  กรเณ ในการกระทำา + สฺสนฺติ จักกระทำาให้เปลี่ยนแปลง
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
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
วิจาเรตฺวา วิ + จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + เณ + ตฺวา พิจารณาแล้ว (จุ.)
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
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
วิทฺธำเสตฺวา วิ + ธำส  วิทฺธำสเน ในการทำาลาย + เณ + ตฺวา กำาจัดแล้ว, ทำาลายแล้ว (จุ.)
วินสฺสิสฺสติ วิ + นส  วินาเส ในความพินาศ + ย + สฺสติ จักพินาศ, จักฉิบหาย
วินิจฺฉิต วิ + นิ + จิ  จเย ในการสั่งสม + ต (อัน...) วินิจฉัยแล้ว
วินฺทติ วิท  ลาเภ ในการได้ + อ + ติ ย่อมประสบ, ย่อมได้
วิปฺปกิรึสุ วิ + ป + กิร  วิกฺกิรเณ ในการเกลี่ย + อุำ เกลี่ยแล้ว, กระจัดกระจายแล้ว
วิปฺปกฺกีริ วิ + ป + กิร  วิกฺเขปวิกิรเณ ในการซัดไปและเรี่ยราย + อี เกลี่ยลงแล้ว, เรี่ยรายไป
วิปฺผาริต วิ + ผร  พฺยาปเน ในการแผ่ไป + เณ + ต แผ่ซ่านไปแล้ว (จุ.) 
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วิภชิตฺวา วิ + ภช  ภาเค ในการจำาแนก + ตฺวา แบ่งแล้ว, จำาแนกแล้ว 
วิภาตาย วิ + ภา  ทิตฺติยำ ในความรุ่งเรือง + ต สว่างแล้ว
วิมุจฺจึสุ วิ + มุจ  โมกฺเข ในความหลุดพ้น + ย + อุำ หลุดพ้นแล้ว (ทิ.)
วิมุตฺต วิ + มุจ  โมกฺเข ในความหลุดพ้น + ต หลุดพ้นแล้ว
วิยูหิตฺวา วิ + อูห  ตกฺเก ในความตรึก + ตฺวา ขุ้ยแล้ว, เขี่ยแล้ว, ถอดถอนแล้ว
วิรวิตฺวา วิ + วร  สำวรเณ ในการปิด + ตฺวา เปิดแล้ว
วิโรจติ วิ + รุจ  ทิตฺติมฺหิ ในความรุ่งเรือง + อ + ติ  ย่อมรุ่งโรจน์
วิลุมฺปนฺต วิ + ลุป  วิลุมฺปเน ในการแย่งชิง, ปล้น  + อ + อนฺต ปล้นอยู่, เมื่อปล้น
วิลุมฺปิตฺวา วิ + ลุป  วิลุมฺปเน ในการแย่งชิง, ปล้น + ตฺวา ปล้นแล้ว, แย่งชิงแล้ว
วิเลขิต วิ + ลิข เลขเน ในการขีดเขียน + ต (อัน...) เกาแล้ว
วิวร วิ + วร  อาวรเณ ในการปิด + อ + หิ จงเปิด
วิวราเปสิ วิ + วร  อาวรเณ ในการปิด + ณาเป + อี (ยัง...) ให้เปิดแล้ว
วิวริตฺวา วิ + วร  อาวรเณ ในการปิด + ตฺวา เปิดแล้ว 
วิสิฏฺ€ วิ + สิส  วิเสเส ในการทำาให้วิเศษ + ต วิเศษแล้ว
วิสฺสชฺเชตฺวา วิ + สชฺชี  จาเค ในการสละ + เณ + ตฺวา สละแล้ว,ปล่อยแล้ว,เปล่งแล้ว (จุ.)
วิสฺสชฺเชนฺต วิ + สชฺชี  จาเค ในการสละ + เณ + อนฺต สละอยู่, ปล่อยอยู่, เปล่งอยู่ (จุ.)
วิสฺสชฺเชสิ วิ + สชฺชี  จาเค ในการสละ + เณ + อี สละแล้ว, ปล่อยแล้ว, แก้แล้ว (จุ.) 
วิหญฺ�ติ วิ + หน  หึสายำ ในการเบียดเบียน + ย + ติ ย่อมเดือดร้อน (ทิ.)
วิหญฺ�นฺต วิ + หน  หึสายำ ในการเบียดเบียน + ย + อนฺต เดือดร้อนอยู่, เมื่อเดือดร้อน (ทิ.)
วิหรติ วิ + หร  นิวาเส ในการอยู่ + อ + ติ ย่อมอยู่ 
วิหรนฺต วิ + หร  นิวาเส ในการอยู่ + อ + อนฺต อยู่อยู่, เมื่ออยู่, เมื่อประทับ  
วิหเรยฺย วิ + หร  นิวาเส ในการอยู่ + อ + เอยฺย พึงอยู่
วีติวตฺตสฺสุ วิ + อติ + วตฺตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + สฺสุ จงเป็นไปล่วงวิเศษ
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
วุฏฺ€าย วิ + อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตฺวา ออกแล้ว
วุฏฺ€าสิ วิ + อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อี ออกแล้ว
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วุฏฺ€ิต วิ + อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ต ออกแล้ว
วุตฺต วจ  วิยตฺติยำ  วาจายำ ในการพูดชัด + ต (อัน...) กล่าวแล้ว
เวทิตพฺพ วิท  �าเณ ในความรู้ + เณ + ตพฺพ (อัน...) พึงรู้ (จุ.)
โวโรเปสิ วิ + อว + รุป  ชนเน ในการเกิด + เณ + อี ปลงลงแล้ว (จุ.)
สกฺโกติ สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ, สามารถ + โอ + ติ ย่อมอาจ, ย่อมสามารถ
สกฺโกนฺติ สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ, สามารถ + โอ + อนฺติ ย่อมอาจ, ย่อมสามารถ
สกฺโกม สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ, สามารถ + โอ + ม ย่อมอาจ, ย่อมสามารถ 
สกฺโกมิ สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ, สามารถ + โอ + มิ ย่อมอาจ, ย่อมสามารถ
สกฺขิสฺสสิ สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ, สามารถ + สฺสสิ จักอาจ, จักสามารถ 
สกฺขิสฺสามิ สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ, สามารถ + สฺสามิ จักอาจ, จักสามารถ
สงฺขาต สำ + ขา  กถเน ในการกล่าว + ต (อัน...) กล่าวแล้ว
สงฺขุภิ สำ + ขุภ  สญฺจลเน ในการหวั่นไหวอย่างแรง + อี แตกตื่นแล้ว, กระฉ่อนแล้ว 
สจฺฉิกาตพฺพ สจฺฉิ + กร  กรเณ ในการกระทำา + ตพฺพ (อัน...) พึงกระทำาให้แจ้ง
สชฺชิต สชฺชี  สงฺขเต ในการปรุงแต่ง + เณ + ต (อัน...) ตระเตรียมแล้ว (จุ.)
สชฺเชตฺวา สชฺชี  สงฺขเต ในการปรุงแต่ง + เณ + ตฺวา  ตระเตรียมแล้ว, จัดแจงแล้ว (จุ.)
สณฺ€เปตฺวา สำ + ถป  ถปเน ในการตั้งไว้ + เณ + ตฺวา ตั้งอยู่ด้วยดีแล้ว (จุ.)
สทฺทหาเปสิ สำ + ธา  สทฺทหเน ในความเชื่อ + ณาเป + อี (ยัง...) ให้เชื่อแล้ว
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
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 นั่งประชุมกันแล้ว
สมนฺนาคต สำ + อนุ + อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ต มาตามพร้อมแล้ว, ประกอบแล้ว
สมนฺเวสติ สำ + อนุ + เอส  ปริเยสเน ในการแสวงหา + อ + ติ ย่อมแสวงหาด้วยดี
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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
สมาปชฺชิตฺวา สำ + อา + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา เข้าแล้ว
สมุฏฺ€าเปสิ สำ+อุ+ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป +ณาเป+อี (ยัง...) ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว
สมุฏฺ€าเปสุำ สำ+อุ+ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป +ณาเป+อุำ (ยัง...) ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว
สมุฏฺ€ิต สำ + อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ต ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว
สมฺปฏิจฺฉิสฺสามิ สำ + ปติ + อิสุ  อิจฺฉายำ ในความปรารถนา + สฺสามิ จักรับพร้อม
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
สโมธาเนตฺวา สโมธาน + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้ประชุมลงแล้ว (นามธาตุ)
สโมธาเนสิ สโมธาน + เณ + อี (ยัง...) ให้ประชุมลงแล้ว (นามธาตุ)
สยมาน สิ  สเย ในการนอน + อ + มาน นอนอยู่, เมื่อนอน
สยิต สิ  สเย ในการนอน + ต (อัน...) นอนแล้ว
สลฺลกฺเขสิ สำ + ลกฺข  ทสฺสนงฺเกสุ ในการเห็น, ทำาเครื่องหมาย + เณ + อี กำาหนดแล้ว (จุ.)
สำสนฺเทตฺวา สำ + สนฺทู  ปสฺสเว ในการไหลออก + เณ + ตฺวา เทียบเคียงแล้ว
สิยา อส  ภุวิ ในความมี,ความเป็น + อ + เอยฺย พึงมี, พึงเป็น
สุกต สุ + กร  กรเณ ในการกระทำา + ต (อัน...) กระทำาดีแล้ว
สุณนฺตุ สุ  สวเน ในการฟัง + ณา + อนฺตุ จงฟัง
สุณนฺต สุ  สวเน ในการฟัง + ณา + อนฺต ฟังอยู่
สุณาหิ สุ  สวเน ในการฟัง + ณา + หิ จงฟัง
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 ตั้งไว้ดีแล้ว
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สุปนฺต สุป  สเย ในการนอน + อ + อนฺต นอนอยู่, เมื่อนอน
เสมาน สิ  สเย ในการนอน + อ + มาน นอนอยู่, เมื่อนอน
เสวิตพฺพ สิวุ  เสวายำ ในการเสพ + ตพฺพ (อัน...) พึงเสพ, พึงคบ
เสเสตฺวา สิส  อสพฺพยุชฺชเน ไม่ประกอบทั้งปวง + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้เหลือแล้ว
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
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
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, จงสำาเร็จ, จงยกไว้
โหถ หู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + อ + ถ ย่อมมี, ย่อมเป็น, จงมี, จงเป็น
โหนฺติ หู  สตฺตายำ ในความมี, ความเป็น + อ + อนฺติ ย่อมมี, ย่อมเป็น
โหหิ หู  สตฺตายำ ในความมี ความเป็น + อ + หิ จงมี, จงเป็น
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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 : 



บรรณานุุกรม 751วรรค]

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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ประวััติิผู้้�แปลและสััมพัันธ์์

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
	 ชื่ั�นนักิศ์ึกิษ�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�ลีเบ้่�องติ้น
	 ๓.	 กิัจัจั�ยนสัุติติป�ฐะ	แปลสั่ติรพร้อมอุที�หรณ์
	 ๔.	 ทีักิษะกิ�รใชื่้ภ�ษ�บ้�ลี	๑		หลักิกิ�รแปลข็ั�นพ่�นฐ�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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