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ค�ำน�ำ
 “ธมฺมปท”	หรือ	 “ธรรมบท”	 เป็นคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ปรากฏอยู่ในพระ
ไตรปิฎกเล่มที่	 ๒๕	 ขุททกนิกาย	 ในรูปคาถาล้วนๆ	 มีทั้งหมด	๔๒๓	คาถา	 ซึ่งคําดังกล่าวมีความหมาย
ทั้งหมด	๖	ความหมาย	ดังน้ี
	 ๑.		 คัมภีร์เป็นที่ให้ทราบเญยยธรรม	 ๕	 ประการ	 คือ	 สังขาร,	 วิการรูป	 ๓,	 ลักขณรูป	 ๔,	
นิพพาน	และบัญญัติ	
	 ๒.	 คัมภีร์เป็นเคร่ืองให้ทราบเญยยธรรม	๕	ประการ	คือ	สังขาร,	วิการรูป	๓,	ลักขณรูป	๔,	
นิพพาน	และบัญญัติ	
	 ๓.	 ส่วนของเญยยธรรมทั้งหลายของคัมภีร์น้ีมีอยู่
	 ๔.	 ส่วนของเญยยธรรมทั้งหลายมีอยู่ในคัมภีร์น้ี
	 ๕.	 คัมภีร์เป็นที่ให้ทราบปริยัติธรรม
	 ๖.	 คัมภีร์เป็นเคร่ืองให้ทราบปริยัติธรรม

 สว่นคําว่า	“ธมฺมปทฏฺ€กถา”	หรือ	“ธรรมบทอรรถกถา”	แปลว่า	คําอธิบายธรรมบท	โดยคัมภีร์น้ี	
ท่านอาจารย์นําพระคาถาและเค้าโครงเน้ือเร่ืองมาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาในที่ต่างๆ	นํามาเรียบเรียง
เป็นเร่ืองราว	 มีบุคคล	และสถานที่	 ก่อนที่จะมาถึงคาถาหัวใจของเร่ือง	ทําให้ผู้อ่านผู้ศึกษาเข้าใจเน้ือเร่ือง
และธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสั่งสอนได้	อย่างน้อยที่สุดก็ระดับคุณธรรมศีลธรรม	แต่ท่านใดที่มีพื้นฐาน
การศึกษาทั้งไวยากรณ์บาลีใหญ่และพระอภิธรรมมาก่อน	ก็จะเป็นเหตุทําให้เข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งข้ึน	หนังสือดัง
กล่าวจัดอยู่หมวดพระสูตร	 เป็นศิลปะในการดําเนินชีวิตของทั้งภิกษุ	 ภิกษุณี	 อุบาสก	และอุบาสิกา	 ว่าใน
อดีตเคยทํากรรมอะไรไว้	และปัจจุบันทํากรรมอะไร	จึงได้รับผลเช่นน้ัน

 หนังสือ	 “ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	 เล่มน้ี	 เป็นหนังสือที่เอื้อประโยชน์ให้แก่นักเรียน
ใหม่ที่เร่ิมฝึกแปลบาลี	 โดยมีประโยคบาลีที่ตัดตกแต่งที่สมบูรณ์	 สําหรับปัญหาของนักเรียนที่เร่ิมเรียน
แปลบาลีที่ไม่รู้ว่าจะต้องโยคอะไร	 ต้องเติมอะไรเข้ามา	 และใส่ไว้ตรงไหน	 คําศัพท์แต่ละคําแปลว่า
อย่างไรบ้าง	 ส่วนนักเรียนที่แปลมาบ้างแล้ว	 จะเร่ิมฝึกสัมพันธ์	 ก็มีสัมพันธ์เป็นตัวอย่างไว้	 นักเรียนที่
ประสงค์จะฝึกแปลโดยอรรถ	 ก็มีแปลเป็นตัวอย่างไว้เช่นกัน	 นอกจากน้ัน	 ถ้าประสงค์จะดูการแยกธาตุ
ปัจจัยของคําศัพท์กิริยา(ทั้งกิริยาคุมพากย์และกิริยาในระหว่าง)	 ก็มีอยู่ท้ายเล่ม	 ประเด็นที่มักเป็นปัญหา
สําหรับผู้ศึกษาที่แปลศัพท์มาจากรูปวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นกิตก์	 สมาส	 หรือตัทธิต	 ว่าแปลอย่างไร	 ถูก
ต้องตรงตามหลักไวยากรณ์หรือไม่	 ก็มีวิเคราะห์ไว้ตามหลักในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	 ซึ่งอยู่ในกลุ่มคัมภีร์ของ 

(ก)



สายกัจจายนไวยากรณ์	หรือคัมภีร์มูลกัจจายน์	และนํามาจากแหล่งอื่นๆ	เช่น	ธมฺมปทฏฺ€กถาคาถาโยชนา	 
ธมฺมปทมหาฏีกา	และคัมภีร์ธาตวัตถสังคหะเป็นต้น

 ฉะน้ัน	หนังสือเล่มน้ี	จึงเหมาะสําหรับผู้ศึกษาภาษาบาลีทุกกลุ่ม	คือ	กลุ่มใหม่ที่เร่ิมเรียนแปลเบื้อง
ต้น	โดยได้ตัดตกแต่งประโยคและแปลยกศัพท์ให้	กลุ่มกลางที่เร่ิมฝึกสัมพันธ์และแปลโดยอรรถ	และท่านที่
ได้เรียนมาบ้างแล้ว	ต้องการทบทวนหรือยังมีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ	เช่น	การแยกธาตุปัจจัย	หรือแม้แต่
รูปวิเคราะห์ของศัพท์กิตก์	สมาส	หรือตัทธิต

 จึงหวังว่า	 หนังสือ	 “ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	 เล่มน้ี	 จะช่วยอํานวยความสะดวกใน
การศึกษาภาษาบาลีได้บ้าง	หากจะมีข้อขาดตกบกพร่อง	หรือผิดพลาดประการใด	เพราะความด้อยปัญญา	
หรือขาดสติสัมปชัญญะในการจัดทํา	 ก็ขออภัยและขอความเมตตาจากท่านผู้รู้ทั้งหลายได้โปรดช่วยช้ีแนะ	
บอกข้อผิดพลาด	บกพร่องต่างๆ	ที่มีปรากฏให้กระผมได้รับทราบ	เพื่อนําไปแก้ไขปรับปรุงในการจัดพิมพ์ใน
คร้ังต่อๆ	ไป	จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง	และถือว่าได้ร่วมกันทําบุญที่เป็นธรรมทานในการจัดทําหนังสือเล่ม
น้ีด้วยกัน

 ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทําหนังสือเล่มดังกล่าวน้ีจนสําเร็จลุล่วงด้วยดี	 จงเป็นผู้มีส่วน 
แห่งบุญใหญ่ที่กระผมได้กระทําแล้วในคร้ังน้ี	 และขอให้ทุกท่านจงได้รับประโยชน์ทั้ง	 ๓	 ประการ	 กล่าวคือ	
ประโยชน์ในชาติน้ี	ประโยชน์ในชาติหน้า	และประโยชน์อย่างยิ่ง	คืออมตมหานิพพาน	ซึ่งเป็นสันติสุข	บรมสุข
ด้วยกันทุกท่านเทอญ

	 	 	 	 	 	 	 พระมหาธิติพงศ์	อุตฺตมป�ฺโ�
	 	 	 	 	 	 	 			๑๐	มกราคม	๒๕๖๑

๒๕	หมู่	๖	วัดพิกุลทอง
ต.วัดชลอ		อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี		๑๑๑๓๐

(ข)



ค�ำอนุโมทนำ
 หนังสือ “ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์” เล่มน้ี เป็นการนําเสนอข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่
เคยเกิดข้ึนกับผู้ศึกษาภาษาบาลี เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจทั้งหลักการโยค การเติมบทที่ขาดหายไป  
แปลยกศัพท ์แปลโดยอรรถ และสัมพันธ ์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเหตุผล และความหมายของเน้ือหา
ที่แปลได้ดียิ่งข้ึน อันจะเป็นเหตุให้เกิดความซาบซึ้งในธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน ทําให้เกิดกําลังใจที่
จะศึกษาเล่าเรียน และรักษาพระศาสนา 

 หนังสือเล่มน้ี ใช้หนังสือ “ธมฺมปทฏฺ€กถา ป€โม ภาโค” ธรรมบทอรรถกถา ภาค ๑ ยมกวรรค ซึ่ง
เป็นวรรคแรกใน ๒๖ วรรค แบ่งออกเป็น ๓ เล่ม ได้สําเร็จลุล่วงด้วยด ีโดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลายๆ 
ฝ่ายด้วยกัน 

 ด้วยเหตุผลข้างต้นน้ี	จึงใคร่จะขออนุโมทนาบุญแก่คุณโยมเสริมสุข	ปัทมสถาน	และครอบครัว	และ
ญาติมิตรทั้งหลาย	รวมถึงสาธุชนทั่วไปที่ร่วมสร้างหนังสือ	“ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	เล่มน้ีไว้ใน
บวรพระพุทธศาสนา	เพื่อแจกเป็นธรรมทาน	ซึ่งเป็นทานที่มีอานิสงส์มากที่สุดในบรรดาทานทั้ง	๓	ประการ	
คือ	วัตถุทาน	อภัยทาน	และธรรมทาน

 นอกจากน้ี	 ยังมีอีกหลายท่านที่จะต้องเอ่ยนาม	 คือ	 พระมหาพิริยะ	 ภูริ�าโณ	 	 พระมหาสังคีต	 
สงฺคีตวโร	 ผู้ช่วยดูแลเร่ืองคอมพิวเตอร์	 คุณณัฐศักดิ์	 ตันตยานุพนธ์	 ถวายหมึกปรินเตอร์และกระดาษ	 
คุณวัลย์ลดา(เอ๋)	อัศวศิริเลิศ	ถวายกระดาษดับเบิล	เอ	จํานวน	๒	กล่อง	คุณก่ิงกาญจน์	อารักษ์พุทธนันท์	
ถวายหนังสือธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา	 (บาลี-ไทย)	 ภาค	 ๑-๘	 ฉบับภูมิพโลภิกขุ	 คุณมงคล	ศรีเดชะ	
เขียนภาพปกดอกบัวหลวงและภาพลายเส้น	คุณชัยโย	ทองหม่ืนไวย์	ออกแบบปก	พระมหาพิเชษฐ์	เตชธมฺโม	 
พระมหามงคลรัตน์	กนฺตสีโล	พระพัชรพล	ปิยสีโล	คุณวิไล	สีสรรพ์	คุณพรพิมพ์	กิจสิริพันธ์	คุณปุณณภา	
ศุภชวาลพร	ช่วยตรวจทานต้นฉบับ	และทุกๆ	ท่านที่ช่วยงานในการจัดทําต้นฉบับ	

 และที่สําคัญ	 คือ	 พระอาจารย์ภัททันตธัมมานันทมหาเถระ	 อดีตพระอาจารย์ใหญ่สํานักเรียน
บาลีใหญ่วัดท่ามะโอ	พระอาจารย์ภัททันตนันทเถระ	พระอาจารย์มหาประวัติ	ถาวรจิตฺโต	คุณโยมอาจารย์
บุญถนอม	 นพโสภณ	 คุณโยมพ่อฟัก	 คุณโยมแม่ปุ่น	 เข็มสันเทียะ	 ผู้เป็นบุพพการีชนทั้งสอง	 คุณโยม 
แม่สุวรรณ	 ตันตระเธียร	 คุณเนาวรัตน์	 รัตนสุนทร	 คุณนวลมณี	 กาญจนพิบูลย์	 คุณเพ็ญศรี	 บุญญรัตน์	 
คุณวิไล	สีสรรพ์	คุณไตรรงค์	มาลาภิรมย์	ผู้ร่วมทําบุญช่วยค่าใช้จ่ายในการจัดทําต้นฉบับ	ญาติโยมชาววัด
พิกุลทอง	และญาติโยมชาววัดจากแดง	ขออํานาจบุญกุศลที่ได้ทําร่วมกันในคร้ังน้ี	จงเป็นพลวปัจจัยส่งผลให้
ทุกๆ	ท่าน	ประสบแต่ความสุข	ความเจริญปราศจากภยันตราย	และได้บรรลุมรรค-ผล-นิพพานด้วยเถิด

(ค)



จำกใจผู้อุปถัมภ์
 เม่ือทราบข่าวว่า	พระมหาธิติพงศ์	 อุตฺตมป�ฺโ�	 ได้รวบรวมและจัดแปลคัมภีร์ธรรมบทอรรถกถา	
พร้อมคําอธิบายอย่างละเอียดข้ึน	 ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจมาก	 และได้กราบเรียนท่านว่า	 ข้าพเจ้ามีความตั้งใจ 
ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพ	และเชิญชวนกัลยาณมิตรสนับสนุนในการจัดพิมพ์

 คมัภีร์ธรรมบท หรือธัมมปทะน้ีเป็นเทศนาที่เป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธภาษิตแก่บุคคล
ต่างๆ ต่างกรรม ต่างวาระ ต่างสถานที ่ เป็นบทธรรมสั้นๆ ในรูปคาถา ประพันธ์เป็นร้อยกรอง หรือบทกวี 
ตามหลักฉันทลักษณ ์ทรงแสดงแก่บุคคล ต่างช้ัน ต่างระดับ ตั้งแต่บรรพชิต คฤหัสถ์ นักปราชญ์ ชาวบ้าน
ธรรมดา ที่มีความไพเราะลึกซึ้งมาก ถือเป็นอมตวาจาของพระพุทธองค์ เป็นที่ทราบกันว่า คัมภัร์ในพระ
ไตรปิฎก คัมภีร์ธรรมบทเป็นคัมภีร์ที่ีมีการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากที่สุด (กว่าร้อยภาษา) ซึ่งข้าพเจ้าได้
มีโอกาสอ่านคร้ังแรกเป็นภาษาอังกฤษ เกิดความปีติในคําสอนของพระพุทธองค ์ หลังจากน้ัน ยังได้รับการ
ถ่ายทอดอธิบายในบางคาถา จากอาจารย์พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร ผู้ล่วงลับไปแล้ว ถึงแม้จะเป็นเวลาหลาย
ปีผ่านมาแล้วก็ตาม แต่ความไพเราะของภาษา และหลักธรรมที่ได้รับฟังท่านอธิบายมา ก็ยังรู้สึกซาบซึ้ง 
ทําให้สามารถจดจําไว้ในใจได้ตลอดมา

 ธรรมบทอรรถกถาเป็นหนังสือที่พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา ผู้เร่ิมต้นเรียนภาษาบาลีจะ
ต้องแปลให้ได ้เพราะเป็นหลักสูตรการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ตั้งแต่ช้ัน ประโยค ป.ธ. 
๑-๒ จนถึง ประโยค ป.ธ. ๖ จึงมีความสําคัญมากที่จะได้มีโอกาสนําไปถวายยังสํานักเรียนบาลีต่างๆ และ 
ผู้สนใจศึกษาพระบาลีทั่วไป 

 ดงัน้ัน เม่ือได้ทราบข่าวการจัดทําคัมภีร์น้ีข้ึน ข้าพเจ้ามีความดีใจยิ่ง เพราะทราบถึงความสามารถ
ด้านภาษาบาลีของอาจารย์พระมหาธิติพงศ ์ อุตฺตมป�ฺโ� ที่เคารพอย่างสูงที่ได้ใช้วิริยะอย่างยิ่งในการจัด
ทําธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ชุดแรกสําเร็จลง และขออนุโมทนาในกุศลจิตของพระคุณเจ้า ครูบา
อาจารย ์ และกัลยาณมิตร ผู้ร่วมอุปถัมภ์ในการจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวไว้เป็นสมบัติในบวรพระพุทธศาสนา 
อานิสงส์ที่เกิดจากการที่พุทธบริษัทร่วมกันรักษาพระธรรมคําสอน จักมีส่วนในการสืบต่อพระสัทธรรมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เผยแผ่ได้อย่างถูกต้องสืบต่อไป

      จิรํ  ติฏฺ€ตุ  สทฺธมฺโม.
	 	 	 	 	 ขอพระสัทธรรมจงตั้งม่ันตลอดกาลนาน

	 	 	 	 	 	 	เสริมสุข	ปัทมสถาน

(ฆ)



ค�ำชี้แจง
โปรดท�ำควำมเข้ำใจก่อนใช้หนังสอื

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



(2) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

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

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

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

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



คำาช้ีแจง (3)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



คำาช้ีแจง (7)

ชื่อสัมพันธ์ที่แตกต่ำงมีบ้ำง
         บาลีสนามหลวง    ปทรูปสิทธิ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ตุนาทิปัจจัย ได้แก่ปัจจัย ๓ ตัว คือ ตุน, ตฺว� และ ตฺว�นปัจจัย มีฐ�นะ ๕ อย่�ง ในฐ�นะ
ที่ ๔ มีช่ือเรียกได้ ๒ คือ ลักขณัตถะ กับ ปริโยส�นก�ลกิริย� ในหนังสือ “ธรรมบทอรรถกถ� 
แปลและสัมพันธ์” เล่มน้ี จะเลือกใช้ช่ือสัมพันธ์ว่� “ลักขณัตถะ” เพ่ือแสดงคว�มหม�ยของช่ือ
สัมพันธ์ในอีกแง่มุมหน่ึง
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 เช่น  ตํขเณน  อาคนฺตฺวา  จกฺขุปาลํ  อุปาคมิ.  อุปคนฺตฺวา  จ  ปน  เถรสฺสาวิทูเร  
ปทสทฺทํ  อกาสิ. (๑/๑/๑๖)
   (โส  สกฺโก) อ.ท้าวสักกะน้ัน  อาคนฺตฺวา เสด็จมาแล้ว ตํขเณน ในขณะน้ัน   
อุปาคมิ ได้เสด็จเข้าไปหาแล้ว  จกฺขุปาลํ ซ่ึงพระจักขุบาล,  จ  ปน ก็แล  (โส  สกฺโก) อ.ท้าว
สักกะน้ัน  อุปคนฺตฺวา คร้ันเสด็จเข้าไปหาแล้ว  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ปทสทฺทํ ซ่ึงเสียงแห่ง
เท้า  อวิทูเร ในที่ไม่ไกล  เถรสฺส แห่งพระเถระ ฯ
   โส วิเสสนะของ สกฺโกๆ สุทธกัตตาใน อุปาคมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  
ตํขเณน ตติยากาลสัตตมีใน อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุปาคมิ  จกฺขุปาลํ สัมปาปุณีย- 
กัมมะใน อุปาคมิ,  จ  ปน นิปาตสมูหะ  โส วิเสสนะของ สกฺโกๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาต-
บทกัตตุวาจก  อุปคนฺตฺวา ลักขณัตถะ (ปริโยสานกาลกิริยา)  เถรสฺส สามีสัมพันธะใน อวิทูเรๆ 
วิสยาธาระใน อกาสิ  ปทสทฺทํ อวุตตกัมมะใน อกาสิ ฯ

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

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

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

 บทที่ลง โตปัจจัย ลงได้ ๓ วิภัตติ คือ ตติย�, ปัญจมี และสัตตมีวิภัตติ (ปทรูปสิทธิ 
หน้� ๑๑๑-๓ วิภตฺติปฺปจฺจยวิธ�น และหน้� ๑๒๒ เนป�ติกปท) บ�ลีสน�มหลวง จะใช้ ๒ อรรถ 
คือ ตติย� กับ ปัญจมี เช่นคำ�ว่� “ปุรโต” จะแปลว่� “ข้�งหน้�” หรือ “ข้�งพระพักตร์” เรียกช่ือ
สัมพันธ์ว่� “ตติย�วิเสสนะ” แต่ในหนังสือเล่มน้ี จะใช้ในอรรถสัตตมีวิภัตติ ดังตัวอย่�งต่อไปน้ี
 เช่น  อนิจฺจโต  สมฺมสติ. (โตปัจจัยลงในอรรถตติย�วิภัตติ)  
   (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  สมฺมสต ิ ย่อมพิจ�รณ�  อนิจฺจโต โดยคว�มเป็นสภ�พ 
ไม่เที่ยง ฯ
   ปุคฺคโล สุทธกัตต�ใน สมฺมสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อนิจฺจโต ตติย�วิเสสนะ 
ใน สมฺมสติ ฯ
   อคฺคิโต  ภยำ  อคฺคิภยำ. (โตปัจจัยลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ)  
   ภยํ อ.ภัย  อคฺคิโต จ�กไฟ  อคฺคิภยํ ช่ือว่�อคฺคิภย.
   อคฺคิโต อป�ท�นใน ภยำๆ ลิงคัตถะ  อคฺคิภยำ สัญญ�วิเสสนะของ อคฺคิโต  ภยำ ฯ 
   ปุรโต  อฏฺ��สิ.  (โตปัจจัยลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ)  
   (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อฏฺาสิ ได้ยืนแล้ว  ปุรโต ในที่ข้�งหน้� ฯ
   ปุคฺคโล สุทธกัตต�ใน อฏฺ��สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปุรโต วิสย�ธ�ระใน 
อฏฺ��สิ ฯ 
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สห สทฺธึ มีกำรรวบ ๓ อย่ำง
 สห และสทฺธึศัพท์ เป็นศัพท์นิบาต แปลว่า “กับ” มีอรรถว่า “สมกฺริยา” การกระทํา
พร้อมกัน ใช้รวบรวมกิริยา เรียกว่า “กิริยาสมวายะ” ใช้รวบรวมคุณนาม เรียกว่า “คุณ-
สมวายะ” ใช้รวบรวมสุทธนาม เรียกว่า “ทัพพสมวายะ” 
 ส่วนนามที่จะสัมพันธ์เข้ากับ สห หรือ สทฺธึศัพท์ ต้องประกอบด้วยตติยาวิภัตติเท่าน้ัน 
เรียกว่า “สหัตถตติยา” ลงด้วยสูตรว่า “สหาทิโยเค  จ” (สูตรที่ ๒๙๖)
 เช่น สรีรํปิ  อตฺตนา  สทฺธึ  น  คจฺฉติ. (๑/๑/๖)
  สรีรํป ิแม้ อ.สรีระ  น  คจฺฉติ ย่อมไม่ไป  สทฺธึ กับ  อตฺตนา ด้วยตน ฯ
  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สรีรํๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  
อตฺตนา สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ ศัพท์ กิริยาสมวายะใน คจฺฉติ  นศัพท์ ปฏิเสธใน คจฺฉติ ฯ

 เช่น ปุตฺเตน  สห  ถูโล. (รูปสิทธิ.สูตรที่ ๒๙๖ หน้า ๑๘๐)
  (ปิตา)  ปุตฺเตน  สห  ถูโล  (โหติ). 
  (ปิตา) อ.บิดา  ถูโล เป็นผู้อ้วน  สห กับ  ปุตฺเตน ด้วยบุตร  (โหติ) ย่อมเป็นฯ
  ปิตา สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุตฺเตน สหัตถตติยาเข้ากับ 
สหๆ ศัพท์ คุณสมวายะใน ถูโลๆ วิกติกัตตาใน โหติ ฯ

 เช่น มยํ  ภนฺเต  วิสุํ  วิสุํ  รกฺขณตฺถาย  ติสรเณน  สห  ปญฺจ  สีลานิ  ยาจาม. 
  ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  มย ํอ.ข้าพเจ้า ท.  ยาจาม ย่อมขอ  สีลานิ ซ่ึงศีล ท.  
ปญฺจ ห้า  สห กับ  ติสรเณน ด้วยสรณะสาม  รกฺขณตฺถาย เพ่ือประโยชน์แก่การรักษา  วิสุํ   
วิสุ ํเฉพาะข้อๆ ฯ
  ภนฺเต อาลปนะ  มยํ สุทธกัตตาใน ยาจามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก วิสุํ  วิสุํ 
กิริยาวิเสสนะใน รกฺขณตฺถายๆ สัมปทานใน ยาจาม  ติสรเณน สหัตถตติยา เข้ากับ สหๆ ศัพท์ 
ทัพพสมวายะใน สีลานิ  ปญฺจ วิเสสนะของ สีลานิๆ อวุตตกัมมะใน ยาจาม ฯ
 ส่วนบาลีสนามหลวง ใช้ ๒ ประการ คือ กิริยาสมวายะ และ ทัพพสมวายะ ถ้าเป็น
คุณศัพท์ ก็สัมพันธ์เป็นทัพพสมวายะ 
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บทที่ประกอบด้วย ตปัจจัย
 ธาตุที่ลง ตปัจจัย รูปสําเร็จเป็นนามก็มี เป็นกิริยาก็มี เช่น “พุทฺโธ, วาโต” เป็นต้น  
มีรูปสําเร็จเป็นนาม, “คโต, กโต” เป็นต้น มีรูปสําเร็จเป็นกิริยา 
 ตปัจจัยที่ลงมาแล้ว รูปสําเร็จเป็นสาธนะ มี ๔ สาธนะ ดังน้ี
 (๑)  กัตตุสาธนะ เช่น อคจฺฉีติ  คโต. (คมุ คติมฺหิ ในการไป + ต) ได้ไปแล้ว เพราะ
เหตุน้ัน ช่ือว่าคต. (ผู้ไปแล้ว)
 (๒)  กัมมสาธนะ เช่น อลภียิตฺถาติ  ลทฺโธ. (ลภ  ลาเภ ในการได้ + ต) ได้ถูกได้แล้ว 
เพราะเหตุน้ัน ช่ือว่าลทฺธ. (ถูกได้แล้ว, อันเขาได้แล้ว, เป็นที่อันเขาได้แล้ว)
 (๓)  ภาวสาธนะ  เช่น คายนํ  คีตํ. (คี  สทฺเท ในการกระทําเสียง + ต) การขับร้อง ช่ือ
ว่าคีต. (การขับร้อง)
 (๔)  อธิกรณสาธนะ เช่น อฏฺฐาสิ  เอตฺถาติ  ฐิตํ,  ฐานํ. (ฐา  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้าม
การไป + ต) ได้ยืนแล้ว ในที่น้ี เพราะเหตุน้ัน ช่ือว่าฐิต. (ที่เป็นที่ยืน,ที่เป็นที่ต้ัง) 
 มีข้อสังเกตของบทที่ลง ตปัจจัย เฉพาะรูปสําเร็จที่เป็นอธิกรณสาธนะ จะมีศัพท์เหล่านี้ 
คือ ฐาน, กาล, สมย, ทิวส และ มคฺคศัพท์เป็นต้น ซ่ึงเกี่ยวกับกาลเวลาและสถานที่ ปรากฏอยู่
ต่อท้ายศัพท์ และเข้าสมาส จะเป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
 ส่วนที่นิยมแปลกันทั่วไปในปัจจุบัน มักจะวิเคราะห์เป็นกัตตุสาธนะหรือกัมมสาธนะ 
และเม่ือเข้าสมาส จะเป็นฉัฏฐตัีปปุริสสมาสทั้งหมด ฉะน้ัน ในหนังสือเล่มน้ี จะวิเคราะห์ แปล 
และสัมพันธ์ตามหลักไวยากรณ์คัมภีร์ปทรูปสิทธิดังกล่าว 
 เช่น อถายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ปพฺพชิตทิวสโต  สตฺตเม  ทิวเส  มคธรฏฺเฐ                        
กลฺลวาลคามกํ  อุปนิสฺสาย  วิหรนฺโต,  ถีนมิทฺเธ  โอกฺกมนฺเต,  สตฺถารา  สํเวชิโต    ถีนมิทฺธํ  
วิโนเทตฺวา  ตถาคเตน  ทินฺนํ  ธาตุกมฺมฏฺฐานํ  สุณนฺโตว  อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจํ  นิฏฺฐาเปตฺวา  
สาวกปารมีญาณสฺส  มตฺถกํ  ปตฺโต. (๑/๘/๘๖-๗)
   อถ คร้ังน้ัน  มหาโมคฺคลฺลาโน อ.พระมห�โมคคัลล�นะ  อายสฺมา ผู้มีอ�ยุ   
อุปนิสฺสาย เข้�ไปอ�ศัยแล้ว  กลฺลวาลคามกํ ซ่ึงหมู่บ้�นช่ือว่�กัลลว�ละ  มคธรฏฺเ ใน
แคว้นมคธ  ทิวเส ในวัน  สตฺตเม ที่เจ็ด  ปพฺพชิตทิวสโต แต่วันเป็นที่บวชแล้ว  วิหรนฺโต  
อยู่อยู่,  ถีนมิทฺเธ คร้ันเม่ือถีนะและมิทธะ  โอกฺกมนฺเต ก้�วลงอยู่,  สตฺถารา  สํเวชิโต  
ผู้อันพระศ�สด� ทรงให้สังเวชแล้ว  วิโนเทตฺวา บรรเท�แล้ว  ถีนมทิทฺธํ ซ่ึงถีนะและ
มิทธะ  สุณนฺโตว ฟังอยู่เทียว  ธาตุกมฺมฏฺานํ ซ่ึงธ�ตุกรรมฐ�น  ตถาคเตน  ทินฺนํ  
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อัน- อันพระตถ�คต -ประท�นแล้ว  อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจํ ยังกิจแห่งหมวดส�มแห่งมรรคใน
เบ้ืองบน  นิฏฺาเปตฺวา ให้สำ�เร็จแล้ว  ปตฺโต ถึงแล้ว  มตฺถกํ ซ่ึงที่สุด  สาวกปารมีญาณสฺส 
แห่งส�วกบ�รมีญ�ณ ฯ
   อถ ก�ลสัตตมี  อ�ยสฺม� วิเสสนะของ มห�โมคฺคลฺล�โนๆ สุทธกัตต�ใน  
ปตฺโตๆ กิตบทกัตตุว�จก  ปพฺพชิตทิวสโต อป�ท�นใน สตฺตเม  ทิวเส  สตฺตเม วิเสสนะของ 
ทิวเสๆ ก�ลสัตตมีใน อุปนิสฺส�ย  มคธรฏฺเฐ วิสยาธาระใน กลฺลวาลคามกํๆ อวุตตกัมมะใน 
อุปนิสฺสายๆ สมานกาลกิริยาใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ มหาโมคฺคลฺลาโน,  ถีนมิทฺเธ  
ลักขณะใน โอกฺกนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  สตฺถารา อนภิหิตกัตตาใน สํเวชิโตๆ วิเสสนะของ  
มหาโมคฺคลฺลาโน  ถีนมิทฺธํ อวุตตกัมมะใน วิโนเทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สุณนฺโต  ตถาคเตน  
อนภิหิตกัตตาใน ทินฺนํๆ วิเสสนะของ ธาตุกมฺมฏฺฐานํๆ อวุตตกัมมะใน สุณนฺโต  เอวศัพท์  
อวธารณะเข้ากับ สุณนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ มหาโมคฺคลฺลาโน  อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจํ  
การิตกัมมะใน นิฏฺฐาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปตฺโต  สาวกปารมีญาณสฺส สามีสัมพันธะใน 
มตฺถกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺโต ฯ                

อำธำระ ๔
  บาลีสนามหลวง ปทรูปสิทธิ

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

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

 “อน�ทร” แปลว่� ไม่เอื้อเฟ้ือ ถ้�มีข้อคว�มที่ไม่เอื้อเฟ้ือต่ออีกฝ่�ยหน่ึง จะสังเกตได้
เช่นมีก�รร้องไห้ หรือเสียใจเป็นต้น จะเป็นประโยคอน�ทร จะใช้อยู่ ๒ วิภัตติ คิือ ฉัฏฐี กับ  
สัตตมี แต่โดยม�กมักจะเป็นฉัฏฐีวิภัตติ
 เช่น  ตสฺส  กนฺทนฺตสฺเสว,  พหิ  นิกฺขมิ. (๑/๓/๓๘)
   ตสฺส  (เทวลสฺส) เม่ือดาบสช่ือว่าเทวละน้ัน  กนฺทนฺตสฺส  เอว คร่ําครวญอยู่
น่ันเทียว, (นารโท) อ.ดาบสช่ือว่านารทะ  นิกฺขมิ ออกไปแล้ว  พห ิในภายนอก ฯ
   ตสฺส วิเสสนะของ เทวลสฺสๆ อนาทรใน กนฺทนฺตสฺสๆ อนาทรกิริยา  เอวศัพท์ 
อวธารณะเข้ากับ กนฺทนฺตสฺส,  นารโท สุทธกัตตาใน นิกฺขมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พหิ  
วิสยาธาระใน นิกฺขมิ ฯ
 ส่วนหลักของ ทาธาตุ จะเรียกหาอยู่ ๒ อย่าง คือ กรรม และ สัมปทาน จะขาดสิ่งใดสิ่ง
หน่ึงมิได้ ถ้าขาดไป กิริยาการให้ก็จะไม่สําเร็จ เช่นมีกรรม คือสิ่งของวัตถุทานที่จะให้ แต่ขาด
ผู้รับ(สัมปทาน) กิริยาการให้ก็ไม่สําเร็จ หรือมีผู้รับ(สัมปทาน) แต่กรรม คือสิ่งของวัตถุทานที่
จะให้ไม่มี กิริยาการให้ก็ไม่สําเร็จเช่นเดียวกัน
 เช่น  ส�รีปุตฺตตฺเถโร  “อหำ  ภนฺเต  สร�มิ,  อยำ  เม  ร�ชคเห  ปิณฺฑ�ย  จรนฺตสฺส   
อตฺตโน  อภิหฏำ  กฏจฺฉุภิกฺขำ  ท�เปสิ,  อิมสฺส�หำ  อธิก�รำ  สร�มีติ  อ�ห. (๔/๑/๑-๒)
   สารีปุตฺตตฺเถโร อ.พระส�รีบุตรผู้เถระ  อาห กร�บทูลแล้ว  อิติ ว่� “ภนฺเต ข้�
แต่พระองค์ผู้เจริญ  อหํ อ.ข้�พระองค์  สรามิ ย่อมระลึกได้,  อยํ  (พฺราหฺมโณ) อ.พร�หมณ์น้ี  
(ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ทาเปสิ ให้ถว�ยแล้ว  กฏจฺฉุภิกฺขํ ซ่ึงภิกษ�ทัพพีหน่ึง  (ปุคฺคเลน)  อภิหฏํ  
อัน- อันบุคคล -นำ�ม�เฉพ�ะแล้ว  อตฺตโน เพ่ือตน  เม แก่ข้�พระองค์  จรนฺตสฺส ผู้เที่ยวไป
อยู่  ราชคเห ในเมืองร�ชคฤห์  ปิณฺฑาย เพ่ือก้อนข้�ว,  อหํ อ.ข้�พระองค์  สรามิ ย่อมระลึก
ได้  อธิการํ ซ่ึงอธิก�ร  อิมสฺส  (พฺราหฺมณสฺส) ของพร�หมณ์น้ี”  อิติ ดังน้ี ฯ
   ส�รีปุตฺตตฺเถโร สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภนฺเต อ�ลปนะ  
อหำ สุทธกัตต�ใน สร�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก,  อยำ วิเสสนะของ พฺร�หฺมโณๆ เหตุกัตต� 
ใน ท�เปสิๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  ปุคฺคลำ ก�ริตกัมมะใน ท�เปสิ  เม สัมปท�นใน  
ท�เปสิ  ร�ชคเห วิสย�ธ�ระใน จรนฺตสฺส  ปิณฺฑ�ย สัมปท�นใน จรนฺตสฺสๆ วิเสสนะของ  
เม  อตฺตโน สัมปท�นใน อภิหฏำๆ วิเสสนะของ กฏจฺฉุภิกฺขำๆ อวุตตกัมมะใน ท�เปสิ,  อหำ  



(16) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

สุทธกัตต�ใน สร�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิมสฺส วิเสสนะของ พฺร�หฺมณสฺสๆ ส�มีสัมพันธะ
ใน อธิก�รำๆ อวุตตกัมมะใน สร�มิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ 
 ในตัวอย่�งน้ี ถ้�แปลและสัมพันธ์เป็นประโยคอน�ทร ก็จะขัดแย้งทั้งเน้ือคว�ม และ
หลักของ ท�ธ�ตุ ประเด็นที่หน่ึง ก็คือ ถ้�เข�ไม่เอื้อเฟ้ือ จะให้คนม�ใส่บ�ตรได้อย่�งไร ประเด็น
ที่สอง ถ้�เป็นประโยคอน�ทร หลักของ ท�ธ�ตุ ซ่ึงเรียกห� ๒ อย่�ง คือ กรรม และ สัมปท�น  
ในประโยคน้ี ก็จะไม่มีสัมปท�น(ผู้รับ) แล้วกิริย�ก�รให้จะสำ�เร็จได้อย่�งไร 

หลักกำรแปลและสัมพันธ์
ประโยคอนำทร - กับหลักของ หู, ภู และ อสธำตุ

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

หลักกำรแปลและสัมพันธ์
ประโยคอนำทร - กับหลักของภำวสำธนะศัพท์

 กิริย�ที่วิเคร�ะห์เป็นภ�วส�ธนะ ข้ึนม�เป็นประธ�นในประโยคหรือทำ�หน้�ที่อื่นก็ต�ม 
จะเรียกห� “ส�มีสัมพันธะ” หรือ “ภ�ว�ทิสัมพันธะ”
 เช่น  อ�วุโส  ตฺวำ  ม�  เอวำ  จินฺตยิ,  อิเธว  เม  นิปชฺชิตฺว�  มรนฺตสฺส�ปิ  อปร�ปรำ  
ปวฏฺเฏนฺตสฺส�ปิ  ตย�  สทฺธึ  คมนํ  น�ม  นตฺถิ. (๑/๑/๑๕)
   อาวโุส ดกู่อนผูม้อีาย ุ ตวฺ ํอ.เธอ  มา  จินฺตยิ อยา่คดิแลว้  เอว ํอยา่งน้ี,  คมนํ  
นาม ชือ่ อ.การไป  สทธึฺ กบั  ตยา ดว้ยเธอ  เม ของเรา  นิปชชิฺตวฺา  มรนฺตสสฺาปิ ผูน้อน
ตายอยูก่ด็ ี  (สรีร)ํ  อปราปร ํ ปวฏฺเฏนฺตสสฺาปิ ผูย้งัสรรีะ ใหก้ลิง้เกลอืก ไปๆ มาๆ อยูก่ด็ ี  
อิธ  (�าเน)  เอว ในทีน้ี่นัน่เทยีว  นตถิฺ ยอ่มไมม่ ีฯ
   อาวโุส อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน จนฺิตยิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์
ปฏเิสธะใน จนฺิตย ิ  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน จนฺิตย,ิ  นามศพัท ์ ครหตัถโชตกะเขา้กบั คมนำๆ  
สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั อธิๆ วเิสสนะของ �าเนๆ 
วสิยาธาระใน นิปชฺชตฺิวา  มรนฺตสฺส และปวฏฺเฏนฺตสฺส  เม สามสีมัพนัธะใน คมนำ  นิปชฺชตฺิวา 
สมานกาลกริยิาใน มรนฺตสฺส  อปิ สองศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั มรนฺตสฺส และ ปวฏฺเฏนฺตสฺส  
มรนฺตสฺส กด็ ี ปวฏฺเฏนฺตสฺส กด็ ีวเิสสนะของ เม  สรรีำ การติกมัมะใน ปวฏฺเฏนฺตสฺส  อปราปรำ 
กริยิาวเิสสนะใน ปวฏฺเฏนฺตสฺส  ตยา สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน คมนำ ฯ
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 ดูเปรียบเทียบบทกัตต� กรรม และกิริย� ทำ�หน้�ที่เป็นประธ�นในประโยค ดังต่อไปน้ี

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

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

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

ค�ำศัพท์บำลีที่แตกต่ำงกัน

 ธมฺมปทฏฺกถา (มมร) ไวยากรณ์ปทรูปสิทธิและอ่ืนๆ

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

ฯลฯ

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

 เช่น  กปิธ�ตุ  มีรูปเป็น กมฺปติ  ย่อมหว่ันไหว เป็นต้น

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สม�สพิเศษ
 -   - อยุตตัตถสม�ส

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



คำาช้ีแจง (27)

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

                                                      พระมห�ธิติพงศ์ อุตฺตมป�ฺโ�
                                                            ๑๐ มกร�คม ๒๕๖๑
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๕. โกสมฺพกิวตฺถุ [๕]
โกสมฺพกิวตฺถุ  (มยา  วจฺุจเต) ฯ

โกสมพิฺกวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่ภกิษุผูอ้ยูใ่นเมอืงโกสมัพ ี (มยา) อนัขา้พเจา้ (พระพทุธโฆสะ)
 (วจุจฺเต) จะกลา่ว ฯ

โกสมฺพกิวตฺถุ วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก
มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๕. เรื่องภกิษุชำวเมอืงโกสัมพี

๑. “ปเร  จ  น  วิชานนฺตีต ิ อมิำ  ธมฺมเทสนำ  สตฺถา  เชตวเน  วหิรนฺโต  โกสมฺพเิก  ภกฺิข ู 
อารพฺภ  กเถส ิ ฯ

 สตฺถา  เชตวเน  วหิรนฺโต  โกสมฺพเิก  ภกฺิข ู อารพฺภ  “ปเร  จ  น  วิชานนฺตีต ิ อมิำ  ธมฺมเทสนำ  
กเถส ิ ฯ

 สตถฺา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมือ่ประทบั  เชตวเน ในพระวหิารชือ่วา่เชตวนั   
อารพภฺ ทรงปรารภ  ภิกฺข ูซึง่ภกิษุ ท.  โกสมพิฺเก ผูอ้ยูใ่นเมอืงโกสมัพ ี กเถสิ ตรสั
แลว้  อิม ํ ธมมฺเทสนํ ซึง่พระธรรมเทศนาน้ี  “ปเร  จ  น  วิชานนฺตีติ วา่ “ปเร  จ  น  
วชิานนฺต”ิ ดงัน้ีเป็นตน้ ฯ

 พระศาสดาเมือ่ประทบัทีพ่ระเชตวนั ทรงปรารภพวกภกิษุชาวเมอืงโกสมัพ ี ตรสัพระ
ธรรมเทศนาน้ีวา่ “ปเร  จ  น  วิชานนฺติ” ดงัน้ีเป็นตน้ 

 สตฺถา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ปเร  จ  น  วชิานนฺต”ิ สรปูะใน  
อติิๆ  ศพัท ์อาทยตัถะใน อมิำ  ธมฺมเทสนำ  อมิำ วเิสสนะของ ธมฺมเทสนำๆ อวตุตกมัมะ 
ใน กเถส ิ  เชตวเน วสิยาธาระใน วหิรนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ สตฺถา  โกสมฺพเิก  
วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  อวตุตกมัมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกริยิาใน กเถส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒. โกสมฺพยิำ  ห ิ โฆสติาราเม  ป�ฺจสตป�ฺจสตปรวิารา  เทฺว  ภกฺิข ู วหิรสึ ุ: วนิยธโร  จ  
ธมฺมกถโิก  จ ฯ

 หิ ดงัจะกลา่วโดยพสิดาร  ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท.  เทวฺ สองรปู  ป�ฺจสตป�ฺจสตปริวารา   
ผูม้ภีกิษุมรีอ้ยหา้และรอ้ยหา้เป็นบรวิาร  วินยธโร  จ คอื อ.พระวนิยัธรดว้ย  ธมมฺกถิโก   
จ คอื อ.พระธรรมกถกึดว้ย  วิหรึส ุอยูแ่ลว้  โฆสิตาราเม ในโฆสติาราม  โกสมพิฺย ํ
ใกลเ้มอืงโกสมัพ ีฯ 

 ความพสิดารวา่ ภกิษุ ๒ รปู คอื พระวนิยัธร และพระธรรมกถกึ ต่างมภีกิษุรปูละ ๕๐๐ 
เป็นบรวิาร อยูใ่นโฆสติาราม ใกลเ้มอืงโกสมัพี

 หศิพัท ์ วติถารโชตกะ  ป�ฺจสตป�ฺจสตปรวิารา กด็ ี  เทฺว กด็ ี  วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ   
สทุธกตัตาใน วหิรสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โกสมฺพยิำ สมปีาธาระใน วหิรสึ ุ  
โฆสติาราเม วสิยาธาระใน วหิรสึ ุ  วนิยธโร กด็ ี  ธมฺมกถโิก กด็ ี วเิสสลาภขีอง เทฺว   
ภกฺิข ู จ สองศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั วนิยธโร และ ธมฺมกถโิก ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓. เตส ุ  ธมฺมกถโิก  เอกทวิสำ  สรรีวล�ฺชำ  กตฺวา  อุทกโกฏฺ�เก  อาจมนอุทกาวเสสำ   

ภาชเน  �เปตฺวา  นิกฺขม ิฯ 

 เตส ุ (ทฺวสี ุ ภกฺิขสู)ุ  ธมฺมกถโิก  เอกทวิสำ  สรรีวล�ฺชำ  กตฺวา  อุทกโกฏฺ�เก  อาจมนอุทกาวเสสำ  
ภาชเน  �เปตฺวา  นิกฺขม ิ ฯ

 เตส ุ ทวีฺส ุ ภิกฺขสู ุ ธมมฺกถิโก อ.- ในภกิษุ ท. สองรปู เหลา่นัน้หนา -พระธรรมกถกึ  
กตวฺา กระทำาแลว้  สรีรวล�ชฺ ํซึง่สรรีวลญัชะ  เอกทิวส ํในวนัหน่ึง  �เปตวฺา ตัง้ไว้
แลว้  อาจมนอทุกาวเสส ํ ซึง่นำ้าอนัเป็นเครือ่งชำาระอนัเหลอืลง  ภาชเน ในภาชนะ   
อทุกโกฏฺ�เก ทีซุ่ม้แหง่นำ้า  นิกฺขมิ ออกไปแลว้ ฯ 

 ในบรรดาภกิษุทัง้สองรปูเหลา่นัน้ วนัหน่ึง พระธรรมกถกึทำาสรรีวลญัชะ ตัง้นำ้าชำาระที่
เหลอืทิง้ไวใ้นภาชนะทีซุ่ม้นำ้าแลว้กอ็อกไป



๕. เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี 3วรรค]

 เตส ุกด็ ี ทฺวสี ุกด็ ีวเิสสนะของ ภกฺิขสูุๆ  นิทธารณะใน ธมฺมกถโิกๆ นิทธารณยีะและ
สทุธกตัตาใน นิกฺขมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอกทวิสำ ทตุยิากาลสตัตมใีน กตฺวา   
สรรีวล�ฺชำ อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน �เปตฺวา  อุทกโกฏฺ�เก วสิยาธาระ 
ใน �เปตฺวา  อาจมนอุทกาวเสสำ อวตุตกมัมะใน �เปตฺวา  ภาชเน วสิยาธาระใน  
�เปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิกฺขม ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔. ปจฺฉา  วนิยธโร  ตตฺถ  ปวฏฺิโ�  ตำ  อุทกำ  ทสฺิวา  นิกฺขมตฺิวา  อติรำ  ปจฺุฉิ  “อาวโุส  ตยา  

อุทกำ  �ปิตนฺต ิฯ

 ปจฺฉา  วนิยธโร  ตตฺถ  (อุทกโกฏฺ�เก)  ปวฏฺิโ�  ตำ  อุทกำ  ทสฺิวา  นิกฺขมตฺิวา  อติรำ  (ธมฺมกถกิำ)  
ปจฺุฉ ิ “อาวโุส  ตยา  อุทกำ  �ปิตนฺต ิฯ

 วินยธโร อ.พระวนิยัธร  ปวิฏฺโ� เขา้ไปแลว้  ตตถฺ  (อทุกโกฏฺ�เก) ทีซุ่้มแหง่นำ้านัน้  
ปจฉฺา ในภายหลงั  ทิสวฺา เหน็แลว้  ต ํ  อทุก ํ ซึง่นำ้านัน้  นิกฺขมิตวฺา ออกไปแลว้  
ปจุฉิฺ ถามแลว้  อิตร ํ (ธมมฺกถิก)ํ ซึง่พระธรรมกถกึนอกน้ี  อิติ วา่  “อาวโุส ดกู่อน
ทา่นผูม้อีาย ุ อทุก ํอ.นำ้า  ตยา อนัทา่น  �ปิต ํตัง้ไวแ้ลว้หรอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระวนิยัธรเขา้ไปทีซุ่้มนำ้านัน้ทหีลงั เหน็นำ้านัน้แลว้ออกมา สอบถามกบัพระธรรมกถกึ
นอกน้ีวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุทา่นตัง้นำ้าทิง้ไวห้รอื?”

 วนิยธโร สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปจฺฉา กาลสตัตมใีน ปวฏฺิโ�  
ตตฺถ วเิสสนะของ อุทกโกฏฺ�เกๆ วสิยาธาระใน ปวฏฺิโ�ๆ วเิสสนะของ วนิยธโร  ตำ  
วเิสสนะของ อุทกำๆ  อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิกฺขมตฺิวาๆ ปพุพกาล
กริยิาใน ปจฺุฉิ  อติรำ วเิสสนะของ ธมฺมกถกิำๆ  อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉ ิ “อาวโุส อาลปนะ   
อุทกำ วตุตกมัมะใน �ปิตำๆ  กติบทกมัมวาจก  ตยา อนภหิติกตัตาใน �ปิตำ”  อติศิพัท ์ 
อาการะใน ปจฺุฉิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๕. “อาม  อาวโุสต ิฯ 

 (โส  ธมฺมกถโิก)  “อาม  อาวโุส  (เอวำ)”  อติ ิ (อาห) ฯ

 (โส  ธมมฺกถิโก) อ.พระธรรมกถกึนัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาวโุส ดกู่อนทา่น
ผูม้อีาย ุ อาม ครบั  (เอว)ํ อ.อยา่งนัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระธรรมกถกึนัน้ตอบวา่ “ครบั ทา่นผูม้อีาย”ุ

 โส วเิสสนะของ ธมฺมกถโิกๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาวโุส 
อาลปนะ  อาม สมัปฏจิฉนตัถะ  เอวำ สจัจวาจกลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
๖. “ก ึ ปเนตฺถ  อาปตฺตภิาวำ  น  ชานาสตี ิฯ 

 (โส  วนิยธโร)  “ก ึ ปน  (ตฺวำ)  เอตฺถ  (การเณ)  อาปตฺตภิาวำ  น  ชานาสตี ิ (อาห) ฯ

 (โส  วินยธโร) อ.พระวนิยัธรนัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ปน ก ็ (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  น  
ชานาสิ ยอ่มไมรู่ ้  อาปตติฺภาว ํซึง่ความเป็นแหง่อาบตั ิ เอตถฺ  (การเณ) ในเพราะ
เหตุนัน้  กึ หรอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระวนิยัธรกลา่ววา่ “ทา่นไมท่ราบวา่จะตอ้งอาบตัใินเพราะเหตุน้ีหรอื?”

 โส วเิสสนะของ วนิยธโรๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ปนศพัท ์ 
วากยารมัภโชตกะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน ชานาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ก ึปจุฉนตัถะ   
เอตฺถ วเิสสนะของ การเณๆ นิมติตสตัตมใีน ชานาส ิ  อาปตฺตภิาวำ อวุตตกมัมะใน  
ชานาส ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน ชานาส”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗. “อาม  น  ชานามตี ิฯ

 (ธมฺมกถโิก)  “อาม  (อหำ)  น  ชานามตี ิ (อาห) ฯ

   (ธมมฺกถิโก) อ.พระธรรมกถกึ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาม ครบั  (อห)ํ อ.กระผม  
น  ชานามิ ยอ่มไมท่ราบ”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระธรรมกถกึกลา่ววา่ “ครบั ผมไมท่ราบ”



๕. เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี 5วรรค]

 ธมฺมกถโิก สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาม สมัปฏจิฉนตัถะ  อหำ 
สทุธกตัตาใน ชานามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธะใน ชานาม”ิ  อติศิพัท ์
อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๘. “โหตาวโุส,  เอตฺถ  อาปตฺตตี ิฯ 

  (วนิยธโร)  “โหตุ  อาวโุส  (เอตำ  วตฺถุ),  เอตฺถ  (วตฺถุสฺม)ึ  อาปตฺต ิ (โหต)ิ”  อติ ิ (อาห) ฯ

 (วินยธโร) อ.พระวนิยัธร  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาวโุส ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุ 
(เอต ํ วตถฺ)ุ อ.เรือ่งนัน่  โหต ุจงม,ี  อาปตติฺ อ.อาบตั ิ (โหติ) ยอ่มม ี เอตถฺ  (วตถฺสุมึฺ) 
ในเพราะเรือ่งน้ี”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระวนิยัธรกลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีาย ุเรือ่งนัน้ยกไวเ้ถดิ มอีาบตัใินเพราะเรือ่งน้ี”

 วนิยธโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาวโุส อาลปนะ  เอตำ วเิสสนะ
ของ วตฺถุๆ สทุธกตัตาใน โหตุๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก,  อาปตฺต ิสทุธกตัตาใน โหติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอตฺถ วเิสสนะของ วตฺถุสฺมึๆ  นิมติตสตัตมใีน โหต”ิ  อติศิพัท ์
อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๙. “เตนห ิ ปฏกฺิกรสฺิสาม ิ นนฺต ิ ฯ  

 (ธมฺมกถโิก)  “เตนห ิ (อหำ)  ปฏกฺิกรสฺิสาม ิ นำ  (อาปตฺต)ึ”  อติ ิ (อาห) ฯ 

 (ธมมฺกถิโก) อ.พระธรรมกถกึ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “เตนหิ ถา้อยา่งนัน้  (อห)ํ 
อ.กระผม  ปฏิกฺกริสสฺามิ จกักระทำาคนื  นํ  (อาปตตึฺ) ซึง่อาบตันิัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระธรรมกถกึกลา่ววา่ “ถา้เชน่นัน้ ผมจะทำาคนือาบตันิัน้”

 ธมฺมกถโิก สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “เตนห ิ อุยโยชนตัถะ  อหำ  
สทุธกตัตาใน ปฏกฺิกรสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ อาปตฺตึๆ   
อวตุตกมัมะใน ปฏกฺิกรสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๐. “สเจ  ปน  เต  อาวโุส  อส�ฺจจฺิจ  อสตยิา  กตำ,  นตฺถ ิ อาปตฺตตี ิฯ

 (วนิยธโร)  “สเจ  ปน  เต  อาวโุส  (วตีกฺิกมนำ)  อส�ฺจจฺิจ  อสตยิา  กตำ,  นตฺถ ิ อาปตฺตตี ิ (อาห) ฯ

 (วินยธโร) อ.พระวนิยัธร  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาวโุส ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุ ปน 
ก ็ สเจ ถา้วา่  (วีติกฺกมนํ) อ.วตีกิกมนะ  เต อนัทา่น  อส�จิฺจจฺ ไมจ่งใจแลว้  กต ํ
กระทำาแลว้  อสติยา เพราะความระลกึไมไ่ดไ้ซร,้  อาปตติฺ อ.อาบตั ิ นตถิฺ ยอ่มไมม่”ี  
อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระวนิยัธรกลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีาย ุ กถ็า้ทา่นไมจ่งใจทำาการกา้วลว่งวตีกิกมนะ เพราะ
ความระลกึไมไ่ดไ้ซร ้ไมม่อีาบตั”ิ

 วนิยธโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาวโุส อาลปนะ  ปนศพัท ์ 
วากยารมัภโชตกะ  สเจ ปรกิปัปตัถะ  วตีกฺิกมนำ วตุตกมัมะใน กตำๆ  กติบทกมัมวาจก  
เต อนภหิติกตัตาใน กตำ  อส�ฺจจฺิจ สมานกาลกริยิาใน กตำ  อสตยิา เหตุใน กตำ,  อาปตฺต ิ 
สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ  

 ...............................................................................................................................
๑๑. โส  ตสฺสา  อาปตฺตยิา  อนาปตฺตทิฏฺิ�ิ  อโหส ิฯ 

         โส  (ธมฺมกถโิก)  ตสฺสา  อาปตฺตยิา  อนาปตฺตทิฏฺิ�ิ  อโหส ิฯ 

 โส  (ธมมฺกถิโก) อ.พระธรรมกถกึ  ตสสฺา  อาปตติฺยา  อนาปตติฺทิฏฺ�ิ เป็นผูม้คีวาม
เหน็ในอาบตันิัน้วา่ไมเ่ป็นอาบตั ิ อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้ ฯ

 พระธรรมกถกึไดเ้ป็นผูม้คีวามเหน็ในอาบตันิัน้วา่ไมเ่ป็นอาบตัิ

 โส วเิสสนะของ ธมฺมกถโิกๆ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺสา  
วเิสสนะของ อาปตฺตยิาๆ วสิยาธาระใน อนาปตฺตทิฏฺิ�ิๆ วกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ 

 ...............................................................................................................................
๑๒. วนิยธโรปิ  อตฺตโน  นิสฺสติกานำ  “อยำ  ธมฺมกถโิก  อาปตฺต ึ  อาปชฺชมาโนปิ  น   

ชานาตตี ิ อาโรเจส ิฯ

 วนิยธโรปิ  อตฺตโน  นิสฺสติกานำ  (ภกฺิขนูำ)  “อยำ  ธมฺมกถโิก  อาปตฺต ึ อาปชฺชมาโนปิ  น  ชานาตตี ิ 
อาโรเจส ิฯ



๕. เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี 7วรรค]

 วินยธโรปิ แม ้อ.พระวนิยัธร  อาโรเจสิ บอกแลว้  (ภิกฺขนํู) แก่ภกิษุ ท.  นิสสิฺตกานํ ผู้
เป็นนิสติ  อตตฺโน ของตน  อิติ วา่  “อย ํ ธมมฺกถิโก อ.พระธรรมกถกึน้ี  อาปชชฺมาโนปิ  
แมต้อ้งอยู ่ อาปตตึฺ ซึง่อาบตั ิ น  ชานาติ ยอ่มไมรู่”้  อิติ ดงัน้ี ฯ 

  แมพ้ระวนิยัธรกบ็อกแก่ภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นนิสติของตวัเองวา่ “พระธรรมกถกึน้ี แม้
ตอ้งอาบตัอิยู ่กไ็มรู่ว้า่ตอ้ง”

 อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั วนิยธโรๆ สทุธกตัตาใน อาโรเจสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน นิสฺสติกานำๆ วเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆ สมัปทานใน อาโรเจส ิ 
“อยำ วเิสสนะของ ธมฺมกถโิกๆ สทุธกตัตาใน ชานาติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อาปตฺต ึ 
สมัปาปณุยีกมัมะใน อาปชฺชมาโน  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั อาปชฺชมาโนๆ  
อพัภนัตรกริยิาของ ธมฺมกถโิก  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน ชานาต”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน  
อาโรเจส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๑๓. เต  ตสฺส  นิสฺสติเก  ทสฺิวา  “ตุมฺหากำ  อุปชฺฌาโย  อาปตฺต ึ อาปชฺชตฺิวาปิ  อาปตฺตภิาวำ  

น  ชานาตตี ิ อาหำส ุฯ

 เต  (ภกฺิข)ู  ตสฺส  (ธมฺมกถกิสฺส)  นิสฺสติเก  (ภกฺิข)ู  ทสฺิวา  “ตุมฺหากำ  อุปชฺฌาโย  อาปตฺต ึ  
อาปชฺชตฺิวาปิ  อาปตฺตภิาวำ  น  ชานาตตี ิ อาหำส ุฯ

   เต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  ทิสวฺา เหน็แลว้  (ภิกฺข)ู ซึง่ภกิษุ ท.  นิสสิฺตเก ผู้
เป็นนิสติ  ตสสฺ  (ธมมฺกถิกสสฺ) ของพระธรรมกถกึนัน้  อาหสํ ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่   
“อปุชฌฺาโย อ.พระอุปัชฌาย ์  ตมุหฺาก ํ ของทา่น ท.  อาปชชิฺตวฺาปิ แมต้อ้งแลว้  
อาปตตึฺ ซึง่อาบตั ิ น  ชานาติ ยอ่มไมรู่ ้ อาปตติฺภาว ํซึง่ความเป็นแหง่อาบตั”ิ  อิติ 
ดงัน้ี ฯ

 พวกภกิษุเหลา่นัน้พบเหน็ภกิษุผูเ้ป็นนิสติของพระธรรมกถกึนัน้ กพ็ากนัพดูวา่ “พระ
อุปัชฌายข์องพวกทา่น แมต้อ้งอาบตัแิลว้ กย็งัไมรู่ว้า่ตอ้งอาบตั”ิ

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะ
ของ ธมฺมกถกิสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน นิสฺสติเกๆ วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  อวตุตกมัมะ
ใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาหำส ุ  “อุปชฺฌาโย สทุธกตัตาใน ชานาติๆ  อาขยาต
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บทกตัตุวาจก  ตุมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน อุปชฺฌาโย  อาปตฺต ึ สมัปาปณุยีกมัมะใน  
อาปชฺชตฺิวา  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั อาปชฺชตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ชานาต ิ 
อาปตฺตภิาวำ อวตุตกมัมะใน ชานาต ิ  นศพัท ์ปฏเิสธะใน ชานาต”ิ  อติศิพัท ์อาการะ
ใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
๑๔. เต  คนฺตฺวา  อตฺตโน  อุปชฺฌายสฺส  อาโรเจสุำ ฯ

   เต  (ภกฺิข)ู  คนฺตฺวา  อตฺตโน  อุปชฺฌายสฺส  อาโรเจสุำ ฯ

 เต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  คนฺตวฺา ไปแลว้  อาโรเจสุ ํบอกแลว้  อปุชฌฺายสสฺ 
แก่พระอุปัชฌาย ์ อตตฺโน ของตน ฯ

 พวกภกิษุเหลา่นัน้ กพ็ากนัไปแจง้แก่พระอุปัชฌายข์องตนเอง
 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาโรเจสุำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  คนฺตฺวา  

ปพุพกาลกริยิาใน อาโรเจสุำ  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน อุปชฺฌายสฺสๆ สมัปทานใน  
อาโรเจสุำ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๕. โส  เอวมาห  “อยำ  วนิยธโร  ปพฺุเพ  ‘อนาปตฺตตี ิ วตฺวา  อทิานิ  ‘อาปตฺตตี ิ วทต,ิ   

มสุาวาท ี เอโสต ิฯ 

 โส  (ธมฺมกถโิก)  เอวำ  อาห  “อยำ  วนิยธโร  ปพฺุเพ  ‘อนาปตฺตตี ิ วตฺวา  อทิานิ  ‘อาปตฺตตี ิ วทต,ิ  
มสุาวาท ี (โหต)ิ  เอโส  (วนิยธโร)”  อติ ิฯ

 โส  (ธมมฺกถิโก) อ.พระธรรมกถกึนัน้  อาห กลา่วแลว้  เอว ํอยา่งน้ี  อิติ วา่  “อย ํ 
วินยธโร อ.พระวนิยัธรน้ี  วตวฺา กลา่วแลว้  อิติ วา่  ‘อนาปตติฺ ไมต่อ้งอาบตั’ิ  อิติ 
ดงัน้ี  ปพุเฺพ ในกาลก่อน  วทติ ยอ่มกลา่ว  อิติ วา่  ‘อาปตติฺ ตอ้งอาบตั’ิ  อิติ ดงัน้ี  
อิทานิ ในกาลน้ี,  เอโส  วินยธโร อ.พระวนิยัธรน้ี  มสุาวาที เป็นผูก้ลา่วเทจ็โดยปกต ิ 
(โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระธรรมกถกึนัน้จงึกลา่วอยา่งน้ีวา่ “พระวนิยัธรน้ี กลา่ววา่ ‘ไมต่อ้งอาบตั’ิ ในกาล
ก่อน แต่บดัน้ี มาพดูวา่ ‘ตอ้งอาบตั’ิ พระวนิยัธรนัน่เป็นผูก้ล่าวเทจ็โดยปกต”ิ

 โส วเิสสนะของ ธมฺมกถโิกๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวำ กริยิา-
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วเิสสนะใน อาห  “อยำ วเิสสนะของ วนิยธโรๆ สทุธกตัตาใน วทติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ปพฺุเพ กาลสตัตมใีน วตฺวา  ‘อนาปตฺต ิสมัภาวนาใน อติิๆ  ศพัท ์อาการะ
ใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วทต ิ อทิานิ กาลสตัตมใีน วทต ิ ‘อาปตฺต ิสมัภาวนาใน  
อติิๆ  ศพัท ์ อาการะใน วทต,ิ  เอโส วเิสสนะของ วนิยธโรๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  มสุาวาท ีวกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
๑๖. เต  คนฺตฺวา  “ตุมฺหากำ  อุปชฺฌาโย  มสุาวาทตี ิ กถยสึ ุฯ  

 เต  (ภกฺิข)ู  คนฺตฺวา  “ตุมฺหากำ  อุปชฺฌาโย  มสุาวาท ี (โหต)ิ”  อติ ิ กถยสึ ุฯ

 เต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  คนฺตวฺา ไปแลว้  กถยึส ุกลา่วแลว้  อิติ วา่  “อปุชฌฺาโย  
อ.พระอุปัชฌาย ์  ตมุหฺาก ํ ของทา่น ท.  มสุาวาที เป็นผูก้ลา่วเทจ็โดยปกต ิ  (โหติ) 
ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกภกิษุเหลา่นัน้ พากนัไปพดูวา่ “พระอุปัชฌายข์องพวกทา่นเป็นผูพ้ดูเทจ็โดยปกต”ิ

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน กถยสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  คนฺตฺวา ปพุพกาล- 
กริยิาใน กถยสึ ุ  “อุปชฺฌาโย สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตุมฺหากำ  
สามสีมัพนัธะใน อุปชฺฌาโย  มสุาวาท ี วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน  
กถยสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
๑๗. เต  เอวำ  อ�ฺ�ม�ฺ�ำ  กลหำ  วฑฺฒยสึ ุฯ  

 เต  (ภกฺิข)ู  เอวำ  อ�ฺ�ม�ฺ�ำ  กลหำ  วฑฺฒยสึ ุฯ

 เต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  กลห ํ ยงัความทะเลาะ  วฑฒฺยึส ุ ใหเ้จรญิแลว้   
อ�ฺ�ม�ฺ�ํ กะกนัและกนั  เอว ํอยา่งน้ี ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้ ทำาความทะเลาะกนัและกนัใหม้ากขึน้อยา่งน้ี

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  เหตุกตัตาใน วฑฺฒยสึุๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  เอวำ  
กริยิาวเิสสนะใน วฑฺฒยสึ ุ อ�ฺ�ม�ฺ�ำ อกถติกมัมะใน วฑฺฒยสึ ุ กลหำ การติกมัมะใน 
วฑฺฒยสึ ุฯ
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๑๘. ตโต  วนิยธโร  โอกาสำ  ลภตฺิวา  ธมฺมกถกิสฺส  อาปตฺตยิา  อทสฺสเน  อุกฺเขปนียกมฺมำ  
อกาส ิฯ  

 ตโต ในลำาดบันัน้  วินยธโร อ.พระวนิยัธร  ลภิตวฺา ไดแ้ลว้  โอกาส ํซึง่โอกาส  อกาสิ  
ไดก้ระทำาแลว้  อกฺุเขปนียกมมฺ ํ ซึง่อุกเขปนียกรรม  อทสสฺเน ในเพราะการไมเ่หน็  
อาปตติฺยา ซึง่อาบตั ิ ธมมฺกถิกสสฺ แก่พระธรรมกถกึ ฯ

 ลำาดบันัน้ พระวนิยัธรไดโ้อกาสไดท้ำาอุกเขปนียกรรมในเพราะการไมเ่หน็อาบตัแิก่พระ
ธรรมกถกึ 

 ตโต กาลสตัตม ี  วนิยธโร สทุธกตัตาใน อกาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โอกาสำ  
อวตุตกมัมะใน ลภตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อกาส ิ  ธมฺมกถกิสฺส สมัปทานใน อกาส ิ  
อาปตฺตยิา ฉฏัฐอีวตุตกมัมะใน อทสฺสเนๆ นิมติตสตัตมใีน อกาส ิ  อุกฺเขปนียกมฺมำ  
อวตุตกมัมะใน อกาส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๙. ตโต  ปฏฺ�าย  เตสำ  ปจฺจยทายกา  อุปฏฺ�ากาปิ  เทฺว  โกฏฺ�าสา  อเหสุำ ฯ

 ตโต  (กาลโต)  ปฏฺ�าย  เตสำ  (ภกฺิขนูำ)  ปจฺจยทายกา  อุปฏฺ�ากาปิ  เทฺว  โกฏฺ�าสา  อเหสุำ ฯ

 อปุฏฺ�ากาปิ แม ้อ.อุปัฏฐาก ท.  ปจจฺยทายกา ผูถ้วายซึง่ปัจจยั  เตส ํ (ภิกฺขนํู) ของ
ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  โกฏฺ�าสา เป็นสว่น ท.  เทวฺ สอง  อเหสุ ํ ไดเ้ป็นแลว้  ปฏฺ�าย 
จำาเดมิ  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนัน้ ฯ

 ตัง้แต่นัน้มา แมอุ้ปัฏฐากผูถ้วายปัจจยัของพวกภกิษุเหลา่นัน้ กไ็ดแ้ตกเป็นสองฝ่าย

 ปจฺจยทายกา วเิสสนะของ อุปฏฺ�ากา  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั อุปฏฺ�ากาๆ  
สทุธกตัตาใน อเหสุำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตโต วเิสสนะของ กาลโตๆ อปาทาน
ใน ปฏฺ�ายๆ กริยิาวเิสสนะใน อเหสุำ  เตสำ วเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆ สามสีมัพนัธะใน  
อุปฏฺ�ากา เทฺว วเิสสนะของ  โกฏฺ�าสาๆ วกิตกิตัตาใน อเหสุำ ฯ      

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๐.   โอวาทปฏคฺิคาหกิา  ภกฺิขนิุโยปิ  อารกฺขเทวตาปิ  ตาสำ  สนฺทฏฺิ�สมฺภตฺตา  อากาสฏฺ�-
เทวตาปิ  ยาว  พฺรหฺมโลกาปิ  สพฺเพ  ปถุุชฺชนา  เทฺว  ปกฺขา  อเหสุำ ฯ 

 ภิกฺขนิุโยปิ อ.ภกิษุณ ีท.  โอวาทปฏิคคฺาหิกา ผูร้บัซึง่โอวาทบา้ง  อารกฺขเทวตาปิ 
อ.เทวดาอารกัษ ์ท. บา้ง  อากาสฏฺ�เทวตาปิ อ.เทวดาผูด้ำารงอยูท่ีอ่ากาศ  สนฺทิฏฺ�-
สมภฺตตฺา ผูส้นิทสนมกนัและผูภ้กัดต่ีอกนั  ตาส ํ (เทวตานํ) แหง่เทวดา ท. เหลา่นัน้ 
บา้ง  ปถุชุชฺนา อ.ปถุุชน ท.  สพเฺพ ทัง้ปวง  ยาว เพยีงใด  พรฺหมฺโลกาปิ แต่พรหม
โลกบา้ง  ปกฺขา เป็นฝ่าย  เทวฺ สอง  อเหสุ ํไดเ้ป็นแลว้ ฯ

  พวกภกิษุณผีูร้บัโอวาทบา้ง พวกอารกัขเทวดาบา้ง พวกอากาสฏัฐเทวดาทีส่นิทสนม
และภกัดต่ีอพวกเทวดาเหลา่นัน้บา้ง ปถุุชนทัง้หมดจนถงึพรหมโลกบา้ง ไดเ้ป็น ๒ 
ฝ่าย 

 อปิ สีศ่พัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั ภกฺิขนิุโย  อารกฺขเทวตา  อากาสฏฺ�เทวตา และ 
พฺรหฺมโลกา  ภกฺิขนิุโย กด็ ี  อารกฺขเทวตา กด็ ี  อากาสฏฺ�เทวตา กด็ ี  ปถุุชฺชนา กด็ ี 
สทุธกตัตาใน อเหสุำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โอวาทปฏคฺิคาหกิา วเิสสนะของ  
ภกฺิขนิุโย  ตาสำ วเิสสนะของ เทวตานำๆ สามสีมัพนัธะใน สนฺทฏฺิ�สมฺภตฺตาๆ วเิสสนะ
ของ อากาสฏฺ�เทวตา  ยาวศพัท ์วเิสสนะของ ปถุุชฺชนา  พฺรหฺมโลกา อปาทานใน ยาว  
เทฺว วเิสสนะของ ปกฺขาๆ วกิตกิตัตาใน อเหสุำ ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๑. ยาว  อกนิฏฺ�ภวนา  ปน  เอกนินฺนาทำ  โกลาหลำ  อคมาส ิฯ

 ปน ก ็  โกลาหล ํ อ.ความโกลาหล  เอกนินฺนาท ํ อนัมเีสยีงบนัลอืเป็นอนัเดยีวกนั   
อคมาสิ ไดไ้ปแลว้  ยาว เพยีงใด  อกนิฏฺ�ภวนา แต่ภพชือ่วา่อกนิฏฐะ ฯ

 กเ็สยีงโกลาหลเป็นอนัเดยีวกนัไดไ้ปถงึอกนิฏฐภพ

 ปนศพัท ์ วากยารมัภโชตกะ  เอกนินฺนาทำ วเิสสนะของ โกลาหลำๆ  สทุธกตัตาใน  
อคมาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยาวศพัท ์กริยิาวเิสสนะใน อคมาส ิ  อกนิฏฺ�ภวนา  
อปาทานใน ยาว ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๒. อเถโก  ภกฺิข ุ ตถาคตำ  อุปสงฺกมตฺิวา  อุกฺเขปกานำ  “ธมฺมเิกเนวายำ  กมฺเมน  อุกฺขตฺิโตต ิ  
ลทฺธ ึ  อุกฺขตฺิตานุวตฺตกานำ  “อธมฺมเิกน  กมฺเมน  อุกฺขตฺิโตต ิ  ลทฺธ ึ  อุกฺเขปเกห ิ  
วารยิมานานำปิ  จ  เตสำ  ตำ  อนุปรวิาเรตฺวา  วจิรณภาวำ  อาโรเจส ิฯ

 อถ  เอโก  ภกฺิข ุ ตถาคตำ  อุปสงฺกมตฺิวา  อุกฺเขปกานำ  (ภกฺิขนูำ)  “(สงฺเฆน)  ธมฺมเิกน  เอว  อยำ   
(ธมฺมกถโิก)  กมฺเมน  อุกฺขตฺิโตต ิ ลทฺธ ึ (จ)  (สงฺเฆน)  อุกฺขตฺิตานุวตฺตกานำ  (ภกฺิขนูำ)  “(สงฺเฆน   
อมฺหากำ  อุปชฺฌาโย)  อธมฺมเิกน  กมฺเมน  อุกฺขตฺิโตต ิ  ลทฺธ ึ  (จ)  อุกฺเขปเกห ิ  (ภกฺิขหู)ิ   
วารยิมานานำปิ  จ  เตสำ  (ภกฺิขนูำ)  ตำ  (ธมฺมกถกิำ)  อนุปรวิาเรตฺวา  วจิรณภาวำ  อาโรเจส ิฯ  

 อถ ครัง้นัน้  ภิกฺข ุอ.ภกิษุ  เอโก รปูหน่ึง  อปุสงฺกมิตวฺา เขา้ไปเฝ้าแลว้  ตถาคต ํ
ซึง่พระตถาคต  อาโรเจสิ กราบทลูแลว้  ลทธึฺ ซึง่ลทัธ ิ อกฺุเขปกานํ  (ภิกฺขนํู) ของ
ภกิษุ ท. ผูย้กวตัร  อิติ วา่  “อย ํ (ธมมฺกถิโก) อ.พระธรรมกถกึน้ี  (สงฺเฆน) อนัสงฆ ์  
อกฺุขิตโฺต ยกวตัรแลว้  กมเฺมน ดว้ยกรรม  ธมมิฺเกน  เอว อนัประกอบแลว้ดว้ยธรรม
นัน่เทยีว”  อิติ ดงัน้ี  จ ดว้ย  ลทธึฺ ซึง่ลทัธ ิ (สงฺเฆน)  อกฺุขิตตฺานุวตตฺกานํ  (ภิกฺขนํู)  
ของภกิษุ ท. ผูป้ระพฤตติามซึง่พระธรรมกถกึผูอ้นัสงฆย์กวตัรแลว้  อิติ วา่   
“(อปุชฌฺาโย)อ.พระอุปัชฌาย ์  (อมหฺาก)ํ ของเรา ท.  (สงฺเฆน) อนัสงฆ ์  อกฺุขิตโฺต  
ยกวตัรแลว้  กมเฺมน ดว้ยกรรม  อธมมิฺเกน อนัไมป่ระกอบแลว้ดว้ยธรรม”  อิติ ดงัน้ี   
จ ดว้ย  อกฺุเขปเกหิ  (ภิกฺขหิู)  วาริยมานานํปิ  จ  เตส ํ (ภิกฺขนํู)  ต ํ (ธมมฺกถิก)ํ   
อนุปริวาเรตวฺา  วิจรณภาว ํ ซึง่ความเป็นคอือนัตามแวดลอ้ม ซึง่พระธรรมกถกึนัน้ 
แหง่ภกิษุ ท. เหลา่นัน้ แมผู้อ้นัภกิษุ ท. ผูย้กวตัร หา้มอยู ่ดว้ย ฯ

 ทนีัน้ พระภกิษุรปูหน่ึงเขา้ไปเฝ้�พระตถาคต กราบทลูลทัธขิองพวกภกิษุผูท้ำาการ
ยกวตัรวา่ “พระธรรมกถกึน้ี ถกูสงฆย์กวตัรดว้ยกรรมทีช่อบธรรมแลว้” ลทัธขิองพวก
ภกิษุผูป้ระพฤตติามพระธรรมกถกึทีถ่กูสงฆย์กวตัรแลว้วา่ “พระอุปัชฌายข์องพวกเรา 
ถกูสงฆย์กวตัรดว้ยกรรมทีไ่มช่อบธรรม” และความเป็นคอือนัเทีย่วตามแวดลอ้มพระ
ธรรมกถกึแหง่ภกิษุเหลา่นัน้ แมจ้ะถกูพวกภกิษุผูท้ำาการยกวตัรหา้มปรามอยู่

 อถ กาลสตัตม ี  เอโก วเิสสนะของ ภกฺิขุๆ  สทุธกตัตาใน อาโรเจสิๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  ตถาคตำ อวตุตกมัมะใน อุปสงฺกมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาโรเจส ิ  
อุกฺเขปกานำ วเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆ สามสีมัพนัธะใน ลทฺธ ึ “อยำ วเิสสนะของ ธมฺมกถโิกๆ  
วตุตกมัมะใน อุกฺขตฺิโตๆ กติบทกมัมวาจก  สงฺเฆน อนภหิติกตัตาใน อุกฺขตฺิโต   
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เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ธมฺมเิกนๆวเิสสนะของ กมฺเมนๆ กรณะใน อุกฺขตฺิโต”   
อติศิพัท ์สรปูะใน ลทฺธึๆ  อวตุตกมัมะใน อาโรเจส ิ สงฺเฆน อนภหิติกตัตาใน อุกฺขตฺิต-  
อุกฺขตฺิตานุวตฺตกานำ วเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆสามสีมัพนัธะใน ลทฺธ ึ “อุปชฺฌาโย วตุตกมัมะ 
ใน อุกฺขตฺิโตๆ กติบทกมัมวาจก  สงฺเฆน อนภหิติกตัตาใน อุกฺขตฺิโต  อมฺหากำ สาม-ี 
สมัพนัธะใน อุปชฺฌาโย  อธมฺมเิกน วเิสสนะของ กมฺเมนๆ กรณะใน อุกฺขตฺิโต”  อติศิพัท ์ 
สรปูะใน ลทฺธ ึ อุกฺเขปเกห ิวเิสสนะของ ภกฺิขหูิๆ  อนภหิติกตัตาใน วารยิมานานำ  อปิ-
ศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั วารยิมานานำๆ กด็ ี  เตสำ กด็ ี วเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆ สาม-ี 
สมัพนัะใน วจิรณ-  ตำ วเิสสนะของ ธมฺมกถกิำๆ  อวตุตกมัมะใน อนุปรวิาเรตฺวาๆ  
สมานกาลกริยิาใน วจิรณ-  วจิรณภาวำ อวตุตกมัมะใน อาโรเจส ิ จศพัท ์ปทสมจุจยตัถะ 
เขา้กบั อุกฺเขปกานำ  “ธมฺมเิกเนวายำ  กมฺเมน  อุกฺขตฺิโตต ิ ลทฺธ,ึ  อุกฺขตฺิตานุวตฺตกานำ  
“อธมฺมเิกน  กมฺเมน  อุกฺขตฺิโตต ิ ลทฺธ ึและ อุกฺเขปเกห ิ วารยิมานานำปิ  เตสำ  ตำ  อนุปร-ิ
วาเรตฺวา  วจิรณภาวำ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๓. ภควา  “สมคฺคา  กริ  โหนฺตตู ิ เทฺว  วาเร  เปเสตฺวา  “น  อจฺิฉนฺต ิ ภนฺเต  สมคฺคา   

ภวตุินฺต ิ  สตฺุวา  ตตยิวาเร  “ภนฺิโน  ภกฺิขสุงฺโฆ,  ภนฺิโน  ภกฺิขสุงโฆต ิ สตฺุวา  เตสำ   
สนฺตกิำ  คนฺตฺวา,  อุกฺเขปกานำ  อุกฺเขปเน  อติเรส�ฺจ  อาปตฺตยิา  อทสฺสเน  อาทนีวำ   
กเถตฺวา  ปนุ  เตสำ  ตตฺเถว  เอกสมีายำ  อุโปสถาทนิี  อนุชานิตฺวา  ภตฺตคฺคาทสี ุ  
ภณฺฑนชาตานำ  “อาสนนฺตรกิาย  นิสทีติพฺพนฺต ิ  ภตฺตคฺเค  วตฺตำ  ป�ฺ�าเปตฺวา   
“อทิานิปิ  ภณฺฑนชาตา  วหิรนฺตตี ิ สตฺุวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  “อลำ  ภกฺิขเว  มา  ภณฺฑนนฺต-ิ 
อาทนิี  วตฺวา  “ภกฺิขเว  ภณฺฑนกลหวคฺิคหววิาทา  นาเมเต  อนตฺถการกา,  กลหำ   
นิสฺสาย  ห ิ  ลฏุกกิาปิ  สกุณกิา  หตฺถนิาคำ  ชวีติกฺขยำ  ปาเปสตี ิ  ลฏุกกิชาตกำ   
กเถตฺวา  “ภกฺิขเว  สมคฺคา  โหถ  มา  ววิทถ;  ววิาทำ  นิสฺสาย  ห ิ อเนกสหสฺสวฏฺฏกาปิ  
ชวีติกฺขยำ  ปตฺตาต ิ วฏฺฏกชาตกำ  กเถส ิฯ 

  ภควา  “(ภกฺิข)ู  สมคฺคา  กริ  โหนฺตตู ิ  เทฺว  วาเร  (โอวาทำ)  เปเสตฺวา  “(ภกฺิข)ู  น  อจฺิฉนฺต ิ  
ภนฺเต  สมคฺคา  ภวตุินฺต ิ สตฺุวา  ตตยิวาเร  “ภนฺิโน  ภกฺิขสุงฺโฆ,  ภนฺิโน  ภกฺิขสุงโฆต ิ สตฺุวา  เตสำ   
(ภกฺิขนูำ)  สนฺตกิำ  คนฺตฺวา  อุกฺเขปกานำ  (ภกฺิขนูำ)  อุกฺเขปเน  อติเรสำ  จ  (ภกฺิขนูำ)  อาปตฺตยิา  
อทสฺสเน  อาทนีวำ  กเถตฺวา  ปนุ  เตสำ  (ภกฺิขนูำ)  ตตฺถ  (โฆสติาราเม)  เอว  เอกสมีายำ  อุโปสถาทนิี  
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(กมฺมานิ)  อนุชานิตฺวา  ภตฺตคฺคาทสี ุ (��เนส)ุ  ภณฺฑนชาตานำ  (ภกฺิขนูำ)  “(ภกฺิขหู ิ อาสนนฺตรกิาย   
(ปาฬยิา)  นิสทีติพฺพนฺต ิ ภตฺตคฺเค  วตฺตำ  ป�ฺ�าเปตฺวา  “(ภกฺิข)ู  อทิานิปิ  ภณฺฑนชาตา  (หตฺุวา)   
วหิรนฺตตี ิ สตฺุวา  ตตฺถ  (�าเน)  คนฺตฺวา  “อลำ  ภกฺิขเว  (ตุมฺเห)  มา  ภณฺฑนำ  (อกรตฺิถ)”  อติอิาทนิี   
(วจนานิ)  วตฺวา  “ภกฺิขเว  ภณฺฑนกลหวคฺิคหววิาทา  นาม  เอเต  อนตฺถการกา  (โหนฺต)ิ,  กลหำ   
นิสฺสาย  ห ิ ลฏุกกิาปิ  สกุณกิา  หตฺถนิาคำ  ชวีติกฺขยำ  ปาเปสตี ิ ลฏุกกิชาตกำ  กเถตฺวา  “ภกฺิขเว   
(ตุมฺเห)  สมคฺคา  โหถ  (ตุมฺเห)  มา  ววิทถ;  ววิาทำ  นิสฺสาย  ห ิ อเนกสหสฺสวฏฺฏกาปิ  ชวีติกฺขยำ  
ปตฺตาต ิ วฏฺฏกชาตกำ  กเถส ิฯ

 ภควา อ.พระผูม้พีระภาค  เปเสตวฺา ทรงสง่ไปแลว้  (โอวาท)ํ ซึง่พระโอวาท  วาเร 
สิน้วาระ ท.  เทวฺ สอง  อิติ วา่  “กิร ไดย้นิวา่  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท.  สมคคฺา เป็นผูพ้รอ้ม
เพรยีงกนั  โหนฺต ุจงเป็น”  อิติ ดงัน้ี  สตุวฺา ฟังแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ู้
เจรญิ  ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท.  น  อิจฉฺนฺติ ยอ่มไมป่รารถนา  สมคคฺา  ภวิตุ ํเพือ่อนั- เป็นผู้
พรอ้มเพรยีงกนั -เป็น”  อิติ ดงัน้ี  สตุวฺา ทรงสดบัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขสุงฺโฆ อ.หมูแ่หง่
ภกิษุ  ภินฺโน แตกแลว้  ภิกฺขสุงฺโฆ อ.หมูแ่หง่ภกิษุ  ภินฺโน แตกแลว้”  อิติ ดงัน้ี  ตติย-
วาเร ในวาระที ่๓  คนฺตวฺา เสดจ็ไปแลว้  สนฺติก ํสูส่ำานกั  เตส ํ (ภิกฺขนํู) ของภกิษุ ท. 
เหลา่นัน้  กเถตวฺา ตรสัแลว้  อาทีนว ํซึง่โทษ  อกฺุเขปเน ในการยกวตัร  อกฺุเขปกานํ   
(ภิกฺขนํู) แหง่ภกิษุ ท. ผูย้กวตัร  จ ดว้ย  อทสสฺเน ในเพราะการไมเ่หน็  อาปตติฺยา  
ซึง่อาบตั ิ อิตเรส ํ (ภิกฺขนํู) แหง่ภกิษุ ท. นอกน้ี  จ ดว้ย  อนุชานิตวฺา ทรงอนุญาตแลว้   
กมมฺานิ ซึง่กรรม ท.  อโุปสถาทีนิ มอุีโบสถเป็นตน้  เอกสีมาย ํ ในสมีาเดยีวกนั  
ตตถฺ  เอว  (โฆสิตาราเม) ในโฆสติารามนัน้นัน่เทยีว  เตส ํ  (ภิกฺขนํู) แก่ภกิษุ ท. 
เหลา่นัน้  ป�ฺ�าเปตวฺา ทรงบญัญตัแิลว้  วตตฺ ํซึง่วตัร  ภตตฺคเฺค ในโรงฉนั  อิติ วา่   
“ภิกฺขหิู อนัภกิษุ ท.  นิสีทิตพพฺ ํพงึนัง่  อาสนนฺตริกาย (ปาฬิยา) ในแถว อนัไมม่ี
ระหวา่งคัน่แหง่อาสนะ”  อิติ ดงัน้ี  ภณฺฑนชาตานํ  (ภิกฺขนํู) แก่ภกิษุ ท. ผูมักีารแตกรา้ว
เกดิแลว้  ภตตฺคคฺาทีส ุ (�าเนส)ุ ในที ่ท. มโีรงฉนัเป็นตน้  สตุวฺา ทรงสดบัแลว้  อิติ วา่   
“อิทานิปิ แมใ้นกาลน้ี  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท.  ภณฺฑนชาตา เป็นผูม้คีวามแตกรา้วเกดิ
แลว้  (หตุวฺา) เป็นแลว้  วิหรนฺติ ยอ่มอยู”่  อิติ ดงัน้ี  คนฺตวฺา ไปแลว้  ตตถฺ  (�าเน) 
ในทีน่ัน้  วตวฺา ตรสัแลว้  (วจนานิ) ซึง่พระดำารสั ท.  อิติอาทีนิ มวีา่  “ภิกฺขเว ดกู่อน
ภกิษุ ท.  อล ํอ.อยา่เลย,  (ตมุเฺห) อ.เธอ ท.  มา  (อกริตถฺ) อยา่ไดก้ระทำาแลว้  ภณฺฑนํ  
ซึง่ความแตกรา้ว”  อิติอาทีนิ ดงัน้ีเป็นตน้  กเถตวฺา ตรสัแลว้  ลฏุกิกชาตก ํซึง่ลฏุกกิ- 
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ชาดก  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  เอเต  ภณฺฑนกลหวิคคฺหวิวาทา  นาม 
ชือ่ อ.ความแตกรา้ว การทะเลาะ การแก่งแยง่ และการววิาท ท. เหลา่นัน่  อนตถฺ- 
การกา เป็นสิง่กระทำาซึง่ความฉบิหายมใิชป่ระโยชน์  (โหนฺติ) ยอ่มเป็น,  หิ ก ็ สกณิุกา  
อ.นางนก  ลฏุกิกาปิ แมช้ือ่วา่ลฏุกกิา  นิสสฺาย อาศยัแลว้  กลห ํ ซึง่การทะเลาะ   
หตถิฺนาค ํยงัชา้งตวัประเสรฐิ  ปาเปสิ ใหถ้งึแลว้  ชีวิตกฺขย ํซึง่ความสิน้ไปแหง่ชวีติ”  
อิติ ดงัน้ี  กเถสิ ตรสัแลว้  วฏฺฏกชาตก ํซึง่วฏัฏกชาดก  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ 
ท.  (ตมุเฺห) อ.เธอ ท.  สมคคฺา เป็นผูพ้รอ้มเพรยีงกนั  โหถ จงเป็น  (ตมุเฺห) อ.เธอ ท.  
มา  วิวทถ จงอยา่ววิาทกนั,   หิ เพราะวา่  อเนกสหสสฺวฏฺฏกาปิ  แม ้อ.นกกระจาบ
ตวัมพีนัมใิชห่น่ึง  นิสสฺาย อาศยัแลว้  วิวาท ํ ซึง่ความววิาทกนั  ปตตฺา ถงึแลว้   
ชีวิตกฺขย ํซึง่ความสิน้ไปแหง่ชวีติ”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

  พระผูม้พีระภาคทรงสง่พระโอวาทไป ๒ ครัง้วา่ “ไดย้นิวา่ พวกภกิษุจงสามคัคกีนั” 
ทรงสดบัวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พวกภกิษุไมป่ระสงคจ์ะสามคัคกีนั” ในครัง้ที ่ ๓ 
ทรงสดบัวา่ “ภกิษุสงฆแ์ตกแลว้ ภกิษุสงฆแ์ตกแลว้” เสดจ็ไปยงัสำานกัของภกิษุเหลา่
นัน้ ตรสัโทษในเพราะการยกวตัรของภกิษุกลุม่ผูย้กวตัร และโทษในเพราะการไมเ่หน็
อาบตัขิองภกิษุกลุม่พระธรรมกถกึนอกน้ี ทรงอนุญาตกรรมทัง้หลายมอุีโบสถกรรม
ในสมีาเดยีวกนัทีโ่ฆสติารามนัน้นัน่แหละ แก่ภกิษุทัง้หลายเหล่านัน้ ทรงบญัญตัขิอ้
วตัรในหอฉนัแก่ภกิษุทัง้หลาย ผูเ้กดิความแตกรา้วกนัในทีท่ ัง้หลายมหีอฉนัเป็นตน้
วา่ “ภกิษุทัง้หลายพงึนัง่ในแถวตดิกนัทีไ่มม่อีาสนะคัน่” ทรงสดบัวา่ “แมใ้นบดัน้ี พวก
ภกิษุกย็งัเกดิความแตกรา้วกนัอยู”่ เสดจ็ไปในทีน่ัน้ ตรสัพระดำารสัเป็นตน้วา่ “ภกิษุทัง้
หลาย อยา่เลย พวกเธออยา่ทำาการแตกรา้วกนัเลย” ตรสัลฏุกกิชาดกวา่ “ดกู่อนภกิษุ
ทัง้หลาย ธรรมดาวา่ความแตกรา้ว การทะเลาะ การแก่งแยง่ และการววิาทเหลา่นัน่ 
เป็นสิง่ทำาความฉบิหายมใิชป่ระโยชน์เลย, กน็างนกลฏุกกิาอาศยัการทะเลาะ ทำาให้
ชา้งตวัประเสรฐิถงึความสิน้ชวีติไป” แลว้ตรสัวฏัฏกชาดกวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอ
จงเป็นผูส้ามคัคกีนั อยา่ววิาทกนัเลย เพราะวา่ แมน้กกระจาบหลายพนัตวัอาศยัการ
ววิาทกนั ยงัถงึความสิน้ชวีติ”

 ภควา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “กริศพัท ์ อนุสสวนตัถะ  ภกฺิข ู 
สทุธกตัตา ใน โหนฺตุๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  สมคฺคา วกิตกิตัตาใน โหนฺตุ”  อติศิพัท ์ 
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อาการะใน เปเสตฺวา  เทฺว วเิสสนะของ วาเรๆ อจัจนัตสงัโยคะใน เปเสตฺวา  โอวาทำ  
อวตุตกมัมะใน เปเสตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน สตฺุวา  “ภนฺเต อาลปนะ  ภกฺิข ูสทุธกตัตา
ใน อจฺิฉนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธะใน อจฺิฉนฺต ิ สมคฺคา วกิตกิตัตา 
ใน ภวตุิำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน อจฺิฉนฺต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิา 
ใน สตฺุวา  ตตยิวาเร กาลสตัตมใีน สตฺุวา  “ภกฺิขสุงฺโฆ สทุธกตัตาใน ภนฺิโนๆ กติบท- 
กตัตุวาจก,  ภกฺิขสุงฺโฆ สทุธกตัตาใน ภนฺิโนๆ กติบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์ อาการะ 
ใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา  เตสำ วเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆ สามสีมัพนัธะ
ใน สนฺตกิำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กเถตฺวา  อุกฺเขปกานำ  
วเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆ สามสีมัพนัธะใน อุกฺเขปเนๆ นิมติตสตัตมใีน อาทนีวำ  อติเรสำ 
วเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆ สามสีมัพนัธะใน อทสฺสเน  จศพัทป์ทสมจุจยตัถะเขา้กบั  
อุกฺเขปกานำ  อุกฺเขปเน และอติเรสำ  อาปตฺตยิา อทสฺสเน อาปตฺตยิา ฉฏัฐอีวตุตกมัมะ 
ใน อทสฺสเนๆ นิมติตสตัตมใีน อาทนีวำๆ  อวตุตกมัมะใน กเถตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิา 
ใน อนุชานิตฺวา  ปนุ กริยิาวเิสสนะใน อนุชานิตฺวา  เตสำ วเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆ สมัปทาน
ใน อนุชานิตฺวา  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ตตฺถๆ วเิสสนะของ โฆสติาราเมๆ  
วสิยาธาระใน เอกสมีายำๆ  วสิยาธาระใน กมฺมานิ  อุโปสถาทนิี วเิสสนะของ กมฺมานิๆ  
อวตุตกมัมะใน อนุชานิตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ป�ฺ�าเปตฺวา  ภตฺตคฺคาทสี ุวเิสสนะ 
ของ �าเนสุๆ  วสิยาธาระใน ป�ฺ�าเปตฺวา  ภณฺฑนชาตานำ วเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆ 
สมัปทานใน ป�ฺ�าเปตฺวา  “ภกฺิขหู ิ อนภหิติกตัตาใน นิสทีติพฺพำๆ  กติบทภาววาจก  
อาสนนฺตรกิาย วเิสสนะของ ปาฬยิาๆ วสิยาธาระใน นิสทีติพฺพำ”  อติศิพัท ์ อาการะ 
ใน ป�ฺ�าเปตฺวา  ภตฺตคฺเค วสิยาธาระใน ป�ฺ�าเปตฺวา  วตฺตำ อวตุตกมัมะใน  
ป�ฺ�าเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน สตฺุวา  “ภกฺิข ูสทุธกตัตาใน วหิรนฺติๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั อทิานิๆ กาลสตัตมใีน วหิรนฺต ิ ภณฺฑนชาตา   
วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ สมานกาลกริยิาใน วหิรนฺต”ิ อติศิพัท ์ อาการะใน สตฺุวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา  ตตฺถ วเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน คนฺตฺวาๆ ปพุพ-
กาลกริยิาใน วตฺวา  “ภกฺิขเว อาลปนะ  อลำ ปฏเิสธลงิคตัถะ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน  
อกรตฺิถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์ปฏเิสธะใน อกรตฺิถ  ภณฺฑนำ อวตุตกมัมะใน 
อกรตฺิถ”  อติศิพัท ์สรปูะใน อาทนิี  วจนานิ  อาทนิี วเิสสนะของ วจนานิๆ อวตุตกมัมะ
ใน วตฺวา  ๆ  ปพุพกาลกริยิาใน กเถตฺวา  “ภกฺิขเว อาลปนะ  เอเต วเิสสนะของ ภณฺฑน-
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กลหวคฺิคหววิาทา  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั ภณฺฑนกลหวคฺิคหววิาทาๆ สทุธ-
กตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อนตฺถการกา วกิตกิตัตาใน โหนฺต,ิ  หศิพัท ์
เหตุโชตกะ  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั ลฏุกกิาๆ สญัญาวเิสสนะของ สกุณกิาๆ  
เหตุกตัตาใน ปาเปสิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  กลหำ อวตุตกมัมะใน นิสฺสายๆ ปพุพ-
กาลกริยิาใน ปาเปส ิ  หตฺถนิาคำ การติกมัมะใน ปาเปส ิ  ชวีติกฺขยำ สมัปาปณุยีกมัมะ 
ใน ปาเปส”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน ลฏุกกิชาตกำๆ  อวตุตกมัมะใน กเถตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิา
ใน กเถส ิ “ภกฺิขเว อาลปนะ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน โหถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  สมคฺคา  
วกิตกิตัตาใน โหถ,  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน ววิทถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์
ปฏเิสธะใน ววิทถ,  หศิพัท ์ วากยารมัภโชตกะ  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั อเนก-
สหสฺสวฏฺฏกาๆ สทุธกตัตาใน ปตฺตาๆ กติบทกตัตุวาจก  ววิาทำ อวตุตกมัมะใน  
นิสฺสายๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปตฺตา  ชวีติกฺขยำ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปตฺตา”  อติศิพัท ์ 
สรปูะใน วฏฺฏกชาตกำๆ  อวตุตกมัมะใน กเถส ิฯ   

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๔. เอวำปิ  เตส ุ  วจนำ  อนาทยินฺเตส,ุ  อ�ฺ�ตเรน  ธมฺมวาทนิา  ตถาคตสฺส  วเิหสำ  

อนิจฺฉนฺเตน  “อาคเมตุ  ภนฺเต  ภควา  ธมฺมสฺสาม,ิ  อปโฺปสฺสุกฺโก  ภนฺเต  ภควา   
ทฏฺิ�ธมฺมสขุวหิารำ  อนุยตฺุโต  วหิรตุ;  มยเมเตน  ภณฺฑเนน  กลเหน  วคฺิคเหน   
ววิาเทน  ป�ฺ�ายสฺิสามาต ิ  วตฺุเต,  “ภตูปพฺุพำ  ภกฺิขเว  พาราณสยิำ  พฺรหฺมทตฺโต  
นาม  กาสรีาชา  อโหสตี ิ พฺรหฺมทตฺเตน  ทฆีตีสฺิส  โกสลร�ฺโ�  รชฺชำ  อจฺฉนฺิทตฺิวา   
อ�ฺ�าตกเวเสน  วสนฺตสฺส  มารติภาว�ฺเจว  ทฆีาวกุุมาเรน  อตฺตโน  ชวีเิต  ทนฺิเน,   
ตโต  ปฏฺ�าย  เตสำ  สมคฺคภาว�ฺจ  กเถตฺวา  “เตสำ  ห ิ  นาม  ภกฺิขเว  ราชนูำ   
อาทนฺินทณฺฑานำ  อาทนฺินสตฺถานำ  เอวรปํู  ขนฺตโิสรจฺจำ  ภวสฺิสต,ิ  อธิ  โข  ตำ  ภกฺิขเว  
โสเภถ;  ยำ  ตุมฺเห  เอวำ  สฺวากฺขาเต  ธมฺมวนิเย  ปพฺพชติา  สมานา  ขมา  จ   
ภเวยฺยาถ  โสรตา  จาต ิ โอวทตฺิวาปิ  เนว  เต  สมคฺเค  กาตุำ  อสกฺข ิฯ

 เอวำปิ  เตส ุ (ภกฺิขสู)ุ  วจนำ  อนาทยินฺเตส,ุ  อ�ฺ�ตเรน  ธมฺมวาทนิา  (ภกฺิขนุา)  ตถาคตสฺส  วเิหสำ  
อนิจฺฉนฺเตน  “อาคเมตุ  ภนฺเต  ภควา  ธมฺมสฺสาม,ิ  อปโฺปสฺสุกฺโก  ภนฺเต  ภควา  ทฏฺิ�ธมฺมสขุ- 
วหิารำ  อนุยตฺุโต  วหิรตุ;  มยำ  เอเตน  ภณฺฑเนน  กลเหน  วคฺิคเหน  ววิาเทน  ป�ฺ�ายสฺิสามาต ิ  
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(วจเน)  วตฺุเต,  “ภตูปพฺุพำ  ภกฺิขเว  พาราณสยิำ  พฺรหฺมทตฺโต  นาม  กาสรีาชา  อโหสตี ิ  
พฺรหฺมทตฺเตน  ทฆีตีสฺิส  โกสลร�ฺโ�  รชฺชำ  อจฺฉนฺิทตฺิวา  (เกนจ)ิ  อ�ฺ�าตกเวเสน  วสนฺตสฺส   
มารติภาวำ  จ  เอว  ทฆีาวกุุมาเรน  อตฺตโน  ชวีเิต  ทนฺิเน,  ตโต  (กาลโต)  ปฏฺ�าย  เตสำ  (ทฺวนฺินำ   
ชนานำ)  สมคฺคภาวำ  จ  กเถตฺวา  “เตสำ  ห ิ  นาม  ภกฺิขเว  ราชนูำ  อาทนฺินทณฺฑานำ  อาทนฺิน- 
สตฺถานำ  เอวรปํู  ขนฺตโิสรจฺจำ  ภวสฺิสต,ิ  อธิ  โข  (ธมฺมวนิเย)  ตำ  (ตุมฺหากำ  มยา  เอวำ  สฺวากฺขาเต   
ธมฺมวนิเย  ปพฺพชติานำ  ขมาโสรตตฺตำ)  ภกฺิขเว  โสเภถ;  ยำ  ตุมฺเห  (มยา)  เอวำ  สฺวากฺขาเต   
ธมฺมวนิเย  ปพฺพชติา  สมานา  ขมา  จ  ภเวยฺยาถ  โสรตา  จาต ิ  โอวทตฺิวาปิ  น  เอว  เต   
(ภกฺิข)ู  สมคฺเค  กาตุำ  อสกฺข ิฯ

 เตส ุ (ภิกฺขสู)ุ ครัน้เมือ่ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  อนาทิยนฺเตส ุไมถ่อืเอาอยู ่ วจนํ ซึง่พระดำารสั  
เอวปิํ แมอ้ยา่งน้ี,  (วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  ภควา 
อ.พระผูม้พีระภาคเจา้  ธมมฺสสฺามิ ผูเ้ป็นเจา้ของแหง่ธรรม  กาล ํยงักาล  อาคเมต ุ 
ขอจงใหม้า,  ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  ภควา อ.พระผูม้พีระภาคเจา้  อปโฺปสสฺกฺุโก  
ผูม้คีวามขวนขวายน้อย  อนุยตุโฺต ตามประกอบแลว้  ทิฏฺ�ธมมฺสขุวิหาร ํ ซึง่ธรรม
เป็นเครือ่งประทบัเป็นสขุในธรรมอนัสตัวเ์หน็แลว้  วิหรต ุขอจงประทบัอยู,่  มย ํอ.ขา้
พระองค ์ท.  ป�ฺ�ายิสสฺาม จกัปรากฏ  ภณฺฑเนน ดว้ยความแตกรา้ว  กลเหน ดว้ย
ความทะเลาะ  วิคคฺเหน ดว้ยความแก่งแยง่  วิวาเทน ดว้ยความววิาท  เอเตน นัน่”  อิติ  
ดงัน้ี  (ภิกฺขนุา) อนัภกิษุ  ธมมฺวาทินา ผูก้ลา่วซึง่ธรรมโดยปกต ิ อ�ฺ�ตเรน รปูใด
รปูหน่ึง  อนิจฉฺนฺเตน ผูไ้มป่รารถนาอยู ่ วิเหส ํซึง่การเบยีดเบยีน  ตถาคตสสฺ แหง่
พระตถาคต  วตุเฺต กราบทลูแลว้,   กเถตวฺา ตรสัแลว้  พรฺหมฺทตเฺตน  ทีฆีติสสฺ   
โกสลร�ฺโ�  รชชฺ ํ อจฉิฺนฺทิตวฺา  (เกนจิ)  อ�ฺ�าตกเวเสน  วสนฺตสสฺ  มาริตภาว ํ  
จ  เอว ซึง่ความทีแ่หง่พระราชาผูเ้ป็นใหญ่ในแควน้โกศล พระนามวา่ทฆีติ ิ ผูจ้ะแยง่
ชงิเอา ซึง่ความเป็นแหง่พระราชา ประทบัอยู ่ ดว้ยเพศอนัใครๆ ไมรู่แ้ลว้ เป็นผูอ้นั
พระเจา้พรหมทตั ใหส้วรรคตแลว้ดว้ยนัน่เทยีว  ทีฆาวกุมุาเรน  อตตฺโน  ชีวิเต   
ทินฺเน,  ตโต  (กาลโต)  ปฏฺ�าย  เตส ํ (ทวิฺนฺนํ  ชนานํ)  สมคคฺภาว ํ จ ซึง่ความที่
แหง่ชน ท. สอง เหลา่นัน้ ครัน้เมือ่ชวีติ ของตน อนัทฆีาวกุุมาร ใหแ้ลว้ เป็นผูพ้รอ้ม
เพยีงกนั จำาเดมิ แต่กาลนัน้ดว้ย  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  ภตูปพุพฺ ํเคยมมีา
แลว้  กาสีราชา อ.พระราชาผูเ้ป็นใหญ่ในแควน้กาส ี  พรฺหมฺทตโฺต  นาม พระนาม
วา่พรหมทตั  อโหสิ ไดม้แีลว้  พาราณสิย ํ ในเมอืงพาราณส”ี  อิติ ดงัน้ีเป็นตน้   
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โอวทิตวฺาปิ แมท้รงโอวาทแลว้  อิติ วา่ “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  หิ ก ็ ขนฺติโสรจจฺ ํ 
อ.ความอดทนและความสงบเสงีย่ม  เอวรปํู อนัมอียา่งน้ีเป็นรปู  ภวิสสฺติ มแีลว้   
ราชนํู แก่พระราชา ท.  เตส ํ นาม ชือ่เหลา่นัน้  อาทินฺนทณฺฑานํ ผูม้ทีอ่นไมอ้นัถอืเอา
แลว้  อาทินฺนสตถฺานํ ผูม้ศีาสตราอนัถอืเอาแลว้,  ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  ตมุเฺห อ.เธอ ท.   
ปพพฺชิตา เป็นผูบ้วชแลว้  ธมมฺวินเย ในพระธรรมวนิยั  (มยา)  สวฺากฺขาเต อนั- อนั
เรากลา่วไวด้แีลว้  เอว ํอยา่งน้ี  สมานา เป็นอยู ่ ขมา  จ เป็นผูอ้ดทนดว้ย  โสรตา   
จ เป็นผูส้งบเสงีย่มดว้ย  ภเวยยฺาถ พงึเป็น  ย ํ ใด,  ต ํ  (ตมุหฺาก ํ  มยา  เอว ํ  
สวฺากฺขาเต  ธมมฺวินเย  ปพพฺชิตานํ  ขมาโสรตตตฺ)ํ อ.ความทีแ่หง่เธอ ท. ผูบ้วช
แลว้ ในพระธรรมวนิยั อนั- อนัเรากลา่วไวด้แีลว้ อยา่งน้ี เป็นผูอ้ดทนและสงบเสงีย่ม
นัน้  โสเภถ พงึงดงาม  อิธ  (ธมมฺวินเย)  โข ในพระธรรมวนิยัน้ีแล”  อิติ ดงัน้ี  น  เอว  
อสกฺขิ ไมไ่ดอ้าจแลว้นัน่เทยีว  กาตุ ํเพือ่อนัทรงกระทำา  เต  (ภิกฺข)ู ซึง่ภกิษุ ท. เหลา่
นัน้  สมคเฺค ใหเ้ป็นผูพ้รอ้มเพรยีงกนั ฯ

 เมือ่พวกภกิษุเหลา่นัน้ไมถ่อืเอาพระดำารสัแมอ้ยา่งน้ี, เมือ่พระภกิษุผูเ้ป็นธรรมวาที
รปูใดรปูหน่ึงไมป่ระสงคจ์ะเบยีดเบยีนพระตถาคตกราบทลูวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ 
ขอพระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นเจา้ของธรรมจงรอคอย, ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้ ี
พระภาคผูม้คีวามขวนขวายน้อยตามประกอบธรรมเป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในทฏิฐธรรม
ประทบัอยูเ่ถดิ, พวกขา้พระองคจ์ะปรากฏดว้ยความแตกรา้ว ความทะเลาะ ความ
แก่งแยง่ ความววิาทนัน่”, ตรสัสภาพทีพ่ระราชาผูเ้ป็นใหญ่ในแควน้โกศลพระนามวา่
ทฆีติ ิผูจ้ะทรงแยง่ชงิเอาราชสมบตั ิประทบัอยูด่ว้ยเพศทีใ่ครกไ็มรู่ ้ถกูพระเจา้พรหมทตั 
ใหส้วรรคตแลว้ดว้ยนัน่แหละ และสภาพทีช่นทัง้สองเหลา่นัน้ เมือ่ชวีติของตนทีท่ฆีาวุ
กุมารใหแ้ลว้ เป็นผูพ้รอ้มเพรยีงกนัจำาเดมิแต่กาลนัน้วา่ “ภกิษุทัง้หลาย เคยมมีาแลว้ 
พระราชาผูเ้ป็นใหญ่ในแควน้กาส ี พระนามวา่พรหมทตัไดม้ใีนเมอืงพาราณส”ี ดงัน้ี
เป็นตน้ แมท้รงโอวาทแลว้วา่ “ภกิษุทัง้หลาย ขนัตแิละโสรจัจะทีเ่ป็นเชน่น้ี ไดม้แีก่พระ
ราชาทัง้หลายเหลา่นัน้แล ผูถ้อืเอาทอ่นไมแ้ลว้ ผูถ้อืเอาศาสตราแลว้, ภกิษุทัง้หลาย 
พวกเธอเป็นผูบ้วชในธรรมวนิยัทีเ่รากลา่วไวด้แีลว้อยา่งน้ี พงึเป็นผูอ้ดทนและเป็นผู้
สงบเสงีย่มใด, การทีพ่วกเธอบวชในธรรมวนิยัทีเ่รากลา่วไวด้แีลว้อยา่งน้ี เป็นผูอ้ดทน
และสงบเสงีย่มนัน้ พงึงดงามในธรรมวนิยัน้ีแล” ดงัน้ี กไ็มไ่ดท้รงอาจเพือ่จะทำาใหพ้วก
ภกิษุเหลา่นัน้สามคัคกีนัได ้
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 เตส ุ วเิสสนะของ ภกฺิขสูุๆ  ลกัขณะใน อนาทยินฺเตสุๆ  ลกัขณะกริยิา  อปิศพัท ์ 
อเปกขตัถะเขา้กบั เอวำๆ  กริยิาวเิสสนะใน อนาทยินฺเตส ุ  วจนำ อวตุตกมัมะใน  
อนาทยินฺเตส,ุ  อ�ฺ�ตเรน กด็ ี ธมฺมวาทนิา กด็ ีวเิสสนะของ ภกฺิขนุาๆ อนภหิติกตัตา 
ใน วตฺุเต  ตถาคตสฺส สามสีมัพนัธะใน วเิหสำๆ  อวตุตกมัมะใน อนิจฺฉนฺเตนๆ วเิสสนะ 
ของ ภกฺิขนุา  “ภนฺเต อาลปนะ  ธมฺมสฺสาม ิ วเิสสนะของ ภควาๆ เหตุกตัตาใน  
อาคเมตุๆ อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  กาลำ การติกมัมะใน อาคเมตุ,  ภนฺเต อาลปนะ   
อปโฺปสฺสกฺุโก วเิสสนะของ ภควาๆ สทุธกตัตาใน วหิรตุๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก   
ทฏฺิ�ธมฺมสขุวหิารำ อวตุตกมัมะใน อนุยตฺุโตๆ วเิสสนะของ ภควา,  มยำ สทุธกตัตาใน  
ป�ฺ�ายสฺิสามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอเตน วเิสสนะของ ภณฺฑเนน  กลเหน  วคฺิค
เหน  และววิาเทน  ภณฺฑเนน กด็ ี กลเหน กด็ ี วคฺิคเหน กด็ ี ววิาเทน กด็ ีกรณะใน  
ป�ฺ�ายสฺิสาม”  อติศิพัท ์สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณะกริยิา,  “ภกฺิขเว 
อาลปนะ  ภตูปพฺุพำ กาลสตัตมใีน อโหส ิ นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั พฺรหฺมทตฺโตๆ  
วเิสสนะของ กาสรีาชาๆ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  พาราณสยิำ 
วสิยาธาระใน อโหส”ิ  อติศิพัท ์อาทยตัถะใน กเถตฺวา  พฺรหฺมทตฺเตน อนภหิติกตัตา
ใน มารติ-  ทฆีตีสฺิส สญัญาวเิสสนะของ โกสลร�ฺโ�ๆ ภาวาทสิมัพนัธะใน มารติภาวำ   
รชฺชำ อวตุตกมัมะใน อจฺฉนฺิทตฺิวาๆ สมานกาลกริยิาใน วสนฺตสฺส  เกนจ ิอนภหิติกตัตา 
ใน อ�ฺ�าตก-  อ�ฺ�าตกเวเสน กรณะใน วสนฺตสฺสๆ วเิสสนะของ โกสลร�ฺโ�   
มารติภาวำ อวตุตกมัมะใน กเถตฺวา  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั จๆ สองศพัท ์ 
ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั พฺรหฺมทตฺเตน  ทฆีตีสฺิส  โกสลร�ฺโ�  รชฺชำ  อจฺฉนฺิทตฺิวา   
อ�ฺ�าตกเวเสน  วสนฺตสฺส  มารติภาวำ และ ทฆีาวกุุมาเรน  อตฺตโน  ชวีเิต  ทนฺิเน 
ตโต  ปฏฺ�าย  เตสำ  สมคฺคภาวำ,  ทฆีาวกุุมาเรน อนภหิติกตัตาใน ทนฺิเน  อตฺตโน  
สามสีมัพนัธะใน ชวีเิตๆ ลกัขณะใน ทนฺิเนๆ ลกัขณะกริยิา  ตโต วเิสสนะของ กาลโตๆ 
อปาทานใน ปฏฺ�ายๆ วเิสสนะใน สมคฺค-  เตสำ กด็ ี ทฺวนฺินำ กด็ ีวเิสสนะของ ชนานำๆ  
ภาวาทสิมัพนัธะใน สมคฺคภาวำๆ  อวตุตกมัมะใน กเถตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
โอวทตฺิวา   “ภกฺิขเว อาลปนะ  หศิพัท ์ วากยารมัภโชตกะ  เอวรปํู วเิสสนะของ  
ขนฺตโิสรจฺจำๆ  สทุธกตัตาใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นามศพัท ์สญัญาโชตกะ
เขา้กบั เตสำๆ  วเิสสนะของ ราชนูำๆ สมัปทานใน ภวสฺิสต ิ อาทนฺินทณฺฑานำ กด็ ี อาทนฺิน- 
สตฺถานำ กด็ ี วเิสสนะของ ราชนูำ,  ภกฺิขเว อาลปนะ  ตำ วเิสสนะของ ขมาโสรตตฺตำๆ   
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สทุธกตัตาใน โสเภถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อธิ วเิสสนะของ ธมฺมวนิเย  โขศพัท ์
วจนาลงัการะ  ธมฺมวนิเย วสิยาธาระใน โสเภถ  ตุมฺหากำ ภาวาทสิมัพนัธะใน ขมา
โสรตตฺตำ  มยา อนภหิติกตัตาใน สฺวากฺขาเต  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน สฺวากฺขาเตๆ  
วเิสสนะของ ธมฺมวนิเยๆ วสิยาธาระใน ปพฺพชติานำๆ วเิสสนะของ ตุมฺหากำ,  ตุมฺเห  
สทุธกตัตาใน ภเวยฺยาถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยำ กริยิาปรามาสใน ภเวยฺยาถ  มยา  
อนภหิติกตัตาใน สฺวากฺขาเต  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน สฺวากฺขาเตๆ วเิสสนะของ  
ธมฺมวนิเยๆ วสิยาธาระใน ปพฺพชติาๆ วกิตกิตัตาใน สมานาๆ อพัภนัตรกริยิาของ  
ตุมฺเห  ขมา กด็ ี  โสรตา กด็ ี วกิตกิตัตาใน ภเวยฺยาถ  จ สองศพัท ์ปทสมจุจยตัถะ
เขา้กบั ขมา และ โสรตา”  อติศิพัท ์อาการะใน โอวทตฺิวา  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้  
กบั โอวทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อสกฺข ิ เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั นๆ ศพัท ์ปฏเิสธะ
ใน อสกฺข ิ เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  อวตุตกมัมะใน กาตุำ  สมคฺเค วกิตกิมัมะใน กาตุำๆ   
ตุมตัถสมัปทานใน อสกฺข ิฯ     

   ...............................................................................................................................
๒๕. โส  ตาย  อากณฺิณวหิารตาย  อุกฺกณฺ�ิโต  “อหำ  โข  อทิานิ  อากณฺิโณ  ทกฺุขำ   

วหิราม,ิ  อเิม  จ  ภกฺิข ู มม  วจนำ  น  กโรนฺต;ิ  ยนฺนูนาหำ  เอโก  คณมฺหา  วปูกฏฺโ�   
วหิเรยฺยนฺต ิ  จนฺิเตตฺวา  โกสมฺพยิำ  ปิณฺฑาย  จรตฺิวา  อนปโลเกตฺวา  ภกฺิขสุงฺฆำ   
เอกโกว  อตฺตโน  ปตฺตจวีรมาทาย  พาลกโลณการามำ  คนฺตฺวา  ตตฺถ  ภคตฺุเถรสฺส   
เอกจารกิวตฺตำ  กเถตฺวา  ปาจนีวำสมคิทาเย  ตณฺิณำ  กุลปตฺุตานำ  สามคฺครีสานิสำสำ   
กเถตฺวา,  เยน  ปารเิลยฺยกำ,  ตทวสร ิฯ

 โส  (สตฺถา)  ตาย  (อตฺตโน)  อากณฺิณวหิารตาย  อุกฺกณฺ�ิโต  “อหำ  โข  อทิานิ  อากณฺิโณ  ทกฺุขำ   
วหิราม,ิ  อเิม  จ  ภกฺิข ู มม  วจนำ  น  กโรนฺต;ิ  ยนฺนูน  อหำ  เอโก  คณมฺหา  วปูกฏฺโ�  วหิเรยฺยนฺต ิ  
จนฺิเตตฺวา  โกสมฺพยิำ  ปิณฺฑาย  จรตฺิวา  อนปโลเกตฺวา  ภกฺิขสุงฺฆำ  เอกโกว  อตฺตโน  ปตฺตจวีรำ 
อาทาย  พาลกโลณการามำ  คนฺตฺวา  ตตฺถ  (พาลกโลณการาเม)  ภคตฺุเถรสฺส  เอกจารกิวตฺตำ   
กเถตฺวา  ปาจนีวำสมคิทาเย  ตณฺิณำ  กุลปตฺุตานำ  สามคฺครีสานิสำสำ  กเถตฺวา,  เยน  (ทสิาภาเคน)  
ปารเิลยฺยกำ  (อตฺถ)ิ,  ตำ  (ทสิาภาคำ)  อวสร ิฯ

 โส  (สตถฺา) อ.พระศาสดานัน้  อกฺุกณฺ�ิโต ทรงระอาแลว้  ตาย  (อตตฺโน)  อากิณฺณ-
วิหารตาย เพราะความทีแ่หง่พระองคเ์ป็นผูม้กีารอยูอ่นัเกลือ่นกลน่แลว้นัน้  จินฺเตตวฺา  



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑22 [๑.ยมก

ทรงดำารแิลว้  อิติ วา่  “อห ํ  โข อ.เราแล  อากิณฺโณ เกลือ่นกลน่แลว้  อิทานิ ใน
กาลน้ี  วิหรามิ ยอ่มอยู ่ ทกฺุข ํเป็นทกุข,์  จ อน่ึง  อิเม  ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท. เหลา่น้ี  น   
กโรนฺติ ยอ่มไมก่ระทำา  วจนํ ซึง่คำา  มม ของเรา,  ยนฺนูน ไฉนหนอ  อห ํ อ.เรา   
เอโก ผูเ้ดยีว  วปูกฏฺโ� หลกีออกแลว้  คณมหฺา จากหมูค่ณะ  วิหเรยยฺ ํพงึอยู”่  อิติ 
ดงัน้ี  จริตวฺา เสดจ็เทีย่วไปแลว้  โกสมพิฺย ํในเมอืงโกสมัพ ี ปิณฺฑาย เพือ่บณิฑบาต  
อนปโลเกตวฺา ไมท่รงบอกลาแลว้  ภิกฺขสุงฺฆ ํซึง่หมูแ่หง่ภกิษุ  เอกโกว ผูผู้เ้ดยีวเทยีว  
อาทาย ทรงถอืเอาแลว้  ปตตฺจีวร ํซึง่บาตรและจวีร  อตตฺโน ของพระองค ์ คนฺตวฺา  
เสดจ็ไปแลว้  พาลกโลณการาม ํสูพ่าลกโลณการาม  กเถตวฺา ตรสัแลว้  เอกจาริก- 
วตตฺ ํ ซึง่วตัรแหง่บุคคลผูเ้ทีย่วไปผูเ้ดยีว  ภคตุเฺถรสสฺ แก่พระภคผุูเ้ถระ  ตตถฺ   
(พาลกโลณการาเม) ทีพ่าลกโลณการามนัน้  กเถตวฺา ตรสัแลว้  สามคคีฺรสานิสสํ ํ
ซึง่อานิสงสแ์หง่รสแหง่ความสามคัค ี กลุปตุตฺานํ แก่กุลบุตร ท.  ติณฺณํ สาม  ปาจีน-
วสํมิคทาเย ในป่าเป็นทีใ่หอ้ภยัแก่เน้ือชือ่วา่ปาจนีวงศ ์  อวสริ ไดเ้สดจ็ไปแลว้  ต ํ  
(ทิสาภาค)ํ สู-่,  ปาริเลยยฺก ํอ.ป่าชือ่วา่ปารเิลยยกะ  (อตถิฺ) มอียู ่ เยน  (ทิสาภาเคน)  
ในสว่นแหง่ทศิใด, -สว่นแหง่ทศินัน้ ฯ

 พระศาสดานัน้ ทรงระอาเพราะวา่พระองคม์กีารอยูท่ีเ่กลือ่นกลน่นัน้ ทรงดำารวิา่ “เรา
แลเกลือ่นกลน่ในบดัน้ี ยอ่มอยูเ่ป็นทกุข,์ อน่ึง ภกิษุเหล่าน้ีไมท่ำาตามคำาของเราเลย, 
ไฉนหนอ เราผูเ้ดยีวหลกีออกจากหมูค่ณะ พงึอยู”่ เสดจ็เทีย่วไปเมอืงโกสมัพเีพือ่
บณิฑบาต ไมท่รงบอกลาภกิษุสงฆ ์ พระองคเ์ดยีวเทา่นัน้ ทรงถอืเอาบาตรและจวีร
ของพระองคไ์ปยงัพาลกโลณการาม ตรสัวตัรแหง่บุคคลผูเ้ดยีวเทีย่วไปแก่พระภคุ
เถระทีพ่าลกโลณการามนัน้ ตรสัอานิสงสร์สแหง่ความสามคัคแีก่กุลบุตรทัง้สามทีป่่า
เขตอภยัทานสตัวเ์น้ือชือ่วา่ปาจนีวงศ ์แลว้เสดจ็ไปถงึป่าปารเิลยยกะ

 โส วเิสสนะของ สตฺถาๆ สทุธกตัตาใน อวสริๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตาย วเิสสนะ
ของ อากณฺิณวหิารตาย  อตฺตโน ภาวาทสิมัพนัธะใน อากณฺิณวหิารตายๆ เหตุใน  
อุกฺกณฺ�ิโตๆ วเิสสนะของ สตฺถา  “อหำ สทุธกตัตาใน วหิรามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
โขศพัท ์วจนาลงัการะ  อทิานิ กาลสตัตมใีน อากณฺิโณๆ วเิสสนะของ อหำ  ทกฺุขำ กริยิา-
วเิสสนะใน วหิราม,ิ  จศพัท ์สมัปิณฑนตัถะ  อเิม วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน  
กโรนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มม สามสีมัพนัธะใน วจนำๆ อวตุตกมัมะใน กโรนฺต ิ  
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นศพัท ์ปฏเิสธะใน กโรนฺต,ิ  ยนฺนูน สงักปัปัตถะ  อหำ สทุธกตัตาใน วหิเรยฺยำๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  เอโก วเิสสนะของ อหำ  คณมฺหา อปาทานใน วปูกฏฺโ�ๆ วเิสสนะของ 
อหำ”  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน จรตฺิวา  โกสมฺพยิำ วสิยาธาระ 
ใน จรตฺิวา  ปิณฺฑาย สมัปทานใน จรตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อนปโลเกตฺวาๆ ปพุพ-
กาลกริยิาใน อาทาย  ภกฺิขสุงฺฆำ อวตุตกมัมะใน อนปโลเกตฺวา  เอวศพัท ์อวธารณะ
เขา้กบั เอกโกๆ วเิสสนของ สตฺถา  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน ปตฺตจวีรำๆ  อวตุตกมัมะ 
ใน อาทายๆ สมานกาลกริยิาใน คนฺตฺวา  พาลกโลณการามำ สมัปาปณุยีกมัมะใน  
คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กเถตฺวา  ตตฺถ วเิสสนะของ พาลกโลณการาเมๆ วสิยาธาระ 
ใน กเถตฺวา  ภคตฺุเถรสฺส สมัปทานใน กเถตฺวา  เอกจารกิวตฺตำ อวตุตกมัมะใน  
กเถตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กเถตฺวา  ปาจนีวำสมคิทาเย วสิยาธาระใน กเถตฺวา   
ตณฺิณำ วเิสสนะของ กุลปตฺุตานำๆ สมัปทานใน กเถตฺวา  สามคฺครีสานิสำสำ อวตุตกมัมะ
ใน กเถตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อวสร,ิ  ปารเิลยฺยกำ สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  เยน วเิสสนะของ ทสิาภาเคนๆ ตตยิาวสิยาธาระใน อตฺถ,ิ  ตำ วเิสสนะของ 
ทสิาภาคำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน อวสร ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๖. ตตฺร  สทุำ  ภควา  ปารเิลยฺยกำ  อุปนิสฺสาย  รกฺขติวนสณฺเฑ  ภทฺทสาลมเูล   

ปารเิลยฺยเกน  หตฺถนิา  อุปฏฺ�ิยมาโน  ผาสกุำ  วสฺสาวาสำ  วส ิฯ

 สทุ ํไดย้นิวา่  ภควา อ.พระผูม้พีระภาคเจา้  อปุนิสสฺาย เขา้ไปอาศยัแลว้  ปาริเลยยฺก ํ 
ซึง่ป่าชือ่วา่ปารเิลยยกะ  ปาริเลยยฺเกน  หตถิฺนา  อปุฏฺ�ิยมาโน ผูอ้นัชา้งชือ่วา่ 
ปารเิลยยกะ อุปัฏฐากอยู ่ ภททฺสาลมเูล ทีโ่คนแหง่ตน้สาละอนัเจรญิ  ตตรฺ  รกฺขิต-
วนสณฺเฑ ทีช่ฏัแหง่ป่าชือ่วา่รกัขติวนันัน้  วสิ ประทบัอยูแ่ลว้  วสสฺาวาส ํประทบัอยู่
จำาพรรษา  ผาสกุ ํสำาราญ ฯ

 ไดย้นิวา่ พระผูม้พีระภาคทรงเขา้ไปอาศยัป่าปารเิลยยกะผูอ้นัชา้งชือ่วา่ปารเิลยยกะ
อุปัฏฐากอยูท่ีโ่คนตน้สาละอนัเจรญิทีช่ฏัป่าชือ่วา่รกัขติวนันัน้ ประทบัอยูจ่ำาพรรษา
สำาราญ
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 สทุำศพัท ์อนุสสวนตัถะ  ภควา สทุธกตัตาใน วสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตตฺร วเิสสนะ 
ของ รกฺขติวนสณฺเฑ  ปารเิลยฺยกำ อวตุตกมัมะใน อุปนิสฺสายๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
อุปฏฺ�ิยมาโน  รกฺขติวนสณฺเฑ วสิยาธาระใน ภทฺทสาลมเูลๆ วสิยาธาระใน  
อุปฏฺ�ิยมาโน  ปารเิลยฺยเกน สญัญาวเิสสนะของ หตฺถนิาๆ อนภหิติกตัตาใน  
อุปฏฺ�ิยมาโนๆ อพัภนัตรกริยิาของ สตฺถา  ผาสกุำ กด็ ี วสฺสาวาสำ กด็ ีกริยิาวเิสสนะใน 
วส ิฯ  

 ...............................................................................................................................
๒๗. โกสมฺพวีาสโินปิ  โข  อุปาสกา  วหิารำ  คนฺตฺวา  สตฺถารำ  อปสฺสนฺตา  “กุห ึ  ภนฺเต   

สตฺถาต ิ ปจฺุฉสึ ุฯ

 โกสมฺพวีาสโินปิ  โข  อุปาสกา  วหิารำ  คนฺตฺวา  สตฺถารำ  อปสฺสนฺตา  “กุห ึ  (�าเน)  ภนฺเต   
สตฺถา  (คโต)”  อติ ิ ปจฺุฉสึ ุฯ  

 อปุาสกา อ.อุบาสกและอุบาสกิา ท.  โกสมพิฺวาสิโนปิ  โข แมผู้อ้ยูใ่นเมอืงโกสมัพโีดย
ปกตแิล  คนฺตวฺา ไปแลว้  วิหาร ํสูว่หิาร  อปสสฺนฺตา ไมเ่หน็อยู ่  สตถฺาร ํซึง่พระ
ศาสดา  ปจุฉึฺส ุถามแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  สตถฺา อ.พระศาสดา  
(คโต) เสดจ็ไปแลว้  กหึุ  (�าเน) ในทีไ่หน”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 แมอุ้บาสกอุบาสกิาชาวเมอืงโกสมัพไีปยงัวหิารไมพ่บพระศาสดาพากนัถามวา่ “ทา่นผู้
เจรญิ พระศาสดาเสดจ็ไปไหนกนั”

 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั โกสมฺพวีาสโินๆ วเิสสนะของ อุปาสกาๆ สทุธกตัตา
ใน ปจฺุฉสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โขศพัท ์วจนาลงัการะ  วหิารำ สมัปาปณุยีกมัมะ 
ใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อปสฺสนฺตา  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน อปสฺสนฺตาๆ  
อพัภนัตรกริยิาของ อุปาสกา  “ภนฺเต อาลปนะ  สตฺถา สทุธกตัตาใน คโตๆ กติบท-
กตัตุวาจก  กุห ึวเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน คโต”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๘. เต  ภกฺิข ู อาหำส ุ “ปารเิลยฺยกวนสณฺฑำ  คโตต ิฯ 

 เต  ภกฺิข ู อาหำส ุ “(สตฺถา)  ปารเิลยฺยกวนสณฺฑำ  คโตต ิฯ
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  เต  ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  อาหสํ ุกลา่วแลว้  อิติ วา่  “(สตถฺา) อ.พระศาสดา  คโต 
เสดจ็ไปแลว้  ปาริเลยยฺกวนสณฺฑ ํสูช่ฏัแหง่ป่�ชือ่วา่ปารเิลยยกะ”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกภกิษุเหลา่นัน้กลา่ววา่ “เสดจ็ไปยงัชฏัป่าชือ่วา่ปารเิลยยกะ”

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “สตฺถา สทุธกตัตา 
ใน คโตๆ กติบทกตัตุวาจก  ปารเิลยฺยกวนสณฺฑำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คโต”  อติศิพัท ์
อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
๒๙. “กกึารณา  ภนฺเตต ิฯ 

  (อุปาสกา)  “กกึารณา  ภนฺเต  (สตฺถา  คโต)”  อติ ิ (ปจฺุฉสึุ) ฯ

 (อปุาสกา) อ.อุบาสกและอุบาสกิา ท.  (ปจุฉึฺส)ุ ถามแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่น
ผูเ้จรญิ  (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (คโต) เสดจ็ไปแลว้  กึการณา เพราะเหตุอะไร?”   
อิติ ดงัน้ี ฯ

 อุบาสกอุบาสกิาถามวา่ “เพราะอะไร ทา่นผูเ้จรญิ”

 อุปาสกา สทุธกตัตาใน ปจฺุฉสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  สตฺถา  
สทุธกตัตาใน คโตๆ กติบทกตัตุวาจก  กกึารณา เหตุใน คโต”  อติศิพัท ์อาการะใน 
ปจฺุฉสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
๓๐. “อมฺเห  สมคฺเค  กาตุำ  วายม,ิ  มยำ  ปน  น  สมคฺคา  อหมฺุหาต ิฯ

   (ภกฺิข)ู  “(สตฺถา)  อมฺเห  สมคฺเค  กาตุำ  วายม,ิ  มยำ  ปน  น  สมคฺคา  อหมฺุหาต ิ (อาหำส)ุ ฯ

 (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท.  (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “(สตถฺา) อ.พระศาสดา  วายมิ ทรง
พยายามแลว้  กาตุ ํเพือ่อนัทรงกระทำา  อมเฺห ซึง่อาตมา ท.  สมคเฺค ใหเ้ป็นผูพ้รอ้ม
เพรยีงกนั,  ปน แต่วา่  มย ํอ.อาตมา ท.  สมคคฺา เป็นผูพ้รอ้มเพรยีงกนั  น  อหมุหฺา 
ไมไ่ดเ้ป็นแลว้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกภกิษุกลา่ววา่ “พระศาสดาทรงพยายามกระทำาใหพ้วกอาตมาสามคัคกีนั แต่พวก
อาตมากไ็มเ่ป็นผูพ้รอ้มเพรยีงกนั”



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑26 [๑.ยมก

 ภกฺิข ู สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “สตฺถา สทุธกตัตาใน วายมิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมฺเห อวตุตกมัมะใน กาตุำ  สมคฺเค วกิตกิมัมะใน กาตุำๆ   
ตุมตัถสมัปทานใน วายม,ิ  ปน ปักขนัตรโชตกะ  มยำ สทุธกตัตาใน อหมฺุหาๆ อาขยาต
บทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธะใน อหมฺุหา  สมคฺคา วกิตกิตัตาใน อหมฺุหา”  อติศิพัท ์
อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
๓๑. “ภนฺเต  ตุมฺเห  สตฺถุ  สนฺตเิก  ปพฺพชตฺิวา,  ตสฺม ึ สามคฺค ึ กโรนฺเตปิ,  สมคฺคา  น  

อหวุตฺถาต ิฯ  

 (อุปาสกา)  “ภนฺเต  ตุมฺเห  สตฺถุ  สนฺตเิก  ปพฺพชตฺิวา,  ตสฺม ึ  (สตฺถร)ิ  สามคฺค ึ  กโรนฺเตปิ,   
สมคฺคา  น  อหวุตฺถาต ิ (อาหำส)ุ ฯ

 (อปุาสกา) อ.อุบาสกและอุบาสกิา ท.  (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่น
ผูเ้จรญิ  ตมุเฺห อ.ทา่น ท.  ปพพฺชิตวฺา บวชแลว้  สนฺติเก ในสำานกั  สตถฺ ุของพระ
ศาสดา,  ตสมึฺ  (สตถฺริ) ครัน้เมือ่พระศาสดานัน้  กโรนฺเตปิ แมก้ระทำาอยู ่  สามคคึฺ  
ซึง่ความสามคัค,ี  สมคคฺา เป็นผูพ้รอ้มเพรยีงกนั  น  อหวุตถฺ ไมไ่ดเ้ป็นแลว้หรอื?”   
อิติ ดงัน้ี  ฯ

 อุบาสกอุบาสกิากลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ พวกทา่นบวชในสำานกัของพระศาสดา เมือ่
พระองคแ์มท้รงกระทำาใหส้ามคัคกีนั กไ็มไ่ดเ้ป็นผูพ้รอ้มเพรยีงกนัหรอื?”

 อุปาสกา สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห  
สทุธกตัตาใน อหวุตฺถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  สตฺถุ สามสีมัพนัธะใน สนฺตเิกๆ  
วสิยาธาระใน ปพฺพชตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อหวุตฺถ,  ตสฺม ึ วเิสสนะของ สตฺถริๆ   
ลกัขณะใน กโรนฺเตๆ ลกัขณะกริยิา  สามคฺค ึ อวตุตกมัมะใน กโรนฺเต  อปิศพัท ์ 
อเปกขตัถะเขา้กบั กโรนฺเต,  สมคฺคา วกิตกิตัตาใน อหวุตฺถ  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน 
อหวุตฺถ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
๓๒. “เอวมาวโุสต ิฯ

   (ภกฺิข)ู  “เอวำ  อาวโุสต ิ (อาหำส)ุ ฯ
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 (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท.  (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาวโุส ดกู่อนผูม้อีาย ุ ท.  เอว ํ
อ.อยา่งนัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกภกิษุกลา่ววา่ “อยา่งนัน้ ทา่นผูม้อีาย”ุ

 ภกฺิข ูสทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาวโุส อาลปนะ  เอวำ สจัจวาจก-
ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
๓๓. มนุสฺสา  “อเิม  สตฺถุ  สนฺตเิก  ปพฺพชตฺิวา,  ตสฺม ึ สามคฺค ึ กโรนฺเตปิ,  สมคฺคา  น  

ชาตา,  มยำ  อเิม  นิสฺสาย  สตฺถารำ  ทฏฺ�ุำ  น  ลภมฺิหา;  อเิมสำ  เนว  อาสนำ  ทสฺสาม,  น  
อภวิาทนาทนิี  กรสฺิสามาต ิ ตโต  ปฏฺ�าย  เตสำ  สามจีมิตฺตกำปิ  น  กรสึ ุฯ 

  มนุสฺสา  “อเิม  (ภกฺิข)ู  สตฺถุ  สนฺตเิก  ปพฺพชตฺิวา,  ตสฺม ึ (สตฺถร)ิ  สามคฺค ึ กโรนฺเตปิ,  สมคฺคา  น  
ชาตา,  มยำ  อเิม  (ภกฺิข)ู  นิสฺสาย  สตฺถารำ  ทฏฺ�ุำ  น  ลภมฺิหา;  (มยำ)  อเิมสำ  (ภกฺิขนูำ)  เนว  อาสนำ  
ทสฺสาม,  น  อภวิาทนาทนิี  (สามจีกิมฺมานิ)  กรสฺิสามาต ิ (วตฺวา)  ตโต  (กาลโต)  ปฏฺ�าย  เตสำ  
(ภกฺิขนูำ)  สามจีมิตฺตกำปิ  (กจฺิจำ)  น  กรสึ ุฯ

 มนุสสฺา อ.มนุษย ์ ท.  วตวฺา กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อิเม  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่
น้ี  ปพพฺชิตวฺา บวชแลว้  สนฺติเก ในสำานกั  สตถฺ ุของพระศาสดา,  ตสมึฺ  (สตถฺริ)  
ครัน้เมือ่พระศาสดานัน้  กโรนฺเตปิ แมท้รงกระทำาอยู ่ สามคคึฺ ใหเ้ป็นผูม้คีวามพรอ้ม
เพรยีงกนั,  สมคคฺา เป็นผูพ้รอ้มเพรยีงกนั  ชาตา เกดิแลว้  น หามไิด,้  มย ํอ.เรา ท.   
นิสสฺาย อาศยัแลว้  อิเม  (ภิกฺข)ู ซึง่ภกิษุ ท. เหลา่น้ี  น  ลภิมหฺา ไมไ่ดแ้ลว้  ทฏฺ�ุ ํ
เพือ่อนัเหน็  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา,  (มย)ํ อ.เรา ท.  น  เอว  ทสสฺาม จกัไมถ่วาย
นัน่เทยีว  อาสนํ ซึง่อาสนะ  อิเมส ํ (ภิกฺขนํู) แก่ภกิษุ ท. เหลา่น้ี  น  กริสสฺาม จกัไม่
กระทำา  (สามีจิกมมฺานิ) ซึง่สามจีกิรรม ท.  อภิวาทนาทีนิ มกีารกราบไหวเ้ป็นตน้”  
อิติ ดงัน้ี  น  กรึส ุไมก่ระทำาแลว้  (กิจจฺ)ํ ซึง่กจิ  สามีจิมตตฺกปิํ แมส้กัวา่สามจีกิรรม  
เตส ํ (ภิกฺขนํู) แก่ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  ปฏฺ�าย จำาเดมิ  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนัน้ ฯ 

พวกมนุษยพ์ากนักลา่ววา่ “พวกภกิษุเหลา่น้ีบวชในสำานกัของพระศาสดา, เมือ่พระ
ศาสดาแมท้รงกระทำาใหส้ามคัคกีนั, กไ็มส่ามคัคกีนั, พวกเราอาศยัพวกภกิษุเหลา่น้ี 
ไมไ่ดเ้พือ่จะเหน็พระศาสดา, พวกเราจะไมใ่หอ้าสนะ จะไมท่ำาการกราบไหวเ้ป็นตน้ 



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑28 [๑.ยมก

แก่ภกิษุเหลา่น้ี” จำาเดมิแต่นัน้มา กไ็มท่ำากรรมแมส้กัวา่สามจีกิรรมแก่ภกิษุเหลา่นัน้

 มนุสฺสา สทุธกตัตาใน กรสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อเิม วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธ- 
กตัตาใน ชาตาๆ กติบทกตัตุวาจก  สตฺถุ สามสีมัพนัธะใน สนฺตเิกๆ วสิยาธาระใน  
ปพฺพชตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ชาตา,  ตสฺม ึวเิสสนะของ สตฺถริๆ  ลกัขณะใน กโรนฺเตๆ  
ลกัขณะกริยิา  สามคฺค ึวกิตกิมัมะใน กโรนฺเต  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั กโรนฺเต,   
สมคฺคา วกิตกิตัตาใน ชาตา  นศพัท ์ ปฏเิสธนตัถะ,  มยำ สทุธกตัตาใน ลภมฺิหาๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อเิม วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  อวตุตกมัมะใน นิสฺสายๆ ปพุพกาล-
กริยิาใน ลภมฺิหา  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน ทฏฺ�ุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน ลภมฺิหา  นศพัท ์
ปฏเิสธะใน ลภมฺิหา,  มยำ สทุธกตัตาใน ทสฺสาม และ กรสฺิสาม  ทสฺสาม กด็ ี กรสฺิสาม กด็ ี 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อเิมสำ วเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆ สมัปทานใน ทสฺสาม  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั นๆ ศพัท ์ ปฏเิสธะใน ทสฺสาม  อาสนำ อวตุตกมัมะใน ทสฺสาม,   
นศพัท ์ปฏเิสธะใน กรสฺิสาม  อภวิาทนาทนิี วเิสสนะของ สามจีกิมฺมานิๆ อวตุตกมัมะ 
ใน กรสฺิสาม”  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กรสึ ุ ตโต วเิสสนะของ 
กาลโตๆ อปาทานใน ปฏฺ�ายๆ กริยิาวเิสสนะใน กรสึ ุ  เตสำ วเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆ 
สมัปทานใน กรสึ ุ  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั สามจีมิตฺตกำๆ  วเิสสนะของ กจฺิจำๆ   
อวตุตกมัมะใน กรสึ ุ นศพัท ์ปฏเิสธะใน กรสึ ุฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๔. เต  อปปฺาหารตาย  สสฺุสมานา  กตปิาเหเนว  อุชกุา  หตฺุวา  อ�ฺ�ม�ฺ�ำ  อจฺจยำ   

เทเสตฺวา  ขมาเปตฺวา  “อุปาสกา  มยำ  สมคฺคา  ชาตา,  ตุมฺเหปิ  โน  ปรุมิสทสิา ว   
โหถาต ิ อาหำส ุฯ  

 เต  (ภกฺิข ู อตฺตโน)  อปปฺาหารตาย  สสฺุสมานา  กตปิาเหเนว  อุชุกา  หตฺุวา  อ�ฺ�ม�ฺ�ำ  อจฺจยำ  
เทเสตฺวา  (อ�ฺ�ม�ฺ�ำ)  ขมาเปตฺวา  “อุปาสกา  มยำ  สมคฺคา  ชาตา  (อมฺห),  ตุมฺเหปิ  โน   
ปรุมิสทสิา ว  โหถาต ิ อาหำส ุฯ

 เต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  สสุสฺมานา ซบูผอมอยู ่ (อตตฺโน)  อปปฺาหารตาย 
เพราะความทีแ่หง่ตน เป็นผูม้อีาหารน้อย  อชุกุา เป็นผูต้รง  กติปาเหน  เอว โดยวนั
เลก็น้อยนัน่เทยีว  หตุวฺา เป็นแลว้  เทเสตวฺา แสดงแลว้  อจจฺย ํซึง่โทษ  อ�ฺ�ม�ฺ�ํ 
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กะกนัและกนั  (อ�ฺ�ม�ฺ�ํ) ยงักนัและกนั  ขมาเปตวฺา ใหอ้ดโทษแลว้  อาหสํ ุกลา่ว
แลว้  อิติ วา่  “อปุาสกา ดกู่อนอุบาสกและอุบาสกิา ท.  มย ํอ.อาตมา ท.  สมคคฺา เป็น
ผูพ้รอ้มเพรยีงกนั  ชาตา เกดิแลว้  (อมหฺ) ยอ่มเป็น,  ตมุเฺหปิ แม ้อ.ทา่น ท.  ปริุม- 
สทิสาว เป็นเชน่กบัดว้ยบุคคลผูม้ใีนก่อน  โน แก่อาตมา ท.  โหถ ขอจงเป็น”  อิติ 
ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้ซบูผอมเพราะมอีาหารน้อย เป็นผูต้รงโดยวนัเลก็น้อยนัน่แหละ แสดง
โทษกะกนัและกนั แลว้ขอขมากนั กลา่ววา่ “อุบาสกและอุบาสกิาทัง้หลาย พวกอาตมา
เป็นผูพ้รอ้มเพรยีงกนั, แมพ้วกทา่นกจ็งเป็นเหมอืนเคยเป็นนัน่แหละกบัพวกอาตมา
ทัง้หลาย

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อตฺตโน  
ภาวาทสิมัพนัธะใน อปปฺาหารตายๆ เหตุใน สสฺุสมานาๆ อพัภนัตรกริยิาของ ภกฺิข ู  
เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั กตปิาเหนๆ ตตยิาวเิสสนะของ อุชกุาๆ วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน เทเสตฺวา  อ�ฺ�ม�ฺ�ำ อกถติกมัมะใน เทเสตฺวา  อจฺจยำ อวตุตกมัมะ 
ใน เทเสตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ขมาเปตฺวา  อ�ฺ�ม�ฺ�ำ การติกมัมะใน ขมาเปตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน อาหำส ุ “อุปาสกา อาลปนะ  มยำ สทุธกตัตาใน อมฺหๆ อาขยาตบท
กตัตุวาจก  สมคฺคา วกิตกิตัตาใน ชาตาๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห,  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้
กบั ตุมฺเหๆ สทุธกตัตาใน โหถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  โน สมัปทานใน ปรุมิสทสิา   
เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ปรุมิสทสิาๆ วกิตกิตัตาใน โหถ”  อติศิพัท ์ อาการะใน  
อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๕. “ขมาปิโต  ปน  โว  ภนฺเต  สตฺถาต ิฯ

 (อุปาสกา)  “ขมาปิโต  ปน  โว  ภนฺเต  สตฺถาต ิ (ปจฺุฉึส)ุ ฯ

   (อปุาสกา) อ.อุบาสกและอุบาสกิา ท.  (ปจุฉึฺส)ุ ถามแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่น
ผูเ้จรญิ  ปน ก ็ สตถฺา อ.พระศาสดา  โว อนัทา่น ท.  ขมาปิโต ใหอ้ดโทษแลว้หรอื?”  
อิติ ดงัน้ีฯ 
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 อุบาสกอุบาสกิาถามวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ กพ็ระศาสดา พวกทา่นขอขมาแลว้หรอื?”

 อุปาสกา สทุธกตัตาใน ปจฺุฉสึ ุ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ปนศพัท ์ 
วากยารมัภโชตกะ  สตฺถา วตุตกมัมะใน ขมาปิโตๆ กติบทเหตุกมัมวาจก  โว อนภหิติ-
กตัตาใน ขมาปิโต”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉึส ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๖. “น  ขมาปิโต  อาวโุสต ิฯ  

 (ภกฺิข)ู  “(อมฺเหห ิ สตฺถา)  น  ขมาปิโต  อาวโุสต ิ (อาหำส)ุ ฯ

 (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท.  (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาวโุส ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุ (สตถฺา)  
อ.พระศาสดา  (อมเฺหหิ) อนัอาตมา ท.  น  ขมาปิโต ไมท่รงใหอ้ดโทษแลว้”  อิติ  
ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุทัง้หลายกลา่ววา่ “ยงัไมไ่ดข้อขมาเลย ทา่นผูม้อีาย”ุ

 ภกฺิข ูสทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาวโุส อาลปนะ  สตฺถา วตุตกมัมะ 
ใน ขมาปิโตๆ กติบทเหตุกมัมวาจก  อมฺเหห ิ อนภหิติกตัตาใน ขมาปิโต  นศพัท ์ 
ปฏเิสธะใน ขมาปิโต”  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๗. “เตนห ิ  สตฺถารำ  ขมาเปถ,  สตฺถุ  ขมาปิตกาเล  มยำปิ  ตุมฺหากำ  ปรุมิสทสิา   

ภวสฺิสามาต ิฯ  

 (อุปาสกา)  “เตนห ิ (ตุมฺเห)  สตฺถารำ  ขมาเปถ,  (ตุมฺเหห)ิ  สตฺถุ  ขมาปิตกาเล  มยำปิ  ตุมฺหากำ   
ปรุมิสทสิา  ภวสฺิสามาต ิ (อาหำส)ุ ฯ

 (อปุาสกา) อ.อุบาสกและอุบาสกิา ท.  (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “เตนหิ ถา้อยา่ง
นัน้  (ตมุเฺห) อ.ทา่น ท.  สตถฺาร ํ ยงัพระศาสดา  ขมาเปถ จงใหอ้ดโทษ,  มยปิํ 
แม ้อ.ขา้พเจา้ ท.  ปริุมสทิสา เป็นเชน่กบัดว้ยบุคคลผูม้ใีนก่อน  ตมุหฺาก ํแก่ทา่น ท.  
(ตมุเฺหหิ)  สตถฺ ุ ขมาปิตกาเล ในกาล แหง่พระศาสดา เป็นผู ้อนัทา่น ท. ใหอ้ดโทษ
แลว้  ภวิสสฺาม จกัเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ
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 อุบาสกอุบาสกิาพากนัพดูวา่ “ถา้อยา่งนัน้ พวกทา่นจงขอขมาพระศาสดา, แมพ้วก
ขา้พเจา้ กจ็ะเป็นเชน่เหมอืนเคยเป็นแก่พวกทา่น ในเวลาทีพ่วกทา่นขอขมาพระ
ศาสดาแลว้ 

 อุปาสกา สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “เตนห ิอุยโยชนตัถะ  ตุมฺเห 
เหตุกตัตาใน ขมาเปถๆ อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  สตฺถารำ การติกมัมะใน ขมาเปถ, 
อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั มยำๆ  สทุธกตัตาใน ภวสฺิสามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก   
ตุมฺเหห ิอนภหิติกตัตาใน ขมาปิต-  สตฺถุ สามสีมัพนัธะใน ขมาปิตกาเลๆ กาลสตัตมี
ใน ปรุมิสทสิา  ตุมฺหากำ สมัปทานใน ปรุมิสทสิาๆ วกิตกิตัตาใน ภวสฺิสาม”  อติศิพัท ์ 
อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๘. เต  อนฺโตวสฺสภาเวน  สตฺถุ  สนฺตกิำ  คนฺตุำ  อวสิหนฺตา  ทกฺุเขน  ตำ  อนฺโตวสฺสำ   

วตีนิาเมสุำ ฯ  

 เต  (ภกฺิข)ู  อนฺโตวสฺสภาเวน  สตฺถุ  สนฺตกิำ  คนฺตุำ  อวสิหนฺตา  ทกฺุเขน  ตำ  อนฺโตวสฺสำ   
วตีนิาเมสุำ ฯ

 เต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  อวิสหนฺตา ไมอ่าจอยู ่ คนฺตุ ํเพือ่อนัไป  สนฺติก ํสู่
สำานกั  สตถฺ ุของพระศาสดา  อนฺโตวสสฺภาเวน เพราะความเป็นแหง่ภายในแหง่กาล
ฝน  ต ํ  อนฺโตวสสฺ ํ ยงัภายในแหง่กาลฝนนัน้  วีตินาเมสุ ํ ใหน้้อมไปลว่งวเิศษแลว้  
ทกฺุเขน โดยลำาบาก ฯ

 พวกภกิษุเหลา่นัน้ไมส่ามารถทีจ่ะไปยงัสำานกัพระศาสดา เพราะความอยูก่ลางพรรษา 
จงึทำาใหภ้ายในพรรษานัน้ผา่นไปโดยยากลำาบาก

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  เหตุกตัตาใน วตีนิาเมสุำๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก   
อนฺโตวสฺสภาเวน เหตุใน อวสิหนฺตา  สตฺถุ สามสีมัพนัธะใน สนฺตกิำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะ
ใน คนฺตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน อวสิหนฺตาๆ อพัภนัตรกริยิาของ ภกฺิข ู ทกฺุเขน ตตยิา- 
วเิสสนะใน วตีนิาเมสุำ  ตำ วเิสสนะของ อนฺโตวสฺสำๆ  การติกมัมะใน วตีนิาเมสุำ ฯ

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



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑32 [๑.ยมก

๓๙. สตฺถา  ปน  เตน  หตฺถนิา  อุปฏฺ�ิยมาโน  สขุำ  วส ิฯ  

 ปน สว่นวา่  สตถฺา อ.พระศาสดา  เตน  หตถิฺนา  อปุฏฺ�ิยมาโน ผูอ้นัชา้งนัน้ อุปัฏฐาก
อยู ่ วสิ ประทบัอยูแ่ลว้  สขุ ํสบาย ฯ

 ฝ่ายพระศาสดา ผูอ้นัชา้งเชอืกนัน้อุปัฏฐากอยู ่ประทบัอยูส่บาย

 ปนศพัท ์ ปักขนัตรโชตกะ  สตฺถา สทุธกตัตาใน วสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เตน  
วเิสสนะของ หตฺถนิาๆ อนภหิติกตัตาใน อุปฏฺ�ิยมาโนๆ อพัภนัตรกริยิาของ สตฺถา  
สขุำ กริยิาวเิสสนะใน วส ิฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๐. โสปิ  คณำ  ปหาย  ผาสวุหิารตฺถาย  ตำ  วนสณฺฑำ  ปาวสิ ิฯ

 โสปิ  (หตฺถ)ี  คณำ  ปหาย  ผาสวุหิารตฺถาย  ตำ  วนสณฺฑำ  ปาวสิ ิฯ

 โสปิ  (หตถีฺ) อ.ชา้งแมน้ัน้  ปหาย ละแลว้  คณํ ซึง่โขลง  ปาวิสิ ไดเ้ขา้ไปแลว้  ต ํ 
วนสณฺฑ ํสูช่ฏัแหง่ป่านัน้  ผาสวิุหารตถฺาย เพือ่ประโยชน์แก่การอยูผ่าสกุ

 ชา้งแมน้ัน้กล็ะโขลงไดเ้ขา้ไปสูไ่พรสณฑน์ัน้เพือ่ประโยชน์แก่การอยูผ่าสกุ

 อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั โสๆ วเิสสนะของ หตฺถีๆ  สทุธกตัตาใน ปาวสิิๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  คณำ อวตุตกมัมะใน ปหายๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปาวสิ ิ ผาสวุหิารตฺถาย 
สมัปทานใน ปาวสิ ิ ตำ วเิสสนะของ วนสณฺฑำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน ปาวสิ ิฯ  

 ...............................................................................................................................
๔๑. ยถาห ?

 (ธมฺมสงฺคาหกาจรโิย)  ยถา  อาห ?

 (ธมมฺสงฺคาหกาจริโย) อ.พระธรรมสงัคาหกาจารย ์ อาห กลา่วแลว้  ยถา อยา่งไร?

 พระธรรมสงัคาหกาจารยก์ลา่วไวว้า่อยา่งไร?

 ธมฺมสงฺคาหกาจรโิย สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยถา ปจุฉนตัถะ ฯ
 ...............................................................................................................................  
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๔๒. “อหำ  โข  อากณฺิโณ  วหิราม ิ  หตฺถหี ิ  หตฺถนีิห ิ  หตฺถกิลเภห ิ  หตฺถจฺิฉาเปห,ิ   
ฉนฺินคฺคานิ  เจว  ตณิานิ  ขาทาม,ิ  โอภคฺโคภคฺค�ฺจ  เม  สาขาภงฺคำ  ขาทนฺต,ิ   
อาวลิานิ  จ  ปานียานิ  ปิวาม,ิ  โอคาหนฺตสฺส  เม  อุตฺตณฺิณสฺส  หตฺถนิิโย  กายำ   
อุปนิฆำสนฺตโิย  คจฺฉนฺต,ิ  ยนฺนูนาหำ  เอโก  คณมฺหา  วปูกฏฺโ�  วหิเรยฺยนฺต ิฯ

 (ธมฺมสงฺคาหกาจรโิย  “อถ  อสฺส  (หตฺถสฺิส)  เอตำ  (จนฺิตนำ)  อโหส)ิ ‘อหำ  โข  อากณฺิโณ   
วหิราม ิ  หตฺถหี ิ  หตฺถนีิห ิ  หตฺถกิลเภห ิ  หตฺถจฺิฉาเปห,ิ  (อหำ)  ฉนฺินคฺคานิ  เจว  ตณิานิ   
ขาทาม,ิ  (เต  หตฺถโิน)  โอภคฺโคภคฺค�ฺจ  เม  สาขาภงฺคำ  ขาทนฺต,ิ  (อหำ)  อาวลิานิ  จ  ปานียานิ   
ปิวาม,ิ  โอคาหนฺตสฺส  เม  อุตฺตณฺิณสฺส  หตฺถนิิโย  กายำ  อุปนิฆำสนฺตโิย  คจฺฉนฺต,ิ  ยนฺนูน  อหำ   
เอโก  คณมฺหา  วปูกฏฺโ�  วหิเรยฺยนฺต ิ (อติ ิ อาห) ฯ

 (ธมมฺสงฺคาหกาจริโย) อ.พระธรรมสงัคาหกาจารย ์ (อาห) กลา่วแลว้  (อิติ) วา่  “(อถ) 
ครัง้นัน้  (เอต ํ จินฺตนํ) อ.ความคดินัน่  อิติ วา่ ‘อห ํ โข อ.เราแล  อากิณฺโณ เกลือ่น
กลน่แลว้  หตถีฺหิ ดว้ยชา้งพลาย ท.  หตถิฺนีหิ ดว้ยชา้งพงั ท.  หตถิฺกลเภหิ ดว้ยชา้ง 
สะเทิน้ ท.  หตถิฺจฉฺาเปหิ ดว้ยชา้งตวัลกูน้อย ท.  วิหรามิ ยอ่มอยู,่  (อห)ํ อ.เรา   
ขาทามิ ยอ่มเคีย้วกนิ  ติณานิ ซึง่หญา้ ท.  ฉินฺนคคฺานิ  เจว อนัมปีลาย อนัชา้ง ท. 
เหลา่นัน้ ตดัแลว้ดว้ยนัน่เทยีว,  (เต  หตถิฺโน) อ.ชา้ง ท. เหลา่นัน้  ขาทนฺติ ยอ่มเคีย้ว
กนิ  สาขาภงฺค ํซึง่กิง่อนัหกัแลว้  เม  โอภคโฺคภคคฺ ํ จ อนัเรา ทัง้หกัลงแลว้ทัง้หกัลง
แลว้ดว้ย,  (อห)ํ อ.เรา  ปิวามิ ยอ่มดืม่  ปานียานิ ซึง่นำ้าอนับุคคลพงึดืม่  อาวิลานิ 
อนัขุน่มวั  จ ดว้ย,  หตถิฺนิโย อ.ชา้งพงั ท.  อปุนิฆสํนฺติโย เสยีดสอียู ่ กาย ํซึง่กาย  
เม ของเรา  โอคาหนฺตสสฺ ผูห้ยัง่ลงแลว้  อตุติฺณฺณสสฺ ผูข้า้มขึน้แลว้  คจฉฺนฺติ ยอ่ม
ไป,  ยนฺนูน ไฉนหนอ  อห ํอ.เรา  เอโก ผูเ้ดยีว  วปูกฏฺโ� หลกีออกแลว้  คณมหฺา 
จากโขลง  วิหเรยยฺ ํพงึอยู”่  อิติ ดงัน้ี  (อโหสิ) ไดม้แีลว้  อสสฺ  (หตถิฺสสฺ) แก่ชา้งนัน้”  
อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระธรรมสงัคาหกาจารยก์ลา่ววา่ “ทนีัน้ ชา้งไดม้คีวามคดิน้ีวา่ ‘เราแล อยูเ่กลือ่นกลน่
ดว้ยชา้งพลาย ชา้งพงั ชา้งสะเทิน้ ลกูชา้ง, เราเคีย้วกนิหญา้ทีม่ปีลายหกั, ชา้งเหลา่นัน้
เคีย้วกนิกิง่ไมท้ีห่กั ทีเ่ราหกัลงแลว้หกัลงแลว้, เราดืม่นำ้าขุน่, ชา้งพงัทัง้หลายเสยีดสี
กายของเราทีห่ยัง่ลง ขา้มขึน้ ยอ่มไป, ไฉนหนอ เราผูเ้ดยีว หลกีออกจากโขลง พงีอยู’่
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 ธมฺมสงฺคาหกาจรโิย สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อถ กาลสตัตม ี เอตำ 
วเิสสนะของ จนฺิตนำๆ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะของ 
หตฺถสฺิสๆ สมัปทานใน อโหส ิ ‘อหำ สทุธกตัตาใน วหิรามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โข
ศพัท ์วจนาลงัการะ  อากณฺิโณ วเิสสนะของ อหำ  หตฺถหี ิกด็ ี หตฺถนีิห ิ กด็ ีหตฺถกิลเภห ิ
กด็ ีหตฺถจฺิฉาเปห ิกด็ ีกรณะใน อากณฺิโณ,  อหำ สทุธกตัตาใน ขาทามิๆ  อาขยาตบท 
กตัตุวาจก  ฉินฺนคฺคานิ วเิสสนะของ ตณิานิๆ อวตุตกมัมะใน ขาทาม ิ  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั จๆ สามศพัท ์วากยสมจุจยตัถะเขา้กบั ฉนฺินคฺคานิ  ตณิานิ  ขาทาม,ิ  
โอภคฺโคภคฺค�ฺจ  เม  สาขาภงฺคำ  ขาทนฺต,ิ  และ อาวลิานิ  ปานียานิ  ปิวาม,ิ  เต  
วเิสสนะของ หตฺถโินๆ สทุธกตัตาใน ขาทนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โอภคฺโคภคฺคำ 
วเิสสนะของ สาขาภงฺคำ  เม อนภหิติกตัตาใน โอภคฺโคภคฺคำ  สาขาภงฺคำ อวตุตกมัมะ
ใน ขาทนฺต,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน ปิวามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อาวลิานิ วเิสสนะของ  
ปานียานิๆ อวตุตกมัมะใน ปิวาม,ิ  หตฺถนิิโย สทุธกตัตาใน คจฺฉนฺติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  โอคาหนฺตสฺส กด็ ี  อุตฺตณฺิณสฺส กด็ ี วเิสสนะของ เมๆ สามสีมัพนัธะใน  
กายำ ๆ  อวตุตกมัมะใน อุปนิฆำสนฺตโิยๆ อพัภนัตรกริยิาของ หตฺถนิิโย,  ยนฺนูน สงักปัปัตถะ  
อหำ สทุธกตัตาใน วหิเรยฺยำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอโก วเิสสนะของ อหำ  คณมฺหา  
อปาทานใน วปูกฏฺโ�ๆ วเิสสนะของ อหำ” อติศิพัท ์ สรปูะใน เอตำ  จนฺิตนำ”  อติศิพัท ์ 
อาการะใน อาห ฯ      

 ...............................................................................................................................
๔๓. อถ โข  โส  หตฺถนิาโค  ยถูา  อปกฺกมฺม,  เยน  ปารเิลยฺยกำ  รกฺขติวนสณฺโฑ   

ภทฺทสาลมลูำ  เยน  ภควา,  เตนุปสงฺกม;ิ  อุปสงฺกมตฺิวา  จ  ปน  ภควนฺตำ  วนฺทตฺิวา   
โอโลเกนฺโต  อ�ฺ�ำ  ก�ิฺจ ิ  อทสฺิวา  ภทฺทสาลมลูำ  ปาเทน  ปหรนฺโต  ตจฺเฉตฺวา   
โสณฺฑาย  สาขำ  คเหตฺวา  สมฺมชฺช;ิ  ตโต  ปฏฺ�าย  โสณฺฑาย  ฆฏำ  คเหตฺวา  ปานียำ  
ปรโิภชนียำ  อุปฏฺ�เปต;ิ  อุณฺโหทเกน  อตฺเถ  สต,ิ  อุณฺโหทกำ  ปฏยิาเทต ิฯ

 อถ โข  โส  หตฺถนิาโค  ยถูา  อปกฺกมฺม,  เยน  (ทสิาภาเคน)  ปารเิลยฺยกำ  รกฺขติวนสณฺโฑ   
ภทฺทสาลมลูำ  (อตฺถ)ิ,  เยน  (ทสิาภาเคน)  ภควา  (วหิรต)ิ,  เตน  (ทสิาภาเคน)  อุปสงฺกม;ิ   
อุปสงฺกมตฺิวา  จ  ปน  (โส  หตฺถนิาโค)  ภควนฺตำ  วนฺทตฺิวา  โอโลเกนฺโต  อ�ฺ�ำ  ก�ิฺจ ิ (วตฺถุำ)   
อทสฺิวา  ภทฺทสาลมลูำ  ปาเทน  ปหรนฺโต  ตจฺเฉตฺวา  โสณฺฑาย  สาขำ  คเหตฺวา  สมฺมชฺช;ิ  (หตฺถ)ี  
ตโต  (กาลโต)  ปฏฺ�าย  โสณฺฑาย  ฆฏำ  คเหตฺวา  ปานียำ  ปรโิภชนียำ  อุปฏฺ�เปต;ิ  อุณฺโหทเกน  
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อตฺเถ  สต,ิ  (หตฺถ)ี  อุณฺโหทกำ  ปฏยิาเทต ิฯ

 อถ  โข ครัง้นัน้แล  โส  หตถิฺนาโค อ.ชา้งตวัประเสรฐินัน้  อปกฺกมมฺ หลกีออกแลว้   
ยถูา จากโขลง  อปุสงฺกมิ เขา้ไปเฝ้าแลว้  เตน  (ทิสาภาเคน) ใน-,  ปาริเลยยฺก ํอ.ป่า
ปารเิลยยกะ  รกฺขิตวนสณฺโฑ อ.ชฏัแหง่ป่าชือ่วา่รกัขติวนั  ภททฺสาลมลู ํอ.โคนแหง่
ตน้สาละอนัเจรญิ  (อตถิฺ) มอียู ่ เยน  (ทิสาภาเคน) ในสว่นแหง่ทศิใด,  ภควา อ.พระ
ผูม้พีระภาคเจา้  (วิหรติ) ยอ่มประทบัอยู ่  เยน  (ทิสาภาเคน) ในสว่นแหง่ทศิใด,  -
สว่นแหง่ทศินัน้,  จ  ปน กแ็ล  (โส  หตถิฺนาโค) อ.ชา้งตวัประเสรฐินัน้  อปุสงฺกมิตวฺา  
ครัน้เขา้ไปเฝ้�แลว้  วนฺทิตวฺา ถวายบงัคมแลว้  ภควนฺต ํ ซึง่พระผูม้พีระภาค   
โอโลเกนฺโต แลดอูยู ่ อทิสวฺา ไมเ่หน็แลว้  อ�ฺ�ํ  กิ�ฺจิ  (วตถฺุ)ํ ซึง่วตัถุอะไรๆ อืน่   
ปหรนฺโต กระทบือยู ่  ภททฺสาลมลู ํซึง่โคนแหง่ตน้สาละอนัเจรญิ  ปาเทน ดว้ยเทา้   
ตจเฺฉตวฺา ถากแลว้  คเหตวฺา จบัแลว้  สาข ํซึง่กิง่ไม ้ โสณฺฑาย ดว้ยงวง  สมมฺชชิฺ  
กวาดแลว้,  (หตถีฺ) อ.ชา้ง  คเหตวฺา ถอืเอาแลว้  ฆฏ ํซึง่หมอ้  โสณฺฑาย ดว้ยงวง   
อปุฏฺ�เปติ ยอ่มเขา้ไปตัง้ไว ้  ปานีย ํ ซึง่นำ้าอนับุคคลพงึดืม่  ปริโภชนีย ํ ซึง่นำ้าอนั
บุคคลพงึใชส้อย  ปฏฺ�าย จำาเดมิ  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนัน้,  อตเฺถ ครัน้เมือ่ความ
ตอ้งการ  อณฺุโหทเกน ดว้ยนำ้าอนัรอ้น  สติ มอียู,่  (หตถีฺ) อ.ชา้ง  ปฏิยาเทติ ยอ่ม
จดัแจง  อณฺุโหทก ํซึง่นำ้าอนัรอ้น ฯ 

 ทนีัน้แล ชา้งตวัประเสรฐินัน้ หลกีออกจากโขลง, ป่�ปารเิลยยกะมอียูใ่นสว่นแหง่ทศิใด 
ชฏัแหง่ป่�รกัขติวนัมอียูใ่นสว่นแหง่ทศิใด โคนตน้สาละทีเ่จรญิมอียูใ่นสว่นแหง่ทศิใด 
พระผูม้พีระภาคเจา้ประทบัอยูใ่นสว่นแหง่ทศิใด กเ็ขา้ไปเฝ้�ในสว่นแหง่ทศินัน้, กแ็ล 
ครัน้เขา้ไปเฝ้�แลว้ ถวายบงัคมพระผูม้พีระภาค แลด ู ไมเ่หน็วตัถุอะไรๆ อืน่ กระทบื
โคนตน้สาละทีเ่จรญิดว้ยเทา้ ถาก จบักิง่ไมด้ว้ยงวงแลว้กวาด, จำาเดมิแต่กาลนัน้ ชา้ง
ถอืหมอ้นำ้าดว้ยงวง เขา้ไปตัง้นำ้าดืม่และนำ้าใช,้ เมือ่มคีวามตอ้งการดว้ยนำ้ารอ้น, ชา้ง 
กจ็ดัแจงนำ้ารอ้น

 อถ กาลสตัตม ี  โขศพัท ์ วจนาลงัการะ  โส วเิสสนะของ หตฺถนิาโคๆ สทุธกตัตาใน  
อุปสงฺกมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยถูา อปาทานใน อปกฺกมฺมๆ ปพุพกาลกริยิา
ใน อุปสงฺกม,ิ  ปารเิลยฺยกำ กด็ ี  รกฺขติวนสณฺโฑ กด็ ี  ภทฺทสาลมลูำ กด็ ี สทุธกตัตา
ใน อตฺถิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เยน วเิสสนะของ ทสิาภาเคนๆ ตตยิาวสิยาธาระ 
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ใน อตฺถ,ิ  ภควา สทุธกตัตาใน วหิรติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เยน วเิสสนะของ  
ทสิาภาเคนๆ ตตยิาวสิยาธาระใน วหิรต,ิ  เตน วเิสสนะของ ทสิาภาเคนๆ ตตยิา- 
วสิยาธาระใน อุปสงฺกม,ิ  จ ปน นิปาตสมหูะ  โส วเิสสนะของ หตฺถนิาโคๆ สทุธกตัตา 
ใน สมฺมชฺชิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อุปสงฺกมตฺิวา ลกัขณตัถะ  ภควนฺตำ อวตุตกมัมะใน 
วนฺทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โอโลเกนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ หตฺถนิาโค  อ�ฺ�ำ  กด็ ี  
ก�ิฺจ ิ กด็ ี วเิสสนะของ วตฺถุำๆ  อวตุตกมัมะใน อทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปหรนฺโต   
ภทฺทสาลมลูำ อวตุตกมัมะใน ปหรนฺโต  ปาเทน กรณะใน ปหรนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิา
ของ หตฺถนิาโค  ตจฺเฉตฺวา ปพุพกาลกริยิาใน คเหตฺวา  โสณฺฑาย กรณะใน คเหตฺวา   
สาขำ อวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน สมฺมชฺช,ิ  หตฺถ ี สทุธกตัตาใน  
อุปฏฺ�เปติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตโต วเิสสนะของ กาลโตๆ อปาทานใน  
ปฏฺ�ายๆ กริยิาวเิสสนะใน อุปฏฺ�เปต ิ โสณฺฑาย กรณะใน คเหตฺวา  ฆฏำ อวตุตกมัมะใน  
คเหตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อุปฏฺ�เปต ิ  ปานียำ กด็ ี  ปรโิภชนียำ กด็ ีอวตุตกมัมะใน  
อุปฏฺ�เปต,ิ  อุณฺโหทเกน ตตยิาวเิสสนะใน อตฺเถๆ ลกัขณะใน สติๆ  ลกัขณะกริยิา,  
หตฺถ ี สทุธกตัตา ใน ปฏยิาเทติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อุณฺโหทกำ อวตุตกมัมะใน  
ปฏยิาเทต ิฯ

 ...............................................................................................................................
๔๔. กถำ ? 

 “กถำ  (หตฺถ ี ปฏยิาเทต ิ?”  อติ ิ ปจฺุฉา) ฯ

 (ปจุฉฺา) อ.อนัถาม  (อิติ) วา่  “(หตถีฺ) อ.ชา้ง  (ปฏิยาเทติ) ยอ่มจดัแจง  กถ ํอยา่งไร?”  
(อิติ) ดงัน้ี ฯ

 ถามวา่ “ชา้งจดัแจงอยา่งไร?”

 “หตฺถ ี สทุธกตัตาใน ปฏยิาเทติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กถำ ปจุฉนตัถะ”  อติศิพัท ์ 
สรปูะใน ปจฺุฉาๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
๔๕. หตฺเถน  กฏฺ�านิ  ฆำสตฺิวา  อคฺค ึ สมฺปาเทต,ิ  ตำ  ทารนิู  ปกฺขปินฺโต  ชาเลตฺวา  ตตฺถ  

ปาสาเณ  ปจตฺิวา  ทารทุณฺฑเกน  ปวฏฺเฏตฺวา  ปรจฺิฉนฺินาย  ขทฺุทกโสณฺฑยิำ  ขปิต;ิ  
ตโต  หตฺถำ  โอตาเรตฺวา  อุทกสฺส  ตตฺตภาวำ  ชานิตฺวา  คนฺตฺวา  สตฺถารำ  วนฺทต ิฯ
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 “(หตฺถ)ี  หตฺเถน  กฏฺ�านิ  ฆำสตฺิวา  อคฺค ึ สมฺปาเทต,ิ  (หตฺถ)ี  ตำ  (อคฺค)ึ  ทารนิู  ปกฺขปินฺโต   
ชาเลตฺวา  ตตฺถ  (อคฺคมฺิห)ิ  ปาสาเณ  ปจตฺิวา  (ปาสาเณ)  ทารทุณฺฑเกน  ปวฏฺเฏตฺวา   
(อตฺตนา)  ปรจฺิฉนฺินาย  ขทฺุทกโสณฺฑยิำ  ขปิต”ิ  อติ ิ (วสฺิสชฺชนำ);  ตโต  (หตฺถ)ี  หตฺถำ  โอตาเรตฺวา  
อุทกสฺส  ตตฺตภาวำ  ชานิตฺวา  คนฺตฺวา  สตฺถารำ  วนฺทต ิฯ

 (วิสสฺชชฺนํ) อ.อนัแก ้  อิติ วา่  “(หตถีฺ) อ.ชา้ง  ฆสิํตวฺา สแีลว้  กฏฺ�านิ ซึง่ฟืน ท.   
หตเฺถน ดว้ยงวง  ต ํ(อคคึฺ) ยงัไฟนัน้  สมปฺาเทติ ยอ่มใหถ้งึพรอ้ม,  (หตถีฺ) อ.ชา้ง   
ปกฺขิปนฺโต ใสเ่ขา้ไปอยู ่ ทารนิู ซึง่ฟืน ท.  ต ํ (อคคึฺ) ยงัไฟนัน้  ชาเลตวฺา ใหโ้พลงแลว้  
ปจิตวฺา เผาแลว้  ปาสาเณ ซึง่กอ้นหนิ ท.  ตตถฺ  (อคคิฺมหิฺ) ในไฟนัน้  (ปาสาเณ) 
ยงักอ้นหนิ ท.  ปวฏฺเฏตวฺา ใหเ้ป็นไปรอบแลว้  ทารทุณฺฑเกน ดว้ยทอ่นแหง่ไม ้  
ขิปติ ยอ่มซดัไป  ขทุทฺกโสณฺฑิย ํ ในลำารางน้อย  (อตตฺนา)  ปริจฉิฺนฺนาย อนั- 
อนัตน -กำาหนดแลว้”  อิติ ดงัน้ี,  ตโต ในลำาดบันัน้  (หตถีฺ) อ.ชา้ง  หตถฺ ํ ยงังวง   
โอตาเรตวฺา ใหข้า้มลงแลว้  ชานิตวฺา รูแ้ลว้  อทุกสสฺ  ตตตฺภาว ํซึง่ความทีแ่หง่นำ้า
เป็นของรอ้นแลว้  คนฺตวฺา ไปแลว้  วนฺทติ ยอ่มจบ  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา ฯ 

   แกว้า่ “ชา้งสฟืีนทัง้หลายดว้ยงวงทำาใหไ้ฟถงึพรอ้ม, ชา้งใสฟื่นทัง้หลาย ทำาใหไ้ฟโพลง
ขึน้ เผากอ้นหนิทัง้หลายทีไ่ฟนัน้ เขีย่กอ้นหนิดว้ยทอ่นไม ้ ยอ่มซดัไปในลำารางน้อยที่
ตนกำาหนดไว”้, ลำาดบันัน้ ชา้งใชง้วงจุม่ลงในนำ้า รูว้า่นำ้ารอ้นแลว้ กไ็ปจบพระศาสดา”

 “หตฺถ ีเหตุกตัตาใน สมฺปาเทติๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  หตฺเถน กรณะใน ฆำสตฺิวา     
กฏฺ�านิ อวตุตกมัมะใน ฆำสตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน สมฺปาเทต ิ อคฺคึๆ  การติกมัมะใน 
สมฺปาเทต,ิ  หตฺถ ีสทุธกตัตาใน ขปิติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ อคฺคึๆ  
การติกมัมะใน ชาเลตฺวา  ทารนิู อวตุตกมัมะใน ปกฺขปินฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ หตฺถ ี  
ชาเลตฺวา ปพุพกาลกริยิาใน ปจตฺิวา  ตตฺถ วเิสสนะของ อคฺคมฺิหิๆ  วสิยาธาระใน  
ปจตฺิวา  ปาสาเณ อวตุตกมัมะใน ปจตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปวฏฺเฏตฺวา  ปาสาเณ 
การติกมัมะใน ปวฏฺเฏตฺวา  ทารทุณฺฑเกน กรณะใน ปวฏฺเฏตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
ขปิต ิ อตฺตนา อนภหิติกตัตาใน ปรจฺิฉนฺินายๆ วเิสสนะของ ขทฺุทกโสณฺฑยิำๆ  วสิยาธาระ 
ใน ขปิต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน วสฺิสชฺชนำๆ ลงิคตัถะ,  ตโต กาลสตัตม ี หตฺถ ีสทุธกตัตา
ใน วนฺทติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  หตฺถำ การติกมัมะใน โอตาเรตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิา 
ใน ชานิตฺวา  อุทกสฺส ภาวาทสิมัพนัธะใน ตตฺตภาวำๆ  อวตุตกมัมะใน ชานิตฺวาๆ  
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ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วนฺทต ิ สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน วนฺทต ิฯ
 ...............................................................................................................................
๔๖. สตฺถา  “อุทกำ  เต  ตาปิตำ  ปารเิลยฺยกาต ิ วตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  นหายต ิฯ

 สตฺถา  “อุทกำ  เต  ตาปิตำ  ปารเิลยฺยกาต ิ วตฺวา  ตตฺถ  (�าเน)  คนฺตฺวา  นหายต ิฯ

 สตถฺา อ.พระศาสดา  วตวฺา ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ปาริเลยยฺก ดกู่อนปารเิลยยกะ   
อทุก ํอ.นำ้า  เต อนัเธอ  ตาปิต ํใหร้อ้นแลว้หรอื?”  อิติ ดงัน้ี  คนฺตวฺา เสดจ็ไปแลว้  
ตตถฺ  (�าเน) ในทีน่ัน้  นหายติ ยอ่มทรงสนาน ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “ปารเิลยยกะ เธอตม้นำ้าใหร้อ้นแลว้หรอื?” ดงัน้ีแลว้ กเ็สดจ็ไป ทรง
สนาน

 สตฺถา สทุธกตัตาใน นหายติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ปารเิลยฺยก อาลปนะ  อุทกำ  
วตุตกมัมะใน ตาปิตำๆ  กติบทเหตุกมัมวาจก  เต อนภหิติกตัตาใน ตาปิตำ”  อติศิพัท ์ 
อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา  ตตฺถ วเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน 
คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นหายต ิฯ

 ...............................................................................................................................
๔๗. อถสฺส  นานาวธิานิ  ผลานิ  อาหรตฺิวา  เทต ิฯ  

 อถ  (หตฺถ)ี  อสฺส  (สตฺถุโน)  นานาวธิานิ  ผลานิ  อาหรตฺิวา  เทต ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  (หตถีฺ) อ.ชา้ง  อาหริตวฺา นำามาแลว้  ผลานิ ซึง่ผลไม ้ท.  นานาวิธานิ 
อนัมอียา่งต่างๆ  เทติ ยอ่มถวาย  อสสฺ  (สตถฺโุน) แก่พระศาสดานัน้ ฯ

 ทนีัน้ ชา้งนำาผลไมช้นิดต่างๆ มากมายมาถวายแดพ่ระศาสดา

 อถ กาลสตัตม ี  หตฺถ ี สทุธกตัตาใน เทติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะ
ของ สตฺถุโนๆ สมัปทานใน เทต ิ  นานาวธิานิ วเิสสนะของ ผลานิๆ อวตุตกมัมะใน  
อาหรตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน เทต ิฯ

 ...............................................................................................................................
๔๘. ยทา  ปน  สตฺถา  คามำ  ปิณฺฑาย  ปวสิต;ิ  ตทา  สตฺถุ  ปตฺตจวีรมาทาย  กุมฺเภ   

ปตฏฺิ�าเปตฺวา  สตฺถารา  สทฺธเึยว  คจฺฉต ิฯ
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 ยทา  ปน  สตฺถา  คามำ  ปิณฺฑาย  ปวสิต;ิ  ตทา  (หตฺถ)ี  สตฺถุ  ปตฺตจวีรำ  อาทาย  (ปตฺตจวีรำ)   
กุมฺเภ  ปตฏฺิ�าเปตฺวา  สตฺถารา  สทฺธ ึ เอว  คจฺฉต ิฯ

 ปน ก ็  สตถฺา อ.พระศาสดา  ปวิสติ ยอ่มเขา้ไป  คาม ํ สูห่มูบ่า้น  ปิณฺฑาย เพือ่
บณิฑบาต  ยทา ในกาลใด,  ตทา ในกาลนัน้  (หตถีฺ) อ.ชา้ง  อาทาย ถอืเอาแลว้  
ปตตฺจีวร ํ ซึง่บาตรและจวีร  สตถฺ ุ ของพระศาสดา  (ปตตฺจีวร)ํ ยงับาตรและจวีร   
ปติฏฺ�าเปตวฺา ใหต้ัง้ไวเ้ฉพาะแลว้  กมุเฺภ บนกระพอง  คจฉฺติ ยอ่มไป  สทธึฺ  เอว 
กบั  สตถฺารา ดว้ยพระศาสดานัน่เทยีว ฯ   

 กค็ราวใด พระศาสดาเสดจ็ไปยงัหมูบ่า้นเพือ่บณิฑบาต คราวนัน้ ชา้งกจ็ะถอืเอาบาตร
และจวีรของพระศาสดาใหป้ระดษิฐานไวบ้นกระพอง แลว้กไ็ปกบัพระศาสดานัน่แหละ

 ปนศพัท ์วากยารมัภโชตกะ  สตฺถา สทุธกตัตาใน ปวสิติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยทา 
กาลสตัตมใีน ปวสิต ิ คามำ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปวสิต ิ ปิณฺฑาย สมัปทานใน ปวสิต,ิ  
หตฺถ ีสทุธกตัตาใน คจฺฉติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตทา กาลสตัตมใีน คจฺฉต ิ สตฺถุ  
สามสีมัพนัธะใน ปตฺตจวีรำๆ  อวตุตกมัมะใน อาทายๆ สมานกาลกริยิาใน ปตฏฺิ�าเปตฺวา   
ปตฺตจวีรำ การติกมัมะใน ปตฏฺิ�าเปตฺวา  กุมฺเภ วสิยาธาระใน ปตฏฺิ�าเปตฺวาๆ ปพุพ-
กาลกริยิาใน คจฺฉต ิ  สตฺถารา สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธ ึ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั 
สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน คจฺฉต ิฯ

 ...............................................................................................................................
๔๙. สตฺถา  คามปูจารำ  ปตฺวา  “ปารเิลยฺยก  อโิต  ปฏฺ�าย  ตยา  คนฺตุำ  น  สกฺกา,  อาหร  

เม  ปตฺตจวีรนฺต ิ อาหราเปตฺวา  คามำ  ปิณฺฑาย  ปวสิต ิฯ

 สตฺถา  คามปูจารำ  ปตฺวา  (ตำ  หตฺถ)ึ  “ปารเิลยฺยก  อโิต  ปฏฺ�าย  ตยา  คนฺตุำ  น  สกฺกา,  (ตฺวำ)  
อาหร  เม  ปตฺตจวีรนฺต ิ (วจเนน)  อาหราเปตฺวา  คามำ  ปิณฺฑาย  ปวสิต ิฯ

   สตถฺา อ.พระศาสดา  ปตวฺา เสดจ็ถงึแลว้  คามปูจาร ํ ซึง่อุปจาระแหง่หมูบ่า้น   
(ต ํ  หตถึฺ) ยงัชา้งนัน้  อาหราเปตวฺา ใหน้ำามาแลว้  (วจเนน) ดว้ยพระดำารสั  อิติ 
วา่  “ปาริเลยยฺก ดกู่อนปารเิลยยกะ  ตยา อนัเธอ  น  สกฺกา ไมอ่าจ  คนฺตุ ํเพือ่อนั
ไป  ปฏฺ�าย จำาเดมิ  อิโต  (�านโต) แต่ทีน้ี่,  (ตวฺ)ํ อ.เธอ  อาหร จงนำามา  ปตตฺจีวร ํ
ซึง่บาตรและจวีร  เม ของเรา”  อิติ ดงัน้ี  ปวิสติ ยอ่มเสดจ็เขา้ไป  คาม ํสูห่มูบ่า้น  
ปิณฺฑาย เพือ่บณิฑบาต ฯ
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 พอพระศาสดาเสดจ็ถงึอุปจาระหมูบ่า้น กท็รงใหน้ำาบาตรและจวีรมาดว้ยพระดำารสัวา่ 
“ดกู่อนปารเิลยยกะ เธอไมส่ามารถไปไดต้ัง้แต่ทีน้ี่ เธอจงนำาบาตรและจวีรของเรามา” 
ยอ่มเสดจ็เขา้ไปหมูบ่า้นเพือ่บณิฑบาต

 สตฺถา สทุธกตัตาใน ปวสิติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  คามปูจารำ สมัปาปณุยีกมัมะ
ใน ปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาหราเปตฺวา  ตำ วเิสสนะของหตฺถึๆ  การติกมัมะใน  
อาหราเปตฺวา  “ปารเิลยฺยก อาลปนะ  ตยา อนภหิติกตัตาใน สกฺกาๆ กริยิาบทภาว-
วาจก  อโิต วเิสสนะของ �านโตๆ อปาทานใน ปฏฺ�ายๆ กริยิาวเิสสนะใน คนฺตุำๆ   
ตุมตัถสมัปทานใน สกฺกา  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน สกฺกา,  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อาหรๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เม สามสีมัพนัธะใน ปตฺตจวีรำๆ  อวตุตกมัมะใน อาหร”  อติ-ิ
ศพัท ์ สรปูะใน วจเนนๆ กรณะใน อาหราเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปวสิต ิ  คามำ  
สมัปาปณุยีกมัมะใน ปวสิต ิ ปิณฺฑายสมัปทานใน ปวสิต ิฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๐. โสปิ  ยาว  สตฺถุ  นิกฺขมนา  ตตฺเถว  �ตฺวา  สตฺถุ  อาคมนกาเล  ปจฺจคฺุคมนำ  กตฺวา  

ปรุมินเยเนว  ปตฺตจวีรำ  คเหตฺวา  วสนฏฺ�าเน  โอตาเรตฺวา  วตฺตำ  ทสฺเสตฺวา  สาขาย  
วชีต,ิ  รตฺต ึ วาลมคิปรปินฺถนิวารณตฺถำ  มหนฺตำ  ทณฺฑำ  โสณฺฑาย  คเหตฺวา  “สตฺถารำ  
รกฺขสฺิสามตี ิ ยาว  อรณุุคฺคมนา  วนสณฺฑสฺส  อนฺตรนฺตเร  วจิรต ิฯ  

 โสปิ  (หตฺถ)ี  ยาว  สตฺถุ  นิกฺขมนา  ตตฺถ  (�าเน)  เอว  �ตฺวา  สตฺถุ  อาคมนกาเล  ปจฺจคฺุคมนำ  
กตฺวา  ปรุมินเยเนว  ปตฺตจวีรำ  คเหตฺวา  (ปตฺตจวีรำ)  วสนฏฺ�าเน  โอตาเรตฺวา  วตฺตำ  ทสฺเสตฺวา   
สาขาย  วชีต,ิ  รตฺต ึ  วาลมคิปรปินฺถนิวารณตฺถำ  มหนฺตำ  ทณฺฑำ  โสณฺฑาย  คเหตฺวา  “(อหำ)   
สตฺถารำ  รกฺขสฺิสามตี ิ (จนฺิตเนน)  ยาว  อรณุุคฺคมนา  วนสณฺฑสฺส  อนฺตรนฺตเร  วจิรต ิฯ

 โสปิ  (หตถีฺ) อ.ชา้งแมน้ัน้  �ตวฺา ยนือยูแ่ลว้  ตตถฺ  (�าเน)  เอว ในทีน่ัน้นัน่เทยีว  
ยาว เพยีงใด  นิกฺขมนา แต่การเสดจ็ออกไป  สตถฺ ุของพระศาสดา  กตวฺา กระทำา
แลว้  ปจจฺคุคฺมนํ ซึง่การตอ้นรบั  อาคมนกาเล ในกาลเป็นทีเ่สดจ็มา  สตถฺ ุ ของ
พระศาสดา  คเหตวฺา รบัเอาแลว้  ปตตฺจีวร ํซึง่บาตรและจวีร  ปริุมนเยน  เอว โดย
นยัอนัมใีนก่อนนัน่เทยีว  (ปตตฺจีวร)ํ ยงับาตรและจวีร  โอตาเรตวฺา ใหข้า้มลงแลว้   
วสนฏฺ�าเน ในทีเ่ป็นทีป่ระทบั  ทสเฺสตวฺา แสดงแลว้  วตตฺ ํ ซึง่วตัร  วีชติ ยอ่ม
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พดั  สาขาย ดว้ยกิง่ไม,้  คเหตวฺา ถอืเอาแลว้  ทณฺฑ ํซึง่ทอ่นไม ้ มหนฺต ํทอ่นใหญ่   
โสณฺฑาย ดว้ยงวง  วาลมิคปริปนฺถนิวารณตถฺ ํ เพือ่การป้องกนัซึง่อนัตรายเป็น
เครือ่งเบยีดเบยีนรอบจากเน้ือรา้ย  รตตึฺ ในเวลากลางคนื  วิจรติ ยอ่มเทีย่วไป   
อนฺตรนฺตเร ในระหวา่งๆ  วนสณฺฑสสฺ แหง่ชฏัแหง่ป่า  ยาว เพยีงใด  อรณุุคคฺมนา  
แต่การขึน้ไปแหง่อรณุ   (จินฺตเนน) ดว้ยอนัคดิ  อิติ วา่ “อห ํอ.เรา  รกฺขิสสฺามิ จกั
รกัษา  สตถฺาร ํซึง่พระศาสสดา”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ชา้งแมน้ัน้ยนือยูใ่นทีน่ัน้นัน่แหละเพยีงใดแต่การเสดจ็ออกไปแหง่พระศาสดา ทำาการ
ตอ้นรบัในเวลาทีพ่ระศาสดาเสดจ็มา รบับาตรและจวีรโดยนยัอนัมใีนก่อนนัน่แหละ 
ทำาใหบ้าตรและจวีรขา้มลงในทีป่ระทบั แสดงวตัร ยอ่มพดัดว้ยกิง่ไม ้ จบัทอ่นไมท้อ่น
ใหญ่ดว้ยงวงเพือ่ป้องกน้อนัตรายจากเน้ือรา้ยในเวลากลางคนื เทีย่วไปในระหวา่งๆ 
แหง่ไพรสณฑ ์จนถงึอรณุขึน้ ดว้ยคดิวา่ “เราจะรกัษาพระศาสดา”

   อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั โสๆ วเิสสนะของ หตฺถีๆ  สทุธกตัตาใน วชีต ิและ วจิรต ิ 
วชีต ิกด็ ี วจิรต ิกด็ ี อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยาวศพัท ์กริยิาวเิสสนะใน �ตฺวา  สตฺถุ  
สามสีมัพนัธะใน นิกฺขมนาๆ อปาทานใน ยาว  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ตตฺถๆ  
วเิสสนะของ �าเน ๆ วสิยาธาระใน �ตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กตฺวา  สตฺถุ  
สามสีมัพนัธะใน อาคมนกาเลๆ กาลสตัตมใีน กตฺวา  ปจฺจคฺุคมนำ อวตุตกมัมะใน  
กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คเหตฺวา  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ปรุมินเยนๆ ตตยิา- 
วเิสสนะใน คเหตฺวา  ปตฺตจวีรำ อวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โอตาเรตฺวา   
ปตฺตจวีรำ การติกมัมะใน โอตาเรตฺวา  วสนฏฺ�าเน วสิยาธาระใน โอตาเรตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน ทสฺเสตฺวา  วตฺตำ อวตุตกมัมะใน ทสฺเสตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
วชีต ิ สาขาย กรณะใน วชีต,ิ      รตฺต ึกาลสตัตมใีน คเหตฺวา  วาลมคิปรปินฺถนิวารณตฺถำ  
สมัปทานใน คเหตฺวา  มหนฺตำ วเิสสนะของ ทณฺฑำๆ  อวตุตกมัมะใน คเหตฺวา  โสณฺฑาย 
กรณะใน คเหตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วจรต ิ “อหำ สทุธกตัตาใน รกฺขสฺิสามิๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน รกฺขสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน จนฺิตเนนๆ กรณะ
ใน วจิรต ิ ยาวศพัท ์กริยิาวเิสสนะใน วจิรต ิ อรณุุคฺคมนา อปาทานใน ยาว  วนสณฺฑสฺส 
สามสีมัพนัธะใน อนฺตรนฺตเรๆ วสิยาธาระใน วจิรต ิฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๑. ตโต  ปฏฺ�ายเยว  กริ  โส  วนสณฺโฑ  รกฺขติวนสณฺโฑ  นาม  ชาโต ฯ

 ตโต  (กาลโต)  ปฏฺ�าย  เอว  กริ  โส  วนสณฺโฑ  รกฺขติวนสณฺโฑ  นาม  ชาโต ฯ 

  กิร ไดย้นิวา่  โส  วนสณฺโฑ อ.ชฏัแหง่ป่านัน้  รกฺขิตวนสณฺโฑ  นาม เป็นชฏัมชีือ่วา่
รกัขติวนั  ชาโต เกดิแลว้  ปฏฺ�าย  เอว จำาเดมิ  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนัน้นัน่เทยีว ฯ

 ไดย้นิวา่ ชฏัแหง่ป่านัน้ ชือ่วา่ชฏัรกัขติวนั จำาเดมิแต่เวลานัน้

 กริศพัท ์อนุสสวนตัถะ  โส วเิสสนะของ วนสณฺโฑๆ สทุธกตัตาใน ชาโตๆ กติบทกตัตุ- 
วาจก  ตโต วเิสสนะของ กาลโตๆ อปาทานใน ปฏฺ�าย  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั  
ปฏฺ�ายๆ กริยิาวเิสสนะใน ชาโต  นามศพัท ์ สญัญาโชตกะเขา้กบั รกฺขติวนสณฺโฑๆ  
วกิตกิตัตาใน ชาโต ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๒. อรเุณ  อุคฺคเต,  มโุขทกทานำ  อาท ึ กตฺวา  เตเนว  อุปาเยน  สพฺพวตฺตานิ  กโรต ิฯ

 อรเุณ  อุคฺคเต,  (หตฺถ)ี  มโุขทกทานำ  อาท ึ กตฺวา  เตน  เอว  อุปาเยน  สพฺพวตฺตานิ  กโรต ิฯ

 อรเุณ ครัน้เมือ่อรณุ  อคุคฺเต ขึน้ไปแลว้,  (หตถีฺ) อ.ชา้ง  กตวฺา กระทำาแลว้  มโุขทก-
ทานํ ซึง่การถวายซึง่นำ้าเป็นเครือ่งชำาระซึง่พระพกัตร ์  อาทึ ใหเ้ป็นตน้  กโรติ ยอ่ม
กระทำา  สพพฺวตตฺานิ ซึง่วตัรทัง้ปวง ท.  เตน  เอว  อปุาเยน โดยอุบายนัน้นัน่เทยีว ฯ 

เมือ่อรณุขึน้, ชา้งทำาการถวายนำ้าลา้งพระพกัตรใ์หเ้ป็นตน้ ยอ่มทำาวตัรทกุอยา่งดว้ย
อุบายนัน้นัน่แหละ

 อรเุณ ลกัขณะใน อุคฺคเตๆ ลกัขณะกริยิา,  หตฺถ ี สทุธกตัตาใน กโรติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  มโุขทกทานำ อวตุตกมัมะใน กตฺวา  อาท ึวกิตกิมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาล
กริยิาใน กโรต ิ เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั เตนๆ วเิสสนะของ อุปาเยนๆ ตตยิาวเิสสนะ 
ใน กโรต ิ สพฺพวตฺตานิ อวตุตกมัมะใน กโรต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๕๓. อเถโก  มกฺกโฏ  ตำ  หตฺถ ึ  อุฏฺ�าย  สมฏฺุ�าย  ตถาคตสฺส  อภสิมาจารกิำ  กโรนฺตำ   
ทสฺิวา   “อหำปิ  ก�ิฺจเิทว  กรสฺิสามตี ิ วจิรนฺโต  เอกทวิสำ  นิมฺมกฺขกิำ  ทณฺฑกมธปุฏลำ  
ทสฺิวา  ทณฺฑกำ  ภ�ฺชตฺิวา  ทณฺฑเกเนว  สทฺธ ึ  มธปุฏลำ  สตฺถุ  สนฺตกิำ  หรตฺิวา   
กทลปิตฺตำ  ฉนฺิทตฺิวา  ตตฺถ  �เปตฺวา  อทาส ิฯ 

 อถ  เอโก  มกฺกโฏ  ตำ  หตฺถ ึ อุฏฺ�าย  สมฏฺุ�าย  ตถาคตสฺส  อภสิมาจารกิำ  กโรนฺตำ  ทสฺิวา   “อหำปิ  
ก�ิฺจ ิ เอว  (วตฺตำ)  กรสฺิสามตี ิ (จนฺิเตตฺวา)  วจิรนฺโต  เอกทวิสำ  นิมฺมกฺขกิำ  ทณฺฑกมธปุฏลำ  ทสฺิวา  
ทณฺฑกำ  ภ�ฺชตฺิวา  ทณฺฑเกน  เอว  สทฺธ ึ มธปุฏลำ  สตฺถุ  สนฺตกิำ  หรตฺิวา  กทลปิตฺตำ  ฉนฺิทตฺิวา  
ตตฺถ  (กทลปิตฺเต)  �เปตฺวา  อทาส ิฯ

  อถ ครัง้นัน้  เอโก  มกฺกโฏ อ.ลงิตวัหน่ึง  ทิสวฺา เหน็แลว้  ต ํ  หตถึฺ ซึง่ชา้งนัน้   
อฏฺุ�าย  สมฏฺุ�าย  ตถาคตสสฺ  อภิสมาจาริก ํ กโรนฺต ํผูลุ้กขึน้แลว้ ลุกขึน้พรอ้มแลว้ 
กระทำาอยู ่ซึง่อภสิมาจารกิวตัร แก่พระตถาคต  (จินฺเตตวฺา) คดิแลว้  อิติ วา่  “อหปิํ 
แม ้อ.เรา  กริสสฺามิ จกักระทำา  กิ�จิฺ  เอว  (วตตฺ)ํ ซึง่วตัรบางอยา่งนัน่เทยีว”  อิติ 
ดงัน้ี  วิจรนฺโต เทีย่วไปอยู ่ ทิสวฺา เหน็แลว้  ทณฺฑกมธปุฏล ํซึง่รวงแหง่ผึง้ทีท่อ่นไม ้ 
นิมมฺกฺขิก ํอนัมตีวัไปปราศแลว้  เอกทิวส ํ ในวนัหน่ึง  ภ�ชิฺตวฺา หกัแลว้  ทณฺฑก ํ
ซึง่ทอ่นไม ้ หริตวฺา นำาไปแลว้  มธปุฏล ํซึง่รวงแหง่ผึง้  สทธึฺ กบั  ทณฺฑเกน  เอว 
ดว้ยทอ่นไมน้ัน่เทยีว  สนฺติก ํ สูส่ำานกั  สตถฺ ุ ของพระศาสดา  ฉินฺทิตวฺา เดด็แลว้   
กทลิปตตฺ ํซึง่ใบตอง  �เปตวฺา วางไวแ้ลว้  ตตถฺ  (กทลิปตเฺต) บนใบตองนัน้  อทาสิ  
ไดถ้วายแลว้ ฯ 

 ทนีัน้ ลงิตวัหน่ึงเหน็ชา้งตวันัน้ผลุดลุกผลุดนัง่ทำาอภสิมาจารกิวตัรแก่พระตถาคต คดิ
วา่ “แมเ้รากจ็ะทำาวตัรบางอยา่งนัน่แหละ” เทีย่วไปอยู ่ วนัหน่ึง เหน็รวงผึง้ทีท่อ่นไม ้
อนัไมม่ตีวั จงึหกัทอ่นไม ้ นำารวงผึง้พรอ้มกบัทอ่นไมน้ัน่แหละสูส่ำานกัของพระศาสดา 
เดด็ใบตอง วางไวบ้นใบตองนัน้ ไดถ้วายแลว้

 อถ กาลสตัตม ี  เอโก วเิสสนะของ มกฺกโฏๆ สทุธกตัตาใน อทาสิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ หตฺถึๆ  อวตุตกมัมะใน ทสฺิวา  อุฏฺ�าย กด็ ี สมฏฺุ�าย กด็ ี
ปพุพกาลกริยิาใน กโรนฺตำ  ตถาคตสฺส สมัปทานใน กโรนฺตำ  อภสิมาจารกิำ อวตุตกมัมะ 
ใน กโรนฺตำๆ  วเิสสนะของ หตฺถ ึ  ทสฺิวา ปพุพกาลกริยิาใน จนฺิเตตฺวา  “อปิศพัท ์ 
อเปกขตัถะเขา้กบั อหำๆ  สทุธกตัตาใน กรสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ 
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อวธารณะเขา้กบั ก�ฺิจิๆ  วเิสสนะของ วตฺตำๆ  อวตุตกมัมะใน กรสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์ 
อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วจิรนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ มกฺกโฏ   
เอกทวิสำ ทตุยิากาลสตัตมใีน ทสฺิวา  นิมฺมกฺขกิำ วเิสสนะของ ทณฺฑกมธปุฏลำๆ   
อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ภ�ฺชตฺิวา  ทณฺฑกำ อวตุตกมัมะใน ภ�ฺชตฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน หรตฺิวา  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ทณฺฑเกนๆ สหตัถตตยิาเขา้
กบั สทฺธึๆ  ทพัพสมวายะใน มธปุฏลำๆ  อวตุตกมัมะใน หรตฺิวา  สตฺถุ สามสีมัพนัธะใน  
สนฺตกิำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน หรตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ฉินฺทตฺิวา  กทลปิตฺตำ  
อวตุตกมัมะใน ฉนฺิทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน �เปตฺวา  ตตฺถ วเิสสนะของ กทลปิตฺเตๆ 
วสิยาธาระใน �เปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อทาส ิฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๔. สตฺถา  คณฺห ิฯ  

 สตถฺา อ.พระศาสดา  คณฺหิ ทรงรบัแลว้ ฯ

 พระศาสดาทรงรบัเอาแลว้

 สตฺถา สทุธกตัตาใน คณฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก ฯ
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๕. มกฺกโฏ  “กรสฺิสต ิ นุ  โข  ปรโิภคำ  น  กรสฺิสตตี ิ โอโลเกนฺโต  คเหตฺวา  นิสนฺินำ  ทสฺิวา  

“ก ึ นุ  โขต ิ จนฺิเตตฺวา  ทณฺฑโกฏ ึ คเหตฺวา  ปรวิตฺเตตฺวา  อุปธาเรนฺโต  อณฺฑกานิ  
ทสฺิวา  ตานิ  สณกิำ  อปเนตฺวา  ปนุ  อทาส ิฯ 

 มกฺกโฏ  “(สตฺถา  ปรโิภคำ)  กรสฺิสต ิ นุ  โข  (อุทาห ุ สตฺถา)  ปรโิภคำ  น  กรสฺิสตตี ิ (จนฺิตเนน)   
โอโลเกนฺโต  คเหตฺวา  นิสนฺินำ  (สตฺถารำ)  ทสฺิวา  “ก ึ นุ  โขต ิ จนฺิเตตฺวา  ทณฺฑโกฏ ึ คเหตฺวา  
(ทณฺฑโกฏ)ึ  ปรวิตฺเตตฺวา  อุปธาเรนฺโต  อณฺฑกานิ  ทสฺิวา  ตานิ  (อณฺฑกานิ)  สณกิำ  อปเนตฺวา  
ปนุ  อทาส ิฯ 
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 มกฺกโฏ อ.ลงิ  โอโลเกนฺโต แลดอูยู ่ (จินฺตเนน) ดว้ยอนัคดิ  อิติ วา่  “(สตถฺา) อ.พระ
ศาสดา  กริสสฺติ  นุ  โข จกักระทำาหรอืหนอแล  ปริโภค ํซึง่การเสวย  (อทุาห)ุ หรอืวา่   
(สตถฺา) อ.พระศาสดา  น  กริสสฺติ จกัไมท่รงกระทำา  ปริโภค ํซึง่การเสวย”  อิติ ดงัน้ี   
ทิสวฺา เหน็แลว้  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  คเหตวฺา  นิสินฺนํ ผูท้รงรบัระงบัแลว้  จินฺเตตวฺา  
คดิแลว้  อิติ วา่  “กึ  นุ  โข อ.อะไรหนอแล”  อิติ ดงัน้ี  คเหตวฺา จบัแลว้  ทณฺฑโกฏึ 
ซึง่ปลายแหง่ทอ่นไม ้ (ทณฺฑโกฏึ) ยงัปลายแหง่ทอ่นไม ้ ปริวตเฺตตวฺา ใหเ้ป็นไปรอบ
แลว้  อปุธาเรนฺโต ใครค่รวญอยู ่ ทิสวฺา เหน็แลว้  อณฺฑกานิ ซึง่ตวัออ่น ท.  อปเนตวฺา  
นำาไปปราศแลว้  ตานิ  (อณฺฑกานิ) ซึง่ตวัออ่น ท. เหลา่นัน้  สณิก ํคอ่ยๆ  อทาสิ ได้
ถวายแลว้  ปนุ อกี ฯ

 ลงิแลดดูว้ยคดิวา่ “พระศาสดาจะทรงทำาการบรโิภคหรอืไมท่รงกระทำาหนอ” เหน็พระ
ศาสดาทรงรบั แลว้ทรงระงบัเสยี คดิวา่ “อะไรหนอแล” จบัปลายไมพ้ลกิไปรอบๆ 
พจิารณาด ูเหน็ตวัออ่นทัง้หลาย นำาตวัออ่นออกไปคอ่ยๆ แลว้ไดถ้วายใหม่

 มกฺกโฏ สทุธกตัตาใน อทาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “สตฺถา สทุธกตัตาใน กรสฺิสติๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปรโิภคำ อวตุตกมัมะใน กรสฺิสต ิ  นุศพัท ์ สงักปัปัตถะ  โข
ศพัท ์วจนาลงัการะ  อุทาห ุปจุฉนตัถะ  สตฺถา สทุธกตัตาใน กรสฺิสติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ปรโิภคำ อวตุตกมัมะใน กรสฺิสต ิ  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน กรสฺิสต”ิ  อติศิพัท ์ 
สรปูะใน จนฺิตเนนๆ กรณะใน โอโลเกนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ มกฺกโฏ  คเหตฺวา  
สมานกาลกริยิาใน นิสนฺินำๆ วเิสสนะของ สตฺถารำๆ  อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน จนฺิเตตฺวา  “ก ึปจุฉนตัถะ ลงิคตัถะ  นุศพัท ์สงักปัปัตถะ  โขศพัท ์ 
วจนาลงัการะ”  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คเหตฺวา  ทณฺฑโกฏ ึ 
อวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปรวิตฺเตตฺวา  ทณฺฑโกฏ ึการติกมัมะใน 
ปรวิตฺเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อุปธาเรนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ มกฺกโฏ  อณฺฑกานิ  
อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อปเนตฺวา  ตานิ วเิสสนะของ อณฺฑกานิๆ  
อวตุตกมัมะใน อปเนตฺวา  สณกิำ กริยิาวเิสสนะใน อปเนตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
อทาส ิ ปนุศพัท ์กริยิาวเิสสนะใน อทาส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๕๖. สตฺถา  ปรโิภคมกาส ิฯ

 สตฺถา  ปรโิภคำ  อกาส ิฯ 

 สตถฺา อ.พระศาสดา  อกาสิ ไดท้รงกระทำาแลว้  ปริโภค ํซึง่การเสวย ฯ 

 พระศาสดาไดท้รงทำาการเสวย

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อกาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปรโิภคำ อวตุตกมัมะใน อกาส ิฯ
 ...............................................................................................................................
๕๗. โส  ตุฏฺ�มานโส  ตำ  ตำ  สาขำ  คเหตฺวา  นจฺจนฺโต  อฏฺ�าส ิฯ 

 โส  (มกฺกโฏ)  ตุฏฺ�มานโส  ตำ  ตำ  สาขำ  คเหตฺวา  นจฺจนฺโต  อฏฺ�าส ิฯ

  โส  (มกฺกโฏ) อ.ลงินัน้  ตฏฺุ�มานโส มใีจอนัยนิดแีลว้  คเหตวฺา จบัแลว้  ต ํ ต ํ สาข ํ
ซึง่กิง่ไม ้กิง่นัน้ๆ  นจจฺนฺโต  อฏฺ�าสิ ไดย้นืฟ้อนรำาอยูแ่ลว้ ฯ

 ลงินัน้มใีจยนิด ีจบักิง่ไมก้ิง่นัน้กิง่น้ี ไดย้นืฟ้อนรำาอยูแ่ลว้ 

 โส วเิสสนะของ มกฺกโฏๆ สทุธกตัตาใน อฏฺ�าสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตุฏฺ�มานโส  
วเิสสนะของ มกฺกโฏ  ตำ สองบท วเิสสนะของ สาขำๆ  อวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ สมาน-
กาลกริยิาใน นจฺจนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ มกฺกโฏ ฯ

 ...............................................................................................................................
๕๘. อถสฺส  คหติสาขาปิ  อกฺกนฺตสาขาปิ  ภชฺิช ิฯ

   อถ  อสฺส  (มกฺกฏสฺส)  คหติสาขาปิ  (อสฺส  มกฺกฏสฺส)  อกฺกนฺตสาขาปิ  ภชฺิช ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  อสสฺ  (มกฺกฏสสฺ)  คหิตสาขาปิ อ.กิง่ไมอ้นัลงินัน้จบัแลว้กด็ ี  อสสฺ  
(มกฺกฏสสฺ)  อกฺกนฺตสาขาปิ อ.กิง่ไมอ้นัลงินัน้เหยยีบแลว้กด็ ี ภิชชิฺ หกัแลว้ ฯ

 ทนีัน้ กิง่ไมท้ีล่งิตวันัน้จบักด็ ีกิง่ไมท้ีล่งิตวันัน้เหยยีบกด็ ีหกัแลว้

 อถ กาลสตัตม ี  อปิ สองศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั คหติสาขา และอกฺกนฺตสาขา   
คหติสาขา กด็ ี อกฺกนฺตสาขา กด็ ีสทุธกตัตาใน ภชฺิชิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส  
วเิสสนะของ มกฺกฏสฺสๆ ฉฏัฐอีนภหิติกตัตาใน คหติ- และ อกฺกนฺต- ฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๙. โส  เอกสฺม ึ ขาณุมตฺถเก  ปตตฺิวา  นิพฺพทฺิธคตฺโต  ปสนฺเนเนว  จตฺิเตน  กาลำ  กตฺวา  
ตาวตสึภวเน  ตสึโยชนิเก  กนกวมิาเน  นิพฺพตฺต,ิ  อจฺฉราสหสฺสปรวิาโร  อโหส ิฯ

 โส  (มกฺกโฏ)  เอกสฺม ึ ขาณุมตฺถเก  ปตตฺิวา  นิพฺพทฺิธคตฺโต  ปสนฺเนเนว  จตฺิเตน  กาลำ  กตฺวา  
ตาวตสึภวเน  ตสึโยชนิเก  กนกวมิาเน  นิพฺพตฺต,ิ  อจฺฉราสหสฺสปรวิาโร  อโหส ิฯ 

  โส  มกฺกโฏ อ.ลงินัน้  ปติตวฺา ตกไปแลว้  ขาณุมตถฺเก บนยอดแหง่ตอ  เอกสมึฺ 
ตอหน่ึง  นิพพิฺทธฺคตโฺต ผูม้ตีวัอนัตอไมแ้ทงแลว้  จิตเฺตน มจีติ  ปสนฺเนน  เอว 
อนัเลือ่มใสแลว้นัน่เทยีว  กตวฺา กระทำาแลว้  กาล ํซึง่กาละ  นิพพฺตติฺ บงัเกดิแลว้   
กนกวิมาเน ในวมิานอนัเป็นวกิารแหง่ทอง  ตึสโยชนิเก อนัประกอบแลว้ดว้ยโยชน์
สามสบิ  ตาวตึสภวเน ในภพชือ่วา่ดาวดงึส ์ อจฉฺราสหสสฺปริวาโร เป็นผูม้พีนัแหง่
นางอปัสรเป็นบรวิาร  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้ ฯ

 ลงิตวันัน้ตกไปบนปลายตอไมแ้หง่หน่ึง รา่งถกูเสยีบ มจีติเลือ่มใสนัน่แหละเสยีชวีติลง  
บงัเกดิในวมิานทองประกอบดว้ย ๓๐ โยชน์ ในภพดาวดงึส ์ ไดม้นีางอปัสร ๑,๐๐๐ 
เป็นบรวิาร

 โส วเิสสนะของ มกฺกโฏๆ สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺต ิ และ อโหส ิ  นิพฺพตฺต ิกด็ ี  อโหส ิ 
กด็ ีอาขยาตบทกตัตุวาจก  เอกสฺม ึวเิสสนะของ ขาณุมตฺถเกๆ วสิยาธาระใน ปตตฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน นิพฺพทฺิธ-  นิพฺพทฺิธคตฺโต วเิสสนะของ มกฺกโฏ  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั ปสนฺเนนๆ วเิสสนะของ จตฺิเตนๆ อติถมัภตูะของ มกฺกโฏ  กาลำ  
อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิพฺพตฺต ิ  ตาวตสึภวเน วสิยาธาระใน  
กนกวมิาเน  ตสึโยชนิเก วเิสสนะของ กนกวมิาเนๆ วสิยาธาระใน นิพฺพตฺต ิ อจฺฉรา-
สหสฺสปรวิาโร วกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๖๐. ตถาคตสฺส  ตตฺถ  หตฺถนิาเคน  อุปฏฺ�ิยมานสฺส  วสนภาโว  สกลชมฺพทุเีป  ปากโฏ  
อโหส ิฯ

   ตถาคตสฺส  ตตฺถ  (วเน)  หตฺถนิาเคน  อุปฏฺ�ิยมานสฺส  วสนภาโว  สกลชมฺพทุเีป  ปากโฏ  อโหส ิฯ 

วสนภาโว อ.ความเป็นคอือนัประทบัอยู ่ ตถาคตสสฺ แหง่พระตถาคต  หตถิฺนาเคน  
อปุฏฺ�ิยมานสสฺ ผูอ้นัชา้งตวัประเสรฐิ อุปัฏฐากอยู ่  ตตถฺ  (วเน) ในป่านัน้  ปากโฏ 
เป็นสภาพปรากฏแลว้  สกลชมพฺทีุเป ในชมพทูวปีทัง้สิน้  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้ ฯ

 สภาพการประทบัอยูข่องพระตถาคตทีช่า้งตวัประเสรฐิอุปัฏฐากอยูใ่นป่านัน้ ไดป้รากฏ 
ไปทัว่ชมพทูวปี

 วสนภาโว สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตถาคตสฺส สามสีมัพนัธะใน 
วสน-  ตตฺถ วเิสสนะของ วเนๆ วสิยาธาระใน อุปฏฺ�ิยมานสฺส  หตฺถนิาเคน อนภหิติ- 
กตัตาใน อุปฏฺ�ิยมานสฺสๆ วเิสสนะของ ตถาคตสฺส  สกลชมฺพทุเีป วสิยาธาระใน  
ปากโฏๆ วกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๑. สาวตฺถนีครโต  “อนาถปิณฺฑโิก  วสิาขา  มหาอุปาสกิาต ิ  เอวมาทนิี  มหากุลานิ   

อานนฺทตฺเถรสฺส  สาสนำ  ปหณิสึ ุ “สตฺถารำ  โน  ภนฺเต  ทสฺเสถาต ิฯ 

 สาวตฺถนีครโต  “อนาถปิณฺฑโิก  วสิาขา  มหาอุปาสกิาต ิ เอวำ  อาทนิี  มหากุลานิ  อานนฺทตฺเถรสฺส   
สาสนำ  ปหณิสึ ุ “(ตุมฺเห)  สตฺถารำ  โน  ภนฺเต  ทสฺเสถาต ิฯ

 มหากลุานิ อ.ตระกลูใหญ่ ท.  อาทีนิ เป็นตน้  เอว ํอยา่งน้ี  อิติ คอื  “อนาถปิณฺฑิโก 
อ.เศรษฐชือ่วา่อนาถบณิฑกิะ  วิสาขา อ.นางวสิาขา  มหาอปุาสิกา ผูม้หาอุบาสกิา”  
ปหิณึส ุ สง่ไปแลว้  สาสนํ ซึง่ขา่วสาสน์  อานนฺทตเฺถรสสฺ แก่พระอานนทผ์ูเ้ถระ  
สาวตถีฺนครโต จากเมอืงสาวตัถ ี อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  (ตมุเฺห) อ.ทา่น  
ทสเฺสถ จงแสดง  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  โน แก่เรา ท.”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ตระกลูใหญ่ๆ เป็นตน้อยา่งน้ีคอื “อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีนางวสิาขาผูม้หาอุบาสกิา” สง่
ขา่วสาสน์แก่พระอานนทเถระจากเมอืงสาวตัถวีา่ “ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ขอท่านจงแสดง
พระศาสดาแก่ขา้พเจา้ทัง้หลาย”
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 อาทนิี วเิสสนะของ มหากุลานิๆ สทุธกตัตาใน ปหณิสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
สาวตฺถนีครโต อปาทานใน ปหณิสึ ุ  “อนาถปิณฺฑโิก กด็ ี  วสิาขา กด็ ี ลงิคตัถะ   
มหาอุปาสกิา วเิสสนะของ วสิาขา”  อติศิพัท ์สรปูะใน เอวำๆ  นิทสัสนตัถะ  อานนฺทตฺเถรสฺส  
สมัปทานใน ปหณิสึ ุ สาสนำ อวตุตกมัมะใน ปหณิสึ ุ “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สทุธกตัตา 
ใน ทสฺเสถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน ทสฺเสถ  โน สมัปทานใน 
ทสฺเสถ”  อติศิพัท ์อาการะใน ปหณิสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
๖๒. ทสิาวาสโินปิ  ป�ฺจสตา  ภกฺิข ู วตฺุถวสฺสา  อานนฺทตฺเถรำ  อุปสงฺกมตฺิวา  “จริสฺสตุา  โน  

อาวโุส  อานนฺท  ภควโต  สมฺมขุา  ธมฺมกีถา;  สาธุ  มยำ  อาวโุส  อานนฺท  ลเภยฺยาม  
ภควโต  สมฺมขุา  ธมฺมกีถำ  สวนายาต ิ ยาจสึ ุฯ  

 ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท.  ป�จฺสตา ผูม้รีอ้ยหา้เป็นประมาณ  ทิสาวาสิโนปิ แมผู้อ้ยูใ่นทศิโดย
ปกต ิ วตุถฺวสสฺา ผูม้กีาลฝนอนัอยูจ่ำาแลว้  อปุสงฺกมิตวฺา เขา้ไปหาแลว้  อานนฺทตเฺถร ํ 
ซึง่พระอานนทผ์ูเ้ถระ  ยาจึส ุ ขอรอ้งแลว้  อิติ วา่  “อานนฺท ดกู่อนทา่นอานนท ์ 
อาวโุส ผูม้อีาย ุ ธมมีฺกถา อ.ธรรมกีถา  สมมฺขุา ในทีพ่รอ้มพระพกัตร ์ ภควโต ของ
พระผูม้พีระภาค  โน อนักระผม ท.  สตุา ฟังแลว้  จิร ํสิน้กาลนาน,  อานนฺท ดกู่อน
ทา่นอานนท ์ อาวโุส ผูม้อีาย ุ สาธ ุขอโอกาส  มย ํอ.กระผม ท.  ลเภยยฺาม พงึได ้ 
สวนาย เพือ่อนัฟัง  ธมมีฺกถ ํซึง่ธรรมกีถา  สมมฺขุา ในทีพ่รอ้มพระพกัตร ์ ภควโต 
ของพระผูม้พีระภาค”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกภกิษุแมผู้อ้ยูใ่นทศิโดยปกตปิระมาณ ๕๐๐ รปู อยูจ่ำาพรรษาแลว้ เขา้ไปหาพระ
อานนทเถระ ขอรอ้งวา่ “ทา่นอานนทผ์ูม้อีาย ุ ธรรมกีถาต่อหน้าพระพกัตรข์องพระผูม้ ี
พระภาคเจา้ พวกกระผมฟังมานานแลว้, ทา่นอานนทผ์ูม้อีาย ุขอโอกาส พวกกระผม
พงึไดเ้พือ่ฟังธรรมกีถาต่อหน้าพระพกัตรข์องพระผูม้พีระภาคเจา้”

 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั ทสิาวาสโินๆ กด็ ี  ป�ฺจสตา กด็ ี วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ   
สทุธกตัตาใน ยาจสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  วตฺุถวสฺสา วเิสสนะของ ภกฺิข ู  
อานนฺทตฺเถรำ อวตุตกมัมะใน อุปสงฺกมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ยาจสึ ุ “อาวโุส วเิสสนะ 
ของ อานนฺทๆ อาลปนะ  ธมฺมกีถา วตุตกมัมะใน สตุาๆ กติบทกมัมวาจก  จริำ  
อจัจนัตสงัโยคะใน สตุา  โน อนภหิติกตัตาใน สตุา  ภควโต สามสีมัพนัธะใน สมฺมขุาๆ  
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อาธาระใน ธมฺมกีถา,  อาวโุส วเิสสนะของ อานนฺทๆ อาลปนะ  สาธุ อายาจนตัถะ  มยำ  
สทุธกตัตาใน ลเภยฺยามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ภควโต สามสีมัพนัธะใน สมฺมขุาๆ 
อาธาระใน ธมฺมกีถำๆ  อวตุตกมัมะใน สวนายๆ สมัปทานใน ลเภยฺยาม”  อติศิพัท ์ 
อาการะใน ยาจสึ ุฯ    

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๓. เถโร  เต  ภกฺิข ู อาทาย  ตตฺถ  คนฺตฺวา  “เตมาสำ  เอกวหิารโิน  ตถาคตสฺส  สนฺตกิำ  

เอตฺตเกห ิ ภกฺิขหู ิ สทฺธ ึ อุปสงฺกมตุิำ  อยตฺุตนฺต ิ จนฺิเตตฺวา  เต  ภกฺิข ู พห ิ �เปตฺวา  
เอกโก ว  สตฺถารำ  อุปสงฺกม ิฯ

 เถโร  เต  ภกฺิข ู อาทาย  ตตฺถ  (ปารเิลยฺยเก)  คนฺตฺวา  “(มยา)  เตมาสำ  เอกวหิารโิน  ตถาคตสฺส   
สนฺตกิำ  เอตฺตเกห ิ ภกฺิขหู ิ  สทฺธ ึ  อุปสงฺกมตุิำ  อยตฺุตนฺต ิ  จนฺิเตตฺวา  เต  ภกฺิข ู  พห ิ �เปตฺวา   
เอกโก ว  สตฺถารำ  อุปสงฺกม ิฯ

 เถโร อ.พระเถระ  อาทาย พาเอาแลว้  เต  ภิกฺข ูซึง่ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  คนฺตวฺา ไปแลว้  
ตตถฺ  (ปาริเลยยฺเก) ในป่าปารเิลยยกะนัน้  จินฺเตตวฺา คดิแลว้  อิติ วา่  “(มยา)  เตมาส ํ  
เอกวิหาริโน  ตถาคตสสฺ  สนฺติก ํ  เอตตฺเกหิ  ภิกฺขหิู  สทธึฺ  อปุสงฺกมิตุ ํ อ.อนั-  
อนัเรา -เขา้ไป สูส่ำานกั ของพระตถาคต ผูป้ระทบัอยูพ่ระองคเ์ดยีวโดยปกต ิ ตลอด
เดอืนสาม กบั ดว้ยภกิษุ ท. ผูม้ปีระมาณเทา่น้ี  อยตุตฺ ํไมค่วรแลว้”  อิติ ดงัน้ี  �เปตวฺา  
พกัไวแ้ลว้  เต  ภิกฺข ูซึง่ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  พหิ ในภายนอก  เอกโก ว ผูผู้เ้ดยีวเทยีว  
อปุสงฺกมิ เขา้ไปเฝ้าแลว้  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา ฯ

 พระเถระพาเอาพระภกิษุเหลา่นัน้ไปทีป่่าปารเิลยยกะนัน้ คดิวา่ “การทีเ่ราเขา้ไปยงั
สำานกัพระตถาคตผูป้ระทบัอยูพ่ระองคเ์ดยีวโดยปกตติลอด ๓ เดอืน พรอ้มกบัภกิษุ
เหลา่น้ี ไมค่วร” จงึพกัภกิษุเหลา่นัน้ไวข้า้งนอก เฉพาะผูเ้ดยีวเทา่นัน้ เขา้ไปเฝ้าพระ
ศาสดา

 เถโร สทุธกตัตาใน อุปสงฺกมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ   
อวตุตกมัมะใน อาทายๆ สมานกาลกริยิาใน คนฺตฺวา  ตตฺถ วเิสสนะของ ปารเิลยฺยเกๆ  
วสิยาธาระใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน จนฺิเตตฺวา  “อุปสงฺกมตุิำ ตุมตัถกตัตาใน  
อยตฺุตำๆ  กติบทกตัตุวาจก  มยา อนภหิติกตัตาใน อุปสงฺกมตุิำ  เตมาสำ อจัจนัตสงัโยคะ 



๕. เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี 51วรรค]

ใน เอกวหิารโินๆ วเิสสนะของ ตถาคตสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน สนฺตกิำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะ 
ใน อุปสงฺกมตุิำ  เอตฺตเกห ิ วเิสสนะของ ภกฺิขหูิๆ  สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิา-
สมวายะใน อุปสงฺกมตุิำ”  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน �เปตฺวา  
เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  อวตุตกมัมะใน �เปตฺวา  พห ิอาธาระใน �เปตฺวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน อุปสงฺกม ิ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั เอกโกๆ วเิสสนะของ เถโร  สตฺถารำ 
อวตุตกมัมะใน อุปสงฺกม ิฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๔. ปารเิลยฺยโก  ตำ  ทสฺิวา  ทณฺฑกำ  อาทาย  ปกฺขนฺท ิฯ

 ปารเิลยฺยโก  ตำ  (เถรำ)  ทสฺิวา  ทณฺฑกำ  อาทาย  ปกฺขนฺท ิฯ

 ปาริเลยยฺโก อ.ชา้งปารเิลยยกะ  ทิสวฺา เหน็แลว้  ต ํ  (เถร)ํ ซึง่พระเถระ  อาทาย  
ถอืเอาแลว้  ทณฺฑก ํซึง่ทอ่นไม ้ ปกฺขนฺทิ แลน่ไปแลว้ ฯ

 ชา้งปารเิลยยกะ เหน็พระเถระนัน้ ถอืทอ่นไมว้ิง่ไปอยา่งเรว็

   ปารเิลยฺยโก สทุธกตัตาใน ปกฺขนฺทิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ เถรำๆ  
อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาทาย  ทณฺฑกำ อวตุตกมัมะใน อาทายๆ 
สมานกาลกริยิาใน ปกฺขนฺท ิฯ

 ...............................................................................................................................
๖๕. สตฺถา  โอโลเกตฺวา  “อเปห ิ ปารเิลยฺยก,  มา  นิวารย,ิ  พทฺุธปุฏฺ�าโก  เอโสต ิ อาห ฯ  

 สตฺถา  โอโลเกตฺวา  “(ตฺวำ)  อเปห ิ ปารเิลยฺยก,  (ตฺวำ)  มา  นิวารย,ิ  พทฺุธปุฏฺ�าโก  (โหต)ิ  เอโส  
(ภกฺิข)ุ”  อติ ิ อาห ฯ  

 สตถฺา อ.พระศาสดา  โอโลเกตวฺา ทรงแลดแูลว้  อาห ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ปาริเลยยฺก  
ดกู่อนปารเิลยยกะ  (ตวฺ)ํ อ.เธอ  อเปหิ จงหลกีไป,  (ตวฺ)ํ อ.เธอ  มา  นิวารยิ อยา่หา้ม
แลว้,  เอโส  (ภิกฺข)ุ อ.ภกิษุนัน่  พทุธฺปุฏฺ�าโก เป็นผูอุ้ปัฏฐากซึง่พระพทุธเจา้  (โหติ) 
ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาแลดแูลว้ ตรสัวา่ “ปารเิลยยกะ เธอจงหลกีไป เธออยา่หา้ม นัน่เป็นภกิษุผู้
เป็นพทุธุปัฏฐาก”
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 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  โอโลเกตฺวา ปพุพกาลกริยิาใน  
อาห  “ปารเิลยฺยก อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อเปหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก,  ตฺวำ  
สทุธกตัตา ใน นิวารยิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์ปฏเิสธะใน นิวารย,ิ  เอโส  
วเิสสนะของ ภกฺิขุๆ  สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  พทฺุธปุฏฺ�าโก  
วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๖๖. โส  ตตฺเถว  ทณฺฑำ  ฉฑฺเฑตฺวา  ปตฺตจวีรปฏคฺิคหณำ  อาปจฺุฉ ิฯ 

 โส  (หตฺถ)ี  ตตฺถ  เอว  (�าเน)  ทณฺฑำ  ฉฑฺเฑตฺวา  ปตฺตจวีรปฏคฺิคหณำ  อาปจฺุฉ ิฯ

 โส  (หตถีฺ) อ.ชา้งนัน้  ฉฑเฺฑตวฺา ทิง้แลว้  ทณฺฑ ํซึง่ทอ่นไม ้ ตตถฺ  เอว  (�าเน) ในที่
นัน้นัน่เทยีว  อาปจุฉิฺ ถามโดยเอือ้เฟ้ือแลว้  ปตตฺจีวรปฏิคคฺหณํ ซึง่การรบัซึง่บาตร
และจวีร ฯ

 ชา้งนัน้ทิง้ทอ่นไมใ้นทีน่ัน้นัน่แหละ ถามโดยเอือ้เฟ้ือถงึการรบับาตรและจวีร

 โส วเิสสนะของ หตฺถีๆ  สทุธกตัตาใน อาปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั ตตฺถๆ วเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน ฉฑฺเฑตฺวา  ทณฺฑำ  
อวตุตกมัมะใน ฉฑฺเฑตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาปจฺุฉ ิ ปตฺตจวีรปฏคฺิคหณำ อวตุตกมัมะ 
ใน อาปจฺุฉ ิฯ 

 ...............................................................................................................................
๖๗. เถโร  นาทาส ิฯ

 เถโร  น  อทาส ิฯ 

 เถโร อ.พระเถระ  น  อทาสิ ไมไ่ดใ้หแ้ลว้ ฯ

 พระเถระไมไ่ดใ้ห้

 เถโร สทุธกตัตาใน อทาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธะใน อทาส ิฯ 
 ...............................................................................................................................
๖๘. นาโค  “สเจ  อุคฺคหติวตฺโต  ภวสฺิสต,ิ  สตฺถุ  นิสทีนปาสาณผลเก  อตฺตโน  ปรกฺิขารำ  น  

�เปสฺสตตี ิ จนฺิเตส ิ ฯ
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 นาโค  “สเจ  (อยำ  ภกฺิข)ุ  อุคฺคหติวตฺโต  ภวสฺิสต,ิ  (อยำ  ภกฺิข)ุ  สตฺถุ  นิสทีนปาสาณผลเก   
อตฺตโน  ปรกฺิขารำ  น  �เปสฺสตตี ิ จนฺิเตส ิ ฯ 

 นาโค อ.ชา้ง  จินฺเตสิ คดิแลว้  อิติ วา่  “สเจ ถา้วา่  (อย ํ  ภิกฺข)ุ อ.ภกิษุน้ี   
อคุคฺหิตวตโฺต เป็นผูม้วีตัรอนัเรยีนเอาแลว้  ภวิสสฺติ จกัเป็นไซร,้  (อย ํ  ภิกฺข)ุ 
อ.ภกิษุน้ี  น  �เปสสฺติ จกัไมว่างไว ้ ปริกฺขาร ํซึง่บรขิาร  อตตฺโน ของตน  นิสีทน- 
ปาสาณผลเก บนแผน่หนิอนัเป็นทีป่ระทบันัง่  สตถฺ ุของพระศาสดา”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ชา้งตวัประเสรฐิคดิวา่ “ถา้ภกิษุน้ีจะเป็นผูม้วีตัรทีศ่กึษาเอาแลว้ ภกิษุน้ีจะไมว่างบรขิาร
ของตวัเองบนแผน่หนิทีป่ระทบันัง่ของพระศาสดา”

 นาโค สทุธกตัตาใน จนฺิเตสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “สเจ ปรกิปัปัตถะ  อยำ วเิสสนะ
ของ ภกฺิขุๆ  สทุธกตัตาใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาก  อุคฺคหติวตฺโต วกิตกิตัตา
ใน ภวสฺิสต,ิ  อยำ วเิสสนะของ ภกฺิขุๆ  สทุธกตัตาใน �เปสฺสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
สตฺถุ สามสีมัพนัธะใน นิสทีนปาสาณผลเกๆ วสิยาธาระใน �เปสฺสต ิ  อตฺตโน สาม-ี 
สมัพนัธะใน ปรกฺิขารำๆ  อวตุตกมัมะใน �เปสฺสต ิ  นศพัท ์ปฏเิสธะใน �เปสฺสต”ิ  อติิ
ศพัท ์อาการะใน จนฺิเตส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๙. เถโร  ปตฺตจวีรำ  ภมูยิำ  �เปส ิฯ

 เถโร อ.พระเถระ  �เปสิ วางไวแ้ลว้  ปตตฺจีวร ํซึง่บาตรและจวีร  ภมิูย ํทีภ่าคพืน้ ฯ

 พระเถระวางบาตรและจวีรไวท้ีภ่าคพืน้

 เถโร สทุธกตัตาใน �เปสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปตฺตจวีรำ อวุตตกมัมะใน �เปส ิ  
ภมูยิำ วสิยาธาระใน �เปส ิฯ  

 ...............................................................................................................................
๗๐. วตฺตสมฺปนฺนา  ห ิ ครนูำ  อาสเน  วา  สยเน  วา  อตฺตโน  ปรกฺิขารำ  น  �เปนฺต ิฯ

 หิ จรงิอยู ่ (ชนา) อ.ชน ท.  วตตฺสมปฺนฺนา ผูถ้งึพรอ้มแลว้ดว้ยวตัร  น  �เปนฺติ ยอ่ม
ไมว่างไว ้ ปริกฺขาร ํซึง่บรขิาร  อตตฺโน ของตน  อาสเน  วา บนอาสนะหรอื  สยเน  
วา หรอืวา่บนทีน่อน  ครนํู ของคร ูท. ฯ
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 เป็นความจรงิทีว่า่ เหลา่ชนทีถ่งึพรอ้มดว้ยขอ้วตัร จะไมว่างบรขิารของตวัเองบน
อาสนะหรอืทีน่อนของครทูัง้หลาย

 หศิพัท ์ทฬัหกีรณโชตกะ  วตฺตสมฺปนฺนา วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน �เปนฺติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ครนูำ สามสีมัพนัธะใน อาสเน และ สยเน  อาสเน กด็ ี สยเน  
กด็ ี วสิยาธาระใน �เปนฺต ิ  วา สองศพัท ์ ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั อาสเน และ สยเน   
อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน ปรกฺิขารำๆ  อวตุตกมัมะใน �เปนฺต ิ  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน  
�เปนฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๑. โส  ตำ  ทสฺิวา  ปสนฺนจตฺิโต  อโหส ิฯ 

 โส  (หตฺถ)ี  ตำ  (อาการำ)  ทสฺิวา  ปสนฺนจตฺิโต  อโหส ิฯ

 โส  (หตถีฺ) อ.ชา้งนัน้  ทิสวฺา เหน็แลว้  ต ํ (อาการ)ํ ซึง่อาการนัน้  ปสนฺนจิตโฺต มจีติ
อนัเลือ่มใสแลว้  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้ ฯ

 ชา้งนัน้เหน็อากปักริยิานัน้แลว้ กม็จีติเลือ่มใส 

 โส วเิสสนะของ หตฺถีๆ  สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ 
อาการำๆ  อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปสนฺน-  ปสนฺนจตฺิโต วกิตกิตัตาใน 
อโหส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๗๒. เถโร  สตฺถารำ  วนฺทตฺิวา  เอกมนฺตำ  นิสที ิฯ

 เถโร อ.พระเถระ  วนฺทิตวฺา ถวายบงัคมแลว้  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  นิสีทิ นัง่แลว้  
เอกมนฺต ํณ ทีส่มควรสว่นขา้งหน่ึง ฯ

 พระเถระถวายบงัคมพระศาสดาแลว้นัง่ ณ ทีส่มควร

 เถโร สทุธกตัตาใน นิสทีิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน วนฺทตฺิวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน นิสที ิ เอกมนฺตำ อาธาระใน นิสที ิฯ

 ...............................................................................................................................
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๗๓. สตฺถา  “อานนฺท  เอกโก ว  อาคโตสตี ิ ปจฺุฉตฺิวา  ป�ฺจสเตห ิ ภกฺิขหู ิ สทฺธ ึ อาคตภาวำ  
สตฺุวา  “กุห ึ ปน  เตต ิ วตฺวา,  “ตุมฺหากำ  จตฺิตำ  อชานนฺโต  พห ิ �เปตฺวา  อาคโตมฺหตี ิ 
วตฺุเต,  “ปกฺโกสาห ิ เตต ิ อาห ฯ

 สตฺถา  “(ตฺวำ)  อานนฺท  เอกโก ว  อาคโต อส”ิ  อติ ิ  ปจฺุฉตฺิวา  (เถรสฺส)  ป�ฺจสเตห ิ  ภกฺิขหู ิ 
สทฺธ ึ อาคตภาวำ  สตฺุวา  “กุห ึ ปน  (�าเน)  เต  (ภกฺิข ู คตา)”  อติ ิ วตฺวา,  “(อหำ)  ตุมฺหากำ  จตฺิตำ   
อชานนฺโต  พห ิ �เปตฺวา  อาคโต  อมฺห”ิ  อติ ิ (วจเน  เถเรน)  วตฺุเต,  “(ตฺวำ)  ปกฺโกสาห ิ เต   
(ภกฺิข)ู”  อติ ิ อาห ฯ

 สตถฺา อ.พระศาสดา  ปจุฉิฺตวฺา ตรสัถามแลว้  อิติ วา่  “อานนฺท ดกู่อนอานนท ์ (ตวฺ)ํ 
อ.เธอ  เอกโกว ผูผู้เ้ดยีวเทยีว  อาคโต เป็นผูม้าแลว้  อสิ ยอ่มเป็นหรอื?”  อิติ ดงัน้ี  
สตุวฺา ทรงสดบัแลว้  เถรสสฺ  อาคตภาว ํซึง่ความทีแ่หง่พระเถระเป็นผูม้าแลว้  สทธึฺ 
กบั  ภิกฺขหิู ดว้ยภกิษุ ท.  ป�จฺสเตหิ ผูม้รีอ้ยหา้เป็นประมาณ  วตวฺา ตรสัแลว้  อิติ 
วา่  “ปน ก ็ เต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  (คตา) ไปแลว้  กหึุ  (�าเน) ในทีไ่หน”   
อิติ ดงัน้ี,  (วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “(อห)ํ อ.ขา้พระองค ์ อชานนฺโต ไมท่ราบอยู ่ 
จิตตฺ ํซึง่พระทยั  ตมุหฺาก ํของพระองค ์ �เปตวฺา พกัไวแ้ลว้  พหิ ในภายนอก  อาคโต  
เป็นผูม้าแลว้  อมหิฺ ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  (เถเรน) อนัพระเถระ  วตุเฺต กราบทลูแลว้,  
อาห ตรสัแลว้  อิติ วา่  “(ตวฺ)ํ อ.เธอ  ปกฺโกสาหิ จงรอ้งเรยีก  เต  (ภิกฺข)ู ซึง่ภกิษุ ท. 
เหลา่นัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัถามวา่ “อานนท ์ เธอมาผูเ้ดยีวเทา่นัน้หรอื?” ทรงสดบัว่าพระเถระมา
พรอ้มกบัพวกภกิษุประมาณ ๕๐๐ รปู จงึตรสัวา่ “ก ็พวกภกิษุเหลา่นัน้ไปทีไ่หนกนั?” 
เมือ่พระเถระกราบทลูวา่ “ขา้พระองคไ์มท่ราบพระทยัของพระองค ์ จงึพกัไวข้า้งนอก 
แลว้จงึมา”, ตรสัวา่ “เธอจงเรยีกภกิษุเหลา่นัน้มา”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อานนฺท อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตา
ใน อสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั เอกโกๆ วเิสสนะของ ตฺวำ  
อาคโต วกิตกิตัตาใน อส”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน สตฺุวา  
เถรสฺส ภาวาทสิมัพนัธะใน อาคตภาวำ  ป�ฺจสเตห ิวเิสสนะของ ภกฺิขหูิๆ  สหตัถตตยิา 
เขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน อาคต-  อาคตภาวำ อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน วตฺวา  “ปนศพัท ์วากยารมัภโชตกะ  เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน  
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คตาๆ กติบทกตัตุวาจก  กุห ึวเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน คตา”  อติศิพัท ์อาการะ
ใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห,  “อหำ สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ตุมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน จตฺิตำๆ  อวตุตกมัมะใน อชานนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ อหำ  
พห ิอาธาระใน �เปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาคโตๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห”ิ  อติศิพัท ์ 
สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณะกริยิา  เถเรน อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  “ตฺวำ 
สทุธกตัตาใน ปกฺโกสาหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  อวตุตกมัมะ
ใน ปกฺโกสาห”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๗๔. เถโร  ตถา  อกาส ิฯ

 เถโร อ.พระเถระ  อกาสิ ไดก้ระทำาแลว้  ตถา เหมอืนอยา่งนัน้ ฯ

 พระเถระไดก้ระทำาเหมอืนอยา่งนัน้

 เถโร สทุธกตัตาใน อกาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตถา กริยิาวเิสสนะใน อกาส ิฯ  
 ...............................................................................................................................
๗๕. เต  ภกฺิข ู อาคนฺตฺวา  สตฺถารำ  วนฺทตฺิวา  เอกมนฺตำ  นิสทีสึ ุฯ 

 เต  ภิกฺข ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  อาคนฺตวฺา มาแลว้  วนฺทิตวฺา ถวายบงัคมแลว้   
สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  นิสีทึส ุนัง่แลว้  เอกมนฺต ํณ ทีส่มควรสว่นขา้งหน่ึง ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้พากนัมาถวายบงัคมพระศาสดา แลว้นัง่ ณ ทีส่มควร 

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน นิสทีสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อาคนฺตฺวา  
ปพุพกาลกริยิาใน วนฺทตฺิวา  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน วนฺทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
นิสทีสึ ุ เอกมนฺตำ อาธาระใน นิสทีสึ ุฯ 

 ...............................................................................................................................
๗๖. สตฺถา  เตห ิ สทฺธ ึ ปฏสินฺถารำ  กตฺวา,  เตห ิ ภกฺิขหู ิ “ภนฺเต  ภควา  พทฺุธสขุมุาโล  

เจว  ขตฺตยิสขุมุาโล  จ,  ตุมฺเหห ิ เตมาสำ  เอกเกห ิ ตฏฺิ�นฺเตห ิ นิสทีนฺเตห ิ จ  ทกฺุกรำ   
กตำ;  วตฺตปฏวิตฺตการโกปิ  มโุขทกทายโกปิ  นาโหส ิ  ม�ฺเ�ต ิ  วตฺุเต,  “ภกฺิขเว   
ปารเิลยฺยกหตฺถนิา  มม  สพฺพกจฺิจานิ  กตานิ,  เอวรปํู  ห ิ สหายกำ  ลภนฺเตน  เอกโต  
วสตุิำ  ยตฺุตำ,  อลภนฺตสฺส  เอกจารกิภาโว ว  เสยฺโยต ิ วตฺวา  อมิา  นาควคฺเค  ตสฺิโส  
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คาถาโย  อภาส ิ 
   “สเจ  ลเภถ  นิปกำ  สหายำ
   สทฺธจึรำ  สาธวุหิาร ิ ธรีำ,
   อภภุิยฺย  สพฺพานิ  ปรสฺิสยานิ
   จเรยฺย  เตนตฺตมโน  สตมีา  ฯ
   โน  เจ  ลเภถ  นิปกำ  สหายำ
   สทฺธจึรำ  สาธวุหิาร ิ ธรีำ,
   ราชาว  รฏฺ�ำ  วชิติำ  ปหาย,
   เอโก  จเร,  มาตงฺคร�ฺเ�ว  นาโค ฯ
  เอกสฺส  จรติำ  เสยฺโย,  นตฺถ ิ พาเล  สหายตา;
   เอโก  จเร  น  จ  ปาปานิ  กยริา,
   อปโฺปสฺสกฺุโก  มาตงฺคร�ฺเ�ว  นาโคต ิฯ

 สตฺถา  เตห ิ (ภกฺิขหู)ิ  สทฺธ ึ ปฏสินฺถารำ  กตฺวา,  เตห ิ ภกฺิขหู ิ “ภนฺเต  ภควา  พทฺุธสขุมุาโล  เจว  
ขตฺตยิสขุมุาโล  จ  (โหต)ิ,  ตุมฺเหห ิ เตมาสำ  เอกเกห ิ ตฏฺิ�นฺเตห ิ นิสทีนฺเตห ิ จ  ทกฺุกรำ  (กมฺมำ)  
กตำ;  วตฺตปฏวิตฺตการโกปิ  มโุขทกทายโกปิ  (ปคฺุคโล)  น  อโหส ิ  ม�ฺเ�ต ิ  (วจเน)  วตฺุเต,  
“ภกฺิขเว  ปารเิลยฺยกหตฺถนิา  มม  สพฺพกจฺิจานิ  กตานิ,  (ปคฺุคเลน)  เอวรปํู  ห ิ สหายกำ  ลภนฺเตน  
เอกโต  วสตุิำ  ยตฺุตำ,  (ปคฺุคลสฺส  เอวรปํู  สหายกำ)  อลภนฺตสฺส  เอกจารกิภาโว ว  เสยฺโย  (โหต)ิ  
อติ ิ วตฺวา  อมิา  นาควคฺเค  ตสฺิโส  คาถาโย  อภาส ิ 

   “สเจ  (ปคฺุคโล)  ลเภถ  นิปกำ  สหายำ
   (อตฺตนา)  สทฺธจึรำ  สาธวุหิาร ิ ธรีำ,
   (โส  ปคฺุคโล)  อภภุิยฺย  สพฺพานิ  ปรสฺิสยานิ
   จเรยฺย  เตน  (สหาเยน)  สทฺธ ึ อตฺตมโน  สตมีา  (หตฺุวา) ฯ
   โน  เจ  (ปคฺุคโล)  ลเภถ  นิปกำ  สหายำ
   (อตฺตนา)  สทฺธจึรำ  สาธวุหิาร ิ ธรีำ,
   ราชา  อวิ  รฏฺ�ำ  (อตฺตนา)  วชิติำ  ปหาย  (จรนฺโต),
   (โส  ปคฺุคโล)  เอโก  (หตฺุวา)  จเร,  มาตงฺโค  อร�ฺเ�  (จรนฺโต)  อวิ  นาโค ฯ 

 เอกสฺส  (ปคฺุคลสฺส)  จรติำ  เสยฺโย  (โหต)ิ,  นตฺถ ิ (ห)ิ  พาเล  สหายตา;
   (โส  ปคฺุคโล)  เอโก  (หตฺุวา)  จเร  น  จ  ปาปานิ  กยริา,
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   อปโฺปสฺสกฺุโก  มาตงฺโค  อร�ฺเ�  (จรนฺโต)  อวิ  นาโคต ิฯ

 สตถฺา อ.พระศาสดา  กตวฺา ทรงกระทำาแลว้  ปฏิสนฺถาร ํซึง่การปฏสินัถาร  สทธึฺ กบั  
เตหิ  (ภิกฺขหิู) ดว้ยภกิษุ ท. เหลา่นัน้,  (วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองค์
ผูเ้จรญิ  ภควา อ.พระผูม้พีระภาค  พทุธฺสขุมุาโล  จ  เอว เป็นพระพทุธเจา้ผูล้ะเอยีด
ออ่นดว้ยนัน่เทยีว  ขตติฺยสขุมุาโล  จ เป็นกษตัรยิผ์ูล้ะเอยีดออ่นดว้ย  (โหติ) ยอ่มเป็น,  
(กมมฺ)ํ อ.กรรม  ทกฺุกร ํอนับุคคลกระทำาไดโ้ดยยาก  ตมุเฺหหิ อนัพระองค ์ เอกเกหิ  
ผูผู้เ้ดยีว  ติฏฺ�นฺเตหิ  จ ผูป้ระทบัยนือยูด่ว้ย  นิสีทนฺเตหิ  จ ผูป้ระทบันัง่อยูด่ว้ย   
เตมาส ํตลอดเดอืนสาม  กต ํ ทรงกระทำาแลว้,  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  วตตฺปฏิวตตฺ- 
การโกปิ ผูก้ระทำาซึง่วตัรใหญ่และวตัรน้อยกด็ ี  มโุขทกทายโกปิ ผูถ้วายนำ้าเป็น
เครือ่งชำาระซึง่พระพกัตรก์ด็ ี  น  อโหสิ  ม�ฺเ� เหน็จะไมไ่ดม้แีลว้”  อิติ ดงัน้ี 
เตหิ  ภิกฺขหิู อนัภกิษุ ท. เหลา่นัน้  วตุเฺต กราบทลูแลว้,  วตวฺา ตรสัแลว้  อิติ วา่   
“ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  สพพฺกิจจฺานิ อ.กจิทัง้ปวง ท.  มม ของเรา  ปาริเลยยฺก- 
หตถิฺนา อนัชา้งชือ่วา่ปารเิลยยกะ  กตานิ กระทำาแลว้,  หิ จรงิอยู ่  (ปคุคฺเลน)   
เอวรปํู  สหายก ํ  ลภนฺเตน  เอกโต  วสิตุ ํ อ.อนั- อนับุคคล ผูไ้ดอ้ยู ่ ซึง่สหาย ผูม้ ี
อยา่งน้ีเป็นรปู อยู ่ โดยความเป็นอนัเดยีวกนั  ยตุตฺ ํ ควรแลว้,  (เอวรปํู  สหายก)ํ  
อลภนฺตสสฺ  (ปคุคฺลสสฺ)  เอกจาริกภาโวว อ.ความที ่แหง่บุคคล ผูไ้มไ่ดอ้ยู ่ซึง่สหาย 
ผูม้อียา่งน้ีเป็นรปู เป็นผูเ้ทีย่วไปผูเ้ดยีว  เสยโฺย เป็นคณุชาตประเสรฐิกวา่  (โหติ)  
ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  อภาสิ ไดต้รสัแลว้  คาถาโย ซึง่พระคาถา ท.  ติสโฺส สาม   
นาควคเฺค ในนาควรรค  อิมา เหลา่น้ี  อิติ วา่

“สเจ ถา้วา่  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  ลเภถ พงึได ้ สหาย ํซึง่สหาย  
นิปก ํผูม้ปัีญญาเป็นเครือ่งรกัษาซึง่ตนโดยไมเ่หลอื  ธีร ํผูเ้ป็น
ปราชญ ์  สาธวิุหารึ ผูม้ธีรรมเป็นเครือ่งอยูอ่นัยงัประโยชน์ให้
สำาเรจ็  สทธึฺจร ํผูเ้ทีย่วไปอยูก่บั  (อตตฺนา) ดว้ยตนไซร,้  (โส  
ปคุคฺโล) อ.บุคคลนัน้  อตตฺมโน เป็นผูม้ใีจเป็นของแหง่ตน  
สติมา เป็นผูม้สีต ิ  (หตุวฺา) เป็นแลว้  อภิภยุยฺ ครอบงำาแลว้  
ปริสสฺยานิ ซึง่อนัตราย ท.  สพพฺานิ ทัง้ปวง  จเรยยฺ พงึเทีย่ว
ไป  (สทธึฺ) กบั  เตน  (สหาเยน) ดว้ยสหายนัน้,  เจ หากวา่  
(ปคุคฺโล) อ.บุคคล  โน  ลเภถ ไมพ่งึได ้  สหาย ํ ซึง่สหาย   
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นิปก ํผูม้ปัีญญาเป็นเครือ่งรกัษาซึง่ตนโดยไมเ่หลอื  ธีร ํผูเ้ป็น
ปราชญ ์  สาธวิุหารึ ผูม้ธีรรมเป็นเครือ่งอยูอ่นัยงัประโยชน์ให้
สำาเรจ็  สทธึฺจร ํผูเ้ทีย่วไปอยูก่บั  (อตตฺนา) ดว้ยตนไซร,้  (โส  
ปคุคฺโล) อ.บุคคลนัน้  เอโก เป็นคนเดยีว  (หตุวฺา) เป็นแลว้  
จเร พงึเทีย่วไป  ราชา  อิว เพยีงดงั อ.พระราชา  ปหาย ทรง
ละแลว้  รฏฺ�ํ ซึง่แวน่แควน้  (อตตฺนา)  วิชิต ํอนั- อนัพระองค ์
-ทรงชนะวเิศษแลว้  (จรนฺโต) เสดจ็เทีย่วไปอยู,่  มาตงฺโค  
อิว เพยีงดงั อ.ชา้ง  นาโค ตวัประเสรฐิ  (จรนฺโต) เทีย่วไปอยู ่ 
อร�ฺเ� ในป่า,  จริต ํอ.การเทีย่วไป  เอกสสฺ  (ปคุคฺลสสฺ) แหง่
บุคคลคนเดยีว  เสยโฺย เป็นกริยิาประเสรฐิกวา่  (โหติ) ยอ่ม
เป็น,  (หิ) เพราะวา่  สหายตา อ.คณุเครือ่งความเป็นแหง่สหาย  
พาเล ในคนพาล  นตถิฺ ยอ่มไมม่,ี  (โส  ปคุคฺโล) อ.บุคคลนัน้  
เอโก เป็นผูเ้ดยีว  (หตุวฺา) เป็นแลว้  จเร พงึเทีย่วไป  มาตงฺโค   
อิว เพยีงดงั อ.ชา้ง  นาโค ตวัประเสรฐิ  อปโฺปสสฺกฺุโก ตวัมี
ความขวนขวายน้อย  (จรนฺโต) เทีย่วไปอยู ่ อร�ฺเ� ในป่า  จ 
ดว้ย  น  กยิรา ไมพ่งึกระทำา  ปาปานิ ซึง่บาป ท.  จ ดว้ย”   
อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาทรงทำาปฏสินัถารกบัพวกภกิษุเหลา่นัน้, เมือ่พวกภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ 
“ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาค ทรงเป็นพระพทุธเจา้ผูส้ขุมุาลชาต ิ ทรงเป็น
กษตัรยิผ์ูส้ขุมุาลชาต,ิ กรรมทีท่ำาไดย้ากทีพ่ระองคเ์พยีงลำาพงัพระองคเ์ดยีวประทบัยนื 
และประทบันัง่ทรงกระทำาตลอดไตรมาส, บุคคลผูท้ำาวตัรน้อยใหญ่กด็ ี ผูถ้วายนำ้าลา้ง
พระพกัตรก์ด็ ี เหน็จะไมไ่ดม้แีลว้” ดงัน้ี, ตรสัวา่ “ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย กจิทัง้หลายทัง้
ปวงของเรา ชา้งปารเิลยยกะชว่ยทำาให,้ ความจรงิ การทีบุ่คคลผูไ้ดส้หายเหน็ปานน้ี
อยูร่ว่มกนั สมควรแลว้, ภาวะทีบุ่คคลผูเ้ทีย่วไปผูเ้ดยีว แหง่บุคคลผูไ้มไ่ดส้หายเหน็
ปานน้ีแหละ เป็นภาวะประเสรฐิกวา่” ดงัน้ีแลว้ ไดต้รสั ๓ พระคาถาเหลา่น้ีในนาควรรค
วา่

 “ถา้บุคคลพงึไดส้หายผูม้ปัีญญาเป็นเครือ่งรกัษาตน ผูเ้ป็นนกั
ปราชญ ์ ผูม้ธีรรมเป็นเครือ่งอยูท่ีท่ำาประโยชน์ใหส้ำาเรจ็ได ้ ผู้
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รว่มเดนิทางไซร,้ บุคคลนัน้ เป็นตวัของตวัเอง มสีต ิ ครอบงำา
อนัตรายทัง้หลายทัง้ปวง พงึเทีย่วไปกบัสหายนัน้, ถา้บุคคล
ไมพ่งึไดส้หายผูม้ปัีญญาเป็นเครือ่งรกัษาตน ผูเ้ป็นนกัปราชญ ์
ผูม้ธีรรมเป็นเครือ่งอยูท่ีท่ำาประโยชน์ใหส้ำาเรจ็ได ้ ผูร้ว่มเดนิ
ทางไซร,้ บุคคลนัน้ เป็นผูเ้ดยีวพงึเทีย่วไป ดจุพระราชาทรง
สละแวน่แควน้ทีพ่ระองคท์รงชนะแลว้ เสดจ็เทีย่วไปอยู ่ และ
ดจุชา้งตวัประเสรฐิเทีย่วไปอยูใ่นป่� ฉะนัน้, การเทีย่วไปแหง่
บุคคลผูเ้ดยีว เป็นภาวะประเสรฐิกวา่, เหตุวา่ คณุเครือ่งความ
เป็นสหายในคนพาล ยอ่มไมม่,ี บุคคลนัน้ เป็นผูเ้ดยีวพงึเทีย่ว
ไป ดจุชา้งตวัประเสรฐิตวัมคีวามขวนขวายน้อยเทีย่วไปในป่� 
และไมพ่งึทำาบาปทัง้หลาย” ดงัน้ี

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อภาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เตห ิวเิสสนะของ ภกฺิขหูิๆ  สหตัถ- 
ตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน กตฺวา  ปฏสินฺถารำ อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา,  เตห ิวเิสสนะของ ภกฺิขหูิๆ  อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต  “ภนฺเต  
อาลปนะ  ภควา สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  พทฺุธสขุมุาโล กด็ ี  
ขตฺตยิสขุมุาโล กด็ ี วกิตกิตัตาใน โหต ิ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั จๆ สองศพัท ์ 
ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั พทฺุธสขุมุาโล และ ขตฺตยิสขุมุาโล,  ทกฺุกรำ วเิสสนะของ กมฺมำๆ  
วตุตกมัมะใน กตำๆ  กติบทกมัมวาจก  ตุมฺเหห ิอนภหิติกตัตาใน กตำ  เตมาสำ อจัจนัต-
สงัโยคะใน ตฏฺิ�นฺเตห ิและ นิสทีนฺเตห ิ เอกเกห ิกด็ ี ตฏฺิ�นฺเตห ิกด็ ี นิสทีนฺเตห ิกด็ ี 
วเิสสนะของ ตุมฺเหห,ิ  อปิ สองศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั วตฺตปฏวิตฺตการโก และ  
มโุขทกทายโก  วตฺตปฏวิตฺตการโก กด็ ี  มโุขทกทายโก กด็ ี วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ 
สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน อโหส ิ  ม�ฺเ�  
สงัสยตัถะ”  อติศิพัท ์ สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณะกริยิา,  “ภกฺิขเว 
อาลปนะ  สพฺพกจฺิจานิ วตุตกมัมะใน กตานิๆ กติบทกมัมวาจก  ปารเิลยฺยกหตฺถนิา  
อนภหิติกตัตาใน กตานิ  มม สามสีมัพนัธะใน สพฺพกจฺิจานิ,  หศิพัท ์ทฬัหกีรณโชตกะ   
วสตุิำ ตุมตัถกตัตาใน ยตฺุตำๆ  กติบทกตัตุวาจก  เอวรปํู วเิสสนะของ สหายกำๆ  อวตุตกมัมะ 
ใน ลภนฺเตนๆ วเิสสะนของ ปคฺุคเลนๆ อนภหิติกตัตาใน วสตุิำ  เอกโต ตตยิาวเิสสนะ
ใน วสตุิำ,  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั เอกจารกิภาโวๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาต



๕. เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี 61วรรค]

บทกตัตุวาจก  เอวรปูำ วเิสสนะของ สหายกำๆ  อวตุตกมัมะใน อลภนฺตสฺสๆ วเิสสนะของ 
ปคฺุคลสฺสๆ ภาวาทสิมัพนัธะใน เอกจารกิภาโว  เสยฺโย วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์
อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อภาส ิ อมิา วเิสสนะของ คาถาโย  นาควคฺเค 
วสิยาธาระใน คาถาโย  ตสฺิโส วเิสสนะของ คาถาโยๆ อวตุตกมัมะใน อภาสิ

“สเจ ปรกิปัปัตถะ  ปคฺุคโล สทุธกตัตาใน ลเภถๆ อาขยาตบท
กตัตุวาจก  นิปกำ วเิสสนะของ สหายำๆ  อวตุตกมัมะใน ลเภถ   
อตฺตนา สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธ-ึ  สทฺธจึรำ กด็ ี สาธุวหิาร ึกด็ ี ธรีำ 
กด็ ีวเิสสนะของ สหายำ,  โส วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตา 
ใน จเรยฺยๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อภภุิยฺย ปพุพกาลกริยิา
ใน จเรยฺย  สพฺพานิ วเิสสนะของ ปรสฺิสยานิๆ อวตุตกมัมะใน  
อภภุิยฺย  เตน วเิสสนะของ สหาเยนๆ สหตัถตตยิาเขา้กบั 
สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน จเรยฺย  อตฺตมโน กด็ ี สตมิา กด็ ีวกิต-ิ
กตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อภภุิยฺย,  เจ ปรกิปัปัตถะ  
ปคฺุคโล สทุธกตัตาใน ลเภถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  โนศพัท ์
ปฏเิสธะใน ลเภถ  นิปกำ วเิสสนะของ สหายำๆ  อวตุตกมัมะใน 
ลเภถ  อตฺตนา สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธ-ึ  สทฺธจึรำ กด็ ี สาธุวหิาร ึ 
กด็ ี  ธรีำ กด็ ี วเิสสนะของ สหายำ,  โส วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ 
สทุธกตัตาใน จเรๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอโก วกิตกิตัตา
ใน หตฺุวาๆ สมานกาลกริยิาใน จเร  ราชา อุปมาลงิคตัถะ  อวิ-
ศพัท ์อุปมาโชตกะเขา้กบั ราชา  รฏฺ�ำ  วชิติำ  ปหาย  จรนฺโต,   
รฏฺ�ำ อวตุตกมัมะใน ปหาย  อตฺตนา อนภหิติกตัตาใน วชิติำๆ   
วเิสสนะของ รฏฺ�ำ  ปหาย ปพุพกาลกริยิาใน จรนฺโตๆ วเิสสนะ 
ของ ราชา,  มาตงฺโค อุปมาลงิคตัถะ  อร�ฺเ� วสิยาธาระใน  
จรนฺโต  อวิศพัท ์อุปมาโชตกะเขา้กบั มาตงฺโค  อร�ฺเ�  นาโค 
จรนฺโต,  นาโค กด็ ี จรนฺโต กด็ ี วเิสสนะของ มาตงฺโค,  จรติำ 
สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอกสฺส วเิสสนะ
ของ ปคฺุคลสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน จรติำ  เสยฺโย วกิตกิตัตาใน  
โหต,ิ  หศิพัท ์เหตุโชตกะ  สหายตา สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิา-
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บทกตัตุวาจก  พาเล วสิยาธาระใน สหายตา,  โส วเิสสนะ 
ของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน จเร และกยริา  จเร กด็ ี  กยริา  
กด็ ี อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอโก วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ  
สมานกาลกริยิาใน จเร  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน กยริา จศพัท ์ 
ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั  เอโก  จเร และ น  ปาปานิ  กยริา,   
ปาปานิ อวตุตกมัมะใน กยริา  อปโฺปสฺสกฺุโก กด็ ี  นาโค กด็ ี 
จรนฺโต กด็ ี วเิสสนะของ มาตงฺโคๆ อุปมาลงิคตัถะ  อร�ฺเ� 
วสิยาธาระใน จรนฺโต  อวิศพัท ์ อุปมาโชตกะเขา้กบั  
อปโฺปสฺสกฺุโก  มาตงฺโค  อร�ฺเ�  นาโค  จรนฺโต”  อติศิพัท ์ 
สรปูะใน อมิา  คาถาโย ฯ  

 ...............................................................................................................................
๗๗. คาถาปรโิยสาเน  ป�ฺจสตาปิ  เต  ภกฺิข ู อรหตฺเต  ปตฏฺิ�หสึ ุฯ

 คาถาปริโยสาเน ในกาลเป็นทีส่ ิน้สดุลงรอบแหง่พระคาถา  เต  ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท. เหลา่
นัน้  ป�จฺสตาปิ แมม้รีอ้ยหา้เป็นประมาณ  ปติฏฺ�หึส ุตัง้อยูเ่ฉพาะแลว้  อรหตเฺต  
ในความเป็นแหง่พระอรหนัต ์ฯ

 ในเวลาจบพระคาถา ภกิษุประมาณ ๕๐๐ รปูเหลา่นัน้ ดำารงอยูใ่นพระอรหตั

 คาถาปรโิยสาเน กาลสตัตมใีน ปตฏฺิ�หสึ ุ อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั ป�ฺจสตาๆ กด็ ี
เต กด็ ีวเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน ปตฏฺิ�หสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อรหตฺเต 
วสิยาธาระใน ปตฏฺิ�หสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
๗๘. อานนฺทตฺเถโร  อนาถปิณฺฑกิาทหี ิ เปสติำ  สาสนำ  อาโรเจตฺวา  “ภนฺเต  อนาถปิณฺฑกิ-

ปมขุา  ป�ฺจ  อรยิสาวกโกฏโิย  ตุมฺหากำ  อาคมนำ  ปจฺจาสสึนฺตตี ิ อาห ฯ 

 อานนฺทตฺเถโร  อนาถปิณฺฑกิาทหี ิ (ชเนห)ิ  เปสติำ  สาสนำ  อาโรเจตฺวา  “ภนฺเต  อนาถปิณฺฑกิ- 
ปมขุา  ป�ฺจ  อรยิสาวกโกฏโิย  ตุมฺหากำ  อาคมนำ  ปจฺจาสสึนฺตตี ิ อาห ฯ

 อานนฺทตเฺถโร อ.พระอานนทผ์ูเ้ถระ  อาโรเจตวฺา กราบทลูแลว้  สาสนํ ซึง่ขา่วสาสน์  
อนาถปิณฺฑิกาทีหิ  (ชเนหิ)  เปสิต ํ อนั- อนัชน ท. มเีศรษฐชีือ่วา่อนาถบณิฑกิะ
เป็นตน้ สง่มาแลว้  อาห กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  อริย-
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สาวกโกฏิโย อ.โกฏแิหง่อรยิสาวก ท.  ป�จฺ หา้  อนาถปิณฺฑิกปมขุา มเีศรษฐชีือ่
วา่อนาถบณิฑกิะเป็นประมขุ  ปจจฺาสึสนฺติ ยอ่มหวงัเฉพาะ  อาคมนํ ซึง่การเสดจ็มา  
ตมุหฺาก ํของพระองค”์  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระอานนทเถระกราบทูลข่าวสาส์นที่พวกชนมอีนาถบิณฑกิเศรษฐีเป็นต้นส่งมา 
กราบทลูวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ อรยิสาวก ๕ โกฏมิอีนาถบณิฑกิเศรษฐเีป็นประมขุ 
ยอ่มหวงัการเสดจ็มาของพระองค”์

 อานนฺทตฺเถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อนาถปิณฺฑกิาทหี ิวเิสสนะ 
ของ ชเนหิๆ  อนภหิติกตัตาใน เปสติำๆ  วเิสสนะของ สาสนำๆ อวตุตกมัมะใน  
อาโรเจตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห  “ภนฺเต อาลปนะ  อนาถปิณฺฑกิปมขุา กด็ ี ป�ฺจ 
กด็ ีวเิสสนะของ อรยิสาวกโกฏโิยๆ สทุธกตัตาใน ปจฺจาสสึนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ตุมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน อาคมนำๆ อวตุตกมัมะใน ปจฺจาสสึนฺต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน 
อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
๗๙. สตฺถา  “เตนห ิ คณฺหาห ิ ปตฺตจวีรนฺต ิ ปตฺตจวีรำ  คาหาเปตฺวา  นิกฺขม ิฯ

 สตฺถา  “เตนห ิ  (ตฺวำ)  คณฺหาห ิ  ปตฺตจวีรนฺต ิ  (วตฺวา  อานนฺทตฺเถรำ)  ปตฺตจวีรำ  คาหาเปตฺวา   
นิกฺขม ิฯ

 สตถฺา อ.พระศาสดา  (วตวฺา) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “เตนหิ ถา้อยา่งนัน้  (ตวฺ)ํ อ.เธอ  
คณฺหาหิ จงถอืเอา  ปตตฺจีวร ํซึง่บาตรและจวีร”  อิติ ดงัน้ี  (อานนฺทตเฺถร)ํ ยงัพระ
อานนทผ์ูเ้ถระ  คาหาเปตวฺา ใหถ้อืเอาแลว้  ปตตฺจีวร ํซึง่บาตรและจวีร  นิกฺขมิ เสดจ็
ออกไปแลว้ ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “ถา้เชน่นัน้ เธอจงถอืเอาบาตรและจวีร” ทรงใชใ้หพ้ระอานนทเถระ
ถอืเอาบาตรและจวีร แลว้เสดจ็ออกไป

 สตฺถา สทุธกตัตาใน นิกฺขมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “เตนห ิอุยโยชนตัถะ  ตฺวำ สทุธกตัตา 
ใน คณฺหาหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปตฺตจวีรำ อวตุตกมัมะใน คณฺหาห”ิ  อติศิพัท ์ 
อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คาหาเปตฺวา  อานนฺทตฺเถรำ การติกมัมะใน  
คาหาเปตฺวา  ปตฺตจวีรำ อวตุตกมัมะใน คาหาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิกฺขม ิฯ  
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๘๐. นาโค  คนฺตฺวา  มคฺเค  ตริยิำ  อฏฺ�าส ิฯ

 นาโค อ.ชา้งตวัประเสรฐิ  คนฺตวฺา ไปแลว้  อฏฺ�าสิ ไดย้นืแลว้  ติริย ํขวาง  มคเฺค ใน
หนทาง ฯ

 ชา้งตวัประเสรฐิไดไ้ปยนืขวางทาง

 นาโค สทุธกตัตาใน อฏฺ�าสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  คนฺตฺวา ปพุพกาลกริยิาใน  
อฏฺ�าส ิ มคฺเค วสิยาธาระใน อฏฺ�าส ิ ตริยิำ กริยิาวเิสสนะใน อฏฺ�าส ิฯ   

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๘๑. ภกฺิข ู ตำ  ทสฺิวา  ภควนฺตำ  ปจฺุฉึส ุ “ก ึ กโรต ิ ภนฺเตต ิฯ 

 ภกฺิข ู ตำ  (หตฺถ)ึ  ทสฺิวา  ภควนฺตำ  ปจฺุฉสึ ุ “(หตฺถ)ี  ก ึ กโรต ิ ภนฺเตต ิฯ

 ภิกฺข ูอ.ภกิษู ท.  ทิสวฺา เหน็แลว้  ต ํ (หตถึฺ) ซึง่ชา้งนัน้  ปจุฉึฺส ุทลูถามแลว้  ภควนฺต ํ 
ซึง่พระผูม้พีระภาค  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  (หตถีฺ) อ.ชา้ง  กโรติ จะ
กระทำา  กึ ซึง่อะไร?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกภกิษุเหน็ชา้งนัน้แลว้ทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “ชา้งจะทำาอะไร พระเจา้ขา้”

 ภกฺิข ูสทุธกตัตาใน ปจฺุฉสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ หตฺถึๆ  อวตุตกมัมะ
ใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉสึ ุ ภควนฺตำ อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉสึ ุ “ภนฺเต อาลปนะ  
หตฺถ ีสทุธกตัตาใน กโรติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ก ึอวตุตกมัมะใน กโรต”ิ  อติศิพัท ์
อาการะใน ปจฺุฉึส ุฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๘๒. “ตุมฺหากำ  ภกฺิขเว  ภกฺิขำ  ทาตุำ  ปจฺจาสสึต,ิ  ทฆีรตฺตำ  โข  ปนายำ  มยฺหำ  อุปการโก,  

นาสฺส  จตฺิตำ  โกเปตุำ  วฏฺฏต,ิ  นิวตฺตถ  ภกฺิขเวต ิฯ 

 (สตฺถา)  “(หตฺถ)ี  ตุมฺหากำ  ภกฺิขเว  ภกฺิขำ  ทาตุำ  ปจฺจาสสึต,ิ  ทฆีรตฺตำ  โข  ปน  อยำ  (หตฺถ)ี  
มยฺหำ  อุปการโก  (โหต)ิ,  น  (อมฺเหห)ิ  อสฺส  (หตฺถสฺิส)  จตฺิตำ  โกเปตุำ  วฏฺฏต,ิ  (ตุมฺเห)  นิวตฺตถ   
ภกฺิขเวต ิ (อาห) ฯ
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 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  (หตถีฺ) 
อ.ชา้ง  ปจจฺาสึสติ ยอ่มหวงัเฉพาะ  ทาตุ ํ เพือ่อนัถวาย  ภิกฺข ํซึง่ภกิษา  ตมุหฺาก ํ
แก่เธอ ท.,  ปน ก ็ อย ํ (หตถีฺ) อ.ชา้งน้ี  อปุการโก เป็นผูม้อุีปการะ  มยหฺ ํแก่เรา   
ทีฆรตตฺ ํ โข สิน้ราตรอีนัยาวนานหนอ  (โหติ) ยอ่มเป็น,  (อมเฺหหิ)  อสสฺ  (หตถิฺสสฺ)  
จิตตฺ ํ โกเปตุ ํอ.อนั- อนัเรา ท. ยงัจติ ของชา้งนัน้ ใหก้ำาเรบิ  น  วฏฺฏติ ยอ่มไมค่วร,  
ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  (ตมุเฺห) อ.เธอ ท.  นิวตตฺถ จงกลบั”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย ชา้งยอ่มหวงัเพือ่จะถวายภกิษาแก่พวกเธอ, 
กช็า้งน้ีเป็นผูม้อุีปการะแก่เราสิน้กาลอนัยาวนานแล, การทีพ่วกเราทำาจติของชา้งนัน้
ใหก้ำาเรบิ ยอ่มไมค่วร, ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย พวกเธอจงพากนักลบัเถดิ” 

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขเว อาลปนะ  หตฺถ ีสทุธกตัตา 
ใน ปจฺจาสสึติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตุมฺหากำ สมัปทานใน ทาตุำ  ภกฺิขำ อวตุตกมัมะ
ใน ทาตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน ปจฺจาสสึต,ิ  ปนศพัท ์วากยารมัภโชตกะ  อยำ วเิสสนะ
ของ หตฺถีๆ  สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ทฆีรตฺตำ อจัจนัตสงัโยคะใน 
อุปการโก  โขศพัท ์วจนาลงัการะ  มยฺหำ สมัปทานใน อุปการโกๆ วกิตกิตัตาใน โหต,ิ   
โกเปตุำ ตุมตัถกตัตาใน วฏฺฏติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน วฏฺฏต ิ  
อมฺเหห ิอนภหิติกตัตาใน โกเปตุำ  อสฺส วเิสสนะของ หตฺถสฺิสๆ สามสีมัพนัธะใน จตฺิตำๆ  
การติกมัมะใน โกเปตุำ,  ภกฺิขเว อาลปนะ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน นิวตฺตถๆ อาขยาตบท
กตัตุวาจก”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๘๓. สตฺถา  ภกฺิข ู คเหตฺวา  นิวตฺต ิฯ

 สตถฺา อ.พระศาสดา  คเหตวฺา พาเอาแลว้  ภิกฺข ูซึง่ภกิษุ ท.  นิวตติฺ เสดจ็กลบัแลว้ ฯ 

พระศาสดาทรงพาเอาภกิษุทัง้หลายกลบั

 สตฺถา สทุธกตัตาใน นิวตฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ภกฺิข ูอวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน นิวตฺิต ิฯ

 ...............................................................................................................................
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๘๔. หตฺถปิี  วนสณฺฑำ  ปวสิตฺิวา  ปนสกทลผิลาทนิี  นานาผลานิ  สำหรตฺิวา ราส ึ  กตฺวา   
ปนุทวิเส  ภกฺิขนูำ  อทาส ิฯ

 หตถีฺปิ แม ้อ.ชา้ง  ปวิสิตวฺา เขา้ไปแลว้  วนสณฺฑ ํสูช่ฏัแหง่ป่า  สหํริตวฺา รวบรวม
แลว้  นานาผลานิ ซึง่ผลไมต่้างๆ ท.  ปนสกทลิผลาทีนิ มผีลขนุนและผลกลว้ย
เป็นตน้  กตวฺา กระทำาแลว้  ราสึ ใหเ้ป็นกอง  อทาสิ ไดถ้วายแลว้  ภิกฺขนํู แก่ภกิษุ 
ท.  ปนุทิวเส ในวนัรุง่ขึน้ ฯ

 แมช้า้งกเ็ขา้ไปสูไ่พรสณฑ ์ แลว้รวบรวมผลไมต่้างๆ มผีลขนุนและผลกลว้ยเป็นตน้ 
ทำาใหเ้ป็นกอง แลว้ไดถ้วายแก่พวกภกิษุในวนัรุง่ขึน้

 อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้ หตฺถีๆ  สทุธกตัตาใน อทาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  วนสณฺฑำ 
สมัปาปณุยีกมัมะใน ปวสิตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน สำหรตฺิวา  ปนสกทลผิลาทนิี  
วเิสสนะของ นานาผลานิๆ อวตุตกมัมะใน สำหรตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กตฺวา  ราส ึ
วกิตกิมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อทาส ิ ปนุทวิเส กาลสตัตมใีน อทาส ิ ภกฺิขนูำ 
สมัปทานใน อทาส ิฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๘๕. ป�ฺจสตา  ภกฺิข ู สพฺพานิ  เขเปตุำ  นาสกฺขสึ ุฯ 

 ป�ฺจสตา  ภกฺิข ู สพฺพานิ  (ผลานิ)  เขเปตุำ  น  อสกฺขสึ ุฯ

 ภิกฺข ู อ.ภกิษุ ท.  ป�จฺสตา ผูม้รีอ้ยหา้เป็นประมาณ  น  อสกฺขึส ุ ไมไ่ดอ้าจแลว้   
สพพฺานิ  (ผลานิ)  เขเปตุ ํเพือ่อนั ยงัผล ท. ทัง้ปวง ใหส้ิน้ไป ฯ 

 พวกภกิษุ ๕๐๐ รปู ไมส่ามารถทีจ่ะทำาใหผ้ลไมท้ัง้หลายทัง้ปวงหมดสิน้ไปได้

 ป�ฺจสตา วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อสกฺขสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สพฺพานิ  
วเิสสนะของ ผลานิๆ การติกมัมะใน เขเปตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน อสกฺขสึ ุ  นศพัท ์ 
ปฏเิสธะใน อสกฺขสึ ุฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๘๖. ภตฺตกจฺิจปรโิยสาเน  สตฺถา  ปตฺตจวีรำ  คเหตฺวา  นิกฺขม ิฯ 

 ภตตฺกิจจฺปริโยสาเน ในกาลเป็นทีส่ ิน้สดุลงรอบแหง่กจิดว้ยภตัร  สตถฺา อ.พระ
ศาสดา  คเหตวฺา ทรงถอืเอาแลว้  ปตตฺจีวร ํซึง่บาตรและจวีร  นิกฺขมิ เสดจ็ออกไป
แลว้ ฯ

 เวลาเสรจ็ภตักจิ พระศาสดาทรงถอืเอาบาตรและจวีร แลว้เสดจ็ออกไป

 ภตฺตกจฺิจปรโิยสาเน กาลสตัตมใีน นิกฺขม ิ สตฺถา สทุธกตัตาใน นิกฺขมิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ปตฺตจวีรำ อวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิกฺขม ิฯ

 ...............................................................................................................................
๘๗. นาโค  ภกฺิขนูำ  อนฺตรนฺตเรน  คนฺตฺวา  สตฺถุ  ปรุโต  ตริยิำ  อฏฺ�าส ิฯ

 นาโค อ.ชา้งตวัประเสรฐิ  คนฺตวฺา ไปแลว้  อนฺตรนฺตเรน โดยระหวา่งๆ  ภิกฺขนํู  
แหง่ภกิษุ ท.  อฏฺ�าสิ ไดย้นืแลว้  ติริย ํ ขวาง  ปรุโต ในทีข่า้งพระพกัตร ์  สตถฺ ุ 
ของพระศาสดา ฯ

 ชา้งตวัประเสรฐิไปโดยระหวา่งๆ ของพวกภกิษุ แลว้ไดย้นืขวางในทีข่า้งพระพกัตร์
ของพระศาสดา

 นาโค สทุธกตัตาใน อฏฺ�าสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ภกฺิขนูำ สามสีมัพนัธะใน  
อนฺตรนฺตเรนๆ ตตยิาวเิสสนะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อฏฺ�าส ิ  สตฺถุ สาม-ี 
สมัพนัธะใน ปรุโตๆ อาธาระใน อฏฺ�าส ิ ตริยิำ อาธาระใน อฏฺ�าส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๘๘. ภกฺิข ู ตำ  ทสฺิวา  ภควนฺตำ  ปจฺุฉึส ุ “ก ึ กโรต ิ ภนฺเตต ิฯ 

 ภกฺิข ู ตำ  (หตฺถ)ึ  ทสฺิวา  ภควนฺตำ  ปจฺุฉสึ ุ “(หตฺถ)ี  ก ึ กโรต ิ ภนฺเตต ิฯ 

 ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท.  ทิสวฺา เหน็แลว้  ต ํ (หตถึฺ) ซึง่ชา้งนัน้  ปจุฉึฺส ุทลูถามแลว้  ภควนฺต ํ 
ซึง่พระผูม้พีระภาคเจา้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  หตถีฺ อ.ชา้ง  กโรติ จะ
กระทำา  กึ ซึง่อะไร?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกภกิษุเหน็ชา้งนัน้แลว้ทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ชา้งจะทำา
อะไร”
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 ภกฺิข ูสทุธกตัตาใน ปจฺุฉสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ หตฺถึๆ  อวตุตกมัมะ
ใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉสึ ุ ภควนฺตำ อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉสึ ุ “ภนฺเต อาลปนะ  
หตฺถ ีสทุธกตัตาใน กโรติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ก ึอวตุตกมัมะใน กโรต”ิ  อติศิพัท ์
อาการะใน ปจฺุฉึส ุฯ

 ...............................................................................................................................
๘๙. “อยำ  ภกฺิขเว  ตุมฺเห  เปเสตฺวา  มำ  นิวตฺเตตตี ิฯ 

 (สตฺถา)  “อยำ  (หตฺถ)ี  ภกฺิขเว  ตุมฺเห  เปเสตฺวา  มำ  นิวตฺเตตตี ิ (อาห) ฯ

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  อย ํ (หตถีฺ) 
อ.ชา้งน้ี  เปเสตวฺา สง่ไปแลว้  ตมุเฺห ซึง่เธอ ท.  ม ํ ยงัเรา  นิวตเฺตติ จะใหก้ลบั”   
อิติ ดงัน้ี ฯ 

 พระศาสดาตรสัวา่ “ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย ชา้งน้ีสง่พวกเธอแลว้จะใหเ้รากลบั”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขเว อาลปนะ  อยำ วเิสสนะ
ของ หตฺถีๆ  เหตุกตัตาใน นิวตฺเตติๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  ตุมฺเห อวตุตกมัมะใน  
เปเสตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิวตฺเตต ิ มำ การติกมัมะใน นิวตฺเตต”ิ  อติศิพัท ์อาการะ
ใน อาห ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๙๐. “เอวำ  ภนฺเตต ิฯ

 (ภกฺิข)ู  “เอวำ  ภนฺเตต ิ (ปจฺุฉสึ)ุ ฯ 

 (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท.  (ปจุฉึฺส)ุ ทลูถามแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  เอว ํ
อ.อยา่งนัน้หรอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุทัง้หลายพากนัทลูถามวา่ “อยา่งนัน้หรอื พระเจา้ขา้”

 ภกฺิข ูสทุธกตัตาใน ปจฺุฉึสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  เอวำ สจัจวาจก- 
ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
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๙๑. “อาม  ภกฺิขเวต ิฯ

 (สตฺถา)  “อาม  ภกฺิขเว  (เอวำ)”  อติ ิ (อาห) ฯ

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ  วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  อาม เออ  
เอว ํอ.อยา่งนัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

 พระศาสดาตรสัวา่ “อยา่งนัน้ ภกิษุทัง้หลาย”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขเว อาลปนะ  อาม  
สมัปฏจิฉนตัถะ  เอวำ สจัจวาจกลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
๙๒. อถ  นำ  สตฺถา  “ปารเิลยฺยก  อทิำ  มม  อนิวตฺตคมนำ,  ตว  อมินิา  อตฺตภาเวน  ฌานำ  

วา  วปิสฺสนำ  วา  มคฺคผลำ  วา  นตฺถ,ิ  ตฏฺิ�  ตฺวนฺต ิ อาห ฯ

 อถ  นำ  (หตฺถ)ึ  สตฺถา  “ปารเิลยฺยก  อทิำ  (คมนำ)  มม  อนิวตฺตคมนำ  (โหต)ิ,  ตว  อมินิา   
อตฺตภาเวน  ฌานำ  วา  วปิสฺสนำ  วา  มคฺคผลำ  วา  นตฺถ,ิ  ตฏฺิ�  ตฺวนฺต ิ อาห ฯ

 อถ ครัง้นัน้  สตถฺา อ.พระศาสดา  อาห ตรสัแลว้  นํ  (หตถึฺ) กะชา้งนัน้  อิติ วา่   
“ปาริเลยยฺก ดกู่อนปารเิลยยกะ  อิท ํ (คมนํ) อ.การไปน้ี  อนิวตตฺคมนํ เป็นการไป
ไมก่ลบั  มม ของเรา  (โหติ) ยอ่มเป็น,  ฌานํ  วา อ.ฌานหรอื  วิปสสฺนํ  วา หรอืวา่ 
อ.วปัิสสนา  มคคฺผล ํ วา หรอืวา่ อ.มรรและผล  นตถิฺ ยอ่มไมม่ ี ตว แก่เธอ  อิมินา  
อตตฺภาเวน โดยอตัภาพน้ี,  ตวฺ ํอ.เธอ  ติฏฺ� จงหยดุอยู”่  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ พระศาสดาตรสักบัชา้งนัน้วา่ “ดกู่อนปารเิลยยกะ น้ีเป็นการไปไมก่ลบัของเรา, 
ฌาน วปัิสสนาหรอืวา่มรรคผล ยอ่มไมม่แีก่เธอโดยอตัภาพน้ี, เธอจงหยดุอยูเ่ถดิ”

 อถ กาลสตัตม ี  สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ 
หตฺถึๆ  อกถติกมัมะใน อาห  “ปารเิลยฺยก อาลปนะ  อทิำ วเิสสนะของ คมนำๆ สทุธกตัตา 
ใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มม สามสีมัพนัธะใน อนิวตฺตคมนำๆ วกิตกิตัตาใน 
โหต,ิ  ฌานำ กด็ ี วปิสฺสนำ กด็ ี มคฺคผลำ กด็ ีสทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  
ตว สมัปทานใน นตฺถ ิ อมินิา วเิสสนะของ อตฺตภาเวนๆ ตตยิาวเิสสนะใน นตฺถ ิ วา- 
สามศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั ฌานำ  วปิสฺสนำ และ มคฺคผลำ,  ตฺวำ สทุธกตัตาใน ตฏฺิ�ๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ    
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๙๓. ตำ  สตฺุวา  นาโค  มเุข  โสณฺฑำ  ปกฺขปิิตฺวา  โรทนฺโต  ปจฺฉโต  ปจฺฉโต  อคมาส ิฯ

 ตำ  (วจนำ)  สตฺุวา  นาโค  มเุข  โสณฺฑำ  ปกฺขปิิตฺวา  โรทนฺโต  ปจฺฉโต  ปจฺฉโต  อคมาส ิฯ

 นาโค อ.ชา้งตวัประเสรฐิ  สตุวฺา ฟังแลว้  ต ํ  (วจนํ) ซึง่พระดำารสันัน้  ปกฺขิปิตวฺา  
ใสเ่ขา้ไปแลว้  โสณฺฑ ํซึง่งวง  มเุข ในปาก  โรทนฺโต รอ้งไหอ้ยู ่ อคมาสิ ไดไ้ปแลว้  
ปจฉฺโต  ปจฉฺโต ขา้งหลงัๆ ฯ

 ชา้งตวัประเสรฐิฟังพระดำารสัแลว้ นำางวงใสใ่นปาก รอ้งไหอ้ยู ่ไดเ้ดนิตามไปขา้งหลงัๆ

 นาโค สทุธกตัตาใน อคมาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ วจนำๆ อวตุตกมัมะ 
ใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปกฺขปิิตฺวา  มเุข วสิยาธาระใน ปกฺขปิิตฺวา  โสณฺฑำ  
อวตุตกมัมะใน ปกฺขปิิตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โรทนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ นาโค  
ปจฺฉโต สองบท ตตยิาวเิสสนะใน อคมาส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๙๔   โส  ห ิ สตฺถารำ  นิวตฺเตตุำ  ลภนฺโต  เตเนว  นิยาเมน  ยาวชวีำ  ปฏชิคฺเคยฺย ฯ

 โส  ห ิ (หตฺถ)ี  สตฺถารำ  นิวตฺเตตุำ  ลภนฺโต  เตน  เอว  นิยาเมน  ยาวชวีำ  ปฏชิคฺเคยฺย ฯ  

 หิ จรงิอยู ่ โส  (หตถีฺ) อ.ชา้งนัน้  ลภนฺโต เมือ่ได ้ สตถฺาร ํ นิวตเฺตตุ ํเพือ่อนั- ยงัพระ
ศาสดา -ใหเ้สดจ็กลบั  ปฏิชคเฺคยยฺ พงึปฏบิตั ิ  ยาวชีว ํสิน้กาลกำาหนดเพยีงใดแหง่
ชวีติ  เตน  เอว  นิยาเมน โดยทำานองนัน้นัน่เทยีว ฯ

 จรงิอยู ่ ชา้งนัน้เมือ่ไดเ้พือ่จะทำาใหพ้ระศาสดาเสดจ็กลบั พงึปฏบิตัติลอดชวีติ โดย
ทำานองนัน้นัน่แหละ

 หศิพัท ์ ทฬัหกีรณโชตกะ  โส วเิสสนะของ หตฺถีๆ  สทุธกตัตาใน ปฏชิคฺเคยฺยๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  สตฺถารำ การติกมัมะใน นิวตฺเตตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน ลภนฺโตๆ 
อพัภนัตรกริยิาของ หตฺถ ี  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั เตนๆ วเิสสนะของ นิยาเมนๆ 
ตตยิาวเิสสนะใน ปฏชิคฺเคยฺย  ยาวชวีำ อจัจนัตสงัโยคะใน ปฏชิคฺเคยฺย ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๙๕. สตฺถา  ปน  ตำ  คามปูจารำ  ปตฺวา  “ปารเิลยฺยก  อโิต  ปฏฺ�าย  ตว  อภมู,ิ  มนุสฺสาวาโส  
สปรปินฺโถ,  ตฏฺิ�  ตฺวนฺต ิ อาห ฯ 

 สตฺถา  ปน  ตำ  คามปูจารำ  ปตฺวา  “(อยำ  ภมู)ิ  ปารเิลยฺยก  อโิต  (�านโต) ปฏฺ�าย  ตว  อภมู ิ  
(โหต)ิ,  (อยำ  ภมู)ิ  มนุสฺสาวาโส  สปรปินฺโถ  (โหต)ิ,  ตฏฺิ�  ตฺวนฺต ิ อาห ฯ

 ปน สว่นวา่  สตถฺา อ.พระศาสดา  ปตวฺา เสดจ็ถงึแลว้  ต ํ คามปูจาร ํซึง่อุปจาระ
แหง่หมูบ่า้นนัน้  อาห ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ปาริเลยยฺก ดกู่อนปารเิลยยกะ  (อย ํ ภมิู) 
อ.ภาคพืน้น้ี  อภมิู เป็นทีม่ใิชภ่าคพืน้  ตว ของเธอ  ปฏฺ�าย จำาเดมิ  อิโต  (�านโต) 
แต่ทีน้ี่  (โหติ) ยอ่มเป็น,  (อย ํ ภมิู) อ.ภาคพืน้น้ี  มนุสสฺาวาโส เป็นทีอ่ยูข่องมนุษย ์ 
สปริปนฺโถ เป็นทีเ่ป็นไปกบัดว้ยอนัตรายเป็นเครือ่งเบยีดเบยีนรอบ  (โหติ) ยอ่มเป็น,  
ตวฺ ํอ.เธอ   ติฏฺ� จงหยดุ”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ฝ่�ยพระศาสดาเสดจ็ถงึอุปจาระแหง่หมูบ่า้นนัน้ ตรสัวา่ “ดกู่อนปารเิลยยกะ ภาคพืน้น้ี 
เป็นทีม่ใิชภ่าคพืน้ของเธอ จำาเดมิแต่ทีแ่หง่น้ี, เป็นทีอ่ยูข่องมนุษย ์ มอีนัตราย, เธอจง
หยดุเถดิ”

 ปนศพัท ์ ปักขนัตรโชตกะ  สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ  
วเิสสนะของ คามปูจารำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน ปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห   
“ปารเิลยฺยก อาลปนะ  อยำ วเิสสนะของ ภมูิๆ  สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  อโิต วเิสสนะของ �านโตๆ อปาทานใน ปฏฺ�ายๆ กริยิาวเิสสนะใน โหต ิ 
ตว  สามสีมัพนัธะใน อภมูิๆ  วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  อยำ วเิสสนะของ ภมูิๆ  สทุธกตัตาใน 
โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มนุสฺสาวาโส  กด็ ี สปรปินฺโถ กด็ ีวกิตกิตัตาใน โหต,ิ  
ตฺวำ สทุธกตัตาใน ตฏฺิ�ๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๙๖. โส  โรทมาโน  ตตฺถ  �ตฺวา,  สตฺถร ิ  จกฺขปุถำ  วชิหนฺเต,  หทเยน  ผลเิตน  กาลำ   

กตฺวา  สตฺถร ิ ปสาเทน  ตาวตสึภวเน  ตสึโยชนิเก  กนกวมิาเน  อจฺฉราสหสฺสมชฺเฌ   
นิพฺพตฺต ิฯ

 โส  (หตฺถ)ี  โรทมาโน  ตตฺถ  (�าเน)  �ตฺวา,  สตฺถร ิ จกฺขปุถำ  วชิหนฺเต,  หทเยน  ผลเิตน  กาลำ  
กตฺวา  สตฺถร ิ ปสาเทน  ตาวตสึภวเน  ตสึโยชนิเก  กนกวมิาเน  อจฺฉราสหสฺสมชฺเฌ  นิพฺพตฺต ิฯ 
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 โส  (หตถีฺ) อ.ชา้งนัน้  โรทมาโน รอ้งไหอ้ยู ่ ตวฺา ยนือยูแ่ลว้  ตตถฺ  (าเน) ในที่
นัน้,  สตถฺริ ครัน้เมือ่พระศาสดา  วิชหนฺเต ทรงละอยู ่  จกฺขปุถ ํซึง่คลองแหง่จกัษุ,  
หทเยน มหีทยั  ผลิเตน อนัแตกแลว้  กตวฺา กระทำาแลว้  กาล ํซึง่กาละ  นิพพฺตติฺ 
บงัเกดิแลว้  อจฉฺราสหสสฺมชเฺฌ ในทา่มกลางแหง่พนัแหง่นางอปัสร  กนกวิมาเน  
ในวมิานอนัเป็นวกิารแหง่ทอง  ตึสโยชนิเก อนัประกอบแลว้ดว้ยโยชน์สามสบิ   
ตาวตึสภวเน ในภพชือ่วา่ดาวดงึส ์  ปสาเทน เพราะความเลือ่มใส  สตถฺริ ในพระ
ศาสดา ฯ

 ชา้งนัน้ยนืรอ้งไหอ้ยูใ่นทีน่ัน้, เมือ่พระศาสดาทรงละคลองแหง่จกัษุ, มหีทยัแตกทำา 
กาละ บงัเกดิทา่มกลางนางอปัสร ๑,๐๐๐ นาง ในวมิานทองประกอบดว้ย ๓๐ โยชน์ 
ในภพดาวดงึส ์เพราะความเลือ่มใสในพระศาสดา

 โส วเิสสนะของ หตฺถีๆ  สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โรทมาโน 
อพัภนัตรกริยิาของ หตฺถ ี ตตฺถ วเิสสนะของ ��เนๆ วสิยาธาระใน �ตฺวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน กตฺวา,  สตฺถร ิลกัขณะใน วชิหนฺเตๆ ลกัขณกริยิา  จกฺขปุถำ อวตุตกมัมะใน  
วชิหนฺเต,  หทเยน อติถมัภตูะของ หตฺถ ี ผลเิตน วเิสสนะของ หทเยน  กาลำ อวตุต-
กมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิพฺพตฺต ิ  สตฺถร ิ วสิยาธาระใน ปสาเทนๆ เหตุ
ใน นิพฺพตฺต ิ  ตาวตสึภวเน วสิยาธาระใน กนกวมิาเน  ตสึโยชนิเก วเิสสนะของ  
กนกวมิาเนๆ วสิยาธาระใน นิพฺพตฺต ิ อจฺฉราสหสฺสมชฺเฌ วสิยาธาระใน นิพฺพตฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
๙๗. “ปารเิลยฺยกเทวปตฺุโตเตฺววสฺส  นามำ  อโหส ิฯ

 “ปารเิลยฺยกเทวปตฺุโต”  อติ ิ เอว  (วจนำ)  อสฺส  (เทวปตฺุตสฺส)  นามำ  อโหส ิฯ

 (วจนํ) อ.คำา  อิติ วา่  “ปาริเลยยฺกเทวปตุโฺต อ.เทพบุตรชือ่วา่ปารเิลยยกะ”  อิติ  เอว 
ดงัน้ีนัน่เทยีว  นาม ํ เป็นชือ่  อสสฺ  (เทวปตุตฺสสฺ) ของเทพบุตรนัน้  อโหสิ ไดเ้ป็น 
แลว้ ฯ

 คำาวา่ “ปารเิลยยกเทพบุตร” ดงัน้ีนัน่แหละ ไดเ้ป็นชือ่ของเทพบุตรนัน้

 “ปารเิลยฺยกเทวปตฺุโต ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์สรปูะใน วจนำ  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั  
“ปารเิลยฺยกเทวปตฺุโตต ิ  วจนำ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส  
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วเิสสนะของ เทวปตฺุตสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน นามำๆ  วกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ
 ...............................................................................................................................
๙๘. สตฺถาปิ  อนุปพฺุเพน  เชตวนำ  อคมาส ิฯ

 สตถฺาปิ แม ้อ.พระศาสดา  อคมาสิ ไดเ้สดจ็ไปแลว้  เชตวนํ สูพ่ระวหิารชือ่วา่เชตวนั  
อนุปพุเฺพน ตามลำาดบั ฯ

 แมพ้ระศาสดาไดเ้สดจ็ไปยงัพระเชตวนัตามลำาดบั

 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั สตฺถาๆ สทุธกตัตาใน อคมาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อนุปพฺุเพน ตตยิาวเิสสนะใน อคมาส ิ เชตวนำ สมัปาปณุยีกมัมะใน อคมาส ิฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๙๙. โกสมฺพกิา  ภกฺิข ู  “สตฺถา  กริ  สาวตฺถ ึ  อาคโตต ิ สตฺุวา  สตฺถารำ  ขมาเปตุำ  ตตฺถ   

อคมำส ุฯ

 โกสมฺพกิา  ภกฺิข ู “สตฺถา  กริ  สาวตฺถ ึ อาคโตต ิ สตฺุวา  สตฺถารำ  ขมาเปตุำ  ตตฺถ  (สาวตฺถยิำ)   
อคมำส ุฯ

 ภิกฺข ู อ.ภกิษุ ท.  โกสมพิฺกา ผูอ้ยูใ่นเมอืงโกสมัพ ี  สตุวฺา ฟังแลว้  “กิร ไดย้นิวา่   
สตถฺา อ.พระศาสดา  อาคโต เสดจ็มาแลว้  สาวตถึฺ สูเ่มอืงสาวตัถ”ี  อิติ ดงัน้ี  อคมสํ ุ 
ไดไ้ปแลว้  ตตถฺ  สาวตถิฺย ํทีเ่มอืงสาวตัถนีัน้  สตถฺาร ํ  ขมาเปตุ ํ เพือ่อนั- ยงัพระ
ศาสดา -ใหอ้ดโทษ ฯ

 พวกภกิษุชาวเมอืงโกสมัพฟัีงวา่ “ทราบวา่ พระศาสดาเสดจ็มาสูเ่มอืงสาวตัถ”ี ดงัน้ี ได้
พากนัไปทีเ่มอืงสาวตัถนีัน้ เพือ่ขอขมาพระศาสดา

 โกสมฺพกิา วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อคมำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “กริศพัท ์
อนุสสวนตัถะ  สตฺถา สทุธกตัตาใน อาคโตๆ กติบทกตัตุวาจก  สาวตฺถ ึสมัปาปณุยี-
กมัมะใน อาคโต”  อติศิพัท ์ อาการะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อคมำส ุ  สตฺถารำ  
การติกมัมะใน ขมาเปตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน อคมำส ุ  ตตฺถ วเิสสนะของ สาวตฺถยิำๆ  
วสิยาธาระใน อคมำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๐๐. โกสลราชา  “เต  กริ  โกสมฺพกิา  ภณฺฑนการกา  ภกฺิข ู อาคจฺฉนฺตตี ิ สตฺุวา  สตฺถารำ  
อุปสงฺกมตฺิวา  “อหำ  ภนฺเต  เตสำ  มม  วชิติำ  ปวสิตุิำ  น  ทสฺสามตี ิ อาห ฯ

 โกสลราชา  “เต  กริ  โกสมฺพกิา  ภณฺฑนการกา  ภกฺิข ู อาคจฺฉนฺตตี ิ สตฺุวา  สตฺถารำ  อุปสงฺกมตฺิวา   
“อหำ  ภนฺเต  เตสำ  (ภกฺิขนูำ)  มม  วชิติำ  ปวสิตุิำ  น  ทสฺสามตี ิ อาห ฯ

 โกสลราชา อ.พระราชาพระนามวา่โกศล  สตุวฺา ทรงสดบัแลว้  อิติ วา่  “กิร ไดย้นิวา่  
ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท.  ภณฺฑนการกา ผูก้ระทำาซึง่ความแตกรา้ว  โกสมพิฺกา ผูอ้ยูใ่นเมอืง
โกสมัพ ี เต เหลา่นัน้  อาคจฉฺนฺติ ยอ่มมา”  อิติ ดงัน้ี  อปุสงฺกมิตวฺา เสดจ็เขา้ไปเฝ้�
แลว้  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  อาห ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  
อห ํอ.หมอ่มฉนั  น  ทสสฺามิ จกัไมใ่ห ้ ปวิสิตุ ํเพือ่อนัเขา้ไป  วิชิต ํสูแ่วน่แควน้  มม 
ของหมอ่มฉนั  เตส ํ (ภิกฺขนํู) แก่ภกิษุ ท. เหลา่นัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเจา้โกศลทรงสดบัวา่ “ทราบวา่ พวกภกิษุผูท้ำาความแตกรา้วกนัชาวเมอืงโกสมัพ ี
เหลา่นัน้ กำาลงัมา” จงึเขา้ไปเฝ้�พระศาสดา ตรสัวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉนั
จกัไมใ่หเ้พือ่จะเขา้มายงัแวน่แควน้ของหมอ่มฉนัแก่พวกภกิษุเหลา่นัน้”

 โกสลราชา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “กริศพัท ์อนุสสวนตัถะ  เต  
กด็ ี โกสมฺพกิา กด็ ี ภณฺฑนการกา กด็ ีวเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาคจฺฉนฺติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์อาการะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อุปสงฺกมตฺิวา  
สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน อุปสงฺกมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห  “ภนฺเต อาลปนะ  อหำ 
สทุธกตัตาใน ทสฺสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เตสำ วเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆ สมัปทาน
ใน ทสฺสาม ิ มม สามสีมัพนัธะใน วชิติำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน ปวสิตุิำๆ  ตุมตัถสมัปทาน
ใน ทสฺสาม ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน ทสฺสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๐๑.   “มหาราช  สลีวนฺตา  เต  ภกฺิข ู เกวลำ  อ�ฺ�ม�ฺ�ำ  ววิาเทน  มม  วจนำ  น  คณฺหสึ;ุ   

อทิานิ  มำ  ขมาเปตุำ  อาคจฺฉนฺต:ิ  อาคจฺฉนฺตุ  มหาราชาต ิฯ

 (สตฺถา)  “มหาราช  สลีวนฺตา  เต  ภกฺิข ู เกวลำ  อ�ฺ�ม�ฺ�ำ  ววิาเทน  มม  วจนำ  น  คณฺหสึ;ุ   
อทิานิ  มำ  ขมาเปตุำ  อาคจฺฉนฺต:ิ  (ภกฺิข)ู  อาคจฺฉนฺตุ  มหาราชาต ิ (อาห) ฯ
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 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “มหาราช ดกู่อนมหาบพติร  เต   
ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  สีลวนฺตา มศีลี  น  คณฺหึส ุ ไมถ่อืเอาแลว้  วจนํ ซึง่คำา   
มม ของอาตมาภาพ  วิวาเทน เพราะความววิาท  อ�ฺ�ม�ฺ�ํ ซึง่กนัและกนั  เกวล ํ
อยา่งเดยีว  อาคจฉฺนฺติ ยอ่มมา  ม ํ ขมาเปตุ ํ เพือ่อนั- ยงัอาตมาภาพ -ใหอ้ดโทษ   
อิทานิ ในกาลน้ี,  มหาราช ดกู่อนมหาบพติร  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท.  อาคจฉฺนฺต ุจงมา”  
อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “ดกู่อนมหาบพติร พวกภกิษุเหลา่นัน้มศีลี ไมถ่อืเอาคำาของอาตมา-
ภาพ เพราะความววิาทซึง่กนัและกนัลว้นๆ ยอ่มมาเพือ่จะขอขมาอาตมาภาพในบดัน้ี, 
ดกู่อนมหาบพติร ขอพวกภกิษุจงมาเถดิ”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “มหาราช อาลปนะ  สลีวนฺตา  
กด็ ี  เต กด็ ีวเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน คณฺหสึ ุและ อาคจฺฉนฺต ิ  คณฺหสึ ุกด็ ี 
อาคจฺฉนฺต ิกด็ ีอาขยาตบทกตัตุวาจก  เกวลำ กริยิาวเิสสนะใน ววิาเทน  อ�ฺ�ม�ฺ�ำ 
อวตุตกมัมะใน ววิาเทนๆ เหตุใน คณฺหสึ ุ มม สามสีมัพนัธะใน วจนำๆ อวตุตกมัมะใน 
คณฺหสึ ุ นศพัท ์ปฏเิสธะใน คณฺหสึ ุ อทิานิ กาลสตัตมใีน อาคจฺฉนฺต ิ มำ การติกมัมะ
ใน ขมาเปตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน อาคจฺฉนฺต,ิ  มหาราช อาลปนะ  ภกฺิข ูสทุธกตัตาใน 
อาคจฺฉนฺตุๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ       

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๐๒. อนาถปิณฺฑโิกปิ  “ภนฺเต  อหำ  เตสำ  วหิารำ  ปวสิตุิำ  น  ทสฺสามตี ิ วตฺวา  ตเถว  ภควตา  

ปฏกฺิขตฺิโต  ตุณฺห ี อโหส ิฯ

 อนาถปิณฺฑโิกปิ  “ภนฺเต  อหำ  เตสำ  (ภกฺิขนูำ)  วหิารำ  ปวสิตุิำ  น  ทสฺสามตี ิ วตฺวา  ตถา  เอว   
ภควตา  ปฏกฺิขตฺิโต  ตุณฺห ี อโหส ิฯ

   อนาถปิณฺฑิโกปิ แม ้ อ.เศรษฐชีือ่วา่อนาถบณิฑกิะ  วตวฺา กราบทลูแลว้  อิติ วา่   
“ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  อห ํอ.ขา้พระองค ์ น  ทสสฺามิ จกัไมใ่ห ้ ปวิสิตุ ํเพือ่
อนัเขา้ไป  วิหาร ํสูว่หิาร  เตส ํ (ภิกฺขนํู) แก่ภกิษุ ท. เหลา่นัน้”  อิติ ดงัน้ี  ภควตา   
ปฏิกฺขิตโฺต ผูอ้นัพระผูม้พีระภาคทรงหา้มแลว้  ตถา  เอว เหมอืนอยา่งนัน้นัน่เทยีว  
ตณฺุหี เป็นผูน่ิ้ง  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้ ฯ
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 แมท้า่นอนาถบณิฑกิเศรษฐกีก็ราบทลูวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคก์จ็กัไมใ่ห้
เพือ่จะเขา้ไปสูว่หิารแก่พวกภกิษุเหลา่นัน้” ดงัน้ี แลว้ถกูพระผูม้พีระภาคทรงหา้มเสยี
เหมอืนอยา่งนัน้นัน่แหละ จงึไดเ้ป็นผูน่ิ้งเสยี

 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั อนาถปิณฺฑโิกๆ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อหำ สทุธกตัตาใน ทสฺสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
เตสำ วเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆ สมัปทานใน ทสฺสาม ิ วหิารำ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปวสิตุิำๆ   
ตุมตัถสมัปทานใน ทสฺสาม ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน ทสฺสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน ปฏกฺิขตฺิโต  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ตถาๆ กริยิาวเิสสนะใน  
ปฏกฺิขตฺิโต  ภควตา อนภหิติกตัตาใน ปฏกฺิขตฺิโตๆ วเิสสนะของ อนาถปิณฺฑโิก  ตุณฺห ี
วกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๑๐๓. สาวตฺถยิำ  อนุปปฺตฺตานำ  ปน  เตสำ  ภควา  เอกมนฺเต  ววิตฺิตำ  การาเปตฺวา  เสนาสนำ   

ทาเปส ิฯ

 สาวตฺถยิำ  อนุปปฺตฺตานำ  ปน  เตสำ  (ภกฺิขนูำ)  ภควา  (ปคฺุคลำ)  เอกมนฺเต  ววิตฺิตำ  (�านำ)  การาเปตฺวา   
(ปคฺุคลำ)  เสนาสนำ  ทาเปส ิฯ

 ปน ก ็ ภควา อ.พระผูม้พีระภาค  (ปคุคฺล)ํ ทรงยงับุคคล  การาเปตวฺา ใหก้ระทำาแลว้  
(�านํ) ซึง่ที ่ วิวิตตฺ ํอนัสงดัแลว้  เอกมนฺเต ณ ทีส่ดุแหง่หน่ึง  (ปคุคฺล)ํ ทรงยงับุคคล  
ทาเปสิ ใหถ้วายแลว้  เสนาสนํ ซึง่เสนาสนะ  เตส ํ  (ภิกฺขนํู) แก่ภกิษุ ท. เหลา่นัน้   
อนุปปฺตตฺานํ ผูถ้งึแลว้โดยลำาดบั  สาวตถิฺย ํซึง่เมอืงชือ่วา่สาวตัถ ีฯ 

 กพ็ระผูม้พีระภาคทรงรบัสัง่ใหท้ำาทีอ่นัสงดั ณ ทีส่มควรแหง่หน่ึง ใหถ้วายเสนาสนะแก่
พวกภกิษุเหลา่นัน้ ผูม้าถงึเมอืงสาวตัถโีดยลำาดบัแลว้

 ปนศพัท ์วากยารมัภโชตกะ  ภควา เหตุกตัตาใน ทาเปสิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก     
สาวตฺถยิำ อวตุตกมัมะใน อนุปปฺตฺตานำๆ กด็ ีเตสำ กด็ ีวเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆ สมัปทาน
ใน ทาเปส ิ ปคฺุคลำ การติกมัมะใน การาเปตฺวา  เอกมนฺเต วสิยาธาระใน การาเปตฺวา   
ววิตฺิตำ วเิสสนะของ �านำๆ อวตุตกมัมะใน การาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ทาเปส ิ 
ปคฺุคลำ การติกมัมะใน ทาเปส ิ เสนาสนำ อวตุตกมัมะใน ทาเปส ิฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๐๔. อ�ฺเ�  ภกฺิข ู เตห ิ สทฺธ ึ เนว  เอกโต  นิสทีนฺต ิ น  ตฏฺิ�นฺต ิฯ

 อ�ฺเ�  ภกฺิข ู เตห ิ (ภกฺิขหู)ิ  สทฺธ ึ น  เอว  เอกโต  นิสทีนฺต ิ น  ตฏฺิ�นฺต ิฯ

 ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท.  อ�ฺเ� เหลา่อืน่  น  เอว  นิสีทนฺติ ยอ่มไมน่ัง่นัน่เทยีว  น  ติฏฺ�นฺติ 
ยอ่มไมย่นื  เอกโต โดยความเป็นอนัเดยีวกนั  สทธึฺ กบั  เตหิ  (ภิกฺขหิู) ดว้ยภกิษุ ท. 
เหลา่นัน้ ฯ

 พวกภกิษุเหลา่อืน่ ไมย่อมนัง่รว่ม ไมย่นืรว่มกบัพวกภกิษุเหลา่นัน้เลยทเีดยีว

 อ�ฺเ� วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน นิสทีนฺต ิและ ตฏฺิ�นฺต ิ นิสทีนฺต ิกด็ ี ตฏฺิ�นฺต ิ 
กด็ ีอาขยาตบทกตัตุวาจก  เตห ิวเิสสนะของ ภกฺิขหูิๆ  สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  ทพัพ- 
สมวายะใน เอกโต  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั นๆ สองศพัท ์ปฏเิสธะใน นิสทีนฺต ิและ 
ตฏฺิ�นฺต ิ เอกโต ตตยิาวเิสสนะใน นิสทีนฺต ิและ ตฏฺิ�นฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๐๕. อาคตาคตา  สตฺถารำ  ปจฺุฉนฺต ิ “กตเม  เต  ภนฺเต  ภณฺฑนการกา  โกสมฺพกิา  ภกฺิขตู ิฯ 

อาคตาคตา  (ชนา)  สตฺถารำ  ปจฺุฉนฺต ิ “กตเม  เต  ภนฺเต  ภณฺฑนการกา  โกสมฺพกิา  ภกฺิขตู ิฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  อาคตาคตา ผูท้ ัง้มาแลว้ทัง้มาแลว้  ปจุฉฺนฺติ ยอ่มทลูถาม   
สตถฺาร ํ ซึง่พระศาสดา  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  ภิกฺข ู อ.ภกิษุ ท.  
 โกสมพิฺกา ผูอ้ยูใ่นเมอืงโกสมัพ ี ภณฺฑนการกา ผูก้ระทำาซึง่ความแตกรา้ว  เต เหลา่
นัน้  กตเม เหลา่ไหน?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกชนผูท้ ัง้มาแลว้ทัง้มาแลว้ ยอ่มทลูถามพระศาสดาวา่ “พวกภกิษุชาวเมอืงโกสมัพ ี
ผูท้ำาความแตกรา้วเหลา่นัน้ เป็นพวกไหน พระเจา้ขา้”

 อาคตาคตา วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉนฺต ิ “ภนฺเต อาลปนะ  กตเม กด็ ี เต กด็ ี ภณฺฑนการกา  
กด็ ี โกสมฺพกิา กด็ ีวเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉนฺต ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๐๖. สตฺถา  “เอเตต ิ ทสฺเสต ิฯ

 สตฺถา  “เอเต  (ภกฺิข)ู”  อติ ิ ทสฺเสต ิฯ 

 สตถฺา อ.พระศาสดา  ทสเฺสติ ยอ่มทรงแสดง  อิติ วา่  “เอเต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่
นัน่”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

 พระศาสดาทรงแสดงวา่  “ภกิษุทัง้หลายเหลา่นัน่”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน ทสฺเสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “เอเต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ   
ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน ทสฺเสต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๐๗. เต  “เอเต  กริ  เต,  เอเต  กริ  เตต ิ อาคตาคเตห ิ องฺคลุยิา  ทสฺสยิมานา  ลชฺชาย  สสีำ  

อุกฺขปิิตุำ  อสกฺโกนฺตา  ภควโต  ปาทมเูล  นิปชฺชตฺิวา  ภควนฺตำ  ขมาเปสุำ ฯ

 เต  (ภกฺิข)ู  “เอเต  กริ  เต  (ภกฺิข ู โกสมฺพกิา  โหนฺต)ิ,  เอเต  กริ  เต  (ภกฺิข ู โกสมฺพกิา  โหนฺต)ิ”  
อติ ิ อาคตาคเตห ิ (ชเนห)ิ  องฺคลุยิา  ทสฺสยิมานา  ลชฺชาย  สสีำ  อุกฺขปิิตุำ  อสกฺโกนฺตา  ภควโต  
ปาทมเูล  นิปชฺชตฺิวา  ภควนฺตำ  ขมาเปสุำ ฯ

 เต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  อาคตาคเตหิ  (ชเนหิ)  องฺคลิุยา  ทสสิฺยมานา  
ผูอ้นัชน ท. ผูท้ ัง้มาแลว้ทัง้มาแลว้ แสดงอยู ่ดว้ยน้ิว ท.  อิติ วา่  “กิร ไดย้นิวา่  เต   
(ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  เอเต เหลา่นัน่  (โกสมพิฺกา) เป็นภกิษุผูอ้ยูใ่นเมอืง
โกสมัพ ี  (โหนฺติ) ยอ่มเป็น,  กิร ไดย้นิวา่  เต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  เอเต 
เหลา่นัน่  (โกสมพิฺกา) เป็นภกิษุผูอ้ยูใ่นเมอืงโกสมัพ ี  (โหนฺติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี   
อสกฺโกนฺตา ไมอ่าจอยู ่ อกฺุขิปิตุ ํเพือ่อนัยกขึน้  สีส ํซึง่ศรีษะ  ลชชฺาย เพราะความ
ละอาย  นิปชชิฺตวฺา หมอบแลว้  ปาทมเูล ทีใ่กลแ้หง่พระบาท  ภควโต ของพระผูม้ ี
พระภาค  ภควนฺต ํยงัพระผูม้พีระภาค  ขมาเปสุ ํใหท้รงอดโทษแลว้ ฯ

 พวกภกิษุเหลา่นัน้ ถกูพวกชนผูท้ ัง้มาแลว้ทัง้มาแลว้แสดงดว้ยน้ิววา่ “ไดย้นิวา่ พวก
ภกิษุเหลา่นัน้ เป็นภกิษุกลุม่นัน่ชาวเมอืงโกสมัพ,ี ไดย้นิวา่ พวกภกิษุเหลา่นัน้ เป็น
ภกิษุกลุม่นัน่ชาวเมอืงโกสมัพ”ี ดงัน้ี จนไมส่ามารถเพือ่จะยกศรีษะขึน้ได ้เพราะความ
ละอาย พากนัหมอบ ณ ทีใ่กลพ้ระบาทของพระผูม้พีระภาค แลว้ขอขมา
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 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  เหตุกตัตาใน ขมาเปสุำๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  “กริศพัท ์ 
อนุสสวนตัถะ  เอเต กด็ ี เต กด็ ีวเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  โกสมฺพกิา วกิตกิตัตาใน โหนฺต,ิ  กริศพัท ์อนุสสวนตัถะ  เอเต กด็ ี เต กด็ ี 
วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โกสมฺพกิา วกิตกิตัตา 
ใน โหนฺต”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน ทสฺสยิมานา  อาคตาคเตห ิ วเิสสนะของ ชเนหิๆ   
อนภหิติกตัตาใน ทสฺสยิมานา  องฺคลุยิา กรณะใน ทสฺสยิมานาๆ อพัภนัตรกริยิาของ 
ภกฺิข ู  ลชฺชาย เหตุใน อสกฺโกนฺตา  สสีำ อวตุตกมัมะใน อุกฺขปิิตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน  
อสกฺโกนฺตาๆ อพัภนัตรกริยิาของ ภกฺิข ู ภควโต สามสีมัพนัธะใน ปาทมเูลๆ วสิยาธาระ 
ใน นิปชฺชตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ขมาเปสุำ  ภควนฺตำ การติกมัมะใน ขมาเปสุำ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๐๘.   สตฺถา  “ภารยิำ  โว  ภกฺิขเว  กตำ;  ตุมฺเห  นาม  มาทสิสฺส  พทฺุธสฺส  สนฺตเิก   

ปพฺพชตฺิวาปิ,  มย ิ  สามคฺค ึ  กโรนฺเต,  มม  วจนำ  น  กรตฺิถ,  โปราณกปณฺฑติาปิ  
วชฺฌปปฺตฺตานำ  มาตาปิตนูำ  โอวาทำ  สตฺุวา,  เตส ุ  ชวีติา  โวโรปิยมาเนสปิุ,  ตำ   
อนตกฺิกมตฺิวา  ปจฺฉา  ทฺวสี ุ  รฏฺเ�ส ุ รชฺชำ  การยสึตู ิ  วตฺวา  ปนุเทว  ทฆีาวกุุมาร- 
ชาตกำ  กเถตฺวา  “เอวำ  ภกฺิขเว  ทฆีาวกุุมาโร  มาตาปิตสู ุ ชวีติา  โวโรปิยมาเนสปิุ,   
เตสำ  โอวาทำ  อนตกฺิกมตฺิวา  ปจฺฉา  พฺรหฺมทตฺตสฺส  ธตีรำ  ลภตฺิวา  ทฺวสี ุ  กาส-ิ 
โกสลรฏฺเ�ส ุ  รชฺชำ  กาเรส,ิ  ตุมฺเหห ิ  ปน  มม  วจนำ  อกโรนฺเตห ิ  ภารยิำ  กตนฺต ิ  
วตฺวา  อมิำ  คาถมาห 

  “ปเร  จ  น  วิชานนฺติ  ‘มยเมตถฺ  ยมาม  เส;
  เย  จ  ตตถฺ  วิชานนฺติ,  ตโต  สมมฺนฺติ  เมธคาต ิฯ

 สตฺถา  “ภารยิำ  โว  (กมฺมำ)  ภกฺิขเว  กตำ;  ตุมฺเห  นาม  มาทสิสฺส  พทฺุธสฺส  สนฺตเิก   
ปพฺพชตฺิวาปิ,  มย ิ สามคฺค ึ กโรนฺเต,  มม  วจนำ  น  กรตฺิถ,  โปราณกปณฺฑติาปิ  วชฺฌปปฺตฺตานำ  
มาตาปิตนูำ  โอวาทำ  สตฺุวา,  เตส ุ (มาตาปิตสู ุ ชเนห)ิ  ชวีติา  โวโรปิยมาเนสปิุ,  ตำ  (โอวาทำ)   
อนตกฺิกมตฺิวา  (ปคฺุคลำ)  ปจฺฉา  ทฺวสี ุ รฏฺเ�ส ุ รชฺชำ  การยสึตู ิ วตฺวา  ปนุ  เอว  ทฆีาวกุุมาร- 
ชาตกำ  กเถตฺวา  “(ชเนห)ิ  เอวำ  ภกฺิขเว  ทฆีาวกุุมาโร  มาตาปิตสู ุ ชวีติา  โวโรปิยมาเนสปิุ,  เตสำ   
(มาตาปิตนูำ)  โอวาทำ  อนตกฺิกมตฺิวา  ปจฺฉา  พฺรหฺมทตฺตสฺส  ธตีรำ  ลภตฺิวา  (ปคฺุคลำ)  ทฺวสี ุ  
กาสโิกสลรฏฺเ�ส ุ  รชฺชำ  กาเรส,ิ  ตุมฺเหห ิ ปน  มม  วจนำ  อกโรนฺเตห ิ ภารยิำ  (กมฺมำ)  กตนฺต ิ  
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วตฺวา  อมิำ  คาถำ  อาห 
   “ปเร  จ  (ชนา)  น  วิชานนฺติ  
   ‘มย ํ เอตถฺ  (สงฺฆมชเฺฌ)  ยมาม  เส’  (อิติ);
   เย  จ  (ชนา)  ตตถฺ  (สงฺเฆ)  วิชานนฺติ,   
   ตโต  (เตส ํ ชนานํ  สนฺติกา)  สมมฺนฺติ  เมธคาต ิ ฯ

 สตถฺา อ.พระศาสดา  วตวฺา ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  (กมมฺ)ํ 
อ.กรรม  ภาริย ํอนัหนกั  โว อนัเธอ ท.  กต ํกระทำาแลว้,  ตมุเฺห  นาม ชือ่ อ.เธอ ท.  
ปพพฺชิตวฺาปิ แมบ้วชแลว้  สนฺติเก ในสำานกั  พทุธฺสสฺ ของพระพทุธเจา้  มาทิสสสฺ 
ผูเ้ชน่กบัดว้ยเรา,  มยิ ครัน้เมือ่เรา  กโรนฺเต กระทำาอยู ่  สามคคึฺ ใหเ้ป็นผูม้คีวาม
พรอ้มเพรยีงกนั,  น กริตถฺ ไมก่ระทำาแลว้  วจนํ ซึง่คำา  มม ของเรา,  โปราณก- 
ปณฺฑิตาปิ แม ้ อ.บณัฑติผูม้ใีนกาลก่อน ท.  สตุวฺา ฟังแลว้  โอวาท ํ ซึง่โอวาท   
มาตาปิตนํู ของมารดาและบดิา ท.  วชฌฺปปฺตตฺานํ ผูถ้งึแลว้ซึง่ความเป็นผูอ้นับุคคล
พงึฆา่,  เตส ุ (มาตาปิตสู)ุ ครัน้เมือ่มารดาและบดิา ท. เหลา่นัน้  (ชเนหิ) อนัชน ท.  
โวโรปิยมาเนสปิุ แมป้ลงลงอยู ่  ชีวิตา จากชวีติ,  อนติกฺกมิตวฺา ไมก่า้วลว่งแลว้  
ต ํ โอวาท ํซึง่โอวาทนัน้  (ปคุคฺล)ํ ยงับุคคล  การยึส ุใหก้ระทำาแลว้  รชชฺ ํซึง่ความ
เป็นแหง่พระราชา  รฏฺเ�ส ุ ในแควน้ ท.  ทวีฺส ุ สอง  ปจฉฺา ในภายหลงั” อิติ ดงัน้ี   
กเถตวฺา ตรสัแลว้  ทีฆาวกุมุารชาตก ํซึง่ทฆีาวกุุมารชาดก  ปนุ  เอว อกีนัน่เทยีว  
วตวฺา ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  ทีฆาวกุมุาโร อ.ทฆีาวกุุมาร   
มาตาปิตสู ุครัน้เมือ่มารดาและบดิา ท.  (ชเนหิ) อนัชน ท.  โวโรปิยมาเนสปิุ แมป้ลง
ลงอยู ่  ชีวิตา จากชวีติ  เอว ํอยา่งน้ี,  อนติกฺกมิตวฺา ไมก่า้วลว่งแลว้  โอวาท ํซึง่
โอวาท  เตส ํ (มาตาปิตนํู) ของมารดาและบดิา ท. เหลา่นัน้  ลภิตวฺา ไดแ้ลว้  ธีตร ํ
ซึง่พระธดิา  พรฺหมฺทตตฺสสฺ ของพระเจา้พรหมทตั  ปจฉฺา ในภายหลงั  (ปคุคฺล)ํ ยงั
บุคคล  กาเรสิ ใหก้ระทำาแลว้  รชชฺ ํซึง่ความเป็นแหง่พระราชา  กาสิโกสลรฏฺเ�ส ุใน
แควน้กาสแีละแควน้โกศล ท.  ทวีฺส ุสอง,  ปน แต่วา่  (กมมฺ)ํ อ.กรรม  ภาริย ํอนัหนกั  
ตมุเฺหหิ อนัเธอ ท.  อกโรนฺเตหิ ผูไ้มก่ระทำาอยู ่ วจนํ ซึง่คำา  มม ของเรา  กต ํกระทำา
แลว้”  อิติ ดงัน้ี  อาห ตรสัแลว้  อิม ํ คาถ ํซึง่พระคาถาน้ี  อิติ วา่

“จ ก ็ ปเร  (ชนา) อ.ชน ท. เหลา่อื่น  น  วิชานนฺติ ยอ่มไมรู่้
แจง้  อิติ วา่  ‘มย ํอ.เรา ท.  ยมาม เส ยอ่มยอ่ยยบัแล  เอตถฺ  
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(สงฺฆมชเฺฌ) ในทา่มกลางแหง่สงฆน้ี์’  อิติ ดงัน้ี,  จ สว่นวา่  เย  
(ชนา) อ.ชน ท. เหลา่ใด  วิชานนฺติ ยอ่มรูแ้จง้  ตตถฺ  (สงฺเฆ) ใน
หมูน่ัน้,  เมธคา อ.ความหมายมัน่ ท.  สมมฺนฺติ ยอ่มสงบ  ตโต  
(เตส ํ ชนานํ  สนฺติกา) จากสำานกั ของชน ท. เหลา่นัน้ นัน้”   
อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย กรรมอนัหนกัทีพ่วกเธอกระทำาไว,้ ธรรมดา
วา่พวกเธอถงึจะบวชในสำานกัของพระพทุธเจา้ผูเ้ชน่กบัเรา เมือ่เราทำาใหส้ามคัคกีนั ก็
ไมท่ำาตามคำาของเรา, แมโ้บราณบณัฑติทัง้หลายฟงัโอวาทของมารดบดิาผูถ้งึภาวะอนั
บุคคลพงึฆา่ เมือ่มารดาบดิาเหลา่นัน้ ถกูพวกชนปลงลงจากชวีติ ไมก่า้วลว่งโอวาท
นัน้ ครองราชยใ์นแวน่แควน้ทัง้ ๒ ในภายหลงั” แลว้ตรสัทฆีาวุกุมารชาดกอกีครัง้ ตรสั
วา่ “ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย ทฆีาวกุุมาร เมือ่มารดาบดิาถกูพวกชนปลงลงจากชวีติอยา่ง
น้ี ไมก่า้วลว่งโอวาทของทา่นเหลา่นัน้ ไดธ้ดิาของพระเจา้พรหมทตัในภายหลงั แลว้
ครองราชยใ์นแควน้กาสแีละโกศลทัง้ ๒, แต่กรรมอนัหนกัทีพ่วกเธอผูไ้มท่ำาตามคำา
ของเรา กระทำาแลว้” ดงัน้ี ตรสัพระคาถาน้ีวา่

 “กพ็วกชนเหลา่อืน่ยอ่มไมรู่แ้จง้วา่ ‘พวกเรายอ่มยอ่ยยบัแล 
ในทา่มกลางสงฆน้ี์’ ดงัน้ี, สว่นพวกชนเหลา่ใดยอ่มรูแ้จง้ในหมู่
นัน้, ความหมายมัน่ทัง้หลาย ยอ่มสงบจากสำานกัของพวกชน
เหลา่นัน้นัน้” ดงัน้ี

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขเว อาลปนะ  ภารยิำ วเิสสนะ
ของ กมฺมำๆ  วตุตกมัมะใน กตำๆ  กติบทกมัมวาจก  โว อนภหิติกตัตาใน กตำ,  นามศพัท ์
ครหตัถโชตกะเขา้กบั ตุมฺเหๆ สทุธกตัตาใน กรตฺิถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาทสิสฺส 
วเิสสนะของ พทฺุธสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน สนฺตเิกๆ วสิยาธาระใน ปพฺพชตฺิวา  อปิศพัท ์
อเปกขตัถะเขา้กบั ปพฺพชตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กรตฺิถ,  มย ิลกัขณะใน กโรนฺเตๆ 
ลกัขณะกริยิา  สามคฺค ึวกิตกิมัมะใน กโรนฺเต,  มม สามสีมัพนัธะใน วจนำๆ อวตุตกมัมะ 
ใน กรตฺิถ  นศพัท ์ปฏเิสธะใน กรตฺิถ,  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั โปราณกปณฺฑติาๆ  
เหตุกตัตาใน การยสึุๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  วชฺฌปปฺตฺตานำ วเิสสนะของ  
มาตาปิตนูำๆ สามสีมัพนัธะใน โอวาทำๆ  อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
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อนตกฺิกมตฺิวา,  เตส ุ วเิสสนะของ มาตาปิตสูุๆ  ลกัขณะใน โวโรปิยมาเนสุๆ  ลกัขณะ
กริยิา  ชเนห ิ อนภหิติกตัตาใน โวโรปิยมาเนส ุ  ชวีติา อปาทานใน โวโรปิยมาเนส ุ  
อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั โวโรปิยมาเนส,ุ  ตำ วเิสสนะของ โอวาทำๆ  อวตุตกมัมะใน 
อนตกฺิกมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน การยสึ ุ ปคฺุคลำ การติกมัมะใน การยสึ ุ ปจฺฉา กาล-
สตัตมใีน การยสึ ุ ทฺวสี ุวเิสสนะ รฏฺเ�สุๆ  วสิยาธาระใน การยสึ ุ รชฺชำ อวตุตกมัมะใน 
การยสึ”ุ  อติ ิศพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กเถตฺวา  เอวศพัท ์อวธารณะ
เขา้กบั ปนุๆ กริยิาวเิสสนะใน กเถตฺวา  ทฆีาวกุุมารชาตกำ อวตุตกมัมะใน กเถตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “ภกฺิขเว อาลปนะ  ทฆีาวกุุมาโร เหตุกตัตาใน กาเรสิๆ  
อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  ชเนห ิอนภหิติกตัตาใน โวโรปิยมาเนส ุ เอวำ กริยิาวเิสสนะ 
ใน โวโรปิยมาเนส ุ  มาตาปิตสู ุ ลกัขณะใน โวโรปิยมาเนสุๆ  ลกัขณะกริยิา  ชวีติา  
อปาทานใน โวโรปิยมาเนส ุ อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั โวโรปิยมาเนส,ุ  เตสำ วเิสสนะ
ของ มาตาปิตนูำๆ สามสีมัพนัธะใน โอวาทำๆ  อวตุตกมัมะใน อนตกฺิกมตฺิวาๆ ปพุพกาล
กริยิาใน ลภตฺิวา  ปจฺฉา กาลสตัตมใีน ลภตฺิวา  พฺรหฺมทตฺตสฺส สามสีมัพนัธะใน ธตีรำๆ  
อวตุตกมัมะใน ลภตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กาเรส ิ  ปคฺุคลำ การติกมัมะใน กาเรส ิ  
ทฺวสี ุวเิสสนะของ กาสโิกสลรฏฺเ�สุๆ  วสิยาธาระใน กาเรส ิ รชฺชำ อวตุตกมัมะใน กาเรส,ิ  
ปนศพัท ์ปกัขนัตรโชตกะ  ภารยิำ วเิสสนะของ กมฺมำๆ  วตุตกมัมะใน กตำๆ  กติบทกมัม- 
วาจก  ตุมฺเหห ิ อนภหิติกตัตาใน กตำ  มม สามสีมัพนัธะใน วจนำๆ อวตุตกมัมะใน  
อกโรนฺเตหิๆ  วเิสสนะของ ตุมฺเหห”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
อาห  อมิำ วเิสสนะของ คาถำๆ  อวตุตกมัมะใน อาห 

“จศพัท ์วากยารมัภโชตกะ  ปเร วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตา 
ใน วชิานนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน  
วชิานนฺต ิ  ‘มยำ สทุธกตัตาใน ยมามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก   
เอตฺถ วเิสสนะของ สงฺฆมชฺเฌๆ วสิยาธาระใน ยมาม  เสศพัท ์ 
ปทปรูณะ’  อติศิพัท ์อาการะใน วชิานนฺต,ิ  จศพัท ์ปักขนัตร- 
โชตกะ  เย วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน วชิานนฺติๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตตฺถ วเิสสนะของสงฺเฆๆ วสิยาธาระ 
ใน วชิานนฺต,ิ  เมธคา สทุธกตัตาใน สมฺมนฺติๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  ตโต วเิสสนะของ สนฺตกิา  เตสำ วเิสสนะของ  
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ชนานำๆ สามสีมัพนัธะใน สนฺตกิาๆ อปาทานใน สมฺมนฺต”ิ   
อติศิพัท ์สรปูะใน อมิำ  คาถำ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๐๙. ตตฺถ  “ปเรต ิ ปณฺฑเิต  �เปตฺวา  ตโต  อ�ฺเ�  ภณฺฑนการกา  ปเร  นาม,  เต  ตตฺถ  

สงฺฆมชฺเฌ  โกลาหลำ  กโรนฺตา  “มยำ  ยมาม  เส  อุปรมาม  นสฺสาม  สสตำ  สมปํี   
มจฺจสุนฺตกิำ  คจฺฉามาต ิ น  วชิานนฺต ิฯ

 ตตฺถ  (ปเทส)ุ  “ปเร”ต ิ (ปทสฺส)  “ปณฺฑเิต  �เปตฺวา  ตโต  (ปณฺฑติโต)  อ�ฺเ�  ภณฺฑนการกา    
(ชนา)  ปเร  นาม,  เต  (ปเร  ชนา)  ตตฺถ  สงฺฆมชฺเฌ  โกลาหลำ  กโรนฺตา  ‘มยำ  ยมาม  เส   
อุปรมาม  นสฺสาม  สสตำ  สมปํี  มจฺจสุนฺตกิำ  คจฺฉามาต ิ น  วชิานนฺต”ิ  (อติ ิ อตฺโถ) ฯ

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  อิติ วา่  “(ชนา) อ.ชน ท.  ภณฺฑนการกา ผูก้ระทำาซึง่ความแตกรา้ว  
�เปตวฺา เวน้  ปณฺฑิเต ซึง่บณัฑติ ท.  อ�ฺเ� คอืวา่ เหลา่อืน่  ตโต  (ปณฺฑิตโต) จาก
บณัฑตินัน้  ปเร  นาม ชือ่วา่เหลา่อืน่,  เต  (ปเร  ชนา) อ.ชน ท. เหลา่อืน่ เหลา่นัน้  
กโรนฺตา กระทำาอยู ่ โกลาหล ํซึง่ความโกลาหล  ตตถฺ  สงฺฆมชเฺฌ ในทา่มกลางแหง่
สงฆน์ัน้  น  วิชานนฺติ ยอ่มไมรู่ช้ดั  อิติ วา่  ‘มย ํอ.เรา ท.  ยมาม  เส ยอ่มยอ่ยยบั
แล  อปุรมาม คอืวา่ ยอ่มป่นป้ี  นสสฺาม คอืวา่ ยอ่มฉบิหาย  คจฉฺาม คอืวา่ ยอ่ม
ไป  สมีปํ สูท่ีใ่กล ้ มจจฺสุนฺติก ํคอืวา่ สูส่ำานกัของความตาย  สสต ํเนืองๆ’  อิติ ดงัน้ี”   
อิติ ดงัน้ี  ตตถฺ  (ปเทส)ุ  “ปเร”ติ  ปทสสฺ) แหง่- ในบท ท. เหลา่นัน้หนา -บทวา่ “ปเร” 
ดงัน้ีเป็นตน้ ฯ

 บรรดาบทเหลา่นัน้ บทวา่ “ปเร” ดงัน้ีเป็นตน้ ความวา่ “พวกชนทีก่ระทำาความแตก
รา้วเวน้บณัฑติทัง้หลาย คอืเหลา่อืน่จากบณัฑติ ชือ่วา่พวกอืน่, ชนเหลา่อืน่เหลา่นัน้ 
ทำาความโกลาหลในทา่มกลางหมูค่ณะ ยอ่มไมรู่ช้ดัวา่ ‘พวกเรากำาลงัจะยอ่ยยบั คอื
วา่ กำาลงัจะป่นป้ี คอืวา่ กำาลงัจะฉบิหาย ไดแ้ก่ กำาลงัถงึทีใ่กล ้คอืสำานกัของความตาย
เนืองๆ’ ดงัน้ี” ดงัน้ี   

 ตตฺถ วเิสสนะของ ปเทสุๆ  นิทธารณะใน ปทสฺส  “ปเร” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์อาทยตัถะ 
ใน ปทสฺสๆ นิทธารณยีะและสามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “อ�ฺเ� กด็ ี ภณฺฑนการกา กด็ ี 
วเิสสนะของ ชนาๆ ลงิคตัถะ  ปณฺฑเิต อวตุตกมัมะใน �เปตฺวาๆ วเิสสนะของ ชนา  
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ตโต วเิสสนะของ ปณฺฑติโตๆ อปาทานใน อ�ฺเ�  ปณฺฑเิต  �เปตฺวา ววิรยิะใน ตโต  
อ�ฺเ�ๆ ววิรณะ  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั ปเรๆ วเิสสนะของ ชนา,  เต กด็ ี 
ปเร กด็ ี วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน วชิานนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตตฺถ  
วเิสสนะของ สงฺฆมชฺเฌๆ วสิยาธาระใน กโรนฺตา  โกลาหลำ อวตุตกมัมะใน กโรนฺตาๆ 
อพัภนัตรกริยิาของ ชนา  ‘มยำ สทุธกตัตาใน ยมาม  อุปรมาม  นสฺสาม  และ คจฺฉาม  
ยมาม กด็ ี อุปรมาม กด็ ี นสฺสาม กด็ ี คจฺฉาม กด็ ี อาขยาตบทกตัตุวาจก  เสศพัท ์ 
วจนาลงัการะ  สสตำ กริยิาวเิสสนะใน คจฺฉาม  สมปํี กด็ ี มจฺจสุนฺตกิำ กด็ ีสมัปาปณุยี-
กมัมะใน คจฺฉาม  ยมาม ววิรยิะใน อุปรมามๆ ววิรณะและววิรยิะใน นสฺสามๆ ววิรณะ
และววิรยิะใน สสตำ  สมปํี  มจฺจสุนฺตกิำ  คจฺฉามๆ ววิรณะ  สมปํี ววิรยิะใน มจฺจสุนฺตกิำๆ   
ววิรณะ’  อติศิพัท ์อาการะใน วชิานนฺต ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน วชิานนฺต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะ 
ใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๑๑๐. เย  จ  ตตถฺ  วิชานนฺตีต ิ เย  ตตฺถ  ปณฺฑติา  “มยำ  มจฺจสุมปํี  คจฺฉามาต ิ วชิานนฺต ิฯ  

 “เย  จ  ตตถฺ  วิชานนฺตี”ต ิ (คาถาปาทสฺส)  “เย  (ชนา)  ตตฺถ  (สงฺเฆ)  ปณฺฑติา  “มยำ  มจฺจสุมปํี  
คจฺฉามาต ิ วชิานนฺต”ิ  (อติ ิ อตฺโถ) ฯ  

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  อิติ วา่  “เย  (ชนา) อ.ชน ท. เหลา่ใด  ปณฺฑิตา ผูเ้ป็นบณัฑติ  ตตถฺ  
(สงฺเฆ) ในหมูน่ัน้  วิชานนฺติ ยอ่มรูช้ดั  อิติ วา่  ‘มย ํ อ.เรา ท.  คจฉฺาม ยอ่มไป   
มจจฺสุมีป ํสูท่ ีใ่กลแ้หง่ความตาย’  อิติ ดงัน้ี”  อิติ ดงัน้ี  คาถาปาทสสฺ แหง่บาทแหง่
พระคาถา  “เย  จ  ตตถฺ  วิชานนฺตี”ติ วา่ “เย  จ  ตตฺถ  วชิานนฺต”ิ ดงัน้ี ฯ 

 บาทพระคาถาวา่ “เย  จ  ตตถฺ  วิชานนฺติ” ความวา่ ชนเหลา่ใดผูเ้ป็นบณัฑติในหมู่
คณะนัน้ ยอ่มรูช้ดัวา่ ‘พวกเรากำาลงัจะไปสูส่ำานกัของความตาย’ ดงัน้ี

 “เย  จ  ตตฺถ  วชิานนฺต”ิ  สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน คาถาปาทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน  
อตฺโถ  “เย วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน วชิานนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตตฺถ  
วเิสสนะของ สงฺเฆๆ วสิยาธาระใน ปณฺฑติาๆ วเิสสนะของ ชนา  ‘มยำ สทุธกตัตาใน  
คจฺฉามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  มจฺจสุมปํี สมัปาปณุยีกมัมะใน คจฺฉาม’  อติศิพัท ์ 
อาการะใน วชิานนฺต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ  

 ...............................................................................................................................
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๑๑๑. ตโต  สมมฺนฺติ  เมธคาต ิ  เอวำ  ห ิ  เต  ชานนฺตา  โยนิโสมนสกิารำ  อุปปฺาเทตฺวา   
เมธคานำ  กลหานำ  วปูสมาย  ปฏปิชฺชนฺต,ิ  อถ  เตสำ  ตาย  ปฏปิตฺตยิา  เต  เมธคา  
สมฺมนฺต ิฯ

 “ตโต  สมมฺนฺติ  เมธคา”ต ิ (คาถาปาทสฺส)  “เอวำ  ห ิ  เต  (ชนา)  ชานนฺตา  โยนิโสมนสกิารำ   
อุปปฺาเทตฺวา  เมธคานำ  กลหานำ  วปูสมาย  ปฏปิชฺชนฺต,ิ  อถ  (ภาเว  สนฺเต),  เตสำ  (ปณฺฑติานำ)  
ตาย  ปฏปิตฺตยิา  เต  เมธคา  สมฺมนฺต”ิ  (อติ ิ อตฺโถ) ฯ

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “หิ ก ็ เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหลา่นัน้  ชานนฺตา รูอ้ยู ่ เอว ํ
อยา่งน้ี  โยนิโสมนสิการ ํยงัการกระทำาไวใ้นใจโดยอุบายอนัแยบคาย  อปุปฺาเทตวฺา  
ใหเ้กดิขึน้แลว้  ปฏิปชชฺนฺติ ยอ่มปฏบิตั ิ  วปูสมาย เพือ่ความเขา้ไปสงบวเิศษ   
เมธคานํ แหง่ความหมายมัน่ ท.  กลหานํ คอืวา่ แหง่ความทะเลาะ ท.,  อถ  (ภาเว) 
ครัน้เมือ่ความเป็นอยา่งนัน้  (สนฺเต) มอียู,่  เต  เมธคา อ.ความหมายมัน่ ท. เหลา่นัน้  
สมมฺนฺติ ยอ่มสงบ  ตาย  ปฏิปตติฺยา ดว้ยการปฏบิตันิัน้  เตส ํ  (ปณฺฑิตานํ) ของ
บณัฑติ ท. เหลา่นัน้”  อิติ ดงัน้ี  คาถาปาทสสฺ แหง่บาทแหง่พระคาถา  “ตโต  สมมฺนฺติ   
เมธคาติ วา่ “ตโต  สมฺมนฺต ิ เมธคา” ดงัน้ี ฯ

 บาทพระคาถาวา่ “ตโต  สมมฺนฺติ  เมธคา” ความวา่ กช็นเหลา่นัน้รูอ้ยูอ่ยา่งน้ี ทำา
โยนิโสมนสกิารใหเ้กดิขึน้ ยอ่มปฏบิตัเิพือ่ระงบัความหมายมัน่ คอืวา่ความทะเลาะ 
เมือ่เป็นเชน่นัน้ ความหมายมัน่เหลา่นัน้ ยอ่มระงบัไปดว้ยการปฏบิตันิัน้ของบณัฑติ
ทัง้หลายเหลา่นัน้

 “ตโต  สมฺมนฺต ิ เมธคา” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน คาถาปาทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน 
อตฺโถ  “หศิพัท ์วากยารมัภโชตกะ  เต วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน ปฏปิชฺชนฺติๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน ชานนฺตาๆ อพัภนัตรกริยิาของ ชนา  
โยนิโสมนสกิารำ การติกมัมะใน อุปปฺาเทตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปฏปิชฺชนฺต ิ เมธคานำ  
กด็ ี  กลหานำ กด็ ี สามสีมัพนัธะใน วปูสมาย  เมธคานำ ววิรยิะใน กลหานำๆ ววิรณะ   
วปูสมาย สมัปทานใน ปฏปิชฺชนฺต,ิ  อถ วเิสสนะของ ภาเวๆ ลกัขณะใน สนฺเตๆ ลกัขณะ
กริยิา  เต วเิสสนะของ เมธคาๆ สทุธกตัตาใน สมฺมนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เตสำ  
วเิสสนะของ ปณฺฑติานำๆ สามสีมัพนัธะใน ปฏปิตฺตยิา  ตาย วเิสสนะของ ปฏปิตฺตยิาๆ 
กรณะใน สมฺมนฺต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ
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๑๑๒. อถวา  “ปเร  จาต ิ ปพฺุเพ  มยา  “มา  ภกฺิขเว  ภณฺฑนนฺตอิาทนิี  วตฺวา  โอวทยิมานาปิ   
มม  โอวาทสฺส  อปฏคฺิคหเณน  อมามกา  ปเร  นาม,  “มยำ  ฉนฺทาทวิเสน  มจฺิฉา-
คาหำ  คเหตฺวา  เอตฺถ  สงฺฆมชฺเฌ  ยมาม เส  ภณฺฑนาทนีำ  วฑฺุฒยิา  วายมามาต ิ น   
วชิานนฺต ิฯ  อทิานิ  ปน  โยนิโส  ปจฺจเวกฺขมานา  ตตฺถ  ตุมฺหากำ  อนฺตเร  เย  ปณฺฑติ-
ปรุสิา  “ปพฺุเพ  มยำ  ฉนฺทาทวิเสน  วายมนฺตา  อโยนิโส  ปฏปินฺนาต ิ วชิานนฺต,ิ  ตโต  
เตสำ  สนฺตกิา  เต  ปณฺฑติปรุเิส  นิสฺสาย  อเิมทานิ  กลหสงฺขาตา เมธคา  สมฺมนฺตตี ิ 
อยเมตฺถ  อตฺโถต ิฯ

 อถ  วา  “ปเร  จาต ิ (ปทสฺส)  “(ชนา)  ปพฺุเพ  มยา  ‘(ตุมฺเห)  มา  ภกฺิขเว  ภณฺฑนำ  (กรตฺิถ)’   
อติอิาทนิี  (วจนานิ)  วตฺวา  โอวทยิมานาปิ  มม  โอวาทสฺส  อปฏคฺิคหเณน  อมามกา  ปเร  นาม,  
(เต  ปเร  ชนา) “มยำ  ฉนฺทาทวิเสน  มจฺิฉาคาหำ  คเหตฺวา  เอตฺถ  สงฺฆมชฺเฌ  ยมาม เส  ภณฺฑนาทนีำ   
(การณานำ)  วฑฺุฒยิา  วายมามาต ิ น  วชิานนฺต,ิ  อทิานิ  ปน  โยนิโส  ปจฺจเวกฺขมานา  ตตฺถ  ตุมฺหากำ  
อนฺตเร  เย  ปณฺฑติปรุสิา  ‘ปพฺุเพ  มยำ  ฉนฺทาทวิเสน  วายมนฺตา  อโยนิโส  ปฏปินฺนา  (อมฺห)’  อติ ิ  
วชิานนฺต,ิ  ตโต  เตสำ  (ปณฺฑติานำ)  สนฺตกิา  เต  ปณฺฑติปรุเิส  นิสฺสาย  อเิม  อทิานิ  กลหสงฺขาตา   
เมธคา  สมฺมนฺตตี ิ (อตฺโถ)”  อติ ิ อยำ  เอตฺถ  (คาถายำ)  อตฺโถ  (ปณฺฑเิตน  เวทติพฺโพ)  อติ ิฯ

 อถ  วา อกีอยา่งหน่ึง  อตโฺถ อ.อธบิาย  เอตถฺ  คาถาย ํในพระคาถาน้ี  อย ํน้ี  อิติ 
วา่  “(อตโฺถ) อ.อรรถ  อิติ วา่  “(ชนา) อ.ชน ท.  มยา  ‘(ตมุเฺห)  มา  ภิกฺขเว  ภณฺฑนํ  
(กริตถฺ)’  อิติอาทีนิ  (วจนานิ)  วตวฺา  โอวทิยมานาปิ แมผู้อ้นัเรา กลา่วแลว้ ซึง่คำา ท. 
มคีำาวา่  ‘ดกู่อนภกิษุ ท.  (อ.เธอ ท. อยา่ไดก้ระทำาแลว้) ซึง่ความแตกรา้ว’ ดงัน้ีเป็นตน้ 
กลา่วสอนอยู ่ ปพุเฺพ ในกาลก่อน  อมามกา ชือ่วา่ผูไ้มเ่ชือ่ถอื  อปฏิคคฺหเณน เพราะ
การไมร่บัเอา  โอวาทสสฺ ซึง่โอวาท  มม ของเรา  ปเร  นาม ชือ่วา่เหลา่อืน่,  (เต  ปเร  
ชนา) อ.ชน ท. เหลา่อืน่ เหลา่นัน้  น  วิชานนฺติ ยอ่มไมรู่ช้ดั  อิติ วา่  ‘มย ํอ.เรา ท.  
คเหตวฺา ถอืเอาแลว้  มิจฉฺาคาห ํ ถอืเอาผดิ  ฉนฺทาทิวเสน ดว้ยสามารถแหง่อคต ิ
มฉีนัทาคตเิป็นตน้  ยมาม เส ยอ่มยอ่ยยบัแล  วายมาม คอืวา่ ยอ่มพยายาม  วฑุฒิฺยา  
เพือ่ความเจรญิ  ภณฺฑนาทีนํ  (การณานํ) แหง่เหตุ ท. มคีวามแตกรา้วเป็นตน้  
เอตถฺ  สงฺฆมชเฺฌ ในทา่มกลางแหง่สงฆน้ี์” อิติ ดงัน้ี,  ปน แต่วา่  อิทานิ ในกาลน้ี  เย  
ปณฺฑิตปริุสา อ.บุรษุผูเ้ป็นบณัฑติ เหลา่ใด  อนฺตเร ในระหวา่ง  ตมุหฺาก ํแหง่เธอ ท.  
ตตถฺ นัน้  ปจจฺเวกฺขมานา ผูพ้จิารณาอยู ่ โยนิโส โดยแยบคาย  วิชานนฺติ ยอ่มรูช้ดั  
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อิติ วา่  ‘ปพุเฺพ ในกาลก่อน  มย ํอ.เรา ท.  วายมนฺตา พยายามอยู ่ ฉนฺทาทิวเสน 
ดว้ยสามารถแหง่อคตมิฉีนัทาคตเิป็นตน้  ปฏิปนฺนา เป็นผูป้ฏบิตัแิลว้  อโยนิโส โดย
ไมแ่ยบคาย  (อมหฺ) ยอ่มเป็น’  อิติ ดงัน้ี,  เมธคา อ.ความหมายมัน่ ท.  กลหสงฺขาตา  
อนับณัฑติกลา่วแลว้วา่ความทะเลาะ  อิเม เหลา่น้ี  สมมฺนฺติ ยอ่มสงบ  สนฺติกา จาก
สำานกั  เตส ํ  (ปณฺฑิตานํ) ของบณัฑติ ท. เหลา่นัน้  ตโต นัน้  เต  ปณฺฑิตปริุเส   
นิสสฺาย คอืวา่ เพราะอาศยั ซึง่บุรษุผูเ้ป็นบณัฑติ ท. เหลา่นัน้  อิทานิ ในกาลน้ี”  อิติ 
ดงัน้ี  ปทสสฺ แหง่บท  “ปเร  จาติ วา่ “ปเร  จ” ดงัน้ีเป็นตน้”  อิติ ดงัน้ี  (ปณฺฑิเตน) 
อนับณัฑติ  (เวทิตพโฺพ) พงึทราบ  อิติ ดงัน้ีแล ฯ    

   อกีอยา่งหน่ึง บณัฑติพงึทราบอธบิายในพระคาถาน้ีดงัน้ีวา่ บทวา่ “ปเร  จ” ดงัน้ี
เป็นตน้ ความวา่ พวกชนทีเ่รากลา่วคำาวา่ ‘ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายอยา่
ทำาความแตกรา้วกนั’ เป็นตน้กลา่วสอนอยูใ่นกาลก่อน ชือ่วา่ผูไ้มเ่ชือ่ถอื เพราะไม่
รบัเอาโอวาทของเรา ไดช้ือ่วา่ชนเหลา่อืน่, ชนเหลา่อืน่เหลา่นัน้ ไมรู่ช้ดัวา่ ‘พวกเรา
ถอืเอาผดิดว้ยสามารถอคตมิฉีนัทาคตเิป็นตน้ กำาลงัจะยอ่ยยบั คอืวา่ พยายามเพือ่
ก่อใหเ้กดิเหตุมคีวามแตกรา้วเป็นตน้ในทา่มกลางสงฆน้ี์’ ดงัน้ี, แต่ในกาลน้ี บุรษุผู้
เป็นบณัฑติเหลา่ใดในระหวา่งพวกเธอนัน้ ผูพ้จิารณาโดยแยบคาย ยอ่มจะรูช้ดัวา่ 
‘เมือ่ก่อน พวกเราพยายามดว้ยสามารถอคตมิฉีนัทาคตเิป็นตน้ เป็นผูป้ฏบิตัโิดยไม่
แยบคาย’ ดงัน้ี, ในบดัน้ี ความหมายมัน่ กลา่วคอืความทะเลาะเหลา่นี้ ยอ่มจะสงบจาก
สำานกัของบณัฑติเหลา่นัน้นัน้ คอืวา่ เพราะอาศยับุรษุผูเ้ป็นบณัฑติเหลา่นัน้’ ดงัน้ีแล

 อถ  วา อปรนยั  “ปเร  จ” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์อาทยตัถะใน ปทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน  
อตฺโถ  “ปพฺุเพ กาลสตัตมใีน โอวทยิมานา  มยา อนภหิติกตัตาใน โอวทยิมานา  ‘ภกฺิขเว 
อาลปนะ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน กรตฺิถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์ปฏเิสธะใน 
กรตฺิถ  ภณฺฑนำ อวตุตกมัมะใน กรตฺิถ’  อติศิพัท ์ สรปูะใน อาทนิี  วจนานิ  อาทนิี  
วเิสสนะของ วจนานิๆ อวตุตกมัมะใน วตฺวาๆ สมานกาลกริยิาใน โอวทยิมานา  อปิ-
ศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั โอวทยิมานาๆ วเิสสนะของ ชนาๆ ลงิคตัถะ  มม สามสีมัพนัธะ
ใน โอวาทสฺสๆ ฉฏัฐอีวตุตกมัมะใน อปฏคฺิคหเณนๆ เหตุใน อมามกาๆ สญัญาวเิสสนะ
ของ ชนา  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั ปเรๆ วเิสสนะของ ชนา,  เต กด็ ี ปเร กด็ ี 
วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน วชิานนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ‘มยำ สทุธกตัตา
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ใน ยมาม และวายมาม  ยมาม กด็ ี  วายมาม กด็ ีอาขยาตบทกตัตุวาจก  ฉนฺทาท-ิ 
วเสน ตตยิาวเิสสนะใน คเหตฺวา  มจฺิฉาคาหำ กริยิาวเิสสนะใน คเหตฺวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน ยมาม  เอตฺถ วเิสสนะใน สงฺฆมชฺเฌๆ วสิยาธาระใน ยมาม  เสศพัท ์ 
วจนาลงัการะ  ภณฺฑนาทนีำ วเิสสนะของ การณานำๆ สามสีมัพนัธะใน วุฑฺฒยิาๆ 
สมัปทานใน วายมาม  ยมาม ววิรยิะใน ภณฺฑนาทนีำ  วฑฺุฒยิา  วายมามๆ ววิรณะ’   
อติศิพัท ์อาการะใน วชิานนฺต ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน วชิานนฺต,ิ  ปนศพัท ์ปักขนัตรโชตกะ   
อทิานิ กาลสตัตมใีน วชิานนฺต ิ  ปจฺจเวกฺขมานา กด็ ี  เย กด็ ี วเิสสนะของ ปณฺฑติ-
ปรุสิาๆ สทุธกตัตาใน วชิานนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โยนิโส ตตยิาวเิสสนะใน  
ปจฺจเวกฺขมานา  ตตฺถ วเิสสนะของ อนฺตเร  ตมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน อนฺตเรๆ  
วสิยาธาระใน ปณฺฑติปรุสิา  ‘ปพฺุเพ กาลสตัตมใีน ปฏปินฺนา  มยำ สทุธกตัตาใน อมฺหๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ฉนฺทาทวิเสน ตตยิาวเิสสนะใน วายมนฺตาๆ อพัภนัตรกริยิา 
ของ มยำ  อโยนิโส ตตยิาวเิสสนะใน ปฏปินฺนาๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห’  อติศิพัท ์อาการะ 
ใน วชิานนฺต,ิ  อเิม กด็ ี กลหสงฺขาตา กด็ ีวเิสสนะของ เมธคาๆ สทุธกตัตาใน สมฺมนฺติๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตโต วเิสสนะของ สนฺตกิา  เตสำ วเิสสนะของ ปณฺฑติานำๆ  
สามสีมัพนัธะใน สนฺตกิาๆ อปาทานใน สมฺมนฺต ิ  เต วเิสสนะของ ปณฺฑติปรุเิสๆ  
อวตุตกมัมะใน นิสฺสายๆ เหตุใน สมฺมนฺต ิ ตโต  เตสำ  (ปณฺฑติานำ)  สนฺตกิา  ววิรยิะ
ใน เต  ปณฺฑติปรุเิส  นิสฺสายๆ ววิรณะ  อทิานิ กาลสตัตมใีน สมฺมนฺต’ิ  อติศิพัท ์สรปูะ
ใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ”  อติศิพัทส์รปูะใน อตฺโถ  อยำ วเิสสนะของ อตฺโถๆ วตุตกมัมะใน  
เวทติพฺโพๆ กติบทกมัมวาจก  เอตฺถ วเิสสนะของ คาถายำๆ  ภนินาธาระใน อตฺโถ  
ปณฺฑเิตน อนภหิติกตัตาใน เวทติพฺโพ  อติศิพัท ์สมาปนะ ฯ    

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๑๓. คาถาปรโิยสาเน  สมฺปตฺตภกฺิข ู โสตาปตฺตผิลาทสี ุ ปตฏฺิ�หสึตู ิฯ

 คาถาปรโิยสาเน  สมฺปตฺตภกฺิข ู โสตาปตฺตผิลาทสี ุ (อรยิผเลส)ุ  ปตฏฺิ�หสึตู ิฯ 

 คาถาปริโยสาเน ในกาลเป็นทีส่ ิน้สดุลงรอบแหง่พระคาถา  สมปฺตตฺภิกฺข ู อ.ภกิษุ
ผูถ้งึพรอ้มแลว้ ท.  ปติฏฺ�หึส ุ ตัง้อยูเ่ฉพาะแลว้  โสตาปตติฺผลาทีส ุ  (อริยผเลส)ุ  
ในอรยิผล ท. มโีสดาปัตตผิลเป็นตน้  อิติ ดงัน้ีแล ฯ
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 เวลาจบพระคาถา พวกภกิษุทีถ่งึพรอ้มแลว้ ต่างพากนัตัง้อยูใ่นอรยิผลมโีสดาปัตตผิล
เป็นตน้ ดงัน้ีแล

 คาถาปรโิยสาเน กาลสตัตมใีน ปตฏฺิ�หสึ ุ  สมฺปตฺตภกฺิข ู สทุธกตัตาใน ปตฏฺิ�หสึุๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  โสตาปตฺตผลาทสี ุ วเิสสนะของ อรยิผเลสุๆ  วสิยาธาระใน  
ปตฏฺิ�หสึ ุ อติศิพัท ์สมาปนะ ฯ 

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

โกสมฺพกิวตฺถุ ฯ

โกสมฺพกิวตฺถุ  (นิฏฺ�ิตำ) ฯ

โกสมพิฺกวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่ภกิษุผูอ้ยูใ่นเมอืงโกสมัพ ี (นิฏฺ�ิต)ํ จบแลว้ ฯ

โกสมฺพกิวตฺถุ สทุธกตัตาใน นิฏฺ�ิตำๆ  กติบทกตัตุวาจก ฯ

จบเรื่องภกิษุชำวเมอืงโกสัมพี
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วเิครำะห์ศัพท์กติก์ สมำส และตัทธติ
โกสมฺพิกวตฺถุ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
 ๑. โกสมฺพิยำ  วสนฺตีติ  โกสมฺพิก�,  ภิกฺขู. (โกสมฺพี + ณิก) สังสัฏฐ�ทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (เย		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าใด		วสนฺติ	ย่อมอยู่		โกสมฺพิยํ	ในเมืองโกสัมพี		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		(เต		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าน้ัน		โกสมฺพิกา	ช่ือว่าโกสมฺพิก,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้อยู่ในเมืองโกสัมพี) 
 ๒. โกสมฺพิก�นำ  วตฺถุ  โกสมฺพิกวตฺถุ. (โกสมฺพิก + วตฺถุ) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
	 	 วตฺถุ	อ.เร่ือง		โกสมฺพิกานํ		(ภิกฺขูนํ)	แห่งภิกษุ	ท.	ผู้อยู่ในเมืองโกสัมพี		โกสมฺพิกวตฺถุ	ช่ือว่า 
โกสมฺพิกวตฺถุ.	(เร่ืองภิกษุผู้อยู่ในเมืองโกสัมพี)

ปญฺจสตปญฺจสตปริวารา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ป�ฺจสตานิ		จ		ป�ฺจสตานิ		จ		ป�ฺจสตป�ฺจสตานิ.	(ป�ฺจสต	+	ป�ฺจสต)	อิตรีตรโยคทวันท-
สม�ส
	 	 ป�ฺจสตานิ		จ	อ.ร้อยห้า	ท.	ด้วย		ป�ฺจสตานิ		จ	อ.ร้อยห้า	ท.	ด้วย		ป�ฺจสตป�ฺจสตานิ	 
ช่ือว่าป�ฺจสตป�ฺจสต.	(ห้าร้อยและห้าร้อย)
	 ๒.	 ป�ฺจสตป�ฺจสตานิ		ปริวาโร		เยสนฺติ		ป�ฺจสตป�ฺจสตปริวารา,		ภิกฺขู.	(ป�ฺจสตป�ฺจสต	+	
ปริวาร)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ป�ฺจสตป�ฺจสตานิ	อ.ร้อยห้าและร้อยห้า	ท.		ปริวาโร	เป็นบริวาร		เยสํ		(ภิกฺขูนํ)	ของภิกษุ	ท.	
เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่านั้น		ป�ฺจสตป�ฺจสตปริวารา	ช่ือว่า	
ป�ฺจสตป�ฺจสตปริวาร,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้มีห้าร้อยรูปและห้าร้อยรูปเป็นบริวาร)

เอกทิวโส

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอโก		จ		โส		ทิวโส		จาติ		เอกทิวโส.	(เอก	+	ทิวส)
	 เอโก		จ	อ.หน่ึงด้วย		โส	อ.หน่ึงน้ัน		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		เอกทิวโส	ช่ือว่า 
เอกทิวส.	(วันหน่ึง)
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สรีรวลญฺโช

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สรีเร		วล�ฺโช		สรีรวล�ฺโช.	(สรีร	+	วล�ฺช)
	 วล�ฺโช	อ.วลัญชะ		สรีเร	ในสรีระ		สรีรวล�ฺโช	ช่ือว่าสรีรวล�ฺช.	(วลัญชะในสรีระ)

อุทกโกฏฺ€กํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อุทกสฺส  โกฏฺ€กำ  อุทกโกฏฺ€กำ. (อุทก + โกฏฺ€ก)
	 โกฏฺ€กํ	อ.ซุ้ม		อุทกสฺส	แห่งน้ํา		อุทกโกฏฺ€กํ	ช่ือว่าอุทกโกฏฺ€ก.	(ซุ้มน้ํา)

อาจมนอุทกาวเสสำ

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อาจเมนฺติ		เอเตนาติ		อาจมนํ.	(อา	+	จมุ		โธวนมฺหิ	ในการชําระล้าง	+	ยุปัจจัย)	กัตตุรูป,	
กรณสาธนะ
	 	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		อาจเมนฺติ	ย่อมชําระ		เอเตน		(อุทเกน)	ด้วยน้ําน้ี		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เอตํ		
อุทกํ)	อ.น้ําน้ี		อาจมนํ	ช่ือว่าอาจมน.	(เป็นเคร่ืองชําระล้าง)
	 ๒.	 อาจมน�ฺจ		ตํ		อุทก�ฺจาติ		อาจมนอุทกํ.	(อาจมน	+	อุทก)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อาจมนํ		จ	อ.อันเป็นเคร่ืองชําระล้างด้วย		ตํ	อ.อันเป็นเคร่ืองชําระล้างน้ัน		อุทกํ		จ	เป็นน้ําด้วย		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อาจมนอุทกํ	ช่ือว่าอาจมนอุทก.	(น้ําอันเป็นเคร่ืองชําระล้าง)
	 ๓.	 อาจมนอุทก�ฺจ		ตํ		อวเสส�ฺจาติ		อาจมนอุทกาวเสสํ.	(อาจมนอุทก	+	อวเสส)	วิเสสนุตตรบท 
กัมมธ�รยสม�ส
	 	 อาจมนอุทกํ		จ	อ.น้ําอันเป็นเคร่ืองชําระล้างด้วย		ตํ	อ.น้ําอันเป็นเคร่ืองชําระล้างน้ัน		อวเสสํ		จ	
เป็นน้ําอันเหลือลงด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อาจมนอุทกาวเสสํ	ช่ือว่าอาจมนอุทกาวเสส.	(น้ําอันเป็นเคร่ืองชําระ
ล้างอันเหลือลง)
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อาปตฺติภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อ�ปตฺติย�  ภ�โว  อ�ปตฺติภ�โว. (อ�ปตฺติ + ภ�ว)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		อาปตฺติยา	แห่งอาบัติ		อาปตฺติภาโว	ช่ือว่าอาปตฺติภาว.	(ความเป็นอาบัติ)

อสติ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 สรณํ		สติ.	(สร		คติจินฺตายํ	ในการไปและการคิด	+	ติปัจจัย)	ภาวรูป,	ภาวสาธนะ
	 	 สรณํ	อ.ความระลึก		สติ	ช่ือว่าสติ.	(ความระลึก)
 ๒. น  สติ  อสติ. (น + สติ)
	 	 สติ	อ.ความระลึกได้		น	หามิได้		อสติ	ช่ือว่าอสติ.	(ความระลึกไม่ได้)

อนาปตฺติทิฏฺ€ิ

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 น		อาปตฺติ		อนาปตฺติ.	(น	+	อาปตฺติ)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อาปตฺติ	อ.อาบัติ		น	หามิได้		อนาปตฺติ	ช่ือว่าอนาปตฺติ.	(ไม่เป็นอาบัติ)
	 ๒.	 อนาปตฺติ		อิติ		ทิฏฺ€ิ		อนาปตฺติทิฏฺ€ิ.	(อนาปตฺติ	+	ทิฏฺ€ิ)	สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ทิฏฺ€ิ	อ.ความเห็น		อนาปตฺติ		อิติ	ว่าไม่เป็นอาบัติ		อนาปตฺติทิฏฺ€ิ	ช่ือว่าอนาปตฺติทิฏฺ€ิ.	(ความ
เห็นว่าไม่เป็นอาบัติ)

มุสาวาที

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มี่วิเคราะห์ว่า
	 มุสา		วทติ		สีเลนาติ		มุสาวาที,		ภิกฺขุ.	(มุสาสทฺทูปปท	+	วท		วิยตฺติยํ		วาจายํ	ในการพูดชัด	+	
ณีปัจจัย)	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	เป็นกิตันตสมาส
	 (โย		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุใด		วทติ	ย่อมกล่าว		มุสา	เท็จ		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ภิกฺขุ)	
อ.ภิกษุน้ัน		มุสาวาที	ช่ือว่ามุสาวาที,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้กล่าวเท็จโดยปกติ)
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อทสฺสนำ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 น  ทสฺสนำ  อทสฺสนำ. (น + ทสฺสน) 
	 ทสฺสนํ	อ.การเห็น		น	หามิได้		อทสฺสนํ	ช่ือว่าอทสฺสน.	(การไม่เห็น)

อุกฺเขปนียกมฺมำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุกฺเขปนีย�ฺจ		ตํ		กมฺม�ฺจาติ		อุกฺเขปนียกมฺมํ.	(อุกฺเขปนีย	+	กมฺม)
	 อุกฺเขปนียํ		จ	อ.อันสงฆ์พึงยกข้ึนด้วย		ตํ	อ.อันสงฆ์พึงยกข้ึนน้ัน		กมฺมํ		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		อุกฺเขปนียกมฺมํ	ช่ือว่าอุกฺเขปนียกมฺม.	(กรรมที่สงฆ์พึงยกข้ึน,	อุกเขปนียกรรม)

ปจฺจยทายกา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปจฺจยานํ		ทายกา		ปจฺจยทายกา,		ชนา.	(ปจฺจย	+	ทายก)
	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		ทายกา	ผู้ถวาย		ปจฺจยานํ	ซึ่งปัจจัย	ท.		ปจฺจยทายกา	ช่ือว่าปจฺจยทายก,	ได้แก่ชน
ทั้งหลาย.	(ผู้ถวายปัจจัย)

โอวาทปฏิคฺคาหิกา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โอวาทสฺส		ปฏิคฺคาหิกา		โอวาทปฏิคฺคาหิกา,		ภิกฺขุนิโย.	(โอวาท	+	ปฏิคฺคาหิกา)
	 (ภิกฺขุนิโย)	อ.ภิกษุณี	ท.		ปฏิคฺคาหิกา	ผู้รับ		โอวาทสฺส	ซึ่งโอวาท		โอวาทปฏิคฺคาหิกา	ช่ือว่าโอวาท-
ปฏิคฺคาหิกา,	ได้แก่ภิกษุณีทั้งหลาย.	(ผู้รับโอวาท)

อารกฺขเทวตา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อารกฺขา		จ		ตา		เทวตา		จาติ		อารกฺขเทวตา.	(อารกฺขา	+	เทวตา)
	 อารกฺขา		จ	อ.ผู้อารักขา	ท.	ด้วย		ตา	อ.ผู้อารักขา	ท.	เหล่าน้ัน		เทวตา		จ	เป็นเทวดาด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		อารกฺขเทวตา	ช่ือว่าอารกฺขเทวตา.	(เทวดาผู้รักษา,	เทวดาอารักษ์)
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สนฺทิฏฺ€สมฺภตฺตา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สนฺทิฏฺ€า		จ		สมฺภตฺตา		จ		สนฺทิฏฺ€สมฺภตฺตา,		เทวตา.	(สนฺทิฏฺ€า	+	สมฺภตฺตา)
	 (เทวตา)	อ.เทวดา	ท.		สนฺทิฏฺ€า		จ	ผู้สนิทสนมกันด้วย		สมฺภตฺตา		จ	ผู้ภักดีต่อกันด้วย		สนฺทิฏฺ€-
สมฺภตฺตา	ช่ือว่า	สนฺทิฏฺ€สมฺภตฺตา,	ได้แก่เทวดาทั้งหลาย.	(ผู้สนิทสนมกันและผู้ภักดีต่อกัน)

เอกนินฺนาทำ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอโก		นินฺนาโท		ยสฺส		ตํ		เอกนินฺนาทํ,		โกลาหลํ.	(เอก	+	นินฺนาท)
	 นินฺนาโท	อ.เสียงบันลือ		เอโก	เป็นอันเดียวกัน		ยสฺส		(โกลาหลสฺส)	แห่งความโกลาหลใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่,		ตํ		(โกลาหลํ)	อ.ความโกลาหลน้ัน		เอกนินฺนาทํ	ช่ือว่าเอกนินฺนาท,	ได้แก่ความโกลาหล.	(มีเสียงบันลือ
เป็นอันเดียวกัน)

ธมฺมิกํ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ธมฺเมน		นิยุตฺตํ		ธมฺมิกํ,		กมฺมํ.	(ธมฺม	+	ณิกปัจจัย)
	 (กมฺมํ)	อ.กรรม		นิยุตฺตํ	อันประกอบแล้ว		ธมฺเมน	ด้วยธรรม		ธมฺมิกํ	ช่ือว่าธมฺมิก,	ได้แก่กรรม.	(อัน
ประกอบด้วยธรรม)

อุกฺขิตฺตานุวตฺตกา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อุกฺขิตฺตสฺส  อนุวตฺตก�  อุกฺขิตฺต�นุวตฺตก�,  ภิกฺขู. (อุกฺขิตฺต + อนุวตฺตก)
	 (ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.		อนุวตฺตกา	ผู้ประพฤติตาม		(สงฺเฆน)		อุกฺขิตฺตสฺส		(ธมฺมกถิกสฺส)	ซึ่งพระธรรมกถึก	 
ผู้อันสงฆ์	 ยกวัตรแล้ว	 	 อุกฺขิตฺตานุวตฺตกา	 ช่ือว่าอุกฺขิตฺตานุวตฺตก,	 ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	 (ผู้ประพฤติตามพระ 
ธรรมกถึกผู้ที่สงฆ์ยกวัตร)
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วิจรณภาโว

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิจรณเมว		ภาโว		วิจรณภาโว.	(วิจรณ	+	ภาว)
	 วิจรณํ		เอว	อ.การเที่ยวไปน่ันเทียว		ภาโว	เป็นความเป็น		วิจรณภาโว	ช่ือว่าวิจรณภาว.	(ความเป็น
คือการเที่ยวไป)

ตติยวาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตติโย		จ		โส		วาโร		จาติ		ตติยวาโร.	(ตติย	+	วาร)
	 ตติโย		จ	อ.ที่สามด้วย		โส	อ.ที่สามน้ัน		วาโร		จ	เป็นวาระด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ตติยวาโร	 
ช่ือว่าตติยวาร.	(วาระที่	๓,	คร้ังที่	๓)	

ภิกฺขุสงฺโฆ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภิกฺขูนํ		สงฺโฆ		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(ภิกฺขุ	+	สงฺฆ)
	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขูนํ	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสงฺโฆ	ช่ือว่าภิกฺขุสงฺฆ.	(หมู่แห่งภิกษุ,	ภิกษุสงฆ์)

เอกสีมา

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอกา		จ		สา		สีมา		จาติ		เอกสีมา.	(เอกา	+	สีมา)
	 เอกา		จ	อ.เดียวกันด้วย		สา	อ.เดียวกันน้ัน		สีมา		จ	เป็นสีมาด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		เอกสีมา	
ช่ือว่าเอกสีมา.	(สีมาเดียวกัน)

อโุปสถาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อุโปสโถ  อ�ทิ  เยสนฺติ  อุโปสถ�ทีนิ,  กมฺม�นิ. (อุโปสถ + อ�ทิ)
	 อุโปสโถ	อ.อุโบสถกรรม		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(กมฺมานํ)	แห่งกรรม	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน	 	 (ตานิ	 	 กมฺมานิ)	 อ.กรรม	ท.	 เหล่าน้ัน	 	 อุโปสถาทีนิ	 ช่ือว่าอุโปสถาทิ,	 ได้แก่กรรมทั้งหลาย.	 
(มีอุโบสถกรรมเป็นต้น)
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ภตฺตคฺคาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ภตฺตสฺส		อคฺคํ		ภตฺตคฺคํ.	(ภตฺต	+	อคฺค)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อคฺคํ	อ.โรง		ภตฺตสฺส	แห่งภัตร		ภตฺตคฺคํ	ช่ือว่าภตฺตคฺค.	(โรงภัตร)
	 ๒.	 ภตฺตคฺคํ		อาทิ		เยสนฺติ		ภตฺตคฺคาทีนิ,		€านานิ.	(ภตฺตคฺค	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 ภตฺตคฺคํ	อ.โรงแห่งภัตร		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(€านานํ)	แห่งที่	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน	 	 (ตานิ	 	 €านานิ)	 อ.ที่	 ท.	 เหล่าน้ัน	 	 ภตฺตคฺคาทีนิ	 ช่ือว่าภตฺตคฺคาทิ,	 ได้แก่สถานที่ทั้งหลาย.	 
(มีโรงภัตรเป็นต้น)

ภณฺฑนชาตา

	 เป็นจตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภณฺฑนํ		ชาตํ		เยสํ		เต		ภณฺฑนชาตา,		ภิกฺขู.	(ภณฺฑน	+	ชาต)
	 ภณฺฑนํ	อ.ความแตกร้าว		ชาตํ	อันเกิดแล้ว		เยสํ		(ภิกฺขูนํ)	แก่ภิกษุ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		เต		
(ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าน้ัน		ภณฺฑนชาตา	ช่ือว่าภณฺฑนชาต,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้มีความแตกร้าวอันเกิดแล้ว)

อาสนนฺตริกา

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. อ�สน�นำ  อนฺตร�  อ�สนนฺตร�. (อ�สน + อนฺตร�) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส  

	 	 อนฺตรา	ในระหว่าง		อาสนานํ	แห่งอาสนะ	ท.		อาสนนฺตรา	ช่ือว่าอาสนนฺตรา.	(ในระหว่างแห่ง
อาสนะ)
	 ๒.	 อาสนนฺตรา		อสฺสา		อตฺถีติ		อาสนนฺตริกา,		ปาฬิ.	(อาสนนฺตรา	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 อาสนนฺตรา	ในระหว่างแห่งอาสนะ		อสฺสา		(ปาฬิยา)	แห่งแถวน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		 
(สา		ปาฬิ)	อ.แถวน้ัน		อาสนนฺตริกา	ช่ือว่าอาสนนฺตริกา,	ได้แก่แถว.	(อันมีในระหว่างแห่งอาสนะ)
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ภณฺฑนกลหวิคฺคหวิวาทา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภณฺฑน�ฺจ		กลโห		จ		วิคฺคโห		จ		วิวาโท		จ		ภณฺฑนกลหวิคฺคหวิวาทา.	(ภณฺฑน	+	กลห	+	วิคฺคห	 
+ วิว�ท)
	 ภณฺฑนํ		จ	อ.ความแตกร้าวด้วย		กลโห		จ	อ.ความทะเลาะด้วย		วิคฺคโห		จ	อ.ความแก่งแย่งด้วย		
วิวาโท		จ	อ.ความวิวาทด้วย		ภณฺฑนกลหวิคฺคหวิวาทา	ช่ือว่า	ภณฺฑนกลหวิคฺคหวิวาท.	(ความแตกร้าว	ความ
ทะเลาะ	ความแก่งแย่ง	และความวิวาท)

อนตฺถการกา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 น		อตฺโถ		อนตฺโถ.	(น	+	อตฺถ)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		น	หามิได้		อนตฺโถ	ช่ือว่าอนตฺถ.	(มิใช่ประโยชน์)
	 ๒.	 อนตฺถสฺส		การกา		อนตฺถการกา,		ภณฺฑนกลหวิคฺคหวิวาทา.	(อนตฺถ	+	การก)	ฉัฏฐีตัปปุริส
สม�ส
	 	 (ภณฺฑนกลหวิคฺคหวิวาทา)	 อ.ความแตกร้าว	 ความทะเลาะ	 ความแก่งแย่ง	 และความวิวาท	 ท.		
การกา	อันกระทํา		อนตฺถสฺส	ซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์		อนตฺถการกา	ช่ือว่าอนตฺถการก,	ได้แก่	ความแตก
ร้าว	ความทะเลาะ	ความแก่งแย่ง	และความวิวาททั้งหลาย.	(อันกระทําซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์)

หตฺถินาโค

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 หตฺถี		จ		โส		นาโค		จาติ		หตฺถินาโค.	(หตฺถี	+	นาค)
	 หตฺถี		จ	อ.ช้างด้วย		โส	อ.ช้างน้ัน		นาโค		จ	เป็นช้างตัวประเสริฐด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		หตฺถินาโค	 
ช่ือว่าหตฺถินาค.	(ช้างตัวประเสริฐ)

ชีวิตกฺขโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ชีวิตสฺส		ขโย		ชีวิตกฺขโย.	(ชีวิต	+	ขย)
	 ขโย	อ.ความสิ้นไป		ชีวิตสฺส	แห่งชีวิต		ชีวิตกฺขโย	ช่ือว่าชีวิตกฺขย.	(ความสิ้นไปแห่งชีวิต)
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อเนกสหสฺสวฏฺฏกา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมี	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ-
พหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 น		เอกํ		อเนกํ.	(น	+	เอก)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 เอกํ	อ.หน่ึง		น	หามิได้		อเนกํ	ช่ือว่าอเนก.	(มิใช่หน่ึง)
	 ๒.	 อเนกํ		สหสฺสํ		เยสนฺติ		อเนกสหสฺสา.	(อเนก	+	สหสฺส)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 สหสฺสํ	อ.พัน		อเนกํ	มิใช่หน่ึง		เยสํ		(วฏฺฏกานํ)	แห่งนกกระจาบ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		(เต		วฏฺฏกา)	อ.นกกระจาบ	ท.	เหล่าน้ัน		อเนกสหสฺสา	ช่ือว่าอเนกสหสฺส,	ได้แก่นกกระจาบ
ทั้งหลาย.	(ตัวมีพันมิใช่หน่ึง)
	 ๓.	 อเนกสหสฺสา		จ		เต		วฏฺฏกา		จาติ		อเนกสหสฺสวฏฺฏกา.	(อเนกสหสฺส	+	วฏฺฏก)	วิเสสนบุพ
พบทกัมมธารยสมาส
	 	 อเนกสหสฺสา		จ	อ.ตัวมีพันมิใช่หน่ึง	ท.	ด้วย		เต	อ.ตัวมีพันมิใช่หน่ึง	ท.	เหล่าน้ัน		วฏฺฏกา		จ	
เป็นนกกระจาบด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อเนกสหสฺสวฏฺฏกา	ช่ือว่าอเนกสหสฺสวฏฺฏก.	(นกกระจาบตัวมีพันมิใช่
หน่ึง,	นกกระจาบหลายพันตัว)

อนาทิยนฺตา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 น  อ�ทิยนฺต�  อน�ทิยนฺต�,  ภิกฺขู. (น + อ�ทิยนฺต)
	 (ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.		อาทิยนฺตา	ถือเอาอยู่		น	หามิได้		อนาทิยนฺตา	ช่ือว่าอนาทิยนฺต,	ได้แก่ภิกษุทั้ง
หลาย.	(ไม่ถือเอาอยู่)

ธมฺมวาที

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ธมฺมํ		วทติ		สีเลนาติ		ธมฺมวาที,		ภิกฺขุ.	(ธมฺมสทฺทูปปท	+	วท		วิยตฺติยํ		วาจายํ	ในการพูดชัด	+	
ณีปัจจัย)	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	เป็นกิตันตสมาส
	 (โย		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุใด		วทติ	ย่อมกล่าว		ธมฺมํ	ซึ่งธรรม		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		
ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุน้ัน		ธมฺมวาที	ช่ือว่าธมฺมวาที,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้กล่าวธรรมโดยปกติ)
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อนิจฺฉนฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		อิจฺฉนฺโต		อนิจฺฉนฺโต,		ภิกฺขุ.	(น	+	อิจฺฉนฺต)	
	 (ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุ		อิจฺฉนฺโต	ผู้ปรารถนาอยู่		น	หามิได้		อนิจฺฉนฺโต	ช่ือว่าอนิจฺฉนฺต,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้ไม่
ปรารถนาอยู่)

ธมฺมสฺสามี

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ธมฺมสฺส  ส�มี  ธมฺมสฺส�มี. (ธมฺม + ส�มี)
	 สามิ	อ.เจ้าของ		ธมฺมสฺส	แห่งธรรม		ธมฺมสฺสามี	ช่ือว่าธมฺมสฺสามี.	(เจ้าของแห่งธรรม,	พระพุทธเจ้า)

อปฺโปสฺสุกฺโก

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อปฺโป		อุสฺสุกฺโก		ยสฺส		โส		อปฺโปสฺสุกฺโก,		ภควา,	(อปฺป	+	อุสฺสุกฺก)
	 อุสฺสุกฺโก	อ.ความขวนขวาย		อปฺโป	อันน้อย		ยสฺส		(ภควโต)	แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด		(อตฺถิ)	 
มีอยู่		โส		(ภควา)	อ.พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์น้ัน		อปฺโปสฺสุกฺโก	ช่ือว่าอปฺโปสฺสุกฺก,	ได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า.	 
(ผู้ทรงมีความขวนขวายน้อย)

ทิฏฺ€ธมฺมสุขวิหาโร

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ทิฏฺโ€		จ		โส		ธมฺโม		จาติ		ทิฏฺ€ธมฺโม.	(ทิฏฺ€	+	ธมฺม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ทิฏฺโ€		จ	อ.อันสัตว์เห็นแล้วด้วย		โส	อ.อันสัตว์เห็นแล้วน้ัน		ธมฺโม		จ	เป็นธรรมด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		ทิฏฺ€ธมฺโม	ช่ือว่าทิฏฺ€ธมฺม.	(ธรรมอันสัตว์เห็นแล้ว,	ปัจจุบันชาติ,	ชาติน้ี)
	 ๒.	 วิหรนฺติ		เอเตนาติ		วิหาโร.	(วิปุพฺพ	+	หร		นิวาเส	ในการอยู่	+	ณปัจจัย)	กัตตุรูป,	กรณสาธนะ 
	 	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		วิหรนฺติ	ย่อมอยู่		เอเตน		(ธมฺเมน)	ด้วยธรรมน้ี		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เอโส		
ธมฺโม)	อ.ธรรมน้ี		วิหาโร	ช่ือว่าวิหาร.	(ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่)
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	 ๓.	 สุขํ		วิหาโร		สุขวิหาโร.	(สุข	+	วิหาร)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 วิหาโร	 อ.ธรรมอันเป็นเคร่ืองอยู่	 	 สุขํ	 เป็นสุข	 	 สุขวิหาโร	 ช่ือว่าสุขวิหาร.	 (ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่
เป็นสุข)
	 ๔.	 ทิฏฺ€ธมฺเม		สุขวิหาโร		ทิฏฺ€ธมฺมสุขวิหาโร.	(ทิฏฺ€ธมฺม	+	สุขวิหาร)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 สุขวิหาโร	อ.ธรรมอันเป็นเคร่ืองอยู่เป็นสุข		ทิฏฺ€ธมฺเม	ในธรรมอันสัตว์เห็นแล้ว		ทิฏฺ€ธมฺมสุขวิหาโร	 
ช่ือว่าทิฏฺ€ธมฺมสุขวิหาร.	(ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม)

อญฺญาตกเวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อ��ฺาตโก		จ		โส		เวโส		จาติ		อ��ฺาตกเวโส.	(อ�ฺ�าตก + เวส)
	 (เกนจิ)		อ�ฺ�าตโก		จ	อ.อันใครๆ	ไม่รู้แล้วด้วย		โส	อ.อันใครๆ	ไม่แล้วรู้แล้วน้ัน		เวโส		จ	เป็น
เพศด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อ��ฺาตกเวโส	ช่ือว่าอ�ฺ�าตกเวส.	(เพศที่ใครๆ	ไม่รู้)	

มาริตภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ม�ริตสฺส  ภ�โว  ม�ริตภ�โว. (ม�ริต + ภ�ว)
	 ภาโว	 อ.ความที่	 	 (พฺรหฺมทตฺเตน)	 	 มาริตสฺส	 	 (ทีฆีติสฺส)	 แห่งพระเจ้าทีฆีติ	 ผู้อันพระเจ้าพรหมทัต	 
ให้สวรรคตแล้ว		มาริตภาโว	ช่ือว่ามาริตภาว.	(ความที่พระเจ้าทีฆีติถูกพระเจ้าพรหมทัตให้สวรรคต)

สมคฺคภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมคฺคานํ		ภาโว		สมคฺคภาโว.	(สมคฺค	+	ภาว)
	 ภาโว	อ.ความที่		สมคฺคานํ		(ชนานํ)	แห่งชน	ท.	 ผู้พร้อมเพรียงกัน		สมคฺคภาโว	 ช่ือว่าสมคฺคภาว.	
(ความที่ชนเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน)



๕. เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี 101วรรค]

อาทินฺนสตฺถา

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาทินฺนานิ		สตฺถานิ		เยหิ		เต		อาทินฺนสตฺถา,		ชนา.	(อาทินฺน	+	สตฺถ)
	 สตฺถานิ	อ.ศัสตรา	ท.		เยหิ		(ชเนหิ)	อันชน	ท.	เหล่าใด		อาทินฺนานิ	ถือเอาแล้ว		เต		(ชนา)	อ.ชน	
ท.	เหล่าน้ัน		อาทินฺนสตฺถา	ช่ือว่าอาทินฺนสตฺถ,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้มีศัสตราอันถือเอาแล้ว)

อาทินฺนทณฺฑา

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาทินฺนา		ทณฺฑา		เยหิ		เต		อาทินฺนทณฺฑา,		ชนา.	(อาทินฺน	+	ทณฺฑ)
	 ทณฺฑา	อ.ท่อนไม้	ท.		เยหิ		(ชเนหิ)	อันชน	ท.	เหล่าใด		อาทินฺนา	ถือเอาแล้ว		เต		(ชนา)	อ.ชน	ท.	
เหล่าน้ัน		อาทินฺนทณฺฑา	ช่ือว่าอาทินฺนทณฺฑ,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้มีท่อนไม้อันถือเอาแล้ว)

ขนฺติโสรจฺจำ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ขนฺติ		จ		โสรจฺจ�ฺจ		ขนฺติโสรจฺจํ.	(ขนฺติ	+	โสรจฺจ)
	 ขนฺติ		จ	อ.ความอดทนด้วย		โสรจฺจํ		จ	อ.ความสงบเสง่ียมด้วย		ขนฺติโสรจฺจํ	ช่ือว่าขนฺติโสรจฺจ.	(ความ
อดทนและความสงบเสง่ียม,	ขันติและโสรัจจะ)

ธมฺมวินโย

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ธมฺโม		จ		วินโย		จ		ธมฺมวินโย.	(ธมฺม	+	วินย)
	 ธมฺโม		จ	อ.ธรรมด้วย		วินโย		จ	อ.วินัยด้วย		ธมฺมวินโย	ช่ือว่าธมฺมวินย.	(ธรรมและวินัย)

อากิณฺณวิหารตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 วิหรณํ		วิหาโร.	(วิปุพฺพ	+	หร		นิวาเส	ในการอยู่	+	ณปัจจัย)	ภาวรูป,	ภาวสาธนะ
	 	 วิหรณํ	อ.การอยู่		วิหาโร	ช่ือว่าวิหาร.	(การอยู่)	
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	 ๒.	 อากิณฺโณ		วิหาโร		ยสฺส		โส		อากิณฺณวิหาโร,		สตฺถา.	(อากิณฺณ	+	วิหาร)	ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	
	 	 วิหาโร	อ.การอยู่		อากิณฺโณ	อันเกลื่อนกล่นแล้ว		ยสฺส		(สตฺถุโน)	แห่งพระศาสดาใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่		โส		(สตฺถา)	อ.พระศาสดาน้ัน		อากิณฺณวิหาโร	ช่ือว่าอากิณฺณวิหาร,	ได้แก่พระศาสดา.	(ผู้มีการอยู่อัน
เกลื่อนกล่นแล้ว)
	 ๓.	 อากิณฺณวิหารสฺส		ภาโว		อากิณฺณวิหารตา.	(อากิณฺณวิหาร	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	 อ.ความที่	 	 อากิณฺณวิหารสฺส	 	 (สตฺถุโน)	 แห่งพระศาสดา	 ผู้มีการอยู่อันเกลื่อนกล่นแล้ว	
อากิณฺณวิหารตา	ช่ือว่าอากิณฺณวิหารตา.	(ความที่พระศาสดามีการประทับอยู่อันเกลื่อนกล่นแล้ว)

อนปโลเกตฺวา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		อปโลเกตฺวา		อนปโลเกตฺวา.	(น	+	อปโลเกตฺวา)
	 อปโลเกตฺวา	บอกแล้ว		น	หามิได้		อนปโลเกตฺวา	ช่ือว่าอนปโลเกตฺวา.	(ไม่บอกแล้ว)

ปตฺตจีวรำ

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

พาลกโลณการาโม

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พาลกโลณโก		จ		โส		อาราโม		จาติ		พาลกโลณการาโม.	(พาลกโลณก	+	อาราม)
	 พาลกโลณโก		จ	อ.ช่ือว่าพาลกโลณกะด้วย		โส	อ.พาลกโลณกะน้ัน	อาราโม		จ	เป็นอารามด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		พาลกโลณการาโม	ช่ือว่าพาลกโลณการาม.	(อารามช่ือว่าพาลกโลณกะ)
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ภคุตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภคุ		จ		โส		เถโร		จาติ		ภคุตฺเถโร.	(ภคุ	+	เถร)
	 ภคุ		จ	อ.พระภคุด้วย		โส	อ.พระภคุน้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ภคุตฺเถโร	 
ช่ือว่าภคุตฺเถร.	(พระภคุผู้เถระ)

เอกจาริกวตฺตำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 เอโก		จ		โส		จาริโก		จาติ		เอกจาริโก,		ภิกฺขุ.	(เอก	+	จาริก)
	 	 เอโก		จ	อ.ผู้เดียวด้วย		โส	อ.ผู้เดียวน้ัน		จาริโก		จ	เป็นผู้เที่ยวไปด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
เอกจาริโก	ช่ือว่าเอกจาริก,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้เที่ยวไปผู้เดียว)
	 ๒.	 เอกจาริกสฺส		วตฺตํ		เอกจาริกวตฺตํ.	(เอกจาริก	+	วตฺต)
	 	 วตฺตํ	อ.วัตร		เอกจาริกสฺส		(ภิกฺขุสฺส)	แห่งภิกษุ	ผู้เที่ยวไปผู้เดียว		เอกจาริกวตฺตํ	ช่ือว่าเอก- 
จาริกวตฺต.	(วัตรของภิกษุผู้เที่ยวไปผู้เดียว)

ปาจีนวำสมิคทาโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีจตุตถีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มิคานํ		ทาโย		มิคทาโย.	(มิค	+	ทาย)	จตุตถีตัปปุริสสมาส
	 	 ทาโย	อ.ป่าเป็นที่ให้อภัย		มิคานํ	แก่เน้ือ	ท.		มิคทาโย	ช่ือว่ามิคทาย.	(ป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เน้ือ)
	 ๒.	 ปาจีนวํโส		จ		โส		มิคทาโย		จาติ		ปาจีนวํสมิคทาโย.	(ปาจีนวํส	+	มิคทาย)	วิเสสนบุพพบท-
กัมมธ�รยสม�ส
	 	 ปาจีนวํโส		จ	อ.	ช่ือว่าปาจีนวังสะด้วย		โส	อ.ช่ือว่าปาจีนวังสะน้ัน		มิคทาโย		จ	เป็นป่าเป็นที่ให้อภัย
แก่เน้ือด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปาจีนวํสมิคทาโย	ช่ือว่าปาจีนวํสมิคทาย.	(ป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เน้ือช่ือว่าปาจีนวังสะ) 

สามคฺคีรสานิสำโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สามคฺคิสฺส		รโส		สามคฺคีรโส.	(สามคฺคี	+	รส)
	 	 รโส	อ.รส		สามคฺคิสฺส	แห่งความสามัคคี		สามคฺคีรโส	ช่ือว่าสามคฺคีรส.	(รสแห่งความสามัคคี)
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	 ๒.	 สามคฺคีรสสฺส		อานิสํโส		สามคฺคีรสานิสํโส.	(สามคฺคีรส	+	อานิสํส)
	 	 อานิสํโส	อ.อานิสงส์		สามคฺคีรสสฺส	แห่งรสแห่งความสามัคคี		สามคฺคีรสานิสํโส	ช่ือว่าสามคฺคี
รสานิสํส.	(อานิสงส์แห่งรสแห่งความสามัคคี)

รกฺขิตวนสณฺโฑ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. วนสฺส  สณฺโฑ  วนสณฺโฑ. (วน + สณฺฑ) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
	 	 สณฺโฑ	อ.ชัฏ		วนสฺส	แห่งป่า		วนสณฺโฑ	ช่ือว่าวนสณฺฑ.	(ชัฏแห่งป่า)
	 ๒.	 รกฺขิต�ฺจ		ตํ		วนสณฺโฑ		จาติ		รกฺขิตวนสณฺโฑ.	(รกฺขิต	+	วนสณฺฑ)
	 	 รกฺขิตํ		จ	อ.ช่ือว่ารักขิตะด้วย		ตํ	อ.ช่ือว่ารักขิตะน้ัน		วนสณฺโฑ		จ	เป็นชัฏแห่งป่าด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		รกฺขิตวนสณฺโฑ	ช่ือว่ารกฺขิตวนสณฺฑ.	(ชัฏแห่งป่าช่ือว่ารักขิตะ)

ภทฺทสาลมูลำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ภทฺโท		จ		โส		สาโล		จาติ		ภทฺทสาโล.	(ภทฺท	+	สาล)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ภทฺโท		จ	อ.อันเจริญด้วย		โส	อ.อันเจริญน้ัน		สาโล		จ	เป็นต้นสาละด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
ภทฺทสาโล	ช่ือว่าภทฺทสาล.	(ต้นสาละอันเจริญ)
	 ๒.	 ภทฺทสาลสฺส		มูลํ		ภทฺทสาลมูลํ.	(ภทฺทสาล	+	มูล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 มูลํ	อ.โคน		ภทฺทสาลสฺส	แห่งต้นสาละอันเจริญ		ภทฺทสาลมูลํ	ช่ือว่าภทฺทสาลมูล.	(โค้นต้นสาละ
ที่เจริญ)

วสฺสาวาโส

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 วสฺสำ  อ�ว�โส  วสฺส�ว�โส. (วสฺส + อ�ว�ส)
	 อาวาโส	อ.การอยู่จํา		วสฺสํ	ตลอดกาลฝน		วสฺสาวาโส	ช่ือว่าวสฺสาวาส.	(การอยู่จําตลอดกาลฝน)

โกสมฺพีวาสิโน

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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	 โกสมฺพิยํ		วสนฺติ		สีเลนาติ		โกสมฺพีวาสิโน,		อุปาสกา.	(โกสมฺพีสทฺทูปปท	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	
+	ณีปัจจัย)	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	เป็นกิตันตสมาส
	 (เย	 	 อุปาสกา)	 อ.อุบาสกและอุบาสิกา	 ท.	 เหล่าใด	 	 วสนฺติ	 ย่อมอยู่	 	 โกสมฺพิยํ	 ในเมืองโกสัมพี		 
สีเลน	 โดยปกติ	 	อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 (เต		อุปาสกา)	อ.อุบาสกและอุบาสิกา	ท.	 เหล่าน้ัน		 โกสมฺพีวาสิโน	 
ช่ือว่าโกสมฺพีวาสี,	ได้แก่อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย.	(ผู้อยู่ในเมืองโกสัมพีโดยปกติ)

ปาริเลยฺยกวนสณฺโฑ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. วนสฺส  สณฺโฑ  วนสณฺโฑ. (วน + สณฺฑ) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
	 	 สณฺโฑ	อ.ชัฏ		วนสฺส	แห่งป่า		วนสณฺโฑ	ช่ือว่าวนสณฺฑ.	(ชัฏแห่งป่า)
	 ๒.	 ปาริเลยฺยก�ฺจ		ตํ		วนสณฺโฑ		จาติ		ปาริเลยฺยกวนสณฺโฑ.	(ปาริเลยฺยก	+	วนสณฺฑ)	วิเสสน- 
บุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ปาริเลยฺยกํ		จ	อ.ช่ือว่าปาริเลยยกะด้วย		ตํ	อ.ช่ือว่าปาริเลยยกะน้ัน		วนสณฺโฑ	จ	เป็นชัฏแห่ง
ป่าด้วย		ปาริเลยฺยกวนสณฺโฑ	ช่ือว่าปาริเลยฺยกวนสณฺฑ.	(ชัฏแห่งป่าช่ือว่าปาริเลยยกะ)

อภิวาทนาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อภิวาทนํ		อาทิ		เยสํ		ตานิ		อภิวาทนาทีนิ,		สามีจิกมฺมานิ.	(อภิวาทน	+	อาทิ)
	 อภิวาทนํ	อ.การกราบไหว้		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(สามีจิกมฺมานํ)	แห่งสามีจิกรรม	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่		ตานิ		(สามีจิกมฺมานิ)	อ.สามีจิกรรม	ท.	เหล่าน้ัน		อภิวาทนาทีนิ	ช่ือว่าอภิวาทนาทิ,	ได้แก่สามีจิกรรม 
ทั้งหลาย.	(มีการกราบไหว้เป็นต้น)		

สามีจิมตฺตกำ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สามีจิ		มตฺตา		ยสฺส		ตํ		สามีจิมตฺตกํ,		กิจฺจํ.	(สามีจิ	+	มตฺตา)
	 สามีจิ	อ.สามีจิกรรม		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(กิจฺจสฺส)	แห่งกิจใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ตํ		(กิจฺจํ)	
อ.กิจน้ัน		สามีจิมตฺตกํ	ช่ือว่าสามีจิมตฺตก,	ได้แก่กิจ.	(มีสามีจิกรรมเป็นประมาณ,	สักว่าสามีจิกรรม)
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อปฺปาหารตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังน้ี	
	 ๑.	 อปฺโป		อาหาโร		เยสํ		เต		อปฺปาหารา,		ภิกฺขู.	(อปฺป	+	อาหาร)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 อาหาโร	อ.อาหาร		อปฺโป	อันน้อย		เยสํ		(ภิกฺขูนํ)	แห่งภิกษุ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		เต		
(ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าน้ัน		อปฺปาหารา	ช่ือว่าอปฺปาหาร,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้มีอาหารน้อย)
	 ๒.	 อปฺปาหารานํ		ภาโว		อปฺปาหารตา.	(อปฺปาหาร	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	อ.ความที่		อปฺปาหารานํ		 (ภิกฺขูนํ)	แห่งภิกษุ	ท.	 ผู้มีอาหารน้อย		อปฺปาหารตา	 ช่ือว่า 
อปฺปาหารตา.	(ความที่ภิกษุเป็นผู้มีอาหารน้อย)

กติปาหำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กติปิ		อหํ		กติปาหํ.	(กติปิ	+	อห)
	 อหํ	อ.วัน		กติปิ	อันเล็กน้อย		กติปาหํ	ช่ือว่ากติปาห.	(วันเล็กน้อย,	เพียงสองสามวัน)

ปุริมสทิสา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปุเร		ภโว		ปุริโม,		กาโล.	(ปุร	+	อิมปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (กาโล)	อ.กาล		ภโว	อันมี		ปุเร	ในก่อน		ปุริโม	ช่ือว่าปุริม,	ได้แก่กาล.	(อันมีในก่อน)
	 ๒.	 ปุริเมน		สทิสา		ปุริมสทิสา,		ชนา.	(ปุริม	+	สทิส)
	 	 (ชนา)	อ.ชน	ท.	 	สทิสา	 ผู้เป็นเช่นกับ		ปุริเมน		 (กาเลน)	ด้วยกาลอันมีในก่อน		ปุริมสทิสา	 
ช่ือว่าปุริมสทิส,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้เป็นเช่นกับด้วยกาลอันมีในก่อน)

ขมาปิตกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ขมาปียิตฺถ		เอตฺถาติ		ขมาปิโต,		กาโล.	(ขมุ		สหเน	ในความอดกลั้น	+	ณาเปปัจจัย	+	ต
ปัจจัย)	เหตุกัมมรูป,	อธิกรณสาธนะ
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	 	 (สตฺถา)	อ.พระศาสดา		(ตุมฺเหหิ)	อันท่าน	ท.		ขมาปียิตฺถ	ให้อดโทษแล้ว		เอตฺถ		(กาเล)	ใน
กาลน้ี		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เอโส		กาโล)	อ.กาลน้ี		ขมาปิโต	ช่ือว่าขมาปิต,	ได้แก่กาล.	(เป็นที่อันท่านทั้งหลาย
ให้อดโทษแล้ว)
	 ๒.	 ขมาปิโต		จ		โส		กาโล		จาติ		ขมาปิตกาโล.	(ขมาปิต	+	กาล)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ขมาปิโต		จ	อ.อันถูกให้อดกลั้นแล้วด้วย		โส	อ.อันถูกให้อดกลั้นแล้วน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ขมาปิตกาโล	ช่ือว่าขมาปิตกาล.	(กาลเป็นที่ถูกให้อดกลั้นแล้ว)

อนฺโตวสฺสภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีนิบาตบุพพกะอัพยยีภาวสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 วสฺสสฺส		อนฺโต		อนฺโตวสฺสํ.	(อนฺโต	+	วสฺส)	นิบาตบุพพกะอัพยยีภาวสมาส	
	 	 อนฺโต	ในภายใน		วสฺสสฺส	แห่งกาลฝน		อนฺโตวสฺสํ	ช่ือว่าอนฺโตวสฺส.	(ภายในกาลฝน)
 ๒. อนฺโตวสฺสสฺส  ภ�โว  อนฺโตวสฺสภ�โว. (อนฺโตวสฺส + ภ�ว) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
	 	 ภาโว	 อ.ความเป็น	 	 อนฺโตวสฺสสฺส	 แห่งภายในกาลฝน	 	 อนฺโตวสฺสภาโว	 ช่ือว่าอนฺโตวสฺสภาว.	
(ความเป็นภายในกาลฝน)

อวิสหนฺตา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		วิสหนฺตา		อวิสหนฺตา,		ภิกฺขู.	(น	+	วิสหนฺต)
	 (ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.		วิสหนฺตา	อาจอยู่		น	หามิได้		อวิสหนฺตา	ช่ือว่าอวิสหนฺต,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	
(ผู้ไม่อาจอยู่)

ผาสุวิหารตฺถาย

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ผาสุํ		วิหาโร		ผาสุวิหาโร.	(ผาสุ	+	วิหาร)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 วิหาโร	อ.การอยู่		ผาสุํ	ผาสุก		ผาสุวิหาโร	ช่ือว่าผาสุวิหาร.	(การอยู่ผาสุก)
	 ๒.	 ผาสุวิหารสฺส		อตฺถาย		ผาสุวิหารตฺถาย.	(ผาสุวิหาร	+	อตฺถ)	จตุตถีตัปปุริสสมาส
	 	 อตฺถาย	 เพื่อประโยชน์	 	 ผาสุวิหารสฺส	 แก่การอยู่ผาสุก	 	 ผาสุวิหารตฺถาย	 ช่ือว่าผาสุวิหารตฺถ.	 
(เพื่อประโยชน์แก่การอยู่ผาสุก)	
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ฉนฺินคฺคานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ฉินฺนานิ		อคฺคานิ		เยสนฺติ		ฉินฺนคฺคานิ,		ติณานิ.	(ฉินฺน	+	อคฺค)
	 อคฺคานิ	อ.ปลาย	ท.		เยสํ		(ติณานํ)	แห่งหญ้า	ท.	เหล่าใด		(หตฺถีหิ)	อันช้าง	ท.		ฉินฺนานิ	ตัดแล้ว		 
อิติ	 เพราะเหตุน้ัน	 	 (ตานิ	 	 ติณานิ)	 อ.หญ้า	 ท.	 เหล่าน้ัน	 	 ฉินฺนคฺคานิ	 ช่ือว่าฉินฺนคฺค,	 ได้แก่หญ้าทั้งหลาย.	 
(มีปลายอันถูกตัดแล้ว)	

โอภคฺโคภคฺโค

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โอภคฺโค		จ		โอภคฺโค		จ		โอภคฺโคภคฺโค,		สาขาภงฺโค.	(โอภคฺค	+	โอภคฺค)
	 (สาขาภงฺโค)	อ.ก่ิงอันหัก		โอภคฺโค		จ	อันเราหักลงแล้วด้วย		โอภคฺโค		จ	อันเราหักลงแล้วด้วย		
โอภคฺโคภคฺโค	ช่ือว่าโอภคฺโคภคฺค,	ได้แก่ก่ิงที่หัก.	(อันเราทั้งหักลงแล้วทั้งหักลงแล้ว)

สาขาภงฺโค

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สาขา		จ		สา		ภงฺโค		จาติ		สาขาภงฺโค.	(สาขา	+	ภงฺค)
	 สาขา		จ	อ.ก่ิงด้วย		สา	อ.ก่ิงน้ัน		ภงฺโค		จ	เป็นก่ิงอันหักด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สาขาภงฺโค	 
ช่ือว่าสาขาภงฺค.	(ก่ิงที่หัก)

อณฺุโหทกำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุณฺห�ฺจ		ตํ		อุทก�ฺจาติ		อุณฺโหทกํ.	(อุณฺห	+	อุทก)
	 อุณฺหํ		จ	อ.อันอุ่นด้วย		ตํ	อ.อันอุ่นน้ัน		อุทกํ		จ	เป็นน้ําด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อุณฺโหทกํ	ช่ือว่า
อุณฺโหทก.	(น้ําอุ่น,	น้ําร้อน)

ทารุทณฺฑโก

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ท�รุสฺส  ทณฺฑโก  ท�รุทณฺฑโก. (ท�รุ + ทณฺฑก)
	 ทณฺฑโก	อ.ท่อนไม้		ทารุสฺส	แห่งไม้ฟืน		ทารุทณฺฑโก	ช่ือว่าทารุทณฺฑก.	(ท่อนฟืน,	ท่อนไม้)
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ขุทฺทกโสณฺฑี

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ขุทฺทกา		จ		สา		โสณฺฑี		จาติ		ขุทฺทกโสณฺฑี.	(ขุทฺทกา	+	โสณฺฑี)
	 ขุทฺทกา	 	 จ	 อ.อันน้อยด้วย	 	 สา	 อ.อันน้อยน้ัน	 	 โสณฺฑี	 	 จ	 เป็นลํารางด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
ขุทฺทกโสณฺฑี	ช่ือว่าขุทฺทกโสณฺฑี.	(ลํารางน้อย)

ตตฺตภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ตตฺตสฺส  ภ�โว  ตตฺตภ�โว. (ตตฺต + ภ�ว)
	 ภาโว	อ.ความที่		ตตฺตสฺส		(อุทกสฺส)	แห่งน้ํา	อันร้อนแล้ว		ตตฺตภาโว	ช่ือว่าตตฺตภาว.	(ความที่น้ําเป็น
ของร้อนแล้ว)

นานาวิธานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นานา		วิธา		เยสํ		ตานิ		นานาวิธานิ,		ผลานิ.	(นานา	+	วิธ)
	 วิธา	อ.อย่าง	ท.		นานา	ต่างๆ		เยสํ		(ผลานํ)	แห่งผลไม้	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		ตานิ		(ผลานิ)	อ.ผลไม้	ท.	เหล่าน้ัน		นานาวิธานิ	ช่ือว่านานาวิธ,	ได้แก่ผลไม้ทั้งหลาย.	(อันมีอย่างต่างๆ,	
หลายชนิด)

คามูปจาโร

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คามสฺส		อุปจาโร		คามูปจาโร.	(คาม	+	อุปจาร)
	 อุปจาโร	อ.อุปจาระ		คามสฺส	แห่งหมู่บ้าน		คามูปจาโร	ช่ือว่าคามูปจาร.	(อุปจาระแห่งหมู่บ้าน)
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อาคมนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 อาคจฺฉติ	 	 เอตฺถาติ	 	 อาคมนํ.	 (อาปุพฺพ	 +	 คมุ	 	 คติมฺหิ	 ในการไป	 +	 ยุปัจจัย)	 กัตตุรูป,	 
อธิกรณสาธนะ
	 	 (สตฺถา)	อ.พระศาสดา		อาคจฺฉติ	ย่อมเสด็จมา		เอตฺถ		(กาเล)	ในกาลน้ี		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
(เอโส		กาโล)	อ.กาลน้ี		อาคมนํ	ช่ือว่าอาคมน.	(เป็นที่เสด็จมา)
	 ๒.	 อาคมน�ฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		อาคมนกาโล.	(อาคมน	+	กาล)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อาคมนํ		จ	อ.เป็นที่เสด็จมาด้วย		ตํ	อ.เป็นที่เสด็จมาน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		อาคมนกาโล	ช่ือว่าอาคมนกาล.	(กาลเป็นที่เสด็จมา)

ปุริมนโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุริโม		จ		โส		นโย		จาติ		ปุริมนโย.	(ปุริม	+	นย)
	 ปุริโม		จ	อ.อันมีในก่อนด้วย		โส	อ.อันมีในก่อนน้ัน		นโย		จ	เป็นนัยด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปุริมนโย	 
ช่ือว่าปุริมนย.	(นัยอันมีในก่อน)

วสนฏฺ€านำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วสน�ฺจ		ตํ		€าน�ฺจาติ		วสนฏฺ€านํ.	(วสน	+	€าน)
	 วสนํ		จ	อ.อันเป็นที่อยู่ด้วย		ตํ	อ.อันเป็นที่อยู่น้ัน		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		วสนฏฺ€านํ	ช่ือว่าวสนฏฺ€าน.	
(ที่อันเป็นที่อยู่,	ที่อยู่)

วาลมิคปริปนฺถนิวารณำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และปัญจมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 วาลา		จ		เต		มิคา		จาติ		วาลมิคา.	(วาล	+	มิค)	
	 	 วาลา		จ	อ.ร้าย	ท.	ด้วย		เต	อ.ร้าย	ท.	เหล่าน้ัน		มิคา		จ	เป็นเน้ือด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
วาลมิคา	ช่ือว่าวาลมิค.	(เน้ือร้าย	เช่น	เสือเป็นต้น)
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	 ๒.	 วาลมิเคหิ		ปริปนฺโถ		วาลมิคปริปนฺโถ.	(วาลมิค	+	ปริปนฺถ)
	 	 ปริปนฺโถ	 อ.อันตรายเป็นเคร่ืองเบียดเบียนรอบ	 	 วาลมิเคหิ	 จากเน้ือร้าย	 ท.	 	 วาลมิคปริปนฺโถ	 
ช่ือว่าวาลมิคปริปนฺถ.	(อันตรายเป็นเคร่ืองเบียดเบียนจากเน้ือร้าย)
	 ๓.	 วาลมิคปริปนฺถสฺส		นิวารณํ		วาลมิคปริปนฺถนิวารณํ.	(วาลมิคปริปนฺถ	+	นิวารณ)
	 	 นิวารณํ	อ.การห้าม		วาลมิคปริปนฺถสฺส	ซึ่งอันตรายเป็นเคร่ืองเบียดเบียนรอบจากเน้ือร้าย		วาลมิค- 
ปริปนฺถนิวารณํ	ช่ือว่าวาลมิคปริปนฺถนิวารณ.	(การห้ามอันตรายเป็นเคร่ืองเบียดเบียนรอบจากเน้ือร้าย)

อรุณุคฺคมนำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อรุณสฺส		อุคฺคมนํ		อรุณุคฺคมนํ.	(อรุณ	+	อุคฺคมน)
	 อุคฺคมนํ	อ.การข้ึนไป		อรุณสฺส	แห่งอรุณ		อรุณุคฺคมนํ	ช่ือว่าอรุณุคฺคมน.	(การข้ึนไปแห่งอรุณ)

มุโขทกทานำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มุขสฺส		โธวนํ		อุทกํ		มุโขทกํ.	(มุข	+	อุทก)	มัชเฌโลปสมาส,	ลบ	โธวนศัพท์,	ฉัฏฐีตัปปุริส
สม�ส
	 	 อุทกํ	อ.น้ํา		โธวนํ	อันเป็นเคร่ืองชําระ		มุขสฺส	ซึ่งหน้า		มุโขทกํ	ช่ือว่ามุโขทก.	(น้ําเป็นเคร่ืองชําระ
หน้า)
 ๒. มุโขทกสฺส  ท�นำ  มุโขทกท�นำ. (มุโขทก + ท�น) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
	 	 ทานํ	อ.การถวาย		มุโขทกสฺส	ซึ่งน้ําเป็นเคร่ืองชําระซึ่งหน้า		มุโขทกทานํ	ช่ือว่ามุโขทกทาน.	(การ
ถวายน้ําเป็นเคร่ืองชําระหน้า)

สพฺพวตฺตานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺพานิ		จ		ตานิ		วตฺตานิ		จาติ		สพฺพวตฺตานิ.	(สพฺพ	+	วตฺต)
	 สพฺพานิ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่าน้ัน		วตฺตานิ		จ	เป็นวัตรด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		สพฺพวตฺตานิ	ช่ือว่าสพฺพวตฺต.	(วัตรทั้งปวง)
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นิมฺมกฺขิโก  

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิคฺคตา		มกฺขิกา		อสฺมาติ		นิมฺมกฺขิโก,		มธุปฏโล.	(นิ	+	มกฺขิกา)
	 มกฺขิกา	อ.ตัวผ้ึง	ท.		นิคฺคตา	ไปปราศแล้ว		อสฺมา		(มธุปฏลา)	จากรวงผ้ึงน้ัน		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
(โส		มธุปฏโล)	อ.รวงผ้ึงน้ัน		นิมฺมกฺขิโก	ช่ือว่านิมฺมกฺขิก,	ได้แก่รวงผ้ึง.	(มีตัวผ้ึงออกไปแล้ว,	ไม่มีตัวผ้ึง)

ทณฺฑกมธุปฏโล

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มธุสฺส		ปฏโล		มธุปฏโล.	(มธุ	+	ปฏล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ปฏโล	อ.รวง		มธุสฺส	แห่งผ้ึง		มธุปฏโล	ช่ือว่ามธุปฏล.	(รวงผ้ึง)
	 ๒.	 ทณฺฑเก		มธุปฏโล		ทณฺฑกมธุปฏโล.	(ทณฺฑก	+	มธุปฏล)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 มธุปฏโล	 อ.รวงแห่งผ้ึง	 	 ทณฺฑเก	 ที่ท่อนไม้	 	 ทณฺฑกมธุปฏโล	 ช่ือว่าทณฺฑกมธุปฏล.	 (รวงผ้ึง 
ที่ท่อนไม้)

ทณฺฑโกฏิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ทณฺฑสฺส  โกฏิ  ทณฺฑโกฏิ. (ทณฺฑ + โกฏิ)
	 โกฏิ	อ.ปลาย		ทณฺฑสฺส	แห่งท่อนไม้		ทณฺฑโกฏิ	ช่ือว่าทณฺฑโกฏิ.	(ปลายท่อนไม้)

ตุฏฺ€มานโส

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ตุฏฺ€ำ  ม�นสำ  ยสฺส  โส  ตุฏฺ€ม�นโส,  มกฺกโฏ. (ตุฏฺ€ + ม�นส)
	 มานสํ	อ.ใจ		ตุฏฺ€ํ	 อันยินดีแล้ว		ยสฺส		 (มกฺกฏสฺส)	แห่งลิงใด		 (อตฺถิ)	 มีอยู่,	 	 โส		 (มกฺกโฏ)	 
อ.ลิงน้ัน		ตุฏฺ€มานโส	ช่ือว่าตุฏฺ€มานส,	ได้แก่ลิง.	(ตัวมีใจอันยินดีแล้ว)
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คหิตสาขา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คหิตา		จ		สา		สาขา		จาติ		คหิตสาขา.	(คหิตา	+	สาขา)
	 คหิตา		จ	อ.อันถูกจับแล้วด้วย		สา	อ.อันถูกจับแล้วน้ัน		สาขา		จ	เป็นก่ิงไม้ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
คหิตสาขา	ช่ือว่าคหิตสาขา.	(ก่ิงไม้ที่ถูกจับแล้ว)

อกฺกนฺตสาขา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อกฺกนฺตา		จ		สา		สาขา		จาติ		อกฺกนฺตสาขา.	(อกฺกนฺตา	+	สาขา)
	 อกฺกนฺตา		จ	อ.อันถูกเหยียบแล้วด้วย		สา	อ.อันถูกเหยียบแล้วน้ัน		สาขา		จ	เป็นก่ิงไม้ด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		อกฺกนฺตสาขา	ช่ือว่าอกฺกนฺตสาขา.	(ก่ิงไม้ที่ถูกเหยียบแล้ว)

ขาณุมตฺถกำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ข�ณุสฺส  มตฺถกำ  ข�ณุมตฺถกำ. (ข�ณุ + มตฺถก)
	 มตฺถกํ	อ.ที่สุด		ขาณุสฺส	แห่งตอไม้		ขาณุมตฺถกํ	ช่ือว่าขาณุมตฺถก.	(ที่สุดแห่งตอไม้)

นิพฺพิทฺธคตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิพฺพิทฺธํ		คตฺตํ		ยสฺสาติ		นิพฺพิทฺธคตฺโต,		มกฺกโฏ.	(นิพฺพิทฺธ	+	คตฺต)
	 คตฺตํ	อ.ตัว		ยสฺส		(มกฺกฏสฺส)	ของลิงใด		(ขาณุนา)		นิพฺพิทฺธํ	อันตอไม้	แทงแล้ว		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		(โส		มกฺกโฏ)	อ.ลิงน้ัน		นิพฺพิทฺธคตฺโต	ช่ือว่านิพฺพิทฺธคตฺต,	ได้แก่ลิง.	(ผู้มีตัวอันตอไม้แทงแล้ว)

ตึสโยชนิกำ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 ตึส		โยชนานิ		ตึสโยชนานิ.	(ตึส	+	โยชน)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 โยชนานิ	อ.โยชน์	ท.		ตึส	สามสิบ		ตึสโยชนานิ	ช่ือว่าตึสโยชน.	(๓๐	โยชน์)
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	 ๒.	 ตึสโยชเนหิ		นิยุตฺตํ		ตึสโยชนิกํ,		กนกวิมานํ.	(ตึสโยชน	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (กนกวิมานํ)	 อ.วิมานอันเป็นวิการแห่งทอง	 	 นิยุตฺตํ	 อันประกอบแล้ว	 	 ตึสโยชเนหิ	 ด้วยโยชน์
สามสิบ	ท.		ตึสโยชนิกํ	ช่ือว่าตึสโยชนิก,	ได้แก่วิมานทอง.	(ที่ประกอบด้วย	๓๐	โยชน์)

กนกวิมานำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กนกสฺส		วิกาโร		วิมานํ		กนกวิมานํ.	(กนก	+	วิมาน)	เป็นมัชเฌโลปสมาส,	ลบ	วิการศัพท์
	 วิมานํ	อ.วิมาน		วิกาโร	อันเป็นวิการ		กนกสฺส	แห่งทอง		กนกวิมานํ	ช่ือว่ากนกวิมาน.	(วิมานทอง)

อจฺฉราสหสฺสปริวาโร

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อจฺฉรานํ		สหสฺสํ		อจฺฉราสหสฺสํ.	(อจฺฉรา	+	สหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สหสฺสํ	อ.พัน		อจฺฉรานํ	แห่งนางอัปสร	ท.		อจฺฉราสหสฺสํ	 ช่ือว่าอจฺฉราสหสฺส.	(นางอัปสรหน่ึง
พัน) 
	 ๒.	 อจฺฉราสหสฺสํ		ปริวาโร		ยสฺสาติ		อจฺฉราสหสฺสปริวาโร,		เทวปุตฺโต.	(อจฺฉราสหสฺส	+	ปริวาร)
ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 อจฺฉราสหสฺสํ	อ.พันแห่งนางอัปสร		ปริวาโร	เป็นบริวาร		ยสฺส		(เทวปุตฺตสฺส)	แห่งเทพบุตรใด		
(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		เทวปุตฺโต)	อ.เทพบุตรน้ัน		อจฺฉราสหสฺสปริวาโร	ช่ือว่าอจฺฉราสหสฺส-
ปริวาร,	ได้แก่เทพบุตร.	(ผู้มีนางอัปสรหน่ึงพันเป็นบริวาร)

วสนภาโว

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 วสนเมว  ภ�โว  วสนภ�โว. (วสน + ภ�ว)
	 วสนเมว	อ.อันอยู่น่ันเทียว		ภาโว	เป็นความเป็น		วสนภาโว	ช่ือว่าวสนภาว.	(ความเป็นคืออันอยู่)
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สกลชมฺพุทีโป

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สกโล		จ		โส		ชมฺพุทีโป		จาติ		สกลชมฺพุทีโป.	(สกล	+	ชมฺพุทีป)
	 สกโล		จ	อ.ทั้งสิ้นด้วย		โส	อ.ทั้งสิ้นน้ัน		ชมฺพุทีโป		จ	เป็นชมพูทวีปด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สกล-
ชมฺพุทีโป	ช่ือว่าสกลชมฺพุทีป.	(ชมพูทวีปทั้งสิ้น)

มหากุลานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตานิ		จ		ตานิ		กุลานิ		จาติ		มหากุลานิ.	(มหนฺต	+	กุล)
	 มหนฺตานิ		จ	อ.ใหญ่	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.ใหญ่	ท.	เหล่าน้ัน		กุลานิ		จ	เป็นตระกูลด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		มหากุลานิ	ช่ือว่ามหากุล.	(ตระกูลใหญ่)

อานนฺทตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อานนฺโท		จ		โส		เถโร		จาติ		อานนฺทตฺเถโร.	(อานนฺท	+	เถร)
	 อานนฺโท		จ	อ.พระอานนท์ด้วย		โส	อ.พระอานนท์น้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		อานนฺทตฺเถโร	ช่ือว่าอานนฺทตฺเถร.	(พระอานนทเถระ)

ทิสาวาสิโน

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทิสายํ		วสนฺติ		สีเลนาติ		ทิสาวาสิโน,		ภิกฺขู.	(ทิสาสทฺทูปปท	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ณีปัจจัย)	
กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	เป็นกิตันตสมาส
	 (เย		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าใด		วสนฺติ	ย่อมอยู่		ทิสายํ	ในทิศ		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		(เต		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าน้ัน		ทิสาวาสิโน	ช่ือว่าทิสาวาสี,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้อยู่ในทิศโดยปกติ)
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ปญฺจสตา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ป�ฺจ		สตานิ		ปริมาณํ		เยสํ		เต		ป�ฺจสตา,		ภิกฺขู.	(ป�ฺจ	+	สต)
	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		ป�ฺจ	ห้า		ปริมาณํ	เป็นประมาณ		เยสํ		(ภิกฺขูนํ)	แห่งภิกษุ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่,		เต		(ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าน้ัน		ป�ฺจสตา	ช่ือว่าป�ฺจสต,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้มี	๕๐๐	รูปเป็น
ประมาณ)

วตฺุถวสฺสา

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วุตฺถํ		วสฺสํ		เยหิ		เต		วุตฺถวสฺสา,		ภิกฺขู.	(วุตฺถ	+	วสฺส)
	 วสฺสํ	อ.กาลฝน		เยหิ		(ภิกฺขูหิ)	อันภิกษุ	ท.	เหล่าใด		วุตฺถํ	อยู่จําแล้ว,		เต		(ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	
เหล่าน้ัน		วุตฺถวสฺสา	ช่ือว่าวุตฺถวสฺส,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้มีกาลฝนอันอยู่จําแล้ว)

เตมาสำ

	 เป็นสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ตโย  ม�ส�  เตม�สำ. (ติ + ม�ส)
	 มาสา	อ.เดือน	ท.		ตโย	สาม		เตมาสํ	ช่ือว่าเตมาส.	(สามเดือน,	ไตรมาส)

เอกวิหารี

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอกํ		วิหรติ		สีเลนาติ		เอกวิหารี,		ภิกฺขุ.	(เอกสทฺทูปปท	+	วิปุพฺพ	+	หร		นิวาเส	ในการอยู่	+	
ณีปัจจัย)	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	เป็นกิตันตสมาส
	 (โย		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุใด		วิหรติ	ย่อมอยู่		เอกํ	รูปเดียว		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		
ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุน้ัน		เอกวิหารี	ช่ือว่าเอกวิหารี,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้อยู่รูปเดียวโดยปกติ)
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พุทฺธุปฏฺ€าโก

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 พุทฺธสฺส  อุปฏฺ€�โก  พุทฺธุปฏฺ€�โก. (พุทฺธ + อุปฏฺ€�ก)
	 อุปฏฺ€าโก	 อ.ผู้อุปัฏฐาก	 	 พุทฺธสฺส	 ซึ่งพระพุทธเจ้า	 	 พุทฺธุปฏฺ€าโก	 ช่ือว่าพุทฺธุปฏฺ€าก.	 (ผู้อุปัฏฐาก 
พระพุทธเจ้า)

ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปตฺโต		จ		จีวร�ฺจ		ปตฺตจีวรํ.	(ปตฺต	+	จีวร)	สมาหารทวันทสมาส
	 	 ปตฺโต		จ	อ.บาตรด้วย		จีวรํ		จ	อ.จีวรด้วย		ปตฺตจีวรํ	ช่ือว่าปตฺตจีวร.	(บาตรและจีวร)
	 ๒.	 ปตฺตจีวรสฺส		คหณํ		ปตฺตจีวรคฺคหณํ.	(ปตฺตจีวร	+	คหณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 คหณํ	อ.การรับ		ปตฺตจีวรสฺส	ซึ่งบาตรและจีวร		ปตฺตจีวรคฺคหณํ	ช่ือว่าปตฺตจีวรคฺคหณ.	(การรับ
บาตรและจีวร)

อคฺุคหิตวตฺโต

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุคฺคหิตํ		วตฺตํ		เยนาติ		อุคฺคหิตวตฺโต,		ภิกฺขุ.	(อุคฺคหิต	+	วตฺต)
	 วตฺตํ	อ.ข้อวัตร		เยน		(ภิกฺขุนา)	อันภิกษุใด		อุคฺคหิตํ	เรียนเอาแล้ว		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		(โส		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุน้ัน		อุคฺคหิตวตฺโต	ช่ือว่าอุคฺคหิตวตฺต,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้มีข้อวัตรอันเรียนเอาแล้ว)

นิสีทนปาสาณผลกำ

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปาสาณสฺส		ผลกํ		ปาสาณผลกํ.	(ปาสาณ	+	ผลก)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ผลกํ	อ.แผ่น		ปาสาณสฺส	แห่งหิน		ปาสาณผลกํ	ช่ือว่าปาสาณผลก.	(แผ่นหิน)	
	 ๒.	 นิสีทน�ฺจ		ตํ		ปาสาณผลก�ฺจาติ		นิสีทนปาสาณผลกํ.	(นิสีทน	+	ปาสาณผลก)	วิเสสนุตตรบท 
กัมมธ�รยสม�ส
	 	 นิสีทนํ		จ	อ.อันเป็นที่ประทับน่ังด้วย		ตํ	อ.อันเป็นที่ประทับน่ังน้ัน		ปาสาณผลกํ		จ	เป็นแผ่นแห่ง
หินด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		นิสีทนปาสาณผลกํ	ช่ือว่านิสีทนปาสาณผลก.	(แผ่นหินเป็นที่ประทับน่ัง)
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วตฺตสมฺปนฺนา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 วตฺเตน  สมฺปนฺน�  วตฺตสมฺปนฺน�,  ภิกฺขู. (วตฺต + สมฺปนฺน)
	 (ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.		สมฺปนฺนา	ผู้ถึงพร้อมแล้ว		วตฺเตน	ด้วยข้อวัตร		วตฺตสมฺปนฺนา	ช่ือว่าวตฺตสมฺปนฺน,	
ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยข้อวัตร)

ปสนฺนจิตโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปสนฺนํ		จิตฺตํ		ยสฺส		โส		ปสนฺนจิตโต,		หตฺถี.	(ปสนฺน	+	จิตฺต)
	 จิตฺตํ	อ.จิต		ปสนฺนํ	อันเลื่อมใสแล้ว		ยสฺส		(หตฺถิสฺส)	แห่งช้างใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(หตฺถี)	อ.ช้าง
น้ัน		ปสนฺนจิตฺโต	ช่ือว่าปสนฺนจิตฺต,	ได้แก่ช้าง.	(ผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้ว)

อาคตภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคตสฺส		ภาโว		อาคตภาโว.	(อาคต	+	ภาว)
	 ภาโว	อ.ความที่		อาคตสฺส		(เถรสฺส)	แห่งพระเถระ	ผู้มาแล้ว		อาคตภาโว	ช่ือว่าอาคตภาว.	(ความ
ที่พระเถระเป็นผู้มาแล้ว)

พุทฺธสุขุมาโล

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺโธ		จ		โส		สุขุมาโล		จาติ		พุทฺธสุขุมาโล.	(พุทฺธ	+	สุขุมาล)
	 พุทฺโธ		จ	อ.พระพุทธเจ้าด้วย		โส	อ.พระพุทธเจ้าน้ัน		สุขุมาโล		จ	เป็นผู้ละเอียดอ่อนด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		พุทฺธสุขุมาโล	ช่ือว่าพุทฺธสุขุมาล.	(พระพุทธเจ้าผู้ละเอียดอ่อน)

ขตฺติยสุขุมาโล

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ขตฺติโย		จ		โส		สุขุมาโล		จาติ		ขตฺติยสุขุมาโล.	(ขตฺติย	+	สุขุมาล)
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	 ขตฺติโย		จ	อ.กษัตริย์ด้วย		โส	อ.กษัตริย์น้ัน		สุขุมาโล		จ	เป็นผู้ละเอียดอ่อนด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		ขตฺติยสุขุมาโล	ช่ือว่าขตฺติยสุขุมาล.	(กษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อน)

วตฺตปฏิวตฺตการโก

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 วตฺต�ฺจ		ปฏิวตฺต�ฺจ		วตฺตปฏิวตฺตํ.	(วตฺต	+	ปฏิวตฺต)	สมาหารทวันทสมาส
	 	 วตฺตํ		จ	อ.วัตรใหญ่ด้วย		ปฏิวตฺตํ		จ	วัตรน้อยด้วย		วตฺตปฏิวตฺตํ	ช่ือว่าวตฺตปฏิวตฺต.	(วัตร
ใหญ่และวัตรน้อย)
	 ๒.	 วตฺตปฏิวตฺตสฺส		การโก		วตฺตปฏิวตฺตการโก,		ปุคฺคโล.	(วตฺตปฏิวตฺต	+	การก)	ฉัฏฐีตัปปุริส
สม�ส
	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		การโก	ผู้กระทํา		วตฺตปฏิวตฺตสฺส	ซึ่งวัตรใหญ่และวัตรน้อย		วตฺตปฏิวตฺต-
การโก	ช่ือว่าวตฺตปฏิวตฺตการก,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้กระทําซึ่งวัตรใหญ่และวัตรน้อย)

มุโขทกทายโก

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มุขสฺส		โธวนํ		อุทกํ		มุโขทกํ.	(มุข	+	อุทก)	มัชเฌโลปสมาส,	ลบ	โธวนศัพท์,	ฉัฏฐีตัปปุริส
สม�ส
	 	 อุทกํ	อ.น้ํา		โธวนํ	อันเป็นเคร่ืองชําระ		มุขสฺส	ซึ่งหน้า		มุโขทกํ	ช่ือว่ามุโขทก.	(น้ําเป็นเคร่ืองชําระ
หน้า)
	 ๒.	 มุโขทกสฺส		ทายโก		มุโขทกทายโก,		ปุคฺคโล.	(มุโขทก	+	ทายก)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		ทายโก	ผู้ถวาย		มุโขทกสฺส	ซึ่งน้ําเป็นเคร่ืองชําระซึ่งหน้า		มุโขทกทายโก	 
ช่ือว่ามุโขทกทายก,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ถวายน้ําเป็นเคร่ืองชําระหน้า)

สพฺพกิจฺจานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺพานิ		จ		ตานิ		กิจฺจานิ		จาติ		สพฺพกิจฺจานิ.	(สพฺพ	+	กิจฺจ)
	 สพฺพานิ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่าน้ัน		กิจฺจานิ		จ	เป็นกิจด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		สพฺพกิจฺจานิ	ช่ือว่าสพฺพกิจฺจ.	(กิจทั้งปวง)
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เอกจาริกภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 เอโก		จ		โส		จาริโก		จาติ		เอกจาริโก.	(เอก	+	จาริก)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 เอโก		จ	อ.ผู้เดียวด้วย		โส	อ.ผู้เดียวน้ัน		จาริโก		จ	เป็นผู้เที่ยวไปด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
เอกจาริโก	ช่ือว่าเอกจาริก.	(ผู้เที่ยวไปผู้เดียว)
	 ๒.	 เอกจาริกสฺส		ภาโว		เอกจาริกภาโว.	(เอกจาริก	+	ภาว)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ภาโว	อ.ความที่		เอกจาริกสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคล	ผู้เที่ยวไปผู้เดียว		เอกจาริกภาโว	ช่ือว่า
เอกจาริกภาว.	(ความที่บุคคลเป็นผู้เที่ยวไปผู้เดียว)

เสยฺโย

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺเพ		อิเม		ปสตฺถา,		อยมิเมสํ		วิเสเสน		ปสตฺโถติ		เสยฺโย,		ชโน.	(ปสตฺถ	+	อิยปัจจัย)
	 อิเม		(ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ี		สพฺเพ	ทั้งปวง		ปสตฺถา	เป็นผู้น่าสรรเสริญ		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น,		อยํ		
(ชโน)		อิเมสํ		(ชนานํ)	อ.-	แห่งชน	ท.	เหล่าน้ีหนา	-ชนน้ี		ปสตฺโถ	เป็นผู้น่าสรรเสริญ		วิเสเสน	โดยพิเศษ		
(โหติ)	ย่อมเป็น		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(อยํ		ชโน)	อ.ชนน้ี		เสยฺโย	ช่ือว่าเสยฺย,	ได้แก่ชน.	(ผู้น่าสรรเสริญกว่า)

นิปโก

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 นิสฺเสเสน		อตฺตานํ		ปาติ		เอเตนาติ		นิปโก.	(นิปุพฺพ	+	ปา		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	ณฺวุ
ปัจจัย)	กัตตุรูป,	กรณสาธนะ
	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		ปาติ	ย่อมรักษา		อตฺตานํ	ซึ่งตน		นิสฺเสเสน	โดยไม่เหลือ		เอเตน		(ธมฺเมน)	 
ด้วยปัญญาน้ี		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เอโส		ธมฺโม)	อ.ปัญญาน้ี		นิปโก	ช่ือว่านิปก.	(ปัญญาเป็นเคร่ืองรักษาตน
โดยไม่เหลือ)
	 ๒.	 นิปโก		อสฺส		อตฺถีติ		นิปโก.	(นิปก	+	ณปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 นิปโก	อ.ปัญญาเป็นเคร่ืองรักษซึ่งตนโดยไม่เหลือ		อสฺส		(สหายสฺส)	แห่งสหายน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		สหาโย)	อ.สหายน้ัน		นิปโก	ช่ือว่านิปก.	(ผู้มีปัญญาเป็นเคร่ืองรักษาตนโดยไม่เหลือ)
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สาธุวิหารี

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สาธุ		จ		โส		วิหาโร		จาติ		สาธุวิหาโร.	(สาธุ	+	วิหาร)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 สาธุ		จ	อ.อันยังประโยชน์ให้สําเร็จด้วย		โส	อ.อันยังประโยชน์ให้สําเร็จน้ัน		วิหาโร		จ	เป็นธรรม
เป็นเคร่ืองอยู่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สาธุวิหาโร	ช่ือว่าสาธุวิหาร.	(ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่อันยังประโยชน์ให้สําเร็จ)
	 ๒.	 สาธุวิหาโร		อสฺส		อตฺถีติ		สาธุวิหารี,		สหาโย.	(สาธุวิหาร	+	อีปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 สาธุวิหาโร	อ.ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่อันยังประโยชน์ให้สําเร็จ		อสฺส		(สหายสฺส)	แห่งสหายน้ัน		อตฺถิ	
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		สหาโย)	อ.สหายน้ัน		สาธุวิหารี	ช่ือว่าสาธุวิหารี,	ได้แก่สหาย.	(ผู้มีธรรมเป็น
เคร่ืองอยู่อันยังประโยชน์ให้สําเร็จ)

อตฺตมโน

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อตฺตโน		สนฺตโก		มโน		ยสฺสาติ		อตฺตมโน,		ปุคฺคโล.	(อตฺต	+	มน)
	 มโน	อ.ใจ		สนฺตโก	อันเป็นของ		อตฺตโน	แห่งตน		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		อตฺตมโน	ช่ือว่าอตฺตมน,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีใจอันเป็นของแห่งตน)

สหายตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีรูปวิเคราะห์ว่า
	 สหายสฺส		ภาโว		สหายตา.	(สหาย	+	ตา)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		สหายสฺส	แห่งสหาย		สหายตา	ช่ือว่าสหายตา.	(ความเป็นสหาย,	ความเป็นเพื่อน)

สติมา

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สติ		อสฺส		อตฺถีติ		สติมา,		ปุคฺคโล.	(สติ	+	มนฺตุปัจจัย)
	 สติ	อ.สติ		อสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคล
น้ัน		สติมา	ช่ือว่าสติมนฺตุ,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีสติ)
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คาถาปริโยสานำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คาถาย		ปริโยสานํ		คาถาปริโยสานํ.	(คาถา	+	ปริโยสาน)
	 ปริโยสานํ	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ		คาถาย	แห่งพระคาถา		คาถาปริโยสานํ	ช่ือว่าคาถาปริโยสาน.	
(กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระคาถา)

อนาถปิณฺฑิกาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อนาถปิณฺฑิโก		อาทิ		เยสํ		เต		อนาถปิณฺฑิกาทโย,		ชนา.	(อนาถปิณฺฑิก	+	อาทิ)
	 อนาถปิณฺฑิโก	อ.เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(ชนานํ)	แห่งชน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่,		เต		(ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ัน		อนาถปิณฺฑิกาทโย	ช่ือว่าอนาถปิณฺฑิกาทิ,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(มีเศรษฐี
ช่ือว่าอนาถบิณฑิกะเป็นต้น)

อนาถปิณฺฑิกปมุขา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อนาถปิณฺฑิโก		ปมุขํ		เยสํ		เต		อนาถปิณฺฑิกปมุขา,		ชนา.	(อนาถปิณฺฑิก	+	ปมุข)
	 อนาถปิณฺฑิโก	อ.เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ		ปมุขํ	เป็นประมุข		เยสํ		(ชนานํ)	แห่งชน	ท.	เหล่าใด		
(อตฺถิ)	มีอยู่,		เต		(ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ัน		อนาถปิณฺฑิกปมุขา	ช่ือว่าอนาถปิณฺฑิกปมุข,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	
(มีเศรษฐีช่ือว่าอนาถบิณฑิกะเป็นประมุข)

อริยสาวกโกฏิโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อริยส�วก�นำ  โกฏิโย  อริยส�วกโกฏิโย. (อริยส�วก + โกฏิ)
	 โกฏิโย	อ.โกฏิ	ท.		อริยสาวกานํ	แห่งอริยสาวก	ท.		อริยสาวกโกฏิโย	ช่ือว่าอริยสาวกโกฏิ.	(โกฏิแห่ง
อริยส�วก)
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ทฆีรตฺตำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทีฆา		จ		สา		รตฺติ		จาติ		ทีฆรตฺตํ.	(ทีฆา	+	รตฺติ)
	 ทีฆา		จ	อ.อันยาวด้วย		สา	อ.อันยาวน้ัน		รตฺติ		จ	เป็นราตรีด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ทีฆรตฺตํ	ช่ือ
ว่าทีฆรตฺต.	(ราตรีอันยาว,	กาลนาน)

ปนสกทลิผลาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส	 และฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่
ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปนสา		จ		กทลี		จ		ปนสกทลี.	(ปนส	+	กทลิ)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 ปนสา	จ.	อ.ขนุน	ท.	ด้วย		กทลี		จ	อ.กล้วย	ท.	ด้วย		ปนสกทลี	ช่ือว่าปนสกทลิ.	(ขนุนและ
กล้วย)
	 ๒.	 ปนสกทลีนํ		ผลานิ		ปนสกทลิผลานิ.	(ปนสกทลี	+	ผล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ผลานิ	อ.ผล	ท.		ปนสกทลีนํ	แห่งขนุนและกล้วย	ท.		ปนสกทลิผลานิ	ช่ือวาปนสกทลิผล.	(ผล
ขนุนและผลกล้วย)
	 ๓.	 ปนสกทลิผลานิ		อาทิ		เยสํ		ตานิ		ปนสกทลิผลาทีนิ,		นานาผลานิ.	(ปนสกทลิผล	+	อาทิ)	
ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ปนสกทลิผลานิ	อ.ผลขนุนและผลกล้วย	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(นานาผลานํ)	แห่งผลไม้ต่างๆ	
ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ตานิ		(นานาผลานิ)	อ.ผลไม้ต่างๆ	ท.	เหล่าน้ัน		ปนสกลทิผลาทีนิ	ช่ือว่าปนสกทลิ- 
ผลาทิ,	ได้แก่ผลไม้ต่างๆ	ทั้งหลาย.	(มีผลขนุนและผลกล้วยเป็นต้น)

นานาผลานิ

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นานา		ผลานิ		นานาผลานิ.	(นานา	+	ผล)
	 ผลานิ	อ.ผลไม้	ท.		นานา	ต่างๆ		นานาผลานิ	ช่ือว่านานาผล.	(ผลไม้ต่างๆ)
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ภตฺตกิจฺจปริโยสานำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ภตฺเตน		กิจฺจํ		ภตฺตกิจฺจํ.	(ภตฺต	+	กิจฺจ)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 กิจฺจํ	อ.กิจ		ภตฺเตน	ด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจํ	ช่ือว่าภตฺตกิจฺจ.	(กิจด้วยภัตร,	ภัตกิจ)
	 ๒.	 ภตฺตกิจฺจสฺส		ปริโยสานํ		ภตฺตกิจฺจปริโยสานํ.	(ภตฺตกิจฺจ	+	ปริโยสาน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ปริโยสานํ	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ		ภตฺตกิจฺจสฺส	แห่งกิจด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจปริโยสานํ	ช่ือว่า
ภตฺตกิจฺจปริโยสาน.	(กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งกิจด้วยภัตร,	เวลาเสร็จภัตกิจ)

อนิวตฺตคมนำ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 นิวตฺต�ฺจ		ตํ		คมน�ฺจาติ		นิวตฺตคมนํ.	(นิวตฺต	+	คมน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 นิวตฺตํ		จ	อ.อันกลับแล้วด้วย		ตํ	อ.อันกลับแล้วน้ัน		คมนํ		จ	เป็นการไปด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		นิวตฺตคมนํ	ช่ือว่านิวตฺตคมน.	(การไปอันกลับแล้ว)
	 ๒.	 น		นิวตฺตคมนํ		อนิวตฺตคมนํ.	(น	+	นิวตฺตคมน)	นิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 นิวตฺตคมนํ	อ.การไปอันกลับแล้ว		น	หามิได้		อนิวตฺตคมนํ	ช่ือว่าอนิวตฺตคมน.	(การไปไม่กลับ)

มคฺคผลำ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มคฺโค		จ		ผล�ฺจ		มคฺคผลํ.	(มคฺค	+	ผล)
	 มคฺโค		จ	อ.มรรคด้วย		ผลํ		จ	อ.ผลด้วย		มคฺคผลํ	ช่ือว่ามคฺคผล.	(มรรคและผล)

ยาวชีวำ

	 เป็นนิบาตบุพพกะอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ชีวสฺส		ยตฺตโก		ปริจฺเฉโท		ยาวชีวํ.	(ยาว	+	ชีว)
	 ปริจฺเฉโท	 อ.การกําหนด	 	 ยตฺตโก	 อันมีประมาณเพียงใด	 	 ชีวสฺส	 แห่งชีวิต	 	 ยาวชีวํ	 ช่ือว่ายาวชีว.	
(กําหนดเพียงใดแห่งชีวิต)
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มนุสฺสาวาโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 มนุสฺส�นำ  อ�ว�โส  มนุสฺส�ว�โส. (มนุสฺส + อ�ว�ส)
	 อาวาโส	อ.ถ่ินอันเป็นที่อยู่	 	มนุสฺสานํ	ของมนุษย์	ท.		มนุสฺสาวาโส	 ช่ือว่ามนุสฺสาวาส.	 (ถ่ินที่อยู่ของ
มนุษย์)

สปริปนฺโถ

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สห		ปริปนฺเถหิ		โย		วตฺตตีติ		สปริปนฺโถ,		มนุสฺสาวาโส.	(สห	+	ปริปนฺถ)
	 โย		(มนุสฺสาวาโส)	อ.ถ่ินอันเป็นที่อยู่ของมนุษย์ใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		ปริปนฺเถหิ	ด้วยอันตราย 
เป็นเคร่ืองเบียดเบียนรอบ	ท.		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		มนุสฺสาวาโส)	อ.ถ่ินอันเป็นที่อยู่ของมนุษย์น้ัน		สปริปนฺโถ	 
ช่ือว่าสปริปนฺถ,	ได้แก่ถ่ินที่อยู่ของมนุษย์.	(เป็นไปกับด้วยอันตราย)

จกฺขุปโถ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จกฺขูนํ		ปโถ		จกฺขุปโถ.	(จกฺขุ	+	ปถ)
	 ปโถ	อ.คลอง		จกฺขูนํ	แห่งจักษุ	ท.		จกฺขุปโถ	ช่ือว่าจกฺขุปถ.	(คลองแห่งจักษุ)

อจฺฉราสหสฺสมชฺโฌ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อจฺฉรานํ		สหสฺสํ		อจฺฉราสหสฺสํ.	(อจฺฉรา	+	สหสฺส)
	 	 สหสฺสํ	อ.พัน		อจฺฉรานํ	แห่งนางอัปสร	ท.		อจฺฉราสหสฺสํ	ช่ือว่าอจฺฉราสหสฺส.	(นางอัปสรหน่ึงพัน)
	 ๒.	 อจฺฉราสหสฺสสฺส		มชฺโฌ		อจฺฉราสหสฺสมชฺโฌ.	(อจฺฉราสหสฺส	+	มชฺฌ)
	 	 มชฺโฌ	อ.ท่ามกลาง		อจฺฉราสหสฺสสฺส	แห่งพันแห่งนางอัปสร		อจฺฉราสหสฺสมชฺโฌ	ช่ือว่าอจฺฉรา
สหสฺสมชฺฌ.	(ท่ามกลางนางอัปสรหน่ึงพัน)
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ภณฺฑนการกา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ภณฺฑนสฺส  ก�รก�  ภณฺฑนก�รก�,  ภิกฺขู. (ภณฺฑน + ก�รก)
	 (ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.		การกา	ผู้กระทํา		ภณฺฑนสฺส	ซึ่งความแตกร้าว		ภณฺฑนการกา	ช่ือว่าภณฑน-
การก,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้ทําความแตกร้าว)

สีลวนฺตา

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สีลํ		เตสํ		อตฺถีติ		สีลวนฺตา,		ภิกฺขู.	(สีล	+	วนฺตุปัจจัย)
	 สีลํ	อ.ศีล		เตสํ		(ภิกฺขูนํ)	แห่งภิกษุ	ท.	เหล่าน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สีลวนฺตา	ช่ือว่า
สีลวนฺตุ,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้มีศีล)

อาคตาคตา

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคตา		จ		เต		อาคตา		จาติ		อาคตาคตา,		ชนา.	(อาคต	+	อาคต)
	 เต		(ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ัน		อาคตา		จ	ผู้มาแล้วด้วย		อาคตา		จ	ผู้มาแล้วด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		 
อาคตาคตา	ช่ือว่าอาคตาคต,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้ทั้งมาแล้วทั้งมาแล้ว)

ปาทมูลำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปาทานํ		มูลํ		ปาทมูลํ.	(ปาท	+	มูล)
	 มูลํ	อ.ใกล้		ปาทานํ	แห่งเท้า	ท.		ปาทมูลํ	ช่ือว่าปาทมูล.	(ใกล้เท้า)

มาทิโส

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มมิว		นํ		ปสฺสตีติ		มาทิโส,		พุทฺโธ.	(อมฺหสทฺทูปปท	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,การเห็น	+	กฺวิปัจจัย)	
กัตตุรูป,	กัมมสาธนะ,	เป็นกิตันตสมาส
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	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		ปสฺสติ	ย่อมเห็น		นํ		(ปุคฺคลํ)	ซึ่งบุคคลน้ัน		มํ		อิว	เพียงดัง	ซึ่งเรา		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		มาทิโส	ช่ือว่ามาทิส,	ได้แก่พระพุทธเจ้า.	(ผู้เช่นกับเรา)	

โปราณกปณฺฑิตา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โปราณกา		จ		เต		ปณฺฑิตา		จาติ		โปราณกปณฺฑิตา.	(โปราณก	+	ปณฺฑิต)
	 โปราณกา		จ	อ.ผู้มีในก่อน	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้มีในก่อน	ท.	เหล่าน้ัน		ปณฺฑิตา		จ	เป็นบัณฑิตด้วย		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		โปราณกปณฺฑิตา	ช่ือว่าโปราณกปณฺฑิต.	(บัณฑิตผู้มีในก่อน)

วชฺฌปฺปตฺตา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 วชฺฌิตพฺพาติ		วชฺฌา.	(หน		หึสายํ	ในการเบียดเบียน	+	ณฺยปัจจัย)	กัมมรูป,	กัมมสาธนะ
	 	 (มาตาปิตโร)	อ.มารดาและบิดา	ท.		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคล		วชฺฌิตพฺพา	พึงฆ่า		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		วชฺฌา	ช่ือว่าวชฺฌ.	(อันบุคคลพึงฆ่า)
	 ๒.	 วชฺเฌ		ปตฺตา		วชฺฌปฺปตฺตา,		มาตาปิตโร.	(วชฺฌ	+	ปตฺต)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (มาตาปิตโร)	 อ.มารดาและบิดา	 ท.	 	 ปตฺตา	 ผู้ถึงแล้ว	 	 วชฺเฌ	 ซึ่งความเป็นผู้อันบุคคลพึงฆ่า		
วชฺฌปฺปตฺตา	ช่ือว่าวชฺฌปฺปตฺต,	ได้แก่มารดาและบิดาทั้งหลาย.	(ผู้ถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้อันบุคคลพึงฆ่า)

มาตาปิตโร

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มาตา		จ		ปิตา		จ		มาตาปิตโร.	(มาตุ	+	ปิตุ)
	 มาตา		จ	อ.มารดาด้วย		ปิตา		จ	อ.บิดาด้วย		มาตาปิตโร	ช่ือว่ามาตาปิตุ.	(มารดาและบิดา)

อนติกฺกมิตฺวา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 น  อติกฺกมิตฺว�  อนติกฺกมิตฺว�. (น + อติกฺกมิตฺว�)
	 อติกฺกมิตฺวา	ก้าวล่วงแล้ว		น	หามิได้		อนติกฺกมิตฺวา	ช่ือว่าอนติกฺกมิตฺวา.	(ไม่ก้าวล่วงแล้ว)
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กาสิโกสลรฏฺ€านิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 กาสี		จ		โกสโล		จ		กาสิโกสลา.	(กาสี	+	โกสล)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 กาสี		จ	อ.ช่ือว่ากาสีด้วย		โกสโล		จ	อ.ช่ือว่าโกศลด้วย		กาสิโกสลา	ช่ือว่ากาสิโกสล.	(ช่ือว่า
กาสีและช่ือว่าโกศล)
	 ๒.	 กาสิโกสลา		จ		เต		รฏฺ€านิ		จาติ		กาสิโกสลรฏฺ€านิ.	(กาสิโกสล	+	รฏฺ€)	วิเสสนบุพพบทกัมม
ธ�รยสม�ส
	 	 กาสิโกสลา		จ	อ.ช่ือว่ากาสีและช่ือว่าโกศล	ท.	ด้วย		เต	อ.ช่ือว่ากาสีและช่ือว่าโกศล	ท.	เหล่า
น้ัน		รฏฺ€านิ		จ	เป็นแว่นแคว้นด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		กาสิโกสลรฏฺ€านิ	ช่ือว่ากาสิโกสลรฏฺ€.	(แคว้นช่ือว่า 
กาสีและแคว้นช่ือว่าโกศล)

อกโรนฺตา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		กโรนฺตา		อกโรนฺตา,		ตุมฺเห.	(น	+	กโรนฺตา)
	 (ตุมฺเห)	อ.เธอ	ท.		กโรนฺตา	ผู้กระทําอยู่		น	หามิได้		อกโรนฺตา	ช่ือว่าอกโรนฺต,	ได้แก่เธอทั้งหลาย.	
(ผู้ไม่กระทําอยู่)

สงฺฆมชฺโฌ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สงฺฆสฺส		มชฺโฌ		สงฺฆมชฺโฌ.	(สงฺฆ	+	มชฺฌ)
	 มชฺโฌ	อ.ท่ามกลาง		สงฺฆสฺส	แห่งสงฆ์		สงฺฆมชฺโฌ	ช่ือว่าสงฺฆมชฺฌ.	(ท่ามกลางสงฆ์)

มจฺจุสนฺติกำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มจฺจุโน		สนฺติกํ		มจฺจุสนฺติกํ.	(มจฺจุ	+	สนฺติก)
	 สนฺติกํ	อ.สํานัก		มจฺจุโน	แห่งความตาย		มจฺจุสนฺติกํ	ช่ือว่ามจฺจุสนฺติก.	(สํานักของความตาย)
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มจฺจุสมีปํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มจฺจุโน		สมีปํ		มจฺจุสมีปํ.	(มจฺจุ	+	สมีป)	
	 สมีปํ	อ.ที่ใกล้		มจฺจุโน	แห่งความตาย		มจฺจุสมีปํ	ช่ือว่ามจฺจุสมีป.	(ที่ใกล้ความตาย)

โยนิโสมนสิกาโร

	 เป็นอโลปตัปปุริสสมาส	โดยมีอโลปตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.		 มนสิ		กรณํ		มนสิกาโร.	(มนสทฺทูปปท	+	กร		กรเณ	ในการกระทํา	+	ณปัจจัย)	อโลปตัปปุริส- 
สม�ส
	 	 กรณํ	อ.การกระทําไว้		มนสิ	ในใจ		มนสิกาโร	ช่ือว่ามนสิการ.	(การกระทําไว้ในใจ)
	 ๒.	 โยนิโส		มนสิกาโร		โยนิโสมนสิกาโร.	(โยนิโส	+	มนสิการ)	อโลปตัปปุริสสมาส
	 	 มนสิกาโร	อ.การกระทําไว้ในใจ		โยนิโส	โดยแยบคาย		โยนิโสมนสิกาโร	 ช่ือว่าโยนิโสมนสิการ.	
(การทําไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย)	

ฉนฺทาทิวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 ฉนฺโท		อาทิ		เยสนฺติ		ฉนฺทาทโย,	อคตโย.	(ฉนฺท	+	อาทิ)
	 	 ฉนฺโท	อ.ฉันทะ		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(อคตีนํ)	แห่งอคติ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(เต		อคตโย)	อ.อคติ	ท.	เหล่าน้ัน		ฉนฺทาทโย	ช่ือว่าฉนฺทาทิ,	ได้แก่อคติทั้งหลาย.	(มีฉันทาคติเป็นต้น)
 ๒. ฉนฺท�ทีนำ  วโส  ฉนฺท�ทิวโส. (ฉนฺท�ทิ + วส)
	 	 วโส	อ.สามารถ		ฉนฺทาทีนํ		(อคตีนํ)	แห่งอคติ	ท.	มีฉันทะเป็นต้น		ฉนฺทาทิวโส	ช่ือว่าฉนฺทาทิวส.	
(สามารถแห่งอคติมีฉันทาคติเป็นต้น)

มิจฺฉาคาโห

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มิจฺฉา		คาโห		มิจฺฉาคาโห.	(มิจฺฉา	+	คาห)
	 คาโห	อ.การถือเอา		มิจฺฉา	ผิด		มิจฺฉาคาโห	ช่ือว่ามิจฺฉาคาห.	(การถือเอาผิด)
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ภณฺฑนาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ภณฺฑนำ  อ�ทิ  เยสำ  ต�นิ  ภณฺฑน�ทีนิ,  ก�รณ�นิ. (ภณฺฑน + อ�ทิ)
	 ภณฺฑนํ	อ.ความแตกร้าว		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(การณานํ)	แห่งเหตุ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ตานิ		 
(การณานิ)	อ.เหตุ	ท.	เหล่าน้ัน		ภณฺฑนาทีนิ	ช่ือว่าภณฺฑนาทิ,	ได้แก่เหตุทั้งหลาย.	(มีความแตกร้าวเป็นต้น)

ปณฺฑิตปุริสา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปณฺฑิตา		จ		เต		ปุริสา		จาติ		ปณฺฑิตปุริสา.	(ปณฺฑิต	+	ปุริส)
	 ปณฺฑิตา		จ	อ.ผู้เป็นบัณฑิต	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้เป็นบัณฑิต	ท.	เหล่าน้ัน		ปุริสา		จ	เป็นบุรุษด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		ปณฺฑิตปุริสา	ช่ือว่าปณฺฑิตปุริส.	(บุรุษผู้เป็นบัณฑิต)

อโยนิโส

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 น  โยนิโส  อโยนิโส. (น + โยนิโส) 
	 โยนิโส	โดยอุบายอันแยบคาย		น	หามิได้		อโยนิโส	ช่ือว่าอโยนิโส.	(โดยอุบายอันไม่แยบคาย)

กลหสงฺขาตา

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กลโห		อิติ		สงฺขาตา		กลหสงฺขาตา,		เมธคา.	(กลห	+	สงฺขาต)
	 (เมธคา)	อ.หมายม่ัน	ท.		(ปณฺฑิเตน)		สงฺขาตา	อัน-	อันบัณฑิต	-กล่าวแล้ว		กลโห		อิติ	ว่าความ
ทะเลาะ		กลหสงฺขาตา	ช่ือว่ากลหสงฺขาต,	ได้แก่ความหมายม่ันทั้งหลาย.	(กล่าวคือความทะเลาะ)

สมฺปตฺตภิกฺขู

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมฺปตฺตา		จ		เต		ภิกฺขู		จาติ		สมฺปตฺตภิกฺขู.	(สมฺปตฺต	+	ภิกฺขุ)
	 สมฺปตฺตา		จ	อ.ผู้ถึงพร้อมแล้ว	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้ถึงพร้อมแล้ว	ท.	เหล่าน้ัน		ภิกฺขู		จ	เป็นภิกษุด้วย		
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อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สมฺปตฺตภิกฺขู	ช่ือว่าสมฺปตฺตภิกฺขุ.	(ภิกษุผู้ถึงพร้อมแล้ว)

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.	 เหล่าน้ัน		โสตาปตฺติผลาทีนิ	 ช่ือว่าโสตาปตฺติผลาทิ,	
ได้แก่อริยผลทั้งหลาย.	(มีโสดาปัตติผลเป็นต้น)





๖. จุลฺลกำลมหำกำลวตฺถุ [๖] 
จลฺุลกาลมหากาลวตฺถุ  (มยา  วจฺุจเต) ฯ

จลฺุลกาลมหากาลวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่พระจลุกาลและพระมหากาล  
(มยา) อนัขา้พเจา้ (พระพทุธโฆสะ)  วจุจฺเต จะกลา่ว ฯ

จลฺุลกาลมหากาลวตฺถุ วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก  
มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๖. เรื่องพระจุลกำลและพระมหำกำล

๑. “สุภานุปสฺสึ  วิหรนฺตนฺติ  อิมำ  ธมฺมเทสนำ  สตฺถ�  เสตพฺยนครำ  อุปนิสฺส�ย  สีสป�วเน  
วิหรนฺโต  จุลฺลก�ลมห�ก�เล  อ�รพฺภ  กเถสิ ฯ

 สตฺถ�  เสตพฺยนครำ  อุปนิสฺส�ย  สีสป�วเน  วิหรนฺโต  จุลฺลก�ลมห�ก�เล  อ�รพฺภ   
“สุภานุปสฺสึ  วิหรนฺตนฺติ  อิมำ  ธมฺมเทสนำ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศ�สด�  อุปนิสฺสาย ทรงเข้�ไปอ�ศัยแล้ว  เสตพฺยนครํ ซ่ึงนครช่ือว่� 
เสตัพยะ  วิหรนฺโต เม่ือประทับ  สีสปาวเน ในป่�แห่งไม้สีเสียด  อารพฺภ ทรงปร�รภ   
จุลฺลกาลมหากาเล ซ่ึงพระจุลก�ลและพระมห�ก�ล ท.  กเถสิ ตรัสแล้ว  อิมํ   
ธมฺมเทสนํ ซ่ึงพระธรรมเทศน�น้ี  “สุภานุปสฺสึ  วิหรนฺตนฺติ ว่� “สุภ�นุปสฺสึ  วิหรนฺตำ” 
ดังน้ีเป็นต้น ฯ

 พระศ�สด�เม่ือทรงเข้�อ�ศัยเสตัพยะนครประทับอยู่ในสีสป�วัน ทรงปร�รภพระจุล
ก�ลและพระมห�ก�ละ ตรัสพระธรรมเทศน�น้ีว่� “สุภานุปสฺสึ  วิหรนฺตํ” ดังน้ีเป็นต้น 

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน กเถสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “สุภ�นุปสฺสึ  วิหรนฺตำ” สรูปะใน  
อิติๆ ศัพท์ อ�ทยัตถะใน อิมำ  ธมฺมเทสนำ  อิมำ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนำๆ อวุตตกัมมะ 
ใน กเถสิ  เสตพฺยนครำ อวุตตกัมมะใน อุปนิสฺส�ยๆ สม�นก�ลกิริย�ใน วิหรนฺโต   
สีสป�วเน วิสย�ธ�ระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ สตฺถ�  จุลฺลก�ลมห�ก�เล  
อวุตตกัมมะใน อ�รพฺภๆ สม�นก�ลกิริย�ใน กเถสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒. เสตพฺยนครว�สิโน  หิ  “จุลฺลก�โล  มชฺฌิมก�โล  มห�ก�โล  จ�ติ  ตโย  ภ�ตโร   
กุฏุมฺพิก� ฯ 

 เสตพฺยนครว�สิโน  หิ  “จุลฺลก�โล  มชฺฌิมก�โล  มห�ก�โล  จ�ติ  ตโย  ภ�ตโร  กุฏุมฺพิก�   
(อเหสุำ) ฯ

 หิ ดังจะกล่�วโดยพิสด�ร  กุฏุมฺพิกา อ.กุฎุมพี ท.  ภาตโร ผู้เป็นพ่ีน้องกัน  ตโย ๓   
อิติ คือ  “จุลฺลกาโล  จ อ.จุลก�ลด้วย  มชฺฌิมกาโล  จ อ.มัชฌิมก�ลด้วย  มหากาโล  
จ อ.มห�ก�ลด้วย”  เสตพฺยนครวาสิโน เป็นผู้อยู่ในนครช่ือว่�เสตัพยะโดยปกติ  
(อเหสุํ) ได้เป็นแล้ว ฯ

 คว�มพิสด�รว่� ได้มีกุฎุมพี ๓ พ่ีน้อง คือ จุลก�ล มัชฌิมก�ล และมห�ก�ล เป็นช�ว
เมืองเสตัพยะ

 หิศัพท์ วิตถ�รโชตกะ  “จุลฺลก�โล ก็ดี  มชฺฌิมก�โล ก็ดี  มห�ก�โล ก็ดี ลิงคัตถะ   
จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ จุลฺลก�โล  มชฺฌิมก�โล และ มห�ก�โล”  อิติศัพท์ สรูปะ
ใน ตโย  ภ�ตโร  กุฏุมฺพิก�  ตโย ก็ดี  ภ�ตโร ก็ดี วิเสสนะของ กุฏุมฺพิก�ๆ สุทธกัตต�
ใน อเหสุำๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เสตพฺยนครว�สิโน วิกติกัตต�ใน อเหสุำ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓. เตสุ   เชฏฺ�กนิฏฺ��  ทิส�สุ  วิจริตฺว�  ป�ฺจหิ  สกฏสเตหิ  ภณฺฑำ  อ�หรนฺติ ฯ

 เตสุ   (ตีสุ  กุฏุมฺพิเกสุ)  เชฏฺ�กนิฏฺ��  (กุฏุมฺพิก�)  ทิส�สุ  วิจริตฺว�  ป�ฺจหิ  สกฏสเตหิ  ภณฺฑำ  
อ�หรนฺติ ฯ

 เตสุ   (ตีสุ  กุฏุมฺพิเกสุ)  เชฏฺกนิฏฺา  (กุฏุมฺพิกา) อ.- ในกุฎุมพี ท. ส�ม เหล่�น้ัน
หน� -กุฎุมพี ท. ผู้เจริญที่สุดและผู้น้อยที่สุด  วิจริตฺวา เที่ยวไปแล้ว  ทิสาสุ ในทิศ ท.   
อาหรนฺติ ย่อมนำ�ม�  ภณฺฑํ ซ่ึงสิ่งของ  สกฏสเตหิ ด้วยร้อยแห่งเกวียน  ปญฺจหิ  
ห้� ฯ

 ในบรรด�กุฎุมพี ๓ คนเหล่�น้ัน พ่ีช�ยคนโตและน้องช�ยคนเล็ก เที่ยวไปในทิศทั้ง
หล�ย  ใช้เกวียน ๕๐๐ เล่มบรรทุกสิ่งของม�
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 เตสุ ก็ดี  ตีสุ ก็ดี วิเสสนะของ กุฏุมฺพิเกสุๆ นิทธ�รณะใน เชฏฺ�กนิฏฺ��  กุฏุมฺพิก�   
เชฏฺ�กนิฏฺ�� วิเสสนะของ กุฏุมฺพิก�ๆ นิทธ�รณียะและสุทธกัตต�ใน อ�หรนฺติๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ทิส�สุ วิสย�ธ�ระใน วิจริตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�หรนฺติ  
ป�ฺจหิ วิเสสนะของ สกฏสเตหิๆ กรณะใน อ�หรนฺติ  ภณฺฑำ อวุตตกัมมะใน อ�หรนฺติ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔.   มชฺฌิมก�โล  อ�ภตำ  วิกฺกีณ�ติ ฯ 

 มชฺฌิมก�โล  (ภ�ตเรหิ)  อ�ภตำ  (ภณฺฑำ)  วิกฺกีณ�ติ ฯ

 มชฺฌิมกาโล อ.กุฎุมพีช่ือว่�มัชฌิมก�ล  วิกฺกีณาติ ย่อมข�ย  (ภณฺฑํ) ซ่ึงสิ่งของ  
(ภาตเรหิ)  อาภตํ อัน- อันพ่ีน้องช�ย ท. -นำ�ม�แล้ว ฯ

 มัชฌิมก�ล ย่อมข�ยสิ่งของที่พ่ีช�ยคนโตและน้องช�ยคนเล็กนำ�ม�

 มชฺฌิมก�โล สุทธกัตต�ใน วิกฺกีณ�ติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ภ�ตเรหิ อนภิหิตกัตต�
ใน อ�ภตำๆ วิเสสนะของ ภณฺฑำๆ อวุตตกัมมะใน วิกฺกีณ�ติ ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕. อเถกสฺมึ  สมเย  เต  อุโภปิ  ภ�ตโร  ป�ฺจหิ  สกฏสเตหิ  น�น�ภณฺฑำ  คเหตฺว�   

ส�วตฺถึ  คนฺตฺว�  ส�วตฺถิย�  จ  เชตวนสฺส  จ  อนฺตเร  สกฏ�นิ  โมจยึสุ ฯ  

 อถ คร้ังน้ัน  เอกสฺมึ  สมเย ในสมัยหน่ึง  ภาตโร อ.พ่ีน้องช�ย ท.  อุโภปิ แม้ทั้งสอง  
เต เหล่�น้ัน  คเหตฺวา ถือเอ�แล้ว  นานาภณฺฑํ ซ่ึงสิ่งของต่�งๆ  สกฏสเตหิ ด้วย
ร้อยแห่งเกวียน ท.  ปญฺจหิ ห้�  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สาวตฺถึ สู่เมืองส�วัตถี  โมจยึสุ แก้
แล้ว  สกฏานิ ซ่ึงเกวียน ท.  อนฺตเร ในระหว่�ง  สาวตฺถิยา  จ แห่งเมืองส�วัตถีด้วย   
เชตวนสฺส  จ แห่งพระเชตวันด้วย ฯ

 คร้ังน้ัน ในสมัยหน่ึง พ่ีน้องช�ยแม้ทั้งสองเหล่�น้ันใช้เกวียน ๕๐๐ เล่มบรรทุกสิ่งของ
ต่�งๆ ไปเมืองส�วัตถี แก้เกวียนทั้งหล�ยในระหว่�งเมืองส�วัตถีกับวัดพระเชตวัน 
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 อถ ก�ลสัตตมี  เอกสฺมึ วิเสสนะของ สมเยๆ ก�ลสัตตมีใน โมจยึสุ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ 
เข้�กับ อุโภ  เต ก็ดี  อุโภ ก็ดี วิเสสนะของ ภ�ตโรๆ สุทธกัตต�ใน โมจยึสุๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  ป�ฺจหิ วิเสสนะของ สกฏสเตหิๆ กรณะใน คเหตฺว�  น�น�ภณฺฑำ  
อวุตตกัมมะใน คเหตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คนฺตฺว�  ส�วตฺถึ สัมป�ปุณียกัมมะใน 
คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน โมจยึสุ  ส�วตฺถิย� ก็ดี  เชตวนสฺส ก็ดี ส�มีสัมพันธะใน 
อนฺตเร  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ ส�วตฺถิย� และเชตวนสฺส  อนฺตเร อ�ธ�ระ 
ใน โมจยึสุ  สกฏ�นิ อวุตตกัมมะใน โมจยึสุ ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖. เตสุ  มห�ก�โล  ส�ยณฺหสมเย  ม�ล�คนฺธ�ทิหตฺเถ  ส�วตฺถีว�สิโน  อริยส�วเก   

ธมฺมสฺสวน�ย  คจฺฉนฺเต  ทิสฺว�  “กุหึ  อิเม  คจฺฉนฺตีติ  ปุจฺฉิตฺว�  ตมตฺถำ  สุตฺว�  “อหำปิ  
คมิสฺส�มีติ  จินฺเตตฺว�  กนิฏฺ�ำ  อ�มนฺเตตฺว�  “ต�ต  สกเฏสุ  อปฺปมตฺโต  โหหิ,  อหำปิ  
ธมฺมำ  โสตุำ  คมิสฺส�มีติ  วตฺว�  คนฺตฺว�  ตถ�คตำ  วนฺทิตฺว�  ปริสปริยนฺเต  นิสีทิ ฯ  

 เตสุ  (ทฺวีสุ  กุฏุมฺพิเกสุ)  มห�ก�โล  ส�ยณฺหสมเย  ม�ล�คนฺธ�ทิหตฺเถ  ส�วตฺถีว�สิโน   
อริยส�วเก  ธมฺมสฺสวน�ย  คจฺฉนฺเต  ทิสฺว�  “กุหึ  (��เน)  อิเม  (ชน�)  คจฺฉนฺตีติ  ปุจฺฉิตฺว�   
ตำ  อตฺถำ  สุตฺว�  “อหำปิ  คมิสฺส�มีติ  จินฺเตตฺว�  กนิฏฺ�ำ  อ�มนฺเตตฺว�  “ต�ต  (ตฺวำ)  สกเฏสุ   
อปฺปมตฺโต  โหหิ,  อหำปิ  ธมฺมำ  โสตุำ  คมิสฺส�มีติ  วตฺว�  คนฺตฺว�  ตถ�คตำ  วนฺทิตฺว�  ปริส- 
ปริยนฺเต  นิสีทิ ฯ

 เตสุ  (ทฺวีสุ  กุฏุมฺพิเกสุ)  มหากาโล อ.- ในกุฎุมพี ท. สอง เหล่�น้ันหน� -กุฎุมพีช่ือ
ว่�มห�ก�ล  ทิสฺวา เห็นแล้ว  อริยสาวเก ซ่ึงอริยส�วก ท.  สาวตฺถีวาสิโน ผู้อยู่ใน
เมืองส�วัตถีโดยปกติ  มาลาคนฺธาทิหตฺเถ ผู้มีวัตถุมีระเบียบและของหอมเป็นต้นใน
มือ  คจฺฉนฺเต ผู้ไปอยู่  ธมฺมสฺสวนาย เพ่ืออันฟังซ่ึงธรรม  สายณฺหสมเย ในสมัยเป็น
ที่สิ้นไปแห่งวัน  ปุจฺฉิตฺวา ถ�มแล้ว  อิติ ว่�  “อิเม  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่�น้ี  คจฺฉนฺติ  
จะไป  กุหึ  าเน ในที่ไหน?”  อิติ ดังน้ี  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  อตฺถํ ซ่ึงเน้ือคว�มน้ัน   
จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่�  “อหํปิ แม้ อ.เร�  คมิสฺสาม ิจักไป”  อิติ ดังน้ี  อามนฺเตตฺวา  
เรียกม�แล้ว  กนิฏฺํ ซ่ึงน้องช�ยผู้น้อยที่สุด  วตฺวา กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “ตาต แน่ะพ่อ  
(ตฺวํ) อ.เธอ  อปฺปมตฺโต เป็นผู้ไม่ประม�ทแล้ว  สกเฏสุ ในเกวียน ท.  โหหิ จงเป็น,  
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อหํปิ แม้ อ.เร�  คมิสฺสาม ิจักไป  โสตุํ เพ่ืออันฟัง  ธมฺม ํซ่ึงธรรม”  อิติ ดังน้ี  คนฺตฺวา  
ไปแล้ว  วนฺทิตฺวา ถว�ยบังคมแล้ว  ตถาคตํ ซ่ึงพระตถ�คต  นิสีทิ น่ังแล้ว  ปริส- 
ปริยนฺเต ในที่สุดรอบแห่งบริษัท ฯ 

 ในบรรด�กุฎุมพีทั้งสองคนเหล่�น้ัน มห�ก�ลเห็นพวกอริยส�วกช�วเมืองส�วัตถี ถือ
พวงม�ลัยและของหอมเป็นต้นกำ�ลังเดินท�งไปเพ่ือฟังธรรมในเวล�เย็น จึงถ�มว่� 
“พวกคนเหล่�น้ีกำ�ลังจะไปไหนกัน” ฟังข้อคว�มน้ันแล้ว ก็คิดว่� “แม้เร� ก็จักไปบ้�ง” 
แล้วเรียกน้องช�ยม� กล่�วว่� “พ่อคุณ เธอจงไม่ประม�ทในเกวียนทั้งหล�ย, แม้เร�ก็
จักไปเพ่ือฟังธรรม” ดังน้ีแล้ว ก็ไป ถว�ยบังคมพระตถ�คต น่ังอยู่ท้�ยบริษัท

 เตสุ ก็ดี  ทฺวีสุ ก็ดี วิเสสนะของ กุฏุมฺพิเกสุๆ นิทธ�รณะใน มห�ก�โลๆ นิทธ�รณียะ
และสุทธกัตต�ใน นิสีทิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ส�ยณฺหสมเย ก�ลสัตตมีใน ทิสฺว�  
ม�ล�คนฺธ�ทิหตฺเถ ก็ดี  ส�วตฺถีว�สิโน ก็ดี วิเสสนะของ อริยส�วเกๆ อวุตตกัมมะ 
ใน ทิสฺว�  ธมฺมสฺสวน�ย สัมปท�นใน คจฺฉนฺเตๆ วิเสสนะของ อริยส�วเก  ทิสฺว�  
ปุพพก�ลกิริย�ใน ปุจฺฉิตฺว�  “อิเม วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน คจฺฉนฺติๆ  
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กุหึ วิเสสนะของ ��เนๆ วิสย�ธ�ระใน คจฺฉนฺติ”  อิติศัพท์  
อ�ก�ระใน ปุจฺฉิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน สุตฺว�  ตำ วิเสสนะของ อตฺถำๆ อวุตตกัมมะใน 
สุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน จินฺเตตฺว�  “อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ อหำๆ สุทธกัตต� 
ใน คมิสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ล-
กิริย�ใน อ�มนฺเตตฺว�  กนิฏฺ�ำ อวุตตกัมมะใน อ�มนฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วตฺว�  
“ต�ต อ�ลปนะ  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน โหหิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สกเฏสุ วิสย�ธ�ระใน  
อปฺปมตฺโตๆ วิกติกัตต�ใน โหหิ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ อหำๆ สุทธกัตต�ใน  
คมิสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ธมฺมำ อวุตตกัมมะใน โสตุำๆ ตุมัตถสัมปท�นใน  
คมิสฺส�มิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน วตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน 
วนฺทิตฺว�  ตถ�คตำ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิสีทิ  ปริสปริยนฺเต  
วิสย�ธ�ระใน นิสีทิ ฯ     

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๗. สตฺถ�  ตำทิวสำ  ตสฺส  อชฺฌ�สเยน  อนุปุพฺพีกถำ  กเถนฺโต  ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺต�ทิวเสน  
อเนกปริย�เยน  ก�ม�นำ  อ�ทีนวำ  โอก�รำ  สงฺกิเลส�ฺจ  กเถสิ ฯ 

 สตฺถ�  ตำทิวสำ  ตสฺส  (กุฏุมฺพิกสฺส)  อชฺฌ�สเยน  อนุปุพฺพีกถำ  กเถนฺโต  ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺต�ทิวเสน  
อเนกปริย�เยน  ก�ม�นำ  อ�ทีนวำ  (จ)  โอก�รำ  (จ)  สงฺกิเลสำ  จ  กเถสิ ฯ 

 สตฺถา อ.พระศ�สด�  กเถนฺโต เม่ือตรัส  อนุปุพฺพีกถํ ซ่ึงว�จ�เป็นเคร่ืองกล่�วโดย
ลำ�ดับ  อชฺฌาสเยน ต�มอัธย�ศัย  ตสฺส  (กุฏุมฺพิกสฺส) แห่งกุฎุมพีน้ัน  ตํทิวสํ ใน
วันน้ัน  กเถสิ ตรัสแล้ว  อาทีนวํ  (จ) ซ่ึงโทษด้วย  โอการํ  (จ) ซ่ึงก�รกระทำ�ตำ่�ด้วย   
สงฺกิเลสํ  จ ซ่ึงคว�มเศร้�หมองด้วย  กามานํ แห่งก�ม ท.  อเนกปริยาเยน โดย
อเนกปริย�ย  ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตาทิวเสน ด้วยส�ม�รถแห่งพระสูตรมีทุกขขันธสูตร 
เป็นต้น ฯ

 พระศ�สด� เม่ือจะทรงตรัสอนุปุพพีกถ� ต�มอัธย�ศัยของกุฎุมพีน้ันในวันน้ัน ตรัส
โทษ คว�มตำ่�ช้� และคว�มเศร้�หมองของก�มทั้งหล�ยโดยอเนกปริย�ย ด้วยส�ม�รถ
พระสูตรมีทุกขขันธสูตรเป็นต้น

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน กเถสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตำทิวสำ ทุติย�ก�ลสัตตมีใน กเถนฺโต   
ตสฺส วิเสสนะของ กุฏุมฺพิกสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อชฺฌ�สเยนๆ กรณะใน กเถนฺโต   
อนุปุพฺพีกถำ อวุตตกัมมะใน กเถนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ สตฺถ�  ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺต�ทิ- 
วเสน ตติย�วิเสสนะใน กเถสิ  อเนกปริย�เยน ตติย�วิเสสนะใน กเถสิ  ก�ม�นำ  
ส�มีสัมพันธะใน อ�ทีนวำ  โอก�รำ และ สงฺกิเลสำ  อ�ทีนวำ ก็ดี  โอก�รำ ก็ดี  สงฺกิเลสำ ก็ดี 
อวุตตกัมมะใน กเถสิ  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ อ�ทีนวำ  โอก�รำ และ สงฺกิเลสำ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๘. ตำ  สุตฺว�  มห�ก�โล  “สพฺพำ  กิร  ปห�ย  คนฺตพฺพำ,  ปรโลกำ  คจฺฉนฺตำ  เนว  โภค�   

น  ��ตโย  อนุคจฺฉนฺติ,  กึ  เม  ฆร�ว�เสน,  ปพฺพชิสฺส�มีติ  จินฺเตตฺว�,  มห�ชเน   
วนฺทิตฺว�  ปกฺกนฺเต,  สตฺถ�รำ  ปพฺพชฺชำ  ย�จิตฺว�,  สตฺถ�ร�  “นตฺถิ  เต  โกจิ   
อปโลเกตพฺโพติ  วุตฺเต,  “กนิฏฺโ�  เม  อตฺถิ  ภนฺเตติ  วตฺว�,  “เตนหิ  อปโลเกหิ  นนฺติ   
วุตฺเต,  “ส�ธุ  ภนฺเตติ  อ�คนฺตฺว�  กนิฏฺ�ำ  เอตทโวจ  “ต�ต  อิมำ  สพฺพำ  ส�ปเตยฺยำ   
ปฏิปชฺช�ติ ฯ 
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 ตำ  (วจนำ)  สุตฺว�  มห�ก�โล  “(ปุคฺคเลน)  สพฺพำ  กิร  (วตฺถุำ)  ปห�ย  คนฺตพฺพำ,  (ปุคฺคลำ)  ปรโลกำ  
คจฺฉนฺตำ  เนว  โภค�  (อนุคจฺฉนฺติ)  น  ��ตโย  อนุคจฺฉนฺติ,  กึ  (ปโยชนำ)  เม  ฆร�ว�เสน,  (อหำ)  
ปพฺพชิสฺส�มีติ  จินฺเตตฺว�,  มห�ชเน  วนฺทิตฺว�  ปกฺกนฺเต,  สตฺถ�รำ  ปพฺพชฺชำ  ย�จิตฺว�,  สตฺถ�ร�   
“นตฺถิ  เต  โกจิ  อปโลเกตพฺโพติ  (วจเน)  วุตฺเต,  “กนิฏฺโ�  เม  อตฺถิ  ภนฺเตติ  วตฺว�,  “เตนหิ   
(ตฺวำ)  อปโลเกหิ  นำ  (กนิฏฺ�ำ)”  อิติ  (วจเน  สตฺถ�ร�)  วุตฺเต,  “ส�ธุ  ภนฺเตติ  (สมฺปฏิจฉิตฺว�)   
อ�คนฺตฺว�  กนิฏฺ�ำ  เอตำ  (วจนำ)  อโวจ  “ต�ต  (ตฺวำ)  อิมำ  สพฺพำ  ส�ปเตยฺยำ  ปฏิปชฺช”  อิติ ฯ

 มหากาโล อ.กุฎุมพีมห�ก�ล  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซ่ึงพระดำ�รัสน้ัน  จินฺเตตฺวา 
คิดแล้ว  อิติ ว่�  “กิร ได้ยินว่�  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ปหาย ละแล้ว  สพฺพํ  (วตฺถํุ) 
ซ่ึงวัตถุทั้งปวง  คนฺตพฺพํ พึงไป,  โภคา อ.โภคะ ท.  น  เอว  อนุคจฺฉนฺติ ย่อมไม่ไป
ต�มน่ันเทียว  ญาตโย อ.ญ�ติ ท.  น  อนุคจฺฉนฺติ ย่อมไม่ไปต�ม  (ปุคฺคลํ) ซ่ึงบุคคล  
คจฺฉนฺตํ ผู้ไปอยู่  ปรโลกํ สู่โลกอื่น,  กึ  ปโยชนํ อ.ประโยชน์อะไร  ฆราวาเสน ด้วย
ก�รอยู่ในเรือน  เม แก่เร�,  (อหํ) อ.เร�  ปพฺพชิสฺสาม ิจักบวช”  อิติ ดังน้ี,  มหาชเน 
คร้ันเม่ือมห�ชน  วนฺทิตฺวา ถว�ยบังคมแล้ว  ปกฺกนฺเต หลีกไปแล้ว,  ยาจิตฺวา ทูลขอ
แล้ว  ปพฺพชฺช ํซ่ึงก�รบวช  สตฺถารํ กะพระศ�สด�,  (วจเน) คร้ันเม่ือพระดำ�รัส  อิติ ว่�  
“โกจิ อ.ใครๆ  เต  อปโลเกตพฺโพ เป็นผู้อันเธอพึงอำ�ล�  นตฺถิ ย่อมไม่มีหรือ?”  อิติ  
ดังน้ี  สตฺถารา อันพระศ�สด�  วุตฺเต ตรัสแล้ว,  วตฺวา กร�บทูลแล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต  
ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ  กนิฏฺโ อ.น้องช�ยผู้น้อยที่สุด  เม ของข้�พระองค์  อตฺถิ มี
อยู่”  อิติ ดังน้ี,  (วจเน) คร้ันเม่ือพระดำ�รัส  อิติ ว่�  “เตนหิ ถ้�อย่�งน้ัน  (ตฺวํ) อ.เธอ  
อปโลเกหิ จงอำ�ล�  นํ  (กนิฏฺํ) ซ่ึงน้องช�ยผู้น้อยที่สุดน้ัน”  อิติ ดังน้ี  (สตฺถารา) อัน
พระศ�สด�  วุตฺเต ตรัสแล้ว,  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา) รับพร้อมแล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่
พระองค์ผู้เจริญ  สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังน้ี  อาคนฺตฺวา ม�แล้ว  อโวจ ได้กล่�วแล้ว  เอตํ  
(วจนํ) ซ่ึงคำ�น่ัน  กนิฏฺํ กะน้องช�ยผู้น้อยที่สุด  อิติ ว่�  “ตาต แน่ะพ่อ  (ตฺวํ) อ.เธอ  
ปฏิปชฺช จงปฏิบัติ  สาปเตยฺย ํซ่ึงสมบัติ  สพฺพ ํทั้งปวง  อิมํ น้ี”  อิติ ดังน้ี ฯ

 มห�ก�ลฟังพระดำ�รัสน้ันแล้ว ก็คิดว่� “ทร�บว่� บุคคลควรละทุกสิ่งไป, โภคะทั้ง
หล�ย ก็ไม่ไปต�มบุคคลผู้ไปอยู่สู่โลกอื่น ถึงพวกญ�ติก็ไม่ไปต�มบุคคลผู้ไปสู่โลกอื่น 
ประโยชน์อะไรด้วยก�รอยู่ครองเรือนแก่เร�, เร�จักบวช” ดังน้ี เม่ือมห�ชนพ�กันถว�ย
บังคมแล้วหลีกไป, ทูลขอก�รบวชกับพระศ�สด�, เม่ือพระศ�สด�ตรัสว่� “ใครๆ เป็นผู้
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ที่เธอควรบอกล� ไม่มีหรือ” จึงกร�บทูลว่� “น้องช�ยของข้�พระองค์มีอยู่ พระเจ้�ข้�” 
เม่ือพระศ�สด�ตรัสว่� “ถ้�เช่นน้ัน เธอจงบอกล�เข�เสีย” จึงรับว่� “ส�ธุ พระเจ้�ข้�” 
แล้วกลับม� ได้พูดคำ�น้ีกับน้องช�ยว่� “พ่อคุณ เธอจงดูแลสมบัติทั้งหมดน้ี”

 มห�ก�โล สุทธกัตต�ใน อโวจๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตำ วิเสสนะของ วจนำๆ อวุตต-
กัมมะใน สุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน จินฺเตตฺว�  “กิร อนุสสวนัตถะ  ปุคฺคเลน อนภิหิต- 
กัตต�ใน คนฺตพฺพำๆ กิตบทภ�วว�จก  สพฺพำ วิเสสนะของ วตฺถุำๆ อวุตตกัมมะใน  
ปห�ยๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คนฺตพฺพำ,  โภค� สุทธกัตต�ใน อนุคจฺฉนฺติๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  ปรโลกำ สัมป�ปุณียกัมมะใน คจฺฉนฺตำๆ วิเสสนะของ ปุคฺคลำๆ อวุตตกัมมะ 
ใน อนุคจฺฉนฺติ  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ นๆ ศัพท์ ปฏิเสธะใน อนุคจฺฉนฺติ,   
��ตโย   สุทธกัตต�ใน อนุคจฺฉนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน  
อนุคจฺฉนฺติ,  กึ วิเสสนะของ ปโยชนำๆ ลิงคัตถะ  เม สัมปท�นใน ปโยชนำ  ฆร�ว�เสน 
ตติย�วิเสสนะใน ปโยชนำ,  อหำ สุทธกัตต�ใน ปพฺพชิสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก”   
อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ย�จิตฺว�,  มห�ชเน ลักขณะใน  
ปกฺกนฺเตๆ ลักขณกิริย�  วนฺทิตฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน ปกฺกนฺเต,  สตฺถ�รำ อกถิตกัมมะ 
ใน ย�จิตฺว�  ปพฺพชฺชำ อวุตตกัมมะใน ย�จิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วตฺว�,  สตฺถ�ร�  
อนภิหิตกัตต�ใน วุตฺเต  “โกจิ สุทธกัตต�ใน นตฺถิๆ กิริย�บทกัตตุว�จก  เต  
อนภิหิตกัตต�ใน อปโลเกตพฺโพๆ วิกติกัตต�ใน นตฺถิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ 
ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริย�,  “ภนฺเต อ�ลปนะ  กนิฏฺโ� สุทธกัตต�ใน อตฺถิๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เม ส�มีสัมพันธะใน กนิฏฺโ�”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน วตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน สมฺปฏิจฺฉิตฺว�  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน อปโลเกหิๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นำ วิเสสนะของ กนิฏฺ�ำๆ อวุตตกัมมะใน อปโลเกหิ”  อิติศัพท์  
สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริย�  สตฺถ�ร� อนภิหิตกัตต�ใน วุตฺเต,  
“ภนฺเต อ�ลปนะ  ส�ธุ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน สมฺปฏิจฺฉิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�
ใน อ�คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อโวจ  กนิฏฺ�ำ อกถิตกัมมะใน อโวจ  เอตำ วิเสสนะของ 
วจนำๆ อวุตตกัมมะใน อโวจ  “ต�ต อ�ลปนะ  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน ปฏิปชฺชๆ อ�ขย�ตบท 
กัตตุว�จก  อิมำ ก็ดี  สพฺพำ ก็ดี วิเสสนะของ ส�ปเตยฺยำๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิปชฺช”  อิติ
ศัพท์ สรูปะใน เอตำ  วจนำ ฯ   

 ...............................................................................................................................
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๙. “ตุมฺเห  ปน  ภ�ติก�ติ ฯ  

 โส  (กนิฏฺโ�)  “ตุมฺเห  ปน  ภ�ติก�ติ  (อ�ห) ฯ

 โส  (กนิฏฺโ) อ.น้องช�ยผู้น้อยที่สุดน้ัน  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “ภาติก ข้�แต่พ่ี
ช�ย  ปน ก็  ตุมฺเห อ.ท่�นเล่�?”  อิติ ดังน้ี ฯ

 น้องช�ยน้ัน กล่�วว่� “พ่ีช�ย ก็ท่�นเล่�”

 โส วิเสสนะของ กนิฏฺโ�ๆ สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภ�ติก อ�ลปนะ  
ปนศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  ตุมฺเห ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๐. “อหำ  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิสฺส�มีติ ฯ

 (โส  กุฏุมฺพิโก)  “อหำ  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิสฺส�มีติ  (อ�ห) ฯ 

  (โส  กุฏุมฺพิโก) อ.กุฎุมพีน้ัน  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “อหํ อ.เร�  ปพฺพชิสฺสาม ิ 
จักบวช  สนฺติเก ในสำ�นัก  สตฺถุ ของพระศ�สด�”  อิติ ดังน้ี ฯ

 กุฎุมพีน้ันกล่�วว่� “เร�จักบวชในสำ�นักของพระศ�สด�”

 โส วิเสสนะของ กุฏุมฺพิโกๆ สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “อหำ สุทธกัตต� 
ใน ปพฺพชิสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สตฺถุ ส�มีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสย�ธ�ระ 
ใน ปพฺพชิสฺส�มิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๑. โส  ตำ  น�นปฺปก�เรหิ  ย�จิตฺว�  นิวตฺเตตุำ  อสกฺโกนฺโต  “ส�ธุ  ส�มิ  ยถ�ชฺฌ�สยำ   

กโรถ�ติ  อ�ห ฯ 

 โส  (กนิฏฺโ�)  ตำ  (กุฏุมฺพิกำ)  น�นปฺปก�เรหิ  ย�จิตฺว�  (กุฏุมฺพิกำ)  นิวตฺเตตุำ  อสกฺโกนฺโต  “ส�ธุ  
ส�มิ,  (ตุมฺเห)  ยถ�ชฺฌ�สยำ  กโรถ�ติ  อ�ห ฯ 

 โส  (กนิฏฺโ) อ.น้องช�ยผู้น้อยที่สุดน้ัน  ยาจิตฺวา อ้อนวอนแล้ว  ตํ  (กุฏุมฺพิกํ) ซ่ึง
กุฎุมพีน้ัน  นานปฺปกาเรหิ โดยประก�รต่�งๆ ท.  อสกฺโกนฺโต ไม่อ�จอยู่  (กุฏุมฺพิกํ)  
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นิวตฺเตตุ ํเพ่ืออัน- ยังกุฎุมพี -ให้กลับ  อาห กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “สามิ ข้�แต่น�ย  สาธุ 
อ.ดีละ,  (ตุมฺเห) อ.ท่�น  กโรถ จงกระทำ�  ยถาชฺฌาสยํ ต�มอัธย�ศัย”  อิติ ดังน้ี ฯ

 น้องช�ยน้ัน อ้อนวอนกุฎุมพีน้ันโดยประก�รต่�งๆ เม่ือไม่ส�ม�รถที่จะให้กุฎุมพีน้ัน
กลับใจได้ จึงกล่�วว่� “ดีแล้ว พ่ี ท่�นจงทำ�ต�มอัธย�ศัยเถิด”

 โส วิเสสนะของ กนิฏฺโ�ๆ สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตำ วิเสสนะ
ของ กุฏุมฺพิกำๆ อวุตตกัมมะใน ย�จิตฺว�  น�นปฺปก�เรหิ ตติย�วิเสสนะใน ย�จิตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน อสกฺโกนฺโต  กุฏุมฺพิกำ ก�ริตกัมมะใน นิวตฺเตตุำๆ ตุมัตถสัมปท�นใน 
อสกฺโกนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ กนิฏฺโ�  “ส�มิ อ�ลปนะ  ส�ธุ ลิงคัตถะ  ตุมฺเห สุทธ-
กัตต�ใน กโรถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ยถ�ชฺฌ�สยำ กิริย�วิเสสนะใน กโรถ”  อิติ
ศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๒. มห�ก�โล  คนฺตฺว�  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิ ฯ

 มหากาโล อ.กุฎุมพีช่ือว่�มห�ก�ล  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ปพฺพช ิบวชแล้ว  สนฺติเก ใน
สำ�นัก  สตฺถุ ของพระศ�สด� ฯ

 มห�ก�ลไป แล้วบวชในสำ�นักพระศ�สด�

 มห�ก�โล สุทธกัตต�ใน ปพฺพชิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  คนฺตฺว� ปุพพก�ลกิิริย�ใน 
ปพฺพชิ  สตฺถุ ส�มีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสย�ธ�ระใน ปพฺพชิ ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๓. “อหำ  ภ�ติกำ  คเหตฺว� ว  อุปฺปพฺพชิสฺส�มีติ  จุลฺลก�โลปิ  ปพฺพชิ ฯ

 “อหำ  ภ�ติกำ  คเหตฺว� ว  อุปฺปพฺพชิสฺส�มีติ  (จินฺเตตฺว�)  จุลฺลก�โลปิ  ปพฺพชิ ฯ

 จุลฺลกาโลปิ แม้ อ.กุฎุมพีช่ือว่�จุลก�ล  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่�  “อหํ อ.เร�   
คเหตฺวาว พ�เอ�แล้วเทียว  ภาติกํ ซ่ึงพ่ีช�ย  อุปฺปพฺพชิสฺสาม ิ จักสึก”  อิติ ดังน้ี  
ปพฺพช ิบวชแล้ว ฯ
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 แม้จุลก�ล คิดว่� “เร�จักพ�เอ�พ่ีช�ยน่ันแหละสึก” จึงบวช

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ จุลฺลก�โลๆ สุทธกัตต�ใน ปพฺพชิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก   
“อหำ สุทธกัตต�ใน อุปฺปพฺพชิสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ภ�ติกำ อวุตตกัมมะใน  
คเหตฺว�  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ คเหตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อุปฺปพฺพชิสฺส�มิ”   
อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปพฺพชิ ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๔. อปรภ�เค  มห�ก�โล  อุปสมฺปทำ  ลภิตฺว�  สตฺถ�รำ  อุปสงฺกมิตฺว�  ส�สเน  ธุร�นิ   

ปุจฺฉิตฺว�,  สตฺถ�ร�  ทฺวีสุ  ธุเรสุ  กถิเตสุ,  “อหำ  ภนฺเต  มหลฺลกก�เล  ปพฺพชิตตฺต�   
คนฺถธุรำ  ปูเรตุำ  น  สกฺขิสฺส�มิ,  วิปสฺสน�ธุรำ  ปน  ปูเรสฺส�มีติ  ย�ว  อรหตฺต�   
โสส�นิกธุตงฺคำ  กถ�เปตฺว�,  ป�มย�ม�ติกฺกเม  สพฺเพสุ  นิทฺทำ  โอกฺกนฺเตสุ,  สุส�นำ  
คนฺตฺว�,  ปจฺจูสก�เล  สพฺเพสุ  อนุฏฺ�ิเตสุเยว,  วิห�รำ  อ�คจฺฉติ ฯ

 อปรภ�เค  มห�ก�โล  อุปสมฺปทำ  ลภิตฺว�  สตฺถ�รำ  อุปสงฺกมิตฺว�  ส�สเน  ธุร�นิ  ปุจฺฉิตฺว�,   
สตฺถ�ร�  ทฺวีสุ  ธุเรสุ  กถิเตสุ,  “อหำ  ภนฺเต  (มยฺหำ  มยฺหำ)  มหลฺลกก�เล  ปพฺพชิตตฺต�   
คนฺถธุรำ  ปูเรตุำ  น  สกฺขิสฺส�มิ,  (อหำ)  วิปสฺสน�ธุรำ  ปน  ปูเรสฺส�มีติ  (วตฺว�  สตฺถ�รำ)  ย�ว  อรหตฺต�   
โสส�นิกธุตงฺคำ  กถ�เปตฺว�,  ป�มย�ม�ติกฺกเม  สพฺเพสุ  (ชเนสุ)  นิทฺทำ  โอกฺกนฺเตสุ,  สุส�นำ   
คนฺตฺว�,  ปจฺจูสก�เล  สพฺเพสุ  (ชเนสุ)  อนุฏฺ�ิเตสุเยว,  วิห�รำ  อ�คจฺฉติ ฯ

 อปรภาเค ในก�ลอันเป็นส่วนอื่นอีก  มหากาโล อ.มห�ก�ล  ลภิตฺวา ได้แล้ว   
อุปสมฺปทํ ซ่ึงก�รอุปสมบท  อุปสงฺกมิตฺวา เข้�ไปเฝ้�แล้ว  สตฺถารํ ซ่ึงพระศ�สด�  
ปุจฺฉิตฺวา ทูลถ�มแล้ว  ธุรานิ ซ่ึงธุระ ท.  สาสเน ในพระศ�สน�,  ธุเรสุ คร้ันเม่ือธุระ 
ท.  ทฺวีสุ สอง  สตฺถารา อันพระศ�สด�  กถิเตสุ ตรัสบอกแล้ว,  (วตฺวา) กร�บทูล
แล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ  อหํ อ.ข้�พระองค์  น  สกฺขิสฺสามิ จัก
ไม่อ�จ  คนฺถธุรํ  ปูเรตุํ เพ่ืออัน- ยังคันถธุระ - ให้เต็ม  (มยฺหํ  มยฺหํ)  มหลฺลกกาเล   
ปพฺพชิตตฺตา เพร�ะคว�มที่- แห่งข้�พระองค์ -เป็นผู้บวชแล้ว ในก�ล- แห่งข้�พระองค์ 
-เป็นคนแก่,  ปน แต่ว่�  อหํ อ.ข้�พระองค์  วิปสฺสนาธุรํ ยังวิปัสสน�ธุระ  ปูเรสฺสามิ 
จักให้เต็ม”  อิติ ดังน้ี  (สตฺถารํ) ยังพระศ�สด�  กถาเปตฺวา ให้ตรัสบอกแล้ว  โสสานิก- 
ธุตงฺคํ ซ่ึงธุดงค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ในป่�ช้�เป็นปกติ  ยาว เพียงใด  อรหตฺตา แต่
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คว�มเป็นแห่งพระอรหันต์,  (ชเนสุ) คร้ันเม่ือชน ท.  สพฺเพส ุทั้งปวง  โอกฺกนฺเตสุ  
ก้�วลงแล้ว  นิทฺทํ สู่คว�มหลับ  ปมยามาติกฺกเม ในก�ลเป็นที่ก้�วล่วงซ่ึงย�มที่
หน่ึง,  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สุสานํ สู่ป่�ช้�,  (ชเนสุ) คร้ันเม่ือชน ท.  สพฺเพส ุทั้งปวง   
อนุฏฺิเตสุ  เอว ไม่ลุกข้ึนแล้วน่ันเทียว  ปจฺจูสกาเล ในก�ลเป็นที่ขจัดเสียเฉพ�ะซ่ึง
มืด,  อาคจฺฉติ ย่อมม�  วิหารํ สู่วิห�ร ฯ

 ในก�ลต่อม� มห�ก�ลได้อุปสมบท เข้�ไปเฝ้�พระศ�สด� ทูลถ�มธุระทั้งหล�ยในพระ
ศ�สน�, เม่ือพระศ�สด�ตรัสบอกธุระ ๒ อย่�ง, ก็กร�บทูลว่� “ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ ข้�
พระองค์จักไม่ส�ม�รถเพ่ือจะทำ�คันถธุระให้เต็มได้ เพร�ะบวชตอนแก่ แต่จักบำ�เพ็ญ
วิปัสสน�ธุระ” ดังน้ี แล้วทูลขอให้พระศ�สด�ตรัสบอกโสส�นิกธุดงค์ จนถึงพระอรหัต, 
เม่ือชนทั้งหมดก้�วสู่คว�มหลับในก�ลก้�วล่วงปฐมย�ม, ไปสู่ป่�ช้�, เม่ือชนทั้งหมด 
ยังไม่ลุกข้ึนน่ันแหละในเวล�ใกล้สว่�ง, ก็กลับม�ยังวิห�ร

 อปรภ�เค ก�ลสัตตมีใน อ�คจฺฉติ  มห�ก�โล สุทธกัตต�ใน อ�คจฺฉติๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  อุปสมฺปทำ อวุตตกัมมะใน ลภิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อุปสงฺกมิตฺว�   
สตฺถ�รำ อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปุจฺฉิตฺว�  ส�สเน ภินน�ธ�ระ 
ใน ธุร�นิๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วตฺว�,  สตฺถ�ร� อนภิหิต- 
กัตต�ใน กถิเตสุ  ทฺวีสุ วิเสสนะของ ธุเรสุๆ ลักขณะใน กถิเตสุๆ ลักขณกิริย�,  “ภนฺเต  
อ�ลปนะ  อหำ สุทธกัตต�ใน สกฺขิสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มยฺหำ ภ�ว�ทิ- 
สัมพันธะใน ปพฺพชิตตฺต�  มยฺหำ ส�มีสัมพันธะใน มหลฺลกก�เลๆ ก�ลสัตตมี
ใน ปพฺพชิต-  ปพฺพชิตตฺต� เหตุใน สกฺขิสฺส�มิ  คนฺถธุรำ ก�ริตกัมมะใน ปูเรตุำๆ  
ตุมัตถสัมปท�น ใน สกฺขิสฺส�มิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺขิสฺส�มิ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ   
อหำ เหตุกัตต�ใน ปูเรสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  วิปสฺสน�ธุรำ ก�ริตกัมมะใน  
ปูเรสฺส�มิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน วตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กถ�เปตฺว�  สตฺถ�รำ  
ก�ริตกัมมะใน กถ�เปตฺว�  ย�วศัพท์ กิริย�วิเสสนะใน กถ�เปตฺว�  อรหตฺต� อป�ท�น
ใน ย�ว  โสส�นิกธุตงฺคำ อวุตตกัมมะใน กถ�เปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คนฺตฺว�,   
ป�มย�ม�ติกฺกเม ก�ลสัตตมีใน โอกฺกนฺเตสุ  สพฺเพสุ วิเสสนะของ ชเนสุๆ ลักขณะใน 
โอกฺกนฺเตสุๆ ลักขณกิริย�  นิทฺทำ สัมป�ปุณียกัมมะใน โอกฺกนฺเตสุ,  สุส�นำ สัมป�ปุณีย-
กัมมะใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�คจฺฉติ,  ปจฺจูสก�เล ก�ลสัตตมีใน อนุฏฺ�ิเตสุ  



๖. เรื่องพระจุลกาลและพระมหากาล 145วรรค]

สพฺเพสุ วิเสสนะของ ชเนสุๆ ลักขณะใน อนุฏฺ�ิเตสุๆ ลักขณกิิริย�  เอวศัพท์ อวธ�รณะ
เข้�กับ อนุฏฺ�ิเตสุ,  วิห�รำ สัมป�ปุณียกัมมะใน อ�คจฺฉติ ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๕. อเถก�  สุส�นโคปิก�  ก�ลี  น�ม  ฉวฑ�หิก�  เถรสฺส  �ิตฏฺ��น�ฺจ  นิสีทนฏฺ��น�ฺจ  

จงฺกมนฏฺ��น�ฺจ  ทิสฺว�  “โก  นุ  โข  อิธ�คจฺฉติ,  ปริคฺคณฺหิสฺส�มิ  นนฺติ  ปริคฺคณฺหิตุำ   
อสกฺโกนฺตี  เอกทิวสำ  สุส�นกุฏิก�ย  ทีปํ  ช�เลตฺว�  ปุตฺตธีตโร  อ�ท�ย  คนฺตฺว�   
เอกมนฺเต  นิลีน�  มชฺฌิมย�เม  เถรำ  อ�คจฺฉนฺตำ  ทิสฺว�  คนฺตฺว�  วนฺทิตฺว�  “อยฺโย  โน  
ภนฺเต  อิมสฺมึ  ��เน  วิหรตีติ  อ�ห ฯ

 อถ  เอก�  สุส�นโคปิก�  ก�ลี  น�ม  ฉวฑ�หิก�  (อิตฺถี)  เถรสฺส  �ิตฏฺ��นำ  จ  นิสีทนฏฺ��นำ  จ  
จงฺกมนฏฺ��นำ  จ  ทิสฺว�  “โก  นุ  โข  อิธ  (��เน)  อ�คจฺฉติ,  (อหำ)  ปริคฺคณฺหิสฺส�มิ  นำ  (ปุคฺคลำ)”  
อิติ  (จินฺเตตฺว�)  ปริคฺคณฺหิตุำ  อสกฺโกนฺตี  เอกทิวสำ  สุส�นกุฏิก�ย  ทีปํ  ช�เลตฺว�  ปุตฺตธีตโร   
อ�ท�ย  คนฺตฺว�  เอกมนฺเต  นิลีน�  มชฺฌิมย�เม  เถรำ  อ�คจฺฉนฺตำ  ทิสฺว�  คนฺตฺว�  วนฺทิตฺว�   
“อยฺโย  โน  ภนฺเต  อิมสฺมึ  ��เน  วิหรตีติ  อ�ห ฯ 

 อถ คร้ังน้ัน  (อิตฺถี) อ.หญิง  ฉวฑาหิกา ผู้เผ�ซ่ึงซ�กศพ  เอกา คนหน่ึง  กาลี  นาม 
ช่ือว่�ก�ลี  สุสานโคปิกา ผู้เฝ้�ซ่ึงป่�ช้�  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ิตฏฺานํ  จ ซ่ึงที่เป็นที่
ยืนด้วย  นิสีทนฏฺานํ  จ ซ่ึงที่เป็นที่น่ังด้วย  จงฺกมนฏฺานํ  จ ซ่ึงที่เป็นที่จงกรม
ด้วย  เถรสฺส แห่งพระเถระ  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่�  “โก  นุ  โข อ.ใครหนอแล  
อาคจฺฉติ ย่อมม�  อิธ  (าเน) ในที่น้ี,  (อหํ) อ.เร�  ปริคฺคณฺหิสฺสามิ จักกำ�หนด
จับ  นํ  (ปุคฺคลํ) ซ่ึงบุคคลนั้น”  อิติ ดังน้ี  อสกฺโกนฺตี ไม่อ�จอยู่  ปริคฺคณฺหิตุํ เพ่ือ
อันกำ�หนดจับ  ทีปํ ยังประทีป  ชาเลตฺวา ให้โพลงแล้ว  สุสานกุฏิกาย ในกระท่อม
ในป่�ช้�  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  อาทาย พ�เอ�แล้ว  ปุตฺตธีตโร ซ่ึงบุตรและธิด� ท.  
คนฺตฺวา ไปแล้ว  นิลีนา แอบแล้ว  เอกมนฺเต ณ ที่สุดแห่งหน่ึง  ทิสฺวา เห็นแล้ว  เถรํ 
ซ่ึงพระเถระ  อาคจฺฉนฺตํ ผู้ม�อยู่  มชฺฌิมยาเม ในย�มอันมีในท่�มกล�ง  คนฺตฺวา ไป
แล้ว  วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  อาห กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่ท่�นผู้เจริญ  อยฺโย 
อ.พระคุณเจ้�  วิหรต ิย่อมอยู่  อิมสฺมึ  าเน ในที่น้ี  โน ของเร� ท. หรือ”  อิติ ดังน้ี ฯ 
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 ทีน้ัน หญิงสัปเหร่อน�งหน่ึง ช่ือว่�ก�ลี ผู้เฝ้�ป่�ช้� เห็นที่ยืน ที่น่ังและที่จงกรมของ
พระเถระ จึงคิดว่� “ใครกันหนอม�ในที่น้ี, เร�จักกำ�หนดจับเข�” เม่ือไม่ส�ม�รถเพ่ือ
จะกำ�หนดจับได้ วันหน่ึง จึงต�มประทีปไว้ในกระท่อมในป่�ช้� แล้วพ�เอ�บุตรธิด�
ไปแอบซ่อน ณ ที่สุดแห่งหน่ึง เห็นพระเถระกำ�ลังเดินม�ในมัชฌิมย�ม จึงไป แล้วไหว้ 
กล่�วว่� “ท่�นเจ้�คะ พระคุณเจ้�ย่อมอยู่ในที่น้ีของพวกดิฉันหรือคะ”

 อถ ก�ลสัตตมี  เอก� ก็ดี  สุส�นโคปิก� ก็ดี  ก�ลี ก็ดี  ฉวฑ�หิก� ก็ดี วิเสสนะของ 
อิตฺถีๆ สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ 
ก�ลี  เถรสฺส ส�มีสัมพันธะใน �ิตฏฺ��นำ   นิสีทนฏฺ��นำ และจงฺกมนฏฺ��นำ  �ิตฏฺ��นำ ก็ดี 
นิสีทนฏฺ��นำ ก็ดี  จงฺกมนฏฺ��นำ ก็ดี อวุตตกัมมะใน ทิสฺว�  จ ส�มศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ 
เข้�กับ �ิตฏฺ��นำ  นิสีทนฏฺ��นำ และจงฺกมนฏฺ��นำ  ทิสฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน จินฺเตตฺว�   
“โก สุทธกัตต�ใน อ�คจฺฉติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นุศัพท์ สังกัปปัตถะ  โขศัพท์ 
วจน�ลังก�ระ  อิธ วิเสสนะของ ��เนๆ วิสย�ธ�ระใน อ�คจฺฉติ,  อหำ สุทธกัตต�ใน 
ปริคฺคณฺหิสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นำ วิเสสนะของ ปุคฺคลำๆ อวุตตกัมมะใน  
ปริคฺคณฺหิสฺส�มิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อสกฺโกนฺตี   
ปริคฺคณฺหิตุำ ตุมัตถสัมปท�นใน อสกฺโกนฺตีๆ อัพภันตรกิริย�ของ อิตฺถี  เอกทิวสำ  
ทุติย�ก�ลสัตตมีใน ช�เลตฺว�  สุส�นกุฏิก�ย วิสย�ธ�ระใน ช�เลตฺว�  ทีปํ ก�ริตกัมมะ 
ใน ช�เลตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�ท�ย  ปุตฺตธีตโร อวุตตกัมมะใน อ�ท�ยๆ สม�น-
ก�ลกิริย�ใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิลีน�  เอกมนฺเต วิสย�ธ�ระใน นิลีน�ๆ  
วิเสสนะของ อิตฺถี  มชฺฌิมย�เม ก�ลสัตตมีใน ทิสฺว�  เถรำ อวุตตกัมมะใน ทิสฺว�  
อ�คจฺฉนฺตำ วิเสสนะของ เถรำ  ทิสฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย� 
ใน วนฺทิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�ห  “ภนฺเต อ�ลปนะ  อยฺโย สุทธกัตต�ใน วิหรติๆ  
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  โน ส�มีสัมพันธะใน ��เน  อิมสฺมึ วิเสสนะของ ��เนๆ  
วิสย�ธ�ระใน วิหรติ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๖. “อ�ม  อุป�สิเกติ ฯ

 (เถโร)  “อ�ม  อุป�สิเก  (เอวำ)”  อิติ  (อ�ห) ฯ
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 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “อุปาสิเก ดูก่อนอุบ�สิก�  อาม 
เจริญพร  เอวํ อ.อย่�งน้ัน”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระเถระกล่�วว่� “เจริญพรอุบ�สิก�”

 เถโร สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “อุป�สิเก อ�ลปนะ  อ�ม  
สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวำ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๗. “ภนฺเต  สุส�เน  วิหรนฺเตหิ  น�ม  วตฺตำ  อุคฺคณฺหิตุำ  วฏฺฏตีติ ฯ

 (ก�ลี)  “ภนฺเต  สุส�เน  วิหรนฺเตหิ  น�ม  (ภิกฺขูหิ)  วตฺตำ  อุคฺคณฺหิตุำ  วฏฺฏตีติ  (อ�ห) ฯ

 (กาลี) อ.น�งก�ลี  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่ท่�นผู้เจริญ  สุสาเน   
วิหรนฺเตหิ  นาม  (ภิกฺขูหิ)  วตฺตํ  อุคฺคณฺหิตุํ อ.อัน- อันภิกษุ ท. ช่ือ ผู้อยู่อยู่ ในป่�ช้� 
เรียนเอ� ซ่ึงวัตร  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังน้ี ฯ

 น�งก�ลีกล่�วว่� “ท่�นเจ้�คะ ก�รที่ภิกษุทั้งหล�ยธรรมด�ว่�ผู้อยู่อยู่ในป่�ช้� เรียนเอ�
ข้อวัตร จึงจะควร”

 ก�ลี สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภนฺเต อ�ลปนะ  อุคฺคณฺหิตุำๆ  
ตุมัตถกัตต�ใน วฏฺฏติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สุส�เน วิสย�ธ�ระใน วิหรนฺเตหิ  
น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ วิหรนฺเตหิๆ วิเสสนะของ ภิกฺขูหิๆ อนภิหิตกัตต�ใน  
อุคฺคณฺหิตุำ  วตฺตำ อวุตตกัมมะใน อุคฺคณฺหิตุำ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๘. เถโร  “กึ  ปน  มยำ  ตย�  กถิตวตฺเต  วตฺติสฺส�ม�ติ  อวตฺว�  “กึ  ก�ตุำ  วฏฺฏติ   

อุป�สิเกติ  อ�ห ฯ

 เถโร  “กึ  ปน  มยำ  ตย�  กถิตวตฺเต  วตฺติสฺส�ม�ติ  อวตฺว�  “(มย�)  กึ  ก�ตุำ  วฏฺฏติ  อุป�สิเกติ  
อ�ห ฯ

 เถโร อ.พระเถระ  อวตฺวา ไม่กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “ปน ก็  มย ํอ.เร� ท.  วตฺติสฺสาม 
จักประพฤติ  ตยา  กถิตวตฺเต ในวัตร อันเธอ กล่�วแล้ว  กึ หรือ”  อิติ ดังน้ี  อาห 
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กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “อุปาสิเก ดูก่อนอุบ�สิก�  (มยา)  กึ  กาตุํ อ.อัน- อันเร� กระทำ� 
ซ่ึงอะไร  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระเถระไม่กล่�วว่� “ก็ พวกเร�จักประพฤติในวัตรที่คุณโยมกล่�วแล้วหรือ” กล่�วว่� 
“เร�ทำ�อะไร จึงจะควร อุบ�สิก�”

 เถโร สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ปนศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  มยำ 
สุทธกัตต�ใน วตฺติสฺส�มๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  ตย� อนภิหิต- 
กัตต�ใน กถิตวตฺเตๆ วิสย�ธ�ระใน วตฺติสฺส�ม”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อวตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�ห  “อุป�สิเก อ�ลปนะ  ก�ตุำ ตุมัตถกัตต�ใน วฏฺฏติๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  มย� อนภิหิตกัตต�ใน ก�ตุำ  กึ อวุตตกัมมะใน ก�ตุำ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระ
ใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๙. “ภนฺเต  โสส�นิเกหิ  น�ม  สุส�เน  วสนภ�โว  สุส�นโคปก�นำ  วิห�เร  มห�เถรสฺส   

ค�มโภชกสฺส  จ  กเถตุำ  วฏฺฏตีติ ฯ

 (ก�ลี)  “ภนฺเต  โสส�นิเกหิ  น�ม  (ภิกฺขูหิ)  สุส�เน  วสนภ�โว  สุส�นโคปก�นำ  (ชน�นำ  จ)  วิห�เร  
มห�เถรสฺส  (จ)  ค�มโภชกสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  จ  กเถตุำ  วฏฺฏตีติ  (อ�ห) ฯ

 (กาลี) อ.น�งก�ลี  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่ท่�นผู้เจริญ  โสสานิเกหิ  
นาม  (ภิกฺขูหิ)  สุสาเน  วสนภาโว  สุสานโคปกานํ  (ชนานํ  จ)  วิหาเร  มหาเถรสฺส   
(จ)  คามโภชกสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  จ  กเถตุํ อ.อัน- อันภิกษุ ท. ช่ือ ผู้อยู่ในป่�ช้�เป็น
ปกติ บอก ซ่ึงคว�มเป็นคืออันอยู่ ในป่�ช้� แก่ชน ท. ผู้เฝ้�ซ่ึงป่�ช้�ด้วย  แก่พระมห�
เถระ ในวิห�ร  ด้วย แก่บุคคล ผู้รักษ�ซ่ึงหมู่บ้�นด้วย  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังน้ี ฯ

 น�งก�ลีกล่�วว่� “ท่�นเจ้�คะ ก�รที่ภิกษุทั้งหล�ยธรรมด�ว่�อยู่ในป่�ช้�เป็นปกติ บอก
คว�มเป็นคืออันอยู่ในป่�ช้� แก่ผู้เฝ้�ป่�ช้�ทั้งหล�ย แก่พระมห�เถระในวิห�ร และแก่
ผู้ใหญ่บ้�น จึงจะควร”

 ก�ลี สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภนฺเต อ�ลปนะ  กเถตุำ ตุมัตถกัตต� 
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ใน วฏฺฏติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ โสส�นิเกหิๆ  
วิเสสนะของ ภิกฺขูหิๆ อนภิหิตกัตต�ใน กเถตุำ  สุส�เน วิสย�ธ�ระใน วสน-  วสนภ�โว  
อวุตตกัมมะใน กเถตุำ  สุส�นโคปก�นำ วิเสสนะของ ชน�นำๆ ก็ดี  มห�เถรสฺส ก็ดี  
ปุคฺคลสฺส ก็ดี สัมปท�นใน กเถตุำ  วิห�เร วิสย�ธ�ระใน มห�เถรสฺส  ค�มโภชกสฺส  
วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺส  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ สุส�นโคปก�นำ,  วิห�เร   
มห�เถรสฺส และ ค�มโภชกสฺส”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๐. “กึก�รณ�ติ ฯ 

 (เถโร)  “กึก�รณ�  (โสส�นิเกหิ  น�ม  ภิกฺขูหิ)  สุส�เน  วสนภ�โว  สุส�นโคปก�นำ  (ชน�นำ  จ)   
วิห�เร  มห�เถรสฺส  (จ)  ค�มโภชกสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  จ  กเถตุำ  วฏฺฏติ)”  อิติ  (อ�ห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “โสสานิเกหิ  นาม  (ภิกฺขูหิ)  สุสาเน   
วสนภาโว  สุสานโคปกานํ  (ชนานํ  จ)  วิหาเร  มหาเถรสฺส  (จ)  คามโภชกสฺส  
(ปุคฺคลสฺส)  จ  กเถตุํ อ.อัน- อันภิกษุ ท. ช่ือ ผู้อยู่ในป่�ช้�เป็นปกติ บอก ซ่ึงคว�ม
เป็นคืออันอยู่ ในป่�ช้� แก่ชน ท. ผู้เฝ้�ซ่ึงป่�ช้�ด้วย  แก่พระมห�เถระ ในวิห�รด้วย 
แก่บุคคล ผู้รักษ�ซ่ึงหมู่บ้�นด้วย  วฏฺฏติ ย่อมควร  กึการณา เพร�ะเหตุอะไร”  อิติ 
ดังน้ี ฯ

 พระเถระกล่�วว่� “เพร�ะเหตุอะไร” 

 เถโร สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “กเถตุำ ตุมัตถกัตต�ใน วฏฺฏติๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กึก�รณ� เหตุใน วฏฺฏติ  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ  
โสส�นิเกหิๆ วิเสสนะของ ภิกฺขูหิๆ อนภิหิตกัตต�ใน กเถตุำ  สุส�เน วิสย�ธ�ระใน 
วสน-  วสนภ�โว อวุตตกัมมะใน กเถตุำ  สุส�นโคปก�นำ วิเสสนะของ ชน�นำๆ ก็ดี   
มห�เถรสฺส ก็ดี  ปุคฺคลสฺส ก็ดี สัมปท�นใน กเถตุำ  วิห�เร วิสย�ธ�ระใน มห�เถรสฺส  
ค�มโภชกสฺส วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺส  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ สุส�นโคปก�นำ,   
วิห�เร  มห�เถรสฺส และ ค�มโภชกสฺส”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๑. “กตกมฺม�  โจร�  ส�มิเกหิ  ปท�นุปทำ  อนุพนฺธนฺต�  สุส�เน  ภณฺฑิกำ  ฉฑฺเฑตฺว�  
ปล�ยนฺติ;  อถ  มนุสฺส�  โสส�นิก�นำ  ปริปนฺถำ  กโรนฺติ;  เอเตสำ  ปน  กถิเต,  ‘มยำ  
อิมสฺส  ภทฺทนฺตสฺส  เอตฺตกนฺน�ม  ก�ลำ  เอตฺถ  วสนภ�วำ  ช�น�ม,  อโจโร  เอโสติ   
อุปทฺทวำ  นิว�เรนฺติ;  ตสฺม�  เอเตสำ  กเถตุำ  วฏฺฏตีติ ฯ 

 (ก�ลี)  “กตกมฺม�  โจร�  ส�มิเกหิ  ปท�นุปทำ  อนุพนฺธนฺต�  สุส�เน  ภณฺฑิกำ  ฉฑฺเฑตฺว�   
ปล�ยนฺติ;  อถ  (ภ�เว  สนฺเต),  มนุสฺส�  โสส�นิก�นำ  (ภิกฺขูนำ)  ปริปนฺถำ  กโรนฺติ;  (โสส�นิเกหิ  
 ภิกฺขูหิ  สุส�เน  วสนภ�เว)  เอเตสำ  (สุส�นโคปก�ทีนำ  ชน�นำ)  ปน  กถิเต,  (เอเต  ชน�)  ‘มยำ  
อิมสฺส  ภทฺทนฺตสฺส  เอตฺตกำ  น�ม  ก�ลำ  เอตฺถ  (สุส�เน)  วสนภ�วำ  ช�น�ม,  อโจโร  (โหติ)  เอโส  
(ภทฺทนฺโต)”  อิติ  (วจเนน)  อุปทฺทวำ  นิว�เรนฺติ;  ตสฺม�  โสส�นิเกหิ  ภิกฺขูหิ  เอเตสำ  (ชน�นำ)   
กเถตุำ  วฏฺฏตีติ  (อ�ห) ฯ 

 (กาลี) อ.น�งก�ลี  (อาห) กล่�วว่�  อิติ ว่�  “โจรา อ.โจร ท.  กตกมฺมา ผู้มีกรรมอัน
กระทำ�แล้ว  สามิเกหิ  อนุพนฺธนฺตา ผู้อันเจ้�ของ ท. ติดต�มอยู่  ปทานุปทํ ซ่ึงรอย
เท้�และรอยเท้�ต�ม  ฉฑฺเฑตฺวา ทิ้งแล้ว  ภณฺฑิกํ ซ่ึงห่ออันมีภัณฑะ  สุสาเน ในป่�ช้�  
ปลายนฺติ ย่อมหนีไป,  อถ  (ภาเว) คร้ันเม่ือคว�มเป็นอย่�งน้ัน  (สนฺเต) มีอยู่,  มนุสฺสา  
อ.มนุษย์ ท.  กโรนฺติ ย่อมกระทำ�  ปริปนฺถํ ซ่ึงอันตร�ยเป็นเคร่ืองเบียดเบียนรอบ  
(ภิกฺขูนํ) แก่ภิกษุ ท.  โสสานิกานํ ผู้อยู่ในป่�ช้�เป็นปกติ,  ปน แต่ว่�  (วสนภาเว) 
คร้ันเม่ือคว�มเป็นคืออันอยู่  (สุสาเน) ในป่�ช้�  (ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท.  (โสสานิเกหิ)  
ผู้อยู่ในป่�ช้�เป็นปกติ  กถิเต บอกแล้ว  (ชนานํ) แก่ชน ท.  สุสานโคปกาทีนํ มีคน
เฝ้�ป่�ช้�เป็นต้น  เอเตสํ เหล่�น่ัน,  (เอเต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่�น่ัน  นิวาเรนฺติ ย่อม
ห้�ม  อุปทฺทวํ ซ่ึงอุปัททวะ  (วจเนน) ด้วยคำ�  อิติ ว่�  “มย ํอ.เร� ท.  ชานาม ย่อมรู้  
วสนภาวํ ซ่ึงคว�มเป็นคืออันอยู่  เอตฺถ  (สุสาเน) ในป่�ช้�น้ี  กาลํ สิ้นก�ล  เอตฺตกํ  
นาม ช่ือมีประม�ณเท่�น้ี  อิมสฺส  ภทฺทนฺตสฺส แห่งท่�นผู้เจริญน้ี,  เอโส  (ภทฺทนฺโต) 
อ.ท่�นผู้เจริญน่ัน  อโจโร เป็นผู้มิใช่โจร  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้ี,  ตสฺมา เพร�ะ
เหตุน้ัน  โสสานิเกหิ  ภิกฺขูหิ  เอเตสํ  (ชนานํ)  กเถตุํ อ.อัน- อันภิกษุ ท. ผู้อยู่ในป่�ช้�
เป็นปกติ บอก แก่ชน ท. เหล่�น่ัน  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังน้ี ฯ

 น�งก�ลีกล่�วว่� “พวกโจรที่ทำ�กรรมแล้ว ถูกเจ้�ของติดต�มรอยเท้�และรอยเท้�ต�ม 
ทิ้่งห่อของในป่�ช้�แล้วหนีไป, เม่ือเป็นเช่นน้ี พวกมนุษย์ย่อมทำ�อันตร�ยแก่ภิกษุผู้อยู่
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ในป่�ช้�เป็นปกติ, แต่เม่ือคว�มเป็นคืออันอยู่ในป่�ช้� พวกภิกษุผู้อยู่ในป่�ช้�เป็นปกติ 
บอกแก่ชนมีคนเฝ้�ป่�ช้�เป็นต้นเหล่�น่ัน, พวกชนเหล่�น่ันย่อมห้�มอุปัททวะด้วยคำ�
ว่� “พวกเร�ย่อมรู้ว่�ท่�นผู้เจริญน้ีอยู่ในป่�ช้�น้ี สิ้นระยะเวล�ประม�ณเท่�น้ี, ผู้น้ี มิใช่
เป็นโจร”, เพร�ะฉะน้ัน ก�รที่พวกภิกษุผู้อยู่ในป่�ช้�เป็นปกติบอกแก่พวกชนเหล่�นั่น 
จึงควร”

 ก�ลี สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “กตกมฺม� วิเสสนะของ โจร�ๆ สุทธ-
กัตต�ใน ปล�ยนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ส�มิเกหิ อนภิหิตกัตต�ใน อนุพนฺธนฺต�  
ปท�นุปทำ อวุตตกัมมะใน อนุพนฺธนฺต�ๆ อัพภันตรกิริย�ของ โจร�  สุส�เน วิสย�ธ�ระ 
ใน ฉฑฺเฑตฺว�  ภณฺฑิกำ อวุตตกัมมะใน ฉฑฺเฑตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ในปล�ยนฺติ,  อถ 
วิเสสนะของ ภ�เวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริย�,  มนุสฺส� สุทธกัตต�ใน กโรนฺติๆ  
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  โสส�นิก�นำ วิเสสนะของ ภิกฺขูนำๆ สัมปท�นใน กโรนฺติ   
ปริปนฺถำ อวุตตกัมมะใน กโรนฺติ,  ปน วิเสสโชตกะ  วสนภ�เว ลักขณะใน กถิเตๆ  
ลักขณกิริย�  โสส�นิเกหิ วิเสสนะของ ภิกฺขูหิๆ อนภิหิตกัตต�ใน กถิเต  สุส�เน  
วิสย�ธ�ระใน วสน-  เอเตสำ ก็ดี  สุส�นโคปก�ทีนำ ก็ดี วิเสสนะของ ชน�นำๆ สัมปท�น
ใน กถิเต,  เอเต วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน นิว�เรนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
“มยำ สุทธกัตต�ใน ช�น�มๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิมสฺส วิเสสนะของ ภทฺทนฺตสฺสๆ 
ส�มีสัมพันธะใน วสน-  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ เอตฺตกำๆ วิเสสนะของ ก�ลำๆ  
อัจจันตสังโยคะใน วสน-  เอตฺถ วิเสสนะของ สุส�เนๆ วิสย�ธ�ระใน วสนภ�วำๆ  
อวุตตกัมมะใน ช�น�ม,  เอโส วิเสสนะของ ภทฺทนฺโตๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  อโจโร วิกติกัตต�ใน โหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน 
นิว�เรนฺติ  อุปทฺทวำ อวุตตกัมมะใน นิว�เรนฺติ,  ตสฺม� เหตวัตถะ  กเถตุำ ตุมัตถกัตต�
ใน วฏฺฏติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  โสส�นิเกหิ วิเสสนะของ ภิกฺขูหิๆ อนภิหิตกัตต�
ใน กเถตุำ  เอเตสำ วิเสสนะของ ชน�นำๆ สัมปท�นใน กเถตุำ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ     

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๒. “อ�ฺ�ำ  กึ  ก�ตพฺพนฺติ ฯ

 (เถโร)  “(มย�)  อ�ฺ�ำ  กึ  (กมฺมำ)  ก�ตพฺพนฺติ  (อ�ห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “(กมฺมํ) อ.กรรม  กึ อะไร  อญฺญํ อื่น  
(มยา) อันอ�ตม�ภ�พ  กาตพฺพํ พึงกระทำ�”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระเถระกล่�วว่� “อ�ตม�ภ�พควรทำ�กิจอะไรอื่น”

 เถโร สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “อ�ฺ�ำ ก็ดี  กึ ก็ดี วิเสสนะของ 
กมฺมำๆ วุตตกัมมะใน ก�ตพฺพำๆ กิตบทกัมมว�จก  มย� อนภิหิตกัตต�ใน ก�ตพฺพำ”   
อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๓. “ภนฺเต  สุส�เน  วสนฺเตน  น�ม  อยฺเยน  มจฺฉมำสปิฏฺ�ติลคุฬ�ทีนิ  วชฺเชตพฺพ�นิ,   

ทิว�  น  นิทฺท�ยิตพฺพำ,  อกุสีเตน  ภวิตพฺพำ  อ�รทฺธวิริเยน,  อสเ�น  อม�ย�วิน�   
หุตฺว�  กลฺย�ณชฺฌ�สเยน  ภวิตพฺพำ,  ส�ยำ  สพฺเพสุ  สุตฺเตสุ  วิห�รโต  อ�คนฺตพฺพำ,  
ปจฺจูสก�เล  สพฺเพสุ  อนุฏฺ�ิเตสุเยว,  วิห�รำ  คนฺตพฺพำ,  สเจ  ภนฺเต  อยฺโย  อิมสฺมึ  
��เน  เอวำ  วิหรนฺโต  ปพฺพชิตกิจฺจำ  มตฺถกำ  ป�เปตุำ  สกฺขิสฺสติ,  สเจ  มตสรีรำ   
อ�เนตฺว�  ฉฑฺเฑนฺติ,  กมฺพลกูฏ�ค�รำ  อ�โรเปตฺว�  คนฺธม�ล�ทีหิ  สกฺก�รำ  กตฺว�  
สรีรกิจฺจำ  กริสฺส�มิ;  โน  เจ  สกฺขิสฺสติ,  จิตกำ  อ�โรเปตฺว�  อคฺคึ  ช�เลตฺว�  สงฺกุน�  
อ�กฑฺฒิตฺว�  พหิ  �เปตฺว�  ผรสุน�  โกฏฺเฏตฺว�  ขณฺฑ�ขณฺฑิกำ  ฉินฺทิตฺว�  อคฺคิมฺหิ  
ปกฺขิปิตฺว�  ตุยฺหำ  ทสฺเสตฺว�  ฌ�เปสฺส�มีติ ฯ 

 (ก�ลี)  “ภนฺเต  สุส�เน  วสนฺเตน  น�ม  อยฺเยน  มจฺฉมำสปิฏฺ�ติลคุฬ�ทีนิ  (วตฺถูนิ)วชฺเชตพฺพ�นิ,  
(สุส�เน  วสนฺเตน  น�ม  อยฺเยน)  ทิว�  น  นิทฺท�ยิตพฺพำ,  อกุสีเตน  ภวิตพฺพำ  อ�รทฺธวิริเยน,  
อสเ�น  อม�ย�วิน�  หุตฺว�  กลฺย�ณชฺฌ�สเยน  ภวิตพฺพำ,  ส�ยำ  สพฺเพสุ  (ชเนสุ)  สุตฺเตสุ  (สุส�เน  
วสนฺเตน  น�ม  อยฺเยน)  วิห�รโต  อ�คนฺตพฺพำ,  ปจฺจูสก�เล  สพฺเพสุ  (ชเนสุ)  อนุฏฺ�ิเตสุ  เอว,  
วิห�รำ  คนฺตพฺพำ,  สเจ  ภนฺเต  อยฺโย  อิมสฺมึ  ��เน  เอวำ  วิหรนฺโต  ปพฺพชิตกิจฺจำ  มตฺถกำ  ป�เปตุำ   
สกฺขิสฺสติ,  สเจ  (ชน�)  มตสรีรำ  อ�เนตฺว�  ฉฑฺเฑนฺติ,  (อหำ)  กมฺพลกูฏ�ค�รำ  อ�โรเปตฺว�   
คนฺธม�ล�ทีหิ  (วตฺถูหิ)  สกฺก�รำ  กตฺว�  สรีรกิจฺจำ  กริสฺส�มิ;  โน  เจ  (อยฺโย  ปพฺพชิตกิจฺจำ   
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มตฺถกำ  ป�เปตุำ)  สกฺขิสฺสติ,  (อหำ)  จิตกำ  อ�โรเปตฺว�  อคฺคึ  ช�เลตฺว�  สงฺกุน�  อ�กฑฺฒิตฺว�  พหิ  
�เปตฺว�  ผรสุน�  โกฏฺเฏตฺว�  ขณฺฑ�ขณฺฑิกำ  ฉินฺทิตฺว�  อคฺคิมฺหิ  ปกฺขิปิตฺว�  ตุยฺหำ  ทสฺเสตฺว�  
(มตสรีรำ)  ฌ�เปสฺส�มีติ  (อ�ห) ฯ 

 (กาลี) อ.น�งก�ลี  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่ท่�นผู้เจริญ  (วตฺถูนิ) 
อ.วัตถุ ท.  มจฺฉมํสปิฏฺติลคุฬาทีนิ มีปล� เน้ือ แป้ง ง� และนำ้�อ้อยงบเป็นต้น   
อยฺเยน อันพระคุณเจ้�  วสนฺเตน  นาม ช่ือผู้อยู่อยู่  สุสาเน ในป่�ช้�  วชฺเชตพฺพานิ  
พึงเว้น,  อยฺเยน อันพระคุณเจ้�  วสนฺเตน  นาม ช่ือผู้อยู่อยู่  สุสาเน ในป่�ช้�  น   
นิทฺทายิตพฺพํ ไม่พึงประพฤติหลับ  ทิวา ในเวล�กล�งวัน,  อกุสีเตน เป็นผู้ไม่
เกียจคร้�น  อารทฺธวิริเยน เป็นผู้มีคว�มเพียรอันปร�รภแล้ว  ภวิตพฺพ ํพึงเป็น,  อสเน  
เป็นผู้ไม่โอ้อวด  อมายาวินา เป็นผู้ไม่มีม�รย�  หุตฺวา เป็น  กลฺยาณชฺฌาสเยน 
เป็นผู้มีอัธย�ศัยอันง�ม  ภวิตพฺพ ํพึงเป็น,  สายํ ในเวล�เย็น  (ชเนสุ) คร้ันเม่ือชน ท.   
สพฺเพสุ ทั้งปวง  สุตฺเตส ุหลับแล้ว   อยฺเยน อันพระคุณเจ้�  วสนฺเตน  นาม ช่ือผู้อยู่
อยู่  สุสาเน ในป่�ช้�  อาคนฺตพฺพํ พึงม�  วิหารโต จ�กวิห�ร,  ปจฺจูสกาเล ในเวล�
เป็นที่ขจัดเสียเฉพ�ะซ่ึงคว�มมืด  (ชเนสุ) คร้ันเม่ือชน ท.  สพฺเพส ุทั้งปวง  อนุฏฺิเตสุ   
เอว ไม่ลุกข้ึนแล้วน่ันเทียว  คนฺตพฺพํ พึงไป  วิหารํ สู่วิห�ร,  ภนฺเต ข้�แต่ท่�นผู้
เจริญ  สเจ ถ้�ว่�  อยฺโย อ.พระคุณเจ้�  วิหรนฺโต อยู่อยู่  เอวํ อย่�งน้ี  อิมสฺมึ  าเน 
ในที่น้ีไซร้  สกฺขิสฺสติ จักอ�จ  ปพฺพชิตกิจฺจํ  มตฺถกํ  ปาเปตุํ เพ่ืออัน- ยังกิจแห่ง
บรรพชิต -ให้ถึง ซ่ึงที่สุด,  สเจ ถ้�ว่�  (ชนา) อ.ชน ท.  อาเนตฺวา นำ�ม�แล้ว  มตสรีรํ  
ซ่ึงสรีระที่ต�ยแล้ว  ฉฑฺเฑนฺติ ย่อมทิ้งไซร้,  (อหํ) อ.ดิฉัน  อาโรเปตฺวา ยกข้ึนแล้ว  
กมฺพลกูฏาคารํ สู่เรือนยอดอันบุคคลล�ดแล้วด้วยผ้�กัมพล  กตฺวา กระทำ�แล้ว   
สกฺการํ ซ่ึงสักก�ระ  (วตฺถูหิ) ด้วยวัตถุ ท.  คนฺธมาลาทีหิ มีของหอมและระเบียบเป็นต้น   
กริสฺสามิ จักกระทำ�  สรีรกิจฺจํ ซ่ึงกิจด้วยสรีระ,  เจ ห�กว่�  (อยฺโย) อ.พระคุณเจ้�  
โน  สกฺขิสฺสติ จักไม่อ�จ  ปพฺพชิตกิจฺจํ  มตฺถกํ  ปาเปตุํ เพ่ืออัน- ยังกิจแห่งบรรพชิต 
-ให้ถึง ซ่ึงที่สุดไซร้,  (อหํ) อ.ดิฉัน  อาโรเปตฺวา ยกข้ึนแล้ว  จิตกํ สู่เชิงตะกอน  อคฺคึ 
ยังไฟ  ชาเลตฺวา ให้โพลงแล้ว  อากฑฺฒิตฺวา คร่�ม�แล้ว  สงฺกุนา ด้วยขอ  เปตฺวา  
ว�งไว้แล้ว  พห ิในภ�ยนอก  โกฏฺเฏตฺวา สับแล้ว  ผรสุนา ด้วยขว�น  ฉินฺทิตฺวา ตัด
แล้ว  ขณฺฑาขณฺฑิกํ ให้เป็นอวัยวะมีท่อนน้อยท่อนใหญ่  ปกฺขิปิตฺวา ใส่เข้�ไปแล้ว  
อคฺคิมฺหิ ในไฟ  ทสฺเสตฺวา แสดงแล้ว  ตุยฺห ํแก่ท่�น  (มตสรีรํ) ยังสรีระที่ต�ยแล้ว  
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ฌาเปสฺสามิ จักให้ไหม้”  อิติ ดังน้ี ฯ

 น�งก�ลีกล่�วว่� “ท่�นเจ้�คะ พระคุณเจ้�ธรรมว่�ผู้อยู่ในป่�ช้�ควรเว้นวัตถุมีปล� เนื้อ 
แป้ง ง� และนำ้�อ้อยงบเป็นต้น ไม่ควรจำ�วัดในเวล�กล�งวัน ไม่ควรเป็นผู้เกียจคร้�น 
ควรเป็นผู้ปร�รภคว�มเพียร ไม่โอ้อวด ไม่มีม�รย� ควรมีอัธย�ศัยที่ดีง�ม เวล�เย็น 
เม่ือชนทั้งหล�ยพ�กันหลับหมดแล้ว พึงม�จ�กวิห�ร ในเวล�รุ่งส�ง เม่ือชนทั้งหล�ย
ยังไม่พ�กันลุกข้ึนน่ันแหละ พึงกลับไปวิห�ร ท่�นเจ้�คะ ถ้�พระคุณเจ้� เม่ืออยู่อย่�งน้ี
ในที่น้ี จักอ�จเพ่ือจะทำ�กิจของบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้ ถ้�พวกชนนำ�ร่�งที่เสียชีวิตแล้ว
ม�ทิ้ง ดิฉันยกข้ึนสู่เรือนยอดที่ล�ดด้วยผ้�กัมพล ทำ�ก�รสักก�ระด้วยของหอมและ
พวงม�ลัยเป็นต้นแล้ว จักทำ�สรีรกิจ ถ้�ไม่อ�จเพ่ือจะทำ�ให้กิจของบรรพชิตให้ถึงที่สุด
ได้ ดิฉันยกข้ึนสู่เชิงตะกอน ก่อไฟ ใช้ขอดึงม�ว�งไว้ข้�งนอก สับด้วยขว�น ตัดให้เป็น
ท่อนน้อยท่อนใหญ่ ใส่เข้�ไปในไฟ แสดงแก่พระคุณเจ้� จักฌ�ปนกิจร่�งที่เสียชีวิต
แล้ว”

 ก�ลี สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภนฺเต อ�ลปนะ  มจฺฉมำสปิฏฺ�ติล-
คุฬ�ทีนิ วิเสสนะของ วตฺถูนิๆ วุตตกัมมะใน วชฺเชตพฺพ�นิๆ กิตบทกัมมว�จก  สุส�เน  
วิสย�ธ�ระใน วสนฺเตน  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ วสนฺเตนๆ วิเสสนะของ  
อยฺเยนๆ อนภิหิตกัตต�ใน วชฺเชตพฺพ�นิ,  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ วสนฺเตนๆ 
วิเสสนะของ อยฺเยนๆ อนภิหิตกัตต�ใน นิทฺท�ยิตพฺพำ และภวิตพพำ  นิทฺท�ยิตพฺพำ ก็ดี   
ภวิตพฺพำ สองบทก็ดี กิตบทภ�วว�จก  สุส�เน วิสย�ธ�ระใน วสนฺเตน  ทิว� ก�ลสัตตมี
ใน นิทฺท�ยิตพฺพำ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน นิทฺท�ยิตพฺพำ,  อกุสีเตน ก็ดี  อ�รทฺธวิริเยน ก็ดี  
วิกติกัตต�ใน ภวิตพฺพำ,  อสเ�น ก็ดี  อม�ย�วิน� ก็ดี วิกติกัตต�ใน หุตฺว�ๆ สม�น-
ก�ลกิริย�ใน ภวิตพฺพำ  กลฺย�ณชฺฌ�สเยน วิกติกัตต�ใน ภวิตพฺพำ,  ส�ยำ ก�ลสัตตมี
ใน สุตฺเตสุ  สพฺเพสุ วิเสสนะของ ชเนสุๆ ลักขณะใน สุตฺเตสุๆ ลักขณกิริย�  น�มศัพท์ 
สัญญ�โชตกะเข้�กับ วสนฺเตนๆ วิเสสนะของ อยฺเยนๆ อนภิหิตกัตต�ใน อ�คนฺตพฺพำ 
และ คนฺตพฺพำ  อ�คนฺตพฺพำ ก็ดี  คนฺตพฺพำ ก็ดี กิตบทภ�วว�จก  สุส�เน วิสย�ธ�ระใน  
วสนฺเตน  วิห�รโต อป�ท�นใน อ�คนฺตพฺพำ,  ปจฺจูสก�เล ก�ลสัตตมีใน อนุฏฺ�ิเตสุ   
สพฺเพสุ วิเสสนะของ ชเนสุๆ ลักขณะใน อนุฏฺ�ิเตสุๆ ลักขณกิริย�  เอวศัพท์  
อวธ�รณะเข้�กับ อนุฏฺ�ิเตสุ  วิห�รำ สัมป�ปุณียกัมมะใน คนฺตพฺพำ,  ภนฺเต อ�ลปนะ   
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สเจ ปริกัปปัตถะ  อยฺโย สุทธกัตต�ใน สกฺขิสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิมสฺมึ  
วิเสสนะของ ��เนๆ วิสย�ธ�ระใน วิหรนฺโต  เอวำ กิริย�วิเสสนะใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตร-
กิริย�ของ อยฺโย  ปพฺพชิตกิจฺจำ ก�ริตกัมมะใน ป�เปตุำ  มตฺถกำ สัมป�ปุณียกัมมะใน  
ป�เปตุำๆ ตุมัตถสัมปท�นใน สกฺขิสฺสติ,  สเจ ปริกัปปัตถะ  ชน� สุทธกัตต�ใน  
ฉฑฺเฑนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มตสรีรำ อวุตตกัมมะใน อ�เนตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�
ใน ฉฑฺเฑนฺติ,  อหำ สุทธกัตต�ใน กริสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กมฺพลกูฏ�ค�รำ 
สัมป�ปุณียกัมมะใน อ�โรเปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กตฺว�  คนฺธม�ล�ทีหิ วิเสสนะ 
ของ วตฺถูหิๆ กรณะใน กตฺว�  สกฺก�รำ อวุตตกัมมะใน กตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
กริสฺส�มิ  สรีรกิจฺจำ อวุตตกัมมะใน กริสฺส�มิ,  เจ ปริกัปปัตถะ  อยฺโย สุทธกัตต�ใน  
สกฺขิสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  โนศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺขิสฺสติ  ปพฺพชิตกิจฺจำ  
ก�ริตกัมมะใน ป�เปตุำ  มตฺถกำ สัมป�ปุณียกัมมะใน ป�เปตุำๆ ตุมัตถสัมปท�นใน  
สกฺขิสฺสติ,  อหำ เหตุกัตต�ใน ฌ�เปสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  จิตกำ  
สัมป�ปุณียกัมมะใน อ�โรเปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ช�เลตฺว�  อคฺคึ ก�ริตกัมมะใน  
ช�เลตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�กฑฺฒิตฺว�  สงฺกุน� กรณะใน อ�กฑฺฒิตฺว�ๆ ปุพพก�ล- 
กิริย�ใน �เปตฺว�  พหิ อ�ธ�ระใน �เปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน โกฏฺเฏตฺว�  ผรสุน�  
กรณะใน โกฏฺเฏตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ฉินฺทิตฺว�  ขณฺฑ�ขณฺฑิกำ วิกติกัมมะใน  
ฉินฺทิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปกฺขิปิตฺว�  อคฺคิมฺหิ วิสย�ธ�ะรใน ปกฺขิปิตฺว�ๆ ปุพพ-
ก�ลกิริย�ใน ทสฺเสตฺว�  ตุยฺหำ สัมปท�นใน ทสฺเสตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ฌ�เปสฺส�มิ  
มตสรีรำ ก�ริตกัมมะใน ฌ�เปสฺส�มิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ        

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๔. อถ  นำ  เถโร  “ส�ธุ  ภทฺเท,  เอกำ  ปน  รูป�รมฺมณำ  ทิสฺว�  มยฺหำ  กเถหีติ  อ�ห ฯ

   อถ  นำ  (ก�ลึ)  เถโร  “ส�ธุ  ภทฺเท,  (ตฺวำ)  เอกำ  ปน  รูป�รมฺมณำ  ทิสฺว�  มยฺหำ  กเถหีติ  อ�ห ฯ

 อถ คร้ังน้ัน  เถโร อ.พระเถระ  อาห กล่�วแล้ว  นํ  (กาลึ) กะน�งก�ลีน้ัน  อิติ ว่�  “ภทฺเท  
แน่ะน�งผู้เจริญ  สาธุ อ.ดีละ,  ปน ก็  (ตฺวํ) อ.เธอ  ทิสฺวา เห็นแล้ว  รูปารมฺมณํ  
ซ่ึงอ�รมณ์คือรูป  เอกํ อย่�งหน่ึง  กเถหิ จงบอก  มยฺห ํแก่เร�”  อิติ ดังน้ี ฯ

 คร้ังน้ัน พระเถระพูดกับน�งก�ลีน้ันว่� “ดีแล้วน�งผู้เจริญ, ก็(ถ้�)เธอเห็นรูป�รมณ์
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อย่�งหน่ึง ช่วยบอกแก่เร�ด้วย”

 อถ ก�ลสัตตมี  เถโร สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นำ วิเสสนะของ 
ก�ลึๆ อวุตตกัมมะใน อ�ห  “ภทฺเท อ�ลปนะ  ส�ธุ ลิงคัตถะ,  ปน ว�กย�รัมภโชตกะ   
ตฺวำ สุทธกัตต�ใน กเถหิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอกำ วิเสสนะของ รูป�รมฺมณำๆ  
อวุตตกัมมะใน ทิสฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กเถหิ  มยฺหำ สัมปท�นใน กเถหิ”  อิติศัพท์ 
อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๕. ส�  “ส�ธูติ  ปจฺจสฺโสสิ ฯ

 ส�  (ก�ลี)  “ส�ธูติ  ปจฺจสฺโสสิ ฯ

 สา  (กาลี) อ.น�งก�ลีน้ัน  ปจฺจสฺโสสิ ได้ฟังตอบแล้ว  อิติ ว่�  “สาธุ อ.ดีละ”  อิติ  
ดังน้ี ฯ

 น�งก�ลีรับป�กว่� “ส�ธุเจ้�คะ”

 ส� วิเสสนะของ ก�ลีๆ สุทธกัตต�ใน ปจฺจสฺโสสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ส�ธุ  
ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน ปจฺจสฺโสสิ ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๖. เถโร  ยถ�ชฺฌ�สเยน  สุส�เน  สมณธมฺมำ  กโรติ ฯ 

 เถโร อ.พระเถระ  กโรติ ย่อมกระทำ�  สมณธมฺม ํ ซ่ึงสมณธรรม  สุสาเน ในป่�ช้�   
ยถาชฺฌาสเยน ต�มอัธย�ศัย ฯ

 พระเถระทำ�สมณธรรมอยู่ในป่�ช้�ต�มอัธย�ศัย

 เถโร สุทธกัตต�ใน กโรติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ยถ�ชฺฌ�สเยน ตติย�วิเสสนะใน  
กโรติ  สุส�เน วิสย�ธ�ระใน กโรติ  สมณธมฺมำ อวุตตกัมมะใน กโรติ ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๗. จุลฺลก�ลตฺเถโร  ปน  อุฎฺ��ย  สมุฏฺ��ย  ฆร�ว�สำ  จินฺเตติ,  ปุตฺตท�รำ  อนุสฺสรติ,  “อยำ  
เม  ภ�ติโก  อติภ�ริยำ  กมฺมำ  กโรตีติ  จินฺเตสิ ฯ

 ปน ส่วนว่�  จุลฺลกาลตฺเถโร อ.พระจุลก�ลผู้เถระ  อุฎฺาย ลุกข้ึนแล้ว  สมุฏฺาย  
ลุกข้ึนพร้อมแล้ว  จินฺเตติ ย่อมคิด  ฆราวาสํ ซ่ึงก�รอยู่ในเรือน  อนุสฺสรติ ย่อมต�ม
ระลึกถึง  ปุตฺตทารํ ซ่ึงบุตรและภรรย�  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่�  “อยํ  เม  ภาติโก 
อ.พ่ีช�ย ของเร� น้ี  กโรติ ย่อมกระทำ�  กมฺม ํซ่ึงกรรม  อติภาริยํ อันหนักย่ิง”  อิติ 
ดังน้ี ฯ

 ฝ่�ยพระจุลก�ลเถระ ผลุดลุกผลุดน่ัง คิดถึงแต่ฆร�ว�ส ระลึกถึงแต่บุตรและภรรย�  
คิดว่� “พ่ีช�ยของเร�น้ี ทำ�กรรมที่หนักม�ก”

 ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  จุลฺลก�ลตฺเถโร สุทธกัตต�ใน จินฺเตติ  อนุสฺสรติ และ จินฺเตสิ   
จินฺเตติ ก็ดี  อนุสฺสรติ ก็ดี  จินฺเตสิ ก็ดี อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อุฎฺ��ย ก็ดี  สมุฏฺ��ย ก็ดี  
สม�นก�ลกิริย�ใน จินฺเตติ และ อนุสฺสรติ  ฆร�ว�สำ อวุตตกัมมะใน จินฺเตติ  ปุตฺตท�รำ 
อวุตตกัมมะใน อนุสฺสรติ  “อยำ วิเสสนะของ ภ�ติโกๆ สุทธกัตต�ใน กโรติๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  เม ส�มีสัมพันธะใน ภ�ติโก  อติภ�ริยำ วิเสสนะของ กมฺมำๆ อวุตตกัมมะ
ใน กโรติ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺเตสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๘. อเถก�  กุลธีต�  ตำมุหุตฺตำ  สมุฏฺ�ิเตน  พฺย�ธิน�  ส�ยณฺหสมเย  อมิล�ต�  อกิลนฺต�  

ก�ลมก�สิ ฯ

 อถ  เอก�  กุลธีต�  ตำมุหุตฺตำ  สมุฏฺ�ิเตน  พฺย�ธิน�  ส�ยณฺหสมเย  อมิล�ต�  อกิลนฺต�  ก�ลำ   
อก�สิ ฯ 

 อถ คร้ังน้ัน  กุลธีตา อ.กุลธิด�  เอกา คนหน่ึง  อมิลาตา ไม่เหี่ยวแห้งแล้ว  อกิลนฺตา  
ไม่บอบชำ้�แล้ว  อกาสิ ได้กระทำ�แล้ว  กาลํ ซ่ึงก�ละ  สายณฺหสมเย ในสมัยเป็นที่สิ้น
ไปแห่งวัน  พฺยาธินา ด้วยคว�มป่วยไข้  สมุฏฺิเตน อันต้ังข้ึนพร้อมแล้ว  ตํมุหุตฺตํ 
สิ้นก�ลช่ัวครู่น้ัน ฯ

 ทีน้ัน น�งกุลธิด�คนหน่ึง ไม่เหี่ยวแห้ง ไม่บอบชำ้�ได้เสียชีวิตลง ในเวล�เย็น ด้วยโรคที่
เกิดข้ึนเพียงช่ัวครู่เดียว
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 อถ ก�ลสัตตมี  เอก� วิเสสนะของ กุลธีต�ๆ สุทธกัตต�ใน อก�สิๆ อ�ขย�ตบกัตตุ-
ว�จก  ตำมุหุตฺตำ อัจจันตสังโยคะใน สมุฏฺ�ิเตนๆ วิเสสนะของ พฺย�ธิน�ๆ กรณะใน 
อก�สิ  ส�ยณฺหสมเย ก�ลสัตตมีใน อก�สิ  อมิล�ต� ก็ดี  อกิลนฺต� ก็ดี วิเสสนะของ  
กุลธีต�  ก�ลำ อวุตตกัมมะใน อก�สิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๙. ตเมนำ  ��ตโย  ท�รุเตล�ทีหิ  สทฺธึ  ส�ยำ  สุส�นำ  เนตฺว�  สุส�นโคปิก�ย  “อิมำ   

ฌ�เปหีติ  ภตึ  ทตฺว�  นิยฺย�เทตฺว�  ปกฺกมึสุ ฯ

 ตำ  เอนำ  (กุลธีตรำ)  ��ตโย  ท�รุเตล�ทีหิ  (วตฺถูหิ)  สทฺธึ  ส�ยำ  สุส�นำ  เนตฺว�  สุส�นโคปิก�ย  
(อิตฺถิย�)  “(ตฺวำ)  อิมำ  (กุลธีตรำ)  ฌ�เปหีติ  (วจเนน)  ภตึ  ทตฺว�  นิยฺย�เทตฺว�  ปกฺกมึสุ ฯ

 ญาตโย อ.ญ�ติ ท.  เนตฺวา นำ�ไปแล้ว  ตํ  เอนํ  (กุลธีตรํ) ซ่ึงกุลธิด�น่ันน้ัน  สุสานํ 
สู่ป้�ช้�  สายํ ในเวล�เย็น  สทฺธึ กับ  ทารุเตลาทีหิ  (วตฺถูหิ) ด้วยวัตถุ ท. มีฟืนและ
นำ้�มันเป็นต้น  ทตฺวา ให้แล้ว  ภต ึซ่ึงค่�จ้�ง  สุสานโคปิกาย  (อิตฺถิยา) แก่หญิง ผู้
เฝ้�ซ่ึงป่�ช้�  (วจเนน) ด้วยคำ�  อิติ ว่�  “(ตฺวํ) อ.ท่�น  อิมํ  (กุลธีตรํ) ยังกุลธิด�น้ี  
ฌาเปหิ จงให้ไหม้”  อิติ ดังน้ี  นิยฺยาเทตฺวา มอบให้แล้ว  ปกฺกมึส ุหลีกไปแล้ว ฯ

 พวกญ�ตินำ�เอ�น�งกุลธิด�น้ันไปยังป่�ช้�ในเวล�เย็น พร้อมกับฟืนและนำ้�มันเป็นต้น 
ให้ค่�จ้�งแก่หญิงผู้เฝ้�ป่�ช้� พร้อมกับกล่�วว่� “เธอช่วยเผ�น�งกุลธิด�น้ี” มอบให้
แล้ว ก็พ�กันหลีกไป

 ��ตโย สุทธกัตต�ใน ปกฺกมึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตำ ก็ดี  เอนำ ก็ดี วิเสสนะของ 
กุลธีตรำๆ อวุตตกัมมะใน เนตฺว�  ท�รุเตล�ทีหิ วิเสสนะของ วตฺถูหิๆ สหัตถตติย�เข้�
กับ สทฺธึๆ กิริย�สมว�ยะใน เนตฺว�  ส�ยำ ก�ลสัตตมีใน เนตฺว�  สุส�นำ สัมป�ปุณีย-
กัมมะใน เนตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ทตฺว�  สุส�นโคปิก�ย วิเสสนะของ อิตฺถิย�ๆ  
สัมปท�นใน ทตฺว�  “ตฺวำ เหตุกัตต�ใน ฌ�เปหิๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  อิมำ  
วิเสสนะของ กุลธีตรำๆ ก�ริตกัมมะใน ฌ�เปหิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน 
ทตฺว�  ภตึ อวุตตกัมมะใน ทตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิยฺย�เทตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�
ใน ปกฺกมึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๓๐. ส�  ตสฺส�  ป�รุปนวตฺถำ  อปเนตฺว�  ตำ  มุหุตฺตมตำ  ปณีตปฺปณีตำ  สุวณฺณวณฺณำ  
สรีรำ  ทิสฺว�  “อิมำ  อยฺยสฺส  ทสฺเสตุำ  ปฏิรูปํ  อ�รมฺมณนฺติ  จินฺเตตฺว�  คนฺตฺว�  เถรำ   
วนฺทิตฺว�  “เอวรูปํ  น�ม  ภนฺเต  อ�รมฺมณำ  อตฺถิ,  โอโลเกยฺย�ถ�ติ  อ�ห ฯ 

 ส�  (ก�ลี)  ตสฺส�  (กุลธีตุย�)  ป�รุปนวตฺถำ  อปเนตฺว�  ตำ  มุหุตฺตมตำ  ปณีตปฺปณีตำ  สุวณฺณวณฺณำ  
สรีรำ  ทิสฺว�  “อิมำ  (อ�รมฺมณำ)  อยฺยสฺส  ทสฺเสตุำ  ปฏิรูปํ  อ�รมฺมณำ  (โหติ)” อิติ  จินฺเตตฺว�   
คนฺตฺว�  เถรำ  วนฺทิตฺว�  “เอวรูปํ  น�ม  ภนฺเต  อ�รมฺมณำ  อตฺถิ,  (ตุมฺเห)  โอโลเกยฺย�ถ�ติ  อ�ห ฯ 

 สา  (กาลี) อ.น�งก�ลีน้ัน  อปเนตฺวา นำ�ไปปร�ศแล้ว  ปารุปนวตฺถํ ซ่ึงผ้�เป็น
เคร่ืองห่ม  ตสฺสา  (กุลธีตุยา) ของน�งกุลธิด�น้ัน  ทิสฺวา เห็นแล้ว  สรีรํ ซ่ึงสรีระ   
สุวณฺณวณฺณํ อันมีสีเพียงดังสีแห่งทอง  ปณีตปฺปณีต ํ อันทั้งประณีตทั้งประณีต   
มุหุตฺตมต ํ อันต�ยแล้วสิ้นก�ลช่ัวครู่  ตํ น้ัน  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่�  “อิมํ   
(อารมฺมณํ) อ.อ�รมณ์น้ี  อารมฺมณํ เป็นอ�รมณ์  ปฏิรูปํ อันเหม�ะสม  ทสฺเสตุํ เพ่ือ
อันแสดง  อยฺยสฺส แก่พระคุณเจ้�  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้ี  คนฺตฺวา ไปแล้ว   
วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  เถรํ ซ่ึงพระเถระ  อาห กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่ท่�น
ผู้เจริญ  อารมฺมณํ อ.อ�รมณ์  เอวรูปํ  นาม ช่ืออันมีอย่�งน้ีเป็นรูป  อตฺถิ มีอยู่,   
(ตุมฺเห) อ.ท่�น  โอโลเกยฺยาถ พึงแลดู”  อิติ ดังน้ี ฯ

 น�งก�ลีน้ันนำ�ผ้�ห่มของน�งกุลธิด�น้ันออกไป เห็นร่�งที่มีสีดุจทองคำ� สุดประณีต ที่
เพ่ิงเสียชีวิตน้ัน คิดว่� “อ�รมณ์น้ี เป็นอ�รมณ์เหม�ะสมเพ่ือจะแสดงแก่พระคุณเจ้�” 
ดังน้ีแล้ว จึงไป ไหว้พระเถระ กล่�วว่� “ท่�นเจ้�คะ อ�รมณ์ธรรมด�ว่�เห็นป่�นน้ี มีอยู่,  
ท่�นพึงตรวจดู”

 ส� วิเสสนะของ ก�ลีๆ สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตสฺส� วิเสสนะของ 
กุลธีตุย�ๆ ส�มีสัมพันธะใน ป�รุปนวตฺถำๆ อวุตตกัมมะใน อปเนตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�
ใน ทิสฺว�  ตำ ก็ดี  มุหุตฺตมตำ ก็ดี  ปณีตปฺปณีตำ ก็ดี  สุวณฺณวณฺณำ ก็ดี วิเสสนะของ สรีรำๆ 
อวุตตกัมมะใน ทิสฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน จินฺเตตฺว�  “อิมำ วิเสสนะของ อ�รมฺมณำๆ 
สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อยฺยสฺส สัมปท�นใน ทสฺเสตุำๆ ตุมัตถ-
สัมปท�นใน ปฏิรูปํๆ วิเสสนะของ อ�รมฺมณำๆ วิกติกัตต�ใน โหติ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระ
ใน จินฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วนฺทิตฺว�  เถรำ อวุตต- 
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กัมมะใน วนฺทิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�ห  “ภนฺเต อ�ลปนะ  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะ
เข้�กับ เอวรูปํๆ วิเสสนะของ อ�รมฺมณำๆ สุทธกัตต�ใน อตฺถิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก,  
ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน โอโลเกยฺย�ถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน  
อ�ห ฯ  

 ...............................................................................................................................
๓๑. เถโร  “ส�ธูติ  คนฺตฺว�  ป�รุปนวตฺถำ  นีหร�เปตฺว�  ป�ทตลโต  ย�ว  เกสคฺค�   

โอโลเกตฺว�  “อติปณีตเมตำ  รูปํ  สุวณฺณวณฺณำ,  อคฺคิมฺหิ  นำ  ปกฺขิปิตฺว�  มห�ช�ล�หิ  
คหิตก�เล  มยฺหำ  อ�โรเจยฺย�สีติ  วตฺว�  สกฏฺ��นเมว  คนฺตฺว�  นิสีทิ ฯ

 เถโร  “ส�ธูติ  (สมฺปฏิจฺฉิตฺว�)  คนฺตฺว�  (ตำ  ก�ลึ)  ป�รุปนวตฺถำ  นีหร�เปตฺว�  ป�ทตลโต  ย�ว  
เกสคฺค�  โอโลเกตฺว�  “อติปณีตำ  เอตำ  รูปํ  สุวณฺณวณฺณำ  (โหติ),  (ตฺวำ)  อคฺคิมฺหิ  นำ  (รูปํ)   
ปกฺขิปิตฺว�  (ตสฺส  รูปสฺส)  มห�ช�ล�หิ  คหิตก�เล  มยฺหำ  อ�โรเจยฺย�สีติ  วตฺว�  สกฏฺ��นำ  เอว  
คนฺตฺว�  นิสีทิ ฯ

 เถโร อ.พระเถระ  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา) รับพร้อมแล้ว  อิติ ว่�  “สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังน้ี  
คนฺตฺวา ไปแล้ว  (ตํ  กาลึ) ยังน�งก�ลีน้ัน  นีหราเปตฺวา ให้นำ�ออกไปแล้ว  ปารุปน-
วตฺถํ ซ่ึงผ้�เป็นเคร่ืองห่ม  โอโลเกตฺวา แลดูแล้ว  ปาทตลโต แต่พ้ืนแห่งเท้�  ยาว 
เพียงใด  เกสคฺคา แต่ปล�ยแห่งเส้นผม  วตฺวา กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “เอตํ  รูปํ อ.รูปน่ัน   
อติปณีต ํ เป็นรูปอันประณีตย่ิง  สุวณฺณวณฺณํ เป็นรูปมีสีเพียงดังสีแห่งทอง  (โหติ) 
ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.เธอ  ปกฺขิปิตฺวา ใส่เข้�ไปแล้ว  นํ  (รูปํ) ซ่ึงรูปน้ัน  อคฺคิมฺหิ ในไฟ  
อาโรเจยฺยาสิ พึงบอก  มยฺห ํแก่อ�ตม�  (ตสฺส  รูปสฺส)   มหาชาลาหิ  คหิตกาเล  
ในก�ล- แห่งรูปน้ัน เป็นรูป อันเปลวไฟใหญ่ ท. -จับแล้ว”  อิติ ดังน้ี  คนฺตฺวา ไปแล้ว   
สกฏฺานํ  เอว สู่ที่ของตนน่ันเทียว  นิสีทิ น่ังแล้ว ฯ

 พระเถระรับคำ�ว่� “ดีแล้ว” แล้วไป ให้น�งก�ลีช่วยนำ�ผ้�ห่มออก มองดูต้ังแต่ฝ่�เท้�
จนถึงปล�ยผม กล่�วว่� “รูปน้ีประณีตย่ิงนัก มีสีเหมือนทองคำ�, เธอใส่รูปน้ันในไฟ 
แล้วพึงบอกแก่อ�ตม�ในเวล�ที่เปลวไฟใหญ่ทั้งหล�ยจับแล้ว” ดังน้ี ไปยังที่ของตนน่ัน
แหละ น่ังแล้ว

 เถโร สุทธกัตต�ใน นิสีทิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ส�ธุ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระ
ใน สมฺปฏิจฺฉิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นีหร�เปตฺว�  ตำ  



๖. เรื่องพระจุลกาลและพระมหากาล 161วรรค]

วิเสสนะของ ก�ลึๆ ก�ริตกัมมะใน นีหร�เปตฺว�  ป�รุปนวตฺถำ อวุตตกัมมะใน  
นีหร�เปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน โอโลเกตฺว�  ป�ทตลโต อป�ท�นใน โอโลเกตฺว�   
ย�วศัพท์ กิริย�วิเสสนะใน โอโลเกตฺว�  เกสคฺค� อป�ท�นใน ย�ว  โอโลเกตฺว�  
ปุพพก�ลกิริย�ใน วตฺว�  “เอตำ วิเสสนะของ รูปํๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบท-
กัตตุว�จก  อติปณีตำ ก็ดี  สุวณฺณวณฺณำ ก็ดี วิกติกัตต�ใน โหติ,  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน  
อ�โรเจยฺย�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อคฺคิมฺหิ วิสย�ธ�ระใน ปกฺขิปิตฺว�  นำ วิเสสนะ
ของ รูปํๆ อวุตตกัมมะใน ปกฺขิปิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�โรเจยฺย�สิ  ตสฺส วิเสสนะ 
ของ รูปสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน คหิตก�เล  มห�ช�ล�หิ อนภิหิตกัตต�ใน คหิต-   
คหิตก�เล ก�ลสัตตมีใน อ�โรเจยฺย�สิ  มยฺหำ สัมปท�นใน อ�โรเจยฺย�สิ”  อิติศัพท์  
อ�ก�ระใน วตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คนฺตฺว�  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ สกฏฺ��นำๆ 
สัมป�ปุณียกัมมะใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิสีทิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๓๒. ส�  ตถ�  กตฺว�  เถรสฺส  อ�โรเจสิ ฯ

 ส�  (ก�ลี)  ตถ�  กตฺว�  เถรสฺส  อ�โรเจสิ ฯ

 สา  (กาลี) อ.น�งก�ลีน้ัน  กตฺวา กระทำ�แล้ว  ตถา เหมือนอย่�งน้ัน  อาโรเจสิ บอก
แล้ว  เถรสฺส แก่พระเถระ ฯ

 น�งทำ�อย่�งน้ัน แล้วบอกแก่พระเถระ

 ส� วิเสสนะของ ก�ลีๆ สุทธกัตต�ใน อ�โรเจสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตถ� กิริย�- 
วิเสสนะใน กตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�โรเจสิ  เถรสฺส สัมปท�นใน อ�โรเจสิ ฯ  

 ...............................................................................................................................
๓๓. เถโร  คนฺตฺว�  โอโลเกสิ ฯ 

 เถโร อ.พระเถระ  คนฺตฺวา ไปแล้ว  โอโลเกสิ แลดูแล้ว ฯ

 พระเถระไปแลดู

 เถโร สุทธกัตต�ใน โอโลเกสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  คนฺตฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน  
โอโลเกสิ ฯ 
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๓๔. ช�ล�ย  ปหฏปหฏฏฺ��เน  กวรค�วี  วิย  สรีรวณฺณำ  อโหสิ ฯ 

 สรีรวณฺณํ อ.สีแห่งสรีระ  กวรคาวี  วิย เป็นร�วกะว่� แม่โคด่�ง  อโหสิ ได้เป็นแล้ว   
ชาลาย  ปหฏปหฏฏฺาเน ในที่เป็นที่ อันเปลวไฟ ทั้งกระทบแล้วทั้งกระทบแล้ว ฯ

 ทุกๆ ที่ที่เปลวไฟกระทบ สีร่�งก�ย ได้เป็นดุจแม่โคด่�ง

 สรีรวณฺณำ สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ช�ล�ย อนภิหิตกัตต�ใน 
ปหฏปหฏฏฺ��เนๆ วิสย�ธ�ระใน อโหสิ  กวรค�วี อุปม�วิกติกัตต�ใน อโหสิ  วิยศัพท์ 
อุปม�โชตกะเข้�กับ กวรค�วี ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๕. ป�ท�  นมิตฺว�  โอลมฺพึสุ,  หตฺถ�  ปฏิกุชฺชึสุ,  ลล�ฏำ  นิจฺจมฺมำ  อโหสิ ฯ

 ปาทา อ.เท้� ท.  นมิตฺวา งอแล้ว  โอลมฺพึสุ ห้อยลงแล้ว,  หตฺถา อ.มือ ท.  ปฏิกุชฺชึสุ  
งอกลับแล้ว,  ลลาฏํ อ.หน้�ผ�ก  นิจฺจมฺมํ เป็นอวัยวะมีหนังไปปร�ศแล้ว  อโหสิ ได้
เป็นแล้ว ฯ

 เท้�ทั้งหล�ย งอห้อยลง, มือทั้งหล�ยงอกลับ, หน้�ผ�กได้ปร�ศจ�กหนัง

 ป�ท� สุทธกัตต�ใน โอลมฺพึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นมิตฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน  
โอลมฺพึสุ,  หตฺถ� สุทธกัตต�ใน ปฏิกุชฺชึสุ,  ลล�ฏำ สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบท-
กัตตุว�จก  นิจฺจมฺมำ วิกติกัตต�ใน อโหสิ ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๖. เถโร  “อิทำ  สรีรำ  อิท�เนว  โอโลเกนฺต�นำ  อปริยนฺตีกรำ  หุตฺว�  อิท�เนว  ขยปฺปตฺตำ  

วยปฺปตฺตนฺติ  รตฺติฏฺ��นำ  คนฺตฺว�  นิสีทิตฺว�  ขยวยำ  สมฺปสฺสม�โน
  “อนิจฺจา  วต  สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน,
  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุชฺฌนฺติ เตสํ  วูปสโม  สุโขติ  
 ค�ถำ  วตฺว�  วิปสฺสนำ  วฑฺเฒตฺว�  สห  ปฏิสมฺภิท�หิ  อรหตฺตำ  ป�ปุณิ ฯ

 เถโร  “อิทำ  สรีรำ  อิท�นิ  เอว  โอโลเกนฺต�นำ  (ชน�นำ)  อปริยนฺตีกรำ  หุตฺว�  อิท�นิ  เอว  ขยปฺปตฺตำ  
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วยปฺปตฺตนฺติ  (มนสิกริตฺว�)  รตฺติฏฺ��นำ  คนฺตฺว�  นิสีทิตฺว�  ขยวยำ  สมฺปสฺสม�โน
  “อนิจฺจา  วต  สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน,
  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุชฺฌนฺติ เตสํ  (สงฺขารานํ)  วูปสโม  สุโข  (โหติ)” อิติ  
 ค�ถำ  วตฺว�  วิปสฺสนำ  วฑฺเฒตฺว�  สห  ปฏิสมฺภิท�หิ  อรหตฺตำ  ป�ปุณิ ฯ

 เถโร อ.พระเถระ  (มนสิกริตฺวา) กระทำ�ไว้ในใจแล้ว  อิติ ว่�  “อิทํ  สรีรํ อ.สรีระน้ี   
อปริยนฺตีกรํ เป็นอวัยวะกระทำ�ให้มีที่สุดรอบห�มิได้  (ชนานํ) แก่ชน ท.   
โอโลเกนฺตานํ ผู้แลดูอยู่  อิทานิ  เอว ในก�ลน้ีน่ันเทียว  หุตฺวา เป็นแล้ว  ขยปฺปตฺต ํ
ถึงแล้วซ่ึงคว�มสิ้นไป  วยปฺปตฺต ํถึงแล้วซ่ึงคว�มเสื่อมไป  อิทานิ  เอว ในก�ลน้ีน่ัน
เทียว”  อิติ ดังน้ี  คนฺตฺวา ไปแล้ว  รตฺติฏฺานํ สู่ที่เป็นที่พักในเวล�กล�งคืน  นิสีทิตฺวา  
น่ังแล้ว  สมฺปสฺสมาโน พิจ�รณ�อยู่  ขยวยํ ซ่ึงคว�มสิ้นไปและคว�มเสื่อมไป  วตฺวา 
กล่�วแล้ว  คาถํ ซ่ึงค�ถ�  อิติ ว่�  

 “สงฺขารา อ.สังข�ร ท.  อนิจฺจา  วต ไม่เที่ยงหนอ  อุปฺปาทวย
ธมฺมิโน มีคว�มเกิดข้ึนและเสื่อมไปเป็นธรรมด�  อุปฺปชฺชิตฺวา  
เกิดข้ึนแล้ว  นิรุชฺฌนฺติ ย่อมดับไป,  วูปสโม อ.ก�รเข้�ไปสงบ  
เตสํ  (สงฺขารานํ) แห่งสังข�ร ท. เหล่�น้ัน  สุโข เป็นเหตุนำ�ม�
ซ่ึงคว�มสุข  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้ี

 วิปสฺสน ํยังวิปัสสน�  วฑฺเฒตฺวา ให้เจริญแล้ว  ปาปุณิ บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซ่ึงคว�ม
เป็นแห่งพระอรหันต์  สห กับ  ปฏิสมฺภิทาหิ ด้วยปฏิสัมภิท� ท. ฯ

 พระเถระมนสิก�รว่� “ร่�งก�ยน้ีเป็นอวัยวะทำ�ให้ไม่มีที่สิ้นสุดแก่เหล่�ชนผู้แลดูในบัดน้ี
น่ันแหละ ถึงคว�มสิ้นไป ถึงคว�มเสื่อมไป ในบัดน้ีน่ันแหละ” ไปสู่ที่พักกล�งคืน น่ัง
พิจ�รณ�คว�มสิ้นไปและเสื่อมไป กล่�วค�ถ�ว่�

 “สังข�รทั้งหล�ย ไม่เที่ยงหนอ มีคว�มเกิดข้ึนและเสื่อมไปเป็น
ธรรมด� เกิดข้ึนแล้ว ก็ดับไป ก�รเข้�ไปสงบสังข�รเหล่�น้ัน 
เป็นเหตุนำ�คว�มสุขม�ให้” ดังน้ี

 แล้วเจริญวิปัสสน� ก็บรรลุพระอรหัตพร้อมปฏิสัมภิท�ทั้งหล�ย

 เถโร สุทธกัตต�ใน ป�ปุณิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “อิทำ วิเสสนะของ สรีรำๆ สุทธกัตต� 
ใน ขยปฺปตฺตำ และ วยปฺปตฺตำ  ขยปฺปตฺตำ ก็ดี  วยปฺปตฺตำ ก็ดี กิตบทกัตตุว�จก  เอว-
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ศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ อิท�นิๆ ก�ลสัตตมีใน โอโลเกนฺต�นำๆ วิเสสนะของ ชน�นำๆ 
สัมปท�นใน อปริยนฺตีกรำๆ วิกติกัตต�ใน หุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ขยปฺปตฺตำ และ 
วยปฺปตฺตำ  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ อิท�นิๆ ก�ลสัตตมีใน ขยปฺปตฺตำ และ วยปฺปตฺตำ”  
อิติศัพท์ อ�ก�ระใน มนสิกริตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คนฺตฺว�  รตฺติฏฺ��นำ สัมป�ปุณีย-
กัมมะใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิสีทิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน สมฺปสฺสม�โน  
ขยวยำ อวุตตกัมมะใน สมฺปสฺสม�โนๆ อัพภันตรกิริย�ของ เถโร

 “อนิจฺจ� ก็ดี  อุปฺป�ทวยธมฺมิโน ก็ดี วิเสสนะของ สงฺข�ร�ๆ 
สุทธกัตต�ใน นิรุชฺฌนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  วตศัพท์  
สังเวคัตถะ  อุปฺปชฺชิตฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน นิรุชฺฌนฺติ,  วูปสโม 
สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เตสำ วิเสสนะของ 
สงฺข�ร�นำๆ ส�มีสัมพันธะใน วูปสโม  สุโข วิกติกัตต�ใน โหติ”  
อิติศัพท์ สรูปะใน ค�ถำ

 ค�ถำ อวุตตกัมมะใน วตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วฑฺเฒตฺว�  วิปสฺสนำ ก�ริตกัมมะใน 
วฑฺเฒตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ป�ปุณิ  สหศัพท์ ทัพพสมว�ยะใน อรหตฺตำ  ปฏิสมฺภิท�หิ  
สหัตถตติย�เข้�กับ สห  อรหตฺตำ สัมป�ปุณียกัมมะใน ป�ปุณิ ฯ   

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๗. ตสฺมึ  อรหตฺตำ  ปตฺเต,  สตฺถ�  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  จ�ริก�ฺจรม�โน  เสตพฺยนครำ  คนฺตฺว�  

สึสป�วนำ  ป�วิสิ ฯ  

 ตสฺมึ  (มห�ก�เล)  อรหตฺตำ  ปตฺเต,  สตฺถ�  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  จ�ริกำ  จรม�โน  เสตพฺยนครำ   
คนฺตฺว�  สึสป�วนำ  ป�วิสิ ฯ

 ตสฺมึ  (มหากาเล) คร้ันเม่ือพระมห�ก�ลน้ัน  ปตฺเต บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซ่ึงคว�มเป็น
แห่งพระอรหันต์,  สตฺถา อ.พระศ�สด�  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ผู้อันหมู่แห่งภิกษุแวดล้อม
แล้ว  จรมาโน เสด็จเที่ยวไปอยู่  จาริกํ สู่ที่จ�ริก  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  เสตพฺยนครํ 
สู่เสตัพยนคร  ปาวิส ิได้เสด็จเข้�ไปแล้ว  สึสปาวน ํสู่ป่�สีเสียด ฯ

 เม่ือพระมห�ก�ลน้ันบรรลุพระอรหัตแล้ว, พระศ�สด�มีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จเที่ยว
จ�ริกไปเมืองเสตัพยนคร ได้เสด็จเข้�ไปยังป่�ไม้สีเสียด
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 ตสฺมึ วิเสสนะของ มห�ก�เลๆ ลักขณะใน ปตฺเตๆ ลักขณกิริย�  อรหตฺตำ สัมป�ปุณีย-
กัมมะใน ปตฺเต,  สตฺถ� สุทธกัตต�ใน ป�วิสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  
วิเสสนะของ สตฺถ�  จ�ริกำ สัมป�ปุณียกัมมะใน จรม�โนๆ อัพภันตรกิริย�ของ สตฺถ�   
เสตพฺยนครำ สัมป�ปุณียกัมมะใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ป�วิสิ  สึสป�วนำ  
สัมป�ปุณียกัมมะใน ป�วิสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๘. จุลฺลก�ลสฺส  ภริย�โย  “สตฺถ�  กิร  อนุปฺปตฺโตติ  สุตฺว�  “อมฺห�กำ  ส�มิกำ  คณฺหิสฺส�ม�ติ   

เปเสตฺว�  สตฺถ�รำ  นิมนฺต�เปสุำ ฯ

 จุลฺลก�ลสฺส  ภริย�โย  “สตฺถ�  กิร  อนุปฺปตฺโตติ  สุตฺว�  “(มยำ)  อมฺห�กำ  ส�มิกำ  คณฺหิสฺส�ม�ติ  
(จินฺเตตฺว�)  เปเสตฺว�  (ปุริสำ)  สตฺถ�รำ  นิมนฺต�เปสุำ ฯ 

  ภริยาโย อ.ภรรย� ท.  จุลฺลกาลสฺส แห่งพระจุลก�ล  สุตฺวา ฟังแล้ว  อิติ ว่�  “กิร 
ได้ยินว่�  สตฺถา อ.พระศ�สด�  อนุปฺปตฺโต เสด็จถึงแล้วโดยลำ�ดับ”  อิติ ดังน้ี   
(จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่�  “(มยํ) อ.เร� ท.  คณฺหิสฺสาม จักจับ  สามิกํ ซ่ึงส�มี   
อมฺหากํ ของเร� ท.”  อิติ ดังน้ี  เปเสตฺวา ส่งไปแล้ว  (ปุริสํ) ยังบุรุษ  นิมนฺตาเปสุํ 
ให้ทูลนิมนต์แล้ว  สตฺถารํ ซ่ึงพระศ�สด� ฯ

 เหล่�ภรรย�ของพระจุลก�ลฟังว่� “ทร�บม�ว่� พระศ�สด�เสด็จถึงโดยลำ�ดับ” พ�กัน
คิดว่� “พวกเร�จักจับส�มีของพวกเร�” จึงส่งคนไปให้ทูลนิมนต์พระศ�สด�

 ภริย�โย เหตุกัตต�ใน นิมนฺต�เปสุำๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  จุลฺลก�ลสฺส ส�มี- 
สัมพันธะใน ภริย�โย  “กิร อนุสสวนัตถะ  สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อนุปฺปตฺโตๆ กิตบท-
กัตตุว�จก”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน สุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน จินฺเตตฺว�  “มยำ สุทธกัตต�
ใน คณฺหิสฺส�มๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อมฺห�กำ ส�มีสัมพันธะใน ส�มิกำๆ อวุตตกัมมะ 
ใน คณฺหิสฺส�ม”  อิตศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน เปเสตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน นิมนฺต�เปสุำ  ปุริสำ ก�ริตกัมมะใน นิมนฺต�เปสุำ  สตฺถ�รำ อวุตตกัมมะ 
ใน นิมนฺต�เปสุำ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๓๙. พุทฺธ�นำ  ปน  อปริจิตฏฺ��เน  อ�สนป�ฺ�ตฺตึ  อ�จิกฺขนฺเตน  เอเกน  ภิกฺขุน�  ป�มตรำ  
คนฺตุำ  วฏฺฏติ ฯ 

 ปน ก็  อาสนปญฺญตฺตึ  อาจิกฺขนฺเตน  เอเกน  ภิกฺขุนา  ปมตรํ  คนฺตุํ อ.อัน- อัน
ภิกษุ รูปหน่ึง ผู้บอกอยู่ ซ่ึงการปูลาดซ่ึงอาสนะ  -ไป ก่อนกว่า  อปริจิตฏฺาเน ในที่
เป็นที่ไม่คุ้นเคย  พุทฺธานํ แห่งพระพุทธเจ้า ท.  วฏฺฏติ ย่อมควร ฯ

 ก็ ก�รที่ภิกษุรุปหน่ึงผู้บอกก�รปูล�ดอ�สนะไปก่อนกว่� ในที่เป็นที่ไม่คุ้นเคยแห่ง
พระพุทธเจ้�ทั้งหล�ย จึงจะควร

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  คนฺตํุ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  
พุทฺธานํ สามีสัมพันธะใน อปริจิตฏฺฐาเน ๆ วิสยาธาระใน คนฺตํุ  อาสนปญฺญตฺตึ  
อวุตตกัมมะใน อาจิกฺขนฺเตนๆ ก็ดี เอเกน ก็ดี วิเสสนะของ ภิกฺขุนาๆ อนภิหิตกัตตา ใน 
คนฺตํุ  ปฐมตรํ กิริยาวิเสสนะใน คนฺตํุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๔๐. พุทฺธ�นำ  หิ  มชฺฌิมฏฺ��เน  อ�สนำ  ป�ฺ��เปตฺว�  ตสฺส  ทกฺขิณโต  ส�รีปุตฺตตฺเถรสฺส  

ว�มโต  มห�โมคฺคลฺล�นตฺเถรสฺส  ตโต  ปฏฺ��ย  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อ�สนำ  
ป�ฺ��เปตพฺพำ  โหติ;  ตสฺม�  มห�ก�ลตฺเถโร  จีวรป�รุปนฏฺ��เน  �ตฺว�  “ตฺวำ  ปุรโต  
คนฺตฺว�  อ�สนป�ฺ�ตฺตึ  อ�จิกฺข�หีติ  จุลฺลก�ลำ  เปเสสิ ฯ 

 (ปุคฺคเลน)  พุทฺธ�นำ  หิ  มชฺฌิมฏฺ��เน  อ�สนำ  ป�ฺ��เปตฺว�  ตสฺส  (พุทฺธ�นำ  อ�สนสฺส)   
ทกฺขิณโต  ส�รีปุตฺตตฺเถรสฺส  ว�มโต  มห�โมคฺคลฺล�นตฺเถรสฺส  ตโต  (อ�สนโต)  ปฏฺ��ย  อุโภสุ  
ปสฺเสสุ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อ�สนำ  ป�ฺ��เปตพฺพำ  โหติ;  ตสฺม�  มห�ก�ลตฺเถโร  จีวรป�รุปนฏฺ��เน  
�ตฺว�  “ตฺวำ  ปุรโต  คนฺตฺว�  อ�สนป�ฺ�ตฺตึ  อ�จิกฺข�หีติ  (วจเนน)  จุลฺลก�ลำ  เปเสสิ ฯ

  ห ิ จริงอยู่  อาสนํ อ.อ�สนะ  (ปุคฺคเลน)  พุทฺธานํ  มชฺฌิมฏฺาเน  อาสนํ   
ปญฺญาเปตฺวา  ตสฺส  (พุทฺธานํ  อาสนสฺส)  ทกฺขิณโต  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส   
วามโต  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  ตโต  (อาสนโต)  ปฏฺาย  อุโภสุ  ปสฺเสสุ   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ปญฺญาเปตพฺพํ เป็นอ�สนะ อันบุคคล พึง- ปูล�ดแล้ว ซ่ึงอ�สนะ ใน
ที่อันมีในท่�มกล�ง เพ่ือพระพุทธเจ้� ท. -ปูล�ด เพ่ือพระส�รีบุตรผู้เถระ ในเบ้ืองขว� 
เพ่ือพระมห�โมคคัลล�นะผู้เถระ ในเบ้ืองซ้�ย แห่งอ�สนะ ของพระพุทธเจ้� ท. น้ัน  
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เพ่ือหมู่แห่งภิกษุ ในข้�ง ท. สอง จำ�เดิม แต่อ�สนะน้ัน  โหติ ย่อมเป็น,  ตสฺมา เพร�ะ
เหตุน้ัน  มหากาลตฺเถโร อ.พระมห�ก�ลผู้เถระ  ตฺวา ยืนอยู่แล้ว  จีวรปารุปนฏฺ-
าเน ในที่เป็นที่ห่มซ่ึงจีวร  เปเสสิ ส่งไปแล้ว  จุลฺลกาลํ ซ่ึงพระจุลก�ล  (วจเนน) 
ด้วยคำ�  อิติ ว่�  “ตฺว ํ อ.ท่�น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ปุรโต ในที่ข้�งหน้�  อาจิกฺขาหิ  
จงบอก  อาสนปญฺญตฺตึ ซ่ึงก�รปูล�ดซ่ึงอ�สนะ”  อิติ ดังน้ี ฯ    

 ที่จริง บุคคลพึงปูล�ดอ�สนะที่ตรงกล�งไว้เพ่ือพระพุทธเจ้�ทั้งหล�ย เพ่ือพระส�รีบุตร
เถระข้�งขว� พระมห�โมคคัลล�นเถระข้�งซ้�ยแห่งอ�สนะของพระพุทธเจ้�น้ัน ต่อ
จ�กอ�สนะของท่�นทั้งสองน้ัน พึงปูล�ดอ�สนะไว้ทั้งสองข้�งสำ�หรับภิกษุสงฆ์ เพร�ะ
ฉะน้ัน พระมห�ก�ลเถระยืนอยู่ที่ห่มจีวร ส่งพระจุลก�ลไปด้วยคำ�สั่งว่� “ท่�นไปก่อน 
จงบอกวิธีก�รปูล�ดอ�สนะ”

 หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  อ�สนำ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปุคฺคเลน 
อนภิหิตกัตต�ใน ป�ฺ��เปตพฺพำ  พุทฺธ�นำ สัมปท�นใน ป�ฺ��เปตฺว�  มชฺฌิมฏฺ��เน 
วิสย�ธ�ระใน ป�ฺ��เปตฺว�  อ�สนำ อวุตตกัมมะใน ป�ฺ��เปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�
ใน ป�ฺ��เปตพฺพำ  ตสฺส วิเสสนะของ อ�สนสฺส  พุทฺธ�นำ ส�มีสัมพันธะใน อ�สนสฺสๆ  
ส�มีสัมพันธะใน ทกฺขิณโต และ ว�มโต  ทกฺขิณโต อ�ธ�ระใน ป�ฺ��เปตพฺพำ   
ส�รีปุตฺตตฺเถรสฺส สัมปท�นใน ป�ฺ��เปตพฺพำ  ว�มโต อ�ธ�ระใน ป�ฺ��เปตพฺพำ  
มห�โมคฺคลฺล�นตฺเถรสฺส สัมปท�นใน ป�ฺ��เปตพฺพำ  ตโต วิเสสนะของ อ�สนโตๆ  
อป�ท�นใน ปฏฺ��ยๆ กิริย�วิเสสนะใน ป�ฺ��เปตพฺพำ  อุโภสุ วิเสสนะของ ปสฺเสสุๆ 
วิสย�ธ�ระใน ป�ฺ��เปตพฺพำ ภิกฺขุสงฺฆสฺส สัมปท�นใน ป�ฺ��เปตพฺพำๆ วิกติกัตต�ใน 
โหติ,  ตสฺม� เหตวัตถะ  มห�ก�ลตฺเถโร สุทธกัตต�ใน เปเสสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
จีวรป�รุปนฏฺ��เน วิสย�ธ�ระใน �ตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน เปเสสิ  “ตฺวำ สุทธกัตต�
ใน อ�จิกฺข�หิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปุรโต อ�ธ�ระใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
อ�จิกฺข�หิ  อ�สนป�ฺ�ตฺตึ อวุตตกัมมะใน อ�จิกฺข�หิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ 
กรณะใน เปเสสิ  จุลฺลก�ลำ อวุตตกัมมะใน เปเสสิ ฯ      

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๔๑. ตสฺส  ทิฏฺ�ก�ลโต  ปฏฺ��ย  เคหชน�  เตน  สทฺธึ  ปริห�สำ  กโรนฺต�  นีจ�สน�นิ   
สงฺฆตฺเถรโกฏิยำ  อตฺถรนฺติ,  อุจฺจ�สน�นิ  สงฺฆนวกโกฏิยำ ฯ

 ตสฺส  (จุลฺลก�ลสฺส  อตฺตน�)  ทิฏฺ�ก�ลโต  ปฏฺ��ย  เคหชน�  เตน  (จุลฺลก�เลน)  สทฺธึ  ปริห�สำ  
กโรนฺต�  นีจ�สน�นิ  สงฺฆตฺเถรโกฏิยำ  อตฺถรนฺติ,  อุจฺจ�สน�นิ  สงฺฆนวกโกฏิยำ  (อตฺถรนฺติ) ฯ

   เคหชนา อ.ชนในเรือน ท.  กโรนฺตา กระทำ�อยู่  ปริหาสํ ซ่ึงก�รเล่นหัว  สทฺธึ 
กับ  เตน  (จุลฺลกาเลน) ด้วยพระจุลก�ลน้ัน  ปฏฺาย จำ�เดิม  ตสฺส  (จุลฺลกาลสฺส   
อตฺตนา)  ทิฏฺกาลโต แต่ก�ล แห่งพระจุลก�ลน้ัน เป็นผู้อันตน เห็นแล้ว  อตฺถรนฺติ 
ย่อมปูล�ด  นีจาสนานิ ซ่ึงอ�สนะอันตำ่� ท.  สงฺฆตฺเถรโกฏิยํ ณ ที่เบ้ืองปล�ยแห่งพระ
เถระในสงฆ์  (อตฺถรนฺติ) ย่อมปูล�ด  อุจฺจาสนานิ ซ่ึงอ�สนะอันสูง ท.  สงฺฆนวกโกฏิยํ  
ณ ที่เบ้ืองปล�ยแห่งพระนวกะในสงฆ์ ฯ

 พวกชนในเรือนพ�กันทำ�ก�รเล่นหัวกับพระจุลก�ลน้ัน ต้ังแต่พวกเข�เห็นพระจุลก�ล 
ปูล�ดอ�สนะตำ่�ทั้งหล�ย ณ ทีี่เบ้ืองปล�ยแห่งพระเถระในสงฆ์ ปูล�ดอ�สนะอันสูง ณ 
ที่เบ้ืองปล�ยแห่งพระนวกะในสงฆ์

 เคหชน� สุทธกัตต�ใน อตฺถรนฺติๆ สองบท อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตสฺส วิเสสนะของ  
จุลฺลก�ลสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน ทิฏฺ�ก�ลโต  อตฺตน� อนภิหิตกัตต�ใน ทิฏฺ�-  ทิฏฺ�ก�ลโต  
อป�ท�นใน ปฏฺ��ยๆ กิริย�วิเสสนะใน กโรนฺต�  เตน วิเสสนะของ จุลฺลก�เลนๆ 
สหัตถตติย�เข้�กับ สทฺธึๆ กิริย�สมว�ยะใน กโรนฺต�  ปริห�สำ อวุตตกัมมะใน  
กโรนฺต�ๆ อัพภันตรกิริย�ของ เคหชน�  นีจ�สน�นิ อวุตตกัมมะใน อตฺถรนฺติ   
สงฺฆตฺเถรโกฏิยำ วิสย�ธ�ระใน อตฺถรนฺติ  อุจฺจ�สน�นิ อวุตตกัมมะใน อตฺถรนฺติ   
สงฺฆนวกโกฏิยำ วิสย�ธ�ระใน อตฺถรนฺติ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๔๒. อิตโร  “ม�  เอวำ  กโรถ,  อุจฺจ�สน�นิ  อุปริ  ป�ฺ��เปถ,  นีจ�สน�นิ  เหฏฺ��ติ  อ�ห ฯ 

 อิตโร  (จุลฺลก�โล)  “(ตุมฺเห)  ม�  เอวำ  กโรถ,  (ตุมฺเห)  อุจฺจ�สน�นิ  อุปริ  ป�ฺ��เปถ,  (ตุมฺเห)  
นีจ�สน�นิ  เหฏฺ��  (ป�ฺ��เปถ)”  อิติ  อ�ห ฯ 

 อิตโร  (จุลฺลกาโล) อ.พระจุลก�ลนอกน้ี  อาห กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “(ตุมฺเห) อ.ท่�น ท.   
มา  กโรถ จงอย่�กระทำ�  เอวํ อย่�งน้ี,  (ตุมฺเห) อ.ท่�น ท.  ปญฺญาเปถ จงปูล�ด   
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อุจฺจาสนานิ ซ่ึงอ�สนะอันสูง ท.  อุปริ ในเบ้ืองบน,  (ตุมฺเห) อ.ท่�น ท.  ปญฺญาเปถ 
จงปูล�ด  นีจาสนานิ ซ่ึงอ�สนะอันตำ่� ท.  เหฏฺา ในภ�ยใต้”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระจุลก�ลนอกน้ี กล่�วว่� “พวกท่�นจงอย่�ทำ�อย่�งน้ี, จงปูอ�สนะที่สูงในที่สูง อ�สนะ
ตำ่� ในที่ตำ่�เถิด”

 อิตโร วิเสสนะของ จุลฺลก�โลๆ สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ตุมฺเห  
สุทธกัตต�ใน กโรถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ม�ศัพท์ ปฏิเสธะใน กโรถ  เอวำ 
กิริย�วิเสสนะใน กโรถ,  ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน ป�ฺ��เปถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก   
อุจฺจ�สน�นิ อวุตตกัมมะใน ป�ฺ��เปถ  อุปริ อ�ธ�ระใน ป�ฺ��เปถ,  ตุมฺเห สุทธ-
กัตต�ใน ป�ฺ��เปถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นีจ�สน�นิ อวุตตกัมมะใน ป�ฺ��เปถ  
เหฏฺ�� อ�ธ�ระใน ป�ฺ��เปถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ         

 ...............................................................................................................................
๔๓.  อิตฺถิโย  ตสฺส  วจนำ  อสุณนฺติโย  วิย  “ตฺวำ  กึ  กโรนฺโต  วิจรสิ ?  กึ  ตว  อ�สน�นิ   

ป�ฺ��เปตุำ  น  วฏฺฏติ ?  ตฺวำ  กำ  อ�ปุจฺฉิตฺว�  ปพฺพชิโต ?  เกน  ปพฺพช�ปิโตสิ ?   
กสฺม�  อิธ�คโตสีติ  วตฺว�  นิว�สนป�รุปนำ  อจฺฉินฺทิตฺว�  เสตก�นิ  วตฺถ�นิ  นิว�เสตฺว�   
สีเส  ม�ล�จุมฺพฏกำ  �เปตฺว�  “คจฺฉ  ตฺวำ,  สตฺถ�รำ  อ�เนหิ;  มยำ  อ�สน�นิ   
ป�ฺ��เปสฺส�ม�ติ  ปหิณึสุ ฯ

 อิตฺถิโย  ตสฺส  (จุลฺลก�ลสฺส)  วจนำ  อสุณนฺติโย  วิย  “ตฺวำ  กึ  กโรนฺโต  วิจรสิ ?  กึ  ตว  อ�สน�นิ   
ป�ฺ��เปตุำ  น  วฏฺฏติ ?  ตฺวำ  กำ  อ�ปุจฺฉิตฺว�  ปพฺพชิโต  (อสิ) ?  (ตฺวำ)  เกน  ปพฺพช�ปิโต   
อสิ ?  (ตฺวำ)  กสฺม�  อิธ  (��เน)  อ�คโตสีติ  วตฺว�  นิว�สนป�รุปนำ  อจฺฉินฺทิตฺว�  (ตำ  จุลฺลก�ลำ)   
เสตก�นิ  วตฺถ�นิ  นิว�เสตฺว�  สีเส  ม�ล�จุมฺพฏกำ  �เปตฺว�  “คจฺฉ  ตฺวำ,  (ตฺวำ)  สตฺถ�รำ  อ�เนหิ;  
มยำ  อ�สน�นิ  ป�ฺ��เปสฺส�ม�ติ  (วตฺว�)  ปหิณึสุ ฯ  

 อิตฺถิโย อ.หญิง ท.  อสุณนฺติโย  วิย ร�วกะว่�ไม่ฟังอยู่  วจนํ ซ่ึงคำ�  ตสฺส  (จุลฺล-
กาลสฺส) ของพระจุลก�ลน้ัน  วตฺวา กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “ตฺว ํอ.ท่�น  กโรนฺโต  วิจรสิ 
ย่อมเที่ยวกระทำ�อยู่  กึ ซ่ึงอะไร,  ตว  อาสนานิ  ปญฺญาเปตุํ อ.อัน- อันท่�น -ปูล�ด 
ซ่ึงอ�สนะ ท.  น  วฏฺฏติ ย่อมไม่ควร  กึ หรือ,  ตฺว ํอ.ท่�น  อาปุจฺฉิตฺวา บอกล�แล้ว  
กํ ซ่ึงใคร  ปพฺพชิโต เป็นผู้บวชแล้ว  อสิ ย่อมเป็น,  ตฺว ํอ.ท่�น  เกน  ปพฺพชาปิโต 
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เป็นผู้- อันใคร -ให้บวชแล้ว  อสิ ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.ท่�น  อาคโต เป็นผู้ม�แล้ว  อิธ   
(าเน) ในที่น้ี  กสฺมา เพร�ะเหตุอะไร  อสิ ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้ี  อจฺฉินฺทิตฺวา แย่งชิง
เอ�แล้ว  นิวาสนปารุปนํ ซ่ึงผ้�เป็นเคร่ืองนุ่งและผ้�เป็นเคร่ืองห่ม  (ตํ  จุลฺลกาลํ) ยัง
พระจุลก�ล  นิวาเสตฺวา ให้นุ่งแล้ว  วตฺถานิ ซ่ึงผ้� ท.  เสตกานิ อันข�ว  เปตฺวา 
ว�งไว้แล้ว  มาลาจุมฺพฏกํ ซ่ึงเทริดอันเป็นวิก�รแห่งระเบียบ  สีเส บนศีรษะ  (วตฺวา) 
กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “ตฺว ํอ.ท่�น  คจฺฉ จงไป,  (ตฺวํ) อ.ท่�น  อาเนหิ จงนำ�ม�  สตฺถารํ 
ซ่ึงพระศ�สด�,  มยํ อ.เร� ท.  ปญฺญาเปสฺสาม จักปูล�ด  อาสนานิ ซ่ึงอ�สนะ ท.”   
อิติ ดังน้ี  ปหิณึส ุส่งไปแล้ว ฯ

 พวกหญิงทำ�เป็นเหมือนไม่ได้ยินคำ�ของท่�น กล่�วว่� “ท่�นเที่ยวทำ�อะไรอยู่, ก�รที่
ท่�นปูล�ดอ�สนะทั้งหล�ย ไม่สมควรหรือ, ท่�นล�ใครบวช, ใครอนุญ�ตให้ท่�นบวช, 
ท่�นม�ที่น้ีทำ�ไม” ดังน้ีแล้ว ก็พ�กันแย่งชิงผ้�นุ่งผ้�ห่ม ให้ท่�นนุ่งผ้�ข�ว ว�งเทริด
พวงม�ลัยไว้บนศีรษะ กล่�วว่� “ท่�นจงไป จงนำ�พระศ�สด�ม� พวกเร�จักพ�กันปู
อ�สนะทั้งหล�ย” แล้วก็ส่งไป 

 อิตฺถิโย สุทธกัตต�ใน ปหิณึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตสฺส วิเสสนะของ จุลฺลก�ลสฺสๆ  
ส�มีสัมพันธะใน วจนำๆ อวุตตกัมมะใน อสุณนฺติโยๆ อุปม�อัพภันตรกิริย�ของ  
อิตฺถิโย  วิยศัพท์ อุปม�โชตกะเข้�กับ อสุณนฺติโย  “ตฺวำ สุทธกัตต�ใน วิจรสิๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  กึ อวุตตกัมมะใน กโรนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ ตฺวำ,  ป�ฺ��เปตุำ  
ตุมัตถกัตต�ใน วฏฺฏติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  ตว ฉัฏฐีอนภิหิต- 
กัตต�ใน ป�ฺ��เปตุำ  อ�สน�นิ อวุตตกัมมะใน ป�ฺ��เปตุำ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน  
วฏฺฏติ,  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน อสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กำ อวุตตกัมมะใน อ�ปุจฺฉิตฺว�ๆ 
ปุพพก�ลกิริย�ใน ปพฺพชิโตๆ วิกติกัตต�ใน อสิ,  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน อสิๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  เกน อนภิหิตกัตต�ใน ปพฺพช�ปิโตๆ วิกติกัตต�ใน อสิ,  ตฺวำ สุทธกัตต� 
ใน อสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กสฺม� เหตุใน อ�คโต  อิธ วิเสสนะของ ��เนๆ  
วิสย�ธ�ระใน อ�คโตๆ วิกติกัตต�ใน อสิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน วตฺว�ๆ ปุพพก�ล-
กิริย�ใน อจฺฉินฺทิตฺว�  นิว�สนป�รุปนำ อวุตตกัมมะใน อจฺฉินฺทิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
นิว�เสตฺว�  ตำ วิเสสนะของ จุลฺลก�ลำๆ ก�ริตกัมมะใน นิว�เสตฺว�  เสตก�นิ วิเสสนะ 
ของ วตฺถ�นิๆ อวุตตกัมมะใน นิว�เสตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน �เปตฺว�  สีเส  
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วิสย�ธ�ระใน �เปตฺว�  ม�ล�จุมฺพฏกำ อวุตตกัมมะใน �เปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�
ใน วตฺว�  “ตฺวำ สุทธกัตต�ใน คจฺฉๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก,  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน 
อ�เนหิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สตฺถ�รำ อวุตตกัมมะใน อ�เนหิ,  มยำ สุทธกัตต�ใน  
ป�ฺ��เปสฺส�มๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อ�สน�นิ อวุตตกัมมะใน ป�ฺ��เปสฺส�ม”   
อิติศัพท์ อ�ก�ระใน วตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปหิณึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๔๔. โส  นจิรำ  ภิกฺขุภ�เว  �ตฺว�  อวสฺสิโก ว  อุปฺปพฺพชิตฺว�  ลชฺชิตุำ  น  ช�น�ติ;  ตสฺม�   

เตน  อ�กปฺเปน  นิร�สงฺโก ว  คนฺตฺว�  สตฺถ�รำ  วนฺทิตฺว� พุทฺธปฺปมุขำ  ภิกฺขุสงฺฆำ   
อ�ท�ย  อ�คโต ฯ

 โส  (จุลฺลก�โล)  นจิรำ  ภิกฺขุภ�เว  �ตฺว�  อวสฺสิโก ว  อุปฺปพฺพชิตฺว�  ลชฺชิตุำ  น  ช�น�ติ;  ตสฺม�  
(โส  จุลฺลก�โล)  เตน  อ�กปฺเปน  นิร�สงฺโก ว  คนฺตฺว�  สตฺถ�รำ  วนฺทิตฺว� พุทฺธปฺปมุขำ  ภิกฺขุสงฺฆำ  
อ�ท�ย  อ�คโต ฯ  

 โส  (จุลฺลกาโล) อ.จุลก�ลน้ัน  ตฺวา ดำ�รงอยู่แล้ว  ภิกฺขุภาเว ในคว�มเป็นแห่งภิกษุ  
นจิรํ สิ้นก�ลไม่น�น  อวสฺสิโกว ไม่มีก�ลฝนเทียว  อุปฺปพฺพชิตฺวา สึกแล้ว  น  ชานาติ  
ย่อมไม่รู้  ลชฺชิตุํ เพ่ืออันละอ�ย,  ตสฺมา เพร�ะเหตุน้ัน  (โส  จุลฺลกาโล) อ.จุลก�ล
น้ัน  นิราสงฺโกว ผู้คว�มรังเกียจออกแล้วเทียว  เตน  อากปฺเปน ด้วยอ�กัปกิริย�น้ัน  
คนฺตฺวา ไปแล้ว  วนฺทิตฺวา ถว�ยบังคมแล้ว  สตฺถารํ ซ่ึงพระศ�สด�  อาทาย พ�เอ�
แล้ว  ภิกฺขุสงฺฆํ ซ่ึงหมู่แห่งภิกษุ  พุทฺธปฺปมุขํ อันมีพระพุทธเจ้�เป็นประมุข  อาคโต 
ม�แล้ว ฯ

 จุลก�ลน้ันดำ�รงอยูในคว�มเป็นภิกษุได้ไม่น�น ยังไม่ได้พรรษ�เทียว ก็สึกไป ย่อมไม่รู้
เพ่ือจะละอ�ย, เพร�ะฉะน้ัน จุลก�ลน้ัน ไม่มีคว�มรังเกียจด้วยอ�กัปกิริย�น้ันน่ันแหละ 
ไปถว�ยบังคมพระศ�สด� พ�เอ�ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้�เป็นประมุขม�   

 โส วิเสสนะของ จุลฺลก�โลๆ สุทธกัตต�ใน ช�น�ติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นจิรำ  
อัจจันตสังโยคะใน �ตฺว�  ภิกฺขุภ�เว วิสย�ธ�ระใน �ตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
อุปฺปพฺพชิตฺว�ๆ  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ อวสฺสิโกๆ วิเสสนะของ จุลฺลก�โล   
อุปฺปพฺพชิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ช�น�ติ  ลชฺชิตุำ ตุมัตถสัมปท�นใน ช�น�ติ  นศัพท์ 
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ปฏิเสธะใน ช�น�ติ,  ตสฺม� เหตวัตถะ  โส วิเสสนะของ จุลฺลก�โลๆ สุทธกัตต�ใน  
อ�คโตๆ กิตบทกัตตุว�จก  เตน วิเสสนะของ อ�กปฺเปนๆ กรณะใน นิร�สงฺโก  เอว-
ศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ นิร�สงฺโกๆ วิเสสนะของ จุลฺลก�โล  คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�
ใน วนฺทิตฺว�  สตฺถ�รำ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�ท�ย  พุทฺธปฺ-
ปมุขำ วิเสสนะของ ภิกฺขุสงฺฆำๆ อวุตตกัมมะใน อ�ท�ยๆ สม�นก�ลกิริย�ใน อ�คโต ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๕. ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ปน  ภตฺตกิจฺจ�วส�เน  มห�ก�ลสฺส  ภริย�โย  “อิม�หิ  อตฺตโน  ส�มิโก   

คหิโต,  มยำปิ  อมฺห�กำ  ส�มิกำ  คณฺหิสฺส�ม�ติ  จินฺเตตฺว�  ปุนทิวสตฺถ�ย  สตฺถ�รำ   
นิมนฺตยึสุ ฯ

 ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ปน  ภตฺตกิจฺจ�วส�เน  มห�ก�ลสฺส  ภริย�โย  “อิม�หิ  (อิตฺถีหิ)  อตฺตโน  ส�มิโก   
คหิโต,  มยำปิ  อมฺห�กำ  ส�มิกำ  คณฺหิสฺส�ม�ติ  จินฺเตตฺว�  ปุนทิวสตฺถ�ย  สตฺถ�รำ  นิมนฺตยึสุ ฯ

   ปน ก็  ภตฺตกิจฺจาวสาเน ในก�ลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งกิจด้วยภัตร  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  
แห่งหมู่แห่งภิกษุ  ภริยาโย อ.ภรรย� ท.  มหากาลสฺส ของพระมห�ก�ล  จินฺเตตฺวา  
คิดแล้ว  อิติ ว่�  “สามิโก อ.ส�มี  อตฺตโน ของตน  อิมาหิ  (อิตฺถีหิ) อันหญิง ท. เหล่�น้ี   
คหิโต จับแล้ว,  มยํป ิแม้ อ.เร� ท.  คณฺหิสฺสาม จักจับ  สามิกํ ซ่ึงส�มี  อมฺหากํ  
ของเร� ท.”  อิติ ดังน้ี  นิมนฺตยึส ุทูลนิมนต์แล้ว  สตฺถารํ ซ่ึงพระศ�สด�  ปุนทิวสตฺถาย  
เพ่ือประโยชน์แก่ภัตรอันจะมีในวันรุ่งข้ึน ฯ 

 ก็ ในเวล�สิ้นสุดภัตกิจของภิกษุสงฆ์ เหล่�ภรรย�ของพระมห�ก�ล พ�กันคิดว่� “พวก
หญิงเหล่�น้ีจับส�มีของตน แม้พวกเร�ก็จักจับส�มีของพวกเร�” ดังน้ีแล้ว จึงทูลนิมนต์
พระศ�สด� เพ่ือ(ฉันภัตต�ห�ร)ในวันรุ่งข้ึน

 ปนศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  ภริย�โย สุทธกัตต�ใน นิมนฺตยึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
ภิกฺขุสงฺฆสฺส ส�มีสัมพันธะใน ภตฺตกิจฺจ�วส�เน ก�ลสัตตมีใน นิมนฺตยึสุ  มห�ก�ลสฺส 
ส�มีสัมพันธะใน ภริย�โย  “ส�มิโก วุตตกัมมะใน คหิโตๆ กิตบทกัมมว�จก  อิม�หิ  
วิเสสนะของ อิตฺถีหิๆ อนภิหิตกัตต�ใน คหิโต  อตฺตโน ส�มีสัมพันธะใน ส�มิโก,  อปิ-
ศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ มยำๆ สุทธกัตต�ใน คณฺหิสฺส�มๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก   
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อมฺห�กำ ส�มีสัมพันธะใน ส�มิกำๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหิสฺส�ม”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน  
จินฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิมนฺตยึสุ  ปุนทิวสตฺถ�ย สัมปท�นใน นิมนฺตยึสุ   
สตฺถ�รำ อวุตตกัมมะใน นิมนฺตยึสุ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๔๖. ตท�  ปน  อ�สนป�ฺ��ปนตฺถำ  อ�ฺโ�  ภิกฺขุ  อคม�สิ ฯ 

  ปน ก็  ตทา ในก�ลน้ัน  ภิกฺขุ อ.ภิกษุ  อญฺโญ รูปอื่น  อคมาสิ ได้ไปแล้ว   
อาสนปญฺญาปนตฺถํ เพ่ือก�รปูล�ดซ่ึงอ�สนะ ฯ

 ก็ในคร�วน้ัน ภิกษุรูปอื่นได้ไปเพ่ือ(บอกวิธิี)ก�รปูล�ดอ�สนะ

 ปนศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  ตท� ก�ลสัตตมี  อ�ฺโ� วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตต�
ใน อคม�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อ�สนป�ฺ��ปนตฺถำ สัมปท�นใน อคม�สิ ฯ    

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๗. ต�  ตสฺมึ  ขเณ  โอก�สำ  อลภิตฺว�  พุทฺธปฺปมุขำ  ภิกฺขุสงฺฆำ  นิสีท�เปตฺว�  ภิกฺขำ   

อทำสุ ฯ 

 ต�  (อิตฺถิโย)  ตสฺมึ  ขเณ  โอก�สำ  อลภิตฺว�  พุทฺธปฺปมุขำ  ภิกฺขุสงฺฆำ  นิสีท�เปตฺว�  ภิกฺขำ  อทำสุ ฯ

  ตา  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่�น้ัน  อลภิตฺวา ไม่ได้แล้ว  โอกาสํ ซ่ึงโอก�ส  ตสฺมึ  
ขเณ ในขณะนั้น  ภิกฺขุสงฺฆํ ยังหมู่แห่งภิกษุ  พุทฺธปฺปมุขํ มีพระพุทธเจ้�เป็นประมุข  
นิสีทาเปตฺวา ให้น่ังแล้ว  อทํสุ ได้ถว�ยแล้ว  ภิกฺขํ ซ่ึงภิกษ� ฯ

 พวกหญิงเหล่�น้ันไม่ได้โอก�สในขณะน้ัน นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้�เป็นประมุข
ให้น่ัง แล้วได้ถว�ยภิกษ�

 ต� วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตต�ใน อทำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตสฺมึ วิเสสนะ
ของ ขเณๆ ก�ลสัตตมีใน อลภิตฺว�  โอก�สำ อวุตตกัมมะใน อลภิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�
ใน นิสีท�เปตฺว�  พุทฺธปฺปมุขำ วิเสสนะของ ภิกฺขุสงฺฆำๆ ก�ริตกัมมะใน นิสีท�เปตฺว�ๆ 
ปุพพก�ลกิริย�ใน อทำสุ  ภิกฺขำ อวุตตกัมมะใน อทำสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๔๘. จุลฺลก�ลสฺส  ปน  เทฺว  ภริย�โย,  มชฺฌิมก�ลสฺส  จตสฺโส,  มห�ก�ลสฺส  อฏฺ� ฯ 

 จุลฺลก�ลสฺส  ปน  เทฺว  ภริย�โย  (สนฺติ),  มชฺฌิมก�ลสฺส  จตสฺโส  (ภริย�โย  สนฺติ),  มห�ก�ลสฺส  
อฏฺ�  (ภริย�โย  สนฺติ) ฯ

 ปน ก็  ภริยาโย อ.ภรรย� ท.  เทฺว สอง  จุลฺลกาลสฺส ของพระจุลก�ล  (สนฺติ) มีอยู่,  
(ภริยาโย) อ.ภรรย� ท.  จตสฺโส สี่  มชฺฺฌิมกาลสฺส ของน�ยมัชฌิมก�ล  (สนฺติ) มีอยู่,  
(ภริยาโย) อ.ภรรย� ท.  อฏฺ แปด  มหากาลสฺส ของพระมห�ก�ล  (สนฺติ) มีอยู่ ฯ  

 ก็ พระจุลก�ลมีภรรย�สองคน น�ยมัชฌิมก�ลมีภรรย�สี่คน พระมห�ก�ลมีภรรย�แปด
คน

 ปนศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  เทฺว วิเสสนะของ ภริย�โยๆ สุทธกัตต�ใน สนฺติๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  จุลฺลก�ลสฺส ส�มีสัมพันธะใน ภริย�โย,  จตสฺโส วิเสสนะของ ภริย�โยๆ 
สุทธกัตต�ใน สนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มชฺฌิมก�ลสฺส ส�มีสัมพันธะใน ภริย�โย,   
อฏฺ� วิเสสนะของ ภริย�โยๆ สุทธกัตต�ใน สนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มห�ก�ลสฺส 
ส�มีสัมพันธะใน ภริย�โย ฯ

  ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๙. ภิกฺขูปิ  ภตฺตกิจฺจำ  ก�ตุก�ม�  นิสีทิตฺว�  ภตฺตกิจฺจมกำสุ,  พหิ  คนฺตุก�ม�  อุฏฺ��ย   

อคมำสุ ฯ

 ภิกฺขูปิ  ภตฺตกิจฺจำ  ก�ตุก�ม�  (หุตฺว�)  นิสีทิตฺว�  ภตฺตกิจฺจำ  อกำสุ,  พหิ  คนฺตุก�ม�  (หุตฺว�)   
อุฏฺ��ย  อคมำสุ ฯ 

    ภิกฺขูปิ แม้ อ.ภิกษุ ท.  กาตุกามา เป็นผู้ใคร่เพ่ืออันกระทำ�  ภตฺตกิจฺจํ ซ่ึงกิจด้วยภัตร  
(หุตฺวา) เป็นแล้ว  นิสีทิตฺวา น่ังแล้ว  อกํสุ ได้กระทำ�แล้ว  ภตฺตกิจฺจํ ซ่ึงกิจด้วยภัตร  
คนฺตุกามา เป็นผู้ใคร่เพ่ืออันไป  พห ิในภ�ยนอก  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  อุฏฺาย ลุกข้ึน
แล้ว  อคมํสุ ได้ไปแล้ว ฯ

 แม้พวกภิกษุผู้มีควมประสงค์จะทำ�ภัตกิจ ก็น่ังทำ�ภัตกิจกัน ผู้มีคว�มประสงค์จะไปข้�ง
นอก ก็พ�กันลุกข้ึนแล้วก็ไป
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 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ ภิกฺขูๆ สุทธกัตต�ใน อกำสุ และ อคมำสุ  อกำสุ ก็ดี  อคมำสุ ก็ดี  
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ภตฺตกิจฺจำ อวุตตกัมมะใน ก�ตุก�ม�ๆ วิกติกัตต�ใน หุตฺว�ๆ 
ปุพพก�ลกิิริย�ใน นิสีทิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อกำสุ  ภตฺตกิจฺจำ อวุตตกัมมะใน  
อกำสุ,  พหิ อ�ธ�ระใน คนฺตุก�ม�ๆ วิกติกัตต�ใน หุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อุฏฺ��ยๆ 
ปุพพก�ลกิริย�ใน อคมำสุ ฯ   

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๐. สตฺถ�  ปน  นิสีทิตฺว�  ภตฺตกิจฺจำ  กริ ฯ 

  ปน ส่วนว่�  สตฺถา อ.พระศ�สด�  นิสีทิตฺวา ประทับน่ังแล้ว   กริ ทรงกระทำ�แล้ว   
ภตฺตกิจฺจํ ซ่ึงกิจด้วยภัตร ฯ

 ฝ่�ยพระศ�สด�ประทับน่ังทรงทำ�ภัตกิจ

 ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  สตฺถ� สุทธกัตต�ใน กริๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นิสีทิตฺว�  
ปุพพก�ลกิริย�ใน กริ  ภตฺตกิจฺจำ อวุตตกัมมะใน กริ ฯ

 ...............................................................................................................................
๕๑. ตสฺส  ภตฺตกิจฺจปริโยส�เน  ต�  อิตฺถิโย  “ภนฺเต  มห�ก�โล  อมฺห�กำ  อนุโมทนำ  กตฺว�  

คมิสฺสติ,  ตุมฺเห  ปุรโต  คจฺฉถ�ติ  วทึสุ ฯ

 ตสฺส  (สตฺถุโน)  ภตฺตกิจฺจปริโยส�เน  ต�  อิตฺถิโย  “ภนฺเต  มห�ก�โล  อมฺห�กำ  อนุโมทนำ   
กตฺว�  คมิสฺสติ,  ตุมฺเห  ปุรโต  คจฺฉถ�ติ  วทึสุ ฯ

   ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน ในก�ลเป็นที่สิ้นสุดแห่งกิจด้วยภัตร  ตสฺส  (สตฺถุโน) แห่งพระ
ศ�สด�น้ัน  ตา  อิตฺถิโย อ.หญิง ท. เหล่�น้ัน  วทึสุ กร�บทูลแล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต  
ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ  มหากาโล อ.พระมห�ก�ล  กตฺวา กระทำ�แล้ว  อนุโมทนํ  
ซ่ึงก�รอนุโมทน�  อมฺหากํ แก่หม่อมฉัน ท.  คมิสฺสต ิ จักไป,  ตุมฺเห อ.พระองค์  
คจฺฉถ ขอจงเสด็จไป  ปุรโต ในที่ข้�งหน้�”  อิติ ดังน้ี ฯ

 ในเวล�เสร็จภัตกิจของพระศ�สด�น้ัน หญิงเหล่�น้ัน กร�บทูลว่� “ข้�แต่พระองค์ผู้
เจริญ พระมห�ก�ลจะทำ�อนุโมทน�แก่พวกหม่อมฉันแล้วจึงจักไป, ขอพระองค์จง
เสด็จกลับไปก่อนเถิด”
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 ต� วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตต�ใน วทึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตสฺส วิเสสนะ
ของ สตฺถุโนๆ ส�มีสัมพันธะใน ภตฺตกิจฺจปริโยส�เนๆ ก�ลสัตตมีใน วทึสุ  “ภนฺเต 
อ�ลปนะ  มห�ก�โล สุทธกัตต�ใน คมิสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อมฺห�กำ สัมปท�น
ใน กตฺว�  อนุโมทนำ อวุตตกัมมะใน กตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คมิสฺสติ,  ตุมฺเห สุทธ-
กัตต�ใน คจฺฉถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปุรโต อ�ธ�ระใน คจฺฉถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระ
ใน วทึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๒. สตฺถ�  “ส�ธูติ  วตฺว�  ปุรโต  อคม�สิ ฯ  

 สตฺถา อ.พระศ�สด�  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังน้ี  อคมาสิ ได้
เสด็จไปแล้ว  ปุรโต ในที่ข้�งหน้� ฯ

 พระศ�สด�ตรัสว่� “เจริญพร” แล้วได้เสด็จกลับก่อน

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อคม�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ส�ธุ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระ 
ใน วตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อคม�สิ  ปุรโต อ�ธ�ระใน อคม�สิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๓. ค�มทฺว�รำ  ปตฺว�  ภิกฺขุสงฺโฆ  อุชฺฌ�ยิ  “กินฺน�เมตำ  สตฺถ�ร�  กตำ,  �ตฺว�  นุ  โข  

กตำ  อุท�หุ  อช�นิตฺว� ?,  หิยฺโย  จุลฺลก�ลสฺส  ปุรโต  คตตฺต�  ปพฺพชฺชนฺตร�โย   
ช�โต,  อชฺช  อ�ฺ�สฺส  ปุรโต  คตตฺต�  อนฺตร�โย  น�โหสิ,  อิท�นิ  สตฺถ�  มห�ก�ลำ   
นิวตฺเตตฺว�  อ�คโต,  สีลว�  โข  ปน  ภิกฺขุ  อ�จ�รสมฺปนฺโน;  กริสฺสนฺติ  นุ  โข  ตสฺส  
ปพฺพชฺชนฺตร�ยนฺติ ฯ

 ค�มทฺว�รำ  ปตฺว�  ภิกฺขุสงฺโฆ  อุชฺฌ�ยิ  “กึ  น�ม  เอตำ  (กมฺมำ)  สตฺถ�ร�  กตำ,  (กมฺมำ  สตฺถ�ร�)  
�ตฺว�  นุ  โข  กตำ  อุท�หุ  (กมฺมำ  สตฺถ�ร�)  อช�นิตฺว�  (กตำ) ?,  หิยฺโย  จุลฺลก�ลสฺส  ปุรโต   
คตตฺต�  ปพฺพชฺชนฺตร�โย  ช�โต,  อชฺช  อ�ฺ�สฺส  (ภิกฺขุโน)  ปุรโต  คตตฺต�  อนฺตร�โย  น  อโหสิ,  
อิท�นิ  สตฺถ�  มห�ก�ลำ  นิวตฺเตตฺว�  อ�คโต,  สีลว�  โข  ปน  ภิกฺขุ  อ�จ�รสมฺปนฺโน  (โหติ);   
(ต�  อิตฺถิโย)  กริสฺสนฺติ  นุ  โข  ตสฺส  (มห�ก�ลสฺส)  ปพฺพชฺชนฺตร�ยนฺติ ฯ
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 ภิกฺขุสงฺโฆ อ.หมู่แห่งภิกษุ  ปตฺวา ถึงแล้ว  คามทฺวารํ ซ่ึงประตูแห่งหมู่บ้�น  อุชฺฌายิ 
ยกโทษแล้ว  อิติ ว่�  “เอตํ  (กมฺมํ) อ.กรรมน่ัน  กึ  นาม ช่ืออะไร  สตฺถารา อันพระ
ศ�สด�  กตํ ทรงกระทำ�แล้ว,  (กมฺมํ) อ.กรรม  (สตฺถารา) อันพระศ�สด�  ญตฺวา  นุ  
โข ทรงทร�บแล้วหรือหนอแล  กตํ ทรงกระทำ�แล้ว  อุทาหุ หรือว่�  (กมฺมํ) อ.กรรม   
(สตฺถารา) อันพระศ�สด�  (อชานิตฺวา) ไม่ทรงทร�บแล้ว  (กตํ) ทรงกระทำ�แล้ว,  หิยฺโย  
ในวันว�น  ปพฺพชฺชนฺตราโย อ.อันตร�ยแห่งก�รบวช  ชาโต เกิดแล้ว  จุลฺลกาลสฺส  
ปุรโต  คตตฺตา เพร�ะคว�มที่แห่งพระจุลก�ล เป็นผู้ไปแล้ว ในที่ข้�งหน้�,  อชฺช ใน
วันน้ี  อนฺตราโย อ.อันตร�ย  น  อโหสิ ไม่ได้มีแล้ว  อญฺญสฺส  (ภิกฺขุโน)  ปุรโต   
คตตฺตา เพร�ะคว�มที่ แห่งภิกษุรูปอื่น เป็นผู้ไปแล้ว ในที่ข้�งหน้�,  อิทานิ ในก�ลน้ี  
สตฺถา อ.พระศ�สด�  มหากาลํ ทรงยังพระมห�ก�ล  นิวตฺเตตฺวา ให้กลับแล้ว  อาคโต  
เสด็จม�แล้ว,  ปน ก็  ภิกฺขุ อ.ภิกษุ  สีลวา  โข เป็นผู้มีศีลแล  อาจารสมฺปนฺโน เป็นผู้
ถึงพร้อมด้วยอ�จ�ระ  (โหติ) ย่อมเป็น,  (ตา  อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่�น้ัน  กริสฺสนฺติ   
นุ  โข จักกระทำ�หรือหนอแล  ปพฺพชฺชนฺตราย ํ ซ่ึงอันตร�ยแห่งก�รบวช  ตสฺส   
(มหากาลสฺส) ของพระมห�ก�ลน้ัน”  อิติ ดังน้ี ฯ

        ภิกษุสงฆ์พอถึงประตูหมู่บ้�นก็โพนทะน�ว่� “พระศ�สด�ทรงทำ�กรรมอะไรน่ัน, ทรง
ทร�บแล้วทำ�หรือว่�ไม่ทรงทร�บแล้วทำ�, เม่ือว�น เกิดอันตร�ยแห่งก�รบวชข้ึน เพร�ะ
พระจุลก�ลไปก่อน, วันน้ี ไม่มีอันตร�ยเพร�ะพระรูปอื่นไปก่อน, บัดน้ี พระศ�สด�ให้
พระมห�ก�ลกลับ แล้วเสด็จม�, ก็ภิกษุเป็นผู้มีศีล ถึงพร้อมด้วยอ�จ�ระ, พวกหญิง
เหล่�น้ันจะทำ�อันตร�ยแห่งก�รบวชของท่�นหรือเปล่�หนอ” ดังน้ี

 ภิกฺขุสงฺโฆ สุทธกัตต�ใน อุชฺฌ�ยิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ค�มทฺว�รำ สัมป�ปุณีย- 
กัมมะใน ปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อุชฺฌ�ยิ  “น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ กึๆ  
ก็ดี  เอตำ ก็ดี วิเสสนะของ กมฺมำๆ วุตตกัมมะใน กตำๆ กิตบทกัมมว�จก  สตฺถ�ร�  
อนภิหิตกัตต�ใน กตำ,  กมฺมำ วุตตกัมมะใน กตำๆ กิตบทกัมมว�จก  สตฺถ�ร� อนภิหิต-
กัตต�ใน กตำ  �ตฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน กตำ  นุศัพท์ สังกัปปัตถะ  โขศัพท์ วจน�ลังก�ระ   
อุท�หุ ปุจฉนัตถะ  กมฺมำ วุตตกัมมะใน กตำๆ กิตบทกัมมว�จก  สตฺถ�ร� อนภิหิตกัตต�
ใน กตำ  อช�นิตฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน กตำ,  หิยฺโย ก�ลสัตตมีใน ช�โต  ปพฺพชฺชนฺตร�โย  
สุทธกัตต�ใน ช�โตๆ กิตบทกัตตุว�จก  จุลฺลก�ลสฺส ภ�ว�ทิสัมพันธะใน คตตฺต�   
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ปุรโต อ�ธ�ระใน คตตฺต�ๆ เหตุใน ช�โต,  อชฺช ก�ลสัตตมีใน อโหสิ  อนฺตร�โย  
สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อ�ฺ�สฺส วิเสสนะของ ภิกฺขุโนๆ ภ�ว�ทิ-
สัมพันธะใน คตตฺต�  ปุรโต อ�ธ�ระใน คตตฺต�ๆ เหตุใน อโหสิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน 
อโหสิ,  อิท�นิ ก�ลสัตตมีใน อ�คโต  สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อ�คโตๆ กิตบทกัตตุว�จก  
มห�ก�ลำ ก�ริตกัมมะใน นิวตฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�คโต,  ปนศัพท์ ว�กย�- 
รัมภโชตกะ  ภิกฺขุ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สีลว� ก็ดี  อ�จ�ร- 
สมฺปนฺโน ก็ดี วิกติกัตต�ใน โหติ  โขศัพท์ วจน�ลังก�ระ,  ต� วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ  
สุทธกัตต�ใน กริสฺสนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นุศัพท์ สังกัปปัตถะ  โขศัพท์  
วจน�ลังก�ระ  ตสฺส วิเสสนะของ มห�ก�ลสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน ปพฺพชฺชนฺตร�ยำๆ 
อวุตตกัมมะใน กริสฺสนฺติ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อุชฺฌ�ยิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๕๔. สตฺถ�  เตสำ  วจนำ  สุตฺว�  นิวตฺติตฺว�  �ิโต  “กึ  กเถถ  ภิกฺขเวติ  ปุจฺฉิ ฯ  

 สตฺถ�  เตสำ  (ภิกฺขูนำ)  วจนำ  สุตฺว�  นิวตฺติตฺว�  �ิโต  “(ตุมฺเห)  กึ  (วจนำ)  กเถถ  ภิกฺขเวติ   
ปุจฺฉิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศ�สด�  สุตฺวา สดับแล้ว  วจนํ ซ่ึงคำ�  เตสํ  (ภิกฺขูนํ) ของภิกษุ ท. เหล่�
น้ัน  นิวตฺติตฺวา เสด็จกลับแล้ว  ิโต ประทับยืนแล้ว  ปุจฺฉิ ตรัสถ�มแล้ว  อิติ ว่�  
“ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  กเถถ ย่อมกล่�ว  กึ  (วจนํ) ซ่ึงคำ�อะไร”  อิติ  
ดังน้ี ฯ

 พระศ�สด�สดับคำ�ของภิกษุเหล่�น้ัน เสด็จกลับประทับยืน ตรัสถ�มว่� “ดูก่อนภิกษุ 
ทั้งหล�ย พวกเธอย่อมกล่�วคำ�อะไรกัน”

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน ปุจฺฉิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เตสำ วิเสสนะของ ภิกฺขูนำๆ ส�มี-
สัมพันธะใน วจนำๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิวตฺติตฺว�ๆ ปุพพก�ล- 
กิริย�ใน �ิโตๆ วิเสสนะของ สตฺถ�  “ภิกฺขเว อ�ลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน กเถถๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กึ วิเสสนะของ วจนำๆ อวุตตกัมมะใน กเถถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระ 
ใน ปุจฺฉิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๕. เต  ตมตฺถำ  อ�โรเจสุำ ฯ

 เต  (ภิกฺขู)  ตำ  อตฺถำ  อ�โรเจสุำ ฯ

 เต  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่�น้ัน  อาโรเจสุํ กร�บทูลแล้ว  ตํ  อตฺถํ ซ่ึงเน้ือคว�มน้ัน ฯ

 พวกภิกษุเหล่�น้ันกร�บทูลเน้ือคว�มน้ัน

   เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตต�ใน อ�โรเจสุำๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตำ วิเสสนะ
ของ อตฺถำๆ อวุตตกัมมะใน อ�โรเจสุำ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๖. “กึ  ปน  ตุมฺเห  ภิกฺขเว  จุลฺลก�ลำ  วิย  มห�ก�ลำ  สลฺลกฺเขถ�ติ ฯ 

 (สตฺถ�)  “กึ  ปน  ตุมฺเห  ภิกฺขเว  จุลฺลก�ลำ  วิย  มห�ก�ลำ  สลฺลกฺเขถ�ติ  (อ�ห) ฯ

  (สตฺถา) อ.พระศ�สด�  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ปน ก็   
ตุมฺเห อ.เธอ ท.  สลฺลกฺเขถ ย่อมกำ�หนด  มหากาลํ ซ่ึงพระมห�ก�ล  จุลฺลกาลํ  วิย 
ร�วกะพระจุลก�ล  กึ หรือ”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระศ�สด�ตรัสแล้วว่� “ดูก่อนภิกษุทั้งหล�ย ก็พวกเธอกำ�หนดพระมห�ก�ลเหมือน
กับพระจุลก�ลหรือ”

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภิกฺขเว อ�ลปนะ  ปนศัพท์  
ว�กย�รัมภโชตกะ  ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน สลฺลกฺเขถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กึศัพท์ 
ปุจฉนัตถะ  จุลฺลก�ลำ อุปม�วิเสสนะของ มห�ก�ลำ  วิยศัพท์ อุปม�โชตกะเข้�กับ  
มห�ก�ลำๆ อวุตตกัมมะใน สลฺลกฺเขถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

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



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑180 [๑.ยมก

๕๗. “อ�ม  ภนฺเต,  ตสฺส  หิ  เทฺว  ปช�ปติโย,  อิมสฺส  อฏฺ�;  อฏฺ�หิ  ปริกฺขิปิตฺว�  คหิโต  
กึ  กริสฺสติ  ภนฺเตติ ฯ

 (เต  ภิกฺขู)  “อ�ม  ภนฺเต  (เอวำ),  ตสฺส  หิ  (จุลฺลก�ลสฺส)  เทฺว  ปช�ปติโย  (สนฺติ),  อิมสฺส   
(มห�ก�ลสฺส)  อฏฺ�  (ปช�ปติโย  สนฺติ);  (โส  มห�ก�โล)  อฏฺ�หิ  (ปช�ปตีหิ)  ปริกฺขิปิตฺว�   
คหิโต  กึ  กริสฺสติ  ภนฺเตติ  (อ�หำสุ) ฯ

   (เต  ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่�น้ัน  (อาหํสุ) กร�บทูลแล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่พระองค์
ผู้เจริญ  อาม พระเจ้�ข้�  (เอวํ) อ.อย่�งน้ัน,  ห ิ เพร�ะว่�  ปชาปติโย อ.ปช�บดี 
ท.  เทฺว สอง  ตสฺส  (จุลฺลกาลสฺส) ของพระจุลก�ลน้ัน  (สนฺติ) มีอยู่,  (ปชาปติโย)  
อ.ปช�บดี ท.  อฏฺ แปด  อิมสฺส  (มหากาลสฺส) ของพระมห�ก�ลน้ี  (สนฺติ) มีอยู่,   
ภนฺเต ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ  (โส  มหากาโล) อ.พระมห�ก�ลน้ัน  อฏฺหิ  (ปชาปตีหิ)  
ปริกฺขิปิตฺวา  คหิโต ผู้อันปช�บดี ท. แปด ล้อมแล้ว จับแล้ว  กริสฺสต ิจักกระทำ�  กึ 
อย่�งไร”  อิติ ดังน้ี ฯ 

 พวกภิกษุเหล่�น้ันกร�บทูลว่� “ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้�ข้�, เพร�ะว่� พระจุลก�ล 
มีปช�บดีสองคน พระมห�ก�ลน้ีมีภรรย�แปดคน, พระมห�ก�ลน้ันถูกปช�บดีทั้งแปด
คนล้อมจับ จักทำ�อย่�งไร พระเจ้�ข้�”

 เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตต�ใน อ�หำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภนฺเต อ�ลปนะ  
อ�ม สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวำ ลิงคัตถะ,  หิศัพท์ เหตุโชตกะ  เทฺว วิเสสนะของ ปช�ปติโยๆ  
สุทธกัตต�ใน สนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตสฺส วิเสสนะของ จุลฺลก�ลสฺสๆ ส�มี- 
สัมพันธะใน ปช�ปติโย,  อฏฺ� วิเสสนะของ ปช�ปติโยๆ สุทธกัตต�ใน สนฺติๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  อิมสฺส วิเสสนะของ มห�ก�ลสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน ปช�ปติโย,  ภนฺเต 
อ�ลปนะ  โส วิเสสนะของ มห�ก�โลๆ สุทธกัตต�ใน กริสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก        
อฏฺ�หิ วิเสสนะของ ปช�ปตีหิๆ อนภิหิตกัตต�ใน คหิโต  ปริกฺขิปิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�
ใน คหิโตๆ วิเสสนะของ มห�ก�โล  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�หำสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๕๘. สตฺถ�  “ม�  ภิกฺขเว  เอวำ  อวจุตฺถ,  จุลฺลก�โล  อุฏฺ��ย  สมุฏฺ��ย  สุภ�รมฺมณพหุโล  
วิหรติ,  ปป�ตตเฏ  �ิตทุพฺพลรุกฺขสทิโส,  มยฺหำ  ปน  ปุตฺโต  มห�ก�โล  อสุภ�นุปสฺสี  
วิหรติ,  ฆนเสลปพฺพโต  วิย  อจโล  ว�ติ  วตฺว�  อิม�  ค�ถ�โย  อภ�สิ  

  “สุภานุปสฺสึ  วิหรนฺตํ อินฺทฺริเยสุ  อสํวุตํ
  โภชนมฺหิ  อมตฺตญฺญํุ กุสีตํ  หีนวีริยํ
  ตํ  เว  ปสหตี  มาโร, วาโต  รุกฺขํว  ทุพฺพลํ ฯ
  อสุภานุปสฺสึ  วิหรนฺตํ  อินฺทฺริเยสุ  สุสํวุตํ
  โภชนมฺหิ  จ  มตฺตญฺญํุ สทฺธํ  อารทฺธวีริยํ
  ตํ  เว  นปฺปสหตี  มาโร, วาโต  เสลํว  ปพฺพตนฺติ ฯ

 สตฺถ�  “(ตุมฺเห)  ม�  ภิกฺขเว  เอวำ  อวจุตฺถ,  จุลฺลก�โล  อุฏฺ��ย  สมุฏฺ��ย  สุภ�รมฺมณพหุโล   
(หุตฺว�)  วิหรติ,  (โส  จุลฺลก�โล)  ปป�ตตเฏ  �ิตทุพฺพลรุกฺขสทิโส  (โหติ),  มยฺหำ  ปน  ปุตฺโต   
มห�ก�โล  อสุภ�นุปสฺสี  (หุตฺว�)  วิหรติ,  (โส  มห�ก�โล)  ฆนเสลปพฺพโต  วิย  อจโล  เอว   
(โหติ)”  อิติ  วตฺว�  อิม�  ค�ถ�โย  อภ�สิ  

  “(ปุคฺคลํ)  สุภานุปสฺสึ  วิหรนฺตํ อินฺทฺริเยสุ  อสํวุตํ
  โภชนมฺหิ  อมตฺตญฺญํุ กุสีตํ  หีนวีริยํ
  ตํ  เว  ปสหตี  มาโร, วาโต  รุกฺขํ  อิว  ทุพฺพลํ  (ปสหนฺโต) ฯ
  (ปุคฺคลํ)  อสุภานุปสฺสึ  วิหรนฺตํ  อินฺทฺริเยสุ  สุสํวุตํ
  โภชนมฺหิ  จ  มตฺตญฺญํุ สทฺธํ  อารทฺธวีริยํ
  ตํ  เว  น  ปสหตี  มาโร, วาโต  เสลํ  อิว  ปพฺพตํ  (อปฺปสหนฺโต) อิติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศ�สด�  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (ตุมฺเห) อ.เธอ 
ท.  มา  อวจุตฺถ อย่�ได้กล่�วแล้ว  เอวํ อย่�งน้ี,  จุลฺลกาโล อ.พระจุลก�ล  อุฏฺาย  
ลุกข้ึนแล้ว  สมุฏฺาย ลุกข้ึนพร้อมแล้ว  สุภารมฺมณพหุโล เป็นผู้ม�กด้วยอ�รมณ์ว่�
ง�ม  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  วิหรต ิ ย่อมอยู่,  (โส  จุลฺลกาโล) อ.พระจุลก�ลน้ัน  ิต- 
ทุพฺพลรุกฺขสทิโส เป็นเช่นกับด้วยต้นไม้อันมีกำ�ลังอันโทษประทุษร้�ยแล้วอันต้ังอยู่
แล้ว  ปปาตตเฏ ที่ริมแห่งเหว  (โหติ) ย่อมเป็น,  ปน ส่วนว่�  มหากาโล อ.พระมห�-
ก�ล  ปุตฺโต ผู้เป็นบุตร  มยฺห ํ ของเร�  อสุภานุปสฺสี เป็นผู้ต�มเห็นซ่ึงอ�รมณ์ว่� 
ไม่ง�มโดยปกติ  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  วิหรต ิย่อมอยู่,  (โส  มหากาโล) อ.พระมห�ก�ล 
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น้ัน  อจโล  เอว เป็นผู้ไม่หว่ันไหวเทียว  ฆนเสลปพฺพโต  วิย ร�วกะ อ.ภูเข�อัน
ประกอบแล้วด้วยศิล�อันเป็นแท่งทึบ  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้ี  อภาสิ ได้ตรัสแล้ว  
อิมา  คาถาโย ซ่ึงพระค�ถ� ท. เหล่�น้ี  อิติ ว่�

 “มาโร อ.ม�ร  ปสหต ิย่อมรังคว�น  (ปุคฺคลํ) ซ่ึงบุคคล  สุภา-
นุปสฺส ึผู้ต�มเห็นซ่ึงอ�รมณ์ว่�ง�มโดยปกติ  วิหรนฺต ํผู้อยู่อยู่  
อสํวุต ํผู้ไม่สำ�รวมแล้ว  อินฺทฺริเยสุ ในอินทรีย์ ท.  อมตฺตญฺญํุ  
ผู้ไม่รู้ซ่ึงประม�ณ  โภชนมฺห ิ ในโภชนะ  กุสีต ํ ผู้เกียจคร้�น   
หีนวีริย ํ ผู้มีคว�มเพียรอันทร�ม  ตํ  เว น้ันแล  วาโต  อิว 
เพียงดัง อ.ลม  (ปสหนฺโต) รังคว�นอยู  รุกฺขํ ซ่ึงต้นไม้   
ทุพฺพลํ อันมีกำ�ลังอันโทษประทุษร้�ยแล้ว ฯ

 มาโร อ.ม�ร  น  ปสหต ิย่อมไม่รังคว�น  (ปุคฺคลํ) ซ่ึงบุคคล  
อสุภานุปสฺสึ ผู้ต�มเห็นซ่ึงอ�รมณ์ว่�ไม่ง�มโดยปกติ วิหรนฺต ํ 
ผู้อยู่อยู่  (จ) ด้วย  สุสํวุต ํ ผู้สำ�รวมดีแล้ว  อินฺทฺริเยสุ ใน
อินทรีย์ ท.  (จ) ด้วย  มตฺตญฺญํุ ผู้รู้ซ่ึงประม�ณ  โภชนมฺห ิ 
ในโภชนะ  จ ด้วย  สทฺธํ ผู้มีศรัทธ�  (จ) ด้วย  อารทฺธวีริยํ  
ผู้มีคว�มเพียรอันปร�รภแล้ว  (จ) ด้วย  ตํ  เว น้ันแล  วาโต  
อิว เพียงดัง อ.ลม  อปฺปสหนฺโต ไม่รังคร�นอยู่  ปพฺพต ํ ซ่ึง
ภูเข�  เสลํ  อันประกอบด้วยศิล�”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระศ�สด�ตรัสว่� “ดูก่อนภิกษุทั้งหล�ย พวกเธออย่�ได้กล่�วอย่�งน้ี พระจุลก�ลผลุด
ลุกผลุดน่ัง เป็นผู้ม�กไปด้วยอ�รมณ์ว่�ง�มอยู่อยู่, พระจุลก�ลเป็นเช่นกับต้นไม้ที่ไม่มี
กำ�ลังที่ต้ังอยู่ริมเหว, ส่วนพระมห�ก�ลผู้เป็นบุตรของเร� เป็นผู้ต�มเห็นอ�รมณ์ว่�ไม่
ง�มโดยปกติอยู่อยู่, พระมห�ก�ลน้ัน เป็นผู้ไม่หว่ันไหวเทียว เหมือนภูเข�ศิล�แท่งทึบ
ฉะน้ัน” ดังน้ี ได้ตรัสพระค�ถ�เหล่�น้ีว่�

 “ม�รย่อมรังคว�นบุคคลผู้ต�มเห็นอ�รมณ์ว่�ง�มโดยปกติ อยู่
อยู่ ผู้ไม่สำ�รวมในอินทรีย์ทั้งหล�ย ผู้ไม่รู้จักประม�ณในโภชนะ 
ผู้เกียจคร้�น มีคว�มเพียรอันทร�มน้ันแหละ ดุจลมรังคว�น
ต้นไม้ที่ไม่มีกำ�ลัง ฉะน้ัน

 ม�รย่อมไม่รังคว�นบุคคลผู้ต�มเห็นอ�รมณ์ว่�ไม่ง�มโดย
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ปกติอยู่อยู่ ผู้สำ�รวมดีแล้วในอินทรีย์ทั้งหล�ย ผู้รู้ประม�ณ
ในโภชนะ ผู้มีศรัทธ� ผู้ปร�รภคว�มเพียรน้ันแหละ ดุจลมไม่
ส�ม�รถรังคว�นภูเข�ศิล�ได้ ฉะน้ัน”

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อภ�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภิกฺขเว อ�ลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตต� 
ใน อวจุตฺถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ม�ศัพท์ ปฏิเสธะใน อวจุตฺถ  เอวำ กิริย�วิเสสนะ
ใน อวจุตฺถ,  จุลฺลก�โล สุทธกัตต�ใน วิหรติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อุฏฺ��ย ก็ดี  
สมุฏฺ��ย ก็ดี สม�นก�ลกิริย�ใน หุตฺว�  สุภ�รมฺมณพหุโล วิกติกัตต�ใน หุตฺว�ๆ  
สม�นก�ลกิริย�ใน วิหรติ,  โส วิเสสนะของ จุลฺลก�โลๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  ปป�ตตเฏ วิสย�ธ�ระใน �ิตทุพฺพลรุกฺขสทิโสๆ วิกติกัตต�ใน โหติ,   
ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  ปุตฺโต วิเสสนะของ มห�ก�โลๆ สุทธกัตต�ใน วิหรติๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มยฺหำ ส�มีสัมพันธะใน ปุตฺโต  อสุภ�นุปสฺสี วิิกติกัตต�ใน  
หุตฺว�ๆ สม�นก�ลกิริย�ใน วิหรติ,  โส วิเสสนะของ มห�ก�โลๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ฆนเสลปพฺพโต อุปม�ลิงคัตถะ  วิยศัพท์ อุปม�โชตกะเข้�
กับ ฆนเสลปพฺพโต  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ อจโลๆ วิกติกัตต�ใน โหติ”  อิติศัพท์  
อ�ก�ระใน วตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อภ�สิ  อิม� วิเสสนะของ ค�ถ�โยๆ อวุตตกัมมะ 
ใน อภ�สิ

 “ม�โร สุทธกัตต�ใน ปสหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปุคฺคลำ 
อวุตตกัมมะใน ปสหติ  สุภ�นุปสฺสึ ก็ดี  วิหรนฺตำ ก็ดี  อสำวุตำ  
ก็ดี  อมตฺต�ฺ�ุำ ก็ดี  กุสีตำ ก็ดี  หีนวีริยำ ก็ดี  ตำ ก็ดี วิเสสนะของ 
ปุคฺคลำ  อินฺทฺริเยสุ วิสย�ธ�ระใน อสำวุตำ  โภชนมฺหิ วิสย�ธ�ระ 
ใน อมตฺต�ฺ�ุำ  เวศัพท์ ปทปูรณะ  ว�โต อุปม�ลิงคัตถะ  รุกฺขำ 
อวุตตกัมมะใน ปสหนฺโต  อิวศัพท์ อุปม�โชตกะเข้�กับ ว�โต  
รุกฺขำ  ทุพฺพลำ  ปสหนฺโต  ทุพฺพลำ วิเสสนะของ รุกฺขำ  ปสหนฺโต  
วิเสสนะของ ว�โต ฯ

 ม�โร สุทธกัตต�ใน ปสหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปุคฺคลำ 
อวุตตกัมมะใน ปสหติ  อสุภ�นุปสฺสึ ก็ดี  วิหรนฺตำ ก็ดี  สุสำวุตำ  
ก็ดี  มตฺต�ฺ�ุำ ก็ดี  สทฺธำ ก็ดี  อ�รทฺธวีริยำ ก็ดี  ตำ ก็ดี วิเสสนะ 
ของ ปุคฺคลำ  อินฺทฺริเยสุ วิสย�ธ�ระใน สุสำวุตำ  โภชนมฺหิ  
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วิสย�ธ�ระใน มตฺต�ฺ�ุำ  เวศัพท์ ปทปูรณะ  จศัพท์ ปท-
สมุจจยัตถะเข้�กับ อสุภ�นุปสฺสึ  วิหรนฺตำ,  อินฺทฺริเย สุสำวุตำ,  
โภชนมฺหิ  มตฺต�ฺ�ุำ,  สทฺธำ และ อ�รทฺธวีริยำ  ว�โต อุปม�-
ลิงคัตถะ  เสลำ วิเสสนะของ ปพฺพตำ  อิวศัพท์ อุปม�โชตกะ 
เข้�กับ ว�โต  เสลำ  ปพฺพตำ  อปฺปสหนฺโต  ปพฺพตำ อวุตตกัมมะ
ใน อปฺปสหนฺโตๆ วิเสสนะของ ว�โต”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิม�  
ค�ถ�โย ฯ

 ...............................................................................................................................
๕๙. ตตฺถ  สุภานุปสฺสินติฺ  สุภำ  อนุปสฺสนฺตำ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สุภานุปสฺสินติฺ  (ปทสฺส)  “(อ�รมฺมณำ)  สุภำ  อนุปสฺสนฺตำ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “อนุปสฺสนฺต ํผู้ต�มเห็นอยู่  (อารมฺมณํ) ซ่ึงอ�รมณ์  สุภํ 
ว่�ง�ม”  (อิติ) ดังน้ี  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สุภานุปสฺสินฺติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่�
น้ันหน� -บทว่� “สุภ�นุปสฺสึ” ดังน้ี

 บรรด�บทเหล่�น้ัน บทว่� “สุภานุปสฺสึ” คว�มว่� “ผู้ต�มเห็นอ�รมณ์ว่�ง�มอยู่”

 ตตฺถ วิเสสนะของ ปเทสุๆ นิทธ�รณะใน ปทสฺส  “สุภ�นุปสฺสึ” สรูปะใน ปทสฺสๆ  
นิทธ�รณียะและส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “อ�รมฺมณำ อวุตตกัมมะใน อนุปสฺสนฺตำ  สุภำ  
สัมภ�วน�ใน อนุปสฺสนฺตำๆ วิเสสนะของ ปุคฺคลำ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
๖๐. “อิฏฺ��รมฺมเณ  ม�นสำ  วิสฺสชฺเชตฺว�  วิหรนฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ 

 อตฺโถ อ.อธิบ�ย  อิติ ว่�  “อิฏฺารมฺมเณ  มานสํ  วิสฺสชฺเชตฺวา  วิหรนฺตํ ผู้สละแล้ว 
ซ่ึงใจ ในอ�รมณ์อันบุคคลปร�รถน�แล้ว อยู่อยู่”  อิติ ดังน้ี ฯ

 อธิบ�ยว่� “ผู้สละใจไปในอิฏฐ�รมณ์แล้วอยู่อยู่”

 “อิฏฺ��รมฺมเณ วิสย�ธ�ระใน วิสฺสชฺเชตฺว�  ม�นสำ อวุตตกัมมะใน วิสฺสชฺเชตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน วิหรนฺตำๆ วิเสสนะของ ปุคฺคลำ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ  
ลิงคัตถะฯ
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๖๑. โย  หิ  ปุคฺคโล  นิมิตฺตคฺค�หำ  อนุพฺย�ฺชนคฺค�หำ  คณฺหนฺโต  “นข�  โสภณ�ติ   
คณฺห�ติ,  “องฺคุลิโย  โสภณ�ติ  คณฺห�ติ,  “หตฺถ�  ป�ท�  ชงฺฆ�  อูรู  กฏิ  อุทรำ  ถน�  
คีว�  โอฏฺโ�  ทนฺต�  มุขำ  น�ส�  อกฺขีนิ  กณฺณ�  ภมุก�  ลล�ฏำ  เกส�  โสภณ�ติ   
คณฺห�ติ,  “เกส�  โลม�  นข�  ทนฺต�  ตโจ  โสภโณติ  คณฺห�ติ,  “วณฺโณ  สุโภ,   
สณฺ��นำ  สุภนฺติ  คณฺห�ติ;  อยำ  สุภ�นุปสฺสี  น�ม;  ตำ  เอวำ  สุภ�นุปสฺสึ  วิหรนฺตำ ฯ

 โย  หิ  ปุคฺคโล  นิมิตฺตคฺค�หำ  อนุพฺย�ฺชนคฺค�หำ  คณฺหนฺโต  “นข�  โสภณ�  (โหนฺติ)”  อิติ   
คณฺห�ติ,  “องฺคุลิโย  โสภณ�  (โหนฺติ)”  อิติ  คณฺห�ติ,  “หตฺถ�  ป�ท�  ชงฺฆ�  อูรู  กฏิ  อุทรำ  
ถน�  คีว�  โอฏฺโ�  ทนฺต�  มุขำ  น�ส�  อกฺขีนิ  กณฺณ�  ภมุก�  ลล�ฏำ  เกส�  โสภณ�  (โหนฺติ)”  
อิติ  คณฺห�ติ,  “เกส�  โลม�  นข�  ทนฺต�  ตโจ  โสภโณ  (โหติ)”  อิติ  คณฺห�ติ,  “วณฺโณ  สุโภ   
(โหติ),  สณฺ��นำ  สุภำ  (โหติ)”  อิติ  คณฺห�ติ;  อยำ  (ปุคฺคโล)  สุภ�นุปสฺสี  น�ม  (โหติ);  ตำ  (ปุคฺคลำ)  
เอวำ  สุภ�นุปสฺสึ  วิหรนฺตำ ฯ

   ห ิจริงอยู่  โย  ปุคฺคโล อ.บุคคลใด  คณฺหนฺโต เม่ือถือ  นิมิตฺตคฺคาหํ ถือโดยนิมิต  
อนุพฺยญฺชนคฺคาหํ ถือโดยอนุพยัญชนะ  คณฺหาติ ย่อมถือ  อิติ ว่�  “นขา อ.เล็บ ท.   
โสภณา เป็นของง�ม  (โหนฺติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้ี,  คณฺหาติ ย่อมถือ  อิติ ว่�   
“องฺคุลิโย อ.น้ิว ท.  โสภณา เป็นของง�ม  (โหนฺติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้ี,  คณฺหาติ 
ย่อมถือ  อิติ ว่�  “หตฺถา อ.มือ ท.  ปาทา อ.เท้� ท.  ชงฺฆา อ.แข้ง ท.  อูรู อ.ข�อ่อน 
ท.  กฏิ อ.สะเอว  อุทรํ อ.ท้อง  ถนา อ.ถัน ท.  คีวา อ.คอ  โอฏฺโ อ.ริมฝีป�ก   
ทนฺตา อ.ฟัน ท.  มุขํ อ.ป�ก  นาสา อ.จมูก  อกฺขีนิ อ.นัยน์ต� ท.  กณฺณา อ.หู ท.  
ภมุกา อ.คิ้ว ท.  ลลาฏํ อ.หน้�ผ�ก  เกสา อ.ผม ท.  โสภณา เป็นของง�ม  (โหนฺติ) 
ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้ี,  คณฺหาติ ย่อมถือ  อิติ ว่�  “เกสา อ.ผม ท.  โลมา อ.ขน ท.  
นขา อ.เล็บ ท.  ทนฺตา อ.ฟัน ท.  ตโจ อ.หนัง  โสภโณ เป็นของง�ม  (โหติ) ย่อมเป็น”  
อิติ ดังน้ี,  คณฺหาติ ย่อมถือ  อิติ ว่�  “วณฺโณ อ.วรรณะ  สุโภ เป็นของง�ม  (โหติ) 
ย่อมเป็น,  สณฺานํ อ.รูปทรงสัณฐ�น  สุภ ํเป็นของง�ม  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้ี,  
อยํ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ี  สุภานุปสฺสี  นาม ช่ือว่�เป็นผู้ต�มเห็นซ่ึงอ�รมณ์ว่�ง�มโดย
ปกติ  (โหติ) ย่อมเป็น,  ตํ  (ปุคฺคลํ) ซ่ึงบุคคลน้ัน  สุภานุปสฺส ึผู้ต�มเห็นซ่ึงอ�รมณ์ว่�
ง�มโดยปกติ  วิหรนฺตํ อยู่อยู่  เอวํ อย่�งน้ี ฯ
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     จริงอยู่ บุคคลใด ถือเอ� ถือโดยนิมิต ถือโดยอนุพยัญชนะ ย่อมถือว่� “เล็บง�ม” ย่อม
ถือว่� “น้ิวทั้งหล�ยง�ม” ย่อมถือว่� “มือทั้งหล�ย เท้�ทั้งหล�ย แข้งทั้งหล�ย ข�อ่อนทั้ง
หล�ย สะเอว ท้อง ถันทั้งหล�ย คอ ริมฝีป�ก ฟันทั้งหล�ย ป�ก จมูก นัยน์ต�ทั้งหล�ย  
หูทั้งหล�ย คิ้วทั้งหล�ย หน้�ผ�ก เส้นผมทั้งหล�ย ง�ม” ย่อมถือว่� “เส้นผมทั้งหล�ย ขน
ทั้งหล�ย เล็บทั้งหล�ย ฟันทั้งหล�ย หนัง ง�ม” ย่อมถือว่� “วรรณะง�ม ทรวดทรงง�ม” 
บุคคลน้ี ช่ือว่�ผู้ต�มเห็นอ�รมณ์ว่�ง�มโดยปกติ, บุคคลน้ันผู้ต�มเห็นอ�รมณ์ว่�ง�ม 
โดยปกติอยู่อยู่อย่�งน้ี 

 หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  โย วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตต�ใน คณฺห�ติๆ ห้�
บท อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นิมิตฺตคฺค�หำ ก็ดี  อนุพฺย�ฺชนคฺค�หำ ก็ดี กิริย�วิเสสนะ
ใน คณฺหนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ ปุคฺคโล  “นข� สุทธกัตต�ใน โหนฺติๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  โสภณ� วิกติกัตต�ใน โหนฺติ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน คณฺห�ติ,  “องฺคุลิโย 
สุทธกัตต�ใน โหนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  โสภณ� วิกติกัตต�ใน โหนฺติ”  อิติศัพท์ 
อ�ก�ระใน คณฺห�ติ,  “หตฺถ� ก็ดี  ป�ท� ก็ดี  ชงฺฆ� ก็ดี  อูรู ก็ดี  กฏิ ก็ดี  อุทรำ ก็ดี  
ถน� ก็ดี  คีว� ก็ดี  โอฏฺโ� ก็ดี  ทนฺต� ก็ดี  มุขำ ก็ดี  น�ส� ก็ดี  อกฺขีนิ ก็ดี  กณฺณ� ก็ดี   
ภมุก� ก็ดี  ลล�ฏำ ก็ดี  เกส� ก็ดี สุทธกัตต�ใน โหนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  โสภณ�  
วิกติกัตต�ใน โหนฺติ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน คณฺห�ติ,  “เกส� ก็ดี  โลม� ก็ดี  นข� ก็ดี   
ทนฺต� ก็ดี  ตโจ ก็ดี สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  โสภโณ วิกติกัตต� 
ใน โหติ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน คณฺห�ติ,  “วณฺโณ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  สุโภ วิกติกัตต�ใน โหติ,  สณฺ��นำ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  สุภำ วิกติกัตต�ใน โหติ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน คณฺห�ติ,  อยำ วิเสสนะของ 
ปุคฺคโลๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ 
สุภ�นุปสฺสีๆ วิกติกัตต�ใน โหติ,  ตำ ก็ดี  สุภ�นุปสฺสึ ก็ดี  วิหรนฺตำ ก็ดี วิเสสนะของ 
ปุคฺคลำๆ อวุตตกัมมะใน ปสหติ  เอวำ กิริย�วิเสสนะใน วิหรนฺตำ ฯ     

 ...............................................................................................................................
๖๒.   อินฺทฺริเยสูติ  จกฺข�ทีสุ  ฉสุ  อินฺทฺริเยสุ ฯ

 “อินฺทฺริเยสูติ  (ปทสฺส)  “จกฺข�ทีสุ  ฉสุ  อินฺทฺริเยสุ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “อินฺทฺริเยสุ ในอินทรีย์ ท.  ฉส ุหก  จกฺขาทีสุ มีจักษุ
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เป็นต้น”  (อิติ) ดังน้ี  (ปทสฺส) แห่งบท  “อินฺทฺริเยสูติ ว่� “อินฺทฺริเยสุ” ดังน้ี ฯ

 บทว่� “อินฺทฺริเยสุ” คว�มว่� ในอินทรีย์ ๖ มีจักษุเป็นต้น”

 “อินฺทฺริเยสุ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “จกฺข�ทีสุ 
ก็ดี  ฉสุ ก็ดี วิเสสนะของ อินฺทฺริเยสุ วิสย�ธ�ระใน อสำวุตำ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ 
ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๓. อสํวุตนติฺ  จกฺขุทฺว�ร�ทีนิ  อรกฺขนฺตำ ฯ

 “อสํวุตนติฺ  (ปทสฺส)  “จกฺขุทฺว�ร�ทีนิ  (ทฺว�ร�นิ)  อรกฺขนฺตำ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “อรกฺขนฺตํ ผู้ไม่รักษ�อยู่  (ทฺวารานิ) ซ่ึงทว�ร ท.  จกฺขุ-
ทฺวาราทีนิ มีทว�รคือจักษุเป็นต้น”  (อิติ) ดังน้ี  (ปทสฺส) แห่งบท  “อสํวุตนฺติ ว่� 
“อสำวุตำ” ดังน้ี ฯ

 บทว่� “อสํวุตํ” คว�มว่� “ผู้ไม่สำ�รวมทว�รมีจักขุทว�รเป็นต้น”

 “อสำวุตำ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “จกฺขุทฺว�ร�ทีนิ  
วิเสสนะของ ทฺว�ร�นิๆ อวุตตกัมมะใน อรกฺขนฺตำๆ วิเสสนะของ ปุคฺคลำ”  อิติศัพท์  
สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๖๔. อมตฺตญฺญุนฺติ  ปริเยสนมตฺต�  ปฏิคฺคหณมตฺต�  ปริโภคมตฺต�ติ  อิมิสฺส�  มตฺต�ย   

อช�นนโต  โภชนมฺหิ  อมตฺต�ฺ�ุำ,  อปิจ  “ปจฺจเวกฺขณมตฺต�  วิสฺสชฺชนมตฺต�ติ   
อิมิสฺส�ปิ  มตฺต�ย  อช�นนโต  อมตฺต�ฺ�ุำ,  “อิทำ  โภชนำ  ธมฺมิกำ,  อิทำ  อธมฺมิกนฺติปิ  
อช�นนฺตำ ฯ

 “อมตฺตญฺญุนฺติ  (ปทสฺส)  “ปริเยสนมตฺต�  ปฏิคฺคหณมตฺต�  ปริโภคมตฺต�ติ  อิมิสฺส�  มตฺต�ย  
อช�นนโต  โภชนมฺหิ  อมตฺต�ฺ�ุำ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 อปิจ  “ปจฺจเวกฺขณมตฺต�  วิสฺสชฺชนมตฺต�ติ  อิมิสฺส�ปิ  มตฺต�ย  อช�นนโต  อมตฺต�ฺ�ุำ,  “อิทำ  
โภชนำ  ธมฺมิกำ  (โหติ),  อิทำ  (โภชนำ)  อธมฺมิกำ  (โหติ)”  อิติปิ  อช�นนฺตำ ฯ
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     (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “อมตฺตญฺญํุ ช่ือว่�ผู้ไม่รู้ซ่ึงประม�ณ  โภชนมฺห ิในโภชนะ  
อชานนโต เพร�ะก�รไม่รู้  อิมิสฺสา  มตฺตาย ซ่ึงประม�ณน้ี  อิติ คือ  “ปริเยสนมตฺตา  
อ.ประม�ณในก�รแสวงห�  ปฏิคฺคหณมตฺตา อ.ประม�ณในก�รรับ  ปริโภคมตฺตา  
อ.ประม�ณในก�รบริโภค”  (อิติ) ดังน้ี  (ปทสฺส) แห่งบท  “อมตฺตญฺญุนฺติ ว่�  
“อมตฺต�ฺ�ุำ” ดังน้ี ฯ  

 อปิจ อีกอย่�งหน่ึง  อมตฺตญฺญํุ ช่ือว่�ผู้ไม่รู้ซ่ึงประม�ณ  อชานนโต เพร�ะก�รไม่รู้  
อิมิสฺสา  มตฺตาย ซ่ึงประม�ณน้ี  อิติ คือ  “ปจฺจเวกฺขณมตฺตา อ.ประม�ณในก�ร
พิจ�รณ�  วิสฺสชฺชนมตฺตา อ.ประม�ณในก�รสละ”  อชานนฺตํ คือว่�ผู้ไม่รู้อยู่  อิติปิ 
แม้ว่�  “อิทํ  โภชนํ อ.โภชนะน้ี  ธมฺมิกํ เป็นโภชนะอันประกอบด้วยธรรม  (โหติ) ย่อม
เป็น,  อิทํ  (โภชนํ) อ.โภชนะน้ี  อธมฺมิกํ เป็นโภชนะอันไม่ประกอบด้วยธรรม  (โหติ) 
ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้ี ฯ 

 บทว่� “อมตฺตญฺญุํ” คว�มว่� “ช่ือว่�ผู้ไม่รู้ประม�ณในโภชนะ เพร�ะคว�มไม่รู้
ประม�ณน้ีคือ ประม�ณในก�รแสวงห� ประม�ณในก�รรับ ประม�ณในก�รบริโภค”

 อีกอย่�งหน่ึง ช่ือว่�ผู้ไม่รู้ประม�ณ เพร�ะไม่รู้ประม�ณน้ี คือ ประม�ณในก�รพิจ�รณ� 
ประม�ณในก�รสละ คือว่� ผู้ไม่รู้อยู่แม้ว่� “โภชนะน้ี ประกอบด้วยธรรม โภชนะนี้ ไม่
ประกอบด้วยธรรม” ดังน้ี

 “อมตฺต�ฺ�ุำ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “ปริเยสน- 
มตฺต� ก็ดี  ปฏิคฺคหณมตฺต� ก็ดี  ปริโภคมตฺต� ก็ดี ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน  
อิมิสฺส�  มตฺต�ย  อิมิสฺส� วิเสสนะของ มตฺต�ยๆ ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน อช�นนโตๆ 
เหตุใน อมตฺต�ฺ�ุำ  โภชนมฺหิ วิสย�ธ�ระใน อมตฺต�ฺ�ุำๆ วิเสสนะของ ปุคฺคลำ  มตฺต�ย   
อช�นนโต สัญญี  อมตฺต�ฺ�ุำ สัญญ�”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

 อปิจ อปรนัย  “ปจฺจเวกฺขณมตฺต� ก็ดี  วิสฺสชฺชนมตฺต� ก็ดี ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะ
ใน อิมิสฺส�ปิ  มตฺต�ย  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ อิมิสฺส�ๆ วิเสสนะของ มตฺต�ยๆ 
ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน อช�นนโตๆ เหตุใน อมตฺต�ฺ�ุำๆ วิเสสนะของ ปุคฺคลำ  มตฺต�ย  
อช�นนโต สัญญี  อมตฺต�ฺ�ุำ สัญญ�,  “อิทำ วิเสสนะของ โภชนำๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ธมฺมิกำ วิกติกัตต�ใน โหติ,  อิทำ วิเสสนะของ โภชนำๆ สุทธกัตต� 
ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อธมฺมิกำ วิกติกัตต�ใน โหติ”  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ
เข้�กับ อิติๆ ศัพท์ อ�ก�ระใน อช�นนฺตำๆ วิเสสนะของ ปุคฺคลำ  อมตฺต�ฺ�ุำ วิวริยะใน 
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อช�นนฺตำๆ วิวรณะ ฯ  
 ............................................................................................................................... 
๖๕. กุสีตนติฺ  ก�มพฺย�ป�ทวิหึส�วิตกฺกวสิกต�ย  กุสีตำ ฯ 

 “กุสีตนติฺ  (ปทสฺส)  “(อตฺตโน)  ก�มพฺย�ป�ทวิหึส�วิตกฺกวสิกต�ย  กุสีตำ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “กุสีต ํ ผู้เกียจคร้�น  (อตฺตโน)  กามพฺยาปาทวิหึสา- 
วิตกฺกวสิกตาย เพร�ะคว�มที่แห่งตน เป็นผู้เป็นไปแล้วในอำ�น�จแห่งก�มวิตก 
พย�บ�ทวิตก และวิหิงส�วิตก”  (อิติ) ดังน้ี  (ปทสฺส) แห่งบท  “กุสีตนฺติ ว่� “กุสีตำ” 
ดังน้ี ฯ

 บทว่� “กุสีตํ” คว�มว่� “ผู้เกียจคร้�น เพร�ะว่�ตนเป็นไปในอำ�น�จของก�มวิตก 
พย�บ�ทวิตก และวิหิงส�วิตก”

 “กุสีตำ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “อตฺตโน ภ�ว�ทิ-
สัมพันธะใน ก�มพฺย�ป�ทวิหึส�วิตกฺกวสิกต�ย เหตุใน กุสีตำๆ วิเสสนะของ ปุคฺคลำ”   
อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ   

 ...............................................................................................................................
๖๖. หีนวีริยนติฺ  นิพฺพีริยำ  จตูสุ  อิริย�ปเถสุ  วีริยกรณวิรหิตำ ฯ

 “หีนวีริยนติฺ  (ปทสฺส)  “นิพฺพีริยำ  จตูสุ  อิริย�ปเถสุ  วีริยกรณวิรหิตำ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “นิพฺพีริย ํ ผู้มีคว�มเพียรอันออกแล้ว  วีริยกรณวิรหิตํ  
คือว่� ผู้เว้นแล้วจ�กก�รกระทำ�ซ่ึงคว�มเพียร  อิริยาปเถสุ ในอิริย�บถ ท.  จตูสุ สี่”  
(อิติ) ดังน้ี  (ปทสฺส) แห่งบท  “หีนวีริยนฺต ิว่� “หีนวีริยำ” ดังน้ี ฯ

 บทว่� “หีนวีริยํ” คว�มว่� “ผู้ไม่มีคว�มเพียร คือ ผู้เว้นจ�กทำ�คว�มเพียรในอิริย�บถ
ทั้งสี่”

 “หีนวีริยำ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “นิพฺพีริยำ ก็ดี  
วีริยกรณวิรหิตำ ก็ดี วิเสสนะของ ปุคฺคลำ  จตูสุ วิเสสนะของ อิริย�ปเถสุๆ วิสย�ธ�ระใน 
วีริยกรณวิรหิตำ  นิพฺพีริยำ วิวริยะใน จตูสุ  อิริย�ปเถสุ  วีริยกรณวิรหิตำๆ วิวรณะ”  อิติ
ศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ  
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๖๗. ปสหตติี  อภิภวติ  อชฺโฌตฺถรติ ฯ 

 “ปสหตติี  (ปทสฺส)  “อภิภวติ  อชฺโฌตฺถรติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “อภิภวติ ย่อมครอบงำ�  อชฺโฌตฺถรติ คือว่� ย่อมท่วมทับ”  
(อิติ) ดังน้ี  (ปทสฺส) แห่งบท  “ปสหตีต ิว่� “ปสหติ” ดังน้ี ฯ

 บทว่� “ปสหติ” คว�มว่� “ย่อมครอบงำ� คือว่� ย่อมท่วมทับ”

 “ปสหติ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “อภิภวติ ก็ดี  
อชฺโฌตฺถรติ ก็ดี อ�ขย�ตบทกัตตุว�จกของ ม�โร  อภิภวติ วิวริยะใน อชฺโฌตฺถรติ  
วิวรณะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๘. วาโต  รุกฺขํว  ทุพฺพลนฺติ  พลวว�โต  ฉินฺนตเฏ  ช�ตำ  ทุพฺพลรุกฺขำ  วิย ฯ

 “วาโต  รุกฺขํว  ทุพฺพลนฺติ  (ค�ถ�ป�ทสฺส)  “พลวว�โต  ฉินฺนตเฏ  ช�ตำ  ทุพฺพลรุกฺขำ  (ปสหนฺโต) 
วิย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “พลววาโต  วิย ร�วกะ อ.ลมอันมีกำ�ลัง  (ปสหนฺโต)
รังคว�นอยู่  ทุพฺพลรุกฺขํ ซ่ึงต้นไม้อันมีกำ�ลังอันโทษประทุษร้�ยแล้ว  ชาตํ ต้นเกิดแล้ว   
ฉินฺนตเฏ ใกล้เหวอันข�ดแล้ว”  (อิติ) ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส) แห่งบ�ทแห่งพระค�ถ�  
“วาโต  รุกฺขํว  ทุพฺพลนฺติ ว่� “ว�โต  รุกฺขำว  ทุพฺพลำ” ดังน้ี ฯ

 บ�ทพระค�ถ�ว่� “วาโต  รุกฺขํว  ทุพฺพลํ” คว�มว่� “เหมือนลมแรงพัดต้นไม้ที่ไม่มี
กำ�ลังที่เกิดใกล้ริมเหวข�ด”

 “ว�โต  รุกฺขำว  ทุพฺพลำ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ค�ถ�ป�ทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน 
อตฺโถ  “พลวว�โต อุปม�ลิงคัตถะ  ฉินฺนตเฏ วิสย�ธ�ระใน ช�ตำๆ วิเสสนะของ ทุพฺพล-
รุกฺขำๆ อวุตตกัมมะใน ปสหนฺโตๆ วิเสสนะของ พลวว�โต  วิยศัพท์ อุปม�โชตกะเข้�
กับ พลวว�โต  ฉินฺนตเฏ  ช�ตำ  ทุพฺพลรุกฺขำ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๖๙. “ยถ�  หิ  โส  ว�โต  ตสฺส  รุกฺขสฺส  ปุปฺผผลปลฺลว�ทีนิปิ  ป�เตติ,  ขุทฺทกส�ข�ปิ   
ภ�ฺชติ,  มห�ส�ข�ปิ  ภ�ฺชติ,  สมูลำปิ  ตำ  รุกฺขำ  อุพฺพตฺเตตฺว�  อุทฺธมูลำ  อโธส�ขำ   
กตฺว�  คจฺฉติ;  เอวเมว  เอวรูปํ  ปุคฺคลำ  อนฺโต  อุปฺปนฺโน  กิเลสม�โร  ปสหติ;   
พลวว�โต  ทุพฺพลรุกฺขสฺส  ปุปฺผผลปลฺลว�ทิป�ตนำ  วิย  ขุทฺท�นุขุทฺทก�ปตฺติอ�ปชฺชนำปิ   
กโรติ,  ขุทฺทกส�ข�ภ�ฺชนำ  วิย  นิสฺสคฺคิย�ทิอ�ปตฺติอ�ปชฺชนำปิ  กโรติ,  มห�ส�ข�- 
ภ�ฺชนำ  วิย  เตรสสงฺฆ�ทิเสส�ปชฺชนำปิ  กโรติ,  อุพฺพตฺเตตฺว�  อุทฺธมูลำ  เหฏฺ��ส�ขำ  
กตฺว�  ป�ตนำ  วิย  ป�ร�ชิก�ปตฺติอ�ปชฺชนำปิ  กโรติ,  สฺว�กฺข�ตส�สน�  นีหริตฺว�   
กติป�เหเนว  คิหิภ�วำ  ป�เปติ;  เอวรูปํ  ปุคฺคลำ  กิเลสม�โร  อตฺตโน   วเส  วตฺเตตีติ  
อตฺโถ ฯ

 “ยถ�  หิ  โส  ว�โต  ตสฺส  รุกฺขสฺส  ปุปฺผผลปลฺลว�ทีนิปิ  (รุกฺข�วยว�นิ)  ป�เตติ,  ขุทฺทกส�ข�ปิ   
ภ�ฺชติ,  มห�ส�ข�ปิ  ภ�ฺชติ,  สมูลำปิ  ตำ  รุกฺขำ  อุพฺพตฺเตตฺว�  อุทฺธมูลำ  อโธส�ขำ  กตฺว�   
คจฺฉติ;  เอวเมว  เอวรูปํ  ปุคฺคลำ  อนฺโต  อุปฺปนฺโน  กิเลสม�โร  ปสหติ;  (กิเลสม�โร)  พลวว�โต   
ทุพฺพลรุกฺขสฺส  ปุปฺผผลปลฺลว�ทิป�ตนำ  (กโรนฺโต)  วิย  ขุทฺท�นุขุทฺทก�ปตฺติอ�ปชฺชนำปิ  กโรติ,  
(พลวว�โต)  ขุทฺทกส�ข�ภ�ฺชนำ  (กโรนฺโต)  วิย  นิสฺสคฺคิย�ทิอ�ปตฺติอ�ปชฺชนำปิ  กโรติ,  (พลว-
ว�โต)  มห�ส�ข�ภ�ฺชนำ  (กโรนฺโต)  วิย  เตรสสงฺฆ�ทิเสส�ปชฺชนำปิ  กโรติ,  (พลวว�โต  รุกฺขำ)  
อุพฺพตฺเตตฺว�  อุทฺธมูลำ  เหฏฺ��ส�ขำ  กตฺว�  ป�ตนำ  (กโรนฺโต)  วิย  ป�ร�ชิก�ปตฺติอ�ปชฺชนำปิ   
กโรติ,  สฺว�กฺข�ตส�สน�  นีหริตฺว�  กติป�เหเนว  คิหิภ�วำ  ป�เปติ;  เอวรูปํ  ปุคฺคลำ  กิเลสม�โร  
อตฺตโน   วเส  วตฺเตตีติ  อตฺโถ ฯ

   อตฺโถ อ.อธิบ�ย  อิติ ว่�  “ห ิเหมือนอย่�งว่�  โส  วาโต อ.ลมน้ัน  ปุปฺผผลปลฺลวาทีนิปิ   
(รุกฺขาวยวานิ) ยังส่วนของต้นไม้ ท. มีดอก ผล และใบอ่อนเป็นต้น  ตสฺส  รุกฺขสฺส 
ของต้นไม้น้ัน  ปาเตติ ย่อมให้ตกไปบ้�ง,  ภญฺชติ ย่อมหักร�น  ขุทฺทกสาขาปิ ซ่ึงกิ่ง
อันเล็ก ท. บ้�ง,  ภญฺชติ ย่อมหักร�น  มหาสาขาปิ ซ่ึงกิ่งอันใหญ่ ท. บ้�ง,  ตํ  รุกฺขํ  
ยังต้นไม้น้ัน  สมูลํปิ อันเป็นไปกับด้วยร�ก  อุพฺพตฺเตตฺวา ให้เพิกข้ึนแล้ว  กตฺวา 
กระทำ�แล้ว  อุทฺธมูลํ ให้เป็นต้นไม้อันมีร�กในเบ้ืองบน  อโธสาขํ ให้มีกิ่งในเบ้ืองล่�ง  
คจฺฉติ ย่อมไป  ยถา ฉันใด;  กิเลสมาโร อ.ม�รคือกิเลส  อุปฺปนฺโน อันเกิดข้ึนแล้ว  
อนฺโต ในภ�ยใน  ปสหต ิ ย่อมรังคว�น  ปุคฺคลํ ซ่ึงบุคคล  เอวรูปํ ผู้มีอย่�งน้ีเป็น
รูป  เอวํ  เอว ฉันน้ันน่ันเทียว,  (กิเลสมาโร) คือว่� อ.ม�รคือกิเลส  กโรติ ย่อมกระทำ�  
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ขุทฺทานุขุทฺทกาปตฺติอาปชฺชนํปิ ซ่ึงก�รต้องซ่ึงอ�บัติเล็กๆ น้อยๆ  พลววาโต  วิย 
ร�วกะ อ.ลมอันมีกำ�ลัง  (กโรนฺโต) กระทำ�อยู่  ทุพฺพลรุกฺขสฺส  ปุปฺผผลปลฺลวาทิ-
ปาตนํ ซ่ึงก�รยังส่วนแห่งต้นไม้มีดอก ผล และใบอ่อนเป็นต้น ของต้นไม้อันมีกำ�ลัง
อันโทษประทุษร้�ยแล้ว ให้ตกไปบ้�ง  กโรติ ย่อมกระทำ�  นิสฺสคฺคิยาทิอาปตฺติ- 
อาปชฺชนํปิ ซ่ึงก�รต้องซ่ึงอ�บัติมีนิสสัคคีย์เป็นต้น  (พลววาโต)  วิย ร�วกะ อ.ลม
อันมีกำ�ลัง  (กโรนฺโต) กระทำ�อยู่  ขุทฺทกสาขาภญฺชนํ ซ่ึงก�รหักร�นซ่ึงกิ่งเล็กบ้�ง  
กโรติ ย่อมกระทำ�  เตรสสงฺฆาทิเสสาปชฺชนํปิ ซ่ึงก�รต้องซ่ึงอ�บัติสังฆ�ทิเสส ๑๓  
(พลววาโต)  วิย ร�วกะ อ.ลมอันมีกำ�ลัง  (กโรนฺโต) กระทำ�อยู่  มหาสาขาภญฺชนํ ซ่ึง
ก�รหักร�นซ่ึงกิ่งใหญ่บ้�ง  กโรติ ย่อมกระทำ�  ปาราชิกาปตฺติอาปชฺชนํปิ ซ่ึงก�รต้อง
ซ่ึงอ�บัติป�ร�ชิก  นีหริตฺวา นำ�ออกแล้ว  สฺวากฺขาตสาสนา จ�กพระศ�สน�อันพระ
ผู้มีพระภ�คเจ้�ตรัสไว้ดีแล้ว  ปาเปติ ย่อมให้ถึง  คิหิภาวํ ซ่ึงคว�มเป็นแห่งคฤหัสถ์   
กติปาเหน  เอว โดยวันเล็กน้อยน่ันเทียว  (พลววาโต)   วิย ร�วกะ อ.ลมอันมีกำ�ลัง  
(กโรนฺโต) กระทำ�อยู่  (รุกฺขํ)  อุพฺพตฺเตตฺวา  อุทฺธมูลํ  เหฏฺาสาขํ  กตฺวา  ปาตนํ 
ซ่ึงก�ร- ยังต้นไม้ ให้เพิกข้ึนแล้ว กระทำ�แล้ว ให้มีร�กในเบ้ืองบน ให้มีกิ่งในภ�ยใต้  
-ให้ตกไปบ้�ง,  กิเลสมาโร อ.ม�รคือกิเลส  ปุคฺคลํ ยังบุคคล  เอวรูปํ ผู้มีอย่�งน้ีเป็นรูป   
วตฺเตต ิย่อมให้เป็นไป  วเส ในอำ�น�จ  อตฺตโน ของตน”  อิติ ดังน้ี ฯ

 อธิบ�ยว่� “เหมือนอย่�งว่� ลมน้ัน ทำ�ให้ส่วนของต้นไม้มีดอก ผล และใบอ่อนเป็นต้น
ของต้นไม้น้ันให้ตกล่วงไปบ้�ง หักกิ่งเล็กๆ บ้�ง หักกิ่งใหญ่บ้�ง ถอนต้นไม้น้ันพร้อม
กับร�กไม้ทำ�ให้มีร�กข้ึนข้�งบน กิ่งลงล่�งแล้วพัดไป ฉันใด, กิเลสม�รที่เกิดข้ึนภ�ยใน 
ย่อมรังคว�นบุคคลผู้มีสภ�พเช่นน้ี ฉันน้ันน่ันแหละ คือว่� กิเลสม�รย่อมทำ�ก�รต้อง
อ�บัติเล็กๆ น้อยๆ เหมือนลมมีกำ�ลังทำ�ก�รพัดส่วนของต้นไม้มีดอก ผล และใบอ่อน
เป็นต้น ของต้นไม้ที่มีกำ�ลังทร�มให้ตกไปบ้�ง ย่อมทำ�ก�รต้องอ�บัตินิสสัคคีย์เป็นต้น 
เหมือนลมมีกำ�ลังย่อมทำ�ก�รหักร�นกิ่งเล็กบ้�ง ย่อมทำ�ก�รต้องอ�บัติสังฆ�ทิเสส ๑๓ 
เหมือนลมมีกำ�ลังทำ�ก�รหักกิ่งใหญ่บ้�ง ย่อมทำ�ก�รต้องอ�บัติป�ร�ชิก เหมือนลมมี
กำ�ลังทำ�ก�รถอนต้นไม้ ทำ�ให้มีร�กข้�งบน มีกิ่งข้�งล่�ง แล้วให้ล้มไป นำ�ออกจ�กพระ
ศ�สน�ที่พระผู้มีพระภ�คเจ้�ตรัสไว้ดีแล้ว ให้ถึงคว�มเป็นคฤหัสถ์โดยวันเล็กน้อยน่ัน
แหละบ้�ง กิเลสม�รทำ�บุคคลผู้มีสภ�พเช่นน้ีให้เป็นไปในอำ�น�จของตน” ดังน้ี
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 “หิศัพท์ ตัปป�ฏิกรณโชตกะ  โส วิเสสนะของ ว�โตๆ เหตุกัตต�ใน ป�เตติ และสุทธ-
กัตต�ใน ภ�ฺชติ และคจฺฉติ  ป�เตติ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  ภ�ฺชติ สองบท ก็ดี   
คจฺฉติ ก็ดี อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ยถ� อุปม�โชตกะ  ตสฺส วิเสสนะของ รุกฺขสฺสๆ  
ส�มีสัมพันธะใน ปุปฺผผลปลฺลว�ทีนิๆ วิเสสนะของ รุกฺข�วยว�นิๆ ก�ริตกัมมะใน  
ป�เตติ  อปิ ส�มศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ ปุปฺผผลปลฺลว�ทีนิ  ขุทฺทกส�ข� และ
มห�ส�ข�  ขุทฺทกส�ข� อวุตตกัมมะใน ภ�ฺชติ  มห�ส�ข� อวุตตกัมมะใน ภ�ฺชติ   
อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ สมูลำๆ ก็ดี  ตำ ก็ดี วิเสสนะของ รุกฺขำๆ ก�ริตกัมมะใน 
อุพฺพตฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กตฺว�  อุทฺธมูลำ ก็ดี  อโธส�ขำ ก็ดี วิกติกัมมะใน  
กตฺว�ๆ สม�นก�ลกิริย�ใน คจฺฉติ;  อุปฺปนฺโน วิเสสนะของ กิเลสม�โรๆ สุทธกัตต�ใน 
ปสหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวเมว อุปเมยยโชตกะ  เอวรูปํ วิเสสนะของ ปุคฺคลำๆ 
อวุตตกัมมะใน ปสหติ  อนฺโต อ�ธ�ระใน อุปฺปนฺโน,  กิเลสม�โร สุทธกัตต�ใน กโรติ  
และเหตุกัตต�ใน ป�เปติ  กโรติ สี่บท อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ป�เปติ อ�ขย�ตบท- 
เหตุกัตตุว�จก  พลวว�โต อุปม�ลิงคัตถะ  ทุพฺพลรุกฺขสฺส ส�มีสัมพันธะใน ปุปฺผผล- 
ปลฺลว�ทิป�ตนำ อวุตตกัมมะใน กโรนฺโตๆ วิเสสนะของ พลวว�โต  วิยศัพท์ อุปม�โชตกะ 
เข้�กับ พลวว�โต  ทุพฺพลรุกฺขสฺส  ปุปฺผผลปลฺลว�ทิป�ตนำ  กโรนฺโต,  ขุทฺท�นุขุทฺทก�- 
ปตฺติอ�ปชฺชนำ อวุตตกัมมะใน กโรติ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ ขุทฺท�นุขุทฺทก�ปตฺติ- 
อ�ปชฺชนำ,  พลวว�โต อุปม�ลิงคัตถะ  ขุทฺทกส�ข�ภ�ฺชนำ อวุตตกัมมะใน กโรนฺโตๆ 
วิเสสนะของ พลวว�โต  วิยศัพท์ อุปม�โชตกะเข้�กับ พลวว�โต  ขุทฺทกส�ข�ภ�ฺชนำ   
กโรนฺโต,  นิสฺสคฺคิย�ทิอ�ปตฺติอ�ปชฺชนำ อวุตตกัมมะใน กโรติ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ 
เข้�กับ นิสฺสคฺคิย�ทิอ�ปตฺติอ�ปชฺชนำ,  พลวว�โต อุปม�ลิงคัตถะ  มห�ส�ข�ภ�ฺชนำ  
อวุตตกัมมะใน กโรนฺโตๆ วิเสสนะของ พลวว�โต  วิยศัพท์ อุปม�โชตกะเข้�กับ 
พลวว�โต  มห�ส�ข�ภ�ฺชนำ  กโรนฺโต,  เตรสสงฺฆ�ทิเสส�ปชฺชนำ อวุตตกัมมะใน  
กโรติ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ เตรสสงฺฆ�ทิเสส�ปชฺชนำ,  พลวว�โต อุปม�ลิงคัตถะ   
รุกฺขำ ก�ริตกัมมะใน อุพฺพตฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กตฺว�  อุทฺธมูลำ ก็ดี  เหฏฺ��
ส�ขำ ก็ดี วิกติกัมมะใน กตฺว�ๆ สม�นก�ลกิิริย�ใน กโรนฺโต  ป�ตนำ อวุตตกัมมะใน 
กโรนฺโตๆ วิเสสนะของ พลวว�โต  วิยศัพท์ อุปม�โชตกะเข้�กับ พลวว�โต  รุกฺขำ   
อุพฺพตฺเตตฺว�  อุทฺธมูลำ  เหฏฺ��ส�ขำ  กตฺว�  ป�ตนำ  กโรนฺโต,  ป�ร�ชิก�ปตฺติอ�ปชฺชนำ  
อวุตตกัมมะใน กโรติ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ ป�ร�ชิก�ปตฺติอ�ปชฺชนำ,   
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สฺว�กฺข�ตส�สน� อป�ท�นใน นีหริตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ป�เปติ  เอวศัพท์  
อวธ�รณะเข้�กับ กติป�เหนๆ ตติย�วิเสสนะใน ป�เปติ  คิหิภ�วำ สัมป�ปุณียกัมมะ
ใน ป�เปติ, เอวรูปํ  ปุคฺคลำ  อนฺโต  อุปฺปนฺโน  กิเลสม�โร  ปสหติ วิวริยะใน พลว-
ว�โต  ทุพฺพลรุกฺขสฺส  ปุปฺผผลปลฺลว�ทิป�ตนำ  วิย  ขุทฺท�นุขุทฺทก�ปตฺติอ�ปชฺชนำปิ   
กโรติ,  ขุทฺทกส�ข�ภ�ฺชนำ  วิย  นิสฺสคฺคิย�ทิอ�ปตฺติอ�ปชฺชนำปิ  กโรติ,  มห�ส�ข�- 
ภ�ฺชนำ  วิย  เตรสสงฺฆ�ทิเสส�ปชฺชนำปิ  กโรติ,  อุพฺพตฺเตตฺว�  อุทฺธมูลำ  เหฏฺ��ส�ขำ  
กตฺว�  ป�ตนำ  วิย  ป�ร�ชิก�ปตฺติอ�ปชฺชนำปิ  กโรติ,  สฺว�กฺข�ตส�สน�  นีหริตฺว�   
กติป�เหเนว  คิหิภ�วำ  ป�เปติๆ วิวรณะ;  กิเลสม�โร เหตุกัตต�ใน วตฺเตติๆ อ�ขย�ต-
บทเหตุกัตตุว�จก  เอวรูปํ วิเสสนะของ ปุคฺคลำๆ ก�ริตกัมมะใน วตฺเตติ  อตฺตโน  
ส�มีสัมพันธะใน วเสๆ วิสย�ธ�ระใน วตฺเตติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ            

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๐. อสุภานุปสฺสินฺติ  ทสสุ  อสุเภสุ  อ�ฺ�ตรำ  อสุภำ  ปสฺสนฺตำ,  ปฏิกูลมนสิก�เร  ยุตฺตำ,   

เกเส  อสุภโต  ปสฺสนฺตำ,  โลเม  นเข  ทนฺเต  ตจำ  วณฺณำ  สณฺ��นำ  อสุภโต  ปสฺสนฺตำ ฯ

 “อสุภานุปสฺสินฺติ  (ปทสฺส)  “ทสสุ  อสุเภสุ  (อ�รมฺมเณสุ)  อ�ฺ�ตรำ  อสุภำ  (อ�รมฺมณำ)  ปสฺสนฺตำ,   
ปฏิกูลมนสิก�เร  ยุตฺตำ,  เกเส  อสุภโต  ปสฺสนฺตำ,  โลเม  นเข  ทนฺเต  ตจำ  วณฺณำ  สณฺ��นำ   
อสุภโต  ปสฺสนฺตำ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “ปสฺสนฺต ํ ผู้เห็นอยู่  ทสสุ  อสุเภสุ  (อารมฺมเณสุ)   
อญฺญตรํ  อสุภํ  (อารมฺมณํ) ซ่ึง- ในอ�รมณ์ ท. อันไม่ง�ม สิบหน� -อ�รมณ์ อันไม่
ง�ม อย่�งใดอย่�งหน่ึง,  ยุตฺต ํคือว่�ผู้ประกอบแล้ว  ปฏิกูลมนสิกาเร ในก�รกระทำ�
ไว้ในใจโดยคว�มเป็นของปฏิกูล,  ปสฺสนฺต ํคือว่�ผู้เห็นอยู่  เกเส ซ่ึงผม ท.  อสุภโต  
โดยคว�มเป็นของไม่ง�ม,  ปสฺสนฺต ํ ผู้เห็นอยู่  โลเม ซ่ึงขน ท.  นเข ซ่ึงเล็บ ท.   
ทนฺเต ซ่ึงฟัน ท.  ตจํ ซ่ึงหนัง  วณฺณํ ซ่ึงวรรณะ  สณฺานํ ซ่ึงทรวดทรง  อสุภโต  
โดยคว�มเป็นของไม่ง�ม”  (อิติ) ดังน้ี  (ปทสฺส) แห่งบท  “อสุภานุปสฺสินฺติ ว่�  
“อสุภ�นุปสฺสึ” ดังน้ี ฯ

 บทว่� “อสุภานุปสฺสึ” คว�มว่� “ผู้เห็นในบรรด�อ�รมณ์อสุภะ ๑๐ ประก�ร อ�รมณ์
อสุภะอย่�งใดอย่�งหน่ึง คือว่�ผู้ประกอบในก�รทำ�ไว้ในใจว่�เป็นของปฏิกูล ได้แก่
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ผู้เห็นผมทั้งหล�ยโดยคว�มเป็นของไม่ง�ม ผู้เห็นขนทั้งหล�ย เล็บทั้งหล�ย ฟันทั้ง
หล�ย หนัง วรรณะ ทรวดทรงสัณฐ�น โดยคว�มเป็นของไม่ง�ม”

 “อสุภ�นุปสฺสึ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “ทสสุ  
ก็ดี  อสุเภสุ ก็ดี วิเสสนะของ อ�รมฺมเณสุๆ นิทธ�รณะใน อ�ฺ�ตรำ  อสุภำ  อ�รมฺมณำ  
อ�ฺ�ตรำ ก็ดี  อสุภำ ก็ดี วิเสสนะของ อ�รมฺมณำๆ นิทธ�รณียะและอวุตตกัมมะใน  
ปสฺสนฺตำๆ วิเสสนะของ ปุคฺคลำ,  ปฏิกูลมนสิก�เร วิสย�ธ�ระใน ยุตฺตำๆ วิเสสนะของ 
ปุคฺคลำ,  เกเส  อวุตตกัมมะใน ปสฺสนฺตำ  อสุภโต ตติย�วิเสสนะใน ปสฺสนฺตำๆ วิเสสนะ
ของ ปุคฺคลำ  ปสฺสนฺตำ วิวริยะใน ยุตฺตำๆ วิวรณะและวิวริยะใน ปสฺสนฺตำๆ วิวรณะ,  โลเม 
ก็ดี  นเข ก็ดี  ทนฺเต ก็ดี  ตจำ ก็ดี  วณฺณำ ก็ดี  สณฺ��นำ ก็ดี อวุตตกัมมะใน ปสฺสนฺตำ   
อสุภโต ตติย�วิเสสนะใน ปสฺสนฺตำ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ  

 ...............................................................................................................................
๗๑. อินฺทฺริเยสูติ  ฉสุ  อินฺทฺริเยสุ ฯ 

 “อินฺทฺริเยสูติ  (ปทสฺส)  “ฉสุ  อินฺทฺริเยสุ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “อินฺทฺริเยสุ ในอินทรีย์ ท.  ฉส ุหก”  (อิติ) ดังน้ี  (ปทสฺส) 
แห่งบท  “อินฺทฺริเยสูติ ว่� “อินฺทฺริเยสุ” ดังน้ี ฯ

 บทว่� “อินฺทฺริเยสุ” คว�มว่� “ในอินทรีย์ ๖”

 “อินฺทฺริเยสุ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “ฉสุ  
วิเสสนะของ อินฺทฺริเยสุๆ วิสย�ธ�ระใน สุสำวุตำ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ  

 ...............................................................................................................................
๗๒. สุสํวุตนติฺ  นิมิตฺตคฺค�ห�ทิวิรหิตำ  ปิหิตทฺว�รำ ฯ

 “สุสํวุตนติฺ  (ปทสฺส)  “นิมิตฺตคฺค�ห�ทิวิรหิตำ  ปิหิตทฺว�รำ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “นิมิตฺตคฺคาหาทิวิรหิตํ ผู้เว้นแล้วจ�กก�รถือมีก�รถือ
โดยนิมิตเป็นต้น  ปิหิตทฺวารํ คือว่�ผู้มีทว�รอันปิดแล้ว”  (อิติ) ดังน้ี  (ปทสฺส) แห่งบท  
“สุสํวุตนฺต ิว่� “สุสำวุตำ” ดังน้ี ฯ

 บทว่� “สุสํวุตํ” คว�มว่� “ผู้เว้นจ�กก�รถือเอ�โดยนิมิตเป็นต้น คือว่�ผู้ปิดทว�รแล้ว”
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 “สุสำวุตำ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “นิมิตฺตคฺ- 
ค�ห�ทิวิรหิตำ ก็ดี  ปิหิตทฺว�รำ ก็ดี วิเสสนะของ ปุคฺคลำ  นิิมิตฺตคฺค�ห�ทิวิรหิตำ วิวริยะใน 
ปิหิตทฺว�รำๆ วิวรณะ” อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ     

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๓. อมตฺต�ฺ�ุต�ปฏิปกฺเขน  โภชนมฺหิ  จ  มตฺต�ฺ�ุำ ฯ

   มตฺตญฺญํุ ผู้รู้ซ่ึงประม�ณ  โภชนมฺห ิในโภชนะ  อมตฺตญฺญุตาปฏิปกฺเขน โดยคว�ม
เป็นปฏิปักษ์ต่อคว�มเป็นแห่งบุคคลผู้ไม่รู้ซ่ึงประม�ณ  จ ด้วย ฯ

 ผู้รู้ประม�ณในโภชนะ โดยคว�มเป็นปฏิปักษ์ต่อคว�มเป็นผู้ไม่รู้ประม�ณ

 อมตฺต�ฺ�ุต�ปฏิปกฺเขน ตติย�วิเสสนะใน มตฺต�ฺ�ุำ  โภชนมฺหิ วิสย�ธ�ระใน มตฺต�ฺ�ุำๆ 
วิเสสนะของ ปุคฺคลำ  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ อมตฺต�ฺ�ุต�ปฏิปกฺเขน  โภชนมฺหิ  
มตฺต�ฺ�ุำ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๔. สทฺธนฺติ  กมฺมสฺส  เจว  ผลสฺส  จ  สทฺทหนลกฺขณ�ย  โลกิยสทฺธ�ย  เจว  ตีสุ  วตฺถูสุ  

อเวจฺจปฺปส�ทสงฺข�ต�ย  โลกุตฺตรสทฺธ�ย  จ  สมนฺน�คตำ ฯ

 “สทฺธนฺติ  (ปทสฺส)  “กมฺมสฺส  เจว  ผลสฺส  จ  สทฺทหนลกฺขณ�ย  โลกิยสทฺธ�ย  เจว  ตีสุ  วตฺถูสุ  
อเวจฺจปฺปส�ทสงฺข�ต�ย  โลกุตฺตรสทฺธ�ย  จ  สมนฺน�คตำ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “สมนฺนาคตํ ผู้ม�ต�มพร้อมแล้ว  โลกิยสทฺธาย ด้วย
ศรัทธ�อันเป็นโลกิยะ  กมฺมสฺส  เจว  ผลสฺส  จ  สทฺทหนลกฺขณาย อันมีคว�มเช่ือ ซ่ึง
กรรมด้วยน่ันเทียว ซ่ึงผลด้วย เป็นลักษณะ  จ   เอว ด้วยน่ันเทียว  โลกุตฺตรสทฺธาย 
ด้วยศรัทธ�อันเป็นโลกุตระ  อเวจฺจปฺปสาทสงฺขาตาย อันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่�
คว�มเล่ือมใสอันไม่คลอนแคลน  วตฺถูสุ ในวัตถุ ท.  ตีส ุส�ม  จ ด้วย”  (อิติ) ดังน้ี  
(ปทสฺส) แห่งบท  “สทฺธนฺติ ว่� “สทฺธำ” ดังน้ี ฯ
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 บทว่� “สทฺธํ” คว�มว่� “ผู้ประกอบด้วยโลกิยศรัทธ�ที่มีคว�มเช่ือกรรมและผลของ
กรรมเป็นลักษณะ และโลกุตรศรัทธ� กล่�วคือคว�มเล่ือมใสที่ไม่คลอนแคลนในพระ
รัตนตรัย” 

 “สทฺธำ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “กมฺมสฺส ก็ดี  
ผลสฺส ก็ดี ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน สทฺทหน-  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ จๆ สองศัพท์ ปท-
สมุจจยัตถะเข้�กับ กมฺมสฺส และ ผลสฺส  สทฺทหนลกฺขณ�ย วิเสสนะของ โลกิยสทฺธ�ยๆ 
ตติย�วิเสสนะใน สมนฺน�คตำ  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ 
เข้�กับ โลกิยสทฺธ�ย และโลกุตฺตรสทฺธ�ย  ตีสุ วิเสสนะของ วตฺถูสุๆ วิสย�ธ�ระใน  
อเวจฺจปฺปส�ทสงฺข�ต�ยๆ วิเสสนะของ โลกุตฺตรสทฺธ�ยๆ ตติย�วิเสสนะใน สมนฺน�คตำๆ  
วิเสสนะของ ปุคฺคลำ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๕. อารทฺธวีริยนฺติ  ปคฺคหิตวีริยำ  ปริปุณฺณวีริยำ ฯ

 “อารทฺธวีริยนฺติ  (ปทสฺส)  “ปคฺคหิตวีริยำ  ปริปุณฺณวีริยำ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “ปคฺคหิตวีริยํ ผู้มีคว�มเพียรอันตนประคองแล้ว  ปริปุณฺณ- 
วีริย ํคือว่�ผู้มีคว�มเพียรอันเต็มรอบแล้ว”  (อิติ) ดังน้ี  (ปทสฺส) แห่งบท  “อารทฺธ- 
วีริยนฺต ิว่� “อ�รทฺธวีริยำ” ดังน้ี ฯ

 บทว่� “อารทฺธวีริยํ” คว�มว่� “ผู้ประคองคว�มเพียร คือว่� ผู้มีคว�มเพียรที่เต็ม
บริบูรณ์”

 “อ�รทฺธวีริยำ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “ปคฺคหิต-
วีริยำ ก็ดี  ปริปุณฺณวีริยำ ก็ดี วิเสสนะของ ปุคฺคลำ  ปคฺคหิตวีริยำ วิวริยะใน ปริปุณฺณวีริยำๆ 
วิวรณะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๗๖. ตํ  เวติ  ตำ  เอวรูปํ  ปุคฺคลำ ฯ

 “ตํ  เวติ  (ปทสฺส)  “ตำ  เอวรูปํ  ปุคฺคลำ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “ปุคฺคลํ ซ่ึงบุคคล  ต ํน้ัน  เอวรูปํ คือว่� ผู้มีอย่�งน้ีเป็น
รูป”  (อิติ) ดังน้ี  (ปทสฺส) แห่งบท  “ตํ  เวติ ว่� “ตำ  เว” ดังน้ี ฯ

 บทว่� “ตํ  เว” คว�มว่� “บุคคลน้ัน คือว่� ผู้เห็นป�นน้ี”

 “ตำ  เว” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “ตำ ก็ดี  เอวรูปํ 
ก็ดี วิเสสนะของ ปุคฺคลำๆ อวุตตกัมมะใน ปสหติ  ตำ วิวริยะใน เอวรูปํๆ วิวรณะ”  อิติ
ศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๗. “ยถ�  ทุพฺพลว�โต  สณิกำ  ปหรนฺโต  เอกฆนำ  เสลำ  จ�เลตุำ  น  สกฺโกติ;  ตถ�  

อพฺภนฺตเร  อุปฺปชฺชม�โนปิ  ทุพฺพลกิเลสม�โร  นปฺปสหติ  โขเภตุำ  กมฺเปตุำ  จ�เลตุำ  น  
สกฺโกตีติ  อตฺโถ ฯ

 “ยถ�  ทุพฺพลว�โต  สณิกำ  ปหรนฺโต  เอกฆนำ  เสลำ  (ปพฺพตำ)  จ�เลตุำ  น  สกฺโกติ;  ตถ�  อพฺภนฺตเร  
อุปฺปชฺชม�โนปิ  ทุพฺพลกิเลสม�โร  น  ปสหติ  โขเภตุำ  กมฺเปตุำ  จ�เลตุำ  น  สกฺโกตีติ  อตฺโถ ฯ

 อตฺโถ อ.อธิบ�ย  อิติ ว่�  “ทุพฺพลวาโต อ.ลมอันมีกำ�ลังอันโทษประทุษร้�ยแล้ว   
ปหรนฺโต พัดอยู่  สณิกํ ค่อยๆ  น  สกฺโกติ ย่อมไม่อ�จ  เอกฆนํ  เสลํ  (ปพฺพตํ)   
จาเลตุํ เพ่ืออัน- ยังภูเข� อันประกอบแล้วด้วยศิล� อันเป็นแท่งทึบ -ให้ไหว  ยถา ฉันใด,   
ทุพฺพลกิเลสมาโร อ.ม�รคือกิเลสอันมีกำ�ลังอันโทษประทุษร้�ยแล้ว  อุปฺปชฺชมาโนปิ 
แม้อันเกิดข้ึนอยู่  อพฺภนฺตเร ในภ�ยใน  น  ปสหต ิย่อมไม่รังคว�น  น  สกฺโกติ คือว่�
ย่อมไม่อ�จ  โขเภตุํ เพ่ืออันให้หว่ันไหว  กมฺเปตุ ํคือว่�เพ่ืออันให้เคล่ือนไหว  จาเลตุํ 
คือว่�เพ่ืออันให้สะเทือน  ตถา ฉันน้ัน”  อิติ ดังน้ี ฯ

 อธิบ�ยว่� “ลมที่ไม่แรง พัดเบ�ๆ ย่อมไม่ส�ม�รถเพ่ือจะทำ�ให้ภูเข�ศิล�แท่งทึบหว่ัน
ไหวได้ ฉันใด, กิเลสม�รที่ไม่มีกำ�ลัง แม้เกิดในภ�ยใน ย่อมไม่รังคว�น คือว่�ไม่
ส�ม�รถเพ่ือจะทำ�ให้หว่ันไหว คือให้เคล่ือนไหว ได้แก่ให้สั่นสะเทือนได้ ฉันน้ัน”
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 “ทุพฺพลว�โต สุทธกัตต�ใน สกฺโกติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ยถ� อุปม�โชตกะ  สณิกำ 
กิริย�วิเสสนะใน ปหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ ทุพฺพลว�โต  เอกฆนำ ก็ดี  เสลำ ก็ดี  
วิเสสนะของ ปพฺพตำๆ ก�ริตกัมมะใน จ�เลตุำๆ ตุมัตถสัมปท�นใน สกฺโกติ  นศัพท์  
ปฏิเสธะใน สกฺโกติ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ อุปฺปชฺชม�โนๆ วิเสสนะของ กิเลส-
ม�โร ทุพฺพลกิเลสม�โรๆ สุทธกัตต�ใน ปสหติ และสกฺโกติ  ปสหติ ก็ดี  สกฺโกติ ก็ดี 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตถ� อุปเมยยโชตกะ อพฺภนฺตเร วิสย�ธ�ระใน อุปฺปชฺชม�โน  
นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปสหติ  โขเภตุำ ก็ดี  กมฺเปตุำ ก็ดี  จ�เลตุำ ก็ดี ตุมัตถสัมปท�นใน  
สกฺโกติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺโกติ  โขเภตุำ วิวริยะใน กมฺเปตุำๆ วิวรณะและวิวริยะใน 
จ�เลตุำๆ วิวรณะ  นปฺปสหติ วิวริยะใน โขเภตุำ  กมฺเปตุำ  จ�เลตุำ  น  สกฺโกติๆ วิวรณะ”  
อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๘. ต�ปิ  โข  ตสฺส  ปุร�ณทุติยิก�  เถรำ  ปริว�เรตฺว�  “ตฺวำ  กำ  อ�ปุจฺฉิตฺว�  ปพฺพชิโต ?  

อิท�นิ  คิหี  ภวิสฺสสิ  น  ภวิสฺสสีติอ�ทีนิ  วตฺว�  ก�ส�ย�นิ  นีหริตุก�ม�  อเหสุำ ฯ

 ต�ปิ  โข  ตสฺส  (มห�ก�ลสฺส)  ปุร�ณทุติยิก�  เถรำ  ปริว�เรตฺว�  “ตฺวำ  กำ  อ�ปุจฺฉิตฺว�  ปพฺพชิโต   
(อสิ) ?  อิท�นิ  (ตฺวำ)  คิหี  ภวิสฺสสิ  (อุท�หุ  ตฺวำ  คิหี)  น  ภวิสฺสสีติอ�ทีนิ  (วจน�นิ)  วตฺว�   
ก�ส�ย�นิ  นีหริตุก�ม�  อเหสุำ ฯ  

 ปุราณทุติยิกา อ.ภรรย�เก่� ท.  ตสฺส  (มหากาลสฺส) ของพระมห�ก�ลน้ัน  ตาปิ  
โข แม้เหล่�น้ันแล  ปริวาเรตฺวา แวดล้อมแล้ว  เถรํ ซ่ึงพระเถระ  วตฺวา กล่�วแล้ว   
(วจนานิ) ซ่ึงคำ� ท.  อิติอาทีนิ เป็นต้นว่�  “ตฺว ํอ.ท่�น  อาปุจฺฉิตฺวา อำ�ล�แล้ว  กํ 
ซ่ึงใคร  ปพฺพชิโต เป็นผู้บวชแล้ว  (อสิ) ย่อมเป็น,  อิทานิ ในก�ลน้ี  (ตฺวํ) อ.ท่�น   
คิหี เป็นคฤหัสถ์  ภวิสฺสส ิจักเป็น,  (อุทาหุ) หรือว่�  (ตฺวํ) อ.ท่�น  คิหี เป็นคฤหัสถ์  
น  ภวิสฺสส ิจักไม่เป็น”  อิติ ดังน้ี  นีหริตุกามา เป็นผู้ใคร่เพ่ืออันนำ�ออก  กาสายานิ 
ซ่ึงผ้�ก�ส�ยะ ท.  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ

 พวกภรรย�เก่�ของพระมห�ก�ลน้ันแม้เหล่�น้ันแล แวดล้อมพระเถระ กล่�วคำ�เป็นต้น
ว่� “ท่�นล�ใครบวช, ตอนน้ี ท่�นจักเป็นคฤหัสถ์หรือจักไม่เป็น” ได้เป็นผู้ใคร่เพ่ือจะนำ�
ผ้�ก�ส�ยะทั้งหล�ยออก
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 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ ต�ๆ วิเสสนะของ ปุร�ณทุติยิก�ๆ สุทธกัตต�ใน อเหสุำๆ  
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  โขศัพท์ วจน�ลังก�ระ  ตสฺส วิเสสนะของ มห�ก�ลสฺสๆ  
ส�มีสัมพันธะใน ปุร�ณทุติยิก�  เถรำ อวุตตกัมมะใน ปริว�เรตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
วตฺว�  “ตฺวำ สุทธกัตต�ใน อสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กำ อวุตตกัมมะใน อ�ปุจฺฉิตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน ปพฺพชิโตๆ วิกติกัตต�ใน อสิ,  อิท�นิ ก�ลสัตตมี  ตฺวำ สุทธกัตต� 
ใน ภวิสฺสสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  คิหี วิกติกัตต�ใน ภวิสฺสสิ  อุท�หุ ปุจฉนัตถะ   
ตฺวำ สุทธกัตต�ใน ภวิสฺสสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  คิหี วิกติกัตต�ใน ภวิสฺสสิ  นศัพท์ 
ปฏิเสธะใน ภวิสฺสสิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อ�ทีนิ  วจน�นิ  อ�ทีนิ วิเสสนะของ วจน�นิๆ 
อวุตตกัมมะใน วตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อเหสุำ  ก�ส�ย�นิ อวุตตกัมมะใน นีหริตุ-   
นีหริตุก�ม� วิกติกัตต�ใน อเหสุำ ฯ

   ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๙. เถโร  ต�สำ  อ�ก�รำ  สลฺลกฺเขตฺว�  นิสินฺน�สน�  วุฏฺ��ย  อิทฺธิย�  อุปฺปติตฺว�   

กูฏ�ค�รกณฺณิกำ  ภินฺทิตฺว�  อ�ก�เสน  คนฺตฺว�,  สตฺถริ  ค�ถ�  ปริโยส�เปนฺเตเยว,  
สตฺถุ  สุวณฺณวณฺณำ  สรีรำ  อภิตฺถวนฺโต  โอตริตฺว�  ตถ�คตสฺส  ป�เท  วนฺทิ ฯ

 เถโร  ต�สำ  (อิตฺถีนำ)  อ�ก�รำ  สลฺลกฺเขตฺว�  นิสินฺน�สน�  วุฏฺ��ย  อิทฺธิย�  อุปฺปติตฺว�  กูฏ�ค�ร-
กณฺณิกำ  ภินฺทิตฺว�  อ�ก�เสน  คนฺตฺว�,  สตฺถริ  ค�ถ�  ปริโยส�เปนฺเตเยว,  สตฺถุ  สุวณฺณวณฺณำ  
สรีรำ  อภิตฺถวนฺโต  โอตริตฺว�  ตถ�คตสฺส  ป�เท  วนฺทิ ฯ

  เถโร อ.พระเถระ  สลฺลกฺเขตฺวา กำ�หนดแล้ว  อาการํ ซ่ึงอ�ก�ร  ตาสํ  (อิตฺถีนํ) ของ
หญิง ท. เหล่�นั้น  วุฏฺาย ลุกข้ึนแล้ว  นิสินฺนาสนา จ�กอ�สนะเป็นที่น่ัง  อุปฺปติตฺวา  
เห�ะข้ึนไปแล้ว  อิทฺธิยา ด้วยฤทธ์ิ  ภินฺทิตฺวา ทำ�ล�ยแล้ว  กูฏาคารกณฺณิกํ ซ่ึง
ช่อฟ้�แห่งเรือนยอด  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อากาเสน โดยอ�ก�ศ,  สตฺถริ คร้ันเม่ือพระ
ศ�สด�  คาถา ยังพระค�ถ� ท.  ปริโยสาเปนฺเต  เอว ให้สิ้นสุดลงรอบอยู่น่ันเทียว,  
อภิตฺถวนฺโต ชมเชยอยู่  สรีรํ ซ่ึงพระสรีระ  สุวณฺณวณฺณํ อันมีวรรณะเพียงดังวรรณะ
แห่งทอง  สตฺถุ ของพระศ�สด�  โอตริตฺวา ข้�มลงแล้ว  วนฺทิ ถว�ยบังคมแล้ว  ปาเท 
ซ่ึงพระบ�ท ท.  ตถาคตสฺส ของพระตถ�คต ฯ
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 พระเถระกำ�หนดอ�ก�รของพวกหญิงเหล่�น้ัน ลุกข้ึนจ�กอ�สนะที่น่ัง เห�ะข้ึนด้วย
ฤทธ์ิ ทำ�ล�ยช่อฟ้�เรือนยอด ไปท�งอ�ก�ศ, เม่ือพระศ�สด�ทำ�ให้พระค�ถ�ทั้งหล�ย
จบลงอยู่น่ันแหละ, ชมเชยพระสรีระที่มีวรรณเพียงดังวรรณแห่งทองของพระศ�สด� 
ข้�มลง ถว�ยบังคมคู่พระบ�ทของพระตถ�คต

 เถโร สุทธกัตต�ใน วนฺทิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ต�สำ วิเสสนะของ อิตฺถีนำๆ ส�มี- 
สัมพันธะใน อ�ก�รำๆ อวุตตกัมมะใน สลฺลกฺเขตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วุฏฺ��ย   
นิสินฺน�สน� อป�ท�นใน วุฏฺ��ยๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อุปฺปติตฺว�  อิทฺธิย� กรณะใน 
อุปฺปติตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ภินฺทิตฺว�  กูฏ�ค�รกณฺณิกำ อวุตตกัมมะใน ภินฺทิตฺว�ๆ 
ปุพพก�ลกิริย�ใน คนฺตฺว�  อ�ก�เสน ตติย�วิเสสนะใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน 
อภิตฺถวนฺโต,  สตฺถริ ลักขณะใน ปริโยส�เปนฺเต  ค�ถ� ก�ริตกัมมะใน ปริโยส�เปนฺเตๆ 
ลักขณกิริย�  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ปริโยส�เปนฺเต,  สตฺถุ ส�มีสัมพันธะใน สรีรำ  
สุวณฺณวณฺณำ วิเสสนะของ สรีรำๆ อวุตตกัมมะใน อภิตฺถวนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ  
เถโร  โอตริตฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน วนฺทิ  ตถ�คตสฺส ส�มีสัมพันธะใน ป�เทๆ อวุตต-
กัมมะใน วนฺทิ ฯ  

  ...............................................................................................................................
๘๐. ค�ถ�ปริโยส�เน  สมฺปตฺตภิกฺขู  โสต�ปตฺติผล�ทีสุ  ปติฏฺ�หึสูติ ฯ

 ค�ถ�ปริโยส�เน  สมฺปตฺตภิกฺขู  โสต�ปตฺติผล�ทีสุ  (อริยผเลสุ)  ปติฏฺ�หึสูติ ฯ

 คาถาปริโยสาเน ในก�ลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระค�ถ�  สมฺปตฺตภิกฺขู อ.ภิกษุผู้
ถึงพร้อมแล้ว ท.  ปติฏฺหึสุ ต้ังอยู่เฉพ�ะแล้ว  (อริยผเลสุ) ในอริยผล ท.  โสตาปตฺติ- 
ผลาทีสุ มีโสด�ปัตติผลเป็นต้น  อิติ ดังน้ีแล ฯ

 ในเวล�จบพระค�ถ� พวกภิกษุผู้ถึงพร้อมแล้ว  ต้ังอยู่ในอริยผลทั้งหล�ยมีโสด�ปัตติ
ผลเป็นต้น ดังน้ีแล

 ค�ถ�ปริโยส�เน ก�ลสัตตมีใน ปติฏฺ�หึสุ  สมฺปตฺตภิกฺขู สุทธกัตต�ใน ปติฏฺ�หึสุๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  โสต�ปตฺติผล�ทีสุ วิเสสนะของ อริยผเลสุๆ วิสย�ธ�ระใน  
ปติฏฺ�หึสุ  อิติศัพท์ สม�ปนะ ฯ

 ...............................................................................................................................
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จุลฺลก�ลมห�ก�ลวตฺถุ ฯ

จุลฺลก�ลมห�ก�ลวตฺถุ  (นิฏฺ�ิตำ) ฯ

จุลฺลกาลมหากาลวตฺถุ อ.เร่ืองแห่งพระจุลก�ลและพระมห�ก�ล  (นิฏฺิตํ) จบแล้ว ฯ

จุลฺลก�ลมห�ก�ลวตฺถุ สุทธกัตต�ใน นิฏฺ�ิตำๆ กิตบทกัตตุว�จก ฯ 

จบเรื่องพระจุลกำลและพระมหำกำล

 



๖. เรื่องพระจุลกาลและพระมหากาล 203วรรค]

 วเิครำะห์ศัพท์กติก์ สมำส และตัทธติ

จุลฺลกาลมหากาลวตฺถุ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 จุลฺลกาโล		จ		มหากาโล		จ		จุลฺลกาลมหากาลา.	(จุลฺลกาล	+	มหากาล)	อิตรีตรโยคทวันท
สม�ส
	 	 จุลฺลกาโล		จ	อ.พระจุลกาลด้วย		มหากาโล		จ	อ.พระมหากาลด้วย		จุลฺลกาลมหากาลา	ช่ือว่า 
จุลฺลกาลมหากาล.	(พระจุลกาลและพระมหากาล)
	 ๒.	 จุลฺลกาลมหากาลานํ		วตฺถุ		จุลฺลกาลมหากาลวตฺถุ.	(จุลฺลกาลมหากาล	+	วตฺถุ)	ฉัฏฐีตัปปุริส
สม�ส
	 	 วตฺถุ	อ.เร่ือง		จุลฺลกาลมหากาลานํ	แห่งพระจุลกาลและพระมหากาล	ท.		จุลฺลกาลมหากาลวตฺถุ	
ช่ือว่าจุลฺลกาลมหากาลวตฺถุ.	(เร่ืองแห่งพระจุลกาลและพระมหากาล)

เสตพฺยนครวาสิโน

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เสตพฺยนคเร		วสนฺติ		สีเลนาติ		เสตพฺยนครวาสิโน,		ชนา.	(เสตพฺยสทฺทูปปท	+	วส		นิวาเส	ในการ
อยู่	+	ณี)	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		วสนฺติ	ย่อมอยู่		เสตพฺยนคเร	ในพระนครช่ือว่าเสตัพยะ		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		เสตพฺยนครวาสิโน	ช่ือว่าเสตพฺยนครวาสี,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้อยู่ในพระนครช่ือว่าเสตัพยะโดยปกติ)

เชฏฺ€กนิฏฺ€า

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า
	 เชฏฺโ€	จ		กนิฏฺโ€		จ		เชฏฺ€กนิฏฺ€า,		กุฏุมฺพิกา.	(เชฏฺ€	+	กนิฏฺ€)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 เชฏฺโ€		(กุฏุมฺพิโก)		จ	อ.กุฎุมพี	ผู้เจริญที่สุดด้วย		กนิฏฺโ€		(กุฏุมฺพิโก)		จ	อ.กุฎุมพี	ผู้น้อยที่สุดด้วย		
เชฏฺ€กนิฏฺ€า	ช่ือว่าเชฏฺ€กนิฏฺ€,	ได้แก่กุฎุมพีทั้งหลาย.	(ผู้เจริญที่สุดและผู้น้อยที่สุด)
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สกฏสตานิ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สกฏานํ		สตานิ		สกฏสตานิ.	(สกฏ	+	สต)	
	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		สกฏานํ	แห่งเกวียน	ท.		สกฏสตานิ	ช่ือว่าสกฏสต.	(เกวียนร้อยเล่ม)

มาลาคนฺธาทิหตฺถา

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	และอิตรีตรโยคทวันท
สมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มาลา		จ		คนฺโธ		จ		มาลาคนฺธา.	(มาลา	+	คนฺธ)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 มาลา		จ	อ.ระเบียบด้วย		คนฺโธ		จ	อ.ของหอมด้วย		มาลาคนฺธา	ช่ือว่ามาลาคนฺธ.	(ระเบียบ
และของหอม)
	 ๒.	 มาลาคนฺธา		อาทิ		เยสนฺติ		มาลาคนฺธาทีนิ,		วตฺถูนิ.	(มาลาคนฺธ	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยา- 
ธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 มาลาคนฺธา	อ.ระเบียบและของหอม	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วตฺถูนํ)	แห่งวัตถุ	ท.	เหล่าใด		
(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตานิ		วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่าน้ัน		มาลาคนฺธาทีนิ	ช่ือว่ามาลาคนฺธาทิ,	ได้แก่
วัตถุทั้งหลาย.	(มีระเบียบและของหอมเป็นต้น)
	 ๓.	 มาลาคนฺธาทีนิ		หตฺเถสุ		เยสนฺติ		มาลาคนฺธาทิหตฺถา,		ชนา.	(มาลาคนฺธาทิ	+	หตฺถ)	ทวิปท- 
ภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 (วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.		มาลาคนฺธาทีนิ	มีระเบียบและของหอมเป็นต้น		หตฺเถสุ	ในมือ	ท.		เยสํ		(ชนานํ)	 
ของชน	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ัน		มาลาคนฺธาทิหตฺถา	 
ช่ือว่ามาลาคนฺธาทิหตฺถ,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้มีวัตถุมีระเบียบและของหอมเป็นต้นในมือ)

สาวตฺถีวาสิโน

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สาวตฺถิยํ		วสนฺติ		สีเลนาติ		สาวตฺถีวาสิโน,		ชนา.	(สาวตฺถีสทฺทูปปท	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	
ณีปัจจัย)	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (เย		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าใด		วสนฺติ	ย่อมอยู่		สาวตฺถิยํ	ในพระนครช่ือว่าสาวัตถี		สีเลน	โดยปกติ	
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อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สาวตฺถีวาสิโน	ช่ือว่าสาวตฺถีวาสี,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้อยู่ในพระนครช่ือว่าสาวัตถีโดยปกติ,	
ชาวเมืองสาวัตถี)

ธมฺมสฺสวนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ธมฺมสฺส		สวนํ		ธมฺมสฺสวนํ.	(ธมฺม	+	สวน)	
	 สวนํ	อ.การฟัง		ธมฺมสฺส	ซึ่งธรรม		ธมฺมสฺสวนํ	ช่ือว่าธมฺมสฺสวน.	(การฟังธรรม)

อปฺปมตฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ปมตฺโต		อปฺปมตฺโต,		ชโน.	(น	+	ปมตฺต)	
	 (ชโน)	อ.ชน		ปมตฺโต	ผู้ประมาทแล้ว		น	หามิได้		อปฺปมตฺโต	ช่ือว่าอปฺปมตฺต,	ได้แก่ชน.	(ผู้ไม่ประมาทแล้ว) 

ปริสปริยนฺโต

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปริสาย		ปริยนฺโต		ปริสปริยนฺโต.	(ปริสา	+	ปริยนฺต)	
	 ปริยนฺโต	อ.ที่สุดรอบ		ปริสาย	แห่งบริษัท		ปริสปริยนฺโต	ช่ือว่าปริสปริยนฺต.	(ที่สุดรอบแห่งบริษัท)

อนุปุพฺพีกถา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อนุปุพฺเพน		กถา		อนุปุพฺพีกถา.	(อนุปุพฺพ	+	กถา)	
	 กถา	อ.วาจาเป็นเคร่ืองกล่าว		อนุปุพฺเพน	โดยลําดับ		อนุปุพฺพีกถา	ช่ือว่าอนุปุพฺพีกถา.	(วาจาเป็นเคร่ือง
กล่าวโดยลําดับ)
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ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตาทิวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตํ		อาทิ		เยสนฺติ		ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตาทีนิ,		สุตฺตานิ.	(ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺต	+	อาทิ)	ฉัฏฐี-
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตํ	อ.ทุกขขันธสูตร		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(สุตฺตานํ)	แห่งสูตร	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตานิ		สุตฺตานิ)		อ.สูตร	ท.	เหล่าน้ัน		ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตาทีนิ	ช่ือว่า	ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตาทิ,	
ได้แก่สูตรทั้งหลาย.	(มีทุกขขันธสูตรเป็นต้น)
	 ๒.	 ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตาทีนํ		วโส		ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตาทิวโส.	(ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตาทิ	+	วส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 วโส	อ.สามารถ		ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตาทีนํ		(สุตฺตานํ)	แห่งสูตร	ท.	มีทุกขขันธสูตรเป็นต้น		ทุกฺขกฺ-
ขนฺธสุตฺตาทิวโส	ช่ือว่าทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตาทิวส.	(สามารถแห่งสูตรมีทุกขขันธสูตรเป็นต้น)

อเนกปริยาโย

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 น		เอโก		อเนโก.	(น	+	เอก)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 เอโก	อ.หน่ึง		น	หามิได้		อเนโก	ช่ือว่าอเนก.	(มิใช่หน่ึง)
	 ๒.	 อเนโก		จ		โส		ปริยาโย		จาติ		อเนกปริยาโย.	(อเนก	+	ปริยาย)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 อเนโก		จ	อ.มิใช่หน่ึงด้วย		โส	อ.มิใช่หน่ึงน้ัน		ปริยาโย		จ	เป็นปริยายด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน	
อเนกปริยาโย	ช่ือว่าอเนกปริยาย.	(ปริยายมิใช่หน่ึง,	อเนกปริยาย)

ปรโลโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปโร		จ		โส		โลโก		จาติ		ปรโลโก.	(ปร	+	โลก)	
	 ปโร		จ	อ.อื่นด้วย		โส	อ.อื่นน้ัน		โลโก		จ	เป็นโลกด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปรโลโก	ช่ือว่าปรโลก.	
(โลกอื่น,	ปรโลก)

สาปเตยฺยํ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
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	 สปติสฺส		หิตํ		สาปเตยฺยํ,		ธนํ.	(สปติ	+	เณยฺย)	
	 (ธนํ)	อ.ทรัพย์		หิตํ	อันเป็นประโยชน์เก้ือกูล		สปติสฺส	แก่เจ้าของ		สาปเตยฺยํ	ช่ือว่าสาปเตยฺย,	ได้แก่
ทรัพย์.	(ทรัพย์สมบัติ)

ยถาชฺฌาสยํ

	 เป็นนิบาตบุพพกะอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 โย		โย		อชฺฌาสโย		ยถาชฺฌาสยํ.	(ยถา	+	อชฺฌาสย)	
	 โย		โย		อชฺฌาสโย	อ.อัธยาศัยใดใด		ยถาชฺฌาสยํ	ช่ือว่ายถาชฺฌาสย.	(ตามอัธยาศัย)

อปรภาโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อปโร		จ		โส		ภาโค		จาติ		อปรภาโค.	(อปร	+	ภาค)	
	 อปโร		จ	อ.อื่นอีกด้วย		โส	อ.อื่นอีกน้ัน		ภาโค		จ	เป็นส่วนด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อปรภาโค	ช่ือว่า 
อปรภาค.	(ส่วนอื่นอีก)

ปพฺพชิตตฺตำ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปพฺพชิตสฺส		ภาโว		ปพฺพชิตตฺตํ.	(ปพฺพชิต	+	ตฺต)	
	 ภาโว	อ.ความเป็น		ปพฺพชิตสฺส	แห่งบรรพชิต		ปพฺพชิตตฺตํ	ช่ือว่าปพฺพชิตตฺต.	(ความเป็นบรรพชิต)

โสสานิกธุตงฺคำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สุสาเน		วสนสีโล		โสสานิโก,		ภิกฺขุ.	(สุสาน	+	ณิก)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุ		สุสาเน		วสนสีโล	ผู้มีการอยู่ในป่าช้าเป็นปกติ	ช่ือว่าโสสานิก,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้มี
การอยู่ในป่าช้าเป็นปกติ)
	 ๒.	 โสสานิกสฺส		ธุตงฺคํ		โสสานิกธุตงฺคํ.	(โสสานิก	+	ธุตงฺค)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ธุตงฺคํ	อ.ธุดงค์		 โสสานิกสฺส	 (ภิกฺขุโน)	แห่งภิกษุ	 ผู้มีการอยู่ในป่าช้าเป็นปกติ		 โสสานิกธุตงฺคํ	 
ช่ือว่าโสสานิกธุตงฺค.	(ธุดงค์แห่งภิกษุผู้มีการอยู่ในป่าช้าเป็นปกติ)
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ป€มยามาติกฺกโม 

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ป€โม		จ		โส		ยาโม		จาติ		ป€มยาโม.	(ป€ม	+	ยาม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ป€โม		จ	อ.ที่หน่ึงด้วย		โส	อ.ที่หน่ึงน้ัน		ยาโม		จ	เป็นยามด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ป€มยาโม	 
ช่ือว่าป€มยาม.	(ยามที่หน่ึง)
	 ๒.	 ป€มยามํ		อติกฺกโม		ป€มยามาติกฺกโม.	(ป€มยาม	+	อติกฺกม)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 อติกฺกโม	อ.การก้าวล่วง		ป€มยามํ	ซึ่งยามที่หน่ึง		ป€มยามาติกฺกโม	ช่ือว่าป�มยามาติกฺกม.	(ก้าว
ล่วงซึ่งยามที่หน่ึง)

สุสานโคปิกา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุสานํ	 	 โคเปตีติ	 	 สุสานโคปิกา,	 	 อิตฺถี.	 (สุสานสทฺทูปปท	 +	 คุป	 	 โคปเน	 ในการคุ้มครอง	 +	 
ณฺวุปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 (ยา		อิตฺถี)	อ.หญิงใด		โคเปติ	ย่อมรักษา		สุสานํ	ซึ่งป่าช้า		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		อิตฺถี)	อ.หญิง
น้ัน		สุสานโคปิกา	ช่ือว่าสุสานโคปิกา,	ได้แก่หญิง.	(ผู้เฝ้าป่าช้า)

ฉวฑาหิกา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 ฉวํ		ฑหตีติ		ฉวฑาหิกา,		อิตฺถี.	(ฉวสทฺทูปปท	+	ฑห		ทาเห	ในความร้อน	+	ณฺวุปัจจัย)	กัตตุรูป,	
กัตตุรูป,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 (ยา		อิตฺถี)	อ.หญิงใด		ฑหติ	ย่อมเผา		ฉวํ	ซึ่งซากศพ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน	(สา		อิตฺถี)	อ.หญิงน้ัน		
ฉวฑาหิกา	ช่ือว่าฉวฑาหิกา,	ได้แก่หญิง.	(ผู้เผาซากศพ,	สัปเหร่อหญิง)

€ิตฏฺ€านำ 

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 €ิต�ฺจ		ตํ		€าน�ฺจาติ		€ิตฏฺ€านํ.	(€ิต	+	€าน)	
	 €ิตํ		จ	อ.เป็นที่ยืนด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ยืนน้ัน		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		€ิตฏฺ€านํ	ช่ือว่า
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€ิตฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ยืน)

น ิสีทนฏฺ€านำ 

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิสีทน�ฺจ		ตํ		€าน�ฺจาติ		นิสีทนฏฺ€านํ.	(นิสินฺน	+	€าน)	
	 นิสีทนํ		จ	อ.เป็นที่น่ังด้วย		ตํ	อ.เป็นที่น่ังน้ัน		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		นิสีทนฏฺ€านํ	
ช่ือว่านิสีทนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่น่ัง)

จง ฺกมนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จงฺกมน�ฺจ		ตํ		€าน�ฺจาติ		จงฺกมนฏฺ€านํ.	(จงฺกมน	+	€าน)	
	 จงฺกมนํ	 	 จ	อ.เป็นที่จงกรมด้วย	 	ตํ	 อ.เป็นที่จงกรมน้ัน	 	 €านํ	 	 จ	 เป็นที่ด้วย	 	อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
จงฺกมนฏฺ€านํ	ช่ือว่าจงฺกมนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่จงกรม)

สุสานกุฏิกา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุสาเน		กุฏิกา		สุสานกุฏิกา.	(สุสาน	+	กุฏิกา)	
	 กุฏิกา	อ.กระท่อม		สุสาเน	ในป่าช้า		สุสานกุฏิกา	ช่ือว่าสุสานกุฏิกา.	(กระท่อมในป่าช้า)

ปุตฺตธีตโร

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุตฺโต		จ		ธีตา		จ		ปุตฺตธีตโร.	(ปุตฺต	+	ธีตุ)	
	 ปุตฺโต		จ	อ.บุตรด้วย		ธีตา		จ	อ.ธิดาด้วย		ปุตฺตธีตโร	ช่ือว่าปุตฺตธีตุ.	(บุตรและธิดา)

มชฺฌิมยาโม

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มชฺเฌ		ภโว		มชฺฌิโม,		ยาโม.	(มชฺฌ	+	อิม)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 ภโว	อ.อันมีอยู่		มชฺเฌ	ในท่ามกลาง		มชฺฌิโม	ช่ือว่ามชฺฌิม,	ได้แก่ยาม.	(อันมีในท่ามกลาง)
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	 ๒.	 มชฺฌิโม		จ		โส		ยาโม		จาติ		มชฺฌิมยาโม.	(มชฺฌิม	+	ยาม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 มชฺฌิโม		จ	อ.อันมีในท่ามกลางด้วย		โส	อ.อันมีในท่ามกลางน้ัน		ยาโม		จ	เป็นยามด้วย		อิติ
เพราะเหตุน้ัน		มชฺฌิมยาโม	ช่ือว่ามชฺฌิมยาม.	(ยามอันมีในท่ามกลาง,	มัชฌิมยาม)

วสนภาโว

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 วสนเมว		ภาโว		วสนภาโว.	(วสน	+	ภาว)	
	 วสนํ		เอว	อ.การอยู่น่ันเทียว		ภาโว	เป็นความเป็น		วสนภาโว	ช่ือว่าวสนภาว.	(ความเป็นคืออันอยู่)

สุสานโคปกา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุสานํ		โคเปนฺตีติ		สุสานโคปกา,		ชนา.	(สุสานสทฺทูปปท	+	คุป		โคปเน	ในการคุ้มครอง	+	ณฺวุปัจจัย)	 
กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (เย		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าใด		โคเปนฺติ	ย่อมรักษา		สุสานํ	ซึ่งป่าช้า		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ชนา)	
อ.ชน	ท.	เหล่าน้ัน		สุสานโคปกา	ช่ือว่าสุสานโคปก,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้เฝ้าป่าช้า)

คามโภชโก

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คามํ		ภุ�ฺชติ		ปาเลตีติ		คามโภชโก.	(คามสทฺทูปปท	+	ภุช		ปาลนหพฺยปทาเนสุ	ในการรักษาและ
กลืนกิน	+	ณฺวุปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		ภุ�ฺชติ		ปาเลติ	ย่อมรักษา		คามํ	ซึ่งหมู่บ้าน		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		
ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		คามโภชโก	ช่ือว่าคามโภชก.	(ผู้รักษาหมู่บ้าน,	ผู้ใหญ่บ้าน)

กตกมฺมา

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กตํ		กมฺมํ		เยหิ		เต		กตกมฺมา,		โจรา.	(กต	+	กมฺม)	
	 กมฺมํ	อ.กรรม		เยหิ		(โจเรหิ)	อันโจร	ท.	เหล่าใด		กตํ	กระทําแล้ว		เต		(โจรา)	อ.โจร	ท.	เหล่าน้ัน	
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กตกมฺมา	ช่ือว่ากตกมฺม,	ได้แก่โจรทั้งหลาย.	(ผู้มีกรรมอันกระทําแล้ว)

ปทานุปทำ 

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปท�ฺจ		อนุปท�ฺจ		ปทานุปทํ.	(ปท	+	อนุปท)	
	 ปทํ		จ	อ.รอยเท้าด้วย		อนุปทํ		จ	อ.รอยเท้าตามด้วย		ปทานุปทํ	ช่ือว่าปทานุปท.	(รอยเท้าและรอย
เท้าตาม)

มจฺฉมำสปิฏฺ€ติลคุฬาทีนิ

	 เป็น	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มจฺโฉ		จ		มํส�ฺจ		ปิฏฺ€�ฺจ		ติล�ฺจ		คุโฬ		จ		มจฺฉมํสปิฏฺ€ติลคุฬา.	(มจฺฉ	+	มํส	+	ปิฏฺ€	
+	ติล	+	คุฬ)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 มจฺโฉ		จ	อ.ปลาด้วย		มํสํ		จ	อ.เน้ือด้วย		ปิฏฺ€ํ		จ	อ.แป้งด้วย		ติลํ		จ	อ.งาด้วย		คุโฬ		จ	
อ.น้ําอ้อยงบด้วย		มจฺฉมํสปิฏฺ€ติลคุฬา	ช่ือว่ามจฺฉมํสปิฏฺ€ติลคุฬ.	(ปลา	เน้ือ	แป้ง	งา	และน้ําอ้อยงบ)	
	 ๒.	 มจฺฉมํสปิฏฺ€ติลคุฬา		อาทิ		เยสนฺติ		มจฺฉมํสปิฏฺ€ติลคุฬาทีนิ,		วตฺถูนิ.	(มจฺฉมํสปิฏฺ€ติลคุฬ	+	
อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 มจฺฉมํสปิฏฺ€ติลคุฬา	อ.ปลา	เน้ือ	แป้ง	งา	และน้ําอ้อยงบ	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วตฺถูนํ)	แห่ง
วัตถุ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตานิ		วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่าน้ัน		มจฺฉมํสปิฏฺ€ติลคุฬาทีนิ	 
ช่ือว่ามจฺฉมํสปิฏฺ€ติลคุฬาทิ,	ได้แก่วัตถุทั้งหลาย.	(มีปลา	เน้ือ	แป้ง	งา	และน้ําอ้อยงบเป็นต้น)

อกุสีโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		กุสีโต		อกุสีโต,		ปุคฺคโล.	(น	+	กุสีต)	
	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		กุสีโต	ผู้เกียจคร้าน		น	หามิได้		อกุสีโต	ช่ือว่าอกุสีต.	(ผู้ไม่เกียจคร้าน)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑212 [๑.ยมก

อารทฺธวิริโย

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อารทฺธํ		วิริยํ		เยน		โสยํ		อารทฺธวิริโย,		ปุคฺคโล.	(อารทฺธ	+	วิริย)	
	 วิริยํ	อ.ความเพียร		เยน		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคลใด		อารทฺธํ	ปรารภแล้ว		โส		อยํ		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคล
น้ัน		อารทฺธวิริโย	ช่ือว่าอารทฺธวิริย,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว)

อสโ€

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		สโ€		อสโ€,		ปุคฺคโล.	(น	+	ส€)	
	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		สโ€	ผู้โอ้อวด		น	หามิได้		อสโ€	ช่ือว่าอส€,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ไม่โอ้อวด)

อมายาวี

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มายา		อสฺส		อตฺถีติ		มายาวี,		ปุคฺคโล.	(มายา	+	วี)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 มายา	อ.มารยา		อสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		มายาวี	 
ช่ือว่ามายาวี,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีมารยา)
	 ๒.	 น		มายาวี		อมายาวี,		ปุคฺคโล.	(น	+	มายาวี)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		มายาวี	ผู้มีมารยา		น	หามิได้		อมายาวี	ช่ือว่าอมายาวี.	(ผู้ไม่มีมารยา)

กลฺยาณชฺฌาสโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กลฺยาโณ		อชฺฌาสโย		อสฺสาติ		กลฺยาณชฺฌาสโย,		ปุคฺคโล.	(กลฺยาณ	+	อชฺฌาสย)	
	 อชฺฌาสโย	อ.อัธยาศัย		กลฺยาโณ	อันงาม		อสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลน้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		กลฺยาณชฺฌาสโย	ช่ือว่ากลฺยาณชฺฌาสย,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีอัธยาศัยงาม)
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ปพฺพชิตกิจฺจำ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปพฺพชิตสฺส		กิจฺจํ		ปพฺพชิตกิจฺจํ.	(ปพฺพชิต	+	กิจฺจ)	
	 กิจฺจํ	อ.กิจ		ปพฺพชิตสฺส	แห่งบรรพชิต		ปพฺพชิตกิจฺจํ	ช่ือว่าปพฺพชิตกิจฺจ.	(กิจแห่งบรรพชิต)

มตสรีรำ 

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มต�ฺจ		ตํ		สรีร�ฺจาติ		มตสรีรํ.	(มต	+	สรีร)
	 มตํ		จ	อ.อันตายแล้วด้วย		ตํ	อ.อันตายแล้วน้ัน		สรีรํ		จ	เป็นสรีระด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		มต-
สรีรํ	ช่ือว่ามตสรีร.	(สรีระอันตายแล้ว,	ร่างที่ตายแล้ว)

กมฺพลกูฏาคารำ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กมฺพเลน		วิตานิตํ		กูฏาคารํ		กมฺพลกูฏาคารํ.	(กมฺพล	+	กูฏาคาร)	
	 กูฏาคารํ	อ.เรือนยอด		(ปุคฺคเลน)		วิตานิตํ	อันบุคคล	ดาษแล้ว		กมฺพเลน	ด้วยผ้ากัมพล		กมฺพล- 
กูฏาคารํ	ช่ือว่ากมฺพลกูฏาคาร.	(เรือนยอดที่บุคคลดาษด้วยผ้ากัมพล)

คนฺธมาลาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 คนฺโธ		จ		มาลา		จ		คนฺธมาลา.	(คนฺธ	+	มาลา)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 คนฺโธ		จ	อ.ของหอมด้วย		มาลา		จ	อ.ระเบียบด้วย		คนฺธมาลา	ช่ือว่าคนฺธมาลา.	(ของหอม
และระเบียบ)
	 ๒.	 คนฺธมาลา		อาทิ		เยสนฺติ		คนฺธมาลาทีนิ,		วตฺถูนิ.	(คนฺธมาลา	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 คนฺธมาลา	อ.ของหอมและระเบียบ	ท.		อาทิ	 เป็นต้น		 เยสํ		 (วตฺถูนํ)	แห่งวัตถุ	ท.	 เหล่าใด		
(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		คนฺธมาลาทีนิ	ช่ือว่าคนฺธมาลาทิ,	ได้แก่วัตถุทั้งหลาย.	(มีของหอมและระเบียบ
เป็นต้น)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑214 [๑.ยมก

สรีรกิจฺจำ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สรีรสฺส		กิจฺจํ		สรีรกิจฺจํ.	(สรีร	+	กิจฺจ)	
	 กิจฺจํ	อ.กิจ		สรีรสฺส	แห่งสรีระ		สรีรกิจฺจํ	ช่ือว่าสรีรกิจฺจ.	(กิจแห่งสรีระ)

ขณฺฑาขณฺฑิกำ

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ขณฺฑ�ฺจ		ตํ		อาขณฺฑิก�ฺจาติ		ขณฺฑาขณฺฑิกํ,		สรีรํ.	(ขณฺฑ	+	อาขณฺฑิก)		 	
	 ตํ	 	 (สรีรํ)	อ.สรีระน้ัน		ขณฺฑํ		จ	 ช้ินน้อยด้วย			อาขณฺฑิกํ	 จ	 ช้ินใหญ่ด้วย		อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		
ขณฺฑาขณฺฑิกํ	ช่ือว่าขณฺฑาขณฺฑิก,	ได้แก่สรีระ.	(ทั้งช้ินน้อยทั้งช้ินใหญ่)	

รูปารมฺมณำ 

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รูปเมว		อารมฺมณํ		รูปารมฺมณํ.	(รูป	+	อารมฺมณ)
	 รูปํ		เอว	อ.รูปน่ันเทียว		อารมฺมณํ	เป็นอารมณ์		รูปารมฺมณํ	ช่ือว่ารูปารมฺมณ.	(อารมณ์คือรูป)

อมิลาตา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		มิลาตา		อมิลาตา,		กุลธีตา.	(น	+	มิลาตา)	
	 กุลธีตา	อ.กุลธิดา		มิลาตา	ผู้เหี่ยวแห้งแล้ว		น	หามิได้		อมิลาตา	ช่ือว่าอมิลาตา,	ได้แก่กุลธิดา.	 
(ผู้ไม่เหี่ยวแห้งแล้ว)

อกิลนฺตา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 น		กิลนฺตา		อกิลนฺตา,		กุลธีตา.	(น	+	กิลนฺตา)	
	 กุลธีตา	อ.กุลธิดา		 กิลนฺตา	 ผู้บอบช้ําแล้ว		น	หามิได้	 	อกิลนฺตา	 ช่ือว่าอกิลนฺตา,	 ได้แก่กุลธิดา.	 
(ผู้ไม่บอบช้ําแล้ว)
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ทารุเตลาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ทารุ		จ		เตล�ฺจ		ทารุเตลานิ.	(ทารุ	+	เตล)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 ทารุ		จ	อ.ฟืนด้วย		เตลํ		จ	อ.น้ํามันด้วย		ทารุเตลานิ	ช่ือว่าทารุเตล.	(ฟืนและน้ํามัน)
	 ๒.	 ทารุเตลานิ		อาทิ		เยสนฺติ		ทารุเตลาทีนิ,		วตฺถูนิ.	(ทารุเตล	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ-
พหุพพีหิสมาส
	 	 ทารุเตลานิ	อ.ฟืนและน้ํามัน	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วตฺถูนํ)	แห่งวัตถุ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	 
มีอยู่		อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		(ตานิ		วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่าน้ัน		ทารุเตลาทีนิ	 ช่ือว่าทารุเตลาทิ,	ได้แก่วัตถุ 
ทั้งหลาย.	(มีฟืนและน้ํามันเป็นต้น)

ปารุปนวตฺถำ 

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปารุปน�ฺจ		ตํ		วตฺถ�ฺจาติ		ปารุปนวตฺถํ.	(ปารุปน	+	วตฺถ)	
	 ปารุปนํ		จ	อ.อันเป็นเคร่ืองห่มด้วย		ตํ	อ.อันเป็นเคร่ืองห่มน้ัน		วตฺถํ		จ	เป็นผ้าด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		ปารุปนวตฺถํ	ช่ือว่าปารุปนวตฺถ.	(ผ้าเป็นเคร่ืองห่ม)

มุหุตฺตมตํ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มุหุตฺตํ		มตํ		มุหุตฺตมตํ,		สรีรํ.	(มุหุตฺต	+	มต)	
	 มตํ	อ.อันตายแล้ว		มุหุตฺตํ	สิ้นกาลช่ัวครู่		มุหุตฺตมตํ	ช่ือว่ามุหุตฺตมต,	ได้แก่สรีระ.	(เพิ่งตายช่ัวครู่)

ปณีตปฺปณีตํ

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปณีต�ฺจ		ตํ		ปณีต�ฺจาติ		ปณีตปฺปณีตํ,		สรีรํ.	(ปณีต	+	ปณีต)	
	 ตํ		(สรีรํ)	อ.สรีระน้ัน		ปณีตํ		จ	อันประณีตด้วย		ปณีตํ		จ	อันประณีตด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
ปณีตปฺปณีตํ	ช่ือว่าปณีตปฺปณีต,	ได้แก่สรีระ.	(อันทั้งประณีตทั้งประณีต)
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สุวณฺณวณฺณํ

	 เป็นฉัฏฐีอุปมานบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุวณฺณสฺส		วณฺณํ		วิย		วณฺณํ		ยสฺส		ตํ		สุวณฺณวณฺณํ,		สรีรํ.	(สุวณฺณวณฺณ	+	วณฺณ)
	 วณฺณํ	อ.สี		วณฺณํ		วิย	เพียงดัง	อ.สี		สุวณฺณสฺส	แห่งทอง		ยสฺส		(สรีรสฺส)	แห่งสรีระใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่,		ตํ		(สรีรํ)	อ.สรีระน้ัน		สุวณฺณวณฺณํ	ช่ือว่าสุวณฺณวณฺณ,	ได้แก่สรีระ.	(อันมีสีเพียงดังสีแห่งทอง)

ปาทตลำ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปาทสฺส		ตลํ		ปาทตลํ.	(ปาท	+	ตล)	
	 ตลํ	อ.พื้น		ปาทสฺส	แห่งเท้า		ปาทตลํ	ช่ือว่าปาทตล.	(พื้นแห่งเท้า)

เกสคฺคำ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 เกสานํ		อคฺคํ		เกสคฺคํ.	(เกส	+	อคฺค)	
	 อคฺคํ	อ.ปลาย		เกสานํ	แห่งผม	ท.		เกสคฺคํ	ช่ือว่าเกสคฺค.	(ปลายแห่งผม)

มหาชาลา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 มหนฺตี		จ		สา		ชาลา		จาติ		มหาชาลา.	(มหนฺตี	+	ชาลา)	
	 มหนฺตี		จ	อ.ใหญ่ด้วย		สา	อ.ใหญ่น้ัน		ชาลา		จ	เป็นเปลวไฟด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		มหาชาลา	
ช่ือว่ามหาชาลา.	(เปลวไฟใหญ่)

คหิตกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คหิต�ฺจ		จ		ตํ		กาโล		จาติ		คหิตกาโล.	(คหิต	+	กาล)	
	 คหิตํ		จ	อ.เป็นที่จับแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่จับแล้วน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		 
คหิตกาโล	ช่ือว่าคหิตกาล.	(กาลเป็นที่จับ)
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ปหฏปหฏฏฺ€านำ 

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปหฏ�ฺจ		ตํ		ปหฏ�ฺจาติ		ปหฏปหฏํ,		€านํ.	(ปหฏ	+	ปหฏ)	วิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส
	 	 ตํ		(€านํ)	อ.ที่		ปหฏํ		จ	อันถูกกระทบแล้วด้วย		ปหฏํ		จ	อันถูกกระทบแล้วด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		ปหฏปหฏํ	ช่ือว่าปหฏปหฏ,	ได้แก่ที่.	(อันทั้งถูกกระทบแล้วทั้งถูกกระทบแล้ว)
	 ๒.	 ปหฏปหฏ�ฺจ		ตํ		€าน�ฺจาติ		ปหฏปหฏฏฺ€านํ.	(ปหฏปหฏ	+	€าน)	เป็นนนิบาตบุพพบทกัมม-
ธารยสมาส
	 	 ปหฏปหฏํ	 	 จ	 อ.อันทั้งถูกกระทบแล้วทั้งถูกกระทบแล้วด้วย	 	 ตํ	 อ.อันทั้งถูกกระทบแล้วทั้งถูก
กระทบแล้วน้ัน		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปหฏปหฏฏฺ€านํ	ช่ือว่าปหฏปหฏฏฺ€าน.	(ที่อันทั้งถูก
กระทบแล้วทั้งถูกกระทบแล้ว)

กวรคาวี

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 กวรา		จ		สา		คาวี		จาติ		กวรคาวี.	(กวรา	+	คาวี)	
	 กวรา		จ	อ.อันด่างด้วย		สา	อ.อันด่างน้ัน		คาวี		จ	เป็นแม่วัวด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		กวรคาวี	
ช่ือว่ากวรคาวี.	(แม่วัวด่าง)

สรีรวณฺณำ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สรีรสฺส		วณฺณํ		สรีรวณฺณํ.	(สรีร	+	วณฺณ)	
	 วณฺณํ	อ.สี		สรีรสฺส	แห่งสรีระ		สรีรวณฺณํ	ช่ือว่าสรีรวณฺณ.	(สีแห่งสรีระ)

นิจฺจมฺมำ

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิคฺคตํ		จมฺมํ		อสฺมาติ		นิจฺจมฺมํ,		ลลาฏํ.	(นิ	+	จมฺม)	
	 จมฺมํ	อ.หนัง		นิคฺคตํ	ออกไปแล้ว		อสฺมา		(ลลาฏสฺมา)	จากหน้าผากน้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		นิจฺจมฺมํ	ช่ือว่านิจฺจมฺม,	ได้แก่หน้าผาก.	(มีหนังออกแล้ว)
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ขยปฺปตฺตำ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ขยํ		ปตฺตํ		ขยปฺปตฺตํ,		สรีรํ.	(ขย	+	ปตฺต)	
	 (สรีรํ)	อ.สรีระ		ปตฺตํ	อันถึงแล้ว		ขยํ	ซึ่งความสิ้นไป		ขยปฺปตฺตํ	ช่ือว่าขยปฺปตฺต,	ได้แก่สรีระ.	(อันถึง
แล้วซึ่งความสิ้นไป)

วยปฺปตฺตํ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วยํ		ปตฺตํ		วยปฺปตฺตํ,		สรีรํ.	(วย	+	ปตฺต)	
	 (สรีรํ)	 อ.สรีระ	 	 ปตฺตํ	 อันถึงแล้ว	 	 วยํ	 ซึ่งความเสื่อมไป	 	 วยปฺปตฺตํ	 ช่ือว่าวยปฺปตฺต,	 ได้แก่สรีระ.	 
(อันถึงความเสื่อมไป)

รตฺติฏฺ€านำ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รตฺติยํ		€านํ		รตฺติฏฺ€านํ.	(รตฺติ	+	€าน)	
	 €านํ	อ.ที่เป็นที่พัก		รตฺติยํ	ในกลางคืน		รตฺติฏฺ€านํ	ช่ือว่ารตฺติฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่พักในกลางคืน)

ขยวยำ 

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ขโย		จ		วโย		จ		ขยวยํ.	(ขย	+	วย)	
	 ขโย		จ	อ.ความสิ้นไปด้วย		วโย		จ	อ.ความเสื่อมไปด้วย		ขยวยํ	ช่ือว่าขยวย.	(ความสิ้นไปและความ
เสื่อมไป)

อปฺุปาทวยธมฺมิโน

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อุปฺปาโท		จ		วโย		จ		อุปฺปาทวยา.	(อุปฺปาท	+	วย)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 อุปฺปาโท		จ	อ.ความเกิดข้ึนด้วย		วโย		จ	อ.ความเสื่อมไปด้วย		อุปฺปาทวยา	ช่ือว่าอุปฺปาทวย.	
(ความเกิดข้ึนและความเสื่อมไป)
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	 ๒.	 อุปฺปาทวยา		ธมฺมา		เยสํ		สนฺตีติ		อุปฺปาทวยธมฺมิโน,		สงฺขารา.	(อุปฺปาทวย	+	ธมฺม	+	อีปัจจัย) 
	 	 อุปฺปาทวยา	อ.ความเกิดข้ึนและเสื่อมไป	ท.		ธมฺมา	เป็นธรรมดา		เยสํ		(สงฺขารานํ)	แห่งสังขาร	
ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	 มีอยู่	 เพราะเหตุน้ัน		(เต		สงฺขารา)	อ.สังขาร	ท.	เหล่าน้ัน		อุปฺปาทวยธมฺมิโน	 ช่ือว่า 
อุปฺปาทวยธมฺมี,	ได้แก่สังขารทั้งหลาย.	(มีความเกิดข้ึนและเสื่อมไปเป็นธรรมดา)

ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ภิกฺขูนํ		สงฺโฆ		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(ภิกฺขุ	+	สงฺฆ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขูนํ	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสงฺโฆ	ช่ือว่าภิกฺขุสงฺฆ.	(หมู่แห่งภิกษุ,	ภิกษุสงฆ์)
	 ๒.	 ภิกฺขุสงฺเฆน		ปริวุโต		ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต,		สตฺถา.	(ภิกฺขุสงฺฆ	+	ปริวุต)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (สตฺถา)	อ.พระศาสดา	ภิกฺขุสงฺเฆน		ปริวุโต	ผู้อันหมู่แห่งภิกษุ	แวดล้อมแล้ว		ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต	
ช่ือว่าภิกฺขุสงฺฆปริวุต,	ได้แก่พระศาสดา.	(ผู้อันหมู่แห่งภิกษุแวดล้อมแล้ว)

อปริจิตฏฺ€านำ 

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 น		ปริจิตํ		อปริจิตํ,		€านํ.	(น	+	ปริจิต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (€านํ)	อ.ที่		ปริจิตํ	คุ้นเคยแล้ว		น	หามิได้		อปริจิตํ	ช่ือว่าอปริจิต,	ได้แก่ที่.	(ท่ีไม่คุ้นเคย)
	 ๒.	 อปริจิต�ฺจ		ตํ		€าน�ฺจาติ		อปริจิตฏฺ€านํ.	(อปริจิต	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อปริจิตํ		จ	อ.อันไม่คุ้นเคยแล้ว		ตํ	อ.อันไม่คุ้นเคยแล้วน้ัน		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		อปริจิตฏฺ€านํ	ช่ือว่าอปริจิตฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ไม่คุ้นเคยแล้ว)

อาสนปญฺญตฺติ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาสนานิ		ป�ฺ�ตฺติ		อาสนป�ฺ�ตฺติ.	(อาสน	+	ป�ฺ�ตฺติ)	
	 ป�ฺ�ตฺติ	อ.การปูลาด		อาสนานิ	ซึ่งอาสนะ	ท.		อาสนป�ฺ�ตฺติ	 ช่ือว่าอาสนป�ฺ�ตฺติ.	 (การปูลาด
อาสนะ)
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ป€มตโร

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺเพ		อิเม		ป€มา,		อยมิเมสํ		วิเสเสน		ป€โมติ		ป€มตโร,		ภิกฺขุ.	(ป€ม	+	ตร)	
	 อิเม		(ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าน้ี		สพฺเพ	ทั้งปวง		ป€มา	ก่อน,	อยํ		(ภิกฺขุ)		อิเมสํ		(ภิกฺขูนํ)	อ.-
แห่งภิกษุ	ท.	เหล่าน้ีหนา	-ภิกษุนี้		ป€โม	เป็นผู้ก่อน		วิเสเสน	โดยวิเศษ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ป€มตโร	ช่ือว่า
ป€มตร,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้ก่อนกว่า)

มชฺฌิมฏฺ€านำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มชฺเฌ		ภวํ		มชฺฌิมํ,		€านํ.	(มชฺฌ	+	อิม)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (€านํ)	อ.ที่		ภวํ	อันมี		มชฺเฌ	ในท่ามกลาง		มชฺฌิมํ	ช่ือว่ามชฺฌิม,	ได้แก่ที่.	(อันมีในท่ามกลาง)
	 ๒.	 มชฺฌิม�ฺจ		ตํ		€าน�ฺจาติ		มชฺฌิมฏฺ€านํ.	(มชฺฌิม	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 มชฺฌิมํ		จ	อ.อันมีในท่ามกลางด้วย		ตํ	อ.อันมีในท่ามกลางน้ัน		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		มชฺฌิมฏฺ€านํ	ช่ือว่ามชฺฌิมฏฺ€าน.	(ที่อันมีในท่ามกลาง)

จีวรปารุปนฏฺ€านำ 

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 จีวรสฺส		ปารุปนํ		จีวรปารุปนํ.	(จีวร	+	ปารุปน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ปารุปนํ	อ.การห่ม		จีวรสฺส	ซึ่งจีวร		จีวรปารุปนํ	ช่ือว่าจีวรปารุปน.	(การห่มจีวร)
	 ๒.	 จีวรปารุปน�ฺจ		ตํ		€าน�ฺจาติ		จีวรปารุปนฏฺ€านํ.	(จีวรปารุปน	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
	 	 จีวรปารุปนํ		จ	อ.อันเป็นที่ห่มซึ่งจีวรด้วย		ตํ	อ.อันเป็นที่ห่มซึ่งจีวรน้ัน		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		จีวรปารุปนฏฺ€านํ	ช่ือว่าจีวรปารุปนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ห่มจีวร)

ทิฏฺ€กาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทิฏฺ€�ฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		ทิฏฺ€กาโล.	(ทิฏฺ€	+	กาล)	
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	 ทิฏฺ€ํ		จ	อ.อันเป็นที่เห็นด้วย		ตํ	อ.อันเป็นที่เห็นน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
ทิฏฺ€กาโล	ช่ือว่าทิฏฺ€กาล.	(กาลเป็นที่เห็น)

เคหชนา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เคเห		ชนา		เคหชนา.	(เคห	+	ชน)	
	 ชนา	อ.ชน	ท.		เคเห	ในเรือน		เคหชนา	ช่ือว่าเคหชน.	(ชนในเรือน)

นีจาสนานิ 

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นีจานิ		จ		ตานิ		อาสนานิ		จาติ		นีจาสนานิ.	(นีจ	+	อาสน)	
	 นีจานิ		จ	อ.อันตํ่า	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันตํ่า	ท.	เหล่าน้ัน		อาสนานิ		จ	เป็นอาสนะด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		นีจาสนานิ	ช่ือว่านีจาสน.	(อาสนะอันตํ่า)

สงฺฆตฺเถรโกฏิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สงฺเฆ		เถโร		สงฺฆตฺเถโร.	(สงฺฆ	+	เถร)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 เถโร	อ.พระเถระ		สงฺเฆ	ในสงฆ์		สงฺฆตฺเถโร	ช่ือว่าสงฺฆตฺเถร.	(พระเถระในสงฆ์)
	 ๒.	 สงฺฆตฺเถรสฺส		โกฏิ		สงฺฆตฺเถรโกฏิ.	(สงฺฆตฺเถร	+	โกฏิ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 โกฏิ	อ.ที่สุด		สงฺฆตฺเถรสฺส	แห่งพระเถระในสงฆ์		สงฺฆตฺเถรโกฏิ	ช่ือว่าสงฺฆตฺเถรโกฏิ.	(ที่สุดแห่ง
พระเถระในสงฆ์,	เบื้องปลายแห่งพระเถระในสงฆ์)

อจฺุจาสนานิ 

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุจฺจานิ		จ		ตานิ		อาสนานิ		จาติ		อุจฺจาสนานิ.	(อุจฺจ	+	อาสน)	
	 อุจฺจานิ		จ	อ.อันสูง	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันสูง	ท.	เหล่าน้ัน		อาสนานิ		จ	เป็นอาสนะด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		อุจฺจาสนานิ	ช่ือว่าอุจฺจาสน.	(อาสนะอันสูง)
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สงฺฆนวกโกฏิ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สงฺเฆ		นวโก		สงฺฆนวโก.	(สงฺฆ	+	นวก)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 นวโก	อ.ภิกษุผู้ใหม่		สงฺเฆ	ในสงฆ์		สงฺฆนวโก	ช่ือว่าสงฺฆนวก.	(ภิกษุผู้ใหม่ในสงฆ์)
	 ๒.	 สงฺฆนวกสฺส		โกฏิ		สงฺฆนวกโกฏิ.	(สงฺฆนวก	+	โกฏิ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 โกฏิ	อ.ที่สุด		สงฺฆนวกสฺส	แห่งภิกษุผู้ใหม่ในสงฆ์		สงฺฆนวกโกฏิ	ช่ือว่าสงฺฆนวกโกฏิ.	(ที่สุดแห่ง
ภิกษุผู้ใหม่ในสงฆ์,	เบื้องปลายแห่งพระนวกะในสงฆ์)

นิวาสนปารุปนำ 

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิวาสน�ฺจ		ปารุปน�ฺจ		นิวาสนปารุปนํ.	(นิวาสน	+	ปารุปน)	
	 นิวาสนํ		จ	อ.ผ้าเป็นเคร่ืองนุ่งด้วย		ปารุปนํ		จ	อ.ผ้าเป็นเคร่ืองห่มด้วย		นิวาสนปารุปนํ	ช่ือว่านิวาสน- 
ปารุปน.	(ผ้าเป็นเคร่ืองนุ่งและผ้าเป็นเคร่ืองห่ม)

มาลาจุมฺพฏโก

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	เป็นมัชเฌโลปีสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มาลาย		วิกาโร		จุมฺพฏโก		มาลาจุมฺพฏโก.	(มาลา	+	จุมฺพฏก)	
	 จุมฺพฏโก	อ.เทริด		วิกาโร	อันเป็นวิการ		มาลาย	แห่งระเบียบ		มาลาจุมฺพฏโก	ช่ือว่ามาลาจุมฺพฏก.	
(เทริดอันเป็นวิการแห่งระเบียบ)

ภิกฺขุภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภิกฺขุโน		ภาโว		ภิกฺขุภาโว.	(ภิกฺขุ	+	ภาว)	
	 ภาโว	อ.ความเป็น		ภิกฺขุโน	แห่งภิกษุ		ภิกฺขุภาโว	ช่ือว่าภิกฺขุภาว.	(ความเป็นภิกษุ)

อวสฺสิโก

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
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	 ๑.	 วสฺโส		อสฺส		อตฺถีติ		วสฺสิโก,		ภิกฺขุ.	(วสฺส	+	อิก)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 วสฺโส	 อ.กาลฝน		อสฺส	 	 (ภิกฺขุโน)	 ของภิกษุน้ัน	 	อตฺถิ	 มีอยู่	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน	 	 วสฺสิโก	 
ช่ือว่าวสฺสิก,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้มีกาลฝน)
	 ๒.	 น		วสฺสิโก		อวสฺสิโก,		ภิกฺขุ.	(น	+	วสฺสิก)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุ		วสฺสิโก	ผู้มีกาลฝน		น	หามิได้		อวสฺสิโก	ช่ือว่าอวสฺสิก,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้ไม่มีกาล
ฝน,	ผู้มีกาลฝนหามิได้)

นิราสงฺโก

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิคฺคโต		อาสงฺโก		อสฺมาติ		นิราสงฺโก,		ปุคฺคโล.	(นิ	+	อาสงฺก)	
	 อาสงฺโก	อ.ความรังเกียจ		นิคฺคโต	ออกไปแล้ว		อสฺมา		(ปุคฺคลา)	จากบุคคลน้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		นิราสงฺโก	ช่ือว่านิราสงฺก,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีความรังเกียจออกแล้ว)

พุทฺธปฺปมุโข

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺโธ		ปมุขํ		อสฺสาติ		พุทฺธปฺปมุโข,		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(พุทฺธ	+	ปมุข)	
	 พุทฺโธ	อ.พระพุทธเจ้า		ปมุขํ	เป็นประมุข		อสฺส		(ภิกฺขุสงฺฆสฺส)	แห่งหมู่แห่งภิกษุน้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่	 
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		พุทฺธปฺปมุโข	ช่ือว่าพุทฺธปฺปมุข,	ได้แก่หมู่แห่งภิกษุ.	(มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข)

ภตฺตกิจฺจาวสานำ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ภตฺเตน		กิจฺจํ		ภตฺตกิจฺจํ.	(ภตฺต	+	กิจฺจ)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 กิจฺจํ	อ.กิจ		ภตฺเตน	ด้วยภัต		ภตฺตกิจฺจํ	ช่ือว่าภตฺตกิจฺจ.	(กิจด้วยภัต)
	 ๒.	 ภตฺตกิจฺจสฺส		อวสานํ		ภตฺตกิจฺจาวสานํ.	(ภตฺตกิจฺจ	+	อวสาน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อวสานํ	อ.กาลอันเป็นที่สุดลง		ภตฺตกิจฺจสฺส	แห่งกิจด้วยภัต	ภตฺตกิจฺจาวสานํ	ช่ือว่าภตฺตกิจฺจา-
วสาน.	(กาลอันเป็นที่สุดลงแห่งกิจด้วยภัต,	เวลาเสร็จภัตกิจ)
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ปุนทิวสตฺถาย

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มัชเฌโลปีสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุนทิวเส		ภวสฺส		ภตฺตสฺส		อตฺถาย		ปุนทิวสตฺถาย.	(ปุนทิวส	+	อตฺถ)	
	 อตฺถาย	เพื่อประโยชน์	ภตฺตสฺส	แก่ภัตร		ภวสฺส	อันจะมี		ปุนทิวเส	ในวันรุ่งขึ้น		ปุนทิวสตฺถาย	ช่ือว่า
ปุนทิวสตฺถ.	(ประโยชน์แก่ภัตรอันจะมีในวันรุ่งข้ึน)	

อาสนปญฺญาปนำ 

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาสนานิ		ป�ฺ�าปนํ		อาสนป�ฺ�าปนํ.	(อาสน	+	ป�ฺ�าปน)	
	 ป�ฺ�าปนํ	อ.การปูลาด		อาสนานิ	ซึ่งอาสนะ	ท.		อาสนป�ฺ�าปนํ	ช่ือว่าอาสนป�ฺ�าปน.	(การปูลาด
อาสนะ)

กาตุกามา

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กาตุํ	 	กาเมนฺตีติ		กาตุกามา,		 ภิกฺขู.	 (กาตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	 ในความใคร่	+	ณปัจจัย)	 
กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (เย		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าใด		กาเมนฺติ	ย่อมใคร่		กาตุํ	เพื่ออันกระทํา		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		
ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าน้ัน		กาตุกามา	ช่ือว่ากาตุกาม,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้ใคร่เพื่ออันกระทํา)	

คนฺตุกามา

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คนฺตุํ		กาเมนฺตีติ		คนฺตุกามา,		ภิกฺขู.	 (คนฺตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)	 
กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (เย		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าใด		กาเมนฺติ	ย่อมใคร่		คนฺตุํ	เพื่ออันไป		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ภิกฺขู)	 
อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าน้ัน		คนฺตุกามา	ช่ือว่าคนฺตุกาม,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้ใคร่เพื่ออันไป)	
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ภตฺตกิจฺจปริโยสานำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ภตฺเตน		กิจฺจํ		ภตฺตกิจฺจํ.	(ภตฺต	+	กิจฺจ)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 กิจฺจํ	อ.กิจ		ภตฺเตน	ด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจํ	ช่ือว่าภตฺตกิจฺจ.	(กิจด้วยภัตร)
	 ๒.	 ภตฺตกิจฺจสฺส		ปริโยสานํ		ภตฺตกิจฺจปริโยสานํ.	(ภตฺตกิจฺจ	+	ปริโยสาน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ปริโยสานํ	อ.กาลอันเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ		ภตฺตกิจฺจสฺส	แห่งกิจด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจปริโยสานํ	ช่ือว่า 
ภตฺตกิจฺจปริโยสาน.	(กาลอันเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งกิจด้วยภัตร,	เวลาเสร็จภัตกิจ)

คามทฺวารำ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คามสฺส		ทฺวารํ		คามทฺวารํ.	(คาม	+	ทฺวาร)	
	 ทฺวารํ	อ.ประตู		คามสฺส	แห่งหมู่บ้าน		คามทฺวารํ	ช่ือว่าคามทฺวาร.	(ประตูหมู่บ้าน)

ปพฺพชฺชนฺตราโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปพฺพชฺชาย		อนฺตราโย		ปพฺพชฺชนฺตราโย.	(ปพฺพชฺชา	+	อนฺตราย)	
	 อนฺตราโย	อ.อันตราย		ปพฺพชฺชาย	แห่งการบวช		ปพฺพชฺชนฺตราโย	ช่ือว่าปพฺพชฺชนฺตราย.	(อันตรายแห่ง
การบวช)

อาจารสมฺปนฺโน

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาจาเรน		สมฺปนฺโน		อาจารสมฺปนฺโน,		ภิกฺขุ.	(อาจาร	+	สมฺปนฺน)	
	 (ภิกฺขุ)	 อ.ภิกษุ	 	สมฺปนฺโน	 ผู้ถึงพร้อมแล้ว	 	อาจาเรน	ด้วยอาจาระ		อาจารสมฺปนฺโน	 ช่ือว่าอาจาร- 
สมฺปนฺน,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้ถึงพร้อมด้วยอาจาระ)
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สุภารมฺมณพหุโล

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ด้งน้ี
	 ๑.	 สุภํ		อิติ		อารมฺมณํ		สุภารมฺมณํ.	(สุภ	+	อารมฺมณ)	สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อารมฺมณํ	อ.อารมณ์		สุภํ		อิติ	ว่างาม		สุภารมฺมณํ	ช่ือว่าสุภารมฺมณ.	(อารมณ์ว่างาม)
	 ๒.	 สุภารมฺมเณหิ		พหุโล		สุภารมฺมณพหุโล,		ภิกฺขุ.	(สุภารมฺมณ	+	พหุล)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุ		พหุโล	ผู้มาก		สุภารมฺมเณหิ	ด้วยอารมณ์ว่างาม	ท.		สุภารมฺมณพหุโล	ช่ือว่า 
สุภารมฺมณพหุล,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้มากด้วยอารมณ์ว่างาม)

ปปาตตฏำ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปปาตสฺส		ตฏํ		ปปาตตฏํ.	(ปปาต	+	ตฏ)	
	 ตฏํ	อ.ริม		ปปาตสฺส	แห่งเหว		ปปาตตฏํ	ช่ือว่าปปาตตฏ.	(ริมเหว)

€ิตทุพฺพลรุกฺขสทิโส

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	
และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ทุฏฺ€ํ		พลํ		อสฺสาติ		ทุพฺพโล,		รุกฺโข.	(ทุ	+	พล)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 พลํ	อ.กําลัง		ทุฏฺ€ํ	อันโทษประทุษร้ายแล้ว		อสฺส		(รุกฺขสฺส)	ของต้นไม้น้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ
เพราะเหตุน้ัน		(โส		รุกฺโข)	อ.ต้นไม้น้ัน		ทุพฺพโล	ช่ือว่าทุพฺพล,	ได้แก่ต้นไม้.	(อันมีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว)
	 ๒.	 ทุพฺพโล		จ		โส		รุกฺโข		จาติ		ทุพฺพลรุกฺโข.	(ทุพฺพล	+	รุกฺข)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ทุพฺพโล		จ	อ.อันมีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้วด้วย		โส	อ.อันมีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้วน้ัน		
รุกฺโข		จ	เป็นต้นไม้ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ทุพฺพลรุกฺโข	ช่ือว่าทุพฺพลรุกฺข.	(ต้นไม้อันมีกําลังอันโทษประทุษร้าย
แล้ว)
	 ๓.	 €โิต		จ		โส		ทุพฺพลรุกฺโข		จาติ		€ิตทุพฺพลรุกฺโข.	(€ิต	+	ทุพฺพลรุกฺข)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
	 	 €โิต		จ	อ.อันตั้งอยู่แล้วด้วย		โส	อ.อันตั้งอยู่แล้วน้ัน		ทุพฺพลรุกฺโข		จ	เป็นต้นไม้อันมีกําลังอันโทษ
ประทุษร้ายแล้วด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		€ิตทุพฺพลรุกฺโข	ช่ือว่า€ิตทุพฺพลรุกฺข.	(ต้นไม้อันมีกําลังอันโทษประทุษร้าย
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แล้วอันตั้งอยู่แล้ว)
	 ๔.	 €ิตทุพฺพลรุกฺเขน		สทิโส		€ิตทุพฺพลรุกฺขสทิโส,		ปุคฺคโล.	(€ิตทุพฺพลรุกฺข	+	สทิส)	ตติยาตัปปุริส
สม�ส
	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		สทิโส	ผู้เช่นกับ		€ิตทุพฺพลรุกฺเขน	ด้วยต้นไม้อันมีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว
อันตั้งอยู่แล้ว		€ิตทุพฺพลรุกฺขสทิโส	ช่ือว่า€ิตทุพฺพลรุกฺขสทิส,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้เช่นกับด้วยต้นไม้อันมีกําลังอันโทษ
ประทุษร้ายแล้วอันตั้งอยู่แล้ว)

อสุภานุปสฺสี

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 อสุภํ		อิติ		อารมฺมณํ		อนุปสฺสติ		สีเลนาติ		อสุภานุปสฺสี,		ปุคฺคโล.	(อสุภสทฺทูปปท	+	อนุปุพฺพ	+	ทิส		 
เปกฺขเณ	ในการดู,เห็น	+	ณีปัจจัย)	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		อนุปสฺสติ	ย่อมตามเห็น		อารมฺมณํ	ซึ่งอารมณ์		อสุภํ		อิติ	ว่าไม่งาม		 
สีเลน	โดยปกติ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		อสุภานุปสฺสี	ช่ือว่าอสุภานุปสฺสี,	ได้แก่บุคค.	
(ผู้ตามเห็นอารมณ์ว่าไม่งามโดยปกติ)

ฆนเสลปพฺพโต

	 เป็น	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สิลาย		นิยุตฺโต		เสโล,		ปพฺพโต.	(สิลา	+	ณ)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (ปพฺพโต)	อ.ภูเขา		นิยุตฺโต	อันประกอบแล้ว		สิลาย	ด้วยศิลา		เสโล	ช่ือว่าเสล,	ได้แก่ภูเขา.	
(อันประกอบแล้วด้วยศิลา)
	 ๒.	 เสโล		จ		โส		ปพฺพโต		จาติ		เสลปพฺพโต.	(เสล	+	ปพฺพต)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 เสโล		จ	อ.อันประกอบแล้วด้วยศิลาด้วย		โส	อ.อันประกอบแล้วด้วยศิลาน้ัน		ปพฺพโต		จ	เป็น
ภูเขาด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		เสลปพฺพโต	ช่ือว่าเสลปพฺพต.	(ภูเขาอันประกอบแล้วด้วยศิลา)
	 ๓.	 ฆโน		จ		โส		เสลปพฺพโต		จาติ		ฆนเสลปพฺพโต.	(ฆน	+	เสลปพฺพต)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
	 	 ฆโน		จ	อ.อันเป็นแท่งทึบด้วย		โส	อ.อันเป็นแท่งทึบน้ัน		เสลปพฺพโต		จ	เป็นภูเขาอันประกอบ
แล้วด้วยศิลาด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน	 	 ฆนเสลปพฺพโต	 ช่ือว่าฆนเสลปพฺพต.	 (ภูเขาอันประกอบแล้วด้วยศิลา 
อันเป็นแท่งทึบ)
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อมตฺตญฺญู 

	 เป็นนนิบาตปุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มตฺตํ		ชานาตีติ		มตฺต�ฺ�ู.	(มตฺตาสทฺทูปปท	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	รู)	ทุติยาตัปปุริส
สม�ส
	 	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		ชานาติ	ย่อมรู้		มตฺตํ	ซึ่งประมาณ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		มตฺต�ฺ�ู	 
ช่ือว่ามตฺต�ฺ�ู.	(ผู้รู้ซึ่งประมาณ)
	 ๒.	 น		มตฺต�ฺ�ู		อมตฺต�ฺ�ู.	(น	+	มตฺต�ฺ�ู)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 มตฺต�ฺ�ู	อ.ผู้รู้ซึ่งประมาณ		น	หามิได้		อมตฺต�ฺ�ู	ช่ือว่าอมตฺต�ฺ�ู.	(ผู้ไม่รู้ซึ่งประมาณ)

หีนวีริโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 หีนํ		วีริยํ		อสฺสาติ		หีนวีริโย,		ปุคฺคโล.	(หีน	+	วีริย)	
	 วีริยํ	อ.ความเพียร		หีนํ	อันทราม		อสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลน้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		หีนวีริโย	ช่ือว่าหีนวีริย,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีความเพียรอันทราม)

อารทฺธวีริโย

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อารทฺธํ		วีริยํ		เยน		โสยํ		อารทฺธวีริโย,		ปุคฺคโล.	(อารทฺธ	+	วีริย)	
	 วีริยํ	อ.ความเพียร		เยน		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคลใด		อารทฺธํ	ปรารภแล้ว		โส		อยํ		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคล
น้ัน		อารทฺธวีริโย	ช่ือว่าอารทฺธวีริย,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว)

อิฏฺ€ารมฺมณำ 

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อิฏฺ€�ฺจ		ตํ		อารมฺมณ�ฺจาติ		อิฏฺ€ารมฺมณํ.	(อิฏฺ€	+	อารมฺมณ)	
	 อิฏฺ€ํ		จ	อ.อันถูกปรารถนาแล้วด้วย		ตํ	อ.อันถูกปรารถนาแล้วน้ัน		อารมฺมณํ		จ	เป็นอารมณ์ด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		อิฏฺ€ารมฺมณํ	ช่ือว่าอิฏฺ€ารมฺมณ.	(อารมณ์อันถูกปรารถนาแล้ว,	อิฏฐารมณ์)
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นิมิตฺตคฺคาโห

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิมิตฺเตน		คาโห		นิมิตฺตคฺคาโห.	(นิมิตฺต	+	คาห)	
	 คาโห	อ.ผู้ถือเอา		นิมิตฺเตน	โดยนิมิต		นิมิตฺตคฺคาโห	ช่ือว่านิมิตฺตคฺคาห.	(ผู้ถือเอาโดยนิมิต)

อนุพฺยญฺชนคฺคาโห

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อนุพฺย�ฺชเนน		คาโห		อนุพฺย�ฺชนคฺคาโห.	(อนุพฺย�ฺชน	+	คาห)	
	 คาโห	อ.ผู้ถือเอา		อนุพฺย�ฺชเนน	โดยอนุพยัญชนะ		อนุพฺย�ฺชนคฺคาโห	ช่ือว่าอนุพฺย�ฺชนคฺคาห.	(ผู้ถือ
เอาโดยอนุพยัญชนะ)

จกฺขุทฺวารทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมี	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 จกฺขุเอว		ทฺวารํ		จกฺขุทฺวารํ.	(จกฺขุ	+	ทฺวาร)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 จกฺขุเอว	อ.จักษุน่ันเทียว		ทฺวารํ	เป็นทวาร		จกฺขุทฺวารํ	ช่ือว่าจกฺขุทฺวาร.	(ทวารคือจักษุ)
	 ๒.	 จกฺขุทฺวารํ		อาทิ		เยสนฺติ		จกฺขุทฺวาราทีนิ,		ทฺวารานิ.	(จกฺขุทฺวาร	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิ-
กรณพหุพพีหิสมาส
	 	 จกฺขุทฺวารํ	อ.ทวารคือจักษุ		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(ทฺวารานํ)	แห่งทวาร	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		 
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตานิ		ทฺวารานิ)	อ.ทวาร	ท.	เหล่าน้ัน		จกฺขุทฺวาราทีนิ	ช่ือว่า	จกฺขุทฺวาราทิ,	ได้แก่ทวาร 
ทั้งหลาย.	(มีทวารคือจักษุเป็นต้น)

ปริเยสนมตฺตา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปริเยสเน		มตฺตา		ปริเยสนมตฺตา.	(ปริเยสน	+	มตฺตา)	
	 มตฺตา	อ.ประมาณ		ปริเยสเน	ในการแสวงหา		ปริเยสนมตฺตา	ช่ือว่าปริเยสนมตฺตา.	(ประมาณในการ
แสวงหา)
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ปฏิคฺคหณมตฺตา 

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปฏิคฺคหเณ		มตฺตา		ปริเยสนมตฺตา.	(ปฏิคฺคหณ	+	มตฺตา)	
	 มตฺตา	อ.ประมาณ		ปฏิคฺคหเณ	ในการรับ		ปฏิคฺคหณมตฺตา	ช่ือว่าปฏิคฺคหณมตฺตา.	(ประมาณในการ
รับ)

ปริโภคมตฺตา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปริโภเค		มตฺตา		ปริโภคมตฺตา.	(ปริโภค	+	มตฺตา)	
	 มตฺตา	อ.ประมาณ		ปริโภเค	ในการบริโภค		ปริโภคมตฺตา	ช่ือว่าปริโภคมตฺตา.	(ประมาณในการบริโภค)

ปจฺจเวกฺขณมตฺตา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปจฺจเวกฺขเณ		มตฺตา		ปจฺจเวกฺขณมตฺตา.	(ปจฺจเวกฺขณ	+	มตฺตา)	
	 มตฺตา	อ.ประมาณ		ปจฺจเวกฺขเณ	ในการพิจารณา		ปจฺจเวกฺขณมตฺตา	ช่ือว่าปจฺจเวกฺขณมตฺตา.	(ประมาณ
ในการพิจารณา)

วิสฺสชฺชนมตฺตา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิสฺสชฺชเน		มตฺตา		วิสฺสชฺชนมตฺตา.	(วิสฺสชฺชน	+	มตฺตา)	
	 มตฺตา	อ.ประมาณ		วิสฺสชฺชเน	ในการสละ		วิสฺสชฺชนมตฺตา	ช่ือว่าวิสฺสชฺชนมตฺตา.	(ประมาณในการสละ)

อธมฺมิกำ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ด้งน้ี
	 ๑.	 ธมฺเมน		นิยุตฺตํ		ธมฺมิกํ,		โภชนํ.	(ธมฺม	+	ณิก)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (โภชนํ)	อ.โภชนะ		 นิยุตฺตํ	อันประกอบแล้ว		ธมฺเมน	ด้วยธรรม		ธมฺมิกํ	 ช่ือว่าธมฺมิก,	ได้แก่
โภชนะ.	(อันประกอบแล้วด้วยธรรม)
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	 ๒.	 น		ธมฺมิกํ		อธมฺมิกํ,		โภชนํ.	(น	+	ธมฺมิก)	นนิปาตปุพพปทกัมมธารยสมาส
	 	 (โภชนํ)	อ.โภชนะ	ธมฺมิกํ	อันประกอบแล้วด้วยธรรม		น	หามิได้		อธมฺมิกํ	ช่ือว่าอธมฺมิก,	ได้แก่
โภชนะ.	(อันไม่ประกอบแล้วด้วยธรรม,	อันประกอบแล้วด้วยธรรมหามิได้)

กามพฺยาปาทวิหึสาวิตกฺกวสิกตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 กาโม		จ		พฺยาปาโท		จ		วิหึสา		จ		กามพฺยาปาทวิหึสา.	(กาม	+	พฺยาปาท	+	วิหึสา)	อิตรีตร- 
โยคทวันทสมาส
	 	 กาโม		จ	อ.กามด้วย		พฺยาปาโท		จ	อ.พยาบาทด้วย		วิหึสา		จ	อ.วิหิงสาด้วย		กามพฺยาปาท- 
วิหึสา	ช่ือว่ากามพฺยาปาทวิหึสา.	(กาม	พยาบาท	และวิหิงสา)
	 ๒.	 กามพฺยาปาทวิหึสาสุ	 	 วิตกฺกา	 	 กามพฺยาปาทวิหึสาวิตกฺกา.	 (กามพฺยาปาทวิหึสา	 +	 วิตกฺก)	 
สัตตมีตัปปุริสสม�ส
	 	 วิตกฺกา	อ.วิตก	ท.		กามพฺยาปาทวิหึสาสุ	ในกาม	พยาบาท	และวิหิงสา	ท.		กามพฺยาปาทวิหึสา- 
วิตกฺกา	ช่ือว่ากามพฺยาปาทวิหึสาวิตกฺก.	(วิตกในกาม	พยาบาท	และวิหิงสา,	กามวิตก	พยาบาทวิตก	และวิหิงสา
วิตก)
	 ๓.	 กามพฺยาปาทวิหึสาวิตกฺกานํ		วเส		ปวตฺตีติ	 	กามพฺยาปาทวิหึสาวิตกฺกวสิโก.	 (กามพฺยาปาท- 
วิหึสาวิตกฺก	+	วส	+	ณิก)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		ปวตฺตติ	เป็นไปแล้ว		วเส	ในอํานาจ		กามพฺยาปาทวิหึสาวิตกฺกานํ	 
แห่งกามวิตก	พยาบาทวิตก	และวิหิงสาวิตก	ท.		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		กามพฺยาปาท- 
วิหึสาวิตกฺกวสิโก	 ช่ือว่ากามพฺยาปาทวิหึสาวิตกฺกวสิก.	 (ผู้เป็นไปแล้วในอํานาจแห่งกามวิตก	 พยาบาทวิตก	 และ
วิหิงสาวิตก)
	 ๔.	 กามพฺยาปาทวิหึสาวิตกฺกวสิกสฺส		ภาโว		กามพฺยาปาทวิหึสาวิตกฺกวสิกตา.	(กามพฺยาปาทวิหึสา- 
วิตกฺกวสิก	+	ตา)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	 อ.ความเป็น	 	 กามพฺยาปาทวิหึสาวิตกฺกวสิกสฺส	 (ปุคฺคลสฺส)	 แห่งบุคคล	 ผู้เป็นไปแล้วใน
อํานาจแห่งกามวิตก	พยาบาทวิตก	และวิหิงสาวิตก		กามพฺยาปาทวิหึสาวิตกฺกวสิกตา	ช่ือว่ากามพฺยาปาทวิหึสา- 
วิตกฺกวสิกตา.	(ความเป็นแห่งผู้เป็นไปแล้วในอํานาจแห่งกามวิตก	พยาบาทวิตก	และวิหิงสาวิตก)
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นิพฺพีริโย

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิคฺคตํ		วีริยํ		อสฺมาติ		นิพฺพีริโย,		ปุคฺคโล.	(นิ	+	วีริย)
	 วีริยํ	อ.ความเพียร		นิคฺคตํ	อันออกไปแล้ว		อสฺมา		(ปุคฺคลา)	จากบุคคลน้ัน		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		
ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		นิพฺพีริโย	ช่ือว่านิพฺพีริย,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีความเพียรออกไปแล้ว,	ผู้ปราศจากความเพียร,	
ผู้ไม่มีความเพียร)

วีริยกรณวิรหิโต

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี	
	 ๑.	 วีริยสฺส		กรณํ		วีริยกรณํ.	(วีริย	+	กรณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 กรณํ	อ.การกระทํา		วีริยสฺส	ซึ่งความเพียร		วีริยกรณํ	ช่ือว่าวีริยกรณ.	(การกระทําความเพียร)
	 ๒.	 วีริยกรณสฺมา		วิรหิโต		วีริยกรณวิรหิโต,		ปุคฺคโล.	(วีริยกรณ	+	วิรหิต)	ปัญจมีตัปปุริสสมาส
	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		วิรหิโต	ผู้เว้นแล้ว	วีริยกรณสฺมา	จากการกระทําซึ่งความเพียร		วีริยกรณ- 
วิรหิโต	ช่ือว่าวีริยกรณวิหริต,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้เว้นจากการทําความเพียร)

พลววาโต

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 พลํ		อสฺส		อตฺถีติ		พลวา,		วาโต.	(พล	+	วนฺตุ)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 พลํ	อ.กําลัง		อสฺส		(วาตสฺส)	ของลมน้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		พลวา	 ช่ือว่า 
พลวนฺตุ,	ได้แก่ลม.	(อันมีกําลัง)
	 ๒.	 พลวา		จ		โส		วาโต		จาติ		พลววาโต.	(พลวนฺตุ	+	วาต)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 พลวา		จ	อ.อันมีกําลังด้วย		โส	อ.อันมีกําลังน้ัน		วาโต		จ	เป็นลมด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
พลววาโต	ช่ือว่าพลววาต.	(ลมอันมีกําลัง)

ฉินฺนตฏำ 

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ฉินฺน�ฺจ		ตํ		ตฏ�ฺจาติ		ฉินฺนตฏํ.	(ฉินฺน	+	ตฏ)	
	 ฉินฺนํ		จ	อ.อันขาดแล้วด้วย		ตํ	อ.อันขาดแล้วน้ัน		ตฏํ		จ	เป็นเหวด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ฉินฺนตฏํ
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ช่ือว่าฉินฺนตฏ.	(เหวขาด)

ปุปฺผผลปลฺลวาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปุปฺผ�ฺจ		ผล�ฺจ		ปลฺลว�ฺจ		ปุปฺผผลปลฺลวานิ.	(ปุปฺผ	+	ผล	+	ปลฺลว)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 ปุปฺผํ		จ	อ.ดอกด้วย		ผลํ		จ	อ.ผลด้วย		ปลฺลวํ		จ	อ.ใบอ่อนด้วย		ปุปฺผผลปลฺลวานิ	ช่ือว่า
ปุปฺผผลปลฺลว.	(ดอก	ผล	และใบอ่อน)
	 ๒.	 ปุปฺผผลปลฺลวานิ		อาทิ		เยสนฺติ		ปุปฺผผลปลฺลวาทีนิ,		รุกฺขาวยวานิ.	(ปุปฺผผลปลฺลว	+	อาทิ)	
ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ปุปฺผผลปลฺลวานิ	 อ.ดอก	 ผล	 และใบอ่อน	 ท.	 	 อาทิ	 เป็นต้น	 	 เยสํ	 	 (รุกฺขาวยวานํ)	 แห่ง
รุกขาวัยวะ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตานิ		รุกฺขาวยวานิ)	อ.รุกขาวัยวะ	ท.	เหล่าน้ัน		 
ปุปฺผผลปลฺลวาทีนิ	ช่ือว่าปุปฺผผลปลฺลวาทิ,	ได้แก่รุกขาวัยวะทั้งหลาย.	(มีดอก	ผล	และใบอ่อนเป็นต้น)

ขุทฺทกสาขา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ขุทฺทกา		จ		ตา		สาขา		จาติ		ขุทฺทกสาขา.	(ขุทฺทกา	+	สาขา)	
	 ขุทฺทกา		จ	อ.เล็ก	ท.	ด้วย		ตา	อ.เล็ก	ท.	เหล่าน้ัน		สาขา		จ	เป็นก่ิงด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		 
ขุทฺทกสาขา	ช่ือว่าขุทฺทกสาขา.	(ก่ิงเล็ก)

มหาสาขา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺติโย		จ		ตา		สาขา		จาติ		มหาสาขา.	(มหนฺตี	+	สาขา)	
	 มหนฺติโย		จ	อ.ใหญ่	ท.	ด้วย		ตา	อ.ใหญ่	ท.	เหล่าน้ัน		สาขา		จ	เป็นก่ิงด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน	
มหาสาขา	ช่ือว่ามหาสาขา.	(ก่ิงใหญ่)	
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สมูโล

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สห		มูเลหิ		โย		วตฺตตีติ		สมูโล,		รุกฺโข.	(สห	+	มูล)	
	 โย		(รุกฺโข)	อ.ต้นไม้ใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		มูเลหิ	ด้วยราก	ท.		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		
รุกฺโข)	อ.ต้นไม้น้ัน		สมูโล	ช่ือว่าสมูล,	ได้แก่ต้น้ไม้.	(อันเป็นไปกับด้วยราก)

อุทฺธมูโล

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุทฺธํ		มูลํ		ยสฺสาติ		อุทฺธมูโล,		รุกฺโข.	(อุทฺธํ	+	มูล)
	 มูลํ	อ.ราก		อุทฺธํ	ในเบื้องบน		ยสฺส		(รุกฺขสฺส)	แห่งต้นไม้ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		
รุกฺโข)	อ.ต้นไม้น้ัน		อุทฺธมูโล	ช่ือว่าอุทฺธมูล,	ได้แก่ต้นไม้.	(มีรากในเบื้องบน)

อโธสาโข

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อโธ		สาขา		ยสฺสาติ		อโธสาโข,		รุกฺโข.	(อโธ	+	สาขา)
	 สาขา	อ.ก่ิง		อโธ	ในเบื้องล่าง		ยสฺส		(รุกฺขสฺส)	แห่งต้นไม้ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		
รุกฺโข)	อ.ต้นไม้น้ัน		อโธสาโข	ช่ือว่าอโธสาข,	ได้แก่ต้นไม้.	(อันมีก่ิงในเบื้องล่าง)	

กิเลสมาโร

	 เป็น	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กิเลโสเยว		มาโร		กิเลสมาโร.	(กิเลส	+	มาร)	
	 กิเลโส		เอว	อ.กิเลสน่ันเทียว		มาโร	เป็นมาร		กิเลสมาโร	ช่ือว่ากิเลสมาร.	(มารคือกิเลส,	กิเลสมาร)

ปุปฺผผลปลฺลวาทิปาตนำ 

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	 โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส	 และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 อยู่
ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
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	 ๑.	 ปุปฺผ�ฺจ		ผล�ฺจ		ปลฺลว�ฺจ		ปุปฺผผลปลฺลวานิ.	(ปุปฺผ	+	ผล	+	ปลฺลว)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 ปุปฺผํ		จ	อ.ดอกด้วย		ผลํ		จ	อ.ผลด้วย		ปลฺลวํ		จ	อ.ใบอ่อนด้วย		ปุปฺผผลปลฺลวานิ	ช่ือว่า
ปุปฺผผลปลฺลว.	(ดอก	ผล	และใบอ่อน)
	 ๒.	 ปุปฺผผลปลฺลวานิ		อาทิ		เยสนฺติ		ปุปฺผผลปลฺลวาทีนิ,		รุกฺขาวยวานิ.	(ปุปฺผผลปลฺลว	+	อาทิ)	 
ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ปุปฺผผลปลฺลวานิ	 อ.ดอก	 ผล	 และใบอ่อน	 ท.	 	 อาทิ	 เป็นต้น	 	 เยสํ	 	 (รุกฺขาวยวานํ)	 แห่ง 
รุกขาวัยวะ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตานิ		รุกฺขาวยวานิ)	อ.รุกขาวัยวะ	ท.	เหล่าน้ัน		
ปุปฺผผลปลฺลวาทีนิ	ช่ือว่าปุปฺผผลปลฺลวาทิ,	ได้แก่รุกขาวัยวะทั้งหลาย.	(มีดอก	ผล	และใบอ่อนเป็นต้น)
	 ๓.	 ปุปฺผผลปลฺลวาทีนิ		ปาตนํ		ปุปฺผผลปลฺลวาทิปาตนํ.	(ปุปฺผผลปลฺลวาทิ	+	ปาตน)	ทุติยาตัปปุริส
สม�ส
	 	 ปุปฺผผลปลฺลวาทีนิ		(องฺคานิ)		ปาตนํ	อ.การยังรุกขาวัยวะ	ท.	มีดอก	ผล	และใบอ่อนเป็นต้น	ให้
ตกไป		ปุปฺผผลปลฺลวาทิปาตนํ	ช่ือว่าปุปฺผผลปลฺลวาทิปาตน.	(การยังรุกขาวัยวะมีดอก	ผล	และใบอ่อนเป็นต้นให้
ตกไป)

ขุทฺทานุขุทฺทกาปตฺติอาปชฺชนำ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 โดยมีวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	 และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่
ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ขุทฺทา		จ		อนุขุทฺทกา		จ		ขุทฺทานุขุทฺทกา,		อาปตฺติโย.	(ขุทฺทา	+	อนุขุทฺทกา)	วิเสสโนภยบท- 
กัมมธารยสมาส
	 	 (อาปตฺติโย)	อ.อาบัติ	ท.		ขุทฺทา		จ	อันเล็กด้วย		อนุขุทฺทกา		จ	อันน้อยด้วย		ขุทฺทานุขุทฺทากา 
ช่ือว่าขุทฺทานุขุทฺทกา,	ได้แก่อาบัติทั้งหลาย.	(เล็กๆ	น้อยๆ)
	 ๒.	 ขุทฺทานุขุทฺทกา		จ		ตา		อาปตฺติโย		จาติ		ขุทฺทานุขุทฺทกาปตฺติโย.	(ขุทฺทานุขุทฺทกา	+	อาปตฺติ)	 
วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ขุทฺทานุขุทฺทกา		จ	อ.อันเล็กๆ	น้อยๆ	ท.	ด้วย		ตา	อ.อันเล็กๆ	น้อยๆ	ท.	เหล่าน้ัน			อาปตฺติโย		
จ	เป็นอาบัติด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ขุทฺทานุขุทฺทกาปตฺติโย	ช่ือว่าขุทฺทานุขุทฺทกาปตฺติ.	(อาบัติเล็กๆ	น้อยๆ)	
	 ๓.	 ขุทฺทานุขุทฺทกาปตฺตีนํ		อาปชฺชนํ		ขุทฺทานุขุทฺทกาปตฺติอาปชฺชนํ.	(ขุทฺทานุขุทฺทกาปตฺติ	+	อาปชฺชน)	
ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
	 	 อาปชฺชนํ	อ.การต้อง		ขุทฺทานุขุทฺทกาปตฺตีนํ	ซึ่งอาบัติเล็กๆ	น้อยๆ	ท.		ขุทฺทานุขุทฺทกาปตฺติอาปชฺชนํ	 
ช่ือว่าขุทฺทานุขุทฺทกาปตฺติอาปชฺชน.	(การต้องซึ่งอาบัติเล็กๆ	น้อยๆ)
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ขุทฺทกสาขาภญฺชนำ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมี	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ขุทฺทกา		จ		ตา		สาขา		จาติ		ขุทฺทกสาขา.	(ขุทฺทกา	+	สาขา)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ขุทฺทกา		จ	อ.เล็ก	ท.	ด้วย		ตา	อ.เล็ก	ท.	เหล่าน้ัน		สาขา		จ	เป็นก่ิงด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		 
ขุทฺทกสาขา	ช่ือว่าขุทฺทกสาขา.	(ก่ิงเล็ก)
	 ๒.	 ขุทฺทกสาขานํ		ภ�ฺชนํ		ขุทฺทกสาขาภ�ฺชนํ.	(ขุทฺทกสาขา	+	ภ�ฺชน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ภ�ฺชนํ	อ.การหักราน		ขุทฺทกสาขานํ	ซึ่งก่ิงเล็ก	ท.		ขุทฺทกสาขาภ�ฺชนํ	ช่ือว่าขุทฺทกสาขาภ�ฺชน.	
(การหักรานซึ่งก่ิงเล็ก)

นิสฺสคฺคิยาทิอาปตฺติอาปชฺชนำ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
อยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 นิสฺสคฺคิยํ		อาทิ		ยาสนฺติ		นิสฺสคฺคิยาที,		อาปตฺติโย.	(นิสฺสคฺคิย	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิ-
กรณพหุพพีหิสมาส
	 	 นิสฺสคฺคิยํ	อ.นิสสัคคีย์		อาทิ	เป็นต้น		ยาสํ		(อาปตฺตีนํ)	แห่งอาบัติ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่	
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตา		อาปตฺติโย)		อ.อาบัติ	ท.	เหล่าน้ัน		นิสฺสคฺคิยาที	ช่ือว่า	นิสฺสคฺคิยาที,	ได้แก่อาบัต ิ
ทั้งหลาย.	(มีนิสสัคคีย์เป็นต้น)
	 ๒.	 นิสฺสคฺคิยาที		จ		ตา		อาปตฺติโย		จาติ		นิสฺสคฺคิยาทิอาปตฺติโย.	(นิสฺสคฺคิยาทิ	+	อาปตฺติ)	 
วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	
	 	 นิสฺสคฺคิยาที		จ	อ.นิสสัคคีย์เป็นต้น	ท.	ด้วย		ตา	อ.นิสสัคคีย์เป็นต้น	ท.	เหล่าน้ัน		อาปตฺติโย		จ	
เป็นอาบัติด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		นิสฺสคฺคิยาทิอาปตฺติโย	ช่ือว่า	นิสฺสคฺคิยาทิอาปตฺติ.	(อาบัติมีนิสสัคคีย์เป็นต้น)	
	 ๓.	 นิสฺสคฺคิยาทิอาปตฺตีนํ		อาปชฺชนํ		นิสฺสคฺคิยาทิอาปตฺติอาปชฺชนํ.	(นิสฺสคฺคิยาทิอาปตฺติ	+	อาปชฺชน)	
ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
	 	 อาปชฺชนํ	อ.การต้อง		นิสฺสคฺคิยาทิอาปตฺตีนํ	ซึ่งอาบัติมีนิสสัคคีย์เป็นต้น	ท.		นิสฺสคฺคิยาทิอาปตฺติ- 
อาปชฺชนํ	ช่ือว่านิสฺสคฺคิยาทิอาปตฺติอาปชฺชน.	(การต้องอาบัติมีนิสสัคคีย์เป็นต้น)
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มหาสาขาภญฺชนำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มหนฺติโย		จ		ตา		สาขา		จาติ		มหาสาขา.	(มหนฺตี	+	สาขา)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 มหนฺติโย		จ	อ.ใหญ่	ท.	ด้วย		ตา	อ.ใหญ่	ท.	เหล่าน้ัน		สาขา		จ	เป็นก่ิงด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		มหาสาขา	ช่ือว่ามหาสาขา.	(ก่ิงใหญ่)
	 ๒.	 มหาสาขานํ		ภ�ฺชนํ		มหาสาขาภ�ฺชนํ.	(มหาสาขา	+	ภ�ฺชน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ภ�ฺชนํ	อ.การหักราน		มหาสาขานํ	ซึ่งก่ิงใหญ่	ท.		มหาสาขาภ�ฺชนํ	ช่ือว่ามหาสาขาภ�ฺชน.	(การ
หักรานซึ่งก่ิงใหญ่)

เตรสสงฺฆาทิเสสาปชฺชนำ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 เตรส		สงฺฆาทิเสสา		เตรสสงฺฆาทิเสสา.	(เตรส	+	สงฺฆาทิเสส)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 สงฺฆาทิเสสา	 อ.อาบัติสังฆาทิเสส	 ท.	 	 เตรส	 ๑๓	 	 เตรสสงฺฆาทิเสสา	 ช่ือว่าเตรสสงฺฆาทิเสส.	
(อาบัติสังฆาทิเสส	๑๓)
	 ๒.	 เตรสสงฺฆาทิเสสานํ		อาปชฺชนํ		เตรสสงฺฆาทิเสสาปชฺชนํ.	(เตรสสงฺฆาทิเสส	+	อาปชฺชน)	ฉัฏฐี- 
ตัปปุริสสม�ส
	 	 อาปชฺชนํ	อ.การต้อง		เตรสสงฺฆาทิเสสานํ	ซึ่งอาบัติสังฆาทิเสส	๑๓	ท.		เตรสสงฺฆาทิเสสาปชฺชนํ	
ช่ือว่าเตรสสงฺฆาทิเสสาปชฺชน.	(การต้องอาบัติสังฆาทิเสส	๑๓)

เหฏฺ€าสาโข

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เหฏฺ€า		สาขา		อสฺสาติ		เหฏฺ€าสาโข,		รุกฺโข.	(เหฏฺ€า	+	สาขา)	
	 สาขา	อ.ก่ิง	ท.		เหฏฺ€า	ในภายใต้		อสฺส		(รุกฺขสฺส)	แห่งต้นไม้น้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน	
(โส		รุกฺโข)	อ.ต้นไม้น้ัน		เหฏฺ€าสาโข	ช่ือว่าเหฏฺ€าสาข,	ได้แก่ต้นไม้.	(อันมีก่ิงในภายใต้)
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ปาราชิกาปตฺติอาปชฺชนำ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปาราชิกาปตฺติยา		อาปชฺชนํ		ปาราชิกาปตฺติอาปชฺชนํ.	(ปาราชิกาปตฺติ	+	อาปชฺชน)	
	 อาปชฺชนํ	อ.การต้อง		ปาราชิกาปตฺติยา	ซึ่งอาบัติปาราชิก		ปาราชิกาปตฺติอาปชฺชนํ	ช่ือว่าปาราชิกาปตฺติ- 
อาปชฺชน.	(การต้องอาบัติปาราชิก)

สฺวากฺขาตสาสนำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สฺวากฺขาต�ฺจ		ตํ		สาสน�ฺจาติ		สฺวากฺขาตสาสนํ.	(สฺวากฺขาต	+	สาสน)	
	 (ภควตา)		สฺวากฺขาตํ		จ	อ.อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วด้วย		ตํ	อ.อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ไว้ดีแล้วน้ัน		สาสนํ		จ	เป็นศาสนาด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สฺวากฺขาตสาสนํ	ช่ือว่าสฺวากฺขาตสาสน.	(ศาสนา
อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว)

ปฏิกูลมนสิกาโร 

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอโลปตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มนสิ		กรณํ		มนสิกาโร.	(มนสทฺทูปปท	+	กร		กรเณ	ในการกระทํา	+	ณ)	อโลปตัปปุริสสมาส
	 	 กรณํ	อ.การกระทําไว้		มนสิ	ในใจ		มนสิกาโร	ช่ือว่ามนสิการ.	(การกระทําไว้ในใจ)
	 ๒.	 ปฏิกูเลน		มนสิกาโร		ปฏิกูลมนสิกาโร.	(ปฏิกูล	+	มนสิการ)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 มนสิกาโร	 อ.การกระทําไว้ในใจ	 	 ปฏิกูเลน	 โดยความเป็นของปฏิกูล	 	 ปฏิกูลมนสิกาโร	 ช่ือว่า
ปฏิกูลมนสิการ.	(การกระทําไว้ในใจโดยความเป็นของปฏิกูล)

นิมิตฺตคฺคาหาทิวิรหิโต

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	 โดยมีตติยาตัปปุริสสมาส	และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	
มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 นิมิตฺเตน		คาโห		นิมิตฺตคฺคาโห.	(นิมิตฺต	+	คาห)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 คาโห	อ.ผู้ถือเอา		นิมิตฺเตน	โดยนิมิต	นิมิตฺตคฺคาโห	ช่ือว่านิมิตฺตคฺคาห.	(ผู้ถือเอาโดยนิมิต)
	 ๒.	 นิมิตฺตคฺคาโห		อาทิ		เยสนฺติ		นิมิตฺตคฺคาหาทโย,		คาหา.	(นิมิตฺตคฺคาห	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปท-
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
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	 	 นิมิตฺตคฺคาโห	อ.การถือโดยนิมิต		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(คาหานํ)	แห่งการถือ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		คาหา)	อ.การถือ	ท.	เหล่าน้ัน		นิมิตฺตคฺคาหาทโย	ช่ือว่านิมิตฺตคฺคาหาทิ,	ได้แก่
การถือ.	(มีการถือโดยนิมิตเป็นต้น)
	 ๓.	 นิมิตฺตคฺคาหาทีหิ		วิรหิโต		นิมิตฺตคฺคาหาทิวิรหิโต,		ปุคฺคโล.	(นิมิตฺตคฺคาหาทิ	+	วิรหิต)	ปัญจมี-
ตัปปุริสสม�ส
	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		วิรหิโต	ผู้เว้นแล้ว		นิมิตฺตคฺคาหาทีหิ		(คาเหหิ)	จากการถือเอา	ท.	มีการ
ถือโดยนิมิตเป็นต้น		นิมิตฺตคฺคาหาทิวิรหิโต	ช่ือว่านิมิตฺตคฺคาหาทิวิรหิต,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้เว้นจากการถือมีการถือ
โดยนิมิตเป็นต้น)	

ป ิหิตทฺวาโร

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปิหิตํ		ทฺวารํ		เยน		โสยํ		ปิหิตทฺวาโร,		ปุคฺคโล.	(ปิหิต	+	ทฺวาร)	
	 ทฺวารํ	อ.ทวาร		เยน		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคลใด		ปิหิตํ	ปิดแล้ว		โส		อยํ		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		 
ปิหิตทฺวาโร	ช่ือว่าปิหิตทฺวาร,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีทวารอันปิดแล้ว)

อมตฺตญฺญุตาปฏิปกฺโข

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มตฺตํ		ชานาตีติ		มตฺต�ฺ�ู.	(มตฺตาสทฺทูปปท	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	รู)	ทุติยาตัปปุริส
	 	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		ชานาติ	ย่อมรู้		มตฺตํ	ซึ่งประมาณ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		มตฺต�ฺ�ู	
ช่ือว่ามตฺต�ฺ�ู.	(ผู้รู้ซึ่งประมาณ)
	 ๒.	 น		มตฺต�ฺ�ู		อมตฺต�ฺ�ู.	(น	+	มตฺต�ฺ�ู)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 มตฺต�ฺ�ู	อ.ผู้รู้ซึ่งประมาณ		น	หามิได้		อมตฺต�ฺ�ู	ช่ือว่าอมตฺต�ฺ�ู.	(ผู้ไม่รู้ซึ่งประมาณ)
	 ๓.	 อมตฺต�ฺ�ุสฺส		ภาโว		อมตฺต�ฺ�ุตา.	(อมตฺต�ฺ�ู	+	ตา)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	 อ.ความเป็น	 	 อมตฺต�ฺ�ุสฺส	 แห่งผู้ไม่รู้ซึ่งประมาณ	 	 อมตฺต�ฺ�ุตา	 ช่ือว่าอมตฺต�ฺ�ุตา.	
(ความเป็นแห่งผู้ไม่รู้ซึ่งประมาณ)
	 ๔.	 อมตฺต�ฺ�ุตาย		ปฏิปกฺโข		อมตฺต�ฺ�ุตาปฏิปกฺโข.	(อมตฺต�ฺ�ุตา	+	ปฏิปกฺข)	จตุตถีตัปปุริสสมาส 
	 	 ปฏิปกฺโข	อ.ความปฏิปักษ์		อมตฺต�ฺ�ุตาย	ต่อความเป็นแห่งผู้ไม่รู้ซึ่งประมาณ		อมตฺต�ฺ�ุตา-
ปฏิปกฺโข	ช่ือว่าอมตฺต�ฺ�ุตาปฏิปกฺข.	(ความปฏิปักษ์ต่อความเป็นแห่งบุคคลผู้ไม่รู้ซึ่งประมาณ)
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สทฺทหนลกฺขณา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์
ดังน้ี
	 ๑.	 โลกิยา		จ		สา		สทฺธา		จาติ		โลกิยสทฺธา.	(โลกิยา	+	สทฺธา)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 โลกิยา		จ	อ.อันเป็นโลกิยะด้วย		สา	อ.อันเป็นโลกิยะน้ัน		สทฺธา		จ	เป็นศรัทธาด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		โลกิยสทฺธา	ช่ือว่าโลกิยสทฺธา.	(ศรัทธาอันเป็นโลกิยะ)
	 ๒.	 สทฺทหนํ		ลกฺขณํ		อสฺสาติ		สทฺทหนลกฺขณา,		โลกิยสทฺธา.	(สทฺทหน	+	ลกฺขณ)	ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 สทฺทหนํ	อ.อันเช่ือ		ลกฺขณํ	เป็นลักษณะ		อสฺสา		(โลกิยสทฺธาย)	ของศรัทธาอันเป็นโลกิยะน้ัน		
(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สทฺทหนลกฺขณา	ช่ือว่าสทฺทหนลกฺขณา,	ได้แก่ศรัทธาอันเป็นโลกิยะ.	(อันมีอัน
เช่ือเป็นลักษณะ)

อเวจฺจปฺปสาทสงฺขาตา

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	และ	วิเสสนบุพพบทกัมม-
ธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 โลกุตฺตโร		จ		โส		สทฺธา		จาติ		โลกุตฺตรสทฺธา.	(โลกุตฺตร	+	สทฺธา)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
	 	 โลกุตฺตโร		จ	อ.อันเป็นโลกุตระด้วย		โส	อ.อันเป็นโลกุตระน้ัน		สทฺธา		จ	เป็นศรัทธาด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		โลกุตฺตรสทฺธา	ช่ือว่าโลกุตฺตรสทฺธา.	(ศรัทธาอันเป็นโลกุตระ)
	 ๒.	 อเวจฺโจ		จ		โส		ปสาโท		จาติ		อเวจฺจปฺปสาโท.	(อเวจฺจ	+	ปสาท)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย
สม�ส
	 	 อเวจฺโจ		จ	อ.อันไม่คลอนแคลนด้วย		โส	อ.อันไม่คลอนแคลนน้ัน		ปสาโท		จ	เป็นความเลื่อมใสด้วย	 
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อเวจฺจปฺปสาโท	ช่ือว่าอเวจฺจปฺปสาท.	(ความเลื่อมใสอันไม่คลอนแคลน)
	 ๓.	 อเวจฺจปฺปสาโท		อิติ		สงฺขาตา		อเวจฺจปฺปสาทสงฺขาตา,		 โลกุตฺตรสทฺธา.	 (อเวจฺจปฺปสาท	+	 
สงฺขาตา)	สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (โลกุตฺตรสทฺธา)	อ.โลกุตรศรัทธา		สงฺขาตา	อันถูกนับพร้อมแล้ว		อเวจฺจปฺปสาโท		อิติ	ว่าความ
เลื่อมใสอันไม่คลอนแคลน	 	 อเวจฺจปฺปสาทสงฺขาตา	 ช่ือว่าอเวจฺจปฺปสาทสงฺขาตา,	 ได้แก่ศรัทธาอันเป็นโลกุตระ.	
(อันถูกนับพร้อมแล้วว่าความเลื่อมใสอันไม่คลอนแคลน)
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ปคฺคหิตวีริโย

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปคฺคหิตํ		วีริยํ		เยน		โสยํ		ปคฺคหิตวีริโย,		ปุคฺคโล.	(ปคฺคหิต	+	วีริย)	
	 วีริยํ	อ.ความเพียร		เยน		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคลใด		ปคฺคหิตํ	ประคองแล้ว		โส		อยํ		 (ปุคฺคโล)	
อ.บุคคลน้ัน		ปคฺคหิตวีริโย	ช่ือว่าปคฺคหิตวีริย,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีความเพียรอันประคองแล้ว)

ทุพฺพลวาโต

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์ 
ดังน้ี
	 ๑.	 ทุฏฺ€ํ		พลํ		อสฺสาติ		ทุพฺพโล,		วาโต.	(ทุ	+	พล)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 พลํ	อ.กําลัง		ทุฏฺ€ํ	อันโทษประทุษร้ายแล้ว		อสฺส		(วาตสฺส)	ของลมน้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		ทุพฺพโล	ช่ือว่าทุพฺพล,	ได้แก่ลม.	(อันมีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว)
	 ๒.	 ทุพฺพโล		จ		โส		วาโต		จาติ		ทุพฺพลวาโต.	(ทุพฺพล	+	วาต)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ทุพฺพโล		จ	อ.อันมีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้วด้วย		โส	อ.อันมีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้วน้ัน	
วาโต		จ	เป็นลมด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ทุพฺพลวาโต	ช่ือว่าทุพฺพลวาต.	(ลมอันมีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว)

ทุพฺพลกิเลสมาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 และอวธารณกัมมธารย
สมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ทุฏฺ€ํ		พลํ		อสฺสาติ		ทุพฺพโล,		กิเลสมาโร.	(ทุ	+	พล)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 พลํ	อ.กําลัง		ทุฏฺ€ํ	อันโทษประทุษร้ายแล้ว		อสฺส		(กิเลสมารสฺส)	ของมารคือกิเลสน้ัน		(อตฺถิ)	
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ทุพฺพโล	ช่ือว่าทุพฺพล,	ได้แก่มารคือกิเลส.	(อันมีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว)
	 ๒.	 กิเลโสเยว		มาโร		กิเลสมาโร.	(กิเลส	+	มาร)	อวธารณกัมมธารยสมาส
	 	 กิเลโส		เอว	อ.กิเลสน่ันเทียว		มาโร	เป็นมาร		กิเลสมาโร	ช่ือว่ากิเลสมาร.	(มารคือกิเลส)
	 ๓.	 ทุพฺพโล		จ		โส		กิเลสมาโร		จาติ		ทุพฺพลกิเลสมาโร.	(ทุพฺพล	+	กิเลสมาร)	วิเสสนบุพพบท	
กัมมธารยสมาส
	 	 ทุพฺพโล		จ	อ.อันมีกําลังประทุษร้ายแล้วด้วย		โส	อ.อันมีกําลังประทุษร้ายแล้วน้ัน		กิเลสมาโร		จ	 
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เป็นมารคือกิเลสด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน	 	 ทุพฺพลกิเลสมาโร	 ช่ือว่าทุพฺพลกิเลสมาร.	 (มารคือกิเลสอันมีกําลัง 
อันโทษประทุษร้ายแล้ว)

ปุราณทุติยิกา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุราณา		จ		สา		ทุติยิกา		จาติ		ปุราณทุติยิกา.	(ปุราณา	+	ทุติยิกา)	
	 ปุราณา		จ	อ.เก่าด้วย		สา	อ.เก่าน้ัน		ทุติยิกา		จ	เป็นภรรยาด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปุราณทุติยิกา	 
ช่ือว่าปุราณทุติยิกา.	(ภรรยาเก่า)

นีหริตุกามา

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นีหริตุํ		กาเมนฺตีติ		นีหริตุกามา,		ภริยาโย.	(นีหริตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)	
กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (ยา		ภริยาโย)	อ.ภรรยา	ท.	เหล่าใด		กาเมนฺติ	ย่อมใคร่		นีหริตุํ	เพื่ออันนําออก		อิติ	เพราะเหตุน้ัน	
(ตา		ภริยาโย)	อ.ภรรยา	ท.	เหล่าน้ัน		นีหริตุกามา	ช่ือว่านีหริตุกามา,	ได้แก่ภรรยาทั้งหลาย.	(ผู้ใคร่เพื่ออันนํา
ออก)

น ิสินฺนาสนำ 

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิสินฺน�ฺจ		ตํ		อาสน�ฺจาติ		นิสินฺนาสนํ.	(นิสินฺน	+	อาสน)	
	 นิสินฺนํ		จ	อ.อันเป็นที่น่ังด้วย		ตํ	อ.อันเป็นที่น่ังน้ัน		อาสนํ		จ	เป็นอาสนะด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		 
นิสินฺนาสนํ	ช่ือว่านิสินฺนาสน.	(อาสนะเป็นที่น่ัง)

กูฏาคารกณฺณิกา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 กูเฏหิ		นิยุตฺตํ		อคารํ		กูฏาคารํ.	(กูฏ	+	อคาร)	ตติยาตัปปุริสสมาส,	มัชเฌโลปีสมาส
	 	 อคารํ	อ.เรือน		นิยุตฺตํ	อันประกอบแล้ว	กูเฏหิ	ด้วยยอด	ท.		กูฏาคารํ	ช่ือว่ากูฏาคาร.	(เรือนอัน
ประกอบแล้วด้วยยอด)



๖. เรื่องพระจุลกาลและพระมหากาล 243วรรค]

	 ๒.	 กูฏาคารสฺส		กณฺณิกา		กูฏาคารกณฺณิกา.	(กูฏาคาร	+	กณฺณิกา)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 กณฺณิกา	อ.ช่อฟ้า		 กูฏาคารสฺส	แห่งเรือนอันประกอบแล้วด้วยยอด		 กูฏาคารกณฺณิกา	 ช่ือว่า 
กูฏาคารกณฺณิกา.	(ช่อฟ้าแห่งเรือนยอด)

คาถาปริโยสานำ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คาถาย		ปริโยสานํ		คาถาปริโยสานํ.	(คาถา	+	ปริโยสาน)	
	 ปริโยสานํ	อ.กาลอันเป็นที่สุดลงรอบ		คาถาย	แห่งพระคาถา		คาถาปริโยสานํ	ช่ือว่าคาถาปริโยสาน.	
(กาลอันเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถา)

สมฺปตฺตภิกฺขู

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมฺปตฺตา		จ		เต		ภิกฺขู		จาติ		สมฺปตฺตภิกฺขู.	(สมฺปตฺต	+	ภิกฺขุ)	
	 สมฺปตฺตา		จ	อ.ผู้ถึงพร้อมแล้ว	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้ถึงพร้อมแล้ว	ท.	เหล่าน้ัน		ภิกฺขู		จ	เป็นภิกษุด้วย	
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สมฺปตฺตภิกฺขู	ช่ือว่าสมฺปตฺตภิกฺขุ.	(ภิกษุผู้ถึงพร้อมแล้ว)

โสตาปตฺติผลาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โสตาปตฺติผลํ		อาทิ		เยสนฺติ		โสตาปตฺติผลาทีนิ,		อริยผลานิ.	(โสตาปตฺติผล	+	อาทิ)
	 โสตาปตฺติผลํ	อ.โสดาปัตติผล		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(อริยผลานํ)	แห่งอริยผล	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มี
อยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตานิ		อริยผลานิ)	อ.อริยผล	ท.	เหล่าน้ัน		โสตาปตฺติผลาทีนิ	ช่ือว่าโสตาปตฺติผลาทิ,	
ได้แก่อริยผลทั้งหลาย.	(มีโสดาปัตติผลเป็นต้น)





๗. เทวทตฺตวตฺถุ [๗]
เทวทตฺตวตฺถุ  (มยา  วจฺุจเต) ฯ

เทวทตตฺวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่พระเทวทตั  
(มยา) อนัขา้พเจา้ (พระพทุธโฆสะ)  (วจุจฺเต) จะกลา่ว ฯ

เทวทตฺตวตฺถุ วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก  
มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

 ๗. เรื่องพระเทวทัต

๑. “อนิกฺกสาโวติ  อิมำ  ธมฺมเทสนำ  สตฺถ�  เชตวเน  วิหรนฺโต  ร�ชคเห  เทวทตฺตสฺส   
คนฺธ�รก�ส�วล�ภำ  อ�รพฺภ  กเถสิ ฯ

 สตฺถ�  เชตวเน  วิหรนฺโต  ร�ชคเห  เทวทตฺตสฺส  คนฺธ�รก�ส�วล�ภำ  อ�รพฺภ  “อนิกฺกสาโวติ   
อิมำ  ธมฺมเทสนำ  กเถสิ  ฯ

 สตฺถา อ.พระศ�สด�  วิหรนฺโต เม่ือประทับ  เชตวเน ในพระวิห�รช่ือว่�เชตวัน   
อารพฺภ ทรงปร�รภ  คนฺธารกาสาวลาภํ ซ่ึงก�รได้ซ่ึงผ้�ก�ส�วะอันบุคคลนำ�ม�จ�ก
แคว้นคันธ�ระ  เทวทตฺตสฺส ของพระเทวทัต  ราชคเห ในเมืองร�ชคฤห์  กเถสิ ตรัส
แล้ว  อิมํ  ธมฺมเทสนํ ซ่ึงพระธรรมเทศน�น้ี  “อนิกฺกสาโวติ ว่� “อนิกฺกส�โว” ดังน้ี
เป็นต้น ฯ

 พระศ�สด�เม่ือประทับอยู่ที่วัดพระเชตวัน ทรงปร�รภก�รได้ผ้�ก�ส�วพัสตร์ของพระ
เทวทัตในเมืองร�ชคฤห์ ตรัสพระธรรมเทศน�น้ีว่� “อนิกฺกสาโว” ดังน้ีเป็นต้น

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน กเถสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “อนิกฺกส�โว” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ 
อ�ทยัตถะใน อิมำ  ธมฺมเทสนำ  อิมำ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนำๆ อวุตตกัมมะใน กเถสิ  
เชตวเน วิสย�ธ�ระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ สตฺถ�  ร�ชคเห วิสย�ธ�ระใน 
เทวทตฺตสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน คนฺธ�รก�ส�วล�ภำๆ อวุตตกัมมะใน อ�รพฺภๆ สม�น-
ก�ลกิริย�ใน กเถสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒. เอกสฺมึ  หิ  สมเย  เทฺว  อคฺคส�วก�  ป�ฺจสเต  ป�ฺจสเต  อตฺตโน  ปริว�เร  อ�ท�ย  
สตฺถ�รำ  อ�ปุจฺฉิตฺว�  เชตวนโต  ร�ชคหำ  อคมำสุ  ฯ

 ห ิดังจะกล่�วโดยพิสด�ร  เอกสฺมึ  สมเย ในสมัยหน่ึง  อคฺคสาวกา อ.พระอัครส�วก 
ท.  เทฺว สอง  อาทาย พ�เอ�แล้ว  ปริวาเร ซ่ึงบริว�ร ท.  อตฺตโน ของตน  ปญฺจสเต 
มีร้อยห้�เป็นประม�ณ  ปญฺจสเต มีร้อยห้�เป็นประม�ณ  อาปุจฺฉิตฺวา ทูลอำ�ล�แล้ว  
สตฺถารํ ซ่ึงพระศ�สด�  อคมํสุ ได้ไปแล้ว  ราชคหํ สู่เมืองร�ชคฤห์  เชตวนโต จ�ก
พระวิห�รช่ือว่�เชตวัน ฯ

 คว�มพิสด�รว่� ในสมัยหน่ึง พระอัครส�วกทั้งสองรูป พ�เอ�บริว�รของตน รูปละ 
๕๐๐ ทูลอำ�ล�พระศ�สด� ได้ไปยังเมืองร�ชคฤห์จ�กพระเชตวัน

 หิศัพท์ วิตถ�รโชตกะ  เอกสฺมึ วิเสสนะของ สมเยๆ ก�ลสัตตมีใน อคมำสุ  เทฺว  
วิเสสนะของ อคฺคส�วก�ๆ สุทธกัตต�ใน อคมำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ป�ฺจสเต  
สองบท วิเสสนะของ ปริว�เร  อตฺตโน ส�มีสัมพันธะใน ปริว�เรๆ อวุตตกัมมะใน  
อ�ท�ยๆ สม�นก�ลกิริย�ใน อ�ปุจฺฉิตฺว�  สตฺถ�รำ อวุตตกัมมะใน อ�ปุจฺฉิตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน อคมำสุ  เชตวนโต อป�ท�นใน อคมำสุ  ร�ชคหำ สัมป�ปุณียกัมมะใน 
อคมำสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๓. ร�ชคหว�สิโน  เทฺวปิ  ตโยปิ  พหูปิ  เอกโต  หุตฺว�  อ�คนฺตุกท�นำ  อทำสุ ฯ

 ร�ชคหว�สิโน  (ชน�)  เทฺวปิ  ตโยปิ  พหูปิ  เอกโต  หุตฺว�  อ�คนฺตุกท�นำ  อทำสุ ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  ราชคหวาสิโน ผู้อยู่ในเมืองร�ชคฤห์โดยปกติ  เทฺวปิ สองบ้�ง   
ตโยป ิส�มบ้�ง  พหูป ิม�กบ้�ง  หุตฺวา เป็นแล้ว  เอกโต โดยคว�มเป็นอันเดียวกัน  
อทํสุ ได้ถว�ยแล้ว  อาคนฺตุกทานํ ซ่ึงท�นเพ่ือภิกษุผู้จรม� ฯ

 ช�วเมืองร�ชคฤห์ทั้งหล�ย สองคนบ้�ง ส�มคนบ้�ง ม�กบ้�ง รวมกันตัวกัน ได้ถว�ย
อ�คันตุกท�น

 ร�ชคหว�สิโน วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน อทำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อปิ 
ส�มศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ เทฺว  ตโย และ พหู  เทฺว ก็ดี  ตโย ก็ดี  พหู ก็ดี วิเสสนะ
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ของ ชน�  เอกโต ตติย�วิเสสนะใน หุตฺว�ๆ สม�นก�ลกิริย�ใน อทำสุ  อ�คนฺตุกท�นำ 
อวุตตกัมมะใน อทำสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๔.   อเถกทิวสำ  อ�ยสฺม�  ส�รีปุตฺโต  อนุโมทนำ  กโรนฺโต  “อุป�สก�  เอโก  สยำ  ท�นำ  เทติ,  

ปรำ  น  สม�ทเปติ,  โส  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ��เน  โภคสมฺปทำ  ลภติ,  โน  ปริว�รสมฺปทำ,  
เอโก  ปรำ  สม�ทเปติ,  สยำ  น  เทติ,  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ��เน  ปริว�รสมฺปทำ  ลภติ,  
โน  โภคสมฺปทำ,  เอโก  สยำปิ  น  เทติ,  ปรำปิ  น  สม�ทเปติ;  โส  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ-
��เน  ก�ฺชิกมตฺตำปิ  กุจฺฉิปูรำ  น  ลภติ,  อน�โถ  โหติ  นิปฺปจฺจโย,  เอโก  สยำปิ   
เทติ,  ปรำปิ  สม�ทเปติ;  โส  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ��เน  อตฺตภ�วสเตปิ  อตฺตภ�ว- 
สหสฺเสปิ  อตฺตภ�วสตสหสฺเสปิ  โภคสมฺปท�ฺเจว  ปริว�รสมฺปท�ฺจ  ลภตีติ  เอวำ  ธมฺมำ  
เทเสสิ ฯ

 อถ  เอกทิวสำ  อ�ยสฺม�  ส�รีปุตฺโต  อนุโมทนำ  กโรนฺโต  “อุป�สก�  (๑)เอโก  (ปุคฺคโล) สยำ  ท�นำ   
เทติ,  ปรำ  (ปุคฺคลำ)  น  สม�ทเปติ,  โส  (ปุคฺคโล)  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ��เน  โภคสมฺปทำ  ลภติ,  โน   
ปริว�รสมฺปทำ  (ลภติ),  (๒)เอโก  (ปุคฺคโล)  ปรำ  (ปุคฺคลำ)  สม�ทเปติ,  สยำ  น  เทติ,  (โส  ปุคฺคโล)   
นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ��เน   ปริว�รสมฺปทำ  ลภติ,  โน  โภคสมฺปทำ  (ลภติ),  (๓)เอโก  (ปุคฺคโล)  สยำปิ  
น  เทติ,  ปรำปิ  (ปุคฺคลำ)  น  สม�ทเปติ;  โส  (ปุคฺคโล)  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ��เน  ก�ฺชิกมตฺตำปิ  
กุจฺฉิปูรำ  (อ�ห�รำ)  น  ลภติ,  อน�โถ  โหติ  นิปฺปจฺจโย,  (๔)เอโก  (ปุคฺคโล)  สยำปิ  เทติ,  ปรำปิ  
(ปุคฺคลำ)  สม�ทเปติ;  โส  (ปุคฺคโล)  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ��เน  อตฺตภ�วสเตปิ  อตฺตภ�วสหสฺเสปิ  
อตฺตภ�วสตสหสฺเสปิ  โภคสมฺปทำ  เจว  ปริว�รสมฺปทำ  จ  ลภตีติ  เอวำ  ธมฺมำ  เทเสสิ ฯ

 อถ คร้ังน้ัน  เอกทิวสํ ในวันหน่ึง  สารีปุตฺโต อ.พระส�รีบุตร  อายสฺมา ผู้มีอ�ยุ   
กโรนฺโต เม่ือกระทำ�  อนุโมทนํ ซ่ึงก�รอนุโมทน�  เทเสสิ แสดงแล้ว  ธมฺม ํซ่ึงธรรม  
เอวํ อย่�งน้ี  อิติ ว่�  “อุปาสกา ดูก่อนอุบ�สกและอุบ�สิก� ท.  (๑)เอโก  (ปุคฺคโล) 
อ.บุคคลคนหน่ึง  เทติ ย่อมให้  ทานํ ซ่ึงท�น  สย ํด้วยตนเอง  น  สมาทเปติ ย่อม
ไม่ชักชวน  ปรํ  (ปุคฺคลํ) ซ่ึงบุคคลอื่น,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  ลภติ ย่อมได้   
โภคสมฺปทํ ซ่ึงคว�มถึงพร้อมด้วยโภคะ  โน  (ลภติ) ย่อมไม่ได้  ปริวารสมฺปทํ ซ่ึง
คว�มถึงพร้อมด้วยบริว�ร  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺาเน ในที่ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิด
แล้ว,  (๒)เอโก  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลคนหน่ึง  สมาทเปติ ย่อมชักชวน  ปรํ  (ปุคฺคลํ) 
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ซ่ึงบุคคลอื่น  น  เทติ ย่อมไม่ให้  สย ํด้วยตนเอง,  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  ลภติ 
ย่อมได้  ปริวารสมฺปทํ ซ่ึงคว�มถึงพร้อมด้วยบริว�ร  โน  (ลภติ) ย่อมไม่ได้  โภค-
สมฺปทํ ซ่ึงคว�มถึงพร้อมด้วยโภคะ  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺาเน ในที่ทั้งบังเกิดแล้วทั้ง
บังเกิดแล้ว,  (๓)เอโก  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลหน่ึง  น  เทติ ย่อมไม่ให้  สยํป ิ แม้ด้วย
ตนเอง  น  สมาทเปติ ย่อมไม่ชักชวน  ปรํปิ  (ปุคฺคลํ) ซ่ึงบุคคลแม้อื่น,  โส  (ปุคฺคโล) 
อ.บุคคลน้ัน น  ลภติ ย่อมไม่ได้  (อาหารํ) ซ่ึงอ�ห�ร  กุจฺฉิปูรํ อันยังท้องให้เต็ม   
กญฺชิกมตฺตํปิ แม้สักว่�ข้�วปล�ยเกรียน,  อนาโถ เป็นผู้ไม่มีที่พ่ึง  นิปฺปจฺจโย เป็น
ผู้ไม่มีปัจจัย  โหติ ย่อมเป็น  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺาเน ในที่ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิด
แล้ว,  (๔)เอโก  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลคนหน่ึง  เทติ ย่อมให้  สยํป ิ แม้ด้วยตนเอง   
สมาทเปติ ย่อมชักชวน  ปรํปิ  (ปุคฺคลํ) ซ่ึงบุคคลแม้อื่น,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล
น้ัน  ลภติ ย่อมได้    โภคสมฺปทํ  เจว ซ่ึงคว�มถึงพร้อมด้วยโภคะด้วยน่ันเทียว   
ปริวารสมฺปทํ  จ ซ่ึงคว�มถึงพร้อมด้วยบริว�รด้วย  อตฺตภาวสเตปิ แม้ในร้อยแห่ง
อัตภ�พ  อตฺตภาวสหสฺเสป ิแม้ในพันแห่งอัตภ�พ  อตฺตภาวสตสหสฺเสป ิแม้ในแสน
แห่งอัตภ�พ  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺาเน ในที่ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้ว”  อิติ ดังน้ี ฯ

 ต่อม�วันหน่ึง ท่�นพระส�รีบุตรเม่ือจะทำ�อนุโมทน� แสดงธรรมอย่�งน้ีว่� “ดูก่อน
อุบ�สกอุบ�สิก�ทั้งหล�ย (๑)บุคคลคนหน่ึงทำ�ท�นด้วยตนเอง แต่ไม่ชักชวนบุคคลอื่น 
เข�ย่อมได้โภคสมบัติ แต่ไม่ได้บริว�รสมบัติ ในทุกที่ที่ตัวเองบังเกิด, (๒)บุคคลคนหน่ึง 
เอ�แต่ชักชวนคนอื่น แต่ไม่ได้ทำ�เอง, เข�ย่อมได้บริว�รสมบัติ แต่ไม่ได้โภคสมบัติ ใน
ทุกที่ที่ตัวเองบังเกิด, (๓)บุคคลคนหน่ึง ทั้งไม่ได้ทำ�ด้วยตนเอง ทั้งไม่ชักชวนบุคคล
อื่นให้ทำ�, เข�ผู้น้ัน ย่อมไม่ได้อ�ห�รใส่ท้องให้เต็มแม้สักว่�ข้�วปล�ยเกรียน เป็นคน
อน�ถ� ปร�ศจ�กปัจจัย ในทุกที่ที่ตนเองบังเกิด, (๔)บุคคลคนหน่ึงย่อมทำ�ด้วยตัวเอง 
ทั้งยังชักชวนคนอื่นให้ทำ�ด้วย, เข�ผู้น้ันย่อมได้โภคสมบัติและบริว�รสมบัติ ในร้อย
อัตภ�พบ้�ง พันอัตภ�พบ้�ง แสนอัตภ�พบ้�ง ในทุกที่ที่ตนบังเกิดแล้ว”

 อถ ก�ลสัตตมี  เอกทิวสำ ทุติย�ก�ลสัตตมีใน เทเสสิ  อ�ยสฺม� วิเสสนะของ  
ส�รีปุตฺโตๆ สุทธกัตต�ใน เทเสสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อนุโมทนำ อวุตตกัมมะ
ใน กโรนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ ส�รีปุตฺโต  “อุป�สก� อ�ลปนะ  เอโก วิเสสนะของ 
ปุคฺคโลๆ สุทธกัตต�ใน เทติ และ สม�ทเปติ  เทติ ก็ดี  สม�ทเปติ ก็ดี อ�ขย�ตบท
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กัตตุว�จก  สยำ กรณะใน เทติ  ท�นำ อวุตตกัมมะใน เทติ  ปรำ วิเสสนะของ ปุคฺคลำๆ  
อวุตตกัมมะใน สม�ทเปติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สม�ทเปติ,  โส วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ 
สุทธกัตต�ใน ลภติๆ สองบท อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ��เน  
วิสย�ธ�ระใน ลภติ  โภคสมฺปทำ อวุตตกัมมะใน ลภติ  โนศัพท์ ปฏิเสธะใน ลภติ   
ปริว�รสมฺปทำ อวุตตกัมมะใน ลภติ,  เอโก วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตต�ใน  
สม�ทเปติ และ เทติ  สม�ทเปติ ก็ดี เทติ ก็ดี อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปรำ วิเสสนะของ 
ปุคฺคลำๆ อวุตตกัมมะใน สม�ทเปติ  สยำ กรณะใน เทติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน เทติ,  โส  
วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตต�ใน ลภติๆ สองบท อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นิพฺพตฺต-
นิพฺพตฺตฏฺ��เน วิสย�ธ�ระใน ลภติ  ปริว�รสมฺปทำ อวุตตกัมมะใน ลภติ  โนศัพท์  
ปฏิเสธะใน ลภติ  โภคสมฺปทำ อวุตตกัมมะใน ลภติ,  เอโก วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ  
สุทธกัตต�ใน เทติ และ สม�ทเปติ  เทติ ก็ดี  สม�ทเปติ ก็ดี อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ สยำๆ กรณะใน เทติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน เทติ  อปิศัพท์  
อเปกขัตถะเข้�กับ ปรำๆ วิเสสนะของ ปุคฺคลำๆ อวุตตกัมมะใน สม�ทเปติ,  โส วิเสสนะ
ของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตต�ใน ลภติ และ โหติ  ลภติ ก็ดี  โหติ ก็ดี อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ��เน วิสย�ธ�ระใน ลภติ และ โหติ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ  
ก�ฺชิกมตฺตำๆ ก็ดี  กุจฺฉิปูรำ ก็ดี วิเสสนะของ อ�ห�รำๆ อวุตตกัมมะใน ลภติ  นศัพท์ 
ปฏิเสธะใน ลภติ  อน�โถ ก็ดี  นิปฺปจฺจโย ก็ดี วิกติกัตต�ใน โหติ,  เอโก วิเสสนะของ 
ปุคฺคโลๆ สุทธกัตต�ใน เทติ และ สม�ทเปติ  เทติ ก็ดี  สม�ทเปติ ก็ดี อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ สยำๆ กรณะใน เทติ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�
กับ ปรำๆ วิเสสนะของ ปุคฺคลำๆ อวุตตกัมมะใน สม�ทเปติ,  โส วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ 
สุทธกัตต�ใน ลภติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ��เน วิสย�ธ�ระใน  
ลภติ  อปิ ส�มศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ อตฺตภ�วสเต  อตฺตภ�วสหสฺเส  และ อตฺตภ�ว-
สตสหสฺเส   อตฺตภ�วสเต ก็ดี  อตฺตภ�วสหสฺเส ก็ดี อตฺตภ�วสตสหสฺเส ก็ดี วิสย�ธ�ระ 
ใน ลภติ  โภคสมฺปทำ ก็ดี  ปริว�รสมฺปทำ ก็ดี อวุตตกัมมะใน ลภติ  เอวศัพท์ อวธ�รณะ
เข้�กับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ โภคสมฺปทำ และ ปริว�รสมฺปทำ”  อิติศัพท์ 
สรูปะใน เอวำๆ นิทัสสนัตถะ  ธมฺมำ อวุตตกัมมะใน เทเสสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๕. ตเมโก  ปณฺฑิตปุริโส  สุตฺว�  “อจฺฉริย�  วต  โภ  ธมฺมเทสน�,  สุขก�รณำ  กถิตำ;  มย�  
อิม�สำ  ทฺวินฺนำ  สมฺปตฺตีนำ  นิปฺผ�ทนกกมฺมำ  ก�ตุำ  วฏฺฏตีติ  จินฺเตตฺว�  “ภนฺเต  เสฺว  
มยฺหำ  ภิกฺขำ  คณฺหถ�ติ  เถรำ  นิมนฺเตสิ ฯ 

 ตำ  (วจนำ)  เอโก  ปณฺฑิตปุริโส  สุตฺว�  “อจฺฉริย�  วต  โภ  ธมฺมเทสน�,  (เถเรน)  สุขก�รณำ  กถิตำ;  
มย�  อิม�สำ  ทฺวินฺนำ  สมฺปตฺตีนำ  นิปฺผ�ทนกกมฺมำ  ก�ตุำ  วฏฺฏตีติ  จินฺเตตฺว�  “ภนฺเต  (ตุมฺเห)  เสฺว  
มยฺหำ  ภิกฺขำ  คณฺหถ�ติ  เถรำ  นิมนฺเตสิ ฯ

 ปณฺฑิตปุริโส อ.บุรุษผู้เป็นบัณฑิต  เอโก คนหน่ึง  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซ่ึงคำ�น้ัน  
จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่�  “โภ แน่ะท่�นผู้เจริญ  ธมฺมเทสนา อ.พระธรรมเทศน�  
อจฺฉริยา  วต น่�อัศจรรย์หนอ,  สุขการณํ อ.เหตุแห่งคว�มสุข  (เถเรน) อันพระเถระ  
กถิตํ กล่�วแล้ว,  มยา  อิมาสํ  ทฺวินฺนํ  สมฺปตฺตีนํ  นิปฺผาทนกกมฺมํ  กาตุํ อ.อัน- อัน
เร� กระทำ� ซ่ึงกรรมอันเป็นเคร่ือง- ยังสมบัติ ท. สอง เหล่�น้ี -ให้สำ�เร็จ  วฏฺฏติ ย่อม
ควร”  อิติ ดังน้ี  นิมนฺเตส ินิมนต์แล้ว  เถรํ ซ่ึงพระเถระ  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่ท่�นผู้
เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่�น ท.  คณฺหถ ขอจงรับ  ภิกฺขํ ซ่ึงภิกษ�  มยฺห ํของกระผม  เสฺว 
ในวันพรุ่งน้ี”  อิติ ดังน้ี ฯ

 บุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหน่ึงพอฟังคำ�น้ัน ก็คิดว่� “แน่ะท่�นผู้เจริญ พระธรรมเทศน� น่�
อัศจรรย์หนอ, พระเถระกล่�วเหตุแห่งคว�มสุข, ก�รที่เร�ทำ�กรรมที่จะทำ�ให้สมบัติทั้ง
สองเหล่�น้ีสำ�เร็จ จึงจะควร” ดังน้ีแล้ว ก็นิมนต์พระเถระว่� “ท่�นครับ พรุ่งน้ี นิมนต์
ท่�นรับภิกษ�ของกระผมด้วยเถิด”

 เอโก วิเสสนะของ ปณฺฑิตปุริโสๆ สุทธกัตต�ใน นิมนฺเตสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตำ 
วิเสสนะของ วจนำๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน จินฺเตตฺว�  “โภ อ�ลปนะ  
อจฺฉริย� วิเสสนะของ ธมฺมเทสน�ๆ ลิงคัตถะ  วต อัจฉริยัตถะ,  สุขก�รณำ วุตตกัมมะ 
ใน กถิตำๆ กิตบทกัมมว�จก  เถเรน อนภิหิตกัตต�ใน กถิตำ,  ก�ตุำ ตุมัตถกัตต�ใน  
วฏฺฏติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มย� อนภิหิตกัตต�ใน ก�ตุำ  อิม�สำ ก็ดี  ทฺวินฺนำ ก็ดี  
วิเสสนะของ สมฺปตฺตีนำๆ ฉัฏฐีก�ริตกัมมะใน นิปฺผ�ทนก-  นิปฺผ�ทนกกมฺมำ อวุตตกัมมะ 
ใน ก�ตุำ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิมนฺเตสิ  “ภนฺเต อ�ลปนะ  
ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน คณฺหถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เสฺว ก�ลสัตตมีใน คณฺหถ  มยฺหำ 
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ส�มีสัมพันธะใน ภิกฺขำๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน นิมนฺเตสิ  เถรำ 
อวุตตกัมมะใน นิมนฺเตสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖.  “กิตฺตเกหิ  เต  ภิกฺขูหิ  อตฺโถ  อุป�สก�ติ ฯ  

 (เถโร)  “กิตฺตเกหิ  เต  ภิกฺขูหิ  อตฺโถ  อุป�สก  (อตฺถิ)”  อิติ  (อ�ห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “อุปาสก ดูก่อนอุบ�สก  อตฺโถ อ.คว�ม
ต้องก�ร  ภิกฺขูหิ ด้วยภิกษุ ท.  กิตฺตเกหิ มีประม�ณเท่�ไร  (อตฺถิ) มีอยู่  เต แก่ท่�น”  
อิติ ดังน้ี ฯ

 พระเถระกล่�วว่� “ท่�นต้องก�รภิกษุจำ�นวนกี่รูปละ อุบ�สก”

 เถโร สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “อุป�สก อ�ลปนะ  อตฺโถ สุทธกัตต�
ใน อตฺถิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กิตฺตเกหิ วิเสสนะของ ภิกฺขูหิ  เต สัมปท�นใน อตฺถิ  
ภิกฺขูหิ ตติย�วิเสสนะใน อตฺโถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗. “กิตฺตก�  ปน  โว  ภนฺเต  ปริว�ร�ติ ฯ

 (อุป�สโก)  “กิตฺตก�  ปน  โว  ภนฺเต  ปริว�ร�ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (อุปาสโก) อ.อุบ�สก  (ปุจฺฉิ) ถ�มแล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่ท่�นผู้เจริญ  ปน ก็   
ปริวารา อ.บริว�ร ท.  โว ของท่�น ท.  กิตฺตกา มีประม�ณเท่�ไร”  อิติ ดังน้ี

 อุบ�สกถ�มว่� “ท่�นครับ ก็เหล่�บริว�รของท่�นมีประม�ณเท่�ไรครับ”

 อุป�สโก สุทธกัตต�ใน ปุจฺฉิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภนฺเต อ�ลปนะ  ปนศัพท์  
ว�กย�รัมภโชตกะ  กิตฺตก� วิเสสนะของ ปริว�ร�ๆ ลิงคัตถะ  โว ส�มีสัมพันธะใน  
ปริว�ร�”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน ปุจฺฉิ ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๘. “สหสฺสมตฺต�  อุป�สก�ติ ฯ 

 (เถโร)  “สหสฺสมตฺต�  (มยฺหำ  ปริว�ร�)  อุป�สก�ติ  (อ�ห) ฯ 

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “อุปาสก ดูก่อนอุบ�สก  (ปริวารา) 
อ.บริว�ร ท.  (มยฺหํ) ของเร�  สหสฺสมตฺตา มีพันเป็นประม�ณ”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระเถระกล่�วว่� “มีประม�ณ ๑,๐๐๐ รูป อุบ�สก”

 เถโร สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “อุป�สก อ�ลปนะ  สหสฺสมตฺต�  
วิเสสนะของ ปริว�ร�ๆ ลิงคัตถะ  มยฺหำ ส�มีสัมพันธะใน ปริว�ร�”  อิติศัพท์ อ�ก�ระ
ใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๙. “สพฺเพหิ  สทฺธึเยว  ภิกฺขำ  คณฺหถ  ภนฺเตติ ฯ

 (อุป�สโก)  “(ตุมฺเห)  สพฺเพหิ  (ภิกฺขูหิ)  สทฺธึ  เอว  ภิกฺขำ  คณฺหถ  ภนฺเตติ  (อ�ห) ฯ

   (อุปาสโก) อ.อุบ�สก  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่ท่�นผู้เจริญ  (ตุมฺเห) 
อ.ท่�น ท.  คณฺหถ ขอจงรับ  ภิกฺขํ ซ่ึงภิกษ�  สทฺธึ  เอว กับ  ภิกฺขูหิ ด้วยภิกษุ ท.  
สพฺเพห ิทั้งปวงน่ันเทียว”  อิติ ดังน้ี ฯ

 อุบ�สกกล่�วว่� “ขอจงรับภิกษ�พร้อมกับภิกษุทั้งหมดน่ันแหละ ขอรับท่�น”

 อุป�สโก สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภนฺเต อ�ลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตต� 
ใน คณฺหถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สพฺเพหิ วิเสสนะของ ภิกฺขูหิๆ สหัตถตติย�เข้�กับ 
สทฺธึ  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ สทฺธึๆ กริย�สมว�ยะใน คณฺหถ  ภิกฺขำ อวุตตกัมมะใน 
คณฺหถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๐. เถโร  อธิว�เสสิ ฯ 

 เถโร  (นิมนฺตนำ)  อธิว�เสสิ ฯ 

 เถโร อ.พระเถระ  (นิมนฺตนํ) ยังคำ�นิมนต์  อธิวาเสสิ ให้อยู่ทับแล้ว ฯ

 พระเถระรับนิมนต์แล้ว
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 เถโร เหตุกัตต�ใน อธิว�เสสิๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  นิมนฺตนำ ก�ริตกัมมะใน  
อธิว�เสสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๑. อุป�สโก  นครวีถิยำ  จรนฺโต  “อมฺมต�ต�  มย�  ภิกฺขุสหสฺสำ  นิมนฺติตำ,  ตุมฺเห   

กิตฺตก�นำ  ภิกฺขูนำ  ภิกฺขำ  ท�ตุำ  สกฺขิสฺสถ,  ตุมฺเห  กิตฺตก�นนฺติ สม�ทเปติ ฯ

 อุป�สโก  นครวีถิยำ  จรนฺโต  “อมฺมต�ต�  มย�  ภิกฺขุสหสฺสำ  นิมนฺติตำ,  ตุมฺเห  กิตฺตก�นำ  ภิกฺขูนำ  
ภิกฺขำ  ท�ตุำ  สกฺขิสฺสถ,  ตุมฺเห  กิตฺตก�นำ  (ภิกฺขูนำ  ภิกฺขำ  ท�ตุำ  สกฺขิสฺสถ)”  อิติ สม�ทเปติ ฯ

 อุปาสโก อ.อุบ�สก  จรนฺโต เที่ยวไปอยู่  นครวีถิยํ ในถนนในเมือง  สมาทเปติ ย่อม
ชักชวน  อิติ ว่�  “อมฺมตาตา แน่ะแม่และพ่อ ท.  ภิกฺขุสหสฺสํ อ.พันแห่งภิกษุ  มยา 
อันกระผม  นิมนฺติต ํ นิมนต์แล้ว,  ตุมฺเห อ.ท่�น ท.  สกฺขิสฺสถ จักอ�จ  ทาตุํ เพ่ือ
อันถว�ย  ภิกฺขํ ซ่ึงภิกษ�  ภิกฺขูนํ แก่ภิกษุ ท.  กิตฺตกานํ มีประม�ณเท่�ไร,  ตุมฺเห 
อ.ท่�น ท.  (สกฺขิสฺสถ) จักอ�จ  (ทาตุํ) เพ่ืออันถว�ย  (ภิกฺขํ) ซ่ึงภิกษ�  (ภิกฺขูนํ) แก่
ภิกษุ ท.  (กิตฺตกานํ) มีประม�ณเท่�ไร”  อิติ ดังน้ี ฯ

 อุบ�สกเที่ยวไปในถนนในเมือง กล่�วชักชวนว่� “แม่พ่อทั้งหล�ย กระผมนิมนต์ภิกษุ
ไว้ ๑,๐๐๐ รูป, พวกท่�นส�ม�รถที่จะถว�ยภิกษ�แก่ภิกษุจำ�นวนเท่�ไร? พวกท่�นละ 
เท่�ไรกัน”

 อุป�สโก สุทธกัตต�ใน สม�ทเปติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นครวีถิยำ วิสย�ธ�ระใน 
จรนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ อุป�สโก  “อมฺมต�ต� อ�ลปนะ  ภิกฺขุสหสฺสำ วุตตกัมมะ
ใน นิมนฺติตำๆ กิตบทกัมมว�จก  มย� อนภิหิตกัตต�ใน นิมนฺติตำ,  ตุมฺเห สุทธกัตต�
ใน สกฺขิสฺสถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กิตฺตก�นำ วิเสสนะของ ภิกฺขูนำๆ สัมปท�นใน 
ท�ตุำ  ภิกฺขำ อวุตตกัมมะใน ท�ตุำๆ ตุมัตถสัมปท�นใน สกฺขิสฺสถ,  ตุมฺเห สุทธกัตต�
ใน สกฺขิสฺสถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กิตฺตก�นำ วิเสสนะของ ภิกฺขูนำๆ สัมปท�นใน 
ท�ตุำ  ภิกฺขำ อวุตตกัมมะใน ท�ตุำๆ ตุมัตถสัมปท�นใน สกฺขิสฺสถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน  
สม�ทเปติ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๒.   มนุสฺส�  อตฺตโน  อตฺตโน  ปโหนกนิย�เมน  “มยำ  ทสนฺนำ  ทสฺส�ม,  มยำ  วีสติย�,  มยำ  
สตสฺส�ติ  อ�หำสุ ฯ 

 มนุสฺส�  อตฺตโน  อตฺตโน  ปโหนกนิย�เมน  “มยำ  ทสนฺนำ  (ภิกฺขูนำ)  ทสฺส�ม,  มยำ  วีสติย�   
(ภิกฺขูนำ  ทสฺส�ม),  มยำ  (ภิกฺขูนำ)  สตสฺส  (ทสฺส�ม)”  อิติ  อ�หำสุ ฯ 

 มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  อาหํสุ กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “มย ํอ.เร� ท.  ทสฺสาม จักถว�ย  
(ภิกฺขูนํ) แก่ภิกษุ ท.  ทสนฺนํ สิบรูป,  มย ํอ.เร� ท.  ทสฺสาม จักถว�ย  (ภิกฺขูนํ) แก่
ภิกษุ ท.  วีสติยา ย่ีสิบรูป,  มย ํอ.เร� ท.  ทสฺสาม จักถว�ย  สตสฺส แก่ร้อย  (ภิกฺขูนํ) 
แห่งภิกษุ ท.”  อิติ ดังน้ี  ปโหนกนิยาเมน โดยกำ�หนดแห่งภิกษุผู้เพียงพอ  อตฺตโน 
แก่ตน  อตฺตโน แก่ตน ฯ

 พวกมนุษย์พ�กันกล่�วว่� “พวกเร�จักถว�ยแก่ภิกษุ ๑๐ รูป, พวกเร�จักถว�ยแก่ภิกษุ 
๒๐ รูป, พวกเร�จักถว�ยแก่ภิกษุ ๑๐๐ รูป” ต�มที่กำ�หนดเพียงพอแก่ตัวเองๆ

 มนุสฺส� สุทธกัตต�ใน อ�หำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อตฺตโน สองบท สัมปท�น
ใน ปโหนก-  ปโหนกนิย�เมน ตติย�วิเสสนะใน อ�หำสุ  “มยำ สุทธกัตต�ใน ทสฺส�มๆ  
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ทสนฺนำ วิเสสนะของ ภิกฺขูนำๆ สัมปท�นใน ทสฺส�ม,  มยำ สุทธ-
กัตต�ใน ทสฺส�มๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  วีสติย� วิเสสนะของ ภิกฺขูนำๆ สัมปท�นใน 
ทสฺส�ม,  มยำ สุทธกัตต�ใน ทสฺส�มๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ภิกฺขูนำ ส�มีสัมพันธะใน 
สตสฺสๆ สัมปท�นใน ทสฺส�ม”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�หำสุ ฯ  

 ...............................................................................................................................
๑๓. อุป�สโก  “เตนหิ  เอกสฺมึ  ��เน  สม�คมำ  กตฺว�  เอกโตว  ปจิสฺส�ม,  สพฺเพ  เตลติล-

ตณฺฑุลสปฺปิผ�ณิต�ทีนิ  สม�หรถ�ติ  เอกสฺมึ  ��เน  สม�หร�เปสิ ฯ

 อุป�สโก  “เตนหิ  (มยำ)  เอกสฺมึ  ��เน  สม�คมำ  กตฺว�  เอกโตว  ปจิสฺส�ม,  สพฺเพ  (ตุมฺเห)  เตล-
ติลตณฺฑุลสปฺปิผ�ณิต�ทีนิ  (วตฺถูนิ)  สม�หรถ�ติ  (วตฺว�  ชเน)  เอกสฺมึ  ��เน  สม�หร�เปสิ ฯ

 อุปาสโก อ.อุบ�สก  (วตฺวา) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “เตนหิ ถ้�อย่�งน้ัน  (มยํ) อ.เร� 
ท.  กตฺวา กระทำ�แล้ว  สมาคมํ ซ่ึงก�รม�พร้อมกัน  เอกสฺมึ  าเน ในที่แห่งหน่ึง   
ปจิสฺสาม จักหุง  เอกโตว โดยคว�มเป็นอันเดียวกันเทียว,  (ตุมฺเห) อ.ท่�น ท.   
สพฺเพ ทั้งปวง  สมาหรถ จงนำ�ม�รวมกัน  (วตฺถูนิ) ซ่ึงวัตถุ ท.  เตลติลตณฺฑุลสปฺปิ-
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ผาณิตาทีนิ มีนำ้�มัน ง� ข้�วส�ร เนยใส และนำ้�อ้อย เป็นต้น”  อิติ ดังน้ี  (ชเน) ยังชน 
ท.  สมาหราเปสิ ให้นำ�ม�รวมกันแล้ว  เอกสฺมึ  าเน ในที่แห่งหน่ึง ฯ

 อุบ�สกกล่�วว่� “ถ้�เช่นน้ัน พวกเร�ทำ�ก�รม�พร้อมกันในที่แห่งหน่ึง จักหุงต้มโดย
คว�มเป็นอันเดียวกันน่ันแหละ, ทุกท่�นทั้งหมดรวบรวมวัตถุ มีนำ้�มัน ง� ข้�วส�ร 
เนยใส และนำ้�อ้อย เป็นต้น” ดังน้ี ให้รวบรวมในที่แห่งหน่ึง

 อุป�สโก เหตุกัตต�ใน สม�หร�เปสิๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ   
มยำ สุทธกัตต�ใน ปจิสฺส�มๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอกสฺมึ วิเสสนะของ ��เนๆ  
วิสย�ธ�ระใน กตฺว�  สม�คมำ อวุตตกัมมะใน กตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปจิสฺส�ม   
เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ เอกโตๆ ตติย�วิเสสนะใน ปจิสฺส�ม,  สพฺเพ วิเสสนะ
ของ ตุมฺเหๆ สุทธกัตต�ใน สม�หรถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เตลติลตณฺฑุลสปฺปิ- 
ผ�ณิต�ทีนิ วิเสสนะของ วตฺถูนิๆ อวุตตกัมมะใน สม�หรถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน  
วตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน สม�หร�เปสิ  ชเน ก�ริตกัมมะใน สม�หร�เปสิ  เอกสฺมึ  
วิเสสนะของ ��เนๆ วิสย�ธ�ระใน สม�หร�เปสิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๑๔.   อถสฺส  เอโก  กุฏุมฺพิโก  สตสหสฺสคฺฆนกำ  คนฺธ�รก�ส�ววตฺถำ  ทตฺว�  “สเจ  เต   

ท�นวฏฺฏำ  นปฺปโหติ,  อิทำ  วิสฺสชฺเชตฺว�,  ยทูนำ,  ตำ  ปูเรยฺย�สิ;  สเจ  ปโหติ,  ยสฺส   
อิจฺฉสิ;  ตสฺส  ภิกฺขุโน  ทเทยฺย�สีติ  อ�ห ฯ 

 อถ  อสฺส  (อุป�สกสฺส)  เอโก  กุฏุมฺพิโก  สตสหสฺสคฺฆนกำ  คนฺธ�รก�ส�ววตฺถำ  ทตฺว�  “สเจ  
เต  ท�นวฏฺฏำ  น  ปโหติ,  (ตฺวำ)  อิทำ  (วตฺถำ)  วิสฺสชฺเชตฺว�,  ยำ  (วตฺถุ)  อูนำ  (โหติ),  ตำ  (วตฺถุำ)   
ปูเรยฺย�สิ;  สเจ  (ท�นวฏฺฏำ)  ปโหติ,  (ตฺวำ)  ยสฺส  (ภิกฺขุโน)  อิจฺฉสิ;  (ตฺวำ)  ตสฺส  ภิกฺขุโน   
ทเทยฺย�สีติ  อ�ห ฯ 

 อถ คร้ังน้ัน  กุฏุมฺพิโก อ.กุฎุมพี  เอโก คนหน่ึง  ทตฺวา ให้แล้ว  คนฺธารกาสาว-
วตฺถํ ซ่ึงผ้�อันบุคคลย้อมแล้วด้วยนำ้�ฝ�ดอันบุคคลนำ�ม�แล้วจ�กแคว้นคันธ�ระ  สต-
สหสฺสคฺฆนกํ อันมีแสนหน่ึงเป็นร�ค�  อสฺส  (อุปาสกสฺส) แก่อุบ�สกน้ัน  อาห กล่�ว
แล้ว  อิติ ว่�  “สเจ ถ้�ว่�  ทานวฏฺฏํ อ.วัตถุอันเป็นไปในท�น  เต ของท่�น  น  ปโหติ  
ย่อมไม่เพียงพอไซร้,  (ตฺวํ) อ.ท่�น  วิสฺสชฺเชตฺวา สละแล้ว  อิทํ  วตฺถํ ซ่ึงผ้�ผืนน้ี  
ตํ  (วตฺถํุ) ยัง-,  ยํ  (วตฺถุ) อ.วัตถุใด  อูนํ เป็นของพร่อง  (โหติ) ย่อมเป็น,  -วัตถุน้ัน   
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ปูเรยฺยาสิ พึงให้เต็ม,  สเจ ถ้�ว่�  (ทานวฏฺฏํ) อ.วัตถุอันเป็นไปในท�น  ปโหติ ย่อม
เพียงพอไซร้,  (ตฺวํ) อ.ท่�น  อิจฺฉสิ ย่อมปร�รถน�  ยสฺส  (ภิกฺขุโน) ต่อภิกษุรูปใด,  
(ตฺวํ) อ.ท่�น  ทเทยฺยาสิ พึงถว�ย  ตสฺส  ภิกฺขุโน แก่ภิกษุรูปน้ัน”  อิติ ดังน้ี ฯ

 คร้ังน้ัน มีกุฎุมพีคนหน่ึงได้ให้ผ้�ก�ส�วะที่นำ�ม�จ�กแคว้นคันธ�ระซ่ึงมีร�ค�ต้ังแสน
แก่อุบ�สกน้ัน แล้วกล่�วว่� “ถ้�ท�นวัฏฏ์ของท่�นไม่เพียงพอ ท่�นพึงสละผ้�ผืนน้ีเพ่ิม
เติมวัตถุที่ยังบกพร่องน้ันเสีย ถ้�ท�นวัฏฏ์เพียงพอ ท่�นประสงค์ภิกษุรูปใด ก็พึงถว�ย
แก่ภิกษุรูปน้ันเถิด” 

 อถ ก�ลสัตตมี  เอโก วิเสสนะของ กุฏุมฺพิโกๆ สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  อสฺส วิเสสนะของ อุป�สกสฺสๆ สัมปท�นใน ทตฺว�  สตสหสฺสคฺฆนกำ  
วิเสสนะของ คนฺธ�รก�ส�ววตฺถำๆ อวุตตกัมมะใน ทตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�ห  
“สเจ ปริกัปปัตถะ  ท�นวฏฺฏำ สุทธกัตต�ใน ปโหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เต ส�มี- 
สัมพันธะใน ท�นวฏฺฏำ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปโหติ,  ตฺวำ เหตุกัตต�ใน ปูเรยฺย�สิๆ 
อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  อิทำ วิเสสนะของ วตฺถำๆ อวุตตกัมมะใน วิสฺสชฺเชตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน ปูเรยฺย�สิ,  ยำ วิเสสนะของ วตฺถุๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบท-
กัตตุว�จก  อูนำ วิกติกัตต�ใน โหติ,  ตำ วิเสสนะของ วตฺถุำๆ ก�ริตกัมมะใน ปูเรยฺย�สิ,   
สเจ ปริกัปปัตถะ  ท�นวฏฺฏำ สุทธกัตต�ใน ปโหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก,  ตฺวำ สุทธ-
กัตต�ใน อิจฺฉสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ยสฺส วิเสสนะของ ภิกฺขุโนๆ สัมปท�น
ใน อิจฺฉสิ,  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน ทเทยฺย�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตสฺส วิเสสนะของ  
ภิกฺขุโนๆ สัมปท�นใน ทเทยฺย�สิ”  อิติ ศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๕. ตท�  ตสฺส  สพฺพำ  ท�นวฏฺฏำ  ปโหสิ,  กิ�ฺจิ  อูนนฺน�ม  น�โหสิ ฯ

 ตท�  ตสฺส  (อุป�สกสฺส)  สพฺพำ  ท�นวฏฺฏำ  ปโหสิ,  กิ�ฺจิ  (วตฺถุ)  อูนำ  น�ม  น  อโหสิ ฯ  

 ตทา ในก�ลน้ัน  ทานวฏฺฏํ อ.วัตถุอันเป็นไปในท�น  สพฺพ ํ ทั้งปวง  ตสฺส   
(อุปาสกสฺส) ของอุบ�สกน้ัน  ปโหส ิเพียงพอแล้ว,  กิญฺจิ  (วตฺถุ) อ.วัตถุอะไรๆ  อูนํ  
นาม ช่ือว่�เป็นของพร่อง  น  อโหสิ ไม่ได้มีแล้ว ฯ

 ในคร�วน้ัน วัตถุสิ่งของที่เป็นไปในท�นทุกอย่�งของอุบ�สกน้ัน มีเพียงพอ, วัตถุ
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สิ่งของแม้แต่อย่�งเดียว ที่ได้ช่ือว่�บกพร่องไป มิได้มีเลย

 ตท� ก�ลสัตตมี  สพฺพำ วิเสสนะของ ท�นวฏฺฏำๆ สุทธกัตต�ใน ปโหสิๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  ตสฺส วิเสสนะของ อุป�สกสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน ท�นวฏฺฏำ,  กิ�ฺจิ วิเสสนะ
ของ วตฺถุๆ สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�
กับ อูนำๆ วิกติกัตต�ใน อโหสิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อโหสิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๑๖. โส  มนุสฺเส  ปุจฺฉิ  “อิทำ  อนคฺฆก�ส�วำ  เอเกน  กุฏุมฺพิเกน  เอวำ  น�ม  วตฺว�  ทินฺนำ,  

ท�นวฏฺฏำ  อติเรกำ  ช�ตำ,  กสฺสิทำ  เทม�ติ ฯ

 โส  (อุป�สโก)  มนุสฺเส  ปุจฺฉิ  “อิทำ  อนคฺฆก�ส�วำ  เอเกน  กุฏุมฺพิเกน  เอวำ  น�ม  (วจนำ)  วตฺว�  
ทินฺนำ,  ท�นวฏฺฏำ  อติเรกำ  ช�ตำ,  (มยำ)  กสฺส  อิทำ  (ก�ส�วำ)  เทม�ติ ฯ  

 โส  (อุปาสโก) อ.อุบ�สกน้ัน  ปุจฺฉิ ถ�มแล้ว  มนุสฺเส ซ่ึงมนุษย์ ท.  อิติ ว่�  “อิทํ  
อนคฺฆกาสาวํ อ.ผ้�ก�ส�วะอันห�ค่�มิได้น้ี  เอเกน  กุฏุมฺพิเกน  เอวํ  นาม  (วจนํ)  
วตฺวา อันกุฎุมพี คนหน่ึง กล่�วแล้ว ซ่ึงคำ� ช่ือ อย่�งนี้  ทินฺนํ ให้แล้ว,  ทานวฏฺฏํ 
อ.วัตถุอันเป็นไปในท�น  อติเรกํ เป็นของม�กย่ิง  ชาตํ เกิดแล้ว,  (มยํ) อ.เร� ท.  
เทม จะถว�ย  อิทํ  กาสาวํ ซ่ึงผ้�ก�ส�วะน้ี  กสฺส แก่ใคร”  อิติ ดังน้ี ฯ

 อุบ�สกน้ันถ�มพวกคนทั้งหล�ยว่� “กุฎุมพีคนหน่ึงกล่�วอย่�งน้ี แล้วได้ให้ผ้�ก�ส�วะ 
ที่ห�ค่�มิได้น้ีไว้, วัตถุสิ่งของที่เป็นไปในท�น เป็นของม�กม�ยย่ิงนัก, พวกเร�จะ
ถว�ยผ้�ก�ส�วะผืนน้ีแก่ใคร”

 โส วิเสสนะของ อุป�สโกๆ สุทธกัตต�ใน ปุจฺฉิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มนุสฺเส อวุตต-
กัมมะใน ปุจฺฉิ  “อิทำ วิเสสนะของ อนคฺฆก�ส�วำๆ วุตตกัมมะใน ทินฺนำๆ กิตบทกัมม-
ว�จก  เอเกน วิเสสนะของ กุฏุมฺพิเกนๆ อนภิหิตกัตต�ใน ทินฺนำ  น�มศัพท์ สัญญ�-
โชตกะเข้�กับ เอวำๆ วิเสสนะของ วจนำๆ อวุตตกัมมะใน วตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
ทินฺนำ,  ท�นวฏฺฏำ สุทธกัตต�ใน ช�ตำๆ กิตบทกัตตุว�จก  อติเรกำ วิกติกัตต�ใน ช�ตำ,  
มยำ สุทธกัตต�ใน เทมๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กสฺส สัมปท�นใน เทม  อิทำ วิเสสนะ
ของ ก�ส�วำๆ อวุตตกัมมะใน เทม” อิติศัพท์ อ�ก�ระใน ปุจฺฉิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๗. เอกจฺเจ  “ส�รีปุตฺตตฺเถรสฺส�ติ  อ�หำสุ ฯ 

 เอกจฺเจ  (ชน�) “(มยำ)  ส�รีปุตฺตตฺเถรสฺส  (เทม)”  อิติ  อ�หำสุ ฯ 

 (ชนา) อ.ชน ท.  เอกจฺเจ บ�งพวก  อาหํสุ กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “(มยํ) อ.เร� ท.  (เทม) 
จะถว�ย  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส แก่พระส�รีบุตรผู้เถระ”  อิติ ดังน้ี ฯ

 ประช�ชนบ�งพวกกล่�วว่� “จะถว�ยพระส�รีบุตรเถระ”

 เอกจฺเจ วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน อ�หำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “มยำ  
สุทธกัตต�ใน เทมๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ส�รีปุตฺตตฺเถรสฺสๆ สัมปท�นใน เทม”   
อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�หำสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๘. เอกจฺเจ  “เถโร  สสฺสปริป�กสมเย  อ�คนฺตฺว�  คมนสีโล;  เทวทตฺโต  อมฺห�กำ  มงฺคล�-

มงฺคเลสุ  สห�โย  อุทกมณิโก  วิย  นิจฺจำ  ปติฏฺ�ิโต,  ตสฺส  ตำ  เทม�ติ  อ�หำสุ ฯ

 เอกจฺเจ  (ชน�)  “เถโร  สสฺสปริป�กสมเย  อ�คนฺตฺว�  คมนสีโล  (โหติ);  เทวทตฺโต  อมฺห�กำ   
มงฺคล�มงฺคเลสุ  สห�โย  (หุตฺว�)  อุทกมณิโก  วิย  นิจฺจำ  ปติฏฺ�ิโต,  (มยำ)  ตสฺส  (เทวทตฺตสฺส)   
ตำ  (วตฺถำ)  เทม�ติ  อ�หำสุ ฯ

   (ชนา) อ.ชน ท.  เอกจฺเจ บ�งพวก  อาหํสุ กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “เถโร อ.พระเถระ  
สสฺสปริปากสมเย  อาคนฺตฺวา  คมนสีโล เป็นผู้ม�ในสมัยเป็นที่แก่รอบแห่งข้�วกล้�
แล้วจึงไปเป็นปกติ  (โหติ) ย่อมเป็น,  เทวทตฺโต อ.พระเทวทัต  สหาโย เป็นสห�ย  
มงฺคลามงฺคเลสุ ในง�นมงคลและมิใช่มงคล ท.  อมฺหากํ ของเร� ท.  (หุตฺวา) เป็น  
ปติฏฺิโต ดำ�รงอยู่เฉพ�ะแล้ว  นิจฺจํ เนืองนิตย์  อุทกมณิโก  วิย ร�วกะ อ.ตุ่มแห่ง
นำ้�,  (มยํ) อ.เร� ท.  เทม จะถว�ย  ตํ  (วตฺถํ) ซ่ึงผ้�น้ัน  ตสฺส  (เทวทตฺตสฺส) แก่พระ 
เทวทัตน้ัน”  อิติ ดังน้ี ฯ

 ประช�ชนบ�งพวกกล่�วว่� “พระเถระมีปกติม�ในเวล�ข้�วกล้�แก่แล้วก็ไป, พระเทว-
ทัตเป็นเพ่ือนในง�นมงคลและอวมงคลของพวกเร� ดำ�รงอยู่เป็นเนืองนิตย์ ดุจตุ่มนำ้�, 
พวกเร�จะถว�ยผ้�ผืนน้ันแก่พระเทวทัต”



๗. เรื่องพระเทวทัต (ห่มจีวรที่ไม่เหมาะสมกับตัวเอง) 259วรรค]

 เอกจฺเจ วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน อ�หำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “เถโร  
สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สสฺสปริป�กสมเย ก�ลสัตตมีใน  
อ�คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คมน-  คมนสีโล วิกติกัตต�ใน โหติ,  เทวทตฺโต  
สุทธกัตต�ใน ปติฏฺ�ิโตๆ กิตบทกัตตุว�จก  อมฺห�กำ ส�มีสัมพันธะใน มงฺคล�มงฺคเลสุๆ  
ภินน�ธ�ระใน สห�โยๆ วิกติกัตต�ใน หุตฺว�ๆ สม�นก�ลกิริย�ใน ปติฏฺ�ิโต  อุทก-
มณิโก อุปม�ลิงคัตถะ  วิยศัพท์ อุปม�โชตกะเข้�กับ อุทกมณิโก  นิจฺจำ กิริย�วิเสสนะ
ใน ปติฏฺ�ิโต,  มยำ สุทธกัตต�ใน เทมๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตสฺส วิเสสนะของ  
เทวทตฺตสฺสๆ สัมปท�นใน เทม  ตำ วิเสสนะของ วตฺถำๆ อวุตตกัมมะใน เทม”  อิติศัพท์ 
อ�ก�ระใน อ�หำสุ ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๙. สมฺพหุลิก�ย  กถ�ยปิ  “เทวทตฺตสฺส  ท�ตพฺพนฺติ  วตฺต�โร  พหุตร�  อเหสุำ ฯ

 สมฺพหุลิก�ย  (สม�น�ย)  กถ�ยปิ,  “(วตฺถำ  อมฺเหหิ)  เทวทตฺตสฺส  ท�ตพฺพนฺติ  วตฺต�โร  (ชน�)  
พหุตร�  อเหสุำ ฯ

 กถายปิ แม้คร้ันเม่ือว�จ�เป็นเคร่ืองกล่�ว  สมฺพหุลิกาย เป็นว�จ�มีม�กพร้อม   
(สมานาย) มีอยู่,  (ชนา) อ.ชน ท.  วตฺตาโร ผู้กล่�ว  อิติ ว�่  “(วตฺถํ) อ.ผ้�  (อมฺเหหิ) 
อันเร� ท.  ทาตพฺพํ ควรถว�ย  เทวทตฺตสฺส แก่พระเทวทัต”  อิติ ดังน้ี  พหุตรา เป็น
ผู้ม�กกว่�  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ

 แม้เม่ือคำ�กล่�วมีจำ�นวนม�ก, พวกชนผู้พ�กันพูดว่� “ควรถว�ยแก่พระเทวทัต” ได้มี
จำ�นวนม�กกว่�

   อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ กถ�ยๆ ลักขณะใน สม�น�ยๆ ลักขณกิริย�  สมฺพหุลิก�ย 
วิกติกัตต�ใน สม�น�ย,  “วตฺถำ วุตตกัมมะใน ท�ตพฺพำๆ กิตบทกัมมว�จก  อมฺเหหิ  
อนภิหิตกัตต�ใน ท�ตพฺพำ  เทวทตฺตสฺส สัมปท�นใน ท�ตพฺพำ”  อิติศัพท์ สรูปะใน  
วตฺต�โรๆ วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน อเหสุำๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  พหุตร� 
วิกติกัตต�ใน อเหสุำ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๐. อถ  นำ  เทวทตฺตสฺส  อทำสุ ฯ 

 อถ  นำ  (วตฺถำ  ชน�)  เทวทตฺตสฺส  อทำสุ ฯ

  อถ คร้ังน้ัน  (ชนา) อ.ชน ท.  อทํสุ ได้ถว�ยแล้ว  นํ  (วตฺถํ) ซ่ึงผ้�น้ัน  เทวทตฺตสฺส 
แก่พระเทวทัต ฯ

 ทีน้ัน พวกชนทั้งหล�ยได้พ�กันถว�ยผ้�ผืนน้ันแก่พระเทวทัต

 อถ ก�ลสัตตมี  ชน� สุทธกัตต�ใน อทำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นำ วิเสสนะของ 
วตฺถำๆ อวุตตกัมมะใน อทำสุ  เทวทตฺตสฺส สัมปท�นใน อทำสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๑. โส  ตำ  ฉินฺทิตฺว�  สิพฺพิตฺว�  รชิตฺว�  นิว�เสตฺว�  ป�รุปิตฺว�  วิจรติ ฯ 

 โส  (เทวทตฺโต)  ตำ  (วตฺถำ)  ฉินฺทิตฺว�  สิพฺพิตฺว�  รชิตฺว�  นิว�เสตฺว�  ป�รุปิตฺว�  วิจรติ ฯ

  โส  (เทวทตฺโต) อ.พระเทวทัตน้ัน  ฉินฺทิตฺวา ตัดแล้ว  ตํ  (วตฺถํ) ซ่ึงผ้�ผืนน้ัน   
สิพฺพิตฺวา เย็บแล้ว  รชิตฺวา ย้อมแล้ว  นิวาเสตฺวา นุ่งแล้ว  ปารุปิตฺวา ห่มแล้ว   
วิจรติ ย่อมเที่ยวไป ฯ

 พระเทวทัตน้ัน ตัดผ้�ผืนน้ัน เย็บ ย้อม นุ่งห่ม แล้วก็เที่ยวไป

 โส วิเสสนะของ เทวทตฺโตๆ สุทธกัตต�ใน วิจรติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตำ วิเสสนะ
ของ วตฺถำๆ อวุตตกัมมะใน ฉินฺทิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน สิพฺพิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�
ใน รชิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิว�เสตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ป�รุปิตฺว�ๆ ปุพพก�ล-
กิริย�ใน วิจรติ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๒. มนุสฺส�  ตำ  ทิสฺว�  “นยิทำ  เทวทตฺตสฺส  อนุจฺฉวิกำ;  ส�รีปุตฺตตฺเถรสฺส  อนุจฺฉวิกำ;   
เทวทตฺโต  อตฺตโน  อนนุจฺฉวิกำ  นิว�เสตฺว�  ป�รุปิตฺว�  วิจรตีติ  วทึสุ ฯ

 มนุสฺส�  ตำ  (เทวทตฺตำ)  ทิสฺว�  “น  อิทำ  (วตฺถำ)  เทวทตฺตสฺส  อนุจฺฉวิกำ  (โหติ);  (อิทำ  วตฺถำ)   
ส�รีปุตฺตตฺเถรสฺส  อนุจฺฉวิกำ  (โหติ);  เทวทตฺโต  อตฺตโน  อนนุจฺฉวิกำ  (วตฺถำ)  นิว�เสตฺว�   
ป�รุปิตฺว�  วิจรตีติ  วทึสุ ฯ

   มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (เทวทตฺตํ) ซ่ึงพระเทวทัตน้ัน  วทึสุ กล่�ว
แล้ว  อิติ ว่�  “อิทํ  (วตฺถํ) อ.ผ้�น้ี  อนุจฺฉวิกํ เป็นผ้�สมควร  เทวทตฺตสฺส แก่พระ
เทวทัต  (โหติ) ย่อมเป็น  น ห�มิได้,  (อิทํ  วตฺถํ) อ.ผ้�น้ี  อนุจฺฉวิกํ เป็นผ้�สมควร  
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส แก่พระส�รีบุตรผู้เถระ  (โหติ) ย่อมเป็น,  เทวทตฺโต อ.พระเทวทัต  
นิวาเสตฺวา นุ่งแล้ว  ปารุปิตฺวา ห่มแล้ว  (วตฺถํ) ซ่ึงผ้�  อนนุจฺฉวิกํ อันไม่สมควร  
อตฺตโน แก่ตน  วิจรติ ย่อมเที่ยวไป”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พวกคนทั้งหล�ยพ�กันพูดว่� “ผ้�ผืนน้ี ไม่สมควรแก่พระเทวทัต, ผ้�ผืนน้ี สมควรแก่
พระส�รีบุตรเถระ, พระเทวทัตนุ่งห่มผ้�ที่ไม่สมควรแก่ตนเที่ยวไป”

 มนุสฺส� สุทธกัตต�ใน วทึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตำ วิเสสนะของ เทวทตฺตำๆ อวุตต-
กัมมะใน ทิสฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วทึสุ  “อิทำ วิเสสนะของ วตฺถำๆ สุทธกัตต�ใน  
โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  เทวทตฺตสฺส สัมปท�นใน  
อนุจฺฉวิกำๆ วิกติกัตต�ใน โหติ,  อิทำ วิเสสนะของ วตฺถำๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  ส�รีปุตฺตตฺเถรสฺส สัมปท�นใน อนุจฺฉวิกำๆ วิกติกัตต�ใน โหติ,  เทวทตฺโต  
สุทธกัตต�ใน วิจรติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อตฺตโน สัมปท�นใน อนนุจฺฉวิกำๆ  
วิเสสนะของ วตฺถำๆ อวุตตกัมมะใน นิว�เสตฺว� และ ป�รุปิตฺว�  นิว�เสตฺว� ปุพพก�ล-
กิริย�ใน ป�รุปิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วิจรติ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน วทึสุ ฯ   

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๓. อเถโก  ทิส�ว�สิโก  ภิกฺขุ  ร�ชคห�  ส�วตฺถึ  คนฺตฺว�  สตฺถ�รำ  วนฺทิตฺว�  กต- 
ปฏิสนฺถ�โร  สตฺถ�ร�  ทฺวินฺนำ  อคฺคส�วก�นำ  ผ�สุวิห�รำ  ปุจฺฉิโต  อ�ทิโต  ปฏฺ��ย  
สพฺพำ  ตำ  ปวตฺตึ  อ�โรเจสิ ฯ 

 อถ  เอโก  ทิส�ว�สิโก  ภิกฺขุ  ร�ชคห�  ส�วตฺถึ  คนฺตฺว�  สตฺถ�รำ  วนฺทิตฺว�  กตปฏิสนฺถ�โร   
สตฺถ�ร�  ทฺวินฺนำ  อคฺคส�วก�นำ  ผ�สุวิห�รำ  ปุจฺฉิโต  อ�ทิโต  ปฏฺ��ย  สพฺพำ  ตำ  ปวตฺตึ  อ�โรเจสิ ฯ 

 อถ คร้ังน้ัน  ภิกฺขุ อ.ภิกษุ  ทิสาวาสิโก ผู้อยู่ในทิศโดยปกติ  เอโก รูปหน่ึง  คนฺตฺวา  
ไปแล้ว  สาวตฺถึ สู่เมืองส�วัตถี  ราชคหา จ�กเมืองร�ชคฤห์  วนฺทิตฺวา ถว�ยบังคม
แล้ว  สตฺถารํ ซ่ึงพระศ�สด�  กตปฏิสนฺถาโร ผู้มีปฏิสันถ�รอันพระศ�สด�ทรง
กระทำ�แล้ว  สตฺถารา  ปุจฺฉิโต ผู้อันพระศ�สด� ตรัสถ�มแล้ว  ผาสุวิหารํ ซ่ึงก�รอยู่
ผ�สุก  อคฺคสาวกานํ ของพระอัครส�วก ท.  ทฺวินฺนํ สอง  อาโรเจสิ กร�บทูลแล้ว  ตํ   
ปวตฺต ึซ่ึงคว�มเป็นไปน้ัน  สพฺพ ํทั้งปวง  ปฏฺาย จำ�เดิม  อาทิโต แต่ต้น ฯ

 ทีน้ัน ภิกษุผู้อยู่ต่�งทิศรูปหน่ึง ม�เมืองส�วัตถีจ�กเมืองร�ชคฤห์ ถว�ยบังคมพระ
ศ�สด� มีปฏิสันถ�รที่พระองค์ทรงกระทำ�แล้ว พระศ�สด�ทรงตรัสถ�มถึงก�รอยู่
ผ�สุกของพระอัครส�วกทั้งสองรูป ก็กร�บทูลเร่ืองร�วน้ันทั้งหมดต้ังแต่ต้น

 อถ ก�ลสัตตมี  เอโก ก็ดี  ทิส�ว�สิโก ก็ดี วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตต�ใน  
อ�โรเจสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ร�ชคห� อป�ท�นใน คนฺตฺว�  ส�วตฺถึ สัมป�ปุณีย-
กัมมะใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพกก�ลกิริย�ใน วนฺทิตฺว�  สตฺถ�รำ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺว�ๆ 
ปุพพก�ลกิริย�ใน กต-  กตปฏิสนฺถ�โร วิเสสนะของ ภิกฺขุ  สตฺถ�ร� อนภิหิตกัตต�
ใน ปุจฺฉิโต  ทฺวินฺนำ วิเสสนะของ อคฺคส�วก�นำๆ ส�มีสัมพันธะใน ผ�สุวิห�รำๆ อวุตต- 
กัมมะใน ปุจฺฉิโตๆ วิเสสนะของ ภิกฺขุ  อ�ทิโต อป�ท�นใน ปฏฺ��ยๆ กิริย�วิเสสนะ 
ใน อ�โรเจสิ  สพฺพำ ก็ดี  ตำ ก็ดี วิเสสนะของ ปวตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน อ�โรเจสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๔. สตฺถ�  “น  โข  ภิกฺขุ  อิท�เนว  โส  อตฺตโน  อนนุจฺฉิวกำ  วตฺถำ  ธ�เรติ,  ปุพฺเพปิ   

ธ�เรสิเยว�ติ  วตฺว�  อตีตำ  อ�หริ ฯ

 สตฺถ�  “น  โข  ภิกฺขุ  อิท�นิ  เอว  โส  (เทวทตฺโต)  อตฺตโน  อนนุจฺฉิวกำ  วตฺถำ  ธ�เรติ,  ปุพฺเพปิ  
(โส  เทวทตฺโต)  ธ�เรสิ  เอว”  อิติ  วตฺว�  อตีตำ  (วตฺถุำ)  อ�หริ ฯ



๗. เรื่องพระเทวทัต (ห่มจีวรที่ไม่เหมาะสมกับตัวเอง) 263วรรค]

 สตฺถา อ.พระศ�สด�  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “ภิกฺขุ ดูก่อนภิกษุ  โส  (เทวทตฺโต) 
อ.พระเทวทัตน้ัน  ธาเรติ ย่อมทรงไว้  วตฺถํ ซ่ึงผ้�  อนนุจฺฉวิกํ อันไม่สมควร  อตฺตโน  
แก่ตน  อิทานิ  เอว ในก�ลน้ีน่ันเทียว  น  โข ห�มิได้แล,  ปุพฺเพป ิแม้ในก�ลก่อน   
(โส  เทวทตฺโต) อ.พระเทวทัตน้ัน  ธาเรสิ  เอว ทรงไว้แล้วน่ันเทียว”  อิติ ดังน้ี  อาหริ 
ทรงนำ�ม�แล้ว  (วตฺถํุ) ซ่ึงเร่ือง  อตีตํ อันเป็นไปล่วงแล้ว  อิติ ว่� ...

 พระศ�สด�ตรัสว่� “ภิกษุ พระเทวทัตน้ันทรงผ้�ที่ไม่เหม�ะสมกับตัวเอง ในบัดน้ี
เท่�น้ัน ก็ห�มิได้, แม้แต่ในก�ลก่อน พระเทวทัต ก็ได้ทรงไว้น่ันแหละ” จึงทรงนำ�เร่ือง
ร�วในอดีตม�เล่�ว่�...

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อ�หริๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภิกฺขุ อ�ลปนะ  โส วิเสสนะของ 
เทวทตฺโตๆ สุทธกัตต�ใน ธ�เรติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  โข
ศัพท์ วจน�ลังก�ระ  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ อิท�นิๆ ก�ลสัตตมีใน ธ�เรติ  อตฺตโน 
สัมปท�นใน อนนุจฺฉวิกำๆ วิเสสนะของ วตฺถำๆ อวุตตกัมมะใน ธ�เรติ,  โส วิเสสนะของ 
เทวทตฺโตๆ สุทธกัตต�ใน ธ�เรสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ 
ปุพฺเพๆ ก�ลสัตตมีใน ธ�เรสิ  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ธ�เรสิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน 
วตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�หริ  อตีตำ วิเสสนะของ วตฺถุำๆ อวุตตกัมมะใน อ�หริ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๕. อตีเต  พ�ร�ณสิยำ  พฺรหฺมทตฺเต  รชฺชำ  ก�เรนฺเต,  พ�ร�ณสีว�สี  เอโก  หตฺถิม�รโก  

หตฺถึ  ม�เรตฺว�  ทนฺเต  จ  ตเจ  จ  อนฺต�นิ  จ  ฆนมำส�ฺจ  อ�หริตฺว�  วิกฺกีณนฺโต   
ชีวิตำ  กปฺเปสิ ฯ

 อตีเต  พ�ร�ณสิยำ  พฺรหฺมทตฺเต  (ปุคฺคลำ)  รชฺชำ  ก�เรนฺเต,  พ�ร�ณสีว�สี  เอโก  หตฺถิม�รโก  หตฺถึ  
ม�เรตฺว�  ทนฺเต  จ  ตเจ  จ  อนฺต�นิ  จ  ฆนมำส�ฺจ  อ�หริตฺว�  วิกฺกีณนฺโต  ชีวิตำ  กปฺเปสิ ฯ

   อตีเต ในก�ลอันเป็นไปล่วงแล้ว  พฺรหฺมทตฺเต คร้ันเม่ือพระเจ้�พรหมทัต  (ปุคฺคลํ) 
ทรงยังบุคคล  กาเรนฺเต ให้กระทำ�อยู่  รชฺช ํซ่ึงคว�มเป็นแห่งพระร�ช�  พาราณสิยํ 
ในเมืองพ�ร�ณสี,  หตฺถิมารโก อ.บุคคลผู้ยังช้�งให้ต�ย  เอโก คนหน่ึง  พาราณสี
วาสี ผู้อยู่ในเมืองพ�ร�ณสีโดยปกติ  หตฺถึ ยังช้�ง  มาเรตฺวา ให้ต�ยแล้ว  อาหริตฺวา 
นำ�ม�แล้ว  ทนฺเต  จ ซ่ึงง� ท. ด้วย  ตเจ  จ ซ่ึงหนัง ท. ด้วย  อนฺตานิ  จ ซ่ึงใส้ใหญ่ 
ท. ด้วย  ฆนมํสํ  จ ซ่ึงเน้ือลำ่�ด้วย  วิกฺกีณนฺโต ข�ยอยู่  กปฺเปส ิสำ�เร็จแล้ว  ชีวิต ํซ่ึง
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ชีวิต ฯ

 ในอดีตก�ล เม่ือพระเจ้�พรหมทัตทรงครองร�ชย์อยู่ที่เมืองพ�ร�ณสี มีน�ยพร�นช้�ง
คนหน่ึงช�วเมืองพ�ร�ณสี ฆ่�ช้�ง แล้วนำ�ง� หนัง ไส้ใหญ่ และเน้ือลำ่�ไปข�ย เล้ียง
ชีวิต 

 อตีเต ก�ลสัตตมีใน กปฺเปสิ  พฺรหฺมทตฺเต ลักขณะใน ก�เรนฺเตๆ ลักขณกิริย�   
พ�ร�ณสิยำ วิสย�ธ�ระใน ก�เรนฺเต  ปุคฺคลำ ก�ริตกัมมะใน ก�เรนฺเต  รชฺชำ อวุตตกัมมะ 
ใน ก�เรนฺเต,  พ�ร�ณสีว�สี ก็ดี  เอโก ก็ดี วิเสสนะของ หตฺถิม�รโกๆ สุทธกัตต�ใน 
กปฺเปสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  หตฺถึ ก�ริตกัมมะใน ม�เรตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน 
อ�หริตฺว�  ทนฺเต ก็ดี  ตเจ ก็ดี  อนฺต�นิ ก็ดี  ฆนมำสำ ก็ดี อวุตตกัมมะใน อ�หริตฺว�   
จ สี่ศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ ทนฺเต  ตเจ  อนฺต�นิ และฆนมำสำ  อ�หริตฺว� ปุพพก�ล-
กิริย�ใน วิกฺกีณนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ หตฺถิม�รโก  ชีวิตำ อวุตตกัมมะใน กปฺเปสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๖. อเถกสฺมึ  อร�ฺเ�  อเนกสหสฺส�  หตฺถี  โคจรำ  คเหตฺว�  คจฺฉนฺต�  ปจฺเจกพุทฺเธ   

ทิสฺว�  ตโต  ปฏฺ��ย  คจฺฉม�น�  คมน�คมนก�เล  ชนฺนุเกหิ  นิปติตฺว�  วนฺทิตฺว�   
ปกฺกมนฺติ ฯ 

 อถ  เอกสฺมึ  อร�ฺเ�  อเนกสหสฺส�  หตฺถี  โคจรำ  คเหตฺว�  คจฺฉนฺต�  ปจฺเจกพุทฺเธ  ทิสฺว�  ตโต  
(ก�ลโต)  ปฏฺ��ย  คจฺฉม�น�  คมน�คมนก�เล  ชนฺนุเกหิ  นิปติตฺว�  วนฺทิตฺว�  ปกฺกมนฺติ ฯ

  อถ คร้ังน้ัน  หตฺถี อ.ช้�ง ท.  อเนกสหสฺสา ตัวมีพันมิใช่หน่ึง  อรญฺเญ ในป่�  เอกสฺมึ 
แห่งหน่ึง  คเหตฺวา ถือเอ�แล้ว  โคจรํ ซ่ึงที่เป็นที่ห�กิน  คจฺฉนฺตา ไปอยู่  ทิสฺวา เห็น
แล้ว  ปจฺเจกพุทฺเธ ซ่ึงพระปัจเจกพุทธเจ้� ท.  คจฺฉมานา เม่ือไป  ปฏฺาย จำ�เดิม  
ตโต  (กาลโต) แต่ก�ลน้ัน  นิปติตฺวา หมอบแล้ว  ชนฺนุเกหิ ด้วยเข่� ท.  วนฺทิตฺวา 
จบแล้ว  คมนาคมนกาเล ในก�ลเป็นที่ไปและเป็นที่ม�  ปกฺกมนฺต ิย่อมหลีกไป ฯ

 คร้ังน้ัน ช้�งหล�ยพันตัวในป่�แห่งหน่ึง ถือเอ�ที่โคจร ไปอยู่ เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้�
ทั้งหล�ย จำ�เดิมแต่ก�ลน้ัน เม่ือไป หมอบด้วยเข่�ทั้งหล�ย จบแล้วในก�ลเป็นที่ไปและ
ม� แล้วจึงหลีกไป



๗. เรื่องพระเทวทัต (ห่มจีวรที่ไม่เหมาะสมกับตัวเอง) 265วรรค]

 อถ ก�ลสัตตมี  อเนกสหสฺส� วิเสสนะของ หตฺถีๆ สุทธกัตต�ใน ปกฺกมนฺติๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  เอกสฺมึ วิเสสนะของ อร�ฺเ�ๆ วิสย�ธ�ระใน หตฺถี  โคจรำ อวุตตกัมมะ
ใน คเหตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิิริย�ใน คจฺฉนฺต�ๆ อัพภันตรกิริย�ของ หตฺถี  ปจฺเจกพุทฺเธ 
อวุตตกัมมะใน ทิสฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คจฺฉม�น�  ตโต วิเสสนะของ ก�ลโตๆ  
อป�ท�นใน ปฏฺ��ยๆ กิริย�วิเสสนะใน คจฺฉม�น�ๆ อัพภันตรกิริย�ของ หตฺถี   
คมน�คมนก�เล ก�ลสัตตมีใน นิปติตฺว�  ชนฺนุเกหิ กรณะใน นิปติตฺว�ๆ ปุพพก�ล-
กิริย�ใน วนฺทิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปกฺกมนฺติ ฯ    

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๗. เอกทิวสำ  หตฺถิม�รโก  ตำ  กิริยำ  ทิสฺว�  “อหำ  อิเม  กิจฺเฉน  ม�เรมิ,  อิเม  จ   

คมน�คมนก�เล  ปจฺเจกพุทฺเธ  วนฺทนฺติ,  กินฺนุ  โข  ทิสฺว�  วนฺทนฺตีติ  จินฺเตนฺโต   
“ก�ส�วนฺติ  สลฺลกฺเขตฺว�  “มย�ปิ  อิท�นิ  ก�ส�วำ  ลทฺธุำ  วฏฺฏตีติ  จินฺเตตฺว�   เอกสฺส   
ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ช�ตสฺสรำ  โอรุยฺห  นห�ยนฺตสฺส  ตีเร  �ปิเตสุ  ก�ส�เวสุ  จีวรำ   
เถเนตฺว�  เตสำ  หตฺถีนำ  คมน�คมนมคฺเค  สตฺตึ  คเหตฺว�  สสีสำ  ป�รุปิตฺว�  นิสีทติ ฯ 

 เอกทิวสำ  หตฺถิม�รโก  ตำ  กิริยำ  ทิสฺว�  “อหำ  อิเม  (หตฺถี)  กิจฺเฉน  ม�เรมิ,  อิเม  จ    (หตฺถี)   
คมน�คมนก�เล  ปจฺเจกพุทฺเธ  วนฺทนฺติ,  (อิเม  หตฺถี)  กินฺนุ  โข  ทิสฺว�  วนฺทนฺตีติ  จินฺเตนฺโต   
“(อิเม  หตฺถี)  ก�ส�วำ  (ทิสฺว�  วนฺทนฺติ)”  อิติ  สลฺลกฺเขตฺว�  “มย�ปิ  อิท�นิ  ก�ส�วำ  ลทฺธุำ   
วฏฺฏตีติ  จินฺเตตฺว�  เอกสฺส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ช�ตสฺสรำ  โอรุยฺห  นห�ยนฺตสฺส  ตีเร  �ปิเตสุ   
ก�ส�เวสุ  จีวรำ  เถเนตฺว�  เตสำ  หตฺถีนำ  คมน�คมนมคฺเค  สตฺตึ  คเหตฺว�  สสีสำ  (องฺคำ)   
ป�รุปิตฺว�  นิสีทติ ฯ  

  เอกทิวสํ ในวันหน่ึง  หตฺถิมารโก อ.บุคคลผู้ยังช้�งให้ต�ย  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  กิริยํ 
ซ่ึงกิริย�น้ัน  จินฺเตนฺโต คิดอยู่  อิติ ว่�  “อหํ อ.เร�  อิเม  (หตฺถี) ยังช้�ง ท. เหล่�น้ี  
มาเรมิ ย่อมให้ต�ย  กิจฺเฉน โดยย�กลำ�บ�ก,  จ อน่ึง  อิเม  (หตฺถี) อ.ช้�ง ท. เหล่�
น้ี  วนฺทนฺติ ย่อมจบ  ปจฺเจกพุทฺเธ ซ่ึงพระปัจเจกพุทธเจ้� ท.  คมนาคมนกาเล ใน
ก�ลเป็นที่ไปและเป็นที่ม�,  (อิเม  หตฺถี) อ.ช้�ง ท. เหล่�น้ี  ทิสฺวา เห็นแล้ว  กึ  นุ  โข 
ซ่ึงอะไรหนอแล  วนฺทนฺติ ย่อมจบ”  อิติ ดังน้ี  สลฺลกฺเขตฺวา กำ�หนดแล้ว  อิติ ว่�  
“(อิเม  หตฺถี) อ.ช้�ง ท. เหล่�น้ี  (ทิสฺวา) เห็นแล้ว  กาสาวํ ซ่ึงผ้�ก�ส�วะ  (วนฺทนฺติ)  
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ย่อมจบ”  อิติ ดังน้ี  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่�  “มยาปิ  อิทานิ  กาสาวํ  ลทฺธํุ 
อ.อัน- แม้อันเร� ได้ ซ่ึงผ้�ก�ส�วะ ในก�ลน้ี  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังน้ี  เถเนตฺวา 
ขโมยแล้ว  เอกสฺส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ชาตสฺสรํ  โอรุยฺห  นหายนฺตสฺส  ตีเร  ปิเตสุ   
กาสาเวสุ  จีวรํ ซ่ึง- ในผ้�ก�ส�วะ ท. อัน- อันพระปัจเจกพุทธเจ้� รูปหน่ึง ผู้ลงแล้ว สู่
สระอันเกิดแล้ว สรงอยู่ ว�งไว้แล้ว ที่ฝ่ังหน�- จีวร  คเหตฺวา ถือเอ�แล้ว  สตฺต ึซ่ึงหอก   
ปารุปิตฺวา  นิสีทติ ย่อมน่ังคลุมแล้ว  (องฺคํ) ซ่ึงอวัยวะ  สสีส ํอันเป็นไปกับด้วยศีรษะ  
คมนาคมนมคฺเค ในหนท�งเป็นที่ไปและเป็นที่ม�  เตสํ  หตฺถีนํ แห่งช้�ง ท. เหล่�
น้ัน ฯ 

 วันหน่ึง น�ยพร�นช้�งเห็นกิริย�น้ัน คิดอยู่ว่� “เร�ฆ่�ช้�งเหล่�น้ีโดยย�กลำ�บ�ก, อน่ึง 
ช้�งเหล่�น้ี ย่อมจบพระปัจเจกพุทธเจ้�ทั้งหล�ยในเวล�ทั้งไปและม�, ช้�งเหล่�น้ีเห็น
อะไรหนอ จึงจบ” กำ�หนดว่� “เห็นจีวร” จึงคิดว่� “แม้เร�ได้ผ้�ก�สวะในบัดน้ี ย่อมควร” 
ดังน้ีแล้ว จึงขโมยจีวรในบรรด�ผ้�ก�ส�วะทั้งหล�ยที่พระปัจเจกพุทธเจ้�รูปหน่ึงผู้ลง
สระธรรมช�ติแล้วสรงนำ้�อยู่ ว�งไว้ที่ฝ่ัง ถือเอ�หอก น่ังคลุมอวัยวะพร้อมศีรษะในท�ง
เป็นที่ไปและม�ของช้�งเหล่�น้ัน 

 เอกทิวสำ ทุติย�ก�ลสัตตมีใน นิสีทติ  หตฺถิม�รโก สุทธกัตต�ใน นิสีทติๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  ตำ วิเสสนะของ กิริยำๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน จินฺเตนฺโต   
“อหำ เหตุกัตต�ใน ม�เรมิๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  อิเม วิเสสนะของ หตฺถีๆ  
ก�ริตกัมมะใน ม�เรมิ  กิจฺเฉน ตติย�วิเสสนะใน ม�เรมิ,  จศัพท์ สัมปิณฑนัตถะ  อิเม 
วิเสสนะของ หตฺถีๆ สุทธกัตต�ใน วนฺทนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  คมน�คมนก�เล 
ก�ลสัตตมีใน วนฺทนฺติ  ปจฺเจกพุทฺเธ อวุตตกัมมะใน วนฺทนฺติ,  อิเม วิเสสนะของ หตฺถีๆ 
สุทธกัตต�ใน วนฺทนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กึ อวุตตกัมมะใน ทิสฺว�  นุศัพท์  
สังกัปปัตถะ  โขศัพท์ วจน�ลังก�ระ  ทิสฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน วนฺทนฺติ”  อิติศัพท์  
อ�ก�ระใน จินฺเตนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ หตฺถิม�รโก  “อิเม วิเสสนะของ หตฺถีๆ 
สุทธกัตต�ใน วนฺทนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ก�ส�วำ อวุตตกัมมะใน ทิสฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน วนฺทนฺติ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน สลฺลกฺเขตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
จินฺเตตฺว�  “ลทฺธุำ ตุมัตถกัตต�ใน วฏฺฏติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ 
เข้�กับ มย�ๆ อนภิหิตกัตต�ใน ลทฺธุำ  อิท�นิ ก�ลสัตตมีใน ลทฺธุำ  ก�ส�วำ อวุตตกัมมะ 
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ใน ลทฺธุำ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน เถเนตฺว�  เอกสฺส  
วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺธสฺสๆ ฉัฏฐีอนภิหิตกัตต�ใน �ปิเตสุ  ช�ตสฺสรำ สัมป�ปุณีย- 
กัมมะใน โอรุยฺหๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นห�ยนฺตสฺสๆ วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺธสฺส   
ตีเร วิสย�ธ�ระใน �ปิเตสุๆ วิเสสนะของ ก�ส�เวสุๆ นิทธ�รณะใน จีวรำๆ นิทธ�รณียะ
และอวุตตกัมมะใน เถเนตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คเหตฺว�  เตสำ วิเสสนะของ หตฺถีนำๆ  
ส�มีสัมพันธะใน คมน�คมนมคฺเคๆ วิสย�ธ�ระใน นิสีทติ  สตฺตึ อวุตตกัมมะใน  
คเหตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ป�รุปิตฺว�  สสีสำ วิเสสนะของ องฺคำ อวุตตกัมมะใน  
ป�รุปิตฺว�ๆ สม�นก�ลกิริย�ใน นิสีทติ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๘. หตฺถี  ตำ  ทิสฺว�  “ปจฺเจกพุทฺโธติ  ส�ฺ��ย  วนฺทิตฺว�  ปกฺกมนฺติ ฯ

 หตฺถี  ตำ  (หตฺถิม�รกำ)  ทิสฺว�  “ปจฺเจกพุทฺโธติ  ส�ฺ��ย  วนฺทิตฺว�  ปกฺกมนฺติ ฯ

   หตฺถี อ.ช้�ง ท.  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (หตฺถิมารกํ) ซ่ึงบุคคลผู้ยังช้�งให้ต�ยน้ัน   
วนฺทิตฺวา จบแล้ว  สญฺญาย ด้วยคว�มสำ�คัญ  อิติ ว่�  “ปจฺเจกพุทฺโธ อ.พระปัจเจก-
พุทธเจ้�”  อิติ ดังน้ี  ปกฺกมนฺต ิย่อมหลีกไป ฯ

 ช้�งทั้งหล�ยพอเห็นน�ยพร�นช้�งน้ัน ก็จบด้วยคว�มสำ�คัญว่� “พระปัจเจกพุทธเจ้�” 
แล้วก็พ�กันหลีกไป

 หตฺถี สุทธกัตต�ใน ปกฺกมนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตำ วิเสสนะของ หตฺถิม�รกำๆ 
อวุตตกัมมะใน ทิสฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วนฺทิตฺว�  “ปจฺเจกพุทฺโธ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ 
สรูปะใน ส�ฺ��ยๆ กรณะใน วนฺทิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปกฺกมนฺติ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๙. โส  เตสำ  สพฺพปจฺฉโต  คจฺฉนฺตำ  สตฺติย�  ปหริตฺว�  ม�เรตฺว�  ทนฺต�ทีนิ  คเหตฺว�   
เสสำ  ภูมิยำ  นิขนิตฺว�  คจฺฉติ ฯ

 โส  (หตฺถิม�รโก)  เตสำ  (หตฺถีนำ)  สพฺพปจฺฉโต  คจฺฉนฺตำ  (หตฺถึ)  สตฺติย�  ปหริตฺว�  (ตำ  หตฺถึ)  
ม�เรตฺว�  ทนฺต�ทีนิ  (องฺค�นิ)  คเหตฺว�  เสสำ  (องฺคำ)  ภูมิยำ  นิขนิตฺว�  คจฺฉติ ฯ

   โส  (หตฺถิมารโก) อ.บุคคลผู้ยังช้�งให้ต�ยน้ัน  ปหริตฺวา ประห�รแล้ว  (หตฺถึ) ซ่ึงช้�ง  
คจฺฉนฺตํ ตัวไปอยู่  สพฺพปจฺฉโต ข้�งหลังแห่งช้�งทั้งปวง  เตสํ  (หตฺถีนํ) แห่งช้�ง ท. 
เหล่�น้ัน  สตฺติยา ด้วยหอก  (ตํ  หตฺถึ) ยังช้�งน้ัน  มาเรตฺวา ให้ต�ยแล้ว  คเหตฺวา 
ถือเอ�แล้ว  (องฺคานิ) ซ่ึงอวัยวะ ท.  ทนฺตาทีนิ มีง� เป็นต้น  นิขนิตฺวา ฝังแล้ว  เสสํ  
(องฺคํ) ซ่ึงอวัยวะ ที่เหลือ  ภูมิย ํในแผ่นดิน  คจฺฉติ ย่อมไป ฯ

 น�ยพร�นช้�งนั้นใช้หอกประห�รช้�งตัวที่กำ�ลังเดินไปข้�งหลังสุดแห่งช้�งเหล่�นั้นให้
ต�ย แล้วถือเอ�อวัยวะมีง� เป็นต้น ฝังอวัยวะที่เหลือในแผ่นดิน แล้วก็ไป 

 โส วิเสสนะของ หตฺถิม�รโกๆ สุทธกัตตต�ใน คจฺฉติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เตสำ  
วิเสสนะของ หตฺถีนำๆ ส�มีสัมพันธะใน สพฺพปจฺฉโตๆ ตติย�วิเสสนะใน คจฺฉนฺตำๆ  
วิเสสนะของ หตฺถึๆ อวุตตกัมมะใน ปหริตฺว�  สตฺติย� กรณะใน ปหริตฺว�ๆ ปุพพก�ล-
กิริย�ใน ม�เรตฺว�  ตำ วิเสสนะของ หตฺถึๆ ก�ริตกัมมะใน ม�เรตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน 
คเหตฺว�  ทนฺต�ทีนิ วิเสสนะของ องฺค�นิๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�
ใน นิขนิตฺว�  เสสำ วิเสสนะของ องฺคำๆ อวุตตกัมมะใน นิขนิตฺว�  ภูมิยำ วิสย�ธ�ระใน  
นิขนิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คจฺฉติ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๐. อปรภ�เค  โพธิสตฺโต  หตฺถิโยนิยำ  ปฏิสนฺธึ  คเหตฺว�  หตฺถิเชฏฺ�โก  ยูถปติ  อโหสิ ฯ  

 อปรภาเค ในก�ลอันเป็นส่วนอื่นอีก  โพธิสตฺโต อ.พระโพธิสัตว์  คเหตฺวา ถือเอ�
แล้ว  ปฏิสนฺธึ ซ่ึงปฏิสนธิ  หตฺถิโยนิยํ ในกำ�เนิดแห่งช้�ง  หตฺถิเชฏฺโก เป็นช้�ง
เชือกเจริญที่สุด  ยูถปติ เป็นช้�งจ่�โขลง  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 ในก�ลต่อม� พระโพธิสัตว์ ถือปฏิสนธิในกำ�เนิดช้�ง เป็นหัวหน้�ช้�ง เป็นช้�งจ่�โขลง
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 อปรภาเค กาลสตัตมใีน อโหส ิ โพธสิตฺโต สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
หตฺถโิยนิยำ วสิยาธาะรใน คเหตฺวา  ปฏสินธ ึอวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิา
ใน อโหส ิ หตฺถเิชฏฺ�โก กด็ ี ยถูปต ิกด็ ีวกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๓๑. ตท�ปิ  โส  ตเถว  กโรติ ฯ 

 ตท�ปิ  โส  (หตฺถิม�รโก)  ตเถว  กโรติ ฯ

 ตทาปิ แม้ในก�ลน้ัน  โส  (หตฺถิมารโก) อ.บุคคลผู้ยังช้�งให้ต�ยน้ัน  กโรติ ย่อมกระทำ�  
ตถา  เอว เหมือนอย่�งน้ันน่ันเทียว ฯ

 ในคร�วน้ัน น�ยพร�นช้�ง ย่อมกระทำ�เหมือนอย่�งน้ันน่ันแหละ

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ ตท�ๆ ก�ลสัตตมีใน กโรติ  โส วิเสสนะของ หตฺถิม�รโกๆ 
สุทธกัตต�ใน กโรติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ตถ�ๆ กิริย�-
วิเสสนะใน กโรติ ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๒. มห�ปุริโส  อตฺตโน  ปริส�ย  ปริห�นึ  �ตฺว�  “กุหึ  อิเม  หตฺถี  คต�  มนฺท�  ช�ต�ติ   

ปุจฺฉิตฺว�,  “น  ช�น�ม  ส�มีติ  วุตฺเต,  “กุหึ  คจฺฉนฺต�  มำ  อน�ปุจฺฉ�  น  คมิสฺสนฺติ,  
ปริปนฺเถน  ภวิตพฺพนฺติ  จินฺเตตฺว�   “เอกสฺมึ  ��เน  ก�ส�วำ  ป�รุปิตฺว�  นิสินฺนสฺส   
สนฺติก�  ปริปนฺเถน  ภวิตพฺพนฺติ  ปริสงฺกิตฺว�  ตำ  ปริคฺคณฺหิตุำ  สพฺเพ  หตฺถี  ปุรโต   
เปเสตฺว�  สยำ  ปจฺฉโต  วิลมฺพม�โน  อ�คจฺฉติ ฯ

 มห�ปุริโส  อตฺตโน  ปริส�ย  ปริห�นึ  �ตฺว�  “กุหึ  (��เน)  อิเม  หตฺถี  คต�  มนฺท�  ช�ต�ติ  
ปุจฺฉิตฺว�,  “(มยำ)  น  ช�น�ม  ส�มีติ  (วจเน  เตหิ  หตฺถีหิ)  วุตฺเต,  “(อิเม  หตฺถี)  กุหึ  (��เน)  
คจฺฉนฺต�  มำ  อน�ปุจฺฉ�  น  คมิสฺสนฺติ,  ปริปนฺเถน  ภวิตพฺพนฺติ  จินฺเตตฺว�   “เอกสฺมึ  ��เน   
ก�ส�วำ  ป�รุปิตฺว�  นิสินฺนสฺส  (ปุริสสฺส)  สนฺติก�  ปริปนฺเถน  ภวิตพฺพนฺติ  ปริสงฺกิตฺว�  ตำ  (ปุริสำ)  
ปริคฺคณฺหิตุำ  สพฺเพ  หตฺถี  ปุรโต  เปเสตฺว�  สยำ  ปจฺฉโต  วิลมฺพม�โน  อ�คจฺฉติ ฯ 

 มหาปุริโส อ.มห�บุุรุษ  ญตฺวา รู้แล้ว  ปริหานึ ซ่ึงคว�มเสื่อมรอบ  ปริสาย แห่ง
บริษัท  อตฺตโน ของตน  ปุจฺฉิตฺวา ถ�มแล้ว  อิติ ว่�  “อิเม  หตฺถี อ.ช้�ง ท. เหล่�น้ี  
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คตา ไปแล้ว  กุหึ  (าเน) ในที่ไหน  มนฺทา เป็นผู้น้อย  ชาตา เกิดแล้ว”  อิติ ดังน้ี,  
(วจเน) คร้ันเม่ือคำ�  อิติ ว่�  “สามิ ข้�แต่น�ย  (มยํ) อ.เร� ท.  น  ชานาม ย่อมไม่รู้”  
อิติ ดังน้ี  (เตหิ  หตฺถีหิ) อันช้�ง ท. เหล่�น้ัน  วุตฺเต กล่�วแล้ว,  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  
อิติ ว่�  “(อิเม  หตฺถี) อ.ช้�ง ท. เหล่�น้ี  คจฺฉนฺตา เม่ือไป  กุหึ  (าเน) ในที่ไหนๆ   
อนาปุจฺฉา ไม่บอกล�แล้ว  ม ํซ่ึงเร�  น  คมิสฺสนฺต ิจักไม่ไป,  ปริปนฺเถน อันอันตร�ย
เป็นเคร่ืองเบียดเบียนรอบ  ภวิตพฺพ ํพึงมี”  อิติ ดังน้ี  ปริสงฺกิตฺวา ระแวงแล้ว  อิติ ว่�  
“ปริปนฺเถน อันอันตร�ยเป็นเคร่ืองเบียดเบียนรอบ  ภวิตพฺพ ํพึงมี  สนฺติกา จ�กสำ�นัก  
(ปุริสสฺส) ของบุรุษ  กาสาวํ  ปารุปิตฺวา  นิสินฺนสฺส ผู้น่ังคลุมแล้ว ซ่ึงผ้�ก�ส�วะ   
เอกสฺมึ  าเน ในที่แห่งหน่ึง”  อิติ ดังน้ี  เปเสตฺวา ส่งไปแล้ว  หตฺถี ซ่ึงช้�ง ท.   
สพฺเพ ทั้งปวง  ปุรโต ในที่ข้�งหน้�  วิลมฺพมาโน ล้�อยู่  ปจฺฉโต ในที่ข้�งหลัง  สย ํ
ด้วยตนเอง  อาคจฺฉติ ย่อมม�  ปริคฺคณฺหิตุํ เพ่ืออันกำ�หนดจับ  ตํ  (ปุริสํ) ซ่ึงบุุรุษ
น้ัน ฯ

 มห�บุรุษรู้คว�มเสื่อมไปแห่งบริษัทของตนเอง ก็ถ�มว่� “ช้�งพวกน้ีไปที่ไหน จึงมี
จำ�นวนน้อยลง” เม่ือพวกช้�งกล่�วว่� “พวกเร�ไม่รู้ น�ยท่�น”, จึงคิดว่� “ช้�งพวกน้ี
เม่ือจะไปในที่ไหนๆ ไม่บอกล�เร�ก่อน จะไม่ไป, น่�จะมีอันตร�ยเบียดเบียน” ระแวง
ว่� “น่�จะมีอันตร�ยจ�กบุรุษผู้น่ังคลุมผ้�ก�ส�วะในที่แห่งหน่ึง” จึงส่งพวกช้�งทั้งหมด
ไปข้�งหน้� ตนเองม�ห้อยท้�ย เพ่ือจะกำ�หนดจับบุรุษน้ัน

 มห�ปุริโส สุทธกัตต�ใน อ�คจฺฉติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อตฺตโน ส�มีสัมพันธะ
ใน ปริส�ยๆ ส�มีสัมพันธะใน ปริห�นึๆ อวุตตกัมมะใน �ตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
ปุจฺฉิตฺว�  “อิเม วิเสสนะของ หตฺถีๆ สุทธกัตต�ใน ช�ต�ๆ กิตบทกัตตุว�จก  กุหึ  
วิเสสนะของ   ��เนๆ วิสย�ธ�ระใน คต�ๆ วิเสสนะของ หตฺถี  มนฺท� วิกติกัตต�ใน 
ช�ต�”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน ปุจฺฉิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน จินฺเตตฺว�  “ส�มิ อ�ลปนะ  
มยำ สุทธกัตต�ใน ช�น�มๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ช�น�ม”  อิติ
ศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริย�  เตหิ วิเสสนะของ หตฺถีหิๆ  
อนภิหิตกัตต�ใน วุตฺเต,  “อิเม วิเสสนะของ หตฺถีๆ สุทธกัตต�ใน คมิสฺสนฺติๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  กุหึ วิเสสนะของ ��เนๆ วิสย�ธ�ระใน คจฺฉนฺต�ๆ อัพภันตรกิริย�ของ 
หตฺถี  มำ อวุตตกัมมะใน อน�ปุจฺฉ�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คมิสฺสนฺติ  นศัพท์ ปฏิเสธะ 
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ใน คมิสฺสนฺติ,  ปริปนฺเถน อนภิหิตกัตต�ใน ภวิตพฺพำๆ กิตบทภ�วว�จก”  อิติศัพท์  
อ�ก�ระใน จินฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปริสงฺกิตฺว�  “ปริปนฺเถน อนภิหิตกัตต�
ใน ภวิตพฺพำๆ กิตบทภ�วว�จก  เอกสฺมึ วิเสสนะของ ��เนๆ วิสย�ธ�ระใน นิสินฺนสฺส   
ก�ส�วำ อวุตตกัมมะใน ป�รุปิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิสินฺนสฺสๆ วิเสสนะของ  
ปุริสสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน สนฺติก�ๆ อป�ท�นใน ภวิตพฺพำ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน  
ปริสงฺกิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน เปเสตฺว�  ตำ วิเสสนะของ ปุริสำๆ อวุตตกัมมะใน  
ปริคฺคณฺหิตุำๆ ตุมัตถสัมปท�นใน อ�คจฺฉติ  สพฺเพ วิเสสนะของ หตฺถีๆ อวุตตกัมมะใน 
เปเสตฺว�  ปุรโต อ�ธ�ระใน เปเสตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วิลมฺพม�โน  สยำ กรณะใน  
วิลมฺพม�โน  ปจฺฉโต อ�ธ�ระใน วิลมฺพม�โนๆ อัพภันตรกิริย�ของ มห�ปุริโส ฯ     

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๓. โส  เสสหตฺถีสุ  วนฺทิตฺว�  คเตสุ,  มห�ปุริสำ  อ�คจฺฉนฺตำ  ทิสฺว�  จีวรำ  สำหริตฺว�  สตฺตึ  

วิสฺสชฺชิ ฯ 

 โส  (หตฺถิม�รโก),  เสสหตฺถีสุ  วนฺทิตฺว�  คเตสุ,  มห�ปุริสำ  อ�คจฺฉนฺตำ  ทิสฺว�  จีวรำ  สำหริตฺว�   
สตฺตึ  วิสฺสชฺชิ ฯ

 โส  (หตฺถิมารโก) อ.บุคคลผู้ยังช้�งให้ต�ยน้ัน,  เสสหตฺถีสุ คร้ันเม่ือช้�งที่เหลือ ท.   
วนฺทิตฺวา จบแล้ว  คเตสุ ไปแล้ว,  ทิสฺวา เห็นแล้ว  มหาปุริส ํซ่ึงมห�บุรุษ  อาคจฺฉนฺตํ 
ตัวม�อยู่  สํหริตฺวา รวบรวมแล้ว  จีวรํ ซ่ึงจีวร  วิสฺสชฺช ิปล่อยแล้ว  สตฺต ึซ่ึงหอก ฯ

 น�ยพร�นช้�งน้ัน เม่ือเหล่�ช้�งที่เหลือจบเสร็จไปแล้ว เห็นมห�บุรุษกำ�ลังเดินม� ก็
รวบรวมจีวร แล้วปล่อยหอก

  โส วิเสสนะของ หตฺถิม�รโกๆ สุทธกัตต�ใน วิสฺสชฺชิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก,   
เสสหตฺถีสุ ลักขณะใน คเตสุๆ ลักขณกิริย�  วนฺทิตฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน คเตสุ,   
มห�ปุริสำ อวุตตกัมมะใน ทิสฺว�  อ�คจฺฉนฺตำ วิเสสนะของ มห�ปุริสำ  ทิสฺว� ปุพพก�ล-
กิริย�ใน สำหริตฺว�  จีวรำ อวุตตกัมมะใน สำหริตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วิสฺสชฺชิ  สตฺตึ 
อวุตตกัมมะใน วิสฺสชฺชิ ฯ

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



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑272 [๑.ยมก

๓๔. มห�ปุริโส  สตึ  อุปฏฺ�เปตฺว�  อ�คจฺฉนฺโต  ปจฺฉโต  ปฏิกฺกมิตฺว�  สตฺตึ  ว�ฺเจสิ ฯ

 มหาปุริโส อ.มห�บุรุษ  อุปฏฺเปตฺวา เข้�ไปต้ังไว้แล้ว  สต ึซ่ึงสติ  อาคจฺฉนฺโต ม�
อยู่  ปฏิกฺกมิตฺวา ก้�วกลับแล้ว  ปจฺฉโต ข้�งหลัง  วญฺเจสิ ลวงแล้ว  สตฺต ึซ่ึงหอก ฯ

 มห�บุรุษเข้�ไปต้ังสติไว้ เดินม� ถอยกลับข้�งหลัง ลวงหอก

 มห�ปุริโส สุทธกัตต�ใน ว�ฺเจสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สตึ อวุตตกัมมะใน  
อุปฏฺ�เปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�คจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ มห�ปุริโส   
ปจฺฉโต ตติย�วิเสสนะใน ปฏิกฺกมิตฺว�ๆ สม�นก�ลกิริย�ใน ว�ฺเจสิ  สตฺตึ อวุตตกัมมะ
ใน ว�ฺเจสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๓๕.   อถ  นำ  “อิมิน�  เม  หตฺถี  น�สิต�ติ  คณฺหิตุำ  ปกฺขนฺทิ ฯ 

 อถ  (มห�ปุริโส)  นำ  (ปุริสำ)  “อิมิน�  (ปุริเสน)  เม  หตฺถี  น�สิต�ติ  (จินฺตเนน)  คณฺหิตุำ   
ปกฺขนฺทิ ฯ

  อถ คร้ังน้ัน  (มหาปุริโส) อ.มห�บุรุษ  ปกฺขนฺทิ แล่นไปแล้ว  คณฺหิตุํ เพ่ืออันจับ  นํ  
(ปุริสํ) ซ่ึงบุรุษน้ัน  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่�  “หตฺถี อ.ช้�ง ท.  เม ของเร�   
อิมินา  (ปุริเสน) อันบุรุษน้ี  นาสิตา ให้ฉิบห�ยแล้ว”  อิติ ดังน้ี ฯ

 ทีน้ัน มห�บุรุษแล่นไปเพ่ือจะจับบุรุษน้ันด้วยคว�มคิดว่� “บุรุษน้ีทำ�ช้�งทั้งหล�ยของ
เร�ให้ฉิบห�ย”

 อถ ก�ลสัตตมี  มห�ปุริโส สุทธกัตต�ใน ปกฺขนฺทิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นำ  
วิเสสนะของ ปุริสำๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหิตุำ  “หตฺถี วุตตกัมมะใน น�สิต�ๆ กิตบท- 
เหตุกัมมว�จก  อิมิน� วิเสสนะของ ปุริเสนๆ อนภิหิตกัตต�ใน น�สิต�  เม ส�มี- 
สัมพันธะใน หตฺถี”  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณะใน คณฺหิตุำๆ ตุมัตถสัมปท�น
ใน ปกฺขนฺทิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๓๖. อิตโร  เอกำ  รุกฺขำ  ปุรโต  กตฺว�  นิลียิ ฯ

 อิตโร  (หตฺถิม�รโก)  เอกำ  รุกฺขำ  ปุรโต  กตฺว�  นิลียิ ฯ
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   อิตโร  (หตฺถิมารโก) อ.บุคคลผู้ยังช้�งให้ต�ยนอกน้ี  กตฺวา กระทำ�แล้ว  เอกํ  รุกฺขํ 
ซ่ึงต้นไม้ต้นหน่ึง  ปุรโต ในที่ข้�งหน้�  นิลียิ แอบแล้ว ฯ

 พร�นช้�งนอกน้ี ทำ�ต้นไม้ต้นหน่ึงข้�งหน้� แล้วแอบ

 อิตโร วิเสสนะของ หตฺถิม�รโกๆ สุทธกัตต�ใน นิลียิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอกำ  
วิเสสนะของ รุกฺขำๆ อวุตตกัมมะใน กตฺว�  ปุรโต อ�ธ�ระใน กตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�
ใน นิลียิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๓๗. อถ  นำ  รุกฺเขน  สทฺธึ  โสณฺฑ�ย  ปริกฺขิปิตฺว�  “คเหตฺว�  ภูมิยำ  โปเถสฺส�มีติ  เตน  

นีหริตฺว�  ทสฺสิตำ  ก�ส�วำ  ทิสฺว�  “สจ�หำ  อิมสฺมึ  ทุสฺสิสฺส�มิ,  อเนกสหสฺเสสุ  เม  
พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธขีณ�สเวสุ  ลชฺช�  น�ม  ภินฺน�  ภวิสฺสตีติ  อธิว�เสตฺว�  “ตย�  เม  
เอตฺตก�  ��ตก�  น�สิต�ติ  ปุจฺฉิ ฯ

 อถ  (มห�ปุริโส)  นำ  (หตฺถิม�รกำ)  รุกฺเขน  สทฺธึ  โสณฺฑ�ย  ปริกฺขิปิตฺว�  “(อหำ)  คเหตฺว�   
ภูมิยำ  โปเถสฺส�มีติ  (จินฺเตตฺว�)  เตน  (หตฺถิม�รเกน)  นีหริตฺว�  ทสฺสิตำ  ก�ส�วำ  ทิสฺว�  “สเจ  อหำ  
อิมสฺมึ  (ปุริเส)  ทุสฺสิสฺส�มิ,  อเนกสหสฺเสสุ  เม  พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธขีณ�สเวสุ  ลชฺช�  น�ม  ภินฺน�   
ภวิสฺสตีติ  (จินฺตเนน  โกธำ)  อธิว�เสตฺว�  “ตย�  เม  เอตฺตก�  ��ตก�  น�สิต�ติ  ปุจฺฉิ ฯ

 อถ คร้ังน้ัน  (มหาปุริโส) อ.มห�บุรุษ  ปริกฺขิปิตฺวา รวบแล้ว  นํ  (หตฺถิมารกํ) ซ่ึง
บุคคลผู้ยังช้�งให้ต�ย  โสณฺฑาย ด้วยงวง  สทฺธึ กับ  รุกฺเขน ด้วยต้นไม้  (จินฺเตตฺวา)  
คิดแล้ว  อิติ ว่�  “(อหํ) อ.เร�  คเหตฺวา จับแล้ว  โปเถสฺสามิ จักฟ�ด  ภูมิย ํ ที่
ภ�คพ้ืน”  อิติ ดังน้ี  ทิสฺวา เห็นแล้ว  กาสาวํ ซ่ึงผ้�ก�ส�วะ  เตน  (หตฺถิมารเกน)   
นีหริตฺวา  ทสฺสิตํ อัน- อันบุคคลผู้ยังช้�งให้ต�ยน้ัน นำ�ออกแล้ว แสดงแล้ว  (โกธํ) ยัง
คว�มโกรธ  อธิวาเสตฺวา ให้อยู่ทับแล้ว  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่�  “สเจ ถ้�ว่�  
อหํ อ.เร�  ทุสฺสิสฺสามิ จักประทุษร้�ย  อิมสฺมึ  (ปุริเส) ในบุรุษน้ีไซร้,  ลชฺชา  นาม 
ช่ือ อ.คว�มละอ�ย  พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธขีณาสเวสุ ในพระพุทธเจ้� พระปัจเจกพุทธ
เจ้� และพระขีณ�สพ ท.  อเนกสหสฺเสสุ มีพันมิใช่หนึ่ง  เม ของเร�  ภินฺนา เป็น
ธรรมช�ติแตกแล้ว  ภวิสฺสต ิ จักเป็น”  อิติ ดังน้ี  ปุจฺฉิ ถ�มแล้ว  อิติ ว่�  “ญาตกา 
อ.ญ�ติ ท.  เอตฺตกา มีประม�ณเท่�น้ี  เม ของเร�  ตยา อันท่�น  นาสิตา ให้ฉิบห�ย
แล้วหรือ”  อิติ ดังน้ี ฯ
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 คร้ังน้ัน มห�บุรุษรวบน�ยพร�นช้�งเข้�กับต้นไม้ด้วยงวง คิดว่� “จับแล้ว จักฟ�ดที่
พ้ืน” ดังน้ี เห็นผ้�ก�ส�วะที่น�ยพร�นช้�งน้ันนำ�ออกแสดงแล้ว ก็ยับย้ังคว�มโกรธ 
ด้วยคว�มคิดว่� “ถ้�เร�จักประทุษร้�ยในน�ยคนน้ีไซร้, ธรรมด�ว่�คว�มละอ�ยของ
เร� ในพระพุทธเจ้� พระปัจเจกพุทธเจ้� และพระขีณ�สพทั้งหล�ยหล�ยพันองค์ จัก
เป็นธรรมช�ติแตก” แล้วถ�มว่� “ญ�ติประม�ณเท่�น้ีของเร� ท่�นให้ฉิบห�ยแล้วใช่
ไหม”

 อถ ก�ลสัตตมี  มห�ปุริโส สุทธกัตต�ใน ปุจฺฉิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นำ วิเสสนะ
ของ หตฺถิม�รกำๆ อวุตตกัมมะใน ปริกฺขิปิตฺว�  รุกฺเขน สหัตถตติย�เข้�กับ สทฺธึๆ  
ทัพพสมว�ยะใน นำ  หตฺถิม�รกำ  โสณฺฑ�ย กรณะใน ปริกฺขิปิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�
ใน จินฺเตตฺว�  “อหำ สุทธกัตต�ใน โปเถสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  คเหตฺว�  
ปุพพก�ลกิริย�ใน โปเถสฺส�มิ  ภูมิยำ วิสย�ธ�ระใน โปเถสฺส�มิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน  
จินฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ทิสฺว�  เตน วิเสสนะของ หตฺถิม�รเกนๆ อนภิหิต- 
กัตต�ใน ทสฺสิตำ  นีหริตฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน ทสฺสิตำๆ วิเสสนะของ ก�ส�วำๆ อวุตต- 
กัมมะใน ทิสฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อธิว�เสตฺว�  “สเจ ปริกัปปัตถะ  อหำ สุทธกัตต�
ใน ทุสฺสิสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ ปุริเสๆ วิสย�ธ�ระใน  
ทุสฺสิสฺส�มิ,  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ ลชฺช�ๆ สุทธกัตต�ใน ภวิสฺสติๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  อเนกสหสฺเสสุ วิเสสนะของ พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธขีณ�สเวสุ  เม ส�มี- 
สัมพันธะใน ลชฺช�  พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธขีณ�สเวสุ ภินน�ธ�ระใน ลชฺช�  ภินฺน� วิกติ-
กัตต�ใน ภวิสฺสติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณะใน อธิว�เสตฺว�  โกธำ ก�ริต- 
กัมมะใน อธิว�เสตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปุจฺฉิ  “เอตฺตก� วิเสสนะของ ��ตก�ๆ  
วุตตกัมมะใน น�สิต�ๆ กิตบทเหตุกัมมว�จก  ตย� อนภิหิตกัตต�ใน น�สิต�  เม  
ส�มีสัมพันธะใน ��ตก�”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน ปุจฺฉิ ฯ        

 ...............................................................................................................................
๓๘. “อ�ม  ส�มีติ ฯ 

 (หตฺถิม�รโก)  “อ�ม  ส�มีติ  (อ�ห) ฯ

 (หตฺถิมารโก) อ.บุคคลผู้ยังช้�งให้ต�ย  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “สามิ ข้�แต่น�ย  
อาม ครับ  (เอวํ) อ.อย่�งน้ัน”  อิติ ดังน้ี ฯ
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 พร�นช้�งกล่�วว่� “ครับน�ยท่�น”

 หตฺถิม�รโก สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ส�มิ อ�ลปนะ  อ�ม  
สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวำ สัจจว�จกลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ 

 ...............................................................................................................................
๓๙. “กสฺม�  เอวำ  ภ�ริยำ  กมฺมำ  อก�สิ ?  อตฺตโน  อนนุจฺฉวิกำ  วีตร�ค�นำ  อนุจฺฉวิกำ  วตฺถำ  

ปริทหิตฺว�  เอวรูปํ  ป�ปกมฺมำ  กโรนฺเตน  ภ�ริยำ  ตย�  กตนฺติ ฯ

 (มห�ปุริโส)  “(ตฺวำ)  กสฺม�  เอวำ  ภ�ริยำ  กมฺมำ  อก�สิ ?  อตฺตโน  อนนุจฺฉวิกำ  วีตร�ค�นำ  (ชน�นำ)  
อนุจฺฉวิกำ  วตฺถำ  ปริทหิตฺว�  เอวรูปํ  ป�ปกมฺมำ  กโรนฺเตน  ภ�ริยำ  (กมฺมำ)  ตย�  กตนฺติ  (อ�ห) ฯ

 (มหาปุริโส) อ.มห�บุรุษ  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “(ตฺวํ) อ.ท่�น  อกาสิ ได้กระทำ�
แล้ว  กมฺม ํซ่ึงกรรม  ภาริยํ อันหนัก  เอวํ อย่�งน้ี  กสฺมา เพร�ะเหตุอะไร ?  (กมฺมํ) 
อ.กรรม  ภาริยํ อันหนัก  ตยา อันท่�น  อตฺตโน  อนนุจฺฉวิกํ  วีตราคานํ  (ชนานํ)  
อนุจฺฉวิกํ  วตฺถํ  ปริทหิตฺวา  เอวรูปํ  ปาปกมฺมํ  กโรนฺเตน ผู้นุ่งห่มแล้ว ซ่ึงผ้� อันไม่
สมควร แก่ตน อันสมควร แก่ชน ท. ผู้มีร�คะไปปร�ศแล้ว กระทำ�อยู่ ซ่ึงกรรมชั่ว อันมี
อย่�งน้ีเป็นรูป  กตํ กระทำ�แล้ว”  อิติ ดังน้ี ฯ

 มห�บุรุษกล่�วว่� “ท่�นทำ�กรรมหนักอย่�งน้ีเพร�ะอะไร? กรรมหนักที่ท่�นผู้นุ่งหุ่มผ้�
ที่ไม่สมควรแก่ตนเอง สมควรแก่ผู้ปร�ศจ�กร�คะทั้งหล�ย แล้วทำ�กรรมช่ัวเห็นป�นน้ี 
ทำ�แล้ว

 มห�ปุริโส สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ตฺวำ สุทธกัตต�ใน อก�สิๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กสฺม� เหตุใน อก�สิ  เอวำ กิริย�วิเสสนะใน อก�สิ  ภ�ริยำ  
วิเสสนะของ กมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน อก�สิ,  ภ�ริยำ วิเสสนะของ กมฺมำๆ วุตตกัมมะ 
ใน กตำๆ กิตบทกัมมว�จก  อตฺตโน สัมปท�นใน อนนุจฺฉวิกำๆ วิเสสนะของ วตฺถำ   
วีตร�ค�นำ วิเสสนะของ ชน�นำๆ สัมปท�นใน อนุจฺฉวิกำๆ วิเสสนะของ วตฺถำๆ อวุตต-
กัมมะใน ปริทหิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กโรนฺเตน  เอวรูปํ วิเสสนะของ ป�ปกมฺมำๆ 
อวุตตกัมมะใน กโรนฺเตนๆ วิเสสนะของ ตย�ๆ อนภิหิตกัตต�ใน กตำ”  อิติศัพท์  
อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๔๐.  เอว�ฺจ  ปน  วตฺว�  อุตฺตรึปิ  นิคฺคณฺหนฺโต  
  “อนิกฺกส�โว  ก�ส�วำ  โย  วตฺถำ  ปริทเหสฺสติ
  อเปโต  ทมสจฺเจน,   น  โส  ก�ส�วมรหติ,
  โย  จ  วนฺตกส�วสฺส    สีเลสุ  สุสม�หิโต
  อุเปโต  ทมสจฺเจน,   ส  เว  ก�ส�วมรหตีติ  
 ค�ถำ  วตฺว�  “อยุตฺตนฺเต  กตนฺติ  วตฺว�  ตำ  วิสฺสชฺเชสิ ฯ

 (มห�ปุริโส)  เอวำ  จ  ปน  วตฺว�  อุตฺตรึปิ  นิคฺคณฺหนฺโต  
  “อนิกฺกสาโว  กาสาวํ  โย  (ปุคฺคโล)  วตฺถํ  ปริทเหสฺสติ
  อเปโต  ทมสจฺเจน,  น  โส  (ปุคฺคโล)  กาสาวํ  (ปริทหิตุํ)  อรหติ,
  โย  จ  (ปุคฺคโล)  วนฺตกสาโว  อสฺส  สีเลสุ  สุสมาหิโต
  อุเปโต  ทมสจฺเจน,  โส  (ปุคฺคโล)  เว  กาสาวํ  (ปริทหิตุํ) อรหตีติ  
 ค�ถำ  วตฺว�  “อยุตฺตำ  เต  (กมฺมำ)  กตนฺติ  วตฺว�  ตำ  (หตฺถิม�รกำ)  วิสฺสชฺเชสิ ฯ

 จ  ปน ก็แล  (มหาปุริโส) อ.มห�บุรุษ  วตฺวา คร้ันกล่�วแล้ว  เอวํ อย่�งน้ี   
นิคฺคณฺหนฺโต เม่ือข่ม  อุตฺตรึปิ แม้ย่ิง  วตฺวา กล่�วแล้ว  คาถํ ซ่ึงค�ถ�  อิติ ว่�

“โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  อนิกฺกสาโว ผู้มีกิเลสเพียงดังนำ้�
ฝ�ดอันไม่ออกแล้ว  อเปโต ผู้ไปปร�ศแล้ว  ทมสจฺเจน จ�ก
ก�รฝึกและสัจจะ ปริทเหสฺสติ จักนุ่งห่ม  วตฺถํ ซ่ึงผ้�  กาสาวํ 
อันบุคคลย้อมแล้วด้วยนำ้�ฝ�ด,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  น  
อรหติ ย่อมไม่ควร  (ปริทหิตุํ) เพ่ืออันนุ่งห่ม  กาสาวํ ซ่ึงผ้�
ก�ส�วะ,  จ ส่วนว่�  โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  วนฺตกสาโว  
ผู้มีกิเลสเพียงดังนำ้�ฝ�ดอันค�ยแล้ว  สุสมาหิโต เป็นผู้ต้ัง
ม่ันดีแล้ว  สีเลสุ ในศีล ท.  อุเปโต เป็นผู้เข้�ถึงแล้ว  ทม- 
สจฺเจน ด้วยก�รฝึกและสัจจะ  อสฺส พึงเป็น,  โส  (ปุคฺคโล)  
เว อ.บุคคลน้ันแล  อรหติ ย่อมควร  (ปริทหิตุํ) เพ่ืออันนุ่งห่ม   
กาสาวํ ซ่ึงผ้�ก�ส�วะ”  อิติ ดังน้ี

 วตฺวา กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “(กมฺมํ) อ.กรรม  อยุตฺต ํอันไม่สมควรแล้ว  เต อันท่�น  กตํ 
กระทำ�แล้ว”  อิติ ดังน้ี  วิสฺสชฺเชส ิปล่อยแล้ว  ตํ  (หตฺถิมารกํ) ซ่ึงบุคคลผู้ยังช้�งให้
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ต�ยน้ัน ฯ

 ก็แล มห�บุรุษคร้ันกล่�วอย่�งน้ีแล้ว เม่ือจะข่มให้ม�กไปกว่�น้ี จึงกล่�วค�ถ�ว่� 
“บุคคลใด ผู้ยังมีกิเลสดุจนำ้�ฝ�ดอยู่ ผู้ปร�ศจ�กก�รฝึกและ
สัจจะ จะห่มผ้�ก�ส�วะ, บุคคลผู้น้ัน ย่อมไม่ควรเพ่ือจะนุ่งห่ม
ผ้�ก�ส�วะ,
ส่วนว่� บุคคลใด ผู้มีกิเลสดุจนำ้�ฝ�ดที่ค�ยแล้ว เป็นผู้ต้ังม่ัน
ด้วยดีในศีลทั้งหล�ย เป็นผู้เข้�ถึงก�รฝึกและสัจจะ, บุคคล
น้ันแล ย่อมควรเพ่ือจะนุ่งห่มผ้�ก�ส�วะ”

 แล้วกล่�วว่� “ท่�นทำ�กรรมที่ไม่ควรเลย” ดังน้ี แล้วก็ปล่อยน�ยพร�นช้�งน้ันไป

 จ  ปน นิป�ตสมูหะ  มห�ปุริโส สุทธกัตต�ใน วิสฺสชฺเชสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวำ 
กิริย�วิเสสนะใน วตฺว�ๆ ลักขณัตถะ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ อุตฺตรึๆ กิริย�- 
วิเสสนะใน นิคฺคณฺหนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ มห�ปุริโส

“โย วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตต�ใน ปริทเหสฺสติๆ อ�ขย�ต
บทกัตตุว�จก  อนิกฺกส�โว วิเสสนะของ ปุคฺคโล  ก�ส�วำ  
วิเสสนะของ วตฺถำๆ อวุตตกัมมะใน ปริทเหสฺสติ  อเปโต  
วิเสสนะของ ปุคฺคโล  ทมสจฺเจน ตติย�อป�ท�นใน อเปโต,  
โส วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตต�ใน อรหติๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อรหติ  ก�ส�วำ อวุตตกัมมะใน 
ปริทหิตุำๆ ตุมัตถสัมปท�นใน อรหติ,
จศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  โย วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธ- 
กัตต�ใน อสฺสๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  วนฺตกส�โว วิเสสนะ
ของ ปุคฺคโล  สีเลสุ วิสย�ธ�ระใน สุสม�หิโตๆ ก็ดี  อุเปโต ก็ดี 
วิกติกัตต�ใน อสฺส  ทมสจฺเจน กรณะใน อุเปโต,  โส วิเสสนะ
ของ ปุคฺคโลๆสุทธกัตต�ใน อรหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
เวศัพท์ ปทปูรณะ  ก�ส�วำ อวุตตกัมมะใน ปริทหิตุำๆ ตุมัตถ-
สัมปท�นใน อรหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ค�ถำ 

 ค�ถำ อวุตตกัมมะใน วตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วตฺว�  “อยุตฺตำ วิเสสนะของ กมฺมำๆ 
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วุตตกัมมะใน กตำๆ กิตบทกัมมว�จก  เต อนภิหิตกัตต�ใน กตำ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระ
ใน วตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วิสฺสชฺเชสิ  ตำ วิเสสนะของ หตฺถิม�รกำๆ อวุตตกัมมะใน 
วิสฺสชฺเชสิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๑. สตฺถ�  อิมำ  ธมฺมเทสนำ  อ�หริตฺว�  “ตท�  หตฺถิม�รโก  เทวทตฺโต  อโหสิ,  ตสฺส   

นิคฺคหโก  หตฺถิน�โค  อหเมว�ติ  ช�ตกำ  สโมธ�เนตฺว� “ น  โข  ภิกฺขุ  อิท�เนว,   
ปุพฺเพปิ  เทวทตฺโต  อตฺตโน  อนนุจฺฉวิกำ  วตฺถำ  ธ�เรสิเยว�ติ  วตฺว�  อิม�  ค�ถ�   
อภ�สิ 

  “อนิกฺกสาโว  กาสาวํ  โย  วตฺถํ  ปริทเหสฺสติ
  อเปโต  ทมสจฺเจน,   น  โส  กาสาวมรหติ,
  โย  จ  วนฺตกสาวสฺส  สีเลสุ  สุสมาหิโต
  อุเปโต  ทมสจฺเจน,  ส  เว  กาสาวมรหตีติ ฯ

 สตฺถ�  อิมำ  ธมฺมเทสนำ  อ�หริตฺว�  “ตท�  หตฺถิม�รโก  (อิท�นิ)  เทวทตฺโต  อโหสิ,  
(ตท�)  ตสฺส  (หตฺถิม�รกสฺส)  นิคฺคหโก  หตฺถิน�โค  (อิท�นิ)  อหำ  เอว  (อโหสิ)”  อิติ   
ช�ตกำ  สโมธ�เนตฺว� “ น  โข  ภิกฺขุ  อิท�นิ  เอว  (เทวทตฺโต  อตฺตโน  อนนุจฺฉวิกำ  วตฺถำ  ธ�เรติ),  
ปุพฺเพปิ  เทวทตฺโต  อตฺตโน  อนนุจฺฉวิกำ  วตฺถำ  ธ�เรสิเยว�ติ  วตฺว�  อิม�  ค�ถ�  อภ�สิ 

  “อนิกฺกสาโว  กาสาวํ  โย  (ปุคฺคโล)  วตฺถํ  ปริทเหสฺสติ
  อเปโต  ทมสจฺเจน,  น  โส  (ปุคฺคโล)  กาสาวํ  (ปริทหิตุํ)  อรหติ,
  โย  จ  (ปุคฺคโล)  วนฺตกสาโว  อสฺส  สีเลสุ  สุสมาหิโต
  อุเปโต  ทมสจฺเจน,  โส  (ปุคฺคโล)  เว  กาสาวํ  (ปริทหิตุํ)  อรหตีติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศ�สด�  อาหริตฺวา คร้ันทรงนำ�ม�แล้ว  อิมํ  ธมฺมเทสนํ ซ่ึงพระธรรม
เทศน�น้ี  ชาตกํ ทรงยังช�ดก  สโมาธาเนตฺวา ให้ประชุมลงพร้อมแล้ว  อิติ ว่�  
“หตฺถิมารโก อ.บุคคลผู้ยังช้�งให้ต�ย  ตทา ในก�ลน้ัน  เทวทตฺโต เป็นพระเทวทัต  
อโหสิ ได้เป็นแล้ว  อิทานิ ในก�ลน้ี,  หตฺถินาโค อ.ช้�งตัวประเสริฐ  นิคฺคหโก ตัวข่ม  
ตสฺส  (หตฺถิมารกสฺส) ซ่ึงบุคคลผู้ยังช้�งให้ต�ยน้ัน  (ตทา) ในก�ลน้ัน  อหํ  เอว เป็น
เร�น่ันเทียว  อโหสิ ได้เป็นแล้ว  (อิทานิ) ในก�ลน้ี”  อิติ ดังน้ี  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ 
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ว่�  “ภิกฺขุ ดูก่อนภิกษุ  (เทวทตฺโต) อ.พระเทวทัต  (ธาเรติ) ย่อมทรงไว้  (วตฺถํ) ซ่ึง
ผ้�  (อนนุจฺฉวิกํ) อันไม่สมควร  (อตฺตโน) แก่ตน  อิทานิ  เอว ในก�ลน้ีน่ันเทียว  น 
โข ห�มิได้แล,  ปุพฺเพป ิแม้ในก�ลก่อน  เทวทตฺโต อ.พระเทวทัต  ธาเรสิ  เอว ทรง
ไว้แล้วน่ันเทียว  วตฺถํ ซ่ึงผ้�  อนนุจฺฉวิกํ อันไม่สมควร  อตฺตโน แก่ตน”  อิติ ดังน้ี   
อภาสิ ได้ตรัสแล้ว  อิมา  คาถา ซ่ึงพระค�ถ� ท. เหล่�น้ี  อิติ ว่�

“โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  อนิกฺกสาโว ผู้มีกิเลสเพียงดังนำ้�
ฝ�ดอันไม่ออกแล้ว  อเปโต ผู้ไปปร�ศแล้ว  ทมสจฺเจน จ�ก
ก�รฝึกและสัจจะ  ปริทเหสฺสติ จักนุ่งห่ม  วตฺถํ ซ่ึงผ้�  กาสาวํ 
อันบุคคลย้อมแล้วด้วยนำ้�ฝ�ด,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  น  
อรหติ ย่อมไม่ควร  (ปริทหิตุํ) เพ่ืออันนุ่งห่ม  กาสาวํ ซ่ึงผ้�
ก�ส�วะ,  
จ ส่วนว่�  โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  วนฺตกสาโว ผู้มีกิเลส
เพียงดังนำ้�ฝ�ดอันค�ยแล้ว  สุสมาหิโต เป็นผู้ต้ังม่ันดีแล้ว  
สีเลสุ ในศีล ท.  อุเปโต เป็นผู้เข้�ถึงแล้ว  ทมสจฺเจน ด้วย
ก�รฝึกและสัจจะ  อสฺส พึงเป็น,  โส  (ปุคฺคโล)  เว อ.บุคคล
น้ันแล  อรหติ ย่อมควร  (ปริทหิตุํ) เพ่ืออันนุ่งห่ม  กาสาวํ ซ่ึง
ผ้�ก�ส�วะ”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระศ�สด�คร้ันทรงนำ�พระธรรมเทศน�น้ีม�แล้ว  ทรงประมวลช�ดกว่� “น�ยพร�น
ช้�งในคร�วน้ัน ได้เป็นพระเทวทัตในก�ลน้ี, ช้�งตัวประเสริฐในคร�วน้ัน ได้เป็นเร�น่ัน
แหละในก�ลน้ี” ตรัสแล้วว่� “ดูก่อนภิกษุ มิใช่แต่ในบัดน้ีเท่�น้ัน, แม้ในก�ลก่อน พระ
เทวทัต ก็ทรงผ้�ที่ไม่สมควรแก่ตนไว้น่ันแหละ” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระค�ถ�เหล่�น้ีว่� 

“บุคคลใด ผู้ยังมีกิเลสดุจนำ้�ฝ�ดอยู่ ผู้ปร�ศจ�กก�รฝึกและ
สัจจะ จะห่มผ้�ก�ส�วะ, บุคคลผู้น้ัน ย่อมไม่ควรเพ่ือจะนุ่งห่ม
ผ้�ก�ส�วะ,
ส่วนว่� บุคคลใด ผู้มีกิเลสดุจนำ้�ฝ�ดที่ค�ยแล้ว เป็นผู้ต้ังม่ัน
ด้วยดีในศีลทั้งหล�ย เป็นผู้เข้�ถึงก�รฝึกและสัจจะ, บุคคล
น้ันแล ย่อมควรเพ่ือจะนุ่งห่มผ้�ก�ส�วะ”
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 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อภ�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิมำ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนำๆ  
อวุตตกัมมะใน อ�หริตฺว�ๆ ลักขณัตถะ  “หตฺถิม�รโก สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ต
บทกัตตุว�จก  ตท� ก�ลสัตตมีใน หตฺถิม�รโก  อิท�นิ ก�ลสัตตมีใน อโหสิ  เทวทตฺโต  
วิกติกัตต�ใน อโหสิ,  นิคฺคหโก วิเสสนะของ หตฺถิน�โคๆ สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตท� ก�ลสัตตมีใน หตฺถิน�โค  ตสฺส วิเสสนะของ หตฺถิ- 
ม�รกสฺสๆ ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน นิคฺคหโก  อิท�นิ ก�ลสัตตมีใน อโหสิ  เอวศัพท์  
อวธ�รณะเข้�กับ อหำๆ วิกติกัตต�ใน อโหสิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ช�ตกำๆ ก�ริตกัมมะ
ใน สโมธ�เนตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วตฺว�  “ภิกฺขุ อ�ลปนะ  เทวทตฺโต สุทธกัตต�ใน 
ธ�เรติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ โขศัพท์ วจน�ลังก�ระ  เอวศัพท์  
อวธ�รณะเข้�กับ อิท�นิๆ ก�ลสัตตมีใน ธ�เรติ  อตฺตโน สัมปท�นใน อนนุจฺฉวิกำๆ  
วิเสสนะของ วตฺถำๆ อวุตตกัมมะใน ธ�เรติ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ ปุพฺเพๆ  
ก�ลสัตตมีใน ธ�เรสิ  เทวทตฺโต สุทธกัตต�ใน ธ�เรสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก   
อตฺตโน สัมปท�นใน อนนุจฺฉวิกำๆ วิเสสนะของ วตฺถำๆ อวุตตกัมมะใน ธ�เรสิ  เอวศัพท์  
อวธ�รณะเข้�กับ ธ�เรสิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน วตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อภ�สิ   
อิม� วิเสสนะของ ค�ถ�ๆ อวุตตกัมมะใน อภ�สิ

“โย วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตต�ใน ปริทเหสฺสติๆ อ�ขย�ต
บทกัตตุว�จก  อนิกฺกส�โว วิเสสนะของ ปุคฺคโล  ก�ส�วำ  
วิเสสนะของ วตฺถำๆ อวุตตกัมมะใน ปริทเหสฺสติ  อเปโต  
วิเสสนะของ ปุคฺคโล  ทมสจฺเจน ตติย�อป�ท�นใน อเปโต,  
โส วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตต�ใน อรหติๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อรหติ  ก�ส�วำ อวุตตกัมมะใน 
ปริทหิตุำๆ ตุมัตถสัมปท�นใน อรหติ,
จศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  โย วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธ- 
กัตต�ใน อสฺสๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  วนฺตกส�โว วิเสสนะ
ของ ปุคฺคโล  สีเลสุ วิสย�ธ�ระใน สุสม�หิโตๆ ก็ดี  อุเปโต ก็ดี 
วิกติกัตต�ใน อสฺส  ทมสจฺเจน กรณะใน อุเปโต,  โส วิเสสนะ
ของ ปุคฺคโลๆสุทธกัตต�ใน อรหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
เวศัพท์ ปทปูรณะ  ก�ส�วำ อวุตตกัมมะใน ปริทหิตุำๆ ตุมัตถ-
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สัมปท�นใน อรหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิม�  ค�ถ�   
 ...............................................................................................................................
๔๒. ฉทฺทนฺตช�ตเกน�ปิ  อยมตฺโถ  ทีเปตพฺโพติ ฯ 

 (ปณฺฑิเตน)  ฉทฺทนฺตช�ตเกน�ปิ  อยมตฺโถ  ทีเปตพฺโพติ ฯ

 อยํ  อตฺโถ อ.เน้ือคว�มน้ี  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  ทีเปตพฺโพ พึงแสดง  ฉทฺทนฺต-
ชาตเกนาปิ แม้ด้วยฉัททันตช�ดก  อิติ ดังน้ีแล ฯ

 บัณฑิตพึงแสดงเน้ือคว�มน้ีแม้ด้วยฉัททันตช�ดก ดังน้ีแล

 อยำ วิเสสนะของ อตฺโถๆ วุตตกัมมะใน ทีเปตพฺโพๆ กิตบทกัมมว�จก  ปณฺฑิเตน  
อนภิหิตกัตต�ใน ทีเปตพฺโพ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ ฉทฺทนฺตช�ตเกนๆ กรณะใน 
ทีเปตพฺโพ  อิติศัพท์ สม�ปนะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๓. ตตฺถ  อนิกฺกสาโวติ  ก�มร�ค�ทีหิ  กส�เวหิ  สกส�โว ฯ 

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อนิกฺกสาโวติ  (ปทสฺส)  “ก�มร�ค�ทีหิ  กส�เวหิ  สกส�โว”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “สกสาโว ผู้เป็นไปกับด้วยกิเลสเพียงดังนำ้�ฝ�ด  กสาเวหิ 
เพร�ะกิเลสเพียงดังนำ้�ฝ�ด ท.  กามราคาทีหิ มีก�มร�คะเป็นต้น”  (อิติ) ดังน้ี  ตตฺถ
(ปเทสุ)  “อนิกฺกสาโวติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่�น้ันหน� -บทว่� “อนิกฺกส�โว” 
ดังน้ี ฯ 

 บรรด�บทเหล่�น้ัน บทว่� “อนิกฺกสาโว” คว�มว่� “ผู้มีกิเลสดุจนำ้�ฝ�ด เพร�ะกิเลสดุจ
นำ้�ฝ�ดทั้งหล�ยมีก�มร�คะเป็นต้น

 ตตฺถ วิเสสนะของ ปเทสุๆ นิทธ�รณะใน ปทสฺส  “อนิกฺกส�โว” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์  
สรูปะใน ปทสฺสๆ นิทธ�รณียะและส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “ก�มร�ค�ทีหิ วิเสสนะ
ของ กส�เวหิๆ เหตุใน สกส�โวๆ วิเสสนะของ ปุคฺคโล”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ  
ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๔๔. ปริทเหสฺสตีติ  นิว�สนป�รุปนตฺถรณวเสน  ปริภุ�ฺชิสฺสติ ฯ

 “ปริทเหสฺสตีติ  (ปทสฺส)  “นิว�สนป�รุปนตฺถรณวเสน  ปริภุ�ฺชิสฺสติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “ปริภุญฺชิสฺสต ิ จักใช้สอย  นิวาสนปารุปนตฺถรณ- 
วเสน ด้วยส�ม�รถแห่งก�รนุ่ง ก�รห่มและก�รปูล�ด”  (อิติ) ดังน้ี  (ปทสฺส) แห่งบท   
“ปริทเหสฺสตีติ  ว่� “ปริทเหสฺสติ” ดังน้ี ฯ

 บทว่� “ปริทเหสฺสติ” คว�มว่� “จักใช้สอยด้วยส�ม�รถแห่งก�รนุ่ง ก�รห่ม และก�รปู
ล�ด

 “ปริทเหสฺสติ” สรูปะใน ปทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “นิว�สนป�รุปนตฺถรณวเสน 
ตติย�วิเสสนะใน ปริภุ�ฺชิสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จกของ ปุคฺคโล”  อิติศัพท์ สรูปะ
ใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๕. “ปริทหิสฺสตีติปิ  ป�โ� ฯ 

 ปาโ อ.พระบ�ลี  ปริทหิสฺสตีติป ิว่� “ปริทหิสฺสติ” ดังน้ีบ้�ง ฯ

 พระบ�ลีว่� “ปริทหิสฺสติ” ดังน้ี ก็มีใช้

 “ปริทหิสฺสติ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ป�โ�ๆ ลิงคัตถะ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�
กับ “ปริทหิสฺสตีติ” ฯ

 ...............................................................................................................................
๔๖. อเปโต  ทมสจฺเจนาติ  อินฺทฺริยทมเนน  เจว  ปรมตฺถสจฺจปกฺขิเกน  จ  วจีสจฺเจน   

อเปโต,  “วิยุตฺโตติ  อตฺโถ ฯ 

 “อเปโต  ทมสจฺเจนาติ  (ค�ถ�ป�ทสฺส)  “อินฺทฺริยทมเนน  เจว  ปรมตฺถสจฺจปกฺขิเกน  จ  วจีสจฺเจน  
อเปโต”  (อิติ  อตฺโถ),  “วิยุตฺโตติ  อตฺโถ ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่�  “อเปโต ผู้ไปปร�ศแล้ว,  อตฺโถ อ.อธิบ�ย  อิติ ว่�   
“วิยุตฺโต ผู้พร�กแล้ว”  อิติ ดังน้ี,  อินฺทฺริยทมเนน  เจว จ�กก�รฝึกซ่ึงอินทรีย์ด้วยน่ัน
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เทียว  วจีสจฺเจน จ�กวจีสัจจะ  ปรมตฺถสจฺจปกฺขิเกน อันมีในฝ่�ยแห่งปรมัตถสัจจะ  
จ ด้วย”  อิติ ดังน้ี  คาถาปาทสฺส แห่งบ�ทแห่งพระค�ถ�  “อเปโต  ทมสจฺเจนาติ ว่� 
“อเปโต  ทมสจฺเจน” ดังน้ี ฯ 

 บ�ทพระค�ถ�ว่� “อเปโต  ทมสจฺเจน” คว�มว่� “ผู้ปร�ศจ�ก อธิบ�ยว่� “ผู้พร�กแล้ว 
จ�กก�รฝึกอินทรีย์ และวจีสัจจะที่มีในฝ่�ยปรมัตถสัจจะ”

 “อเปโต  ทมสจฺเจน” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ค�ถ�ป�ทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน  
อตฺโถ  “อินฺทฺริยทมเนน ก็ดี  วจีสจฺเจน ก็ดี ตติย�อป�ท�นใน อเปโต และ วิยุตฺโต   
เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ อินฺทฺริยทมเนน และ 
ปรมตฺถสจฺจปกฺขิเกน  วจีสจฺเจน  ปรมตฺถสจฺจปกฺขิเกน วิเสสนะของ วจีสจฺเจน  อเปโต  
วิเสสนะของ ปุคฺคโล”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ  “วิยุตฺโต วิเสสนะของ 
ปุคฺคโล”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๗. น  โสติ  โส  เอวรูโป  ปุคฺคโล  ก�ส�วำ  ปริทหิตุำ  น�รหติ ฯ

 “น  โสติ  (ปทสฺส)  “โส  เอวรูโป  ปุคฺคโล  ก�ส�วำ  ปริทหิตุำ  น�รหติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “โส  ปุคฺคโล อ.บุคคลน้ัน  เอวรูโป คือว่� ผู้มีอย่�งน้ีเป็น
รูป  น  อรหติ ย่อมไม่ควร  ปริทหิตุํ เพ่ืออันนุ่งห่ม  กาสาวํ ซ่ึงผ้�ก�ส�วะ”  (อิติ) ดังน้ี  
(ปทสฺส) แห่งบท  “น  โสติ ว่� “น  โส” ดังน้ีเป็นต้น ฯ

 บทว่� “น  โส” ดังน้ีเป็นต้น คว�มว่� “บุคคลน้ัน คือว่� ผู้เห็นป�นน้ี ย่อมไม่ควรเพ่ือจะ
นุ่งห่มผ้�ก�ส�วะ”

 “น  โส” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ อ�ทยัตถะใน ปทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “โส ก็ดี   
เอวรูโป ก็ดี วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตต�ใน อรหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก   
โส วิวริยะใน เอวรูโปๆ วิวรณะ  ก�ส�วำ อวุตตกัมมะใน ปริทหิตุำๆ ตุมัตถสัมปท�น 
ใน อรหติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อรหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๔๘. วนฺตกสาวสฺสาติ  จตูหิ  มคฺเคหิ  วนฺตกส�โว  ฉฑฺฑิตกส�โว  ปหีนกส�โว  อสฺส ฯ

 “วนฺตกสาวสฺสาติ  (ปทสฺส)  “จตูหิ  มคฺเคหิ  วนฺตกส�โว  ฉฑฺฑิตกส�โว  ปหีนกส�โว  อสฺส”   
(อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “วนฺตกสาโว เป็นผู้มีกิเลสเพียงดังนำ้�ฝ�ดอันค�ยแล้ว  
ฉฑฺฑิตกสาโว คือว่� เป็นผู้มีกิเลสเพียงดังนำ้�ฝ�ดอันทิ้งแล้ว  ปหีนกสาโว คือว่� เป็น
ผู้มีกิเลสเพียงดังนำ้�ฝ�ดอันละแล้ว  มคฺเคหิ ด้วยมรรค ท.  จตูหิ สี่  อสฺส พึงเป็น”   
อิติ ดังน้ี  ปทสฺส แห่งบท  “วนฺตกสาวสฺสาติ ว่� “วนฺตกส�วสฺส” ดังน้ี ฯ

 บทว่� “วนฺตกสาวสฺส” คว�มว่� “พึงเป็นผู้มีกิเลสดุจนำ้�ฝ�ดอันค�ยแล้ว คือว่� พึง
เป็นผู้มีกิเลสดุจนำ้�ฝ�ดอันทิ้งแล้ว ได้แก่ พึงเป็นผู้มีกิเลสดุจนำ้�ฝ�ดอันละได้แล้ว ด้วย
มรรค ๔”

 “วนฺตกส�วสฺส” สรูปะในอิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “จตูหิ  
วิเสสนะของ มคฺเคหิๆ กรณะใน วนฺต-  ฉฑฺฑิต- และ ปหีน-  วนฺตกส�โว ก็ดี  ฉฑฺฑิตกส�โว 
ก็ดี  ปหีนกส�โว ก็ดี วิกติกัตต�ใน อสฺสๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จกของ ปุคฺคโล  วนฺตกส�โว 
วิวริยะใน ฉฑฺฑิตกส�โวๆ วิวรณะและวิวริยะใน ปหีนกส�โวๆ วิวรณะ”  อิติศัพท์ สรูปะ 
ใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๙. สีเลสูติ  จตูสุ  ป�ริสุทฺธิสีเลสุ ฯ

 “สีเลสูติ  (ปทสฺส)  “จตูสุ  ป�ริสุทฺธิสีเลสุ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “ปารุสุทฺธิสีเลสุ ในป�ริสุทธิศีล ท.  จตูสุ สี่”  (อิติ) ดังน้ี  
(ปทสฺส) แห่งบท  “สีเลสูติ ว่� “สีเลสุ” ดังน้ี ฯ

 บทว่� “สีเลสุ” หม�ยถึง ป�ริสุทธิศีล ๔

 “สีเลสุ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “จตูสุ วิเสสนะ
ของ ป�ริสุทฺธิสีเลสุๆ วิสย�ธ�ระใน สุสม�หิโต”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๐. สุสมาหิโตติ  สุฏฺ�ุ  สม�หิโต  สุฏฺ�ุ  �ิโต ฯ

 “สุสมาหิโตติ  (ปทสฺส)  “สุฏฺ�ุ  สม�หิโต  สุฏฺ�ุ  �ิโต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

   (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “สมาหิโต เป็นผู้ต้ังม่ันแล้ว  สุฏฺุ ด้วยดี  ิโต คือว่� ดำ�รง
อยู่แล้ว  สุฏฺุ ด้วยดี”  (อิติ) ดังน้ี  (ปทสฺส) แห่งบท  “สุสมาหิโตติ ว่� “สุสม�หิโต” 
ดังน้ี ฯ

 บทว่� “สุสมาหิโต” คว�มว่� “เป็นผู้ต้ังม่ันแล้วด้วยดี คือว่� ดำ�รงอยู่ด้วยดี”

 “สุสม�หิโต” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “สุฏฺ�ุ  
กิริย�วิเสสนะใน สม�หิโตๆ ก็ดี  �ิโต ก็ดี วิกติกัตต�ใน อสฺส  สุฏฺ�ุ กิริย�วิเสสนะ
ใน �ิโต  สุฏฺ�ุ  สม�หิโต วิวิรยะใน สุฏฺ�ุ  �ิโตๆ วิวรณะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ  
ลิงคัตถะ ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๑. อุเปโตติ  อินฺทฺริยทมเนน  เจว  วุตฺตปฺปก�เรน  จ  วจีสจฺเจน  อุเปโต ฯ 

 “อุเปโตติ  (ปทสฺส)  “อินฺทฺริยทมเนน  เจว  วุตฺตปฺปก�เรน  จ  วจีสจฺเจน  อุเปโต”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ 

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “อุเปโต เป็นผู้เข้�ถึง  อินฺทฺริยทมเนน  เจว ด้วยก�ร
ฝึกซ่ึงอินทรีย์ด้วยน่ันเทียว  วจีสจฺเจน ด้วยวจีสัจจะ  วุตฺตปฺปกาเรน อันมีประก�ร
อันข้�พเจ้�กล่�วแล้ว  จ ด้วย”  อิติ ดังน้ี  (ปทสฺส) แห่งบท  “อุเปโตติ ว่� “อุเปโต”  
ดังน้ี ฯ

 บทว่� “อุเปโต” คว�มว่� “เป็นผู้เข้�ถึงก�รฝึกอินทรีย์และวจีสัจจะที่มีประก�รอันถูก
กล่�วแล้ว”

 “อุเปโต” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “อินฺทฺริย- 
ทมเนน ก็ดี  วจีสจฺเจน ก็ดี กรณะใน อุเปโต  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ จๆ สองศัพท์ 
ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ อินฺทฺริยทมเนน และวจีสจฺเจน  วุตฺตปฺปก�เรน วิเสสนะของ  
วจีสจฺเจน  อุเปโต วิกติกัตต�ใน อสฺส”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๒. ส  เวติ  โส  เอวรูโป ปุคฺคโล  ตำ  ก�ส�ววตฺถำ  อรหตีติ ฯ

 “ส  เวติ  (ปทสฺส)  “โส  เอวรูโป ปุคฺคโล  ตำ  ก�ส�ววตฺถำ  (ปริทหิตุำ)  อรหตีติ  (อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่�  “โส  ปุคฺคโล อ.บุคคลน้ัน  เอวรูโป คือว่�ผู้มีอย่�งน้ีเป็นรูป  
อรหติ ย่อมควร  (ปริทหิตุํ) เพ่ืออันนุ่งห่ม  ตํ  กาสาววตฺถํ ซ่ึงผ้�ก�ส�วะน้ัน”  อิติ 
ดังน้ี  (ปทสฺส) แห่งบท  “ส  เวติ ว่� “ส  เว” ดังน้ีเป็นต้น ฯ

 บทว่� “ส  เว” ดังน้ีเป็นต้น คว�มว่� “บุคคลน้ัน คือว่� ผู้เห็นป�นน้ี ย่อมควรเพ่ือจะนุ่ง
ห่มผ้�ก�ส�วะผืนน้ัน”

 “ส  เว” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ อ�ทยัตถะใน ปทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “โส ก็ดี   
เอวรูโป ก็ดี วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตต�ใน อรหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  โส 
วิวริยะใน เอวรูโปๆ วิวรณะ  ตำ วิเสสนะของ ก�ส�ววตฺถำๆ อวุตตกัมมะใน ปริทหิตุำๆ  
ตุมัตถสัมปท�นใน อรหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๓. ค�ถ�ปริโยส�เน  โส  ทิส�ว�สิโก  ภิกฺขุ  โสต�ปนฺโน  ช�โต ฯ

 คาถาปริโยสาเน ในก�ลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระค�ถ�  โส  ทิสาวาสิโก  ภิกฺขุ 
อ.ภิกษุ ผู้อยู่ในทิศโดยปกติน้ัน  โสตาปนฺโน เป็นพระโสด�บัน  ชาโต เกิดแล้ว ฯ

 ในเวล�จบพระค�ถ� ภิกษุรูปที่อยู่ในทิศน้ัน เกิดเป็นพระโสด�บัน

   ค�ถ�ปริโยส�เน ก�ลสัตตมีใน ช�โต โส ก็ดี  ทิส�ว�สิโก ก็ดี วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธ-
กัตต�ใน ช�โตๆ กิตบทกัตตุว�จก  โสต�ปนฺโน วิกติกัตต�ใน ช�โต ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๔. อ�ฺเ�ปิ  พหู  โสต�ปตฺติผล�ทีนิ  ป�ปุณึสุ ฯ 

 อ�ฺเ�ปิ  พหู  (ชน�)  โสต�ปตฺติผล�ทีนิ  (อริยผล�นิ)  ป�ปุณึสุ ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  พห ูม�ก  อญฺเญปิ แม้เหล่�อื่น  ปาปุณึส ุบรรลุแล้ว  (อริยผลานิ) 
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ซ่ึงอริยผล ท.  โสตาปตฺติผลาทีนิ มีโสด�ปัตติผลเป็นต้น ฯ

 พวกชนเป็นอันม�กแม้เหล่�อื่น ต่�งบรรลุอริยผลทั้งหล�ยมีโสด�ปัตติผลเป็นต้น

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ อ�ฺเ�ๆ ก็ดี  พหู ก็ดี วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน  
ป�ปุณึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  โสต�ปตฺติผล�ทีนิ วิเสสนะของ อริยผล�นิๆ  
สัมป�ปุณียกัมมะใน ป�ปุณึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๕. เทสน�  มห�ชนสฺส  ส�ตฺถิก�  อโหสีติ ฯ

 เทสนา อ.พระเทศน�  สาตฺถิกา เป็นเทศน�เป็นไปกับด้วยว�จ�อันมีประโยชน์  อโหสิ
ได้มีแล้ว  มหาชนสฺส แก่มห�ชน  อิติ ดังน้ีแล ฯ

 พระเทศน� ได้เป็นเทศน�มีประโยชน์แก่มห�ชน ดังน้ีแล

 เทสน� สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มห�ชนสฺส สัมปท�นใน อโหสิ  
ส�ตฺถิก� วิกติกัตต�ใน อโหสิ  อิติศัพท์ สม�ปนะ ฯ

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

เทวทตฺตวตฺถุ ฯ

เทวทตฺตวตฺถุ  (นิฏฺ�ิตำ) ฯ

เทวทตฺตวตฺถุ อ.เร่ืองแห่งพระเทวทัต  (นิฏฺิตํ) จบแล้ว ฯ

เทวทตฺตวตฺถุ สุทธกัตต�ใน นิฏฺ�ิตำๆ กิตบทกัตตุว�จก ฯ 

จบเรื่องพระเทวทัต
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วเิครำะห์ศัพท์กติก์ สมำส และตัทธติ

เทวทตฺตวตฺถุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 เทวทตฺตสฺส  วตฺถุ  เทวทตฺตวตฺถุ. (เทวทตฺต + วตฺถุ) 
	 วตฺถุ	อ.เร่ือง		เทวทตฺตสฺส	แห่งพระเทวทัต		เทวทตฺตวตฺถุ	ช่ือว่าเทวทตฺตวตฺถุ.	(เร่ืองพระเทวทัต)

คนฺธารกาสาวลาโภ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีปัญจมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 คนฺธารสฺมา		อาหฏํ		กาสาวํ		คนฺธารกาสาวํ.	(คนฺธาร	+	กาสาว)	มัชเฌโลปสมาส	ลบ	อาหฏ
ศัพท์,	เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส
	 	 กาสาวํ	อ.ผ้ากาสาวะ		อาหฏํ	อันบุคคลนํามาแล้ว		คนฺธารสฺมา	จากแคว้นคันธาระ		คนฺธาร- 
กาสาวํ	ช่ือว่าคนฺธารกาสาว.	(ผ้ากาสาวะที่นํามาจากแคว้นคันธาระ)
	 ๒.	 คนฺธารกาสาวสฺส		ลาโภ		คนฺธารกาสาวลาโภ.	(คนฺธารกาสาว	+	ลาภ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ลาโภ	อ.การได้		คนฺธารกาสาวสฺส	ซึ่งผ้ากาสาวะอันบุคคลนํามาแล้วจากแคว้นคันธาระ		คนฺธาร-
กาสาวลาโภ	ช่ือว่าคนฺธารกาสาวลาภ.	(การได้ผ้ากาสาวะที่นํามาจากแคว้นคันธาระ)

อคฺคสาวกา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อคฺคา		จ		เต		สาวกา		จาติ		อคฺคสาวกา.	(อคฺค	+	สาวก)
	 อคฺคา		จ	อ.ผู้เลิศ	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้เลิศ	ท.	เหล่าน้ัน		สาวกา		จ	เป็นสาวก	ท.	ด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		อคฺคสาวกา	ช่ือว่าอคฺคสาวก.	(สาวกผู้เลิศ,	อัครสาวก)

ปญฺจสตา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ป�ฺจหิ		อธิกานิ		สตานิ		ป�ฺจสตานิ.	(ป�ฺจ	+	สต)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		อธิกานิ	อันยิ่ง		ป�ฺจหิ	ด้วยห้า	ท.		ป�ฺจสตานิ	ช่ือว่าป�ฺจสต.	(ห้าร้อย)
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	 ๒.	 ป�ฺจสตานิ		ปริมาณํ		เยสํ		เต		ป�ฺจสตา,		ปริวารา.	(ป�ฺจสต	+	ปริมาณ)	อันตโลปสมาส,	
ลบ	ปริมาณ,	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ป�ฺจสตานิ	อ.ร้อยอันยิ่งด้วยห้า	ท.		ปริมาณํ	เป็นปริมาณ		เยสํ		(ปริวารานํ)	แห่งบริวาร	ท.	
เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่,		เต		(ปริวารา)	อ.บริวาร	ท.	เหล่าน้ัน		ป�ฺจสตา	ช่ือว่าป�ฺจสต,	ได้แก่บริวารทั้งหลาย.	
(มีห้าร้อยเป็นประมาณ,	มีประมาณ	๕๐๐)
   

ราชคหวาสิโน

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ราชคเห		วสนฺติ		สีเลนาติ		ราชคหวาสิโน,		ชนา.	(ราชคห	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ณีปัจจัย)	
เป็นกัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	เป็นกิตันตสมาส,	เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส
	 (เย		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าใด		วสนฺติ	ย่อมอยู่		ราชคเห	ในเมืองราชคฤห์		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ัน		ราชคหวาสิโน	ช่ือว่าราชคหวาสี,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้อยู่ในเมือง
ราชคฤห์โดยปกติ)

อาคนฺตุกทานำ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคนฺตุกานํ		ทานํ		อาคนฺตุกทานํ.	(อาคนฺตุก	+	ทาน)
	 ทานํ	อ.ทาน		อาคนฺตุกานํ	เพื่อภิกษุผู้จรมา	ท.		อาคนฺตุกทานํ	ช่ือว่าอาคนฺตุกทาน.	(ทานเพื่อภิกษุผู้จร
มา,	อาคันตุกทาน)

เอกทิวโส

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอโก		จ		โส		ทิวโส		จาติ		เอกทิวโส.	(เอก	+	ทิวส)
	 เอโก		จ	อ.หน่ึงด้วย		โส	อ.หน่ึงน้ัน		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		เอกทิวโส	ช่ือว่า 
เอกทิวส.	(วันหน่ึง)
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นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ€านำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 นิพฺพตฺต�ฺจ		ตํ		นิพฺพตฺต�ฺจาติ		นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตํ,		€านํ.	(นิพฺพตฺต	+	นิพฺพตฺต)	วิเสสโนภย
บทกัมมธารยสมาส
	 	 ตํ		(€านํ)	อ.ที่น้ัน		นิพฺพตฺตํ		จ	เป็นที่บังเกิดแล้วด้วย		นิพฺพตฺตํ		จ	เป็นที่บังเกิดแล้วด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตํ	ช่ือว่านิพฺพตฺตนิพฺพตฺต,	ได้แก่ที่.	(ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้ว)
	 ๒.	 นิพฺพตฺตนิพฺพตฺต�ฺจ		ตํ		€าน�ฺจาติ		นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ€านํ.	(นิพฺพตฺตนิพฺพตฺต	+	€าน)	วิเสสน
บุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตํ		จ	อ.เป็นที่ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิด
แล้วน้ัน		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ€านํ	ช่ือว่านิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่
ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้ว)		 	

โภคสมฺปทา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โภเคหิ		สมฺปทา		โภคสมฺปทา.	(โภค	+	สมฺปทา)
	 สมฺปทา	อ.ความถึงพร้อม		โภเคหิ	ด้วยโภคะ	ท.		โภคสมฺปทา	ช่ือว่าโภคสมฺปทา.	(ถึงพร้อมด้วยโภคะ,	 
โภคสมบัติ)

ปริวารสมฺปทา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปริวาเรหิ		สมฺปทา		ปริวารสมฺปทา.	(ปริวาร	+	สมฺปทา)
	 สมฺปทา	อ.ความถึงพร้อม		ปริวาเรหิ	ด้วยบริวาร	ท.		ปริวารสมฺปทา	ช่ือว่าปริวารสมฺปทา.	(ถึงพร้อม
ด้วยบริวาร,	บริวารสมบัติ)	

อตฺตภาวสตำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อตฺตภาวานํ		สตํ		อตฺตภาวสตํ.	(อตฺตภาว	+	สต)
	 สตํ	อ.ร้อย		อตฺตภาวานํ	แห่งอัตภาพ	ท.		อตฺตภาวสตํ	ช่ือว่าอตฺตภาวสต.	(ร้อยอัตภาพ)
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อตฺตภาวสหสฺสำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อตฺตภาวานํ		สหสฺสํ		อตฺตภาวสหสฺสํ.	(อตฺตภาว	+	สหสฺส)
	 สหสฺสํ	อ.พัน		อตฺตภาวานํ	แห่งอัตภาพ	ท.		อตฺตภาวสหสฺสํ	ช่ือว่าอตฺตภาวสหสฺส.	(พันอัตภาพ)

อตฺตภาวสตสหสฺสำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อตฺตภาวานํ		สตสหสฺสํ		อตฺตภาวสตสหสฺสํ.	(อตฺตภาว	+	สตสหสฺส)
	 สตสหสฺสํ	อ.แสน		อตฺตภาวานํ	แห่งอัตภาพ	ท.		อตฺตภาวสตสหสฺสํ	ช่ือว่าอตฺตภาวสตสหสฺส.	(แสน
อัตภาพ)

ปณฺฑิตปุริโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปณฺฑิโต		จ		โส		ปุริโส		จาติ		ปณฺฑิตปุริโส.	(ปณฺฑิต	+	ปุริส)
	 ปณฺฑิโต		จ	อ.ผู้เป็นบัณฑิตด้วย		โส	อ.ผู้เป็นบัณฑิตน้ัน		ปุริโส		จ	เป็นบุรุษด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
ปณฺฑิตปุริโส	ช่ือว่าปณฺฑิตปุริส.	(บุรุษผู้เป็นบัณฑิต)

สุขการณำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุขสฺส		การณํ		สุขการณํ.	(สุข	+	การณ)
	 การณํ	อ.เหตุ		สุขสฺส	แห่งความสุข		สุขการณํ	ช่ือว่าสุขการณ.	(เหตุแห่งความสุข)
 

นิปฺผาทนกกมฺมำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิปฺผาทนก�ฺจ		ตํ		กมฺม�ฺจาติ		นิปฺผาทนกกมฺมํ.	(นิปฺผาทนก	+	กมฺม)
	 นิปฺผาทนกํ		จ	อ.อันเป็นเคร่ืองให้สําเร็จด้วย		ตํ	อ.อันเป็นเคร่ืองให้สําเร็จน้ัน		กมฺมํ		จ	เป็นกรรมด้วย		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		นิปฺผาทนกกมฺมํ	ช่ือว่านิปฺผาทนกกมฺม.	(กรรมที่เป็นเครื่องให้สําเร็จ)	
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กิตฺตกา

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 กึ		ปริมาณํ		เยสนฺติ		กิตฺตกา,		ปริวารา.	(กึ	+	ตฺตกปัจจัย)
	 ปริมาณํ	อ.ประมาณ		กึ	เท่าไร		เยสํ		(ปริวารานํ)	แห่งบริวาร	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(เต		ปริวารา)	อ.บริวาร	ท.	เหล่าน้ัน		กิตฺตกา	ช่ือว่ากิตฺตก,	ได้แก่บริวารทั้งหลาย.	(มีประมาณเท่าไร)

สหสฺสมตฺตา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สหสฺสํ		มตฺตา		เยสํ		เต		สหสฺสมตฺตา,		ปริวารา.	(สหสฺส	+	มตฺตา)
	 สหสฺสํ	อ.พัน		มตฺตา	เป็นประมาณ		เยสํ		(ปริวารานํ)	แห่งบริวาร	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		เต		
ปริวารา	อ.บริวาร	ท.	เหล่าน้ัน		สหสฺสมตฺตา	ช่ือว่าสหสฺสมตฺต,	ได้แก่บริวารทั้งหลาย.	(มีพันเป็นประมาณ,	มี
ประมาณหน่ึงพัน)	

นครวีถิ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นคเร		วีถิ		นครวีถิ.	(นคร	+	วีถิ)
	 วีถิ	อ.ถนน		นคเร	ในเมือง		นครวีถิ	ช่ือว่านครวีถิ.	(ถนนในเมือง)
 

อมฺมตาตา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อมฺม�  จ  ต�ต�  จ  อมฺมต�ต�. (อมฺม + ต�ต)
	 อมฺมา		จ	อ.แม่	ท.	ด้วย		ตาตา		จ	อ.พ่อ	ท.	ด้วย		อมฺมตาตา	ช่ือว่าอมฺมตาต.	(แม่และพ่อ)
 

ภิกฺขุสหสฺสำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภิกฺขูนํ		สหสฺสํ		ภิกฺขุสหสฺสํ.	(ภิกฺขุ	+	สหสฺส)
	 สหสฺสํ	อ.พัน		ภิกฺขูนํ	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสหสฺสํ	ช่ือว่าภิกฺขุสหสฺส.	(ภิกษุหน่ึงพัน)	
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ปโหนกนิยาโม

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปโหนกสฺส		นิยาโม		ปโหนกนิยาโม.	(ปโหนก	+	นิยาม)
	 นิยาโม	 อ.กําหนด		ปโหนกสฺส	 (ภิกฺขุโน)	 แห่งภิกษุ	 ผู้เพียงพอ		ปโหนกนิยาโม	 ช่ือว่าปโหนกนิยาม.	
(กําหนดแห่งภิกษุผู้เพียงพอ)

เตลติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 เตล�ฺจ		ติล�ฺจ		ตณฺฑุล�ฺจ		สปฺปิ		จ		ผาณิต�ฺจ		เตลติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตานิ.	(เตล	+	
ติล	+	ตณฺฑุล	+	สปฺปิ	+	ผาณิต)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 เตลํ		จ	อ.น้ํามันด้วย		ติลํ		จ	อ.งาด้วย		ตณฺฑุลํ		จ	อ.ข้าวสารด้วย		สปฺปิ		จ	อ.เนยใสด้วย		
ผาณิตํ		จ	อ.น้ําอ้อยด้วย		เตลติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตานิ	 ช่ือว่าเตลติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิต.	(น้ํามัน	งา	ข้าวสาร	
เนยใส	และน้ําอ้อย)
	 ๒.	 เตลติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตานิ		อาทิ		เยสนฺติ		เตลติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตาทีนิ,		วตฺถูนิ.	(เตลติล
ตณฺฑุลสปฺปิผาณิต	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 เตลติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตานิ	 อ.น้ํามัน	 งา	 ข้าวสาร	 เนยใส	 และน้ําอ้อย	 ท.	 	 อาทิ	 เป็นต้น		
เยสํ		(วตฺถูนํ)	แห่งวัตถุ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตานิ		วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่าน้ัน		 
เตลติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตาทีนิ	 ช่ือว่าเตลติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตาทิ,	 ได้แก่วัตถุทั้งหลาย.	 (มีน้ํามัน	 งา	 ข้าวสาร	
เนยใส	และน้ําอ้อย	เป็นต้น)
  

สตสหสฺสคฺฆนกำ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สตสหสฺสํ		อคฺฆนกํ		ยสฺส		ตํ		สตสหสฺสคฺฆนกํ,		กาสาวํ.	(สตสหสฺส	+	อคฺฆนก)
	 สตสหสฺสํ	 อ.แสน	 	อคฺฆนกํ	 เป็นค่า	 	 ยสฺส	 	 (กาสาวสฺส)	 แห่งผ้ากาสาวะใด	 	 (อตฺถิ)	 มีอยู่,	 	 ตํ		 
(กาสาวํ)	อ.ผ้ากาสาวะน้ัน		สตสหสฺสคฺฆนกํ	ช่ือว่าสตสหสฺสคฺฆนก,	ได้แก่ผ้ากาสาวะ.	(อันมีแสนหน่ึงเป็นค่า,	มี
ราคาหน่ึงแสน)
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คนฺธารกาสาววตฺถำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีปัญจมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 กสาเวน		รตฺตํ		กาสาวํ,		วตฺถํ.	(กสาว	+	ณปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (วตฺถํ)	อ.ผ้า		(ปุคฺคเลน)		รตฺตํ	อัน-	อันบุคคล	-ย้อมแล้ว		กสาเวน	ด้วยน้ําฝาด		กาสาวํ	 
ช่ือว่ากาสาว,	ได้แก่ผ้า.	(ที่บุคคลย้อมด้วยน้ําฝาด)
	 ๒.	 กาสาว�ฺจ		ตํ		วตฺถ�ฺจาติ		กาสาววตฺถํ.	(กาสาว	+	วตฺถ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 กาสาวํ		จ	อ.อันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ําฝาด้วย		ตํ	อ.อันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ําฝาดน้ัน		วตฺถํ		จ	
เป็นผ้าด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		กาสาววตฺถํ	ช่ือว่ากาสาววตฺถ.	(ผ้าที่บุคคลย้อมด้วยน้ําฝาด)
	 ๓.	 คนฺธารโต		อาหฏํ		กาสาววตฺถํ		คนฺธารกาสาววตฺถํ.	(คนฺธาร	+	กาสาววตฺถ)	ปัญจมีตัปปุริส
สม�ส
	 	 กาสาววตฺถํ	อ.ผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ําฝาด		(ปุคฺคเลน)		อาหฏํ	อัน-	อันบุคคล	-นํามาแล้ว		
คนฺธารโต	จากแคว้นคันธาระ		คนฺธารกาสาววตฺถํ	ช่ือว่าคนฺธารกาสาววตฺถ.	(ผ้าที่ย้อมด้วยน้ําฝาดที่เขานํามาจาก
แคว้นคันธาระ)

ทานวฏฺฏำ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทาเน		วฏฺฏํ		ทานวฏฺฏํ.	(ทาน	+	วฏฺฏ)
	 วฏฺฏํ	อ.วัตถุอันเป็นไป		ทาเน	ในทาน		ทานวฏฺฏํ	ช่ือว่าทานวฏฺฏ.	(วัตถุที่เป็นไปในทาน)
 

อนคฺฆกาสาวำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 นตฺถิ		อคฺโฆ		เอตสฺสาติ		อนคฺฆํ,		กาสาวํ.	(น	+	อคฺฆ)	นนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส
	 	 อคฺโฆ	อ.ค่า		เอตสฺส		(กาสาวสฺส)	แห่งผ้ากาสาวะน่ัน		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		เอตํ		
(กาสาวํ)	อ.ผ้ากาสาวะน่ัน		อนคฺฆํ	ช่ือว่าอนคฺฆ,	ได้แก่ผ้ากาสาวะ.	(อันไม่มีค่า,	อันหาค่ามิได้)
	 ๒.	 อนคฺฆ�ฺจ		ตํ		กาสาว�ฺจาติ		อนคฺฆกาสาวํ.	(อนคฺฆ	+	กาสาว)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 อนคฺฆํ		จ	อ.อันหาค่ามิได้ด้วย		ตํ	อ.อันหาค่ามิได้น้ัน		กาสาวํ		จ	เป็นผ้ากาสาวะด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		อนคฺฆกาสาวํ	ช่ือว่าอนคฺฆกาสาว.	(ผ้ากาสาวะอันหาค่ามิได้)
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สารีปุตฺตตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ส�รีปุตฺโต  จ  โส  เถโร  จ�ติ  ส�รีปุตฺตตฺเถโร. (ส�รีปุตฺต + เถร) 
	 สารีปุตฺโต		จ	อ.พระสารีบุตรด้วย		โส	อ.พระสารีบุตรน้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		สารีปุตฺตตฺเถโร	ช่ือว่าสารีปุตฺตตฺเถร.	(พระสารีบุตรผู้เถระ,	พระสารีบุตรเถระ)

สสฺสปริปากสมโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สสฺสานํ		ปริปาโก		สสฺสปริปาโก.	(สสฺส	+	ปริปาก)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ปริปาโก	อ.เป็นที่แก่รอบ		สสฺสานํ	แห่งข้าวกล้า	ท.		สสฺสปริปาโก	ช่ือว่าสสฺสปริปาก.	(เป็นที่แก่
รอบแห่งข้าวกล้า)
	 ๒.	 สสฺสปริปาโก		จ		โส		สมโย		จาติ		สสฺสปริปากสมโย.	(สสฺสปริปาก	+	สมย)
	 	 สสฺสปริปาโก		จ	อ.เป็นที่แก่รอบแห่งข้าวกล้าด้วย		โส	อ.เป็นที่แก่รอบแห่งข้าวกล้าน้ัน		สมโย		จ	
เป็นสมัยด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สสฺสปริปากสมโย	ช่ือว่าสสฺสปริปากสมย.	(สมัยเป็นที่แก่รอบแห่งข้าวกล้า)
 

คมนสีโล

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คมนํ		สีลํ		ยสฺส		โส		คมนสีโล,		ภิกฺขุ.	(คมน	+	สีล)
	 คมนํ	อ.การไป		สีลํ	เป็นปกติ		ยสฺส		(ภิกฺขุโน)	แห่งภิกษุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุน้ัน		
คมนสีโล	ช่ือว่าคมนสีล,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้มีการไปเป็นปกติ)

มงฺคลามงฺคลานิ

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 น		มงฺคลํ		อมงฺคลํ.	(น	+	มงฺคล)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 มงฺคลํ	อ.มงคล		น	หามิได้		อมงฺคลํ	ช่ือว่าอมงฺคล.	(มิใช่มงคล,	อวมงคล)
	 ๒.	 มงฺคล�ฺจ		อมงฺคล�ฺจ		มงฺคลามงฺคลานิ.	(มงฺคล	+	อมงฺคล)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 มงฺคลํ		จ	อ.มงคลด้วย		อมงฺคลํ		จ	อ.อวมงคลด้วย		มงฺคลามงฺคลานิ	 ช่ือว่ามงฺคลามงฺคล.	
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(มงคลและอวมงคล)	

อุทกมณิโก

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุทกสฺส		มณิโก		อุทกมณิโก.	(อุทก	+	มณิก)
	 มณิโก	อ.ตุ่ม		อุทกสฺส	แห่งน้ํา		อุทกมณิโก	ช่ือว่าอุทกมณิก.	(ตุ่มน้ํา)

พหุตรา

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 อิเม		อิเมสํ		วิเสเสน		พหูติ		พหุตรา,		ชนา.	(พหุ	+	ตรปัจจัย)
	 อิเม		(ชนา)		อิเมสํ		(ชนานํ)	อ.-	แห่งชน	ท.	เหล่าน้ีหนา	-ชน	ท.	เหล่าน้ี		พหู	เป็นผู้มาก		วิเสเสน	
โดยพิเศษ		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		พหุตรา	ช่ือว่าพหุตร,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้มากกว่า)
 

อนนุจฺฉวิกำ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		อนุจฺฉวิกํ		อนนุจฺฉวิกํ,		จีวรํ.	(น	+	อนุจฺฉวิก)
	 (จีวรํ)	อ.จีวร		อนุจฺฉวิกํ	อันสมควร		น	หามิได้		อนนุจฺฉวิกํ	ช่ือว่าอนนุจฺฉวิก,	ได้แก่จีวร.	(ที่ไม่สมควร)

ทิสาวาสิโก

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทิสาสุ		วสติ		สีเลนาติ		ทิสาวาสิโก,		ภิกฺขุ.	(ทิสาสทฺทูปปท	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ณีปัจจัย)	
เป็นกัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ
	 (โย		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุใด		วสติ	ย่อมอยู่		ทิสาสุ	ในทิศ	ท.		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		
ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุน้ัน		ทิสาวาสิโก	ช่ือว่าทิสาวาสิก,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้อยู่ในทิศโดยปกติ)	



๗. เรื่องพระเทวทัต (ห่มจีวรที่ไม่เหมาะสมกับตัวเอง) 297วรรค]

กตปฏิสนฺถาโร

	 เป็นจตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กโต		ปฏิสนฺถาโร		ยสฺสาติ		กตปฏิสนฺถาโร,		ภิกฺขุ.	(กต	+	ปฏิสนฺถาร)
	 ปฏิสนฺถาโร	อ.การปฏิสันถาร		(สตฺถารา)	อันพระศาสดา		กโต	ทรงกระทําแล้ว		ยสฺส		(ภิกฺขุโน)	แก่
ภิกษุใด		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		กตปฏิสนฺถาโร	ช่ือว่ากตปฏิสนฺถาร,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้มีปฏิสันถารที่พระศาสดาทรงทํา
แล้ว)	

ผาสุวิหาโร

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ผาสุํ		วิหาโร		ผาสุวิหาโร.	(ผาสุ	+	วิหาร)
	 วิหาโร	อ.การอยู่		ผาสุํ	อย่างผาสุก		ผาสุวิหาโร	ช่ือว่าผาสุวิหาร.	(การอยู่อย่างผาสุก,	การอยู่ผาสุก)

พาราณสีวาสี

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พาราณสิยํ		วสติ		สีเลนาติ		พาราณสีวาสี,		หตฺถิมารโก.	(พาราณสีสทฺทูปปท	+	วส		นิวาเส	ใน
การอยู่	+	ณีปัจจัย)	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ
	 (โย		หตฺถิมารโก)	อ.บุคคลผู้ยังช้างให้ตายใด		วสติ	ย่อมอยู่		พาราณสิยํ	ในเมืองพาราณสี		สีเลน	
โดยปกติ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		พาราณสีวาสี	 ช่ือว่าพาราณสีวาสี,	ได้แก่นายพรานช้าง.	(ผู้อยู่ในเมืองพาราณสี
โดยปกติ,	ชาวเมืองพาราณสี)	

หตฺถิมารโก

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะหว่า
	 หตฺถึ		มาเรตีติ		หตฺถิมารโก.	(หตฺถีสทฺทูปปท	+	มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	เณ	+	ณฺวุปัจจัย)	
เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ
	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		หตฺถึ	ยังช้าง		มาเรติ	ย่อมให้ตาย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	
อ.บุคคลน้ัน		หตฺถิมารโก	ช่ือว่าหตฺถิมารก.	(ผู้ยังช้างให้ตาย,	ผู้ทําช้างให้ตาย,	นายพรานช้าง)
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ฆนมำสำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ฆน�ฺจ		ตํ		มํส�ฺจาติ		ฆนมํสํ.	(ฆน	+	มํส)
	 ฆนํ		จ	อ.ลํ่าด้วย		ตํ	อ.ลํ่าน้ัน		มํสํ		จ	เป็นเน้ือด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ฆนมํสํ	ช่ือว่าฆนมํส.	(เน้ือลํ่า,	 
เน้ือสัน)

อเนกสหสฺสา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์
ดังน้ี
	 ๑.	 น		เอกํ		อเนกํ.	(น	+	เอก)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 เอกํ	หน่ึง		น	หามิได้		อเนกํ	ช่ือว่าอเนก.	(มิใช่หน่ึง,	จํานวนมาก,	อเนก)
	 ๒.	 อเนกํ		สหสฺสํ		เยสนฺติ		อเนกสหสฺสา,		หตฺถี.	(อเนก	+	สหสฺส)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ- 
สม�ส
	 	 สหสฺสํ	อ.พัน		อเนกํ	มิใช่หน่ึง		เยสํ		(หตฺถีนํ)	แห่งช้าง	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(เต		หตฺถี)	อ.ช้าง	ท.	เหล่าน้ัน		อเนกสหสฺสา	ช่ือว่าอเนกสหสฺส,	ได้แก่ช้างทั้งหลาย.	(ตัวมีพันมิใช่
หน่ึง,	หลายพันเชือก)

คมนาคมนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 คจฺฉนฺติ		เอตฺถาติ		คมนํ.	(คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ยุปัจจัย)	กัตตุรูป,	อธิกรณสาธนะ
	 	 หตฺถี	อ.ช้าง	ท.		คจฺฉนฺติ	ย่อมไป		เอตฺถ		(กาเล)	ในกาลน้ี		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		คมนํ	ช่ือว่า
คมน.	(เป็นที่ไป)
	 ๒.	 อาคจฺฉนฺติ	 	 เอตฺถาติ	 	 อาคมนํ.	 (อาปุพฺพ	+	คมุ	 	คติมฺหิ	 ในการไป	+	ยุปัจจัย)	 กัตตุรูป,	 
อธิกรณสาธนะ
	 	 หตฺถี	อ.ช้าง	ท.		อาคจฺฉนฺติ	ย่อมมา		เอตฺถ		(กาเล)	ในกาลน้ี		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อาคมนํ	
ช่ือว่าอาคมน.	(เป็นที่มา)
	 ๓.	 คมน�ฺจ		อาคมน�ฺจ		คมนาคมนํ.	(คมน	+	อาคมน)	สมาหารทวันทสมาส
	 	 คมนํ		จ	อ.เป็นที่ไปด้วย		อาคมนํ		จ	อ.เป็นที่มาด้วย		คมนาคมนํ	ช่ือว่าคมนาคมน.	(เป็นที่ไป
และเป็นที่มา)
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	 ๔.	 คมนาคมน�ฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		คมนาคมนกาโล.	(คมนาคมน	+	กาล)	วิเสสนบุพพบทกัมม-
ธารยสมาส		 	
	 คมนาคมนํ		จ	อ.เป็นที่ไปและเป็นที่มาด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ไปและเป็นที่มาน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลเวลา
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		คมนาคมนกาโล	ช่ือว่าคมนาคมนกาล.	(กาลเป็นที่ไปและเป็นที่มา)
 

ชาตสฺสโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ชาโต		จ		โส		สโร		จาติ		ชาตสฺสโร.	(ชาต	+	สร)
	 ชาโต		จ	อ.อันเกิดแล้วด้วย		โส	อ.อันเกิดแล้วน้ัน		สโร		จ	เป็นสระด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ชาตสฺ- 
สโร	ช่ือว่าชาตสฺสร.	(สระอันเกิดแล้ว,	สระตามธรรมชาติ)

คมนาคมนมคฺโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 คจฺฉนฺติ		เอตฺถาติ		คมนํ.	(คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ยุปัจจัย)	กัตตุรูป,	อธิกรณสาธนะ
	 	 หตฺถี	อ.ช้าง	ท.		คจฺฉนฺติ	ย่อมไป		เอตฺถ		(มคฺเค)	ในหนทางน้ี		อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		คมนํ	 
ช่ือว่าคมน.	(เป็นที่ไป)
	 ๒.	 อาคจฺฉนฺติ	 	 เอตฺถาติ	 	 อาคมนํ.	 (อาปุพฺพ	+	คมุ	 	คติมฺหิ	 ในการไป	+	ยุปัจจัย)	 กัตตุรูป,	 
อธิกรณสาธนะ
	 	 หตฺถี	อ.ช้าง	ท.		อาคจฺฉนฺติ	ย่อมมา		เอตฺถ		(มคฺเค)	ในหนทางน้ี		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อาคมนํ	
ช่ือว่าอาคมน.	(เป็นที่มา)
	 ๓.	 คมน�ฺจ		อาคมน�ฺจ		คมนาคมนํ.	(คมน	+	อาคมน)	สมาหารทวันทสมาส
	 	 คมนํ		จ	อ.เป็นที่ไปด้วย		อาคมนํ		จ	อ.เป็นที่มาด้วย		คมนาคมนํ	ช่ือว่าคมนาคมน.	(เป็นที่ไป
และเป็นที่มา)
	 ๔.	 คมนาคมน�ฺจ		ตํ		มคฺโค		จาติ		คมนาคมนมคฺโค.	 (คมนาคมน	+	มคฺค)	 วิเสสนบุพพบท- 
กัมมธารยสมาส			
	 คมนาคมนํ		จ	อ.เป็นที่ไปและเป็นที่มาด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ไปและเป็นที่มาน้ัน		มคฺโค		จ	เป็นหนทางด้วย		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		คมนาคมนมคฺโค	ช่ือว่าคมนาคมนมคฺค.	(หนทางเป็นที่ไปและเป็นที่มา)
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สสีสำ

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สห		สีเสน		ยํ		วตฺตตีติ		สสีสํ,		องฺคํ.	(สห	+	สีส)	
	 ยํ		(องฺคํ)	อ.อวัยวะใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		สีเสน	ด้วยศีรษะ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตํ		
องฺคํ)	อ.อวัยวะน้ัน		สสีสํ	ช่ือว่าสสีส,	ได้แก่อวัยวะ.	(อันเป็นไปกับด้วยศีรษะ,	พร้อมกับศีรษะ)

สพฺพปจฺฉโต

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺเพสํ		ปจฺฉโต		สพฺพปจฺฉโต.	(สพฺพ	+	ปจฺฉโต)	
	 ปจฺฉโต	ในภายหลัง		สพฺเพสํ		(หตฺถีนํ)	แห่งช้าง	ท.	ทั้งปวง		สพฺพปจฺฉโต	ช่ือว่าสพฺพปจฺฉโต.	(ใน	
ภายหลังแห่งช้างทั้งปวง)

ทนฺตาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทนฺตา		อาทิ		เยสนฺติ		ทนฺตาทีนิ,		องฺคานิ.	(ทนฺต	+	อาทิ)
	 ทนฺตา	อ.งา	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(องฺคานํ)	แห่งอวัยวะ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(ตานิ		องฺคานิ)	อ.อวัยวะ	ท.	เหล่าน้ัน		ทนฺตาทีนิ	ช่ือว่าทนฺตาทิ,	ได้แก่อวัยวะทั้งหลาย.	(มีงาเป็นต้น)

อปรภาโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อปโร		จ		โส		ภาโค		จาติ		อปรภาโค.	(อปร	+	ภาค)
	 อปโร		จ	อ.อื่นอีกด้วย		โส	อ.อื่นอีกน้ัน		ภาโค		จ	เป็นส่วนด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อปรภาโค	 
ช่ือว่าอปรภาค.	(ส่วนอื่นอีก,	กาลต่อมา)

หตฺถิโยนิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 หตฺถิสฺส		โยนิ		หตฺถิโยนิ.	(หตฺถี	+	โยนิ)
	 โยนิ	อ.กําเนิด		หตฺถิสฺส	ของช้าง		หตฺถิโยนิ	ช่ือว่าหตฺถิโยนิ.	(กําเนิดช้าง)



๗. เรื่องพระเทวทัต (ห่มจีวรที่ไม่เหมาะสมกับตัวเอง) 301วรรค]

หตฺถิเชฏฺ€โก

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 หตฺถี		จ		โส		เชฏฺ€โก		จาติ		หตฺถิเชฏฺ€โก.	(หตฺถี	+	เชฏฺ€ก)
	 หตฺถี		จ	อ.ช้างด้วย		โส	อ.ช้างน้ัน		เชฏฺ€โก		จ	เป็นผู้เจริญที่สุดด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		หตฺถิเชฏฺ€โก	 
ช่ือว่าหตฺถิเชฏฺ€ก.	(ช้างตัวเจริญที่สุด,	หัวหน้าช้าง)

ยูถปติ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ยูถสฺส  ปติ  ยูถปติ. (ยูถ + ปติ)
	 ปติ	อ.เจ้า		ยูถสฺส	แห่งโขลง		ยูถปติ	ช่ือว่ายูถปติ.	(เจ้าแห่งโขลง,	หัวหน้าโขลง)

อนาปุจฺฉา 

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 น อ�ปุจฺฉ�  อน�ปุจฺฉ�. (น + อ�ปุจฺฉ�)
	 อาปุจฺฉา	บอกลาแล้ว		น	หามิได้		อนาปุจฺฉา	ช่ือว่าอนาปุจฺฉา.	(ไม่บอกลาแล้ว)

ปริปนฺโถ

	 เป็นกัตตุรูป,	กรณสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปริปนฺถติ		เอเตนาติ		ปริปนฺโถ.	(ปริปุพฺพ	+	ปถิ		วิเห€เน	ในการเบียดเบียน	+	อปัจจัย)
	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		ปริปนฺถติ	ย่อมเบียดเบียน		เอเตน		(อนฺตราเยน)	ด้วยอันตรายน้ี		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		ปริปนฺโถ	ช่ือว่าปริปนฺถ.	(อันตรายเป็นเคร่ืองเบียดเบียนรอบ)

เสสหตฺถี

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เสสา		จ		เต		หตฺถี		จาติ		เสสหตฺถี.	(เสส	+	หตฺถี)
	 เสสา		จ	อ.ที่เหลือ	ท.	ด้วย		เต	อ.ที่เหลือ	ท.	เหล่าน้ัน		หตฺถี		จ	เป็นช้างด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
เสสหตฺถี	ช่ือว่าเสสหตฺถี.	(ช้างตัวที่เหลือ)
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พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธขีณาสวา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันนทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺธา		จ		ปจฺเจกพุทฺธา		จ		ขีณาสวา		จ		พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธขีณาสวา.	(พุทฺธ	+	ปจฺเจกพุทฺธ	+	
ขีณาสว)
	 พุทฺธา		จ	อ.พระพุทธเจ้า	ท.	ด้วย		ปจฺเจกพุทฺธา		จ	อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า	ท.	ด้วย		ขีณาสวา		จ	
อ.พระขีณาสพ	ท.	ด้วย		พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธขีณาสวา	ช่ือว่าพุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธขีณาสว.	(พระพุทธเจ้า	พระปัจเจก-
พุทธเจ้า	และพระขีณาสพ)	

เอตฺตกา

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอตํ		ปริมาณํ		เยสนฺติ		เอตฺตกา,		�าตกา.	(เอต	+	ตฺตกปัจจัย)
	 ปริมาณํ	อ.ประมาณ		เอตํ	เท่าน้ี		เยสํ		(�าตกานํ)	แห่งญาติ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(เต		�าตกา)	อ.ญาติ	ท.	เหล่าน้ัน		เอตฺตกา	ช่ือว่าเอตฺตก,	ได้แก่ญาติทั้งหลาย.	(มีประมาณเท่าน้ี)

ปาปกมฺมำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปาป�ฺจ		ตํ		กมฺม�ฺจาติ		ปาปกมฺมํ.	(ปาป	+	กมฺม)
	 ปาปํ		จ	อ.อันช่ัวด้วย		ตํ	อ.อันช่ัวน้ัน		กมฺมํ		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปาปกมฺมํ	ช่ือว่า
ปาปกมฺม.	(กรรมช่ัว)

อนิกฺกสาโว

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์
ดังน้ี
	 ๑.	 กสาโว		วิย		กสาโว,		กิเลโส.	(กสาว	+	อปัจจัย)	อุปมาตัทธิต
	 	 (กิเลโส)	อ.กิเลส		กสาโว		วิย	เพียงดังน้ําฝาด		กสาโว	ช่ือว่ากสาว.	(กิเลสดุจน้ําฝาด)
	 ๒.	 นิคฺคโต		กสาโว		เอตสฺมาติ		นิกฺกสาโว,		ปุคฺคโล.	(นิ	+	กสาว)	ปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส



๗. เรื่องพระเทวทัต (ห่มจีวรที่ไม่เหมาะสมกับตัวเอง) 303วรรค]

	 	 กสาโว	อ.กิเลสเพียงดังน้ําฝาด		นิคฺคโต	ออกไปแล้ว		เอตสฺมา		(ปุคฺคลา)	จากบุคคลน่ัน		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		(เอโส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน่ัน		นิกฺกสาโว	ช่ือว่านิกฺกสาว,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีกิเลสเพียงดังน้ําฝาด
ออกไปแล้ว)
	 ๓.	 น		นิกฺกสาโว		อนิกฺกสาโว,		ปุคฺคโล.	(น	+	นิกฺกสาว)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		 นิกฺกสาโว	 ผู้มีกิเลสเพียงดังน้ําฝาดออกไปแล้ว		น	หามิได้	 	อนิกฺกสาโว	 
ช่ือว่าอนิกฺกสาว,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีกิเลสดุจน้ําฝาดออกไปแล้วหามิได้)

ทมสจฺจำ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทโม		จ		สจฺจ�ฺจ		ทมสจฺจํ.	(ทม	+	สจฺจ)
	 ทโม		จ	อ.การฝึกด้วย		สจฺจํ		จ	อ.สัจจะด้วย		ทมสจฺจํ	ช่ือว่าทมสจฺจ.	(การฝึกและสัจจะ)
 

กาสาวำ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 กสาเวน		รตฺตํ		กาสาวํ,		วตฺถํ.	(กสาว	+	ณปัจจัย)
	 (วตฺถํ)	อ.ผ้า		(ปุคฺคเลน)		รตฺตํ	อันบุคคล	ย้อมแล้ว		กสาเวน	ด้วยน้ําฝาด		กาสาวํ	ช่ือว่ากาสาว,	
ได้แก่ผ้า.	(ที่บุคคลย้อมด้วยน้ําฝาด)	

วนฺตกสาโว

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วนฺโต		กสาโว		เยน		โส		วนฺตกสาโว,		ปุคฺคโล.	(วนฺต	+	กสาว)
	 กสาโว	อ.กิเลสเพียงดังน้ําฝาด		 เยน		 (ปุคฺคเลน)	อันบุคคลใด		วนฺโต	คายแล้ว		 โส		 (ปุคฺคโล)	
อ.บุคคลน้ัน		วนฺตกสาโว	ช่ือว่าวนฺตกสาว,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีกิเลสดุจน้ําฝาดที่คายแล้ว)

อยุตฺตำ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ยุตฺตํ		อยุตฺตํ,		จีวรํ.	(น	+	ยุตฺต)
	 (จีวรํ)	อ.จีวร		ยุตฺตํ	อันสมควรแล้ว		น	หามิได้		อยุตฺตํ	ช่ือว่าอยุตฺต,	ได้แก่จีวร.	(ที่ไม่สมควร)
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นิคฺคหโก

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิคฺคณฺหาตีติ		นิคฺคหโก.	(นิปุพฺพ	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺวุปัจจัย)
	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคใด		 นิคฺคณฺหาติ	 ย่อมข่ม		อิติ	 เพราะเหตุน้ัน	 	 (โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		 
นิคฺคหโก	ช่ือว่านิคฺคหก.	(ผู้ข่ม)

กามราคาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กามราโค		อาทิ		เยสนฺติ		กามราคาทโย,		กสาวา.	(กามราค	+	อาทิ)
	 กามราโค	อ.กามราคะ		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(กสาวานํ)	แห่งกิเลสเพียงดังน้ําฝาด	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		กสาวา)	อ.กิเลสเพียงดังน้ําฝาด	ท.	เหล่าน้ัน		กามราคาทโย	ช่ือว่ากามราคาทิ,	
ได้แก่กิเลสดุจน้ําฝาด.	(มีกามราคะเป็นต้น)

สกสาโว

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สห		กสาเวหิ		โย		วตฺตตีติ		สกสาโว,		(ปุคฺคโล)	
	 โย		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		กสาเวหิ	ด้วยกิเลสเพียงดังน้ําฝาด	ท.		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		สกสาโว	ช่ือว่าสกสาว,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้เป็นไปกับด้วยกิเลสดุจน้ํา
ฝาด)

นิวาสนปารุปนตฺถรณวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 นิวาสน�ฺจ		ปารุปน�ฺจ		อตฺถรณ�ฺจ		นิวาสนปารุปนตฺถรณานิ.	(นิวาสน	+	ปารุปน	+	อตฺถรณ)	
อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 นิวาสนํ	 	 จ	 อ.การนุ่งด้วย	 	 ปารุปนํ	 	 จ	 อ.การห่มด้วย	 	 อตฺถรณํ	 	 จ	 อ.การปูลาด 
ด้วย		นิวาสนปารุปนตฺถรณานิ	ช่ือว่านิวาสนปารุปนตฺถรณ.	(การนุ่ง	การห่ม	และการปูลาด)
	 ๒.		 นิวาสนปารุปนตฺถรณานํ		วโส		นิวาสนปารุปนตฺถรณวโส.	(นิวาสนปารุปนตฺถรณ	+	วส)	ฉัฏฐี- 
ตัปปุริสสม�ส



๗. เรื่องพระเทวทัต (ห่มจีวรที่ไม่เหมาะสมกับตัวเอง) 305วรรค]

	 	 วโส	 อ.สามารถ	 	 นิวาสนปารุปนตฺถรณานํ	 แห่งการนุ่ง	 การห่ม	 และการปูลาด	 ท.	 	 นิวาสน- 
ปารุปนตฺถรณวโส	ช่ือว่านิวาสนปารุปนตฺถรณวส.	(สามารถแห่งการนุ่ง	การห่ม	และการปูลาด)	

อินฺทฺริยทมนำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อินฺทฺริยานํ		ทมนํ		อินฺทฺริยทมนํ.	(อินฺทฺริย	+	ทมน)
	 ทมนํ	อ.การฝึก		อินฺทฺริยานํ	ซึ่งอินทรีย์	ท.		อินฺทฺริยทมนํ	ช่ือว่าอินฺทฺริยทมน.	(การฝึกอินทรีย์)

ปรมตฺถสจฺจปกฺขิกำ

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปรมตฺโถ		จ		โส		สจฺจ�ฺจาติ		ปรมตฺถสจฺจํ.	(ปรมตฺถ	+	สจฺจ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ปรมตฺโถ		จ	อ.อันเป็นปรมัตถ์ด้วย		โส	อ.อันเป็นปรมัตถ์น้ัน		สจฺจํ		จ	เป็นสัจจะด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		ปรมตฺถสจฺจํ	ช่ือว่าปรมตฺถสจฺจ.	(สัจจะอันเป็นปรมัตถ์)
	 ๒.	 ปรมตฺถสจฺจสฺส		ปกฺโข		ปรมตฺถสจฺจปกฺโข.	(ปรมตฺถสจฺจ	+	ปกฺข)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ปกฺโข	อ.ฝ่าย		ปรมตฺถสจฺจสฺส	แห่งปรมัตถสัจจะ		ปรมตฺถสจฺจปกฺโข	ช่ือว่าปรมตฺถสจฺจปกฺข.	(ฝ่าย
แห่งสัจจะอันเป็นปรมัตถ์,	ฝ่ายแห่งปรมัตถสัจจะ)
	 ๓.	 ปรมตฺถสจฺจปกฺโข		อสฺส		อตฺถีติ		ปรมตฺถสจฺจปกฺขิกํ,		วจีสจฺจํ.	(ปรมตฺถสจฺจปกฺข	+	อิกปัจจัย)	
อัสสัตถิตัทธิต
	 	 ปรมตฺถสจฺจปกฺโข	 อ.ฝ่ายแห่งสัจจะอันเป็นปรมัตถ์	 	อสฺส	 	 (วจีสจฺจสฺส)	 แห่งวจีสัจจะน้ัน	 	อตฺถิ	 
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปรมตฺถสจฺจปกฺขิกํ	ช่ือว่าปรมตฺถสจฺจปกฺขิก,	ได้แก่วจีสัจจะ.	(อันมีในฝ่ายแห่งปรมัตถ-
สัจจะ)

วจีสจฺจำ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วจสา		สจฺจํ		วจีสจฺจํ.	(วจ	+	สจฺจ)
	 สจฺจํ	อ.สัจจะ		วจสา	ทางวาจา		วจีสจฺจํ	ช่ือว่าวจีสจฺจ.	(สัจจะทางวาจา,	วจีสัจจะ)
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เอวรูโป

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอวํ		รูปํ		ยสฺสาติ		เอวรูโป,		ปุคฺคโล.	(เอวํ	+	รูป)
	 รูปํ	อ.รูป		เอวํ	อย่างน้ี		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		
ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		เอวรูโป	ช่ือว่าเอวรูป,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีอย่างน้ีเป็นรูป,	ผู้เห็นปานน้ี)

ฉฑฺฑิตกสาโว

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ฉฑฺฑิโต		กสาโว		เยน		โส		ฉฑฺฑิตกสาโว,		ปุคฺคโล.	(ฉฑฺฑิต	+	กสาว)
	 กสาโว	อ.กิเลสเพียงดังน้ําฝาด		เยน		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคลใด		ฉฑฺฑิโต	ทิ้งแล้ว		โส		(ปุคฺคโล)	
อ.บุคคลน้ัน		ฉฑฺฑิตกสาโว	ช่ือว่าฉฑฺฑิตกสาว,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีกิเลสดุจน้ําฝาดที่ทิ้งแล้ว)

ปหีนกสาโว

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปหีโน		กสาโว		เยน		โส		ปหีนกสาโว,		ปุคฺคโล.	(ปหีน	+	กสาว)
	 กสาโว	อ.กิเลสเพียงดังน้ําฝาด		เยน		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคลใด		ปหีโน	ละแล้ว		โส		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคล
น้ัน		ปหีนกสาโว	ช่ือว่าปหีนกสาว,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีกิเลสดุจน้ําฝาดที่ละแล้ว)

วุตฺตปฺปการำ

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วุตฺโต		ปกาโร		ยสสฺาติ		วุตฺตปฺปการํ,		วจีสจฺจํ.	(วุตฺต	+	ปการ)
	 ปกาโร	อ.ประการ		ยสฺส		(วจีสจฺจสฺส)	แห่งวจีสัจจะใด		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคล		วุตฺโต	กล่าวแล้ว		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		(ตํ		วจีสจฺจํ)	อ.วจีสัจจะน้ัน		วุตฺตปฺปการํ	 ช่ือว่าวุตฺตปฺปการ,	ได้แก่วจีสัจจะ.	 (มีประการอันถูก
กล่าวแล้ว)



๗. เรื่องพระเทวทัต (ห่มจีวรที่ไม่เหมาะสมกับตัวเอง) 307วรรค]

กาสาววตฺถำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 กสาเวน		รตฺตํ		กาสาวํ,		วตฺถํ.	(กสาว	+	ณปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (วตฺถํ)	อ.ผ้า		 (ปุคฺคเลน)		รตฺตํ	อันบุคคล	ย้อมแล้ว		กสาเวน	ด้วยน้ําฝาด		กาสาวํ	 ช่ือว่า
กาสาว,	ได้แก่ผ้า.	(ที่บุคคลย้อมด้วยน้ําฝาด)
	 ๒.	 กาสาว�ฺจ		ตํ		วตฺถ�ฺจาติ		กาสาววตฺถํ.	(กาสาว	+	วตฺถ)
	 	 กาสาวํ		จ	อ.อันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ําฝาดด้วย		ตํ	อ.อันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ําฝาดน้ัน		วตฺถํ		
จ	เป็นผ้าด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		กาสาววตฺถํ	ช่ือว่ากาสาววตฺถ.	(ผ้าที่บุคคลย้อมด้วยน้ําฝาด)

คาถาปริโยสานำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คาถาย		ปริโยสานํ		คาถาปริโยสานํ.	(คาถา	+	ปริโยสาน)
	 ปริโยสานํ	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ		คาถาย	แห่งพระคาถา		คาถาปริโยสานํ	ช่ือว่าคาถาปริโยสาน.	
(กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระคาถา)

โสตาปตฺติผลาทีนิ

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

สาตฺถิกา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 อตฺโถ		อสฺสา		อตฺถีติ		อตฺถิกา,		วาจา.	(อตฺถ	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อสฺสา		(วาจาย)	แห่งวาจาน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		วาจา)	
อ.วาจาน้ัน		อตฺถิกา	ช่ือว่าอตฺถิกา,	ได้แก่วาจา.	(อันมีประโยชน์)
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	 ๒.	 สห		อตฺถิกาย		ยา		วตฺตตีติ		สาตฺถิกา,		เทสนา.	(สห	+	อตฺถิกา)	สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส
	 	 ยา		(เทสนา)	อ.พระเทศนาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อตฺถิกาย		(วาจาย)	ด้วยวาจา	
อันมีประโยชน์		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		เทสนา)	อ.พระเทศนาน้ัน		สาตฺถิกา	ช่ือว่าสาตฺถิกา,	ได้แก่เทศนา.	
(อันเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)

 



๘. สญฺชยวตฺถุ [๘] 
ส�ฺชยวตฺถุ  (มยา  วจฺุจเต) ฯ

ส�ฺชยวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่ปรพิาชกชือ่วา่สญัชยั  (มยา) อนัขา้พเจา้ 
(พระพทุธโฆสะ)  (วจุจฺเต) จะกลา่ว ฯ

ส�ฺชยวตฺถุ วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก
มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๘. เรื่องสัญชัยปรพิำชก

๑. “อสาเร  สารมติโนติ  อิมำ  ธมฺมเทสนำ  สตฺถ�  เวฬุวเน  วิหรนฺโต  ทฺวีหิ  อคฺคส�วเกหิ  
นิเวทิตำ  ส�ฺชยสฺส  อน�คมนำ  อ�รพฺภ  กเถสิ ฯ

 สตฺถ�  เวฬุวเน  วิหรนฺโต  ทฺวีหิ  อคฺคส�วเกหิ  นิเวทิตำ  ส�ฺชยสฺส  อน�คมนำ  อ�รพฺภ  “อสาเร  
สารมติโนติ  อิมำ  ธมฺมเทสนำ  กเถสิ ฯ

 สตถฺา อ.พระศ�สด�  วิหรนฺโต เม่ือประทับ  เวฬุวเน ในพระวิห�รช่ือว่�เวฬุวัน   
อารพฺภ ทรงปร�รภ  อนาคมนํ ซ่ึงก�รไม่ม�  สญฺชยสฺส แห่งปริพ�ชกช่ือว่�สัญชัย  
ทฺวีหิ  อคฺคสาวเกหิ  นิเวทิตํ อัน- อันพระอัครส�วก ท. สอง ชักชวนแล้ว  กเถสิ 
ตรัสแล้ว  อิมํ  ธมฺมเทสนํ ซ่ึงพระธรรมเทศน�น้ี  “อสาเร  สารมติโนติ ว่� “อส�เร   
ส�รมติโน” ดังน้ีเป็นต้น ฯ 

 พระศ�สด�เม่ือประทับอยู่ที่พระเวฬุวัน ทรงปร�รภก�รไม่ม�ของสัญชัยปริพ�ชก ที่
พระอัครส�วกทั้งสองชักชวนแล้ว ตรัสพระธรรมเทศน�น้ีว่� “อสาเร  สารมติโน” 
ดังน้ีเป็นต้น

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน กเถสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “อส�เร  ส�รมติโน” สรูปะใน อิติๆ 
ศัพท์ อ�ทยัตถะใน อิมำ  ธมฺมเทสนำ  อิมำ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนำๆ อวุตตกัมมะใน กเถสิ  
เวฬุวเน วิสย�ธ�ระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ สตฺถ�  ทฺวีหิ วิเสสนะของ อคฺค- 
ส�วเกหิๆ อนภิหิตกัตต�ใน นิเวทิตำๆ วิเสสนะของ อน�คมนำ  ส�ฺชยสฺส ส�มีสัมพันธะ
ใน อน�คมนำๆ อวุตตกัมมะใน อ�รพฺภๆ สม�นก�ลกิริย�ใน กเถสิ ฯ
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๒. ตตฺร�ยำ  อนุปุพฺพีกถ� :

 ตตฺร  (วตฺถุมฺหิ)  อยำ  อนุปุพฺพีกถ� :

 อนุปุพฺพีกถา อ.ว�จ�เป็นเคร่ืองกล่�วโดยลำ�ดับ  ตตฺร  (วตฺถุมฺหิ) ในเร่ืองน้ัน  อยํ  
น้ี ฯ

 ว�จ�เป็นเคร่ืองกล่�วโดยลำ�ดับในเร่ืองน้้ัน ดังต่อไปน้ี

 ตตฺร วิเสสนะของ วตฺถุมฺหิๆ ภินน�ธ�ระใน อนุปุพฺพีกถ�   อยำ วิเสสนะของ อนุปุพฺพี-
กถ�ๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
๓. อมฺห�กำ  หิ  สตฺถ�  อิโต  กปฺปสตสหสฺส�ธิก�นำ  จตุนฺนำ  อสงฺเขยฺย�นำ  มตฺถเก   

อมรวตีนคเร  สุเมโธ  น�ม  พฺร�หฺมณกุม�โร  หุตฺว�  สพฺพสิปฺป�นำ  นิปฺผตฺตึ  ปตฺโต   
ม�ต�ปิตูนำ  อจฺจเยน  อเนกโกฏิสงฺขยำ  ธนำ  ปริจฺจชิตฺว�  อิสิปพฺพชฺชำ  ปพฺพชิตฺว�   
หิมวนฺเต  วสนฺโต  ฌ�น�ภิ�ฺ��โย  นิพฺพตฺเตตฺว�  อ�ก�เสน  คจฺฉนฺโต  ทีปงฺกร- 
ทสพลสฺส  สุทสฺสนวิห�รโต  อมรวตีนครำ  ปวิสนตฺถ�ย  มคฺคำ  โสธิยม�นำ  ทิสฺว�  สยำปิ  
เอกำ  ปเทสำ  คเหตฺว�,  ตสฺมึ  อนิฏฺ�ิเตเยว,  อ�คตสฺส  สตฺถุโน  อตฺต�นำ  เสตุำ  กตฺว�  
อชินิจมฺมำ  กลเล  อตฺถริตฺว�  “สตฺถ�  สส�วกสงฺโฆ  กลลำ  อนกฺกมิตฺว�  มำ  อกฺกมนฺโต   
คจฺฉตูติ  นิปนฺโน  สตฺถ�ร�  ทิสฺว� ว  “พุทฺธงฺกุโร  เอส  อน�คเต  กปฺปสตสหสฺส�ธิก�นำ  
จตุนฺนำ  อสงฺเขยฺย�นำ  ปริโยส�เน  โคตโม  น�ม  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  พฺย�กโต  ตสฺส   
สตฺถุโน  อปรภ�เค  “โกณฺฑ�ฺโ�  สุมงฺคโล  สุมโน  เรวโต  โสภิโต  อโนมทสฺสี   
ปทุโม  น�รโท  ปทุมุตฺตโร  สุเมโธ  สุช�โต  ปิยทสฺสี  อตฺถทสฺสี  ธมฺมทสฺสี  สิทฺธตฺโถ   
ติสฺโส  ปุสฺโส  วิปสฺสี  สิขี  เวสฺสภู  กกุสนฺโธ  โกน�คมโน  กสฺสโป  จ�ติ   
โลกำ  โอภ�เสตฺว�  อุปฺปนฺน�นำ  อิเมสำปิ  เตวีสติย�  พุทฺธ�นำ  สนฺติเก  ลทฺธพฺย�กรโณ  
ทส  ป�รมิโย  ทส  อุปป�รมิโย  ทส  ปรมตฺถป�รมิโยติ  สมตึสป�รมิโย  ปูเรตฺว�   
เวสฺสนฺตรตฺตภ�เว  �โิต  สตฺตกฺขตฺตุำ  ป�วีกมฺปน�นิ  มห�ท�น�นิ  ทตฺว�  ปุตฺต-
ท�รำ  ปริจฺจชิตฺว�  อ�ยุปริโยส�เน  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติตฺว�  ตตฺถ  ย�วต�ยุกำ  �ตฺว�   
ทสสหสฺสจกฺกว�ฬเทวต�หิ  สนฺนิปติตฺว�      

   “ก�โลยนฺเต  มห�วีร   อุปฺปชฺช  ม�ตุกุจฺฉิยำ, 



๘. เรื่องสัญชัยปริพาชก 311วรรค]

   สเทวกำ  ต�รยนฺโต   พุชฺฌสฺสุ  อมตำ  ปทนฺติ 
 วุตฺเต,  ป�ฺจ  มห�วิโลกน�นิ  วิโลเกตฺว�  ตโต  จุโต  สกฺยร�ชกุเล  ปฏิสนฺธึ  คเหตฺว�   

ตตฺถ  มห�สมฺปตฺติย�  ปริจ�ริยม�โน  อนุกฺกเมน  ภทฺรโยพฺพนำ  ปตฺว�  ติณฺณำ  อุตูนำ   
อนุจฺฉวิเกสุ  ตีสุ  ป�ส�เทสุ  เทวโลกสิรึ  วิย  รชฺชสิรึ  อนุภวนฺโต  อุยฺย�นกีฬ�ย   
คมนสมเย  อนุกฺกเมน  ชิณฺณพฺย�ธิมตสงฺข�เต  ตโย  เทวทูเต  ทิสฺว�  ส�ฺช�ตสำเวโค   
นิวตฺติตฺว�  จตุตฺถว�เร  ปพฺพชิตำ  ทิสฺว�  “ส�ธุ  ปพฺพชฺช�ติ  ปพฺพชฺช�ย  รุจึ   
อุปฺป�เทตฺว�  อุยฺย�นำ  คนฺตฺว�  ตตฺถ  ทิวสำ  เขเปตฺว�  มงฺคลโปกฺขรณีตีเร  นิสินฺโน  
กปฺปกเวสำ  คเหตฺว�  อ�คเตน  วิสฺสุกมฺมุน�  เทวปุตฺเตน  อลงฺกตปฏิยตฺโต  ร�หุล- 
กุม�รสฺส  ช�ตส�สนำ  สุตฺว�  ปุตฺตสิเนหสฺส  พลวภ�วำ  �ตฺว�  “ย�ว  อิทำ  พนฺธนำ  น  
พนฺธติ,  ต�วเทว  ฉินฺทิสฺส�มีติ  จินฺเตตฺว�  ส�ยำ  นครำ  ปวิสนฺโต

   “นิพฺพุต�  นูน  ส�  ม�ต�   นิพฺพุโต  นูน  โส  ปิต�
   นิพฺพุต�  นูน  ส�  น�รี   ยสฺส�ยำ  อิทิโส  ปตีติ  
 กิส�โคตมิย�  น�ม  ปิตุจฺฉ�ธีต�ย  ภ�สิตำ  อิมำ  ค�ถำ  สุตฺว�  “อหำ  อิม�ย  นิพฺพุตปทำ  

ส�วิโตติ  คีวโต มุตฺต�ห�รำ  โอมุ�ฺจิตฺว�  ตสฺส�  เปเสตฺว�  อตฺตโน  ภวนำ  ปวิสิตฺว�  
สิริสยเน  นิสินฺโน  นิทฺทูปคต�นำ  น�ฏกิตฺถีนำ  วิปฺปก�รำ  ทิสฺว�  นิพฺพินฺนหทโย  ฉนฺนำ  
อุฏฺ��เปตฺว�  กนฺถกำ  อ�หร�เปตฺว�  กนฺถกำ  อ�รุยฺห  ฉนฺนสห�โย  ทสสหสฺสจกฺกว�ฬ- 
เทวต�หิ  ปริวุโต  มห�ภินิกฺขมนำ  นิกฺขมิตฺว�  อโนม�นทีตีเร  ปพฺพชิตฺว�  อนุกฺกเมน  
ร�ชคหำ  คนฺตฺว�  ตตฺถ  ปิณฺฑ�ย  จริตฺว�  ปณฺฑวปพฺพตปพฺภ�เร  นิสินฺโน  มคธ- 
ร�ฺ��  รชฺเชน  นิมนฺติยม�โน  ตำ  ปฏิกฺขิปิตฺว�  สพฺพ�ฺ�ุตำ  ปตฺว�  อตฺตโน  วิชิตำ   
อ�คมนตฺถ�ย  เตน  คหิตปฏิ�ฺโ�  อ�ฬ�ร�ฺจ  อุทฺทก�ฺจ  อุปสงฺกมิตฺว�  เตสำ   
สนฺติเก  อธิคตวิเสสำ  อนลงฺกริตฺว�  ฉพฺพสฺส�นิ  มห�ปธ�นำ  ปทหิตฺว�  วิส�ขปุณฺณมี- 
ทิวเส  ป�โตว  สุช�ต�ย  ทินฺนำ  ป�ย�สำ  ปริภุ�ฺชิตฺว�  เนร�ฺชร�ย  นทิย�  สุวณฺณ- 
ป�ตึ  ปว�เหตฺว�  เนร�ฺชร�ย  นทิย�  ตีเร  มห�วนสณฺเฑ  น�น�สม�ปตฺตีหิ   
ทิวสภ�คำ  วีติน�เมตฺว�  ส�ยณฺหสมเย  โสตฺถิเยน  ทินฺนำ  ติณำ  คเหตฺว�  ก�เฬน   
น�คร�เชน  อภิตฺถุตคุโณ  โพธิมณฺฑำ  อ�รุยฺห  ติณ�นิ  สนฺถริตฺว�  “น  ต�วิมำ  ปลฺลงฺกำ   
ภินฺทิสฺส�มิ  ย�ว  เม  อนุป�ท�ย  อ�สเวหิ  จิตฺตำ  น  วิมุจฺจิสฺสตีติ  ปฏิ�ฺ�ำ  กตฺว�   
ปุรตฺถ�ภิมุโข  นิสีทิตฺว�  สุริเย  อนตฺถงฺคมิเตเยว  ม�รพลำ  วิธมิตฺว�  ป�มย�เม   
ปุพฺเพนิว�ส��ณำ  มชฺฌิมย�เม  จุตูปป�ต��ณำ  ปตฺว�  ปจฺฉิมย�ม�วส�เน  ปจฺจย�ก�เร   
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��ณำ  โอต�เรตฺว�  อรุณุคฺคมเน  ทสพลจตุเวส�รชฺช�ทิสพฺพคุณปฏิมณฺฑิตำ   
สพฺพ�ฺ�ุต��ณำ  ปฏิวิชฺฌิตฺว�  สตฺตสตฺต�หำ  โพธิมณฺเฑ  วีติน�เมตฺว�  อฏฺ�เม   
สตฺต�เห  อชป�ลนิโคฺรธมูเล  นิสินฺโน  ธมฺมคมฺภีรต�ปจฺจเวกฺขเณน  อปฺโปสฺสุกฺกตำ   
อ�ปชฺชม�โน  ทสสหสฺสมห�พฺรหฺมปริว�เรน  สหมฺปติพฺรหฺมุน�  อ�ย�จิตธมฺมเทสโน   
พุทฺธจกฺขุน�  โลกำ  โอโลเกตฺว�  พฺรหฺมุโน  อชฺเฌสนำ  อธิว�เสตฺว�  “กสฺส  นุ  โข  อหำ   
ป�มำ  ธมฺมำ  เทเสยฺยนฺติ  โอโลเกนฺโต  อ�ฬ�รุทฺทก�นำ  ก�ลกตภ�วำ  �ตฺว�  ป�ฺจวคฺคิย�นำ  
ภิกฺขูนำ  พหุปก�รตำ  อนุสฺสริตฺว�  อุฏฺ��ย�สน�  ก�สีปุรำ  คจฺฉนฺโต  อนฺตร�มคฺเค  อุปเกน  
อ�ชีวเกน  สทฺธึ  มนฺเตตฺว�  อ�ส�ฬฺหปุณฺณมีทิวเส  อิสิปตเน  มิคท�เย  ป�ฺจวคฺคิย�นำ   
ภิกฺขูนำ  วสนฏฺ��นำ  ปตฺว�  เต  อนนุจฺฉวิเกน  สมุท�จ�เรน  สมุท�จรนฺเต  ส�ฺ��เปตฺว�   
อ�ฺ��โกณฺฑ�ฺ�ปฺปมุเข  อฏฺ��รสพฺรหฺมโกฏิโย  อมตป�นำ  ป�เยนฺโต  ธมฺมจกฺกำ   
ปวตฺเตตฺว�  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก  ป�ฺจมิยำ  ปกฺขสฺส  สพฺเพปิ  เต  ภิกฺขู  อรหตฺเต  
ปติฏฺ��เปตฺว�  ตำทิวสเมว  ยสสฺส  กุลปุตฺตสฺส อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ  ทิสฺว�  ตำ  รตฺติภ�เค  
นิพฺพินฺทิตฺว�  เคหำ  ปห�ย  นิกฺขมนฺตำ  “เอหิ ยส�ติ  ปกฺโกสิตฺว�  ตสฺมึเยว  รตฺติภ�เค   
โสต�ปตฺติผลำ  ป�เปตฺว�  ปุนทิวเส  อรหตฺตำ ป�เปตฺว�  อปเรปิ  ตสฺส  สห�ยเก   
จตุป�ฺ��สชเน  เอหิภิกฺขุปพฺพชฺช�ย  ปพฺพ�เชตฺว�  อรหตฺตำ  ป�เปสิ ฯ 

 อมฺห�กำ  หิ  สตฺถ�  อิโต  (ภทฺทกปฺปโต)  กปฺปสตสหสฺส�ธิก�นำ  จตุนฺนำ  อสงฺเขยฺย�นำ  มตฺถเก   
อมรวตีนคเร  สุเมโธ  น�ม  พฺร�หฺมณกุม�โร  หุตฺว�  สพฺพสิปฺป�นำ  นิปฺผตฺตึ  ปตฺโต  ม�ต�ปิตูนำ   
อจฺจเยน  อเนกโกฏิสงฺขยำ  ธนำ  ปริจฺจชิตฺว�  อิสิปพฺพชฺชำ  ปพฺพชิตฺว�  หิมวนฺเต  วสนฺโต   
ฌ�น�ภิ�ฺ��โย  นิพฺพตฺเตตฺว�  อ�ก�เสน  คจฺฉนฺโต  (ปุคฺคเลน)  ทีปงฺกรทสพลสฺส  สุทสฺสน- 
วิห�รโต  อมรวตีนครำ  ปวิสนตฺถ�ย  มคฺคำ  โสธิยม�นำ  ทิสฺว�  สยำปิ  เอกำ  ปเทสำ  คเหตฺว�,  ตสฺมึ  
(มคฺเค)  อนิฏฺ�ิเต  เอว,  อ�คตสฺส  สตฺถุโน  อตฺต�นำ  เสตุำ  กตฺว�  อชินิจมฺมำ  กลเล  อตฺถริตฺว�  
“สตฺถ�  สส�วกสงฺโฆ  กลลำ  อนกฺกมิตฺว�  มำ  อกฺกมนฺโต  คจฺฉตูติ  (อ�ส�ย)  นิปนฺโน  สตฺถ�ร�   
ทิสฺว� ว  “พุทฺธงฺกุโร  เอโส  (ปุริโส)  อน�คเต  กปฺปสตสหสฺส�ธิก�นำ  จตุนฺนำ  อสงฺเขยฺย�นำ  ปริโยส�เน   
โคตโม  น�ม  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  พฺย�กโต  ตสฺส  สตฺถุโน  อปรภ�เค  “โกณฺฑ�ฺโ�  สุมงฺคโล   
สุมโน  เรวโต  โสภิโต  อโนมทสฺสี  ปทุโม  น�รโท  ปทุมุตฺตโร  สุเมโธ  สุช�โต  ปิยทสฺสี   
อตฺถทสฺสี  ธมฺมทสฺสี  สิทฺธตฺโถ  ติสฺโส  ปุสฺโส  วิปสฺสี  สิขี  เวสฺสภู  กกุสนฺโธ  โกน�คมโน  กสฺสโป  
จ�ติ  โลกำ  โอภ�เสตฺว�  อุปฺปนฺน�นำ  อิเมสำปิ  เตวีสติย�  พุทฺธ�นำ  สนฺติเก  ลทฺธพฺย�กรโณ ทส  
ป�รมิโย  ทส  อุปป�รมิโย  ทส  ปรมตฺถป�รมิโยติ  สมตึสป�รมิโย  ปูเรตฺว�  เวสฺสนฺตรตฺตภ�เว  



๘. เรื่องสัญชัยปริพาชก 313วรรค]

�โิต  สตฺตกฺขตฺตุำ  ป�วีกมฺปน�นิ  มห�ท�น�นิ  ทตฺว�  ปุตฺตท�รำ  ปริจฺจชิตฺว�  อ�ยุปริโยส�เน   
ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติตฺว�  ตตฺถ  (ตุสิตปุเร)  ย�วต�ยุกำ  �ตฺว�,  ทสสหสฺสจกฺกว�ฬเทวต�หิ   
สนฺนิปติตฺว�     

   “ก�โล  (โหติ)  อยำ  (ก�โล)  เต  มห�วีร  อุปฺปชฺช  ม�ตุกุจฺฉิยำ, 
   (ตฺวำ)  สเทวกำ  (โลกำ)  ต�รยนฺโต  พุชฺฌสฺสุ  อมตำ  ปทำ  (ธมฺมำ)”  อิติ 
 (วจเน)  วุตฺเต,  ป�ฺจ  มห�วิโลกน�นิ  วิโลเกตฺว�  ตโต  (ตุสิตปุรโต)  จุโต  สกฺยร�ชกุเล  ปฏิสนฺธึ  

คเหตฺว�  (ญ�ตีหิ)  ตตฺถ  (ร�ชกุเล)  มห�สมฺปตฺติย�  ปริจ�ริยม�โน  อนุกฺกเมน  ภทฺรโยพฺพนำ   
ปตฺว�  ติณฺณำ  อุตูนำ  อนุจฺฉวิเกสุ  ตีสุ  ป�ส�เทสุ  เทวโลกสิรึ  วิย  รชฺชสิรึ  อนุภวนฺโต  อุยฺย�น-
กีฬ�ย  คมนสมเย  อนุกฺกเมน  ชิณฺณพฺย�ธิมตสงฺข�เต  ตโย  เทวทูเต  ทิสฺว�  ส�ฺช�ตสำเวโค   
นิวตฺติตฺว�  จตุตฺถว�เร  ปพฺพชิตำ  ทิสฺว�  “ส�ธุ  ปพฺพชฺช�  (โหติ)”  อิติ  ปพฺพชฺช�ย  รุจึ  อุปฺป�เทตฺว�   
อุยฺย�นำ  คนฺตฺว�  ตตฺถ  (อุยฺย�เน)  ทิวสำ  เขเปตฺว�  มงฺคลโปกฺขรณีตีเร  นิสินฺโน  กปฺปกเวสำ   
คเหตฺว�  อ�คเตน  วิสฺสุกมฺมุน�  เทวปุตฺเตน  อลงฺกตปฏิยตฺโต  ร�หุลกุม�รสฺส  ช�ตส�สนำ   
สุตฺว�  ปุตฺตสิเนหสฺส  พลวภ�วำ  �ตฺว�  “ย�ว  อิทำ  พนฺธนำ  น  พนฺธติ,  (อหำ)  ต�ว  เอว   
ฉินฺทิสฺส�มีติ  จินฺเตตฺว�  ส�ยำ  นครำ  ปวิสนฺโต

   “นิพฺพุต�  นูน  ส�  ม�ต�,  
   ยสฺส�  (ม�ตุย�)  อยำ  อีทิโส  (สิทฺธตฺโถ  ปุตฺโต  โหติ), 
   นิพฺพุโต  นูน  โส  ปิต�,  
   ยสฺส  (ปิตุโน)  อยำ  อีทิโส  (สิทฺธตฺโถ  ปุตฺโต  โหติ),
   นิพฺพุต�  นูน  ส�  น�รี,  
   ยสฺส�  (น�ริย�)  อยำ  อีทิโส  (สิทฺธตฺโถ)  ปติ  (โหติ)”  อิติ  
 กิส�โคตมิย�  น�ม  ปิตุจฺฉ�ธีต�ย  ภ�สิตำ  อิมำ  ค�ถำ  สุตฺว�  อหำ  อิม�ย  (กิส�โคตมิย�)   

นิพฺพุตปทำ  ส�วิโต  (อมฺหิ)”  อิติ  (จินฺเตตฺว�)  คีวโต  มุตฺต�ห�รำ  โอมุ�ฺจิตฺว�  ตสฺส�  (กิส�โคตมิย�)   
เปเสตฺว�  อตฺตโน  ภวนำ  ปวิสิตฺว�  สิริสยเน  นิสินฺโน  นิทฺทูปคต�นำ  น�ฏกิตฺถีนำ  วิปฺปก�รำ   
ทิสฺว�  นิพฺพินฺนหทโย  ฉนฺนำ  อุฏฺ��เปตฺว�  กนฺถกำ  อ�หร�เปตฺว�  กนฺถกำ  อ�รุยฺห  ฉนฺนสห�โย   
ทสสหสฺสจกฺกว�ฬเทวต�หิ  ปริวุโต  มห�ภินิกฺขมนำ  นิกฺขมิตฺว�  อโนม�นทีตีเร  ปพฺพชิตฺว�   
อนุกฺกเมน  ร�ชคหำ  คนฺตฺว�  ตตฺถ  (ร�ชคเห)  ปิณฺฑ�ย  จริตฺว�  ปณฺฑวปพฺพตปพฺภ�เร   
นิสินฺโน  มคธร�ฺ��  รชฺเชน  นิมนฺติยม�โน  ตำ  (รชฺชำ)  ปฏิกฺขิปิตฺว�  สพฺพ�ฺ�ุตำ  ปตฺว�   
อตฺตโน  วิชิตำ  อ�คมนตฺถ�ย  เตน  (ร�ฺ��)  คหิตปฏิ�ฺโ�  อ�ฬ�ร�ฺจ  อุทฺทก�ฺจ  อุปสงฺกมิตฺว�  
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เตสำ  (ต�ปส�นำ)  สนฺติเก  อธิคตวิเสสำ  อนลงฺกริตฺว�  ฉพฺพสฺส�นิ  มห�ปธ�นำ  ปทหิตฺว�  วิส�ข-
ปุณฺณมีทิวเส  ป�โตว  สุช�ต�ย  ทินฺนำ  ป�ย�สำ  ปริภุ�ฺชิตฺว�  เนร�ฺชร�ย  นทิย�  สุวณฺณป�ตึ  
ปว�เหตฺว�  เนร�ฺชร�ย  นทิย�  ตีเร  มห�วนสณฺเฑ  น�น�สม�ปตฺตีหิ  ทิวสภ�คำ  วีติน�เมตฺว�   
ส�ยณฺหสมเย  โสตฺถิเยน  ทินฺนำ  ติณำ  คเหตฺว�  ก�เฬน  น�คร�เชน  อภิตฺถุตคุโณ  โพธิมณฺฑำ   
อ�รุยฺห  ติณ�นิ  สนฺถริตฺว�  “(อหำ)  น  ต�ว  อิมำ  ปลฺลงฺกำ  ภินฺทิสฺส�มิ,  ย�ว  เม  อนุป�ท�ย  
อ�สเวหิ  จิตฺตำ  น  วิมุจฺจิสฺสตีติ  ปฏิ�ฺ�ำ  กตฺว�  ปุรตฺถ�ภิมุโข  นิสีทิตฺว�,  สุริเย  อนตฺถงฺคมิเต   
เอว,  ม�รพลำ  วิธมิตฺว�  ป�มย�เม  ปุพฺเพนิว�ส��ณำ  มชฺฌิมย�เม  จุตูปป�ต��ณำ  ปตฺว�   
ปจฺฉิมย�ม�วส�เน  ปจฺจย�ก�เร  ��ณำ  โอต�เรตฺว�  อรุณุคฺคมเน  ทสพลจตุเวส�รชฺช�ทิสพฺพ- 
คุณปฏิมณฺฑิตำ  สพฺพ�ฺ�ุต��ณำ  ปฏิวิชฺฌิตฺว�  สตฺตสตฺต�หำ  โพธิมณฺเฑ  วีติน�เมตฺว�  อฏฺ�เม   
สตฺต�เห  อชป�ลนิโคฺรธมูเล  นิสินฺโน  (ปุคฺคลสฺส)  ธมฺมคมฺภีรต�ปจฺจเวกฺขเณน  อปฺโปสฺสุกฺกตำ   
อ�ปชฺชม�โน  ทสสหสฺสมห�พฺรหฺมปริว�เรน  สหมฺปติพฺรหฺมุน�  อ�ย�จิตธมฺมเทสโน  พุทฺธจกฺขุน�   
โลกำ  โอโลเกตฺว�  พฺรหฺมุโน  อชฺเฌสนำ   อธิว�เสตฺว�  “กสฺส  นุ  โข  อหำ  ป�มำ  ธมฺมำ  เทเสยฺยนฺติ   
โอโลเกนฺโต  อ�ฬ�รุทฺทก�นำ  ก�ลกตภ�วำ  �ตฺว�  ป�ฺจวคฺคิย�นำ  ภิกฺขูนำ  พหุปก�รตำ  อนุสฺสริตฺว�   
อุฏฺ��ย  อ�สน�  ก�สีปุรำ  คจฺฉนฺโต  อนฺตร�มคฺเค  อุปเกน  อ�ชีวเกน  สทฺธึ  มนฺเตตฺว�  อ�ส�ฬฺห- 
ปุณฺณมีทิวเส  อิสิปตเน  มิคท�เย  ป�ฺจวคฺคิย�นำ  ภิกฺขูนำ  วสนฏฺ��นำ  ปตฺว�  เต  (ภิกฺขู)   
อนนุจฺฉวิเกน  สมุท�จ�เรน  สมุท�จรนฺเต  ส�ฺ��เปตฺว�  อ�ฺ��โกณฺฑ�ฺ�ปฺปมุเข  อฏฺ��รส- 
พฺรหฺมโกฏิโย  อมตป�นำ  ป�เยนฺโต  ธมฺมจกฺกำ  ปวตฺเตตฺว�  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก  ป�ฺจมิยำ   
(ติถิยำ)  ปกฺขสฺส  สพฺเพปิ  เต  ภิกฺขู  อรหตฺเต  ปติฏฺ��เปตฺว�  ตำทิวสำ  เอว  ยสสฺส  กุลปุตฺตสฺส   
อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ  ทิสฺว�  ตำ  (ยสำ)  รตฺติภ�เค  นิพฺพินฺทิตฺว�  เคหำ  ปห�ย  นิกฺขมนฺตำ  “(ตฺวำ)  เอหิ   
ยส�ติ  (วจเนน)  ปกฺโกสิตฺว�  (ตำ  ยสำ)  ตสฺมึ  เอว  รตฺติภ�เค  โสต�ปตฺติผลำ  ป�เปตฺว�  ปุนทิวเส   
อรหตฺตำ  ป�เปตฺว�  อปเรปิ  ตสฺส  (ยสสฺส)  สห�ยเก  จตุป�ฺ��สชเน  เอหิภิกฺขุปพฺพชฺช�ย   
ปพฺพ�เชตฺว�  อรหตฺตำ  ป�เปสิ ฯ

 ห ิ ดังจะกล่�วโดยพิสด�ร  สตฺถา อ.พระศ�สด�  อมฺหากํ ของเร� ท.  พฺราหฺมณ- 
กุมาโร เป็นกุม�รของพร�หมณ์  สุเมโธ  นาม ช่ือว่�สุเมธ  อมรวตีนคเร ในนคร
ช่ือว่�อมรวดี  มตฺถเก ในที่สุด  อสงฺเขยฺยานํ แห่งอสงไขย ท.  จตุนฺนํ สี่  กปฺปสต- 
สหสฺสาธิกานํ อันย่ิงด้วยแสนแห่งกัป  อิโต (ภทฺทกปฺปโต) แต่ภัทรกัปน้ี  หุตฺวา 
เป็นแล้ว  ปตฺโต ถึงแล้ว  นิปฺผตฺต ึ ซ่ึงคว�มสำ�เร็จ  สพฺพสิปฺปาน ํแห่งศิลปะทั้งปวง 
ท.  ปริจฺจชิตฺวา บริจ�คแล้ว  ธนํ ซ่ึงทรัพย์  อเนกโกฏิสงฺขยํ อันบุคคลพึงนับพร้อม
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ด้วยโกฏิมิใช่หน่ึง  อจฺจเยน ในก�ลอันล่วงไป  มาตาปิตูนํ แห่งม�รด�และบิด� ท.   
ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  อิสิปพฺพชฺช ํ บวชเป็นฤษี  วสนฺโต อยู่อยู่  หิมวนฺเต ในป่�
หิมพ�นต์  ฌานาภิญฺญาโย ยังฌ�นและอภิญญ� ท.  นิพฺพตฺเตตฺวา ให้บังเกิดแล้ว  
คจฺฉนฺโต ไปอยู่  อากาเสน ท�งอ�ก�ศ  ทิสฺวา เห็นแล้ว  มคฺคํ ซ่ึงหนท�ง  (ปุคฺคเลน)   
โสธิยมานํ อัน- อันบุคคล -ให้หมดจดอยู่  ปวิสนตฺถาย เพ่ือประโยชน์แก่ก�รเสด็จ
เข้�ไป  อมรวตีนครํ สู่เมืองช่ือว่�อมรวดี  สุทสฺสนวิหารโต จ�กวิห�รช่ือว่�สุทัสสนะ  
ทีปงฺกรทสพลสฺส แห่งพระทศพลพระน�มว่�ทีปังกร  คเหตฺวา ถือเอ�แล้ว  ปเทสํ  
ซ่ึงประเทศ  เอกํ แห่งหน่ึง  สยํป ิ แม้ด้วยตนเอง,  ตสฺมึ  (มคฺเค) คร้ันเม่ือหนท�ง
น้ัน  อนิฏฺเิต  เอว ไม่สำ�เร็จแล้วน่ันเทียว,  กตฺวา กระทำ�แล้ว  อตฺตานํ ซ่ึงตน  เสตุํ 
ให้เป็นสะพ�น  สตฺถุโน เพ่ือพระศ�สด�  อาคตสฺส ผู้เสด็จม�แล้ว  อตฺถริตฺวา ล�ด
แล้ว  อชินิจมฺมํ ซ่ึงแผ่นหนังของเสือเหลือง  กลเล บนเปือกตม  นิปนฺโน นอนแล้ว  
(อาสาย) ด้วยคว�มประสงค์  อิติ ว่�  “สตฺถา อ.พระศ�สด�  สสาวกสงฺโฆ ผู้เป็นไป
กับด้วยหมู่แห่งส�วก  อนกฺกมิตฺวา ไม่เหยียบแล้ว  กลลํ ซ่ึงเปือกตม  อกฺกมนฺโต 
เหยียบอยู่  ม ํซ่ึงเร�  คจฺฉตุ ขอจงเสด็จไป”  อิติ ดังน้ี  สตฺถารา  ทิสฺวา ว  พฺยากโต 
ผู้อันพระศ�สด� ทอดพระเนตรแล้วเทียว ทรงพย�กรณ์แล้ว  อิติ ว่�  “เอโส  (ปุริโส)  
อ.บุรุษน่ัน  พุทฺธงฺกุโร ผู้เป็นหน่อเน้ือแห่งพระพุทธเจ้�  พุทฺโธ เป็นพระพุทธเจ้�   
โคตโม  นาม พระน�มว่�โคดม  ปริโยสาเน ในก�ลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ  อสงฺเขยฺยานํ 
แห่งอสงไขย ท.  จตุนฺนํ สี่  กปฺปสตสหสฺสาธิกานํ อันย่ิงด้วยแสนแห่งกัป  อนาคเต  
ในก�ลอันไม่ม�แล้ว  ภวิสฺสต ิจักเป็น”  อิติ ดังน้ี  ลทฺธพฺยากรโณ ผู้มีพย�กรณ์อันได้
แล้ว  สนฺติเก ในสำ�นัก  พุทฺธานํ ของพระพุทธเจ้� ท.  เตวีสติยา ย่ีสิบส�มพระองค์   
อิเมสํปิ แม้เหล่�น้ี  โลกํ  โอภาเสตฺวา  อุปฺปนฺนานํ ผู้ทรง ยังโลก ให้สว่�งแล้ว อุบัติข้ึน
แล้ว  อิติ คือ  “โกณฺฑญฺโญ อ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่�โกณฑัญญะ  จ ด้วย  สุมงฺคโล 
อ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่�สุมังคละ  จ ด้วย  สุมโน อ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่�สุมนะ  จ 
ด้วย  เรวโต อ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่�เรวตะ  จ ด้วย  โสภิโต อ.พระพุทธเจ้�พระน�ม
ว่�โสภิตะ  จ ด้วย  อโนมทสฺสี อ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่�อโนมทัสสี  จ ด้วย  ปทุโม 
อ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่�ปทุมะ  จ ด้วย  นารโท อ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่�น�รทะ  จ 
ด้วย  ปทุมุตฺตโร อ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่�ปทุมุตตระ  จ ด้วย  สุเมโธ อ.พระพุทธเจ้�
พระน�มว่�สุเมธะ  จ ด้วย  สุชาโต อ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่�สุช�ตะ  จ ด้วย  ปิยทสฺส ี 
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อ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่�ปิยทัสสี  จ ด้วย  อตฺถทสฺสี อ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่� 
อัตถทัสสี  จ ด้วย  ธมฺมทสฺส ีอ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่�ธัมมทัสสี  จ ด้วย  สิทฺธตฺโถ 
อ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่�สิทธัตถะ  จ ด้วย  ติสฺโส อ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่�ติสสะ  จ 
ด้วย  ปุสฺโส อ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่�ปุสสะ  จ ด้วย  วิปสฺส ีอ.พระพุทธเจ้�พระน�ม
ว่�วิปัสสี  จ ด้วย  สิขี อ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่�สิขี  จ ด้วย  เวสฺสภ ูอ.พระพุทธเจ้�
พระน�มว่�เวสสภู  จ ด้วย  กกุสนฺโธ อ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่�กกุสันธะ  จ ด้วย   
โกนาคมโน อ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่�โกน�คมนะ  จ ด้วย  กสฺสโป อ.พระพุทธเจ้�
พระน�มว่�กัสสปะ  จ ด้วย”  อปรภาเค ในก�ลอันเป็นส่วนอื่นอีก  ตสฺส  สตฺถุโน 
แห่งพระศ�สด�พระองค์น้ัน  สมตึสปารมิโย ยังบ�รมีส�มสิบอันเสมอ ท.  อิติ คือ   
“ปารมิโย ยังบ�รมี ท.  ทส สิบ  อุปปารมิโย ยังอุปบ�รมี ท.  ทส สิบ  ปรมตฺถ- 
ปารมิโย ยังปรมัตถบ�รมี ท.  ทส สิบ”  ปูเรตฺวา ให้เต็มแล้ว  โิต ดำ�รงอยู่แล้ว   
เวสฺสนฺตรตฺตภาเว ในอัตภ�พแห่งพระเวสสันดร  ทตฺวา ให้แล้ว  มหาทานานิ ซ่ึง
ท�นใหญ่ ท.  ปวีกมฺปนานิ อันเป็นเคร่ืองหว่ันไหวแห่งแผ่นดิน  สตฺตกฺขตฺตุํ เจ็ด
คร้ัง  ปริจฺจชิตฺวา บริจ�คแล้ว  ปุตฺตทารํ ซ่ึงบุตรและภรรย�  นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิด
แล้ว  ตุสิตปุเร ในบุรีช่ือว่�ดุสิต  อายุปริโยสาเน ในก�ลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งอ�ยุ  
ตฺวา ดำ�รงอยู่แล้ว  ยาวตายุกํ สิ้นก�ลกำ�หนดเพียงใดแห่งอ�ยุ  ตตฺถ  (ตุสิตปุเร) ใน
บุรีช่ือว่�ดุสิตน้ัน,  (วจเน) คร้ันเม่ือคำ�  อิติ ว่�  

  “มหาวีร ข้�แต่พระมห�วีระ  อยํ  (กาโล) อ.ก�ลน้ี  กาโล เป็น
ก�ล  เต ของพระองค์  (โหติ) ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.พระองค์   
อุปฺปชฺช อุบัติข้ึนแล้ว  มาตุกุจฺฉิยํ ในพระครรภ์ของพระม�รด�  
(โลกํ) ยังโลก  สเทวกํ อันเป็นไปกับด้วยเทวโลก  ตารยนฺโต 
ให้ข้�มอยู่  พุชฺฌสฺส ุขอจงตรัสรู้  (ธมฺมํ) ซ่ึงธรรม  ปทํ อันเป็น
เคร่ืองถึง  อมต ํซ่ึงอมตะ”  อิติ ดังน้ี  

 ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาหิ อันเทวด�ในจักรว�ลหม่ืนหน่ึง ท.  สนฺนิปติตฺวา ประชุม
กันแล้ว  วุตฺเต กร�บทูลแล้ว,  วิโลเกตฺวา ทรงตรวจดูแล้ว  มหาวิโลกนานิ ซ่ึงก�ร
ตรวจดูใหญ่ ท.  ปญฺจ ห้�  จุโต เคล่ือนแล้ว  ตโต  (ตุสิตปุรโต) จ�กบุรีช่ือว่�ดุสิตน้ัน  
คเหตฺวา ทรงถือเอ�แล้ว  ปฏิสนฺธึ ซ่ึงปฏิสนธิ  สกฺยราชกุเล ในร�ชตระกูลแห่งเจ้�
ศ�กยะ  (ญาตีหิ)  ปริจาริยมาโน ผู้อันพระญ�ติ ท. ทรงบำ�เรออยู่  มหาสมฺปตฺติยา  
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ด้วยสมบัติอันใหญ่  ตตฺถ  (ราชกุเล) ในร�ชตระกูลน้ัน  ปตฺวา ทรงถึงแล้ว  ภทฺร- 
โยพฺพนํ ซ่ึงคว�มเป็นแห่งคนหนุ่มอันเจริญ  อนุกฺกเมน ต�มลำ�ดับ  อนุภวนฺโต ทรง
เสวยอยู่  รชฺชสิรึ ซ่ึงสิริในคว�มเป็นแห่งพระร�ช�  เทวโลกสิรึ  วิย อันร�วกะว่�สิริ
ในเทวโลก  ปาสาเทสุ ในปร�ส�ท ท.  ตีส ุส�ม  อนุจฺฉวิเกสุ อันสมควร  อุตูนํ แก่
ฤดู ท.  ติณฺณํ ส�ม  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  เทวทูเต ซ่ึงเทวทูต ท.  ตโย ส�ม  ชิณฺณ-
พฺยาธิมตสงฺขาเต อันอันบัณฑิตกล่�วว่�ชนผู้แก่แล้ว ผู้เจ็บแล้ว และผู้ต�ยแล้ว   
อนุกฺกเมน ต�มลำ�ดับ  คมนสมเย สมัยเป็นที่ไป  อุยฺยานกีฬาย เพ่ือทรงกรีฑ�ใน
พระอุทย�น  สญฺชาตสํเวโค ผู้มีคว�มสังเวชอันเกิดพร้อมแล้ว  นิวตฺติตฺวา เสด็จกลับ
แล้ว  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  ปพฺพชิต ํ ซ่ึงบรรพชิต  จตุตฺถวาเร ในว�ระที่สี่  รุจึ ทรง
ยังคว�มชอบใจ  ปพฺพชฺชาย ในก�รบวช  อิติ ว่�  “ปพฺพชฺชา อ.ก�รบวช  สาธุ เป็น
คุณช�ติยังประโยชน์ให้สำ�เร็จ  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้ี  อุปฺปาเทตฺวา ให้เกิดข้ึน
แล้ว  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  อุยฺยานํ สู่อุทย�น  ทิวสํ ยังวัน  เขเปตฺวา ให้สิ้นไปแล้ว  
ตตฺถ  (อุยฺยาเน) ในพระอุทย�นน้ัน  นิสินฺโน ประทับน่ังแล้ว  มงฺคลโปกฺขรณีตีเร 
ที่ฝ่ังแห่งสระโบกขรณีอันเป็นมงคล  กปฺปกเวสํ  คเหตฺวา  อาคเตน  วิสฺสุกมฺมุนา   
เทวปุตฺเตน  อลงฺกตปฏิยตฺโต ผู้อันเทพบุตร ช่ือว่�วิสสุกรรม ผู้ถือเอ� ซ่ึงเพศแห่งช่�ง
กัลบก ม�แล้ว ทั้งถูกประดับแล้วทั้งถูกตกแต่งแล้ว  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ชาตสาสนํ 
ซ่ึงข่�วส�ส์นแห่งก�รประสูติ  ราหุลกุมารสฺส แห่งพระกุม�รพระน�มว่�ร�หุล  ญตฺวา  
ทรงทร�บแล้ว  ปุตฺตสิเนหสฺส  พลวภาวํ ซ่ึงคว�มที่ แห่งคว�มรักในพระโอรส เป็น
สภ�พมีกำ�ลัง  จินฺเตตฺวา ทรงดำ�ริแล้ว  อิติ ว่�  “อิทํ  พนฺธนํ อ.เคร่ืองผูกน้ี  น   
พนฺธต ิย่อมไม่ผูก  ยาว เพียงใด,  (อหํ) อ.เร�  ฉินฺทิสฺสามิ จักตัด  ตาว  เอว เพียง
น้ันน่ันเทียว”  อิติ ดังน้ี  ปวิสนฺโต เสด็จเข้�ไปอยู่  นครํ สู่เมือง  สายํ ในเวล�เย็น   
สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  อิมํ  คาถํ ซ่ึงค�ถ�น้ี  กิสาโคตมิยา  นาม  ปิตุจฺฉาธีตาย   
ภาสิตํ อัน อันพระธิด�ของพระเจ้�อ� พระน�มว่�กิส�โคตมี ตรัสแล้ว  อิติ ว่�

  “อยํ  (สิทฺธตฺโถ) อ.พระสิทธัตถะน้ี  อีทิโส ผู้เช่นน้ี  (ปุตฺโต) 
เป็นพระโอรส  ยสฺสา  (มาตุยา) ของพระม�รด�ใด  (โหติ) 
ย่อมเป็น,  สา  มาตา อ.พระม�รด�น้ัน  นิพฺพุตา ทรงดับแล้ว  
นูน แน่,  อยํ  (สิทฺธตฺโถ) อ.พระสิทธัตถะน้ี  อีทิโส ผู้เช่นน้ี  
(ปุตฺโต) เป็นพระโอรส  ยสฺส  (ปิตุโน) ของพระบิด�ใด  (โหติ) 



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑318 [๑.ยมก

ย่อมเป็น,  โส  ปิตา อ.พระบิด�น้ัน  นิพฺพุโต ทรงดับแล้ว  นูน 
แน่,  อยํ  (สิทฺธตฺโถ) อ.พระสิทธัตถะน้ี  อีทิโส ผู้เช่นน้ี  (ปติ) 
เป็นพระสว�มี  ยสฺสา  (นาริยา) ของพระน�งใด  (โหติ) ย่อม
เป็น,  สา  นารี อ.พระน�งนั้น  นิพฺพุตา ทรงดับแล้ว  นูน แน่”  
อิติ ดังน้ี

 (จินฺเตตฺวา) ทรงดำ�ริแล้ว  อิติ ว่�  “อหํ อ.เร�  อิมาย  (กิสาโคตมิยา)  นิพฺพุตปทํ   
สาวิโต เป็นผู้ อันพระน�งกีส�โคตมีน้ี ให้ฟังแล้ว ซ่ึงบทว่�ดับแล้ว  (อมฺหิ) ย่อมเป็น”  
อิติ ดังน้ี  โอมุญฺจิตฺวา ทรงเปล้ืองแล้ว  มุตฺตาหารํ ซ่ึงแก้วมุกด�ห�ร  คีวโต จ�ก
พระศอ  เปเสตฺวา ทรงส่งไปแล้ว  ตสฺสา  (กิสาโคตมิยา) แก่พระน�งกีส�โคตมีน้ัน  
ปวิสิตฺวา เสด็จเข้�ไปแล้ว  ภวน ํสู่ห้อง  อตฺตโน ของพระองค์  นิสินฺโน ประทับน่ัง
แล้ว  สิริสยเน ในที่บรรทมอันเป็นสิริ  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  วิปฺปการํ ซ่ึงประก�ร
อันแปลก  นาฏกิตฺถีนํ ของหญิงนักฟ้อน ท.  นิทฺทูปคตานํ ผู้เข้�ถึงแล้วซ่ึงก�รหลับ  
นิพฺพินฺนหทโย ผู้มีพระทัยอันเบ่ือหน่�ยแล้ว  ฉนฺนํ ทรงยังน�ยฉันนะ  อุฏฺาเปตฺวา 
ให้ลุกข้ึนแล้ว  อาหราเปตฺวา ให้นำ�ม�แล้ว  กนฺถกํ ซ่ึงม้�กันถกะ  อารุยฺห เสด็จ
ข้ึนแล้ว  กนฺถกํ สู่ม้�กันถกะ  ฉนฺนสหาโย ผู้มีน�ยฉันนะเป็นสห�ย  ทสสหสฺส- 
จกฺกวาฬเทวตาหิ  ปริวุโต ผู้อันเทวด�ในจักรว�ลหม่ืนหน่ึง แวดล้อมแล้ว  นิกฺขมิตฺวา 
เสด็จออกแล้ว  มหาภินิกฺขมนํ เสด็จออกเพ่ือคุณอันย่ิงใหญ่  ปพฺพชิตฺวา ผนวชแล้ว  
อโนมานทีตีเร ที่ฝ่ังแห่งแม่นำ้�ช่ือว่�อโนม�  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  ราชคหํ สู่เมือง
ร�ชคฤห์  อนุกฺกเมน ต�มลำ�ดับ  จริตฺวา เสด็จเที่ยวไปแล้ว  ตตฺถ  (ราชคเห) ในเมือง
ร�ชคฤห์น้ัน  ปิณฺฑาย เพ่ือบิณฑบ�ต  นิสินฺโน ประทับน่ังแล้ว  ปณฺฑวปพฺพตปพฺภาเร 
ที่เง้ือมแห่งภูเข�ช่ือว่�ปัณฑวะ  มคธรญฺญา  รชฺเชน  นิมนฺติยมาโน ผู้อันพระร�ช�ผู้
เป็นใหญ่แคว้นช่ือว่�มคธ ทรงเช้ือเชิญอยู่ ด้วยคว�มเป็นแห่งพระร�ช�  ปฏิกฺขิปิตฺวา 
ทรงห้�มแล้ว  ตํ  (รชฺชํ) ซ่ึงคว�มเป็นแห่งพระร�ช�นั้น  สพฺพญฺญุตํ  ปตฺวา  อตฺตโน   
วิิชิตํ  อาคมนตฺถาย  เตน  (รญฺญา)  คหิตปฏิญฺโญ ผู้มีปฏิญญ� อันพระร�ช�น้ัน 
ทรงรับแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่ก�ร- บรรลุ ซ่ึงคว�มเป็นแห่งพระสัพพัญ�ู -แล้วจึงเสด็จ
ม� สู่แว่นแคว้น ของพระองค์  อุปสงฺกมิตฺวา เสด็จเข้�ไปห�แล้ว  อาฬารํ  จ ซ่ึงด�บส 
ช่ือว่�อ�ฬ�ระด้วย  อุทฺทกํ  จ ซ่ึงด�บสช่ือว่�อุททกะด้วย  อนลงฺกริตฺวา ไม่ทรงกระทำ�
ให้พอแล้ว  อธิคตวิเสสํ ซ่ึงคุณวิเศษอันพระองค์ทรงบรรลุแล้ว  สนฺติเก ในสำ�นัก  
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เตสํ  (ตาปสานํ) แห่งด�บส ท. เหล่�น้ัน  ปทหิตฺวา ทรงเร่ิมต้ังแล้ว  มหาปธานํ ซ่ึง
คว�มเพียรใหญ่  ฉพฺพสฺสาน ิสิ้นปีหก ท.  ปริภุญฺชิตฺวา ทรงเสวยแล้ว  ปายาสํ ซ่ึง
ข้�วป�ย�ส  สุชาตาย  ทินฺนํ อัน อันน�งสุช�ด� ถว�ยแล้ว  ปาโตว ในเวล�เช้�เทียว   
วิสาขปุณฺณมีทิวเส ในวันแห่งดิถีเป็นที่เต็มด้วยด�วช่ือว่�วิส�ขะ  ปวาเหตฺวา ทรง
ลอยแล้ว  สุวณฺณปาต ึ ซ่ึงถ�ดอันเป็นวิก�รแห่งทอง  นทิยา ในแม่นำ้�  เนรญฺชราย  
ช่ือว่�เนรัญชร�  ทิวสภาคํ ยังส่วนแห่งวัน  วีตินาเมตฺวา ให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้ว  
นานาสมาปตฺตีหิ ด้วยสม�บัติต่�งๆ ท.  มหาวนสณฺเฑ ในชัฏแห่งป่�ใหญ่  ตีเร ที่ฝ่ัง   
นทิยา แห่งแม่นำ้�  เนรญฺชราย ช่ือว่�เนรัญชร�  คเหตฺวา ทรงรับแล้ว  ติณํ ซ่ึง
หญ้�  โสตฺถิเยน  ทินฺนํ อัน อันพร�หมณ์ช่ือว่�โสตถิยะ ถว�ยแล้ว  สายณฺหสมเย 
ในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน  กาเฬน  นาคราเชน  อภิตฺถุตคุโณ ผู้มีพระคุณ อันน�ค
ผู้พระร�ช� ช่ือว่�ก�ฬะ ชมเชยแล้ว  อารุยฺห ทรงเสด็จข้ึนแล้ว  โพธิมณฺฑํ สู่ควง
แห่งไม้โพธ์ิ  สนฺถริตฺวา ทรงล�ดแล้ว  ติณานิ ซ่ึงหญ้� ท.  กตฺวา ทรงกระทำ�แล้ว   
ปฏิญฺญํ ซ่ึงก�รปฏิญญ�  อิติ ว่�  “จิตฺตํ อ.จิต  เม ของเร�  น  วิมุจฺจิสฺสติ จัก
ไม่พ้นวิเศษ  อาสเวหิ จ�กอ�สวะ ท.  อนุปาทาย เพร�ะไม่เข้�ไปยึดม่ัน  ยาว 
เพียงใด,  (อหํ) อ.เร�  น  ภินฺทิสฺสามิ จักไม่ทำ�ล�ย  อิมํ  ปลฺลงฺกํ ซ่ึงบัลลังก์น้ี   
ตาว เพียงน้ัน”  อิติ ดังน้ี  ปุรตฺถาภิมุโข ผู้มีพระพักตร์เฉพ�ะต่อทิศตะวันออก   
นิสีทิตฺวา ประทับน่ังแล้ว,  สุริเย คร้ันเม่ือพระอ�ทิตย์  อนตฺถงฺคมิเต  เอว ยังไม่ถึง
แล้วซ่ึงก�รต้ังอยู่ไม่ได้น่ันเทียว,  วิธมิตฺวา ทรงกำ�จัดแล้ว  มารพลํ ซ่ึงม�รและพลแห่ง
ม�ร  ปตฺวา บรรลุแล้ว  ปุพฺเพนิวาสญาณํ ซ่ึงปุพเพนิว�สญ�ณ  ปมยาเม ในย�มที่
หน่ึง  จุตูปปาตญาณํ ซ่ึงจุตูปป�ตญ�ณ  มชฺฌิมยาเม ในย�มอันมีในท่�มกล�ง  ญาณํ 
ทรงยังพระญ�ณ  โอตาเรตฺวา ให้หย่ังลงแล้ว  ปจฺจยากาเร ในปัจจย�ก�ร  ปจฺฉิม-
ยามาวสาเน ในก�ลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งย�มอันมีในภ�ยหลัง  ปฏิวิชฺฌิตฺวา ทรง
แทงตลอดแล้ว  สพฺพญฺญุตญาณํ ซ่ึงพระสัพพัญ�ุตญ�ณ  ทสพลจตุเวสารชฺชาทิ- 
สพฺพคุณปฏิมณฺฑิตํ อันประดับด้วยคุณทั้งปวงมีทศพลญ�ณและเวส�รัชชญ�ณ ๔ 
เป็นต้น  อรุณุคฺคมเน ในก�ลเป็นที่ข้ึนไปแห่งอรุณ  สตฺตสตฺตาห ํ ยังทรงสัปด�ห์
เจ็ด  วีตินาเมตฺวา ให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้ว  โพธิมณฺเฑ ที่ควงแห่งไม้โพธ์ิ  นิสินฺโน  
ประทับน่ังแล้ว  อชปาลนิโคฺรธมูเล ที่โคนแห่งต้นอชป�ลนิโครธ  สตฺตาเห ใน
สัปด�ห์  อฏฺเม ที่แปด  อาปชฺชมาโน ทรงถึงทั่วอยู่  (ปุคฺคลสฺส)  อปฺโปสฺสุกฺกตํ 
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ซ่ึงคว�มที่แห่งบุคคล ผู้มีคว�มขวนขว�ยน้อย  ธมฺมคมฺภีรตาปจฺจเวกฺขเณน ด้วย
ก�รพิจ�รณ�ซ่ึงคว�มที่แห่งธรรมเป็นสภ�พลุ่มลึก  ทสสหสฺสมหาพฺรหฺมปริวาเรน   
สหมฺปติพฺรหฺมุนา  อายาจิตธมฺมเทสโน ผู้มีพระธรรมเทศน� อันพรหมช่ือว่�สหัมบดี 
ผู้มีมห�พรหมหม่ืนหน่ึงเป็นประม�ณเป็นบริว�ร ทูลวิงวอนแล้ว  โอโลเกตฺวา ทรงตรวจ
ดูแล้ว  โลกํ ซ่ึงโลก  พุทฺธจกฺขุนา ด้วยจักษุของพระพุทธเจ้�  อชฺเฌสนํ ทรงยังคำ�เช้ือ
เชิญ  พฺรหฺมุโน ของพรหม  อธิวาเสตฺวา ให้อยู่ทับแล้ว  โอโลเกนฺโต ทรงตรวจดูอยู่   
อิติ ว่�  “อหํ อ.เร�   เทเสยฺยํ พึงแสดง  ธมฺม ํซ่ึงธรรม  ปม ํคร้ังแรก  กสฺส  นุ  โข  
แก่ใครหนอแล”  อิติ ดังน้ี  ญตฺวา ทรงทร�บแล้ว  อาฬารุทฺทกานํ  กาลกตภาวํ ซ่ึง
คว�มที่แห่งด�บสช่ือว่�อ�ฬ�ระและด�บสช่ือว่�อุททกะ เป็นผู้มีก�ละอันกระทำ�แล้ว  
อนุสฺสริตฺวา ทรงระลึกถึงแล้ว  ปญฺจวคฺคิยานํ  ภิกฺขูนํ  พหุปการตํ ซ่ึงคว�มที่แห่ง
ภิกษุ ท. ผู้มีอยู่ในพวกห้� เป็นผู้มีอุปก�ระม�ก  อุฏฺาย เสด็จข้ึนแล้ว  อาสนา จ�ก
อ�สนะ  คจฺฉนฺโต เสด็จไปอยู่  กาสีปุรํ สู่เมืองช่ือว่�ก�สี  มนฺเตตฺวา ทรงสนทน�
แล้ว  สทฺธึ กับ  อาชีวเกน ด้วยอ�ชีวก  อุปเกน ช่ือว่�อุปกะ  อนฺตรามคฺเค ใน
ระหว่�งแห่งหนท�ง  ปตฺวา เสด็จถึงแล้ว  วสนฏฺานํ ซ่ึงที่เป็นที่อยู่  ภิกฺขูนํ ของภิกษุ 
ท.  ปญฺจวคฺคิยานํ ผู้มีอยู่ในพวกห้�  มิคทาเย ในป่�เป็นที่ให้อภัยแก่เน้ือ  อิสิปตเน  
ช่ือว่�อิสิปตนะ  อาสาฬฺหปุณฺณมีทิวเส ในวันแห่งดิถีเป็นที่เต็มด้วยด�วช่ือว่� 
อ�ส�ฬหะ  เต  (ภิกฺขู) ทรงยังภิกษุ ท. เหล่�น้ัน  สมุทาจรนฺเต ผู้ประพฤติร้องเรียกอยู่   
สมุทาจาเรน ด้วยก�รประพฤติร้องเรียก  อนนุจฺฉวิเกน อันไม่เหม�ะสม   
สญฺญาเปตฺวา ให้รู้พร้อมแล้ว  อฏฺารสพฺรหฺมโกฏิโย ทรงยังโกฏิแห่งพรหมสิบแปด 
ท.  อญฺญาโกณฺฑญฺญปฺปมุเข มีพระอัญญ�โกณฑัญญะเป็นประมุข  ปาเยนฺโต ให้
ดื่มอยู่  อมตปานํ ซ่ึงนำ้�อันบุคคลพึงดื่มช่ือว่�อมตะ  ธมฺมจกฺกํ ทรงยังจักรคือธรรม  
ปวตฺเตตฺวา ให้เป็นไปทั่วแล้ว  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก ผู้มีจักรคือธรรมอันประเสริฐ
อันทรงให้เป็นไปทั่วแล้ว  เต  ภิกฺขู ทรงยังภิกษุ ท. เหล่�น้ัน  สพฺเพป ิ แม้ทั้งปวง   
ปติฏฺาเปตฺวา ให้ต้ังอยู่เฉพ�ะแล้ว  อรหตฺเต ในคว�มเป็นแห่งพระอรหันต์  ปญฺจมิยํ   
(ติถิยํ) ในดิถี ที่ห้�  ปกฺขสฺส แห่งปักษ์  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  อุปนิสฺสยสมฺปตฺต ึ
ซ่ึงคว�มถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย  กุลปุตฺตสฺส แห่งกุลบุตร  ยสสฺส ช่ือว่�ยสะ  ตํทิวสํ  
เอว ในวันน้ันนั่นเทียว  ปกฺโกสิตฺวา ตรัสเรียกแล้ว  ตํ  (ยสํ) ซ่ึงยสะน้ัน  รตฺติภาเค  
นิพฺพินฺทิตฺวา  เคหํ  ปหาย  นิกฺขมนฺตํ ผู้เบ่ือหน่�ยแล้ว ละแล้ว ซ่ึงเรือน ออกไปอยู่ 
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ในส่วนแห่งร�ตรี  (วจเนน) ด้วยพระดำ�รัส  อิติ ว่�  “ยส ดูก่อนยสะ  (ตฺวํ) อ.เธอ  เอหิ 
จงม�”  อิติ ดังน้ี  (ตํ  ยสํ) ทรงยังยสะน้ัน  ปาเปตฺวา ให้บรรลุแล้ว  โสตาปตฺติผลํ 
ซ่ึงโสด�ปัตติผล  ตสฺมึ  เอว  รตฺติภาเค ในส่วนแห่งร�ตรีน้ันน่ันเทียว    ปาเปตฺวา  
ให้บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซ่ึงคว�มเป็นแห่งพระอรหันต์  ปุนทิวเส ในวันรุ่งข้ึน  จตุ-
ปญฺญาสชเน ทรงยังชนห้�สิบสี่ ท.  สหายเก ผู้เป็นสห�ย  ตสฺส  (ยสสฺส) ของพระยสะ 
น้ัน  อปเรปิ แม้เหล่�อื่นอีก  ปพฺพาเชตฺวา ให้บวชแล้ว  เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย ด้วย
เอหิภิกขุบรรพช�  ปาเปสิ ให้บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซ่ึงคว�มเป็นแห่งพระอรหันต์ ฯ

 คว�มพิสด�รว่� พระศ�สด�ของพวกเร� เป็นพร�หมณกุม�รช่ือว่�สุเมธ ในนคร
ช่ือว่�อมรวดี ในที่สุดแห่งสี่อสงไขยกับอีกแสนกัปแต่ภัทรกัปน้ี ถึงคว�มสำ�เร็จ
ศิลปะทุกอย่�ง บริจ�คทรัพย์หล�ยโกฏิ ในก�ลที่ม�รด�บิด�เสียชีวิตไป แล้วบวช
เป็นฤษี อยู่ในป่�หิมพ�นต์ ทำ�ฌ�นและอภิญญ�ให้บังเกิด ขณะเดินท�งไปท�ง
อ�ก�ศ ก็เห็นหนท�งที่ช�วบ้�นช่วยกันทำ�คว�มสะอ�ด เพ่ือประโยชน์แก่ก�ร
เสด็จเข้�ไปยังอมรวดีนคร จ�กสุทัสสนวิห�ร ของพระทศพลพระน�มว่�ทีปังกร  
ถือเอ�ที่แห่งหน่ึงแม้ด้วยตนเอง, เม่ือหนท�งน้ัน ยังไม่เสร็จน่ันแหละ, ก็ทำ�ตัวเองให้
เป็นสะพ�นเพ่ือพระศ�สด�ผู้เสด็จม�ถึงแล้ว ล�ดแผ่นหนังเสือเหลืองบนเปือกตม  
แล้วนอน ด้วยคว�มประสงค์ว่� “พระศ�สด�พร้อมหมู่ส�วก ไม่เหยียบเปือกตม 
เหยียบเร�จงไปเถิด” พอพระพุทธเจ้�(พระน�มว่�ทีปังกร)ทอดพระเนตรเท่�น้ัน ก็
ทรงพย�กรณ์ว่� “บุรุษน้ัน ผู้เป็นหน่อเน้ือพระพุทธเจ้� จักเป็นพระพุทธเจ้�พระน�ม
ว่�โคดม ในก�ลสิ้นสุดแห่งสี่อสงไขยกับอีกแสนกัปในอน�คตก�ล” ในก�ลต่อม�
แห่งพระศ�สด�น้ัน ก็ได้รับพย�กรณ์ในสำ�นักของพระพุทธเจ้�อีก ๒๓ พระองค์
เหล่�น้ี ผู้ทรงอุบัติข้ึนทำ�ให้โลกสว่�ง ดังน้ีคือ พระพุทธเจ้�พระน�มว่�โกณฑัญญะ   
พระพุทธเจ้�พระน�มว่�สุมังคละ พระพุทธเจ้�พระน�มว่�สุมนะ พระพุทธเจ้�พระ
น�มว่�เรวตะ พระพุทธเจ้�พระน�มว่�โสภิตะ พระพุทธเจ้�พระน�มว่�อโนมทัสสี  
พระพุทธเจ้�พระน�มว่�ปทุมะ พระพุทธเจ้�พระน�มว่�น�รทะ พระพุทธเจ้�พระน�ม
ว่�ปทุมุตตระ พระพุทธเจ้�พระน�มว่�สุเมธะ พระพุทธเจ้�พระน�มว่�สุช�ตะ 
พระพุทธเจ้�พระน�มว่�ปิยทัสสี พระพุทธเจ้�พระน�มว่�อัตถทัสสี พระพุทธเจ้�พระ
น�มว่�ธัมมทัสสี พระพุทธเจ้�พระน�มว่�สิทธัตถะ พระพุทธเจ้�พระน�มว่�ติสสะ 
พระพุทธเจ้�พระน�มว่�ปุสสะ พระพุทธเจ้�พระน�มว่�วิปัสสี พระพุทธเจ้�พระน�ม



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑322 [๑.ยมก

ว่�สิขี พระพุทธเจ้�พระน�มว่�เวสสภู พระพุทธเจ้�พระน�มว่�กกุสันธะ พระพุทธเจ้�
พระน�มว่�โกน�คมนะ พระพุทธเจ้�พระน�มว่�กัสสปะ” ทรงบำ�เพ็ญบ�รมี ๓๐ ถ้วน 
คือ “บ�รมี ๑๐ อุปบ�รมี ๑๐ ปรมัตถบ�รมี ๑๐” ทรงดำ�รงอยู่ในอัตภ�พของพระ
เวสสันดรให้มห�ท�นที่เป็นเหตุให้แผ่นดินหว่ันไหวถึง ๗ คร้ัง บริจ�คบุตรและภรรย� 
ในเวล�ที่หมดอ�ยุ ไปบังเกิดในภพดุสิต ดำ�รงอยู่ที่น้ันจนถึงอ�ยุขัย, เม่ือเหล่�เทวด�
ในหน่ึงหม่ืนจักรว�ลประชุมกันกร�บทูลว่� 

  “ข้�แต่พระมห�วีระ ก�ลน้ี เป็นก�ลของพระองค์, ขอพระองค์
อุบัติข้ึนแล้วในพระครรภ์ของพระม�รด� ทำ�ช�วโลกพร้อม
ทั้งเทวโลกให้ข้�มอยู่  จงตรัสรู้ธรรมอันเป็นเคร่ืองบรรลุอมตะ
เถิด”ดังน้ี, 

 ทรงตรวจดูมห�วิโลกนะ ๕ อย่�ง ทรงเคล่ือนจ�กภพดุสิต ถือเอ�ปฏิสนธิในศ�กยร�ช
ตระกูล ผู้ที่เหล่�พระญ�ติทรงบำ�เรออยู่ด้วยสมบัติอันใหญ่ในร�ชตระกูลน้ัน ทรงถึง
คว�มเป็นหนุ่มผู้เจริญต�มลำ�ดับ ทรงเสวยรัชสิริในปร�ส�ททั้ง ๓ ที่เหม�ะสมกับฤดู
ทั้ง ๓ เหมือนสิริในเทวโลก ทรงเห็นเทวทูต ๓ กล่�วคือ คนแก่ คนเจ็บ และคนต�ย 
ต�มลำ�ดับ ในสมัยเป็นที่เสด็จไปเพ่ือทรงกรีฑ�ในพระอุทย�น เกิดคว�มสังเวช แล้ว
เสด็จกลับ ทรงเห็นบรรพชิตในว�ระที่ ๔ ทำ�คว�มชอบใจให้เกิดข้ึนในก�รบวชว่� “ก�ร
บวช เป็นคุณช�ติทำ�ประโยชน์ให้สำ�เร็จ” ดังน้ี เสด็จไปสู่อุทย�น ใช้เวล�ทั้งวันให้หมด
ไปในพระอุทย�นน้ัน ประทับน่ังที่ริมฝ่ังสระโบกขรณีที่เป็นมงคล ผู้ที่เทพบุตรชื่อว่�
วิสสุกรรมผู้ถือเอ�เพศช่�งกัลบกม�ทั้งประดับทั้งตกแต่งแล้ว ทรงสดับข่�วส�ส์นก�ร
ประสูติของพระร�หุลกุม�ร ทรงทร�บว่�คว�มรักในบุตรเป็นสภ�พมีกำ�ลัง ทรงดำ�ริว่� 
“เคร่ืองผูกน้ี จะไม่ผูก ตร�บใด, เร�จักตัดตร�บน้ันน่ันแหละ” ดังน้ี เม่ือเสด็จเข้�ไปสู่
เมืองในเวล�เย็น ทรงสดับค�ถ�น้ี ที่พระน�งกีส�โคตมีผู้เป็นพระธิด�ของพระเจ้�อ�
ตรัสว่�

  “พระสิทธัตถะน้ี ผู้เช่นน้ี เป็นพระโอรสของพระม�รด�ใด, 
พระม�รด�น้ัน ดับแล้ว เป็นแน่แท้, พระสิทธัตถะน้ี ผู้เช่นน้ี 
เป็นพระโอรสของพระบิด�ใด, พระบิด�น้ัน ดับแล้ว เป็นแน่แท้, 
พระสิทธัตถะน้ี ผู้เช่นน้ี เป็นพระสว�มีของหญิงใด, หญิงน้ัน 
เป็นผู้ดับแล้ว เป็นแน่แท้” ดังน้ี  
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 ทรงดำ�ริว่� “เร�ถูกพระน�งกีส�โคตมีให้ได้ยินบทว่�ดับแล้ว” ดังน้ี ทรงเปล้ืองแล้ว
มุกด�ห�รจ�กพระศอ ทรงส่งให้พระน�งกีส�โคตมีน้ัน เสด็จเข้�ไปสู่ห้องของพระองค์ 
ประทับน่ังบนที่บรรทมอันเป็นสิริ ทรงเห็นคว�มวิปล�สของเหล่�น�งนักฟ้อนผู้เข้�
ถึงคว�มหลับ ทรงมีพระหทัยเบ่ือหน่�ย ปลุกน�ยฉันนะให้ลุกข้ึน ให้นำ�ม้�กันถกะม� 
เสด็จข้ึนสู่ม้�กันถกะ มีน�ยฉันนะเป็นสห�ย มีเทวด�ในหน่ึงหม่ืนจักรว�ลแวดล้อม 
เสด็จออกมห�ภิเนษกรมณ์ ผนวชที่ฝ่ังแม่นำ้�อโนม� แล้วเสด็จไปยังเมืองร�ชคฤห์ต�ม
ลำ�ดับ เสด็จเที่ยวไปในเมืองร�ชคฤห์เพ่ือบิณฑบ�ต ประทับน่ังที่เง้ือมเข�ปัณฑวะ  
ผู้ที่พระร�ช�ผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคธทรงเช้ือเชิญด้วยร�ชสมบัติ ทรงห้�มร�ชสมบัติ
นัน้  ผูรั้บปฏิญญ�พระร�ช�นัน้ เพ่ือทีจ่ะเสดจ็ม�ยงัแว่นแคว้นของพระองค์เม่ือบรรลพุระ 
สัพพัญ�ุตญ�ณแล้ว เสด็จเข้�ไปห�อ�ฬ�รด�บสและอุททกด�บส ไม่ทรงพอพระทัย
คุณวิเศษที่ได้บรรลุในสำ�นักของด�บสทั้งสองเหล่�น้ัน ทรงเร่ิมต้ังคว�มเพียรใหญ่
สิ้น ๖ ปี ทรงเสวยข้�วป�ย�สที่น�งสุช�ด�ทรงถว�ยแต่เช้�ตรู่ในวันเพ็ญเดือน ๖ ทรง
ลอยถ�ดทองคำ� ในแม่นำ้�เนรัญชร� ใช้เวล�ทั้งวันให้ผ่�นไปด้วยสม�บัติต่�งๆ ที่ชัฏ
แห่งป่�ใหญ่ ที่ฝ่ังแม่นำ้�เนรัญชร� ทรงรับหญ้�ที่โสตถิยะพร�หมณ์ถว�ยในเวล�เย็น 
ผู้มีพระคุณที่พญ�น�คช่ือว่�ก�ฬะชมเชยแล้ว เสด็จข้ึนสู่ควงไม้โพธ์ิ ทรงล�ดหญ้�ทั้ง
หล�ย ทรงทำ�ปฏิญญ�ว่� “จิตของเร�จักไม่หลุดพ้นจ�กอ�สวะทั้งหล�ย เพร�ะไม่เข้�ไป
ยึดม่ัน ตร�บใด, เร�จักไม่ทำ�ล�ยบัลลังก์น้ี ตร�บน้ัน” ดังน้ี มีพระพักตร์ต่อทิศตะวัน
ออก ประทับน่ัง, เม่ือพระอ�ทิตย์ยังไม่อัสดงคตน่ันแหละ,  ทรงกำ�จัดม�รและกำ�ลังพล
ของม�รเสียได้ ทรงบรรลุบุพเพนิว�สญ�ณในปฐมย�ม จุตูปป�ตญ�ณในมัชฌิมย�ม 
ทรงยังพระญ�ณให้หย่ังลงในปัจจย�ก�รในตอนท้�ยของปัจฉิมย�ม ทรงแทงตลอด
พระสัพพัญ�ุตญ�ณที่ประดับด้วยพระคุณทั้งปวงมีทศพลญ�ณและเวส�รัชชญ�ณ ๔ 
เป็นต้นในเวล�อรุณข้ึน ทรงใช้เวล� ๗ สัปด�ห์ให้ผ่�นไปที่ควงไม้โพธ์ิ ประทับน่ังที่
โคนต้นอชป�ลนิโครธในสัปด�ห์ที่ ๘ ทรงถึงคว�มเป็นผู้มีคว�มขวนขว�ยน้อยด้วยก�ร
พิจ�รณ�คว�มที่ธรรมเป็นสภ�พลุ่มลึก ทรงมีพระธรรมเทศน�ที่ท้�วสหัมบดีพรหม
ผู้มีท้�วมห�พรหมหน่ึงหม่ืนเป็นบริว�รทูลวิงวอน ทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุ 
แล้วทรงรับคำ�เช้ือเชิญของพรหม ทรงตรวจดูว่� “เร�พึงแสดงธรรมคร้ังแรกแก่ใคร
ก่อนดีหนอ” ทรงทร�บว่�อ�ฬ�รด�บสและอุททกด�บสเสียชีวิตแล้ว ทรงระลึกถึงว่�
ภิกษุปัญจวัคคีย์เป็นผู้มีอุปก�ระม�ก เสด็จลุกข้ึนจ�กอ�สนะ เสด็จไปเมืองก�สี ใน
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ระหว่�งท�งทรงสนทน�กับอ�ชีวกช่ือว่�อุปกะ เสด็จถึงที่อยู่ของภิกษุกลุ่มปัญจวัคคีย์ 
ที่ป่�อิสิปตนมิคท�ยวัน ในวันเพ็ญเดือน ๘ ทำ�ให้ภิกษุเหล่�น้ันผู้กำ�ลังประพฤติ
ร้องเรียกด้วยคำ�ที่ไม่เหม�ะสมให้เข้�ใจ ทรงทำ�ให้พรหม ๑๘ โกฏิมีพระอัญญ�- 
โกณฑัญญะเป็นประมุขให้ดื่มนำ้�อมฤต ทรงหมุนธรรมจักรให้เป็นไป ผู้มีธรรมจักรที่
ประเสริฐที่ทรงให้เป็นไปแล้ว ทรงทำ�ภิกษุเหล่�น้ันแม้ทั้งหมดให้ต้ังอยู่ในพระอรหัต
แล้ว ในดิถีที่ ๕ แห่งปักษ์ ทรงเห็นคว�มถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของยสกุลบุตรในวันน้ัน
น่ันแหละ ตรัสเรียกยสกุลบุตรน้ันผู้เบ่ือหน่�ย ละทิ้งบ้�นเรือน ออกไปอยู่ในส่วนแห่ง
ร�ตรี ด้วยพระดำ�รัสว่� “ดูก่อนยสะ เธอจงม�” ดังน้ี ทรงทำ�ให้ยสกุลบุตรน้ันบรรลุโสด�-
ปัตติผล แล้วให้บรรลุพระอรหัตในส่วนแห่งร�ตรีน้ันน่ันแหละ ในวันรุ่งข้ึน ทรงช่วยชน 
๕๔ คนผู้เป็นเพ่ือนของยสกุลบุตรน้ันแม้เหล่�อื่นอีกให้บวชด้วยเอหิภิกขุบรรพช� แล้ว
ทำ�ให้บรรลุพระอรหัต 

  หิศัพท์ วิตถ�รโชตกะ  สตฺถ� เหตุกัตต�ใน ป�เปสิๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก   
อมฺห�กำ ส�มีสัมพันธะใน สตฺถ�  อิโต วิเสสนะของ ภทฺทกปฺปโตๆ อป�ท�นใน กปฺป- 
สตสหสฺส�ธิก�นำ  จตุนฺนำ  อสงฺเขยฺย�นำ  กปฺปสตสหสฺส�ธิก�นำ ก็ดี  จตุนฺนำ ก็ดี วิเสสนะ 
ของ อสงฺเขยฺย�นำๆ ส�มีสัมพันธะใน มตฺถเกๆ ก�ลสัตตมีใน หุตฺว�  อมรวตีนคเร  
วิสย�ธ�ระใน สุเมโธ  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ สุเมโธๆ วิเสสนะของ พฺร�หฺมณ-
กุม�โรๆ วิกติกัตต�ใน หุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปตฺโต  สพฺพสิปฺป�นำ ส�มีสัมพันธะ
ใน นิปฺผตฺตึๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน ปตฺโตๆ วิเสสนะของ สตฺถ�  ม�ต�ปิตูนำ ส�มี- 
สัมพันธะใน อจฺจเยนๆ ตติย�ก�ลสัตตมีใน ปริจฺจชิตฺว�  อเนกโกฏิสงฺขฺยำ วิเสสนะของ 
ธนำๆ อวุตตกัมมะใน ปริจฺจชิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปพฺพชิตฺว�  อิสิปพฺพชฺชำ กิริย�- 
วิเสสนะใน ปพฺพชิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วสนฺโต  หิมวนฺเต วิสย�ธ�ระใน วสนฺโตๆ 
อัพภันตรกิริย�ของ สตฺถ�  ฌ�น�ภิ�ฺ��โย ก�ริตกัมมะใน นิพฺพตฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ล- 
กิริย�ใน คจฺฉนฺโต  อ�ก�เสน ตติย�วิเสสนะใน คจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ  
สตฺถ�  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตต�ใน โสธิยม�นำ  ทีปงฺกรทสพลสฺส ส�มีสัมพันธะใน  
ปวิสนตฺถ�ย  สุทสฺสนวิห�รโต อป�ท�นใน อมรวตีนครำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน  
ปวิสนตฺถ�ยๆ สัมปท�นใน โสธิยม�นำๆ วิเสสนะของ มคฺคำๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน คเหตฺว�  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ สยำๆ กรณะใน คเหตฺว�   
เอกำ วิเสสนะของ ปเทสำๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กตฺว�,   
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ตสฺมึ วิเสสนะของ มคฺเคๆ ลักขณะใน อนิฏฺ�ิเตๆ ลักขณกิริย�  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ 
อนิฏฺ�ิเต,  อ�คตสฺส วิเสสนะของ สตฺถุโนๆ สัมปท�นใน กตฺว�  อตฺต�นำ อวุตตกัมมะใน  
กตฺว�  เสตุำ วิกติกัมมะใน กตฺว�ๆ กิริย�วิเสสนะใน อตฺถริตฺว�  อชินิจมฺมำ อวุตตกัมมะใน  
อตฺถริตฺว�  กลเล วิสย�ธ�ระใน อตฺถริตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิปนฺโน  “สตฺถ�  
สุทธกัตต�ใน คจฺฉตุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สส�วกสงฺโฆ วิเสสนะของ สตฺถ�  
กลลำ อวุตตกัมมะใน อนกฺกมิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อกฺกมนฺโต  มำ อวุตตกัมมะใน  
อกฺกมนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ สตฺถ�”  อิติศัพท์ สรูปะใน อ�ส�ยๆ กรณะใน  
นิปนฺโนๆ วิเสสนะของ สตฺถ�  สตฺถ�ร� อนภิหิตกัตต�ใน พฺย�กโต  เอวศัพท์ อวธ�รณะ
เข้�กับ ทิสฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน พฺย�กโต  “พุทฺธงฺกุโร  ก็ดี  เอโส ก็ดี วิเสสนะของ 
ปุริโสๆ สุทธกัตต�ใน ภวิสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อน�คเต ก�ลสัตตมีใน พุทฺโธ  
กปฺปสตสหสฺส�ธิก�นำ ก็ดี  จตุนฺนำ ก็ดี วิเสสนะของ อสงฺเขยฺย�นำๆ ส�มีสัมพันธะใน  
ปริโยส�เนๆ ก�ลสัตตมีใน พุทฺโธ  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ โคตโมๆ วิเสสนะ
ของ พุทฺโธๆ วิกติกัตต�ใน ภวิสฺสติ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน พฺย�กโตๆ วิเสสนะของ  
สตฺถ�  ตสฺส วิเสสนะของ สตฺถุโนๆ ส�มีสัมพันธะใน อปรภ�เคๆ ก�ลสัตตมีใน 
ลทฺธ-  “โกณฺฑ�ฺโ�  สุมงฺคโล  สุมโน  เรวโต  โสภิโต  อโนมทสฺสี  ปทุโม  น�รโท   
ปทุมุตฺตโร  สุเมโธ  สุช�โต  ปิยทสฺสี  อตฺถทสฺสี  ธมฺมทสฺสี  สิทฺธตฺโถ  ติสฺโส  
ปุสฺโส  วิปสฺสี  สิขี  เวสฺสภู  กกุสนฺโธ  โกน�คมโน  กสฺสโป สรูปะใน อิติ  จศัพท์  
ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ โกณฺฑ�ฺโ�  สุมงฺคโล  สุมโน  เรวโต  โสภิโต  อโนมทสฺสี   
ปทุโม  น�รโท  ปทุมุตฺตโร  สุเมโธ  สุช�โต  ปิยทสฺสี  อตฺถทสฺสี  ธมฺมทสฺสี   
สิทฺธตฺโถ  ติสฺโส  ปุสฺโส  วิปสฺสี  สิขี  เวสฺสภู  กกุสนฺโธ  โกน�คมโน  และ  
กสฺสโป”  อิติศัพท์ สรูปะใน เตวีสติย�  พุทฺธ�นำ  โลกำ ก�ริตกัมมะใน โอภ�เสตฺว�ๆ 
สม�นก�ลกิริย�ใน อุปฺปนฺน�นำ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ อิเมสำ  อุปฺฺปนฺน�นำ ก็ดี   
อิเมสำ ก็ดี  เตวีสติย� ก็ดี วิเสสนะของ พุทฺธ�นำๆ ส�มีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสย�ธ�ระ 
ใน ลทฺธพฺย�กรโณๆ วิเสสนะของ สตฺถ�  “ทส  ป�รมิโย  ทส  อุปป�รมิโย  ทส  ปรมตฺถ- 
ป�รมิโย” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน สมตึสป�รมิโยๆก�ริตกัมมะใน ปูเรตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน �โิต  เวสฺสนฺตรตฺตภ�เว วิสย�ธ�ระใน �โิตๆ วิเสสนะของ สตฺถ�  
สตฺตกฺขตฺตุำ กิริย�วิเสสนะใน ป�วีกมฺปน�นิๆ วิเสสนะของ มห�ท�น�นิๆ อวุตตกัมมะ
ใน ทตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปริจฺจชิตฺว�  ปุตฺตท�รำ อวุตตกัมมะใน ปริจฺจชิตฺว�ๆ  
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ปุพพก�ลกิริย�ใน นิพฺพตฺติตฺว�  อ�ยุปริโยส�เน ก�ลสัตตมีใน นิพฺพตฺติตฺว�  ตุสิตปุเร  
วิสย�ธ�ระใน นิพฺพตฺติตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน �ตฺว�  ตตฺถ วิเสสนะของ ตุสิตปุเรๆ  
วิสย�ธ�ระใน �ตฺว�  ย�วต�ยุกำ อัจจันตสังโยคะใน �ตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
วิโลเกตฺว�  ทสสหสฺสจกฺกว�ฬเทวต�หิ อนภิหิตกัตต�ใน วุตฺเต  สนฺนิปติตฺว�  
ปุพพก�ลกิริย�ใน วุตฺเต

  “มห�วีร อ�ลปนะ  อยำ วิเสสนะของ ก�โลๆ สุทธกัตต�ใน  
โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ก�โล วิกติกัตต�ใน โหติ  เต  
ส�มีสัมพันธะใน ก�โล,  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน พุชฺฌสฺสุๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  อุปฺปชฺช ปุพพก�ลกิิริย�ใน ต�รยนฺโต  ม�ตุกุจฺฉิยำ 
วิสย�ธ�ระใน อุปฺปชฺช  สเทวกำ วิเสสนะของ โลกำๆ ก�ริตกัมมะ 
ใน ต�รยนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ ตฺวำ  อมตำ สัมป�ปุณีย- 
กัมมะใน ปทำๆ วิเสสนะของ ธมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน พุชฺฌสฺสุ”   
อิติศัพท์ สรูปะใน วจเน

 วจเน ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณะกิริย�,  ป�ฺจ วิเสสนะของ มห�วิโลกน�นิๆ อวุตตกัมมะ 
ใน วิโลเกตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน จุโต  ตโต วิเสสนะของ ตุสิตปุรโตๆ อป�ท�นใน  
จุโตๆ วิเสสนะของ สตฺถ�  สกฺยร�ชกุเล วิสย�ธ�ระใน คเหตฺว�  ปฏิสนฺธึ อวุตตกัมมะ 
ใน คเหตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปริจ�ริยม�โน  ��ตีหิ อนภิหิตกัตต�ใน ปริจ�ริยม�โน   
ตตฺถ วิเสสนะของ ร�ชกุเลๆ วิสย�ธ�ระใน ปริจ�ริยม�โน  มห�สมฺปตฺติย� กรณะใน 
ปริจ�ริยม�โนๆ อัพภันตรกิริย�ของ สตฺถ�  อนุกฺกเมน ตติย�วิเสสนะใน ปตฺว�  ภทฺร-
โยพฺพนำ สัมป�ปุณียกัมมะใน ปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อนุภวนฺโต  ติณฺณำ วิเสสนะ
ของ อุตูนำๆ สัมปท�นใน อนุจฺฉวิเกสุๆ ก็ดี  ตีสุ ก็ดี วิเสสนะของ ป�ส�เทสุๆ วิสย�- 
ธ�ระใน อนุภวนฺโต  เทวโลกสิรึ อุปม�วิเสสนะของ รชฺชสิรึ  วิยศัพท์ อุปม�โชตกะ
เข้�กับ เทวโลกสิรึ  รชฺชสิรึ อวุตตกัมมะใน อนุภวนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ สตฺถ�   
อุยฺย�นกีฬ�ย สัมปท�นใน คมนสมเยๆ ก�ลสัตตมีใน ทิสฺว�  อนุกฺกเมน ตติย�วิเสสนะ
ใน ทิสฺว�  ชิณฺณพฺย�ธิมตสงฺข�เต ก็ดี  ตโย ก็ดี วิเสสนะของ เทวทูเตๆ อวุตตกัมมะใน 
ทิสฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิวตฺติตฺว�  ส�ฺช�ตสำเวโค วิเสสนะของ สตฺถ�  นิวตฺติตฺว�  
ปุพพก�ลกิริย�ใน ทิสฺว�  จตุตฺถว�เร ก�ลสัตตมีใน ทิสฺว�  ปพฺพชิตำ อวุตตกัมมะใน 
ทิสฺว�ๆ ปุพพก�ลกิิริย�ใน อุปฺป�เทตฺว�  “ปพฺพชฺช� สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบท
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กัตตุว�จก  ส�ธุ วิกติกัตต�ใน โหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน รุจึ  ปพฺพชฺช�ย วิสย�ธ�ระใน 
รุจึๆ ก�ริตกัมมะใน อุปฺป�เทตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คนฺตฺว�  อุยฺย�นำ สัมป�ปุณีย- 
กัมมะใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน เขเปตฺว�  ตตฺถ วิเสสนะของ อุยฺย�เนๆ  
วิสย�ธ�ระใน เขเปตฺว�  ทิวสำ ก�ริตกัมมะใน เขเปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิสินฺโน  
มงฺคลโปกฺขรณีตีเร วิสย�ธ�ระใน นิสินฺโนๆ วิเสสนะของ สตฺถ�  กปฺปกเวสำ อวุตต- 
กัมมะใน คเหตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�คเตนๆ วิเสสนะของ วิสฺสุกมฺมุน�ๆ สัญญ�- 
วิเสสนะของ เทวปุตฺเตนๆ อนภิหิตกัตต�ใน อลงฺกตปฏิยตฺโตๆ วิเสสนะของ  
สตฺถ�  ร�หุลกุม�รสฺส ส�มีสัมพันธะใน ช�ตส�สนำๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺว�ๆ ปุพพก�ล- 
กิริย�ใน �ตฺว�  ปุตฺตสิเนหสฺส ภ�ว�ทิสัมพันธะใน พลวภ�วำๆ อวุตตกัมมะใน �ตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน จินฺเตตฺว�  “อิทำ วิเสสนะของ พนฺธนำๆ สุทธกัตต�ใน พนฺธติๆ  
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ย�วศัพท์ ปริจเฉทนัตถะ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน พนฺธติ,   
อหำ สุทธกัตต�ใน ฉินฺทิสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ 
ต�วๆ ศัพท์ ปริจเฉทนัตถะ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
ปวิสนฺโต  ส�ยำ ก�ลสัตตมีใน ปวิสนฺโต  นครำ สัมป�ปุณียกัมมะใน ปวิสนฺโตๆ อัพภันตร-
กิริย�ของ สตฺถ�

  “ส� วิเสสนะของ ม�ต�ๆ สุทธกัตต�ใน นิพฺพุต�ๆ กิตบทกัตตุ- 
ว�จก  นูนศัพท์ สังสยัตถะ,  อยำ ก็ดี  อีทิโส ก็ดี วิเสสนะของ 
สิทฺธตฺโถๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ยสฺส� 
วิเสสนะของ ม�ตุย�ๆ ส�มีสัมพันธะใน ปุตฺโตๆ วิกติกัตต�ใน 
โหติ,  โส วิเสสนะของ ปิต�ๆ สุทธกัตต�ใน นิพฺพุโตๆ กิตบท 
กัตตุว�จก  นูนศัพท์ สังสยัตถะ,  อยำ ก็ดี  อีทิโส ก็ดี วิเสสนะของ 
สิทฺธตฺโถๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ยสฺส 
วิเสสนะของ ปิตุโนๆ ส�มีสัมพันธะใน ปุตฺโตๆ วิกติกัตต�ใน 
โหติ,  ส� วิเสสนะของ น�รีๆ สุทธกัตต�ใน นิพฺพุต�ๆ กิตบท 
กัตตุว�จก  นูนศัพท์ สังสยัตถะ,  อยำ ก็ดี  อีทิโส ก็ดี วิเสสนะ
ของ สิทฺธตฺโถๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
ยสฺส� วิเสสนะของ น�ริย�ๆ ส�มีสัมพันธะใน ปติๆ วิกติกัตต�
ใน โหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิมำ  ค�ถำ
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 น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ กิส�โคตมิย�ๆ วิเสสนะของ ปิตุจฺฉ�ธีต�ยๆ อนภิหิต-
กัตต�ใน ภ�สิตำๆ ก็ดี  อิมำ ก็ดี วิเสสนะของ ค�ถำๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺว�ๆ ปุพพก�ล- 
กิริย�ใน จินฺเตตฺว�  “อหำ สุทธกัตต�ใน อมฺหิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิม�ย วิเสสนะ
ของ กิส�โคตมิย�ๆ อนภิหิตกัตต�ใน ส�วิโต  นิพฺพุตปทำ อวุตตกัมมะใน ส�วิโตๆ  
วิกติกัตต�ใน อมฺหิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน โอมุ�ฺจิตฺว�  
คีวโต อป�ท�นใน โอมุ�ฺจิตฺว�  มุตฺต�ห�รำ อวุตตกัมมะใน โอมุ�ฺจิตฺว�ๆ ปุพพก�ล- 
กิริย�ใน เปเสตฺว�  ตสฺส� วิเสสนะของ กิส�โคตมิย�ๆ สัมปท�นใน เปเสตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน ปวิสิตฺว�  อตฺตโน ส�มีสัมพันธะใน ภวนำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน  
ปวิสิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิสินฺโน  สิริสยเน วิสย�ธ�ระใน นิสินฺโนๆ วิเสสนะของ 
สตฺถ�  นิทฺทูปคต�นำ วิเสสนะของ น�ฏกิตฺถีนำๆ ส�มีสัมพันธะใน วิปฺปก�รำๆ อวุตต- 
กัมมะใน ทิสฺว�ๆ ปุพพก�ลกิิริย�ใน นิพฺพินฺทหทโยๆ วิเสสนะของ สตฺถ�  ฉนฺนำ  
ก�ริตกัมมะใน อุฏฺ��เปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�หร�เปตฺว�  กนฺถกำ สัมป�ปุณีย- 
กัมมะใน อ�หร�เปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�รุยฺห  กนฺถกำ สัมป�ปุณียกัมมะใน  
อ�รุยฺหๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปริวุโต  ฉนฺนสห�โย วิเสสนะของ สตฺถ�  ทสสหสฺส- 
จกฺกว�ฬเทวต�หิ อนภิหิตกัตต�ใน ปริวุโตๆ วิเสสนะของ สตฺถ�  มห�ภินิกฺขมนำ กิริย�-
วิเสสนะใน นิกฺขมิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปพฺพชิตฺว�  อโนม�นทีตีเร วิสย�ธ�ระ 
ใน ปพฺพชิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คนฺตฺว�  อนุกฺกเมน ตติย�วิเสสนะใน คนฺตฺว�   
ร�ชคหำ สัมป�ปุณียกัมมะใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน จริตฺว�  ตตฺถ วิเสสนะของ 
ร�ชคเหๆ วิสย�ธ�ระใน จริตฺว�  ปิณฺฑ�ย สัมปท�นใน จริตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
นิสินฺโน  ปณฺฑวปพฺพตปพฺภ�เร วิสย�ธ�ระใน นิสินฺโนๆ วิเสสนะของ สตฺถ�   
มคธร�ฺ�� อนภิหิตกัตต�ใน นิมนฺติยม�โน  รชฺเชน กรณะใน นิมนฺติยม�โนๆ 
อัพภันตรกิริย�ของ สตฺถ�  ตำ วิเสสนะของ รชฺชำๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิกฺขิปิตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน คหิต-  สพฺพ�ฺ�ุตำ สัมป�ปุณียกัมมะใน ปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�
ใน อ�คมน-  อตฺตโน ส�มีสัมพันธะใน วิชิตำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน อ�คมนตฺถ�ยๆ 
สัมปท�นใน คหิต-  เตน วิเสสนะของ ร�ฺ��ๆ อนภิหิตกัตต�ใน คหิตปฏิ�ฺโ�ๆ  
วิเสสนะของ สตฺถ�  อ�ฬ�รำ ก็ดี  อุทฺทกำ ก็ดี อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺว�  จ สอง
ศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ อ�ฬ�รำ และ อุทฺทกำ  อุปสงฺกมิตฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน  
อนลงฺกริตฺว�  เตสำ วิเสสนะของ ต�ปส�นำๆ ส�มีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสย�ธ�ระใน  
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อธิคต-  อธิคตวิเสสำ อวุตตกัมมะใน อนลงฺกริตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิิริย�ใน ปทหิตฺว�   
ฉพฺพสฺส�นิ อัจจันตสังโยคะใน ปทหิตฺว�  มห�ปธ�นำ อวุตตกัมมะใน ปทหิตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน ปริภุ�ฺชิตฺว�  วิส�ขปุณฺณมีทิวเส ก�ลสัตตมีใน ป�โต  เอวศัพท์ 
อวธ�รณะเข้�กับ ป�โตๆ ก�ลสัตตมีใน ปริภุ�ฺชิตฺว�  สุช�ต�ย อนภิหิตกัตต�ใน  
ทินฺนำๆ วิเสสนะของ ป�ย�สำๆ อวุตตกัมมะใน ปริภุ�ฺชิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
ปว�เหตฺว�  เนร�ฺชร�ย สัญญ�วิเสสนะของ นทิย�ๆ วิสย�ธ�ระใน ปว�เหตฺว�   
สุวณฺณป�ตึ อวุตตกัมมะใน ปว�เหตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วีติน�เมตฺว�  เนร�ฺชร�ย  
สัญญ�วิเสสนะของ นทิย�ๆ ส�มีสัมพันธะใน ตีเรๆ วิสย�ธ�ระใน มห�วนสณฺเฑๆ 
วิสย�ธ�ระใน วีติน�เมตฺว�  น�น�สม�ปตฺตีหิ กรณะใน วีติน�เมตฺว�  ทิวสภ�คำ ก�ริต- 
กัมมะใน วีติน�เมตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คเหตฺว�  ส�ยณฺหสมเย ก�ลสัตตมีใน  
คเหตฺว�  โสตฺถิเยน อนภิหิตกัตต�ใน ทินฺนำๆ วิเสสนะของ ติณำๆ อวุตตกัมมะใน  
คเหตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อภิตฺถุต-  ก�เฬน สัญญ�วิเสสนะของ น�คร�เชนๆ  
อนภิหิตกัตต�ใน อภิตฺถุต-  อภิตฺถุตคุโณ วิเสสนะของ สตฺถ�  โพธิมณฺฑำ สัมป�ปุณีย-
กัมมะใน อ�รุยฺหๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน สนฺถริตฺว�  ติณ�นิ อวุตตกัมมะใน สนฺถริตฺว�ๆ 
ปุพพก�ลกิริย�ใน กตฺว�  “อหำ สุทธกัตต�ใน ภินฺทิสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก   
นศัพท์ ปฏิเสธะใน ภินฺทิสฺส�มิ  ต�วศัพท์ ปริจเฉทนัตถะ  อิมำ วิเสสนะของ ปลฺลงฺกำๆ 
อวุตตกัมมะใน ภินฺทิสฺส�มิ,  จิตฺตำ สุทธกัตต�ใน วิมุจฺจิสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
ย�วศัพท์ ปริจเฉทนัตถะ  เม ส�มีสัมพันธะใน จิตฺตำ  อนุป�ท�ย เหตุใน วิมุจฺจิสฺสติ  
อ�สเวหิ อป�ท�นใน วิมุจฺจิสฺสติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน วิมุจฺจิสฺสติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน  
ปฏิ�ฺ�ำๆ อวุตตกัมมะใน กตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิสีทิตฺว�  ปุรตฺถ�ภิมุโข วิเสสนะ
ของ สตฺถ�  นิสีทิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วิธมิตฺว�,  สุริเย ลักขณะใน อนตฺถงฺคมิเตๆ  
ลักขณกิริย�  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ อนตฺถงฺคมิเต,  ม�รพลำ อวุตตกัมมะใน  
วิธมิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปตฺว�  ป�มย�เม ก�ลสัตตมีใน ปตฺว�  ปุพฺเพนิว�ส��ณำ 
สัมป�ปุณียกัมมะใน ปตฺว�  มชฺฌิมย�เม ก�ลสัตตมีใน ปตฺว�  จุตูปป�ต��ณำ  
สัมป�ปุณียกัมมะใน ปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน โอต�เรตฺว�  ปจฺฉิมย�ม�วส�เน  
ก�ลสัตตมีใน โอต�เรตฺว�  ปจฺจย�ก�เร วิสย�ธ�ระใน โอต�เรตฺว�  ��ณำ ก�ริตกัมมะ 
ใน โอต�เรตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปฏิวิชฺฌิตฺว�  อรุณุคฺคมเน ก�ลสัตตมีใน  
ปฏิวิชฺฌิตฺว�  ทสพลจตุเวส�รชฺช�ทิสพฺพคุณปฏิมณฺฑิตำ  วิเสสนะของ สพฺพ�ฺ�ุต��ณำๆ 
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สัมป�ปุณียกัมมะใน ปฏิวิชฺฌิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วีติน�เมตฺว�  สตฺตสตฺต�หำ  
ก�ริตกัมมะใน วีติน�เมตฺว�  โพธิมณฺเฑ วิสย�ธ�ระใน วีติน�เมตฺว�ๆ ปุพพก�ล-
กิริย�ใน นิสินฺโน  อฏฺ�เม วิเสสนะของ สตฺต�เหๆ ก�ลสัตตมีใน นิสินฺโน  อชป�ล- 
นิโคฺรธมูเล วิสย�ธ�ระใน นิสินฺโนๆ วิเสสนะของ สตฺถ�  ธมฺมคมฺภีรต�ปจฺจเวกฺขเณน 
กรณะใน อ�ปชฺชม�โน  ปุคฺคลสฺส ภ�ว�ทิสัมพันธะใน อปฺโปสฺสุกฺกตำๆ สัมป�ปุณีย- 
กัมมะใน อ�ปชฺชม�โนๆ อัพภันตรกิริย�ของ สตฺถ�  ทสสหสฺสมห�พฺรหฺมปริว�เรน  
วิเสสนะของ สหมฺปติพฺรหฺมุน�ๆ อนภิหิตกัตต�ใน อ�ย�จิต-  อ�ย�จิตธมฺมเทสโน  
วิเสสนะของ สตฺถ�  พุทฺธจกฺขุน� กรณะใน โอโลเกตฺว�  โลกำ อวุตตกัมมะใน โอโลเกตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน อธิว�เสตฺว�  พฺรหฺมุโน ส�มีสัมพันธะใน อชฺเฌสนำ ก�ริตกัมมะใน  
อธิว�เสตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน โอโลเกนฺโต  “อหำ สุทธกัตต�ใน เทเสยฺยำๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  กสฺส สัมปท�นใน เทเสยฺยำ  นุศัพท์ สังกัปปัตถะ  โขศัพท์ วจน�ลังก�ระ   
ป�มำ   กิริย�วิเสสนะใน เทเสยฺยำ  ธมฺมำ อวุตตกัมมะใน เทเสยฺยำ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระ 
ใน โอโลเกนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ สตฺถ�  อ�ฬ�รุทฺทก�นำ ภ�ว�ทิสัมพันธะใน  
ก�ลกตภ�วำๆ อวุตตกัมมะใน �ตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อนุสฺสริตฺว�  ป�ฺจวคฺคิย�นำ  
วิเสสนะของ ภิกฺขูนำๆ ภ�ว�ทิสัมพันธะใน พหุปก�รตำๆ อวุตตกัมมะใน อนุสฺสริตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน อุฏฺ��ยๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คจฺฉนฺโต  อ�สน� อป�ท�นใน อุฏฺ��ย   
ก�สีปุรำ สัมป�ปุณียกัมมะใน คจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ สตฺถ�  อนฺตร�มคฺเค  
วิสย�ธ�ระใน มนฺเตตฺว�  อุปเกน สัญญ�วิเสสนะของ อ�ชีวเกนๆ สหัตถตติย�เข้�กับ 
สทฺธึๆ กิริย�สมว�ยะใน มนฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปตฺว�  อ�ส�ฬฺหปุณฺณมีทิวเส  
ก�ลสัตตมีใน ปตฺว�  อิสิปตเน สัญญ�วิเสสนะของ มิคท�เยๆ วิสย�ธ�ระใน ปตฺว�  
ป�ฺจวคฺคิย�นำ วิเสสนะของ ภิกฺขูนำๆ ส�มีสัมพันธะใน วสนฏฺ��นำๆ สัมป�ปุณียกัมมะ 
ใน ปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ส�ฺ��เปตฺว�  เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ ก�ริตกัมมะใน 
ส�ฺ��เปตฺว�  อนนุจฺฉวิเกน วิเสสนะของ สมุท�จ�เรนๆ กรณะใน สมุท�จรนฺเตๆ  
วิเสสนะของ ภิกฺขู  ส�ฺ��เปตฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน ป�เยนฺโต  อ�ฺ��โกณฺฑ�ฺ�ปฺ- 
ปมุเข วิเสสนะของ อฏฺ��รสพฺรหฺมโกฏิโยๆ ก�ริตกัมมะใน ป�เยนฺโต  อมตป�นำ  
อวุตตกัมมะใน ป�เยนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ สตฺถ�  ธมฺมจกฺกำ ก�ริตกัมมะใน  
ปวตฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปวตฺติต-  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก วิเสสนะของ สตฺถ�  
ป�ฺจมิยำ วิเสสนะของ ติถิยำๆ  ก�ลสัตตมีใน ปติฏฺ��เปตฺว�  ปกฺขสฺส ส�มีสัมพันธะ
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ใน ป�ฺจมิยำ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ สพฺเพๆ ก็ดี  เต ก็ดี วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ  
ก�ริตกัมมะใน ปติฏฺ��เปตฺว�  อรหตฺเต วิสย�ธ�ระใน ปติฏฺ��เปตฺว�  ๆ ปุพพก�ล-
กิริย�ใน ทิสฺว� เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ตำทิวสำๆ ทุติย�ก�ลสัตตมีใน ทิสฺว�  ยสสฺส 
สัญญ�วิเสสนะของ กุลปุตฺตสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน 
ทิสฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปกฺโกสิตฺว�  ตำ วิเสสนะของ ยสำๆ อวุตตกัมมะใน ปกฺโกสิตฺว�   
รตฺติภ�เค ก�ลสัตตมีใน นิกฺขมนฺตำ  นิพฺพินฺทิตฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน ปห�ย  เคหำ  
อวุตตกัมมะใน ปห�ยๆ สม�นก�ลกิริย�ใน นิกฺขมนฺตำๆ วิเสสนะของ ยสำ  “ยส อ�ลปนะ  
ตฺวำ สุทธกัตต�ใน เอหิ ๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะ
ใน ปกฺโกสิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ป�เปตฺว�  ตำ วิเสสนะของ ยสำๆ ก�ริตกัมมะใน 
ป�เปตฺว�  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ตสฺมึๆ วิเสสนะของ รตฺติภ�เคๆ ก�ลสัตตมี 
ใน ป�เปตฺว�  โสต�ปตฺติผลำ สัมป�ปุณียกัมมะใน ป�เปตฺว�ๆ ปุพฺพก�ลกิริย�ใน  
ป�เปตฺว�  ปุนทิวเส ก�ลสัตตมีใน ป�เปตฺว�  อรหตฺตำ สัมป�ปุณียกัมมะใน ป�เปตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน ปพฺพ�เชตฺว�  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ อปเรๆ วิเสสนะของ  
จตุป�ฺ��สชเน  ตสฺส วิเสสนะของ ยสสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน สห�ยเกๆ วิเสสนะของ  
จตุป�ฺ��สชเนๆ ก�ริตกัมมะใน ปพฺพ�เชตฺว�  เอหิภิกฺขุปพฺพชฺช�ย กรณะใน  
ปพฺพ�เชตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ป�เปสิ  อรหตฺตำ สัมป�ปุณียกัมมะใน ป�เปสิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๔. เอวำ  โลเก  เอกสฏฺ�ิย�  อรหนฺเตสุ  ช�เตสุ,  วุตฺถวสฺโส  ปว�เรตฺว�  “จรถ  ภิกฺขเว   

จ�ริกนฺติ  สฏฺ�ิภิกฺขู  ทิส�สุ  เปเสตฺว�  สยำ  อุรุเวลำ  คจฺฉนฺโต  อนฺตร�มคฺเค  กปฺป�สิก- 
วนสณฺเฑ  ตึสชเน  ภทฺทวคฺคิยกุม�เร  วิเนสิ ฯ 

 เอวำ  โลเก  เอกสฏฺ�ิย�  อรหนฺเตสุ  ช�เตสุ,  (สตฺถ�)  วุตฺถวสฺโส  ปว�เรตฺว�  “(ตุมฺเห)  จรถ  
ภิกฺขเว  จ�ริกนฺติ  (วจเนน)  สฏฺ�ิภิกฺขู  ทิส�สุ  เปเสตฺว�  สยำ  อุรุเวลำ  คจฺฉนฺโต  อนฺตร�มคฺเค   
กปฺป�สิกวนสณฺเฑ  ตึสชเน  ภทฺทวคฺคิยกุม�เร  วิเนสิ ฯ 

 อรหนฺเตสุ คร้ันเม่ือพระอรหันต์ ท.  เอกสฏฺิยา ๖๑ รูป  ชาเตสุ เกิดข้ึนแล้ว  โลเก 
ในโลก  เอวํ อย่�งน้ี,  (สตฺถา) อ.พระศ�สด�  วุตฺถวสฺโส ผู้มีก�ลฝนอันทรงอยู่จำ�แล้ว   
ปวาเรตฺวา ทรงปว�รณ�แล้ว  เปเสตฺวา ทรงส่งไปแล้ว  สฏฺิภิกฺขู ซ่ึงภิกษุ ๖๐ รูป ท.  
ทิสาสุ ในทิศ ท.  (วจเนน) ด้วยพระดำ�รัส  อิติ ว่�  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (ตุมฺเห) 
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อ.เธอ ท.  จรถ จงเที่ยวไป  จาริกํ สู่ที่จ�ริก”  อิติ ดังน้ีเป็นต้น  คจฺฉนฺโต เสด็จไปอยู่  
อุรุเวลํ สู่อุรุเวล�  สย ํด้วยพระองค์เอง  วิเนสิ ทรงแนะนำ�แล้ว  ภทฺทวคฺคิยกุมาเร 
ซ่ึงกุม�รผู้มีอยู่ในพวกอันเจริญ ท.  ตึสชเน ผู้เป็นชน ๓๐ คน  กปฺปาสิกวนสณฺเฑ ใน
ชัฏแห่งป่�ฝ้�ย  อนฺตรามคฺเค ในระหว่�งแห่งหนท�ง ฯ

 เม่ือพระอรหันต์ทั้งหล�ย ๖๑ รูปเกิดข้ึนในโลกอย่�งน้ีแล้ว, พระศ�สด�ผู้ประทับอยู่
จำ�พรรษ� ทรงปว�รณ�แล้ว  ทรงส่งภิกษุ ๖๐ รูปไปในทิศทั้งหล�ย ด้วยพระดำ�รัสว่�  
“ดูก่อนภิกษุทั้งหล�ย พวกเธอจงเที่ยวไปสู่ที่จ�ริก” ดังน้ีเป็นต้น เสด็จไปสู่อุรุเวล�ด้วย
พระองค์เอง ระหว่�งท�ง ทรงแนะนำ�ภัททิยวัคคกุม�ร ๓๐ คน ที่ชัฏแห่งป่�ฝ้�ย

 เอกสฏฺ�ิย� วิเสสนะของ อรหนฺเตสุๆ ลักขณะใน ช�เตสุๆ ลักขณกิริย�  เอวำ กิริย�- 
วิเสสนะใน ช�เตสุ  โลเก วิสย�ธ�ระใน ช�เตสุ,  สตฺถ� สุทธกัตต�ใน วิเนสิๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  วุตฺถวสฺโส วิเสสนะของ สตฺถ�  ปว�เรตฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน เปเสตฺว�   
“ภิกฺขเว อ�ลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน จรถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  จ�ริกำ  
สัมป�ปุณียกัมมะใน จรถ”  อิติศัพท์ อ�ทยัตถะใน วจเนนๆ กรณะใน เปเสตฺว�   
สฏฺ�ิภิกฺขู อวุตตกัมมะใน เปเสตฺว�  ทิส�สุ วิสย�ธ�ระใน เปเสตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน 
คจฺฉนฺโต  สยำ กรณะใน คจฺฉนฺโต  อุรุเวลำ สัมป�ปุณียกัมมะใน คจฺฉนฺโตๆ อัพภันตร-
กิริย�ของ สตฺถ�  อนฺตร�มคฺเค วิสย�ธ�ระใน กปฺป�สิกวนสณฺเฑๆ วิสย�ธ�ระใน วิเนสิ  
ตึสชเน วิเสสนะของ ภทฺทวคฺคิยกุม�เรๆ อวุตตกัมมะใน วิเนสิ ฯ

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

๕. เตสุ  สพฺพปจฺฉิมโก  โสต�ปนฺโน  สพฺพุตฺตโม  อน�ค�มี  อโหสิ ฯ

 เตสุ  (กุม�เรสุ)  สพฺพปจฺฉิมโก  (กุม�โร)  โสต�ปนฺโน  (อโหสิ),  สพฺพุตฺตโม  (กุม�โร)  อน�ค�มี  
อโหสิ ฯ

 เตสุ  (กุมาเรสุ)  สพฺพปจฺฉิมโก  (กุมาโร) อ. -ในกุม�ร ท. เหล่�น้ันหน� -กุม�ร ผู้
มีในภ�ยหลังแห่งกุม�รทั้งปวง  โสตาปนฺโน เป็นพระโสด�บัน  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว,   
(กุมาโร) อ.กุม�ร  สพฺพุตฺตโม ผู้สูงสุดกว่�กุม�รทั้งปวง  อนาคามี เป็นพระอน�ค�มี  
อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ
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 บรรด�กุม�รเหล่�น้ัน กุม�รผู้ตำ่�สุดในกุม�รทั้งปวง ได้เป็นพระโสด�บัน ผู้สูงสุดกว่�
กุม�รทั้งปวง ได้เป็นพระอน�ค�มี

 เตสุ วิเสสนะของ กุม�เรสุๆ นิทธ�รณะใน สพฺพปจฺฉิมโก  กุม�โร  สพฺพปจฺฉิมโก วิเสสนะ 
ของ กุม�โรๆ นิทธ�รณียะและสุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  โสต�ปนฺโน 
 วิกติกัตต�ใน อโหสิ,  สพฺพุตฺตโม วิเสสนะของ กุม�โรๆ สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  อน�ค�มี วิกติกัตต�ใน อโหสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๖. เตปิ  สพฺเพ  เอหิภิกฺขุภ�เวเนว  ปพฺพ�เชตฺว�  ทิส�สุ  เปเสตฺว�  สยำ  อุรุเวลำ  คนฺตฺว�  

อฑฺฒุฑฺฒ�นิ  ป�ฏิห�ริยสหสฺส�นิ  ทสฺเสตฺว�  อุรุเวลกสฺสป�ทโย  สหสฺสชฏิลปริว�เร  
เตภ�ติกชฏิเล  วิเนตฺว�  เอหิภิกฺขุภ�เวเนว  ปพฺพ�เชตฺว�  คย�สีเส  นิสีท�เปตฺว�   
อ�ทิตฺตปริย�ยเทสน�ย  อรหตฺเต  ปติฏฺ��เปตฺว�  เตน  อรหนฺตสหสฺเสน  ปริวุโต  
“พิมฺพิส�รร�ฺโ�  ทินฺนำ  ปฏิ�ฺ�ำ  โมเจสฺส�มีติ  ร�ชคหนครุปจ�เร  ลฏฺ�ิวนุยฺย�นำ   
คนฺตฺว�  “สตฺถ�  กิร  อ�คโตติ  สุตฺว�  ทฺว�ทสนหุเตหิ  พฺร�หฺมณคหปติเกหิ  
สทฺธึ  อ�คตสฺส  ร�ฺโ�  มธุรธมฺมกถำ  กเถนฺโต  ร�ช�นำ  เอก�ทสหิ  นหุเตหิ  สทฺธึ   
โสต�ปตฺติผเล  ปติฏฺ��เปตฺว�  เอกำ  นหุตำ  สรเณสุ  ปติฏฺ��เปตฺว�  ปุนทิวเส  สกฺเกน  
เทวร�ฺ��  ม�ณวกวณฺณำ  คเหตฺว�  อภิตฺถุตคุโณ  ร�ชคหนครำ  ปวิสิตฺว�  ร�ชนิเวสเน  
กตภตฺตกิจฺโจ  เวฬุวน�ร�มำ  ปฏิคฺคเหตฺว�  ตตฺเถว  ว�สำ  กปฺเปสิ ฯ 

 (สตฺถ�)  เตปิ  สพฺเพ  (กุม�เร)  เอหิภิกฺขุภ�เวน  เอว  ปพฺพ�เชตฺว�  ทิส�สุ  เปเสตฺว�  สยำ  อุรุเวลำ   
คนฺตฺว�  อฑฺฒุฑฺฒ�นิ  ป�ฏิห�ริยสหสฺส�นิ  ทสฺเสตฺว�  อุรุเวลกสฺสป�ทโย  สหสฺสชฏิลปริว�เร   
เตภ�ติกชฏิเล  วิเนตฺว�  เอหิภิกฺขุภ�เวเนว  ปพฺพ�เชตฺว�  คย�สีเส  นิสีท�เปตฺว�  อ�ทิตฺต- 
ปริย�ยเทสน�ย  อรหตฺเต  ปติฏฺ��เปตฺว�  เตน  อรหนฺตสหสฺเสน  ปริวุโต  “(อหำ  มย�)   
พิมฺพิส�รร�ฺโ�  ทินฺนำ  ปฏิ�ฺ�ำ  โมเจสฺส�มีติ  (จินฺเตตฺว�)  ร�ชคหนครุปจ�เร  ลฏฺ�ิวนุยฺย�นำ   
คนฺตฺว�  “สตฺถ�  กิร  อ�คโตติ  สุตฺว�  ทฺว�ทสนหุเตหิ  พฺร�หฺมณคหปติเกหิ  สทฺธึ  อ�คตสฺส  
ร�ฺโ�  มธุรธมฺมกถำ  กเถนฺโต  ร�ช�นำ  เอก�ทสหิ  นหุเตหิ  สทฺธึ  โสต�ปตฺติผเล  ปติฏฺ��เปตฺว�   
เอกำ  นหุตำ  สรเณสุ  ปติฏฺ��เปตฺว�  ปุนทิวเส  สกฺเกน  เทวร�ฺ��  ม�ณวกวณฺณำ  คเหตฺว�   
อภิตฺถุตคุโณ  ร�ชคหนครำ  ปวิสิตฺว�  ร�ชนิเวสเน  กตภตฺตกิจฺโจ  เวฬุวน�ร�มำ  ปฏิคฺคเหตฺว�  
ตตฺถ  เอว  (อ�ร�เม)  ว�สำ  กปฺเปสิ ฯ 
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 (สตฺถา) อ.พระศ�สด�  (กุมาเร) ทรงยังกุม�ร ท.  สพฺเพ ทั้งปวง  เตปิ แม้เหล่�
น้ัน  ปพฺพาเชตฺวา ให้บวชแล้ว  เอหิภิกฺขุภาเวน  เอว ด้วยคว�มเป็นแห่งเอหิภิกขุ
น่ันเทียว  เปเสตฺวา ทรงส่งไปแล้ว  ทิสาสุ ในทิศ ท.  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  อุรุเวลํ  
สู่อุรุเวล�  สย ํ ด้วยพระองค์เอง  ทสฺเสตฺวา ทรงแสดงแล้ว  ปาฏิหาริยสหสฺสานิ 
ซ่ึงพันแห่งป�ฏิห�ริย์ ท.  อฑฺฒุฑฺฒานิ ที่ ๔ ด้วยทั้งกึ่ง  วิเนตฺวา ทรงแนะนำ�แล้ว   
เตภาติกชฏิเล ซ่ึงชฎิลพ่ีน้องช�ย ๓ คน ท.  สหสฺสชฏิลปริวาเร ผู้มีชฎิลพันหน่ึง
เป็นบริว�ร  อุรุเวลกสฺสปาทโย มีชฎิลช่ือว่�อุรุเวลกัสสปะเป็นต้น  ปพฺพาเชตฺวา ให้
บวชแล้ว  เอหิภิกฺขุภาเวน  เอว ด้วยคว�มเป็นแห่งเอหิภิกขุน่ันเทียว  นิสีทาเปตฺวา  
ให้น่ังแล้ว  คยาสีเส ณ ประเทศช่ือว่�คย�สีสะ  ปติฏฺาเปตฺวา ให้ต้ังอยู่เฉพ�ะแล้ว  
อรหตฺเต ในคว�มเป็นแห่งพระอรหันต์  อาทิตฺตปริยายเทสนาย ด้วยเทศน�คือ
อ�ทิตตปริย�ยสูตร  เตน  อรหนฺตสหสฺเสน  ปริวุโต ผู้ อันพันแห่งพระอรหันต์น้ัน 
แวดล้อมแล้ว  (จินฺเตตฺวา) ทรงดำ�ริแล้ว  อิติ ว่�  “(อหํ) อ.เร�  โมเจสฺสามิ จักเปล้ือง  
ปฏิญฺญํ ซ่ึงปฏิญญ�  (มยา)  พิมฺพิสารรญฺโญ  ทินฺนํ อัน- อันเร� ให้แล้ว แก่พระร�ช�
พระน�มว่�พิมพิส�ร”  อิติ ดังน้ี  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  ลฏฺิวนุยฺยานํ สู่สวนช่ือว่�ลัฏฐิ
วัน  ราชคหนครุปจาเร ในที่ใกล้แห่งพระนครช่ือว่�ร�ชคฤห์  กเถนฺโต ตรัสอยู่  มธุร-
ธมฺมกถํ ซ่ึงว�จ�เป็นเคร่ืองกล่�วซ่ึงธรรมอันไพเร�ะ  รญฺโญ แก่พระร�ช�  “สตฺถา   
กิร  อาคโตติ  สุตฺวา  ทฺวาทสนหุเตหิ  พฺราหฺมณคหปติเกหิ  สทฺธึ  อาคตสฺส  ผู้ 
ทรงสดับแล้ว ว่� “ได้ยินว่� อ.พระศ�สด� เสด็จม�แล้ว” ดังน้ี เสด็จม�แล้ว กับ ด้วย
พร�หมณ์และคฤหบดี ท. มีนหุตสิบสองเป็นประม�ณ  ราชานํ ทรงยังพระร�ช�   
ปติฏฺาเปตฺวา ให้ต้ังอยู่เฉพ�ะแล้ว  โสตาปตฺติผเล ในโสด�ปัตติผล  สทฺธึ กับ  นหุเตหิ  
ด้วยนหุต ท.  เอกาทสหิ สิบเอ็ด  นหุต ํ ทรงยังนหุต  เอกํ หน่ึง  ปติฏฺาเปตฺวา 
ให้ต้ังอยู่เฉพ�ะแล้ว  สรเณสุ ในสรณะ ท.  สกฺเกน  เทวรญฺญา  มาณวกวณฺณํ   
คเหตฺวา  อภิตฺถุตคุโณ ผู้มีพระคุณ อันท้�วสักกะ ผู้เป็นจอมแห่งเทพ ผู้ถือเอ�แล้ว ซ่ึง
เพศแห่งม�ณพน้อย ทรงชมเชยแล้ว  ปวิสิตฺวา เสด็จเข้�ไปแล้ว  ราชคหนครํ สู่เมือง
ช่ือว่�ร�ชคฤห์  ปุนทิวเส ในวันรุ่งข้ึน  กตภตฺตกิจฺโจ ผู้มีกิจด้วยภัตรอันทรงกระทำ�
แล้ว  ราชนิเวสเน ในพระร�ชนิเวศน์  ปฏิคฺคเหตฺวา ทรงรับเฉพ�ะแล้ว  เวฬุวนา-
รามํ ซ่ึงอ�ร�มช่ือว่�เวฬุวัน  กปฺเปส ิทรงสำ�เร็จแล้ว  วาสํ ซ่ึงก�รประทับอยู่  ตตฺถ  
เอว  อาราเม ในอ�ร�มน้ันน่ันเทียว ฯ
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 พระศ�สด�ทรงยังกุม�รเหล่�นั้นแม้ทั้งหมดให้บวชด้วยคว�มเป็นเอหิภิกขุนั่นแหละ 
ทรงส่งไปในทิศทั้งหล�ย เสด็จไปยังอุรุเวล�ด้วยพระองค์เอง ทรงแสดงป�ฏิห�ริย์ส�ม
พันห้�ร้อยประก�ร ทรงแนะนำ�ชฎิลส�มพ่ีน้อง ผู้มีบริว�รหน่ึงพัน มีอุรุเวลกัสสปะ 
เป็นต้น แล้วให้บวชด้วยคว�มเป็นเอหิภิกขุน่ันแหละ ให้น่ัง ณ คย�สีสะ ให้ต้ังอยู่ใน
พระอรหัตด้วยพระเทศน�คืออ�ทิตตปริย�ยสูตร มีพระอรหันต์หน่ึงพันรูปแวดล้อม
แล้ว ทรงดำ�ริว่� “เร�จักเปล้ืองปฏิญญ�ที่เร�ให้ไว้แก่พระเจ้�พิมพิส�ร” ดังน้ี เสด็จไป
ยังสวนลัฏฐิวันใกล้พระนครร�ชคฤห์ ตรัสธรรมกถ�ที่ไพเร�ะแก่พระร�ช� ผู้ที่สดับ
ว่� “ทร�บว่� พระศ�สด�เสด็จม�ถึงแล้ว” ดังน้ี แล้วเสด็จม�พร้อมกับพวกพร�หมณ์
และคฤหบดีประม�ณหน่ึงแสนสองหม่ืนคน ทรงทำ�ให้พระร�ช�ต้ังอยู่ในโสด�ปัตติผล
พร้อมกับประช�ชนหน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนคน ทรงทำ�ให้ประช�ชนหน่ึงหม่ืนคนต้ังอยู่ใน
สรณะทั้งหล�ย ผู้ที่ท้�วสักกะผู้เป็นจอมเทพผู้แปลงเพศเป็นม�ณพน้อยทรงชมเชย
แล้ว เสด็จเข้�ไปสู่เมืองร�ชคฤห์ในวันรุ่งข้ึน ทรงกระทำ�ภัตกิจในพระร�ชนิเวศน์แล้ว 
ทรงรับพระอ�ร�มช่ือว่�เวฬุวัน ทรงสำ�เร็จก�รประทับอยู่ที่อ�ร�มน้ันน่ันแหละ

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน กปฺเปสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ เตๆ 
ก็ดี  สพฺเพ ก็ดี วิเสสนะของ กุม�เรๆ ก�ริตกัมมะใน ปพฺพ�เชตฺว�  เอวศัพท์ อวธ�รณะ 
เข้�กับ เอหิภิกฺขุภ�เวนๆ กรณะใน ปพฺพ�เชตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน เปเสตฺว�   
ทิส�สุ วิสย�ธ�ระใน เปเสตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คนฺตฺว�  สยำ กรณะใน คนฺตฺว�   
อุรุเวลำ สัมป�ปุณียกัมมะใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ทสฺเสตฺว�  อฑฺฒุฑฺฒ�นิ  
วิเสสนะของ ป�ฏิห�ริยสหสฺส�นิๆ อวุตตกัมมะใน ทสฺเสตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
วิเนตฺว�  อุรุเวลกสฺสป�ทโย ก็ดี  สหสฺสชฏิลปริว�เร ก็ดี วิเสสนะของ เตภ�ติกชฏิเลๆ 
อวุตตกัมมะใน วิเนตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปพฺพ�เชตฺว�  เอวศัพท์ อวธ�รณะ
เข้�กับ เอหิภิกฺขุภ�เวนๆ กรณะใน ปพฺพ�เชตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิสีท�เปตฺว�   
คย�สีเส วิสย�ธ�ระใน นิสีท�เปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปติฏฺ��เปตฺว�  อ�ทิตฺต-
ปริย�ยเทสน�ย กรณะใน ปติฏฺ��เปตฺว�  อรหตฺเต วิสย�ธ�ระใน ปติฏฺ��เปตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน ปริวุโต  เตน วิเสสนะของ อรหนฺตสหสฺเสนๆ อนภิหิตกัตต�ใน  
ปริวุโตๆ วิเสสนะของ สตฺถ�  “อหำ สุทธกัตต�ใน โมเจสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
มย� อนภิหิตกัตต�ใน ทินฺนำ  พิมฺพิส�รร�ฺโ� สัมปท�นใน ทินฺนำๆ วิเสสนะของ  
ปฏิ�ฺ�ำๆ อวุตตกัมมะใน โมเจสฺส�มิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ล- 
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กิิริย�ใน คนฺตฺว�  ร�ชคหนครุปจ�เร วิสย�ธ�ระใน คนฺตฺว�  ลฏฺ�ิวนุยฺย�นำ สัมป�ปุณีย- 
กัมมะใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กเถนฺโต  “กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  สตฺถ�  
สุทธกัตต�ใน อ�คโตๆ กิตบทกัตตุว�จก”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน สุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย� 
ใน อ�คตสฺส  ทฺว�ทสนหุเตหิ วิเสสนะของ พฺร�หฺมณคหปติเกหิๆ สหัตถตติย�เข้�กับ 
สทฺธึๆ กิริย�สมว�ยะใน อ�คตสฺสๆ วิเสสนะของ ร�ฺโ�ๆ สัมปท�นใน กเถนฺโต  มธุร-
ธมฺมกถำ อวุตตกัมมะใน กเถนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ สตฺถ�  ร�ช�นำ ก�ริตกัมมะใน  
ปติฏฺ��เปตฺว�  เอก�ทสหิ วิเสสนะของ นหุเตหิๆ สหัตถตติย�เข้�กับ สทฺธึๆ กิริย�-
สมว�ยะใน ปติฏฺ��เปตฺว�  โสต�ปตฺติผเล วิสย�ธ�ระใน ปติฏฺ��เปตฺว�ๆ ปุพพก�ล- 
กิริย�ใน ปติฏฺ��เปตฺว�  เอกำ วิเสสนะของ นหุตำๆ ก�ริตกัมมะใน ปติฏฺ��เปตฺว�   
สรเณสุ วิสย�ธ�ระใน ปติฏฺ��เปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปวิสิตฺว�  ปุนทิวเส ก�ล- 
สัตตมีใน ปวิสิตฺว�  สกฺเกน อนภิหิตกัตต�ใน อภิตฺถุต-  เทวร�ฺ�� วิเสสนะของ  
สกฺเกน  ม�ณวกวณฺณำ อวุตตกัมมะใน คเหตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อภิตฺถุต-   
อภิตฺถุตคุโณ วิเสสนะของ สตฺถ�  ร�ชคหนครำ สัมป�ปุณียกัมมะใน ปวิสิตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน กต-  ร�ชนิเวสเน วิสย�ธ�ระใน กต-  กตภตฺตกิจฺโจ วิเสสนะของ  
สตฺถ�  เวฬุวน�ร�มำ อวุตตกัมมะใน ปฏิคฺคเหตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กปฺเปสิ   
เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ตตฺถๆ วิเสสนะของ อ�ร�เมๆ วิสย�ธ�ระใน กปฺเปสิ  ว�สำ 
อวุตตกัมมะใน กปฺเปสิ ฯ          

 ...............................................................................................................................
๗. ตตฺถ  นำ  ส�รีปุตฺตโมคฺคลฺล�น�  อุปสงฺกมึสุ ฯ

 ตตฺถ  (อ�ร�เม)  นำ  (สตฺถ�รำ)  ส�รีปุตฺตโมคฺคลฺล�น�  อุปสงฺกมึสุ ฯ  

 สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา อ.พระส�รีบุตรและพระโมคคัลล�นะ ท.  อุปสงฺกมึสุ เข้�ไป
เฝ้�แล้ว  นํ  (สตฺถารํ) ซ่ึงพระศ�สด�น้ัน  ตตฺถ  (อาราเม) ในอ�ร�มน้ัน ฯ

 พระส�รีบุตรและพระโมคคัลล�นะเข้�ไปเฝ้�พระศ�สด�น้ันในอ�ร�มน้ัน

 ส�รีปุตฺตโมคฺคลฺล�น� สุทธกัตต�ใน อุปสงฺกมึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตตฺถ วิเสสนะ 
ของ อ�ร�เมๆ วิสย�ธ�ระใน อุปสงฺกมึสุ  นำ วิเสสนะของ สตฺถ�รำๆ อวุตตกัมมะใน  
อุปสงฺกมึสุ ฯ
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๘. ตตฺร�ยำ  อนุปุพฺพีกถ� ฯ 

 ตตฺร  (วตฺถุมฺหิ)  อยำ  อนุปุพฺพีกถ� ฯ 

 ตตฺร  (วตฺถุมฺหิ)  อยํ  อนุปุพฺพีกถา อ.ว�จ�เป็นเคร่ืองกล่�วโดยลำ�ดับ ในเร่ืองน้ัน น้ี ฯ

 ว�จ�เป็นเคร่ืองกล่�วโดยลำ�ดับในเร่ืองน้ัน ดังต่อไปน้ี

 ตตฺร วิเสสนะของ วตฺถุมฺหิๆ วิสย�ธ�ระใน อนุปุพฺพีกถ�  อยำ วิเสสนะของ อนุปุพฺพี-
กถ�ๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
๙. อนุปฺปนฺเนเยว  หิ  พุทฺเธ,  ร�ชคหโต  อวิทูเร  “อุปติสฺสค�โม  จ  โกลิตค�โม  จ�ติ  เทฺว  

พฺร�หฺมณค�ม�  อเหสุำ ฯ

 อนุปฺปนฺเน  เอว  หิ  พุทฺเธ,  ร�ชคหโต  อวิทูเร  “อุปติสฺสค�โม  จ  โกลิตค�โม  จ�ติ  เทฺว   
พฺร�หฺมณค�ม�  อเหสุำ ฯ  

 ห ิ ก็  พุทฺเธ คร้ันเมื่อพระพุทธเจ้�  อนุปฺปนฺเน  เอว ไม่เสด็จอุบัติข้ึนแล้วน่ันเทียว,   
พฺราหฺมณคามา อ.หมู่บ้�นของพร�หมณ์ ท.  เทฺว สอง  อิติ คือ  “อุปติสฺสคาโม  จ 
อ.หมู่บ้�นช่ือว่�อุปติสสะด้วย  โกลิตคาโม  จ อ.หมู่บ้�นช่ือว่�โกลิตะด้วย”  อเหสุํ ได้
มีแล้ว  อวิทูเร ในที่ไม่ไกล  ราชคหโต จ�กเมืองช่ือว่�ร�ชคฤห์ ฯ

 ก็ เม่ือพระพุทธเจ้�ยังไม่เสด็จอุบัติข้ึนน่ันแหละ, ได้มีหมู่บ้�นพร�หมณ์สองหมู่บ้�น คือ 
หมู่บ้�นช่ือว่�อุปติสสะ และหมู่บ้�นช่ือว่�โกลิตะ

 หิศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  พุทฺเธ ลักขณะใน อนุปฺปนฺเนๆ ลักขณกิริย�  เอวศัพท์  
อวธ�รณะเข้�กับ อนุปฺปนฺเน,  “อุปติสฺสค�โม ก็ดี  โกลิตค�โม ก็ดี สรูปะใน อิติ  จ 
สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ อุปติสฺสค�โม และโกลิตค�โม”  อิติศัพท์ สรูปะใน เทฺว   
พฺร�หฺมณค�ม�  เทฺว วิเสสนะของ พฺร�หฺมณค�ม�ๆ สุทธกัตต�ใน อเหสุำๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  ร�ชคหโต อป�ท�นใน อวิทูเรๆ วิสย�ธ�ระใน อเหสุำ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๐. เตสุ  อุปติสฺสค�เม  ส�ริย�  น�ม  พฺร�หฺมณิย�  คพฺภสฺส  ปติฏฺ�ิตทิวเสเยว  โกลิตค�เม   
โมคฺคลฺลิย�  น�ม  พฺร�หฺมณิย�ปิ  คพฺโภ  ปติฏฺ�หิ ฯ

 เตสุ  (ค�เมสุ)  อุปติสฺสค�เม  ส�ริย�  น�ม  พฺร�หฺมณิย�  คพฺภสฺส  ปติฏฺ�ิตทิวเส  เอว   
โกลิตค�เม  โมคฺคลฺลิย�  น�ม  พฺร�หฺมณิย�ปิ  คพฺโภ  ปติฏฺ�หิ ฯ

 คพฺโภ อ.ครรภ์  พฺราหฺมณิยาปิ แม้ของน�งพร�หมณี  โมคฺคลฺลิยา  นาม ช่ือว่� 
โมคคัลลี  โกลิตคาเม ในหมู่บ้�นช่ือว่�โกลิตะ  ปติฏฺหิ ต้ังอยู่เฉพ�ะแล้ว  ปติฏฺิต-
ทิวเส  เอว ในวันเป็นที่ต้ังอยู่เฉพ�ะแล้วน่ันเทียว  คพฺภสฺส แห่งครรภ์  พฺราหฺมณิยา  
ของน�งพร�หมณี  สาริยา  นาม ช่ือว่�ส�รี  เตสุ  (คาเมสุ)  อุปติสฺสคาเม ใน-  
ในหมู่บ้�น ท. เหล่�น้ันหน� -หมู่บ้�นช่ือว่�อุปติสสะน่ันเทียว ฯ

 ครรภ์ของน�งพร�หมณีช่ือว่�โมคคัลลีในหมู่บ้�นช่ือว่�โกลิตะ ต้ังอยู่เฉพ�ะในวันที่
ครรภ์ของน�งพร�หมณีช่ือว่�ส�รีในบรรด�หมู่บ้�นเหล่�น้ัน หมู่บ้�นช่ือว่�อุปติสสะ 
ต้ังอยู่เฉพ�ะน่ันแหละ 

 คพฺโภ สุทธกัตต�ใน ปติฏฺ�หิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เตสุ วิเสสนะของ ค�เมสุๆ  
นิทธ�รณะใน อุปติสฺสค�เมๆ นิทธ�รณียะและวิสย�ธ�ระใน ส�ริย�  น�มศัพท์ สัญญ�-
โชตกะเข้�กับ ส�ริย�ๆ วิเสสนะของ พฺร�หฺมณิย�ๆ ส�มีสัมพันธะใน คพฺภสฺสๆ  
ส�มีสัมพันธะใน ปติฏฺ�ิตทิวเส  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ปติฏฺ�ิตทิวเสๆ ก�ลสัตตมี
ใน ปติฏฺ�หิ  โกลิตค�เม วิสย�ธ�ระใน โมคฺคลฺลิย�  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ 
โมคฺคลฺลิย�ๆ วิเสสนของ พฺร�หฺมณิย�  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ พฺร�หฺมณิย�ๆ  
ส�มีสัมพันธะใน คพฺโภ ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๑. ต�นิ  กิร  เทฺวปิ  กุล�นิ  ย�ว  สตฺตม�  กุลปริวฏฺฏ�  อ�พทฺธปฏิพทฺธสห�ยก�เนว ฯ

 ต�นิ  กิร  เทฺวปิ  กุล�นิ  ย�ว  สตฺตม�  กุลปริวฏฺฏ�  อ�พทฺธปฏิพทฺธสห�ยก�นิ  เอว  (โหนฺติ) ฯ  

 กิร ได้ยินว่�  กุลานิ อ.ตระกูล ท.  เทฺวปิ แม้สอง  ตานิ เหล่�น้ัน  อาพทฺธปฏิพทฺธ- 
สหายกานิ  เอว เป็นสห�ยทั้งเน่ืองทั่วแล้วทั้งเน่ืองเฉพ�ะแล้วน่ันเทียว  ยาว เพียง
ใด  กุลปริวฏฺฏา แต่ก�รหมุนไปรอบแห่งตระกูล  สตฺตมา ที่เจ็ด  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ
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 ทร�บม�ว่� ตระกูลทั้งสองเหล่�น้ัน เป็นเพ่ือนที่เน่ืองทั่วถึงกัน จนถึงก�รหมุนถึง
ตระกูลที่ ๗

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ เทฺว  ต�นิ ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะ
ของ กุล�นิๆ สุทธกัตต�ใน โหนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ย�วศัพท์ กิริย�วิเสสนะ
ใน อ�พทฺธปฏิพทฺธสห�ยก�นิ  สตฺตม� วิเสสนะของ กุลปริวฏฺฏ�ๆ อป�ท�นใน ย�ว   
เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ อ�พทฺธปฏิพทฺธสห�ยก�นิๆ วิกติกัตต�ใน โหนฺติ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๒. ต�สำ  ทฺวินฺนำปิ  เอกทิวสเมว  คพฺภปริห�รำ  อทำสุ ฯ

 (��ตก�)  ต�สำ  ทฺวินฺนำปิ  (พฺร�หฺมณีนำ)  เอกทิวสำ  เอว  คพฺภปริห�รำ  อทำสุ ฯ 

 (ญาตกา) อ.ญ�ติ ท.  อทํสุ ได้ให้แล้ว  คพฺภปริหารํ ซ่ึงวัตถุเป็นเคร่ืองบริห�ร
ซ่ึงครรภ์  (พฺราหฺมณีนํ) แก่น�งพร�หมณี ท.  ทฺวินฺนํปิ แม้ทั้งสอง  ตาสํ เหล่�น้ัน   
เอกทิวสํ  เอว ในวันเดียวกันน่ันเทียว ฯ

 พวกญ�ติได้ให้เครื่องบริห�รครรภ์แก่น�งพร�หมณีแม้ทั้งสองเหล่�นั้นในวันเดียวกัน
น่ันแหละ

 ��ตก� สุทธกัตต�ใน อทำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ  
ทฺวินฺนำ  ต�สำ ก็ดี  ทฺวินฺนำ ก็ดี วิเสสนะของ พฺร�หฺมณีนำๆ สัมปท�นใน อทำสุ  เอวศัพท์ 
อวธ�รณะเข้�กับ เอกทิวสำๆ ทุติย�ก�ลสัตตมีใน อทำสุ  คพฺภปริห�รำ อวุตตกัมมะใน  
อทำสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๓. ต�  อุโภปิ  ทสม�สจฺจเยน  ปุตฺเต  วิช�ยึสุ ฯ  

 ต�  อุโภปิ  (พฺร�หฺมณิโย)  ทสม�สจฺจเยน  ปุตฺเต  วิช�ยึสุ ฯ

 ตา  (พฺราหฺมณิโย) อ.น�งพร�หมณี ท. เหล่�นั้น  อุโภปิ แม้ทั้งสอง  วิชายึส ุคลอด
แล้ว  ปุตฺเต ซ่ึงบุตร ท.  ทสมาสจฺจเยน โดยอันล่วงไปแห่งเดือนสิบ ฯ
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 น�งพร�หมณีเหล่�น้ันแม้ทั้งสอง คลอดลูกทั้งหล�ย โดยผ่�นไป ๑๐ เดือน

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ อุโภ  ต� ก็ดี  อุโภ ก็ดี วิเสสนะของ พฺร�หฺมณิโยๆ สุทธ-
กัตต�ใน วิช�ยึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ทสม�สจฺจเยน ตติย�วิเสสนะใน วิช�ยึสุ  
ปุตฺเต อวุตตกัมมะใน วิช�ยึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๔. น�มคฺคหณทิวเส  ส�ริย�  พฺร�หฺมณิย�  ปุตฺตสฺส  อุปติสฺสค�มเก  เชฏฺ�กุลสฺส   

ปุตฺตตฺต�  “อุปติสฺโสติ  น�มำ  อกำสุ ฯ  

 (��ตก�)  น�มคฺคหณทิวเส  ส�ริย�  พฺร�หฺมณิย�  ปุตฺตสฺส  (ตสฺส  ท�รกสฺส)  อุปติสฺสค�มเก  
เชฏฺ�กุลสฺส  ปุตฺตตฺต�  “อุปติสฺโสติ  (วจนำ)  น�มำ  อกำสุ ฯ

 นามคฺคหณทิวเส ในวันเป็นที่ถือเอ�ซ่ึงช่ือ  (ญาตกา) อ.ญ�ติ ท.  อกํสุ ได้กระทำ�
แล้ว  (วจนํ) ซ่ึงคำ�  อิติ ว่�  “อุปติสฺโส อ.อุปติสสะ”  อิติ ดังน้ี  นามํ ให้เป็นช่ือ  
ปุตฺตสฺส ของบุตร  พฺราหฺมณิยา ของน�งพร�หมณี  สาริยา ช่ือว่�ส�รี  (ตสฺส   
ทารกสฺส)  อุปติสฺสคามเก  เชฏฺกุลสฺส  ปุตฺตตฺตา เพร�ะคว�มที่แห่งเด็กน้ัน เป็น
บุตร ของตระกูลผู้เจริญที่สุด ในหมู่บ้�นช่ือว่�อุปติสสะ ฯ

 ในวันเป็นที่ถือเอ�ช่ือ พวกญ�ติๆ ได้ทำ�คำ�ว่� “อุปติสสะ” ให้เป็นช่ือของบุตรของน�ง
พร�หมณีช่ือว่�ส�รี เพร�ะเป็นบุตรของตระกูลผู้เป็นหัวหน้�ในหมู่บ้�นช่ือว่�อุปติสสะ

 น�มคฺคหณทิวเส ก�ลสัตตมีใน อกำสุ  ��ตก� สุทธกัตต�ใน อกำสุๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  ส�ริย� สัญญ�วิเสสนะของ พฺร�หฺมณิย�ๆ ส�มีสัมพันธะใน ปุตฺตสฺสๆ  
ส�มีสัมพันธะใน น�มำ  ตสฺส วิเสสนะของ ท�รกสฺสๆ ภ�ว�ทิสัมพันธะใน ปุตฺตตฺต�   
อุปติสฺสค�มเก วิสย�ธ�ระใน เชฏฺ�กุลสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน ปุตฺต-  ปุตฺตตฺต� เหตุใน 
อกำสุ  “อุปติสฺโส ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจนำๆ อวุตตกัมมะใน อกำสุ  น�มำ วิกติ-
กัมมะใน อกำสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๕. อิตรสฺส  โกลิตค�เม  เชฏฺ�กุลสฺส  ปุตฺตตฺต�  “โกลิโตติ  น�มำ  อกำสุ ฯ

 (��ตก�)  อิตรสฺส  (โมคฺคลฺลิย�  พฺร�หฺมณิย�  ปุตฺตสฺส  ตสฺส  ท�รกสฺส)  โกลิตค�เม  เชฏฺ�กุลสฺส  
ปุตฺตตฺต�  “โกลิโตติ  (วจนำ)  น�มำ  อกำสุ ฯ

 (ญาตกา) อ.ญ�ติ ท.  อกํสุ ได้กระทำ�แล้ว  (วจนํ) ซ่ึงคำ�  อิติ ว่�  “โกลิโต อ.โกลิตะ”  
อิติ ดังน้ี  นามํ ให้เป็นช่ือ  อิตรสฺส  (โมคฺคลฺลิยา  พฺราหฺมณิยา  ปุตฺตสฺส) ของบุตร 
ของน�งพร�หมณี ช่ือว่�โมคคัลลี นอกน้ี  (ตสฺส  ทารกสฺส)  โกลิตคาเม  เชฏฺกุลสฺส   
ปุตฺตตฺตา เพร�ะคว�มที่ แห่งเด็กน้ัน เป็นบุตร ของตระกูลผู้เจริญที่สุด ในหมู่บ้�น 
ช่ือว่�โกลิตะ ฯ

 พวกญ�ติๆ ได้พ�กันต้ังคำ�ว่� “โกลิตะ” ให้เป็นช่ือของบุตรของน�งพร�มณีช่ือว่� 
โมคคัลลี นอกน้ี เพร�ะเด็กน้ันเป็นบุตรของตระกูลผู้ใหญ่บ้�นในหมู่บ้�นช่ือว่�โกลิตะ

 ��ตก� สุทธกัตต�ใน อกำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิตรสฺส วิเสสนะของ ปุตฺตสฺส  
โมคฺคลฺลิย� สัญญ�วิเสสนะของ พฺร�หฺมณิย�ๆ ส�มีสัมพันธะใน ปุตฺตสฺสๆ ส�มี- 
สัมพันธะใน น�มำ  ตสฺส วิเสสนะของ ท�รกสฺสๆ ภ�ว�ทิสัมพันธะใน ปุตฺตตฺต�   
โกลิตค�เม วิสย�ธ�ระใน เชฏฺ�กุลสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน ปุตฺต-  ปุตฺตตฺต� เหตุใน  
อกำสุ  “โกลิโต ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจนำๆ อวุตตกัมมะใน อกำสุ  น�มำ วิกติกัมมะ 
ใน อกำสุ ฯ    

 ...............................................................................................................................
๑๖. เต  อุโภปิ  วุฑฺฒิมนฺว�ย  สพฺพสิปฺป�นำ  ป�รำ  อคมำสุ ฯ 

 เต  อุโภปิ  (ชน�)  วุฑฺฒึ  อนฺว�ย  สพฺพสิปฺป�นำ  ป�รำ  อคมำสุ ฯ 

 (ชนา) อ.ชน ท.  อุโภปิ แม้ทั้งสอง  เต เหล่�น้ัน  อนฺวาย อ�ศัยแล้ว  วุฑฺฒึ ซ่ึงคว�ม
เจริญ  อคมํสุ ได้ถึงแล้ว  ปารํ ซ่ึงฝ่ัง  สพฺพสิปฺปาน ํแห่งศิลปะทั้งปวง ท. ฯ

 พวกชนแม้ทั้งสองเหล่�น้ัน อ�ศัยคว�มเจริญ ได้ถึงฝ่ังแห่งศิลปะทุกแขนง

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ อุโภ  เต ก็ดี  อุโภ ก็ดี วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน  
อคมำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  วุฑฺฒึ อวุตตกัมมะใน อนฺว�ยๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
อคมำสุ  สพฺพสิปฺป�นำ ส�มีสัมพันธะใน ป�รำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน อคมำสุ ฯ
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๑๗. อุปติสฺสม�ณวสฺส  กีฬนตฺถ�ย  นทึ  ว�  อุยฺย�นำ  ว�  คมนก�เล  ป�ฺจ  สุวณฺณสิวิก�- 
สต�นิ  ปริว�ร�นิ  โหนฺติ,  โกลิตม�ณวสฺส  ป�ฺจ  อ�ช�ฺ�รถสต�นิ ฯ 

 อุปติสฺสม�ณวสฺส  กีฬนตฺถ�ย  นทึ  ว�  อุยฺย�นำ  ว�  คมนก�เล  ป�ฺจ  สุวณฺณสิวิก�สต�นิ   
ปริว�ร�นิ  โหนฺติ,  โกลิตม�ณวสฺส  (กีฬนตฺถ�ย  นทึ  ว�  อุยฺย�นำ  ว�  คมนก�เล)  ป�ฺจ   
อ�ช�ฺ�รถสต�นิ  (ปริว�ร�นิ  โหนฺติ) ฯ 

 สุวณฺณสิวิกาสตานิ อ.ร้อยแห่งวออันเป็นวิก�รแห่งทอง ท.  ปญฺจ ห้�  ปริวารานิ 
เป็นบริว�ร  โหนฺติ ย่อมเป็น  นทึ  วา  อุยฺยานํ  วา  คมนกาเล ในก�ลเป็นที่ไป  
สู่แม่นำ้�หรือ หรือว่�สู่สวน  กีฬนตฺถาย เพ่ือประโยชน์แก่ก�รเล่น  อุปติสฺสมาณวสฺส 
ของม�ณพช่ือว่�อุปติสสะ,  อาชญฺญรถสตานิ อ.ร้อยแห่งรถอันเทียมแล้วด้วยม้�- 
อ�ช�ไนย ท.  ปญฺจ ห้�  (ปริวารานิ) เป็นบริว�ร  (โหนฺติ) ย่อมเป็น  (นทึ  วา   
อุยฺยานํ  วา  คมนกาเล) ในก�ลเป็นที่ไป สู่แม่นำ้�หรือ หรือว่�สู่สวน  (กีฬนตฺถาย) 
เพ่ือประโยชน์แก่ก�รเล่น  โกลิตมาณวสฺส ของม�ณพช่ือว่�โกลิตะ ฯ

 วอทองคำ� ๕๐๐ เป็นบริว�ร ในก�ลเป็นที่ไปสู่แม่นำ้�หรือสวนเพ่ือประโยชน์แก่ก�รเล่น
ของอุปติสสม�ณพ, รถเทียมม้�อ�ช�ไนย ๕๐๐ คัน เป็นบริว�ร ในก�ลเป็นที่ไปสู่แม่นำ้�
หรือสวนเพ่ือประโยชน์แก่ก�รเล่นของโกลิตม�ณพ

 ป�ฺจ วิเสสนะของ สุวณฺณสิวิก�สต�นิๆ สุทธกัตต�ใน โหนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
อุปติสฺสม�ณวสฺส ส�มีสัมพันธะใน กีฬนตฺถ�ยๆ สัมปท�นใน คมน-  นทึ ก็ดี  อุยฺย�นำ 
ก็ดี สัมป�ปุณียกัมมะใน คมน-  ว� สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้�กับ นทึ และ อุยฺย�นำ  
คมนก�เล ก�ลสัตตมีใน โหนฺติ  ปริว�ร�นิ วิกติกัตต�ใน โหนฺติ,  ป�ฺจ วิเสสนะของ  
อ�ช�ฺ�รถสต�นิๆ สุทธกัตต�ใน โหนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  โกลิตม�ณวสฺส  
ส�มีสัมพันธะใน กีฬนตฺถ�ยๆ สัมปท�นใน คมน-  นทึ ก็ดี  อุยฺย�นำ ก็ดี สัมป�ปุณีย-
กัมมะใน คมน-  ว� สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้�กับ นทึ และ อุยฺย�นำ  คมนก�เล  
ก�ลสัตตมีใน โหนฺติ  ปริว�ร�นิ วิกติกัตต�ใน โหนฺติ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๑๘. เทฺวปิ  ชน�  ป�ฺจป�ฺจม�ณวสตปริว�ร�  โหนฺติ ฯ 

  ชนา อ.ชน ท.  เทฺวปิ แม้สอง  ปญฺจปญฺจมาณวสตปริวารา เป็นผู้มีร้อยแห่งม�ณพ
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ห้�ห้�เป็นบริว�ร  โหนฺติ ย่อมเป็น ฯ

 ชนแม้ทั้งสอง มีม�ณพคนละ ๕๐๐ เป็นบริว�ร

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ เทฺวๆ วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน โหนฺติๆ อ�ขย�ต
บทกัตตุว�จก  ป�ฺจป�ฺจม�ณวสตปริว�ร� วิกติกัตต�ใน โหนฺติ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๙. ร�ชคเห  จ  อนุสำวจฺฉเร  คิรคฺคสมชฺโช  น�ม  โหติ ฯ  

 จ ก็  คิรคฺคสมชฺโช  นาม ช่ือ อ.มหรสพอันบุคคลพึงฉลองบนยอดแห่งภูเข�  อนุสํวจฺฉเร  
ในทุกๆ ปี  โหติ ย่อมมี  ราชคเห ในเมืองร�ชคฤห์ ฯ

 ก็ ข้ึนช่ือว่�มหรสพที่บุคคลพึงฉลองบนยอดภูเข�ในทุกๆ ปี ย่อมมีในเมืองร�ชคฤห์

 จศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ คิรคฺคสมชฺโชๆ สุทธกัตต�
ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ร�ชคเห วิสย�ธ�ระใน โหติ  อนุสำวจฺฉเร ก�ลสัตตมี
ใน คิรคฺคสมชฺโช ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๐. เตสำ  ทฺวินฺนำปิ  เอกฏฺ��เนเยว  ม�ฺจ�ติม�ฺจำ  พนฺธนฺติ ฯ 

 (ปริว�ร�)  เตสำ  ทฺวินฺนำปิ  (ชน�นำ)  เอกฏฺ��เน  เอว  ม�ฺจ�ติม�ฺจำ  พนฺธนฺติ ฯ 

 (ปริวารา) อ.บริว�ร ท.  พนฺธนฺต ิ ย่อมผูก  มญฺจาติมญฺจํ ซ่ึงเตียงและเตียงซ้อน   
เอกฏฺาเน  เอว ในที่แห่งเดียวกันน่ันเทียว  (ชนานํ) เพ่ือชน ท. ทฺวินฺนํปิ แม้ทั้งสอง  
เตสํ เหล่�น้ัน

 พวกบริว�รย่อมผูกเตียงและเตียงซ้อนในที่แห่งเดียวกันนั่นแหละเพ่ือชนแม้ทั้งสอง
เหล่�น้ัน

 ปริว�ร� สุทธกัตต�ใน พนฺธนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ 
ทฺวินฺนำ  เตสำ ก็ดี  ทฺวินฺนำ ก็ดี วิเสสนะของ ชน�นำๆ สัมปท�นใน พนฺธนฺติ  เอวศัพท์  
อวธ�รณะเข้�กับ เอกฏฺ��เนๆ วิสย�ธ�ระใน พนฺธนฺติ  ม�ฺจ�ติม�ฺจำ อวุตตกัมมะใน 
พนฺธนฺติ ฯ 
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๒๑. เทฺวปิ  เอกโตว  นิสีทิตฺว�  สมชฺชำ  ปสฺสนฺต�  หสิตพฺพฏฺ��เน  หสนฺติ,  สำเวคฏฺ��เน   
สำเวคำ  อ�ปชฺชนฺติ,  ท�ยำ  ท�ตุำ  ยุตฺตฏฺ��เน  ท�ยำ  เทนฺติ ฯ

 เทฺวปิ  (ชน�)  เอกโตว  นิสีทิตฺว�  สมชฺชำ  ปสฺสนฺต�  (อตฺตน�)  หสิตพฺพฏฺ��เน  หสนฺติ,   
สำเวคฏฺ��เน  สำเวคำ  อ�ปชฺชนฺติ,  ท�ยำ  ท�ตุำ  ยุตฺตฏฺ��เน  ท�ยำ  เทนฺติ ฯ  

 (ชนา) อ.ชน ท.  เทฺวปิ แม้ทั้งสอง  นิสีทิตฺวา น่ังแล้ว  เอกโตว โดยคว�มเป็นอันเดียวกัน  
ปสฺสนฺตา ดูอยู่  สมชฺช ํ ซ่ึงมหรสพ  หสนฺต ิ ย่อมหัวเร�ะ  (อตฺตนา)  หสิตพฺพฏฺ- 
าเน ในที่ อันตน พึงหัวเร�ะ  อาปชฺชนฺติ ย่อมถึง  สํเวคํ ซ่ึงคว�มสังเวช  สํเวคฏฺ-
าเน ในที่เป็นที่สังเวช  เทนฺติ ย่อมให้  ทายํ ซ่ึงร�งวัล  ยุตฺตฏฺาเน ในที่อันควรแล้ว  
ทาตุํ เพ่ืออันให้  ทายํ ซ่ึงร�งวัล ฯ

 แม้ชนทั้งสองน่ังด้วยกันน่ันแหละ ดูมหรสพ ย่อมหัวเร�ะในที่ที่ควรหัวเร�ะ ย่อมถึง
คว�มสังเวชในที่ที่ควรสังเวช ย่อมให้ร�งวัลในที่ที่ควรเพ่ือจะให้ร�งวัล

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ เทฺวๆ วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน หสนฺติ  อ�ปชฺชนฺติ  
และ เทนฺติ  หสนฺติ ก็ดี  อ�ปชฺชนฺติ ก็ดี  เทนฺติ ก็ดี อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวศัพท์ 
อวธ�รณะเข้�กับ เอกโตๆ ตติย�วิเสสนะใน นิสีทิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปสฺสนฺต�  
สมชฺชำ อวุตตกัมมะใน ปสฺสนฺต�ๆ อัพภันตรกิริย�ของ ชน�  อตฺตน� อนภิหิตกัตต�ใน 
หสิตพฺพ-  หสิตพฺพฏฺ��เน วิสย�ธ�ระใน หสนฺติ  สำเวคฏฺ��เน วิสย�ธ�ระใน อ�ปชฺชนฺติ  
สำเวคำ สัมป�ปุณียกัมมะใน อ�ปชฺชนฺติ  ท�ยำ อวุตตกัมมะใน ท�ตุำๆ ตุมัตถสัมปท�นใน 
ยุตฺตฏฺ��เนๆ วิสย�ธ�ระใน เทนฺติ  ท�ยำ อวุตตกัมมะใน เทนฺติ ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๒. เตสำ  อิมิน�  นิย�เมน  เอกทิวสำ  สมชฺชำ  ปสฺสนฺต�นำ  ปริป�กคตตฺต�  ��ณสฺส   

ปุริมทิวเสสุ  วิย  หสิตพฺพฏฺ��เน  ห�โส  ว�  สำเวคฏฺ��เน  สำเวโค  ว�  ท�ยำ  ท�ตุำ   
ยุตฺตฏฺ��เน  ท�ยำ  ว�  น�โหสิ ฯ 

 เตสำ  (ชน�นำ)  อิมิน�  นิย�เมน  เอกทิวสำ  สมชฺชำ  ปสฺสนฺต�นำ  ปริป�กคตตฺต�  ��ณสฺส   
ปุริมทิวเสสุ  วิย  (ปุคฺคเลน)  หสิตพฺพฏฺ��เน  ห�โส  ว�  สำเวคฏฺ��เน  สำเวโค  ว�  ท�ยำ  ท�ตุำ   
ยุตฺตฏฺ��เน  ท�ยำ  ว�  น�โหสิ ฯ 
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 หาโส อ.ก�รหัวเร�ะ  (ปุคฺคเลน)  หสิตพฺพฏฺาเน ในที่ อันบุคคล พึงหัวเร�ะ  วา หรือ  
วา หรือว่�  สํเวโค อ.คว�มสังเวช  สํเวคฏฺาเน ในที่เป็นที่สังเวช  วา หรือว่�  ทายํ 
อ.ร�งวัล  ยุตฺตฏฺาเน ในที่อันควรแล้ว  ทาตุํ เพ่ืออันให้  ทายํ ซ่ึงร�งวัล  น  อโหสิ 
มิได้มีแล้ว  ปุริมทิวเสสุ  วิย ร�วกะ ในวันอันมีในก่อน ท.  เตสํ  (ชนานํ) แก่ชน ท.  
เหล่�น้ัน  ปสฺสนฺตาน ํ ผู้ดูอยู่  สมชฺช ํ ซ่ึงมหรสพ  เอกทิวสํ ในวันหน่ึง  อิมินา   
นิยาเมน โดยทำ�นองน้ี  ปริปากคตตฺตา  ญาณสฺส เพร�ะคว�มที่แห่งญ�ณ เป็น
สภ�พถึงแล้วซ่ึงคว�มแก่รอบ ฯ

 ก�รหัวเร�ะในที่ที่ควรหัวเร�ะ คว�มสังเวชในที่เป็นที่สังเวช หรือร�งวัลในที่ควรเพื่อจะ
ให้ร�งวัล มิได้มีเหมือนในวันที่ผ่�นๆ ม� แก่พวกชนเหล่�น้ัน ผู้กำ�ลังดูมหรสพอยู่ใน
วันหน่ึงโดยทำ�นองน้ีเลย เพร�ะญ�ณถึงคว�มแก่รอบแล้ว

 ห�โส ก็ดี  สำเวโค ก็ดี  ท�ยำ ก็ดี สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เตสำ  
วิเสสนะของ ชน�นำๆ สัมปท�นใน อโหสิ  อิมิน� วิเสสนะของ นิย�เมนๆ ตติย�วิเสสนะ 
ใน ปสฺสนฺต�นำ  เอกทิวสำ ทุติย�ก�ลสัตตมีใน ปสฺสนฺต�นำ  สมชฺชำ อวุตตกัมมะใน  
ปสฺสนฺต�นำๆ วิเสสนะของ ชน�นำ  ปริป�กคตตฺต� เหตุใน อโหสิ  ��ณสฺส ภ�ว�ทิ- 
สัมพันธะใน ปริป�กคตตฺต�  ปุริมทิวเสสุ อุปม�ก�ลสัตตมีใน อโหสิ  วิยศัพท์ อุปม�-
โชตกะเข้�กับ ปุริมทิวเสสุ  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตต�ใน หสิตพฺพ-  หสิตพฺพฏฺ��เน  
วิสย�ธ�ระใน ห�โส  ว� ส�มศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้�กับ หสิตพฺพฏฺ��เน  ห�โส,   
สำเวคฏฺ��เน  สำเวโค และ  ท�ยำ  ท�ตุำ  ยุตฺตฏฺ��เน  ท�ยำ,  สำเวคฏฺ��เน วิสย�ธ�ระ 
ใน สำเวโค  ท�ยำ อวุตตกัมมะใน ท�ตุำๆ ตุมัตถสัมปท�นใน ยุตฺตฏฺ��เนๆ วิสย�ธ�ระใน 
ท�ยำ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อโหสิ ฯ     

 ...............................................................................................................................
๒๓. เทฺว  ปน  ชน�  เอวำ  จินฺตยึสุ  “กึ  เอตฺถ  โอโลเกตพฺพำ  อตฺถิ,  สพฺเพปิเม  อปฺปตฺเต   

วสฺสสเต,  อปณฺณตฺติกภ�วำ  คมิสฺสนฺติ,  อมฺเหหิ  ปน  เอกำ  โมกฺขธมฺมำ  ปริเยสิตุำ   
วฏฺฏตีติ  อ�รมฺมณำ  คเหตฺว�  นิสีทึสุ ฯ  

 เทฺว  ปน  ชน�  เอวำ  จินฺตยึสุ  “กึ  (ปโยชนำ  อมฺเหหิ)  เอตฺถ  (สมชฺเช)  โอโลเกตพฺพำ  อตฺถิ;   
สพฺเพปิ  อิเม  (ชน�),  อปฺปตฺเต  วสฺสสเต,  (ปุคฺคลสฺส)  อปณฺณตฺติกภ�วำ  คมิสฺสนฺติ;  อมฺเหหิ  ปน  
เอกำ  โมกฺขธมฺมำ  ปริเยสิตุำ  วฏฺฏตีติ  อ�รมฺมณำ  (กตฺว�)  คเหตฺว�  นิสีทึสุ ฯ
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 ปน ก็  ชนา อ.ชน ท.  เทฺว สอง  จินฺตยึส ุคิดแล้ว  เอวํ อย่�งน้ี  อิติ ว่�  “กึ  (ปโยชนํ) 
อ.ประโยชน์อะไร  (อมฺเหหิ)  โอโลเกตพฺพํ เป็นประโยชน์ อันเร� ท. พึงแลดู  เอตฺถ  
(สมชฺเช) ในมหรสพน้ี  อตฺถิ มีอยู่,  อิิเม  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่�น้ี  สพฺเพป ิแม้ทั้งปวง,  
วสฺสสเต คร้ันเม่ือร้อยแห่งปี  อปฺปตฺเต ไม่ถึงแล้ว,  คมิสฺสนฺต ิ จักถึง  (ปุคฺคลสฺส)  
อปณฺณตฺติกภาวํ ซ่ึงคว�มเป็นแห่งบุคคลผู้ไม่มีบัญญัติ,  ปน ก็  อมฺเหหิ  เอกํ   
โมกฺขธมฺมํ  ปริเยสิตุํ อ.อัน- อันเร� ท. -แสวงห� ซ่ึงธรรมอันเป็นเคร่ืองหลุดพ้นอย่�ง
หน่ึง  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังน้ี  คเหตฺวา  นิสีทึสุ น่ังถือเอ�แล้ว  (กตฺวา) กระทำ�  
อารมฺมณํ ให้เป็นอ�รมณ์ ฯ

 ก็ชนทั้งสองคนพ�กันคิดอย่�งน้ีว่� “จะมีประโยชน์อะไรที่พวกเร�พึงแลดูในมหรสพน้ี, 
พวกชนเหล่�น้ีแม้ทั้งหมด ยังไม่ถึงร้อยปี ก็จักถึงคว�มไม่มีบัญญัติ, ก็ก�รที่พวกเร�
แสวงห�โมกขธรรมอย่�งหน่ึง จึงจะควร” ดังน้ี น่ังถือเอ�ให้เป็นอ�รมณ์แล้ว

 ปนศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  เทฺว วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน จินฺตยึสุ และ นิสีทึสุ   
จินฺตยึสุ ก็ดี  นิสีทึสุ ก็ดี อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวำ กิริย�วิเสสนะใน จินฺตยึสุ  “กึ  
วิเสสนะของ ปโยชนำๆ สุทธกัตต�ใน อตฺถิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อมฺเหหิ อนภิหิต- 
กัตต�ใน โอโลเกตพฺพำ  เอตฺถ วิเสสนะของ สมชฺเชๆ วิสย�ธ�ระใน โอโลเกตพฺพำๆ 
วิกติกัตต�ใน อตฺถิ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ สพฺเพๆ ก็ดี  อิเม ก็ดี วิเสสนะ
ของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน คมิสฺสนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก,  วสฺสสเต ลักขณะใน  
อปฺปตฺเตๆ ลักขณกิิริย�,  ปุคฺคลสฺส ภ�ว�ทิสัมพันธะใน อปณฺณตฺติกภ�วำๆ สัมป�ปุณีย- 
กัมมะใน คมิสฺสนฺติ,  ปนศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  ปริเยสิตุำๆ ตุมัตถกัตต�ใน วฏฺฏติๆ  
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อมฺเหหิ อนภิหิตกัตต�ใน ปริเยสิตุำ  เอกำ วิเสสนะของ  
โมกฺขธมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน ปริเยสิตุำ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺตยึสุ  อ�รมฺมณำ วิกติกัมมะ 
ใน กตฺว�ๆ กิริย�วิเสสนะใน คเหตฺว�ๆ สม�นก�ลกิริย�ใน นิสีทึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๔. ตโต  โกลิโต  อุปติสฺสำ  อ�ห  “สมฺม  อุปติสฺส  ตฺวำ  น  อ�ฺเ�สุ  ทิวเสสุ  วิย  หฏฺ�ปหฏฺโ�  

อิท�นิ  อนตฺตมนธ�ตุโกสิ,  กินฺเต  สลฺลกฺขิตนฺติ ฯ  

 ตโต  โกลิโต  อุปติสฺสำ  อ�ห  “สมฺม  อุปติสฺส  ตฺวำ  น  อ�ฺเ�สุ  ทิวเสสุ  วิย  หฏฺ�ปหฏฺโ�  (อสิ),  
(ตฺวำ)  อิท�นิ  อนตฺตมนธ�ตุโก  อสิ,  กึ  เต  สลฺลกฺขิตนฺติ ฯ
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 ตโต ในลำ�ดับน้ัน  โกลิโต อ.โกลิตะ  อาห กล่�วแล้ว  อุปติสฺส ํกะอุปติสสะ  อิติ ว่�  
“อุปติสฺส แน่ะอุปติสสะ  สมฺม ผู้สห�ย  ตฺว ํอ.ท่�น  หฏฺปหฏฺโ เป็นผู้ทั้งร่�เริงแล้ว
ทั้งร่�เริงทั่วแล้ว  ทิวเสสุ  วิย ร�วกะ ในวัน ท.  อญฺเญสุ เหล่�อื่น  (อสิ) ย่อมเป็น  น 
ห�มิได้,  (ตฺวํ) อ.ท่�น  อนตฺตมนธาตุโก เป็นผู้มีธ�ตุแห่งบุคคลผู้มิใช่มีใจเป็นของมี
อยู่แห่งตน  อสิ ย่อมเป็น  อิทานิ ในก�ลน้ี,  กึ อ.อะไร  เต อันท่�น  สลฺลกฺขิตํ กำ�หนด
ได้แล้ว”  อิติ ดังน้ี ฯ

 ลำ�ดับน้ัน โกลิตะกล่�วกับอุปติสสะว่� “แน่ะอุปติสสะผู้สห�ย ท่�นเป็นผู้ทั้งร่�เริงแล้ว
ทั้งร่�เริงทั่วแล้ว เหมือนในวันเหล่�อื่น ห�มิได้, บัดน้ี ท่�นเป็นผู้มีธ�ตุแห่งใจมิใช่ของ
ตน, ท่�นกำ�หนดอะไรได้”

 ตโต ก�ลสัตตมี  โกลิโต สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อุปติสฺสำ อกถิต- 
กัมมะใน อ�ห  “สมฺม วิเสสนะของ อุปติสฺสๆ อ�ลปนะ  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน อสิๆ อ�ขย�ต- 
บทกัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  อ�ฺเ�สุ วิเสสนะของ ทิวเสสุๆ อุปม�ก�ลสัตตมี 
ใน หฏฺ�ปหฏฺโ�  วิยศัพท์ อุปม�โชตกะเข้�กับ อ�ฺเ�สุ  ทิวเสสุ,  หฏฺ�ปหฏฺโ� วิกติ- 
กัตต�ใน อสิ,  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน อสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิท�นิ ก�ลสัตตมีใน อสิ   
อนตฺตมนธ�ตุโก วิกติกัตต�ใน อสิ,  กึ วุตตกัมมะใน สลฺลกฺขิตำๆ กิตบทกัมมว�จก   
เต อนภิหิตกัตต�ใน สลฺลกฺขิตำ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ          

 ...............................................................................................................................
๒๕. โส  อ�ห  “สมฺม  โกลิต  ‘เอเตสำ  โอโลกเน  ส�โร  นตฺถิ,  นิรตฺถกเมตำ,  อตฺตโน   

โมกฺขธมฺมำ  คเวสิตุำ  วฏฺฏตีติ  อิทำ  จินฺตยนฺโต  นิสินฺโนมฺหิ,  ตฺวำ  ปน  กสฺม�  อนตฺต-
มโนสีติ ฯ  

 โส  (อุปติสฺโส)  อ�ห  “สมฺม  โกลิต  (อหำ)  ‘เอเตสำ  (ชน�นำ)  โอโลกเน  ส�โร  นตฺถิ,  นิรตฺถกำ   
(โหติ)  เอตำ  (โอโลกนำ),  (อมฺเหหิ)  อตฺตโน  โมกฺขธมฺมำ  คเวสิตุำ  วฏฺฏตีติ  อิทำ  (ก�รณำ)   
จินฺตยนฺโต  นิสินฺโน  อมฺหิ,  ตฺวำ  ปน  กสฺม�  อนตฺตมโน  อสีติ ฯ

 โส  (อุปติสฺโส) อ.อุปติสสะน้ัน  อาห กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “โกลิต แน่ะโกลิตะ  สมฺม ผู้
สห�ย  (อหํ) อ.เร�  จินฺตยนฺโต  นิสินฺโน เป็นผู้น่ังคิดอยู่แล้ว  อิทํ  (การณํ) ซ่ึงเหตุ
น้ี  อิติ ว่�  ‘สาโร อ.ส�ระ  โอโลกเน ในก�รแลดู  เอเตสํ  (ชนานํ) ซ่ึงชน ท. เหล่�
น่ัน  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  เอตํ  (โอโลกนํ) อ.ก�รแลดูน่ัน  นิรตฺถกํ เป็นกิริย�มีประโยชน์
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ออกแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น,  (อมฺเหหิ)  อตฺตโน  โมกฺขธมฺมํ  คเวสิตุํ อ.อัน- อันเร� ท. 
แสวงห� ซ่ึงธรรมเป็นเคร่ืองหลุดพ้น เพ่ือตน  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังน้ี  อมฺหิ ย่อม
เป็น,  ปน ก็  ตฺว ํอ.ท่�น  อนตฺตมโน เป็นผู้มีใจมิใช่ของตน  อสิ ย่อมเป็น  กสฺมา 
เพร�ะเหตุอะไร”  อิติ ดังน้ี ฯ

 อุปติสสะน้ันกล่�วว่� “แน่ะโกลิตะผู้สห�ย เร�เป็นผู้น่ังคิดถึงเหตุน้ีว่� ‘ส�ระในก�ร 
แลดูพวกชนเหล่�น่ัน ย่อมไม่มี, ก�รแลดูน่ัน ไม่มีประโยชน์, ก�รที่พวกเร�แสวงห�
โมกขธรรมเพ่ือตน ย่อมควร”, ก็ท่�นเป็นผู้มีใจมิใช่ของตนเพร�ะเหตุอะไร”

 โส วิเสสนะของ อุปติสฺโสๆ สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “สมฺม วิเสสนะ 
ของ โกลิตๆ อ�ลปนะ  อหำ สุทธกัตต�ใน อมฺหิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ‘ส�โร สุทธ- 
กัตต�ใน นตฺถิๆ กิิริย�บทกัตตุว�จก  เอเตสำ วิเสสนะของ ชน�นำๆ ฉัฏฐีอวุตตกัมมะ
ใน โอโลกเนๆ วิสย�ธ�ระใน ส�โร,  เอตำ วิเสสนะของ โอโลกนำๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นิรตฺถกำ วิกติกัตต�ใน โหติ,  คเวสิตุำ ตุมัตถกัตต�ใน วฏฺฏติๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อมฺเหหิ อนภิหิตกัตต�ใน คเวสิตุำ  อตฺตโน สัมปท�นใน คเวสิตุำ   
โมกฺขธมฺมำ อวุตตกัมมะใน คเวสิตุำ’  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺตยนฺโต  อิทำ วิเสสนะของ 
ก�รณำๆ อวุตตกัมมะใน จินฺตยนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ อหำ  นิสินฺโน วิกติกัตต�ใน 
อมฺหิ,  ปน ศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน อสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก   
กสฺม� เหตุใน อสิ  อนตฺตมโน วิกติกัตต�ใน อสิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๖. โสปิ  ตเถว�ห ฯ  

 โสปิ  (โกลิโต)  ตถ�  เอว  อ�ห ฯ

 โสปิ  (โกลิโต) อ.โกลิตะแม้น้ัน  อาห กล่�วแล้ว  ตถา  เอว เหมือนอย่�งน้ันน่ันเทียวฯ

 โกลิตะแม้น้ัน ก็กล่�วเหมือนอย่�งน้ันเหมือนกัน

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ โสๆ วิเสสนะของ โกลิโตๆ สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ตถ�ๆ กิริย�วิเสสนะใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๗. อถสฺส  อตฺตน�  สทฺธึ  เอกชฺฌ�สยตำ  �ตฺว�  อุปติสฺโส  อ�ห  “สมฺม  อมฺห�กำ  อุภินฺนำปิ  
สุจินฺติตำ,  โมกฺขธมฺมำ  ปน  คเวสิตุำ  วฏฺฏติ,  คเวสนฺเตหิ  น�ม  เอกำ  ปพฺพชฺชำ  ลทฺธุำ  
วฏฺฏติ,  กสฺส  สนฺติเก  ปพฺพช�ม�ติ ฯ

 อถ  อสฺส  (โกลิตสฺส)  อตฺตน�  สทฺธึ  เอกชฺฌ�สยตำ  �ตฺว�  อุปติสฺโส  อ�ห  “สมฺม  อมฺห�กำ   
อุภินฺนำปิ  (ก�รณำ)  สุจินฺติตำ,  (อมฺเหหิ)  โมกฺขธมฺมำ  ปน  คเวสิตุำ  วฏฺฏติ,  คเวสนฺเตหิ  น�ม  (ชเนหิ)  
เอกำ  ปพฺพชฺชำ  ลทฺธุำ  วฏฺฏติ,  (มยำ)  กสฺส  สนฺติเก  ปพฺพช�ม�ติ ฯ

 อถ คร้ังน้ัน  อุปติสฺโส อ.ปริพ�ชกช่ือว่�อุปติสสะ  ญตฺวา รู้แล้ว  อสฺส  (โกลิตสฺส)   
อตฺตนา  สทฺธึ  เอกชฺฌาสยตํ ซ่ึงคว�มที่ แห่งปริพ�ชกช่ือว่�โกลิตะน้ัน เป็นผู้มี
อัธย�ศัยเป็นอันเดียวกัน  กับ ด้วยตน  อาห กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “สมฺม แน่ะสห�ย  
การณํ อ.เหตุ  อมฺหากํ อันเร� ท.  อุภินฺนํปิ แม้ทั้งสอง  สุจินฺติต ํ คิดดีแล้ว,  ปน 
ก็  (อมฺเหหิ)  โมกฺขธมฺมํ  คเวสิตุํ อ.อัน- อันเร� ท. แสวงห� ซ่ึงธรรมเป็นเคร่ืองหลุด
พ้น  วฏฺฏติ ย่อมควร,   คเวสนฺเตหิ  นาม  (ชเนหิ)  เอกํ  ปพฺพชฺชํ  ลทฺธํุ อ.อัน- อัน
ชน ท. ช่ือ ผู้แสวงห�อยู่ -ได้ ซ่ึงก�รบวช อย่�งหน่ึง  วฏฺฏติ ย่อมควร,  (มยํ) อ.เร� ท.   
ปพฺพชาม จักบวช  สนฺติเก ในสำ�นัก  กสฺส ของใคร”  อิติ ดังน้ี ฯ

 ทีน้ัน อุปติสสะปริพ�ชกรู้ว่�โกลิตะปริพ�ชกน้ัน เป็นผู้มีอัธย�ศัยเป็นอันเดียวกันกับ
ด้วยตนเอง กล่�วว่� “แน่ะสห�ย เหตุที่เร�แม้ทั้งสองคิดดีแล้ว, ก็ ก�รที่พวกเร�แสวง
ห�โมกขธรรม ย่อมควร, ก�รที่พวกชนช่ือว่�ผู้แสวงห�อยู่ ได้ก�รบวชอย่�งหน่ึง ย่อม
ควร, พวกเร�จะบวชในสำ�นักของใคร”

 อถ ก�ลสัตตมี  อุปติสฺโส สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อสฺส วิเสสนะ
ของ โกลิตสฺสๆ ภ�ว�ทิสัมพันธะใน เอกชฺฌ�สยตำ  อตฺตน� สหัตถตติย�เข้�กับ สทฺธึๆ 
คุณสมว�ยะใน เอกชฺฌ�สยตำๆ อวุตตกัมมะใน �ตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�ห  “สมฺม 
อ�ลปนะ  ก�รณำ วุตตกัมมะใน สุจินฺติตำๆ กิตบทกัมมว�จก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�
กับ อุภินฺนำๆ วิเสสนะของ อมฺห�กำๆ ฉัฏฐีอนภิหิตกัตต�ใน สุจินฺติตำ,  ปน ว�กย�รัมภ-
โชตกะ  คเวสิตุำ ตุมัตถกัตต�ใน วฏฺฏติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อมฺเหหิ อนภิหิตกัตต�
ใน คเวสิตุำ  โมกฺขธมฺมำ อวุตตกัมมะใน คเวสิตุำ,  ลทฺธุำ ตุมัตถกัตต�ใน วฏฺฏติๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ คเวสนฺเตหิๆ วิเสสนะของ ชเนหิๆ  
อนภิหิตกัตต�ใน ลทฺธุำ  เอกำ วิเสสนะของ ปพฺพชฺชำๆ อวุตตกัมมะใน ลทฺธุำ,  มยำ สุทธกัตต� 
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ใน ปพฺพช�มๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กสฺส ส�มีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสย�ธ�ระใน 
ปพฺพช�ม”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๘. เตน  โข  ปน  สมเยน  ส�ฺชโย  ปริพฺพ�ชโก  ร�ชคเห  ปฏิวสติ  มหติย�  ปริพฺพ�ชก- 

ปริส�ย  สทฺธึ ฯ  

 ปน ก็  เตน  โข  สมเยน ในสมัยน้ันแล  ปริพฺพาชโก อ.ปริพ�ชก  สญฺชโย ช่ือว่�สัญชัย   
ปฏิวสต ิ ย่อมอ�ศัยอยู่  ราชคเห ในเมืองร�ชคฤห์  สทฺธึ กับ  ปริพฺพาชกปริสาย 
ด้วยบริษัทผู้เป็นปริพ�ชก  มหติยา หมู่ใหญ่ ฯ

 ก็ในสมัยน้ันแล สัญชัยปริพ�ชกอ�ศัยอยู่ที่เมืองร�ชคฤห์ร่วมกับบริษัทที่เป็นปริพ�ชก
หมู่ใหญ่

 ปนศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  เตน วิเสสนะของ สมเยนๆ ตติย�ก�ลสัตตมีใน  
ปฏิวสติ  ส�ฺชโย สัญญ�วิเสสนะของ ปริพฺพ�ชโกๆ สุทธกัตต�ใน ปฏิวสติๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  โขศัพท์ วจน�ลังก�ระ  ร�ชคเห วิสย�ธ�ระใน ปฏิวสติ  มหติย�  
วิเสสนะของ ปริพฺพ�ชกปริส�ยๆ สหัตถตติย�เข้�กับ สทฺธึๆ กิริย�สมว�ยะใน  
ปฏิวสติ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๙. เต  “ตสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิสฺส�ม�ติ  ป�ฺจม�ณวกสต�นิ  “สิวิก�โย  จ  รเถ  จ   

คเหตฺว�  คจฺฉถ�ติ  อุยฺโยเชตฺว�  ป�ฺจหิ  ม�ณวกสเตหิ  สทฺธึ  ส�ฺชยสฺส  สนฺติเก  
ปพฺพชึสุ ฯ

 เต  (ชน�)  “(มยำ)  ตสฺส  (ปริพฺพ�ชกสฺส)  สนฺติเก  ปพฺพชิสฺส�ม�ติ  (มนฺเตตฺว�)  ป�ฺจม�ณวก- 
สต�นิ  “(ตุมฺเห)  สิวิก�โย  จ  รเถ  จ  คเหตฺว�  คจฺฉถ�ติ  (วจเนน)  อุยฺโยเชตฺว�  ป�ฺจหิ   
ม�ณวกสเตหิ  สทฺธึ  ส�ฺชยสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชึสุ ฯ 

  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่�น้ัน  มนฺเตตฺวา ปรึกษ�กันแล้ว  อิติ ว่�  “(มยํ) อ.เร� ท.  
ปพฺพชิสฺสาม จักบวช  สนฺติเก ในสำ�นัก  ตสฺส  (ปริพฺพาชกสฺส) ของปริพ�ชกน้ัน”  
อิติ ดังน้ี  อุยฺโยเชตฺวา ส่งไปแล้ว  ปญฺจมาณวกสตานิ ซ่ึงร้อยแห่งม�ณพห้� ท.  
(วจเนน) ด้วยคำ�  อิติ ว่�  “(ตุมฺเห) อ.ท่�น ท.  คเหตฺวา ถือเอ�แล้ว  สิวิกาโย  จ 
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ซ่ึงวอ ท. ด้วย  รเถ  จ ซ่ึงรถ ท. ด้วย  คจฺฉถ จงไปเถิด”  อิติ ดังน้ี  ปพฺพชึส ุบวช
แล้ว  สนฺติเก ในสำ�นัก  สญฺชยสฺส ของปริพ�ชกช่ือว่�สัญชัย  สทฺธึ กับ  มาณวก- 
สเตห ิด้วยร้อยแห่งม�ณพ ท.  ปญฺจหิ ห้� ฯ

 พวกชนเหล่�น้ันปรึกษ�กันว่� “พวกเร�จักบวชในสำ�นักของปริพ�ชกน้ัน” ดังน้ี ส่ง
ม�ณพ ๕๐๐ คนไปด้วยคำ�ว่� “พวกท่�นจงถือเอ�วอทั้งหล�ยและรถทั้งหล�ยไปเถิด” 
ดังน้ี แล้วบวชในสำ�นักของสัญชัยปริพ�ชกพร้อมกับม�ณพ ๕๐๐ คน

 เต วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน ปพฺพชึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “มยำ สุทธ- 
กัตต�ใน ปพฺพชิสฺส�มๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตสฺส วิเสสนะของ ปริพฺพ�ชกสฺสๆ  
ส�มีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสย�ธ�ระใน ปพฺพชิสฺส�ม”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน  
มนฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อุยฺโยเชตฺว�  ป�ฺจม�ณวกสต�นิ อวุตตกัมมะใน  
อุยฺโยเชตฺว�  “ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน คจฺฉถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สิวิก�โย ก็ดี  รเถ 
ก็ดี อวุตตกัมมะใน คเหตฺว�  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ สิวิก�โย และ รเถ   
คเหตฺว� สม�นก�ลกิริย�ใน คจฺฉถ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน  
อุยฺโยเชตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปพฺพชึสุ  ป�ฺจหิ วิเสสนะของ ม�ณวกสเตหิๆ สหัตถ-
ตติย�เข้�กับ สทฺธึๆ กิริย�สมว�ยะใน ปพฺพชึสุ  ส�ฺชยสฺส ส�มีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ 
วิสย�ธ�ระใน ปพฺพชึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๓๐. เตสำ  ปพฺพชิตก�ลโต  ปฏฺ��ย  ส�ฺชโย  อติเรกล�ภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต  อโหสิ ฯ

 เตสำ  (ทฺวินฺนำ  ชน�นำ)  ปพฺพชิตก�ลโต  ปฏฺ��ย  ส�ฺชโย  อติเรกล�ภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต  อโหสิ ฯ

 สญฺชโย อ.ปริพ�ชกช่ือว่�สัญชัย  อติเรกลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต เป็นผู้ถึงแล้วซ่ึงล�ภ
อันเลิศและยศอันเลิศย่ิงเกิน  อโหสิ ได้เป็นแล้ว  ปฏฺาย จำ�เดิม  ปพฺพชิตกาลโต  
แต่ก�ลเป็นที่บวช  เตสํ  (ทฺวนฺนํ  ชนานํ) แห่งชน ท. สอง เหล่�น้ัน ฯ

 สัญชัยปริพ�ชก ได้เป็นผู้ถึงล�ภอันเลิศและยศอันเลิศอย่�งย่ิง จำ�เดิมแต่ก�ลเป็นที่
บวชแห่งชนทั้งสองเหล่�น้ัน

 ส�ฺชโย สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เตสำ ก็ดี  ทฺวินฺนำ ก็ดี วิเสสนะ
ของ ชน�นำๆ ส�มีสัมพันธะใน ปพฺพชิตก�ลโตๆ อป�ท�นใน ปฏฺ��ยๆ กิริย�วิเสสนะ
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ใน อโหสิ  อติเรกล�ภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต วิกติกัตต�ใน อโหสิ ฯ  
   ...............................................................................................................................
๓๑. เต  กติป�เหเนว  สพฺพำ  ส�ฺชยสฺส  สมยำ  ปริคฺคณฺหิตฺว�  “อ�จริย  ตุมฺห�กำ  ช�นน- 

สมโย  เอตฺตโกว  อุท�หุ  อุตฺตรึปิ  อตฺถีติ  ปุจฺฉึสุ ฯ

 เต  (ชน�)  กติป�เหน  เอว  สพฺพำ  ส�ฺชยสฺส  สมยำ  ปริคฺคณฺหิตฺว�  “อ�จริย  ตุมฺห�กำ  ช�นน- 
สมโย  เอตฺตโกว  (โหติ)  อุท�หุ  (ตุมฺห�กำ  ช�นนสมโย)  อุตฺตรึปิ  อตฺถีติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  

 เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่�น้ัน  ปริคฺคณฺหิตฺวา  ถือเอ�รอบแล้ว  สมยํ ซ่ึงลัทธิ   
สญฺชยสฺส ของปริพ�ชกช่ือว่�สัญชัย  สพฺพ ํ ทั้งปวง  กติปาเหน  เอว โดยวันเล็ก
น้อยน่ันเทียว  ปุจฺฉึสุ ถ�มแล้ว  อิติ ว่�  “อาจริย ข้�แต่อ�จ�รย์  ชานนสมโย อ.ลัทธิ
เป็นเหตุรู้  ตุมฺหากํ ของท่�น  เอตฺตโกว เป็นลัทธิมีประม�ณเท่�น้ีเทียว  (โหติ) ย่อม
เป็น  อุทาหุ หรือว่�  (ชานนสมโย) อ.ลัทธิเป็นเหตุรู้  (ตุมฺหากํ) ของท่�น  อตฺถิ มีอยู่  
อุตฺตรึปิ แม้ย่ิง”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พวกชนเหล่�น้ันกำ�หนดเอ�ลัทธิของสัญชัยปริพ�ชกทั้งปวง โดยเพียงสองส�มวัน
เท่�น้ัน แล้วถ�มว่� “ข้�แต่อ�จ�รย์ ลัทธิเป็นเหตุรู้ของท่�นมีเพียงเท่�น้ีเท่�น้ัน หรือว่�
ลัทธิเป็นเหตุรู้ของท่�นมีอยู่แม้ย่ิงกว่�”

 เต วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน ปุจฺฉึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวศัพท์  
อวธ�รณะเข้�กับ กติป�เหนๆ ตติย�วิเสสนะใน ปริคฺคณฺหิตฺว�  สพฺพำ วิเสสนะของ สมยำ  
ส�ฺชยสฺส ส�มีสัมพันธะใน สมยำๆ อวุตตกัมมะใน ปริคฺคณฺหิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน 
ปุจฺฉึสุ  “อ�จริย อ�ลปนะ  ช�นนสมโย สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก   
ตุมฺห�กำ ส�มีสัมพันธะใน ช�นนสมโย  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ เอตฺตโกๆ วิกติกัตต� 
ใน โหติ  อุท�หุ ปุจฉนัตถะ  ช�นนสมโย สุทธกัตต�ใน อตฺถิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก   
ตุมฺห�กำ ส�มีสัมพันธะใน ช�นนสมโย  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ อุตฺตรึๆ กิริย�วิเสสนะ 
ใน อตฺถิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน ปุจฺฉึสุ ฯ  

 ...............................................................................................................................
๓๒. “เอตฺตโกว,  สพฺพำ  ตุมฺเหหิ  ��ตนฺติ  วุตฺเต,  เต  จินฺตยึสุ  “เอวำ  สติ,  อิมสฺส  สนฺติเก  

พฺรหฺมจริยว�โส  นิรตฺถโก,  มยำ  โมกฺขธมฺมำ  คเวสิตุำ  นิกฺขนฺต�,  โส  อิมสฺส  สนฺติเก  
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อุปฺป�เทตุำ  น  สกฺก�,  มห�  โข  ปน  ชมฺพุทีโป,  ค�มนิคมชนปทร�ชธ�นิโย  จรนฺต�  
อทฺธ�  โมกฺขธมฺมเทสกำ  ก�ฺจิ  อ�จริยำ  ลภิสฺส�ม�ติ ฯ 

 “(อมฺห�กำ  ช�นนสมโย)  เอตฺตโกว  (อตฺถิ),  สพฺพำ  (ช�นนำ)  ตุมฺเหหิ  ��ตนฺติ  (วจเน  ส�ฺชเยน)   
วุตฺเต,  เต  (เทฺว  สห�ยก�)  จินฺตยึสุ  “เอวำ  (ภ�เว)  สติ,  อิมสฺส  (อ�จริยสฺส)  สนฺติเก   
พฺรหฺมจริยว�โส  นิรตฺถโก  (โหติ),  มยำ  โมกฺขธมฺมำ  คเวสิตุำ  นิกฺขนฺต�  (อมฺห),  โส  (โมกฺขธมฺโม  
อมฺเหหิ)  อิมสฺส  (อ�จริยสฺส)  สนฺติเก  อุปฺป�เทตุำ  น  สกฺก�,  มห�  โข  (โหติ)  ปน  ชมฺพุทีโป,  
(มยำ)  ค�มนิคมชนปทร�ชธ�นิโย  จรนฺต�  อทฺธ�  โมกฺขธมฺมเทสกำ  ก�ฺจิ  อ�จริยำ  ลภิสฺส�ม�ติ ฯ 

 (วจเน) คร้ันเม่ือคำ�  อิติ ว่�  “ชานนสมโย อ.ลัทธิเป็นเหตุรู้  อมฺหากํ ของเร� ท.  
เอตฺตโกว มีประม�ณเท่�น้ีเทียว  (อตฺถิ) มีอยู่,  (ชานนํ) อ.คว�มรู้  สพฺพ ํ ทั้งปวง   
ตุมฺเหห ิอันท่�น ท.  ญาตํ รู้แล้ว”  อิติ ดังน้ี  (สญฺชเยน) อันปริพ�ชกช่ือว่�สัญชัย   
วุตฺเต กล่�วแล้ว,  (สหายกา) อ.สห�ย ท.  (เทฺว) สอง  เต เหล่�น้ัน  จินฺตยึส ุคิดแล้ว  
อิติ ว่�  “เอวํ  (ภาเว) คร้ันเมื่อคว�มเป็น อย่�งน้ัน  สต ิมีอยู่,  พฺรหฺมจริยวาโส อ.ก�ร
อยู่เพ่ือพรหมจรรย์  สนฺติเก ในสำ�นัก  อิมสฺส  (อาจริยสฺส) ของอ�จ�รย์น้ี  นิรตฺถโก 
เป็นก�รอยู่มีประโยชน์ออกแล้ว  โหติ ย่อมเป็น,  มย ํอ.เร�  นิกฺขนฺตา เป็นผู้ออกไป
แล้ว  คเวสิตุํ เพ่ืออันแสวงห�  โมกฺขธมฺมํ ซ่ึงธรรมเป็นเคร่ืองหลุดพ้น  (อมฺห) ย่อม
เป็น,  โส  (โมกฺขธมฺโม) อ.ธรรมเป็นเคร่ืองหลุดพ้นน้ัน  (อมฺเหหิ) อันเร� ท.  น  สกฺกา  
ไม่อ�จ  อุปฺปาเทตุํ เพ่ืออันให้เกิดข้ึน  สนฺติเก ในสำ�นัก  อิมสฺส  (อาจริยสฺส) ของ
อ�จ�รย์น้ี,  ปน ก็  ชมฺพุทีโป อ.ชมพูทวีป  มหา  โข เป็นทวีปใหญ่แล  (โหติ) ย่อม
เป็น,  (มยํ) อ.เร� ท.  จรนฺตา เที่ยวไปอยู่  คามนิคมชนปทราชธานิโย สู่หมู่บ้�น 
นิคม ชนบท และร�ชธ�นี ท.  ลภิสฺสาม จักได้  อาจริยํ ซ่ึงอ�จ�รย์  กญฺจิ บ�งท่�น
โมกฺขธมฺมเทสกํ ผู้แสดงซ่ึงธรรมอันเป็นเคร่ืองหลุดพ้น  อทฺธา แน่แท้”  อิติ ดังน้ี ฯ

 เม่ือสัญชัยปริพ�ชกกล่�วว่� “ลัทธิเป็นเหตุรู้ของพวกเร�มีเพียงเท่�น้ีเท่�น้ัน, พวก
ท่�นรู้คว�มรู้ทั้งหมดแล้ว”, สองสห�ยเหล่�น้ันพ�กันคิดว่� “เม่ือเป็นเช่นน้ัน ก�รอยู่
เพ่ือพรหมจรรย์ในสำ�นักของอ�จ�รย์น้ี เป็นสิ่งไร้ประโยชน์, พวกเร�ออกม�เพ่ือแสวง
ห�โมกขธรรม, โมกขธรรมน้ัน พวกเร�ไม่ส�ม�รถเพ่ือจะทำ�ให้เกิดข้ึนในสำ�นักของ
อ�จ�รย์น้ีได้, ก็ชมพูทวีป เป็นทวีปใหญ่แล, พวกเร�เที่ยวไปสู่หมู่บ้�น นิคม ชนบท 
และร�ชธ�นี จักได้อ�จ�รย์บ�งท่�นผู้แสดงโมกขธรรมเป็นแน่แท้” ดังน้ี
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 “ช�นนสมโย สุทธกัตต�ใน อตฺถิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อมฺห�กำ ส�มีสัมพันธะใน 
ช�นนสมโย  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ เอตฺตโกๆ วิกติกัตต�ใน อตฺถิ,  สพฺพำ วิเสสนะ
ของ ช�นนำๆ วุตตกัมมะใน ��ตำๆ กิตบทกัมมว�จก  ตุมฺเหหิ อนภิหิตกัตต�ใน ��ตำ”  
อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริย�  ส�ฺชเยน อนภิหิตกัตต�ใน 
วุตฺเต,  เต ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ สห�ยก�ๆ สุทธกัตต�ใน จินฺตยึสุๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  “เอวำ วิเสสนะของ ภ�เวๆ ลักขณะใน สติๆ ลักขณกิริย�,  พฺรหฺมจริยว�โส 
สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิมสฺส วิเสสนะของ อ�จริยสฺสๆ ส�มี- 
สัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสย�ธ�ระใน พฺรหฺมจริยว�โส  นิรตฺถโก วิกติกัตต�ใน โหติ,  
มยำ สุทธกัตต�ใน อมฺหๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  โมกฺขธมฺมำ อวุตตกัมมะใน คเวสิตุำๆ  
ตุมัตถสัมปท�นใน นิกฺขนฺต�ๆ วิกติกัตต�ใน อมฺห,  โส วิเสสนะของ โมกฺขธมฺโมๆ  
วุตตกัมมะใน สกฺก�ๆ กิริย�บทกัมมว�จก  อมฺเหหิ อนภิหิตกัตต�ใน สกฺก�  อิมสฺส  
วิเสสนะของ อ�จริยสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสย�ธ�ระใน อุปฺป�เทตุำๆ ตุมัตถ-
สัมปท�นใน สกฺก�  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺก�,  ปนศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  ชมฺพุทีโป  
สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มห� วิกติกัตต�ใน โหติ  โขศัพท์ วจน�- 
ลังก�ระ,  มยำ สุทธกัตต�ใน ลภิสฺส�มๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ค�มนิคมชนปท- 
ร�ชธ�นิโย สัมป�ปุณียกัมมะใน จรนฺต�ๆ อัพภันตรกิริย�ของ มยำ  อทฺธ� กิริย�- 
วิเสสนะใน ลภิสฺส�ม  โมกฺขธมฺมเทสกำ ก็ดี  ก�ฺจิ ก็ดี วิเสสนะของ อ�จริยำๆ อวุตต- 
กัมมะใน ลภิสฺส�ม”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺตยึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๓๓. ตโต  ปฏฺ��ย  “ยตฺถ  ยตฺถ  ปณฺฑิต�  สมณพฺร�หฺมณ�  สนฺตีติ  วทนฺติ,  ตตฺถ  ตตฺถ  

คนฺตฺว�  ส�กจฺฉำ  กโรนฺติ ฯ  

 (ชน�)  ตโต  (ก�ลโต)  ปฏฺ��ย  “ยตฺถ  ยตฺถ  (��เน)  ปณฺฑิต�  สมณพฺร�หฺมณ�  สนฺตีติ  วทนฺติ,  
(เต  เทฺว  สห�ยก�)  ตตฺถ  ตตฺถ  (��เน)  คนฺตฺว�  ส�กจฺฉำ  กโรนฺติ ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  วทนฺติ ย่อมกล่�ว  อิติ ว่�  “สมณพฺราหฺมณา อ.สมณะและพร�หมณ์ 
ท.  ปณฺฑิตา ผู้เป็นบัณฑิต  สนฺต ิมีอยู่  ยตฺถ  ยตฺถ  (าเน) ในที่ใดๆ”  อิติ ดังน้ี,  
(สหายกา) อ.สห�ย ท.  (เทฺว) สอง  (เต) เหล่�น้ัน  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ตตฺถ  ตตฺถ   
(าเน) ในที่น้ันๆ  กโรนฺติ ย่อมกระทำ�  สากจฺฉํ ซ่ึงก�รสนทน�  ปฏฺาย จำ�เดิม  ตโต  
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(กาลโต) แต่ก�ลน้ัน ฯ

 พวกชนย่อมกล่�วว่� “พวกสมณะและพร�หมณ์ผู้เป็นบัณฑิตมีอยู่ในที่ใดๆ” ดังน้ี, สอง
สห�ยเหล่�น้ันก็พ�กันไปในที่น้ันๆ ย่อมทำ�ก�รสนทน� จำ�เดิมแต่ก�ลน้ัน

 ชน� สุทธกัตต�ใน วทนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตโต วิเสสนะของ ก�ลโตๆ อป�ท�น
ใน ปฏฺ��ยๆ กิริย�วิเสสนะใน กโรนฺติ  “ปณฺฑิต� วิเสสนะของ สมณพฺร�หฺมณ�ๆ สุทธ-
กัตต�ใน สนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ยตฺถ สองบท วิเสสนะของ ��เนๆ วิสย�ธ�ระ 
ใน สนฺติ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน วทนฺติ,  เต ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ สห�ยก�ๆ สุทธ- 
กัตต�ใน กโรนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตตฺถ สองบท วิเสสนะของ ��เนๆ วิสย�ธ�ระ 
ใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กโรนฺติ  ส�กจฺฉำ อวุตตกัมมะใน กโรนฺติ ฯ  

 ...............................................................................................................................
๓๔. เตหิ  ปุฏฺ�ป�ฺหำ  อ�ฺเ�  กเถตุำ  น  สกฺโกนฺติ,  เต  ปน  เตสำ  ป�ฺหำ  วิสฺสชฺเชนฺติ ฯ

 เตหิ  (ทฺวีหิ  สห�ยเกหิ)  ปุฏฺ�ป�ฺหำ  อ�ฺเ�  (ชน�)  กเถตุำ  น  สกฺโกนฺติ,  เต  ปน  (เทฺว   
สห�ยก�)  เตสำ  (ชน�นำ)  ป�ฺหำ  วิสฺสชฺเชนฺติ ฯ

   (ชนา) อ.ชน ท.  อญฺเญ เหล่�อื่น  น  สกฺโกนฺติ ย่อมไม่อ�จ  กเถตุํ เพ่ืออันกล่�ว  เตหิ  
(ทฺวีหิ  สหายเกหิ)  ปุฏฺปญฺหํ ซ่ึงปัญห�อัน- อันสห�ย ท. สอง เหล่�น้ัน -ถ�มแล้ว,  
ปน แต่ว่�  (สหายกา) อ.สห�ย ท.  (เทฺว) สอง  เต เหล่�น้ัน  วิสฺสชฺเชนฺต ิย่อมแก้  
ปญฺหํ ซ่ึงปัญห�  เตสํ  (ชนานํ) ของชน ท. เหล่�น้ัน ฯ

 พวกชนเหล่�อื่นย่อมไม่อ�จเพ่ือจะตอบปัญห�ที่สองสห�ยเหล่�น้ันถ�มได้, แต่สอง
สห�ยเหล่�น้ัน ย่อมแก้ปัญห�ของชนเหล่�น้ัน     

 อ�ฺเ� วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน สกฺโกนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เตหิ ก็ดี  
ทฺวีหิ ก็ดี วิเสสนะของ สห�ยเกหิๆ อนภหิตกัตต�ใน ปุฏฺ�- ปุฏฺ�ป�ฺหำๆ อวุตตกัมมะ 
ใน กเถตุำๆ ตุมัตถสัมปท�นใน สกฺโกนฺติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺโกนฺติ,  ปนศัพท์  
ปักขันตรโชตกะ  เต ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของสห�ยก�ๆ สุทธกัตต�ใน วิสฺสชฺเชนฺติๆ  
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เตสำ วิเสสนะของ ชน�นำๆ ส�มีสัมพันธะใน ป�ฺหำๆ อวุตต- 
กัมมะใน วิสฺสชฺเชนฺติ ฯ 

   ...............................................................................................................................
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๓๕. เอวำ  สกลชมฺพุทีปํ  ปริคฺคณฺหิตฺว�  นิวตฺติตฺว�  สกฏฺ��นเมว  อ�คนฺตฺว�  “สมฺม  โกลิต  
อมฺเหสุ  โย  ป�มำ  อมตำ  อธิคจฺฉติ,  โส  อ�โรเจตูติ  กติกำ  อกำสุ ฯ

 (เต  เทฺว  สห�ยก�)  เอวำ  สกลชมฺพุทีปํ  ปริคฺคณฺหิตฺว�  นิวตฺติตฺว�  สกฏฺ��นำ  เอว  อ�คนฺตฺว�  
“สมฺม  โกลิต  อมฺเหสุ  โย  (ปุคฺคโล)  ป�มำ  อมตำ  อธิคจฺฉติ,  โส  (ปุคฺคโล)  อ�โรเจตูติ  กติกำ   
อกำสุ ฯ

 (สหายกา) อ.สห�ย ท.  (เทฺว) สอง  (เต) เหล่�น้ัน  ปริคฺคณฺหิตฺวา ถือเอ�รอบแล้ว  
สกลชมฺพุทีปํ ซ่ึงชมพูทวีปทั้งสิ้น  เอวํ อย่�งน้ี  นิวตฺติตฺวา กลับแล้ว  อาคนฺตฺวา  
ม�แล้ว  สกฏฺานํ  เอว สู่ที่ของตนน่ันเทียว  อกํสุ ได้กระทำ�แล้ว  กติกํ ซ่ึงกติก�  อิติ  
ว่�  “โกลิต แน่ะโกลิตะ  สมฺม ผู้สห�ย  อมฺเหสุ  โย  (ปุคฺคโล) อ.- ในเร� ท. หน� -
บุคคลใด  อธิคจฺฉติ ย่อมบรรลุ  อมตํ ซ่ึงอมตะ  ปม ํก่อน,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน   
อาโรเจตุ ขอจงบอก”  อิติ ดังน้ี ฯ

 สองสห�ยเหล่�น้ันกำ�หนดชมพูทวีปทั้งหมดอย่�งน้ี กลับม�สู่ที่พักของตัวเองน่ันแหละ 
ได้ทำ�กติก�กันว่� “แน่ะโกลิตะผู้สห�ย บรรด�เร� บุคคลใดบรรลุอมตธรรมก่อน, บุคคล
น้ันขอจงบอก”

 เต ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ สห�ยก�ๆ สุทธกัตต�ใน อกำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
เอวำ กิริย�วิเสสนะใน ปริคฺคณฺหิตฺว�  สกลชมฺพุทีปํ อวุตตกัมมะใน ปริคฺคณฺหิตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน นิวตฺติตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�คนฺตฺว�  เอวศัพท์ อวธ�รณะ
เข้�กับ สกฏฺ��นำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน อ�คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อกำสุ  “สมฺม  
วิเสสนะของ โกลิตๆ อ�ลปนะ  อมฺเหสุ นิทธ�รณะใน โย  ปุคฺคโล  โย วิเสสนะของ  
ปุคฺคโลๆ นิทธ�รณียะและสุทธกัตต�ใน อธิคจฺฉติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ป�มำ  
กิริย�วิเสสนะใน อธิคจฺฉติ  อมตำ สัมป�ปุณียกัมมะใน อธิคจฺฉติ,  โส วิเสสนะของ 
ปุคฺคโลๆ สุทธกัตต�ใน อ�โรเจตุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก”  อิติศัพท์ สรูปะใน กติกำๆ 
อวุตตกัมมะใน อกำสุ ฯ  

 ...............................................................................................................................
๓๖. เอวำ  เตสุ  กติกำ  กตฺว�  วิหรนฺเตสุ,  สตฺถ�  วุตฺต�นุกฺกเมน  ร�ชคหำ  ปตฺว�  เวฬุวนำ  

ปฏิคฺคเหตฺว�  เวฬุวเน  วิหรติ ฯ  
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 เอวำ  เตสุ  (ทฺวีสุ  สห�ยเกสุ)  กติกำ  กตฺว�  วิหรนฺเตสุ,  สตฺถ�  วุตฺต�นุกฺกเมน  ร�ชคหำ  ปตฺว�  
เวฬุวนำ  ปฏิคฺคเหตฺว�  เวฬุวเน  วิหรติ ฯ

 (สหายเกสุ) คร้ันเม่ือสห�ย ท.  ทฺวีสุ สอง  เตสุ เหล่�น้ัน  กตฺวา กระทำ�แล้ว  กติกํ 
ซ่ึงกติก�  วิหรนฺเตสุ อยู่อยู่  เอวํ อย่�งน้ี,  สตฺถา อ.พระศ�สด�  ปตฺวา เสด็จถึง
แล้ว  ราชคหํ ซ่ึงเมืองร�ชคฤห์  วุตฺตานุกฺกเมน ต�มลำ�ดับแห่งคำ�อันถูกกล่�วแล้ว   
ปฏิคฺคเหตฺวา ทรงรับเฉพ�ะแล้ว  เวฬุวนํ ซ่ึงพระวิห�รช่ือว่�เวฬุวัน  วิหรต ิ ย่อม
ประทับอยู่  เวฬุวเน ในพระวิห�รช่ือว่�เวฬุวัน ฯ

 เม่ือสห�ยทั้งสองเหล่�น้ันทำ�กติก�กันแล้วอยู่อยู่อย่�งน้ี, พระศ�สด�เสด็จถึงเมือง
ร�ชคฤห์ต�มลำ�ดับแห่งคำ�ที่ถูกกล่�วแล้ว ทรงรับพระเวฬุวัน ประทับอยู่ที่พระเวฬุวัน 

 เตสุ ก็ดี  ทฺวีสุ ก็ดี วิเสสนะของ สห�ยเกสุๆ ลักขณะใน วิหรนฺเตสุๆ ลักขณกิริย�  เอวำ 
กิริย�วิเสสนะใน วิหรนฺเตสุ  กติกำ อวุตตกัมมะใน กตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วิหรนฺเตสุ,   
สตฺถ� สุทธกัตต�ใน วิหรติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  วุตฺต�นุกฺกเมน ตติย�วิเสสนะ 
ใน ปตฺว�  ร�ชคหำ สัมป�ปุณียกัมมะใน ปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปฏิคฺคเหตฺว�   
เวฬุวนำ อวุตตกัมมะใน ปฏิคฺคเหตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วิหรติ  เวฬุวเน วิสย�ธ�ระ 
ใน วิหรติ ฯ

 ...............................................................................................................................
๓๗. ตท�  “จรถ  ภิกฺขเว  จ�ริกำ  พหุชนหิต�ย�ติ  รตนตฺตยคุณปฺปก�สนตฺถำ  อุยฺโยชิต�นำ   

เอกสฏฺ�ิย�  อรหนฺต�นำ  อนฺตเร  ป�ฺจวคฺคิย�นำ  อพฺภนฺตเร  อสฺสชิตฺเถโร   
ปฏินิวตฺติตฺว�  ร�ชคหำ  อ�คโต  ปุนทิวเส  ป�โตว  ปตฺตจีวรม�ท�ย  ร�ชคหำ   
ปิณฺฑ�ย  ป�วิสิ ฯ  

 ตท�  “(ตุมฺเห)  จรถ  ภิกฺขเว  จ�ริกำ  พหุชนหิต�ย�ติ  (วจเนน)  รตนตฺตยคุณปฺปก�สนตฺถำ   
(สตฺถ�ร�)  อุยฺโยชิต�นำ  เอกสฏฺ�ิย�  อรหนฺต�นำ  อนฺตเร  ป�ฺจวคฺคิย�นำ  (ภิกฺขูนำ)  อพฺภนฺตเร  
อสฺสชิตฺเถโร  ปฏินิวตฺติตฺว�  ร�ชคหำ  อ�คโต  ปุนทิวเส  ป�โตว  ปตฺตจีวรำ  อ�ท�ย  ร�ชคหำ  
ปิณฺฑ�ย  ป�วิสิ ฯ  

 ตทา ในก�ลน้ัน  อสฺสชิตฺเถโร อ.พระอัสสชิผู้เถระ  อพฺภนฺตเร ในภ�ยใน  (ภิกฺขูนํ) 
แห่งภิกษุ ท.  ปญฺจวคฺคิยานํ ผู้มีอยู่ในพวก ๕  อนฺตเร ในระหว่�ง  อรหนฺตานํ แห่ง
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พระอรหันต์ ท.  เอกสฏฺิยา ๖๑ รูป  (สตฺถารา)  อุยฺโยชิตานํ ผู้ อันพระศ�สด� 
ทรงส่งไปแล้ว  รตนตฺตยคุณปฺปกาสนตฺถํ เพ่ืออันประก�ศซ่ึงคุณแห่งหมวดส�มแห่ง
รัตนะ  (วจเนน) ด้วยพระดำ�รัส  อิติ ว่�  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  
จรถ จงเที่ยวไป  จาริกํ สู่ที่จ�ริก  พหุชนหิตาย เพ่ือคว�มเกื้อกูลแก่ชนจำ�นวนม�ก”  
อิติ ดังน้ี เป็นต้น  ปฏินิวตฺติตฺวา กลับเฉพ�ะแล้ว  อาคโต ม�แล้ว  ราชคหํ สู่เมือง
ช่ือว่�ร�ชคฤห์  อาทาย ถือเอ�แล้ว  ปตฺตจีวรํ ซ่ึงบ�ตรและจีวร  ปาวิส ิได้เข้�ไปแล้ว  
ราชคหํ สู่เมืองช่ือว่�ร�ชคฤห์  ปิณฺฑาย เพ่ือบิณฑบ�ต  ปาโตว ในเวล�เช้�เทียว   
ปุนทิวเส ในวันรุ่งข้ึน ฯ

 ในคร�วน้ัน พระอัสสชิเถระผู้อยู่ในภ�ยในภิกษุกลุ่มปัญจวัคคีย์ ในระหว่�งพระอรหันต์ 
๖๑ รูป ที่พระศ�สด�ทรงส่งไปเพ่ือประก�ศคุณพระรัตนตรัย ด้วยพระดำ�รัสว่� “ดูก่อน
ภิกษุทั้งหล�ย พวกเธอจงเที่ยวไปสู่ที่จ�ริก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นจำ�นวน
ม�ก” ดังน้ีเป็นต้น กลับแล้วม�สู่เมืองร�ชคฤห์ ถือเอ�บ�ตรและจีวรได้เข้�ไปสู่เมือง
ร�ชคฤห์เพ่ือบิณฑบ�ตแต่เช้�ตรู่ในวันรุ่งข้ึน

 ตท� ก�ลสัตตมีใน ป�วิสิ  อสฺสชิตฺเถโร สุทธกัตต�ใน ป�วิสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
“ภิกฺขเว อ�ลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน จรถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  จ�ริกำ  
สัมป�ปุณียกัมมะใน จรถ  พหุชนหิต�ย สัมปท�นใน จรถ”  อิติศัพท์ อ�ทยัตถะใน 
วจเนนๆ กรณะใน อุยฺโยชิต�นำ  รตนตฺตยคุณปฺปก�สนตฺถำ สัมปท�นใน อุยฺโยชิต�นำ  
สตฺถ�ร� อนภิหิตกัตต�ใน อุยฺโยชิต�นำๆ ก็ดี  เอกสฏฺ�ิย� ก็ดี วิเสสนะของ อรหนฺต�นำๆ 
ส�มีสัมพันธะใน อนฺตเรๆ วิสย�ธ�ระใน ป�ฺจวคฺคิย�นำๆ วิเสสนะของ ภิกฺขูนำๆ ส�มี-
สัมพันธะใน อพฺภนฺตเรๆ วิสย�ธ�ระใน อสฺสชิตฺเถโร  ปฏินิวตฺติตฺว� ปุพพก�ลกิริย�
ใน อ�คโต  ร�ชคหำ สัมป�ปุณียกัมมะใน อ�คโตๆ วิเสสนะของ อสฺสชิตฺเถโร  ปุนทิวเส 
ก�ลสัตตมีใน ป�โต  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ป�โตๆ ก�ลสัตตมีใน อ�ท�ย  ปตฺต-
จีวรำ อวุตตกัมมะใน อ�ท�ยๆ สม�นก�ลกิริย�ใน ป�วิสิ  ร�ชคหำ สัมป�ปุณียกัมมะใน 
ป�วิสิ  ปิณฺฑ�ย สัมปท�นใน ป�วิสิ ฯ  

 ...............................................................................................................................
๓๘. ตสฺมึ  สมเย  อุปติสฺสปริพฺพ�ชโก  ป�โตว  ภตฺตกิจฺจำ  กตฺว�  ปริพฺพ�ชก�ร�มำ   

คจฺฉนฺโต  เถรำ  ทิสฺว�  จินฺเตสิ  “มย�  เอวรูโป  น�ม  ปพฺพชิโต  น  ทิฏฺ�ปุพฺโพเยว,  
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เย  โลเก  อรหนฺโต  ว�  อรหตฺตมคฺคำ  ว�  สม�ปนฺน�,  อยำ  เตสำ  ภิกฺขุ  อ�ฺ�ตโร,   
ยนฺนูน�หำ  อิมำ  ภิกฺขุำ  อุปสงฺกมิตฺว�  ปุจฺเฉยฺยำ  ‘กำสิ  ตฺวำ  อ�วุโส  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิโต,  
โก  ว�  เต  สตฺถ�,  กสฺส  ว�  ตฺวำ  ธมฺมำ  โรเจสีติ ฯ  

 ตสฺมึ  สมเย  อุปติสฺสปริพฺพ�ชโก  ป�โตว  ภตฺตกิจฺจำ  กตฺว�  ปริพฺพ�ชก�ร�มำ  คจฺฉนฺโต  เถรำ   
ทิสฺว�  จินฺเตสิ  “มย�  เอวรูโป  น�ม  ปพฺพชิโต  น  ทิฏฺ�ปุพฺโพ  เอว  (โหติ),  เย  โลเก   
อรหนฺโต  ว�  อรหตฺตมคฺคำ  ว�  สม�ปนฺน�  (ปุคฺคล�  สนฺติ),  อยำ  เตสำ  (อรหนฺต�นำ  ว�   
อรหตฺตมคฺคำ  สม�ปนฺน�นำ  ปุคฺคล�นำ)  ภิกฺขุ  อ�ฺ�ตโร  (โหติ),  ยนฺนูน  อหำ  อิมำ  ภิกฺขุำ   
อุปสงฺกมิตฺว�  ปุจฺเฉยฺยำ  ‘กำ  อสิ  ตฺวำ  อ�วุโส  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิโต,  โก  ว�  เต  สตฺถ�  (โหติ),  
กสฺส  ว�  ตฺวำ  ธมฺมำ  โรเจสีติ”  (อิติ) ฯ

 ตสฺมึ  สมเย ในสมัยน้ัน  อุปติสฺสปริพฺพาชโก อ.ปริพ�ชกช่ือว่�อุปติสสะ  กตฺวา 
กระทำ�แล้ว  ภตฺตกิจฺจํ ซ่ึงกิจด้วยภัตร  ปาโตว ในเวล�เช้�เทียว  คจฺฉนฺโต ไปอยู่   
ปริพฺพาชการามํ สู่อ�ร�มของปริพ�ชก  ทิสฺวา เห็นแล้ว  เถรํ ซ่ึงพระเถระ  จินฺเตสิ 
คิดแล้ว  อิติ ว่� “ปพฺพชิโต อ.บรรพชิต  เอวรูโป  นาม ช่ือผู้มีอย่�งน้ีเป็นรูป  มยา   
ทิฏฺปุพฺโพ  เอว เป็นผู้อันเร� เห็นแล้วในก�ลก่อนน่ันเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น  น 
ห�มิได้,  อรหนฺโต  วา อ.พระอรหันต์ ท. หรือ  วา หรือว่�  (ปุคฺคลา) อ.บุคคล ท.   
สมาปนฺนา ผู้ถึงพร้อมแล้ว  อรหตฺตมคฺคํ ซ่ึงอรหัตมรรค  เย เหล่�ใด  (สนฺติ)  
มีอยู่  โลเก ในโลก,  อยํ  ภิกฺขุ อ.ภิกษุน้ี  เตสํ  (อรหนฺตานํ  วา  อรหตฺตมคฺคํ   
สมาปนฺนานํ  ปุคฺคลานํ)  อญฺญตโร เป็น- แห่งพระอรหันต์ ท. หรือ หรือว่� แห่ง
บุคคล ท. ผู้ถึงพร้อมแล้ว ซ่ึงอรหัตมรรค เหล่�น้ันหน� -รูปใดรูปหน่ึง  (โหติ) ย่อมเป็น,  
ยนฺนูน ไฉนหนอ  อหํ อ.เร�  อุปสงฺกมิตฺวา เข้�ไปห�แล้ว  อิมํ  ภิกฺขํุ ซ่ึงภิกษุน้ี   
ปุจฺเฉยฺยํ พึงถ�ม  อิติ ว่�  ‘อาวุโส ดูก่อนท่�นผู้มีอ�ยุ  ตฺว ํอ.ท่�น  ปพฺพชิโต เป็นผู้
บวชแล้ว  อุทฺทิสฺส เจ�ะจง  กํ ซ่ึงใคร  อสิ ย่อมเป็น,  โก อ.ใคร  สตฺถา เป็นครู  เต 
ของท่�น  (โหติ) ย่อมเป็น  วา หรือ,  วา หรือว่�  ตฺว ํอ.ท่�น  โรเจสิ ย่อมชอบใจ  
ธมฺม ํซ่ึงธรรม  กสฺส ของใคร’  อิติ ดังน้ี”  อิติ ดังน้ี ฯ

 ในสมัยน้ัน อุปติสสะปริพ�ชกทำ�ภัตกิจแต่เช้�ตรู่ ขณะเดินท�งไปสู่อ�ร�มของปริพ�
ชก พบเห็นพระเถระ คิดว่� “บรรพิตช่ือว่�ผู้มีสภ�พเช่นน้ี เร�ไม่เคยเห็นม�ก่อนเลย, 
พระอรหันต์ทั้งหล�ยหรือบุคคลผู้บรรลุอรหัตมรรคเหล่�ใดมีอยู่ในโลก, ภิกษุน้ี เป็น
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บรรด�พระอรหันต์ทั้งหล�ยหรือบุคคลผู้บรรลุอรหัตมรรคเหล่�น้ัน ผู้ใดผู้หน่ึง, ไฉน
หนอ เร�เข้�ไปห�ภิกษุรูปน้ีพึงถ�มว่� ‘ท่�นผู้มีอ�ยุ ท่�นบวชเจ�ะจงใคร, ใครเป็นครู
ของท่�น หรือว่�ท่�นชอบใจธรรมของใคร’ ดังน้ี

 ตสฺมึ วิเสสนะของ สมเยๆ ก�ลสัตตมีใน จินฺเตสิ  อุปติสฺสปริพฺพ�ชโก สุทธกัตต�ใน  
จินฺเตสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ป�โตๆ ก�ลสัตตมีใน  
กตฺว�  ภตฺตกิจฺจำ อวุตตกัมมะใน กตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คจฺฉนฺโต  ปริพฺพ�ชก�ร�มำ  
สัมป�ปุณียกัมมะใน คจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ อุปติสฺสปริพฺพ�ชโก  เถรำ อวุตต- 
กัมมะใน ทิสฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน จินฺเตสิ  “น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ  
เอวรูโปๆ วิเสสนะของ ปพฺพชิโตๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มย�  
อนภิหิตกัตต�ใน ทิฏฺ�-  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ทิฏฺ�ปุพฺโพๆ  
วิกติกัตต�ใน โหติ,  เย วิเสสนะของ อรหนฺโต และ ปุคฺคล�  อรหนฺโต ก็ดี  ปุคฺคล� 
ก็ดี สุทธกัตต�ใน สนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  โลเก วิสย�ธ�ระใน สนฺติ  ว� สอง
ศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้�กับ อรหนฺโต และ อรหตฺตมคฺคำ  สม�ปนฺน�  อรหตฺตมคฺคำ  
สัมป�ปุณียกัมมะใน สม�ปนฺน�ๆ วิเสสนะของ ปุคฺคล�,  อยำ วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธ-
กัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เตสำ วิเสสนะของ อรหนฺต�นำ และ ปุคฺคล�นำ  
อรหนฺต�นำ ก็ดี  ปุคฺคล�นำ ก็ดี นิทธ�รณะใน อ�ฺ�ตโร  อรหตฺตมคฺคำ สัมป�ปุณียกัมมะ 
ใน สม�ปนฺน�นำๆ วิเสสนะของ ปุคฺคล�นำ  อ�ฺ�ตโร นิทธ�รณียะและวิกติกัตต�ใน  
โหติ,  ยนฺนูน สังกัปปัตถะ  อหำ สุทธกัตต�ใน ปุจฺฺเฉยฺยำๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิมำ  
วิเสสนะของ ภิกฺขุำๆ อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิิริย�ใน ปุจฺเฉยฺยำ  
‘อ�วุโส อ�ลปนะ  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน อสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กำ อวุตตกัมมะใน 
อุทฺทิสฺสๆ กิริย�วิเสสนะใน ปพฺพชิโตๆ วิกติกัตต�ใน อสิ,  โก สุทธกัตต�ใน โหติๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ว� สองศัพท์ ว�กยวิกัปปัตถะเข้�กับ โก  เต  สตฺถ� และ กสฺส  
ตฺวำ  ธมฺมำ  โรเจสิ,  เต ส�มีสัมพันธะใน สตฺถ�ๆ วิกติกัตต�ใน โหติ,  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน  
โรเจสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กสฺส ส�มีสัมพันธะใน ธมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน โรเจสิ’   
อิติศัพท์ อ�ก�ระใน ปุจฺเฉยฺยำ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺเตสิ ฯ      

 ...............................................................................................................................
๓๙. อถสฺส  เอตทโหสิ  “อก�โล  โข  อิมำ  ภิกฺขุำ  ป�ฺหำ  ปุจฺฉิตุำ,  อนฺตรฆรำ  ปวิฏฺโ�  ปิณฺฑ�ย  

จรติ,  ยนฺนูน�หำ  อิมำ  ภิกฺขุำ  ปิฏฺ�ิโต  ปิฏฺ�ิโต  อนุพนฺเธยฺยำ  อตฺถิเกหิ  อุป��ตำ   
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มคฺคนฺติ ฯ 

  อถ  อสฺส  (อุปติสฺสสฺส)  เอตำ  (จินฺตนำ)  อโหสิ  “(อยำ  ก�โล)  อก�โล  โข  (โหติ)  อิมำ  ภิกฺขุำ  ป�ฺหำ  
ปุจฺฉิตุำ,  (อยำ  ภิกฺขุ)  อนฺตรฆรำ  ปวิฏฺโ�  ปิณฺฑ�ย  จรติ,  ยนฺนูน  อหำ  อิมำ  ภิกฺขุำ  ปิฏฺ�ิโต  ปิฏฺ�ิโต  
อนุพนฺเธยฺยำ  อตฺถิเกหิ  (ชเนหิ)  อุป��ตำ  (โมกฺขธมฺมำ)  มคฺคนฺติ ฯ

 อถ คร้ังน้ัน  เอตํ  (จินฺตนํ) อ.คว�มดำ�ริน่ัน  อิติ ว่�  “(อยํ  กาโล) อ.ก�ลน้ี  อกาโล  โข  
เป็นสมัยมิใช่ก�ลแล  ปุจฺฉิตุํ เพ่ืออันถ�ม  ปญฺหํ ซ่ึงปัญห�  อิมํ  ภิกฺขํุ กะภิกษุน้ี   
(โหติ) ย่อมเป็น,  (อยํ  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุน้ี  ปวิฏฺโ เข้�ไปแล้ว  อนฺตรฆรํ สู่ระหว่�ง 
แห่งเรือน  จรติ ย่อมเที่ยวไป  ปิณฺฑาย เพ่ือบิณฑบ�ต,  ยนฺนูน ไฉนหนอ  อหํ  
อ.เร�  มคฺคํ แสวงห�อยู่  (โมกฺขธมฺมํ) ซ่ึงธรรมเป็นเคร่ืองหลุดพ้น  อตฺถิเกหิ   
(ชเนหิ)  อุปญาตํ อัน- อันชน ท.  ผู้มีคว�มต้องก�ร -เข้�ไปรู้แล้ว  อนุพนฺเธยฺยํ  
พึงติดต�มไป  อิมํ  ภิกฺขํุ ซ่ึงภิกษุน้ี  ปิฏฺิโต  ปิฏฺิโต ข้�งหลังๆ”  อิติ ดังน้ี  อโหสิ  
ได้มีแล้ว  อสฺส  (อุปติสฺสสฺส) แก่ปริพ�ชกช่ือว่�อุปติสสะน้ัน ฯ

 ทีน้ัน ได้มีคว�มคิดนี้แก่อุปติสสะปริพ�ชกน้ันว่� “ก�ลน้ี มิใช่ก�ลที่สมควรเพ่ือจะถ�ม
ปัญห�กับภิกษุรูปน้ีแล, ภิกษุน้ีเข้�ไประหว่�งเรือน ย่อมเที่ยวไปเพ่ือบิณฑบ�ต, ไฉน
หนอ เร�ผู้กำ�ลังแสวงห�โมกขธรรมที่พวกชนผู้มีคว�มต้องก�รเข้�ไปรู้แล้ว พึงติดต�ม
ไปข้�งหลังๆ”

 อถ ก�ลสัตตมี  เอตำ วิเสสนะของ จินฺตนำๆ สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
อสฺส วิเสสนะของ อุปติสฺสสฺสๆ สัมปท�นใน อโหสิ  “อยำ วิเสสนะของ ก�โลๆ สุทธกัตต� 
ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อก�โล วิกติกัตต�ใน โหติ  โขศัพท์ วจน�ลังก�ระ   
อิมำ วิเสสนะของ ภิกฺขุำๆ อกถิตกัมมะใน ปุจฺฉิตุำ  ป�ฺหำ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิตุำๆ ตุมัตถ-
สัมปท�นใน อก�โล,  อยำ วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตต�ใน จรติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
อนฺตรฆรำ สัมป�ปุณียกัมมะใน ปวิฏฺโ�ๆ วิเสสนะของ ภิกฺขุ  ปิณฺฑ�ย สัมปท�นใน จรติ,   
ยนฺนูน สังกัปปัตถะ  อหำ สุทธกัตต�ใน อนุพนฺเธยฺยำๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิมำ วิเสสนะ
ของ ภิกฺขุำๆ อวุตตกัมมะใน อนุพนฺเธยฺยำ  ปิฏฺ�ิโต สองบท ตติย�วิเสสนะใน อนุพนฺเธยฺยำ   
อตฺถิเกหิ วิเสสนะของ ชเนหิๆ อนภิหิตกัตต�ใน อุป��ตำๆ วิเสสนะของ โมกฺขธมฺมำๆ 
อวุตตกัมมะใน มคฺคำๆ อัพภันตรกิริย�ของ อหำ”  อิติศัพท์ สรูปะใน เอตำ  จินฺตนำ ฯ
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๔๐. โส  เถรำ  ลทฺธปิณฺฑป�ตำ  อ�ฺ�ตรำ  โอก�สำ  คจฺฉนฺตำ  ทิสฺว�  นิสีทิตุก�มต�ฺจสฺส   
�ตฺว�  อตฺตโน  ปริพฺพ�ชกปี�กำ  ป�ฺ��เปตฺว�  อท�สิ ฯ  

 โส  (อุปติสฺฺโส)  เถรำ  ลทฺธปิณฺฑป�ตำ  อ�ฺ�ตรำ  โอก�สำ  คจฺฉนฺตำ  ทิสฺว�  นิสีทิตุก�มตำ  จ  อสฺส  
(เถรสฺส)  �ตฺว�  อตฺตโน  ปริพฺพ�ชกปี�กำ  ป�ฺ��เปตฺว�  อท�สิ ฯ

 โส  (อุปติสฺโส) อ.ปริพ�ชกช่ือว่�อุปติสสะนั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  เถรํ ซ่ึงพระเถระ  
ลทฺธปิณฺฑปาตํ ผู้มีบิณฑบ�ตอันได้แล้ว  คจฺฉนฺตํ ผู้ไปอยู่  โอกาสํ สู่โอก�ส   
อญฺญตรํ แห่งใดแห่งหน่ึง  (จ) ด้วย  ญตฺวา รู้แล้ว  อสฺส  (เถรสฺส)  นิสีทิตุกามตํ 
ซ่ึงคว�มที่ แห่งพระเถระน้ัน เป็นผู้ใคร่เพ่ืออันน่ัง  จ ด้วย  ปญฺญาเปตฺวา ปูล�ดแล้ว   
ปริพฺพาชกปีกํ ซ่ึงต่ังแห่งปริพ�ชก  อตฺตโน ของตน  อทาสิ ได้ถว�ยแล้ว ฯ

 อุปติสสะปริพ�ชกน้ันเห็นพระเถระผู้ได้บิณฑบ�ตแล้ว ผู้กำ�ลังเดินไปสู่โอก�สแห่งใด
แห่งหน่ึง และทร�บว่�พระเถระน้ันมีคว�มประสงค์จะน่ัง จึงได้ปูล�ดต่ังปริพ�ชกของ
ตนถว�ย

 โส วิเสสนะของ อุปติสฺโสๆ สุทธกัตต�ใน อท�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เถรำ อวุตต-
กัมมะใน ทิสฺว�  ลทฺธปิณฺฑป�ตำ วิเสสนะของ เถรำ  อ�ฺ�ตรำ วิเสสนะของ โอก�สำๆ  
สัมป�ปุณียกัมมะใน คจฺฉนฺตำๆ วิเสสนะของ เถรำ  ทิสฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน  
ป�ฺ��เปตฺว�   นิสีทิตุก�มตำ อวุตตกัมมะใน �ตฺว�  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ เถรำ  
ลทฺธปิณฺฑป�ตำ  อ�ฺ�ตรำ  โอก�สำ  คจฺฉนฺตำ  ทิสฺว� และ นิสีทิตุก�มตำ  อสฺส  �ตฺว�,   
อสฺส วิเสสนะของ เถรสฺสๆ ภ�ว�ทิสัมพันธะใน นิสีทิตุก�มตำ  �ตฺว� ปุพพก�ล-
กิริย�ใน ป�ฺ��เปตฺว�  อตฺตโน ส�มีสัมพันธะใน ปริพฺพ�ชกปี�กำๆ อวุตตกัมมะใน  
ป�ฺ��เปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อท�สิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๑. ภตฺตกิจฺจปริโยส�เนปิสฺส  อตฺตโน  กุณฺฑิก�ย  อุทกำ  อท�สิ ฯ  

 (โส  อุปติสฺโส)  ภตฺตกิจฺจปริโยส�เนปิ  อสฺส  (เถรสฺส)  อตฺตโน  กุณฺฑิก�ย  อุทกำ  อท�สิ ฯ

 ภตฺตกิจฺจปริโยสาเนปิ แม้ในก�ลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งกิจด้วยภัตร  (โส  อุปติสฺโส) 
อ.ปริพ�ชกช่ือว่�อุปติสสะน้ัน  อทาสิ ได้ถว�ยแล้ว  อุทกํ ซ่ึงนำ้�  กุณฺฑิกาย ในลักจ่ัน  
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อตฺตโน ของตน  อสฺส  (เถรสฺส) แก่พระเถระน้ัน ฯ

 แม้ในคร�วเสร็จภัตกิจ อุปติสสะปริพ�ชกน้ันได้ถว�ยนำ้�ในลักจ่ันของตน แก่พระเถระ
น้ัน

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ ภตฺตกิจฺจปริโยส�เนๆ ก�ลสัตตมีใน อท�สิ  โส วิเสสนะ
ของ อุปติสฺโสๆ สุทธกัตต�ใน อท�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อสฺส วิเสสนะของ  
เถรสฺสๆ สัมปท�นใน อท�สิ  อตฺตโน ส�มีสัมพันธะใน กุณฺฑิก�ยๆ วิสย�ธ�ระใน  
อุทกำๆ อวุตตกัมมะใน อท�สิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๒. เอวำ  อ�จริยวตฺตำ  กตฺว�  กตภตฺตกิจฺเจน  เถเรน  สทฺธึ  มธุรปฏิสนฺถ�รำ  กตฺว�   

เอวม�ห  “วิปฺปสนฺน�นิ  โข  เต  อ�วุโส  อินฺทฺริย�นิ,  ปริสุทฺโธ  ฉวิวณฺโณ  ปริโยท�โต,   
กำสิ  ตฺวำ  อ�วุโส  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิโต,  โก  ว�  เต  สตฺถ�,  กสฺส  ว�  ตฺวำ  ธมฺมำ   
โรเจสีติ  ปุจฺฉิ ฯ 

 (โส  อุปติสฺโส)  เอวำ  อ�จริยวตฺตำ  กตฺว�  กตภตฺตกิจฺเจน  เถเรน  สทฺธึ  มธุรปฏิสนฺถ�รำ  กตฺว�   
เอวำ  อ�ห  “วิปฺปสนฺน�นิ  โข  เต  อ�วุโส  อินฺทฺริย�นิ,  ปริสุทฺโธ  ฉวิวณฺโณ  ปริโยท�โต,  กำ  
อสิ  ตฺวำ  อ�วุโส  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิโต,  โก  ว�  เต  สตฺถ�  (โหติ),  กสฺส  ว�  ตฺวำ  ธมฺมำ  โรเจสีติ   
ปุจฺฉิ ฯ

  (โส  อุปติสฺโส) อ.ปริพ�ชกช่ือว่�อุปติสสะน้ัน  กตฺวา คร้ันกระทำ�แล้ว  อาจริยวตฺตํ ซ่ึง
วัตรเพ่ืออ�จ�รย์  เอวํ อย่�งน้ี  กตฺวา กระทำ�แล้ว  มธุรปฏิสนฺถารํ ซ่ึงก�รปฏิสันถ�ร
อันไพเร�ะ  สทฺธึ กับ  เถเรน ด้วยพระเถระ  กตภตฺตกิจฺเจน ผู้มีกิจด้วยภัตรอันกระทำ�
แล้ว  อาห กล่�วแล้ว  เอวํ อย่�งน้ี  ปุจฺฉิ ถ�มแล้ว  อิติ ว่�  “อาวุโส ข้�แต่ท่�นผู้มีอ�ยุ   
อินฺทฺริยานิ อ.อินทรีย์ ท.  เต ของท่�น  วิปฺปสนฺนานิ  โข ผ่องใสแล้วแล,  ฉวิวณฺโณ 
อ.สีแห่งผิวพรรณ  ปริสุทฺโธ หมดจดรอบแล้ว  ปริโยทาโต ผุดผ่องรอบแล้ว,  อาวุโส 
ข้�แต่ท่�นผู้มีอ�ยุ  ตฺวํ อ.ท่�น  ปพฺพชิโต เป็นผู้บวชแล้ว  อุทฺทิสฺส เจ�ะจง  กํ ซ่ึงใคร  
อสิ ย่อมเป็น,  โก อ.ใคร  สตฺถา เป็นครู  เต ของท่�น  (โหติ) ย่อมเป็น  วา หรือ,  วา 
หรือว่�  ตฺว ํอ.ท่�น  โรเจสิ ย่อมชอบใจ  ธมฺม ํซ่ึงธรรม  กสฺส ของใคร”  อิติ ดังน้ี ฯ
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 อุปติสสะปริพ�ชกน้ันคร้ันทำ�อ�จริยวัตรอย่�งน้ีแล้ว ก็ทำ�ก�รปฏิสันถ�รอันไพเร�ะกับ
พระเถระผู้ทำ�ภัตกิจเสร็จแล้ว กล่�วอย่�งน้ีว่� “ข้�แต่ท่�นผู้มีอ�ยุ อินทรีย์ทั้งหล�ย
ของท่�นผ่องใสแล, ผิวพรรณบริสุทธ์ิผุดผ่อง, ข้�แต่ท่�นผู้มีอ�ยุ ท่�นบวชเจ�ะจงใคร  
ใครเป็นครูของท่�น หรือว่� ท่�นชอบใจธรรมของใคร”

 โส วิเสสนะของ อุปติสฺโสๆ สุทธกัตต�ใน อ�ห และปุจฺฉิ  อ�ห ก็ดี  ปุจฺฉิ ก็ดี อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  เอวำ กิริย�วิเสสนะใน กตฺว�  อ�จริยวตฺตำ อวุตตกัมมะใน กตฺว�ๆ ลักขณัตถะ   
กตภตฺตกิจฺเจน วิเสสนะของ เถเรนๆ สหัตถตติย�เข้�กับ สทฺธึๆ กิริย�สมว�ยะใน  
กตฺว�  มธุรปฏิสนฺถ�รำ อวุตตกัมมะใน กตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�ห  เอวำ กิริย�- 
วิเสสนะใน อ�ห  “อ�วุโส อ�ลปนะ  อินฺทฺริย�นิ สุทธกัตต�ใน วิปฺปสนฺน�นิๆ กิตบท-
กัตตุว�จก  โขศัพท์ วจน�ลังก�ระ  เต ส�มีสัมพันธะใน อินฺทฺริย�นิ,  ฉวิวณฺโณ สุทธ- 
กัตต�ใน ปริสุทฺโธ และปริโยท�โต  ปริสุทฺโธ ก็ดี  ปริโยท�โต ก็ดี กิตบทกัตตุว�จก,  
อ�วุโส อ�ลปนะ  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน อสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กำ อวุตตกัมมะใน  
อุทฺทิสฺสๆ กิริย�วิเสสนะใน ปพฺพชิโตๆ วิกติกัตต�ใน อสิ,  โก สุทธกัตต�ใน โหติๆ  
อ�ขย�ตบทกัตตุวจก  ว� สองศัพท์ ว�กยวิกัปปัตถะเข้�กับ โก  เต  สตฺถ� และ กสฺส   
ตฺวำ  ธมฺมำ  โรเจสิ,  เต ส�มีสัมพันธะใน สตฺถ�ๆ วิกติกัตต�ใน โหติ,  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน 
โรเจสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กสฺส ส�มีสัมพันธะใน ธมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน โรเจสิ”  
อิติศัพท์ อ�ก�ระใน ปุจฺฉิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๔๓. เถโร  จินฺเตสิ  “อิเม  ปริพฺพ�ชก�  น�ม  ส�สนสฺส  ปฏิปกฺขภูต�,  อิมสฺส  ส�สเน  

คมฺภีรตำ  ทสฺเสสฺส�มีติ  อตฺตโน  นวกภ�วำ  ทสฺเสนฺโต  อ�ห  “อหำ  โข  อ�วุโส  นโว  
อจิรปพฺพชิโต  อธุน�คโต  อิมำ  ธมฺมวินยำ,  น  ต�ว  สกฺขิสฺส�มิ  วิตฺถ�เรน  ธมฺมำ   
เทเสตุนฺติ ฯ

 เถโร  จินฺเตสิ  “อิเม  ปริพฺพ�ชก�  น�ม  ส�สนสฺส  ปฏิปกฺขภูต�  (โหนฺติ),  (อหำ)  อิมสฺส   
(ปริพฺพ�ชกสฺส)  ส�สเน  (ธมฺมสฺส)  คมฺภีรตำ  ทสฺเสสฺส�มีติ  อตฺตโน  นวกภ�วำ  ทสฺเสนฺโต   
อ�ห  “อหำ  โข  อ�วุโส  นโว  อจิรปพฺพชิโต  อธุน�  อ�คโต  อิมำ  ธมฺมวินยำ  (อมฺหิ),  น  ต�ว   
สกฺขิสฺส�มิ  วิตฺถ�เรน  ธมฺมำ  เทเสตุนฺติ ฯ  

 เถโร อ.พระเถระ  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่�  “อิเม  ปริพฺพาชกา  นาม ช่ือ อ.ปริพ�ชก 
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ท. เหล่�น้ี  สาสนสฺส  ปฏิปกฺขภูตา เป็นปฏิปักษ์ ต่อพระศ�สน� เป็นแล้ว (โหนฺติ)  
ย่อมเป็น,  (อหํ) อ.เร�  ทสฺเสสฺสามิ จักแสดง  สาสเน  (ธมฺมสฺส)  คมฺภีรตํ ซ่ึงคว�มที่- 
แห่งพระธรรม ในพระศ�สน� -เป็นสภ�พลึกซ้ึง  อิมสฺส  (ปริพฺพาชกสฺส) แก่ปริพ�ชก
น้ี”  อิติ ดังน้ี   ทสฺเสนฺโต เม่ือแสดง  อตฺตโน  นวกภาวํ ซ่ึงคว�มที่ แห่งตน เป็นผู้ใหม่  
อาห กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “อาวุโส ดูก่อนท่�นผู้มีอ�ยุ  อหํ  โข อ.เร�แล  นโว เป็นผู้ใหม่  
อจิรปพฺพชิโต เป็นผู้บวชแล้วสิ้นก�ลไม่น�น  อาคโต  เป็นผู้ม�แล้ว  อิมํ  ธมฺมวินย ํ 
สู่ธรรมและวินัยน้ี  อธุนา ในก�ลเดี๋ยวน้ี  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  (อหํ) อ.เร�  น  สกฺขิสฺสามิ  
จักไม่อ�จ  เทเสตุํ เพ่ืออันแสดง  ธมฺม ํ ซ่ึงพระธรรม  วิตฺถาเรน โดยพิสด�ร  ตาว 
ก่อน”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระเถระคิดว่� “ช่ือว่�ปริพ�ชกเหล่�น้ี เป็นปฏิปักษ์ต่อพระศ�สน�เป็นแล้ว, เร�จัก
แสดงคว�มที่พระธรรมในพระศ�สน�เป็นสภ�พลึกซ้ึงแก่ปริพ�ชกน้ี” ดังน้ี เม่ือจะ
แสดงคว�มที่ตนเป็นผู้ใหม่ จึงกล่�วว่� “ดูก่อนท่�นผู้มีอ�ยุ เร�แลเป็นผู้ใหม่ บวชยัง
ไม่น�น ม�สู่พระธรรมวินัยนี้ ในก�ลไม่น�น, เร�จักไม่อ�จแสดงพระธรรมโดยพิสด�ร
ก่อน” ดังน้ี

 เถโร สุทธกัตต�ใน จินฺเตสิ และ อ�ห  จินฺเตสิ ก็ดี  อ�ห ก็ดี อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “อิเม  
วิเสสนะของ ปริพฺพ�ชก�  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ ปริพฺพ�ชก�ๆ สุทธกัตต�
ใน โหนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ส�สนสฺส สัมปท�นใน ปฏิปกฺขภูต�ๆ วิกติกัตต�
ใน โหนฺติ,  อหำ สุทธกัตต�ใน ทสฺเสสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิมสฺส วิเสสนะของ 
ปริพฺพ�ชกสฺสๆ สัมปท�นใน ทสฺเสสฺส�มิ  ส�สเน วิสย�ธ�ระใน ธมฺมสฺสๆ ภ�ว�ทิ- 
สัมพันธะใน คมฺภีรตำๆ อวุตตกัมมะใน ทสฺเสสฺส�มิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺเตสิ  อตฺตโน  
ภ�ว�ทิสัมพันธะใน นวกภ�วำๆ อวุตตกัมมะใน ทสฺเสนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ เถโร  
“อ�วุโส อ�ลปนะ  อหำ สุทธกัตต�ใน อมฺหิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  โขศัพท์ วจน�-
ลังก�ระ  นโว ก็ดี  อจิรปพฺพชิโต ก็ดี  อ�คโต ก็ดี วิกติกัตต�ใน อมฺหิ  อธุน� ก�ลสัตตมี 
ใน อ�คโต  อิมำ วิเสสนะของ ธมฺมวินยำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน อ�คโต,  อหำ สุทธกัตต� 
ใน สกฺขิสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺขิสฺส�มิ  ต�วศัพท์  
กิริย�วิเสสนะใน สกฺขิสฺส�มิ  วิตฺถ�เรน ตติย�วิเสสนะใน เทเสตุำ  ธมฺมำ อวุตตกัมมะใน 
เทเสตุำๆ ตุมัตถสัมปท�นใน สกฺขิสฺส�มิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ
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๔๔. ปริพฺพ�ชโก  “อหำ  อุปติสฺโส  น�ม,  ตฺวำ  ยถ�สตฺติย�  อปฺปํ  ว�  พหุำ  ว�  วท,  เอตำ  
นยสเตน  นยสหสฺเสน  ปฏิวิชฺฌิตุำ  มยฺหำ  ภ�โรติ  วตฺว�  อ�ห  

    “อปฺปํ  ว�  พหุำ  ว�  ภ�สสฺสุ,  อตฺถ�ฺเ�ว  เม  พฺรูหิ,
   อตฺเถเนว  เม  อตฺโถ, กึ  ก�หสิ  พฺย�ฺชนำ  พหุนฺติ ฯ

 ปริพฺพ�ชโก  “อหำ  อุปติสฺโส  น�ม  (อมฺหิ),  ตฺวำ  ยถ�สตฺติย�  อปฺปํ  ว�  พหุำ  ว�  (ธมฺมำ)  วท,  เอตำ  
(ธมฺมำ)  นยสเตน  นยสหสฺเสน  ปฏิวิชฺฌิตุำ  มยฺหำ  ภ�โร  (โหติ)”  อิติ  วตฺว�  อ�ห  

    “(ตฺวำ)  อปฺปํ  ว�  พหุำ  ว�  (ธมฺมำ)  ภ�สสฺสุ,  (ตฺวำ)  อตฺถ�ฺเ�ว  เม  พฺรูหิ,
   อตฺเถน  เอว  เม  อตฺโถ  (อตฺถิ), (ตฺวำ)  กึ  ก�หสิ  พฺย�ฺชนำ  พหุนฺติ ฯ

 ปริพฺพาชโก อ.ปริพ�ชก  วตฺวา กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “อหํ อ.กระผม  อุปติสฺโส  นาม  
เป็นผู้ช่ือว่�อุปติสสะ  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  ตฺว ํอ.ท่�น  วท จงกล่�ว  (ธมฺมํ) ซ่ึงธรรม  อปฺปํ  
วา อันน้อยหรือ  พหุํ  วา หรือว่�อันม�ก  ยถาสตฺติยา ต�มคว�มส�ม�รถอย่�งไร,  
ปฏิวิชฺฌิตุํ อ.อันแทงตลอด  เอตํ  (ธมฺมํ) ซ่ึงธรรมน่ัน  นยสเตน ด้วยร้อยแห่งนัย   
นยสหสฺเสน ด้วยพันแห่งนัย  ภาโร เป็นภ�ระ  มยฺห ํของกระผม  (โหติ) ย่อมเป็น”   
อิติ ดังน้ี  อาห กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  

  “(ตฺวํ) อ.ท่�น  ภาสสฺส ุจงกล่�ว  (ธมฺมํ) ซ่ึงธรรม  อปฺปํ  วา 
อันน้อยหรือ  พหุํ  วา หรือว่�อันม�ก,  (ตฺวํ) อ.ท่�น  พฺรูหิ จง
กล่�ว  อตฺถํ  เอว ซ่ึงเน้ือคว�มน่ันเทียว  เม แก่กระผม,  อตฺโถ 
อ.คว�มต้องก�ร  อตฺเถน  เอว ด้วยเน้ือคว�มน่ันเทียว  (อตฺถิ) 
มีอยู่  เม แก่กระผม,  (ตฺวํ) อ.ท่�น  กาหสิ จักกระทำ�  พฺยญฺชนํ  
ซ่ึงพยัญชนะ  พหุ ํให้เป็นคำ�อันม�ก  กึ ทำ�ไม”  อิติ ดังน้ี ฯ

 ปริพ�ชกกล่�วว่� “กระผมช่ือว่�อุปติสสะ, ท่�นจงกล่�วธรรมน้อยหรือม�กต�มคว�ม
ส�ม�รถเถิด, ก�รแทงตลอดธรรมน่ันโดยร้อยนัย พันนัย เป็นหน้�ที่ของกระผม” ดังน้ี 
กล่�วว่� 

 “ท่�นจงกล่�วธรรมน้อยหรือม�ก ท่�นจงกล่�วเพียงเน้ือคว�ม
เท่�น้ันแก่กระผม, กระผมมีคว�มต้องก�รแค่เน้ือคว�มเท่�น้ัน, 
ท่�นจักทำ�พยัญชนะให้ม�กทำ�ไม”
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 ปริพฺพ�ชโก สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “อหำ สุทธกัตต�ใน อมฺหิๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ อุปติสฺโสๆ วิกติกัตต�ใน 
อมฺหิ,  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน วทๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ยถ�สตฺติย� ตติย�วิเสสนะใน 
วท  อปฺปํ ก็ดี  พหุำ ก็ดี วิเสสนะของ ธมฺมำ  ว� สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้�กับ อปฺปํ 
และ พหุำ  ธมฺมำ อวุตตกัมมะใน วท,  ปฏิวิชฺฌิตุำ ตุมัตถกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุ- 
ว�จก  เอตำ วิเสสนะของ ธมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิวิชฺฌิตุำ  นยสเตน ก็ดี  นยสหสฺเสน 
ก็ดี ตติย�วิเสสนะใน ปฏิวิชฺฺฌิตุำ  มยฺหำ ส�มีสัมพันธะใน ภ�โรๆ วิกติกัตต�ใน โหติ”   
อิติศัพท์ อ�ก�ระใน วตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�ห

  “ตฺวำ สุทธกัตต�ใน ภ�สสฺสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อปฺปํ ก็ดี   
พหุำ ก็ดี วิเสสนะของ ธมฺมำ  ว� สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้�กับ  
อปฺปํ และ พหุำ  ธมฺมำ อวุตตกัมมะใน ภ�สสฺสุ,  ตฺวำ สุทธกัตต� 
ใน พฺรูหิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�
กับ อตฺถำๆ อวุตตกัมมะใน พฺรูหิ  เม สัมปท�นใน พฺรูหิ,  อตฺโถ  
สุทธกัตต�ใน อตฺถิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวศัพท์  
อวธ�รณะเข้�กับ อตฺเถนๆ ตติย�วิเสสนะใน อตฺโถ  เม 
สัมปท�นใน อตฺถิ,  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน ก�หสิๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  พฺย�ฺชนำ อวุตตกัมมะใน ก�หสิ  
พหุำ วิกติกัมมะใน ก�หสิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๕. เอวำ  วุตฺเต,  เถโร
    “เย  ธมฺมา  เหตุปฺปภวา,    เตสํ  เหตุํ  ตถาคโต,  
   เตสญฺจ  โย  นิโรโธ  จ,    เอวํวาที  มหาสมโณติ
 ค�ถม�ห ฯ

 เอวำ  (วจเน  อุปติสฺเสน)  วุตฺเต,  เถโร
    “เย  ธมฺม�  เหตุปฺปภว�  (โหนฺติ),  เตสำ  (ธมฺม�นำ)  เหตุำ  ตถ�คโต  (อ�ห),  
   เตส�ฺจ  (ธมฺม�นำ)  โย  นิโรโธ,  (ตสฺส  นิโรธสฺส  เหตุำ)  จ,  เอวำว�ที  (โหติ)  มห�สมโณติ 

ค�ถำ  อ�ห ฯ  
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 (วจเน) คร้ันเม่ือคำ�  เอวํ อย่�งน้ี  (อุปติสฺเสน) อันปริพ�ชกช่ือว่�อุปติสสะ  วุตฺเต 
กล่�วแล้ว,  เถโร อ.พระเถระ  อาห กล่�วแล้ว  คาถํ ซ่ึงค�ถ�  อิติ ว่�

  “ตถาคโต อ.พระตถ�คต  (อาห) ตรัสแล้ว  เหตุํ ซ่ึงเหตุ  เตสํ  
ธมฺมานํ แห่ง-,  เย  ธมฺมา อ.ธรรม ท. เหล่�ใด  เหตุปฺปภวา 
เป็นสภ�พมีเหตุเป็นแดนเกิดก่อน  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  -ธรรม 
ท. เหล่�น้ัน  จ ด้วย;  (เหตุํ) ซ่ึงเหตุ  (ตสฺส  นิโรธสฺส) แห่ง-,  
โย  นิโรโธ อ.คว�มดับใด  เตสํ  (ธมฺมานํ) แห่งธรรม ท. เหล่�
น้ัน,  -คว�มดับน้ัน  จ ด้วย,  มหาสมโณ อ.พระมห�สมณะ  
เอวํวาที เป็นผู้มีอันตรัสอย่�งน้ีเป็นปกติ  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ  
ดังน้ี ฯ

 เม่ืออุปติสสะปริพ�ชกกล่�วคำ�อย่�งน้ี พระเถระจึงกล่�วค�ถ�ว่�
  “ธรรมเหล่�ใดเกิดแต่เหตุ พระตถ�คตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่�

น้ัน และคว�มดับแห่งธรรมเหล่�น้ันใด ก็ตรัสเหตุแห่งคว�มดับ
น้ัน พระมห�สมณะมีปกติตรัสอย่�งน้ี” 

 เอวำ วิเสสนะของ วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริย�  อุปติสฺเสน อนภิหิตกัตต�ใน 
วุตฺเต,  เถโร สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก

  “เย วิเสสนะของ ธมฺม�ๆ สุทธกัตต�ใน โหนฺติๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  เหตุปฺปภว� วิกติกัตต�ใน โหนฺติ,  ตถ�คโต สุทธ-
กัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เตสำ วิเสสนะของ  
ธมฺม�นำๆ ส�มีสัมพันธะใน เหตุำๆ อวุตตกัมมะใน อ�ห,  โย  
วิเสสนะของ นิโรโธๆ ลิงคัตถะ  เตสำ วิเสสนะของ ธมฺม�นำๆ 
ส�มีสัมพันธะใน นิโรโธ  จ สองศัพท์ ว�กยสมุจจยัตถะเข้�กับ 
เตสำ  เหตุำ  ตถ�คโต  อ�ห และ ตสฺส  นิโรธสฺส  เหตุำ,  ตสฺส  
วิเสสนะของ นิโรธสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน เหตุำๆ อวุตตกัมมะใน 
อ�ห,  มห�สมโณ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
เอวำว�ที วิกติกัตต�ใน โหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ค�ถำๆ อวุตต-
กัมมะใน อ�ห ฯ
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๔๖. ปริพฺพ�ชโก  ป�มปททฺวยเมว  สุตฺว�  สหสฺสนยสมฺปนฺเน  โสต�ปตฺติผเล  ปติฏฺ�หิ ฯ 

  ปริพฺพาชโก อ.ปริพ�ชก  สุตฺวา ฟังแล้ว  ปมปททฺวยํ  เอว ซ่ึงหมวดสองแห่งบทที่
หน่ึงน่ันเทียว  ปติฏฺหิ ต้ังอยู่เฉพ�ะแล้ว  โสตาปตฺติผเล ในโสด�ปัตติผล  สหสฺส-
นยสมฺปนฺเน อันถึงพร้อมแล้วด้วยนัยหน่ึงพัน ฯ

 ปริพ�ชกฟังสองบ�ทในคร่ึงแรก(ของค�ถ�)เท่�น้ัน ก็ต้ังอยู่ในโสด�ปัตติผลที่ถึงพร้อม
ด้วยนัยเป็น ๑,๐๐๐ นัย

 ปริพฺพ�ชโก สุทธกัตต�ใน ปติฏฺ�หิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�
กับ ป�มปททฺวยำๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปติฏฺ�หิ  สหสฺสนย- 
สมฺปนฺเน วิเสสนะของ โสต�ปตฺติผเลๆ วิสย�ธ�ระใน ปติฏฺ�หิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๔๗. อิตรำ  ปททฺวยำ  โสต�ปนฺนก�เล  นิฏฺ��เปสิ ฯ  

 (เถโร)  อิตรำ  ปททฺวยำ  (ปริพฺพ�ชกสฺส)  โสต�ปนฺนก�เล  นิฏฺ��เปสิ ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  อิตรํ  ปททฺวยํ ยังหมวดสองแห่งบท นอกน้ี  นิฏฺาเปสิ ให้จบแล้ว  
(ปริพฺพาชกสฺส)  โสตาปนฺนกาเล ในก�ลแห่งปริพ�ชก เป็นพระโสด�บัน ฯ 

 พระเถระทำ�ให้อีกสองบทนอกน้ีให้จบลงในเวล�ที่ปริพ�ชกเป็นพระโสด�บันแล้ว

 เถโร เหตุกัตต�ใน นิฏฺ��เปสิๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  อิตรำ วิเสสนะของ ปททฺวยำๆ  
ก�ริตกัมมะใน นิฏฺ��เปสิ  ปริพฺพ�ชกสฺส ส�มีสัมพันธะใน โสต�ปนฺนก�เลๆ ก�ลสัตตมี
ใน นิฏฺ��เปสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๔๘. โส  โสต�ปนฺโน  หุตฺว�  อุปริวิเสเส  อปฺปวตฺตนฺเต  “ภวิสฺสติ  เอตฺถ  ก�รณนฺติ   

สลฺลกฺเขตฺว�  เถรำ  อ�ห  “ภนฺเต  ม�  อุปริ  ธมฺมเทสนำ  วฑฺฒยิตฺถ,  เอตฺตกเมว  โหตุ,  
กุหึ  อมฺห�กำ  สตฺถ�  วสตีติ ฯ  

 โส  (ปริพฺพ�ชโก)  โสต�ปนฺโน  หุตฺว�,  อุปริวิเสเส  อปฺปวตฺตนฺเต,  “ภวิสฺสติ  เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ)  
ก�รณนฺติ  สลฺลกฺเขตฺว�  เถรำ  อ�ห  “(ตุมฺเห)  ภนฺเต  ม�  อุปริ  ธมฺมเทสนำ  วฑฺฒยิตฺถ,  เอตฺตกำ  
เอว  (วจนำ)  โหตุ,  กุหึ  (��เน)  อมฺห�กำ  สตฺถ�  วสตีติ ฯ
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 โส  (ปริพฺพาชโก) อ.ปริพ�ชกน้ัน  โสตาปนฺโน เป็นพระโสด�บัน  หุตฺวา เป็นแล้ว,  
อุปริวิเสเส คร้ันเม่ือคุณวิเศษในเบ้ืองบน  อปฺปวตฺตนฺเต ไม่เป็นไปอยู่,  สลฺลกฺเขตฺวา  
กำ�หนดแล้ว  อิติ ว่�  “การณํ อ.เหตุ  เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ) ในเร่ืองน้ี  ภวิสฺสต ิจักมี”  อิติ 
ดังน้ี  อาห กล่�วแล้ว  เถรํ กะพระเถระ  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่ท่�นผู้เจริญ  (ตุมฺเห) 
อ.ท่�น ท.  มา  อุปริ  ธมฺมเทสนํ  วฑฺฒยิตฺถ อย่�ยังพระธรรมเทศน� ในเบ้ืองบน ให้
เจริญ,  (วจนํ) อ.คำ�  เอตฺตกํ  เอว อันมีประม�ณเท่�น้ีน่ันเทียว  โหตุ จงมีเถิด,  สตฺถา  
อ.พระศ�สด�  อมฺหากํ ของเร� ท.  วสต ิย่อมประทับ  กุหึ  (าเน) ในที่ไหน”  อิติ 
ดังน้ี ฯ  

 ปริพ�ชกน้ันเป็นพระโสด�บัน, เม่ือคุณวิเศษในเบ้ืองบนยังไม่เป็นไป, ก็กำ�หนดว่� 
“เหตุในเร่ืองน้ีจักมี” จึงกล่�วกับพระเถระว่� “ท่�นผู้เจริญ ท่�นอย่�เพ่ิงเจริญพระ
ธรรมเทศน�ในเบ้ืองบน, จงมีคำ�ประม�ณเพียงน้ีเท่�น้ันเถิด, พระศ�สด�ของพวกเร�
ประทับอยู่ ณ ที่ไหน”

 โส วิเสสนะของ ปริพฺพ�ชโกๆ สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก   
โสต�ปนฺโน วิกติกัตต�ใน หุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน สลฺลกฺเขตฺว�,  อุปริวิเสเส ลักขณะ
ใน อปฺปวตฺตนฺเตๆ ลักขณกิริย�,  “ก�รณำ สุทธกัตต�ใน ภวิสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
เอตฺถ วิเสสนะของ วตฺถุมฺหิๆ วิสย�ธ�ระใน ก�รณำ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน สลฺลกฺเขตฺว�ๆ 
ปุพพก�ลกิิริย�ใน อ�ห  เถรำ อกถิตกัมมะใน อ�ห  “ภนฺเต อ�ลปนะ  ตุมฺเห เหตุกัตต� 
ใน วฑฺฒยิตฺถๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  ม�ศัพท์ ปฏิเสธะใน วฑฺฒยิตฺถ  อุปริ  
อ�ธ�ระใน ธมฺมเทสนำๆ ก�ริตกัมมะใน วฑฺฒยิตฺถ,  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ  
เอตฺตกำๆ วิเสสนะของ วจนำๆ สุทธกัตต�ใน โหตุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก,  สตฺถ�  
สุทธกัตต�ใน วสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กุหึ วิเสสนะของ ��เนๆ วิสย�ธ�ระใน  
วสติ  อมฺห�กำ ส�มีสัมพันธะใน สตฺถ�”  อิติศัพท์อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๔๙. “เวฬุวเน  อ�วุโสติ ฯ  

 (เถโร)  “(อมฺห�กำ  สตฺถ�)  เวฬุวเน  (วสติ)  อ�วุโสติ  (อ�ห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “อาวุโส ดูก่อนท่�นผู้มีอ�ยุ  (สตฺถา) 
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อ.พระศ�สด�  (อมฺหากํ) ของเร� ท.  (วสติ) ย่อมประทับ  เวฬุวเน ในพระวิห�รช่ือว่�
เวฬุวัน”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระเถระกล่�วว่� “ท่�นผู้มีอ�ยุ พระศ�สด�ของพวกเร�ประทับอยู่ที่พระเวฬุวัน”

 เถโร สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “อ�วุโส อ�ลปนะ  สตฺถ� สุทธกัตต�
ใน วสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อมฺห�กำ ส�มีสัมพันธะใน สตฺถ�  เวฬุวเน วิสย�ธ�ระ 
ใน วสติ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๕๐. “เตนหิ  ภนฺเต  ตุมฺเห  ปุรโต  ย�ถ,  มยฺหำ  เอโก  สห�ยโก  อตฺถิ,  อมฺเหหิ  จ   

อ�ฺ�ม�ฺ�ำ  กติก�  กต�  ‘โย  ป�มำ  อมตำ  อธิคจฺฉติ,  โส  อ�โรเจตูติ,  อหนฺตำ   
ปฏิ�ฺ�ำ  โมเจตฺว�  สห�ยกำ  คเหตฺว�  ตุมฺห�กำ  คตมคฺเคเนว  สตฺถุ  สนฺติกำ   
อ�คมิสฺส�มีติ  ป�ฺจปฺปติฏฺ�ิเตน  เถรสฺส  ป�เทสุ  นิปติตฺว�  ติกฺขตฺตุำ  ปทกฺขิณำ  กตฺว�  
เถรำ  อุยฺโยเชตฺว�  ปริพฺพ�ชก�ร�ม�ภิมุโข  อคม�สิ ฯ

 (ปริพฺพ�ชโก)  “เตนหิ  ภนฺเต  ตุมฺเห  ปุรโต  ย�ถ,  มยฺหำ  เอโก  สห�ยโก  อตฺถิ,  อมฺเหหิ  จ   
อ�ฺ�ม�ฺ�ำ  กติก�  กต�  ‘โย  (ปุคฺคโล)  ป�มำ  อมตำ  อธิคจฺฉติ,  โส  (ปุคฺคโล)  อ�โรเจตูติ,  อหำ  
ตำ  ปฏิ�ฺ�ำ  โมเจตฺว�  สห�ยกำ  คเหตฺว�  ตุมฺห�กำ  คตมคฺเคน  เอว  สตฺถุ  สนฺติกำ  อ�คมิสฺส�มีติ   
(วตฺว�)  ป�ฺจปฺปติฏฺ�ิเตน  เถรสฺส  ป�เทสุ  นิปติตฺว�  ติกฺขตฺตุำ  ปทกฺขิณำ  กตฺว�  เถรำ   
อุยฺโยเชตฺว�  ปริพฺพ�ชก�ร�ม�ภิมุโข  อคม�สิ ฯ

 (ปริพฺพาชโก) อ.ปริพ�ชก  (วตฺวา) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่ท่�นผู้เจริญ  
เตนหิ ถ้�อย่�งน้ัน  ตุมฺเห อ.ท่�น  ยาถ ขอจงไป  ปุรโต ในที่ข้�งหน้�,  สหายโก 
อ.สห�ย  เอโก คนหน่ึง  มยฺห ํ ของกระผม  อตฺถิ มีอยู่,  จ อน่ึง  กติกา อ.กติก�   
อมฺเหหิ อันกระผม ท.  กตา กระทำ�แล้ว  อญฺญมญฺญํ กะกันและกัน  อิติ ว่�  ‘โย  
(ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  อธิคจฺฉติ ย่อมบรรลุ  อมต ํซ่ึงอมตะ  ปม ํก่อน,  โส  (ปุคฺคโล) 
อ.บุคคลน้ัน  อาโรเจตุ ขอจงบอก’  อิติ ดังน้ี,  อหํ อ.กระผม  โมเจตฺวา เปล้ืองแล้ว  
ตํ  ปฏิญฺญํ ซ่ึงปฏิญญ�นั้น  คเหตฺวา พ�เอ�แล้ว  สหายกํ ซ่ึงสห�ย  อาคมิสฺสามิ 
จักม�  สนฺติกํ สู่สำ�นัก  สตฺถุ ของพระศ�สด�  คตมคฺเคน  เอว โดยหนท�งเป็นที่ไป
แล้วน่ันเทียว  ตุมฺหากํ แห่งท่�น”  อิติ ดังน้ี  นิปติตฺวา หมอบแล้ว  ปาเทสุ ที่เท้� ท.   
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เถรสฺส ของพระเถระ  ปญฺจปฺปติฏฺิเตน ด้วยอันต้ังไว้เฉพ�ะซ่ึงองค์ ๕  กตฺวา 
กระทำ�แล้ว  ปทกฺขิณํ ซ่ึงก�รประทักษิณ  ติกฺขตฺตุํ ส�มคร้ัง  อุยฺโยเชตฺวา ส่งไปแล้ว  
เถรํ ซ่ึงพระเถระ  ปริพฺพาชการามาภิมุโข ผู้มีหน้�เฉพ�ะต่ออ�ร�มของปริพ�ชก   
อคมาสิ ได้ไปแล้ว ฯ 

 ปริพ�ชกกล่�วว่� “ท่�นผู้เจริญ ถ้�เช่นน้ัน เชิญท่�นไปก่อนเถิดครับ, กระผมมีสห�ย
อยู่คนหน่ึง, พวกกระผมได้ทำ�กติก�กะกันและกันไว้ว่� ‘บุคคลใดย่อมบรรลุอมตะก่อน, 
บุคคลน้ันขอจงบอก’ ดังน้ี, กระผมเปล้ืองปฏิญญ�น้ัน พ�เอ�สห�ย จักม�สู่สำ�นักพระ
ศ�สด�ต�มท�งที่ท่�นไปแล้วน่ันแหละ” ดังน้ีแล้ว ก็หมอบลงแทบเท้�ของพระเถระ
ด้วยเบญจ�งคประดิษฐ์ ทำ�ประทักษิณ ๓ รอบ ส่งพระเถระไปแล้ว มีหน้�ตรงต่ออ�ร�ม
ของปริพ�ชก ได้ไปแล้ว

 ปริพฺพ�ชโก สุทธกัตต�ใน อคม�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภนฺเต อ�ลปนะ  เตนหิ 
อุยโยชนัตถะ  ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน ย�ถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปุรโต วิสย�ธ�ระใน 
ย�ถ,  เอโก วิเสสนะของ สห�ยโกๆ สุทธกัตต�ใน อตฺถิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มยฺหำ 
ส�มีสัมพันธะใน สห�ยโก,  จศัพท์ สัมปิณฑนัตถะ  กติก� วุตตกัมมะใน กต�ๆ กิตบท- 
กัมมว�จก  อมฺเหหิ อนภิหิตกัตต�ใน กต�  อ�ฺ�ม�ฺ�ำ อกถิตกัมมะใน กต�  ‘โย  
วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตต�ใน อธิคจฺฉติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ป�มำ กิริย�- 
วิเสสนะใน อธิคจฺฉติ  อมตำ สัมป�ปุณียกัมมะใน อธิคจฺฉติ,  โส วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ 
สุทธกัตต�ใน อ�โรเจตุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน กต�,  อหำ สุทธ-
กัตต�ใน อ�คมิสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตำ วิเสสนะของ ปฏิ�ฺ�ำๆ อวุตตกัมมะ
ใน โมเจตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คเหตฺว�  สห�ยกำ อวุตตกัมมะใน คเหตฺว�ๆ ปุพพ-
ก�ลกิริย�ใน อ�คมิสฺส�มิ  ตุมฺห�กำ ส�มีสัมพันธะใน คตมคฺเคน  เอวศัพท์ อวธ�รณะ
เข้�กับ คตมคฺเคนๆ ตติย�วิเสสนะใน อ�คมิสฺส�มิ  สตฺถุ ส�มีสัมพันธะใน สนฺติกำๆ  
สัมป�ปุณียกัมมะใน อ�คมิสฺส�มิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน วตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
นิปติตฺว�  ป�ฺจปฺปติฏฺ�ิเตน กรณะใน นิปติตฺว�  เถรสฺส ส�มีสัมพันธะใน ป�เทสุๆ 
วิสย�ธ�ระใน นิปติตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กตฺว�  ติกฺขตฺตุำ กิริย�วิเสสนะใน กตฺว�  
ปทกฺขิณำ อวุตตกัมมะใน กตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อุยฺโยเชตฺว�  เถรำ อวุตตกัมมะ
ใน อุยฺโยเชตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อคม�สิ  ปริพฺพ�ชก�ร�ม�ภิมุโข วิเสสนะของ  
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ปริพฺพ�ชโก ฯ 
   ...............................................................................................................................
๕๑. โกลิตปริพฺพ�ชโก  ตำ  ทูรโต ว  อ�คจฺฉนฺตำ  ทิสฺว�  “อชฺช  มยฺหำ  สห�ยกสฺส  มุขวณฺโณ  

น  อ�ฺ�ทิวเสสุ  วิย,  อทฺธ�เนน  อมตำ  อธิคตำ  ภวิสฺสตีติ  อมต�ธิคมำ  ปุจฺฉิ ฯ

 โกลิตปริพฺพ�ชโก  ตำ  (อุปติสฺสปริพฺพ�ชกำ)  ทูรโต ว  อ�คจฺฉนฺตำ  ทิสฺว�  “อชฺช  มยฺหำ  สห�ยกสฺส  
มุขวณฺโณ  น  อ�ฺ�ทิวเสสุ  วิย  (โหติ),  อทฺธ�  อเนน  (สห�ยเกน)  อมตำ  อธิคตำ  ภวิสฺสตีติ   
(จินฺเตตฺว�)  อมต�ธิคมำ  ปุจฺฉิ ฯ

 โกลิตปริพฺพาชโก อ.ปริพ�ชกช่ือว่�โกลิตะ  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (อุปติสฺสปริพฺพาชกํ) 
ซ่ึงปริพ�ชกช่ือว่�อุปติสสะน้ัน  อาคจฺฉนฺตํ ผู้ม�อยู่  ทูรโตว แต่ที่ไกลเทียว  (จินฺเตตฺวา)  
คิดแล้ว  อิติ ว่�  “อชฺช ในวันน้ี  มุขวณฺโณ อ.สีแห่งหน้�  สหายกสฺส ของสห�ย  
มยฺห ํของเร�  (โหติ) ย่อมมี  อญฺญทิวเสสุ  วิย ร�วกะ ในวันอื่น ท.  น ห�มิได้,  อมตํ 
อ.อมตะ  อเนน  (สหายเกน)  อธิคตํ เป็นธรรม อันสห�ยน้ี บรรลุแล้ว  ภวิสฺสต ิจัก
เป็น  อทฺธา แน่แท้”  อิติ ดังน้ี  ปุจฺฉิ ถ�มแล้ว  อมตาธิคมํ ซ่ึงก�รบรรลุซ่ึงอมตะ ฯ 

 โกลิตะปริพ�ชกเห็นอุปติสสะปริพ�ชกน้ันกำ�ลังเดินม�แต่ที่ไกลเทียว ก็คิดว่� “ในวัน
น้ี สีหน้�ของสห�ยของเร� ไม่เหมือนในวันอื่นๆ, สห�ยน้ีน่�จักบรรลุอมตะแล้วเป็น
แน่แท้” ดังน้ี จึงถ�มถึงก�รบรรลุอมตะ

 โกลิตปริพฺพ�ชโก สุทธกัตต�ใน ปุจฺฉิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตำ วิเสสนะของ  
อุปติสฺสปริพฺพ�ชกำๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺว�  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ทูรโตๆ  
อป�ท�นใน อ�คจฺฉนฺตำๆ วิเสสนะของ อุปติสฺสปริพฺพ�ชกำ  ทิสฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน 
จินฺเตตฺว�  “อชฺช ก�ลสัตตมีใน โหติ  มุขวณฺโณ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  มยฺหำ ส�มีสัมพันธะใน สห�ยกสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน มุขวณฺโณ  นศัพท์ 
ปฏิเสธนัตถะ  อ�ฺ�ทิวเสสุ อุปม�ก�ลสัตตมีใน โหติ  วิยศัพท์ อุปม�โชตกะเข้�กับ  
อ�ฺ�ทิวเสสุ,  อมตำ สุทธกัตต�ใน ภวิสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อทฺธ� กิริย�- 
วิเสสนะใน ภวิสฺสติ  อเนน วิเสสนะของ สห�ยเกนๆ อนภิหิตกัตต�ใน อธิคตำๆ  
วิกติกัตต�ใน ภวิสฺสติ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปุจฺฉิ   
อมต�ธิคมำ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิ ฯ      

 ...............................................................................................................................
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๕๒.   โสปิสฺส  “อ�ม�วุโส  อมตำ  อธิคตนฺติ  ปฏิช�นิตฺว�  ตเมว  ค�ถำ  อภ�สิ ฯ

 โสปิ  (อุปติสฺโส)  อสฺส  (โกลิตสฺส)  “อ�ม  อ�วุโส,  (มย�)  อมตำ  อธิคตนฺติ  ปฏิช�นิตฺว�  ตำ  เอว  
ค�ถำ  อภ�สิ ฯ

 โสปิ  (อุปติสฺโส) อ.ปริพ�ชกช่ือว่�อุปติสสะแม้น้ัน  ปฏิชานิตฺวา ปฏิญญ�แล้ว  อิติ 
ว่�  “อาวุโส ดูก่อนท่�นผู้มีอ�ยุ  อาม ครับ,  อมต ํอ.อมตะ  (มยา) อันกระผม  อธิคตํ 
บรรลุแล้ว”  อิติ ดังน้ี  อภาสิ ได้กล่�วแล้ว  ตํ  เอว  คาถํ ซ่ึงค�ถ�น้ันน่ันเทียว  อสฺส  
(โกลิตสฺส) แก่ปริพ�ชกช่ือว่�โกลิตะน้ัน ฯ

 อุปติสสะปริพ�ชกแม้น้ันปฏิญญ�ว่� “ท่�นผู้มีอ�ยุ ครับ ผมบรรลุอมตะแล้ว” ดังน้ี แล้ว
ได้กล่�วค�ถ�น้ันน่ันแหละแก่โกลิตะปริพ�ชกน้ัน

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ โสๆ วิเสสนะของ อุปติสฺโสๆ สุทธกัตต�ใน อภ�สิๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อสฺส วิเสสนะของ โกลิตสฺสๆ สัมปท�นใน อภ�สิ  “อ�วุโส 
อ�ลปนะ  อ�ม สัมปฏิจฉนัตถะ,  อมตำ วุตตกัมมะใน อธิคตำๆ กิตบทกัมมว�จก  มย� 
อนภิหิตกัตต�ใน อธิคตำ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน ปฏิช�นิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อภ�สิ  
เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ตำๆ วิเสสนะของ ค�ถำๆ อวุตตกัมมะใน อภ�สิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๕๓.   ค�ถ�ปริโยส�เน  โกลิโต  โสต�ปตฺติผเล  ปติฏฺ�หิตฺว�  อ�ห  “กุหึ  กิร  สมฺม  อมฺห�กำ  

สตฺถ�  วสตีติ ฯ 

  ค�ถ�ปริโยส�เน  โกลิโต  โสต�ปตฺติผเล  ปติฏฺ�หิตฺว�  อ�ห  “กุหึ  (��เน)  กิร  สมฺม  อมฺห�กำ   
สตฺถ�  วสตีติ ฯ

 คาถาปริโยสาเน ในก�ลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระค�ถ�  โกลิโต อ.ปริพ�ชกช่ือว่�
โกลิตะ  ปติฏฺหิตฺวา ต้ังอยู่เฉพ�ะแล้ว  โสตาปตฺติผเล ในโสด�ปัตติผล  อาห กล่�ว
แล้ว  อิติ ว่�  “สมฺม แน่ะสห�ย  กิร ได้ยินว่�  สตฺถา อ.พระศ�สด�  อมฺหากํ ของเร� 
ท.  วสต ิย่อมประทับ  กุหึ  (าเน) ในที่ไหน”  อิติ ดังน้ี ฯ 

 ในเวล�จบพระค�ถ� โกลิตะปริพ�ชกต้ังอยู่ในโสด�ปัตติผล กล่�วว่� “แน่ะเพ่ือน ได้ยิน
ว่� พระศ�สด�ของพวกเร�ย่อมประทับอยู่ ณ ที่ไหน”
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 ค�ถ�ปริโยส�เน ก�ลสัตตมีใน อ�ห  โกลิโต สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
โสต�ปตฺติผเล วิสย�ธ�ระใน ปติฏฺ�หิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�ห  “สมฺม อ�ลปนะ   
กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  สตฺถ� สุทธกัตต�ใน วสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กุหึ วิเสสนะ
ของ  ��เนๆ วิสย�ธ�ระใน วสติ  อมฺห�กำ ส�มีสัมพันธะใน สตฺถ�”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน  
อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๕๔. “เวฬุวเน  กิร  สมฺม,  เอวำ  โน  อ�จริเยน  อสฺสชิตฺเถเรน  กถิตนฺติ ฯ  

 (อุปติสฺโส)  “เวฬุวเน  กิร  สมฺม  (สตฺถ�  อมฺห�กำ  วสติ),  เอวำ  (วจนำ)  โน  อ�จริเยน  อสฺสชิตฺเถเรน  
กถิตนฺติ  (อ�ห) ฯ

 (อุปติสฺโส) อ.ปริพ�ชกช่ือว่�อุปติสสะ  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “สมฺม แน่ะสห�ย  กิร 
ได้ยินว่�  (สตฺถา) อ.พระศ�สด�  (อมฺหากํ) ของเร� ท.  วสต ิย่อมประทับ  เวฬุวเน 
ในพระวิห�รช่ือว่�เวฬุวัน,  เอวํ  (วจนํ) อ.คำ�อย่�งน้ี  อสฺสชิตฺเถเรน อันพระอัสสชิ 
ผู้เถระ  อาจริเยน ผู้เป็นอ�จ�รย์  โน ของเร� ท.  กถิตํ บอกแล้ว”  อิติ ดังน้ี ฯ

 อุปติสสะปริพ�ชกกล่�วว่� “แน่ะเพ่ือน ทร�บว่� พระศ�สด�ของพวกเร�ประทับอยู่ที่
พระเวฬุวัน, คำ�อย่�งน้ี พระอัสสชิเถระผู้เป็นอ�จ�รย์ของพวกเร� บอกแล้ว”

 อุปติสฺโส สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “สมฺม อ�ลปนะ  กิรศัพท์  
อนุสสวนัตถะ  สตฺถ� สุทธกัตต�ใน วสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เวฬุวเน วิสย�ธ�ระ 
ใน วสติ  อมฺห�กำ ส�มีสัมพันธะใน สตฺถ�,  เอวำ วิเสสนะของ วจนำๆ วุตตกัมมะใน กถิตำๆ  
กิตบทกัมมว�จก  โน ส�มีสัมพันธะใน อ�จริเยนๆ วิเสสนะของ อสฺสชิตฺเถเรนๆ  
อนภิหิตกัตต�ใน กถิตำ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๕๕. “เตนหิ  สมฺม  อ�ย�ม,  สตฺถ�รำ  ปสฺสิสฺส�ม�ติ ฯ  

 (โกลิโต)  “เตนหิ  สมฺม  (มยำ)  อ�ย�ม,  (มยำ)  สตฺถ�รำ  ปสฺสิสฺส�ม�ติ  (อ�ห) ฯ

 (โกลิโต) อ.ปริพ�ชกช่ือว่�โกลิตะ  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “สมฺม แน่ะสห�ย  เตนหิ 
ถ้�อย่�งน้ัน  (มยํ) อ.เร� ท.  อายาม จงม�เถิด,  (มยํ) อ.เร� ท.  ปสฺสิสฺสาม จักเฝ้�  
สตฺถารํ ซ่ึงพระศ�สด�”  อิติ ดังน้ี ฯ
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 โกลิตะปริพ�ชกกล่�วว่� “แน่ะเพ่ือน ถ้�เช่นน้ัน พวกเร�จงม�กันเถิด, พวกเร�จักเฝ้�
พระศ�สด�กัน”

 โกลิโต สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “สมฺม อ�ลปนะ  เตนหิ อุยโยชนัตถะ   
มยำ สุทธกัตต�ใน อ�ย�มๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก,  มยำ สุทธกัตต�ใน ปสฺสิสฺส�มๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สตฺถ�รำ อวุตตกัมมะใน ปสฺสิสฺส�ม”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๕๖. ส�รีปุตฺตตฺเถโร  จ  น�เมส  สท�ปิ  อ�จริยปูชโก ว,  ตสฺม�  สห�ยกำ  เอวม�ห  “สมฺม  

อมฺเหหิ  อธิคตำ  อมตำ  อมฺห�กำ  อ�จริยสฺส  ส�ฺชยปริพฺพ�ชกสฺส�ปิ  กเถสฺส�ม,   
พุชฺฌม�โน  ปฏิวิชฺฌิสฺสติ,  อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต  อมฺห�กำ  สทฺทหิตฺว�  สตฺถุ  สนฺติกำ   
คมิสฺสติ,  พุทฺธ�นำ  เทสนำ  สุตฺว�  มคฺคผลปฏิเวธำ  กริสฺสตีติ ฯ  

 ส�รีปุตฺตตฺเถโร  จ  น�ม  เอโส  สท�ปิ  อ�จริยปูชโก ว  (โหติ),  ตสฺม�  (โส  อุปติสฺโส)  สห�ยกำ   
เอวำ  อ�ห  “(มยำ)  สมฺม  อมฺเหหิ  อธิคตำ  อมตำ  อมฺห�กำ  อ�จริยสฺส  ส�ฺชยปริพฺพ�ชกสฺส�ปิ   
กเถสฺส�ม,  (อ�จริโย) พุชฺฌม�โน  ปฏิวิชฺฌิสฺสติ,  อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต  อมฺห�กำ  สทฺทหิตฺว�  สตฺถุ   
สนฺติกำ  คมิสฺสติ,  พุทฺธ�นำ  เทสนำ  สุตฺว�  มคฺคผลปฏิเวธำ  กริสฺสตีติ ฯ

 จ ก็  เอโส  สารีปุตฺตตฺเถโร  นาม ช่ือ อ.พระส�รีบุตรผู้เถระน่ัน  อาจริยปูชโก ว เป็น
ผู้บูช�ซ่ึงอ�จ�รย์เทียว  สทาปิ แม้ในก�ลทุกเม่ือ  (โหติ) ย่อมเป็น,  ตสฺมา เพร�ะ
เหตุน้ัน  (โส  อุปติสฺโส) อ.ปริพ�ชกช่ือว่�อุปติสสะน้ัน  อาห กล่�วแล้ว  เอวํ อย่�งน้ี  
สหายกํ กะสห�ย  อิติ ว่�  “สมฺม แน่ะสห�ย  (มยํ) อ.เร� ท.  กเถสฺสาม จักบอก  อมตํ 
ซ่ึงอมตะ  อมฺเหหิ  อธิคตํ อัน- อันเร� ท. บรรลุแล้ว  สญฺชยปริพฺพาชกสฺสาปิ แม้
แก่ปริพ�ชกช่ือว่�สัญชัย  อาจริยสฺส ผู้เป็นอ�จ�รย์  อมฺหากํ ของเร� ท.,  (อาจริโย)  
อ.อ�จ�รย์  พุชฺฌมาโน เม่ือรู้  ปฏิวิชฺฌิสฺสติ จักแทงตลอด,  อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต เม่ือ
ไม่แทงตลอด  สทฺทหิตฺวา เช่ือแล้ว  อมฺหากํ ต่อเร� ท.  คมิสฺสต ิ จักไป  สนฺติกํ สู่
สำ�นัก  สตฺถุ ของพระศ�สด�,  สุตฺวา ฟังแล้ว  เทสนํ ซ่ึงพระเทศน�  พุทฺธานํ ของ
พระพุทธเจ้� ท.  กริสฺสต ิจักกระทำ�  มคฺคผลปฏิเวธํ ซ่ึงก�รแทงตลอดซ่ึงมรรคและ
ผล”  อิติ ดังน้ี ฯ

 ก็ข้ึนช่ือว่�พระส�รีบุตรเถระน่ัน เป็นผู้บูช�อ�จ�รย์แม้ในก�ลทุกเม่ือ, เพร�ะฉะน้ัน  
อุปติสสปริพ�ชกน้ันจึงกล่�วอย่�งน้ีกับสห�ยว่� “แน่ะสห�ย พวกเร�จักบอกอมตธรรม



๘. เรื่องสัญชัยปริพาชก 377วรรค]

ที่พวกเร�ได้บรรลุแล้ว แม้แก่สัญชัยปริพ�ชกผู้เป็นอ�จ�รย์ของพวกเร�, ท่�นอ�จ�รย์
เม่ือรู้ จักแทงตลอด เม่ือไม่แทงตลอด เช่ือต่อพวกเร� ก็จักไปยังสำ�นักพระศ�สด� ฟัง
พระเทศน�ของพระพุทธเจ้�ทั้งหล�ย จักทำ�ก�รแทงตลอดมรรคผล” ดังน้ี

 จศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  เอโส วิเสสนะของ ส�รีปุตฺตตฺเถโร  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะ 
เข้�กับ ส�รีปุตฺตตฺเถโรๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อปิศัพท์  
อเปกขัตถะเข้�กับ สท�ๆ ก�ลสัตตมีใน อ�จริยปูชโก  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ  
อ�จริยปูชโกๆ วิกติกัตต�ใน โหติ,  ตสฺม� เหตวัตถะ  โส วิเสสนะของ อุปติสฺโสๆ  
สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สห�ยกำ อกถิตกัมมะใน อ�ห  เอวำ กิริย�- 
วิเสสนะใน อ�ห  “สมฺม อ�ลปนะ  มยำ สุทธกัตต�ใน กเถสฺส�มๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
อมฺเหหิ อนภิหิตกัตต�ใน อธิคตำๆ วิเสสนะของ อมตำๆ อวุตตกัมมะใน กเถสฺส�ม   
อมฺห�กำ ส�มีสัมพันธะใน อ�จริยสฺสๆ วิเสสนะของ ส�ฺชยปริพฺพ�ชกสฺส  อปิศัพท์  
อเปกขัตถะเข้�กับ ส�ฺชยปริพฺพ�ชกสฺสๆ สัมปท�นใน กเถสฺส�ม,  อ�จริโย สุทธกัตต� 
ใน ปฏิวิชฺฌิสฺสติ  คมิสฺสติ และ กริสฺสติ  ปฏิวิชฺฌิสฺสติ ก็ดี  คมิสฺสติ ก็ดี  กริสฺสติ ก็ดี  
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  พุชฺฌม�โน อัพภันตรกิริย�ของ อ�จริโย  อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต 
อัพภันตรกิริย�ของ อ�จริโย  อมฺห�กำ สัมปท�นใน สทฺทหิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน 
คมิสฺสติ  สตถุ ส�มีสัมพันธะใน สนฺติกำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน คมิสฺสติ  พุทฺธ�นำ ส�มี-
สัมพันธะใน เทสนำๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กริสฺสติ  มคฺคผลปฏิเวธำ 
อวุตตกัมมะใน กริสฺสติ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ  

 ...............................................................................................................................
๕๗. ตโต  เทฺวปิ  ชน�  ส�ฺชยสฺส  สนฺติกำ  อคมำสุ ฯ  

 ตโต ในลำ�ดับ  ชนา อ.ชน ท.  เทฺวปิ แม้สอง  อคมํสุ ได้ไปแล้ว  สนฺติกํ สู่สำ�นัก   
สญฺชยสฺส ของปริพ�ชกช่ือว่�สัญชัย ฯ

 ลำ�ดับน้ัน พวกชนแม้ทั้งสอง ได้พ�กันไปยังสำ�นักของสัญชัยปริพ�ชก

 ตโต ก�ลสัตตมี  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ เทฺวๆ วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน 
อคมำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ส�ฺชยสฺส ส�มีสัมพันธะใน สนฺติกำๆ สัมป�ปุณียกัมมะ
ใน อคมำสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๘. ส�ฺชโย  เต  ทิสฺว�  “กึ  ต�ต�  โกจิ  โว  อมตมคฺคเทสโก  ลทฺโธติ  ปุจฺฉิ ฯ  

 ส�ฺชโย  เต  (เทฺว  สห�ยเก)  ทิสฺว�  “กึ  ต�ต�  โกจิ  โว  อมตมคฺคเทสโก  ลทฺโธติ  ปุจฺฉิ ฯ

 สญฺชโย อ.ปริพ�ชกชื่อว่�สัญชัย  ทิสฺวา เห็นแล้ว  (สหายเก) ซ่ึงสห�ย ท.  (เทฺว) สอง  
เต เหล่�น้ัน  ปุจฺฉิ ถ�มแล้ว  อิติ ว่�  “ตาตา ดูก่อนพ่อ ท.  โกจิ อ.ใครๆ  อมตมคฺค-
เทสโก ผู้แสดงซ่ึงหนท�งแห่งอมตะ  โว อันท่�น ท.  ลทฺโธ ได้แล้ว  กึ หรือ”  อิติ  
ดังน้ี ฯ

 สัญชัยปริพ�ชกเห็นสองสห�ยเหล่�น้ัน จึงถ�มว่� “ดูก่อนพ่อทั้งหล�ย พวกท่�นได้
ใครๆ ผู้แสดงหนท�งแห่งอมตะแล้วหรือ”

 ส�ฺชโย สุทธกัตต�ใน ปุจฺฉิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เต ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ 
สห�ยเกๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปุจฺฉิ  “ต�ต� อ�ลปนะ  อมตมคฺค-
เทสโก วิเสสนะของ โกจิๆ วุตตกัมมะใน ลทฺโธๆ กิตบทกัมมว�จก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  
โว อนภิหิตกัตต�ใน ลทฺโธ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน ปุจฺฉิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๙. “อ�ม  อ�จริย  ลทฺโธ,  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนฺโน,  ธมฺโม  อุปฺปนฺโน,  สงฺโฆ  อุปฺปนฺโน,  

ตุมฺเห  ตุจฺเฉ  อส�เร  วิจรถ,  เอถ,  สตฺถุ  สนฺติกำ  คมิสฺส�ม�ติ ฯ

 (เต  เทฺว  สห�ยก�)  “อ�ม  อ�จริย  (โกจิ  โน  อมตมคฺคเทสโก)  ลทฺโธ,  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนฺโน,  
ธมฺโม  อุปฺปนฺโน,  สงฺโฆ  อุปฺปนฺโน,  ตุมฺเห  ตุจฺเฉ  อส�เร  (ธมฺเม)  วิจรถ,  (ตุมฺเห)  เอถ,  (มยำ)  
สตฺถุ  สนฺติกำ  คมิสฺส�ม�ติ   (อ�หำสุ) ฯ  

 (สหายกา) อ.สห�ย ท.  (เทฺว) สอง  (เต) เหล่�น้ัน  (อาหํสุ) กล่�วแล้ว  อิติ ว�่  “อาจริย 
ข้�แต่อ�จ�รย์  อาม ขอรับ,  (โกจิ) อ.ใครๆ  อมตมคฺคเทสโก ผู้แสดงซ่ึงหนท�ง
แห่งอมตะ  (โน) อันกระผม ท.  ลทฺโธ ได้แล้ว,  พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้�  อุปฺปนฺโน  
อุบัติข้ึนแล้ว  โลเก ในโลก,  ธมฺโม อ.พระธรรม  อุปฺปนฺโน เกิดข้ึนแล้ว,  สงฺโฆ อ.พระ
สงฆ์  อุปฺปนฺโน เกิดข้ึนแล้ว,  ตุมฺเห อ.ท่�น ท.  วิจรถ ย่อมประพฤติ  (ธมฺเม) ซ่ึง
ธรรม ท.  อสาเร อันไม่มีส�ระ  ตุจฺเฉ อันเปล่�,  (ตุมฺเห) อ.ท่�น ท. เอถ จงม�,  (มยํ) 
อ.เร� ท.  คมิสฺสาม จักไป  สนฺติกํ สู่สำ�นัก  สตฺถุ ของพระศ�สด�”  อิติ ดังน้ี ฯ
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 สองสห�ยเหล่�น้ันกล่�วว่� “ขอรับ ท่�นอ�จ�รย์ พวกกระผมได้ใครๆ ผู้แสดงหนท�ง
แห่งอมตะแล้ว, พระพุทธเจ้�ทรงอุบัติข้ึนแล้วในโลก, พระธรรมเกิดข้ึนแล้ว, พระสงฆ์
เกิดข้ึนแล้ว, พวกท่�นย่อมประพฤติธรรมทั้งหล�ยที่ไม่มีส�ระ ว่�งเปล่�, ม�เถอะท่�น, 
พวกเร�จักไปสู่สำ�นักของพระศ�สด�กัน”

 เต ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ สห�ยก�ๆ สุทธกัตต�ใน อ�หำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก    
“อ�จริย อ�ลปนะ  อ�ม สัมปฏิจฉนัตถะ,  อมตมคฺคเทสโก วิเสสนะของ โกจิๆ วุตตกัมมะ 
ใน ลทฺโธๆ กิตบทกัมมว�จก  โน อนภิหิตกัตต�ใน ลทฺโธ,  พุทฺโธ สุทธกัตต�ใน  
อุปฺปนฺโนๆ กิตบทกัตตุว�จก  โลเก วิสย�ธ�ระใน อุปฺปนฺโน,  ธมฺโม สุทธกัตต�ใน  
อุปฺปนฺโนๆ กิตบทกัตตุว�จก,  สงฺโฆ สุทธกัตต�ใน อุปฺปนฺโนๆ กิตบทกัตตุว�จก,   
ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน วิจรถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตุจฺเฉ ก็ดี  อส�เร ก็ดี วิเสสนะ
ของ ธมฺเมๆ อวุตตกัมมะใน วิจรถ,  ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน เอถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก,   
มยำ สุทธกัตต�ใน คมิสฺส�มๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สตฺถุ ส�มีสัมพันธะใน สนฺติกำๆ 
สัมป�ปุณียกัมมะใน คมิสฺส�ม”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�หำสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๐. “คจฺฉถ  ตุมฺเห,  อหำ  น  สกฺขิสฺส�มีติ ฯ  

 (ส�ฺชโย)  “คจฺฉถ  ตุมฺเห,  อหำ  น  สกฺขิสฺส�มีติ  (อ�ห) ฯ

 (สญฺชโย) อ.ปริพ�ชกช่ือว่�สัญชัย  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “ตุมฺเห อ.ท่�น ท. 
คจฺฉถ จงไปเถิด,  อหํ อ.เร�  น  สกฺขิสฺสามิ จักไม่อ�จ”  อิติ ดังน้ี ฯ

 สัญชัยปริพ�ชกกล่�วว่� “พวกคุณพ�กันไปเถิด, เร�จักไม่ส�ม�รถ(ไปได้)”

 ส�ฺชโย สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน คจฺฉถๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก,  อหำ สุทธกัตต�ใน สกฺขิสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นศัพท์ 
ปฏิเสธะใน สกฺขิสฺส�มิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๖๑. “กึก�รณ�ติ ฯ  

 (เต  เทฺว  สห�ยก�)  “(ตุมฺเห)  กึก�รณ�  (น  สกฺขิสฺสถ)”  อิติ  (ปุจฺฉึสุ) ฯ

 (สหายกา) อ.สห�ย ท.  (เทฺว) สอง  (เต) เหล่�น้ัน  (ปุจฺฉึสุ) ถ�มแล้ว  อิติ ว่�  “(ตุมฺเห)  
อ.ท่�น  (น  สกฺขิสฺสถ) จักไม่อ�จ  กึการณา เพร�ะเหตุอะไร”  อิติ ดังน้ี ฯ

 สองสห�ยเหล่�น้ันถ�มว่� “เพร�ะเหตุอะไร”

 เต ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ สห�ยก�ๆ สุทธกัตต�ใน ปุจฺฉึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
“ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน สกฺขิสฺสถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กึก�รณ� เหตุใน สกฺขิสฺสถ   
นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺขิสฺสถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน ปุจฺฉึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๖๒. “อหำ  มห�ชนสฺส  อ�จริโย  หุตฺว�  วิจรึ,  ตสฺส  เม  อนฺเตว�สิกว�โส  จ�ฏิย�  อุทก- 

จลนภ�วุปฺปตฺติสทิโส,  น  สกฺขิสฺส�มหำ  อนฺเตว�สิกว�สำ  วสิตุนฺติ ฯ

   (ส�ฺชโย)  “อหำ  มห�ชนสฺส  อ�จริโย  หุตฺว�  วิจรึ,  ตสฺส  เม  อนฺเตว�สิกว�โส  จ�ฏิย�  อุทก- 
จลนภ�วุปฺปตฺติสทิโส  (โหติ),  น  สกฺขิสฺส�มิ  อหำ  อนฺเตว�สิกว�สำ  วสิตุนฺติ  (อ�ห) ฯ

 (สญฺชโย) อ.ปริพ�ชกช่ือว่�สัญชัย  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “อหํ อ.เร�  อาจริโย  
เป็นอ�จ�รย์  มหาชนสฺส ของมห�ชน  หุตฺวา เป็นแล้ว  วิจรึ เที่ยวไปแล้ว,   
อนฺเตวาสิกวาโส อ.ก�รอยู่โดยคว�มเป็นอันเตว�สิก  ตสฺส  เม ของเร�น้ัน  อุทก- 
จลนภาวุปฺปตฺติสทิโส เป็นเช่นกับด้วยก�รเกิดข้ึนแห่งคว�มเป็นคืออันหว่ันไหวแห่ง 
นำ้�  จาฏิยา ในตุ่ม  (โหติ) ย่อมเป็น,  อหํ อ.เร�  น  สกฺขิสฺสามิ จักไม่อ�จ  วสิตุ ํเพ่ืออันอยู่   
อนฺเตวาสิกวาสํ อยู่โดยคว�มเป็นอันเตว�สิก”  อิติ ดังน้ี ฯ

 สัญชัยปริพ�ชกกล่�วว่� “เร�เป็นอ�จ�รย์ของมห�ชนเที่ยวไป, ก�รอยู่โดยคว�มเป็น
อันเตว�สิกของเร�น้ัน เป็นเช่นกับก�รเกิดข้ึนแห่งคว�มเป็นคืออันกระเพ่ือมแห่งนำ้�ใน
ตุ่ม, เร�ไม่ส�ม�รถเพ่ือจะอยู่โดยคว�มเป็นอันเตว�สิก”

 ส�ฺชโย สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “อหำ สุทธกัตต�ใน วิจรึๆ  
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มห�ชนสฺส ส�มีสัมพันธะใน อ�จริโยๆ วิกติกัตต�ใน หุตฺว�ๆ 
สม�นก�ลกิริย�ใน วิจรึ,  อนฺเตว�สิกว�โส สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
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ตสฺส วิเสสนะของ เมๆ ส�มีสัมพันธะใน อนฺเตว�สิกว�โส  จ�ฏิย� วิสย�ธ�ระใน อุทก-
จลนภ�วุปฺปตฺติสทิโสๆ วิกติกัตต�ใน โหติ,  อหำ สุทธกัตต�ใน สกฺขิสฺส�มิๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺขิสฺส�มิ  อนฺเตว�สิกว�สำ กิริย�วิเสสนะใน วสิตุำๆ 
ตุมัตถสัมปท�นใน สกฺขิสฺส�มิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ 

 ...............................................................................................................................
๖๓. “ม�  เอวำ  กริตฺถ  อ�จริย�ติ ฯ 

  (เต  เทฺว  สห�ยก�)  “(ตุมฺเห)  ม�  เอวำ  กริตฺถ  อ�จริย�ติ  (อ�หำสุ) ฯ

 (สหายกา) อ.สห�ย ท.  (เทฺว) สอง  (เต) เหล่�น้ัน  (อาหํสุ) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  
“อาจริย ข้�แต่อ�จ�รย์  (ตุมฺเห) อ.ท่�น  มา  กริตฺถ อย่�กระทำ�แล้ว  เอวํ อย่�งน้ี”   
อิติ ดังน้ี ฯ

 สองสห�ยเหล่�น้ันกล่�วว่� “ข้�แต่อ�จ�รย์ ท่�นอย่�ทำ�อย่�งน้ีเลย”

 เต ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ สห�ยก�ๆ สุทธกัตต�ใน อ�หำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก    
“อ�จริย อ�ลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน กริตฺถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ม�ศัพท์  
ปฏิเสธะใน กริตฺถ  เอวำ กิริย�วิเสสนะใน กริตฺถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�หำสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๖๔. “โหตุ  ต�ต�,  คจฺฉถ  ตุมฺเห,  น�หำ  สกฺขิสฺส�มีติ ฯ  

 (ส�ฺชโย)  “โหตุ  (เอตำ  วตฺถุ)  ต�ต�,  คจฺฉถ  ตุมฺเห,  น  อหำ  สกฺขิสฺส�มีติ  (อ�ห) ฯ

 (สญฺชโย) อ.ปริพ�ชกช่ือว่�สัญชัย  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “ตาตา ดูก่อนพ่อ 
ท.  (เอตํ  วตฺถุ) อ.เร่ืองน่ัน  โหตุ จงมีเถิด,  ตุมฺเห อ.ท่�น ท.  คจฺฉถ จงไป,  อหํ อ.เร�  
น  สกฺขิสฺสามิ จักไม่อ�จ”  อิติ ดังน้ี ฯ

 สัญชัยปริพ�ชกกล่�วว่� “พ่อทั้งหล�ย เร่ืองน่ันจงมีเถิด, พวกท่�นจงพ�กันไป, เร�จัก
ไม่อ�จ(เพ่ือจะไปได้)”

 ส�ฺชโย สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ต�ต� อ�ลปนะ  เอตำ วิเสสนะ
ของ วตฺถุๆ สุทธกัตต�ใน โหตุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก,  ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน คจฺฉถๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก,  อหำ สุทธกัตต�ใน สกฺขิสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นศัพท์ 
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ปฏิเสธะใน สกฺขิสฺส�มิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ
 ...............................................................................................................................
๖๕. “อ�จริย  โลเก  พุทฺธสฺส  อุปฺปนฺนก�ลโต  ปฏฺ��ย  มห�ชโน  คนฺธม�ล�ทิหตฺโถ   

คนฺตฺว�  ตเมว  ปูเชสฺสติ,  มยำปิ  ตตฺเถว  คมิสฺส�ม,  ตุมฺเห  กึ  กริสฺสถ�ติ ฯ

   (เต  เทฺว  สห�ยก�)  “อ�จริย  โลเก  พุทฺธสฺส  อุปฺปนฺนก�ลโต  ปฏฺ��ย  มห�ชโน  คนฺธม�ล�ทิ- 
หตฺโถ  คนฺตฺว�  ตำ  เอว  (พุทฺธำ)  ปูเชสฺสติ,  มยำปิ  ตตฺถ  เอว  (��เน)  คมิสฺส�ม,  ตุมฺเห  กึ   
กริสฺสถ�ติ  (อ�หำสุ) ฯ

 (สหายกา) อ.สห�ย ท.  (เทฺว) สอง  (เต) เหล่�น้ัน  (อาหํสุ) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  
“อาจริย ข้�แต่อ�จ�รย์  มหาชโน อ.มห�ชน  คนฺธมาลาทิหตฺโถ ผู้มีวัตถุมีของหอม
และระเบียบเป็นต้นในมือ  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ปูเชสฺสต ิ จักบูช�  ตํ  เอว  (พุทฺธํ) ซ่ึง
พระพุทธเจ้�น้ันน่ันเทียว  ปฏฺาย จำ�เดิม  อุปฺปนฺนกาลโต แต่ก�ลเป็นที่อุบัติข้ึน  
พุทฺธสฺส แห่งพระพุทธเจ้�  โลเก ในโลก,  มยํป ิแม้ อ.กระผม ท.  คมิสฺสาม จักไป  
ตตฺถ  เอว  (าเน) ในที่น้ันน่ันเทียว,  ตุมฺเห อ.ท่�น  กริสฺสถ จักกระทำ�  กึ อย่�งไร”  
อิติ ดังน้ี ฯ  

 สองสห�ยเหล่�น้ันกล่�วว่� “ข้�แต่อ�จ�รย์ มห�ชนถือวัตถุมีของหอมและระเบียบ
เป็นต้นในมือ จักบูช�พระพุทธเจ้�น้ันน่ันแหละ จำ�เดิมแต่ก�ลเป็นที่อุบัติข้ึนในโลกแห่ง
พระพุทธเจ้�, แม้พวกกระผมก็จักไปในที่น้ันน่ันแหละ, ท่�นจักทำ�อย่�งไร”

 เต ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ สห�ยก�ๆ สุทธกัตต�ใน อ�หำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก    
“อ�จริย อ�ลปนะ  มห�ชโน สุทธกัตต�ใน ปูเชสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  โลเก  
วิสย�ธ�ระใน อุปฺปนฺน-  พุทฺธสฺส ส�มีสัมพันธะใน อุปฺปนฺนก�ลโตๆ อป�ท�นใน  
ปฏฺ��ยๆ กิริย�วิเสสนะใน ปูเชสฺสติ  คนฺธม�ล�ทิหตฺโถ วิเสสนะของ มห�ชโน  คนฺตฺว�  
ปุพพก�ลกิริย�ใน ปูเชสฺสติ  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ตำๆ วิเสสนะของ พุทฺธำๆ  
อวุตตกัมมะใน ปูเชสฺสติ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ มยำๆ สุทธกัตต�ใน คมิสฺส�มๆ  
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ตตฺถๆ วิเสสนะของ ��เนๆ  
วิสย�ธ�ระใน คมิสฺส�ม,  ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน กริสฺสถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กึศัพท์ 
ปุจฉนัตถะ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�หำสุ ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๖๖. “ต�ต�  กินฺนุ  โข  อิมสฺมึ  โลเก  ทนฺธ�  พหู  อุท�หุ  ปณฺฑิต�ติ ฯ  

 (ส�ฺชโย)  “ต�ต�  กินฺนุ  โข  อิมสฺมึ  โลเก  ทนฺธ�  (ชน�)  พหู  (โหนฺติ)  อุท�หุ  ปณฺฑิต�  (ชน�  
พหู  โหนฺติ)”  อิติ  (อ�ห) ฯ

 (สญฺชโย) อ.ปริพ�ชกช่ือว่�สัญชัย  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “ตาตา ดูก่อนพ่อ ท.
(ชนา) อ.ชน ท.  ทนฺธา ผู้โง่  พห ูเป็นผู้ม�ก  อิมสฺมึ  โลเก ในโลกน้ี  (โหนฺติ) ย่อม
เป็น  กินฺนุ  โข หรือหนอแล  อุทาหุ หรือว่�  (ชนา) อ.ชน ท.  ปณฺฑิตา ผู้เป็นบัณฑิต  
(พหู) เป็นผู้ม�ก  (โหนฺติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้ี ฯ

 สัญชัยปริพ�ชกกล่�วว่� “ดูก่อนพ่อทั้งหล�ย พวกคนที่โง่มีจำ�นวนม�กในโลกน้ีหรือ
หนอแล หรือว่� พวกคนที่เป็นบัณฑิต มีจำ�นวนม�ก”

 ส�ฺชโย สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ต�ต� อ�ลปนะ  ทนฺธ� วิเสสนะ
ของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน โหนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กินฺนุ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์  
วจน�ลังก�ระ  อิมสฺมึ วิเสสนะของ โลเกๆ วิสย�ธ�ระใน พหูๆ วิกติกัตต�ใน โหนฺติ  
อุท�หุ ปุจฉนัตถะ  ปณฺฑิต� วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน โหนฺติๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  พหู วิกติกัตต�ใน โหนฺติ ฯ

 ...............................................................................................................................
๖๗. “ทนฺธ�  อ�จริย  พหู,  ปณฺฑิต�  น�ม  กติปย�เอว  โหนฺตีติ ฯ  

 (เต  เทฺว  สห�ยก�)  “ทนฺธ�  (ชน�)  อ�จริย  พหู  (โหนฺติ),  ปณฺฑิต�  น�ม  (ชน�)  กติปย�  เอว  
โหนฺตีติ  (อ�หำสุ) ฯ

 (สหายกา) อ.สห�ย ท.  (เทฺว) สอง  (เต) เหล่�น้ัน  (อาหํสุ) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  
“อาจริย ข้�แต่อ�จ�รย์  (ชนา) อ.ชน ท.  ทนฺธา ผู้โง่  พห ูเป็นผู้ม�ก  (โหนฺติ) ย่อม
เป็น,  (ชนา) อ.ชน ท.  ปณฺฑิตา  นาม ช่ือว่�ผู้เป็นบัณฑิต  กติปยา  เอว เป็นผู้มี
จำ�นวนเล็กน้อยน่ันเทียว  โหนฺติ ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้ี ฯ 

 สองสห�ยเหล่�น้ันกล่�วว่� “ข้�แต่อ�จ�รย์ พวกชนที่โง่ มีจำ�นวนม�ก, พวกชนที่ช่ือว่�
เป็นบัณฑิต มีจำ�นวนเล็กน้อยเท่�น้ัน”

 เต ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ สห�ยก�ๆ สุทธกัตต�ใน อ�หำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
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“อ�จริย อ�ลปนะ  ทนฺธ� วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน โหนฺติๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  พหู วิกติกัตต�ใน โหนฺติ,  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ ปณฺฑิต�ๆ  
วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน โหนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวศัพท์ อวธ�รณะ
เข้�กับ กติปย�ๆ วิกติกัตต�ใน โหนฺติ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�หำสุ ฯ    

 ...............................................................................................................................
๖๘. “เตนหิ  ต�ต�  ปณฺฑิต�  ปณฺฑิต�  สมณสฺส  โคตมสฺส  สนฺติกำ  คมิสฺสนฺติ,  ทนฺธ�  

ทนฺธ�  มม  สนฺติกำ  อ�คมิสฺสนฺติ,  คจฺฉถ  ตุมฺเห,  น�หำ  คมิสฺส�มีติ ฯ 

 (ส�ฺชโย)  “เตนหิ  ต�ต�  ปณฺฑิต�  ปณฺฑิต�  (ชน�)  สมณสฺส  โคตมสฺส  สนฺติกำ  คมิสฺสนฺติ,  
ทนฺธ�  ทนฺธ�  (ชน�)  มม  สนฺติกำ  อ�คมิสฺสนฺติ,  คจฺฉถ  ตุมฺเห,  น  อหำ  คมิสฺส�มีติ  (อ�ห) ฯ

 (สญฺชโย) อ.ปริพ�ชกช่ือว่�สัญชัย  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “ตาตา ดูก่อนพ่อ 
ทั้งหล�ย  เตนหิ ถ้�อย่�งน้ัน  (ชนา) อ.ชน ท.  ปณฺฑิตา  ปณฺฑิตา ผู้เป็นบัณฑิตๆ   
คมิสฺสนฺต ิ จักไป  สนฺติกํ สู่สำ�นัก  สมณสฺส ของพระสมณะ  โคตมสฺส ผู้โคดม,  
(ชนา) อ.ชน ท.  ทนฺธา  ทนฺธา ผู้โง่ๆ  อาคมิสฺสนฺติ จักม�  สนฺติกํ สู่สำ�นัก  มม ของ
เร�,  ตุมฺเห อ.ท่�น ท.  คจฺฉถ จงไป,  อหํ อ.เร�  น  คมิสฺสามิ จักไม่ไป”  อิติ ดังน้ี ฯ  

  สัญชัยปริพ�ชกกล่�วว่� “พ่อทั้งหล�ย ถ้�เช่นน้ัน พวกชนที่เป็นบัณฑิตๆ จักไปยัง
สำ�นักของพระสมณะโคดม, พวกชนที่โง่ๆ จักม�ยังสำ�นักของเร�, พวกท่�นจงไปเถิด, 
เร�จักไม่ไป” ดังน้ี 

 ส�ฺชโย สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ต�ต� อ�ลปนะ  เตนหิ อุยโยชนัตถะ   
ปณฺฑิต� สองบท วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน คมิสฺสนฺติๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  สมณสฺส ส�มีสัมพันธะใน สนฺติกำ  โคตมสฺส วิเสสนะของ สมณสฺส  สนฺติกำ  
สัมป�ปุณียกัมมะใน คมิสฺสนฺติ,  ทนฺธ� สองบท วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน  
อ�คมิสฺสนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มม ส�มีสัมพันธะใน สนฺติกำๆ สัมป�ปุณียกัมมะ
ใน อ�คมิสฺสนฺติ,  ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน คจฺฉถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก,  อหำ สุทธกัตต�
ใน คมิสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน คมิสฺส�ม”  อิติศัพท์ อ�ก�ระ 
ใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๖๙. เต  “ป�ฺ��ยิสฺสถ  ตุมฺเห  อ�จริย�ติ  ปกฺกมึสุ ฯ  

 เต  (เทฺว  สห�ยก�)  “ป�ฺ��ยิสฺสถ  ตุมฺเห  อ�จริย�ติ  (วตฺว�)  ปกฺกมึสุ ฯ

 (สหายกา) อ.สห�ย ท.  (เทฺว) สอง  เต เหล่�น้ัน  (วตฺวา) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “อาจริย 
ข้�แต่อ�จ�รย์  ตุมฺเห อ.ท่�น  ปญฺญายิสฺสถ จักปร�กฏ”  อิติ ดังน้ี  ปกฺกมึส ุหลีกไป
แล้ว ฯ   

 สองสห�ยเหล่�น้ันกล่�วว่� “ข้�แต่อ�จ�รย์ ท่�นจักปร�กฏ” ดังน้ีแล้ว ก็พ�กันหลีกไป

 เต ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ สห�ยก�ๆ สุทธกัตต�ใน ปกฺกมึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก      
“อ�จริย อ�ลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน ป�ฺ��ยิสฺสถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก”  อิติ
ศัพท์ อ�ก�ระใน วตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปกฺกมึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๗๐. เตสุ  คจฺฉนฺเตสุ,  ส�ฺชยสฺส  ปริส�  ภิชฺชิ ฯ  

 เตสุ  (ทฺวีสุ  สห�ยเกสุ)  คจฺฉนฺเตสุ,  ส�ฺชยสฺส  ปริส�  ภิชฺชิ ฯ

 (สหายเกสุ) คร้ันเม่ือสห�ย ท.  (ทฺวีสุ) สอง  เตสุ เหล่�น้ัน  คจฺฉนฺเตสุ ไปอยู่,  ปริสา 
อ.บริษัท  สญฺชยสฺส ของปริพ�ชกช่ือว่�สัญชัย  ภิชฺช ิแตกแล้ว ฯ

 เม่ือสองสห�ยเหล่�น้ันไปอยู่, บริษัทของสัญชัยปริพ�ชกก็แตก

 เตสุ ก็ดี  ทฺวีสุ ก็ดี วิเสสนะของ สห�ยเกสุๆ ลักขณะใน คจฺฉนฺเตสุๆ ลักขณกิริย�,   
ปริส� สุทธกัตต�ใน ภิชฺชิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ส�ฺชยสฺส ส�มีสัมพันธะใน ปริส� ฯ

 ...............................................................................................................................
๗๑. ตสฺมึ  ขเณ  อ�ร�โม  ตุจฺโฉ  อโหสิ ฯ  

 ตสฺมึ  ขเณ ในขณะน้ัน  อาราโม อ.อ�ร�ม  ตุจฺโฉ เป็นอ�ร�มว่�งเปล่�  อโหสิ ได้เป็น
แล้ว ฯ

 ในขณะน้ัน อ�ร�ม ได้เป็นอ�ร�มว่�งเปล่�

 ตสฺมึ วิเสสนะของ ขเณๆ ก�ลสัตตมีใน อโหสิ  อ�ร�โม สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  ตุจฺโฉ วิกติกัตต�ใน อโหสิ ฯ
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๗๒. โส  ตุจฺฉำ  อ�ร�มำ  ทิสฺว�  อุณฺหำ  โลหิตำ  ฉฑฺเฑสิ ฯ  

 โส  (ส�ฺชโย)  ตุจฺฉำ  อ�ร�มำ  ทิสฺว�  อุณฺหำ  โลหิตำ  ฉฑฺเฑสิ ฯ

 โส  (สญฺชโย) อ.ปริพ�ชกช่ือว่�สัญชัยน้ัน  ทิสฺวา เห็นแล้ว  อารามํ ซ่ึงอ�ร�ม  ตุจฺฉํ 
อันว่�งเปล่�  ฉฑฺเฑสิ สำ�รอกแล้ว  โลหิตํ ซ่ึงเลือด  อุณฺหํ อันร้อน ฯ

 สัญชัยปริพ�ชกน้ันเห็นอ�ร�มที่ว่�งเปล่� สำ�รอกเลือดร้อนๆ

 โส วิเสสนะของ ส�ฺชโยๆ สุทธกัตต�ใน ฉฑฺเฑสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก ตุจฺฉำ  
วิเสสนะของ อ�ร�มำๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ฉฑฺเฑสิ  อุณฺหำ  
วิเสสนะของ โลหิตำๆ อวุตตกัมมะใน ฉฑฺเฑสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๗๓. เตหิปิ  สทฺธึ  คจฺฉนฺเตสุ  ป�ฺจสุ  ปริพฺพ�ชกสเตสุ,  ส�ฺชยสฺส  ปริส�ย  อฑฺฒเตยฺย- 

สต�นิ  นิวตฺตึสุ ฯ  

 เตหิปิ  (ทฺวีหิ  สห�ยเกหิ)  สทฺธึ  คจฺฉนฺเตสุ  ป�ฺจสุ  ปริพฺพ�ชกสเตสุ,  ส�ฺชยสฺส  ปริส�ย   
อฑฺฒเตยฺยสต�นิ  นิวตฺตึสุ ฯ

 ปริพฺพาชกสเตสุ คร้ันเม่ือร้อยแห่งปริพ�ชก ท.  ปญฺจสุ ห้�  คจฺฉนฺเตสุ ไปอยู่  สทฺธึ 
กับ  (สหายเกหิ) ด้วยสห�ย ท.  (ทฺวีหิ) สอง  เตหิป ิแม้เหล่�น้ัน,  อฑฺฒเตยฺยสตานิ 
อ.ร้อยที่ส�มด้วยทั้งกึ่ง ท.  ปริสาย แห่งบริษัท  สญฺชยสฺส ของปริพ�ชกช่ือว่�สัญชัย  
นิวตฺตึส ุกลับแล้ว ฯ

 เม่ือปริพ�ชก ๕๐๐ คน กำ�ลังไปพร้อมกับสองสห�ยแม้เหล่�น้ัน, บริษัทของสัญชัย 
ปริพ�ชกจำ�นวน ๒๕๐ คน ก็พ�กันกลับไป

 ป�ฺจสุ วิเสสนะของ ปริพฺพ�ชกสเตสุๆ ลักขณะใน คจฺฉนฺเตสุๆ ลักขณกิิริย�  อปิศัพท์ 
อเปกขัตถะเข้�กับ เตหิๆ ก็ดี  ทฺวีหิ ก็ดี วิเสสนะของ สห�ยเกหิๆ สหัตถตติย�เข้�
กับ สทฺธึๆ กิริย�สมว�ยะใน คจฺฉนฺเตสุ,  อฑฺฒเตยฺยสต�นิ สุทธกัตต�ใน นิวตฺตึสุๆ  
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ส�ฺชยสฺส ส�มีสัมพันธะใน ปริส�ยๆ ส�มีสัมพันธะใน  
อฑฺฒเตยฺยสต�นิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๗๔. อตฺตโน  อนฺเตว�สิเกหิ  อฑฺฒเตยฺเยหิ  ปริพฺพ�ชกสเตหิ  สทฺธึ  เวฬุวนำ  อคมำสุ ฯ

 (เต  เทฺว  สห�ยก�)  อตฺตโน  อนฺเตว�สิเกหิ  อฑฺฒเตยฺเยหิ  ปริพฺพ�ชกสเตหิ  สทฺธึ  เวฬุวนำ   
อคมำสุ ฯ

 (สหายกา) อ.สห�ย ท.  (เทฺว) สอง  (เต) เหล่�น้ัน  อคมํสุ ได้ไปแล้ว  เวฬุวนํ  
สู่พระวิห�รช่ือว่�เวฬุวัน  สทฺธึ กับ  ปริพฺพาชกสเตหิ ด้วยร้อยแห่งปริพ�ชก ท.  
อฑฺฒเตยฺเยหิ ที่ส�มด้วยทั้งกึ่ง  อนฺเตวาสิเกหิ ผู้เป็นอันเตว�สิก  อตฺตโน ของตน ฯ

 สองสห�ยเหล่�น้ันได้พ�กันไปสู่พระเวฬุวันพร้อมกับปริพ�ชก ๒๕๐ คน ผู้เป็นอันเต-
ว�สิกของตน

 เต ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ สห�ยก�ๆ สุทธกัตต�ใน อคมำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก    
อตฺตโน ส�มีสัมพันธะใน อนฺเตว�สิเกหิๆ ก็ดี  อฑฺฒเตยฺเยหิ ก็ดี วิเสสนะของ ปริพฺพ�ชก- 
สเตหิๆ สหัตถตติย�เข้�กับ สทฺธึๆ กิริย�สมว�ยะใน อคมำสุ  เวฬุวนำ สัมป�ปุณียกัมมะ
ใน อคมำสุ ฯ

   ...............................................................................................................................
๗๕. สตฺถ�  จตุปริสมชฺเฌ  นิสินฺโน  ธมฺมำ  เทเสนฺโต  เต  ทูรโต ว  ทิสฺว�  ภิกฺขู  อ�มนฺเตสิ  

“เอเต  ภิกฺขเว  เทฺว  สห�ยก�  อ�คจฺฉนฺติ  โกลิโต  จ  อุปติสฺโส  จ,  เอตำ  เม  ส�วก-
ยุคำ  ภวิสฺสติ  อคฺคำ  ภทฺทยุคนฺติ ฯ 

  สตฺถ�  จตุปริสมชฺเฌ  นิสินฺโน  ธมฺมำ  เทเสนฺโต  เต  (เทฺว  สห�ยเก) ทูรโต ว  ทิสฺว�  ภิกฺขู   
อ�มนฺเตสิ  “เอเต  ภิกฺขเว  เทฺว  สห�ยก�  อ�คจฺฉนฺติ  โกลิโต  จ  อุปติสฺโส  จ,  เอตำ  (สห�ยกยุคำ)  
เม  ส�วกยุคำ  ภวิสฺสติ  อคฺคำ  ภทฺทยุคนฺติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศ�สด�  นิสินฺโน ประทับน่ังแล้ว  จตุปริสมชฺเฌ ในท่�มกล�งแห่งบริษัท
สี่  เทเสนฺโต ทรงแสดงอยู่  ธมฺม ํ ซ่ึงธรรม  ทิสฺวา ทอดพระเนตรแล้ว  เต  (เทฺว  
สหายเก) ซ่ึงสห�ย ท. สอง เหล่�น้ัน  ทูรโตว แต่ที่ไกลเทียว  อามนฺเตสิ ตรัสเรียก
แล้ว  ภิกฺขู ซ่ึงภิกษุ ท.  อิติ ว่�  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  สหายกา อ.สห�ย ท.  เทฺว 
สอง  เอเต เหล่�น่ัน  โกลิโต  จ คือ อ.โกลิตะด้วย  อุปติสฺโส  จ คือ อ.อุปติสสะด้วย  
อาคจฺฉนฺติ ย่อมม�,  เอตํ  (สหายกยุคํ) อ.คู่แห่งสห�ยน่ัน  สาวกยุคํ เป็นคู่แห่งส�วก  
อคฺคํ เป็นคู่อันเลิศ  ภทฺทยุคํ เป็นคู่อันเจริญ  เม ของเร�  ภวิสฺสต ิ จักเป็น”  อิติ  
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ดังน้ี ฯ

 พระศ�สด�ประทับน่ังในท่�มกล�งบริษัท ๔ กำ�ลังทรงแสดงธรรม ทอดพระเนตรสอง
สห�ยเหล่�น้ันแต่ที่ไกลทีเดียว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหล�ยว่� “ดูก่อนภิกษุทั้งหล�ย สอง
สห�ยเหล่�น้ัน คือ โกลิตะ และอุปติสสะ กำ�ลังม�, คู่แห่งสห�ยน่ัน เป็นคู่ส�วก เป็นผู้
เลิศ เป็นคู่อันเจริญของเร�” 

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อ�มนฺเตสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  จตุปริสมชฺเฌ วิสย�ธ�ระใน 
นิสินฺโนๆ วิเสสนะของ สตฺถ�  ธมฺมำ อวุตตกัมมะใน เทเสนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ  
สตฺถ�  เต ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ สห�ยเกๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺว�  เอวศัพท์  
อวธ�รณะเข้�กับ ทูรโตๆ อป�ท�นใน ทิสฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�มนฺเตสิ  ภิกฺขู  
อวุตตกัมมะใน อ�มนฺเตสิ  “ภิกฺขเว อ�ลปนะ  เอเต ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ  
สห�ยก�ๆ สุทธกัตต�ใน อ�คจฺฉนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  โกลิโต ก็ดี  อุปติสฺโส  
ก็ดี วิเสสล�ภีของ เทฺว  สห�ยก�  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ โกลิโต และ  
อุปติสฺโส,  เอตำ วิเสสนะของ สห�ยกยุคำๆ สุทธกัตต�ใน ภวิสฺสติๆ อ�ขย�ตบท-
กัตตุว�จก  เม ส�มีสัมพันธะใน ส�วกยุคำ  อคฺคำ และ ภทฺทยุคำ  ส�วกยุคำ ก็ดี  อคฺคำ ก็ดี  
ภทฺทยุคำ ก็ดี วิกติกัตต�ใน ภวิสฺสติ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�มนฺเตสิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๖. เต  สตฺถ�รำ  วนฺทิตฺว�  เอกมนฺตำ  นิสีทึสุ ฯ  

 เต  (เทฺว  สห�ยก�)  สตฺถ�รำ  วนฺทิตฺว�  เอกมนฺตำ  นิสีทึสุ ฯ

 (สหายกา) อ.สห�ย ท.  (เทฺว) สอง  เต เหล่�น้ัน  วนฺทิตฺวา ถว�ยบังคมแล้ว  สตฺถารํ 
ซ่ึงพระศ�สด�  นิสีทึสุ น่ังแล้ว  เอกมนฺตํ ณ ที่สมควรส่วนข้�งหน่ึง ฯ

 สองสห�ยเหล่�น้ันถว�ยบังคมพระศ�สด� แล้วน่ัง ณ ที่สมควร

 เต ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ สห�ยก�ๆ สุทธกัตต�ใน นิสีทึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก    
สตฺถ�รำ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิสีทึีสุ  เอกมนฺตำ อ�ธ�ระใน  
นิสีทึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๗๗. เต  ภควนฺตำ  เอตทโวจุำ  “ลเภยฺย�ม  มยำ  ภนฺเต  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชฺชำ,  ลเภยฺย�ม  
อุปสมฺปทนฺติ ฯ  

 เต  (เทฺว  สห�ยก�)  ภควนฺตำ  เอตำ  (วจนำ)  อโวจุำ  “ลเภยฺย�ม  มยำ  ภนฺเต  ภควโต  สนฺติเก  
ปพฺพชฺชำ,  (มยำ)  ลเภยฺย�ม  อุปสมฺปทนฺติ ฯ

 (สหายกา) อ.สห�ย ท.  (เทฺว) สอง  เต เหล่�น้ัน  อโวจํุ ได้กร�บทูลแล้ว  เอตํ  (วจนํ) 
ซ่ึงคำ�น่ัน  ภควนฺตํ กะพระผู้มีพระภ�ค  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ  มย ํ
อ.ข้�พระองค์ ท.  ลเภยฺยาม พึงได้  ปพฺพชฺช ํซ่ึงก�รบวช  สนฺติเก ในสำ�นัก  ภควโต 
ของพระผู้มีพระภ�ค,  (มยํ) อ.ข้�พระองค์ ท.  ลเภยฺยาม พึงได้  อุปสมฺปทํ ซ่ึงก�ร
อุปสมบท”  อิติ ดังน้ี ฯ

 สองสห�ยเหล่�น้ันได้กร�บทูลคำ�น่ันกับพระผู้มีพระภ�คเจ้�ว่� “ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ 
พวกข้�พระองค์พึงได้ก�รบรรพช� พึงได้ก�รอุปสมบท ในสำ�นักของพระผู้มีพระภ�ค”

 เต ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ สห�ยก�ๆ สุทธกัตต�ใน อโวจุำๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
ภควนฺตำ อกถิตกัมมะใน อโวจุำ  เอตำ วิเสสนะของ วจนำๆ อวุตตกัมมะใน อโวจุำ  “ภนฺเต 
อ�ลปนะ  มยำ สุทธกัตต�ใน ลเภยฺย�มๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ภควโต ส�มีสัมพันธะ 
ใน สนฺติเกๆ วิสย�ธ�ระใน ลเภยฺย�ม  ปพฺพชฺชำ อวุตตกัมมะใน ลเภยฺย�ม,  มยำ  
สุทธกัตต�ใน ลเภยฺย�มๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อุปสมฺปทำ อวุตตกัมมะใน  
ลเภยฺย�ม”  อิติศัพท์ สรูปะใน เอตำ  วจนำ ฯ

 ...............................................................................................................................
๗๘. “เอถ  ภิกฺขโวติ  ภคว�  อโวจ,  “สฺว�กฺข�โต  ธมฺโม,  จรถ  พฺรหฺมจริยำ  สมฺม�  ทุกฺขสฺส  

อนฺตกิริย�ย�ติ ฯ  

 “(ตุมฺเห)  เอถ  ภิกฺขโว  (หุตฺว�)”  อิติ  ภคว�  อโวจ,  “(มย�)  สฺว�กฺข�โต  ธมฺโม,  (ตุมฺเห)  จรถ  
พฺรหฺมจริยำ  สมฺม�  ทุกฺขสฺส  อนฺตกิริย�ย�ติ  (อ�ห) ฯ

 ภควา อ.พระผู้มีพระภ�ค  อโวจ ได้ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “(ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  ภิกฺขโว เป็น
ภิกษุ  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  เอถ จงม�เถิด”  อิติ ดังน้ี  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “ธมฺโม  
อ.ธรรม  (มยา) อันเร�  สฺวากฺขาโต ตรัสไว้ดีแล้ว,  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  จรถ จง
ประพฤติ  พฺรหฺมจริยํ ซ่ึงพรหมจรรย์  อนฺตกิริยาย เพ่ืออันกระทำ�ซ่ึงที่สุด  ทุกฺขสฺส 
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แห่งทุกข์  สมฺมา โดยชอบ”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระผู้มีพระภ�คได้ตรัสว่� “พวกเธอจงเป็นภิกษุม�เถิด” ดังน้ี ตรัสว่� “ธรรมอันเร� 
กล่�วไว้ดีแล้ว, พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือทำ�ที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด” 
ดังน้ี

 ภคว� สุทธกัตต�ใน อโวจ และ อ�ห  อโวจ ก็ดี  อ�ห ก็ดี อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก   
“ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน เอถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ภิกฺขโว วิกติกัตต�ใน หุตฺว�ๆ 
สม�นก�ลกิริย�ใน เอถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อโวจ  “ธมฺโม วุตตกัมมะใน สฺว�กฺข�โตๆ  
กิตบทกัมมว�จก  มย� อนภิหิตกัตต�ใน สฺว�กฺข�โต,  ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน จรถๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  พฺรหฺมจริยำ อวุตตกัมมะใน จรถ  สมฺม� กิริย�วิเสสนะใน จรถ  
ทุกฺขสฺส ส�มีสัมพันธะใน อนฺตกิริย�ยๆ สัมปท�นใน จรถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๗๙. สพฺเพปิ  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธร�  วสฺสสติกตฺเถร�  วิย  อเหสุำ ฯ  

 สพฺเพปิ  (ชน�)  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธร�  วสฺสสติกตฺเถร�  วิย  อเหสุำ ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  สพฺเพป ิแม้ทั้งปวง  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา เป็นผู้ทรงไว้ซ่ึงบ�ตรและ
จีวรอันสำ�เร็จแล้วด้วยฤทธ์ิ  วสฺสสติกตฺเถรา  วิย เป็นร�วกะว่�พระเถระผู้มีร้อยแห่ง
ก�ลฝน  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ

 พวกชนแม้ทั้งหมด เป็นผู้ทรงบ�ตรและจีวรที่สำ�เร็จด้วยฤทธ์ิ ได้เป็นเหมือนกับพระ
เถระผู้มีพรรษ� ๑๐๐ พรรษ�

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ สพฺเพๆ วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน อเหสุำๆ  
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธร� วิกติกัตต�ใน อเหสุำ  วสฺสสติกตฺเถร� 
อุปม�วิกติกัตต�ใน อเหสุำ  วิยศัพท์ อุปม�โชตกะเข้�กับ วสฺสสติกตฺเถร� ฯ

 ...............................................................................................................................
๘๐. อถ  เนสำ  ปริส�ย  จริย�วเสน  สตฺถ�  ธมฺมเทสนำ  วฑฺเฒสิ ฯ 

  อถ  เนสำ  (ทฺวินฺนำ  สห�ยก�นำ)  ปริส�ย  จริย�วเสน  สตฺถ�  ธมฺมเทสนำ  วฑฺเฒสิ ฯ

 อถ คร้ังน้ัน  สตฺถา อ.พระศ�สด�  ธมฺมเทสนํ ทรงยังพระธรรมเทศน�  วฑฺเฒสิ  
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ให้เจริญแล้ว  จริยาวเสน ด้วยส�ม�รถแห่งคว�มประพฤติ  ปริสาย แห่งบริษัท  เนสํ  
(ทฺวินฺนํ  สหายกานํ) ของสห�ย ท. สอง เหล่�น้ัน ฯ

 ทีน้ัน พระศ�สด� ทรงทำ�พระธรรมเทศน�ให้เจริญ ด้วยส�ม�รถแห่งคว�มประพฤติ
แห่งบริษัทของสองสห�ยเหล่�น้ัน

 อถ ก�ลสัตตมี  สตฺถ� เหตุกัตต�ใน วฑฺเฒสิๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  เนสำ ก็ดี   
ทฺวินฺนำ ก็ดี วิเสสนะของ สห�ยก�นำๆ ส�มีสัมพันธะใน ปริส�ยๆ ส�มีสัมพันธะใน  
จริย�วเสนๆ ตติย�วิเสสนะใน วฑฺเฒสิ  ธมฺมเทสนำ ก�ริตกัมมะใน วฑฺเฒสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๘๑. �เปตฺว�  เทฺว  อคฺคส�วเก  อวเสส�  อรหตฺตำ  ป�ปุณึสุ ฯ 

  �เปตฺว�  เทฺว  อคฺคส�วเก  อวเสส�  (ปริพฺพ�ชก�)  อรหตฺตำ  ป�ปุณึสุ ฯ

 (ปริพฺพาชกา) อ.ปริพ�ชก ท.  อวเสสา ผู้เหลือลง  เปตฺวา เว้น  อคฺคสาวเก ซ่ึง
พระอัครส�วก ท.  เทฺว สอง  ปาปุณึส ุ บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซ่ึงคว�มเป็นแห่งพระ
อรหันต์ ฯ

 ปริพ�ชกทั้งหล�ยที่เหลือเว้นพระอัครส�วก ๒ รูป ต่�งบรรลุพระอรหัต

 อวเสส� วิเสสนะของ ปริพฺพ�ชก�ๆ สุทธกัตต�ใน ป�ปุณึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
�เปตฺว� วิเสสนะของ อวเสส�  ปริพฺพ�ชก�  เทฺว วิเสสนะของ อคฺคส�วเกๆ อวุตตกัมมะ 
ใน �เปตฺว�  อรหตฺตำ สัมป�ปุณียกัมมะใน ป�ปุณึสุ ฯ  

 ...............................................................................................................................
๘๒. อคฺคส�วก�นำ  ปน  อุปริมคฺคกิจฺจำ  น  นิฏฺ��สิ ฯ  

 ปน ก็  อุปริมคฺคกิจฺจํ อ.กิจแห่งมรรคในเบ้ืองบน  อคฺคสาวกานํ ของพระอัครส�วก 
ท.   น  นิฏฺาสิ ไม่สำ�เร็จแล้ว ฯ

 ก็ กิจแห่งมรรคในเบ้ืองบนของพระอัครส�วกทั้งหล�ย ยังไม่สำ�เร็จ

 ปนศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  อุปริมคฺคกิจฺจำ สุทธกัตต�ใน นิฏฺ��สิๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  อคฺคส�วก�นำ ส�มีสัมพันธะใน อุปริมคฺคกิจฺจำ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน นิฏฺ��สิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๘๓. กึก�รณ� ?  

 (ปุจฺฉ�)  “กึก�รณ�  (อคฺคส�วก�นำ  อุปริมคฺคกิจฺจำ  น  นิฏฺ��สิ”  อิติ) ?

 (ปุจฺฉา) อ.อันถ�ม  (อิติ) ว่�  “(อุปริมคฺคกิจฺจํ) อ.กิจแห่งมรรคในเบ้ืองบน  (น   
นิฏฺาสิ) ไม่สำ�เร็จแล้ว  (อคฺคสาวกานํ) แก่พระอัครส�วก ท.  กึการณา เพร�ะเหตุ
อะไร”  (อิติ) ดังน้ี ฯ

 ถ�มว่� “เพร�ะเหตุอะไร”

 อุปริมคฺคกิจฺจำ สุทธกัตต�ใน นิฏฺ��สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กึก�รณ� เหตุใน  
นิฏฺ��สิ  อคฺคส�วก�นำ สัมปท�นใน นิฏฺ��สิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน นิฏฺ��สิ”  อิติศัพท์  
สรูปะใน ปุจฺฉ�ๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
๘๔. ส�วกป�รมี��ณสฺส  มหนฺตต�ย ฯ  

 (วิสฺสชฺชนำ)  “ส�วกป�รมี��ณสฺส  มหนฺตต�ย  (อคฺคส�วก�นำ  อุปริมคฺคกิจฺจำ  น  นิฏฺ��สิ”  อิติ) ฯ

 (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (อิติ) ว่�  “(อุปริมคฺคกิจฺจํ) อ.กิจแห่งมรรคในเบ้ืองบน  (น   
นิฏฺาสิ) ไม่สำ�เร็จแล้ว  (อคฺคสาวกานํ) แก่พระอัครส�วก ท.  สาวกปารมีญาณสฺส   
มหนฺตตาย เพร�ะคว�มที่ แห่งส�วกบ�รมีญ�ณ เป็นสภ�พใหญ่”  (อิติ) ดังน้ี ฯ

 แก้ว่� “เพร�ะส�วกบ�รมีญ�ณเป็นสภ�พใหญ่”

 “อุปริมคฺคกิจฺจำ สุทธกัตต�ใน นิฏฺ��สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ส�วกป�รมี��ณสฺส  
ภ�ว�ทิสัมพันธะใน มหนฺตต�ยๆ เหตุใน นิฏฺ��สิ  อคฺคส�วก�นำ สัมปท�นใน นิฏฺ��สิ  
นศัพท์ ปฏิเสธะใน นิฏฺ��สิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วิสฺสชฺชนำๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๘๕. อถ�ยสฺม�  มห�โมคฺคลฺล�โน  ปพฺพชิตทิวสโต  สตฺตเม  ทิวเส  มคธรฏฺเ�  กลฺลว�ล- 

ค�มกำ  อุปนิสฺส�ย  วิหรนฺโต,  ถีนมิทฺเธ  โอกฺกมนฺเต,  สตฺถ�ร�  สำเวชิโต  ถีนมิทฺธำ   
วิโนเทตฺว�  ตถ�คเตน  ทินฺนำ  ธ�ตุกมฺมฏฺ��นำ  สุณนฺโต ว  อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจำ   
นิฏฺ��เปตฺว�  ส�วกป�รมี��ณสฺส  มตฺถกำ  ปตฺโต ฯ  
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 อถ  อ�ยสฺม�  มห�โมคฺคลฺล�โน  ปพฺพชิตทิวสโต  สตฺตเม  ทิวเส  มคธรฏฺเ�  กลฺลว�ลค�มกำ   
อุปนิสฺส�ย  วิหรนฺโต,  ถีนมิทฺเธ  โอกฺกมนฺเต,  สตฺถ�ร�  สำเวชิโต  ถีนมิทฺธำ  วิโนเทตฺว�  ตถ�คเตน   
ทินฺนำ  ธ�ตุกมฺมฏฺ��นำ  สุณนฺโต ว  อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจำ  นิฏฺ��เปตฺว�  ส�วกป�รมี��ณสฺส  มตฺถกำ  
ปตฺโต ฯ

 อถ คร้ังน้ัน  มหาโมคฺคลฺลาโน อ.พระมห�โมคคัลล�นะ  อายสฺมา ผู้มีอ�ยุ  อุปนิสฺสาย  
เข้�ไปอ�ศัยแล้ว  กลฺลวาลคามกํ ซ่ึงหมู่บ้�นช่ือว่�กัลลว�ละ  มคธรฏฺเ ในแคว้น
มคธ  ทิวเส ในวัน  สตฺตเม ที่เจ็ด  ปพฺพชิตทิวสโต แต่วันเป็นที่บวชแล้ว  วิหรนฺโต 
อยู่อยู่,  ถีนมิทฺเธ คร้ันเม่ือถีนะและมิทธะ  โอกฺกมนฺเต ก้�วลงอยู่,  สตฺถารา  สํเวชิโต  
ผู้อันพระศ�สด� ทรงให้สังเวชแล้ว  วิโนเทตฺวา บรรเท�แล้ว  ถีนมทิทฺธํ ซ่ึงถีนะและ
มิทธะ  สุณนฺโต ว ฟังอยู่เทียว  ธาตุกมฺมฏฺานํ ซ่ึงธ�ตุกัมมัฏฐ�น  ตถาคเตน  ทินฺนํ  
อัน- อันพระตถ�คต -ประท�นแล้ว  อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจํ ยังกิจแห่งหมวดส�มแห่ง
มรรคในเบ้ืองบน  นิฏฺาเปตฺวา ให้สำ�เร็จแล้ว  ปตฺโต ถึงแล้ว  มตฺถกํ ซ่ึงที่สุด  สาวก-
ปารมีญาณสฺส แห่งส�วกบ�รมีญ�ณ ฯ

 ทีน้ัน ท่�นพระมห�โมคคัลล�นะเข้�ไปอ�ศัยหมู่บ้�นช่ือว่�กัลลว�ละอยู่ในแคว้นมคธ 
ในวันที่ ๗ แต่วันที่บวช, เม่ือถีนะและมิทธะก้�วลงอยู่, ถูกพระศ�สด�ทำ�ให้สังเวช 
บรรเท�ถีนะและมิทธะ ฟังธ�ตุกัมมัฏฐ�นที่พระตถ�คตทรงประท�นน่ันแหละ ทำ�กิจ
แห่งมรรค ๓ ในเบ้ืองบนให้สำ�เร็จแล้ว ก็บรรลุถึงที่สุดแห่งส�วกบ�รมีญ�ณ

 อถ ก�ลสัตตมี  อ�ยสฺม� วิเสสนะของ มห�โมคฺคลฺล�โนๆ สุทธกัตต�ใน ปตฺโตๆ กิตบท- 
กัตตุว�จก  ปพฺพชิตทิวสโต อป�ท�นใน สตฺตเม  ทิวเส  สตฺตเม วิเสสนะของ ทิวเสๆ 
ก�ลสัตตมีใน อุปนิสฺส�ย  มคธรฏฺเ� วิสย�ธ�ระใน กลฺลว�ลค�มกำๆ อวุตตกัมมะใน  
อุปนิสฺส�ยๆ สม�นก�ลกิริย�ใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ มห�โมคฺคลฺล�โน,   
ถีนมิทฺเธ ลักขณะใน โอกฺกมนฺเตๆ ลักขณกิริย�,  สตฺถ�ร� อนภิหิตกัตต�ใน สำเวชิโตๆ  
วิเสสนะของ มห�โมคฺคลฺล�โน  ถีนมิทฺธำ อวุตตกัมมะใน วิโนเทตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย� 
ใน สุณนฺโต  ตถ�คเตน อนภิหิตกัตต�ใน ทินฺนำๆ วิเสสนะของ ธ�ตุกมฺมฏฺ��นำๆ  
อวุตตกัมมะใน สุณนฺโต  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ สุณนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ 
มห�โมคฺคลฺล�โน  อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจำ ก�ริตกัมมะใน นิฏฺ��เปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน 
ปตฺโต  ส�วกป�รมี��ณสฺส ส�มีสัมพันธะใน มตฺถกำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน ปตฺโต ฯ    
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๘๖. ส�รีปุตฺตตฺเถโรปิ  ปพฺพชิตทิวสโต  อฑฺฒม�สำ  อติกฺกมิตฺว�  สตฺถ�ร�  สทฺธึ  ตเมว   
ร�ชคหำ  อุปนิสฺส�ย  สูกรข�ตเลเณ  วิหรนฺโต,  อตฺตโน  ภ�คิเนยฺยสฺส  ทีฆนข- 
ปริพฺพ�ชกสฺส  เวทน�ปริคฺคหสุตฺตนฺเต  เทสิยม�เน,  สุตฺต�นุส�เรน  ��ณำ  เปเสตฺว�  
ปรสฺส  วฑฺฒิตำ  ภตฺตำ  ภุ�ฺชนฺโต  วิย  ส�วกป�รมี��ณสฺส  มตฺถกำ  ปตฺโต ฯ  

 ส�รีปุตฺตตฺเถโรปิ  ปพฺพชิตทิวสโต  อฑฺฒม�สำ  อติกฺกมิตฺว�  สตฺถ�ร�  สทฺธึ  ตำ  เอว  ร�ชคหำ   
อุปนิสฺส�ย  สูกรข�ตเลเณ  วิหรนฺโต,  (สตฺถ�ร�)  อตฺตโน  ภ�คิเนยฺยสฺส  ทีฆนขปริพฺพ�ชกสฺส  
เวทน�ปริคฺคหสุตฺตนฺเต  เทสิยม�เน,  สุตฺต�นุส�เรน  ��ณำ  เปเสตฺว�  (ปุคฺคโล  ปุคฺคเลน)  ปรสฺส  
(ปุคฺคลสฺส)  วฑฺฒิตำ  ภตฺตำ  ภุ�ฺชนฺโต  วิย  ส�วกป�รมี��ณสฺส  มตฺถกำ  ปตฺโต ฯ

 สารีปุตฺตตฺเถโรปิ แม้ อ.พระส�รีบุตรผู้เถระ  อติกฺกมิตฺวา ก้�วล่วงแล้ว  อฑฺฒมาสํ 
ซ่ึงกึ่งแห่งเดือน  ปพฺพชิตทิวสโต แต่วันเป็นที่บวชแล้ว  อุปนิสฺสาย เข้�ไปอ�ศัยแล้ว  
ตํ  เอว  ราชคหํ ซ่ึงเมืองร�ชคฤห์น้ันน่ันเทียว  สทฺธึ กับ  สตฺถารา ด้วยพระศ�สด�   
วิหรนฺโต อยู่อยู่  สูกรขาตเลเณ ในถำ้�ช่ือว่�สุกรข�ต�,  เวทนาปริคฺคหสุตฺตนฺเต คร้ัน
เม่ือเวทน�ปริคคหสูตร  (สตฺถารา) อันพระศ�สด�  เทสิยมาเน ทรงแสดงอยู่  ทีฆ-
นขปริพฺพาชกสฺส แก่ปริพ�ชกช่ือว่�ทีฆนขะ  ภาคิเนยฺยสฺส ผู้เป็นหล�น  อตฺตโน  
ของตน,  เปเสตฺวา ส่งไปแล้ว  ญาณํ ซ่ึงญ�ณ  สุตฺตานุสาเรน ต�มแนวแห่งพระ
สูตร  (ปุคฺคโล)  วิย ร�วกะ อ.บุคคล  ภุญฺชนฺโต บริโภคอยู่  ภตฺต ํซ่ึงภัตร  (ปุคฺคเลน)  
ปรสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  วฑฺฒิตํ อัน- อันบุคคล คดแล้ว เพ่ือบุคคลอื่น  ปตฺโต ถึงแล้ว   
มตฺถกํ ซ่ึงที่สุด  สาวกปารมีญาณสฺส แห่งส�วกบ�รมีญ�ณ ฯ

 แม้พระส�รีบุตรเถระผ่�นไปคร่ึงเดือนแต่วันเป็นที่บวช เข้�ไปอ�ศัยเมืองร�ชคฤห์น้ัน
น่ันเองกับพระศ�สด�อยู่ในถำ้�สุกรข�ต�, เม่ือพระศ�สด�ทรงแสดงเวทน�ปริคคหสูตร
แก่ทีฆนขปริพ�ชกผู้เป็นหล�นของตน, ก็ส่งญ�ณต�มแนวพระสูตร เหมือนบุคคลผู้
บริโภคภัตรที่เข�คดไว้เพ่ือบุคคลอื่น บรรลุถึงที่สุดแห่งส�วกบ�รมีญ�ณ

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ ส�รีปุตฺตตฺเถโรๆ สุทธกัตต�ใน ปตฺโตๆ กิตบทกัตตุว�จก  
ปพฺพชิตทิวสโต อป�ท�นใน อฑฺฒม�สำๆ อวุตตกัมมะใน อติกฺกมิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย� 
ใน อุปนิสฺส�ย  สตฺถ�ร� สหัตถตติย�เข้�กับ สทฺธึๆ กิริย�สมว�ยะใน อุปนิสฺส�ย   
เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ตำๆ วิเสสนะของ ร�ชคหำๆ อวุตตกัมมะใน อุปนิสฺส�ยๆ 
สม�นก�ลกิริย�ใน วิหรนฺโต  สูกรข�ตเลเณ วิสย�ธ�ระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�
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ของ ส�รีปุตฺตตฺเถโร,  สตฺถ�ร� อนภิหิตกัตต�ใน เทสิยม�เน  อตฺตโน ส�มีสัมพันธะใน 
ภ�คิเนยฺยสฺสๆ วิเสสนะของ ทีฆนขปริพฺพ�ชกสฺสๆ สัมปท�นใน เทสิยม�เน  เวทน�-
ปริคฺคหสุตฺตนฺเต ลักขณะใน เทสิยม�เนๆ ลักขณกิริย�,  สุตฺต�นุส�เรน ตติย�วิเสสนะ 
ใน เปเสตฺว�  ��ณำ อวุตตกัมมะใน เปเสตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปตฺโต  ปุคฺคโล  
อุปม�ลิงคัตถะ  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตต�ใน วฑฺฒิตำ  ปรสฺส วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ 
สัมปท�นใน วฑฺฒิตำๆ วิเสสนะของ ภตฺตำๆ อวุตตกัมมะใน ภุ�ฺชนฺโตๆ วิเสสนะของ 
ปุคฺคโล  วิยศัพท์ อุปม�โชตกะเข้�กับ ปรสฺส  วฑฺฒิตำ  ภตฺตำ  ภุ�ฺชนฺโต,  ส�วกป�รมี-
��ณสฺส ส�มีสัมพันธะใน มตฺถกำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน ปตฺโต ฯ        

 ...............................................................................................................................
๘๗. “นนุ  จ�ยสฺม�  มห�ป�ฺโ�,  อถ  กสฺม�  มห�โมคฺคลฺล�นโต  จิรตเรน  ส�วกป�รมี-

��ณำ  ป�ปุณีติ ฯ  

 (ปุจฺฉ�)  “นนุ  จ  อ�ยสฺม�  (ส�รีปุตฺโต)  มห�ป�ฺโ�  (โหติ),  อถ  (ภ�เว  สนฺเต),  (ส�รีปุตฺโต)  
กสฺม�  มห�โมคฺคลฺล�นโต  จิรตเรน  (ก�เลน)  ส�วกป�รมี��ณำ  ป�ปุณีติ ฯ

 (ปุจฺฉา) อ.อันถ�ม  อิติ ว่�  “จ ก็  (สารีปุตฺโต) อ.พระส�รีบุตร  อายสฺมา ผู้มีอ�ยุ   
มหาปญฺโญ เป็นผู้มีปัญญ�ม�ก  (โหติ) ย่อมเป็น  นนุ มิใช่หรือ,  อถ  (ภาเว) คร้ัน
เม่ือคว�มเป็นอย่�งน้ัน  (สนฺเต) มีอยู่,  (สารีปุตฺโต) อ.พระส�รีบุตร  ปาปุณิ ถึงแล้ว  
สาวกปารมีญาณํ ซ่ึงส�วกบ�รมีญ�ณ  (กาเลน) โดยก�ล  จิรตเรน อันน�นกว่�  
มหาโมคฺคลฺลานโต กว่�พระมห�โมคคัลล�นะ  กสฺมา เพร�ะเหตุอะไร”  อิติ ดังน้ี ฯ

 ถ�มว่� “ก็พระส�รีบุตรผู้มีอ�ยุ เป็นผู้มีปัญญ�ม�กมิใช่หรือ, เม่ือเป็นเช่นน้ัน เพร�ะ
เหตุอะไร พระส�รีบุตรจึงบรรลุส�วกบ�รมีญ�ณช้�กว่�พระมห�โมคคัลล�นะ”

 “จศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  อ�ยสฺม� วิเสสนะของ ส�รีปุตฺโตๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นนุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  มห�ป�ฺโ� วิกติกัตต�ใน โหติ,  อถ  
วิเสสนะของ ภ�เวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริย�,  ส�รีปุตฺโต สุทธกัตต�ใน  
ป�ปุณิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กสฺม�ๆ เหตุใน ป�ปุณิ  มห�โมคฺคลฺล�นโต อป�ท�น
ใน จิรตเรนๆ วิเสสนะของ ก�เลนๆ ตติย�วิเสสนะใน ป�ปุณิ  ส�วกป�รมี��ณำ  
สัมป�ปุณียกัมมะใน ป�ปุณิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ปุจฺฉ�ๆ ลิงคัตถะ ฯ         

 ...............................................................................................................................
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๘๘. ปริกมฺมมหนฺตต�ย ฯ  

 (วิสฺสชฺชนำ)  “(อตฺตโน)  ปริกมฺมมหนฺตต�ย  (ส�รีปุตฺโต)  มห�โมคฺคลฺล�นโต  จิรตเรน  (ก�เลน)  
ส�วกป�รมี��ณำ  ป�ปุณีติ ฯ

 (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  อิติ ว่�  “(สารีปุตฺโต) อ.พระส�รีบุตร  ปาปุณิ ถึงแล้ว   
สาวกปารมีญาณํ ซ่ึงส�วกบ�รมีญ�ณ  (กาเลน) โดยก�ล  จิรตเรน อันน�นกว่�   
มหาโมคฺคลฺลานโต กว่�พระมห�โมคคัลล�นะ  (อตฺตโน)  ปริกมฺมมหนฺตตาย 
เพร�ะคว�มที่ แห่งตน เป็นผู้มีบริกรรมอันใหญ่”  อิติ ดังน้ี ฯ

 แก้ว่� “เพร�ะมีบริกรรมใหญ่”

 “ส�รีปุตฺโต สุทธกัตต�ใน ป�ปุณิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อตฺตโน ภ�ว�ทิสัมพันธะ
ใน ปริกมฺมมหนฺตต�ยๆ เหตุใน ป�ปุณิ  มห�โมคฺคลฺล�นโต อป�ท�นใน จิรตเรนๆ  
วิเสสนะของ ก�เลนๆ ตติย�วิเสสนะใน ป�ปุณิ  ส�วกป�รมี��ณำ สัมป�ปุณียกัมมะใน 
ป�ปุณิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วิสฺสชฺชนำๆ ลิงคัตถะ ฯ

   ...............................................................................................................................
๘๙. ยถ�  หิ  ทุคฺคตมนุสฺส�  กตฺถจิ  คนฺตุก�ม�  ขิปฺปเมว  นิกฺขมนฺติ,  ร�ชูนำ  ปน  หตฺถิ- 

ว�หนกปฺปน�ทึ  มหนฺตำ  ปริกมฺมำ  ลทฺธุำ  วฏฺฏติ,  เอวำ  สมฺปทมิทำ  เวทิตพฺพำ ฯ

 ยถ�  หิ  ทุคฺคตมนุสฺส�  กตฺถจิ  (��เน)  คนฺตุก�ม�  (หุตฺว�)  ขิปฺปํ  เอว  นิกฺขมนฺติ,  ร�ชูนำ  ปน  
หตฺถิว�หนกปฺปน�ทึ  มหนฺตำ  ปริกมฺมำ  ลทฺธุำ  วฏฺฏติ,  เอวำ  (ปณฺฑิเตน)  สมฺปทำ  อิทำ  เวทิตพฺพำ ฯ

 ห ิ เหมือนอย่�งว่�  ทุคฺคตมนุสฺสา อ.มนุษย์ผู้ถึงแล้วซ่ึงย�ก ท.  คนฺตุกามา เป็นผู้
ใคร่เพ่ืออันไป  กตฺถจิ  (าเน) ในที่ไหนๆ  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  นิกฺขมนฺติ ย่อมออก
ไป  ขิปฺปํ  เอว พลันน่ันเทียว,  ปน แต่ว่�  ราชูนํ  หตฺถิวาหนกปฺปนาทึ  มหนฺตํ   
ปริกมฺมํ  ลทฺธํุ อ.อัน- อันพระร�ช� ท. -ได้ ซ่ึงบริกรรม อันใหญ่ มีคว�มสำ�เร็จแห่ง
พ�หนะคือช้�งเป็นต้น  วฏฺฏติ ย่อมควร  ยถา ฉันใด,  อิทํ  สมฺปทํ อ.คำ�เป็นเคร่ือง
ยังอุปไมยให้ถึงพร้อมน้ี  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺพํ พึงทร�บ  เอวํ ฉันน้ัน ฯ

 เหมือนอย่�งที่พวกมนุษย์ตกย�กทั้งหล�ย มีคว�มประสงค์จะไปในที่ไหนๆ ย่อมออก
ไปโดยฉับพลันทีเดียว, แต่ก�รที่พระร�ช�ทั้งหล�ยได้บริกรรมที่ใหญ่มีก�รจัดพ�หนะ



๘. เรื่องสัญชัยปริพาชก 397วรรค]

คือช้�งเป็นต้น จึงจะควร ฉันใด, บัณฑิตพึงทร�บคำ�เป็นเคร่ืองทำ�ให้อุปไมยถึงพร้อม 
ก็ฉันน้ัน

 หิศัพท์ ตัปป�ฏิกรณโชตกะ  ทุคฺคตมนุสฺส� สุทธกัตต�ใน นิกฺขมนฺติๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  ยถ� อุปม�โชตกะ  กตฺถจิ วิเสสนะของ ��เนๆ วิสย�ธ�ระใน คนฺตุก�ม�ๆ  
วิกติกัตต�ใน หุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิกฺขมนฺติ  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ขิปฺปํๆ 
กิริย�วิเสสนะใน นิกฺขมนฺติ,  ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  ลทฺธุำ ตุมัตถกัตต�ใน วฏฺฏติๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ร�ชูนำ ฉัฏฐีอนภิหิตกัตต�ใน ลทฺธุำ  หตฺถิว�หนกปฺปน�ทึ ก็ดี   
มหนฺตำ ก็ดี วิเสสนะของ ปริกมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน ลทฺธุำ,  อิทำ วิเสสนะของ สมฺปทำๆ  
วุตตกัมมะใน เวทิตพฺพำๆ กิตบทกัมมว�จก  เอวำ อุปเมยยโชตกะ  ปณฺฑิเตน อนภิหิต-
กัตต�ใน เวทิตพฺพำ ฯ

 ...............................................................................................................................
๙๐. ตำทิวสเมว  ปน  สตฺถ�  วฑฺฒม�นกจฺฉ�ย�ย  เวฬุวเน  ส�วกสนฺนิป�ตำ  กตฺว�  ทฺวินฺนำ  

เถร�นำ  อคฺคส�วกฏฺ��นำ  ทตฺว�  ป�ฏิโมกฺขำ  อุทฺทิสิ ฯ  

 ตำทิวสำ  เอว  ปน  สตฺถ�  วฑฺฒม�นกจฺฉ�ย�ย  (เวล�ย)  เวฬุวเน  ส�วกสนฺนิป�ตำ  กตฺว�  ทฺวินฺนำ  
เถร�นำ  อคฺคส�วกฏฺ��นำ  ทตฺว�  ป�ฏิโมกฺขำ  อุทฺทิสิ ฯ

 ปน ก็  ตํทิวสํ  เอว ในวันน้ันน่ันเทียว  สตฺถา อ.พระศ�สด�  กตฺวา ทรงกระทำ�
แล้ว  สาวกสนฺนิปาตํ ซ่ึงก�รประชุมแห่งส�วก  เวฬุวเน ในพระวิห�รช่ือว่�เวฬุวัน  
วฑฺฒมานกจฺฉายาย  (เวลาย) ในเวล� อันมีเง�อันเจริญอยู่  ทตฺวา ทรงประท�นแล้ว  
อคฺคสาวกฏฺานํ ซ่ึงตำ�แหน่งแห่งพระส�วกผู้เลิศ  เถรานํ แก่พระเถระ ท.  ทฺวินฺนํ 
สอง  อุทฺทิสิ ทรงสวดแล้ว  ปาฏิโมกฺขํ ซ่ึงพระป�ฏิโมกข์ ฯ

 ก็ในวันนั้นนั่นเองที่พระศ�สด�ทรงทำ�ก�รประชุมส�วกในพระเวฬุวันในเวล�เที่ยง
วัน ทรงประท�นตำ�แหน่งพระอัครส�วกแก่พระเถระทั้งสองรูป แล้วทรงสวดพระป�ฏิ-
โมกข์   

 ปนศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ตำทิวสำๆ ทุติย�ก�ลสัตตมี
ใน อุทฺทิสิ  สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อุทฺทิสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  วฑฺฒม�นกจฺฉ�ย�ย  
วิเสสนะของ เวล�ยๆ ก�ลสัตตมีใน กตฺว�  เวฬุวเน วิสย�ธ�ระใน ส�วกสนฺนิป�ตำๆ  
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อวุตตกัมมะใน กตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ทตฺว�  ทฺวินฺนำ วิเสสนะของ เถร�นำๆ 
สัมปท�นใน ทตฺว�  อคฺคส�วกฏฺ��นำ อวุตตกัมมะใน ทตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อุทฺทิสิ  
ป�ฏิโมกฺขำ อวุตตกัมมะใน อุทฺทิสิ ฯ   

 ...............................................................................................................................
๙๑. ภิกฺขู  อุชฺฌ�ยึสุ  “สตฺถ�  มุโขโลกเนน  ภิกฺขูนำ  เทติ,  อคฺคส�วกฏฺ��นำ  เทนฺเตน   

น�ม  ป�มำ  ปพฺพชิต�นำ  ป�ฺจวคฺคิย�นำ  ท�ตุำ  วฏฺฏติ,  เอเต  อโนโลเกนฺเตน   
ยสตฺเถรปฺปมุข�นำ  ป�ฺจป�ฺ��ส�ย  ภิกฺขูนำ  ท�ตุำ  วฏฺฏติ,  เอเต  อโนโลเกนฺเตน  
ภทฺทวคฺคิย�นำ  เอเต  อโนโลเกนฺเตน  อุรุเวลกสฺสป�ทีนำ  เตภ�ติก�นำ,  เอเต  ปน   
เอตฺตเก  ปห�ย  สพฺพปจฺฉ�  ปพฺพชิต�นำ  อคฺคส�วกฏฺ��นำ  เทนฺเตน  มุขำ   
โอโลเกตฺว�  ทินฺนนฺติ  วทึสุ  ฯ  

 ภิกฺขู  อุชฺฌ�ยึสุ  “สตฺถ�  มุโขโลกเนน  ภิกฺขูนำ  เทติ,  อคฺคส�วกฏฺ��นำ  เทนฺเตน  น�ม  (สตฺถ�ร�)  
ป�มำ  ปพฺพชิต�นำ  ป�ฺจวคฺคิย�นำ  (ภิกฺขูนำ)  ท�ตุำ  วฏฺฏติ,  เอเต  (ป�ฺจวคฺคิเย  ภิกฺขู)  อโนโลเกนฺเตน   
(สตฺถ�ร�)  ยสตฺเถรปฺปมุข�นำ  ป�ฺจป�ฺ��ส�ย  ภิกฺขูนำ  ท�ตุำ  วฏฺฏติ,  เอเต  (ยสตฺเถรปฺปมุเข  
ป�ฺจป�ฺ��ส  ภิกฺขู) อโนโลเกนฺเตน  (สตฺถ�ร�)  ภทฺทวคฺคิย�นำ  (ภิกฺขูนำ  ท�ตุำ  วฏฺฏติ),  เอเต  
(ภทฺทวคฺคิเย  ภิกฺขู)  อโนโลเกนฺเตน  (สตฺถ�ร�)  อุรุเวลกสฺสป�ทีนำ  เตภ�ติก�นำ  (ภิกฺขูนำ  ท�ตุำ  
วฏฺฏติ),  เอเต  ปน  เอตฺตเก  (ภิกฺขู)  ปห�ย  สพฺพปจฺฉ�  ปพฺพชิต�นำ  (ภิกฺขูนำ)  อคฺคส�วกฏฺ��นำ  
เทนฺเตน  (สตฺถ�ร�)  มุขำ  โอโลเกตฺว�  ทินฺนนฺติ  วทึสุ ฯ

 ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  อุชฺฌายึสุ ยกโทษแล้ว  วทึสุ กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “สตฺถา อ.พระ
ศ�สด�  เทติ ย่อมประท�น  ภิกฺขูนํ แก่ภิกษุ ท.  มุโขโลกเนน ด้วยก�รทรงแลดู 
ซ่ึงหน้�,  อคฺคสาวกฏฺานํ  เทนฺเตน  นาม  (สตฺถารา)  ปมํ  ปพฺพชิตานํ  ปญฺจ- 
วคฺคิยานํ  (ภิกฺขูนํ)  ทาตุํ อ.อัน- อันพระศ�สด� ช่ือ ผู้เม่ือประท�น ซ่ึงตำ�แหน่งแห่ง
พระส�วกผู้เลิศ -ประท�น แก่ภิกษุ ท. ผู้มีอยู่ในพวกห้� ผู้บวชแล้ว ก่อน  วฏฺฏติ ย่อม
ควร,  เอเต  (ปญฺจวคฺคิเย  ภิกฺขู)  อโนโลเกนฺเตน  (สตฺถารา)  ยสตฺเถรปฺปมุขานํ  
ปญฺจปญฺญาสาย  ภิกฺขูนํ  ทาตุํ อ.อัน- พระศ�สด� ผู้ไม่ทรงแลดูอยู่ ซ่ึงภิกษุ ท. ผู้มี
อยู่ในพวกห้� เหล่�น่ัน -ประท�น แก่ภิกษุ ท. ห้�สิบห้� มีพระยสะผู้เถระเป็นประมุข   
วฏฺฏติ ย่อมควร,  เอเต  (ยสตฺเถรปฺปมุเข  ปญฺจปญฺญาส  ภิกฺขู) อโนโลเกนฺเตน   
(สตฺถารา)  ภทฺทวคฺคิยานํ  (ภิกฺขูนํ  ทาตุํ) อ.อัน- อันพระศ�สด� ผู้เม่ือไม่ทรงแลดูอยู่  
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ซ่ึงภิกษุ ท. ห้�สิบห้� มีพระยสะผู้เถระเป็นประมุข เหล่�น่ัน -ประท�น แก่ภิกษุ ท. ผู้
มีอยู่ในพวกเจริญ  (วฏฺฏติ) ย่อมควร,  เอเต  (ภทฺทวคฺคิเย  ภิกฺขู)  อโนโลเกนฺเตน   
(สตฺถารา)  อุรุเวลกสฺสปาทีนํ  เตภาติกานํ  (ภิกฺขูนํ  ทาตุํ) อ.อัน- อันพระศ�สด�  
ผู้ไม่ทรงแลดูอยู่ ซ่ึงภิกษุ ท. ผู้มีอยู่ในพวกเจริญ เหล่�น่ัน -ประท�น แก่ภิกษุ ท.  ผู้เป็น
พ่ีน้องช�ยส�มคน มีอุรุเวลกัสสปะเป็นต้น  (วฏฺฏติ) ย่อมควร,  ปน แต่ว่�  อคฺคสาวกฏฺ- 
านํ อ.ตำ�แหน่งแห่งพระส�วกผู้เลิศ  (สตฺถารา) อันพระศ�สด�  เอเต  เอตฺตเก   
(ภิกฺขู)  ปหาย  สพฺพปจฺฉา  ปพฺพชิตานํ  (ภิกฺขูนํ)  เทนฺเตน ผู้- ทรงละแล้ว ซ่ึงภิกษุ ท.  
มีประม�ณเท่�น้ี เหล่�น่ัน -ประท�นอยู่ แก่ภิกษุ ท. ผู้บวชแล้ว ในภ�ยหลังแห่งภิกษุ
ทั้งปวง  โอโลเกตฺวา ทรงแลดูแล้ว  มุขํ ซ่ึงหน้�  ทินฺนํ ทรงประท�นแล้ว”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พวกภิกษุพ�กันยกโทษกล่�วกันว่� “พระศ�สด�ย่อมประท�นแก่ภิกษุทั้งหล�ยด้วย
ก�รทรงแลดูหน้�, ก�รที่พระศ�สด�ธรรมด�ว่�ผู้เม่ือจะประท�นตำ�แหน่งอัครส�วก 
ประท�นแก่พวกภิกษุกลุ่มปัญจวัคคีย์ผู้บวชก่อน จึงจะควร, ก�รที่พระศ�สด�ผู้เม่ือ
ไม่ทรงแลดูภิกษุกลุ่มปัญจวัคคีย์เหล่�น่ัน ทรงประท�นแก่พวกภิกษุ ๕๕ รูป  มีพระ
ยสเถระเป็นประมุข ย่อมควร, ก�รที่พระศ�สด�เม่ือไม่ทรงแลดูพวกภิกษุ ๕๕ รูป มี
พระยสเถระเป็นประมุข ทรงประท�นแก่พวกภิกษุกลุ่มภัททวัคคีย์ ย่อมควร, ก�รที่
พระศ�สด�เม่ือไม่ทรงแลดูพวกภิกษุกลุ่มภัททวัคคีย์ ทรงประท�นแก่ภิกษุ ๓ พ่ีน้องมี 
อุรุเวลกัสสปะเป็นต้น ย่อมควร แต่น่ี พระศ�สด�ทรงละภิกษุประม�ณเท่�น้ีเหล่�น่ัน 
ทรงประท�นตำ�แหน่งอัครส�วกแก่พวกภิกษุผู้บวชในที่หลังพวกทั้งหมด ทรงแลดูหน้�
แล้วทรงประท�น” ดังน้ี

 ภิกฺขู สุทธกัตต�ใน อุชฺฌ�ยึสุ และ วทึสุ  อุชฺฌ�ยึสุ ก็ดี  วทึสุ ก็ดี อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
“สตฺถ� สุทธกัตต�ใน เทติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มุโขโลกเนน กรณะใน เทติ   
ภิกฺขูนำ สัมปท�นใน เทติ,  ท�ตุำ ตุมัตถกัตต�ใน วฏฺฏติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อคฺค-
ส�วกฏฺ��นำ อวุตตกัมมะใน เทนฺเตน  น�มศัพท์ ครหัตถโชตกะเข้�กับ เทนฺเตนๆ  
วิเสสนะของ สตฺถ�ร�ๆ อนภิหิตกัตต�ใน ท�ตุำ  ป�มำ กิริย�วิเสสนะใน ปพฺพชิต�นำๆ  
ก็ดี  ป�ฺจวคฺคิย�นำ ก็ดี วิเสสนะของ ภิกฺขูนำๆ สัมปท�นใน ท�ตุำ,  ท�ตุำ ตุมัตถกัตต�
ใน วฏฺฏติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอเต ก็ดี  ป�ฺจวคฺคิเย ก็ดี วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ  
อวุตตกัมมะใน อโนโลเกนฺเตนๆ วิเสสนะของ สตฺถ�ร�ๆ อนภิหิตกัตต�ใน ท�ตุำ  ยสตฺ-
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เถรปฺปมุข�นำ ก็ดี  ป�ฺจป�ฺ��ส�ย  ก็ดี วิเสสนะของ ภิกฺขูนำๆ สัมปท�นใน ท�ตุำ,   
ท�ตุำ ตุมัตถกัตต�ใน วฏฺฏติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอเต ก็ดี  ยสตฺเถรปฺปมุเข ก็ดี  
ป�ฺจป�ฺ��ส ก็ดี วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ อวุตตกัมมะใน อโนโลเกนฺเตนๆ วิเสสนะของ 
สตฺถ�ร�ๆ อนภิหิตกัตต�ใน ท�ตุำ  ภทฺทวคฺคิย�นำ วิเสสนะของ ภิกฺขูนำๆ สัมปท�นใน 
ท�ตุำ,  ท�ตุำ ตุมัตถกัตต�ใน วฏฺฏติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอเต ก็ดี  ภทฺทวคฺคิเย ก็ดี 
วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ อวุตตกัมมะใน อโนโลเกนฺเตนๆ วิเสสนะของ สตฺถ�ร�ๆ อนภิหิต- 
กัตต�ใน ท�ตุำ  อุรุเวลกสฺสป�ทีนำ ก็ดี  เตภ�ติก�นำ ก็ดี วิเสสนะของ ภิกฺขูนำๆ สัมปท�นใน 
ท�ตุำ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  อคฺคส�วกฏฺ��นำ วุตตกัมมะใน ทินฺนำๆ กิตบทกัมมว�จก  
เอเต ก็ดี  เอตฺตเก ก็ดี วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ อวุตตกัมมะใน ปห�ยๆ ปุพพก�ลกิริย�
ใน เทนฺเตน  สพฺพปจฺฉ� ก�ลสัตตมีใน ปพฺพชิต�นำๆ วิเสสนะของ ภิกฺขูนำๆ สัมปท�น
ใน เทนฺเตนๆ วิเสสนะของ สตฺถ�ร�ๆ อนภิหิตกัตต�ใน ทินฺนำ  มุขำ อวุตตกัมมะใน  
โอโลเกตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ทินฺนำ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน วทึสุ ฯ   

 ...............................................................................................................................
๙๒. สตฺถ�  “กึ  กเถถ  ภิกฺขเวติ  ปุจฺฉิตฺว�,  “อิทำ  น�ม�ติ  วุตฺเต,  “น�หำ  ภิกฺขเว  มุขำ   

โอโลเกตฺว�  ภิกฺขูนำ  เทมิ,  เอเตสำ  ปน  อตฺตน�  อตฺตน�  ปตฺถิตปตฺถิตเมว  เทมิ,   
อ�ฺ��โกณฺฑ�ฺโ�  หิ  เอกสฺมึ  สสฺเส  นว  อคฺคสสฺสท�น�นิ  เทนฺโต  น  อคฺคส�วกฏฺ-
��นำ  ปตฺเถตฺว�  อท�สิ,  อคฺคธมฺมำ  ปน  อรหตฺตำ  สพฺพป�มำ  ปฏิวิชฺฌิตุำ  ปตฺเถตฺว�   
อท�สีติ  ฯ  

 สตฺถ�  “(ตุมฺเห)  กึ  (วจนำ)  กเถถ  ภิกฺขเวติ  ปุจฺฉิตฺว�,  “(มยำ)  อิทำ  น�ม  (วจนำ  กเถม)” อิติ   
(วจเน  เตหิ  ภิกฺขูหิ)  วุตฺเต,  “น  อหำ  ภิกฺขเว  มุขำ  โอโลเกตฺว�  ภิกฺขูนำ  เทมิ,  (อหำ)  เอเตสำ   
(ชน�นำ)  ปน  อตฺตน�  อตฺตน�  ปตฺถิตปตฺถิตำ  เอว  (��นำ)  เทมิ,  อ�ฺ��โกณฺฑ�ฺโ�  หิ  เอกสฺมึ  
สสฺเส  นว  อคฺคสสฺสท�น�นิ  เทนฺโต  น  อคฺคส�วกฏฺ��นำ  ปตฺเถตฺว�  อท�สิ,  (อ�ฺ��โกณฺฑ�ฺโ�)  
อคฺคธมฺมำ  ปน  อรหตฺตำ  สพฺพป�มำ  ปฏิวิชฺฌิตุำ  ปตฺเถตฺว�  อท�สีติ  (อ�ห) ฯ

 สตฺถา อ.พระศ�สด�  ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถ�มแล้ว  อิติ ว่�  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (ตุมฺเห)  
อ.เธอ ท.  กเถถ ย่อมกล่�ว  กึ  (วจนํ) ซ่ึงคำ�อะไร”  อิติ ดังน้ี,  (วจเน) คร้ันเม่ือคำ�   
อิติ ว่�  “(มยํ) อ.ข้�พระองค์ ท.  (กเถม) ย่อมกล่�ว  (วจนํ) ซ่ึงคำ�  อิทํ  นาม ช่ือน้ี”   
อิติ ดังน้ี  (เตหิ  ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท. เหล่�น้ัน  วุตฺเต กร�บทูลแล้ว,  (อาห) ตรัสแล้ว  
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อิติ ว่�  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อหํ อ.เร�  โอโลเกตฺวา แลดูแล้ว  มุขํ ซ่ึงหน้�  เทมิ 
ย่อมให้  ภิกฺขูนํ แก่ภิกษุ ท.  น ห�มิได้,  ปน แต่ว่�  (อหํ) อ.เร�  เทมิ ย่อมให้  (านํ) 
ซ่ึงตำ�แหน่ง  อตฺตนา  อตฺตนา  ปตฺถิตปตฺถิตํ  เอว อัน- อันตน อันตน ทั้งปร�รถน�
แล้วทั้งปร�รถน�แล้วน่ันเทียว  เอเตสํ  (ชนานํ) แก่ชน ท. เหล่�น่ัน,  ห ิ จริงอยู่   
อญฺญาโกณฺฑญฺโญ อ.อัญญ�โกณฑัญญะ  เทนฺโต เม่ือถว�ย  อคฺคสสฺสทานานิ ซ่ึง
ท�นในเพร�ะข้�วกล้�อันเลิศ ท.  นว เก้�  สสฺเส ในเพร�ะข้�วกล้�  เอกสฺมึ คร้ังหน่ึง  
ปตฺเถตฺวา ปร�รถน�แล้ว  อคฺคสาวกฏฺานํ   ซ่ึงตำ�แหน่งแห่งพระส�วกผู้เลิศ  อทาสิ  
ได้ถว�ยแล้ว  น ห�มิได้,  ปน แต่ว่�  (อญฺญาโกณฺฑญฺโญ) อ.อัญญ�โกณฑัญญะ  
ปตฺเถตฺวา ปร�รถน�แล้ว  ปฏิวิชฺฌิตุํ เพ่ืออันแทงตลอด  อรหตฺตํ ซ่ึงคว�มเป็นแห่ง
พระอรหันต์  อคฺคธมฺมํ อันเป็นธรรมอันเลิศ  สพฺพปม ํก่อนกว่�ชนทั้งปวง  อทาสิ 
ได้ถว�ยแล้ว”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระศ�สด�ตรัสถ�มว่� “ดูก่อนภิกษุทั้งหล�ย พวกเธอพูดเร่ืองอะไรกัน” เม่ือภิกษุ
เหล่�น้ันกร�บทูลว่� “ช่ือน้ี” ดังน้ี จึงตรัสว่� “ภิกษุทั้งหล�ย เร�แลดูหน้�แล้วให้แก่
ภิกษุทั้งหล�ย ห�มิได้, แต่เร�ให้ตำ�แหน่งต�มที่ตนเองแต่ละท่�นทั้งปร�รถน�แล้วทั้ง
ปร�รถน�แล้วน่ันแหละแก่พวกชนเหล่�น่ัน, จริงอยู่ อัญญ�โกณฑัญญะเม่ือจะถว�ย
ท�นในเพร�ะข้�วกล้�อันเลิศทั้งหล�ย ๙ คร้ัง ในเพร�ะข้�วกล้�คร้ังหน่ึง มิได้ปร�รถน�
ตำ�แหน่งพระอัครส�วกแล้วได้ถว�ย, แต่ปร�รถน�เพ่ือจะบรรลุพระอรหัตซ่ึงเป็นธรรม
ที่เลิศก่อนกว่�ชนทั้งปวงแล้วได้ถว�ย” ดังน้ี

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภิกฺขเว อ�ลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตต� 
ใน กเถถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กึ วิเสสนะของ วจนำๆ อวุตตกัมมะใน กเถถ”   
อิติศัพท์ อ�ก�ระใน ปุจฺฉิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�ห  “มยำ สุทธกัตต�ใน กเถมๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ อิทำๆ วิเสสนะของ วจนำๆ  
อวุตตกัมมะใน กเถม”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิิริย�  เตหิ 
วิเสสนะของ ภิกฺขูหิๆ อนภิหิตกัตต�ใน วุตฺเต,  “ภิกฺขเว อ�ลปนะ  อหำ สุทธกัตต�ใน  
เทมิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  มุขำ อวุตตกัมมะใน โอโลเกตฺว�ๆ 
ปุพพก�ลกิริย�ใน เทมิ  ภิกฺขูนำ สัมปท�นใน เทมิ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  อหำ สุทธกัตต� 
ใน เทมิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอเตสำ วิเสสนะของ ชน�นำๆ สัมปท�นใน เทมิ   
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อตฺตน� สองบท อนภิหิตกัตต�ใน ปตฺถิตปตฺถิตำ  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ปตฺถิต- 
ปตฺถิตำๆ วิเสสนะของ ��นำๆ อวุตตกัมมะใน เทมิ,  หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ   
อ�ฺ��โกณฺฑ�ฺโ� สุทธกัตต�ใน อท�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอกสฺมึ วิเสสนะ 
ของ สสฺเสๆ นิมิตตสัตตมีใน เทนฺโต  นว วิเสสนะของ อคฺคสสฺสท�น�นิๆ อวุตตกัมมะใน 
เทนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ อ�ฺ��โกณฺฑ�ฺโ�  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  อคฺคส�วกฏฺ- 
��นำ อวุตตกัมมะใน ปตฺเถตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อท�สิ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ   
อ�ฺ��โกณฺฑ�ฺโ� สุทธกัตต�ใน อท�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อคฺคธมฺมำ วิเสสนะ
ของ อรหตฺตำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน ปฏิวิชฺฌิตุำ  สพฺพป�มำ กิริย�วิเสสนะใน ปฏิวิชฺฌิตุำๆ 
ตุมัตถสัมปท�นใน ปตฺเถตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อท�สิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ     

 ...............................................................................................................................
๙๓. “กท�  ภคว�ติ ฯ  

 (ภิกฺขู)  “กท�  ภคว�  (อ�ฺ��โกณฺฑ�ฺโ�)  อคฺคธมฺมำ  ปน  อรหตฺตำ  สพฺพป�มำ  ปฏิวิชฺฌิตุำ   
ปตฺเถตฺว�  อท�สิ)”  อิติ  (อ�หำสุ) ฯ

 (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  (อาหํสุ) กร�บทูลแล้ว  อิติ ว่�  “ภควา ข้�แต่พระผู้มีพระภ�ค  
(ปน) ก็  (อญฺญาโกณฺฑญฺโญ) อ.อัญญ�โกณฑัญญะ  (ปตฺเถตฺวา) ปร�รถน�แล้ว   
(ปฏิวิชฺฌิตุํ) เพ่ืออันแทงตลอด  (อรหตฺตํ) ซ่ึงคว�มเป็นแห่งพระอรหันต์  (อคฺคธมฺมํ) 
อันเป็นธรรมอันเลิศ  (สพฺพปมํ) ก่อนกว่�ชนทั้งปวง  (อทาสิ) ได้ถว�ยแล้ว  กทา  
ในก�ลไร”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พวกภิกษุกร�บทูลว่� “ข้�แต่พระผู้มีพระภ�ค ก็พระอัญญ�โกณฑัญญะปร�รถน�เพ่ือ
จะแทงตลอดพระอรหัตที่เป็นธรรมอันเลิศก่อนกว่�ชนทั้งปวง ได้ถว�ย(ท�น)เม่ือไร”

 ภิกฺขู สุทธกัตต�ใน อ�หำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภคว� อ�ลนปะ  ปนศัพท์ ว�กย�- 
รัมภโชตกะ  อ�ฺ��โกณฺฑ�ฺโ� สุทธกัตต�ใน อท�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กท� 
ก�ลสัตตมีใน อท�สิ  อคฺคธมฺมำ วิเสสนะของ อรหตฺตำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน ปฏิวิชฺฌิตุำ   
สพฺพป�มำ กิริย�วิเสสนะใน ปฏิวิชฺฌิตุำๆ ตุมัตถสัมปท�นใน ปตฺเถตฺว�ๆ ปุพพก�ล-
กิริย�ใน อท�สิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�หำสุ ฯ    

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



๘. เรื่องสัญชัยปริพาชก 403วรรค]

๙๔. “สุณิสฺสถ  ภิกฺขเวติ ฯ 

  (สตฺถ�)  “(ตุมฺเห)  สุณิสฺสถ  ภิกฺขเวติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศ�สด�  (ปุจฺฉิ) ตรัสถ�มแล้ว  อิติ ว่�  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (ตุมฺเห)  
อ.เธอ ท.  สุณิสฺสถ จักฟังหรือ”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระศ�สด�ตรัสถ�มว่� “ดูก่อนภิกษุทั้งหล�ย พวกเธอจักฟังหรือ”

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน ปุจฺฉิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภิกฺขเว อ�ลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตต� 
ใน สุณิสฺสถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน ปุจฺฉิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๙๕. “อ�ม  ภนฺเตติ ฯ  

 (ภิกฺขู)  “อ�ม  ภนฺเต  (มยำ  สุณิสฺส�ม)”  อิติ  (อ�หำสุ) ฯ

 (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  (อาหํสุ) กร�บทูลแล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ  อาม 
พระเจ้�ข้�  (มยํ) อ.ข้�พระองค์ ท.  (สุณิสฺสาม) จักฟัง”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พวกภิกษุกร�บทูลว่� “ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้�ข้�”

 ภิกฺขู สุทธกัตต�ใน อ�หำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภนฺเต อ�ลปนะ  อ�ม สัมปฏิจฉนัตถะ 
มยำ สุทธกัตต�ใน สุณิสฺส�มๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�หำสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๙๖. “ภิกฺขเว  อิโต  เอกนวุติกปฺเป  วิปสฺสี  ภคว�  โลเก  อุทป�ทิ ฯ (เปิดข้อ ๑๑๓) 

 (สตฺถ�)  “ภิกฺขเว  อิโต  (ภทฺทกปฺปโต)  เอกนวุติกปฺเป  วิปสฺสี  ภคว�  โลเก  อุทป�ทิ ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศ�สด�  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ภควา 
อ.พระผู้มีพระภ�ค  วิปสฺส ีพระน�มว่�วิปัสสี  อุทปาทิ ได้ทรงอุบัติข้ึนแล้ว  โลเก ใน
โลก  เอกนวุติกปฺเป ในกัปเก้�สิบเอ็ด  อิโต  (ภทฺทกปฺปโต) แต่ภัทรกัปน้ี ฯ

 พระศ�สด�ตรัสว่� “ดูก่อนภิกษุทั้งหล�ย พระผู้มีพระภ�คพระน�มว่�วิปัสสีได้ทรงอุบัติ
ข้ึนในโลกในกัปที่ ๙๑ แต่ภัทรกัปน้ี
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 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภิกฺขเว อ�ลปนะ  วิปสฺสี สัญญ�- 
วิเสสนะของ ภคว�ๆ สุทธกัตต�ใน อุทป�ทิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิโต วิเสสนะของ 
ภทฺทกปฺปโตๆ อป�ท�นใน เอกนวุติกปฺเปๆ ก�ลสัตตมีใน อุทป�ทิ  โลเก วิสย�ธ�ระ 
ใน อุทป�ทิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๙๗. ตท�  “มห�ก�โล  จุลฺลก�โลติ  เทฺว  ภ�ติก�  กุฏุมฺพิก�  มหนฺตำ  ส�ลิกฺเขตฺตำ   

วป�เปสุำ ฯ

 ตท�  “มห�ก�โล  จุลฺลก�โลติ  เทฺว  ภ�ติก�  กุฏุมฺพิก�  (ปุคฺคลำ)  มหนฺตำ  ส�ลิกฺเขตฺตำ   
วป�เปสุำ  ฯ

 ตทา ในก�ลน้ัน  กุฏุมฺพิกา อ.กุฎุมพี ท.  ภาติกา ผู้เป็นพ่ีน้องช�ยกัน  เทฺว สอง  อิติ 
คือ  “มหากาโล อ.มห�ก�ล  จุลฺลกาโล อ.จุลก�ล”  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  วปาเปสุํ ให้
หว่�นแล้ว  สาลิกฺเขตฺตํ ซ่ึงน�แห่งข้�วส�ลี  มหนฺต ํผืนใหญ่ ฯ

 ในคร�วน้ัน กุฎุมพีซ่ึงเป็นพ่ีน้องกันสองคนคือ มห�ก�ล และจุลก�ล ใช้คนให้หว่�นน�
ข้�วส�ลีผืนใหญ่

 ตท� ก�ลสัตตมีใน วป�เปสุำ  “มห�ก�โล  จุลฺลก�โล” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน 
เทฺว  ภ�ติก�  กุฏุมฺพิก�  เทฺว ก็ดี  ภ�ติก� ก็ดี วิเสสนะของ กุฏุมฺพิก�ๆ เหตุกัตต�ใน  
วป�เปสุำๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  ปุคฺคลำ ก�ริตกัมมะใน วป�เปสุำ  มหนฺตำ วิเสสนะ
ของ ส�ลิกฺเขตฺตำๆ อวุตตกัมมะใน วป�เปสุำ ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๙๘. อเถกทิวสำ  จุลฺลก�โล  ส�ลิกฺเขตฺตำ  คนฺตฺว�  เอกำ  ส�ลิคพฺภำ  ผ�เลตฺว�  ข�ทิ ฯ

 อถ  เอกทิวสำ  จุลฺลก�โล  ส�ลิกฺเขตฺตำ  คนฺตฺว�  เอกำ  ส�ลิคพฺภำ  ผ�เลตฺว�  ข�ทิ ฯ

 อถ คร้ังน้ัน  เอกทิวสํ ในวันหน่ึง  จุลฺลกาโล อ.จุลก�ล  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สาลิกฺเขตฺตํ  
สู่น�แห่งข้�วส�ลี  ผาเลตฺวา ฉีกแล้ว  สาลิคพฺภํ ซ่ึงท้องแห่งข้�วส�ลี  เอกํ อันหน่ึง  
ขาทิ เคี้ยวกินแล้ว ฯ



๘. เรื่องสัญชัยปริพาชก 405วรรค]

 คร้ันภ�ยหลัง ณ วันหน่ึง จุลก�ลไปน�ข้�วส�ลี ฉีกท้องข้�วส�ลีออกอันหน่ึง แล้วเคี้ยว
กิน

 อถ ก�ลสัตตมี  เอกทิวสำ ทุติย�ก�ลสัตตมีใน ข�ทิ  จุลฺลก�โล สุทธกัตต�ใน ข�ทิๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ส�ลิกฺเขตฺตำ สัมป�ปุณียกัมมะใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน 
ผ�เลตฺว�  เอกำ วิเสสนะของ ส�ลิคพฺภำๆ อวุตตกัมมะใน ผ�เลตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน 
ข�ทิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๙๙.   อติมธุรำ  อโหสิ ฯ  

 (ตำ  โภชนำ)  อติมธุรำ  อโหสิ ฯ

 (ตํ  โภชนํ) อ.โภชนะน้ัน  อติมธุรํ เป็นของมีรสอร่อยย่ิง  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 โภชนะน้ัน ได้เป็นของมีรสอร่อยอย่�งม�ก

 ตำ วิเสสนะของ โภชนำๆ สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อติมธุรำ วิกติกัตต� 
ใน อโหสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๐๐. โส  พุทฺธปฺปมุขสฺส  สงฺฆสฺส  ส�ลิคพฺภท�นำ  ท�ตุก�โม  หุตฺว�  เชฏฺ�ภ�ติกำ   

อุปสงฺกมิตฺว�  “ภ�ติก  ส�ลิคพฺภำ  ผ�เลตฺว�  พุทฺธ�นำ  อนุจฺฉวิกำ  กตฺว�  ปจ�เปตฺว�  
ท�นำ  เทม�ติ  อ�ห ฯ  

 โส  (จุลฺลก�โล)  พุทฺธปฺปมุขสฺส  สงฺฆสฺส  ส�ลิคพฺภท�นำ  ท�ตุก�โม  หุตฺว�  เชฏฺ�ภ�ติกำ   
อุปสงฺกมิตฺว�  “(มยำ)  ภ�ติก  ส�ลิคพฺภำ  ผ�เลตฺว�  (ปุคฺคลำ)  พุทฺธ�นำ  อนุจฺฉวิกำ  กตฺว�   
ปจ�เปตฺว�  ท�นำ  เทม�ติ  อ�ห ฯ

 โส  (จุลฺลกาโล) อ.จุลก�ลน้ัน  ทาตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพ่ืออันถว�ย  สาลิคพฺภทานํ ซ่ึง
ท�นแห่งท้องแห่งข้�วส�ลี  สงฺฆสฺส แก่พระสงฆ์  พุทฺธปฺปมุขสฺส อันมีพระพุทธเจ้�
เป็นประมุข  หุตฺวา เป็นแล้ว  อุปสงฺกมิตฺวา เข้�ไปห�แล้ว  เชฏฺภาติกํ ซ่ึงพ่ีช�ยผู้
เจริญที่สุด  อาห กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “ภาติก ข้�แต่พ่ีช�ย  (มยํ) อ.เร� ท.  ผาเลตฺวา 
ฉีกแล้ว  สาลิคพฺภํ ซ่ึงท้องแห่งข้�วส�ลี  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ปจาเปตฺวา ให้หุงแล้ว 
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กตฺวา กระทำ�  อนุจฺฉวิกํ ให้เป็นของสมควร  พุทฺธานํ แก่พระพุทธเจ้�และส�วก ท.  
เทม จะถว�ย  ทานํ ซ่ึงท�น”  อิติ ดังน้ี ฯ

 จุลก�ลนั้นมีคว�มประสงค์จะถว�ยท�นท้องข้�วส�ลีแก่พระสงฆ์ท่ีมีพระพุทธเจ้�เป็น
ประธ�น จึงเข้�ไปห�พ่ีช�ยคนโต แล้วกล่�วว่� “พ่ีช�ย พวกเร�ฉีกท้องข้�วส�ลี ใช้คน
ให้หุงทำ�ให้สมควรแก่พระพุทธเจ้�และส�วกทั้งหล�ย จะถว�ยท�นกัน”

 โส วิเสสนะของ จุลฺลก�โลๆ สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  พุทฺธปฺ-
ปมุขสฺส วิเสสนะของ สงฺฆสฺสๆ สัมปท�นใน ท�ตุก�โม  ส�ลิคพฺภท�นำ อวุตตกัมมะ
ใน ท�ตุก�โมๆ วิกติกัตต�ใน หุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อุปสงฺกมิตฺว�  เชฏฺ�ภ�ติกำ  
อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�ห  “ภ�ติก อ�ลปนะ  มยำ  
สุทธกัตต�ใน เทมๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ส�ลิคพฺภำ อวุตตกัมมะใน ผ�เลตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน ปจ�เปตฺว�  ปุคฺคลำ ก�ริตกัมมะใน ปจ�เปตฺว�  พุทฺธ�นำ สัมปท�น
ใน อนุจฺฉวิกำๆ วิกติกัมมะใน กตฺว�ๆ กิริย�วิเสสนะใน ปจ�เปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน 
เทม  ท�นำ อวุตตกัมมะใน เทม”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ  

 ...............................................................................................................................
๑๐๑. “กึ  วเทสิ,  ส�ลิคพฺภำ  ผ�เลตฺว�  ท�นำ  น�ม  เนว  อตีเต  ภูตปุพฺพำ,  น�น�คเต   

ภวิสฺสติ,  ม�  สสฺสำ  น�สยีติ ฯ  

 (เชฏฺ�ภ�ติโก)  “(ตฺวำ)  กึ  (วจนำ)  วเทสิ,  ส�ลิคพฺภำ  ผ�เลตฺว�  ท�นำ  น�ม  น  เอว  อตีเต   
ภูตปุพฺพำ  (โหติ),  น  อน�คเต  ภวิสฺสติ,  (ตฺวำ)  ม�  สสฺสำ  น�สยีติ  (อ�ห) ฯ

 (เชฏฺภาติโก) อ.พ่ีช�ยผู้เจริญที่สุด  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “(ตฺวํ) อ.เจ้�  วเทสิ  
ย่อมกล่�ว  กึ  (วจนํ) ซ่ึงคำ�อะไร,  สาลิคพฺภํ  ผาเลตฺวา  ทานํ  นาม ช่ือ อ.อัน- ฉีก  
ซ่ึงท้องแห่งข้�วส�ลี -จึงแล้วถว�ย  ภูตปุพฺพ ํ เป็นของเคยมีแล้ว  อตีเต ในก�ล 
อันเป็นไปล่วงแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น  น  เอว ห�มิได้น่ันเทียว  น  ภวิสฺสต ิ จักไม่มี  
อนาคเต ในก�ลอันไม่ม�แล้ว,  (ตฺวํ) อ.เจ้�  มา  สสฺสํ  นาสยิ อย่� ยังข้�วกล้�  
ให้ฉิบห�ยแล้ว”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พ่ีช�ยคนโตกล่�วว่� “เจ้�พูดอะไร, ธรรมด�ว่�ก�รฉีกท้องข้�วส�ลีแล้วถว�ยเป็นท�น 
ไม่เคยมีม�ก่อนในอดีต และจักไม่มีในอน�คต, เจ้�อย่�ทำ�ข้�วกล้�ให้ฉิบห�ยเลย”
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 เชฏฺ�ภ�ติโก สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ตฺวำ สุทธกัตต�ใน วเทสิๆ  
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กึ วิเสสนะของ วจนำๆ อวุตตกัมมะใน วเทสิ,  น�มศัพท์  
สัญญ�โชตกะเข้�กับ ท�นำๆ สุทธกัตต�ใน โหติ และ ภวิสฺสติ  โหติ ก็ดี  ภวิสฺสติ ก็ดี 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ส�ลิคพฺภำ อวุตตกัมมะใน ผ�เลตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ท�นำ  
เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ นๆ ศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  อตีเต ก�ลสัตตมีใน ภูตปุพฺพำๆ  
วิกติกัตต�ใน โหติ,  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ภวิสฺสติ  อน�คเต ก�ลสัตตมีใน ภวิสฺสติ,  ตฺวำ 
เหตุกัตต�ใน น�สยิๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  ม�ศัพท์ ปฏิเสธะใน น�สยิ  สสฺสำ  
ก�ริตกัมมะใน น�สยิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๐๒. โส  ปุนปฺปุนำ  ย�จิเยว ฯ  

 โส  (จุลฺลก�โล)  ปุนปฺปุนำ  ย�จิ  เอว ฯ 

 โส  (จุลฺลกาโล) อ.จุลก�ลน้ัน  ยาจิ  เอว อ้อนวอนแล้วน่ันเทียว  ปุนปฺปุน ํบ่อยๆ ฯ

 จุลก�ลน้ันก็ยังอ้อนวอนอยู่บ่อยๆ น่ันแหละ

 โส วิเสสนะของ จุลฺลก�โลๆ สุทธกัตต�ใน ย�จิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปุนปฺปุนำ 
กิริย�วิเสสนะใน ย�จิ  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ย�จิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๐๓. อถ  นำ  ภ�ต�  “เตนหิ  เขตฺตำ  เทฺว  โกฏฺ��เส  กตฺว�  มม  โกฏฺ��สำ  อน�มสิตฺว�   

อตฺตโน  เขตฺตโกฏฺ��เส,  ยำ  อิจฺฉสิ,  ตำ  กโรหีติ  อ�ห ฯ 

  อถ  นำ  (จุลฺลก�ลำ)  ภ�ต�  “เตนหิ  (ตฺวำ)  เขตฺตำ  เทฺว  โกฏฺ��เส  กตฺว�  มม  โกฏฺ��สำ  อน�มสิตฺว�   
อตฺตโน  เขตฺตโกฏฺ��เส,  (ตฺวำ)  ยำ  (กมฺมำ)  อิจฺฉสิ,  ตำ  (กมฺมำ)  กโรหีติ  อ�ห ฯ

 อถ คร้ังน้ัน  ภาตา อ.พ่ีช�ย  อาห กล่�วแล้ว  นํ  (จุลฺลกาลํ) กะจุลก�ลน้ัน  อิติ ว่�  
“เตนหิ ถ้�อย่�งน้ัน  (ตฺวํ) อ.เจ้�  กตฺวา กระทำ�แล้ว  เขตฺตํ ซ่ึงน�  โกฏฺาเส ให้เป็น
ส่วน ท.  เทฺว สอง  อนามสิตฺวา ไม่แตะต้องแล้ว  โกฏฺาสํ ซ่ึงส่วน  มม ของเร�   
กโรหิ จงกระทำ�  ตํ  (กมฺมํ) ซ่ึง-,  (ตฺวํ) อ.เจ้�  อิจฺฉสิ ย่อมปร�รถน�  ยํ  (กมฺมํ) ซ่ึง
กรรมใด,  -กรรมน้ัน  เขตฺตโกฏฺาเส ในส่วนแห่งน�  อตฺตโน ของตน”  อิติ ดังน้ี ฯ
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 ทีน้ัน พ่ีช�ยพูดกับจุลก�ลน้ันว่� “ถ้�เช่นน้ัน เจ้�แบ่งน�ออกเป็นสองส่วน ไม่แตะต้อง
ส่วนของเร� จงทำ�กรรมต�มที่ปร�รถน�ในส่วนแห่งน�ของตนเถิด”

 อถ ก�ลสัตตมี  ภ�ต� สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นำ วิเสสนะของ  
จุลฺลก�ลำๆ อกถิตกัมมะใน อ�ห  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน กโรหิๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  เขตฺตำ อวุตตกัมมะใน กตฺว�  เทฺว วิเสสนะของ โกฏฺ��เสๆ วิกติกัมมะ 
ใน กตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อน�มสิตฺว�  มม ส�มีสัมพันธะใน โกฏฺ��สำๆ อวุตต- 
กัมมะใน อน�มสิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กโรหิ  อตฺตโน ส�มีสัมพันธะใน เขตฺต- 
โกฏฺ��เสๆ วิสย�ธ�ระใน กโรหิ,  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน อิจฺฉสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก   
ยำ วิเสสนะของ กมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน อิจฺฉสิ,  ตำ วิเสสนะของ กมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน  
กโรหิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระในอ�ห ฯ       

 ...............................................................................................................................
๑๐๔. โส  “ส�ธูติ  เขตฺตำ  วิภชิตฺว�  พหู  มนุสฺเส  หตฺถกมฺมำ  ย�จิตฺว�  ส�ลิคพฺภำ  ผ�เลตฺว�  

นิรุทเก  ขีเร  ปจ�เปตฺว�  สปฺปิมธุสกฺขร�หิ  โยเชตฺว�  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  
ท�นำ  ทตฺว�  ภตฺตกิจฺจปริโยส�เน  “อิทำ  ภนฺเต  มม  อคฺคท�นำ  อคฺคธมฺมสฺส  สพฺพป�มำ  
ปฏิเวธ�ย  สำวตฺตตูติ  อ�ห ฯ  

 โส  (จุลฺลก�โล)  “ส�ธูติ  (สมฺปฏิจฺฉิตฺว�)  เขตฺตำ  วิภชิตฺว�  พหู  มนุสฺเส  หตฺถกมฺมำ  ย�จิตฺว�  
ส�ลิคพฺภำ  ผ�เลตฺว�  (ปุคฺคลำ)  นิรุทเก  ขีเร  ปจ�เปตฺว�  สปฺปิมธุสกฺขร�หิ  โยเชตฺว�  พุทฺธปฺ-
ปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ท�นำ  ทตฺว�  ภตฺตกิจฺจปริโยส�เน  “อิทำ  ภนฺเต  มม  อคฺคท�นำ  อคฺคธมฺมสฺส  
สพฺพป�มำ  ปฏิเวธ�ย  สำวตฺตตูติ  อ�ห ฯ

 โส  (จุลฺลกาโล) อ.จุลก�ลน้ัน  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา) รับพร้อมแล้ว  อิติ ว่�  “สาธุ อ.ดีละ”  อิติ  
ดังน้ี  วิภชิตฺวา แบ่งแล้ว  เขตฺตํ ซ่ึงน�  ยาจิตฺวา ขอแล้ว  หตฺถกมฺมํ ซ่ึงหัตถกรรม  
มนุสฺเส กะมนุษย์ ท.  พห ูม�ก  ผาเลตฺวา ฉีกแล้ว  สาลิคพฺภํ ซ่ึงท้องแห่งข้�วส�ลี  
(ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ปจาเปตฺวา ให้ต้มแล้ว  ขีเร ในนำ้�นม  นิรุทเก อันมีนำ้�ออกแล้ว  
โยเชตฺวา ปรุงแล้ว  สปฺปิมธุสกฺขราหิ ด้วยเนยใส นำ้�ผ้ึง และนำ้�ต�ลกรวด ท.  ทตฺวา 
ถว�ยแล้ว  ทานํ ซ่ึงท�น  ภิกฺขุสงฺฆสฺส แก่หมู่แห่งภิกษุ  พุทฺธปฺปมุขสฺส มีพระพุทธเจ้�
เป็นประมุข  อาห กร�บทูลแล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ  อิทํ  มม   
อคฺคทานํ อ.ท�นอันเลิศ ของข้�พระองค์ น้ี  สํวตฺตต ุ จงเป็นไปพร้อม  ปฏิเวธาย 



๘. เรื่องสัญชัยปริพาชก 409วรรค]

เพ่ืออันแทงตลอด  อคฺคธมฺมสฺส ซ่ึงธรรมอันเลิศ  สพฺพปมํ ก่อนกว่�ชนทั้งปวง”  อิติ  
ดังน้ี  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน ในก�ลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งกิจด้วยภัตร ฯ 

 จุลก�ลน้ันรับป�กว่� “ได้ครับ” แล้วก็แบ่งน� ขอหัตถกรรมกับพวกมนุษย์จำ�นวน
ม�ก ฉีกท้องข้�วส�ลี ใช้คนให้ต้มในนำ้�นมที่ปร�ศจ�กนำ้� แล้วปรุงด้วยเนยใส นำ้�ผ้ึง
และนำ้�ต�ลกรวด ถว�ยท�นแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้�เป็นประมุข เวล�เสร็จภัตกิจ 
กร�บทูลว่� “ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ ท�นอันเลิศของข้�พระองค์น้ี จงเป็นไปเพ่ือก�ร
แทงตลอดธรรมอันเลิศก่อนกว่�ชนทั้งปวงเถิด”

 โส วิเสสนะของ จุลฺลก�โลๆ สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ส�ธุ  
สัมปฏิจฉนัตถลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน สมฺปฏิจฺฉิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
วิภชิตฺว�  เขตฺตำ อวุตตกัมมะใน วิภชิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ย�จิตฺว�  พหู วิเสสนะ
ของ มนุสฺเสๆ อกถิตกัมมะใน ย�จิตฺว�  หตฺถกมฺมำ อวุตตกัมมะใน ย�จิตฺว�ๆ ปุพพ-
ก�ลกิริย�ใน ผ�เลตฺว�  ส�ลิคพฺภำ อวุตตกัมมะใน ผ�เลตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
ปจ�เปตฺว�  ปุคฺคลำ ก�ริตกัมมะใน ปจ�เปตฺว�  นิรุทเก วิเสสนะของ ขีเรๆ วิสย�ธ�ระ 
ใน ปจ�เปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน โยเชตฺว�  สปฺปิมธุสกฺขร�หิ กรณะใน โยเชตฺว�ๆ 
ปุพพก�ลกิริย�ใน ทตฺว�  พุทฺธปฺปมุขสฺส วิเสสนะของ ภิกฺขุสงฺฆสฺสๆ สัมปท�นใน  
ทตฺว�  ท�นำ อวุตตกัมมะใน ทตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�ห  ภตฺตกิจฺจปริโยส�เน ก�ล-
สัตตมีใน อ�ห  “ภนฺเต อ�ลปนะ  อิทำ วิเสสนะของ อคฺคท�นำๆ สุทธกัตต�ใน สำวตฺตตุๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มม ส�มีสัมพันธะใน อคฺคท�นำ  อคฺคธมฺมสฺส ฉัฏฐีอวุตตกัมมะ
ใน ปฏิเวธ�ย  สพฺพป�มำ กิริย�วิเสสนะใน ปฏิเวธ�ยๆ สัมปท�นใน สำวตฺตตุ”  อิติศัพท์ 
อ�ก�ระใน อ�ห ฯ  

 ...............................................................................................................................
๑๐๕. สตฺถ�  “เอวำ  โหตูติ  อนุโมทนำ  อก�สิ ฯ  

 สตฺถ�  “เอวำ  (ตย�  ปตฺถิตปตฺถน�)  โหตูติ  อนุโมทนำ  อก�สิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศ�สด�  อกาสิ ได้ทรงกระทำ�แล้ว  อนุโมทนํ ซ่ึงก�รอนุโมทน�  อิติ ว่�  
“เอวํ  (ตยา  ปตฺถิตปตฺถนา) อ.คว�มปร�รถน� อันท่�น ปร�รถน�แล้ว อย่�งน้ี  โหตุ 
จงสำ�เร็จ”  อิติ ดังน้ี ฯ
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 พระศ�สด�ได้ทรงทำ�อนุโมทน�ว่� “คว�มปร�รถน�ที่ท่�นปร�รถน�แล้วอย่�งน้ี ขอจง
สำ�เร็จเถิด”

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อก�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ปตฺถิตปตฺถน� สุทธกัตต�ใน 
โหตุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวำ กิริย�วิเสสนะใน ปตฺถิต-  ตย� อนภิหิตกัตต�ใน 
ปตฺถิต-”  อิติศัพท์ สรูปะใน อนุโมทนำๆ อวุตตกัมมะใน อก�สิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๐๖. โส  เขตฺตำ  คนฺตฺว�  โอโลเกนฺโต  สกลเขตฺเต  กณฺณิก�พทฺเธหิ  วิย  ส�ลิสีเสหิ  ส�ฺฉนฺนำ  

ทิสฺว�  ป�ฺจวิธำ  ปีตึ  ปฏิลภิตฺว�  “ล�ภ�  วต  เมติ  จินฺเตตฺว�  ปุถุกก�เล  ปุถุกคฺคำ  
น�ม  อท�สิ,  ค�มว�สีหิ  สทฺธึ  อคฺคสสฺสท�นำ  น�ม  อท�สิ,  ล�ยเน  ล�ยนคฺคำ,  เวณิ-
กรเณ  เวณิคฺคำ,  กล�ป�ทีสุ  กล�ปคฺคำ  ขลคฺคำ  ภณฺฑคฺคำ  โกฏฺ�คฺคนฺติ  เอวำ  เอกสสฺเส  
นว  ว�เร  อคฺคท�นำ  อท�สิ ฯ  

 โส  (จุลฺลก�โล)  เขตฺตำ  คนฺตฺว�  โอโลเกนฺโต  สกลเขตฺเต  กณฺณิก�พทฺเธหิ  วิย  ส�ลิสีเสหิ  
ส�ฺฉนฺนำ  (เขตฺตำ)  ทิสฺว�  ป�ฺจวิธำ  ปีตึ  ปฏิลภิตฺว�  “ล�ภ�  วต  เมติ  จินฺเตตฺว�  ปุถุกก�เล  
ปุถุกคฺคำ  น�ม  (ท�นำ)  อท�สิ,  ค�มว�สีหิ  (ชเนหิ)  สทฺธึ  อคฺคสสฺสท�นำ  น�ม  อท�สิ,  ล�ยเน  
ล�ยนคฺคำ  (ท�นำ  อท�สิ),  เวณิกรเณ  เวณิคฺคำ  (ท�นำ  อท�สิ),  กล�ป�ทีสุ  (ก�เลสุ)  กล�ปคฺคำ  
(ท�นำ)  ขลคฺคำ  (ท�นำ)  ภณฺฑคฺคำ  (ท�นำ)  โกฏฺ�คฺคำ  (ท�นำ  อท�สิ)  อิติ  เอวำ  เอกสสฺเส  นว  ว�เร  
อคฺคท�นำ  อท�สิ ฯ

 โส  (จุลฺลกาโล) อ.จุลก�ลน้ัน  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เขตฺตํ สู่น�  โอโลเกนฺโต แลดูอยู่  
 ทิสฺวา เห็นแล้ว  (เขตฺตํ) ซ่ึงน�  สญฺฉนฺนํ อันด�รด�ษแล้ว  สาลิสีเสหิ ด้วยรวงแห่ง
ข้�วส�ลี ท.  กณฺณิกาพทฺเธหิ  วิย อันร�วกะว่�ถูกผูกแล้วเป็นช่อ  สกลเขตฺเต ในน�
ทั้งสิ้น  ปฏิิลภิตฺวา ได้เฉพ�ะแล้ว  ปีต ึซ่ึงปีติ  ปญฺจวิธํ อันมีอย่�งห้�  จินฺเตตฺวา คิด
แล้ว  อิติ ว่�  “ลาภา  วต อ.ล�ภ ท. หนอ  เม ของเร�”  อิติ ดังน้ี  อทาสิ ได้ถว�ยแล้ว  
(ทานํ) ซ่ึงท�น  ปุถุกคฺคํ  นาม ช่ือว่�อันเลิศในเพร�ะข้�วเม่�  ปุถุกกาเล ในก�ลแห่ง
ข้�วเม่�,  อทาสิ ได้ถว�ยแล้ว  อคฺคสสฺสทานํ  นาม ช่ือ ซ่ึงท�นในเพร�ะข้�วกล้� 
อันเลิศ  สทฺธึ กับ  (ชเนหิ) ด้วยชน ท.  คามวาสีหิ ผู้อยู่ในหมู่บ้�นโดยปกติ,  (อทาสิ)  
ได้ถว�ยแล้ว  (ทานํ) ซ่ึงท�น  ลายนคฺคํ อันเลิศในเพร�ะก�รเกี่ยว  ลายเน ในก�ล
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เป็นที่เกี่ยว,  (อทาสิ) ได้ถว�ยแล้ว  (ทานํ) ซ่ึงท�น  เวณิคฺคํ อันเลิศในเพร�ะก�ร 
กระทำ�ซ่ึงขะเน็ด  เวณิกรเณ ในก�ลเป็นที่กระทำ�ซ่ึงขะเน็ด,  (อทาสิ) ได้ถว�ยแล้ว  
(ทานํ) ซ่ึงท�น  กลาปคฺคํ อันเลิศในเพร�ะก�รกระทำ�ให้เป็นฟ่อน  (ทานํ) ซ่ึงท�น  
ขลคฺคํ อันเลิศในเพร�ะล�น  (ทานํ) ซ่ึงท�น  ภณฺฑคฺคํ อันเลิศในเพร�ะลอม  (ทานํ) 
ซ่ึงท�น  โกฏฺคฺคํ อันเลิศในเพร�ะฉ�ง  กลาปาทีสุ  (กาเลสุ) ในก�ล ท. มีก�ลเป็นที่
กระทำ�ให้เป็นฟ่อนเป็นต้น  อทาสิ ได้ถว�ยแล้ว  อคฺคทานํ ซ่ึงท�นอันเลิศ  วาเร สิ้น
ว�ระ ท.  นว เก้�  เอกสสฺเส ในเพร�ะข้�วกล้�หน่ึง  เอวํ อย่�งน้ี  อิติ ด้วยประก�ร
ฉะน้ี ฯ 

 จุลก�ลน้ันไปน�แลดู(ข้�วกล้�) เห็นน�ที่ด�รด�ษไปด้วยรวงข้�วส�ลีทั้งหล�ยเหมือน
ถูกผูกกันเป็นช่อในน�ทั้งสิ้น ได้ปีติ ๕ ประก�ร คิดว่� “ล�ภทั้งหล�ยของเร�หนอ” แล้ว
ได้ถว�ยท�นช่ือว่�อันเลิศในเพร�ะข้�วเม่� ในก�ลข้�วเม่� ได้ถว�ยช่ือว่�ท�นในเพร�ะ
ข้�วกล้�อันเลิศพร้อมกับพวกช�วบ้�น ได้ถว�ยท�นอันเลิศในเพร�ะก�รเกี่ยว ในก�ล
เป็นที่เกี่ยว, ได้ถว�ยท�นอันเลิศในเพร�ะก�รทำ�ขะเน็ด ในก�ลเป็นที่ทำ�ขะเน็ด, ได้
ถว�ยท�นอันเลิศในเพร�ะทำ�ให้เป็นฟ่อน อันเลิศในเพร�ะล�น อันเลิศในเพร�ะลอม 
อันเลิศในเพร�ะฉ�ง ในก�ลทั้งหล�ยมีทำ�ให้เป็นฟ่อนเป็นต้น ได้ถว�ยท�นอันเลิศ ๙ 
คร้ัง ในเพร�ะข้�วกล้�คร้ังหน่ึงอย่�งน้ี ด้วยประก�รฉะน้ี

 โส วิเสสนะของ จุลฺลก�โลๆ สุทธกัตต�ใน อท�สิๆ หกบท อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก   
เขตฺตำ สัมป�ปุณียกัมมะใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน โอโลเกนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�
ของ จุลฺลก�โล  สกลเขตฺเตๆ วิสย�ธ�ระใน ทิสฺว�  กณฺณิก�พทฺเธหิ อุปม�วิเสสนะ
ของ ส�ลิสีเสหิ  วิยศัพท์ อุปม�โชตกะเข้�กับ กณฺณิก�พทฺเธหิ  ส�ฺฉนฺนำ วิเสสนะของ  
เขตฺตำๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปฏิลภิตฺว�  ป�ฺจวิธำ วิเสสนะของ 
ปีตึๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิลภิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน จินฺเตตฺว�  “ล�ภ� ลิงคัตถะ   
วตศัพท์ อัจฉริยัตถะ  เม ส�มีสัมพันธะใน ล�ภ�”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺเตตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน อท�สิ  ปุถุกก�เล ก�ลสัตตมีใน อท�สิ  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะ
เข้�กับ ปุถุกคฺคำๆ วิเสสนะของ ท�นำๆ อวุตตกัมมะใน อท�สิ,  ค�มว�สีหิ วิเสสนะของ 
ชเนหิๆ สหัตถตติย�เข้�กับ สทฺธึๆ กิริย�สมว�ยะใน อท�สิ  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะ
เข้�กับ อคฺคสสฺสท�นำๆ อวุตตกัมมะใน อท�สิ,  ล�ยเน ก�ลสตตมีใน อท�สิ  ล�ยนคฺคำ 
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วิเสสนะของ ท�นำๆ อวุตตกัมมะใน อท�สิ,  เวณิกรเณ ก�ลสัตตมีใน อท�สิ  เวณิคฺคำ  
วิเสสนะของ ท�นำๆ อวุตตกัมมะใน อท�สิ,  กล�ป�ทีสุ วิเสสนะของ ก�เลสุๆ ก�ลสัตตมี 
ใน อท�สิ  กล�ปคฺคำ วิเสสนะของ ท�นำๆ อวุตตกัมมะใน อท�สิ  ขลคฺคำ วิเสสนะของ 
ท�นำๆ อวุตตกัมมะใน อท�สิ  ภณฺฑคฺคำ วิเสสนะของ ท�นำๆ อวุตตกัมมะใน อท�สิ   
โกฏฺ�คฺคำ วิเสสนะของ ท�นำๆ อวุตตกัมมะใน อท�สิ  อิติศัพท์ ปก�รัตถะ  เอวำ กิิริย�- 
วิเสสนะใน อท�สิ  เอกสสฺเส นิมิตตสัตตมีใน อท�สิ  นว วิเสสนะของ ว�เรๆ อัจจันต-
สังโยคะใน อท�สิ  อคฺคท�นำ อวุตตกัมมะใน อท�สิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๐๗. ตสฺส  สพฺเพสุ  ว�เรสุ  คหิตคหิตฏฺ��นำ  ปริปูริ ฯ  

 ตสฺส  (สสฺสสฺส  จุลฺลก�เลน)  สพฺเพสุ  ว�เรสุ  คหิตคหิตฏฺ��นำ  ปริปูริ ฯ

 ตสฺส  (สสฺสสฺส  จุลฺลกาเลน)  คหิตคหิตฏฺานํ อ.ที่ แห่งข้�วกล้�น้ัน เป็นของ 
อันจุลก�ลทั้งถือเอ�แล้วทั้งถือเอ�แล้ว  วาเรสุ ในว�ระท.  สพฺเพส ุ ทั้งปวง  ปริปูริ 
เต็มรอบแล้ว ฯ

 ที่ของข้�วกล้�น้ันที่จุลก�ลทั้งถือเอ�แล้วทั้งถือเอ�แล้วในทุกๆ คร้ัง บริบูรณ์แล้ว

 คหิตคหิตฏฺ��นำ สุทธกัตต�ใน ปริปูริๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตสฺส วิเสสนะของ 
สสฺสสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน คหิตคหิตฏฺ��นำ  จุลฺลก�เลน อนภิหิตกัตต�ใน คหิตคหิต-  
สพฺเพสุ วิเสสนะของ ว�เรสุๆ ก�ลสัตตมีใน คหิตคหิตฏฺ��นำ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๐๘. สสฺสำ  อติเรกำ  อุฏฺ��นสมฺปนฺนำ  อโหสิ ฯ 

 สสฺส ํอ.ข้�วกล้�  อติเรกํ เป็นข้�วกล้�อันย่ิง  อุฏฺานสมฺปนฺนํ เป็นข้�วกล้�ถึงพร้อม
ด้วยก�รต้ังข้ึน  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 ข้�วกล้� ได้เป็นข้�วกล้�สมบูรณ์อย่�งย่ิงต้ังข้ึนแล้ว

 สสฺสำ สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อติเรกำ ก็ดี  อุฏฺ��นสมฺปนฺนำ ก็ดี  
วิกติกัตต�ใน อโหสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๐๙. ธมฺโม  น�เมส  อตฺต�นำ  รกฺขนฺตำ  รกฺขติ ฯ  

 ธมฺโม  น�ม  เอโส  อตฺต�นำ  รกฺขนฺตำ  (ปุคฺคลำ)  รกฺขติ ฯ

 เอโส  ธมฺโม  นาม ช่ือ อ.ธรรมน่ัน  รกฺขติ ย่อมรักษ�  (ปุคฺคลํ) ซ่ึงบุคคล  รกฺขนฺตํ  
ผู้รักษ�อยู่  อตฺตานํ ซ่ึงตน ฯ

 ธรรมด�ว่�ธรรมน่ัน ย่อมรักษ�บุคคลที่รักษ�ตนอยู่

 เอโส วิเสสนะของ ธมฺโม  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ ธมฺโมๆ สุทธกัตต�ใน  
รกฺขติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อตฺต�นำ อวุตตกัมมะใน รกฺขนฺตำๆ วิเสสนะของ ปุคฺคลำๆ 
อวุตตกัมมะใน รกฺขติ ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๑๐.    ธมฺโม  หเว  รกฺขติ  ธมฺมจารึ
    ธมฺโม  สุจิณฺโณ  สุขมาวหาติ
    เอสานิสํโส  ธมฺเม  สุจิณฺเณ  
    น  ทุคฺคตึ  คจฺฉติ  ธมฺมจารีติ ฯ

    ธมฺโม  หเว  รกฺขติ  ธมฺมจารึ  (ปุคฺคลํ)
    ธมฺโม  (ปุคฺคเลน)  สุจิณฺโณ  สุขํ  อาวหาติ
    เอโส  อานิสํโส  ธมฺเม  (ปุคฺคเลน)  สุจิณฺเณ  (อานิสํโส  โหติ) 
    น  ทุคฺคตึ  คจฺฉติ  ธมฺมจารี  (ปุคฺคโล)”  อิติ ฯ 

  ธมฺโม  หเว อ.ธรรมแล  รกฺขติ ย่อมรักษ�  ธมฺมจารึ  (ปุคฺคลํ) 
ซ่ึงบุคคล ผู้ประพฤติซ่ึงธรรมโดยปกติ,  ธมฺโม อ.ธรรม   
(ปุคฺคเลน)  สุจิณฺโณ อัน- อันบุคคล ประพฤติดีแล้ว  อาวหาติ  
ย่อมนำ�ม�  สุขํ ซ่ึงคว�มสุข,  เอโส  อานิสํโส อ.อ�นิสงส์
น่ัน  (อานิสํโส) เป็นอ�นิสงส์  ธมฺเม ในธรรม  (ปุคฺคเลน)   
สุจิณฺเณ อัน- อันบุคคล ประพฤติดีแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น,  
ธมฺมจารี  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล ผู้ประพฤติซ่ึงธรรมโดยปกติ  น  
คจฺฉติ จะไม่ไป  ทุคฺคตึ สู่ทุคติ”  อิติ ดังน้ีแล ฯ
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  ธรรมแล ย่อมรักษ�บุคคลผู้ประพฤติธรรมโดยปกติ, ธรรมที่
บุคคลประพฤติดีแล้ว ย่อมนำ�คว�มสุขม�ให้, น่ันเป็นอ�นิสงส์
ในธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้ว, บุคคลผู้ประพฤติธรรมโดย
ปกติจะไม่ไปทุคติ ดังน้ีแล

  ธมฺโม สุทธกัตต�ใน รกฺขติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  หเว ปท- 
ปูรณะ  ธมฺมจ�รึ วิเสสนะของ ปุคฺคลำๆ อวุตตกัมมะใน รกฺขติ,  
ธมฺโม สุทธกัตต�ใน อ�วห�ติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปุคฺคเลน  
อนภิหิตกัตต�ใน สุจิณฺโณๆ วิเสสนะของ ธมฺโม  สุขำ อวุตต- 
กัมมะใน อ�วห�ติ,  เอโส วิเสสนะของ อ�นิสำโสๆ สุทธกัตต�
ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ธมฺเม วิสย�ธ�ระใน อ�นิสำโส  
ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตต�ใน สุจิณฺเณๆ วิเสสนะของ ธมฺเม   
อ�นิสำโส วิกติกัตต�ใน โหติ,  ธมฺมจ�รี วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ 
สุทธกัตต�ใน คจฺฉติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธะ 
ใน คจฺฉติ  ทุคฺคตึ สัมป�ปุณียกัมมะใน คจฺฉติ”  อิติศัพท์  
สม�ปนะ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๑๑. เอวเมว  วิปสฺสิสมฺม�สมฺพุทฺธก�เล  อคฺคธมฺมำ  ป�มำ  ปฏิวิชฺฌิตุำ  ปตฺเถนฺโต  นว   

อคฺคท�น�นิ  อท�สิ ฯ

 (อ�ฺ��โกณฺฑ�ฺโ�)  เอวเมว  วิปสฺสิสมฺม�สมฺพุทฺธก�เล  อคฺคธมฺมำ  ป�มำ  ปฏิวิชฺฌิตุำ  
ปตฺเถนฺโต  นว  อคฺคท�น�นิ  อท�สิ ฯ

 (อญฺญาโกณฺฑญฺโญ) อ.อัญญ�โกณฑัญญะ  ปตฺเถนฺโต ปร�รถน�อยู่  ปฏิวิชฺฌิตุํ  
เพ่ืออันแทงตลอด  อคฺคธมฺมํ ซ่ึงธรรมอันเลิศ  ปม ํก่อน  อทาสิ ได้ถว�ยแล้ว  อคฺค-
ทานานิ ซ่ึงท�นอันเลิศ ท.  นว เก้�  วิปสฺสิสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล ในก�ลแห่งพระ
สัมม�สัมพุทธเจ้�พระน�มว่�วิปัสสี  เอวํ  เอว อย่�งน้ีน่ันเทียว ฯ

 อัญญ�โกณฑัญญะปร�รถน�เพ่ือจะแทงตลอดธรรมที่เลิศก่อน ได้ถว�ยท�นที่เลิศทั้ง
หล�ย ๙ คร้ัง ในก�ลพระสัมม�สัมพุทธเจ้�พระน�มว่�วิปัสสี อย่�งน้ีน่ันแหละ
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 อ�ฺ��โกณฺฑ�ฺโ� สุทธกัตต�ใน อท�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวศัพท์ อวธ�รณะ 
เข้�กับ เอวำๆ กิริย�วิเสสนะใน อท�สิ  วิปสฺสิสมฺม�สมฺพุทฺธก�เล ก�ลสัตตมีใน  
อท�สิ  อคฺคธมฺมำ อวุตตกัมมะใน ปฏิวิชฺฌิตุำ  ป�มำ กิริย�วิเสสนะใน ปฏิวิชฺฌิตุำๆ ตุมัตถ-
สัมปท�นใน ปตฺเถนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ อ�ฺ��โกณฺฑ�ฺโ�  นว วิเสสนะของ  
อคฺคท�น�นิๆ อวุตตกัมมะใน อท�สิ ฯ  

   ...............................................................................................................................
๑๑๒. อิโต  สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก  ปน  หำสวตีนคเร  ปทุมุตฺตรพุทฺธก�เลปิ  สตฺต�หำ   

มห�ท�นำ  ทตฺว�  ตสฺส  ภควโต  ป�ทมูเล  นิปชฺชิตฺว�  อคฺคธมฺมสฺส  ป�มำ   
ปฏิวิชฺฌนตฺถเมว  ปตฺถนำ  �เปสิ ฯ  

 (อ�ฺ��โกณฺฑ�ฺโ�)  อิโต  (ภทฺทกปฺปโต)  สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก  ปน  หำสวตีนคเร  ปทุมุตฺตร-
พุทฺธก�เลปิ  สตฺต�หำ  มห�ท�นำ  ทตฺว�  ตสฺส  ภควโต  ป�ทมูเล  นิปชฺชิตฺว�  อคฺคธมฺมสฺส  ป�มำ  
ปฏิวิชฺฌนตฺถเมว  ปตฺถนำ  �เปสิ ฯ

 ปน อน่ึง  (อญฺญาโกณฺฑญฺโญ) อ.อัญญ�โกณฑัญญะ  ทตฺวา ถว�ยแล้ว  มหาทานํ 
ซ่ึงท�นอันใหญ่  สตฺตาห ํตลอดวันเจ็ด  นิปชฺชิตฺวา หมอบลงแล้ว  ปาทมูเล ณ ที่
ใกล้แห่งพระบ�ท  ตสฺส  ภควโต ของพระผู้มีพระภ�คพระองค์น้ัน  เปสิ ต้ังไว้แล้ว  
ปตฺถนํ ซ่ึงคว�มปร�รถน�  ปฏิวิชฺฌนตฺถํ  เอว เพ่ืออันแทงตลอด  อคฺคธมฺมสฺส ซ่ึง
ธรรมอันเลิศ  ปม ํก่อนน่ันเทียว  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเลปิ แม้ในก�ลแห่งพระพุทธเจ้�
พระน�มว่�ปทุมุตตระ  หํสวตีนคเร ในเมืองช่ือว่�หงส�วดี  สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก 
ในที่สุดแห่งกัปแสนหน่ึง  อิโต  (ภทฺทกปฺปโต) แต่ภัทรกัปน้ี ฯ

 อน่ึง แม้ในก�ลแห่งพระพุทธเจ้�พระน�มว่�ปทุมุตตระ ในเมืองหงส�วดี ในที่สุดแห่ง
แสนกัปแต่ภัทรกัปน้ี อัญญ�โกณฑัญญะถว�ยท�นใหญ่ตลอด ๗ วัน แล้วหมอบลง ณ 
ที่ใกล้พระบ�ทของพระผู้มีพระภ�คพระองค์น้ัน ต้ังคว�มปร�รถน�เพ่ือจะแทงตลอด
ธรรมอันเลิศก่อนน่ันแหละ

 ปนศัพท์ สัมปิณฑนัตถะ  อ�ฺ��โกณฺฑ�ฺโ� สุทธกัตต�ใน �เปสิๆ อ�ขย�ตบท-
กัตตุว�จก  อิโต วิเสสนะของ ภทฺทกปฺปโตๆ อป�ท�นใน สตสหสฺสกปฺปมตฺถเกๆ  
ก�ลสัตตมีใน ปทุมุตฺตรพุทฺธก�เล  หำสวตีนคเร วิสย�ธ�ระใน ปทุมุตฺตรพุทฺธก�เล   
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อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ ปทุมุตฺตรพุทฺธก�เลๆ ก�ลสัตตมีใน �เปสิ  สตฺต�หำ  
อัจจันตสังโยคะใน �เปสิ  มห�ท�นำ อวุตตกัมมะใน ทตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
นิปชฺชิตฺว�  ตสฺส วิเสสนะของ ภควโตๆ ส�มีสัมพันธะใน ป�ทมูเลๆ วิสย�ธ�ระใน  
นิปชฺชิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน �เปสิ  อคฺคธมฺมสฺส ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน ปฏิวิชฺฌนตฺถำ   
ป�มำ กิริย�วิเสสนะใน ปฏิวิชฺฌนตฺถำ  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ปฏิวิชฺฌนตฺถำๆ 
สัมปท�นใน �เปสิ  ปตฺถนำ อวุตตกัมมะใน �เปสิ ฯ          

 ...............................................................................................................................
๑๑๓. อิติ  อิมิน�  ปตฺถิตเมว  มย�  ทินฺนำ,  น�หำ  มุขำ  โอโลเกตฺว�  เทมีติ ฯ  

 อิติ  อิมิน�  (อ�ฺ��โกณฺฑ�ฺเ�น)  ปตฺถิตำ  เอว  (ผลำ)  มย�  ทินฺนำ,  น  อหำ  มุขำ  โอโลเกตฺว�   
เทมีติ  (อ�ห) ฯ (อ�ห แปลในข้อ ๙๕)

 ผลํ อ.ผล  อิมินา  (อญฺญาโกณฺฑญฺเญน)  ปตฺถิตํ  เอว อัน- อันอัญญ�โกณฑัญญะน้ี 
ปร�รถน�แล้วน่ันเทียว  มยา อันเร�  ทินฺนํ ให้แล้ว  อิติ ด้วยประก�รฉะน้ี,  อหํ อ.เร�  
โอโลเกตฺวา แลดูแล้ว  มุขํ ซ่ึงหน้�  เทมิ ย่อมให้  น ห�มิได้”  อิติ ดังน้ี ฯ

 ผลที่อัญญ�โกณฑัญญะน้ีปร�รถน�แล้วน่ันแหละ เร�ให้แล้ว ด้วยประก�รฉะน้ี, เร� 
แลดูหน้� ย่อมให้ ห�มิได้” ดังน้ี

 เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ปตฺถิตำๆ วิเสสนะของ ผลำๆ วุตตกัมมะใน ทินฺนำๆ กิตบท-
กัมมว�จก  อิติศัพท์ ปก�รัตถะ  อิมิน� วิเสสนะของ อ�ฺ��โกณฺฑ�ฺเ�นๆ อนภิหิต-
กัตต�ใน ปตฺถิตำ  มย� อนภิหิตกัตต�ใน ทินฺนำ,  อหำ สุทธกัตต�ใน เทมิๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  มุขำ อวุตตกัมมะใน โอโลเกตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน 
เทมิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ  

 ...............................................................................................................................
๑๑๔. “ยสกุลปุตฺตปฺปมุข�  ป�ฺจป�ฺ��ส  ชน�  กึ  กมฺมำ  กรึสุ  ภนฺเตติ ฯ  

 (ภิกฺขู)  “ยสกุลปุตฺตปฺปมุข�  ป�ฺจป�ฺ��ส  ชน�  กึ  กมฺมำ  กรึสุ  ภนฺเตติ  (ปุจฺฉึสุ) ฯ

 (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  (ปุจฺฉึสุ) ทูลถ�มแล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ  ชนา 
อ.ชน ท.  ปญฺจปญฺญาส ห้�สิบห้�คน  ยสกุลปุตฺตปฺปมุขา ผู้มีกุลบุตรช่ือว่�ยสะ 
เป็นประมุข  กรึสุ กระทำ�แล้ว  กึ  กมฺมํ ซ่ึงกรรมอะไร”  อิติ ดังน้ี ฯ



๘. เรื่องสัญชัยปริพาชก 417วรรค]

 พวกภิกษุทูลถ�มว่� “ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ พวกชน ๕๕ คน มียสกุลบุตรเป็นประมุข 
พ�กันทำ�กรรมอะไร”

 ภิกฺขู สุทธกัตต�ใน ปุจฺฉึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภนฺเต อ�ลปนะ  ยสกุลปุตฺตปฺ-
ปมุข� ก็ดี  ป�ฺจป�ฺ��ส ก็ดี วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน กรึสุๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  กึ วิเสสนะของ กมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน กรึสุ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน ปุจฺฉึสุ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๑๑๕. “เอเตปิ  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สนฺติเก  อรหตฺตำ  ปตฺเถนฺต�  พหุำ  ปุ�ฺ�กมฺมำ  กตฺว�,   

อปรภ�เค  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ,  สห�ยก�  หุตฺว�  วคฺคพนฺเธน  ปุ�ฺ��นิ  กโรนฺต�  
อน�ถสรีร�นิ  ปฏิชคฺคนฺต�  วิจรึสุ ฯ (เปิดข้อ ๑๒๘) 

 (ภคว�)  “เอเตปิ  (ชน�)  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สนฺติเก  อรหตฺตำ  ปตฺเถนฺต�  พหุำ  ปุ�ฺ�กมฺมำ  กตฺว�,  
อปรภ�เค  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ,  สห�ยก�  หุตฺว�  วคฺคพนฺเธน  ปุ�ฺ��นิ  กโรนฺต�  อน�ถสรีร�นิ  
ปฏิชคฺคนฺต�  วิจรึสุ ฯ

 (ภควา) อ.พระผู้มีพระภ�ค  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “เอเตปิ  (ชนา) อ.ชน ท. แม้
เหล่�น่ัน  ปตฺเถนฺตา ปร�รถน�อยู่  อรหตฺตํ ซ่ึงคว�มเป็นแห่งพระอรหันต์  สนฺติเก 
ในสำ�นัก  พุทฺธสฺส ของพระพุทธเจ้�  เอกสฺส พระองค์หน่ึง  กตฺวา กระทำ�แล้ว  ปุญฺญ- 
กมฺม ํ ซ่ึงกรรมอันเป็นบุญ  พหุ ํ ม�ก,  อปรภาเค ในก�ลอันเป็นส่วนอื่นอีก  พุทฺเธ  
คร้ันเม่ือพระพุทธเจ้�  อนุปฺปนฺเน ไม่เสด็จอุบัติข้ึนแล้ว,  สหายกา เป็นสห�ยกัน  หุตฺวา  
เป็นแล้ว  กโรนฺตา กระทำ�อยู่  ปุญฺญานิ ซ่ึงบุญ ท.  วคฺคพนฺเธน ด้วยก�รผูกกัน
เป็นพวก  ปฏิชคฺคนฺตา  วิจรึสุ เที่ยวปฏิบัติอยู่แล้ว  อนาถสรีรานิ ซ่ึงสรีระอันไม่มี 
ที่พ่ึง ท. ฯ

 พระผู้มีพระภ�คตรัสว่� “พวกชนแม้เหล่�น่ันปร�รถน�คว�มเป็นพระอรหันต์ในสำ�นัก
ของพระพุทธเจ้�พระองค์หน่ึง ทำ�บุญกรรมจำ�นวนม�ก, ในก�ลต่อม� เม่ือพระพุทธเจ้�
ยังไม่เสด็จอุบัติข้ึน, เป็นเพ่ือนกัน รวมตัวกันทำ�บุญทั้งหล�ย เที่ยวปฏิบัติร่�ง(ซ�กศพ)
ที่ไม่มีญ�ติ 

 ภคว� สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ  
เอเตๆ วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน วิจรึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอกสฺส  
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วิเสสนะของ พุทฺธสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสย�ธ�ระใน ปตฺเถนฺต�  อรหตฺตำ 
สัมป�ปุณียกัมมะใน ปตฺเถนฺต�ๆ อัพภันตรกิริย�ของ ชน�  พหุำ วิเสสนะของ  
ปุ�ฺ�กมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน กตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน หุตฺว�,  อปรภ�เค ก�ลสัตตมี
ใน อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ ลักขณะใน อนุปฺปนฺเนๆ ลักขณกิริย�,  สห�ยก� วิกติกัตต�
ใน หุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กโรนฺต�  วคฺคพนฺเธน กรณะใน กโรนฺต�  ปุ�ฺ��นิ  
อวุตตกัมมะใน กโรนฺต�ๆ อัพภันตรกิริย�ของ ชน�  อน�ถสรีร�นิ อวุตตกัมมะใน  
ปฏิชคฺคนฺต�ๆ อัพภันตรกิริย�ของ ชน� ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๑๖. เต  เอกทิวสำ  สคพฺภำ  อิตฺถึ  ก�ลกตำ  ทิสฺว�  “ฌ�เปสฺส�ม�ติ  สุส�นำ  หรึสุ ฯ  

 เต  (ชน�)  เอกทิวสำ  สคพฺภำ  อิตฺถึ  ก�ลกตำ  ทิสฺว�  “(มยำ  สรีรำ)  ฌ�เปสฺส�ม�ติ  (มนฺเตตฺว�)   
สุส�นำ  หรึสุ ฯ

 เอกทิวสํ ในวันหน่ึง  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่�น้ัน  ทิสฺวา เห็นแล้ว  อิตฺถึ ซ่ึงหญิง  
สคพฺภํ ผู้เป็นไปกับด้วยครรภ์  กาลกตํ ผู้มีก�ละอันกระทำ�แล้ว  (มนฺเตตฺวา) ปรึกษ�
กันแล้ว  อิติ ว่�  “(มยํ) อ.เร� ท.  (สรีรํ) ยังสรีระ  ฌาเปสฺสาม จักให้ไหม้”  อิติ ดังน้ี  
หรึส ุนำ�ไปแล้ว  สุสานํ สู่ป่�ช้� ฯ

 ในวันหน่ึง พวกชนเหล่�น้ันเห็นหญิงมีครรภ์ได้เสียชีวิตลง จึงปรึกษ�กันว่� “พวกเร�
จักเผ�” ดังน้ี แล้วก็นำ�ไปยังป่�ช้�

 เอกทิวสำ ทุติย�ก�ลสัตตมีใน หรึสุ  เต วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน หรึสุๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  สคพฺภำ ก็ดี  ก�ลกตำ ก็ดี วิเสสนะของ อิตฺถึๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน มนฺเตตฺว�  “มยำ เหตุกัตต�ใน ฌ�เปสฺส�มๆ อ�ขย�ตบทเหตุ-
กัตตุว�จก  สรีรำ ก�ริตกัมมะใน ฌ�เปสฺส�ม”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน มนฺเตตฺว�ๆ ปุพพ-
ก�ลกิริย�ใน หรึสุ  สุส�นำ สัมป�ปุณียกัมมะใน หรึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๑๗. เตสุ  ป�ฺจ  ชเน  “ตุมฺเห  ฌ�เปถ�ติ  สุส�เน  �เปตฺว�  เสส�  ค�มำ  ปวิฏฺ�� ฯ

 เตสุ  (ชเนสุ)  ป�ฺจ  ชเน  “ตุมฺเห  (สรีรำ)  ฌ�เปถ�ติ  (วจเนน)  สุส�เน  �เปตฺว�  เสส�  (ชน�)  
ค�มำ  ปวิฏฺ�� ฯ
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 เสสา  (ชนา) อ.ชน ท. ที่เหลือ  เปตฺวา เว้น  เตสุ  (ชเนสุ)  ปญฺจ  ชเน ซ่ึง- ในชน 
ท.  เหล่�น้ันหน� -ชน ท. ห้�  สุสาเน ในป่�ช้�  (วจเนน) ด้วยคำ�  อิติ ว่�  “ตุมฺเห 
อ.ท่�น ท.  (สรีรํ) ยังสรีระ  ฌาเปถ จงให้ไหม้”  อิติ ดังน้ี  ปวิฏฺา เข้�ไปแล้ว  คามํ 
สู่หมู่บ้�น ฯ

 ในบรรด�ชนเหล่�น้ัน เว้นชน ๕ คนไว้ในป่�ช้� ด้วยคำ�ว่� “พวกท่�นจงเผ�(ศพ)” ดังน้ี 
แล้วพวกชนที่เหลือก็เข้�ไปยังหมู่บ้�น

 เสส� วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน ปวิฏฺ��ๆ กิตบทกัตตุว�จก  เตสุ วิเสสนะของ  
ชเนสุๆ นิทธ�รณะใน ป�ฺจ  ชเน  ป�ฺจ วิเสสนะของ ชเนๆ นิทธ�รณียะและอวุตต- 
กัมมะใน �เปตฺว�  “ตุมฺเห เหตุกัตต�ใน ฌ�เปถๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  สรีรำ  
ก�ริตกัมมะใน ฌ�เปถ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน �เปตฺว�  สุส�เน วิสย�-
ธ�ระใน �เปตฺว�ๆ วิเสสนะของ ชน�  ค�มำ สัมป�ปุณียกัมมะใน ปวิฏฺ�� ฯ 

 ...............................................................................................................................
๑๑๘.   ยสท�รโก  ตำ  สรีรำ  สูเลหิ  วิชฺฌิตฺว�  ปริวตฺเตตฺว�  ปริวตฺเตตฺว�  ฌ�เปนฺโต   

อสุภส�ฺ�ำ  ปฏิลภิ ฯ  

 ยสท�รโก  ตำ  สรีรำ  สูเลหิ  วิชฺฌิตฺว�  (ตำ  สรีรำ)  ปริวตฺเตตฺว�  ปริวตฺเตตฺว�  ฌ�เปนฺโต  อสุภส�ฺ�ำ   
ปฏิลภิ ฯ

 ยสทารโก อ.เด็กหนุ่มช่ือว่�ยสะ  วิชฺฌิตฺวา แทงแล้ว  ตํ  สรีรํ ซ่ึงสรีระน้ัน  สูเลหิ ด้วย
หล�ว ท.  (ตํ  สรีรํ) ยังสรีระน้ัน  ปริวตฺเตตฺวา ให้เป็นไปรอบแล้ว  ปริวตฺเตตฺวา ให้
เป็นไปรอบแล้ว  ฌาเปนฺโต ให้ไหม้อยู่  ปฏิลภิ ได้เฉพ�ะแล้ว  อสุภสญฺญํ ซ่ึงคว�ม
สำ�คัญว่�เป็นอสุภะ ฯ

 เด็กหนุ่มช่ือว่�ยสะใช้หล�วทั้งหล�ยแทงสรีระน้ัน พลิกกลับไปกลับม�เผ�อยู่ กลับได้
อสุภสัญญ�

 ยสท�รโก สุทธกัตต�ใน ปฏิลภิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตำ วิเสสนะของ สรีรำๆ  
อวุตตกัมมะใน วิชฺฌิตฺว�  สูเลหิ กรณะใน วิชฺฌิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปริวตฺเตตฺว�   
ตำ วิเสสนะของ สรีรำๆ ก�ริตกัมมะใน ปริวตฺเตตฺว�ๆ สองบท สม�นก�ลกิริย�ใน  
ฌ�เปนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ ยสท�รโก  อสุภส�ฺ�ำ อวุตตกัมมะใน ปฏิลภิ ฯ    
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๑๑๙. อิตเรสำปิ  จตุนฺนำ  ชน�นำ  “ปสฺสถ  โภ  อิมำ  สรีรำ  ตตฺถ  ตตฺถ  วิทฺธสฺตจมฺมำ  กพรโครูปํ  
วิย  อสุจึ  ทุคฺคนฺธำ  ปฏิกูลนฺติ  ทสฺเสสิ ฯ  

 (ยโส)  อิตเรสำปิ  จตุนฺนำ  ชน�นำ  “(ตุมฺเห)  ปสฺสถ  โภ  อิมำ  สรีรำ  ตตฺถ  ตตฺถ  (��เน)  วิทฺธสฺตจมฺมำ  
กพรโครูปํ  วิย  อสุจึ  ทุคฺคนฺธำ  ปฏิกูลนฺติ  (วจเนน)  ทสฺเสสิ ฯ

 (ยโส) อ.ยสะ  ทสฺเสสิ แสดงแล้ว  ชนานํ แก่ชน ท.  จตุนฺนํ สี่  อิตเรสํปิ แม้นอกน้ี  
(วจเนน) ด้วยคำ�  อิติ ว่�  “โภ ดูก่อนท่�นผู้เจริญ ท.  (ตุมฺเห) อ.ท่�น ท.  ปสฺสถ จง
ดู  อิมํ  สรีรํ ซ่ึงสรีระน้ี  วิทฺธสฺตจมฺมํ มีหนังอันไฟขจัดแล้ว  ตตฺถ  ตตฺถ  (าเน) ในที่
น้ันๆ  กพรโครูปํ  วิย ร�วกะ แม่โคด่�ง  อสุจึ อันไม่สะอ�ด  ทุคฺคนฺธํ อันมีกล่ินเหม็น  
ปฏิกูลํ อันปฏิกูล”  อิติ ดังน้ี ฯ

 ยสะแสดงแก่พวกชน ๔ คนแม้นอกน้ีด้วยคำ�ว่� “ท่�นผู้เจริญทั้งหล�ย ขอท่�นทั้งหล�ย 
จงดูร่�งน้ีที่มีหนังอันไฟขจัดแล้วในที่น้ันๆ ดุจแม่โคด่�ง ไม่สะอ�ด มีกล่ินเหม็น อัน
ปฏิกูลเถิด”

 ยโส สุทธกัตต�ใน ทสฺเสสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ 
อิตเรสำๆ ก็ดี  จตุนฺนำ ก็ดี วิเสสนะของ ชน�นำๆ สัมปท�นใน ทสฺเสสิ  “โภ อ�ลปนะ   
ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน ปสฺสถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิมำ วิเสสนะของ สรีรำๆ อวุตตกัมมะ 
ใน ปสฺสถ  ตตฺถ สองบท วิเสสนะของ ��เนๆ วิสย�ธ�ระใน วิทฺธสฺตจมฺมำๆ วิเสสนะ
ของ สรีรำ  กพรโครูปํ อุปม�วิเสสนะของ สรีรำ  วิยศัพท์ อุปม�โชตกะเข้�กับ กพรโครูปํ   
อสุจึ ก็ดี  ทุคฺคนฺธำ ก็ดี  ปฏิกูลำ ก็ดี วิเสสนะของ สรีรำ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะ
ใน ทสฺเสสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๒๐. เตปิ  ตตฺถ  อสุภส�ฺ�ำ  ปฏิลภึสุ ฯ  

 เตปิ  (ชน�)  ตตฺถ  (สรีเร)  อสุภส�ฺ�ำ  ปฏิลภึสุ ฯ

 เตปิ  (ชนา) อ.ชน ท. แม้เหล่�น้ัน  ปฏิลภึสุ ได้เฉพ�ะแล้ว  อสุภสญฺญํ ซ่ึงคว�มสำ�คัญ
ว่�เป็นอสุภะ  ตตฺถ  (สรีเร) ในสรีระน้ัน ฯ
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 พวกชนแม้เหล่�น้ัน ได้เฉพ�ะอสุภสัญญ�ในสรีระน้ัน

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ เตๆ วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน ปฏิลภึสุๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  ตตฺถ วิเสสนะของ สรีเรๆ วิสย�ธ�ระใน อสุภส�ฺ�ำๆ อวุตตกัมมะใน  
ปฏิลภึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๒๑. เต  ป�ฺจ  ชน�  ค�มำ  คนฺตฺว�  เสสสห�ยก�นำ  กถยึสุ ฯ  

 ชนา อ.ชน ท.  ปญฺจ ห้�  เต เหล่�น้ัน  คนฺตฺวา ไปแล้ว  คามํ สู่หมู่บ้�น  กถยึสุ  
บอกแล้ว  เสสสหายกานํ แก่สห�ยผู้เหลือ ท. ฯ

 พวกชน ๕ คนเหล่�น้ัน ไปยังหมู่บ้�น บอกแก่เพ่ือนๆ ที่เหลือ

 เต ก็ดี  ป�ฺจ ก็ดี วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน กถยึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
ค�มำ สัมป�ปุณียกัมมะใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กถยึสุ  เสสสห�ยก�นำ สัมปท�น
ใน กถยึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๒๒. ยโส  ปน  ท�รโก  เคหำ  คนฺตฺว�  ม�ต�ปิตูน�ฺจ  ภริย�ย  จ  กเถสิ ฯ  

 ปน ก็  ทารโก อ.เด็ก  ยโส ช่ือว่�ยสะ  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน  กเถสิ บอกแล้ว  
มาตาปิตูนํ  จ แก่ม�รด�และบิด� ท. ด้วย  ภริยาย  จ แก่ภรรย�ด้วย ฯ

 ก็เด็กหนุ่มช่ือว่�ยสะไปยังเรือน บอกแก่ม�รด�บิด�และภรรย�

 ปนศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  ยโส สัญญ�วิเสสนะของ ท�รโกๆ สุทธกัตต�ใน กเถสิๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เคหำ สัมป�ปุณียกัมมะใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กเถสิ  
ม�ต�ปิตูนำ ก็ดี  ภริย�ย ก็ดี สัมปท�นใน กเถสิ  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ  
ม�ต�ปิตูนำ และ ภริย�ย ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๒๓. เต  สพฺเพปิ  อสุภำ  ภ�วยึสุ ฯ  

 เต  สพฺเพปิ  (ชน�)  อสุภำ  ภ�วยึสุ ฯ

 เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่�น้ัน  สพฺเพป ิแม้ทั้งปวง  อสุภํ ยังอสุภะ  ภาวยึส ุให้เจริญ
แล้ว ฯ

 พวกชนเหล่�น้ันแม้ทั้งหมดเจริญอสุภะ

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ สพฺเพ  เต ก็ดี  สพฺเพ ก็ดี วิเสสนะของ ชน�ๆ เหตุกัตต�
ใน ภ�วยึสุๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  อสุภำ ก�ริตกัมมะใน ภ�วยึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๒๔. อิทเมเตสำ  ปุพฺพกมฺมำ ฯ  

 อิทำ  (กมฺมำ)  เอเตสำ  (ชน�นำ)  ปุพฺพกมฺมำ  (โหติ) ฯ

 อิทํ  (กมฺมํ) อ.กรรมน้ี  ปุพฺพกมฺม ํเป็นกรรมในก�ลก่อน  เอเตสํ  (ชนานํ) ของชน ท. 
เหล่�น่ัน  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 น้ีเป็นบุพพกรรมของพวกชนเหล่�น่ัน

 อิทำ วิเสสนะของ กมฺมำๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอเตสำ วิเสสนะ
ของ ชน�นำๆ ส�มีสัมพันธะใน ปุพฺพกมฺมำๆ วิกติกัตต�ใน โหติ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๒๕. เตเนว  ยสสฺส  อิตฺถ�ค�เร  สุส�นส�ฺ��  อุปฺปชฺชิ ฯ  

 เตน  เอว  ยสสฺส  อิตฺถ�ค�เร  สุส�นส�ฺ��  อุปฺปชฺชิ ฯ

 เตน  เอว เพร�ะเหตุน้ันน่ันเทียว  สุสานสญฺญา อ.คว�มสำ�คัญว่�ป่�ช้�  อิตฺถาคาเร 
ในเรือนอันเต็มแล้วด้วยหญิง  อุปฺปชฺช ิเกิดข้ึนแล้ว  ยสสฺส แก่ยสะ ฯ

 เพร�ะเหตุน้ันน่ันแหละ สัญญ�ว่�ป่�ช้�ในเรือนที่เต็มไปด้วยผู้หญิง จึงเกิดข้ึนแก่ยสะ
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 เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ เตนๆ เหตวัตถะ  สุส�นส�ฺ�� สุทธกัตต�ใน อุปฺปชฺชิๆ  
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ยสสฺส สัมปท�นใน อุปฺปชฺชิ  อิตฺถ�ค�เร วิสย�ธ�ระใน  
สุส�นส�ฺ�� ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๒๖. ต�ย  จ  อุปนิสฺสยสมฺปตฺติย�  สพฺเพสำ  วิเสส�ธิคโม  นิพฺพตฺติ ฯ 

  ต�ย  จ  อุปนิสฺสยสมฺปตฺติย�  สพฺเพสำ  (ชน�นำ)  วิเสส�ธิคโม  นิพฺพตฺติ ฯ

 จ ก็  วิเสสาธิคโม อ.ก�รบรรลุซ่ึงคุณวิเศษ  นิพฺพตฺต ิบังเกิดแล้ว  สพฺเพสํ  (ชนานํ) 
แก่ชน ท. ทั้งปวง  ตาย  อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา เพร�ะคว�มถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยน้ัน ฯ

 ก็ ก�รบรรลุคุณวิเศษ บังเกิดแก่ชนทั้งหล�ยทั้งปวง เพร�ะคว�มถึงพร้อมแห่งอุปนิสัย
น้ัน

 จศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  วิเสส�ธิคโม สุทธกัตต�ใน นิพฺพตฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
ต�ย วิเสสนะของ อุปนิสฺสยสมฺปตฺติย�ๆ เหตุใน นิพฺพตฺติ  สพฺเพสำ วิเสสนะของ  
ชน�นำๆ สัมปท�นใน นิพฺพตฺติ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๒๗. เอวำ  อิเม  อตฺตน�  ปตฺถิตเมว  ลภึสุ  ฯ  

 เอวำ  อิเม  (ชน�)  อตฺตน�  ปตฺถิตเมว  (ผลำ)  ลภึสุ ฯ

 อิเม  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่�น้ี  ลภึสุ ได้แล้ว  (ผลํ) ซ่ึงผล  อตฺตนา  ปตฺถิตํ  เอว อัน- 
อันตน -ปร�รถน�แล้วน่ันเทียว  เอวํ อย่�งน้ี ฯ

 พวกชนเหล่�น้ีได้ผลที่ตนปร�รถน�แล้วน่ันแหละอย่�งน้ี

 อิเม วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน ลภึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวำ กิริย�- 
วิเสสนะใน ลภึสุ  อตฺตน� อนภิหิตกัตต�ใน ปตฺถิตำ  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ปตฺถิตำๆ 
วิเสสนะของ ผลำๆ อวุตตกัมมะใน ลภึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๒๘. น�หำ  มุขำ โอโลเกตฺว�  ทมฺมีติ ฯ 

 น  อหำ  มุขำ โอโลเกตฺว�  ทมฺมีติ  (อ�ห) ฯ (อ�ห แปลในข้อ ๑๑๕)

 อหํ อ.เร�  โอโลเกตฺวา แลดูแล้ว  มุขํ ซ่ึงหน้�  ทมฺมิ ย่อมให้  น ห�มิได้”  อิติ ดังน้ีฯ

 เร�แลดูหน้�แล้วให้ ห�มิได้” ดังน้ี

 อหำ สุทธกัตต�ใน ทมฺมิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  มุขำ อวุตตกัมมะ 
ใน โอโลเกตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ทมฺมิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๒๙. “ภทฺทวคฺคิย�  สห�ยก�  ปน  กึ  กรึสุ  ภนฺเตติ ฯ  

 (ภิกฺขู)  “ภทฺทวคฺคิย�  สห�ยก�  ปน  กึ  (กมฺมำ)  กรึสุ  ภนฺเตติ  (ปุจฺฉึสุ) ฯ

 (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  (ปุจฺฉึสุ) ทูลถ�มแล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ  ปน ก็  
สหายกา อ.สห�ย ท.  ภทฺทวคฺคิยา ผู้มีอยู่ในพวกเจริญ  กรึสุ กระทำ�แล้ว  กึ  (กมฺมํ) 
ซ่ึงกรรมอะไร”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พวกภิกษุทูลถ�มว่� “ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ ก็พวกสห�ยผู้เป็นภัททวัคคีย์ทำ�กรรม
อะไร” ดังน้ี

 ภิกฺขู สุทธกัตต�ใน ปุจฺฉึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภนฺเต อ�ลปนะ  ปนศัพท์ ว�กย�- 
รัมภโชตกะ  ภทฺทวคฺคิย� วิเสสนะของ สห�ยก�ๆ สุทธกัตต�ใน กรึสุๆ อ�ขย�ตบท-
กัตตุว�จก  กึ วิเสสนะของ กมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน กรึสุ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน ปุจฺฉึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๓๐. “เอเตปิ  ภิกฺขเว  ปุพฺพพุทฺธ�นำ  สนฺติเก  อรหตฺตำ  ปตฺเถตฺว�  ปุ�ฺ��นิ  กตฺว�,  อปร-

ภ�เค  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ,  ตึสธุตฺต�  หุตฺว�  ตุณฺฑิโลว�ทำ  สุตฺว�  สฏฺ�ิวสฺสสหสฺส�นิ  
ป�ฺจ  สีล�นิ  รกฺขึสุ ฯ 

 (สตฺถ�)  “เอเตปิ  (สห�ยก�)  ภิกฺขเว  ปุพฺพพุทฺธ�นำ  สนฺติเก  อรหตฺตำ  ปตฺเถตฺว�  ปุ�ฺ��นิ  กตฺว�,  
อปรภ�เค  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ,  ตึสธุตฺต�  หุตฺว�  ตุณฺฑิโลว�ทำ  สุตฺว�  สฏฺ�ิวสฺสสหสฺส�นิ  ป�ฺจ  
สีล�นิ  รกฺขึสุ ฯ (เปิดข้อ ๑๓๑)



๘. เรื่องสัญชัยปริพาชก 425วรรค]

 (สตฺถา) อ.พระศ�สด�  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เอเตปิ  
(สหายกา) อ.สห�ย ท. แม้เหล่�น่ัน  ปตฺเถตฺวา ปร�รถน�แล้ว  อรหตฺตํ ซ่ึงคว�มเป็น
แห่งพระอรหันต์  สนฺติเก ในสำ�นัก  ปุพฺพพุทฺธานํ ของพระพุทธเจ้�ในก�ลก่อน ท.  
กตฺวา กระทำ�แล้ว  ปุญฺญานิ ซ่ึงบุญ ท.,  พุทฺเธ คร้ันเม่ือพระพุทธเจ้�  อนุปฺปนฺเน  
ไม่เสด็จอุบัติข้ึนแล้ว  อปรภาเค ในก�ลอันเป็นส่วนอื่นอีก,  ตึสธุตฺตา เป็นนักเลง
ส�มสิบคน  หุตฺวา เป็นแล้ว  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตุณฺฑิโลวาทํ ซ่ึงโอว�ทของสุกรผู้เป็น
บัณฑิตช่ือว่�ตุณฑิละ  รกฺขึสุ รักษ�แล้ว  สีลานิ ซ่ึงศีล ท.  ปญฺจ ห้�  สฏฺิวสฺสสหสฺสาน ิ   
สิ้นพันแห่งปีหกสิบ ท. ฯ 

 พระศ�สด�ตรัสว่� “ดูก่อนภิกษุทั้งหล�ย พวกสห�ยแม้เหล่�น่ันพ�กันปร�รถน�พระ
อรหัตในสำ�นักของพระพุทธเจ้�ในป�งก่อนทั้งหล�ย แล้วทำ�บุญทั้งหล�ย, ในก�ลต่อ
ม� เม่ือพระพุทธเจ้�ยังไม่ทรงอุบัติข้ึน, เป็นนักเลง ๓๐ คน ฟังโอว�ทของสุกรตัวที่เป็น
บัณฑิตช่ือว่�ตุณฑิละ แล้วพ�กันรักษ�ศีล ๔ ตลอดระยะเวล� ๖๐,๐๐๐ ปี

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภิกฺขเว อ�ลปนะ  อปิศัพท์  
อเปกขัตถะเข้�กับ เอเตๆ วิเสสนะของ สห�ยก�ๆ สุทธกัตต�ใน รกฺขึสุๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  ปุพฺพพุทฺธ�นำ ส�มีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสย�ธ�ระใน ปตฺเถตฺว�  อรหตฺตำ 
สัมป�ปุณียกัมมะใน ปตฺเถตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กตฺว�  ปุ�ฺ��นิ อวุตตกัมมะใน 
กตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน หุตฺว�,  อปรภ�เค ก�ลสัตตมีใน อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ ลักขณะ
ใน อนุปฺปนฺเนๆ ลักขณกิริย�,  ตึสธุตฺต� วิกติกัตต�ใน หุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
สุตฺว�  ตุณฺฑิโลว�ทำ อวุตตกัมมะใน สุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน รกฺขึสุ  สฏฺ�ิวสฺสสหสฺส�นิ    
อัจจันตสังโยคะใน รกฺขึสุ  ป�ฺจ วิเสสนะของ สีล�นิๆ อวุตตกัมมะใน รกฺขึสุ ฯ   

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๓๑. เอวำ  อิเมปิ  อตฺตน�  ปตฺถิตปตฺถิตเมว  ลภึสุ,  น�หำ  มุขำ  โอโลเกตฺว�  ภิกฺขูนำ   

ทมฺมีติ ฯ  

 เอวำ  อิเมปิ  (สห�ยก�)  อตฺตน�  ปตฺถิตปตฺถิตำ  เอว  (ผลำ)  ลภึสุ,  น  อหำ  มุขำ  โอโลเกตฺว�   
ภิกฺขูนำ  ทมฺมีติ  (อ�ห) ฯ (อ�ห แปลในข้อ ๑๓๐)
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 (สหายกา) อ.สห�ย ท.  อิเมปิ แม้เหล่�น้ี  ลภึสุ ได้แล้ว  (ผลํ) ซ่ึงผล  อตฺตนา  
ปตฺถิตปตฺถิตํ  เอว อัน- อันตน -ทั้งปร�รถน�แล้วทั้งปร�รถน�แล้วน่ันเทียว  เอวํ 
อย่�งน้ี,  อหํ อ.เร�  โอโลเกตฺวา แลดูแล้ว  มุขํ ซ่ึงหน้�  ทมฺมิ ย่อมให้  ภิกฺขูนํ แก่
ภิกษุ ท.  น ห�มิได้”  อิติ ดังน้ี ฯ

 แม้พวกสห�ยเหล่�น้ี ได้ผลที่ตนเองพ�กันปร�รถน�กันแล้วน่ันแหละอย่�งน้ี, เร�แลดู
หน้�แล้วย่อมให้แก่ภิกษุทั้งหล�ย ก็ห�ไม่”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเขั�กับ อิเมๆ วิเสสนะของ สห�ยก�ๆ สุทธกัตต�ใน ลภึสุๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  เอวำ กิริย�วิเสสนะใน ลภึสุ  อตฺตน� อนภิหิตกัตต�ใน ปตฺถิตปตฺถิตำ   
เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ปตฺถิตปตฺถิตำๆ วิเสสนะของ ผลำๆ อวุตตกัมมะใน ลภึสุ,  อหำ 
สุทธกัตต�ใน ทมฺมิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  มุขำ อวุตตกัมมะใน 
โอโลเกตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ทมฺมิ  ภิกฺขูนำ สัมปท�นใน ทมฺมิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระ 
ใน  อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๓๒. “อุรุเวลกสฺสป�ทโย  ปน  ภนฺเต  กึ  กรึสูติ ฯ  

 (ภิกฺขู)  “อุรุเวลกสฺสป�ทโย  (ภิกฺขู)  ปน  ภนฺเต  กึ  (กมฺมำ)  กรึสูติ  (ปุจฺฉึสุ) ฯ

 (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  (ปุจฺฉึสุ) ทูลถ�มแล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ  ปน 
ก็  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  อุรุเวลกสฺสปาทโย มีพระอุรุเวลกัสสปะเป็นต้น  กรึสุ กระทำ�
แล้ว  กึ  (กมฺมํ) ซ่ึงกรรมอะไร”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พวกภิกษุทูลถ�มว่� “ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ ก็พวกภิกษุมีพระอุรุเวลกัสสปะเป็นต้น 
ทำ�กรรมอะไร”

 ภิกฺขู สุทธกัตต�ใน ปุจฺฉึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภนฺเต อ�ลปนะ  ปนศัพท์ ว�กย�- 
รัมภโชตกะ  อุรุเวลกสฺสป�ทโย วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตต�ใน กรึสุๆ อ�ขย�ตบท-
กัตตุว�จก  กึ วิเสสนะของ กมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน กรึสุ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน ปุจฺฉึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๓๓. “อรหตฺตเมว  ปตฺเถตฺว�  ปุ�ฺ��นิ  กรึสุ ฯ 

  (สตฺถ�)  “(เต  ภิกฺขู)  อรหตฺตำ  เอว  ปตฺเถตฺว�  ปุ�ฺ��นิ  กรึสุ ฯ (เปิดข้อ ๑๖๔)

 (สตฺถา) อ.พระศ�สด�  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “(เต  ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่�น้ัน  
ปตฺเถตฺวา ปร�รถน�แล้ว  อรหตฺตํ  เอว ซ่ึงคว�มเป็นแห่งพระอรหันต์น่ันเทียว  กรึสุ 
กระทำ�แล้ว  ปุญฺญานิ ซ่ึงบุญ ท. ฯ

 พระศ�สด�ตรัสว่� “พวกภิกษุเหล่�น้ันปร�รถน�พระอรหัตน่ันแหละ แล้วพ�กันทำ�บุญ
ทั้งหล�ย

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตต� 
ใน กรึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ อรหตฺตำๆ อวุตตกัมมะ 
ใน ปตฺเถตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กรึสุ  ปุ�ฺ��นิ อวุตตกัมมะใน กรึสุ ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๓๔. อิโต  หิ  เทฺวนวุติกปฺเป  “ติสฺโส  ผุสฺโสติ  เทฺว  พุทฺธ�  อุปฺปชฺชึสุ ฯ 

  อิโต  (ภทฺทกปฺปโต)  หิ  เทฺวนวุติกปฺเป  “ติสฺโส  ผุสฺโสติ  เทฺว  พุทฺธ�  อุปฺปชฺชึสุ ฯ

 ห ิ ดังจะกล่�วโดยย่อ  พุทฺธา อ.พระพุทธเจ้� ท.  เทฺว สอง  อิติ คือ  “ติสฺโส 
อ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่�ติสสะ  ผุสฺโส อ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่�ผุสสะ”  อุปฺปชฺชึสุ 
ทรงอุบัติข้ึนแล้ว  เทฺวนวุติกปฺเป ในกัปเก้�สิบสอง  อิโต  (ภทฺทกปฺปโต) แต่ภัทรกัป
น้ี ฯ

 ดังจะกล่�วโดยย่อ พระพุทธเจ้� ๒ พระองค์ คือ “พระพุทธเจ้�พระน�มว่�ติสสะ 
พระพุทธเจ้�พระน�มว่�ผุสสะ” ทรงอุบัติข้ึนแล้วในกัป ๙๒ แต่ภัทรกัปน้ี

 หิศัพท์ สังเขปโชตกะ  “ติสฺโส และ ผุสฺโส” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน เทฺว  พุทฺธ�  
เทฺว วิเสสนะของ พุทฺธ�ๆ สุทธกัตต�ใน อุปฺปชฺชึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิโต  
วิเสสนะของ ภทฺทกปฺปโตๆ อป�ท�นใน เทฺวนวุติกปฺเปๆ ก�ลสัตตมีใน อุปฺปชฺชึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๓๕. ผุสฺสพุทฺธสฺส  มหินฺโท  น�ม  ร�ช�  ปิต�  อโหสิ ฯ 

  ราชา อ.พระร�ช�  มหินฺโท  นาม พระน�มว่�มหินทะ  ปิตา เป็นพระบิด�  ผุสฺส-
พุทฺธสฺส ของพระพุทธเจ้�พระน�มว่�ผุสสะ  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 พระร�ช�พระน�มว่�มหินทะ ได้ทรงเป็นพระบิด�ของพระพุทธเจ้�พระน�มว่�ผุสสะ

 น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ มหินฺโทๆ วิเสสนะของ ร�ช�ๆ สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ผุสฺสพุทฺธสฺส ส�มีสัมพันธะใน ปิต�ๆ วิกติกัตต�ใน อโหสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๓๖. ตสฺมึ  ปน  สมฺโพธึ  ปตฺเต,  ร�ฺโ�  กนิฏฺ�ปุตฺโต  อคฺคส�วโก,  ปุโรหิตปุตฺโต   

ทุติยส�วโก  อโหสิ ฯ  

 ตสฺมึ  (พุทฺเธ)  ปน  สมฺโพธึ  ปตฺเต,  ร�ฺโ�  กนิฏฺ�ปุตฺโต  อคฺคส�วโก  (อโหสิ),  ปุโรหิตปุตฺโต  
ทุติยส�วโก  อโหสิ ฯ

 ปน ก็  ตสฺมึ  (พุทฺเธ) คร้ันเม่ือพระพุทธเจ้�พระองค์น้ัน  ปตฺเต ทรงบรรลุแล้ว  สมฺโพธึ  
ซึง่สัมโพธิญ�ณ,  กนิฏฺปตุโฺต อ.พระโอรสผูน้้อยทีสุ่ด  รญโฺญ ของพระร�ช�  อคฺคสาวโก  
เป็นส�วกผู้เลิศ  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว,  ปุโรหิตปุตฺโต อ.บุตรของปุโรหิต  ทุติยสาวโก 
เป็นพระส�วกรูปที่สอง  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 ก็ เม่ือพระพุทธเจ้�ทรงบรรลุสัมโพธิญ�ณแล้ว, พระโอรสองค์เล็กของพระร�ช� ได้เป็น
พระอัครส�วก, บุตรของปุโรหิต ได้เป็นพระส�วกรูปที่ ๒    

 ปนศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  ตสฺมึ วิเสสนะของ พุทฺเธๆ ลักขณะใน ปตฺเตๆ ลักขณ- 
กิริย�  สมฺโพธึ สัมป�ปุณียกัมมะใน ปตฺเต,  กนิฏฺ�ปุตฺโต สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ  
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ร�ฺโ� ส�มีสัมพันธะใน กนิฏฺ�ปุตฺโต  อคฺคส�วโก วิกติกัตต�
ใน อโหสิ,  ปุโรหิตปุตฺโต สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ทุติยส�วโก  
วิกติกัตต�ใน อโหสิ ฯ

     ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๓๗. ร�ช�  สตฺถุ  สนฺติกำ  คนฺตฺว�  “เชฏฺ�ปุตฺโต  เม  พุทฺโธ,  กนิฏฺ�ปุตฺโต  อคฺคส�วโก,   
ปุโรหิตปุตฺโต  ทุติยส�วโกติ  เต  โอโลเกตฺว�  “มเมว  พุทฺโธ,  มเมว  ธมฺโม,  มเมว   
สงฺโฆ,  นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺม�สมฺพุทฺธสฺส�ติ  ติกฺขตฺตุำ  อุท�นำ   
อุท�เนตฺว�  สตฺถุ  ป�ทมูเล  นิปชฺชิตฺว�  “ภนฺเต  อิท�นิ  เม  นวุติวสฺสสหสฺสปริม�ณสฺส  
อ�ยุโน  โกฏิยำ  นิสีทิตฺว�  นิทฺท�ยนก�โล  วิย,  อ�ฺเ�สำ  เคหทฺว�รำ  อคนฺตฺว�,  ย�ว�หำ   
ชีว�มิ,  ต�ว  เม  จตฺต�โร  ปจฺจเย  อธิว�เสถ�ติ  ปฏิ�ฺ�ำ  คเหตฺว�  นิพทฺธำ   
พุทฺธุปฏฺ��นำ  กโรติ ฯ

 ร�ช�  สตฺถุ  สนฺติกำ  คนฺตฺว�  “เชฏฺ�ปุตฺโต  เม  พุทฺโธ  (โหติ),  กนิฏฺ�ปุตฺโต  อคฺคส�วโก  (โหติ),   
ปุโรหิตปุตฺโต  ทุติยส�วโก  (โหติ)”  อิติ  (จินฺตเนน)  เต  (ชเน)  โอโลเกตฺว�  “มเมว  พุทฺโธ,   
มเมว  ธมฺโม,  มเมว  สงฺโฆ,  นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺม�สมฺพุทฺธสฺส  (อตฺถุ)”  อิติ   
ติกฺขตฺตุำ  อุท�นำ  อุท�เนตฺว�  สตฺถุ  ป�ทมูเล  นิปชฺชิตฺว�  “ภนฺเต  อิท�นิ  เม  นวุติวสฺสสหสฺส- 
ปริม�ณสฺส  อ�ยุโน  โกฏิยำ  นิสีทิตฺว�  นิทฺท�ยนก�โล  วิย  (โหติ),  (ตุมฺเห)  อ�ฺเ�สำ  (ชน�นำ)   
เคหทฺว�รำ  อคนฺตฺว�,  ย�ว  อหำ  ชีว�มิ,  ต�ว  เม  จตฺต�โร  ปจฺจเย  อธิว�เสถ�ติ  ปฏิ�ฺ�ำ   
คเหตฺว�  นิพทฺธำ  พุทฺธุปฏฺ��นำ  กโรติ ฯ 

  ราชา อ.พระร�ช�  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  สนฺติกํ สู่สำ�นัก  สตฺถุ ของพระศ�สด�   
โอโลเกตฺวา ทรงแลดูแล้ว  เต  (ชเน) ซ่ึงชน ท. เหล่�น้ัน  (จินฺตเนน) ด้วยอันทรง
ดำ�ริ  อิติ ว่�  “เชฏฺปุตฺโต อ.บุตรผู้เจริญที่สุด  เม ของเร�  พุทฺโธ เป็นพระพุทธเจ้�  
(โหติ) ย่อมเป็น,  กนิฏฺปุตฺโต อ.บุตรผู้น้อยที่สุด  อคฺคสาวโก เป็นพระอัครส�วก  
(โหติ) ย่อมเป็น,  ปุโรหิตปุตฺโต อ.บุตรของปุโรหิต  ทุติยสาวโก เป็นพระส�วกที่สอง  
(โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้ี  อุทาเนตฺวา ทรงเปล่งแล้ว  อุทานํ ซ่ึงอุท�น  ติกฺขตฺตุํ 
ส�มคร้ัง  อิติ ว่�  “พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้�  มม  เอว ของเร�น่ันเทียว,  ธมฺโม อ.พระ
ธรรม  มม  เอว ของเร�น่ันเทียว,  สงฺโฆ อ.พระสงฆ์  มม  เอว ของเร�น่ันเทียว,  
นโม อ.คว�มนอบน้อม  (อตฺถุ) ขอจงมี  ตสฺส  ภควโต แก่พระผู้มีพระภ�คพระองค์น้ัน  
อรหโต ผู้เป็นพระอรหันต์  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง”  อิติ 
ดังน้ี  นิปชฺชิตฺวา ทรงหมอบลงแล้ว  ปาทมูเล ณ ที่ใกล้แห่งพระบ�ท  สตฺถุ ของพระ
ศ�สด�  คเหตฺวา ทรงรับแล้ว  ปฏิญฺญํ ซ่ึงปฏิญญ�  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่พระองค์
ผู้เจริญ  อิทานิ อ.ก�ลน้ี  นิสีทิตฺวา  นิทฺทายนกาโล  วิย เป็นร�วกะว่�ก�ลเป็นที่น่ัง
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ประพฤติหลับ  โกฏิยํ ในที่สุด  อายุโน แห่งอ�ยุ  นวุติวสฺสสหสฺสปริมาณสฺส มีพัน
แห่งปีเก้�สิบเป็นประม�ณ  เม ของข้�พระองค์  (โหติ) ย่อมเป็น,  (ตุมฺเห) อ.พระองค์  
อคนฺตฺวา ไม่เสด็จไปแล้ว  เคหทฺวารํ สู่ประตูแห่งเรือน  อญฺเญสํ  (ชนานํ) ของชน ท. 
เหล่�อื่น  ปจฺจเย ยังปัจจัย ท.  จตฺตาโร สี่  เม ของหม่อมฉัน  อธิวาเสถ จงให้อยู่ทับ,   
อหํ อ.ข้�พระองค์  ชีวาม ิ ย่อมเป็นอยู่  ยาว เพียงใด,  ตาว เพียงน้ัน”  อิติ ดังน้ี   
กโรติ ย่อมทรงกระทำ�  พุทฺธุปฏฺานํ ซ่ึงก�รบำ�รุงซ่ึงพระพุทธเจ้�  นิพทฺธํ เนืองนิตย์ 
ฯ 

 พระร�ช�เสด็จไปยังสำ�นักของพระศ�สด� ทรงแลดูพวกชนเหล่�น้ันด้วยทรงดำ�ริว่� 
“บุตรคนโตของเร� เป็นพระพุทธเจ้�, บุตรคนเล็ก เป็นพระอัครส�วก, ลูกของปุโรหิต 
เป็นพระส�วกรูปที่ ๒” ดังน้ี ทรงเปล่งอุท�น ๓ คร้ังว่� “พระพุทธเจ้�ของเร�น่ันเทียว 
พระธรรมของเร�น่ันเทียว พระสงฆ์ของเร�น่ันเทียว, ขอคว�มนอบน้อมจงมีแด่พระผู้
มีพระภ�คเจ้� ผู้เป็นพระอรหันตสัมม�สัมพุทธเจ้�พระองค์น้ัน” ทรงรับปฏิญญ�ว่� “ข้�
แต่พระองค์ผู้เจริญ ก�ลน้ีเป็นดุจก�ลเป็นที่น่ังประพฤติหลับในที่สุดแห่งอ�ยุประม�ณ 
๙๐,๐๐๐ หม่ืนปีของข้�พระองค์, ตร�บใดที่ข้�พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ขอพระองค์ไม่เสด็จ
ไปสู่ประตูเรือนของชนเหล่�อื่น แล้วทรงรับปัจจัย ๔ ของข้�พระองค์” ดังน้ี ย่อมทรง
ทำ�ก�รบำ�รุงพระพุทธเจ้�เนืองนิตย์

 ร�ช� สุทธกัตต�ใน กโรติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สตฺถุ ส�มีสัมพันธะใน สนฺติกำๆ  
สัมป�ปุณียกัมมะใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน โอโลเกตฺว�  “เชฏฺ�ปุตฺโต สุทธกัตต�
ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เม ส�มีสัมพันธะใน เชฏฺ�ปุตฺโต  พุทฺโธ วิกติกัตต�
ใน โหติ,  กนิฏฺ�ปุตฺโต สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อคฺคส�วโก วิกติ- 
กัตต�ใน โหติ,  ปุโรหิตปุตฺโต สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ทุติยส�วโก  
วิกติกัตต�ใน โหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณะใน โอโลเกตฺว�  เต วิเสสนะ
ของ ชเนๆ อวุตตกัมมะใน โอโลเกตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อุท�เนตฺว�  “เอวศัพท์  
อวธ�รณะเข้�กับ มมๆ ส�มีสัมพันธะใน พุทฺโธๆ ลิงคัตถะ,  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�
กับ มมๆ ส�มีสัมพันธะใน ธมฺโมๆ ลิงคัตถะ,  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ มมๆ ส�มี- 
สัมพันธะใน สงฺโฆๆ ลิงคัตถะ,  นโม สุทธกัตต�ใน อตฺถุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
ตสฺส ก็ดี  อรหโต ก็ดี  สมฺม�สมฺพุทฺธสฺส ก็ดี วิเสสนะของ ภควโตๆ สัมปท�นใน อตฺถุ”   
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อิติศัพท์ สรูปะใน อุท�นำ  ติกฺขตฺตุำ กิริย�วิเสสนะใน อุท�เนตฺว�  อุท�นำ อวุตตกัมมะ
ใน อุท�เนตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิปชฺชิตฺว�  สตฺถุ ส�มีสัมพันธะใน ป�ทมูเลๆ  
วิสย�ธ�ระใน นิปชฺชิตฺว�ๆ  ปุพพก�ลกิริย�ใน คเหตฺว�  “ภนฺเต อ�ลปนะ  อิท�นิ สัตตมี- 
ปัจจัตตะใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เม ส�มีสัมพันธะใน อ�ยุโน  นวุติวสฺสสหสฺส-
ปริม�ณสฺส วิเสสนะของ อ�ยุโนๆ ส�มีสัมพันธะใน โกฏิยำๆ วิสย�ธ�ระใน นิสีทิตฺว�ๆ 
สม�นก�ลกิริย�ใน นิทฺท�ยนก�โลๆ อุปม�วิกติกัตต�ใน โหติ  วิยศัพท์ อุปม�โชตกะ
เข้�กับ เม  นวุติวสฺสสหสฺสปริม�ณสฺส  อ�ยุโน  โกฏิยำ  นิสีทิตฺว�  นิทฺท�ยนก�โล,   
ตุมฺเห เหตุกัตต�ใน อธิว�เสถๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  อ�ฺเ�สำ วิเสสนะของ  
ชน�นำๆ ส�มีสัมพันธะใน เคหทฺว�รำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน อคนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ล-
กิริย�ใน อธิว�เสถ,  อหำ สุทธกัตต�ใน ชีว�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ย�วศัพท์  
ปริจเฉทนัตถะ,  ต�วศัพท์ ปริจเฉทนัตถะ  เม ส�มีสัมพันธะใน ปจฺจเย  จตฺต�โร  
วิเสสนะของ ปจฺจเยๆ ก�ริตกัมมะใน อธิว�เสถ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ปฏิ�ฺ�ำๆ  
อวุตตกัมมะใน คเหตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กโรติ  นิพทฺธำ กิริย�วิเสสนะใน กโรติ  
พุทฺธุปฏฺ��นำ อวุตตกัมมะใน กโรติ ฯ     

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๓๘. ร�ฺโ�  ปน  อปเรปิ  ตโย  ปุตฺต�  อเหสุำ ฯ  

 ปน ก็  ปุตฺตา อ.พระโอรส ท.  ตโย ส�ม  อปเรปิ แม้เหล่�อื่นอีก  รญฺโญ ของพระ
ร�ช�  อเหสุํ ได้มีแล้ว ฯ

 ก็พระร�ช�ได้มีพระโอรส ๓ พระองค์แม้เหล่�อื่นอีก

 ปนศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ อปเรๆ ก็ดี  ตโย ก็ดี วิเสสนะ
ของ ปุตฺต�ๆ สุทธกัตต�ใน อเหสุำๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ร�ฺโ� ส�มีสัมพันธะใน  
ปุตฺต� ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๓๙. เตสุ  เชฏฺ�สฺส  ป�ฺจ  โยธสต�นิ  ปริว�โร,  มชฺฌิมสฺส  ตีณิ,  กนิฏฺ�สฺส  เทฺว ฯ  

 เตสุ  (ปุตฺเตสุ)  เชฏฺ�สฺส  (ปุตฺตสฺส)  ป�ฺจ  โยธสต�นิ  ปริว�โร  (อโหสิ),  มชฺฌิมสฺส  (ปุตฺตสฺส)  
ตีณิ  (โยธสต�นิ  ปริว�โร  อโหสิ),  กนิฏฺ�สฺส  (ปุตฺตสฺส)  เทฺว  (โยธสต�นิ  ปริว�โร  อโหสิ) ฯ

 โยธสตานิ อ.ร้อยแห่งนักรบ ท.  ปญฺจ ห้�  ปริวาโร เป็นบริว�ร  เตสุ  (ปุตฺเตสุ)   
เชฏฺสฺส  (ปุตฺตสฺส) ของ- ในพระโอรส ท. เหล่�น้ันหน� -พระโอรส ผู้เจริญที่สุด  
(อโหสิ) ได้เป็นแล้ว,  (โยธสตานิ) อ.ร้อยแห่งนักรบ ท.  ตีณิ ส�ม  (ปริวาโร) เป็น
บริว�ร  (ปุตฺตสฺส) ของพระโอรส  มชฺฌิมสฺส ผู้มีในท่�มกล�ง  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว,  
(โยธสตานิ) อ.ร้อยแห่งนักรบ ท.  เทฺว สอง  (ปริวาโร) เป็นบริว�ร  (ปุตฺตสฺส) ของ
พระโอรส  กนิฏฺสฺส ผู้น้อยที่สุด  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว ฯ

 ในบรรด�พระโอรสเหล่�น้ัน พระโอรสองค์โต ได้มีทห�ร ๕๐๐ น�ยเป็นบริว�ร, พระ
โอรสองค์กล�ง ได้มีทห�ร ๓๐๐ น�ยเป็นบริว�ร, พระโอรสองค์เล็กสุด ได้มีทห�ร ๒๐๐ 
น�ยเป็นบริว�ร

 ป�ฺจ วิเสสนะของ โยธสต�นิๆ สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เตสุ  
วิเสสนะของ ปุตฺเตสุๆ นิทธ�รณะใน เชฏฺ�สฺส  ปุตฺตสฺส  เชฏฺ�สฺส วิเสสนะของ ปุตฺตสฺสๆ 
นิทธ�รณียะและส�มีสัมพันธะใน ปริว�โรๆ วิกติกัตต�ใน อโหสิ,  ตีณิ วิเสสนะ 
ของ โยธสต�นิๆ สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มชฺฌิมสฺส วิเสสนะ 
ของ ปุตฺตสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน ปริว�โรๆ วิกติกัตต�ใน อโหสิ,  เทฺว วิเสสนะของ  
โยธสต�นิๆ สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กนิฏฺ�สฺส วิเสสนะของ 
ปุตฺตสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน ปริว�โรๆ วิกติกัตต�ใน อโหสิ ฯ      

 ...............................................................................................................................
๑๔๐. เต  “มยมฺปิ  ภ�ติกำ  โภเชสฺส�ม�ติ  ปิตรำ  โอก�สำ  ย�จิตฺว�  ปุนปฺปุนำ  ย�จนฺต�ปิ  

อลภิตฺว�,  ปจฺจนฺเต  กุปิเต,  ตสฺส  วูปสมนตฺถ�ย  เปสิต�  ปจฺจนฺตำ  วูปสเมตฺว�  ปิตุ  
สนฺติกำ  อ�คมึสุ ฯ  

 เต  (ปุตฺต�)  “มยมฺปิ  ภ�ติกำ  โภเชสฺส�ม�ติ  (มนฺเตตฺว�)  ปิตรำ  โอก�สำ  ย�จิตฺว�  ปุนปฺปุนำ   
ย�จนฺต�ปิ  อลภิตฺว�,  ปจฺจนฺเต  (โจเรหิ)  กุปิเต,  (ปิตร�)  ตสฺส  (ปจฺจนฺตสฺส)  วูปสมนตฺถ�ย   
เปสิต�  ปจฺจนฺตำ  วูปสเมตฺว�  ปิตุ  สนฺติกำ  อ�คมึสุ ฯ
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 เต  (ปุตฺตา) อ.พระโอรส ท. เหล่�น้ัน  (มนฺเตตฺวา) ปรึกษ�กันแล้ว  อิติ ว่�  “มยมฺปิ  
แม้ อ.เร� ท.  ภาติกํ ยังพระพ่ีช�ย  โภเชสฺสาม จักให้เสวย”  อิติ ดังน้ี  ยาจิตฺวา  
ทูลขอแล้ว  โอกาสํ ซ่ึงโอก�ส  ปิตรํ กะพระบิด�  ยาจนฺตาปิ แม้ทูลขออยู่  ปุนปฺปุนํ  
บ่อยๆ  อลภิตฺวา ไม่ได้แล้ว,  ปจฺจนฺเต คร้ันเม่ือประเทศอันต้ังอยู่ปล�ยแดน  (โจเรหิ) 
อันโจร ท.  กุปิเต ให้กำ�เริบแล้ว,  (ปิตรา)  เปสิตา ผู้อันพระบิด� ทรงส่งไปแล้ว  ตสฺส  
(ปจฺจนฺตสฺส)  วูปสมนตฺถาย เพ่ือประโยชน์แก่ก�ร- ยังประเทศอันต้ังอยู่ปล�ยแดน
น้ัน -ให้เข้�ไปสงบ  ปจฺจนฺตํ ยังประเทศอันต้ังอยู่ปล�ยแดน  วูปสเมตฺวา ให้เข้�ไป
สงบแล้ว  อาคมึสุ เสด็จม�แล้ว  สนฺติกํ สู่สำ�นัก  ปิต ุของพระบิด� ฯ

 พระโอรสเหล่�น้ันปรึกษ�กันว่� “แม้พวกเร�ก็จักให้พระพ่ีช�ยเสวย” ดังน้ี จึงทูลขอ
โอก�สกับพระบิด� แม้ทูลขออยู่บ่อยๆ ก็ไม่ได้, เม่ือปัจจันตชนบทกำ�เริบ, ถูกพระบิด�
ส่งไปเพ่ือประโยชน์แก่ก�รทำ�ให้ปัจจันตชนบทน้ันสงบ ทำ�ให้ปัจจันตชนบทสงบแล้ว  
ก็เสด็จม�ยังสำ�นักพระบิด�

 เต วิเสสนะของ ปุตฺต�ๆ สุทธกัตต�ใน อ�คมึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “อปิศัพท์  
อเปกขัตถะเข้�กับ มยำๆ เหตุกัตต�ใน โภเชสฺส�มๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  ภ�ติกำ  
ก�ริตกัมมะใน โภเชสฺส�ม”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน มนฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิิริย�ใน  
ย�จิตฺว�  ปิตรำ อกถิตกัมมะใน ย�จิตฺว�  โอก�สำ อวุตตกัมมะใน ย�จิตฺว�ๆ ปุพพก�ล-
กิริย�ใน ย�จนฺต�  ปุนปฺปุนำ กิริย�วิเสสนะใน ย�จนฺต�  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ 
ย�จนฺต�ๆ อัพภันตรกิริย�ของ ปุตฺต�  อลภิตฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน เปสิต�,  ปจฺจนฺเต  
ลักขณะใน กุปิเตๆ ลักขณกิริย�  โจเรหิ อนภิหิตกัตต�ใน กุปิเต,  ปิตร� อนภิหิตกัตต� 
ใน เปสิต�  ตสฺส วิเสสนะของ ปจฺจนฺตสฺสๆ ฉัฏฐีก�ริตกัมมะใน วูปสมนตฺถ�ยๆ 
สัมปท�นใน เปสิต�ๆ วิเสสนะของ ปุตฺต�  ปจฺจนฺตำ ก�ริตกัมมะใน วูปสเมตฺว�ๆ ปุพพ-
ก�ลกิริย�ใน อ�คมึสุ  ปิตุ ส�มีสัมพันธะใน สนฺติกำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน อ�คมึสุ ฯ   

 ...............................................................................................................................
๑๔๑. อถ  เน  ปิต�  อ�ลิงฺคิตฺว�  สีเส  จุมฺพิตฺว�  “วรำ  โว  ต�ต�  ทมฺมีติ  อ�ห ฯ  

 อถ  เน  (ปุตฺเต)  ปิต�  อ�ลิงฺคิตฺว�  สีเส  จุมฺพิตฺว�  “(อหำ)  วรำ  โว  ต�ต�  ทมฺมีติ  อ�ห ฯ

 อถ คร้ังน้ัน  ปิตา อ.พระบิด�  อาลิงฺคิตฺวา ทรงสวมกอดแล้ว  เน  (ปุตฺเต) ซ่ึงพระโอรส 
ท. เหล่�น้ัน  จุมฺพิตฺวา ทรงจูบแล้ว  สีเส ที่พระเศียร  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “ตาตา  



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑434 [๑.ยมก

แน่ะพ่อ ท.  (อหํ) อ.เร�  ทมฺมิ ย่อมให้  วรํ ซ่ึงพร  โว แก่เธอ ท.”  อิติ ดังน้ี ฯ

 ทีน้ัน พระบิด�ก็ทรงสวมกอดพระโอรสเหล่�น้ัน แล้วทรงจุมพิตที่พระเศียร พล�งตรัส
ว่� “แน่ะพ่อทั้งหล�ย เร�ให้พรแก่พวกเธอ” ดังน้ี

 อถ ก�ลสัตตมี  ปิต� สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เน วิเสสนะของ 
ปุตฺเตๆ อวุตตกัมมะใน อ�ลิงฺคิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน จุมฺพิตฺว�  สีเส วิสย�ธ�ระ 
ใน จุมฺพิตฺว�ๆ ปุพพ�ก�ลกิริย�ใน อ�ห  “ต�ต� อ�ลปนะ  อหำ สุทธกัตต�ใน ทมฺมิๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  วรำ อวุตตกัมมะใน ทมฺมิ  โว สัมปท�นใน ทมฺมิ”  อิติศัพท์  
อ�ก�ระใน อ�ห ฯ  

 ...............................................................................................................................
๑๔๒. เต  “ส�ธุ  เทว�ติ  วรำ  คหิตกำ  กตฺว�  ปุน  กติป�หจฺจเยน  ปิตร�  “คณฺหถ  ต�ต�   

วรนฺติ  วุตฺต�  “เทว  อมฺห�กำ  อ�ฺเ�น  เกนจิ  อตฺโถ  นตฺถิ,  อิโต  ปฏฺ��ย  มยำ   
ภ�ติกำ  โภเชสฺส�ม,  อิมำ  โน  วรำ  เทหีติ  อ�หำสุ ฯ  

 เต  (ปุตฺต�)  “ส�ธุ  เทว�ติ  (สมฺปฏิจฺฉิตฺว�)  วรำ  (อตฺตน�)  คหิตกำ  กตฺว�  ปุน  กติป�หจฺจเยน   
ปิตร�  “(ตุมฺเห)  คณฺหถ  ต�ต�  วรนฺติ  วุตฺต�  “เทว  อมฺห�กำ  อ�ฺเ�น  เกนจิ  (วตฺถุน�)  อตฺโถ   
นตฺถิ,  อิโต  (ก�ลโต)  ปฏฺ��ย  มยำ  ภ�ติกำ  โภเชสฺส�ม,  (ตฺวำ)  อิมำ  โน  วรำ  เทหีติ  อ�หำสุ ฯ

 เต  (ปุตฺตา) อ.พระโอรส ท. เหล่�น้ัน  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา) ทรงรับพร้อมแล้ว  อิติ ว่�  “เทว 
ข้�แต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังน้ี  กตฺวา ทรงกระทำ�แล้ว  วรํ ซ่ึงพร  
(อตฺตนา)  คหิตกํ ให้เป็นพร อันตน ถือเอ�แล้ว  ปิตรา  วุตฺตา ผู้อันพระบิด� ตรัสแล้ว  
อิติ ว่�  “ตาตา แน่ะพ่อ ท.  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  คณฺหถ จงถือเอ�  วรํ ซ่ึงพร”  อิติ  
ดังน้ี  กติปาหจฺจเยน ในก�ลอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อย  ปุน อีก  อาหํสุ กร�บทูลแล้ว  
อิติ ว่�  “เทว ข้�แต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  อตฺโถ อ.คว�มต้องก�ร  เกนจิ  (วตฺถุนา) 
ด้วยวัตถุอะไรๆ  อญฺเญน อันอื่น  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อมฺหากํ แก่ข้�พระองค์ ท.,  มย ํ
อ.ข้�พระองค์ ท.  ภาติกํ ยังพระพ่ีช�ย  โภเชสฺสาม จักให้เสวย  ปฏฺาย จำ�เดิม  อิโต  
(กาลโต) แต่ก�ลน้ี,  (ตฺวํ) อ.พระองค์  เทหิ ขอจงพระร�ชท�น  อิมํ  วรํ ซ่ึงพรน้ี  โน 
แก่ข้�พระองค์ ท.”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระโอรสเหล่�น้ันรับว่� “ข้�แต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ พระเจ้�ข้�” ดังน้ี ทำ�พรให้เป็น
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พรอันตนรับเอ�แล้ว ถูกพระร�ชบิด�ตรัสอีกคร้ังเม่ือผ่�นไปสองส�มวันว่� “แน่ะพ่อทั้ง
หล�ย พวกเธอจงถือเอ�พรเสียทีเถิด” ดังน้ี ก็กร�บทูลว่� “ข้�แต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ 
พวกข้�พระองค์ไม่มีคว�มต้องก�รด้วยวัตถุอะไรๆ อย่�งอื่น, พวกข้�พระองค์จักให้
พระพ่ีช�ยเสวย จำ�เดิมแต่ก�ลน้ี, ขอพระองค์จงพระร�ชท�นพรน้ีแก่พวกข้�พระองค์
เถิด” ดังน้ี

 เต วิเสสนะของ ปุตฺต�ๆ สุทธกัตต�ใน อ�หำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “เทว อ�ลปนะ   
ส�ธุ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน สมฺปฏิจฺฉิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กตฺว�  วรำ  
อวุตตกัมมะใน กตฺว�  อตฺตน� อนภิหิตกัตต�ใน คหิตกำๆ วิกติกัมมะใน กตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน วุตฺต�  ปุน กิริย�วิเสสนะใน วุตฺต�  กติป�หจฺจเยน ตติย�ก�ล- 
สัตตมีใน วุตฺต�  ปิตร� อนภิหิตกัตต�ใน วุตฺต�  “ต�ต� อ�ลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตต�
ใน คณฺหถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก   วรำ อวุตตกัมมะใน คณฺหถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระ
ใน วุตฺต�ๆ วิเสสนะของ ปุตฺต�  “เทว อ�ลปนะ  อตฺโถ สุทธกัตต�ใน นตฺถิๆ กิริย�บท-
กัตตุว�จก  อมฺห�กำ สัมปท�นใน นตฺถิ  อ�ฺเ�น ก็ดี  เกนจิ ก็ดี วิเสสนะของ วตฺถุน�ๆ  
ตติย�วิเสสนะใน อตฺโถ,  มยำ เหตุกัตต�ใน โภเชสฺส�มๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก   
อิโต วิเสสนะของ ก�ลโตๆ อป�ท�นใน ปฏฺ��ยๆ กิริย�วิเสสนะใน โภเชสฺส�ม  ภ�ติกำ  
ก�ริตกัมมะใน โภเชสฺส�ม,  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน เทหิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิมำ  
วิเสสนะของ วรำ  โน สัมปท�นใน เทหิ  วรำ อวุตตกัมมะใน เทหิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน 
อ�หำสุ ฯ      

 ...............................................................................................................................
๑๔๓. “น  เทมิ  ต�ต�ติ ฯ  

 (ร�ช�)  “(อหำ)  น  เทมิ  ต�ต�ติ  (อ�ห) ฯ

 (ราชา) อ.พระร�ช�  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “ตาตา แน่ะพ่อ ท.  (อหํ) อ.เร�  น   
เทมิ ย่อมไม่ให้”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระร�ช�ตรัสว่� “แน่ะพ่อทั้งหล�ย เร�ไม่ให้”

 ร�ช� สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ต�ต� อ�ลปนะ  อหำ สุทธกัตต�ใน 
เทมิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน เทมิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑436 [๑.ยมก

๑๔๔. “นิจฺจก�ลำ  อเทนฺต�  สตฺต  สำวจฺฉร�นิ  เทถ�ติ ฯ  

 (ปุตฺต�)  “(ตุมฺเห)  นิจฺจก�ลำ  อเทนฺต�  สตฺต  สำวจฺฉร�นิ  เทถ�ติ  (อ�หำสุ) ฯ

 (ปุตฺตา) อ.พระโอรส ท.  (อาหํสุ) กร�บทูลแล้ว  อิติ ว่�  “(ตุมฺเห) อ.พระองค์  อเทนฺตา  
เม่ือไม่พระร�ชท�น  นิจฺจกาลํ ตลอดก�ลเนืองนิตย์  เทถ ขอจงพระร�ชท�น   
สํวจฺฉรานิ สิ้นปี ท.  สตฺต เจ็ด”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระโอรสทั้งหล�ยพ�กันกร�บทูลว่� “พระองค์เม่ือไม่พระร�ชท�นตลอดก�ลเนืองนิตย์ 
ขอจงพระร�ชท�นสิ้นระยะเวล� ๗ ปีเถิด”

 ปุตฺต� สุทธกัตต�ใน อ�หำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน เทถๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นิจฺจก�ลำ อัจจันตสังโยคะใน อเทนฺต�ๆ อัพภันตรกิิริย�ของ  
ตุมฺเห  สตฺต วิเสสนะของ สำวจฺฉร�นิๆ อัจจันตสังโยคะใน เทถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน  
อ�หำสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๔๕. “น  เทมิ  ต�ต�ติ ฯ  

 (ร�ช�)  “(อหำ)  น  เทมิ  ต�ต�ติ  (อ�ห) ฯ

 (ราชา) อ.พระร�ช�  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “ตาตา แน่ะพ่อ ท.  (อหํ) อ.เร�  น   
เทมิ ย่อมไม่ให้”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระร�ช�ตรัสว่� “แน่ะพ่อทั้งหล�ย เร�ไม่ให้”

 ร�ช� สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ต�ต� อ�ลปนะ  อหำ สุทธกัตต�ใน 
เทมิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน เทมิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๔๖. “เตนหิ  ฉ  ป�ฺจ  จตฺต�ริ  ตีณิ  เทฺว  เอกำ  สำวจฺฉรำ  สตฺต  ม�เส  ฉ  ม�เส  ป�ฺจ   

ม�เส  จตฺต�โร  ม�เส  ตโย  ม�เส  เทถ�ติ ฯ  

 (ปุตฺต�)  “เตนหิ  (ตุมฺเห)  ฉ  (สำวจฺฉร�นิ)  ป�ฺจ  (สำวจฺฉร�นิ)  จตฺต�ริ  (สำวจฺฉร�นิ)  ตีณิ  (สำวจฺฉร�นิ)   
เทฺว  (สำวจฺฉร�นิ)  เอกำ  สำวจฺฉรำ  สตฺต  ม�เส  ฉ  ม�เส  ป�ฺจ  ม�เส  จตฺต�โร  ม�เส  ตโย  ม�เส   
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เทถ�ติ  (อ�หำสุ) ฯ

 (ปุตฺตา) อ.พระโอรส ท.  (อาหํสุ) กร�บทูลแล้ว  อิติ ว่�  “เตนหิ ถ้�อย่�งน้ัน  (ตุมฺเห) 
อ.พระองค์  เทถ ขอจงพระร�ชท�น  (สํวจฺฉรานิ) สิ้นปี ท.  ฉ หก  (สํวจฺฉรานิ) สิ้น
ปี ท.  ปญฺจ ห้�  (สํวจฺฉรานิ) สิ้นปี ท.  จตฺตาริ สี่  (สํวจฺฉรานิ) สิ้นปี ท.  ตีณิ ส�ม  
(สํวจฺฉรานิ) สิ้นปี ท.  เทฺว สอง  สํวจฺฉรํ สิ้นปี  เอกํ หน่ึง  มาเส สิ้นเดือน ท.  สตฺต  
เจ็ด  มาเส สิ้นเดือน ท.  ฉ หก  มาเส สิ้นเดือน ท.  ปญฺจ ห้�  มาเส สิ้นเดือน ท.   
จตฺตาโร สี่  มาเส สิ้นเดือน ท.  ตโย ส�ม”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระโอรสทั้งหล�ยพ�กันกร�บทูลว่� “ถ้�เช่นน้ัน ขอพระองค์จงพระร�ชท�น ๖ ปี ๕ ปี 
๔ ปี ๓ ปี ๒ ปี หน่ึงปี ๗ เดือน ๖ เดือน ๕ เดือน ๔ เดือน ๓ เดือนเถิด”

 ปุตฺต� สุทธกัตต�ใน อ�หำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตุมฺเห  
สุทธกัตต�ใน เทถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ฉ ก็ดี  ป�ฺจ ก็ดี  จตฺต�ริ ก็ดี  ตีณิ ก็ดี   
เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ สำวจฺฉร�นิๆ ห้�บท อัจจันตสังโยคะใน เทถ  เอกำ วิเสสนะของ 
สำวจฺฉรำๆ อัจจันตสังโยคะใน เทถ  สตฺต ก็ดี  ฉ ก็ดี  ป�ฺจ ก็ดี  จตฺต�โร ก็ดี  ตโย ก็ดี  
วิเสสนะของ ม�เสๆ ห้�บท อัจจันตสังโยคะใน เทถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�หำสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๔๗. “น  เทมิ  ต�ต�ติ ฯ  

 (ร�ช�)  “(อหำ)  น  เทมิ  ต�ต�ติ  (อ�ห) ฯ

 (ราชา) อ.พระร�ช�  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “ตาตา แน่ะพ่อ ท.  (อหํ) อ.เร�  น   
เทมิ ย่อมไม่ให้”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระร�ช�ตรัสว่� “แน่ะพ่อทั้งหล�ย เร�ไม่ให้”

 ร�ช� สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ต�ต� อ�ลปนะ  อหำ สุทธกัตต�ใน 
เทมิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน เทมิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๔๘. “โหตุ  เทว,  เอเกกสฺส  โน  เอเกกำ  ม�สำ  กตฺว�  ตโย  ม�เส  เทถ�ติ ฯ  

 (ปุตฺต�)  “โหตุ  เทว  (เอตำ  ปพฺพำ),  (ตุมฺเห)  เอเกกสฺส  (มยฺหำ)  โน  เอเกกำ  ม�สำ  กตฺว�  ตโย   
ม�เส  เทถ�ติ  (อ�หำสุ) ฯ

 (ปุตฺตา) อ.พระโอรส ท.  (อาหํสุ) กร�บทูลแล้ว  อิติ ว่�  “เทว ข้�แต่พระองค์ผู้
สมมุติเทพ  (เอตํ  ปพฺพํ) อ.ข้อน่ัน  โหตุ จงยกไว้,  (ตุมฺเห) อ.พระองค์  เทถ ขอจง
พระร�ชท�น  มาเส สิ้นเดือน ท.  ตโย ส�ม  กตฺวา กระทำ�  เอเกกํ  มาสํ ให้เป็นเดือน
หน่ึงๆ  เอเกกสฺส  (มยฺหํ)  โน แก่- แห่งข้�พระองค์ ท. หน� -ข้�พระองค์คนหน่ึงๆ”   
อิติ ดังน้ี ฯ

 พระโอรสทั้งหล�ยกร�บทูลว่� “ข้�แต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ ข้อน่ันจงยกไว้เถิด, ขอ
พระองค์จงพระร�ชท�นสิ้นเวล� ๓ เดือน บรรด�ข้�พระองค์ทั้งส�ม แก่ข้�พระองค์
คนละหน่ึงเดือน “

 ปุตฺต� สุทธกัตต�ใน อ�หำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “เทว อ�ลปนะ  เอตำ วิเสสนะ
ของ ปพฺพำๆ สุทธกัตต�ใน โหตุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก,  ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน เทถๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอเกกสฺส วิเสสนะของ มยฺหำๆ นิทธ�รณียะและสัมปท�นใน 
เทถ  โน นิทธ�รณะใน เอเกกสฺส  มยฺหำ  เอเกกำ วิเสสนะของ ม�สำๆ วิกติกัมมะใน  
กตฺว�ๆ กิริย�วิเสสนะใน เทถ  ตโย วิเสสนะของ ม�เสๆ อัจจันตสังโยคะใน เทถ”   
อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�หำสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๔๙. “ส�ธุ  ต�ต�,  เตนหิ  ตโย  ม�เส  โภเชถ�ติ ฯ  

 (ร�ช�)  “ส�ธุ  ต�ต�,  เตนหิ  (ตุมฺเห  ภ�ติกำ)  ตโย  ม�เส  โภเชถ�ติ  (อ�ห) ฯ

 (ราชา) อ.พระร�ช�  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “ตาตา แน่ะพ่อ ท.  สาธุ อ.ดีละ,  เตนหิ 
ถ้�อย่�งน้ัน  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  (ภาติกํ) ยังพระพ่ีช�ย  โภเชถ จงให้เสวย  มาเส สิ้น
เดือน ท.  ตโย ส�ม”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระร�ช�ตรัสว่� “แน่ะพ่อทั้งหล�ย ได้, ถ้�เช่นน้ัน พวกเธอจงให้พระพ่ีช�ยเสวยสิ้น
เวล� ๓ เดือนเถิด” ดังน้ี
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 ร�ช� สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ต�ต� อ�ลปนะ  ส�ธุ ลิงคัตถะ,  
เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตุมฺเห เหตุกัตต�ใน โภเชถๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  ภ�ติกำ 
ก�ริตกัมมะใน โภเชถ  ตโย วิเสสนะของ ม�เสๆ อัจจันตสังโยคะใน โภเชถ”  อิติศัพท์ 
อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๕๐. เตสำ  ปน  ติณฺณมฺปิ  เอโก ว  โกฏฺ��ค�ริโก,  เอโก ว  อ�ยุตฺตโก ฯ  

 เตสำ  ปน  ติณฺณมฺปิ  (ปุตฺต�นำ)  เอโก ว  โกฏฺ��ค�ริโก,  เอโก ว  อ�ยุตฺตโก ฯ

 ปน ก็  โกฏฺาคาริโก อ.บุคคลผู้ประกอบแล้วในเรือนคลัง  (ปุตฺตานํ) ของพระโอรส 
ท.  ติณฺณมฺป ิแม้ส�ม  เตสํ เหล่�น้ัน  เอโกว คนเดียวกันเทียว,  อายุตฺตโก อ.น�ย
เสมียน  เอโกว คนเดียวกันเทียว ฯ

 ก็เจ้�หน้�ที่เรือนคลังของพระโอรสทั้งส�มพระองค์เหล่�น้ัน คนเดียวกันทีเดียว, น�ย
เสมียน ก็คนเดียวเท่�น้ัน

 ปนศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ ติณฺณำ  เตสำ ก็ดี  ติณฺณำ ก็ดี  
วิเสสนะของ ปุตฺต�นำๆ ส�มีสัมพันธะใน โกฏฺ��ค�ริโก  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ  
เอโกๆ วิเสสนะของ โกฏฺ��ค�ริโกๆ ลิงคัตถะ,  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ เอโกๆ  
วิเสสนะของ อ�ยุตฺตโกๆ ลิงคัตถะ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๑๕๑. เต  ทฺว�ทสนหุตปุริสปริว�ร� ฯ  

 เต  (ปุตฺต�)  ทฺว�ทสนหุตปุริสปริว�ร�   (อเหสุำ) ฯ

 เต  (ปุตฺตา) อ.พระโอรส ท. เหล่�น้ัน  ทฺวาทสนหุตปุริสปริวารา เป็นผู้มีบุรุษมีนหุต
สิบสองเป็นประม�ณเป็นบริว�ร  (อเหสุํ) ได้เป็นแล้ว ฯ

 พระโอรสเหล่�น้ัน ได้ทรงมีบริว�รเป็นบุรุษหน่ึงแสนสองหม่ืนคนเป็นประม�ณ

 เต วิเสสนะของ ปุตฺต�ๆ สุทธกัตต�ใน อเหสุำๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ทฺว�ทสนหุต- 
ปุริสปริว�ร� วิกติกัตต�ใน อเหสุำ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๕๒. เต  ปกฺโกส�เปตฺว�  “มยำ  อิมำ  เตม�สำ  ทส  สีล�นิ  คเหตฺว�  เทฺว  ก�ส�ย�นิ   
นิว�เสตฺว�  สตฺถ�ร�  สหว�สำ  วสิสฺส�ม,  ตุมฺเห  เอตฺตกำ  น�ม  ท�นวฏฺฏำ  คเหตฺว�   
เทวสิกำ  นวุติสหสฺส�นำ  ภิกฺขูนำ  โยธสหสฺสสฺส  จ  โน  สพฺพำ  ข�ทนียโภชนียำ   
สำวตฺเตยฺย�ถ,  มยำ  หิ  อิโต  ปฏฺ��ย  น  กิ�ฺจิ  วกฺข�ม�ติ  วทึสุ ฯ  

 (ปุตฺต�  ปุคฺคลำ)  เต  (ปุริเส)  ปกฺโกส�เปตฺว�  “มยำ  อิมำ  เตม�สำ  ทส  สีล�นิ  คเหตฺว�  เทฺว   
ก�ส�ย�นิ  นิว�เสตฺว�  สตฺถ�ร�  สหว�สำ  วสิสฺส�ม,  ตุมฺเห  เอตฺตกำ  น�ม  ท�นวฏฺฏำ  คเหตฺว�   
เทวสิกำ  นวุติสหสฺส�นำ  ภิกฺขูนำ  โยธสหสฺสสฺส  จ  โน  สพฺพำ  ข�ทนียโภชนียำ  สำวตฺเตยฺย�ถ,   
มยำ  หิ  อิโต  (ก�ลโต)  ปฏฺ��ย  น  กิ�ฺจิ  (วจนำ)  วกฺข�ม�ติ  วทึสุ ฯ

 (ปุตฺตา) อ.พระโอรส ท.  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  ปกฺโกสาเปตฺวา ให้ร้องเรียกแล้ว  
เต  (ปุริเส) ซ่ึงบุรุษ ท. เหล่�น้ัน  วทึสุ ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “มย ํอ.เร� ท.  คเหตฺวา รับ
แล้ว  สีลานิ ซ่ึงศีล ท.  ทส สิบ  อิมํ  เตมาสํ ตลอดเดือนส�มน้ี  นิวาเสตฺวา นุ่งแล้ว  
กาสายานิ ซ่ึงผ้�ก�ส�ยะ ท.  เทฺว สอง  วสิสฺสาม จักอยู่  สหวาส ํอยู่กับ  สตฺถารา 
ด้วยพระศ�สด�,  ตุมฺเห อ.เธอ ท.  คเหตฺวา ถือเอ�แล้ว  ทานวฏฺฏํ ซ่ึงค่�ใช้จ่�ยใน
ท�น  เอตฺตกํ  นาม ช่ือมีประม�ณเท่�น้ี  ขาทนียโภชนียํ ยังของอันบุคคลพึงเคี้ยว
และของอันบุคคลพึงบริโภค  สพฺพ ํทั้งปวง  สํวตฺเตยฺยาถ พึงให้เป็นไปพร้อม  ภิกฺขูนํ 
แก่ภิกษุ ท.  นวุติสหสฺสานํ มีพันเก้�สิบเป็นประม�ณ  จ ด้วย  โยธสหสฺสสฺส แก่พัน
แห่งทห�ร  โน ของเร� ท.  จ ด้วย  เทวสิกํ ทุกๆ วัน,  ห ิเพร�ะว่�  มย ํอ.เร� ท.  น   
วกฺขาม จักไม่กล่�ว  กิญฺจิ  (วจนํ) ซ่ึงคำ�อะไรๆ  ปฏฺาย จำ�เดิม  อิโต  (กาลโต)  
แต่ก�ลน้ี”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระโอรสทั้งหล�ยใช้บุคคลให้เรียกบุุรุษเหล่�น้ัน แล้วตรัสว่� “พวกเร�จะรับศีล ๑๐ 
ตลอดไตรม�สน้ี นุ่งผ้�ก�ส�ยะ ๒ ผืน แล้วอยู่ร่วมกับพระศ�สด�, พวกเธอถือเอ�ค่�
ใช้จ่�ยในท�นช่ือมีประม�ณเท่�น้ี ทำ�ของเคี้ยวและของบริโภคพึงให้เป็นไปแก่พวก
ภิกษุ ๙๐,๐๐๐ รูป และทห�รของพวกเร� ๑,๐๐๐ น�ย ทุกๆ วัน, เพร�ะว่� ต้ังแต่ก�ล
น้ีเป็นต้นไป พวกเร�จักไม่พูดอะไรๆ” ดังน้ี

 ปุตฺต� สุทธกัตต�ใน วทึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปุคฺคลำ ก�ริตกัมมะใน ปกฺโกส�เปตฺว�   
เต วิเสสนะของ ปุริเสๆ อวุตตกัมมะใน ปกฺโกส�เปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วทึสุ   
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“มยำ สุทธกัตต�ใน วสิสฺส�มๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิมำ วิเสสนะของ เตม�สำๆ  
อัจจันตสังโยคะใน วสิสฺส�ม  ทส วิเสสนะของ สีล�นิๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน นิว�เสตฺว�  เทฺว วิเสสนะของ ก�ส�ย�นิๆ อวุตตกัมมะใน  
นิว�เสตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วสิสฺส�ม  สตฺถ�ร� สหัตถตติย�เข้�กับ สห-  สหว�สำ  
กิริย�วิเสสนะใน วสิสฺส�ม,  ตุมฺเห เหตุกัตต�ใน สำวตฺเตยฺย�ถๆ อ�ขย�ตบทเหตุ- 
กัตตุว�จก  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ เอตฺตกำๆ วิเสสนะของ ท�นวฏฺฏำๆ อวุตต- 
กัมมะใน คเหตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน สำวตฺเตยฺย�ถ  เทวสิกำ กิริย�วิเสสนะใน  
สำวตฺเตยฺย�ถ  นวุติสหสฺส�นำ วิเสสนะของ ภิกฺขูนำๆ ก็ดี  โยธสหสฺสสฺส ก็ดี สัมปท�นใน 
สำวตฺเตยฺย�ถ  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ นวุติสหสฺส�นำ  ภิกฺขูนำ และ โยธสหสฺสสฺส  
โน,  โน ส�มีสัมพันธะใน โยธสหสฺสสฺส  สพฺพำ วิเสสนะของ ข�ทนียโภชนียำๆ ก�ริตกัมมะ 
ใน สำวตฺเตยฺย�ถ,  หิศัพท์ เหตุโชตกะ  มยำ สุทธกัตต�ใน วกฺข�มๆ อ�ขย�ตบท-
กัตตุว�จก  อิโต วิเสสนะของ ก�ลโตๆ อป�ท�นใน ปฏฺ��ยๆ กิริย�วิเสสนะใน วกฺข�ม  
นศัพท์ ปฏิเสธะใน วกฺข�ม  กิ�ฺจิ วิเสสนะของ วจนำๆ อวุตตกัมมะใน วกฺข�ม”  อิติศัพท์ 
อ�ก�ระใน วทึสุ ฯ      

 ...............................................................................................................................
๑๕๓. เต  ตโยปิ  ปริว�รกปุริสสหสฺสำ  คเหตฺว�  ทส  สีล�นิ  สม�ท�ย  ก�ส�ยวตฺถ�นิ   

นิว�เสตฺว�  วิห�เรเยว  วสึสุ ฯ  

 เต  ตโยปิ  (ปุตฺต�)  ปริว�รกปุริสสหสฺสำ  คเหตฺว�  ทส  สีล�นิ  สม�ท�ย  ก�ส�ยวตฺถ�นิ   
นิว�เสตฺว�  วิห�เรเยว  วสึสุ ฯ

 (ปุตฺตา) อ.พระโอรส ท.  ตโยป ิ แม้ส�ม  เต เหล่�น้ัน  คเหตฺวา ทรงพ�เอ�แล้ว   
ปริวารกปุริสสหสฺส ํซ่ึงพันแห่งบุรุษผู้เป็นบริว�ร  สมาทาย ทรงสม�ท�นแล้ว  สีลานิ  
ซ่ึงศีล ท.  ทส สิบ  นิวาเสตฺวา ทรงนุ่งแล้ว  กาสายวตฺถานิ ซ่ึงผ้�อันบุคคลย้อมแล้ว
ด้วยนำ้�ฝ�ด ท.  วสึส ุประทับอยู่แล้ว  วิหาเร  เอว ในวิห�รน่ันเทียว ฯ

 พระโอรสทั้งส�มพระองค์เหล่�น้ันทรงพ�บุรุษผู้เป็นบริว�ร ๑,๐๐๐ คนสม�ท�นศีล ๑๐ 
ทรงนุ่งผ้�ก�ส�ยะทั้งหล�ย ประทับอยู่ในวิห�รน่ันแหละ

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ ตโย  เต ก็ดี  ตโย ก็ดี วิเสสนะของ ปุตฺต�ๆ สุทธกัตต�ใน 
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วสึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปริว�รกปุริสสหสฺสำ อวุตตกัมมะใน คเหตฺว�ๆ ปุพพก�ล- 
กิริย�ใน สม�ท�ย  ทส วิเสสนะของ สีล�นิๆ อวุตตกัมมะใน สม�ท�ยๆ ปุพพก�ลกิริย�
ใน นิว�เสตฺว�  ก�ส�ยวตฺถ�นิ อวุตตกัมมะใน นิว�เสตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วสึสุ  
เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ วิห�เรๆ วิสย�ธ�ระใน วสึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๕๔. โกฏฺ��ค�ริโก  จ  อ�ยุตฺตโก จ  เอกโต  หุตฺว�  ติณฺณำ  ภ�ติก�นำ  โกฏฺ��ค�เรหิ  ว�เรน  

ว�เรน  วฏฺฏำ  คเหตฺว�  ท�นำ  เทนฺติ ฯ  

 โกฏฺาคาริโก  จ อ.บุคคลผู้ประกอบในเรือนคลังด้วย  อายุตฺตโก  จ อ.น�ยเสมียน
ด้วย  หุตฺวา เป็นแล้ว  เอกโต โดยคว�มเป็นอันเดียวกัน  คเหตฺวา ถือเอ�แล้ว  วฏฺฏํ 
ซ่ึงค่�ใช้จ่�ย  วาเรน ต�มว�ระ  วาเรน ต�มว�ระ  โกฏฺาคาเรหิ จ�กเรือนคลัง ท.  
ภาติกานํ ของพ่ีน้องช�ย ท.  ติณฺณํ ส�ม  เทนฺติ ย่อมถว�ย  ทานํ ซ่ึงท�น ฯ

 เจ้�หน้�ที่เรือนคลังและน�ยเสมือน ร่วมกัน รับค่�ใช้จ่�ยต�มว�ระๆ จ�กเรือนคลังของ
ส�มพ่ีน้องช�ย แล้วย่อมถว�ยท�น

 โกฏฺ��ค�ริโก ก็ดี  อ�ยุตฺตโก ก็ดี สุทธกัตต�ใน เทนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  จ สอง
ศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ โกฏฺ��ค�ริโก และ อ�ยุตฺตโก  เอกโต ตติย�วิเสสนะใน 
หุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คเหตฺว�  ติณฺณำ วิเสสนะของ ภ�ติก�นำๆ ส�มีสัมพันธะใน 
โกฏฺ��ค�เรหิๆ อป�ท�นใน คเหตฺว�  ว�เรน สองบท ตติย�วิเสสนะใน คเหตฺว�  วฏฺฏำ 
อวุตตกัมมะใน คเหตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน เทนฺติ  ท�นำ อวุตตกัมมะใน เทนฺติ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๑๕๕. กมฺมกร�นำ  ปน  ปุตฺต�  ย�คุภตฺต�ทีนำ  อตฺถ�ย  โรทนฺติ ฯ

   กมฺมกร�นำ  (ชน�นำ)  ปน  ปุตฺต�  ย�คุภตฺต�ทีนำ  (อ�ห�รวตฺถูนำ)  อตฺถ�ย  โรทนฺติ ฯ

 ปน ก็  ปุตฺตา อ.บุตร ท.  (ชนานํ) ของชน ท.  กมฺมกรานํ ผู้กระทำ�ซ่ึงก�รง�น   
โรทนฺติ ย่อมร้องไห้  อตฺถาย เพ่ือประโยชน์  ยาคุภตฺตาทีนํ  (อาหารวตฺถูนํ) แก่
อ�ห�รวัตถุ ท.  มีข้�วย�คูและข้�วสวยเป็นต้น ฯ

 ก็ พวกลูกๆ ของพวกชนที่เป็นกรรมกร ย่อมร้องไห้เพ่ือประโยชน์แก่อ�ห�รวัตถุทั้ง
หล�ยมีข้�วย�คูและภัตรเป็นต้น



๘. เรื่องสัญชัยปริพาชก 443วรรค]

 ปนศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  ปุตฺต� สุทธกัตต�ใน โรทนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
กมฺมกร�นำ วิเสสนะของ ชน�นำๆ ส�มีสัมพันธะใน ปุตฺต�  ย�คุภตฺต�ทีนำ วิเสสนะของ  
อ�ห�รวตฺถูนำๆ สัมปท�นใน อตฺถ�ยๆ สัมปท�นใน โรทนฺติ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๕๖. เต  เตสำ,  ภิกฺขุสงฺเฆ  อน�คเตเยว,  ย�คุภตฺต�ทีนิ  เทนฺติ ฯ  

 เต  (ชน�)  เตสำ  (ปุตฺต�นำ),  ภิกฺขุสงฺเฆ  อน�คเตเยว,  ย�คุภตฺต�ทีนิ  (อ�ห�รวตฺถูนิ)  เทนฺติ ฯ

 เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่�น้ัน,  ภิกฺขุสงฺเฆ คร้ันเม่ือหมู่แห่งภิกษุ  อนาคเต  เอว ไม่
ม�แล้วน่ันเทียว,  เทนฺติ ย่อมให้  (อาหารวตฺถูนิ) ซ่ึงอ�ห�รวัตถุ ท.  ยาคุภตฺตาทีนิ 
มีข้�วย�คูและภัตรเป็นต้น  เตสํ  (ปุตฺตานํ) แก่บุตร ท. เหล่�น้ัน ฯ

 พวกชนเหล่�น้ัน, เม่ือภิกษุสงฆ์ยังม�ไม่ถึงน่ันแหละ, ก็ให้อ�ห�รวัตถุทั้งหล�ยมีข้�ว
ย�คูและภัตรเป็นต้นแก่พวกบุตรเหล่�น้ัน

 เต วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน เทนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เตสำ วิเสสนะของ 
ปุตฺต�นำๆ สัมปท�นใน เทนฺติ,  ภิกฺขุสงฺเฆ ลักขณะใน อน�คเตๆ ลักขณกิริย�  เอวศัพท์  
อวธ�รณะเข้�กับ อน�คเต,  ย�คุภตฺต�ทีนิ วิเสสนะของ อ�ห�รวตฺถูนิๆ อวุตตกัมมะ
ใน เทนฺติ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๕๗. ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ภตฺตกิจฺจ�วส�เน  กิ�ฺจิ  อติเรกำ  น  ภูตปุพฺพำ ฯ 

  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ภตฺตกิจฺจ�วส�เน  กิ�ฺจิ  อติเรกำ  (อ�ห�รวตฺถุ)  น  ภูตปุพฺพำ  (โหติ) ฯ

 (อาหารวตฺถุ) อ.อ�ห�รวัตถุ  อติเรกํ อันย่ิงเกิน  กิญฺจิ อะไรๆ  ภูตปุพฺพ ํ เป็นของ
มีแล้วในก�ลก่อน  ภตฺตกิจฺจาวสาเน ในก�ลเป็นที่สิ้นสุดแห่งกิจด้วยภัตร  ภิกฺขุ-
สงฺฆสฺส แห่งหมู่แห่งภิกษุ  (โหติ) ย่อมเป็น  น ห�มิได้ ฯ

 อ�ห�รวัตถุไม่เคยมีเป็นของเหลือเฟืออะไรๆ ในก�ลเสร็จสิ้นภัตกิจแห่งภิกษุสงฆ์เลย

 กิ�ฺจิ ก็ดี  อติเรกำ ก็ดี วิเสสนะของ อ�ห�รวตฺถุๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  ภิกฺขุสงฺฆสฺส ส�มีสัมพันธะใน ภตฺตกิจฺจ�วส�เนๆ ก�ลสัตตมีใน โหติ   
นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  ภูตปุพฺพำ วิกติกัตต�ใน โหติ ฯ
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๑๕๘. เต  อปรภ�เค  “ท�รก�นำ  เทม�ติ  อตฺตน�ปิ  คเหตฺว�  ข�ทึสุ,  มนุ�ฺ�ำปิ  อ�ห�รำ   
ทิสฺว�  อธิว�เสตุำ  น�สกฺขึสุ ฯ  

 เต  (ชน�)  อปรภ�เค  “(มยำ)  ท�รก�นำ  เทม�ติ  (วตฺว�)  อตฺตน�ปิ  คเหตฺว�  ข�ทึสุ,  มนุ�ฺ�ำปิ  
อ�ห�รำ  ทิสฺว�  (ตณฺหำ)  อธิว�เสตุำ  น�สกฺขึสุ ฯ

 อปรภาเค ในก�ลอันเป็นส่วนอื่นอีก  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่�น้ัน  (วตฺวา) กล่�ว
แล้ว  อิติ ว่�  “(มยํ) อ.เร� ท.  เทม จะให้  ทารกานํ แก่เด็ก ท.”  อิติ ดังน้ี  คเหตฺวา 
ถือเอ�แล้ว  อตฺตนาปิ แม้ด้วยตน  ขาทึสุ เคี้ยวกินแล้ว,  ทิสฺวา เห็นแล้ว  อาหารํ ซ่ึง
อ�ห�ร  มนุญฺญํปิ แม้อันยังใจให้ฟูข้ึน  น  อสกฺขึสุ ไม่ได้อ�จแล้ว  (ตณฺหํ)  อธิวาเสตุํ  
เพ่ืออัน- ยังคว�มอย�ก -ให้อยู่ทับ ฯ

 ในก�ลต่อม� พวกชนเหล่�น้ัน กล่�วว่� “พวกเร�จะให้แก่เด็กๆ” ดังน้ี ถือเอ�แม้ด้วย
ตนเองแล้วเคี้ยวกิน เห็นอ�ห�รแม้ที่น่�พอใจ ก็ไม่ได้อ�จเพ่ือจะระงับคว�มอย�ก

 อปรภ�เค ก�ลสัตตมีใน ข�ทึสุ และ อสกฺขึสุ  เต วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน 
ข�ทึสุ และ อสกฺขึสุ  ข�ทึสุ ก็ดี  อสกฺขึสุ ก็ดี อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “มยำ สุทธกัตต�ใน 
เทมๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ท�รก�นำ สัมปท�นใน เทม”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน วตฺว�ๆ 
ปุพพก�ลกิริย�ใน คเหตฺว�  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ อตฺตน�ๆ กรณะใน คเหตฺว�ๆ 
ปุพพก�ลกิริย�ใน ข�ทึสุ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ มนุ�ฺ�ำๆ วิเสสนะของ อ�ห�รำๆ 
อวุตตกัมมะใน ทิสฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อสกฺขึสุ  ตณฺหำ ก�ริตกัมมะใน อธิว�เสตุำๆ  
ตุมัตถสัมปท�นใน อสกฺขึสุ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อสกฺขึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๕๙. เต  ปน  จตุร�สีติสหสฺส�  อเหสุำ ฯ  

 เต  (ชน�)  ปน  จตุร�สีติสหสฺส�  อเหสุำ ฯ

 ปน ก็  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่�น้ัน  จตุราสีติสหสฺสา เป็นผู้มีพันแปดสิบสี่เป็น
ประม�ณ  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ

 ก็ พวกชนเหล่�น้ัน ได้มีจำ�นวน ๘๔,๐๐๐ คน

 ปนศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  เต วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน อเหสุำๆ อ�ขย�ตบท
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กัตตุว�จก  จตุร�สีติสหสฺส� วิกติกัตต�ใน อเหสุำ ฯ
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๖๐. เต  สงฺฆสฺส  ทินฺนำ  วฏฺฏำ  ข�ทิตฺว�  ก�ยสฺส  เภท�  เปตฺติวิสเย  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  

 เต  (ชน�  ปุคฺคเลน)  สงฺฆสฺส  ทินฺนำ  วฏฺฏำ  ข�ทิตฺว�  ก�ยสฺส  เภท�  เปตฺติวิสเย  นิพฺพตฺตึสุ ฯ

 เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่�น้ัน  ขาทิตฺวา เคี้ยวกินแล้ว  วฏฺฏํ ซ่ึงค่�ใช้จ่�ย  (ปุคฺคเลน)  
ทินฺนํ อัน- อันบุคคล -ถว�ยแล้ว  สงฺฆสฺส แก่สงฆ์  นิพฺพตฺตึส ุ บังเกิดแล้ว  เปตฺติ-
วิสเย ในวิสัยแห่งเปรต  เภทา เพร�ะคว�มแตกไป  กายสฺส แห่งก�ย ฯ

 พวกชนเหล่�น้ันเคี้ยวกินค่�ใช้จ่�ยที่บุคคลถว�ยแก่สงฆ์ ไปบังเกิดในเปรตวิสัย เพร�ะ
คว�มแตกแห่งก�ย

 เต วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน นิพฺพตฺตึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปุคฺคเลน  
อนภิหิตกัตต�ใน ทินฺนำ  สงฺฆสฺส สัมปท�นใน ทินฺนำๆ วิเสสนะของ วฏฺฏำๆ อวุตตกัมมะ 
ใน ข�ทิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิพฺพตฺตึสุ  ก�ยสฺส ส�มีสัมพันธะใน เภท�ๆ เหตุใน 
นิพฺพตฺตึสุ  เปตฺติวิสเย วิสย�ธ�ระใน นิพฺพตฺตึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๖๑. เต  ภ�ติก�  ปน  ปุริสสหสฺเสน  สทฺธึ  ก�ลำ  กตฺว�  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺว�  เทวโลก�  

เทวโลกำ  สำสรนฺต�  เทฺวนวุติกปฺเป  เขเปสุำ ฯ  

 เต  ภ�ติก�  (ปุตฺต�)  ปน  ปุริสสหสฺเสน  สทฺธึ  ก�ลำ  กตฺว�  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺว�  เทวโลก�  
เทวโลกำ  สำสรนฺต�  เทฺวนวุติกปฺเป  เขเปสุำ ฯ

 ปน ส่วนว่�  (ปุตฺตา) อ.พระโอรส ท.  ภาติกา ผู้เป็นพ่ีน้องกัน  เต เหล่�น้ัน  กตฺวา 
กระทำ�แล้ว  กาลํ ซ่ึงก�ละ  สทฺธึ กับ  ปุริสสหสฺเสน ด้วยพันแห่งบุรุษ  นิพฺพตฺติตฺวา  
บังเกิดแล้ว  เทวโลเก ในเทวโลก  สํสรนฺตา ท่องเที่ยวไปอยู่  เทวโลกํ สู่เทวโลก   
เทวโลกา จ�กเทวโลก  เทฺวนวุติกปฺเป ยังกัปเก้�สิบสอง ท.  เขเปสุํ ให้สิ้นไปแล้ว ฯ

 ส่วนพระโอรสส�มพ่ีน้องเหล่�น้ัน ทิวงคตลงพร้อมกับบุรุษหน่ึงพัน ไปบังเกิดบน
เทวโลก ท่องเที่ยวไปสู่เทวโลกจ�กเทวโลก ทำ�ให้ ๙๒ กัปสิ้นไป
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 ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  เต ก็ดี  ภ�ติก� ก็ดี วิเสสนะของ ปุตฺต�ๆ เหตุกัตต�ใน  
เขเปสุำๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  ปุริสสหสฺเสน สหัตถตติย�เข้�กับ สทฺธึๆ กิริย�-
สมว�ยะใน กตฺว�  ก�ลำ อวุตตกัมมะใน กตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิพฺพตฺติตฺว�   
เทวโลเก วิสย�ธ�ระใน นิพฺพตฺติตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน สำสรนฺต�  เทวโลก�  
อป�ท�นใน สำสรนฺต�  เทวโลกำ สัมป�ปุณียกัมมะใน สำสรนฺต�ๆ อัพภันตรกิริย� 
ของ ปุตฺต�  เทฺวนวุติกปฺเป ก�ริตกัมมะใน เขเปสุำ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๖๒. เอวำ  เต  ตโย  ภ�ตโร  อรหตฺตำ  ปตฺเถนฺต�  ตท�  กลฺย�ณกมฺมำ  กรึสุ ฯ  

 ภาตโร อ.พ่ีน้องช�ย ท.  ตโย ส�ม  เต เหล่�น้ัน  ปตฺเถนฺตา ปร�รถน�อยู่  อรหตฺตํ 
ซ่ึงคว�มเป็นแห่งพระอรหันต์  กรึสุ กระทำ�แล้ว  กลฺยาณกมฺมํ ซ่ึงกรรมอันง�ม  ตทา 
ในก�ลน้ัน  เอวํ อย่�งน้ี ฯ

 พ่ีน้องช�ยทั้งส�มคนเหล่�น้ันปร�รถน�พระอรหัต พ�กันทำ�กรรมที่ดีง�มในก�ลน้ัน
อย่�งน้ี

 เต ก็ดี  ตโย ก็ดี วิเสสนะของ ภ�ตโรๆ สุทธกัตต�ใน กรึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
เอวำ กิริย�วิเสสนะใน กรึสุ  อรหตฺตำ อวุตตกัมมะใน ปตฺเถนฺต�ๆ อัพภันตรกิริย�ของ 
ภ�ตโร  ตท� ก�ลสัตตมีใน กรึสุ  กลฺย�ณกมฺมำ อวุตตกัมมะใน กรึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๖๓. เต  อตฺตน�  ปตฺถิตเมว  ลภึสุ ฯ  

 เต  (ตโย  ภ�ตโร  ชฏิล�)  อตฺตน�  ปตฺถิตำ  เอว  (��นำ)  ลภึสุ ฯ

 เต  (ตโย  ภาตโร  ชฏิลา) อ.ชฎิล ท. ผู้เป็นผู้น้องกัน ส�ม เหล่�น้ัน  ลภึสุ ได้แล้ว  
(านํ) ซ่ึงตำ�แหน่ง  อตฺตนา  ปตฺถิตํ  เอว อัน- อันตน -ปร�รถน�แล้วน่ันเทียว ฯ

 ชฎิลส�มพ่ีน้องเหล่�น้ันได้ตำ�แหน่งที่ตัวเองปร�รถน�แล้วทั้งน้ัน

 เต ก็ดี  ตโย ก็ดี  ภ�ตโร ก็ดี วิเสสนะของ ชฏิล�ๆ สุทธกัตต�ใน ลภึสุๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  อตฺตน� อนภิหิตกัตต�ใน ปตฺถิตำ  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ปตฺถิตำๆ  
วิเสสนะของ ��นำๆ อวุตตกัมมะใน ลภึสุ ฯ    
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๑๖๔. น�หำ  มุขำ  โอโลเกตฺว�  ทมฺมีติ ฯ  

 น  อหำ  มุขำ  โอโลเกตฺว�  ทมฺมีติ  (อ�ห) ฯ (อ�ห  แปลในข้อ ๑๓๓)

 อหํ อ.เร�  โอโลเกตฺวา แลดูแล้ว  มุขํ ซ่ึงหน้�  ทมฺมิ ย่อมให้  น ห�มิได้”  อิติ  
ดังน้ี ฯ

 เร�มิได้แลดูหน้�แล้วให้เลย”

 อหำ สุทธกัตต�ใน ทมฺมิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  มุขำ อวุตตกัมมะ 
ใน โอโลเกตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ทมฺมิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ 

 ...............................................................................................................................
๑๖๕. ตท�  ปน  เตสำ  อ�ยุตฺตโก  พิมฺพิส�โร  อโหสิ,  โกฏฺ��ค�ริโก  วิส�โข  อุป�สโก ฯ

 ตท�  ปน  เตสำ  (ติณฺณำ  ภ�ติก�นำ  ปุตฺต�นำ)  อ�ยุตฺตโก  (อิท�นิ)  พิมฺพิส�โร  อโหสิ,  (ตท�)   
โกฏฺ��ค�ริโก  (อิท�นิ)  วิส�โข  อุป�สโก  (อโหสิ) ฯ

 ปน ก็  อายุตฺตโก อ.น�ยเสมียน  เตสํ  (ติณฺณํ  ภาติกานํ  ปุตฺตานํ) ของพระโอรส 
ผู้เป็นพ่ีน้องกัน ส�ม เหล่�น้ัน  ตทา ในก�ลน้ัน  พิมฺพิสาโร เป็นพระเจ้�พิมพิส�ร  
อโหสิ ได้เป็นแล้ว  (อิทานิ) ในก�ลน้ี,  โกฏฺาคาริโก อ.บุคคลผู้ประกอบแล้วในเรือน
คลัง  (ตทา) ในก�ลน้ัน  อุปาสโก เป็นอุบ�สก  วิสาโข ช่ือว่�วิส�ขะ  (อโหสิ) ได้เป็น
แล้ว  (อิทานิ) ในก�ลน้ี ฯ

 ก็น�ยเสมียนของพระโอรสส�มพ่ีน้องเหล่�น้ันในคร�วน้ัน ได้เป็นพระเจ้�พิมพิส�รใน
ก�ลน้ี, เจ้�หน้�ที่เรือนคลังในคร�วน้ัน ได้เป็นอุบ�สกช่ือว่�วิส�ขะในก�ลน้ี

 ปนศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  อ�ยุตฺตโก สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
ตท� ก�ลสัตตมีใน อ�ยุตฺตโก  เตสำ ก็ดี  ติณฺณำ ก็ดี  ภ�ติก�นำ ก็ดี วิเสสนะของ  
ปุตฺต�นำๆ ส�มีสัมพันธะใน อ�ยุตฺตโก  อิท�นิ ก�ลสัตตมีใน อโหสิ  พิมฺพิส�โร วิกติ- 
กัตต�ใน อโหสิ,  โกฏฺ��ค�ริโก สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตท� 
ก�ลสัตตมีใน โกฏฺ��ค�ริโก  อิท�นิ ก�ลสัตตมีใน อโหสิ  วิส�โข สัญญ�วิเสสนะของ  
อุป�สโกๆ วิกติกัตต�ใน อโหสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๖๖.   เตสำ  กมฺมกร�  ตท�  เปเตสุ  นิพฺพตฺติตฺว�  สุคติทุคฺคติวเสน  สำสรนฺต�  อิมสฺมึ  กปฺเป  
จตฺต�ริ  พุทฺธนฺตร�นิ  เปตโลเกเยว  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  

 เตสำ  (ปุตฺต�นำ)  กมฺมกร�  (ชน�)  ตท�  เปเตสุ  นิพฺพตฺติตฺว�  สุคติทุคฺคติวเสน  สำสรนฺต�  อิมสฺมึ  
กปฺเป  จตฺต�ริ  พุทฺธนฺตร�นิ  เปตโลเกเยว  นิพฺพตฺตึสุ ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  กมฺมกรา ผู้กระทำ�ซ่ึงก�รง�น  เตสํ  (ปุตฺตานํ) ของพระโอรส ท. 
เหล่�น้ัน  นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแล้ว  เปเตสุ ในเปรต ท.  ตทา ในก�ลน้ัน  สํสรนฺตา 
ท่องเที่ยวอยู่  สุคติทุคฺคติวเสน ด้วยส�ม�รถแห่งสุคติและทุคติ  นิพฺพตฺตึส ุ บังเกิด
แล้ว  เปตโลเก  เอว ในโลกแห่งเปรตน่ันเทียว  พุทฺธนฺตรานิ สิ้นพุทธันดร ท.  จตฺตาริ  
สี่  อิมสฺมึ  กปฺเป ในกัปน้ี ฯ

 พวกชนที่เป็นกรรมกรของพระโอรสเหล่�น้ัน ไปบังเกิดในเปรตทั้งหล�ยในคร�วนั้น 
ท่องเที่ยวไปอยู่ด้วยส�ม�รถสุคติและทุคติ บังเกิดในเปตโลกน่ันแหละสิ้น ๔ พุทธันดร 
ในกัปน้ี

 กมฺมกร� วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน นิพฺพตฺตึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เตสำ  
วิเสสนะของ ปุตฺต�นำๆ ส�มีสัมพันธะใน กมฺมกร�  ตท� ก�ลสัตตมีใน นิพฺพตฺติตฺว�   
เปเตสุ วิสย�ธ�ระใน นิพฺพตฺติตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน สำสรนฺต�  สุคติทุคฺคติวเสน  
ตติย�วิเสสนะใน สำสรนฺต�ๆ อัพภันตรกิริย�ของ ชน�  อิมสฺมึ วิเสสนะของ กปฺเปๆ  
ก�ลสัตตมีใน นิพฺพตฺตึสุ  จตฺต�ริ วิเสสนะของ พุทฺธนฺตร�นิๆ อัจจันตสังโยคะใน  
นิพฺพตฺตึสุ  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ เปตโลเกๆ วิสย�ธ�ระใน นิพฺพตฺตึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๖๗. เต  อิมสฺมึ  กปฺเป  สพฺพป�มำ  อุปฺปนฺนำ  จตฺต�ฬีสวสฺสสหสฺส�ยุกำ  กกุสนฺธำ  ภควนฺตำ   

อุปสงฺกมิตฺว�  “อมฺห�กำ  อ�ห�รำ  ลภนก�ลำ  อ�จิกฺขถ�ติ  ปุจฺฉึสุ ฯ 

 เต  (เปต�)  อิมสฺมึ  กปฺเป  สพฺพป�มำ  อุปฺปนฺนำ  จตฺต�ฬีสวสฺสสหสฺส�ยุกำ  กกุสนฺธำ  ภควนฺตำ   
อุปสงฺกมิตฺว�  “(ตุมฺเห)  อมฺห�กำ  อ�ห�รำ  ลภนก�ลำ  อ�จิกฺขถ�ติ  ปุจฺฉึสุ ฯ

 เต  (เปตา) อ.เปรต ท. เหล่�น้ัน  อุปสงฺกมิตฺวา เข้�ไปเฝ้�แล้ว  ภควนฺตํ ซ่ึงพระ
ผู้มีพระภ�ค  กกุสนฺธํ พระน�มว่�กกุสันธะ  จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสายุกํ ผู้ทรงมีพระ
ชนม�ยุมีพันแห่งปีสี่สิบเป็นประม�ณ  อุปฺปนฺน ํ ผู้เสด็จอุบัติข้ึนแล้ว  สพฺพปม ํก่อน
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กว่�พระพุทธเจ้�ทั้งปวง  อิมสฺมึ  กปฺเป ในกัปน้ี  ปุจฺฉึสุ ทูลถ�มแล้ว  อิติ ว่�  “(ตุมฺเห)  
อ.พระองค์  อาจิกฺขถ ขอจงตรัสบอก  ลภนกาลํ ซ่ึงก�ลเป็นที่ได้  อาหารํ ซ่ึงอ�ห�ร  
อมฺหากํ แก่ข้�พระองค์ ท.”  อิติ ดังน้ี ฯ 

 พวกเปรตเหล่�นั้นเข้�ไปเฝ้�พระผู้มีพระภ�คพระน�มว่�กกุสันธะผู้ทรงมีพระชนม�ยุ 
๔๐,๐๐๐ ปี ผู้ทรงอุบัติข้ึนก่อนกว่�พระพุทธเจ้�ทั้งปวงในกัปน้ี ทูลถ�มว่� “ขอพระองค์
จงช่วยตรัสบอกก�ลเป็นที่ได้อ�ห�รให้แก่พวกข้�พระองค์ด้วยเถิด” ดังน้ี

 เต วิเสสนะของ เปต�ๆ สุทธกัตต�ใน ปุจฺฉึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิมสฺมึ  
วิเสสนะของ กปฺเปๆ ก�ลสัตตมีใน สพฺพป�มำๆ กิริย�วิเสสนะใน อุปฺปนฺนำๆ ก็ดี   
จตฺต�ฬีสวสฺสสหสฺส�ยุกำ ก็ดี วิเสสนะของ ภควนฺตำ  กกุสนฺธำ สัญญ�วิเสสนะของ  
ภควนฺตำๆ อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปุจฺฉึสุ  “ตุมฺเห สุทธกัตต�
ใน อ�จิกฺขถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อมฺห�กำ สัมปท�นใน อ�จิกฺขถ  อ�ห�รำ อวุตต-
กัมมะใน ลภนก�ลำๆ อวุตตกัมมะใน อ�จิกฺขถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน ปุจฺฉึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๖๘. “มม  ต�ว  ก�เล  น  ลภิสฺสถ,  มม  ปจฺฉโต  มห�ป�วิย�  โยชนมตฺตำ  อภิรุฬฺห�ย   

โกน�คมนพุทฺโธ  อุปฺปชฺชิสฺสติ,  ตำ  ปุจฺเฉยฺย�ถ�ติ  อ�ห ฯ  

 (กกุสนฺโธ)  “(ตุมฺเห)  มม  ต�ว  ก�เล  น  ลภิสฺสถ,  มม  ปจฺฉโต  มห�ป�วิย�  โยชนมตฺตำ  (��นำ)   
อภิรุฬฺห�ย  โกน�คมนพุทฺโธ  อุปฺปชฺชิสฺสติ,  (ตุมฺเห)  ตำ  (พุทฺธำ)  ปุจฺเฉยฺย�ถ�ติ  อ�ห ฯ

 (กกุสนฺโธ) อ.พระผู้มีพระภ�คพระน�มว่�กกุสันธะ  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “(ตุมฺเห) 
อ.ท่�น ท.  น  ลภิสฺสถ จักไม่ได้  กาเล ในก�ล  มม ของเร�  ตาว ก่อน,  มหาปวิยา  
คร้ันเม่ือแผ่นดินใหญ่  อภิรุฬฺหาย งอกข้ึนแล้ว  โยชนมตฺตํ  (านํ) สิ้นที่ มีโยชน์เป็น
ประม�ณ  โกนาคมนพุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่�โกน�คมนะ  อุปฺปชฺชิสฺสต ิจัก
เสด็จอุบัติข้ึน  ปจฺฉโต ในก�ลข้�งหลัง  มม ของเร�,  (ตุมฺเห) อ.ท่�น ท.  ปุจฺเฉยฺยาถ 
พึงทูลถ�ม  ตํ  (พุทฺธํ) กะพระพุทธเจ้�พระองค์น้ัน”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระผู้มีพระภ�คพระน�มว่�กกุสันธะตรัสแล้วว่� “พวกท่�นจักไม่ได้ในก�ลของเร�, 
เม่ือแผ่นดินใหญ่งอกข้ึนสิ้นที่ประม�ณหน่ึงโยชน์ พระพุทธเจ้�พระน�มว่�โกน�คมนะ
จักเสด็จอุบัติข้ึนในก�ลข้�งหลังเร�, พวกท่�นพึงถ�มพระพุทธเจ้�พระองค์น้ัน” ดังน้ี
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 กกุสนฺโธ สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน ลภิสฺสถๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มม ส�มีสัมพันธะใน ก�เลๆ ก�ลสัตตมีใน ลภิสฺสถ  ต�วศัพท์ 
กิริย�วิเสสนะใน ลภิสฺสถ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ลภิสฺสถ,  โกน�คมนพุทฺโธ สุทธกัตต�
ใน อุปฺปชฺชิสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มม ส�มีสัมพันธะใน ปจฺฉโตๆ ก�ลสัตตมีใน  
อุปฺปชฺชิสฺสติ  มห�ป�วิย� ลักขณะใน อภิรุฬฺห�ยๆ ลักขณกิริย�  โยชนมตฺตำ วิเสสนะ
ของ ��นำๆ อัจจันตสังโยคะใน อภิรุฬฺห�ย,  ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน ปุจฺเฉยฺย�ถๆ อ�ขย�ต- 
บทกัตตุว�จก  ตำ วิเสสนะของพุทฺธำๆ อกถิตกัมมะใน ปุจฺเฉยฺย�ถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระ
ใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๖๙. เต  ตตฺตกำ  ก�ลำ  เขเปตฺว�,  ตสฺมึ  อุปฺปนฺเน,  ตำ  ปุจฺฉึสุ ฯ  

 เต  (เปต�)  ตตฺตกำ  ก�ลำ  เขเปตฺว�,  ตสฺมึ  (พุทฺเธ)  อุปฺปนฺเน,  ตำ  (พุทฺธำ)  ปุจฺฉึสุ ฯ

 เต  (เปตา) อ.เปรต ท. เหล่�น้ัน  กาลํ ยังก�ล  ตตฺตกํ อันมีประม�ณเท่�น้ัน  เขเปตฺวา  
ให้สิ้นไปแล้ว,  ตสฺมึ  (พุทฺเธ) คร้ันเม่ือพระพุทธเจ้�พระองค์น้ัน  อุปฺปนฺเน เสด็จอุบัติ
ข้ึนแล้ว,  ปุจฺฉึสุ ทูลถ�มแล้ว  ตํ  (พุทฺธํ) ซ่ึงพระพุทธเจ้�พระองค์น้ัน ฯ

 พวกเปรตเหล่�น้ันทำ�ให้ก�ลมีประม�ณเท่�น้ันให้สิ้นไป, เม่ือพระพุทธเจ้�พระองค์น้ัน
เสด็จอุบัติข้ึนแล้ว, ก็ทูลถ�มพระพุทธเจ้�พระองค์น้ัน

 เต วิเสสนะของ เปต�ๆ สุทธกัตต�ใน ปุจฺฉึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตตฺตกำ วิเสสนะ
ของ ก�ลำๆ ก�ริตกัมมะใน เขเปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปุจฺฉึสุ,  ตสฺมึ วิเสสนะของ 
พุทฺเธๆ ลักขณะใน อุปฺปนฺเนๆ ลักขณกิิริย�,  ตำ วิเสสนะของ พุทฺธำๆ อวุตตกัมมะใน 
ปุจฺฉึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๗๐. โสปิ  “มม  ก�เล  น  ลภิสฺสถ,  มม  ปจฺฉโต  มห�ป�วิย�  โยชนมตฺตำ  อภิรุฬฺห�ย  

กสฺสปพุทฺโธ  อุปฺปชฺชิสฺสติ,  ตำ  ปุจฺเฉยฺย�ถ�ติ  อ�ห ฯ  

 โสปิ  (พุทฺโธ)  “(ตุมฺเห)  มม  ก�เล  น  ลภิสฺสถ,  มม  ปจฺฉโต  มห�ป�วิย�  โยชนมตฺตำ  (��นำ)  
อภิรุฬฺห�ย,  กสฺสปพุทฺโธ  อุปฺปชฺชิสฺสติ,  (ตุมฺเห)  ตำ  (พุทฺธำ)  ปุจฺเฉยฺย�ถ�ติ  อ�ห ฯ
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 โสปิ  (พุทฺโธ) อ.พระพุทธเจ้�แม้พระองค์นั้น  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “(ตุมฺเห) อ.ท่�น 
ท.  น  ลภิสฺสถ จักไม่ได้  กาเล ในก�ล  มม ของเร�,  มหาปวิยา คร้ันเม่ือแผ่นดิน
ใหญ่  อภิรุฬฺหาย งอกข้ึนแล้ว  โยชนมตฺตํ  (านํ) สิ้นที่ มีโยชน์เป็นประม�ณ  กสฺสป- 
พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่�กัสสปะ  อุปฺปชฺชิสฺสต ิจักเสด็จอุบัติข้ึน  ปจฺฉโต ใน
ก�ลข้�งหลัง  มม ของเร�,  (ตุมฺเห) อ.ท่�น ท.  ปุจฺเฉยฺยาถ พึงทูลถ�ม  ตํ  (พุทฺธํ) 
ซ่ึงพระพุทธเจ้�พระองค์น้ัน”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระพุทธเจ้�แม้พระองค์น้ันตรัสว่� “พวกท่�นจักไม่ได้ในก�ลของเร�, เม่ือแผ่นดิน
ใหญ่งอกข้ึนสิ้นที่ประม�ณหน่ึงโยชน์ พระพุทธเจ้�พระน�มว่�กัสสปะจักเสด็จอุบัติข้ึน
ข้�งหลังของเร�, พวกท่�นพึงทูลถ�มพระพุทธเจ้�พระองค์น้ัน” ดังน้ี

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ โสๆ วิเสสนะของ พุทฺโธๆ สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  “ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน ลภิสฺสถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มม ส�มีสัมพันธะ 
ใน ก�เลๆ ก�ลสัตตมีใน ลภิสฺสถ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ลภิสฺสถ,  กสฺสปพุทฺโธ สุทธกัตต� 
ใน อุปฺปชฺชิสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มม ส�มีสัมพันธะใน ปจฺฉโตๆ ก�ลสัตตมี 
ใน อุปฺปชฺชิสฺสติ  มห�ป�วิย� ลักขณะใน อภิรุฬฺห�ยๆ ลักขณกิริย�  โยชนมตฺตำ  
วิเสสนะของ ��นำๆ อัจจันตสังโยคะใน อภิรุฬฺห�ย,  ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน ปุจฺเฉยฺย�ถๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตำ วิเสสนะของ พุทฺธำๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺเฉยฺย�ถ”  อิติศัพท์ 
อ�ก�ระใน อ�ห ฯ    

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๗๑. เต  ตตฺตกำ  ก�ลำ  เขเปตฺว�,  ตสฺมึ  อุปฺปนฺเน,  ตำ  ปุจฺฉึสุ ฯ  

 เต  (เปต�)  ตตฺตกำ  ก�ลำ  เขเปตฺว�,  ตสฺมึ  (พุทฺเธ)  อุปฺปนฺเน,  ตำ  (พุทฺธำ)  ปุจฺฉึสุ ฯ

 เต  (เปตา) อ.เปรต ท. เหล่�น้ัน  กาลํ ยังก�ล  ตตฺตกํ มีประม�ณเท่�น้ัน  เขเปตฺวา 
ให้สิ้นไปแล้ว,  ตสฺมึ  (พุทฺเธ) คร้ันเม่ือพระพุทธเจ้�พระองค์น้ัน  อุปฺปนฺเน ทรงอุบัติ
ข้ึนแล้ว,  ปุจฺฉึส ุทูลถ�มแล้ว  ตํ  (พุทฺธํ) ซ่ึงพระพุทธเจ้�พระองค์น้ัน ฯ

 พวกเปรตเหล่�น้ันทำ�ให้ก�ลเวล�มีประม�ณเท่�น้ันให้สิ้นไป เม่ือพระพุทธเจ้�พระองค์
น้ัน ทรงอุบัติข้ึนแล้ว พ�กันทูลถ�มกับพระพุทธเจ้�พระองค์น้ัน
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 เต วิเสสนะของ เปต�ๆ สุทธกัตต�ใน ปุจฺฉึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตตฺตกำ วิเสสนะ
ของ ก�ลำๆ ก�ริตกัมมะใน เขเปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปุจฺฉึสุ,  ตสฺมึ วิเสสนะของ 
พุทฺเธๆ ลักขณะใน อุปฺปนฺเนๆ ลักขณกิริย�,  ตำ วิเสสนะของ พุทฺธำๆ อวุตตกัมมะใน 
ปุจฺฉึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๗๒. โสปิ  “มม  ก�เล  น  ลภิสฺสถ,  มม  ปจฺฉโต  มห�ป�วิย�  โยชนมตฺตำ  อภิรุฬฺห�ย   

โคตมพุทฺโธ  น�ม  อุปฺปชฺชิสฺสติ,  ตท�  ตุมฺห�กำ  ��ตโก  พิมฺพิส�โร  น�ม  ร�ช�   
ภวิสฺสติ,  โส  สตฺถุ  ท�นำ  ทตฺว�  ตุมฺห�กำ  ป�เปสฺสติ,  ตท�  ลภิสฺสถ�ติ  อ�ห ฯ

 โสปิ  (พุทฺโธ)  “(ตุมฺเห)  มม  ก�เล  น  ลภิสฺสถ,  มม  ปจฺฉโต  มห�ป�วิย�  โยชนมตฺตำ  (��นำ)  
อภิรุฬฺห�ย  โคตมพุทฺโธ  น�ม  อุปฺปชฺชิสฺสติ,  ตท�  ตุมฺห�กำ  ��ตโก  พิมฺพิส�โร  น�ม  ร�ช�   
ภวิสฺสติ,  โส  (ร�ช�)  สตฺถุ  ท�นำ  ทตฺว�  (ปตฺตึ)  ตุมฺห�กำ  ป�เปสฺสติ,  (ตุมฺเห)  ตท�   
ลภิสฺสถ�ติ  อ�ห ฯ

 โสปิ  (พุทฺโธ) อ.พระพุทธเจ้�แม้พระองค์นั้น  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “(ตุมฺเห) อ.ท่�น ท.   
น  ลภิสฺสถ จักไม่ได้  กาเล ในก�ล  มม ของเร�,  มหาปวิยา คร้ันเม่ือแผ่นดินใหญ่   
อภิรุฬฺหาย งอกข้ึนย่ิงแล้ว  (านํ) สิ้นที่  โยชนมตฺต ํ มีโยชน์เป็นประม�ณ  โคตม-
พุทฺโธ  นาม ช่ือ อ.พระพุทธเจ้�พระน�มว่�โคดม  อุปฺปชฺชิสฺสต ิ จักเสด็จอุบัติข้ึน  
ปจฺฉโต ในก�ลภ�ยหลัง  มม แห่งเร�,  ตทา ในก�ลน้ัน  ญาตโก อ.ญ�ติ  ตุมฺหากํ 
ของท่�น ท.  ราชา เป็นพระร�ช�  พิมฺพิสาโร  นาม พระน�มว่�พิมพิส�ร  ภวิสฺสต ิ
จักเป็น,  โส  (ราชา) อ.พระร�ช�น้ัน  ทตฺวา ทรงถว�ยแล้ว  ทานํ ซ่ึงท�น  สตฺถุ 
แก่พระศ�สด�  (ปตฺตึ) ยังส่วนบุญ  ปาเปสฺสติ จักทรงให้ถึง  ตุมฺหากํ แก่ท่�น ท.,   
(ตุมฺเห) อ.ท่�น ท.  ลภิสฺสถ จักได้  ตทา ในก�ลน้ัน”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระพุทธเจ้�แม้พระองค์น้ันตรัสว่� “พวกท่�นจักไม่ได้ในก�ลของเร�, เม่ือแผ่นดิน
ใหญ่งอกข้ึนประม�ณหน่ึงโยชน์ พระพุทธเจ้�พระน�มว่�โคดมจักอุบัติข้ึนในก�ลภ�ย
หลังเร�, ในก�ลน้ัน ญ�ติของพวกท่�นจักเป็นพระร�ช�พระน�มว่�พิมพิส�ร, พระ
ร�ช�น้ันถว�ยท�นแก่พระศ�สด�แล้ว จักทำ�ส่วนบุญให้ถึงแก่พวกท่�น, พวกท่�นจัก
ได้ในก�ลน้ัน” ดังน้ี
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 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ โสๆ วิเสสนะของ พุทฺโธๆ สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  “ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน ลภิสฺสถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มม ส�มีสัมพันธะ 
ใน ก�เลๆ ก�ลสัตตมีใน ลภิสฺสถ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ลภิสฺสถ,  น�มศัพท์ สัญญ�-
โชตกะเข้�กับ โคตมพุทฺโธๆ สุทธกัตต�ใน อุปฺปชฺชิสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
มม ส�มีสัมพันธะใน ปจฺฉโตๆ ก�ลสัตตมีใน อุปฺปชฺชิสฺสติ  มห�ป�วิย� ลักขณะใน  
อภิรุฬฺห�ยๆ ลักขณกิริย�  โยชนมตฺตำ วิเสสนะของ ��นำๆ อัจจันตสังโยคะใน  
อภิรุฬฺห�ย,  ตท� ก�ลสัตตมีใน ภวิสฺสติ  ��ตโก สุทธกัตต�ใน ภวิสฺสติๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  ตุมฺห�กำ ส�มีสัมพันธะใน ��ตโก  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ  
พิมฺพิส�โรๆ วิเสสนะของ ร�ช�ๆ วิกติกัตต�ใน ภวิสฺสติ,  โส วิเสสนะของ ร�ช�ๆ  
เหตุกัตต�ใน ป�เปสฺสติๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  สตฺถุ สัมปท�นใน ทตฺว�  ท�นำ 
อวุตตกัมมะใน ทตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ป�เปสฺสติ  ปตฺตึ ก�ริตกัมมะใน ป�เปสฺสติ  
ตุมฺห�กำ สัมปท�นใน ป�เปสฺสติ,  ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน ลภิสฺสถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
ตท� ก�ลสัตตมีใน ลภิสฺสถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ        

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๗๓.   เตสำ  เอกำ  พุทฺธนฺตรำ  เสฺวทิวสำ  วิย  อโหสิ ฯ  

 เตสำ  (เปต�นำ)  เอกำ  พุทฺธนฺตรำ  เสฺวทิวสำ  วิย  อโหสิ ฯ

 เอกํ  พุทฺธนฺตรํ อ.พุทธันดรหน่ึง  เสฺวทิวสํ  วิย เป็นร�วกะว่�วันพรุ่งน้ี  อโหสิ ได้มี
แล้ว  เตสํ  (เปตานํ) แก่เปรต ท. เหล่�น้ัน ฯ

 หน่ึงพุทธันดรได้เป็นเหมือนกับว่�วันพรุ่งน้ีแก่พวกเปรตเหล่�น้ัน

 เอกำ วิเสสนะของ พุทฺธนฺตรำๆ สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เตสำ  
วิเสสนะของ เปต�นำๆ สัมปท�นใน อโหสิ  เสฺวทิวสำ อุปม�วิกติกัตต�ใน อโหสิ  วิยศัพท์ 
อุปม�โชตกะเข้�กับ เสฺวทิวสำ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๗๔. เต,  ตถ�คเต  อุปฺปนฺเน,  พิมฺพิส�รร�ฺ��  ป�มทิวสำ  ท�เน  ทินฺเน,  รตฺติภ�เค   
เภรวสทฺทำ  กตฺว�  ร�ฺโ�  อตฺต�นำ  ทสฺสยึสุ ฯ  

 เต  (เปต�),  ตถ�คเต  อุปฺปนฺเน,  พิมฺพิส�รร�ฺ��  ป�มทิวสำ  ท�เน  ทินฺเน,  รตฺติภ�เค  เภรวสทฺทำ  
กตฺว�  ร�ฺโ�  อตฺต�นำ  ทสฺสยึสุ ฯ

 เต  (เปตา) อ.เปรต ท. เหล่�น้ัน,  ตถาคเต คร้ันเม่ือพระตถ�คต  อุปฺปนฺเน ทรง
อุบัติข้ึนแล้ว,  ทาเน คร้ันเม่ือท�น  พิมฺพิสารรญฺญา อันพระร�ช�พระน�มว่� 
พิมพิส�ร  ทินฺเน ทรงถว�ยแล้ว  ปมทิวสํ ในวันที่หน่ึง,  กตฺวา กระทำ�แล้ว  เภรว-
สทฺทํ ซ่ึงเสียงอันน่�กลัว  ทสฺสยึส ุแสดงแล้ว  อตฺตานํ ซ่ึงตน  รญฺโญ แก่พระร�ช�  
รตฺติภาเค ในส่วนแห่งร�ตรี ฯ

 พวกเปรตเหล่�น้ัน, เม่ือพระตถ�คตทรงอุบัติข้ึนแล้ว เม่ือพระเจ้�พิมพิส�รทรงถว�ย
ท�นในวันที่หน่ึง ทำ�เสียงน่�กลัว แล้วแสดงตนแก่พระร�ช� ในส่วนร�ตรี

 เต วิเสสนะของ เปต�ๆ สุทธกัตต�ใน ทสฺสยึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก,  ตถ�คเต 
ลักขณะใน อุปฺปนฺเนๆ ลักขณกิริย�,  ท�เน ลักขณะใน ทินฺเนๆ ลักขณกิริย�  พิมฺพิส�ร- 
ร�ฺ�� อนภิหิตกัตต�ใน ทินฺเน  ป�มทิวสำ ทุติย�ก�ลสัตตมีใน ทินฺเน,  รตฺติภ�เค 
ก�ลสัตตมีใน ทสฺสยึสุ  เภรวสทฺทำ อวุตตกัมมะใน กตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ทสฺสยึสุ  
ร�ฺโ� สัมปท�นใน ทสฺสยึสุ  อตฺต�นำ อวุตตกัมมะใน ทสฺสยึสุ ฯ  

 ...............................................................................................................................      
๑๗๕. โส  ปุนทิวเส  เวฬุวนำ  อ�คนฺตฺว�  ตถ�คตสฺส  ตำ  ปวตฺตึ  อ�โรเจสิ ฯ  

 โส  (ร�ช�)  ปุนทิวเส  เวฬุวนำ  อ�คนฺตฺว�  ตถ�คตสฺส  ตำ  ปวตฺตึ  อ�โรเจสิ ฯ

 ปุนทิวเส ในวันรุ่งข้ึน  โส  (ราชา) อ.พระร�ช�น้ัน  อาคนฺตฺวา เสด็จม�แล้ว  เวฬุวนํ  
สู่พระวิห�รช่ือว่�เวฬุวัน  อาโรเจสิ กร�บทูลแล้ว  ตํ  ปวตฺต ึ ซ่ึงคว�มเป็นไปทั่วน้ัน   
ตถาคตสฺส แก่พระตถ�คต ฯ

 ในวันรุ่งข้ึน พระร�ช�น้ันเสด็จม�สู่พระเวฬุวัน กร�บทูลเร่ืองร�วน้ันแก่พระตถ�คต

 ปุนทิวเส ก�ลสัตตมีใน อ�โรเจสิ  โส วิเสสนะของ ร�ช�ๆ สุทธกัตต�ใน อ�โรเจสิๆ 



๘. เรื่องสัญชัยปริพาชก 455วรรค]

อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เวฬุวนำ สัมป�ปุณียกัมมะใน อ�คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
อ�โรเจสิ  ตถ�คตสฺส สัมปท�นใน อ�โรเจสิ  ตำ วิเสสนะของ ปวตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน 
อ�โรเจสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๗๖. สตฺถ�  “มห�ร�ช  อิโต  เทฺวนวุติกปฺปมตฺถเก  ผุสฺสพุทฺธก�เล  เอเต  ตว  ��ตก�   

ภิกขุสงฺฆสฺส  ทินฺนำ  วฏฺฏำ  ข�ทิตฺว�  เปตโลเก  นิพฺพตฺติตฺว�  สำสรนฺต�  กกุสนฺธ�ทโย   
พุทฺเธ  อุปฺปนฺเน  ปุจฺฉิตฺว�  เตหิ  อิท�ฺจิท�ฺจ  วุตฺต�  เอตฺตกำ  ก�ลำ  ตว  ท�นำ   
ปจฺจ�สึสม�น�,  หิยฺโย  ตย�  ท�เน  ทินฺเน,  ปตฺตึ  อลภม�น�  เอวมกำสูติ ฯ  

 สตฺถ�  “มห�ร�ช  อิโต  (ภทฺทกปฺปโต)  เทฺวนวุติกปฺปมตฺถเก  ผุสฺสพุทฺธก�เล  เอเต    (เปต�)  
ตว  ��ตก�  (หุตฺว�  ปุคฺคเลน)  ภิกขุสงฺฆสฺส  ทินฺนำ  วฏฺฏำ  ข�ทิตฺว�  เปตโลเก  นิพฺพตฺติตฺว�   
สำสรนฺต�  กกุสนฺธ�ทโย  พุทฺเธ  อุปฺปนฺเน  ปุจฺฉิตฺว�  เตหิ  (พุทฺเธหิ)  อิทำ  (วตฺถุำ)  จ  อิทำ  
(วตฺถุำ)  จ  วุตฺต�  เอตฺตกำ  ก�ลำ  ตว  ท�นำ  ปจฺจ�สึสม�น�,  หิยฺโย  ตย�  ท�เน  ทินฺเน,  ปตฺตึ   
อลภม�น�  เอวำ  อกำสูติ  (อ�ห) ฯ

 สตฺถา อ.พระศ�สด�  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “มหาราช ดูก่อนมห�บพิตร  เอเต   
(เปตา) อ.เปรต ท. เหล่�น่ัน  ญาตกา เป็นญ�ติ  ตว ของพระองค์  หุตฺวา เป็นแล้ว   
ขาทิตฺวา เคี้ยวกินแล้ว  วฏฺฏํ ซ่ึงค่�ใช้จ่�ย  (ปุคฺคเลน)  ทินฺนํ อัน- อันบุคคล -ถว�ย
แล้ว  ภิกฺขุสงฺฆสฺส แก่หมู่แห่งภิกษุ  ผุสฺสพุทฺธกาเล ในก�ลแห่งพระพุทธเจ้�พระน�ม
ว่�ผุสสะ  เทฺวนวุติกปฺปมตฺถเก ในที่สุดแห่งกัปเก้�สิบสอง  อิโต  (ภทฺทกปฺปโต) แต่
ภัทรกัปน้ี  นิพฺพตฺติตฺวา บังเกิดแล้ว  เปตโลเก ในโลกแห่งเปรต  สํสรนฺตา ท่องเที่ยว
ไปอยู่  ปุจฺฉิตฺวา ทูลถ�มแล้ว  พุทฺเธ ซ่ึงพระพุทธเจ้� ท.  กกุสนฺธาทโย มีพระพุทธเจ้�
พระน�มว่�กกุสันธะเป็นต้น  อุปฺปนฺเน ผู้ทรงอุบัติข้ึนแล้ว  เตหิ  (พุทฺเธหิ)  วุตฺตา  
ผู้อันพระพุทธเจ้� ท. เหล่�นั้น ตรัสแล้ว  อิทํ  (วตฺถํุ)  จ ซ่ึงเร่ืองน้ีด้วย  อิทํ  (วตฺถํุ)  จ  
ซ่ึงเร่ืองน้ีด้วย  ปจฺจาสึสมานา หวังเฉพ�ะอยู่  ทานํ ซ่ึงท�น  ตว ของพระองค์  กาลํ 
สิ้นก�ล  เอตฺตกํ มีประม�ณเท่�น้ี,  ทาเน คร้ันเม่ือท�น  ตยา อันพระองค์  ทินฺเน 
ถว�ยแล้ว  หิยฺโย ในวันว�น,  อลภมานา เม่ือไม่ได้  ปตฺต ึ ซ่ึงส่วนบุญ  อกํสุ ได้
กระทำ�แล้ว  เอวํ อย่�งน้ี”  อิติ ดังน้ี ฯ
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 พระศ�สด�ตรัสว่� “ดูก่อนมห�บพิตร ในก�ลแห่งพระพุทธเจ้�พระน�มว่�ผุสสะ ใน
ที่สุดกัป ๙๒ แต่ภัทรกัป พวกเปรตเหล่�น่ันเป็นพวกญ�ติของพระองค์ พ�กันเคี้ยว
กินค่�ใช้จ่�ยที่บุคคลถว�ยแก่ภิกษุสงฆ์ บังเกิดในเปตโลก ท่องเที่ยวไปอยู่ ทูลถ�ม
พระพุทธเจ้�ท้ังหล�ยมีพระพุทธเจ้�พระน�มว่�กกุสันธะเป็นต้นผู้ทรงอุบัติข้ึนแล้ว 
พระพุทธเจ้�เหล่�น้ันตรัสเร่ืองน้ีและเร่ืองน้ี หวังท�นของพระองค์สิ้นก�ลประม�ณเท่�
น้ี, เม่ือพระองค์ถว�ยท�นเม่ือว�นน้ี, เม่ือไม่ได้ส่วนบุญ จึงพ�กันทำ�อย่�งน้ี”

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “มห�ร�ช อ�ลปนะ  เอเต วิเสสนะ
ของ เปต�ๆ สุทธกัตต�ใน อกำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิโต วิเสสนะของ ภทฺท- 
กปฺปโตๆ อป�ท�นใน เทฺวนวุติกปฺปมตฺถเกๆ ก�ลสัตตมีใน ผุสฺสพุทฺธก�เลๆ  
ก�ลสัตตมีใน หุตฺว�  ตว ส�มีสัมพันธะใน ��ตก�ๆ วิกติกัตต�ใน หุตฺว�ๆ สม�น-
ก�ลกิริย�ใน ข�ทิตฺว�  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตต�ใน ทินฺนำ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส สัมปท�นใน 
ทินฺนำๆ วิเสสนะของ วฏฺฏำๆ อวุตตกัมมะใน ข�ทิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิพฺพตฺติตฺว�   
เปตโลเก วิสย�ธ�ระใน นิพฺพตฺติตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน สำสรนฺต�ๆ อัพภันตรกิริย� 
ของ เปต�  กกุสนฺธ�ทโย ก็ดี  อุปฺปนฺเน ก็ดี วิเสสนะของ พุทฺเธๆ อวุตตกัมมะใน  
ปุจฺฉิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วุตฺต�  เตหิ วิเสสนะของ พุทฺเธหิๆ อนภิหิตกัตต�ใน  
วุตฺต�  อิทำ สองบท วิเสสนะของ วตฺถุำๆ สองบท อวุตตกัมมะใน วุตฺต�  จ สองศัพท์ 
ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ อิทำ  วตฺถุำ และ อิทำ  วตฺถุำ  วุตฺต� วิเสสนะของ เปต�  เอตฺตกำ  
วิเสสนะของ ก�ลำๆ อัจจันตสังโยคะใน ปจฺจ�สึสม�น�  ตว ส�มีสัมพันธะใน ท�นำๆ 
อวุตตกัมมะใน ปจฺจ�สึสม�น�ๆ อัพภันตรกิริย�ของ เปต�,  ท�เน ลักขณะใน ทินฺเนๆ 
ลักขณะกิริย�  หิยฺโย ก�ลสัตตมีใน ทินฺเน  ตย� อนภิหิตกัตต�ใน ทินฺเน,  ปตฺตึ อวุตต-
กัมมะใน อลภม�น�ๆ อัพภันตรกิริย�ของ เปต�  เอวำ กิริย�วิเสสนะใน อกำสุ”  อิติศัพท์ 
อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๗๗. “กึ  ปน  ภนฺเต  อิท�นิปิ  ทินฺเน  ลภิสฺสนฺตีติ ฯ  

 (ร�ช�)  “กึ  ปน  ภนฺเต,  (ท�เน  มย�)  อิท�นิปิ  ทินฺเน,  (เปต�)  ลภิสฺสนฺตีติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (ราชา) อ.พระร�ช�  (ปุจฺฉิ) ทูลถ�มแล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ  ปน 
ก็  (ทาเน) คร้ันเม่ือท�น  (มยา) อันข้�พระองค์  ทินฺเน ถว�ยแล้ว  อิทานิปิ แม้ในก�ล
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น้ี,  (เปตา) อ.เปรต ท.  ลภิสฺสนฺติ จักได้  กึ หรือ”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระร�ช�ทูลถ�มว่� “ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ เม่ือข้�พระองค์ถว�ยท�นแม้ในบัดน้ี 
พวกเปรตจักได้(รับส่วนบุญ)หรือ” ดังน้ี

 ร�ช� สุทธกัตต�ใน ปุจฺฉิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภนฺเต อ�ลปนะ  ปนศัพท์ ว�กย�-
รัมภโชตกะ  เปต� สุทธกัตต�ใน ลภิสฺสนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ   
ท�เน ลักขณะใน ทินฺเนๆ ลักขณกิริย�  มย� อนภิหิตกัตต�ใน ทินฺเน  อปิศัพท์  
อเปกขัตถะเข้�กับ อิท�นิๆ ก�ลสัตตมีใน ทินฺเน”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน ปุจฺฉิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๗๘. “อ�ม  มห�ร�ช�ติ ฯ  

 (สตฺถ�)  “อ�ม  มห�ร�ช  (เอวำ)”  อิติ  (อ�ห) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศ�สด�  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “มหาราช ดูก่อนมห�บพิตร  อาม 
ขอถว�ยพระพร  (เอวํ) อ.อย่�งน้ัน”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระศ�สด�ตรัสว่� “ขอถว�ยพระพร อย่�งน้ัน มห�บพิตร”

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “มห�ร�ช อ�ลปนะ  อ�ม  
สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวำ สัจจว�จกลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๗๙. ร�ช�  พุทฺธปฺปมุขำ  ภิกฺขุสงฺฆำ  นิมนฺเตตฺว�  ปุนทิวเส  มห�ท�นำ  ทตฺว�  “ภนฺเต  อิโต  

เตสำ  เปต�นำ  ทิพฺพนฺนป�นำ  สมฺปชฺชตูติ  ปตฺตึ  อท�สิ ฯ  

 ร�ช�  พุทฺธปฺปมุขำ  ภิกฺขุสงฺฆำ  นิมนฺเตตฺว�  ปุนทิวเส  มห�ท�นำ  ทตฺว�  “ภนฺเต  อิโต   
(มห�ท�นโต)  เตสำ  เปต�นำ  ทิพฺพนฺนป�นำ  สมฺปชฺชตูติ  (วจเนน)  ปตฺตึ  อท�สิ ฯ

 ราชา อ.พระร�ช�  นิมนฺเตตฺวา ทูลนิมนต์แล้ว  ภิกฺขุสงฺฆํ ซ่ึงหมู่แห่งภิกษุ  พุทฺธปฺ-
ปมุขํ มีพระพุทธเจ้�เป็นประมุข  ทตฺวา ทรงถว�ยแล้ว  มหาทานํ ซ่ึงท�นใหญ่   
ปุนทิวเส ในวันรุ่งข้ึน  อทาสิ ได้ทรงให้แล้ว  ปตฺต ึ ซ่ึงส่วนบุญ  (วจเนน) ด้วยพระ
ดำ�รัส  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ  ทิพฺพนฺนปานํ อ.ข้�วและนำ้�อันบุคคล
พึงดื่มอันเป็นทิพย์  สมฺปชฺชต ุขอจงสำ�เร็จ  เตสํ  เปตานํ แก่เปรต ท. เหล่�น้ัน  อิโต  
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(มหาทานโต) แต่ท�นใหญ่น้ี”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระร�ช�ทูลนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้�เป็นประมุข ทรงถว�ยมห�ท�นในวันรุ่งขึ้น 
ได้ทรงให้ส่วนบุญด้วยพระดำ�รัสว่� “ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ ขอข้�วและนำ้�ที่เป็นทิพย์จง
สำ�เร็จแก่พวกเปรตเหล่�น้ันแต่มห�ท�นน้ี” ดังน้ี

 ร�ช� สุทธกัตต�ใน อท�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  พุทฺธปฺปมุขำ วิเสสนะของ ภิกฺขุ-
สงฺฆำๆ อวุตตกัมมะใน นิมนฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ทตฺว�  ปุนทิวเส ก�ลสัตตมีใน 
ทตฺว�  มห�ท�นำ อวุตตกัมมะใน ทตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อท�สิ  “ภนฺเต อ�ลปนะ  
ทิพฺพนฺนป�นำ สุทธกัตต�ใน สมฺปชฺชตุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิโต วิเสสนะของ  
มห�ท�นโตๆ อป�ท�นใน สมฺปชฺชตุ  เตสำ วิเสสนะของ เปต�นำๆ สัมปท�นใน  
สมฺปชฺชตุ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน อท�สิ  ปตฺตึ อวุตตกัมมะใน อท�สิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๘๐. เตสำ  ตเถว  นิพฺพตฺติ ฯ  

 (ทิพฺพนฺนป�นำ)  เตสำ  (เปต�นำ)  ตถ�  เอว  นิพฺพตฺติ ฯ

 (ทิพฺพนฺนปานํ) อ.ข้�วและนำ้�อันบุคคลพึงดื่มอันเป็นทิพย์  นิพฺพตฺต ิบังเกิดแล้ว  เตสํ  
(เปตานํ) แก่เปรต ท. เหล่�น้ัน  ตถา  เอว เหมือนอย่�งน้ันน่ันเทียว ฯ

 ข้�วและนำ้�ที่เป็นทิพย์บังเกิดแก่พวกเปรตเหล่�น้ันเหมือนอย่�งน้ันน่ันแหละ

 ทิิพฺพนฺนป�นำ สุทธกัตต�ใน นิพฺพตฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เตสำ วิเสสนะของ  
เปต�นำๆ สัมปท�นใน นิพฺพตฺติ  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ตถ�ๆ กิริย�วิเสสนะใน 
นิพฺพตฺติ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๘๑. ปุนทิวเส  นคฺค�  หุตฺว�  อตฺต�นำ  ทสฺเสสุำ ฯ  

 (เปต�)  ปุนทิวเส  นคฺค�  หุตฺว�  อตฺต�นำ  ทสฺเสสุำ ฯ

 ปุนทิวเส ในวันรุ่งขึ้น  (เปตา) อ.เปรต ท.  นคฺคา เป็นผู้เปลือย  หุตฺวา เป็นแล้ว   
ทสฺเสสุํ แสดงแล้ว  อตฺตานํ ซ่ึงตน ฯ

 วันรุ่งข้ึน พวกเปรตแสดงตนเป็นผู้เปลือย
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 ปุนทิวเส ก�ลสัตตมีใน ทสฺเสสุำ  เปต� สุทธกัตต�ใน ทสฺเสสุำๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
นคฺค� วิิกติกัตต�ใน หุตฺว�ๆ สม�นก�ลกิริย�ใน ทสฺเสสุำ  อตฺต�นำ อวุตตกัมมะใน  
ทสฺเสสุำ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๘๒. ร�ช�  “อชฺช  ภนฺเต  นคฺค�  หุตฺว�  อตฺต�นำ  ทสฺเสสุนฺติ  อ�โรเจสิ ฯ 

  ร�ช�  “อชฺช  ภนฺเต  (เปต�)  นคฺค�  หุตฺว�  อตฺต�นำ  ทสฺเสสุนฺติ  อ�โรเจสิ ฯ

 ราชา อ.พระร�ช�  อาโรเจสิ ทูลแล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ  อชฺช ใน
วันน้ี  (เปตา) อ.เปรต ท.  นคฺคา เป็นผู้เปลือย  หุตฺวา เป็นแล้ว  ทสฺเสสุํ แสดงแล้ว  
อตฺตานํ ซ่ึงตน”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระร�ช�ทูลแล้วว่� “ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ ในวันน้ี พวกเปรตแสดงตนเป็นผู้เปลือย
แล้ว”

 ร�ช� สุทธกัตต�ใน อ�โรเจสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภนฺเต อ�ลปนะ  อชฺช ก�ลสัตตมี 
ใน ทสฺเสสุำ  เปต� สุทธกัตต�ใน ทสฺเสสุำๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นคฺค� วิกติกัตต� 
ใน หุตฺว�ๆ สม�นก�ลกิริย�ใน ทสฺเสสุำ  อตฺต�นำ อวุตตกัมมะใน ทสฺเสสุำ”  อิติศัพท์  
อ�ก�ระใน อ�โรเจสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๘๓. “วตฺถ�นิ  เต  น  ทินฺน�นิ  มห�ร�ช�ติ ฯ 

  (สตฺถ�)  “วตฺถ�นิ  เต  น  ทินฺน�นิ  มห�ร�ช�ติ  (อ�ห) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศ�สด�  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “มหาราช ดูก่อนมห�บพิตร  วตฺถานิ   
อ.ผ้� ท.  เต อันพระองค์  น  ทินฺนานิ ไม่ทรงถว�ยแล้ว”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระศ�สด�ตรัสว่� “ดูก่อนมห�บพิตร พระองค์ไม่ทรงถว�ยผ้�ทั้งหล�ย”

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “มห�ร�ช อ�ลปนะ  วตฺถ�นิ วุตต-
กัมมะใน ทินฺน�นิๆ กิตบทกัมมว�จก  เต อนภิหิตกัตต�ใน ทินฺน�นิ  นศัพท์ ปฏิเสธะ
ใน ทินฺน�นิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

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



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑460 [๑.ยมก

๑๘๔. ปุนทิวเส  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จีวร�นิ  ทตฺว�  “อิโต  เตสำ  ทิพฺพวตฺถ�นิ   
โหนฺตูติ  ป�เปสิ ฯ  

 (ร�ช�)  ปุนทิวเส  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จีวร�นิ  ทตฺว�  “อิโต  (ท�นโต)  เตสำ  (เปต�นำ)  
ทิพฺพวตฺถ�นิ  โหนฺตูติ  (วจเนน  เปต�นำ  ปตฺตึ)  ป�เปสิ ฯ

 ปุนทิวเส ในวันรุ่งข้ึน  (ราชา) อ.พระร�ช�  ทตฺวา ทรงถว�ยแล้ว  จีวรานิ ซ่ึงจีวร ท.  
ภิกฺขุสงฺฆสฺส แก่หมู่แห่งภิกษุ  พุทฺธปฺปมุขสฺส มีพระพุทธเจ้�เป็นประมุข  ปตฺต ึทรง
ยังส่วนบุญ  ปาเปสิ ให้ถึงแล้ว  (เปตานํ) แก่เปรต ท.  (วจเนน) ด้วยพระดำ�รัส  อิติ 
ว่�  “ทิพฺพวตฺถานิ อ.ผ้�อันเป็นทิพย์ ท.  โหนฺตุ ขอจงสำ�เร็จ  เตสํ  (เปตานํ) แก่เปรต 
ท. เหล่�น้ัน  อิโต  (ทานโต) แต่ท�นน้ี”  อิติ ดังน้ี ฯ

 วันรุ่งข้ึน พระร�ช�ทรงถว�ยจีวรทั้งหล�ยแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้�เป็นประมุข ทรง
ทำ�ให้ส่วนบุญถึงแก่พวกเปรตด้วยพระดำ�รัสว่� “ขอผ้�อันเป็นทิพย์ทั้งหล�ยจงสำ�เร็จ
แก่เปรตทั้งหล�ยเหล่�น้ัน แต่ท�นน้ี” 

 ปุนทิวเส ก�ลสัตตมีใน ป�เปสิ  ร�ช� เหตุกัตต�ใน ป�เปสิๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  
พุทฺธปฺปมุขสฺส วิเสสนะของ ภิกฺขุสงฺฆสฺสๆ สัมปท�นใน ทตฺว�  จีวร�นิ อวุตตกัมมะใน 
ทตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ป�เปสิ  “ทิพฺพวตฺถ�นิ สุทธกัตต�ใน โหนฺตุๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  อิโต วิเสสนะของ ท�นโตๆ อป�ท�นใน โหนฺตุ  เตสำ วิเสสนะของ เปต�นำๆ 
สัมปท�นใน โหนฺตุ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน ป�เปสิ  เปต�นำ สัมปท�นใน 
ป�เปสิ  ปตฺตึ ก�ริตกัมมะใน ป�เปสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๘๕. ตำขณ�ฺเ�ว  เตสำ  ทิพฺพวตฺถ�นิ  อุปฺปชฺชึสุ ฯ  

 ตำขณำ  เอว  เตสำ  (เปต�นำ)  ทิพฺพวตฺถ�นิ  อุปฺปชฺชึสุ ฯ

 ทิพฺพวตฺถานิ อ.ผ้�อันเป็นทิพย์ ท.  อุปฺปชฺชึส ุเกิดข้ึนแล้ว  เตสํ  (เปตานํ) แก่เปรต 
ท. เหล่�น้ัน  ตํขณํ  เอว ในขณะน้ันน่ันเทียว ฯ

 ผ้�ทิพย์ทั้งหล�ยเกิดข้ึนแก่พวกเปรตเหล่�น้ันในขณะน่ันแหละ
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 ทิพฺพวตฺถ�นิ สุทธกัตต�ใน อุปฺปชฺชึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวศัพท์ อวธ�รณะ
เข้�กับ ตำขณำๆ ทุติย�ก�ลสัตตมีใน อุปฺปชฺชึสุ  เตสำ วิเสสนะของ เปต�นำๆ สัมปท�นใน  
อุปฺปชฺชึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๘๖. เต  เปตตฺตภ�วำ  วิชหิตฺว�  ทิพฺพตฺตภ�เวน  สณฺ�หึสุ ฯ  

 เต  (เปต�)  เปตตฺตภ�วำ  วิชหิตฺว�  ทิพฺพตฺตภ�เวน  สณฺ�หึสุ ฯ

 เต  (เปตา) อ.เปรต ท. เหล่�น้ัน  วิชหิตฺวา ละแล้ว  เปตตฺตภาวํ ซ่ึงอัตภ�พ 
แห่งเปรต  สณฺหึส ุดำ�รงอยู่แล้ว  ทิพฺพตฺตภาเวน ด้วยอัตภ�พอันเป็นทิพย์ ฯ

 พวกเปรตเหล่�น้ันละอัตภ�พเปรต ดำ�รงอยู่ด้วยอัตภ�พที่เป็นทิพย์

 เต วิเสสนะของ เปต�ๆ สุทธกัตต�ใน สณฺ�หึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เปตตฺตภ�วำ 
อวุตตกัมมะใน วิชหิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน สณฺ�หึสุ  ทิพฺพตฺตภ�เวน กรณะใน  
สณฺ�หึสุ ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๘๗. สตฺถ�  อนุโมทนำ  กโรนฺโต  “ติโรกุฑฺเฑสุ  ติฏฺนฺตีติ  ติโรกุฑฺฑ�นุโมทนำ  อก�สิ ฯ 

  สตฺถา อ.พระศ�สด�  กโรนฺโต เม่ือทรงกระทำ�  อนุโมทนํ ซ่ึงอนุโมทน�  อกาสิ ได้ทรง
กระทำ�แล้ว  ติโรกุฑฺฑานุโมทนํ ซ่ึงก�รอนุโมทน�ด้วยติโรกุฑฑสูตร  “ติโรกุฑฺเฑสุ   
ติฏฺนฺตีติ ว่� “ติโรกุฑฺเฑสุ  ติฏฺนฺติ” ดังน้ีเป็นต้น ฯ

 พระศ�สด�เม่ือทรงทำ�อนุโมทน� ได้ทรงทำ�ก�รอนุโมทน�ด้วยติโรกุฑฑสูตรว่� “ติโร-
กุฑฺเฑสุ  ติฏฺนฺติ” ดังน้ีเป็นต้น

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อก�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อนุโมทนำ อวุตตกัมมะใน  
กโรนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ สตฺถ�  “ติโรกุฑฺเฑสุ  ติฏฺ�นฺติ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ 
อ�ทยัตถะใน ติโรกุฑฺฑ�นุโมทนำๆ อวุตตกัมมะใน อก�สิ ฯ    

 ...............................................................................................................................
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๑๘๘. อนุโมทน�วส�เน  จตุร�สีติย�  ป�ณสหสฺส�นำ  ธมฺม�ภิสมโย  อโหสิ ฯ 

  อนุโมทนาวสาเน ในก�ลเป็นที่สิ้นสุดแห่งก�รอนุโมทน�  ธมฺมาภิสมโย อ.ก�รตรัสรู้
ซ่ึงธรรม  อโหสิ ได้มีแล้ว  ปาณสหสฺสานํ แก่พันแห่งสัตว์ ท.  จตุราสีติยา แปดสิบสี่ ฯ 

เวล�จบอนุโมทน� สัตว์ ๘๔,๐๐๐ ได้ตรัสรู้ธรรม

 อนุโมทน�วส�เน ก�ลสัตตมีใน อโหสิ  ธมฺม�ภิสมโย สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  จตุร�สีติย� วิเสสนะของ ป�ณสหสฺส�นำๆ สัมปท�นใน อโหสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๘๙. อิติ  สตฺถ�  เตภ�ติกชฏิล�นำ  วตฺถุำ  กเถตฺว�  อิมมฺปิ  ธมฺมเทสนำ  อ�หริ ฯ

 สตฺถา อ.พระศ�สด�  กเถตฺวา คร้ันตรัสแล้ว  วตฺถํุ ซ่ึงเร่ือง  เตภาติกชฏิลานํ แห่ง
ชฎิลผู้เป็นพ่ีน้องช�ยส�มคน ท.  อาหริ ทรงนำ�ม�แล้ว  อิมมฺปิ  ธมฺมเทสนํ ซ่ึงพระ
ธรรมเทศน�แม้น้ี  อิติ ด้วยประก�รฉะน้ี ฯ

 พระศ�สด�คร้ันตรัสเร่ืองชฎิลส�มพ่ีน้องแล้ว ทรงนำ�พระธรรมเทศน�แม้น้ีม� ด้วย
ประก�รฉะน้ี

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อ�หริๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิติศัพท์ ปก�รัตถะ  เตภ�ติก- 
ชฏิล�นำ ส�มีสัมพันธะใน วตฺถุำๆ อวุตตกัมมะใน กเถตฺว�ๆ ลักขณัตถะ  อปิศัพท์  
อเปกขัตถะเข้�กับ อิมำๆ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนำๆ อวุตตกัมมะใน อ�หริ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๙๐. “อคฺคส�วก�  ปน  ภนฺเต  กึ  กรึสูติ ฯ  

 (ภิกฺขู)  “อคฺคส�วก�  ปน  ภนฺเต  กึ  (กมฺมำ)  กรึสูติ  (ปุจฺฉึสุ) ฯ

 (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  (ปุจฺฉึสุ) ทูลถ�มแล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ  ปน 
ก็  อคฺคสาวกา อ.พระอัครส�วก ท.  กรึสุ กระทำ�แล้ว  กึ  (กมฺมํ) ซ่ึงกรรมอะไร”  อิติ 
ดังน้ี ฯ

 พวกภิกษุทูลถ�มว่� “ก็พระอัครส�วกทั้งสองพ�กันทำ�กรรมอะไรพระเจ้�ข้�”

 ภิกฺขู สุทธกัตต�ใน ปุจฺฉึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภนฺเต อ�ลปนะ  ปนศัพท์ ว�กย�- 
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รัมภโชตกะ  อคฺคส�วก� สุทธกัตต�ใน กรึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กึ วิเสสนะของ 
กมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน กรึสุ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน ปุจฺฉึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๙๑. “อคฺคส�วกภ�ว�ย  ปตฺถนำ  กรึสุ ฯ  

 (สตฺถ�)  “(อคฺคส�วก�)  อคฺคส�วกภ�ว�ย  ปตฺถนำ  กรึสุ ฯ  (อิติศัพท์ ปิดเร่ืองเล่� ข้อ ๒๖๖)

 (สตฺถา) อ.พระศ�สด�  (อาห) ตรัสแล้ว  (อิติ) ว่�  “(อคฺคสาวกา) อ.อัครส�วก ท.   
กรึสุ กระทำ�แล้ว  ปตฺถนํ ซ่ึงคว�มปร�รถน�  อคฺคสาวกภาวาย เพ่ือคว�มเป็นแห่ง
อัครส�วก

 พระศ�สด�ตรัสว่� “อัครส�วกทั้งสองทำ�คว�มปร�รถน�เพ่ือคว�มเป็นอัครส�วก

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “อคฺคส�วก� สุทธกัตต�ใน กรึสุๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อคฺคส�วกภ�ว�ย สัมปท�นใน กรึสุ  ปตฺถนำ อวุตตกัมมะใน  
กรึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๙๒. อิโต  กปฺปสตสหสฺส�ธิกสฺส  หิ  กปฺป�นำ  อสงฺเขยฺยสฺส  มตฺถเก  ส�รีปุตฺโต  พฺร�หฺมณ-

มห�ส�ลกุเล  นิพฺพตฺติ,  น�เมน  สรทม�ณโว  น�ม  อโหสิ ฯ 

  อิโต  (ภทฺทกปฺปโต)  กปฺปสตสหสฺส�ธิกสฺส  หิ  กปฺป�นำ  อสงฺเขยฺยสฺส  มตฺถเก  ส�รีปุตฺโต   
พฺร�หฺมณมห�ส�ลกุเล  นิพฺพตฺติ,  น�เมน  สรทม�ณโว  น�ม  อโหสิ ฯ

 ห ิดังจะกล่�วโดยย่อ  สารีปุตฺโต อ.ส�รีบุตร  นิพฺพตฺต ิบังเกิดแล้ว  พฺราหฺมณมหา-
สาลกุเล ในตระกูลแห่งพร�หมณ์ผู้มห�ศ�ล  มตฺถเก ในที่สุด  อสงฺเขยฺยสฺส แห่ง
อสงไขย  กปฺปานํ แห่งกัป ท.  กปฺปสตสหสฺสาธิกสฺส อันย่ิงด้วยแสนแห่งกัป  อิโต  
(ภทฺทกปฺปโต) แต่ภัทรกัปนี้  สรทมาณโว  นาม เป็นม�ณพช่ือว่�สรทะ  อโหสิ ได้
เป็นแล้ว  นาเมน โดยช่ือ ฯ

 ดังจะกล่�วโดยย่อ ส�รีบุตรบังเกิดในตระกูลพร�หมณ์มห�ศ�ล ในที่สุดอสงไขย แห่ง
กัปทั้งหล�ย กับอีกแสนกัป แต่ภัทรกัปน้ี ได้เป็นผู้ช่ือว่�สรทม�ณพ โดยช่ือ 
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 หิศัพท์ สังเขปโชตกะ  ส�รีปุตฺโต สุทธกัตต�ใน นิพฺพตฺติ และ อโหสิ  นิพฺพตฺติ ก็ดี   
อโหสิ ก็ดี อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิโต วิเสสนะของ ภทฺทกปฺปโตๆ อป�ท�น
ใน กปฺปสตสหสฺสส�ธิกสฺสๆ วิเสสนะของ อสงฺเขยฺยสฺส  กปฺป�นำ ส�มีสัมพันธะใน  
อสงฺเขยฺยสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน มตฺถเกๆ ก�ลสัตตมีใน นิพฺพตฺติ  พฺร�หฺมณมห�ส�ล-
กุเล วิสย�ธ�ระใน นิพฺพตฺติ,  น�เมน ตติย�วิเสสนะใน อโหสิ  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะ
เข้�กับ สรทม�ณโวๆ วิกติกัตต�ใน อโหสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๙๓. โมคฺคลฺล�โน  คหปติมห�ส�ลกุเล  นิพฺพตฺติ,  น�เมน  สิริวฑฺฒกุฏุมฺพิโก  น�ม   

อโหสิ  ฯ  

 โมคฺคลฺลาโน อ.โมคคัลล�นะ  นิพฺพตฺต ิบังเกิดแล้ว  คหปติมหาสาลกุเล ในตระกูล
แห่งคฤหบดีผู้มห�ศ�ล  สิริวฑฺฒกุฎุมฺพิโก  นาม เป็นกุฎุมพีช่ือว่�สิริวัฑฒ์  อโหสิ  
ได้เป็นแล้ว  นาเมน โดยช่ือ ฯ

 โมคคัลล�นะบังเกิดในตระกูลคฤหบดีมห�ศ�ล ได้เป็นผู้ช่ือว่�สิริวัฑฒ์กุฎุมพีโดยช่ือ

 โมคฺคลฺล�โน สุทธกัตต�ใน นิพฺพตฺติ และ อโหสิ  นิพฺพตฺติ ก็ดี  อโหสิ ก็ดี อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  คหปติมห�ส�ลกุเล วิสย�ธ�ะใน นิพฺพตฺติ,  น�เมน ตติย�วิเสสนะใน อโหสิ  
น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ สิริวฑฺฒกุฏุมฺพิโกๆ วิกติกัตต�ใน อโหสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๙๔. เต  อุโภปิ  สหปํสุกีฬก�  สห�ยก�  อเหสุำ ฯ  

 เต  อุโภปิ  (ชน�)  สหปํสุกีฬก�  สห�ยก�  อเหสุำ ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  อุโภปิ แม้ทั้งสอง  เต เหล่�น้ัน  สหายกา เป็นสห�ย  สหปํสุกีฬกา 
ผู้เล่นฝุ่นร่วมกัน  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ

 พวกชนแม้ทั้งสองเหล่�น้ัน ได้เป็นเพ่ือนเล่นฝุ่นร่วมกัน

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ อุโภ  เต ก็ดี  อุโภ ก็ดี วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน  
อเหสุำๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สหปํสุกีฬก� วิเสสนะของ สห�ยก�ๆ วิกติกัตต�ใน  
อเหสุำ ฯ
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๑๙๕. สรทม�ณโว  ปิตุอจฺจเยน  กุลสนฺตกำ  มห�ธนำ  ปฏิปชฺชิตฺว�  เอกทิวสำ  รโหคโต   
จินฺเตสิ  “อหำ  อิธโลกตฺตภ�วเมว  ช�น�มิ,  โน  ปรโลกตฺตภ�วำ;  ช�ตสตฺต�น�ฺจ  มรณำ  
น�ม  ธุวำ,  มย�  เอกำ  ปพฺพชฺชำ  ปพฺพชิตฺว� โมกฺขธมฺมคเวสนำ  ก�ตุำ  วฏฺฏตีติ ฯ  

 สรทม�ณโว  ปิตุอจฺจเยน  กุลสนฺตกำ  มห�ธนำ  ปฏิปชฺชิตฺว�  เอกทิวสำ  รโหคโต  จินฺเตสิ  “อหำ  
อิธโลกตฺตภ�วเมว  ช�น�มิ,  โน  ปรโลกตฺตภ�วำ  (ช�น�มิ);  ช�ตสตฺต�นำ  จ  มรณำ  น�ม  ธุวำ   
(โหติ),  มย�  เอกำ  ปพฺพชฺชำ  ปพฺพชิตฺว� โมกฺขธมฺมคเวสนำ  ก�ตุำ  วฏฺฏตีติ ฯ

 สรทมาณโว อ.ม�ณพช่ือว่�สรทะ  ปฏิปชฺชิตฺวา ปฏิบัติแล้ว  มหาธนํ ซ่ึงทรัพย์ใหญ่  
กุลสนฺตกํ อันเป็นของมีอยู่แห่งตระกูล  ปิตุอจฺจเยน ในก�ลอันล่วงไปแห่งบิด�  รโห-
คโต ไปแล้วในที่ลับ  เอกทิวสํ ในวันหน่ึง  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่�  “อหํ อ.เร�   
ชานามิ ย่อมรู้  อิธโลกตฺตภาวํ  เอว ซ่ึงอัตภ�พในโลกนี้น่ันเทียว,  โน  ชานามิ ย่อม
ไม่รู้  ปรโลกตฺตภาวํ ซ่ึงอัตภ�พในโลกอื่น,  จ อน่ึง  มรณํ  นาม ช่ือ อ.คว�มต�ย  
ชาตสตฺตานํ แห่งสัตว์ผู้เกิดแล้ว ท.  ธุว ํเป็นสภ�พเที่ยงแท้  (โหติ) ย่อมเป็น,  มยา  
เอกํ  ปพฺพชฺชํ  ปพฺพชิตฺวา โมกฺขธมฺมคเวสนํ  กาตุํ อ.อัน- อันเร� บวชแล้ว บวช 
อย่�งหน่ึง -กระทำ� ซ่ึงก�รแสวงห�ซ่ึงธรรมอันเป็นเคร่ืองหลุดพ้น  วฏฺฏติ ย่อมควร”  
อิติ ดังน้ี ฯ

 สรทม�ณพดูแลทรัพย์สินเป็นจำ�นวนม�กที่เป็นของตระกูลในเวล�ท่ีบิด�ล่วงลับไป 
วันหน่ึง ไปในที่ลับ คิดว่� “เร�รู้เฉพ�ะอัตภ�พในโลกน้ี ไม่รู้อัตภ�พในโลกหน้�, อน่ึง 
ธรรมด�ว่�คว�มต�ยของเหล่�สัตว์ที่เกิดแล้ว เป็นสภ�พเที่ยงแท้, ก�รที่เร�บวชอย่�ง
หน่ึงแล้วทำ�ก�รแสวงห�โมกขธรรม จึงจะควร”

 สรทม�ณโว สุทธกัตต�ใน จินฺเตสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปิตุอจฺจเยน ตติย�ก�ล- 
สัตตมีใน ปฏิปชฺชิตฺว�  กุลสนฺตกำ วิเสสนะของ มห�ธนำๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิปชฺชิตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน รโหคโต  เอกทิวสำ ทุติย�ก�ลสัตตมีใน รโหคโตๆ วิเสสนะของ  
สรทม�ณโว  “อหำ สุทธกัตต�ใน ช�น�มิๆ สองบท อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวศัพท์  
อวธ�รณะเข้�กับ อิธโลกตฺตภ�วำๆ อวุตตกัมมะใน ช�น�มิ  โนศัพท์ ปฏิเสธะใน ช�น�มิ   
ปรโลกตฺตภ�วำ อวุตตกัมมะใน ช�น�มิ,  จศัพท์ สัมปิณฑนัตถะ  น�มศัพท์ ครหัตถ-
โชตกะเข้�กับ มรณำๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ช�ตสตฺต�นำ ส�มี-
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สัมพันธะใน มรณำ  ธุวำ วิกติกัตต�ใน โหติ,  ก�ตุำ ตุมัตถกัตต�ใน วฏฺฏติๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  มย� อนภิหิตกัตต�ใน ก�ตุำ  เอกำ วิเสสนะของ ปพฺพชฺชำๆ กิริย�วิเสสนะใน 
ปพฺพชิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ก�ตุำ  โมกฺขธมฺมคเวสนำ อวุตตกัมมะใน ก�ตุำ”  อิติศัพท์ 
อ�ก�ระใน จินฺเตสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๙๖. โส  สห�ยกำ  อุปสงฺกมิตฺว�  อ�ห  “สมฺม  สิริวฑฺฒ  อหำ  ปพฺพชิตฺว�  โมกฺขธมฺมำ   

คเวสิสฺส�มิ,  ตฺวำ  มย�  สทฺธึ  ปพฺพชิตุำ  สกฺขิสฺสสิ,  น  สกฺขิสฺสสีติ ฯ  

 โส  (สรทม�ณโว)  สห�ยกำ  อุปสงฺกมิตฺว�  อ�ห  “สมฺม  สิริวฑฺฒ  อหำ  ปพฺพชิตฺว�  โมกฺขธมฺมำ   
คเวสิสฺส�มิ,  (กึ)  ตฺวำ  มย�  สทฺธึ  ปพฺพชิตุำ  สกฺขิสฺสสิ,  (อุท�หุ  ตฺวำ)  น  สกฺขิสฺสสีติ ฯ

 โส  (สรทมาณโว) อ.ม�ณพช่ือว่�สรทะน้ัน  อุปสงฺกมิตฺวา เข้�ไปห�แล้ว  สหายกํ 
ซ่ึงสห�ย  อาห กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “สิริวฑฺฒ แน่ะสิริวัฑฒ์  สมฺม ผู้สห�ย  อหํ อ.เร�  
ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  คเวสิสฺสามิ จักแสวงห�  โมกฺขธมฺมํ ซ่ึงธรรมเป็นเคร่ืองหลุด
พ้น,  ตฺว ํอ.ท่�น  สกฺขิสฺสสิ จักอ�จ  ปพฺพชิตุ ํเพ่ืออันบวช  สทฺธึ กับ  มยา ด้วยเร�  
(กึ) หรือ  (อุทาหุ) หรือว่�  (ตฺวํ) อ.ท่�น  น  สกฺขิสฺสสิ จักไม่อ�จ”  อิติ ดังน้ี ฯ

 สรทม�ณพน้ันเข้�ไปห�สห�ยแล้วกล่�วว่� “แน่ะสิริวัฑฒ์ผู้สห�ย เร�บวชแล้วจักแสวง-
ห�โมกขธรรม, ท่�นจักส�ม�รถเพ่ือจะบวชกับเร�หรือว่�ไม่ส�ม�รถ”

 โส วิเสสนะของ สรทม�ณโวๆ สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สห�ยกำ 
อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�ห  “สมฺม วิเสสนะของ สิริวฑฺฒๆ 
อ�ลปนะ  อหำ สุทธกัตต�ใน คเวสิสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปพฺพชิตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน คเวสิสฺส�มิ  โมกฺขธมฺมำ อวุตตกัมมะใน คเวสิสฺส�มิ,  ตฺวำ สุทธกัตต�
ใน สกฺขิสฺสสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  มย� สหัตถตติย�เข้�กับ 
สทฺธึๆ กิิริย�สมว�ยะใน ปพฺพชิตุำๆ ตุมัตถสัมปท�นใน สกฺขิสฺสสิ  อุท�หุ ปุจฉนัตถะ   
ตฺวำ สุทธกัตต�ใน สกฺขิสฺสสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺขิสฺสสิ”   
อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๙๗. “น  สกฺขิสฺส�มิ  สมฺม,  ตฺวำเยว  ปพฺพช�หีติ ฯ  

 (สิริวฑฺโฒ)  “(อหำ)  น  สกฺขิสฺส�มิ  สมฺม,  ตฺวำ  เอว  ปพฺพช�หีติ  (อ�ห) ฯ

 (สิริวฑฺโฒ) อ.กุฎุมพีช่ือว่�สิริวัฑฒ์  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “สมฺม แน่ะสห�ย  (อหํ) 
อ.เร�  น  สกฺขิสฺสามิ จักไม่อ�จ,  ตฺวํ  เอว อ.ท่�นน่ันเทียว  ปพฺพชาห ิจงบวชเถิด”  
อิติ ดังน้ี ฯ

 กุฎุมพีช่ือว่�สิริวัฑฒ์กล่�วว่� “แน่ะเพ่ือน เร�ไม่ส�ม�รถ(บวช), ท่�นน่ันแหละจงบวช
เถิด” 

 สิริวฑฺโฒ สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “สมฺม อ�ลปนะ  อหำ สุทธกัตต� 
ใน สกฺขิสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺขิสฺส�มิ,  เอวศัพท์  
อวธ�รณะเข้�กับ ตฺวำๆ สุทธกัตต�ใน ปพฺพช�หิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก”  อิติศัพท์  
อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๙๘. โส  จินฺเตสิ  “ปรโลกำ  คจฺฉนฺโต  สห�ยำ  ว�  ��ติมิตฺเต  ว�  คเหตฺว�  คโต  น�ม  นตฺถิ,  

อตฺตน�  กตำ  อตฺตโน ว  โหตีติ ฯ  

 โส  (สรทม�ณโว)  จินฺเตสิ  “(ปุคฺคโล)  ปรโลกำ  คจฺฉนฺโต  สห�ยำ  ว�  ��ติมิตฺเต  ว�  คเหตฺว�  
คโต  น�ม  นตฺถิ,  อตฺตน�  กตำ  (กมฺมำ)  อตฺตโน ว  โหตีติ ฯ

 โส  (สรทมาณโว) อ.ม�ณพช่ือว่�สรทะน้ัน  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่�  “(ปุคฺคโล) 
อ.บุคคล  คจฺฉนฺโต ผู้ไปอยู่  ปรโลกํ สู่โลกอื่น  สหายํ  วา  ญาติมิตฺเต  วา  คเหตฺวา   
คโต  นาม ช่ือว่�เป็นผู้พ�เอ� ซ่ึงสห�ยหรือ หรือว่�ญ�ติและมิตร ท. แล้วจึงไป  นตฺถิ 
ย่อมไม่มี,  (กมฺมํ) อ.กรรม  อตฺตนา  กตํ อัน- อันตน -กระทำ�แล้ว  โหติ ย่อมมี   
อตฺตโนว แก่ตนเทียว”  อิติ ดังน้ี ฯ

 สรทม�ณพน้ันคิดว่� “บุคคลผู้ไปสู่ปรโลก ข้ึนช่ือว่�จะพ�เอ�สห�ยหรือพวกญ�ติมิตร
ไป ไม่มีเลย, กรรมที่ตนทำ�ไว้แล้ว ย่อมมีแก่ตนเท่�น้ัน” ดังน้ี
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 โส วิเสสนะของ สรทม�ณโวๆ สุทธกัตต�ใน จินฺเตสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ปุคฺคโล 
สุทธกัตต�ใน นตฺถิๆ กิริย�บทกัตตุว�จก  ปรโลกำ สัมป�ปุณียกัมมะใน คจฺฉนฺโตๆ  
วิเสสนะของ ปุคฺคโล  สห�ยำ ก็ดี  ��ติมิตฺเต ก็ดี อวุตตกัมมะใน คเหตฺว�  ว� สองศัพท์  
ปทวิกัปปัตถะเข้�กับ สห�ยำ และ ��ติมิตฺเต  คเหตฺว� สม�นก�ลกิริย�ใน คโต   
น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ คโตๆ วิกติกัตต�ใน นตฺถิ,  กตำ วิเสสนะของ กมฺมำๆ  
สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อตฺตน� อนภิหิตกัตต�ใน กตำ  เอวศัพท์ 
อวธ�รณะเข้�กับ อตฺตโนๆ สัมปท�นใน โหติ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺเตสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๙๙. ตโต  รตนโกฏฺ��ค�รำ  วิวร�เปตฺว�  กปณทฺธิกวณิพฺพกย�จก�นำ  มห�ท�นำ  ทตฺว�  

ปพฺพตป�ทำ  ปวิสิตฺว�  อิสิปพฺพชฺชำ  ปพฺพชิ ฯ  

 ตโต  (สรทม�ณโว  ปุคฺคลำ)  รตนโกฏฺ��ค�รำ  วิวร�เปตฺว�  กปณทฺธิกวณิพฺพกย�จก�นำ  มห�ท�นำ  
ทตฺว�  ปพฺพตป�ทำ  ปวิสิตฺว�  อิสิปพฺพชฺชำ  ปพฺพชิ ฯ

 ตโต ในลำ�ดับน้ัน  (สรทมาณโว) อ.ม�ณพช่ือว่�สรทะ  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  วิวราเปตฺวา  
ให้เปิดแล้ว  รตนโกฏฺาคารํ ซ่ึงเรือนคลังแห่งรัตนะ  ทตฺวา ให้แล้ว  มหาทานํ ซ่ึง
ท�นใหญ่  กปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกานํ แก่คนกำ�พร้� คนเดินท�งไกล วณิพก และ
ย�จก ท.  ปวิสิตฺวา เข้�ไปแล้ว  ปพฺพตปาทํ สู่เชิงแห่งภูเข�  ปพฺพช ิ บวชแล้ว   
อิสิปพฺพชฺชํ บวชเป็นฤษี ฯ 

 ในลำ�ดับน้ัน สรทม�ณพใช้คนให้เปิดเรือนคลังรัตนะ ให้มห�ท�นแก่คนกำ�พร้� คนเดิน
ท�งไกล วณิพก และย�จกทั้งหล�ย เข้�ไปสู่เชิงเข� แล้วบวชเป็นฤษี

 ตโต ก�ลสัตตมี  สรทม�ณโว สุทธกัตต�ใน ปพฺพชิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปุคฺคลำ  
ก�ริตกัมมะใน วิวร�เปตฺว�  รตนโกฏฺ��ค�รำ อวุตตกัมมะใน วิวร�เปตฺว�ๆ ปุพพก�ล-
กิริย�ใน ทตฺว�  กปณทฺธิกวณิพฺพกย�จก�นำ   สัมปท�นใน ทตฺว�  มห�ท�นำ อวุตตกัมมะ 
ใน ทตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปวิสิตฺว�  ปพฺพตป�ทำ สัมป�ปุณียกัมมะใน ปวิสิตฺว�ๆ 
ปุพพก�ลกิริย�ใน ปพฺพชิ  อิสิปพฺพชฺชำ กิริย�วิเสสนะใน ปพฺพชิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๐๐. ตสฺส  เอโก  เทฺว  ตโยติ  เอวำ  อนุปพฺพชฺชำ  ปพฺพชิตฺว�  จตุสตฺตติสหสฺสมตฺต�  ชฏิล�  
อเหสุำ ฯ  

 (ชน�)  ตสฺส  (ม�ณวสฺส)  “เอโก  (ชโน)  เทฺว  (ชน�)  ตโย  (ชน�)”  อิติ  เอวำ  อนุปพฺพชฺชำ   
ปพฺพชิตฺว�  จตุสตฺตติสหสฺสมตฺต�  ชฏิล�  อเหสุำ ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  อนุปพฺพชฺช ํบวชในภ�ยหลัง  ตสฺส  (มาณวสฺส) 
แห่งม�ณพน้ัน  เอวํ อย่�งนี้  อิติ คือ  “เอโก  (ชโน) อ.ชนคนหน่ึง  เทฺว  (ชนา) อ.ชน 
ท. สองคน  ตโย  (ชนา) อ.ชน ท. ส�มคน”  ชฏิลา เป็นชฎิล  จตุสตฺตติสหสฺสมตฺตา 
มีพันเจ็ดสิบสี่เป็นประม�ณ  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ

 พวกชนพ�กันบวชต�มม�ณพน้ันอย่�งน้ีคือ “หน่ึงคน สองคน ส�มคน” ได้เป็นชฎิล 
๗๔,๐๐๐ คน

 ชน� สุทธกัตต�ใน อเหสุำๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตสฺส วิเสสนะของ ม�ณวสฺสๆ  
ส�มีสัมพันธะใน อนุปพฺพชฺชำ  “เอโก  ชโน  เทฺว  ชน�  ตโย  ชน�” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์  
สรูปะใน เอวำๆ นิทัสสนัตถะ  อนุปพฺพชฺชำ กิริย�วิเสสนะใน ปพฺพชิตฺว�ๆ ปุพพก�ล-
กิริย�ใน อเหสุำ  จตุสตฺตติสหสฺสมตฺต� วิเสสนะของ ชฏิล�ๆ วิกติกัตต�ใน อเหสุำ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๒๐๑. โส  ป�ฺจ  อภิ�ฺ��  อฏฺ�  จ  สม�ปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตฺว�  เตสำ  ชฏิล�นำ  กสิณปริกมฺมำ  

อ�จิกฺขิ ฯ  

 โส  (สรโท)  ป�ฺจ  อภิ�ฺ��  (จ)  อฏฺ�  จ  สม�ปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตฺว�  เตสำ  ชฏิล�นำ  กสิณ- 
ปริกมฺมำ  อ�จิกฺขิ ฯ

 โส  (สรโท) อ.ชฎิลช่ือว่�สรทะน้ัน  อภิญฺญา ยังอภิญญ� ท.  ปญฺจ ห้�  (จ) ด้วย   
สมาปตฺติโย ยังสม�บัติ ท.  อฏฺ แปด  จ ด้วย  นิพฺพตฺเตตฺวา ให้บังเกิดแล้ว  อาจิกฺขิ  
บอกแล้ว  กสิณปริกมฺม ํ ซ่ึงก�รบริกรรมซ่ึงกสิณ  เตสํ  ชฏิลานํ แก่ชฎิล ท.  
เหล่�น้ัน ฯ

 ชฎิลช่ือว่�สรทะน้ันทำ�อภิญญ� ๕ และสม�บัติ ๘ ให้เกิดข้ึน แล้วบอกก�รบริกรรม
กสิณแก่พวกชฎิลเหล่�น้ัน 
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 โส วิเสสนะของ สรโทๆ สุทธกัตต�ใน อ�จิกฺขิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ป�ฺจ วิเสสนะ
ของ อภิ�ฺ��ๆ ก็ดี  สม�ปตฺติโย ก็ดี ก�ริตกัมมะใน นิพฺพตฺเตตฺว�  อฏฺ� วิเสสนะของ 
สม�ปตฺติโย  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ ป�ฺจ  อภิ�ฺ�� และ อฏฺ�  สม�ปตฺติโย   
นิพฺพตฺเตตฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�จิกฺขิ  เตสำ วิเสสนะของ ชฏิล�นำๆ สัมปท�นใน  
อ�จิกฺขิ  กสิณปริกมฺมำ อวุตตกัมมะใน อ�จิกฺขิ ฯ  

 ...............................................................................................................................
๒๐๒. เตปิ  สพฺเพ  ป�ฺจ  อภิ�ฺ��  อฏฺ�  จ  สม�ปตฺติโย  นิพฺพตฺเตสุำ ฯ

 เตปิ  สพฺเพ  (ชฏิล�)  ป�ฺจ  อภิ�ฺ��  อฏฺ�  จ  สม�ปตฺติโย  นิพฺพตฺเตสุำ ฯ

 (ชฏิลา) อ.ชฎิล ท.  สพฺเพ ทั้งปวง  เตปิ แม้เหล่�น้ัน  อภิญฺญา ยังอภิญญ� ท.  ปญฺจ 
ห้�  (จ) ด้วย  สมาปตฺติโย ยังสม�บัติ ท.  อฏฺ แปด  จ ด้วย  นิพฺพตฺเตสุ ํให้บังเกิด
แล้ว ฯ

 พวกชฎิลทั้งหมดแม้เหล่�น้ัน ทำ�อภิญญ� ๕ และสม�บัติ ๘ ให้บังเกิดแล้ว

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ เตๆ ก็ดี  สพฺเพ ก็ดี วิเสสนะของ ชฏิล�ๆ เหตุกัตต�ใน 
นิพฺพตฺเตสุำๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  ป�ฺจ วิเสสนะของ อภิ�ฺ��ๆ ก็ดี  สม�ปตฺติโย  
ก็ดี ก�ริตกัมมะใน นิพฺพตฺเตสุำ  อฏฺ� วิเสสนะของ สม�ปตฺติโย  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ
เข้�กับ ป�ฺจ  อภิ�ฺ�� และ อฏฺ�  สม�ปตฺติโย ฯ     

 ...............................................................................................................................
๒๐๓. เตน  สมเยน  อโนมทสฺสี  น�ม  พุทฺโธ  โลเก  อุทป�ทิ ฯ  

 เตน  สมเยน ในสมัยน้ัน  พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้�  อโนมทสฺสี  นาม  พระน�มว่� 
อโนมทัสสี  อุทปาทิ ได้เสด็จอุบัติข้ึนแล้ว  โลเก ในโลก ฯ

 ในสมัยน้ัน พระพุทธเจ้�พระน�มว่�อโนมทัสสี ได้เสด็จอุบัติข้ึนในโลก

 เตน วิเสสนะของ สมเยนๆ ตติย�ก�ลสัตตมีใน อุทป�ทิ  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�
กับ อโนมทสฺสีๆ วิเสสนะของ พุทฺโธๆ สุทธกัตต�ใน อุทป�ทิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
โลเก วิสย�ธ�ระใน อุทป�ทิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๐๔. นครำ  จนฺทวตี  น�ม  อโหสิ ฯ 

 นครํ อ.เมือง  จนฺทวตี  นาม เป็นเมืองช่ือว่�จันทวดี  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 เมือง ได้มีช่ือว่�จันทวดี

 นครำ สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ  
จนฺทวตีๆ วิกติกัตต�ใน อโหสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๐๕. ปิต�  ยสวนฺโต  น�ม  ขตฺติโย,  ม�ต�  ยโสธร�  น�ม  เทวี,  โพธิ  อชฺชุนรุกฺโข,  นิสโภ  

จ  อโนโม  จ  เทฺว  อคฺคส�วก�,  วรุโณ  น�ม  อุปฏฺ��โก,  สุนฺทร�  จ  สุมน�  จ  เทฺว  
อคฺคส�วิก�,  อ�ยุ  วสฺสสตสหสฺสำ  อโหสิ,  สรีรำ  อฏฺ�ป�ฺ��สหตฺถุพฺเพธำ,  สรีรปฺปภ�  
ทฺว�ทสโยชนำ  ผริ,  ภิกฺขุสตสหสฺสำ  ปริว�โร  อโหสิ ฯ  

 ปิต�  ยสวนฺโต  น�ม  ขตฺติโย  (อโหสิ),  ม�ต�  ยโสธร�  น�ม  เทวี  (อโหสิ),  โพธิ  อชฺชุนรุกฺโข   
(อโหสิ),  นิสโภ  จ  อโนโม  จ  เทฺว  อคฺคส�วก�  (อเหสุำ),  วรุโณ  น�ม  อุปฏฺ��โก  (อโหสิ),   
สุนฺทร�  จ  สุมน�  จ  เทฺว  อคฺคส�วิก�  (อเหสุำ),  อ�ยุ  วสฺสสตสหสฺสำ  อโหสิ,  สรีรำ  อฏฺ�ป�ฺ��ส-
หตฺถุพฺเพธำ  (อโหสิ),  สรีรปฺปภ�  ทฺว�ทสโยชนำ  ผริ,  ภิกฺขุสตสหสฺสำ  ปริว�โร  อโหสิ ฯ

 ปิตา อ.พระบิด�  ขตฺติโย เป็นกษัตริย์  ยสวนฺโต  นาม พระน�มว่�ยสวันต์  (อโหสิ) 
ได้เป็นแล้ว,  มาตา อ.พระม�รด�  เทวี เป็นพระเทวี  ยโสธรา  นาม พระน�มว่�
ยโสธร�  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว,  อชฺชุนรุกฺโข อ.ต้นรกฟ้�  โพธิ เป็นต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้  
(อโหสิ) ได้เป็นแล้ว,  อคฺคสาวกา อ.อัครส�วก ท.  เทฺว สอง  นิสโภ  จ คือ อ.พระ
นิสภะด้วย  อโนโม  จ คือ อ.พระอโนมะด้วย  (อเหสุํ) ได้มีแล้ว,  อุปฏฺาโก อ.พระ
อุปัฏฐ�ก  วรุโณ  นาม เป็นผู้ช่ือว่�วรุณะ  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว,  อคฺคสาวิกา อ.อัคร
ส�วิก� ท.  เทฺว สอง  สุนฺทรา  จ คือ อ.น�งสุนทร�ด้วย  สุมนา  จ คือ อ.น�งสุมน�
ด้วย  (อเหสุํ) ได้มีแล้ว,  วสฺสสตสหสฺส ํอ.แสนแห่งปี  อายุ เป็นพระชนม�ยุ  อโหสิ 
ได้เป็นแล้ว,  สรีรํ อ.พระสรีระ  อฏฺปญฺญาสหตฺถุพฺเพธํ เป็นสรีระมีศอกห้�สิบแปด
เป็นส่วนสูง  (อโหสิ) ได้เป็นแล้ว,  สรีรปฺปภา อ.แสงสว่�งจ�กพระสรีระ  ผริ แผ่ไปแล้ว   
ทฺวาทสโยชนํ ตลอดโยชน์สิบสอง,  ภิกฺขุสตสหสฺส ํ อ.แสนแห่งภิกษุ  ปริวาโร เป็น
บริว�ร  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ
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 พระบิด� ได้เป็นกษัตริย์พระน�มว่�ยสวันต์, พระม�รด� ได้เป็นพระเทวีพระน�มว่�
ยโสธร�, ต้นรกฟ้� ได้เป็นต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้, ได้มีอัครส�วก ๒ รูป คือ พระนิสภะและ
พระอโนมะ, พระอุปัฏฐ�ก ได้มีช่ือว่�พระวรุณะ, ได้มีอัครส�วิก� ๒ รูป คือ น�งสุนทร�  
และน�งสุมน�, ได้มีพระชนม�ยุ ๑๐๐,๐๐๐ ปี, พระสรีระสูง ๕๘ ศอก, รัศมีจ�กพระ
วรก�ยแผ่ไป ๑๒ โยชน์, ได้มีภิกษุ ๑๐๐,๐๐๐ รูปเป็นบริว�ร

 ปิต� สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ  
ยสวนฺโตๆ วิเสสนะของ ขตฺติโยๆ วิกติกัตต�ใน อโหสิ,  ม�ต� สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ ยโสธร�ๆ วิเสสนะของ เทวีๆ 
วิกติกัตต�ใน อโหสิ,  อชฺชุนรุกฺโข สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  โพธิ 
วิกติกัตต�ใน อโหสิ,  นิสโภ ก็ดี  อโนโม ก็ดี วิเสสล�ภีของ เทฺว  อคฺคส�วก�  จ 
สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ นิสโภ และ อโนโม  เทฺว วิเสสนะของ อคฺคส�วก�ๆ  
สุทธกัตต�ใน อเหสุำๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก,  อุปฏฺ��โก สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ  
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ วรุโณๆ วิกติกัตต�ใน อโหสิ,  
สุนฺทร� ก็ดี  สุมน� ก็ดี วิเสสล�ภีของ เทฺว  อคฺคส�วิก�  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ 
เข้�กับ สุนฺทร� และ สุมน�  เทฺว วิเสสนะของ อคฺคส�วิก�ๆ สุทธกัตต�ใน อเหสุำๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก,  วสฺสสตสหสฺสำ สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
อ�ยุ วิกติกัตต�ใน อโหสิ,  สรีรำ สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก   
อฏฺ�ป�ฺ��สหตฺถุพฺเพธำ วิกติกัตต�ใน อโหสิ,  สรีรปฺปภ� สุทธกัตต�ใน ผริๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  ทฺว�ทสโยชนำ สัมป�ปุณียกัมมะใน ผริ,  ภิกฺขุสตสหสฺสำ สุทธกัตต�ใน 
อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปริว�โร วิกติกัตต�ใน อโหสิ ฯ    

 ...............................................................................................................................
๒๐๖. โส  เอกทิวสำ  ปจฺจูสก�เล  มห�กรุณ�สม�ปตฺติโต  วุฏฺ��ย  โลกำ  โวโลเกนฺโต   

สรทต�ปสำ  ทิสฺว�  “อชฺช  มยฺหำ  สรทต�ปสสฺส  สนฺติกำ  คตปจฺจเยน  ธมฺมเทสน�  จ  
มหตี  ภวิสฺสติ,  โส  จ  อคฺคส�วกฏฺ��นำ  ปตฺเถสฺสติ,  ตสฺส  สห�ยโก  สิริวฑฺฒกุฏุมฺพิโก  
ทุติยส�วกฏฺ��นำ  ปตฺเถสฺสติ,  เทสน�ปริโยส�เน  จสฺส  ปริว�ร�  จตุสตฺตติสหสฺสชฏิล�   
อรหตฺตำ  ป�ปุณิสฺสนฺติ,  มย�  ตตฺถ  คนฺตุำ  วฏฺฏตีติ  อตฺตโน  ปตฺตจีวรม�ท�ย   
อ�ฺ�ำ  ก�ฺจิ  อน�มนฺเตตฺว�  สีโห  วิย  เอกจโร  หุตฺว�,  สรทต�ปสสฺส  อนฺเตว�สิเกสุ   
ผล�ผลตฺถ�ย  คเตสุ,  “พุทฺธภ�วำ  เม  ช�น�ตูติ,  ปสฺสนฺตสฺเสว  สรทต�ปสสฺส,   
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อ�ก�สโต  โอตริตฺว�  ป�วิยำ  ปติฏฺ��สิ ฯ 

 โส  (พุทฺโธ)  เอกทิวสำ  ปจฺจูสก�เล  มห�กรุณ�สม�ปตฺติโต  วุฏฺ��ย  โลกำ  โวโลเกนฺโต  สรทต�ปสำ  
ทิสฺว�  “อชฺช  มยฺหำ  สรทต�ปสสฺส  สนฺติกำ  คตปจฺจเยน  ธมฺมเทสน�  จ  มหตี  ภวิสฺสติ,  โส   
(สรทต�ปโส)  จ  อคฺคส�วกฏฺ��นำ  ปตฺเถสฺสติ,  ตสฺส  (สรทต�ปสสฺส)  สห�ยโก  สิริวฑฺฒกุฏุมฺพิโก   
ทุติยส�วกฏฺ��นำ  ปตฺเถสฺสติ,  เทสน�ปริโยส�เน  จ  อสฺส  (สรทต�ปสสฺส)  ปริว�ร�  จตุสตฺตติ-
สหสฺสชฏิล�  อรหตฺตำ  ป�ปุณิสฺสนฺติ,  มย�  ตตฺถ  (��เน)  คนฺตุำ  วฏฺฏตีติ  (จินฺเตตฺว�)  อตฺตโน   
ปตฺตจีวรำ  อ�ท�ย  อ�ฺ�ำ  ก�ฺจิ  อน�มนฺเตตฺว�  สีโห  วิย  เอกจโร  หุตฺว�,  สรทต�ปสสฺส   
อนฺเตว�สิเกสุ  ผล�ผลตฺถ�ย  คเตสุ,  “(สรทต�ปโส)  พุทฺธภ�วำ  เม  ช�น�ตูติ  (อธิฏฺ�หิตฺว�),   
ปสฺสนฺตสฺส  เอว  สรทต�ปสสฺส,  อ�ก�สโต  โอตริตฺว�  ป�วิยำ  ปติฏฺ��สิ ฯ

 เอกทิวสํ ในวันหน่ึง  โส  (พุทฺโธ) อ.พระพุทธเจ้�พระองค์น้ัน  วุฏฺาย เสด็จออกแล้ว  
มหากรุณาสมาปตฺติโต จ�กสม�บัติอันประกอบแล้วด้วยพระกรุณ�อันใหญ่  ปจฺจูส-
กาเล ในก�ลเป็นที่ขจัดเสียเฉพ�ะซ่ึงคว�มมืด  โวโลเกนฺโต ทรงตรวจอยู่  โลกํ ซ่ึง
สัตว์โลก  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  สรทตาปสํ ซ่ึงด�บสช่ือว่�สรทะ  (จินฺเตตฺวา) ทรงดำ�ริ
แล้ว  อิติ ว่�  “อชฺช ในวันน้ี  ธมฺมเทสนา อ.ก�รแสดงซ่ึงธรรม  มหต ีเป็นคุณใหญ่  
ภวิสฺสต ิจักมี  คตปจฺจเยน เพร�ะปัจจัยแห่งก�รไป  สนฺติกํ สู่สำ�นัก  สรทตาปสสฺส 
ของด�บสช่ือว่�สรทะ  มยฺห ํของเร�  จ ด้วย,  โส  (สรทตาปโส) อ.ด�บสช่ือว่�สรทะ 
น้ัน  ปตฺเถสฺสติ จักปร�รถน�  อคฺคสาวกฏฺานํ ซ่ึงตำ�แหน่งแห่งอัครส�วก,  สิริวฑฺฒ-
กุฏุมฺพิโก อ.กุฎุมพีช่ือว่�สิริวัฑฒ์  สหายโก ผู้เป็นสห�ย  ตสฺส  (สรทตาปสสฺส) 
ของด�บสช่ือว่�สรทะน้ัน  ปตฺเถสฺสติ จักปร�รถน�  ทุติยสาวกฏฺานํ ซ่ึงตำ�แหน่ง
แห่งส�วกที่สอง  จ ด้วย,   เทสนาปริโยสาเน ในก�ลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งเทศน�   
จตุสตฺตติสหสฺสชฏิลา อ.ชฎิลผู้มีพันเจ็ดสิบสี่ ท.  ปริวารา ผู้เป็นบริว�ร  อสฺส  (สรท-
ตาปสสฺส) ของด�บสช่ือว่�สรทะน้ัน  ปาปุณิสฺสนฺต ิจักบรรลุ  อรหตฺตํ ซ่ึงคว�มเป็น
แห่งพระอรหันต์  จ ด้วย,  มยา  ตตฺถ  (าเน)  คนฺตุํ อ.อัน- อันเร� -ไป ในที่น้ัน  วฏฺฏติ  
ย่อมควร”  อิติ ดังน้ี  อาทาย ทรงถือเอ�แล้ว  ปตฺตจีวรํ ซ่ึงบ�ตรและจีวร  อตฺตโน ของ
พระองค์  อนามนฺเตตฺวา ไม่ตรัสเรียกแล้ว  กญฺจิ ซ่ึงใครๆ  อญฺญํ อื่น  เอกจโร เป็น
ผู้เสด็จไปพระองค์เดียว  สีโห  วิย ร�วกะ อ.ร�ชสีห์  หุตฺวา เป็นแล้ว,  อนฺเตวาสิเกสุ  
คร้ันเม่ืออันเตว�สิก ท.  สรทตาปสสฺส ของด�บสช่ือว่�สรทะ  คเตสุ ไปแล้ว  ผลา-
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ผลตฺถาย เพ่ือประโยชน์แก่ผลไม้น้อยใหญ่,  (อธิฏฺหิตฺวา) ทรงอธิษฐ�นแล้ว  อิติ ว่�  
“(สรทตาปโส) อ.ด�บสช่ือว่�สรทะ  ชานาตุ จงรู้  เม  พุทฺธภาวํ ซ่ึงคว�มที่แห่งเร�  
เป็นพระพุทธเจ้�”  อิติ ดังน้ี,  สรทตาปสสฺส เม่ือด�บสช่ือว่�สรทะ  ปสฺสนฺตสฺส  เอว 
เห็นอยู่น่ันเทียว,  โอตริตฺวา เสด็จข้�มลงแล้ว  อากาสโต จ�กอ�ก�ศ  ปติฏฺาสิ  
ประทับยืนแล้ว  ปวิย ํบนแผ่นดิน ฯ

 ในวันหน่ึง พระพุทธเจ้�พระองค์น้ันเสด็จออกจ�กมห�กรุณ�สม�บัติในเวล�ใกล้รุ่ง 
ทรงตรวจดูสัตว์โลก ทรงเห็นสรทด�บส ทรงดำ�ริว่� “ในวันน้ี ธรรมเทศน�จักมีคุณ
ใหญ่ เพร�ะเหตุแห่งก�รไปยังสำ�นักของสรทด�บสของเร�, สรทด�บสน้ันจักปร�รถน�
ตำ�แหน่งอัครส�วก, สิริวัฑฒ์กุฎุมพีผู้เป็นเพ่ือนของสรทด�บสน้ัน จักปร�รถน�
ตำ�แหน่งส�วกรูปที่สอง, และในเวล�จบเทศน� พวกชฎิล ๗๔,๐๐๐ ท่�นผู้เป็นบริว�ร
ของสรทด�บสจักบรรลุพระอรหัต, ก�รที่เร�ไปในที่น้ัน ย่อมควร” ดังน้ี ทรงถือเอ�
บ�ตรและจีวรของพระองค์ ไม่ตรัสเรียกใครๆ อื่น เป็นผู้เสด็จไปเพียงลำ�พัง ดุจร�ชสีห์, 
เม่ือพวกอันเตว�สิกของสรทด�บสไปเพ่ือประโยชน์แก่ผลไม้น้อยใหญ่, ทรงอธิษฐ�น
ว่� “ขอสรทด�บสจงรู้ว่�เร�เป็นพระพุทธเจ้�” ดังน้ี, เม่ือสรทด�บสกำ�ลังเห็นอยู่น่ัน
แหละ, ก็เสด็จลงจ�กอ�ก�ศ ประทับยืนบนแผ่นดิน 

 เอกทิวสำ ทุติย�ก�ลสัตตมีใน ปติฏฺ��สิ  โส วิเสสนะของ พุทฺโธๆ สุทธกัตต�ใน  
ปติฏฺ��สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปจฺจูสก�เล ก�ลสัตตมีใน วุฏฺ��ย  มห�กรุณ�- 
สม�ปตฺติโต อป�ท�นใน วุฏฺ��ยๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน โวโลเกนฺโต  โลกำ อวุตตกัมมะใน 
โวโลเกนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ พุทฺโธ  สรทต�ปสำ อวุตตกัมมะใน ทิสฺว�ๆ ปุพพก�ล-
กิริย�ใน จินฺเตตฺว�  “อชฺช ก�ลสัตตมีใน ภวิสฺสติ  ธมฺมเทสน� สุทธกัตต�ใน ภวิสฺสติๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มยฺหำ ส�มีสัมพันธะใน คต-  สรทต�ปสสฺส ส�มีสัมพันธะใน  
สนฺติกำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน คต-  คตปจฺจเยน เหตุใน ภวิสฺสติ  มหตี วิกติกัตต�ใน  
ภวิสฺสติ  จ ส�มศัพท์ ว�กยสมุจจยัตถะเข้�กับ อชฺช  มยฺหำ  สรทต�ปสสฺส  สนฺติกำ   
คตปจฺจเยน  ธมฺมเทสน�  มหตี  ภวิสฺสติ,  โส  อคฺคส�วกฏฺ��นำ  ปตฺเถสฺสติ,  ตสฺส  
สห�ยโก  สิริวฑฺฒกุฏุมฺพิโก  ทุติยส�วกฏฺ��นำ  ปตฺเถสฺสติ และ เทสน�ปริโยส�เน  
อสฺส  ปริว�ร�  จตุสตฺตติสหสฺสชฏิล�  อรหตฺตำ  ป�ปุณิสฺสนฺติ,  โส วิเสสนะของ  
สรทต�ปโสๆ สุทธกัตต�ใน ปตฺเถสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อคฺคส�วกฏฺ��นำ  
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อวุตตกัมมะใน ปตฺเถสฺสติ,  สห�ยโก วิเสสนะของ สิริวฑฺฒกุฏุมฺพิโกๆ สุทธกัตต�ใน 
ปตฺเถสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตสฺส วิเสสนะของ สรทต�ปสสฺสๆ ส�มีสัมพันธะ
ใน สห�ยโก  ทุติยส�วกฏฺ��นำ อวุตตกัมมะใน ปตฺเถสฺสติ,  เทสน�ปริโยส�เน ก�ล- 
สัตตมีใน ป�ปุณิสฺสนฺติ  ปริว�ร� วิเสสนะของ จตุสตฺตติสหสฺสชฏิล�ๆ สุทธกัตต�ใน  
ป�ปุณิสฺสนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อสฺส วิเสสนะของ สรทต�ปสสฺสๆ ส�มีสัมพันธะ
ใน ปริว�ร�  อรหตฺตำ สัมป�ปุณียกัมมะใน ป�ปุณิสฺสนฺติ,  คนฺตุำ ตุมัตถกัตต�ใน วฏฺฏติๆ  
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มย� อนภิหิตกัตต�ใน คนฺตุำ  ตตฺถ วิเสสนะของ ��เนๆ  
วิสย�ธ�ระใน คนฺตุำ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�ท�ย   
อตฺตโน ส�มีสัมพันธะใน ปตฺตจีวรำๆ อวุตตกัมมะใน อ�ท�ยๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
อน�มนฺเตตฺว�  อ�ฺ�ำ วิเสสนะของ ก�ฺจิๆ อวุตตกัมมะใน อน�มนฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ล- 
กิริย�ใน หุตฺว�  สีโห อุปม�ลิงคัตถะ  วิยศัพท์ อุปม�โชตกะเข้�กับ สีโห  เอกจโร  
วิกติกัตต�ใน หุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อธิฏฺ�หิตฺว�,  อนฺเตว�สิเกสุ ลักขณะใน  
คเตสุๆ ลักขณกิริย�  สรทต�ปสสฺส ส�มีสัมพันธะใน อนฺเตว�สิเกสุ  ผล�ผลตฺถ�ย 
สัมปท�นใน คเตสุ,  “สรทต�ปโส สุทธกัตต�ใน ช�น�ตุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก   
พุทฺธภ�วำ อวุตตกัมมะใน ช�น�ตุ  เม ภ�ว�ทิสัมพันธะใน พุทฺธภ�วำ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระ
ใน อธิฏฺ�หิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน โอตริตฺว�,  สรทต�ปสสฺส อน�ทรใน ปสฺสนฺตสฺสๆ  
อน�ทรกิริย�  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ปสฺสนฺตสฺส,  อ�ก�สโต อป�ท�นใน  
โอตริตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปติฏฺ��สิ  ป�วิยำ วิสย�ธ�ระใน ปติฏฺ��สิ ฯ 

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

๒๐๗. สรทต�ปโส  พุทฺธ�นุภ�ว�ฺเจว  สรีรนิปฺผตฺติ�ฺจ  ทิสฺว�  ลกฺขณมนฺเต  สมฺมสิตฺว�   
“อิเมหิ  ลกฺขเณหิ  สมนฺน�คโต  น�ม  อค�รมชฺเฌ  วสนฺโต  ร�ช�  โหติ  จกฺกวตฺตี,  
ปพฺพชนฺโต  โลเก  วิวฏจฺฉโท  สพฺพ�ฺ�ุพุทฺโธ  โหติ,  อยำ  ปุริโส  นิสฺสำสยำ  พุทฺโธติ   
ช�นิตฺว�  ปจฺจุคฺคมนำ  กตฺว�  ป�ฺจปติฏฺ�ิเตน  วนฺทิตฺว�  อ�สนำ  ป�ฺ��เปตฺว�   
อท�สิ ฯ

 สรทต�ปโส  พุทฺธ�นุภ�วำ  จ  เอว  สรีรนิปฺผตฺตึ  จ  ทิสฺว�  ลกฺขณมนฺเต  สมฺมสิตฺว�  “อิเมหิ  
ลกฺขเณหิ  สมนฺน�คโต  น�ม  (ปุคฺคโล)  อค�รมชฺเฌ  วสนฺโต  ร�ช�  โหติ  จกฺกวตฺตี,  ปพฺพชนฺโต   
โลเก  วิวฏจฺฉโท  สพฺพ�ฺ�ุพุทฺโธ  โหติ,  อยำ  ปุริโส  นิสฺสำสยำ  พุทฺโธ  (โหติ)”  อิติ  ช�นิตฺว�   
ปจฺจุคฺคมนำ  กตฺว�  ป�ฺจปติฏฺ�ิเตน  วนฺทิตฺว�  อ�สนำ  ป�ฺ��เปตฺว�  อท�สิ ฯ
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 สรทตาปโส อ.ด�บสช่ือว่�สรทะ  ทิสฺวา เห็นแล้ว  พุทฺธานุภาวํ  จ  เอว ซ่ึงอ�นุภ�พ
ของพระพุทธเจ้�ด้วยน่ันเทียว  สรีรนิปฺผตฺตึ  จ ซ่ึงคว�มสำ�เร็จแห่งพระสรีระด้วย   
สมฺมสิตฺวา พิจ�รณ�แล้ว  ลกฺขณมนฺเต ซ่ึงมนต์เป็นเคร่ืองทำ�น�ยลักษณะ ท.   
ชานิตฺวา รู้แล้ว  อิติ ว่�  “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  สมนฺนาคโต  นาม ช่ือว่�ผู้ม�ต�ม
พร้อมแล้ว  อิเมหิ  ลกฺขเณหิ ด้วยลักษณะ ท. เหล่�น้ี  วสนฺโต อยู่อยู่  อคารมชฺเฌ 
ในท่�มกล�งแห่งเรือน  ราชา เป็นพระร�ช�  จกฺกวตฺตี ผู้จักรพรรดิ์  โหติ ย่อมเป็น,  
ปพฺพชนฺโต เม่ือบวช  สพฺพญฺญุพุทฺโธ เป็นพระพุทธเจ้�ผู้รู้ธรรมทั้งปวง  วิวฏจฺฉโท 
ผู้มีกิเลสเพียงดังเคร่ืองมุงบังอันเปิดแล้ว  โลเก ในโลก  โหติ ย่อมเป็น,  อยํ  ปุริโส 
อ.บุรุษน้ี  พุทฺโธ เป็นพระพุทธเจ้�  นิสฺสํสย ํอย่�งมีคว�มสงสัยออกแล้ว  (โหติ) ย่อม
เป็น”  อิติ ดังน้ี  กตฺวา กระทำ�แล้ว  ปจฺจุคฺคมนํ ซ่ึงก�รต้อนรับ  วนฺทิตฺวา ถว�ย
บังคมแล้ว  ปญฺจปติฏฺิเตน ด้วยอันต้ังไว้เฉพ�ะซ่ึงองค์ห้�  ปญฺญาเปตฺวา ปูล�ด
แล้ว  อาสนํ ซ่ึงอ�สนะ  อทาสิ ได้ถว�ยแล้ว ฯ

 สรทด�บสเห็นพุทธ�นุภ�พและคว�มสำ�เร็จแห่งพระสรีระน้ันแหละ จึงพิจ�รณ�มนต์
เป็นเคร่ืองทำ�น�ยลักษณะทั้งหล�ย รู้แล้วว่� “ธรรมด�ว่�บุคคลผู้ประกอบด้วยลักษณะ
เหล่�น้ี ถ้�อยู่ท่�มกล�งเรือน จะเป็นพระเจ้�จักรพรรดิ์ ถ้�ออกบวช จะเป็นพระพุทธเจ้� 
ผู้ทรงรู้ธรรมทั้งปวง มีกิเลสดุจหลังค�ที่เปิดออกแล้วในโลก, บุรุษน้ีจะเป็นพระพุทธเจ้�
อย่�งไม่ต้องสงสัย” ดังน้ี จึงทำ�ก�รต้อนรับ ถว�ยบังคมด้วยเบญจ�งคประดิษฐ์ ได ้
ปูล�ดอ�สนะถว�ย

 สรทต�ปโส สุทธกัตต�ใน อท�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  พุทฺธ�นุภ�วำ ก็ดี  สรีรนิปฺผตฺตึ  
ก็ดี อวุตตกัมมะใน ทิสฺว�  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�
กับ พุทฺธ�นุภ�วำ และ สรีรนิปฺผตฺตึ  ทิสฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน สมฺมสิตฺว�  ลกฺขณมนฺเต  
อวุตตกัมมะใน สมฺมสิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ช�นิตฺว�  “น�มศัพท์ ปสังสัตถโชตกะ
เข้�กับ สมนฺน�คโตๆ วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ สองบท อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  อิเมหิ วิเสสนะของ ลกฺขเณหิๆ ตติย�วิเสสนะใน สมนฺน�คโต  อค�ร-
มชฺเฌ วิสย�ธ�ระใน วสนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ ปุคฺคโล  ร�ช� วิกติกัตต�ใน โหติ  
จกฺกวตฺตี วิเสสนะของ ร�ช�  ปพฺพชนฺโต อัพภันตรกิริย�ของ ปุคฺคโล  โลเก วิสย�ธ�ระ 
ใน วิวฏจฺฉโทๆ วิเสสนะของ สพฺพ�ฺ�ุพุทฺโธๆ วิกติกัตต�ใน โหติ,  อยำ วิเสสนะของ  



๘. เรื่องสัญชัยปริพาชก 477วรรค]

ปุริโสๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นิสฺสำสยำ กิริย�วิเสสนะใน 
พุทฺโธๆ วิกติกัตต�ใน โหติ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน ช�นิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กตฺว�   
ปจฺจุคฺคมนำ อวุตตกัมมะใน กตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิิริย�ใน วนฺทิตฺว�  ป�ฺจปติฏฺ�ิเตน กรณะ
ใน วนฺทิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิิริย�ใน ป�ฺ��เปตฺว�  อ�สนำ อวุตตกัมมะใน ป�ฺ��เปตฺว�ๆ 
ปุพพก�ลกิริย�ใน อท�สิ ฯ    

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๐๘. นิสีทิ  ภคว�  ป�ฺ�ตฺต�สเน ฯ 

 นิสีทิ  ภคว�  (ปุคฺคเลน)  ป�ฺ�ตฺต�สเน ฯ 

 ภควา อ.พระผู้มีพระภ�ค  นิสีทิ ประทับน่ังแล้ว  (ปุคฺคเลน)  ปญฺญตฺตาสเน บน
อ�สนะ อันบุคคล ปูล�ดแล้ว ฯ

 พระผู้มีพระภ�คประทับน่ังบนอ�สนะที่เข�ปูล�ดไว้

 ภคว� สุทธกัตต�ใน นิสีทิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตต�ใน ป�ฺ�ตฺต-   
ป�ฺ�ตฺต�สเน อุปสิเลสิก�ธ�ระใน นิสีทิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๐๙. สรทต�ปโสปิ  อตฺตโน  อนุจฺฉวิกำ  อ�สนำ  คเหตฺว�  เอกมนฺตำ  นิสีทิ ฯ  

 สรทตาปโสปิ แม้ อ.ด�บสช่ือว่�สรทะ  คเหตฺวา ถือเอ�แล้ว  อาสนํ ซ่ึงอ�สนะ   
อนุจฺฉวิกํ อันสมควร  อตฺตโน แก่ตน  นิสีทิ น่ังแล้ว  เอกมนฺตํ ณ ที่สมควรส่วนข้�ง
หน่ึง ฯ

 แม้สรทด�บสก็ถือเอ�อ�สนะที่สมควรแก่ตนเอง แล้วน่ัง ณ ที่สมควร

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ สรทต�ปโสๆ สุทธกัตต�ใน นิสีทิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
อตฺตโน สัมปท�นใน อนุจฺฉวิกำๆ วิเสสนะของ อ�สนำๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน นิสีทิ  เอกมนฺตำ อ�ธ�ระใน นิสีทิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๑๐. ตสฺมึ  สมเย  จตุสตฺตติสหสฺส�  ชฏิล�  ปณีตปณีต�นิ  โอชวนฺต�นิ  ผล�ผล�นิ   
คเหตฺว�  อ�จริยสฺส  สนฺติกำ  สมฺปตฺต�,  พุทฺธ�น�ฺเจว  อ�จริยสฺส  จ  นิสินฺน�สนำ   
โอโลเกตฺว�  อ�หำสุ  “อ�จริย  มยำ  ‘อิมสฺมึ  โลเก  ตุมฺเหหิ  มหนฺตตโร  นตฺถีติ  วิจร�ม,  
อยำ  ปน  ปุริโส  ตุมฺเหหิ  มหนฺตตโร  ม�ฺเ�ติ ฯ

 ตสฺมึ  สมเย  จตุสตฺตติสหสฺส�  ชฏิล�  ปณีตปณีต�นิ  โอชวนฺต�นิ  ผล�ผล�นิ  คเหตฺว�   
อ�จริยสฺส  สนฺติกำ  สมฺปตฺต�,  พุทฺธ�นำ  จ  เอว  อ�จริยสฺส  จ  นิสินฺน�สนำ  โอโลเกตฺว�  อ�หำสุ  
“อ�จริย  มยำ  ‘อิมสฺมึ  โลเก  ตุมฺเหหิ  มหนฺตตโร  (ปุคฺคโล)  นตฺถีติ  (จินฺเตตฺว�)  วิจร�ม,  อยำ  ปน  
ปุริโส  ตุมฺเหหิ  มหนฺตตโร  ม�ฺเ�  (ภวิสฺสติ)”  อิติ ฯ   

 ตสฺมึ  สมเย ในสมัยน้ัน  ชฏิลา อ.ชฎิล ท.  จตุสตฺตติสหสฺสา มีพันเจ็ดสิบสี่เป็น
ประม�ณ  คเหตฺวา ถือเอ�แล้ว  ผลาผลานิ ซ่ึงผลไม้น้อยใหญ่ ท.  โอชวนฺตานิ อันมี
โอชะ  ปณีตปณีตานิ อันทั้งประณีตทั้งประณีต  สมฺปตฺตา ถึงพร้อมแล้ว  สนฺติกํ ซ่ึง
สำ�นัก  อาจริยสฺส ของอ�จ�รย์,  โอโลเกตฺวา แลดูแล้ว  นิสินฺนาสนํ ซ่ึงอ�สนะเป็น
ที่ประทับ  พุทฺธานํ  จ  เอว ของพระพุทธเจ้� ท. ด้วยน่ันเทียว  อาจริยสฺส  จ ของ
อ�จ�รย์ด้วย  อาหํสุ กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “อาจริย ข้�แต่อ�จ�รย์  มย ํอ.กระผม ท.  
(จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่�  “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  มหนฺตตโร ผู้ใหญ่กว่�  ตุมฺเหหิ 
กว่�ท่�น  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อิมสฺมึ  โลเก ในโลกน้ี”  อิติ ดังน้ี  วิจราม ย่อมเที่ยวไป,  
ปน แต่ว่�  อยํ  ปุริโส อ.บุรุษน้ี  มหนฺตตโร  มญฺเญ เห็นจะเป็นผู้ใหญ่กว่�  ตุมฺเหหิ 
กว่�ท่�น  (ภวิสฺสติ) จักเป็น”  อิติ ดังน้ี ฯ 

 ในสมัยน้ัน พวกชฎิล ๗๔,๐๐๐ ท่�น พ�กันถือเอ�ผลไม้น้อยใหญ่ทั้งหล�ยที่มีโอชะ
ทั้งประณีตทั้งประณีต ม�ถึงสำ�นักของอ�จ�รย์ แลดูอ�สนะเป็นที่ประทับน่ังของ
พระพุทธเจ้� และของอ�จ�รย์ แล้วกล่�วว่� “ข้�แต่อ�จ�รย์ พวกกระผมคิดว่� ‘บุคคล
ที่ใหญ่กว่�ท่�น ไม่มีในโลกน้ี’ ดังน้ี ย่อมเที่ยวไป, แต่บุรุษน้ีเห็นจะใหญ่กว่�ท่�น” ดังนี้

 ตสฺมึ วิเสสนะของ สมเยๆ ก�ลสัตตมีใน อ�หำสุ  จตุสตฺตติสหสฺส� วิเสสนะของ ชฏิล�ๆ  
สุทธกัตต�ใน อ�หำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปณีตปณีต�นิ ก็ดี  โอชวนฺต�นิ ก็ดี  
วิเสสนะของ ผล�ผล�นิๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน สมฺปตฺต�   
อ�จริยสฺส ส�มีสัมพันธะใน สนฺติกำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน สมฺปตฺต�ๆ วิเสสนะของ  
ชฏิล�  พุทฺธ�นำ ก็ดี  อ�จริยสฺส ก็ดี ส�มีสัมพันธะใน นิสินฺน�สนำ  เอวศัพท์ อวธ�รณะ
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เข้�กับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ พุทฺธ�นำ และ อ�จริยสฺส  นิสินฺน�สนำ  
อวุตตกัมมะใน โอโลเกตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�หำสุ  “อ�จริย อ�ลปนะ  มยำ สุทธ- 
กัตต�ใน วิจร�มๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ‘ มหนฺตตโร วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธ-
กัตต�ใน นตฺถิๆ กิริย�บทกัตตุว�จก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ โลเกๆ วิสย�ธ�ระใน นตฺถิ  
ตมฺเหหิ อป�ท�นใน มหนฺตตโร’  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
วิจร�ม,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  อยำ วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตต�ใน ภวิสฺสติๆ  
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตุมฺเหหิ อป�ท�นใน มหนฺตตโรๆ วิกติกัตต�ใน ภวิสฺสติ  ม�ฺเ� 
สังสยัตถะ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�หำสุ ฯ

  ...............................................................................................................................
๒๑๑. “ต�ต�  กึ  วเทถ,  ส�สเปน  สทฺธึ  อฏฺ�สฏฺ�ิโยชนสตสหสฺสุพฺเพธำ  สิเนรุำ  สมำ  ก�ตุำ  

อิจฺฉถ,  สพฺพ�ฺ�ุพุทฺเธน  สทฺธึ  มม  อุปมำ  ม�  กริตฺถ  ปุตฺตก�ติ ฯ 

  (สรทต�ปโส)  “(ตุมฺเห)  ต�ต�  กึ  (วจนำ)  วเทถ,  (ตุมฺเห)  ส�สเปน  สทฺธึ  อฏฺ�สฏฺ�ิโยชน- 
สตสหสฺสุพฺเพธำ  สิเนรุำ  สมำ  ก�ตุำ  อิจฺฉถ,  (ตุมฺเห)  สพฺพ�ฺ�ุพุทฺเธน  สทฺธึ  มม  อุปมำ  ม�  กริตฺถ  
ปุตฺตก�ติ  (อ�ห) ฯ

 (สรทตาปโส) อ.ด�บสช่ือว่�สรทะ  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “ตาตา ดูก่อนพ่อ ท.  
(ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  วเทถ ย่อมกล่�ว  กึ  (วจนํ) ซ่ึงคำ�อะไร,  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  อิจฺฉถ  
ย่อมปร�รถน�  กาตุํ เพ่ืออันกระทำ�  สุเนรํุ ซ่ึงภูเข�สิเนรุ  อฏฺสฏฺิโยชนสต- 
สหสฺสุพฺเพธํ อันมีแสนแห่งโยชน์หกสิบแปดเป็นส่วนสูง  สม ํให้เป็นของเสมอ  สทฺธึ 
กับ  สาสเปน ด้วยเมล็ดผักก�ด,  ปุตฺตกา ดูก่อนลูกน้อย ท.  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  มา  
กริตฺถ อย่�กระทำ�  อุปม ํซ่ึงก�รเปรียบเทียบ  มม ซ่ึงเร�  สทฺธึ กับ สพฺพญฺญุพุทฺเธน 
ด้วยพระสัพพัญ�ูพุทธเจ้�”  อิติ ดังน้ี ฯ

 สรทด�บสกล่�วว่� “ดูก่อนพ่อทั้งหล�ย พวกเธอย่อมกล่�วอะไร, พวกเธอย่อม
ปร�รถน�เพ่ือจะทำ�ภูเข�สิเนรุที่สูง ๖,๘๐๐,๐๐ โยชน์ให้เท่�กับเมล็ดผักก�ด, ดูก่อน
ลูกน้อยทั้งหล�ย พวกเธออย่�ทำ�ก�รเปรียบเทียบเร�กับพระสัพพัญ�ูพุทธเจ้�เลย”

 สรทต�ปโส สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ต�ต� อ�ลปนะ  ตุมฺเห สุทธ-
กัตต�ใน วเทถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กึ วิเสสนะของ วจนำๆ อวุตตกัมมะใน วเทถ,  
ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน อิจฺฉถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ส�สเปน สหัตถตติย�เข้�กับ 
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สทฺธึๆ คุณสมว�ยะใน สมำ  อฏฺ�สฏฺ�ิโยชนสตสหสฺสุพฺเพธำ วิเสสนะของ สิเนรุำๆ อวุตต-
กัมมะใน ก�ตุำ  สมำ วิกติกัมมะใน ก�ตุำๆ ตุมัตถสัมปท�นใน อิจฺฉถ,  ปุตฺตก� อ�ลปนะ  
ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน กริตฺถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สพฺพ�ฺ�ุพุทฺเธน สหัตถตติย�
เข้�กับ สทฺธึๆ กิริย�สมว�ยะใน อุปมำ  มม ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน อุปมำๆ อวุตตกัมมะใน 
กริตฺถ  ม�ศัพท์ ปฏิเสธะใน กริตฺถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ 

 ...............................................................................................................................
๒๑๒. อถ  เต  ต�ปส�  “สจ�ยำ  ปุริโส  อิตฺตรสตฺโต  อภวิสฺส,  น  อมฺห�กำ  อ�จริโย  เอวรูปํ   

อุปมำ  อ�หริสฺสติ,  ย�ว  มห�  วต�ยำ  ปุริโสติ  สพฺเพว  ป�เทสุ  ปติตฺว�  สิรส�   
วนฺทึสุ ฯ  

 อถ  เต  ต�ปส�  “สเจ  อยำ  ปุริโส  อิตฺตรสตฺโต  อภวิสฺส,  น  อมฺห�กำ  อ�จริโย  เอวรูปํ  อุปมำ   
อ�หริสฺสติ,  ย�ว  มห�  วต  (โหติ)  อยำ  ปุริโสติ  (จินฺเตตฺว�)  สพฺเพว  ป�เทสุ  ปติตฺว�  สิรส�  
วนฺทึสุ ฯ

 อถ คร้ังน้ัน  เต  ตาปสา อ.ด�บส ท. เหล่�น้ัน  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่�  “สเจ 
ถ้�ว่�  อยํ  ปุริโส อ.บุรุษน้ี  อิตฺตรสตฺโต เป็นสัตว์เล็กน้อย  อภวิสฺส จักได้เป็นแล้ว
ไซร้,  อาจริโย อ.อ�จ�รย์  อมฺหากํ ของเร� ท.  น  อาหริสฺสติ จักไม่นำ�ม�  อุปม ํซ่ึง
ก�รเปรียบเทียบ  เอวรูปํ อันมีอย่�งน้ีเป็นรูป,  อยํ  ปุริโส อ.บุุรุษน้ี  ยาว  มหา  วต 
เป็นผู้ใหญ่เพียงใดหนอ  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้ี  สพฺเพว ทั้งปวงเทียว  ปติตฺวา 
หมอบแล้ว  ปาเทสุ ใกล้พระบ�ท ท.  วนฺทึสุ ถว�ยบังคมแล้ว  สิรสา ด้วยศีรษะ ฯ

   ทีน้ัน พวกด�บสเหล่�น้ันคิดกันว่� “ถ้�บุรุษน้ีจักได้เป็นสัตว์เล็กน้อยแล้วไซร้, อ�จ�รย์
ของพวกเร� จักไม่นำ�ก�รเปรียบเทียบเช่นน้ีม�, บุรุษน้ี เป็นผู้ใหญ่เพียงใดกันหนอ” 
ดังน้ี ทั้งหมดทีเดียว หมอบใกล้พระบ�ททั้งหล�ย ถว�ยบังคมด้วยเศียรเกล้� 

 อถ ก�ลสัตตมี  เต วิเสสนะของ ต�ปส�ๆ สุทธกัตต�ใน วนฺทึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
“สเจ ปริกัปปัตถะ  อยำ วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตต�ใน อภวิสฺสๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  อิตฺตรสตฺโต วิกติกัตต�ใน อภวิสฺส,  อ�จริโย สุทธกัตต�ใน อ�หริสฺสติๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อ�หริสฺสติ  อมฺห�กำ ส�มีสัมพันธะใน  
อ�จริโย  เอวรูปํ วิเสสนะของ อุปมำๆ อวุตตกัมมะใน อ�หริสฺสติ,  อยำ วิเสสนะของ  
ปุริโสๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ย�วศัพท์ วิเสสนะของ มห�ๆ  
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วิกติกัตต�ใน โหติ  วตศัพท์ สังกัปปัตถะ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺเตตฺว�ๆ ปุพพ- 
ก�ลกิิริย�ใน ปติตฺว�  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ สพฺเพๆ วิเสสนะของ ต�ปส�   
ป�เทสุ วิสย�ธ�ระใน ปติตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วนฺทึสุ  สิรส� กรณะใน วนฺทึสุ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๒๑๓. อถ  เน  อ�จริโย  อ�ห  “ต�ต�  อมฺห�กำ  พุทฺธ�นำ  อนุจฺฉวิโก  เทยฺยธมฺโม  นตฺถิ,   

สตฺถ�  จ  ภิกฺข�จ�รเวล�ยำ  อิธ�คโต,  มยำ  ยถ�สตฺติ  ยถ�พลำ  เทยฺยธมฺมำ  ทสฺส�ม,  
ตุมฺเห  ยำ  ยำ  ปณีตำ  ผล�ผลำ,  ตำ  ตำ  อ�หรถ�ติ  อ�หร�เปตฺว�  หตฺเถ  โธวิตฺว�  สยำ  
ตถ�คตสฺส  ปตฺเต  ปติฏฺ��เปสิ ฯ 

 อถ  เน  (ต�ปเส)  อ�จริโย  อ�ห  “ต�ต�  อมฺห�กำ  พุทฺธ�นำ  อนุจฺฉวิโก  เทยฺยธมฺโม  นตฺถิ,   
สตฺถ�  จ  ภิกฺข�จ�รเวล�ยำ  อิธ  (��เน)  อ�คโต,  มยำ  ยถ�สตฺติ  ยถ�พลำ  เทยฺยธมฺมำ  ทสฺส�ม,  
ตุมฺเห,  ยำ  ยำ  ปณีตำ  ผล�ผลำ  (อตฺถิ),  ตำ  ตำ  (ผล�ผลำ)  อ�หรถ�ติ  (เต  ต�ปเส)  อ�หร�เปตฺว�  
หตฺเถ  โธวิตฺว�  (ผล�ผลำ)  สยำ  ตถ�คตสฺส  ปตฺเต  ปติฏฺ��เปสิ ฯ

 อถ คร้ังน้ัน  อาจริโย อ.อ�จ�รย์  อาห กล่�วแล้ว  เน  (ตาปเส) กะด�บส ท. เหล่�
น้ัน  อิติ ว่�  “ตาตา ดูก่อนพ่อ ท.  เทยฺยธมฺโม อ.ไทยธรรม  อนุจฺฉวิโก อันสมควร  
พุทฺธานํ แก่พระพุทธเจ้� ท.  อมฺหากํ ของเร� ท.  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  จ อน่ึง  สตฺถา 
อ.พระศ�สด�  อาคโต เสด็จม�แล้ว  อิธ  (าเน) ในที่นี้  ภิกฺขาจารเวลายํ ในเวล�
เป็นที่เที่ยวไปเพ่ือภิกษ�,  มย ํอ.เร� ท.  ทสฺสาม จักถว�ย  เทยฺยธมฺมํ ซ่ึงไทยธรรม  
ยถาสตฺติ ต�มคว�มส�ม�รถ  ยถาพลํ ต�มกำ�ลัง,  ตุมฺเห อ.เธอ ท.  อาหรถ จงนำ�
ม�  ตํ  ตํ  (ผลาผลํ) ซ่ึง-,  ผลาผลํ อ.ผลไม้น้อยใหญ่  ปณีต ํอันประณีต  ยํ  ย ํใดๆ  
(อตฺถิ) มีอยู่, -ผลไม้น้อยใหญ่น้ันๆ”  อิติ ดังน้ี  (เต  ตาปเส) ยังด�บส ท. เหล่�น้ัน   
อาหราเปตฺวา ให้นำ�ม�แล้ว  โธวิตฺวา ล้�งแล้ว  หตฺเถ ซ่ึงมือ ท.  (ผลาผลํ) ยังผลไม้
น้อยใหญ่  ปติฏฺาเปสิ ให้ต้ังอยู่เฉพ�ะแล้ว  ปตฺเต ในบ�ตร  ตถาคตสฺส ของพระ
ตถ�คต  สย ํด้วยตนเอง ฯ 

 ทีน้ัน อ�จ�รย์กล่�วกับพวกด�บสเหล่�น้ันว่� “ดูก่อนพ่อทั้งหล�ย ไทยธรรมที่สมควร
แก่พระพุทธเจ้�ทั้งหล�ยของพวกเร� ก็ไม่มี, อน่ึง พระศ�สด�ทรงเสด็จม�ในที่น้ีใน
เวล�ภิกษ�จ�ร, พวกเร�จักถว�ยไทยธรรมต�มคว�มส�ม�รถต�มกำ�ลัง, พวกเธอจง
พ�กันนำ�ผลไม้น้อยใหญ่ที่ประณีตม�” ดังน้ี แล้วให้นำ�ม� ล้�งมือทั้งสองข้�ง แล้วนำ�ผล
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ไม้น้อยใหญ่ใส่ลงในบ�ตรของพระตถ�คตด้วยตนเอง

 อถ ก�ลสัตตมี  อ�จริโย สุทธกัตต�ใน อ�ห และเหตุกัตต�ใน ปติฏฺ��เปสิ  อ�ห 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปติฏฺ��เปสิ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  เน วิเสสนะของ  
ต�ปเสๆ อกถิตกัมมะใน อ�ห  “ต�ต� อ�ลปนะ  อนุจฺฉวิโก วิเสสนะของ เทยฺยธมฺโมๆ 
สุทธกัตต�ใน นตฺถิๆ กิริย�บทกัตตุว�จก  อมฺห�กำ ส�มีสัมพันธะใน พุทฺธ�นำๆ สัมปท�น
ใน อนุจฺฉวิโก,  จศัพท์ สัมปิณฑนัตถะ  สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อ�คโตๆ กิตบทกัตตุว�จก  
ภิกฺข�จ�รเวล�ยำ ก�ลสัตตมีใน อ�คโต  อิธ วิเสสนะของ ��เนๆ วิสย�ธ�ระใน อ�คโต,  
มยำ สุทธกัตต�ใน ทสฺส�มๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ยถ�สตฺติ ก็ดี  ยถ�พลำ ก็ดี กิริย�- 
วิเสสนะใน ทสฺส�ม  เทฺยยธมฺมำ อวุตตกัมมะใน ทสฺส�ม,  ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน อ�หรถๆ  
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ยำ สองบท ก็ดี  ปณีตำ ก็ดี วิเสสนะของ ผล�ผลำๆ สุทธกัตต�
ใน อตฺถิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตำ สองบท วิเสสนะของ ผล�ผลำๆ อวุตตกัมมะใน  
อ�หรถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห  เต วิเสสนะของ ต�ปเสๆ ก�ริตกัมมะใน  
อ�หร�เปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน โธวิตฺว�  หตฺเถ อวุตตกัมมะใน โธวิตฺว�ๆ ปุพพก�ล- 
กิริย�ใน ปติฏฺ��เปสิ  ผล�ผลำ ก�ริตกัมมะใน ปติฏฺ��เปสิ  สยำ กรณะใน ปติฏฺ��เปสิ  
ตถ�คตสฺส ส�มีสัมพันธะใน ปตฺเตๆ วิสย�ธ�ระใน ปติฏฺ��เปสิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๒๑๔. สตฺถ�ร�  ผล�ผเล  ปฏิคฺคหิตมตฺเต,  เทวต�  ทิพฺโพชำ  ปกฺขิปึสุ ฯ

 สตฺถ�ร�  ผล�ผเล  ปฏิคฺคหิตมตฺเต  (สนฺเต),  เทวต�  ทิพฺโพชำ  ปกฺขิปึสุ ฯ  

 ผลาผเล คร้ันเม่ือผลไม้น้อยใหญ่  สตฺถารา  ปฏิคฺคหิตมตฺเต เป็นของสักว่� อันพระ
ศ�สด� ทรงรับเอ�แล้ว  (สนฺเต) มีอยู่,  เทวตา อ.เทวด� ท.  ปกฺขิปึสุ ใส่เข้�ไปแล้ว  
ทิพฺโพชํ ซ่ึงโอชะอันเป็นทิพย์ ฯ

 เม่ือพระศ�สด�สักว่�ทรงรับเอ�ผลไม้น้อยใหญ่, พวกเทวด�ก็พ�กันใส่โอชะทิพย์

 ผล�ผเล ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริย�  สตฺถ�ร� อนภิหิตกัตต�ใน ปฏิคฺคหิต-   
ปฏิคฺคหิตมตฺเต วิกติกัตต�ใน สนฺเต,  เทวต� สุทธกัตต�ใน ปกฺขิปึสุๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  ทิพฺโพชำ อวุตตกัมมะใน ปกฺขิปึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๑๕. โส  ต�ปโส  อุทกำปิ  สยเมว  ปริสฺส�เวตฺว�  อท�สิ ฯ  

 โส  ตาปโส อ.ด�บสน้ัน  ปริสฺสาเวตฺวา กรองแล้ว  อุทกํปิ แม้ซ่ึงนำ้�  สยํ  เอว ด้วย
ตนเองน่ันเทียว  อทาสิ ได้ถว�ยแล้ว ฯ

 ด�บสน้ันกรองนำ้�แม้ด้วยตนเองทีเดียว ได้ถว�ยแล้ว 

 โส วิเสสนะของ ต�ปโสๆ สุทธกัตต�ใน อท�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อปิศัพท์  
อเปกขัตถะเข้�กับ อุทกำๆ อวุตตกัมมะใน ปริสฺส�เวตฺว�  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ 
สยำๆ กรณะใน ปริสฺส�เวตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อท�สิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๑๖. ตโต  ภตฺตกิจฺจำ  กตฺว�  นิสินฺเน  สตฺถริ,  สพฺเพ  อนฺเตว�สิเก  ปกฺโกสิตฺว�  สตฺถุ   

สนฺติเก  ส�ร�ณียกถำ  กเถนฺโต  นิสีทิ ฯ 

 ตโต  ภตฺตกิจฺจำ  กตฺว�  นิสินฺเน  สตฺถริ,  (สรทต�ปโส)  สพฺเพ  อนฺเตว�สิเก  ปกฺโกสิตฺว�  สตฺถุ  
สนฺติเก  ส�ร�ณียกถำ  กเถนฺโต  นิสีทิ ฯ 

 ตโต ในลำ�ดับน้ัน  สตฺถริ คร้ันเม่ือพระศ�สด�  กตฺวา  นิสินฺเน ประทับน่ังกระทำ�แล้ว  
ภตฺตกิจฺจํ ซ่ึงกิจด้วยภัตร,  (สรทตาปโส) อ.ด�บสช่ือว่�สรทะ  ปกฺโกสิตฺวา ร้องเรียก
แล้ว  อนฺเตวาสิเก ซ่ึงอันเตว�สิก ท.  สพฺเพ ทั้งปวง  กเถนฺโต  นิสีทิ น่ังกล่�วอยู่แล้ว  
สาราณียกถํ ซ่ึงว�จ�เป็นเคร่ืองกล่�วอันเป็นเคร่ืองยังกันและกันให้ระลึกถึง  สนฺติเก 
ในสำ�นัก  สตฺถุ ของพระศ�สด� ฯ

 ลำ�ดับน้ัน เม่ือพระศ�สด�ประทับน่ังทำ�ภัตกิจ, สรทด�บสเรียกอันเตว�สิกทั้งหมด แล้ว
น่ังสนทน�ถ้อยคำ�ที่เป็นเคร่ืองทำ�ให้ระลึกถึงกันในสำ�นักของพระศ�สด�

 ตโต ก�ลสัตตมี  สตฺถริ ลักขณะใน นิสินฺเนๆ ลักขณกิริย�  ภตฺตกิจฺจำ อวุตตกัมมะใน 
กตฺว�ๆ สม�นก�ลกิริย�ใน นิสินฺเน,  สรทต�ปโส สุทธกัตต�ใน นิสีทิๆ อ�ขย�ตทกัตตุ- 
ว�จก  สพฺเพ วิเสสนะของ อนฺเตว�สิเกๆ อวุตตกัมมะใน ปกฺโกสิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�
ใน กเถนฺโต  สตฺถุ ส�มีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสย�ธ�ระใน กเถนฺโต  ส�ร�ณียกถำ  
อวุตตกัมมะใน กเถนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ สรทต�ปโส ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๑๗. สตฺถ�  “เทฺว  อคฺคส�วก�  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  อ�คจฺฉนฺตูติ  จินฺเตสิ ฯ  

 สตฺถา อ.พระศ�สด�  จินฺเตสิ ทรงดำ�ริแล้ว  อิติ ว่�  “อคฺคสาวกา อ.อัครส�วก ท.  
เทฺว สอง  อาคจฺฉนฺตุ จงม�  สทฺธึ กับ  ภิกฺขุสงฺเฆน ด้วยหมู่แห่งภิกษุ”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระศ�สด�ทรงดำ�ริว่� “อัครส�วกทั้งสองรูปจงม�พร้อมกับภิกษุสงฆ์เถิด” ดังน้ี

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน จินฺเตสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “เทฺว วิเสสนะของ อคฺคส�วก�ๆ 
สุทธกัตต�ใน อ�คจฺฉนฺตุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ภิกฺขุสงฺเฆน สหัตถตติย�เข้�กับ 
สทฺธึๆ กิริย�สมว�ยะใน อ�คจฺฉนฺตุ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺเตสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๑๘. เต  สตฺถุ  จิตฺตำ  �ตฺว�  สตสหสฺสขีณ�สวปริว�ร�  อ�คนฺตฺว�  สตฺถ�รำ  วนฺทิตฺว�   

เอกมนฺตำ  อฏฺ�ำสุ ฯ  

 เต  (อคฺคส�วก�)  สตฺถุ  จิตฺตำ  �ตฺว�  สตสหสฺสขีณ�สวปริว�ร�  อ�คนฺตฺว�  สตฺถ�รำ  วนฺทิตฺว�   
เอกมนฺตำ  อฏฺ�ำสุ ฯ

 เต  (อคฺคสาวกา) อ.พระอัครส�วก ท. เหล่�น้ัน  ญตฺวา รู้แล้ว  จิตฺตํ ซ่ึงพระทัย  สตฺถุ 
ของพระศ�สด�  สตสหสฺสขีณาสวปริวารา ผู้มีพระขีณ�สพมีแสนหน่ึงเป็นบริว�ร  
อาคนฺตฺวา ม�แล้ว  วนฺทิตฺวา ถว�ยบังคมแล้ว  สตฺถารํ ซ่ึงพระศ�สด�  อฏฺํสุ ได้ยืน
อยู่แล้ว  เอกมนฺตํ ณ ที่สมควรส่วนข้�งหน่ึง ฯ

 พวกพระอัครส�วกเหล่�น้ันทร�บพระทัยของพระศ�สด� มีพระขีณ�สพหน่ึงแสนรูป
เป็นบริว�ร พ�กันม�ถว�ยบังคมพระศ�สด� แล้วได้ยืน ณ ที่สมควร

 เต วิเสสนะของ อคฺคส�วก�ๆ สุทธกัตต�ใน อฏฺ�ำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สตฺถุ 
ส�มีสัมพันธะใน จิตฺตำๆ อวุตตกัมมะใน �ตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�คนฺตฺว�   
สตสหสฺสขีณ�สวปริว�ร� วิเสสนะของ อคฺคส�วก�  อ�คนฺตฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน  
วนฺทิตฺว�  สตฺถ�รำ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อฏฺ�ำสุ  เอกมนฺตำ  
อ�ธ�ระใน อฏฺ�ำสุ ฯ      

 ...............................................................................................................................
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๒๑๙. ตโต  สรทต�ปโส  อนฺเตว�สิเก  อ�มนฺเตสิ  “ต�ต�  พุทฺธ�นำ  นิสินฺน�สนมฺปิ  นีจำ,  
สมณสตสหสฺสสฺส�ปิ  อ�สนำ  นตฺถิ,  ตุมฺเหหิ  อชฺช  อุฬ�รำ  พุทฺธสกฺก�รำ  ก�ตุำ  วฏฺฏติ,  
ปพฺพตป�ทโต  วณฺณคนฺธสมฺปนฺน�นิ  ปุปฺผ�นิ  อ�หรถ�ติ ฯ 

 ตโต  สรทต�ปโส  อนฺเตว�สิเก  อ�มนฺเตสิ  “ต�ต�  พุทฺธ�นำ  นิสินฺน�สนมฺปิ  นีจำ  (โหติ),   
สมณสตสหสฺสสฺส�ปิ  อ�สนำ  นตฺถิ,  ตุมฺเหหิ  อชฺช  อุฬ�รำ  พุทฺธสกฺก�รำ  ก�ตุำ  วฏฺฏติ,  (ตุมฺเห)  
ปพฺพตป�ทโต  วณฺณคนฺธสมฺปนฺน�นิ  ปุปฺผ�นิ  อ�หรถ�ติ ฯ

 ตโต ในลำ�ดับน้ัน  สรทตาปโส อ.ด�บสช่ือว่�สรทะ  อามนฺเตสิ เรียกแล้ว  อนฺเตวาสิเก  
ซ่ึงอันเตว�สิก ท.  อิติ ว่�  “ตาตา ดูก่อนพ่อ ท.  นิสินฺนาสนมฺป ิแม้ อ.อ�สนะเป็นที่
ประทับน่ัง  พุทฺธานํ เพ่ือพระพุทธเจ้� ท.  นีจํ เป็นของตำ่�  (โหติ) ย่อมเป็น,  อาสนํ 
อ.อ�สนะ  สมณสตสหสฺสสฺสาป ิ แม้แก่แสนแห่งสมณะ  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  ตุมฺเหหิ  
อชฺช  อุฬารํ  พุทฺธสกฺการํ  กาตุํ อ.อัน- อันเธอ ท. -กระทำ� ซ่ึงสักก�ระแก่พระพุทธเจ้� 
ให้โอฬ�ร ในวันน้ี  วฏฺฏติ ย่อมควร,  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  อาหรถ จงนำ�ม�  ปุปฺผานิ ซ่ึง
ดอกไม้ ท.  วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ อันถึงพร้อมแล้วด้วยสีและกล่ิน  ปพฺพตปาทโต  
จ�กเชิงแห่งภูเข�”  อิติ ดังน้ี ฯ

 ในลำ�ดับน้ัน สรทด�บสเรียกอันเตว�สิกทั้งหล�ยว่� “ดูก่อนพ่อทั้งหล�ย แม้อ�สนะเป็น
ที่ประทับเพ่ือพระพุทธเจ้�ทั้งหล�ย เป็นของตำ่�, อ�สนะเพ่ือสมณะอีก ๑๐๐,๐๐๐ รูป 
ก็ไม่มี, ก�รที่พวกเธอทำ�สักก�ระแก่พระพุทธเจ้�ให้ย่ิงใหญ่โอฬ�รในวันน้ี ย่อมควร, 
พวกเธอจงพ�กันนำ�ดอกไม้ทั้งหล�ยที่ถึงพร้อมด้วยสีและกล่ินจ�กเชิงภูเข�ม�เถิด”

 ตโต ก�ลสัตตมี  สรทต�ปโส สุทธกัตต�ใน อ�มนฺเตสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก   
อนฺเตว�สิเก อวุตตกัมมะใน อ�มนฺเตสิ  “ต�ต� อ�ลปนะ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�
กับ นิสินฺน�สนำๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  พุทฺธ�นำ สัมปท�นใน  
นิิสินฺน-  นีจำ วิกติกัตต�ใน โหติ,  อ�สนำ สุทธกัตต�ใน นตฺถิๆ กิริย�บทกัตตุว�จก   
อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ สมณสตสหสฺสสฺสๆ สัมปท�นใน อ�สนำ,  ก�ตุำ ตุมัตถกัตต�
ใน วฏฺฏติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตุมฺเหหิ อนภิหิตกัตต�ใน ก�ตุำ  อชฺช ก�ลสัตตมีใน  
ก�ตุำ  อุฬ�รำ วิกติกัมมะใน ก�ตุำ  พุทฺธสกฺก�รำ อวุตตกัมมะใน ก�ตุำ,  ตุมฺเห สุทธกัตต� 
ใน อ�หรถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปพฺพตป�ทโต อป�ท�นใน อ�หรถ  วณฺณคนฺธ-
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สมฺปนฺน�นิ วิเสสนะของ ปุปฺผ�นิๆ อวุตตกัมมะใน อ�หรถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน  
อ�มนฺเตสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๒๐. กถนก�โล  ปป�ฺโจ  วิย  โหติ,  อิทฺธิมโต  ปน  อิทฺธิวิสโย  อจินฺเตยฺโยติ ฯ

 กถนก�โล  ปป�ฺโจ  วิย  โหติ,  อิทฺธิมโต  (ปุคฺคลสฺส)  ปน  อิทฺธิวิสโย  (เกนจิ)  อจินฺเตยฺโย  (โหติ)   
อิติ ฯ

 กถนกาโล อ.ก�ลเป็นที่กล่�ว  ปปญฺโจ  วิย เป็นร�วกะว่�เน่ินช้�  โหติ ย่อมเป็น,  
ปน แต่ว่�  อิทฺธิวิสโย อ.วิสัยแห่งฤทธ์ิ  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  อิทฺธิมโต ผู้มีฤทธ์ิ   
(เกนจิ)  อจินฺเตยฺโย เป็นสภ�พ อันใครๆ ไม่ควรคิด  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ ดังน้ีแล ฯ

 ก�ลเป็นที่กล่�วเป็นเหมือนจะเน่ินช้�, แต่วิสัยของฤทธ์ิของบุคคลผู้มีฤทธ์ิ ใครๆ ไม่
ควรคิดกัน ดังน้ีแล

 กถนก�โล สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปป�ฺโจ อุปม�วิกติกัตต�ใน 
โหติ  วิยศัพท์ อุปม�โชตกะเข้�กับ ปป�ฺโจ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  อิทฺธิวิสโย สุทธ- 
กัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิทฺธิมโต วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ ส�มี- 
สัมพันธะใน อิทฺธิวิสโย  เกนจิ อนภิิหิตกัตต�ใน อจินฺเตยฺโยๆ วิกติกัตต�ใน โหติ   
อิติศัพท์ สม�ปนะ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๒๑. มุหุตฺตมตฺเตเนว  เต  ต�ปส�  วณฺณคนฺธสมฺปนฺน�นิ  ปุปฺผ�นิ  อ�หริตฺว�  พุทฺธ�นำ   

โยชนปฺปม�ณำ  ปุปฺผ�สนำ  ป�ฺ��เปสุำ ฯ 

 มุหุตฺตมตฺเตน เอว  (ก�เลน)  เต  ต�ปส�  วณฺณคนฺธสมฺปนฺน�นิ  ปุปฺผ�นิ  อ�หริตฺว�  พุทฺธ�นำ   
โยชนปฺปม�ณำ  ปุปฺผ�สนำ  ป�ฺ��เปสุำ ฯ 

 เต  ตาปสา อ.ด�บส ท. เหล่�น้ัน  อาหริตฺวา นำ�ม�แล้ว  ปุปฺผานิ ซ่ึงดอกไม้ ท.  
วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ อันถึงพร้อมแล้วด้วยสีและกล่ิน  กาเลน โดยก�ล  มุหุตฺต-
มตฺเตน  เอว มีครู่หน่ึงเป็นประม�ณน่ันเทียว  ปญฺญาเปสุํ ปูล�ดแล้ว  ปุปฺผาสนํ ซ่ึง
อ�สนะอันเป็นวิก�รแห่งดอกไม้  โยชนปฺปมาณํ อันมีโยชน์เป็นประม�ณ  พุทฺธานํ 
เพ่ือพระพุทธเจ้� ท. ฯ
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 พวกด�บสเหล่�น้ันนำ�ดอกไม้ทั้งหล�ยที่ถึงพร้อมด้วยสีและกล่ิน โดยก�ลเพียงช่ัวครู่
เท่�น้ัน ช่วยกันปูล�ดอ�สนะดอกไม้มีประม�ณหน่ึงโยชน์เพ่ือพระพุทธเจ้�ทั้งหล�ย

 เต วิเสสนะของ ต�ปส�ๆ สุทธกัตต�ใน ป�ฺ��เปสุำๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวศัพท์ 
อวธ�รณะเข้�กับ มุหุตฺตมตฺเตนๆ วิเสสนะของ ก�เลนๆ ตติย�วิเสสนะใน อ�หริตฺว�  
วณฺณคนฺธสมฺปนฺน�นิ วิเสสนะของ ปุปฺผ�นิๆ อวุตตกัมมะใน อ�หริตฺว�ๆ ปุพพก�ล-
กิริย�ใน ป�ฺ��เปสุำ  พุทฺธ�นำ สัมปท�นใน ป�ฺ��เปสุำ  โยชนปฺปม�ณำ วิเสสนะของ  
ปุปฺผ�สนำๆ อวุตตกัมมะใน ป�ฺ��เปสุำ ฯ  

 ...............................................................................................................................
๒๒๒. อุภินฺนำ  อคฺคส�วก�นำ  ติค�วุตำ,  เสส�นำ  ภิกฺขูนำ  อฑฺฒโยชนิก�ทิเภทำ,  สงฺฆนวกสฺส  

อุสภมตฺตำ  อโหสิ ฯ  

 (อ�สนำ)  อุภินฺนำ  อคฺคส�วก�นำ  ติค�วุตำ  (อโหสิ),  เสส�นำ  ภิกฺขูนำ  อฑฺฒโยชนิก�ทิเภทำ  (อ�สนำ  
อโหสิ),  สงฺฆนวกสฺส  อุสภมตฺตำ  (อ�สนำ)  อโหสิ ฯ

 (อาสนํ) อ.อ�สนะ  ติคาวุตํ เป็นอ�สนะมีค�วุตส�มเป็นประม�ณ  (อโหสิ) ได้มีแล้ว  
อคฺคสาวกานํ เพ่ือพระอัครส�วก ท.  อุภินฺนํ ทั้งสอง,  (อาสนํ) อ.อ�สนะ  อฑฺฒ-
โยชนิกาทิเภทํ อันต่�งด้วยอ�สนะมีอ�สนะอันประกอบแล้วด้วยกึ่งแห่งโยชน์เป็นต้น  
(อโหสิ) ได้มีแล้ว  เสสานํ  ภิกฺขูนํ เพ่ือภิกษุ ท. ผู้เหลือ,  (อาสนํ) อ.อ�สนะ  อุสภ-
มตฺตํ มีอุสภะเป็นประม�ณ  อโหสิ ได้มีแล้ว  สงฺฆนวกสฺส เพ่ือภิกษุผู้ใหม่ในสงฆ์ ฯ

 อ�สนะได้มี ๓ ค�วุตเป็นประม�ณเพ่ือพระอัครส�วกทั้งสองรูป, อ�สนะมีประเภทมี
คร่ึงโยชน์เป็นต้น ได้มีเพ่ือพระภิกษุทั้งหล�ยที่เหลือ, อ�สนะประม�ณหน่ึงอุสภะ ได้มี
เพ่ือภิกษุผู้ใหม่ในสงฆ์

 อ�สนำ สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อุภินฺนำ วิเสสนะของ อคฺค- 
ส�วก�นำๆ สัมปท�นใน อโหสิ  ติค�วุตำ วิกติกัตต�ใน อโหสิ,  อฑฺฒโยชนิก�ทิเภทำ  
วิเสสนะของ อ�สนำๆ สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เสส�นำ วิเสสนะของ 
ภิกฺขูนำๆ สัมปท�นใน อโหสิ,  อุสภมตฺตำ วิเสสนะของ อ�สนำๆ สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สงฺฆนวกสฺส สัมปท�นใน อโหสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๒๓. “กถำ  เอกสฺมึ  อสฺสมปเท  ต�วมหนฺต�นิ  อ�สน�นิ  ป�ฺ�ตฺต�นีติ  น  จินฺเตตพฺพำ ฯ  

 (เกนจิ)  “(ต�ปเสหิ)  กถำ  เอกสฺมึ  อสฺสมปเท  ต�วมหนฺต�นิ  อ�สน�นิ  ป�ฺ�ตฺต�นีติ  น  จินฺเตตพฺพำ ฯ

 (เกนจิ) อันใครๆ  น  จินฺเตตพฺพํ ไม่พึงคิด  อิติ ว่�  “อาสนานิ อ.อ�สนะ ท.  ตาว- 
มหนฺตานิ อันใหญ่เพียงน้ัน  (ตาปเสหิ) อันด�บส ท.  ปญฺญตฺตานิ ปูล�ดแล้ว   
เอกสฺมึ  อสฺสมปเท ในอ�ศรมบท หลังหน่ึง  กถํ อย่�งไร”  อิติ ดังน้ี ฯ

 ใครๆ ไม่ควรที่จะคิดว่� “ด�บสทั้งหล�ยพ�กันปูล�ดอ�สนะทั้งหล�ยที่ใหญ่ขน�ดน้ัน
ในอ�ศรมบทหลังหน่ึงได้อย่�งไร”

 เกนจิ อนภิหิตกัตต�ใน จินฺเตตพฺพำๆ กิตบทภ�วว�จก  “ต�วมหนฺต�นิ วิเสสนะของ 
อ�สน�นิๆ วุตตกัมมะใน ป�ฺ�ตฺต�นิๆ กิตบทกัมมว�จก  ต�ปเสหิ อนภิิหิตกัตต�
ใน ป�ฺ�ตฺต�นิ  กถำ ปุจฉนัตถะ  เอกสฺมึ วิเสสนะของ อสฺสมปเทๆ วิสย�ธ�ระใน  
ป�ฺ�ตฺต�นิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน จินฺเตตพฺพำ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน จินฺเตตพฺพำ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๒๔. อิทฺธิวิสโย  เหส ฯ  

 อิทฺธิวิสโย  (โหติ)  หิ  เอโส  (วิสโย) ฯ

 ห ิจริงอยู่  เอโส  (วิสโย) อ.วิสัยน่ัน  อิทฺธิวิสโย เป็นวิสัยแห่งฤทธ์ิ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 คว�มจริง วิสัยน่ัน เป็นวิสัยแห่งฤทธ์ิ

 หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  เอโส วิเสสนะของ วิสโยๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  อิทฺธิวิสโย วิกติกัตต�ใน โหติ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๒๕. เอวำ  ป�ฺ�ตฺเตสุ  อ�สเนสุ,  สรทต�ปโส  ตถ�คตสฺส  ปุรโต  อ�ฺชลึ  ปคฺคยฺห  �ิโต   

“ภนฺเต  มยฺหำ  ทีฆรตฺตำ  หิต�ย  สุข�ย  อิมำ  ปุปฺผ�สนำ  อภิรุหถ�ติ  อ�ห ฯ  

 (ต�ปเสหิ)  เอวำ  ป�ฺ�ตฺเตสุ  อ�สเนสุ,  สรทต�ปโส  ตถ�คตสฺส  ปุรโต  อ�ฺชลึ  ปคฺคยฺห  �ิโต  
“(ตุมฺเห)  ภนฺเต  มยฺหำ  ทีฆรตฺตำ  หิต�ย  สุข�ย  อิมำ  ปุปฺผ�สนำ  อภิรุหถ�ติ  อ�ห ฯ

 อาสเนสุ คร้ันเม่ืออ�สนะ ท.  (ตาปเสหิ) อันด�บส ท.  ปญฺญตฺเตสุ ปูล�ดแล้ว  เอวํ 
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อย่�งน้ี,  สรทตาปโส อ.ด�บสช่ือว่�สรทะ  ปคฺคยฺห  ิโต ยืนประคองแล้ว  อญฺชลึ ซ่ึง
อัญชลี  ปุรโต ในที่ข้�งพระพักตร์  ตถาคตสฺส แห่งพระตถ�คต  อาห กร�ลทูลแล้ว   
อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.พระองค์  อภิรุหถ ขอจงเสด็จข้ึน
เฉพ�ะ  อิมํ  ปุปฺผาสนํ สู่อ�สนะอันเป็นวิก�รแห่งดอกไม้นี้  หิตาย เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล   
สุขาย เพ่ือคว�มสุข  ทีฆรตฺตํ สิ้นร�ตรีอันย�วน�น  มยฺห ํแก่ข้�พระองค์”  อิติ ดังน้ี ฯ

 เม่ือพวกด�บสพ�กันปูล�ดอ�สนะทั้งหล�ยอย่�งน้ี, สรทด�บสยืนประคองอัญชลีข้�ง
พระพักตร์ของพระตถ�คต กร�บทูลว่� “ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์จงเสด็จ
ข้ึนสู่อ�สนะดอกไม้น้ี เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือคว�มสุข แก่ข้�พระองค์สิ้นร�ตรี 
อันย�วน�นเถิด”

 อ�สเนสุ ลักขณะใน ป�ฺ�ตฺเตสุๆ ลักขณกิริย�  ต�ปเสหิ อนภิหิตกัตต�ใน ป�ฺ�ตฺเตสุ   
เอวำ กิริย�วิเสสนะใน ป�ฺ�ตฺเตสุ,  สรทต�ปโส สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  ตถ�คตสฺส ส�มีสัมพันธะใน ปุรโตๆ อ�ธ�ระใน ปคฺคยฺห  อ�ฺชลึ อวุตต- 
กัมมะใน ปคฺคยฺหๆ สม�นก�ลกิริย�ใน �ิโตๆ วิเสสนะของ สรทต�ปโส  “ภนฺเต อ�ลปนะ  
ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน อภิรุหถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มยฺหำ สัมปท�นใน หิต�ย และ  
สุข�ย  ทีฆรตฺตำ อัจจันตสังโยคะใน หิต�ย และ สุข�ย  หิต�ย ก็ดี  สุข�ย ก็ดี สัมปท�น
ใน อภิรุหถ  อิมำ วิเสสนะของ ปุปฺผ�สนำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน อภิรุหถ”  อิติศัพท์  
อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๒๖. เตน  วุตฺตำ 
   “นานาปุปฺผญฺจ  คนฺธญฺจ  สนฺนิปาเตตฺวาน  เอกโต 
   ปุปฺผาสนํ  ปญฺญาเปตฺวา   อิทํ  วจนมพฺรวิ  
   ‘อิทํ  เม  อาสนํ  วีร   ปญฺญตฺตํ  ตวนุจฺฉวึ,  
   มม  จิตฺตํ  ปสาเทนฺโต   นิสีท  ปุปฺผมาสเน ฯ  
   สตฺตรตฺตินฺทิวํ  พุทฺโธ   นิสีทิ  ปุปฺผมาสเน  
   มม  จิตฺตํ  ปสาเทตฺวา   หาสยิตฺวา  สเทวเกติ ฯ  

 เตน  (สรทต�ปเสน  ค�ถ�วจนำ)  วุตฺตำ 
   “(อหํ)  นานาปุปฺผญฺจ  คนฺธญฺจ  สนฺนิปาเตตฺวาน  เอกโต 
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   ปุปฺผาสนํ  ปญฺญาเปตฺวา   อิทํ  วจนํ  อพฺรวิ  
   ‘อิทํ  เม  อาสนํ  วีร   ปญฺญตฺตํ  ตว  อนุจฺฉวึ  (กตฺวา),  
   (ตฺวํ)  มม  จิตฺตํ  ปสาเทนฺโต   นิสีท  ปุปฺผมาสเน ฯ  
   สตฺตรตฺตินฺทิวํ  พุทฺโธ   นิสีทิ  ปุปฺผมาสเน  
   มม  จิตฺตํ  ปสาเทตฺวา   หาสยิตฺวา  สเทวเก  (มนุสฺสโลเก)’ (อิติ)” อิติ ฯ

 เตน เพร�ะเหตุน้ัน  (ค�ถ�วจนำ) อ.คำ�อันเป็นค�ถ�  อิติ ว่�
  “(อหํ) อ.เร�  นานาปุปฺผํ  ยังดอกไม้ต่�งๆ ด้วย  คนฺธํ  จ ยัง

กล่ินด้วย  สนฺนิปาเตตฺวาน ให้ประชุมกันแล้ว  เอกโต โดย
คว�มเป็นอันเดียวกัน  ปญฺญาเปตฺวา ปูล�ดแล้ว  ปุปฺผาสนํ 
ซ่ึงอ�สนะอันเป็นวิก�รแห่งดอกไม้  อพฺรวิ ได้กร�บทูลแล้ว  
อิทํ  วจนํ ซ่ึงคำ�น้ี  อิติ ว่�  ‘วีร ข้�แต่พระวีระ  อิทํ  อาสนํ 
อ.อ�สนะน้ี  เม อันข้�พระองค์  ปญฺญตฺตํ ปูล�ดแล้ว  (กตฺวา)  
กระทำ�แล้ว  อนุจฺฉวึ ให้เป็นที่อันสมควร  ตว แก่พระองค์,  
(ตฺวํ) อ.พระองค์  จิตฺตํ ยังจิต  มม ของข้�พระองค์  ปสาเทนฺโต  
เม่ือให้เล่ือมใส  นิสีท ขอจงประทับน่ัง  ปุปฺผมาสเน บน
อ�สนะอันเป็นวิก�รแห่งดอกไม้ ฯ  พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้�  
จิตฺตํ ยังจิต  มม ของข้�พระองค์  ปสาเทตฺวา ให้เล่ือมใส
แล้ว  (มนุสฺสโลเก) ทรงยังมนุษยโลก ท.  สเทวเก อันเป็นไป
กับด้วยเทวโลก  หาสยิตฺวา ให้ร่�เริงแล้ว  นิสีทิ ประทับน่ัง
แล้ว  ปุปฺผมาสเน บนอ�สนะอันเป็นวิก�รแห่งดอกไม้  สตฺต- 
รตฺตินฺทิวํ ตลอดคืนและวัน ๗’  (อิติ) ดังน้ี”  อิติ ดังน้ี 

 สรทตาปเสน อันด�บสช่ือว่�สรทะ  วุตฺต ํกล่�วแล้ว ฯ

 เพร�ะเหตุน้ัน สรทด�บสกล่�วคำ�ที่เป็นค�ถ�ว่�
  “เร�ทำ�ดอกไม้ต่�งๆ และกล่ินให้รวมกันเป็นอันเดียวกัน ปูล�ด

อ�สนะ ได้กล่�วคำ�น้ีว่� ‘ข้�แต่พระวีระ อ�สนะน้ี ข้�พระองค์
ปูล�ดทำ�ให้เป็นของเหม�ะสมกับพระองค์, ขอพระองค์ทำ�จิต
ของข้�พระองค์เม่ือให้เล่ือมใส จงประทับน่ังบนอ�สนะดอกไม้, 
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พระพุทธเจ้�ทำ�จิตของข้�พระองค์ให้เล่ือมใส ทำ�มนุษย์พร้อม
ทั้งเทวโลกให้ร่�เริง แล้วประทับน่ังบนอ�สนะดอกไม้ตลอด ๗ 
คืน ๗ วัน’ ดังน้ี”

 เตน เหตวัตถะ  ค�ถ�วจนำ วุตตกัมมะใน วุตฺตำๆ กิตบทกัมมว�จก  สรทต�ปเสน  
อนภิหิตกัตต�ใน วุตฺตำ

  “อหำ สุทธกัตต�ใน อพฺรวิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  น�น�ปุปฺผำ 
ก็ดี  คนฺธำ ก็ดี ก�ริตกัมมะใน สนฺนิป�เตตฺว�น  จ สองศัพท์  
ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ น�น�ปุปฺผำ และ คนฺธำ  สนฺนิป�เตตฺว�น  
ปุพพก�ลกิริย�ใน ป�ฺ��เปตฺว�  เอกโต ตติย�วิเสสนะใน  
สนฺนิป�เตตฺว�น  ปุปฺผ�สนำ อวุตตกัมมะใน ป�ฺ��เปตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน อพฺรวิ  อิทำ วิเสสนะของ วจนำๆ อวุตตกัมมะ
ใน อพฺรวิ  ‘วีร อ�ลปนะ  อิทำ วิเสสนะของ อ�สนำๆ วุตตกัมมะ 
ใน ป�ฺ�ตฺตำๆ กิตบทกัมมว�จก เม อนภิหิตกัตต�ใน ป�ฺ�ตฺตำ 
ตว สัมปท�นใน อนุจฺฉวึๆ วิกติกัมมะใน กตฺว�ๆ กิริย�วิเสสนะ
ใน ป�ฺ�ตฺตำ,  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน นิสีทๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
มม ส�มีสัมพันธะใน จิตฺตำๆ ก�ริตกัมมะใน ปส�เทนฺโตๆ 
อัพภันตรกิริย�ของ ตฺวำ  ปุปฺผม�สเน อุปสิเลสิก�ธ�ระใน นิสีท,  
พุทฺโธ สุทธกัตต�ใน นิสีทิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สตฺตรตฺตินฺ- 
ทิวำ อัจจันตสังโยคะใน นิสีทิ  ปุปฺผม�สเน อุปสิเลสิก�ธ�ระใน 
นิสีทิ  มม ส�มีสัมพันธะใน จิตฺตำๆ ก�ริตกัมมะใน ปส�เทตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน ห�สยิตฺว�ๆ สม�นก�ลกิริย�ใน นิสีทิ   
สเทวเก วิเสสนะของ มนุสฺสโลเกๆ ก�ริตกัมมะใน ห�สยิตฺว�”  
อิติศัพท์ สรูปะใน อิทำ  วจนำ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ค�ถ�วจนำ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๒๗. เอวำ  นิสินฺเน  สตฺถริ,  เทฺว  อคฺคส�วก�  เสสภิกฺขู  จ  อตฺตโน  อตฺตโน  ปตฺต�สเน   

นิสีทึสุ ฯ  
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 สตฺถริ คร้ันเม่ือพระศ�สด�  นิสินฺเน ประทับนั่งแล้ว  เอวํ อย่�งน้ี,  อคฺคสาวกา 
อ.พระอัครส�วก ท.  เทฺว สอง  จ ด้วย  เสสภิกฺขู อ.ภิกษุผู้เหลือ ท.  จ ด้วย  นิสีทึสุ 
น่ังแล้ว  ปตฺตาสเน บนอ�สนะอันถึงแล้ว  อตฺตโน แก่ตน  อตฺตโน แก่ตน ฯ

 เม่ือพระศ�สด�ประทับน่ังอย่�งน้ี พระอัครส�วกทั้งสองและพวกภิกษุที่เหลือ ก็น่ังบน
อ�สนะที่ถึงแก่ตนๆ

 สตฺถริ ลักขณะใน นิสินฺเนๆ ลักขณกิริย�  เอวำ กิริย�วิเสสนะใน นิสินฺเน,  เทฺว วิเสสนะ
ของ อคฺคส�วก�ๆ ก็ดี  เสสภิกฺขู ก็ดี สุทธกัตต�ใน นิสีทึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก   
จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ เทฺว  อคฺคส�วก� และ เสสภิกฺขู  อตฺตโน สองบท 
สัมปท�นใน ปตฺต�สเนๆ อุปสิเลสิก�ธ�ระใน นิสีทึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๒๘. สรทต�ปโส  มหนฺตำ  ปุปฺผจฺฉตฺตำ  คเหตฺว�  ตถ�คตสฺส  มตฺถเก  ธ�เรนฺโต  อฏฺ��สิ ฯ  

 สรทตาปโส อ.ด�บสช่ือว่�สรทะ  คเหตฺวา ถือเอ�แล้ว  ปุปฺผจฺฉตฺต ํ ซ่ึงฉัตรอันเป็น
วิก�รแห่งดอกไม้  มหนฺต ํ อันใหญ่  ธาเรนฺโต  อฏฺาสิ ได้ยืนกั้นอยู่แล้ว  มตฺถเก 
เหนือพระเศียร  ตถาคตสฺส ของพระตถ�คต ฯ

 สรทด�บสถือฉัตรดอกไม้อันใหญ่ ได้ยืนกั้นเหนือพระเศียรของพระตถ�คต

 สรทต�ปโส สุทธกัตต�ใน อฏฺ��สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มหนฺตำ วิเสสนะของ 
ปุปฺผจฺฉตฺตำๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ธ�เรนฺโต  ตถ�คตสฺส  
ส�มีสัมพันธะใน มตฺถเกๆ วิสย�ธ�ระใน ธ�เรนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ สรทต�ปโส ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๒๙. สตฺถ�  “ชฏิล�นำ  อยำ  สกฺก�โร  มหปฺผโล  โหตูติ  นิโรธสม�ปตฺตึ  สม�ปชฺชิ ฯ

 สตฺถ�  “ชฏิล�นำ  อยำ  สกฺก�โร  มหปฺผโล  โหตูติ  (อธิฏฺ�หิตฺว�)  นิโรธสม�ปตฺตึ  สม�ปชฺชิ ฯ 

 สตฺถา อ.พระศ�สด�  (อธิฏฺหิตฺวา) ทรงอธิษฐ�น  อิติ ว่�  “อยํ  สกฺกาโร อ.สักก�ระน้ี   
ชฏิลานํ ของชฎิล ท.  มหปฺผโล เป็นสักก�ระมีผลใหญ่  โหตุ จงเป็น”  อิติ ดังน้ี   
สมาปชฺช ิทรงเข้�แล้ว  นิโรธสมาปตฺตึ ซ่ึงนิโรธสม�บัติ ฯ

 พระศ�สด�ทรงอธิษฐ�นว่� “ขอสักก�ระน้ีของพวกชฎิล จงเป็นของมีผลใหญ่” ดังน้ี 
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แล้วทรงเข้�นิโรธสม�บัติ

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน สม�ปชฺชิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “อยำ วิเสสนะของ สกฺก�โรๆ  
สุทธกัตต�ใน โหตุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ชฏิล�นำ ส�มีสัมพันธะใน สกฺก�โร  
มหปฺผโล วิกติกัตต�ใน โหตุ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อธิฏฺ�หิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน 
สม�ปชฺชิ  นิโรธสม�ปตฺตึ สัมป�ปุณียกัมมะใน สม�ปชฺชิ ฯ

  ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๓๐. สตฺถุ  สม�ปตฺตึ  สม�ปนฺนภ�วำ  �ตฺว�  เทฺว  อคฺคส�วก�ปิ  เสสภิกฺขูปิ  สม�ปตฺตึ    

สม�ปชฺชึสุ ฯ  

 อคฺคสาวกาปิ แม้ อ.พระอัครส�วก ท.  เทฺว สอง  เสสภิกฺขูปิ แม้ อ.ภิกษุผู้เหลือ ท.  
ญตฺวา รู้แล้ว  สตฺถุ  สมาปตฺตึ  สมาปนฺนภาวํ ซ่ึงคว�มที่แห่งพระศ�สด� เป็นผู้เข้�
แล้ว ซ่ึงสม�บัติ  สมาปชฺชึส ุเข้�แล้ว  สมาปตฺต ึซ่ึงสม�บัติ ฯ

 แม้พระอัครส�วกทั้งสองรูป แม้พวกภิกษุที่เหลือ รู้ว่�พระศ�สด�เข้�สม�บัติ ก็พ�กัน
เข้�สม�บัติ

 อปิศัพท์ สองศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ อคฺคส�วก� และ เสสภิกฺขู  เทฺว วิเสสนะของ 
อคฺคส�วก�ๆ ก็ดี  เสสภิกฺขู ก็ดี สุทธกัตต�ใน สม�ปชฺชึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
สตฺถุ ภ�ว�ทิสัมพันธะใน สม�ปนฺนภ�วำ  สม�ปตฺตึ สัมป�ปุณียกัมมะใน สม�ปนฺน-  
สม�ปนฺนภ�วำ อวุตตกัมมะใน �ตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน สม�ปชฺชึสุ  สม�ปตฺตึ  
สัมป�ปุณียกัมมะใน สม�ปชฺชึสุ ฯ   

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

๒๓๑. ตถ�คเต  สตฺต�หำ  นิโรธสม�ปตฺตึ  สม�ปชฺชิตฺว�  นิสินฺเน,  อนฺเตว�สิก�,  ภิกฺข�จ�ร-
ก�เล  สมฺปตฺเต,  วนมูลผล�ผลำ  ปริภุ�ฺชิตฺว�  เสสก�ลำ  พุทฺธ�นำ  อ�ฺชลึ  ปคฺคยฺห   
ติฏฺ�นฺติ ฯ  

 ตถาคเต คร้ันเม่ือพระตถ�คต  สมาปชฺชิตฺวา  นิสินฺเน ประทับน่ังเข้�แล้ว  นิโรธ-
สมาปตฺต ึ ซ่ึงนิโรธสม�บัติ  สตฺตาห ํ ตลอดวันเจ็ด,  อนฺเตวาสิกา อ.อันเตว�สิก 
ท.,  ภิกฺขาจารกาเล คร้ันเม่ือก�ลเป็นที่เที่ยวไปเพ่ือภิกษ�  สมฺปตฺเต ถึงพร้อมแล้ว,   
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ปริภุญฺชิตฺวา บริโภคแล้ว  วนมูลผลาผลํ ซ่ึงเง้�ไม้และผลไม้น้อยใหญ่ในป่�  ปคฺคยฺห   
ติฏฺนฺติ ย่อมยืนประคองอยู่แล้ว  อญฺชลึ ซ่ึงอัญชลี  พุทฺธานํ แก่พระพุทธเจ้� ท.   
เสสกาลํ สิ้นก�ลที่เหลือ ฯ

 เม่ือพระตถ�คตประทับน่ังเข้�นิโรธสม�บัติตลอด ๗ วัน, พวกอันเตว�สิก เม่ือเวล�
ภิกษ�จ�รม�ถึง ก็พ�กันบริโภคเง้�ไม้และผลไม้น้อยใหญ่ ยืนประคองอัญชลีแก่
พระพุทธเจ้�ทั้งหล�ย ตลอดเวล�ที่เหลือ 

 ตถ�คเต ลักขณะใน นิสินฺเนๆ ลักขณกิริย�  สตฺต�หำ อัจจันตสังโยคะใน สม�ปชฺชิตฺว�   
นิโรธสม�ปตฺตึ สัมป�ปุณียกัมมะใน สม�ปชฺชิตฺว�ๆ สม�นก�ลกิริย�ใน นิสินฺเน,   
อนฺเตว�สิก� สุทธกัตต�ใน ติฏฺ�นฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก,  ภิกฺข�จ�รก�เล ลักขณะ
ใน สมฺปตฺเตๆ ลักขณกิริย�,  วนมูลผล�ผลำ อวุตตกัมมะใน ปริภุ�ฺชิตฺว�ๆ ปุพพก�ล-
กิริย�ใน ปคฺคยฺห  เสสก�ลำ อัจจันตสังโยคะใน ปคฺคยฺห  พุทฺธ�นำ สัมปท�นใน ปคฺคยฺห  
อ�ฺชลึ อวุตตกัมมะใน ปคฺคยฺหๆ สม�นก�ลกิริย�ใน ติฏฺ�นฺติ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๓๒. สรทต�ปโส  ปน  ภิกฺข�จ�รมฺปิ  อคนฺตฺว�  ปุปฺผจฺฉตฺตำ  ธ�รยม�โน ว  สตฺต�หำ   

ปีติสุเขน  วีติน�เมสิ ฯ  

 ปน ส่วนว่�  สรทตาปโส อ.ด�บสช่ือว่�สรทะ  อคนฺตฺวา ไม่ไปแล้ว  ภิกฺขาจารมฺปิ 
แม้สู่ที่เป็นที่เที่ยวไปเพ่ือภิกษ�  ธารยมาโนว กั้นอยู่เทียว  ปุปฺผจฺฉตฺต ํ ซ่ึงฉัตรอัน
เป็นวิก�รแห่งดอกไม้  สตฺตาห ํยังวันเจ็ด  วีตินาเมสิ ให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้ว  ปีติ- 
สุเขน ด้วยคว�มสุขอันเกิดแต่ปีติ ฯ

 ฝ่�ยสรทด�บสไม่ไปแม้สู่ที่เที่ยวไปเพ่ือภิกษ� กั้นฉัตรดอกไม้อยู่น่ันแหละ ทำ�ให้หน่ึง
สัปด�ห์ผ่�นไปด้วยปีติสุข

 ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  สรทต�ปโส เหตุกัตต�ใน วีติน�เมสิๆ อ�ขย�ตบทเหตุ-
กัตตุว�จก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ ภิกฺข�จ�รำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน อคนฺตฺว�ๆ 
ปุพพก�ลกิริย�ใน ธ�รยม�โน  ปุปฺผจฺฉตฺตำ อวุตตกัมมะใน ธ�รยม�โน  เอวศัพท์  
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อวธ�รณะเข้�กับ ธ�รยม�โนๆ อัพภันตรกิริย�ของ สรทต�ปโส  สตฺต�หำ ก�ริตกัมมะ
ใน วีติน�เมสิ  ปีติสุเขน กรณะใน วีติน�เมสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๓๓. สตฺถ�  นิโรธโต  วุฏฺ��ย  ทกฺขิณปสฺเส  นิสินฺนำ  อคฺคส�วกำ  นิสภตฺเถรำ  อ�มนฺเตสิ  

“นิสภ  สกฺก�รก�รก�นำ  ต�ปส�นำ  ปุปฺผ�สน�นุโมทนำ  กโรหีติ ฯ  

 สตฺถ�  นิโรธโต  วุฏฺ��ย  ทกฺขิณปสฺเส  นิสินฺนำ  อคฺคส�วกำ  นิสภตฺเถรำ  อ�มนฺเตสิ  “(ตฺวำ)  นิสภ  
สกฺก�รก�รก�นำ  ต�ปส�นำ  ปุปฺผ�สน�นุโมทนำ  กโรหีติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศ�สด�  วุฏฺาย เสด็จออกแล้ว  นิโรธโต จ�กนิโรธ  อามนฺเตสิ ตรัส
เรียกแล้ว  นิสภตฺเถรํ ซ่ึงพระนิสภะผู้เถระ  อคฺคสาวกํ ผู้เป็นพระอัครส�วก  นิสินฺน ํ 
ผู้น่ังแล้ว  ทกฺขิณปสฺเส ที่ข้�งเบ้ืองขว�  อิติ ว่�  “นิสภ ดูก่อนนิสภะ  (ตฺวํ) อ.เธอ  
กโรหิ จงกระทำ�  ปุปฺผาสนานุโมทนํ ซ่ึงก�รอนุโมทน�ซ่ึงอ�สนะอันเป็นวิก�รแห่ง
ดอกไม้  ตาปสานํ แก่ด�บส ท.  สกฺการการกานํ ผู้กระทำ�ซ่ึงสักก�ระ”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระศ�สด�เสด็จออกจ�กนิโรธ แล้วตรัสเรียกพระนิสภเถระผู้เป็นพระอัครส�วกที่น่ัง 
ณ ข้�งเบ้ืองขว�ว่� “ดูก่อนนิสภะ เธอจงทำ�ก�รอนุโมทน�อ�สนะที่ทำ�จ�กดอกไม้ แก่
พวกด�บสผู้ทำ�สักก�ระเถิด” ดังน้ี

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อ�มนฺเตสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นิโรธโต อป�ท�นใน วุฏฺ��ยๆ 
ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�มนฺเตสิ  ทกฺขิณปสฺเส วิสย�ธ�ระใน นิสินฺนำๆ ก็ดี  อคฺคส�วกำ ก็ดี 
วิเสสนะของ นิสภตฺเถรำๆ อวุตตกัมมะใน อ�มนฺเตสิ  “นิสภ อ�ลปนะ  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน 
กโรหิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สกฺก�รก�รก�นำ วิเสสนะของ ต�ปส�นำๆ สัมปท�นใน 
กโรหิ  ปุปฺผ�สน�นุโมทนำ อวุตตกัมมะใน กโรหิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�มนฺเตสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๓๔. เถโร  จกฺกวตฺติร�ฺโ�  สนฺติก�  ปฏิลทฺธมห�ล�โภ  มห�โยโธ  วิย  ตุฏฺ�ม�นโส   

ส�วกป�รมี��เณ  �ตฺว�  ปุปฺผ�สน�นุโมทนำ  อ�รภิ ฯ  

 เถโร อ.พระเถระ  ตุฏฺมานโส ผู้มีใจอันยินดีแล้ว  มหาโยโธ  วิย ร�วกะ อ.นักรบ
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ใหญ่  ปฏิลทฺธมหาลาโภ ผู้มีล�ภใหญ่อันได้เฉพ�ะแล้ว  สนฺติกา จ�กสำ�นัก   
จกฺกวตฺติรญฺโญ ของพระเจ้�จักรพรรดิ์  ตฺวา ดำ�รงอยู่แล้ว  สาวกปารมีญาเณ ใน
ส�วกบ�รมีญ�ณ  อารภิ ปร�รภแล้ว  ปุปฺผาสนานุโมทนํ ซ่ึงก�รอนุโมทน�ซ่ึงอ�สนะ
อันเป็นวิก�รแห่งดอกไม้ ฯ

 พระเถระมีใจยินดีแล้ว ดุจนักรบใหญ่ที่ได้ล�ภใหญ่จ�กสำ�นักของพระเจ้�จักรพรรดิ์ 
ดำ�รงอยู่ในส�วกบ�รมีญ�ณ ปร�รภก�รอนุโมทน�อ�สนะที่ทำ�จ�กดอกไม้ 

 เถโร สุทธกัตต�ใน อ�รภิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  จกฺกวตฺติร�ฺโ� ส�มีสัมพันธะใน 
สนฺติก�ๆ อป�ท�นใน ปฏิลทฺธ-  ปฏิลทฺธมห�ล�โภ วิเสสนะของ มห�โยโธๆ อุปม�- 
ลิงคัตถะ  วิยศัพท์ อุปม�โชตกะเข้�กับ จกฺกวตฺติร�ฺโ�  สนฺติก�  ปฏิลทฺธมห�ล�โภ  
มห�โยโธ,  ตุฏฺ�ม�นโส วิเสสนะของ เถโร  ส�วกป�รมี��เณ วิสย�ธ�ระใน �ตฺว�ๆ 
ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�รภิ  ปุปฺผ�สน�นุโมทนำ อวุตตกัมมะใน อ�รภิ ฯ       

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๓๕. ตสฺส  เทสน�วส�เน  ทุติยส�วกำ  อ�มนฺเตสิ  “ตฺวำปิ  ภิกฺขุ  ธมฺมำ  เทเสหีติ ฯ

 (สตฺถ�)  ตสฺส  (นิสภตฺเถรสฺส)  เทสน�วส�เน  ทุติยส�วกำ  อ�มนฺเตสิ  “ตฺวำปิ  ภิกฺขุ  ธมฺมำ   
เทเสหีติ ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศ�สด�  อามนฺเตสิ ตรัสเรียกแล้ว  ทุติยสาวกํ ซ่ึงส�วกที่สอง   
เทสนาวสาเน ในก�ลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งเทศน�  ตสฺส  (นิสภตฺเถรสฺส) ของพระ 
นิสภะผู้เถระน้ัน  อิติ ว่�  “ภิกฺขุ ดูก่อนภิกษุ  ตฺวํปิ แม้ อ.เธอ  เทเสหิ จงแสดง  ธมฺม ํ
ซ่ึงธรรม”  อิติ ดังน้ี ฯ

 ในเวล�จบเทศน�ของพระนิสภเถระน้ัน พระศ�สด�ตรัสเรียกส�วกรูปที่สองว่� “ดูก่อน
ภิกษุ แม้เธอจงแสดงธรรม” ดังน้ี

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อ�มนฺเตสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตสฺส วิเสสนะของ  
นิสภตฺเถรสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน เทสน�วส�เนๆ ก�ลสัตตมีใน อ�มนฺเตสิ  ทุติยส�วกำ  
อวุตตกัมมะใน อ�มนฺเตสิ  “ภิกฺขุ อ�ลปนะ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ ตฺวำๆ  
สุทธกัตต�ใน เทเสหิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ธมฺมำ อวุตตกัมมะใน เทเสหิ”  อิติศัพท์ 
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อ�ก�ระใน อ�มนฺเตสิ ฯ
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๓๖. อโนมตฺเถโร  เตปิฏกำ  พุทฺธวจนำ  สมฺมสิตฺว�  ธมฺมำ  กเถสิ ฯ 

 อโนมตฺเถโร อ.พระอโนมะผู้เถระ  สมฺมสิตฺวา พิจ�รณ�แล้ว  พุทฺธวจนํ ซ่ึงพระพุทธ-
พจน์  เตปิฏกํ คือประชุมแห่งปิฎกส�ม  กเถสิ กล่�วแล้ว  ธมฺม ํซ่ึงธรรม ฯ

 พระอโนมเถระพิจ�รณ�พระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎก แล้วกล่�วธรรม

 อโนมตฺเถโร สุทธกัตต�ใน กเถสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เตปิฏกำ วิเสสล�ภีของ 
พุทฺธวจนำๆ อวุตตกัมมะใน สมฺมสิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กเถสิ  ธมฺมำ อวุตตกัมมะ 
ใน กเถสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๓๗. ทฺวินฺนำ  อคฺคส�วก�นำ  เทสน�ย  เอกสฺส�ปิ  อภิสมโย  น�โหสิ ฯ

 ทฺวินฺนำ  อคฺคส�วก�นำ  เทสน�ย  เอกสฺส�ปิ  (ต�ปสสฺส)  อภิสมโย  น  อโหสิ ฯ  

 อภิสมโย อ.ก�รตรัสรู้  น  อโหสิ ไม่ได้มีแล้ว  เอกสฺสาปิ  (ตาปสสฺส) แก่ด�บส แม้รูป
หน่ึง  เทสนาย ด้วยเทศน�  อคฺคสาวกานํ ของพระอัครส�วก ท.  ทฺวินฺนํ สอง ฯ

 ไม่ได้มีก�รตรัสรู้แม้แก่ด�บสสักรูปเดียวด้วยเทศน�ของพระอัครส�วกทั้งสองรูป

 อภิสมโย สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ทฺวินฺนำ วิเสสนะของ อคฺค- 
ส�วก�นำๆ ส�มีสัมพันธะใน เทสน�ยๆ กรณะใน อโหสิ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ 
เอกสฺสๆ วิเสสนะของ ต�ปสสฺสๆ สัมปท�นใน อโหสิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อโหสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๓๘. อถ  สตฺถ�  อปริม�เณ  พุทฺธวิสเย  �ตฺว�  ธมฺมเทสนำ  อ�รภิ ฯ  

 อถ คร้ังน้ัน  สตฺถา อ.พระศ�สด�  ตฺวา ทรงดำ�รงอยู่แล้ว  พุทฺธวิสเย ในวิสัยของ
พระพุทธเจ้�  อปริมาเณ อันไม่มีประม�ณ  อารภิ ทรงปร�รภแล้ว  ธมฺมเทสนํ ซ่ึง
พระธรรมเทศน� ฯ

 ทีน้ัน พระศ�สด�ทรงดำ�รงอยู่ในพุทธวิสัยที่ไม่มีประม�ณ ทรงปร�รภพระธรรมเทศน�
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 อถ ก�ลสัตตมี  สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อ�รภิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อปริม�เณ  
วิเสสนะของ พุทฺธวิสเยๆ วิสย�ธ�ระใน �ตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�รภิ  ธมฺมเทสนำ 
อวุตตกัมมะใน อ�รภิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๓๙. เทสน�ปริโยส�เน  �เปตฺว�  สรทต�ปสำ  สพฺเพปิ  จตุสตฺตติสหสฺสชฏิล�  อรหตฺตำ   

ป�ปุณึสุ ฯ  

 เทสนาปริโยสาเน ในก�ลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระเทศน�  จตุสตฺตติสหสฺสชฏิลา  
อ.ชฎิลผู้มีพันเจ็ดสิบสี่เป็นประม�ณ ท.  สพฺเพป ิแม้ทั้งปวง  เปตฺวา เว้น  สรทตาปสํ 
ซ่ึงด�บสช่ือว่�สรทะ  ปาปุณึสุ บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซ่ึงคว�มเป็นแห่งพระอรหันต์ ฯ

 เวล�จบพระเทศน� ชฎิล ๗๔,๐๐๐ คนแม้ทั้งหมด เว้นสรทด�บส บรรลุพระอรหัต

 เทสน�ปริโยส�เน ก�ลสัตตมีใน ป�ปุณึสุ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ สพฺเพๆ วิเสสนะ
ของ จตุสตฺตติสหสฺสชฏิล�ๆ สุทธกัตต�ใน ป�ปุณึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  �เปตฺว�  
วิเสสนะของ จตุสตฺตติสหสฺสชฏิล�  สรทต�ปสำ อวุตตกัมมะใน �เปตฺว�  อรหตฺตำ  
สัมป�ปุณียกัมมะใน ป�ปุณึสุ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๒๔๐. สตฺถ�  “เอถ  ภิกฺขโวติ  หตฺถำ  ปส�เรสิ ฯ 

  สตฺถ�  “(ตุมฺเห)  เอถ  ภิกฺขโว  (หุตฺว�)”  อิติ  (วจเนน)  หตฺถำ  ปส�เรสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศ�สด�  ปสาเรสิ ทรงเหยียดออกแล้ว  หตฺถํ ซ่ึงพระหัตถ์  (วจเนน) 
ด้วยพระดำ�รัส  อิติ ว่�  “(ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  ภิกฺขโว เป็นภิกษุ  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  เอถ 
จงม�เถิด”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระศ�สด�ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกพร้อมกับตรัสว่� “พวกเธอจงเป็นภิกษุม�เถิด”

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน ปส�เรสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน เอถๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ภิกฺขโว วิกติกัตต�ใน หุตฺว�ๆ สม�นก�ลกิริย�ใน เอถ”   
อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน ปส�เรสิ  หตฺถำ อวุตตกัมมะใน ปส�เรสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๔๑. เตสำ  ต�วเทว  เกสมสฺสูนิ  อนฺตรธ�ยึสุ ฯ 

 เตสำ  (ต�ปส�นำ)  ต�วเทว  เกสมสฺสูนิ  อนฺตรธ�ยึสุ ฯ

 เกสมสฺสูน ิอ.ผมและหนวด ท.  เตสํ  (ตาปสานํ) ของด�บส ท. เหล่�น้ัน  อนฺตรธายึสุ  
ห�ยไปแล้ว  ตาวเทว ในขณะน้ันน่ันเทียว ฯ

 ผมและหนวดทั้งหล�ยของพวกด�บสเหล่�น้ัน พลันห�ยไปในขณะน้ันน่ันแหละ

 เกสมสฺสูนิ สุทธกัตต�ใน อนฺตรธ�ยึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เตสำ วิเสสนะของ  
ต�ปส�นำๆ ส�มีสัมพันธะใน เกสมสฺสูนิ  ต�วเทว ก�ลสัตตมีใน อนฺตรธ�ยึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๔๒. อฏฺ�  ปริกฺข�ร�  ก�เย  ปฏิมุกฺก� ว  อเหสุำ ฯ  

 ปริกฺขารา อ.บริข�ร ท.  อฏฺ แปด  ปฏิมุกฺกาว เป็นของสวมเข้�แล้ว  กาเย ที่ก�ย
เทียว  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ

 บริข�ร ๘ ได้เป็นของสวมเข้�ที่ก�ยทีเดียว

 อฏฺ� วิเสสนะของ ปริกฺข�ร�ๆ สุทธกัตต�ใน อเหสุำๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ก�เย  
วิสย�ธ�ระใน ปฏิมุกฺก�  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ปฏิมุกฺก�ๆ วิกติกัตต�ใน อเหสุำ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๒๔๓. “สรทต�ปโส  กสฺม�  อรหตฺตำ  น  ปตฺโตติ ฯ 

  “สรทต�ปโส  กสฺม�  อรหตฺตำ  น  ปตฺโตติ  (ปุจฺฉ�)  ฯ

 (ปุจฺฉา) อ.อันถ�ม  อิติ ว่�  “สรทตาปโส อ.ด�บสช่ือว่�สรทะ  น  ปตฺโต ไม่บรรลุแล้ว  
อรหตฺตํ ซ่ึงคว�มเป็นแห่งพระอรหันต์  กสฺมา เพร�ะเหตุอะไร”  อิติ ดังน้ี ฯ

 ถ�มว่� “เพร�ะเหตุอะไร สรทด�บสจึงไม่บรรลุพระอรหัต”

 “สรทต�ปโส สุทธกัตต�ใน ปตฺโตๆ กิตบทกัตตุว�จก  กสฺม�ๆ เหตุใน ปตฺโต  อรหตฺตำ 
สัมป�ปุณียกัมมะใน ปตฺโต  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปตฺโต”  อิติศัพท์ สรูปะใน ปุจฺฉ�ๆ  
ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๔๔. วิกฺขิตฺตจิตฺตตฺต� ฯ  

 “(สรทต�ปโส  อตฺตโน)  วิกฺขิตฺตจิตฺตตฺต�  (อรหตฺตำ  น  ปตฺโตติ  วิสฺสชฺชนำ) ฯ

 (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (อิติ) ว่�  “(สรทตาปโส) อ.ด�บสช่ือว่�สรทะ  (น  ปตฺโต) ไม่
บรรลุแล้ว  (อรหตฺตํ) ซ่ึงคว�มเป็นแห่งพระอรหันต์  (อตฺตโน)  วิกฺขิตฺตจิตฺตตฺตา 
เพร�ะคว�มที่แห่งตน เป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่�น”  (อิติ) ดังน้ี ฯ

 แก้ว่� “เพร�ะว่�มีจิตฟุ้งซ่�น”

 “สรทต�ปโส สุทธกัตต�ใน ปตฺโตๆ กิตบทกัตตุว�จก  อตฺตโน ภ�ว�ทิสัมพันธะใน  
วิกฺขิตฺตจิตฺตตฺต�ๆ เหตุใน ปตฺโต  อรหตฺตำ สัมป�ปุณียกัมมะใน ปตฺโต  นศัพท์ ปฏิเสธะ
ใน ปตฺโต”  อิติศัพท์ สรูปะใน วิสฺสชฺชนำๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๔๕. ตสฺส  กิร  พุทฺธ�นำ  ทุติย�สเน  นิสีทิตฺว�  ส�วกป�รมี��เณ  �ตฺว�  ธมฺมำ  เทสยโต  

อคฺคส�วกสฺส  ธมฺมเทสนำ  โสตุำ  อ�รทฺธก�ลโต  ปฏฺ��ย  “อโห  วต�หำปิ  อน�คเต   
อุปฺปชฺชนกสฺส  พุทฺธสฺส  ส�สเน  อิมิน�  ส�วเกน  ปฏิลทฺธำ  ธุรำ  ลเภยฺยนฺติ  จิตฺตำ   
อุปฺป�เทสิ ฯ  

 (โส  สรทต�ปโส)  ตสฺส  กิร  พุทฺธ�นำ  ทุติย�สเน  นิสีทิตฺว�  ส�วกป�รมี��เณ  �ตฺว�  ธมฺมำ   
เทสยโต  อคฺคส�วกสฺส  ธมฺมเทสนำ  โสตุำ  อ�รทฺธก�ลโต  ปฏฺ��ย  “อโห  วต�หำปิ  อน�คเต   
อุปฺปชฺชนกสฺส  พุทฺธสฺส  ส�สเน  อิมิน�  ส�วเกน  ปฏิลทฺธำ  ธุรำ  ลเภยฺยนฺติ  จิตฺตำ  อุปฺป�เทสิ ฯ

 กิร ได้ยินว่�  (โส  สรทตาปโส) อ.ด�บสช่ือว่�สรทะน้ัน  จิตฺตํ ยังจิต  อุปฺปาเทสิ ให้
เกิดข้ึนแล้ว  อิติ ว่�  “อโห  วต โอหนอ  อหํปิ แม้ อ.เร�  ลเภยฺยํ พึงได้  ธุรํ ซ่ึงธุระ  
อิมินา  สาวเกน  ปฏิลทฺธํ อัน- อันพระส�วกน้ี -ได้เฉพ�ะแล้ว  สาสเน ในพระศ�สน�  
พุทฺธสฺส ของพระพุทธเจ้�  อุปฺปชฺชนกสฺส ผู้เสด็จอุบัติขึ้น  อนาคเต ในก�ลอันไม่ม�
แล้ว”  อิติ ดังน้ี  ปฏฺาย จำ�เดิม  อารทฺธกาลโต แต่ก�ลเป็นที่ปร�รภ  โสตุํ เพ่ืออัน
ฟัง  ธมฺมเทสนํ ซ่ึงธรรมเทศน�  อคฺคสาวกสฺส ของพระอัครส�วก  ตสฺส  พุทฺธานํ   
ทุติยาสเน  นิสีทิตฺวา  สาวกปารมีญาเณ  ตฺวา  ธมฺมํ  เทสยโต ผู้- น่ังแล้ว  
บนอ�สนะที่สอง แห่งพระพุทธเจ้� ท. ดำ�รงอยู่แล้ว ในส�วกบ�รมีญ�ณ -แสดงอยู่  
ซ่ึงธรรม น้ัน ฯ



๘. เรื่องสัญชัยปริพาชก 501วรรค]

 ทร�บว่� สรทด�บสน้ัน ทำ�จิตให้เกิดข้ึนว่� “โอหนอ แม้เร�พึงได้ธุระที่ส�วกรูปน้ีได้
แล้ว ในพระศ�สน�ของพระพุทธเจ้�ผู้จะอุบัติข้ึนในอน�คต” ดังน้ี จำ�เดิมแต่ก�ลปร�รภ
เพ่ือจะฟังธรรมเทศน�ของพระอัครส�วกผู้น่ังบนอ�สนะที่สองของพระพุทธเจ้�ทั้ง
หล�ย ดำ�รงอยู่ในส�วกบ�รมีญ�ณ แล้วแสดงธรรมอยู่น้ัน

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  โส วิเสสนะของ สรทต�ปโสๆ เหตุกัตต�ใน อุปฺป�เทสิๆ 
อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  ตสฺส วิเสสนะของ อคฺคส�วกสฺส  พุทฺธ�นำ ส�มีสัมพันธะใน  
ทุติย�สเนๆ อุปสิเลสิก�ธ�ระใน นิสีทิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน �ตฺว�  ส�วกป�รมี��เณ  
วิสย�ธ�ระใน �ตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิิริย�ใน เทสยโต  ธมฺมำ อวุตตกัมมะใน เทสยโตๆ  
วิเสสนะของ อคฺคส�วกสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน ธมฺมเทสนำๆ อวุตตกัมมะใน โสตุำๆ  
ตุมัตถสัมปท�นใน อ�รทฺธก�ลโตๆ อป�ท�นใน ปฏฺ��ยๆ กิริย�วิเสสนะใน อุปฺป�เทสิ  
“อโห อัจฉริยัตถะ  วตศัพท์ สังกัปปัตถะ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ อหำๆ สุทธกัตต�ใน 
ลเภยฺยำๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อน�คเต ก�ลสัตตมีใน อุปฺปชฺชนกสฺสๆ วิเสสนะของ 
พุทฺธสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน ส�สเนๆ วิสย�ธ�ระใน ลเภยฺยำ  อิมิน� วิเสสนะของ ส�วเกนๆ  
อนภิหิตกัตต�ใน ปฏิลทฺธำๆ วิเสสนะของ ธุรำๆ อวุตตกัมมะใน ลเภยฺยำ”  อิติศัพท์  
สรูปะใน จิตฺตำๆ ก�ริตกัมมะใน อุปฺป�เทสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๔๖. โส  เตน  ปริวิตกฺเกน  มคฺคผลปฺปฏิเวธำ  ก�ตุำ  น�สกฺขิ ฯ  

 โส  (สรทต�ปโส)  เตน  ปริวิตกฺเกน  มคฺคผลปฺปฏิเวธำ  ก�ตุำ  น  อสกฺขิ ฯ

 โส  (สรทตาปโส) อ.ด�บสช่ือว่�สรทะน้ัน  น  อสกฺขิ ไม่ได้อ�จแล้ว  กาตุํ เพ่ืออันกระทำ�  
มคฺคผลปฺปฏิเวธํ ซ่ึงก�รแทงตลอดซ่ึงมรรคและผล  เตน  ปริวิตกฺเกน เพร�ะคว�ม
ปริวิตกน้ัน ฯ

 สรทด�บสน้ันไม่ส�ม�รถเพ่ือจะทำ�ก�รแทงตลอดมรรคและผล เพร�ะคว�มปริวิตกน้ัน

 โส วิเสสนะของ สรทต�ปโสๆ สุทธกัตต�ใน อสกฺขิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เตน  
วิเสสนะของ ปริวิตกฺเกนๆ เหตุใน อสกฺขิ  มคฺคผลปฺปฏิเวธำ อวุตตกัมมะใน ก�ตุำๆ  
ตุมัตถสัมปท�นใน อสกฺขิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อสกฺขิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๒๔๗. ตถ�คตำ  ปน  วนฺทิตฺว�  สมฺมุเข  �ตฺว�  อ�ห  “ภนฺเต  ตุมฺห�กำ  อนนฺตร�สเน  นิสินฺโน  
ภิกฺขุ  ตุมฺห�กำ  ส�สเน  โก  น�ม  โหตีติ ฯ  

 (สรทต�ปโส)  ตถ�คตำ  ปน  วนฺทิตฺว�  สมฺมุเข  �ตฺว�  อ�ห  “ภนฺเต  ตุมฺห�กำ  อนนฺตร�สเน   
นิสินฺโน  ภิกฺขุ  ตุมฺห�กำ  ส�สเน  โก  น�ม  โหตีติ ฯ

 ปน ก็  (สรทตาปโส) อ.ด�บสช่ือว่�สรทะ  วนฺทิตฺวา ถว�ยบังคมแล้ว  ตถาคตํ ซ่ึง
พระตถ�คต  ตฺวา ยืนอยู่แล้ว  สมฺมุเข ในที่มีหน้�พร้อม  อาห กร�บทูลแล้ว  อิติ ว่�  
“ภนฺเต ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ  ภิกฺขุ อ.ภิกษุ  นิสินฺโน ผู้น่ังแล้ว  อนนฺตราสเน บน
อ�สนะอันไม่มีระหว่�ง  ตุมฺหากํ แห่งพระองค์  โก  นาม ช่ือว่�เป็นอะไร  สาสเน ใน
พระศ�สน�  ตุมฺหากํ ของพระองค์  โหติ ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้ี ฯ

 สรทด�บสถว�ยบังคมพระตถ�คต แล้วยืนอยู่ ณ ที่หน้�พระพักตร์ กร�บทูลว่� “ข้�แต่
พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุผู้น่ังบนอ�สนะติดกับพระองค์ ช่ือว่�เป็นอะไรในพระศ�สน�ของ
พระองค์”

 สรทต�ปโส สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตถ�คตำ อวุตตกัมมะใน  
วนฺทิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน �ตฺว�  สมฺมุเข วิสย�ธ�ระใน �ตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน 
อ�ห  “ภนฺเต อ�ลปนะ  นิสินฺโน วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  ตุมฺห�กำ ส�มีสัมพันธะใน อนนฺตร�สเนๆ อุปสิเลสิก�ธ�ระใน นิสินฺโน   
ตุมฺห�กำ ส�มีสัมพันธะใน ส�สเนๆ วิสย�ธ�ระใน โก  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ 
โกๆ วิกติกัตต�ใน โหติ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๔๘. “มย�  ปวตฺติตำ  ธมฺมจกฺกำ  อนุปวตฺเตนฺโต  ส�วกป�รมี��ณสฺส  โกฏิปฺปตฺโต  โสฬส  

ป�ฺ��  ปฏิวิชฺฌิตฺว�  �ิโต,  มยฺหำ  ส�สเน  อคฺคส�วโก  น�ม  เอโสติ ฯ  

 (สตฺถ�)  “(ภิกฺขุ)  มย�  ปวตฺติตำ  ธมฺมจกฺกำ  อนุปวตฺเตนฺโต  ส�วกป�รมี��ณสฺส  โกฏิปฺปตฺโต  
โสฬส  ป�ฺ��  ปฏิวิชฺฌิตฺว�  �ิโต,  มยฺหำ  ส�สเน  อคฺคส�วโก  น�ม  เอโส  (ภิกฺขุ)  อิติ  (อ�ห) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศ�สด�  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่�  “(ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  ธมฺมจกฺกํ ยังจักร
คือธรรม  มยา  ปวตฺติต ํอัน- อันเร� -ให้เป็นไปทั่วแล้ว  อนุปวตฺเตนฺโต ให้เป็นไป
ทั่วต�มอยู่  โกฏิปฺปตฺโต ถึงแล้วซ่ึงที่สุด  สาวกปารมีญาณสฺส แห่งส�วกบ�รมีญ�ณ  
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ปฏิวิชฺฌิตฺวา แทงตลอดแล้ว  ปญฺญา ซ่ึงปัญญ� ท.  โสฬส ๑๖  ิโต ดำ�รงอยู่แล้ว,  
เอโส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุน้ัน  อคฺคสาวโก  นาม ช่ือว่�ส�วกผู้เลิศ  สาสเน ในศ�สน�  
มยฺห ํของเร�”  อิติ ดังน้ี ฯ 

 พระศ�สด�ตรัสว่� “ภิกษุผู้ทำ�ให้ธรรมจักรที่เร�ให้เป็นไปแล้วกำ�ลังให้เป็นไป ถึงที่สุด
แห่งส�วกบ�รมีญ�ณ แทงตลอดปัญญ� ๑๖ ดำ�รงอยู่แล้ว, ภิกษุน่ันช่ือว่�อัครส�วกใน
ศ�สน�ของเร�”

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภิกฺขุ สุทธกัตต�ใน �ิโตๆ กิตบท- 
กัตตุว�จก  มย� อนภิหิตกัตต�ใน ปวตฺติตำๆ วิเสสนะของ ธมฺมจกฺกำๆ ก�ริตกัมมะ
ใน อนุปวตฺเตนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�ของ ภิกฺขุ  ส�วกป�รมี��ณสฺส ส�มีสัมพันธะ 
ใน โกฏิปฺปตฺโตๆ วิเสสนะของ ภิกฺขุ  โสฬส วิเสสนะของ ป�ฺ��ๆ อวุตตกัมมะใน  
ปฏิวิชฺฌิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน �ิโต,  มยฺหำ ส�มีสัมพันธะใน ส�สเนๆ วิสย�ธ�ระใน 
อคฺคส�วโก  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ อคฺคส�วโกๆ ก็ดี  เอโส ก็ดี วิเสสนะของ 
ภิกฺขุๆ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๔๙. “ภนฺเต  ยฺว�ยำ  มย�  สตฺต�หำ  ปุปฺผจฺฉตฺตำ  ธ�เรนฺเตน  สกฺก�โร  กโต,  อหำ  อิมสฺส   

ผเลน  อ�ฺ�ำ  สกฺกตฺตำ  ว�  พฺรหฺมตฺตำ  ว�  น  ปตฺเถมิ,  อน�คเต  ปน  อยำ   
นิสภตฺเถโร  วิย  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  อคฺคส�วโก  ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถนำ  อก�สิ ฯ 

 (สรทต�ปโส)  “ภนฺเต  โย  อยำ  มย�  สตฺต�หำ  ปุปฺผจฺฉตฺตำ  ธ�เรนฺเตน  สกฺก�โร  กโต,  อหำ  อิมสฺส  
(สกฺก�รสฺส)  ผเลน  อ�ฺ�ำ  สกฺกตฺตำ  ว�  พฺรหฺมตฺตำ  ว�  น  ปตฺเถมิ,  (อหำ)  อน�คเต  ปน  อยำ  
นิสภตฺเถโร  วิย  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  อคฺคส�วโก  ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถนำ  อก�สิ ฯ

 (สรทตาปโส) อ.ด�บสช่ือว่�สรทะ  อกาสิ ได้กระทำ�แล้ว  ปตฺถนํ ซ่ึงคว�มปร�รถน�  
อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ  โย  อยํ  สกฺกาโร อ.สักก�ระน้ีใด  มยา อัน
ข้�พระองค์  ธาเรนฺเตน ผู้ทรงไว้อยู่  ปุปฺผจฺฉตฺต ํ ซ่ึงฉัตรอันเป็นวิก�รแห่งดอกไม้   
สตฺตาห ํ ตลอดวันเจ็ด  กโต กระทำ�แล้ว,  อหํ อ.ข้�พระองค์  น  ปตฺเถมิ ย่อมไม่
ปร�รถน�  สกฺกตฺตํ วา ซ่ึงคว�มเป็นแห่งท้�วสักกะหรือ  พฺรหฺมตฺตํ  วา หรือว่�  
ซ่ึงคว�มเป็นแห่งพรหม  อญฺญํ อันอื่น  ผเลน ด้วยผล  อิมสฺส  (สกฺการสฺส) แห่ง 
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สักก�ระน้ี,  ปน แต่ว่�  (อหํ) อ.ข้�พระองค์  อคฺคสาวโก เป็นพระอัครส�วก  พุทฺธสฺส 
ของพระพุทธเจ้�  เอกสฺส พระองค์หน่ึง  อยํ  นิสภตฺเถโร  วิย ร�วกะ อ.พระนิสภะผู้
เถระน้ี  อนาคเต ในก�ลอันไม่ม�แล้ว  ภเวยฺย ํพึงเป็น”  อิติ ดังน้ี ฯ

 สรทด�บสได้ทำ�คว�มปร�รถน�ว่� “ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ สักก�ระอันใดที่ข้�พระองค์
ผู้กั้นฉัตรดอกไม้ตลอด ๗ วัน ทำ�ไว้แล้ว, ด้วยผลแห่งสักก�ระน้ี ข้�พระองค์ไม่
ปร�รถน�คว�มเป็นท้�วสักกะหรือพรหมอย่�งอื่นเลย, แต่ว่� ข้�พระองค์พึงเป็นพระ
อัครส�วกของพระพุทธเจ้�พระองค์หน่ึงเหมือนอย่�งพระนิสภเถระน้ีในอน�คตก�ล”

 สรทต�ปโส สุทธกัตต�ใน อก�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภนฺเต อ�ลปนะ  โย ก็ดี  อยำ 
ก็ดี วิเสสนะของ สกฺก�โรๆ วุตตกัมมะใน กโตๆ กิตบทกัมมว�จก  มย� อนภิหิตกัตต� 
ใน กโต  สตฺต�หำ อัจจันตสังโยคะใน กโต  ปุปฺผจฺฉตฺตำ อวุตตกัมมะใน ธ�เรนฺเตนๆ  
วิเสสนะของ มย�,  อหำ สุทธกัตต�ใน ปตฺเถมิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิมสฺส วิเสสนะ 
ของ สกฺก�รสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน ผเลนๆ กรณะใน ปตฺเถมิ  อ�ฺ�ำ วิเสสนะของ 
สกฺกตฺตำ และ พฺรหฺมตฺตำ  สกฺกตฺตำ ก็ดี  พฺรหฺมตฺตำ ก็ดี อวุตตกัมมะใน ปตฺเถมิ  ว�  
สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้�กับ สกฺกตฺตำ และ พฺรหฺมตฺตำ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปตฺเถมิ,  
ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  อหำ สุทธกัตต�ใน ภเวยฺยำๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อน�คเต 
ก�ลสัตตมีใน อคฺคส�วโก  อยำ วิเสสนะของ นิสภตฺเถโรๆ อุปม�ลิงคัตถะ  วิยศัพท์ 
อุปม�โชตกะเข้�กับ อยำ  นิสภตฺเถโร  เอกสฺส วิเสสนะของ พุทฺธสฺสๆ ส�มีสัมพันธะ
ใน อคฺคส�วโกๆ วิกติกัตต�ใน ภเวยฺยำ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ปตฺถนำๆ อวุตตกัมมะใน  
อก�สิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๕๐. สตฺถ�  “สมิชฺฌิสฺสติ  นุ  โข  อิมสฺส  ปุริสสฺส  ปตฺถน�ติ  อน�คตำส��ณำ  เปเสตฺว�   

โอโลเกนฺโต  กปฺปสตสหสฺส�ธิกำ  เอกำ  อสงฺเขยฺยำ  อติกฺกมิตฺว�  สมิชฺฌนภ�วำ  อทฺทส,  
ทิสฺว�  สรทต�ปสำ  อ�ห  “น  เต  อยำ  ปตฺถน�  โมฆ�  ภวิสฺสติ,  อน�คเต  ปน  กปฺปสต-
สหสฺส�ธิกำ  เอกำ  อสงฺเขยฺยำ  อติกฺกมิตฺว�  โคตโม  น�ม  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปชฺชิสฺสติ,   
ตสฺส  ม�ต�  มห�ม�ย�เทวี  น�ม  ภวิสฺสติ,  ปิต�  สุทฺโธทโน  น�ม  มห�ร�ช�,   
ปุตฺโต  ร�หุโล  น�ม,  อุปฏฺ��โก  อ�นนฺโท  น�ม,  ทุติยส�วโก  โมคฺคลฺล�โน  น�ม,  
ตฺวำ  ปนสฺส  อคฺคส�วโก  ธมฺมเสน�ปติ  ส�รีปุตฺโต  น�ม  ภวิสฺสสีติ ฯ
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 สตฺถ�  “สมิชฺฌิสฺสติ  นุ  โข  อิมสฺส  ปุริสสฺส  ปตฺถน�ติ  อน�คตำส��ณำ  เปเสตฺว�  โอโลเกนฺโต   
กปฺปสตสหสฺส�ธิกำ  เอกำ  อสงฺเขยฺยำ  อติกฺกมิตฺว�  สมิชฺฌนภ�วำ  อทฺทส,  (สตฺถ�)  ทิสฺว�   
สรทต�ปสำ  อ�ห  “น  เต  อยำ  ปตฺถน�  โมฆ�  ภวิสฺสติ,  อน�คเต  ปน  กปฺปสตสหสฺส�ธิกำ  เอกำ  
อสงฺเขยฺยำ  อติกฺกมิตฺว�  โคตโม  น�ม  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปชฺชิสฺสติ,  ตสฺส  (พุทฺธสฺส)  ม�ต�   
มห�ม�ย�เทวี  น�ม  ภวิสฺสติ,  ปิต�  สุทฺโธทโน  น�ม  มห�ร�ช�  (ภวิสฺสติ),  ปุตฺโต  ร�หุโล  น�ม  
(ภวิสฺสติ),  อุปฏฺ��โก  อ�นนฺโท  น�ม  (ภวิสฺสติ),  ทุติยส�วโก  โมคฺคลฺล�โน  น�ม  (ภวิสฺสติ),   
ตฺวำ  ปน  อสฺส  (พุทฺธสฺส)  อคฺคส�วโก  ธมฺมเสน�ปติ  ส�รีปุตฺโต  น�ม  ภวิสฺสสีติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศ�สด�  เปเสตฺวา ทรงส่งไปแล้ว  อนาคตํสญาณํ ซ่ึงญ�ณอันเป็น
ส่วนแห่งก�ลอันไม่ม�แล้ว  โอโลเกนฺโต ทรงตรวจดูอยู่  อิติ ว่�  “ปตฺถนา อ.คว�ม
ปร�รถน�  อิมสฺส  (ปุริสสฺส) แห่งบุรุษน้ี  สมิชฺฌิสฺสติ  นุ  โข จักสำ�เร็จหรือหนอ
แล”  อิติ ดังน้ี  อทฺทส ได้ทรงเห็นแล้ว  กปฺปสตสหสฺสาธิกํ  เอกํ  อสงฺเขยฺยํ   
อติกฺกมิตฺวา  สมิชฺฌนภาวํ ซ่ึงคว�มเป็นคืออัน ก้�วล่วง ซ่ึงอสงไขย หน่ึง อันย่ิงด้วย
แสนแห่งกัป แล้วจึงสำ�เร็จ,  (สตฺถา) อ.พระศ�สด�  ทิสฺวา คร้ันทรงเห็นแล้ว  อาห 
ตรัสแล้ว  สรทตาปสํ กะด�บสช่ือว่�สรทะ  อิติ ว่�  “อยํ  ปตฺถนา อ.คว�มปร�รถน�
น้ี  เต ของท่�น  โมฆา เป็นคว�มปร�รถน�อันเปล่�  ภวิสฺสต ิ จักเป็น  น ห�มิได้,  
ปน ก็  พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้�  โคตโม  นาม พระน�มว่�โคดม  อุปฺปชฺชิสฺสต ิ จัก
เสด็จอุบัติข้ึน  โลเก ในโลก  อติกฺกมิตฺวา ก้�วล่วง  อสงฺเขยฺยํ ซ่ึงอสงไขย  เอกํ 
หน่ึง  กปฺปสตสหสฺสาธิกํ อันย่ิงด้วยแสนแห่งกัป  อนาคเต ในก�ลอันไม่ม�แล้ว,  
มาตา อ.พระม�รด�  ตสฺส  (พุทฺธสฺส) ของพระพุทธเจ้�น้ัน  มหามายาเทวี  นาม  
เป็นพระเทวีพระน�มว่�มห�ม�ย�  ภวิสฺสต ิ จักเป็น,  ปิตา อ.พระบิด�  มหาราชา 
เป็นพระร�ช�ผู้ใหญ่  สุทฺโธทโน  นาม พระน�มว่�สุทโธทนะ  (ภวิสฺสติ) จักเป็น,   
ปุตฺโต อ.พระโอรส  ราหุโล  นาม เป็นผู้ทรงพระน�มว่�ร�หุล  (ภวิสฺสติ) จักเป็น,   
อุปฏฺาโก อ.ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐ�ก  อานนฺโท  นาม เป็นผู้ช่ือว่�อ�นนท์  (ภวิสฺสติ) จัก
เป็น,  ทุติยสาวโก อ.ส�วกรูปที่สอง  โมคฺคลฺลาโน  นาม เป็นผู้ช่ือว่�โมคคัลล�นะ  
(ภวิสฺสติ) จักเป็น,  ปน ส่วนว่�  ตฺว ํอ.ท่�น  สารีปุตฺโต  นาม เป็นผู้ช่ือว่�ส�รีบุตร  
ธมฺมเสนาปติ ผู้ธรรมเสน�บดี  อคฺคสาวโก ผู้เป็นส�วกผู้เลิศ  อสฺส  (พุทฺธสฺส) ของ
พระพุทธเจ้� พระองค์น้ัน  ภวิสฺสส ิจักเป็น”  อิติ ดังน้ี ฯ
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 พระศ�สด�ทรงส่งอน�คตังสญ�ณไป ทรงตรวจดูอยู่ว่� “คว�มปร�รถน�ของบุรุษน้ีจัก
สำ�เร็จหรือไม่หนอ” ดังน้ี ได้ทรงเห็นว่�เม่ือผ่�นอสงไขยหน่ึงกับอีกแสนกัป ก็จะสำ�เร็จ 
คร้ันทรงเห็นแล้ว ตรัสกับสรทด�บสว่� “คว�มปร�รถน�ของท่�นจักไม่เป็นของเปล่�, 
ก็พระพุทธเจ้�พระน�มโคดม เม่ือผ่�นอสงไขยหน่ึงกับอีกแสนกัป จักทรงอุบัติข้ึนใน
โลก, พระม�รด�ของพระองค์พระน�มว่�มห�ม�ย�เทวี, พระบิด�ทรงเป็นมห�ร�ช
พระน�มว่�สุทโธทนะ, พระโอรสพระน�มว่�ร�หุล, พระอุปัฏฐ�กมีช่ือว่�อ�นนท์, ส�วก
รูปที่ ๒ เป็นผู้ช่ือว่�โมคคัลล�นะ, ส่วนท่�นจักเป็นผู้ช่ือว่�ส�รีบุตร ผู้เป็นธรรมเสน�บดี 
ผู้อัครส�วกของพระพุทธเจ้�พระองค์น้ัน” ดังน้ี

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อทฺทสๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ปตฺถน� สุทธกัตต�ใน  
สมิชฺฌิสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นุศัพท์ สังกัปปัตถะ  โขศัพท์ วจน�ลังก�ระ  
อิมสฺส วิเสสนะของ ปุริสสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน ปตฺถน�”  อิติศัพท์ สรูปะใน อน�คตำส- 
��ณำๆ อวุตตกัมมะใน เปเสตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน โอโลเกนฺโตๆ อัพภันตรกิริย�
ของ สตฺถ�  กปฺปสตสหสฺส�ธิกำ ก็ดี  เอกำ ก็ดี วิเสสนะของ อสงฺเขยฺยำๆ อวุตตกัมมะ
ใน อติกฺกมิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน สมิชฺฌน-  สมิชฺฌนภ�วำ อวุตตกัมมะใน อทฺทส,   
สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ทิสฺว� ลักขณัตถะ  สรทต�ปสำ 
อกถิตกัมมะใน อ�ห  “อยำ วิเสสนะของ ปตฺถน�ๆ สุทธกัตต�ใน ภวิสฺสติๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  เต ส�มีสัมพันธะใน ปตฺถน�  โมฆ� วิกติกัตต�ใน  
ภวิสฺสติ,  ปนศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ โคตโมๆ วิเสสนะ
ของ พุทฺโธๆ สุทธกัตต�ใน อุปฺปชฺชิสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อน�คเต ก�ลสัตตมี
ใน อุปฺปชฺชิสฺสติ  กปฺปสตสหสฺส�ธิกำ ก็ดี  เอกำ ก็ดี วิเสสนะของ อสงฺเขยฺยำๆ อวุตตกัมมะ 
ใน อติกฺกมิตฺว�ๆ อปรก�ลกิริย�ใน อุปฺปชฺชิสฺสติ  โลเก วิสย�ธ�ระใน อุปฺปชฺชิสฺสติ,  
ม�ต� สุทธกัตต�ใน ภวิสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตสฺส วิเสสนะของ พุทฺธสฺสๆ  
ส�มีสัมพันธะใน ม�ต�  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ มห�ม�ย�เทวีๆ วิกติกัตต�
ใน ภวิสฺสติ,  ปิต� สุทธกัตต�ใน ภวิสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  น�มศัพท์ สัญญ�-
โชตกะเข้�กับ สุทฺโธทโนๆ วิเสสนะของ มห�ร�ช�ๆ วิกติกัตต�ใน ภวิสฺสติ,  ปุตฺโต  
สุทธกัตต�ใน ภวิสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ  
ร�หุโลๆ วิกติกัตต�ใน ภวิสฺสติ,  อุปฏฺ��โก สุทธกัตต�ใน ภวิสฺสติๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ อ�นนฺโทๆ วิกติกัตต�ใน ภวิสฺสติ,  ทุติย-
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ส�วโก สุทธกัตต�ใน ภวิสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�
กับ โมคฺคลฺล�โนๆ วิกติกัตต�ใน ภวิสฺสติ,  ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน  
ภวิสฺสสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อสฺส วิเสสนะของ พุทฺธสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน  
อคฺคส�วโกๆ ก็ดี  ธมฺมเสน�ปติ ก็ดี วิเสสนะของ ส�รีปุตฺโต  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะ
เข้�กับ ส�รีปุตฺโตๆ วิกติกัตต�ใน ภวิสฺสสิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ   

 ...............................................................................................................................
๒๕๑. เอวำ  ต�ปสำ  พฺย�กริตฺว�  ธมฺมกถำ  กเถตฺว�  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  อ�ก�สำ  ปกฺขนฺทิ ฯ 

 (สตฺถ�)  เอวำ  ต�ปสำ  พฺย�กริตฺว�  ธมฺมกถำ  กเถตฺว�  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  อ�ก�สำ  ปกฺขนฺทิ ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศ�สด�  พฺยากริตฺวา คร้ันทรงพย�กรณ์แล้ว  ตาปส ํ ซ่ึงด�บส  เอวํ 
อย่�งน้ี  กเถตฺวา ตรัสแล้ว  ธมฺมกถํ ซ่ึงว�จ�เป็นเคร่ืองกล่�วซ่ึงธรรม  ภิกฺขุสงฺฆ- 
ปริวุโต ผู้อันหมู่แห่งภิกษุแวดล้อมแล้ว  ปกฺขนฺทิ เสด็จเห�ะไปแล้ว  อากาสํ สู่อ�ก�ศ 
ฯ

 พระศ�สด�คร้ันทรงพย�กรณ์ด�บสอย่�งน้ีแล้ว ตรัสพระธรรมกถ�แล้ว มีภิกษุสงฆ์
แวดล้อม เสด็จเห�ะข้ึนไปสู่อ�ก�ศ

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน ปกฺขนฺทิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวำ กิริย�วิเสสนะใน พฺย�กริตฺว�   
ต�ปสำ อวุตตกัมมะใน พฺย�กริตฺว�ๆ ลักขณัตถะ  ธมฺมกถำ อวุตตกัมมะใน กเถตฺว�ๆ 
ปุพพก�ลกิริย�ใน -ปริวุโต  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต วิเสสนะของ สตฺถ�  อ�ก�สำ สัมป�ปุณีย-
กัมมะใน ปกฺขนฺทิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๕๒. สรทต�ปโสปิ  อนฺเตว�สิกตฺเถร�นำ  สนฺติกำ  คนฺตฺว�  สห�ยกสฺส  สิริวฑฺฒกุฏุมฺพิกสฺส  

ส�สนำ  เปเสสิ  “ภนฺเต  มม  สห�ยกสฺส  วเทถ  ‘สห�ยเกน  เต  สรทต�เปเสน   
อโนมทสฺสิสฺส  พุทฺธสฺส  ป�ทมูเล  อน�คเต  อุปฺปชฺชนกสฺส  โคตมพุทฺธสฺส  ส�สเน  
อคฺคส�วกฏฺ��นำ  ปตฺถิตำ,  ตฺวำ  ทุติยส�วกฏฺ��นำ  ปตฺเถหีติ ฯ 

 สรทต�ปโสปิ  อนฺเตว�สิกตฺเถร�นำ  สนฺติกำ  คนฺตฺว�  สห�ยกสฺส  สิริวฑฺฒกุฏุมฺพิกสฺส  ส�สนำ   
เปเสสิ  “(ตุมฺเห)  ภนฺเต  มม  สห�ยกสฺส  วเทถ  ‘สห�ยเกน  เต  สรทต�เปเสน  อโนมทสฺสิสฺส  
พุทฺธสฺส  ป�ทมูเล  อน�คเต  อุปฺปชฺชนกสฺส  โคตมพุทฺธสฺส  ส�สเน  อคฺคส�วกฏฺ��นำ  ปตฺถิตำ,  ตฺวำ   
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ทุติยส�วกฏฺ��นำ  ปตฺเถหิ’  (อิติ)”  อิติ ฯ

 สรทตาปโสปิ แม้ อ.ด�บสช่ือว่�สรทะ  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติกํ สู่สำ�นัก  อนฺเต-
วาสิกตฺเถรานํ ของพระเถระผู้เป็นอันเตว�สิก ท.  เปเสสิ ส่งไปแล้ว  สาสนํ ซ่ึงข่�ว
ส�ส์น  สิริวฑฺฒกุฏุมฺพิกสฺส แก่กุฎุมพีช่ือว่�สิริวัฑฒ์  สหายกสฺส ผู้เป็นสห�ย  อิติ ว่�  
“ภนฺเต ข้�แต่ท่�นผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่�น ท.  วเทถ จงบอก  สหายกสฺส แก่สห�ย  
มม ของกระผม  อิติ ว่�  ‘อคฺคสาวกฏฺานํ อ.ตำ�แหน่งแห่งพระอัครส�วก  สาสเน 
ในพระศ�สน�  โคตมพุทฺธสฺส ของพระพุทธเจ้�พระน�มว่�โคดม  อุปฺปชฺชนกสฺส ผู้
จะเสด็จอุบัติข้ึน  อนาคเต ในก�ลอันไม่ม�แล้ว  สรทตาปเสน อันด�บสช่ือว่�สรทะ   
สหายเกน ผู้เป็นสห�ย  เต ของท่�น  ปตฺถิตํ ปร�รถน�แล้ว  ปาทมูเล ณ ที่ใกล้
พระบ�ท  พุทฺธสฺส ของพระพุทธเจ้�  อโนมทสฺสิสฺส พระน�มว่�อโนมทัสสี,  ตฺว ํ
อ.ท่�น  ปตฺเถหิ จงปร�รถน�  ทุติยสาวกฏฺานํ ซ่ึงตำ�แหน่งแห่งพระส�วกที่สอง’   
(อิติ) ดังน้ี”  อิติ ดังน้ี ฯ  

 แม้สรทด�บสไปยังสำ�นักของพระเถระผู้เป็นอันเตว�สิกทั้งหล�ย ส่งข่�วส�ส์นไปให้แก่ 
สิิริวัฑฒ์กุฎุมพีผู้เป็นสห�ยว่� “ท่�นผู้เจริญ ขอท่�นทั้งหล�ยช่วยบอกแก่สห�ยของ
กระผมว่� ‘สรทด�บสผู้เป็นสห�ยของท่�น ปร�รถน�ตำ�แหน่งพระอัครส�วกในพระ
ศ�สน�ของพระพุทธเจ้�พระน�มว่�โคดมผู้จะเสด็จอุบัติข้ึนในอน�คตก�ล ได้ต้ังคว�ม
ปร�รถน�ไว้ ณ ที่ใกล้พระบ�ทของพระพุทธเจ้�พระน�มว่�อโนมทัสสี, ถึงท่�นก็จง
ปร�รถน�ตำ�แหน่งพระส�วกรูปที่ ๒ เถิด’ ดังน้ี

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ สรทต�ปโสๆ สุทธกัตต�ใน เปเสสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
อนฺเตว�สิกตฺเถร�นำ ส�มีสัมพันธะใน สนฺติกำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพ-
ก�ลกิริย�ใน เปเสสิ  สห�ยกสฺส วิเสสนะของ สิริวฑฺฒกุฏุมฺพิกสฺสๆ สัมปท�นใน  
เปเสสิ  ส�สนำ อวุตตกัมมะใน เปเสสิ  “ภนฺเต อ�ลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน วเทถๆ  
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มม ส�มีสัมพันธะใน สห�ยกสฺสๆ สัมปท�นใน วเทถ   
‘อคฺคส�วกฏฺ��นำ วุตตกัมมะใน ปตฺถิตำๆ กิตบทกัมมว�จก  สห�ยเกน วิเสสนะของ  
สรทต�ปเสนๆ อนภิหิตกัตต�ใน ปตฺถิตำ  เต ส�มีสัมพันธะใน สห�ยเกน  อโนมทสฺสิสฺส 
วิเสสนะของ พุทฺธสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน ป�ทมูเลๆ วิสย�ธ�ระใน ปตฺถิตำ  อน�คเต  
ก�ลสัตตมีใน อุปฺปชฺชนกสฺสๆ วิเสสนะของ โคตมพุทฺธสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน ส�สเนๆ 
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วิสย�ธ�ระใน อคฺคส�วกฏฺ��นำ,  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน ปตฺเถหิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
ทุติยส�วกฏฺ��นำ อวุตตกัมมะใน ปตฺเถหิ’  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน วเทถ”  อิติศัพท์ สรูปะ
ใน ส�สนำ ฯ   

 ...............................................................................................................................
๒๕๓.  เอว�ฺจ  ปน  วตฺว�  เถเรหิ  ปุเรตรเมว  เอกปสฺเสน  คนฺตฺว�  สิริวฑฺฒสฺส  นิเวสน- 

ทฺว�เร  อฏฺ��สิ ฯ  

 (สรทต�ปโส)  เอวำ  จ  ปน  วตฺว�  เถเรหิ  ปุเรตรำ  เอว  เอกปสฺเสน  คนฺตฺว�  สิริวฑฺฒสฺส   
นิเวสนทฺว�เร  อฏฺ��สิ ฯ

 จ  ปน ก็แล  (สรทตาปโส) อ.ด�บสช่ือว่�สรทะ  วตฺวา คร้ันกล่�วแล้ว  เอวํ อย่�ง
น้ี  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เอกปสฺเสน โดยข้�งข้�งหน่ึง  ปุเรตรํ  เอว ก่อนกว่�น่ันเทียว  
เถเรหิ กว่�พระเถระ ท.  อฏฺาสิ ได้ยืนอยู่แล้ว  นิเวสนทฺวาเร ใกล้ประตูแห่งที่เป็นที่
อยู่  สิริวฑฺฒสฺส ของกุฎุมพีช่ือว่�สิริวัฑฒ์ ฯ

 ก็แล สรทด�บสคร้ันกล่�วอย่�งน้ีแล้ว ก็ไปโดยข้�งๆ หน่ึง ก่อนกว่�พวกพระเถระน่ัน
แหละ ได้ยืนอยู่ใกล้ประตูเรือนที่เป็นที่อยู่ของกุฎุมพีช่ือว่�สิริวัฑฒ์

 จ  ปน นิป�ตสมูหะ  สรทต�ปโส สุทธกัตต�ใน อฏฺ��สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวำ 
กิริย�วิเสสนะใน วตฺว�ๆ ลักขณัตถะ  เถเรหิ อป�ท�นใน ปุเรตรำ  เอวศัพท์ อวธ�รณะ
เข้�กับ ปุเรตรำๆ กิริย�วิเสสนะใน คนฺตฺว�  เอกปสฺเสน ตติย�วิเสสนะใน คนฺตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน อฏฺ��สิ  สิริวฑฺฒสฺส ส�มีสัมพันธะใน นิเวสนทฺว�เรๆ สมีป�ธ�ระใน 
อฏฺ��สิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๕๔. สิริวฑฺโฒ  “จิรสฺสำ  วต  เม  อยฺโย  อ�คโตติ  อ�สเน  นิสีท�เปตฺว�  อตฺตน�  นีจตเร  

อ�สเน  นิสินฺโน  “อนฺเตว�สิกปริส�  ปน  โว  ภนฺเต  น  ป�ฺ��ยนฺตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  

 สิริวฑฺโฒ  “จิรสฺสำ  วต  เม  อยฺโย  อ�คโตติ  (วตฺว�  สรทต�ปสำ)  อ�สเน  นิสีท�เปตฺว�  อตฺตน�  
นีจตเร  อ�สเน  นิสินฺโน  “อนฺเตว�สิกปริส�  ปน  โว  ภนฺเต  น  ป�ฺ��ยนฺตีติ  ปุจฺฉิ ฯ

 สิริวฑฺโฒ อ.กุฎุมพีช่ือว่�สิริวัฑฒ์  (วตฺวา) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “อยฺโย อ.พระคุณเจ้�  
เม ของเร�  อาคโต ม�แล้ว  จิรสฺสํ  วต สิ้นก�ลน�นหนอ”  อิติ ดังน้ี  (สรทตาปสํ) 
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ยังด�บสช่ือว่�สรทะ  นิสีทาเปตฺวา ให้น่ังแล้ว  อาสเน บนอ�สนะ  นิสินฺโน น่ังแล้ว  
อาสเน บนอ�สนะ  นีจตเร อันตำ่�กว่�  อตฺตนา ด้วยตน  ปุจฺฉิ ถ�มแล้ว  อิติ ว่�   
“ภนฺเต ข้�แต่ท่�นผู้เจริญ  ปน ก็  อนฺเตวาสิกปริสา อ.บริษัทคืออันเตว�สิก ท.  โว 
ของท่�น  น  ปญฺญายนฺติ ย่อมไม่ปร�กฏ”  อิติ ดังน้ี ฯ

 สิิริวัฑฒ์กล่�วว่� “พระคุณเจ้�ของเร�ม�น�นแล้วหนอ” แล้วนิมนต์ให้สรทด�บสน่ังบน 
อ�สนะ ตัวเองน่ังบนอ�สนะที่ตำ่�กว่� แล้วถ�มว่� “ท่�นผู้เจริญ บริษัทคืออันเตว�สิก
ของท่�น ย่อมไม่ปร�กฏ”

  สิริวฑฺโฒ สุทธกัตต�ใน ปุจฺฉิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “อยฺโย สุทธกัตต�ใน อ�คโตๆ 
กิตบทกัตตุว�จก  จิรสฺสำ อัจจันตสังโยคะใน อ�คโต  วต อัจฉริยัตถะ  เม ส�มีสัมพันธะ
ใน อยฺโย”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน วตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน นิสีท�เปตฺว�  สรทต�ปสำ  
ก�ริตกัมมะใน นิสีท�เปตฺว�  อ�สเน อุปสิเลสิก�ธ�ระใน นิสีท�เปตฺว�ๆ ปุพพก�ล-
กิริย�ใน นิสินฺโน  อตฺตน� กรณะใน นิสินฺโน  นีจตเร วิเสสนะของ อ�สเนๆ อุปสิเลสิก�- 
ธ�ระใน นิสินฺโนๆ วิเสสนะของ สิริวฑฺโฒ  “ภนฺเต อ�ลปนะ  ปนศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ   
อนฺเตว�สิกปริส� สุทธกัตต�ใน ป�ฺ��ยนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  โว ส�มีสัมพันธะ
ใน อนฺเตว�สิกปริส�  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ป�ฺ��ยนฺติ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน ปุจฺฉิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๕๕. “อ�ม  สมฺม,  อมฺห�กำ  อสฺสมำ  อโนมทสฺสี  พุทฺโธ  อ�คโต,  มยำ  ตสฺส  อตฺตโน  พเลน   

สกฺก�รำ  กริมฺห�,  สตฺถ�  สพฺเพสำ  ธมฺมำ  เทเสสิ,  เทสน�ปริโยส�เน  �เปตฺว�  มำ   
เสส�  อรหตฺตำ  ปตฺต�  ปพฺพชึสุ,  อหำ  สตฺถุ  อคฺคส�วกำ  นิสภตฺเถรำ  ทิสฺว�  อน�คเต   
อุปฺปชฺชนกสฺส  โคตมพุทฺธสฺส  น�ม  ส�สเน  อคฺคส�วกฏฺ��นำ  ปตฺเถสึ,  ตฺวำปิ  ตสฺส  
ส�สเน  ทุติยส�วกฏฺ��นำ  ปตฺเถหีติ ฯ  

 (สรทต�ปโส)  “อ�ม  สมฺม  (เอวำ),  อมฺห�กำ  อสฺสมำ  อโนมทสฺสี  พุทฺโธ  อ�คโต,  มยำ  ตสฺส  
(พุทฺธสฺส)  อตฺตโน  พเลน  สกฺก�รำ  กริมฺห�,  สตฺถ�  สพฺเพสำ  (อมฺห�กำ)  ธมฺมำ  เทเสสิ,  เทสน�- 
ปริโยส�เน  �เปตฺว�  มำ  เสส�  (ต�ปส�)  อรหตฺตำ  ปตฺต�  ปพฺพชึสุ,  อหำ  สตฺถุ  อคฺคส�วกำ   
นิสภตฺเถรำ  ทิสฺว�  อน�คเต  อุปฺปชฺชนกสฺส  โคตมพุทฺธสฺส  น�ม  ส�สเน  อคฺคส�วกฏฺ��นำ  
ปตฺเถสึ,  ตฺวำปิ  ตสฺส  (พุทฺธสฺส)  ส�สเน  ทุติยส�วกฏฺ��นำ  ปตฺเถหีติ  (อ�ห) ฯ
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 (สรทตาปโส) อ.ด�บสช่ือว่�สรทะ  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “สมฺม แน่ะสห�ย  อาม 
ใช่  (เอวํ) อ.อย่�งน้ัน,  พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้�  อโนมทสฺสี พระน�มว่�อโนมทัสสี   
อาคโต เสด็จม�แล้ว  อสฺสม ํสู่อ�ศรม  อมฺหากํ ของเร� ท.,  มย ํอ.เร� ท.  กริมฺหา 
กระทำ�แล้ว  สกฺการํ ซ่ึงสักก�ระ  ตสฺส  (พุทฺธสฺส) แก่พระพุทธเจ้�พระองค์น้ัน  พเลน 
ต�มกำ�ลัง  อตฺตโน ของตน,  สตฺถา อ.พระศ�สด�  เทเสสิ ทรงแสดงแล้ว  ธมฺม ํซ่ึงธรรม  
สพฺเพสํ  (อมฺหากํ) แก่เร� ท. ทั้งปวง,  เทสนาปริโยสาเน ในก�ลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ
แห่งพระเทศน�  เสสา  (ตาปสา) อ.ด�บส ท. ผู้เหลือ  เปตฺวา เว้น  ม ํซ่ึงเร�  ปตฺตา  
บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซ่ึงคว�มเป็นแห่งพระอรหันต์  ปพฺพชึส ุ บวชแล้ว,  อหํ อ.เร�   
ทิสฺวา เห็นแล้ว  นิสภตฺเถรํ ซ่ึงพระนิสภะผู้เถระ  อคฺคสาวกํ ผู้เป็นพระอัครส�วก  
สตฺถุ ของพระศ�สด�  ปตฺเถสึ ปร�รถน�แล้ว  อคฺคสาวกฏฺานํ ซ่ึงตำ�แหน่งแห่งพระ
อัครส�วก  สาสเน ในพระศ�สด�  โคตมพุทฺธสฺส  นาม ช่ือของพระพุทธเจ้�พระน�ม
ว่�โคดม  อุปฺปชฺชนกสฺส ผู้จะเสด็จอุบัติข้ึน  อนาคเต ในก�ลอันไม่ม�แล้ว,  ตฺวํป ิแม้ 
อ.ท่�น  ปตฺเถหิ จงปร�รถน�  ทุติยสาวกฏฺานํ ซ่ึงตำ�แหน่งแห่งพระส�วกรูปที่สอง  
สาสเน ในพระศ�สน�  ตสฺส  (พุทฺธสฺส) ของพระพุทธเจ้�พระองค์น้ัน”  อิติ ดังน้ี ฯ  

 สรทด�บสกล่�วว่� “แน่ะสห�ย ใช่, พระพุทธเจ้�พระน�มว่�อโนมทัสสีเสด็จม�สู่อ�ศรม
ของพวกเร�, พวกเร�พ�กันทำ�สักก�ระแก่พระพุทธเจ้�พระองค์น้ันต�มกำ�ลังของตน,  
พระศ�สด�ทรงแสดงธรรมแก่พวกเร�ทั้งหมด, เวล�จบพระเทศน� พวกด�บสที่เหลือ
เว้นเร� บรรลุพระอรหัต แล้วพ�กันบวช, เร�เห็นพระนิสภเถระผู้เป็นพระอัครส�วก
ของพระศ�สด� จึงปร�รถน�ตำ�แหน่งพระอัครส�วกในพระศ�สน�ของพระพุทธเจ้�
พระน�มว่�โคดมผู้จะเสด็จอุบัติข้ึนในอน�คตก�ล, ถึงท่�นก็จงปร�รถน�ตำ�แหน่ง
ส�วกรูปที่ ๒ ในพระศ�สน�ของพระพุทธเจ้�พระองค์น้ันเถิด”

 สรทต�ปโส สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “สมฺม อ�ลปนะ  อ�ม  
สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวำ สัจจว�จกลิงคัตถะ,  อโนมทสฺสี สัญญ�วิเสสนะของ พุทฺโธๆ สุทธ- 
กัตต�ใน อ�คโตๆ กิตบทกัตตุว�จก  อมฺห�กำ ส�มีสัมพันธะใน อสฺสมำๆ สัมป�ปุณีย-
กัมมะใน อ�คโต,  มยำ สุทธกัตต�ใน กริมฺห�ๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตสฺส วิเสสนะ
ของ พุทฺธสฺสๆ สัมปท�นใน กริมฺห�  อตฺตโน ส�มีสัมพันธะใน พเลนๆ ตติย�วิเสสนะ
ใน กริมฺห�  สกฺก�รำ อวุตตกัมมะใน กริมฺห�,  สตฺถ� สุทธกัตต�ใน เทเสสิๆ อ�ขย�ต-
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บทกัตตุว�จก  สพฺเพสำ วิเสสนะของ อมฺห�กำๆ สัมปท�นใน เทเสสิ  ธมฺมำ อวุตตกัมมะ
ใน เทเสสิ,  เทสน�ปริโยส�เน ก�ลสัตตมีใน ปพฺพชึสุ  เสส� วิเสสนะของ ต�ปส�ๆ  
สุทธกัตต�ใน ปพฺพชึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  �เปตฺว� วิเสสนะของ ต�ปส�  มำ  
อวุตตกัมมะใน �เปตฺว�  อรหตฺตำ สัมป�ปุณียกัมมะใน ปตฺต�ๆ วิเสสนะของ ต�ปส�,  
อหำ สุทธกัตต�ใน ปตฺเถสึๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สตฺถุ ส�มีสัมพันธะใน อคฺคส�วกำๆ 
วิเสสนะของ นิสภตฺเถรำๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปตฺเถสึ  อน�คเต 
ก�ลสัตตมีใน อุปฺปชฺชนกสฺสๆ วิเสสนะของ โคตมพุทฺธสฺส  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะ
เข้�กับ โคตมพุทฺธสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน ส�สเนๆ วิสย�ธ�ระใน ปตฺเถสึ  อคฺคส�วกฏฺ-
��นำ อวุตตกัมมะใน ปตฺเถสึ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ ตฺวำๆ สุทธกัตต�ใน ปตฺเถหิๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตสฺส วิเสสนะของ พุทฺธสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน ส�สเนๆ  
วิสย�ธ�ระใน ปตฺเถหิ  ทุติยส�วกฏฺ��นำ อวุตตกัมมะใน ปตฺเถหิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน 
อ�ห ฯ     

 ...............................................................................................................................
๒๕๖. “มยฺหำ  พุทฺเธหิ  สทฺธึ  ปริจโย  นตฺถิ  ภนฺเตติ ฯ  

 (สิริวฑฺโฒ)  “มยฺหำ  พุทฺเธหิ  สทฺธึ  ปริจโย  นตฺถิ  ภนฺเตติ  (อ�ห) ฯ

 (สิริวฑฺโฒ) อ.สิริวัฑฒ์  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่ท่�นผู้เจริญ  ปริจโย 
อ.คว�มคุ้นเคย  สทฺธึ กับ  พุทฺเธหิ ด้วยพระพุทธเจ้� ท.  มยฺห ํของกระผม  นตฺถิ” 
ย่อมไม่มี”  อิติ ดังน้ี ฯ

 สิริวัฑฒ์กล่�วว่� “ข้�แต่ท่�นผู้เจริญ กระผมไม่มีคว�มคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้�ทั้งหล�ย”

 สิริวฑฺโฒ สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภนฺเต อ�ลปนะ  ปริจโย  
สุทธกัตต�ใน นตฺถิๆ กิริย�บทกัตตุว�จก  มยฺหำ ส�มีสัมพันธะใน ปริจโย  พุทฺเธหิ 
สหัตถตติย�เข้�กับ สทฺธึๆ กิริย�สมว�ยะใน ปริจโย”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๕๗. “พุทฺเธหิ  สทฺธึ  กถนำ  มยฺหำ  ภ�โร  โหตุ,  ตฺวำ  มหนฺตำ  อภิสกฺก�รำ  สชฺเชหีติ ฯ  

 (สรโท)  “พุทฺเธหิ  สทฺธึ  กถนำ  มยฺหำ  ภ�โร  โหตุ,  ตฺวำ  มหนฺตำ  อภิสกฺก�รำ  สชฺเชหีติ  (อ�ห) ฯ

 (สรโท) อ.ด�บสช่ือว่�สรทะ  (อาห) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  “กถนํ อ.ก�รกร�บทูล  สทฺธึ 
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กับ  พุทฺเธหิ ด้วยพระพุทธเจ้� ท.  ภาโร เป็นภ�ระ  มยฺห ํ ของเร�  โหตุ จงเป็น,  
ตฺว ํอ.ท่�น  สชฺเชห ิจงจัดแจง  อภิสกฺการํ ซ่ึงสักก�ระอันย่ิง  มหนฺต ํอันใหญ่”  อิติ  
ดังน้ี ฯ

 สรทด�บสกล่�วว่� “ก�รกร�บทูลกับพระพุทธเจ้�ทั้งหล�ยจงเป็นภ�ระของเร�, ท่�น
จงตระเตรียมสักก�ระให้ย่ิงใหญ่เถิด” ดังน้ี

 สรโท สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “กถนำ สุทธกัตต�ใน โหตุๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  พุทฺเธหิ สหัตถตติย�เข้�กับ สทฺธึๆ กิริย�สมว�ยะใน กถนำ  มยฺหำ  
ส�มีสัมพันธะใน ภ�โรๆ วิกติกัตต�ใน โหตุ,  ตฺวำ สุทธกัตต�ใน สชฺเชหิๆ อ�ขย�ต- 
บทกัตตุว�จก  มหนฺตำ วิเสสนะของ อภิสกฺก�รำๆ อวุตตกัมมะใน สชฺเชหิ”  อิติศัพท์  
อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๕๘. สิริวฑฺโฒ  ตสฺส  วจนำ  สุตฺว�  อตฺตโน  นิเวสนทฺว�เร  ร�ชม�เนน  อฏฺ�กรีสมตฺตำ  ��นำ  

สมตลำ  ก�เรตฺว�  ว�ลิกำ  โอกิริตฺว�  ล�ชป�ฺจม�นิ ปุปฺผ�นิ  วิกฺกิริตฺว�  นีลุปฺปลจฺฉทนำ  
มณฺฑปํ  ก�ร�เปตฺว�  พุทฺธ�สนำ  ป�ฺ��เปตฺว�  เสสภิกขูนำปิ  อ�สน�นิ  ปฏิย�เทตฺว�   
มหนฺตำ  สกฺก�รสมฺม�นำ  สชฺเชตฺว�  พุทฺธ�นำ  นิมนฺตนตฺถ�ย  สรทต�ปสสฺส  ส�ฺ�ำ   
อท�สิ ฯ

 สิริวฑฺโฒ  ตสฺส  (สรทต�ปสสฺส)  วจนำ  สุตฺว�  (ปุคฺคลำ)  อตฺตโน  นิเวสนทฺว�เร  ร�ชม�เนน   
อฏฺ�กรีสมตฺตำ  ��นำ  สมตลำ  ก�เรตฺว�  ว�ลิกำ  โอกิริตฺว�  ล�ชป�ฺจม�นิ ปุปฺผ�นิ  วิกฺกิริตฺว�  
(ปุคฺคลำ)  นีลุปฺปลจฺฉทนำ  มณฺฑปํ  ก�ร�เปตฺว�  พุทฺธ�สนำ  ป�ฺ��เปตฺว�  เสสภิกขูนำปิ  อ�สน�นิ  
ปฏิย�เทตฺว�  มหนฺตำ  สกฺก�รสมฺม�นำ  สชฺเชตฺว�  พุทฺธ�นำ  นิมนฺตนตฺถ�ย  สรทต�ปสสฺส  ส�ฺ�ำ  
อท�สิ ฯ  

 สิริวฑฺโฒ อ.สิริวัฑฒ์  สุตฺวา ฟังแล้ว  วจนํ ซ่ึงคำ�  ตสฺส  (สรทตาปสสฺส) ของด�บสช่ือ
ว่�สรทะน้ัน  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  กาเรตฺวา ให้กระทำ�แล้ว  านํ ซ่ึงที่  อฏฺกรีสมตฺตํ 
อันมีกรีสแปดเป็นประม�ณ  ราชมาเนน โดยเคร่ืองวัดของพระร�ช�  นิเวสนทฺวาเร 
ใกล้ประตูแห่งที่เป็นที่อยู่  อตฺตโน ของตน  สมตลํ ให้เป็นที่มีพ้ืนอันเสมอ  โอกิริตฺวา 
เกล่ียลงแล้ว  วาลิกํ ซ่ึงทร�ย  วิกฺกิริตฺวา โปรยแล้ว  ปุปฺผานิ ซ่ึงดอกไม้ ท.  ลาช-
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ปญฺจมานิ อันมีข้�วตอกเป็นที่ห้�  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  การาเปตฺวา ให้กระทำ�แล้ว  
มณฺฑป ํ ซ่ึงปะรำ�  นีลุปฺปลจฺฉทนํ อันมีดอกอุบลเขียวเป็นเคร่ืองมุง  ปญฺญาเปตฺวา  
ปูล�ดแล้ว  พุทฺธาสนํ ซ่ึงอ�สนะเพ่ือพระพุทธเจ้�  ปฏิยาเทตฺวา ตระเตรียมแล้ว   
อาสนานิ ซ่ึงอ�สนะ ท.  เสสภิกฺขูนํปิ แม้แก่ภิกษุผู้เหลือ ท.  สชฺเชตฺวา จัดแจงแล้ว  
สกฺการสมฺมานํ ซ่ึงสักก�ระและสัมม�นะ  มหนฺต ํอันใหญ่  อทาสิ ได้ให้แล้ว  สญฺญํ 
ซ่ึงสัญญ�ณ  สรทตาปสสฺส แก่ด�บสช่ือว่�สรทะ  นิมนฺตนตฺถาย เพ่ือประโยชน์แก่
ก�รนิมนต์  พุทฺธานํ ซ่ึงพระพุทธเจ้� ท. ฯ

 สิริวัฑฒ์ฟังคำ�ของสรทด�บสน้ัน แล้วใช้คนให้ปรับพ้ืนที่ประม�ณ ๘ กรีสต�มเคร่ือง
วัดหลวง ใกล้ประตูที่อยู่อ�ศัยของตนให้มีพ้ืนเสมอกัน เกล่ียทร�ย โปรยดอกไม้ทั้ง
หล�ยมีข้�วดอกเป็นที่ห้� ให้คนช่วยทำ�ปะรำ�มุงด้วยดอกอุบลเขียว ปูล�ดอ�สนะเพ่ือ
พระพุทธเจ้� ตระเตรียมอ�สนะทั้งหล�ย แม้เพ่ือภิกษุที่เหลือทั้งหล�ย จัดแจงสักก�ระ 
และสัมม�นะอันใหญ่ แล้วได้ให้สัญญ�ณแก่สรทด�บส เพ่ือประโยชน์แก่ก�รนิมนต์
พระพุทธเจ้�ทั้งหล�ย

    สิริวฑฺโฒ สุทธกัตต�ใน อท�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตสฺส วิเสสนะของ สรท-
ต�ปสสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน วจนำๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิิริย�ใน  
ก�เรตฺว�  ปุคฺคลำ ก�ริตกัมมะใน ก�เรตฺว�  อตฺตโน ส�มีสัมพันธะใน นิเวสนทฺว�เรๆ 
สมีป�ธ�ระใน ก�เรตฺว�  ร�ชม�เนน ตติย�วิเสสนะใน ก�เรตฺว�  อฏฺ�กรีสมตฺตำ  
วิเสสนะของ    ��นำๆ อวุตตกัมมะใน ก�เรตฺว�  สมตลำ วิกติกัมมะใน ก�เรตฺว�ๆ  
ปุพพก�ลกิริย�ใน โอกิริตฺว�  ว�ลิกำ อวุตตกัมมะใน โอกิิริตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
วิกฺกิริตฺว�  ล�ชป�ฺจม�นิ วิเสสนะของ ปุปฺผ�นิๆ อวุตตกัมมะใน วิกฺกิริตฺว�ๆ ปุพพ-
ก�ลกิริย�ใน ก�ร�เปตฺว�  ปุคฺคลำ ก�ริตกัมมะใน ก�ร�เปตฺว�  นีลุปฺปลจฺฉทนำ วิเสสนะ 
ของ มณฺฑปํๆ อวุตตกัมมะใน ก�ร�เปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ป�ฺ��เปตฺว�   
พุทฺธ�สนำ อวุตตกัมมะใน ป�ฺ��เปตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปฏิย�เทตฺว�  อปิศัพท์  
อเปกขัตถะเข้�กับ เสสภิกฺขูนำๆ สัมปท�นใน ปฏิย�เทตฺว�  อ�สน�นิ อวุตตกัมมะใน 
ปฏิย�เทตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน สชฺเชตฺว�  มหนฺตำ วิเสสนะของ สกฺก�รสมฺม�นำๆ 
อวุตตกัมมะใน สชฺเชตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อท�สิ  พุทฺธ�นำ ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน  
นิมนฺตนตฺถ�ยๆ สัมปท�นใน อท�สิ  สรทต�ปสสฺส สัมปท�นใน อท�สิ  ส�ฺ�ำ อวุตต-
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กัมมะใน อท�สิ ฯ  
 ...............................................................................................................................
๒๕๙. ต�ปโส  พุทฺธปฺปมุขำ  ภิกฺขุสงฺฆำ  คเหตฺว�  ตสฺส  นิเวสนำ  อคม�สิ ฯ  

 ต�ปโส  พุทฺธปฺปมุขำ  ภิกฺขุสงฺฆำ  คเหตฺว�  ตสฺส  (สิริวฑฺฒสฺส)  นิเวสนำ  อคม�สิ ฯ

 ตาปโส อ.ด�บส  คเหตฺวา พ�เอ�แล้ว  ภิกฺขุสงฺฆํ ซ่ึงหมู่แห่งภิกษุ  พุทฺธปฺปมุขํ มี
พระพุทธเจ้�เป็นประมุข  อคมาสิ ได้ไปแล้ว  นิเวสนํ สู่ที่เป็นที่อยู่  ตสฺส  (สิริวฑฺฒสฺส) 
ของสิริวัฑฒ์น้ัน ฯ

 ด�บสพ�เอ�ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้�เป็นประมุข ได้ไปยังที่อยู่ของสิริวัฑฒ์น้ัน

 ต�ปโส สุทธกัตต�ใน อคม�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  พุทฺธปฺปมุขำ วิเสสนะของ  
ภิกฺขุสงฺฆำๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺว�ๆ สม�นก�ลกิริย�ใน อคม�สิ  ตสฺส วิเสสนะของ  
สิริวฑฺฒสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน นิเวสนำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน อคม�สิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๖๐. สิริวฑฺโฒปิ  ปจฺจุคฺคมนำ  กตฺว�  ตถ�คตสฺส  หตฺถโต  ปตฺตำ  คเหตฺว�  มณฺฑปํ   

ปเวเสตฺว�  ป�ฺ�ตฺส�สเน  นิสินฺนสฺส  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทกฺขิโณทกำ   
ทตฺว�  ปณีตโภชเนน  ปริวิสิตฺว�  ภตฺตกิจฺจปริโยส�เน  พุทฺธปฺปมุขำ  ภิกฺขุสงฺฆำ   
มห�รเหหิ  วตฺเถหิ  อจฺฉ�เทตฺว�  “ภนฺเต  น�ยำ  อ�รมฺโภ  อปฺปมตฺตกฏฺ��นตฺถ�ย,   
อิมิน� ว  นิย�เมน  สตฺต�หำ  อนุกมฺปํ  กโรถ�ติ  อ�ห ฯ  

 สิริวฑฺโฒปิ  ปจฺจุคฺคมนำ  กตฺว�  ตถ�คตสฺส  หตฺถโต  ปตฺตำ  คเหตฺว�  (ตถ�คตำ)  มณฺฑปํ   
ปเวเสตฺว�  ป�ฺ�ตฺส�สเน  นิสินฺนสฺส  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทกฺขิโณทกำ  ทตฺว�   
ปณีตโภชเนน  ปริวิสิตฺว�  ภตฺตกิจฺจปริโยส�เน  พุทฺธปฺปมุขำ  ภิกฺขุสงฺฆำ  มห�รเหหิ  วตฺเถหิ   
อจฺฉ�เทตฺว�  “ภนฺเต  น  อยำ  อ�รมฺโภ  อปฺปมตฺตกฏฺ��นตฺถ�ย  (สำวตฺตติ),  (ตุมฺเห)  อิมิน� ว   
นิย�เมน  สตฺต�หำ  อนุกมฺปํ  กโรถ�ติ  อ�ห ฯ

 สิริวฑฺโฒปิ แม้ อ.กุฎุมพีช่ือว่�สิริวัฑฒ์  กตฺวา กระทำ�แล้ว   ปจฺจุคฺคมนํ ซ่ึงก�ร
ต้อนรับ  คเหตฺวา รับแล้ว  ปตฺต ํซ่ึงบ�ตร  หตฺถโต จ�กพระหัตถ์  ตถาคตสฺส ของ
พระตถ�คต  (ตถาคตํ) ยังพระตถ�คต  ปเวเสตฺวา ให้เสด็จเข้�ไปแล้ว  มณฺฑป ํสู่
ปะรำ�  ทตฺวา ถว�ยแล้ว  ทกฺขิโณทกํ ซ่ึงนำ้�เพ่ือทักษิณ�  ภิกฺขุสงฺฆสฺส แก่หมู่แห่ง
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ภิกษุ  พุทฺธปฺปมุขสฺส มีพระพุทธเจ้�เป็นประมุข  นิสินฺนสฺส ผู้น่ังแล้ว  ปญฺญตฺตาสเน  
บนอ�สนะอันบุคคลปูล�ดแล้ว  ปริวิสิตฺวา อังค�สแล้ว  ปณีตโภชเนน ด้วยโภชนะ
อันประณีต  ภิกฺขุสงฺฆํ ยังหมู่แห่งภิกษุ  พุทฺธปฺปมุขํ มีพระพุทธเจ้�เป็นประมุข   
อจฺฉาเทตฺวา ให้นุ่งห่มแล้ว  วตฺเถหิ ด้วยผ้� ท.  มหารเหหิ อันควรแก่ค่�ม�ก   
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน ในก�ลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งกิจด้วยภัตร  อาห กร�บทูลแล้ว  
อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ  อยํ  อารมฺโภ อ.ก�รปร�รภน้ี  (สํวตฺตติ) ย่อม
เป็นไปพร้อม  อปฺปมตฺตกฏฺานตฺถาย เพ่ือประโยชน์แก่ตำ�แหน่งอันมีประม�ณน้อย  
น ห�มิได้,  (ตุมฺเห) อ.พระองค์  กโรถ ขอจงทรงกระทำ�  อนุกมฺปํ ซ่ึงก�รอนุเคร�ะห์   
สตฺตาห ํตลอดวันเจ็ด  อิมินาว  นิยาเมน โดยทำ�นองน้ีเทียว”  อิติ ดังน้ี ฯ

 แม้สิริวัฑฒ์ทำ�ก�รต้อนรับ รับบ�ตรจ�กพระหัตถ์ของพระตถ�คต ทูลนิมนต์ให้เสด็จ
เข้�ไปสู่ปะรำ� ถว�ยนำ้�เพ่ือทักษิณ�แก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้�เป็นประมุขผู้น่ังบน
อ�สนะที่เข�ปูล�ดไว้ อังค�สด้วยโภชนะอันประณีต ในเวล�เสร็จภัตกิจ นิมนต์ภิกษุ
สงฆ์มีพระพุทธเจ้�เป็นประมุขให้นุ่งห่มด้วยผ้�ที่ควรแก่ค่�ม�ก แล้วกร�บทูลว่� “ข้�
แต่พระองค์ผู้เจริญ ก�รปร�รภน้ี ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ตำ�แหน่งมีประม�ณน้อย
ห�มิได้, ขอพระองค์จงทรงทำ�ก�รอนุเคร�ะห์ตลอด ๗ วัน โดยทำ�นองน้ีน่ันแหละ”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ สิริวฑฺโฒๆ สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
ปจฺจุคฺคมนำ อวุตตกัมมะใน กตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คเหตฺว�  ตถ�คตสฺส ส�มี- 
สัมพันธะใน หตฺถโตๆ อป�ท�นใน คเหตฺว�  ปตฺตำ อวุตตกัมมะใน คเหตฺว�ๆ ปุพพ-
ก�ลกิริย�ใน ปเวเสตฺว�  ตถ�คตำ ก�ริตกัมมะใน ปเวเสตฺว�  มณฺฑปํ สัมป�ปุณียกัมมะ
ใน ปเวเสตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ทตฺว�  ป�ฺ�ตฺต�สเน อุปสิเลสิก�ธ�ระใน นิสินฺนสฺสๆ 
ก็ดี  พุทฺธปฺปมุขสฺส ก็ดี วิเสสนะของ ภิกฺขุสงฺฆสฺสๆ สัมปท�นใน ทตฺว�  ทกฺขิโณทกำ  
อวุตตกัมมะใน ทตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปริวิสิตฺว�  ปณีตโภชเนน กรณะใน  
ปริวิสิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อจฺฉ�เทตฺว�  ภตฺตกิจฺจปริโยส�เน ก�ลสัตตมีใน  
อจฺฉ�เทตฺว�  พุทฺธปฺปมุขำ วิเสสนะของ ภิกฺขุสงฺฆำๆ ก�ริตกัมมะใน อจฺฉ�เทตฺว�   
มห�รเหหิ วิเสสนะของ วตฺเถหิๆ กรณะใน อจฺฉ�เทตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�ห   
“ภนฺเต อ�ลปนะ  อยำ วิเสสนะของ อ�รมฺโภๆ สุทธกัตต�ใน สำวตฺตติๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  อปฺปมตฺตกฏฺ��นตฺถ�ย สัมปท�นใน สำวตฺตติ,   
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ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน กโรถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ  
อิมิน�ๆ วิเสสนะของ นิย�เมนๆ ตติย�วิเสสนะใน กโรถ  สตฺต�หำ อัจจันตสังโยคะใน  
กโรถ  อนุกมฺปํ อวุตตกัมมะใน กโรถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ     

 ...............................................................................................................................
๒๖๑. สตฺถ�  อธิว�เสสิ ฯ  

 สตฺถ�  (นิมนฺตนำ)  อธิว�เสสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศ�สด�  (นิมนฺตนํ) ยังคำ�นิมนต์  อธิวาเสสิ ทรงให้อยู่ทับแล้ว ฯ

 พระศ�สด�ทรงรับคำ�นิมนต์แล้ว

 สตฺถ� เหตุกัตต�ใน อธิว�เสสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นิมนฺตนำ ก�ริตกัมมะใน  
อธิว�เสสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๖๒. โส  เตเนว  นิย�เมน  สตฺต�หำ  มห�ท�นำ  ปวตฺเตตฺว�  ภควนฺตำ  วนฺทิตฺว�  อ�ฺชลึ  

ปคฺคยฺห  �ิโต  อ�ห  “ภนฺเต  มม  สห�โย  สรทต�ปโส  ‘ยสฺส  สตฺถุ  อคฺคส�วโก  
ภเวยฺยนฺติ  ปตฺเถสิ,  อหำ  ตสฺเสว  ทุติยส�วโก  ภเวยฺยนฺติ ฯ

 โส  (สิริวฑฺโฒ)  เตน  เอว  นิย�เมน  สตฺต�หำ  มห�ท�นำ  ปวตฺเตตฺว�  ภควนฺตำ  วนฺทิตฺว�   
อ�ฺชลึ  ปคฺคยฺห  �ิโต  อ�ห  “ภนฺเต  มม  สห�โย  สรทต�ปโส  ‘(อหำ)  ยสฺส  สตฺถุ  อคฺคส�วโก   
ภเวยฺยนฺติ  ปตฺเถสิ,  อหำ  ตสฺส  เอว  (สตฺถุ)  ทุติยส�วโก  ภเวยฺยนฺติ ฯ

 โส  (สิริวฑฺโฒ) อ.กุฎุมพีช่ือว่�สิริวัฑฒ์น้ัน  มหาทานํ ยังท�นใหญ่  ปวตฺเตตฺวา ให้
เป็นไปทั่วแล้ว  สตฺตาห ํตลอดวันเจ็ด  เตน  เอว  นิยาเมน โดยทำ�นองน้ันน่ันเทียว  
วนฺทิตฺวา ถว�ยบังคมแล้ว  ภควนฺตํ ซ่ึงพระผู้มีพระภ�ค  ปคฺคยฺห  ิโต ยืนประคอง
แล้ว  อญฺชลึ ซ่ึงอัญชลี  อาห กร�บทูลแล้ว  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ  
สรทตาปโส อ.ด�บสช่ือว่�สรทะ  สหาโย ผู้เป็นสห�ย  มม ของข้�พระองค์  ปตฺเถสิ 
ปร�รถน�แล้ว  อิติ ว่�  ‘(อหํ) อ.เร�  อคฺคสาวโก เป็นอัครส�วก  ยสฺส  สตฺถุ ของพระ
ศ�สด�พระองค์ใด  ภเวยฺย ํพึงเป็น’  อิติ ดังน้ี,  อหํ อ.ข้�พระองค์  ทุติยสาวโก เป็น
ส�วกที่สอง  ตสฺส  เอว  (สตฺถุ) ของพระศ�สด�พระองค์น้ันน่ันเทียว  ภเวยฺย ํพึงเป็น”  
อิติ ดังน้ี ฯ
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 สิริวัฑฒ์กุฎุมพีน้ัน ให้มห�ท�นเป็นไปตลอด ๗ วัน โดยทำ�นองน้ันน่ันแหละ ถว�ย
บังคมพระผู้มีพระภ�ค ยืนประคองอัญชลี กร�บทูลว่� “ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ สรท-
ด�บสผู้เป็นเพ่ือนของข้�พระองค์ปร�รถน�ว่� ‘เร�พึงเป็นอัครส�วกของพระศ�สด�
พระองค์ใด’ ดังน้ี, ข้�พระองค์พึงเป็นส�วกรูปที่สองของพระศ�สด�พระองค์น้ันน่ัน
แหละ” ดังน้ี 

 โส วิเสสนะของ สิริวฑฺโฒๆ สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวศัพท์  
อวธ�รณะเข้�กับ เตนๆ วิเสสนะของ นิย�เมนๆ ตติย�วิเสสนะใน ปวตฺเตตฺว�  สตฺต�หำ 
อัจจันตสังโยคะใน ปวตฺเตตฺว�  มห�ท�นำ ก�ริตกัมมะใน ปวตฺเตตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย� 
ใน วนฺทิตฺว�  ภควนฺตำ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปคฺคยฺห   
อ�ฺชลึ อวุตตกัมมะใน ปคฺคยฺหๆ สม�นก�ลกิริย�ใน �ิโตๆ วิเสสนะของ สิริวฑฺโฒ  
“ภนฺเต อ�ลปนะ  สห�โย วิเสสนะของ สรทต�ปโสๆ สุทธกัตต�ใน ปตฺเถสิๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  มม ส�มีสัมพันธะใน สห�โย  ‘อหำ สุทธกัตต�ใน ภเวยฺยำๆ อ�ขย�ต-
บทกัตตุว�จก  ยสฺส วิเสสนะของ สตฺถุๆ ส�มีสัมพันธะใน อคฺคส�วโกๆ วิกติกัตต�
ใน ภเวยฺยำ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน ปตฺเถสิ,  อหำ สุทธกัตต�ใน ภเวยฺยำๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ตสฺสๆ วิเสสนะของ สตฺถุๆ ส�มีสัมพันธะใน 
ทุติยส�วโกๆ วิกติกัตต�ใน ภเวยฺยำ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๖๓.   สตฺถ�  อน�คตำ  โอโลเกตฺว�  ตสฺส  ปตฺถน�ย  สมิชฺฌนภ�วำ  ทิสฺว�  พฺย�ก�สิ   

“ตฺวำปิ  อิโต  กปฺปสตสหสฺส�ธิกำ  อสงฺเขยฺยำ  อติกฺกมิตฺว�  โคตมพุทฺธสฺส  ทุติยส�วโก  
ภวิสฺสสีติ ฯ  

 สตฺถ�  อน�คตำ  โอโลเกตฺว�  ตสฺส  (สิริวฑฺฒสฺส)  ปตฺถน�ย  สมิชฺฌนภ�วำ  ทิสฺว�  พฺย�ก�สิ   
“ตฺวำปิ  อิโต  (กปฺปโต)  กปฺปสตสหสฺส�ธิกำ  อสงฺเขยฺยำ  อติกฺกมิตฺว�  โคตมพุทฺธสฺส  ทุติยส�วโก  
ภวิสฺสสีติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศ�สด�  โอโลเกตฺวา ทรงตรวจดูแล้ว  อนาคตํ ซ่ึงก�ลอันไม่ม�แล้ว  
ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  สมิชฺฌนภาวํ ซ่ึงคว�มเป็นคืออันสำ�เร็จ  ปตฺถนาย แห่งคว�ม
ปร�รถน�  ตสฺส  (สิริวฑฺฒสฺส) ของกุฎุมพีช่ือว่�สิริวัฑฒ์น้ัน  พฺยากาสิ ทรงพย�กรณ์
แล้ว  อิติ ว่�  “ตฺวํป ิแม้ อ.เธอ  อติกฺกมิตฺวา ก้�วล่วงแล้ว  อสงฺเขยฺยํ ซ่ึงอสงไขย  
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กปฺปสตสหสฺสาธิกํ อันย่ิงด้วยแสนแห่งกัป  อิโต  (กปฺปโต) จ�กกัปน้ี  ทุติย- 
สาวโก เป็นส�วกที่สอง  โคตมพุทฺธสฺส ของพระพุทธเจ้�พระน�มว่�โคดม  ภวิสฺสส ิ
จักเป็น”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระศ�สด�ทรงตรวจดูอน�คตก�ล ทรงเห็นว่�คว�มปร�รถน�ของสิริวัฑฒ์กุฎุมพีจะ
สำ�เร็จ จึงทรงพย�กรณ์ว่� “แม้เธอ เม่ือผ่�นอสงไขยกับอีกแสนกัป แต่กัปน้ี จักเป็น
ส�วกรูปที่ ๒ ของพระพุทธเจ้�พระน�มว่�โคดม” ดังน้ี 

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน พฺย�ก�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อน�คตำ อวุตตกัมมะใน  
โอโลเกตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ทิสฺว�  ตสฺส วิเสสนะของ สิริวฑฺฒสฺสๆ ส�มีสัมพันธะ
ใน ปตฺถน�ยๆ ส�มีสัมพันธะใน สมิชฺฌนภ�วำๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�
ใน พฺย�ก�สิ  “อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ ตฺวำๆ สุทธกัตต�ใน ภวิสฺสสิๆ อ�ขย�ตบท- 
กัตตุว�จก  อิโต วิเสสนะของ กปฺปโตๆ อป�ท�นใน กปฺปสตสหสฺส�ธิกำๆ วิเสสนะ 
ของ อสงฺเขยฺยำๆ อวุตตกัมมะใน อติกฺกมิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ภวิสฺสสิ   
โคตมพุทฺธสฺส ส�มีสัมพันธะใน ทุติยส�วโกๆ วิกติกัตต�ใน ภวิสฺสสิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระ
ใน พฺย�ก�สิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๖๔. พุทฺธ�นำ  พฺย�กรณำ  สุตฺว�  สิริวฑฺโฒ  หฏฺ�ปหฏฺโ�  อโหสิ ฯ 

  สิริวฑฺโฒ อ.กุฎุมพีช่ือว่�สิริวัฑฒ์  สุตฺวา ฟังแล้ว  พฺยากรณํ ซ่ึงคำ�พย�กรณ์  พุทฺธานํ 
ของพระพุทธเจ้� ท.  หฏฺปหฏฺโ เป็นผู้ทั้งร่�เริงแล้วทั้งร่�เริงทั่วแล้ว  อโหสิ ได้เป็น
แล้ว ฯ

 สิริวัฑฒ์กุฎุมพีฟังคำ�พย�กรณ์ของพระพุทธเจ้� ได้เป็นผู้ทั้งร่�เริงแล้วทั้งร่�เริงแล้ว

 สิริวฑฺโฒ สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  พุทฺธ�นำ ส�มีสัมพันธะใน  
พฺย�กรณำๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน หฏฺ�ปหฏฺโ�ๆ วิกติกัตต�ใน 
อโหสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๖๕. สตฺถ�ปิ  ภตฺต�นุโมทนำ  กตฺว�  สปริว�โร  วิห�รเมว  คโต ฯ  

 สตฺถาปิ แม้ อ.พระศ�สด�  กตฺวา ทรงกระทำ�  ภตฺตานุโมทนํ ซ่ึงก�รอนุโมทน�ซ่ึง
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ภัตร  สปริวาโร ผู้เป็นไปกับด้วยบริว�ร  คโต เสด็จไปแล้ว  วิหารํ  เอว สู่วิห�รน่ัน
เทียว ฯ

 แม้พระศ�สด�ทรงทำ�ก�รอนุโมทน�ภัตร พร้อมกับบริว�ร เสด็จไปยังวิห�รน่ันแหละ

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้�กับ สตฺถ�ๆ สุทธกัตต�ใน คโตๆ กิตบทกัตตุว�จก  ภตฺต�- 
นุโมทนำ อวุตตกัมมะใน กตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คโต  สปริว�โร วิเสสนะของ สตฺถ�  
เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ วิห�รำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน คโต ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๖๖. อยำ  ภิกฺขเว  มม  ปุตฺเตหิ  ตท�  ปตฺถิตปตฺถน�,  เต  ยถ�ปตฺถิตเมว  ลภึสุ,  น�หำ  มุขำ  

โอโลเกตฺว�  เทมีติ ฯ  

 อยำ  (ปตฺถน�)  ภิกฺขเว  มม  ปุตฺเตหิ  ตท�  ปตฺถิตปตฺถน�  (โหติ),  เต  (มม  ปุตฺต�)  ยถ�ปตฺถิต-
เมว  ลภึสุ,  น  อหำ  มุขำ  โอโลเกตฺว�  เทมีติ  (อ�ห) ฯ (อ�ห แปลปิดข้อ ๑๙๑)

 ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อยํ  (ปตฺถนา) อ.คว�มปร�รถน�น้ี  มม  ปุตฺเตหิ  ตทา  
ปตฺถิตปตฺถนา เป็นคว�มปร�รถน� อันบุตร ท. ของเร� ปร�รถน�แล้ว ในก�ลน้ัน   
(โหติ) ย่อมเป็น,  เต  (มม  ปุตฺตา) อ.บุตร ท. ของเร� เหล่�น้ัน  ลภึสุ ได้แล้ว   
ยถาปตฺถิตํ  เอว ต�มคว�มปร�รถน�น่ันเทียว,  อหํ อ.เร�  โอโลเกตฺวา แลดูแล้ว  
มุขํ ซ่ึงหน้�  เทมิ ย่อมให้  น ห�มิได้”  อิติ ดังน้ี ฯ

 ภิกษุทั้งหล�ย น้ี เป็นคว�มปร�รถน�ที่พวกบุตรของเร�ปร�รถน�ไว้แล้วในก�ลน้ัน, 
พวกบุตรของเร�เหล่�น้ัน ได้ต�มคว�มปร�รถน�น่ันแหละ, เร�แลดูหน้� แล้วย่อมให้ 
ห�มิได้”

 ภิกฺขเว อ�ลปนะ  อยำ วิเสสนะของ ปตฺถน�ๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  มม ส�มีสัมพันธะใน ปุตฺเตหิๆ อนภิหิตกัตต�ใน ปตฺถิต-  ตท� ก�ลสัตตมี
ใน ปตฺถิต-  ปตฺถิตปตฺถน� วิกติกัตต�ใน โหติ,  เต วิเสสนะของ ปุตฺต�ๆ สุทธกัตต�ใน 
ลภึสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มม ส�มีสัมพันธะใน ปุตฺต�  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ 
ยถ�ปตฺถิตำๆ กิริย�วิเสสนะใน ลภึสุ,  อหำ สุทธกัตต�ใน เทมิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  มุขำ อวุตตกัมมะใน โอโลเกตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน เทมิ”  อิติ-
ศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ
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๒๖๗. เอวำ  วุตฺเต,  เทฺว  อคฺคส�วก�  ภควนฺตำ  วนฺทิตฺว�  “ภนฺเต  มยำ  อค�ริยภูต�  สม�น�  
คิรคฺคสมชฺชำ  ทสฺสน�ย  คต�ติ  ย�ว  อสฺสชิตฺเถรสฺส  สนฺติก�  โสต�ปตฺติผลปฏิเวธ�   
สพฺพำ  ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุำ  กเถตฺว�  “เต  มยำ  ภนฺเต  ส�ฺชยสฺส  อ�จริยสฺส  สนฺติกำ   
คนฺตฺว�  ตำ  ตุมฺห�กำ  ป�ทมูลำ  อ�เนตุก�ม�,  ตสฺส  ลทฺธิย�  นิสฺส�รภ�วำ  กเถตฺว�   
อิธ�คมเน  อ�นิสำสำ  กถยิมฺห�,  โส  อิท�นิ  มยฺหำ  อนฺเตว�สิว�โส  น�ม  จ�ฏิย�  อุทก-
จลนภ�วุปฺปตฺติสทิโส,  น  สกฺขิสฺส�มิ  อนฺเตว�สิว�สำ  วสิตุนฺติ  วตฺว�,  ‘อ�จริย  อิท�นิ  
มห�ชโน  คนฺธม�ล�ทิหตฺโถ  คนฺตฺว�  สตฺถ�รำเยว  ปูเชสฺสติ,  ตุมฺเห  กถำ  ภวิสฺสถ�ติ  
วุตฺเต,  ‘กึ  ปน  อิมสฺมึ  โลเก  ปณฺฑิต�  พหู  อุท�หุ  ทนฺธ�ติ,  ‘ทนฺธ�ติ  กถิเต,  ‘เตนหิ  
ปณฺฑิต�  ปณฺฑิต�  สมณสฺส  โคตมสฺส  สนฺติกำ  คมิสฺสนฺติ,  ทนฺธ�  ทนฺธ�  มม  สนฺติกำ  
อ�คมิสฺสนฺติ,  คจฺฉถ  ตุมฺเหติ  วตฺว�  อ�คนฺตุำ  น  อิจฺฉิ  ภนฺเตติ ฯ

 เอวำ  (วจเน  สตฺถ�ร�)  วุตฺเต,  เทฺว  อคฺคส�วก�  ภควนฺตำ  วนฺทิตฺว�  “ภนฺเต  มยำ  อค�ริยภูต�  
สม�น�  คิรคฺคสมชฺชำ  ทสฺสน�ย  คต�  (อมฺห)”  อิติ  ย�ว  อสฺสชิตฺเถรสฺส  สนฺติก�  โสต�ปตฺติผล- 
ปฏิเวธ�  สพฺพำ  ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุำ  กเถตฺว�  “เต  มยำ  ภนฺเต  ส�ฺชยสฺส  อ�จริยสฺส  สนฺติกำ   
คนฺตฺว�  ตำ  (ส�ฺชยำ)  ตุมฺห�กำ  ป�ทมูลำ  อ�เนตุก�ม�  (หุตฺว�),  ตสฺส  (ส�ฺชยสฺส)  ลทฺธิย�   
นิสฺส�รภ�วำ  กเถตฺว�  อิธ  (��เน)  อ�คมเน  อ�นิสำสำ  กถยิมฺห�,  โส  (ส�ฺชโย)  ‘อิท�นิ  มยฺหำ   
อนฺเตว�สิว�โส  น�ม  จ�ฏิย�  อุทกจลนภ�วุปฺปตฺติสทิโส  (โหติ),  (อหำ)  น  สกฺขิสฺส�มิ   
อนฺเตว�สิว�สำ  วสิตุนฺติ  วตฺว�,  ‘อ�จริย  อิท�นิ  มห�ชโน  คนฺธม�ล�ทิหตฺโถ  คนฺตฺว�  สตฺถ�รำ  
เอว  ปูเชสฺสติ,  ตุมฺเห  กถำ  ภวิสฺสถ�ติ  (วจเน  อมฺเหหิ)  วุตฺเต,  ‘กึ  ปน  อิมสฺมึ  โลเก  ปณฺฑิต�   
พหู  (โหนฺติ)  อุท�หุ  ทนฺธ�  (พหู  โหนฺติ)’  อิติ  (วตฺว�),  ‘ทนฺธ�  (พหู  โหนฺติ)’  อิติ  (วจเน   
อมฺเหหิ)  กถิเต,  ‘เตนหิ  ปณฺฑิต�  ปณฺฑิต�  สมณสฺส  โคตมสฺส  สนฺติกำ  คมิสฺสนฺติ,  ทนฺธ�  ทนฺธ�  
มม  สนฺติกำ  อ�คมิสฺสนฺติ,  คจฺฉถ  ตุมฺเหติ  วตฺว�  อ�คนฺตุำ  น  อิจฺฉิ  ภนฺเตติ  (อ�หำสุ) ฯ

 (วจเน) คร้ันเม่ือพระดำ�รัส  เอวํ อย่�งน้ี  (สตฺถารา) อันพระศ�สด�  วุตฺเต ตรัสแล้ว,  
อคฺคสาวกา อ.อัครส�วก ท.  เทฺว สอง  วนฺทิตฺวา ถว�ยบังคมแล้ว  ภควนฺตํ ซ่ึงพระ
ผู้มีพระภ�ค  กเถตฺวา กร�บทูลแล้ว  ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถํุ ซ่ึงเร่ืองอันเกิดข้ึนเฉพ�ะแล้ว
สพฺพ ํทั้งปวง  ยาว เพียงใด  โสตาปตฺติผลปฏิเวธา แต่ก�รแทงตลอดซ่ึงโสด�ปัตติ
ผล  สนฺติกา จ�กสำ�นัก  อสฺสชิตฺเถรสฺส ของพระอัสสชิผู้เถระ  อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่
พระองค์ผู้เจริญ  มย ํอ.ข้�พระองค์ ท.  อคาริยภูตา เป็นผู้มีเรือนเป็นแล้ว  สมานา 
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เป็นอยู่  คตา เป็นผู้ไปแล้ว  ทสฺสนาย เพ่ืออันชม  คิรคฺคสมชฺชํ ซ่ึงมหรสพอันบุคคล
พึงฉลองบนยอดแห่งภูเข�  (อมฺห) ย่อมเป็น”  อิติ ดังน้ีเป็นต้น  (อาหํสุ) กร�บทูลแล้ว  
อิติ ว่�  “ภนฺเต ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ  เต  มย ํอ.ข้�พระองค์ ท. เหล่�น้ัน  คนฺตฺวา 
ไปแล้ว  สนฺติกํ สู่สำ�นัก  อาจริยสฺส ของอ�จ�รย์  สญฺชยสฺส ช่ือว่�สัญชัย  อาเนตุ-
กามา เป็นผู้ใคร่เพ่ืออันนำ�ม�  ตํ  (สญฺชยํ) ซ่ึงอ�จ�รย์ชื่อว่�สัญชัยน้ัน  ปาทมูลํ สู่ที่
ใกล้แห่งพระบ�ท  ตุมฺหากํ ของพระองค์  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  กเถตฺวา บอกแล้ว  ตสฺส  
(สญฺชยสฺส)  ลทฺธิยา  นิสฺสารภาวํ ซ่ึงคว�มที่แห่งลัทธิ ของอ�จ�รย์ช่ือว่�สัญชัยน้ัน 
เป็นลัทธิมีส�ระออกแล้ว  กถยิมฺหา บอกแล้ว  อานิสํสํ ซ่ึงอ�นิสงส์  อาคมเน ในก�ร
ม�  อิธ  (าเน) ในที่น้ี,  ภนฺเต ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ  โส  (สญฺชโย) อ.อ�จ�รย์ช่ือว่�
สัญชัยน้ัน  วตฺวา กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  ‘อนฺเตวาสิวาโส  นาม ช่ือ อ.ก�รอยู่โดยคว�ม
เป็นอันเตว�สิก  มยฺห ํของเร�  อิทานิ ในก�ลน้ี  อุทกจลนภาวุปฺปตฺติสทิโส เป็นเช่น
กับด้วยก�รเกิดข้ึนแห่งคว�มเป็นคืออันหว่ันไหวแห่งนำ้�  จาฏิยา ในตุ่ม  (โหติ) ย่อม
เป็น,  (อหํ) อ.เร�  น  สกฺขิสฺสามิ จักไม่อ�จ  วสิตุ ํเพ่ืออันอยู่  อนฺเตวาสิวาสํ อยู่โดย
คว�มเป็นอันเตว�สิก’  อิติ ดังน้ี,  (วจเน) คร้ันเม่ือคำ�  อิติ ว่�  ‘อาจริย ข้�แต่อ�จ�รย์   
อิทานิ ในก�ลน้ี  มหาชโน อ.มห�ชน  คนฺธมาลาทิหตฺโถ ผู้มีวัตถุมีของหอมและ
ระเบียบเป็นต้นในมือ  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ปูเชสฺสต ิ จักบูช�  สตฺถารํ  เอว ซ่ึงพระ
ศ�สด�น่ันเทียว,  (ตุมฺเห) อ.ท่�น  ภวิสฺสถ จักเป็น  กถํ อย่�งไร’  อิติ ดังน้ี  (อมฺเหหิ)  
อันข้�พระองค์ ท.  วุตฺเต กล่�วแล้ว,  (วตฺวา) กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  ‘ปน ก็  (ชนา) 
อ.ชน ท. ปณฺฑิตา ผู้ฉล�ด  พห ูเป็นผู้ม�ก  อิมสฺมึ  โลเก ในโลกน้ี  (โหนฺติ) ย่อมเป็น  
กึ หรือ  อุทาหุ หรือว่�  (ชนา) อ.ชน ท. ทนฺธา ผู้เขล�  (พหู) เป็นผู้ม�ก  (โหนฺติ)  
ย่อมเป็น’  อิติ ดังน้ี,  (วจเน) คร้ันเม่ือคำ�  อิติ ว่�  ‘(ชนา) อ.ชน ท. ทนฺธา ผู้
เขล�  (พหู) เป็นผู้ม�ก  (โหนฺติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังน้ี  (อมฺเหหิ) อันข้�พระองค์ ท.   
กถิเต บอกแล้ว,  วตฺวา กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  ‘เตนหิ ถ้�อย่�งน้ัน  (ชนา) อ.ชน ท.  
ปณฺฑิตา  ปณฺฑิตา ผู้ฉล�ดๆ  คมิสฺสนฺต ิจักไป  สนฺติกํ สู่สำ�นัก  สมณสฺส ของพระ
สมณะ  โคตมสฺส ผู้โคดม,  (ชนา) อ.ชน ท. ทนฺธา  ทนฺธา ผู้เขล�ๆ  อาคมิสฺสนฺติ  
จักม�  สนฺติกํ สู่สำ�นัก  มม ของเร�,  ตุมฺเห อ.เธอ ท.  คจฺฉถ จงไป’  อิติ ดังน้ี   
น  อิจฺฉิ ไม่ปร�รถน�แล้ว  อาคนฺตุํ เพ่ืออันม�”  อิติ ดังน้ี ฯ

 เม่ือพระศ�สด�ตรัสพระดำ�รัสอย่�งน้ี, อัครส�วกทั้งสองถว�ยบังคมพระผู้มีพระภ�ค 
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กร�บทลูเรือ่งในปัจจบุนัทัง้หมด จนถงึก�รบรรลโุสด�ปัตตผิลจ�กสำ�นกัของพระอัสสช-ิ 
เถระว่� “ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้�พระองค์เป็นผู้มีเรือน ได้ไปเพ่ือจะชมมหรสพ
บนยอดภูเข�” ดังน้ีเป็นต้น กร�บทูลว่� “ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้�พระองค์เหล่�
น้ันพ�กันไปยังสำ�นักอ�จ�รย์สัญชัย มีคว�มประสงค์จะนำ�อ�จ�รย์สัญชัยม�สู่บ�ทมูล
ของพระองค์ บอกว่�ลัทธิของอ�จ�รย์สัญชัยเป็นลัทธิที่ไม่มีส�ระ บอกอ�นิสงส์ในก�ร
ม�ในที่น้ี, ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ อ�จ�รย์สัญชัยน้ันกล่�วว่� ‘ธรรมด�ว่�ก�รอยู่โดย
คว�มเป็นอันเตว�สิกของเร�ในบัดน้ี เป็นเช่นกับก�รเกิดคว�มเป็นคืออันกระเพ่ือม
แห่งนำ้�ในตุ่ม, เร�ไม่ส�ม�รถเพ่ือจะอยู่โดยคว�มเป็นอันเตว�สิกได้’ ดังน้ี, เม่ือพวกข้�
พระองค์กล่�วว่� ‘ข้�แต่อ�จ�รย์ ในก�ลน้ี มห�ชนถือของหอมและระเบียบเป็นต้นใน
มือ จักไปบูช�พระศ�สด�เท่�น้ัน, ท่�นจักเป็นอย่�งไร’ ดังน้ี, ก็กล่�วว่� ‘ก็คนฉล�ดทั้ง
หล�ย เป็นผู้ม�กในโลกน้ีหรือว่�คนโง่ทั้งหล�ยเล่�’ ดังน้ี, เม่ือพวกข้�พระองค์กล่�วว่� 
‘พวกคนโง่เขล� เป็นผู้ม�ก’ ดังน้ี, ก็กล่�วว่� ‘ถ้�เช่นน้ัน พวกคนฉล�ดๆ จักไปสู่สำ�นัก
พระสมณโคดม, พวกคนโง่ๆ จักม�สู่สำ�นักของเร�, พวกเธอจงไปเถิด’ ดังน้ี แล้วก็ไม่
ปร�รถน�เพ่ือจะม�” ดังน้ี 

 เอวำ วิเสสนะของ วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริย�  สตฺถ�ร� อนภิหิตกัตต�ใน 
วุตฺเต,  เทฺว วิเสสนะของ อคฺคส�วก�ๆ สุทธกัตต�ใน อ�หำสุๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
ภควนฺตำ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน กเถตฺว�  “ภนฺเต อ�ลปนะ  มยำ 
สุทธกัตต�ใน อมฺหๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อค�ริยภูต� วิกติกัตต�ใน สม�น�ๆ 
อัพภันตรกิริย�ของ มยำ  คิรคฺคสมชฺชำ อวุตตกัมมะใน ทสฺสน�ยๆ สัมปท�นใน คต�ๆ  
วิกติกัตต�ใน อมฺห”  อิติศัพท์ อ�ทยัตถะใน สพฺพำ  ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุำ  ย�วศัพท์  
กิริย�วิเสสนะใน กเถตฺว�  อสฺสชิตฺเถรสฺส ส�มีสัมพันธะใน สนฺติก�ๆ อป�ท�นใน  
โสต�ปตฺติผลปฏิเวธ�ๆ อป�ท�นใน ย�ว  สพฺพำ วิเสสนะของ ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุำๆ  
อวุตตกัมมะใน กเถตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อ�หำสุ  “ภนฺเต อ�ลปนะ  เต วิเสสนะ
ของ มยำๆ สุทธกัตต�ใน กถยิมฺห�ๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ส�ฺชยสฺส สัญญ�วิเสสนะ
ของ อ�จริยสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน สนฺติกำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน คนฺตฺว�ๆ ปุพพก�ล- 
กิิริย�ใน หุตฺว�  ตำ วิเสสนะของ ส�ฺชยำๆ อวุตตกัมมะใน อ�เนตุก�ม�  ตุมฺห�กำ  
ส�มีสัมพันธะใน ป�ทมูลำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน อ�เนตุก�ม�ๆ วิกติกัตต�ใน หุตฺว�ๆ 
ปุพพก�ลกิริย�ใน กเถตฺว�  ตสฺส วิเสสนะของ ส�ฺชยสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน ลทฺธิย�ๆ  
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ภ�ว�ทิสัมพันธะใน นิสฺส�รภ�วำๆ อวุตตกัมมะใน กเถตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน  
กถยิมฺห�  อิธ วิเสสนะของ ��เนๆ วิสย�ธ�ระใน อ�คมเนๆ วิสย�ธ�ระใน อ�นิสำสำๆ 
อวุตตกัมมะใน กถยิมฺห�,  ภนฺเต อ�ลปนะ  โส วิเสสนะของ ส�ฺชโยๆ สุทธกัตต�
ใน อิจฺฉิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ‘น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ อนฺเตว�สิว�โสๆ  
สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิท�นิ ก�ลสัตตมีใน อนฺเตว�สิว�โส  มยฺหำ 
ส�มีสัมพันธะใน อนฺเตว�สิว�โส  จ�ฏิย� วิสย�ธ�ระใน อุทกจลนภ�วุปฺปตฺติสทิโสๆ  
วิกติกัตต�ใน โหติ,  อหำ สุทธกัตต�ใน สกฺขิสฺส�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  นศัพท์  
ปฏิเสธะใน สกฺขิสฺส�มิ  อนฺเตว�สิว�สำ กิริย�วิเสสนะใน วสิตุำๆ ตุมัตถสัมปท�นใน  
สกฺขิสฺส�มิ’  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน วตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วตฺว�,  ‘อ�จริย อ�ลปนะ   
อิท�นิ ก�ลสัตตมีใน ปูเชสฺสติ  มห�ชโน สุทธกัตต�ใน ปูเชสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
คนฺธม�ล�ทิหตฺโถ วิเสสนะของ มห�ชโน  คนฺตฺว� ปุพพก�ลกิริย�ใน ปูเชสฺสสติ   
เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ สตฺถ�รำๆ อวุตตกัมมะใน ปูเชสฺสติ,  ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน  
ภวิสฺสถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กถำ ปุจฉนัตถะ’  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะ
ใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริย�  อมฺเหหิ อนภิหิตกัตต�ใน วุตฺเต,  ‘ปนศัพท์ ว�กย�รัมภโชตกะ   
ปณฺฑิต� วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน โหนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  กึศัพท์ 
ปุจฉนัตถะ  อิมสฺมึ วิเสสนะของ โลเกๆ วิสย�ธ�ระใน พหูๆ วิกติกัตต�ใน โหนฺติ   
อุท�หุ ปุจฉนัตถะ  ทนฺธ� วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน โหนฺติๆ อ�ขย�ตบท-
กัตตุว�จก  พหู วิกติกัตต�ใน โหนฺติ’  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน วตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�
ใน วตฺว�,  ‘ทนฺธ� วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน โหนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก
พหู วิกติกัตต�ใน โหนฺติ’  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน กถิเตๆ ลักขณกิริย�  
อมฺเหหิ อนภิหิตกัตต�ใน กถิเต,  ‘เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ปณฺฑิต� สองบท วิเสสนะของ 
ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน คมิสฺสนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  สมณสฺส ส�มีสัมพันธะใน  
สนฺติกำ  โคตมสฺส วิเสสนะของ สมณสฺส  สนฺติกำ สัมป�ปุณียกัมมะใน คมิสฺสนฺติ,  ทนฺธ� 
สองบท วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน อ�คมิสฺสนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  มม  
ส�มีสัมพันธะใน สนฺติกำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน อ�คมิสฺสนฺติ,  ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน  
คจฺฉถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก’  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน วตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน 
อิจฺฉิ  อ�คนฺตุำ ตุมัตถสัมปท�นใน อิจฺฉิ นศัพท์ ปฏิเสธะใน อิจฺฉิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน  
อ�หำสุ ฯ 
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๒๖๘. ตำ  สุตฺว�  สตฺถ�  “ภิกฺขเว  ส�ฺชโย  อตฺตโน  มิจฺฉ�ทิฏฺ�ิต�ย  อส�รำ  ‘ส�โรติ  ส�ร�ฺจ  
‘อส�โรติ  คณฺหิ,  ตุมฺเห  ปน  อตฺตโน  ปณฺฑิตต�ย  ส�รำ  ส�รโต  อส�ร�ฺจ  อส�รโต  
�ตฺว�  อส�รำ  ปห�ย  ส�รเมว  คณฺหิตฺถ�ติ  วตฺว�  อิม�  ค�ถ�  อภ�สิ 

   “อสาเร  สารมติโน    สาเร  จาสารทสฺสิโน  
   เต  สารํ  นาธิคจฺฉนฺติ  มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา  
   สารญฺจ  สารโต  ญตฺวา   อสารญฺจ  อสารโต  
   เต  สารํ  อธิคจฺฉนฺติ    สมฺมาสงฺกปฺปโคจราติ ฯ 

 ตำ  (วจนำ)  สุตฺว�  สตฺถ�  “ภิกฺขเว  ส�ฺชโย  อตฺตโน  มิจฺฉ�ทิฏฺ�ิต�ย  อส�รำ  (ธมฺมำ)  ‘ส�โรติ  ส�รำ  
(ธมฺมำ)  จ  ‘อส�โรติ  คณฺหิ,  ตุมฺเห  ปน  อตฺตโน  ปณฺฑิตต�ย  ส�รำ  (ธมฺมำ)  ส�รโต  อส�รำ  (ธมฺมำ)  
จ  อส�รโต  �ตฺว�  อส�รำ  (ธมฺมำ)  ปห�ย  ส�รำ  เอว  (ธมฺมำ)  คณฺหิตฺถ�ติ  วตฺว�  อิม�  ค�ถ�   
อภ�สิ 

   “(เย  ชนา)  อสาเร  (ธมฺเม)  สารมติโน  สาเร  (ธมฺเม)  จ  อสารทสฺสิโน  (โหนฺติ),  
   เต  (ชนา)  สารํ  (ธมฺมํ)  น  อธิคจฺฉนฺติ   มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา  (หุตฺวา),  
   สารํ  (ธมฺมํ)  จ  สารโต  ญตฺวา   อสารํ  (ธมฺมํ)  จ  อสารโต  
   เต  (ชนา)  สารํ  (ธมฺมํ)  อธิคจฺฉนฺติ   สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา  (หุตฺวา)”  อิติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศ�สด�  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซ่ึงคำ�น้ัน  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ  
ว่�  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  สญฺชโย อ.ปริพ�ชกช่ือว่�สัญชัย  คณฺหิ ถือเอ�แล้ว  
อสารํ  (ธมฺมํ) ซ่ึงธรรมอันไม่มีส�ระ  ‘สาโรติ ว่�เป็นธรรมอันมีส�ระ  จ ด้วย  สารํ  
(ธมฺมํ) ซ่ึงธรรม อันเป็นส�ระ  ‘อสาโรติ ว่�เป็นธรรมอันไม่มีส�ระ  จ ด้วย  อตฺตโน   
มิจฺฉาทิฏฺิตาย เพร�ะคว�มที่แห่งตน เป็นผู้มีคว�มเห็นผิด,  ปน ส่วนว่�  ตุมฺเห 
อ.เธอ ท.  ญตฺวา รู้แล้ว  สารํ  (ธมฺมํ) ซ่ึงธรรม อันเป็นส�ระ  สารโต โดยคว�มเป็น
ธรรมอันเป็นส�ระ  จ ด้วย  อสารํ  (ธมฺมํ) ซ่ึงธรรม อันไม่มีส�ระ  อสารโต โดยคว�ม
เป็นธรรมอันไม่มีส�ระ  จ ด้วย  ปหาย ละแล้ว  อสารํ  (ธมฺมํ) ซ่ึงธรรม อันไม่มีส�ระ  
คณฺหิตฺถ ถือเอ�แล้ว  สารํ  เอว  (ธมฺมํ) ซ่ึงธรรม อันเป็นส�ระน่ันเทียว  อตฺตโน  
ปณฺฑิตตาย เพร�ะคว�มที่แห่งตน เป็นบัณฑิต”  อิติ ดังน้ี  อภาสิ ได้ตรัสแล้ว  อิมา  
คาถา ซ่ึงพระค�ถ� ท. เหล่�น้ีี  อิติ ว่�

  “(เย  ชนา) อ.ชน ท. เหล่�ใด  อสาเร  (ธมฺเม)  สารมติโน เป็น
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ผู้รู้ในธรรมอันไม่มีส�ระ ว่�เป็นธรรมอันมีส�ระ  จ ด้วย  สาเร  
(ธมฺเม)  อสารทสฺสิโน เป็นผู้เห็นในธรรมอันเป็นส�ระ ว่�เป็น
ธรรมอันไม่มีส�ระโดยปกติ  จ ด้วย  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  เต  
(ชนา) อ.ชน ท. เหล่�น้ัน  มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา เป็นผู้มีคว�ม
ดำ�ริผิดเป็นอ�รมณ์  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  น  อธิคจฺฉนฺติ ย่อม
ไม่บรรลุ  สารํ  (ธมฺมํ) ซ่ึงธรรม อันเป็นส�ระ,  จ ส่วนว่�  เต  
(ชนา) อ.ชน ท. เหล่�น้ัน  ญตฺวา รู้แล้ว  สารํ  (ธมฺมํ) ซ่ึงธรรม 
อันเป็นส�ระ  สารโต โดยคว�มเป็นธรรมอันเป็นส�ระ  จ ด้วย  
อสารํ  (ธมฺมํ) ซ่ึงธรรม อันไม่มีส�ระ  อสารโต โดยคว�ม
เป็นธรรมอันไม่มีส�ระ  จ ด้วย  สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา เป็นผู้
มีคว�มดำ�ริชอบเป็นอ�รมณ์  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  อธิคจฺฉนฺติ 
ย่อมบรรลุ  สารํ  (ธมฺมํ) ซ่ึงธรรม อันเป็นส�ระ”  อิติ ดังน้ี ฯ

 พระศ�สด�ทรงสดับคำ�น้ันแล้ว ตรัสว่� “ดูก่อนภิกษุทั้งหล�ย สัญชัยถือเอ�ธรรมที่
ไม่มีส�ระ ว่�เป็นธรรมมีส�ระ และธรรมที่มีส�ระ ว่�เป็นธรรมไม่มีส�ระ เพร�ะตนเป็น
มิจฉ�ทิฏฐิ, ส่วนพวกเธอรู้ธรรมที่เป็นส�ระ ว่�เป็นธรรมที่เป็นส�ระ และธรรมที่ไม่มี
ส�ระ ว่�เป็นธรรมไม่มีส�ระ ละทิ้งธรรมที่ไม่มีส�ระ ถือเอ�แต่ธรรมที่เป็นส�ระเท่�น้ัน 
เพร�ะตนเป็นบัณฑิต” ดังน้ี ได้ตรัสพระค�ถ�เหล่�น้ีว่� 

  “พวกชนเหล่�ใด เป็นผู้รู้ในธรรมที่ไม่มีส�ระ ว่�มีส�ระ และเป็น
ผู้เห็นในธรรมที่มีส�ระ ว่�เป็นธรรมไม่มีส�ระโดยปกติ, พวก
ชนเหล่�น้ัน เป็นผู้มีคว�มดำ�ริผิดเป็นอ�รมณ์ ย่อมไม่บรรลุ
ธรรมที่เป็นส�ระ, ส่วนพวกชนรู้ธรรมที่เป็นส�ระโดยคว�มเป็น
ส�ระ และธรรมที่ไม่มีส�ระ โดยคว�มเป็นธรรมไม่มีส�ระ เป็น 
ผู้มีคว�มดำ�ริชอบเป็นอ�รมณ์ย่อมบรรลุธรรมที่เป็นส�ระ” ดังน้ี

 สตฺถ� สุทธกัตต�ใน อภ�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตำ วิเสสนะของ วจนำๆ อวุตตกัมมะ 
ใน สุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน วตฺว�  “ภิกฺขเว อ�ลปนะ  ส�ฺชโย สุทธกัตต�ใน คณฺหิๆ 
อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อตฺตโน ภ�ว�ทิสัมพันธะใน มิจฺฉ�ทิฏฺ�ิต�ยๆ เหตุใน คณฺหิ  
อส�รำ วิเสสนะของ ธมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหิ  ‘ส�โร สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สัมภ�วน�
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ใน คณฺหิ  ส�รำ วิเสสนะของ ธมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหิ  ‘อส�โร สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ 
สัมภ�วน�ใน คณฺหิ  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ อส�รำ  ‘ส�โรติ  และ ส�รำ  ‘อส�โรติ,  
ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  ตุมฺเห สุทธกัตต�ใน คณฺหิตฺถๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก   
อตฺตโน ภ�ว�ทิสัมพันธะใน ปณฺฑิตต�ยๆ เหตุใน คณฺหิตฺถ  ส�รำ วิเสสนะของ ธมฺมำๆ 
อวุตตกัมมะใน �ตฺว�  ส�รโต ตติย�วิเสสนะใน �ตฺว�  อส�รำ วิเสสนะของ ธมฺมำๆ อวุตต- 
กัมมะใน �ตฺว�  อส�รโต ตติย�วิเสสนะใน �ตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน ปห�ย  จศัพท์ 
ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ ส�รำ  ส�รโต และ อส�รำ  อส�รโต,  อส�รำ วิเสสนะของ ธมฺมำๆ 
อวุตตกัมมะใน ปห�ยๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน คณฺหิตฺถ  เอวศัพท์ อวธ�รณะเข้�กับ ส�รำๆ 
วิเสสนะของ ธมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหิตฺถ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน วตฺว�ๆ ปุพพก�ล-
กิริย�ใน อภ�สิ  อิม� วิเสสนะของ ค�ถ�ๆ อวุตตกัมมะใน อภ�สิ

 “เย วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน โหนฺติๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  อส�เร วิเสสนะของ ธมฺเมๆ วิสย�ธ�ระใน ส�รมติโนๆ  
วิกติกัตต�ใน โหนฺติ  ส�เร วิเสสนะของ ธมฺเมๆ วิสย�ธ�ระใน 
อส�รทสฺสิโนๆ วิกติกัตต�ใน โหนฺติ  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�
กับ อส�เร  ส�รมติโน และ ส�เร  อส�รทสฺสิโน,  เต วิเสสนะ
ของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน อธิคจฺฉนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
ส�รำ วิเสสนะของ ธมฺมำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน อธิคจฺฉนฺติ  น-
ศัพท์ ปฏิเสธะใน อธิคจฺฉนฺติ  มิจฺฉ�สงฺกปฺปโคจร� วิกติกัตต�
ใน หุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อธิคจฺฉนฺติ;

 จศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  เต วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน 
อธิคจฺฉนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ส�รำ วิเสสนะของ ธมฺมำๆ 
อวุตตกัมมะใน �ตฺว�  ส�รโต ตติย�วิเสสนะใน �ตฺว�ๆ ปุพพ-
ก�ลกิริย�ใน หุตฺว�  อส�รำ วิเสสนะของ ธมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน 
�ตฺว�  อส�รโต ตติย�วิเสสนะใน �ตฺว�  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ 
เข้�กับ ส�รำ  ส�รโต  และ อส�รำ  อส�รโต,  ส�รำ วิเสสนะ
ของ ธมฺมำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน อธิคจฺฉนฺติ  สมฺม�สงฺกปฺป- 
โคจร� วิกติกัตต�ใน หุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อธิคจฺฉนฺติ”   
อิติศัพท์ สรูปะใน อิม�  ค�ถ� ฯ            
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๒๖๙. ตตฺถ  “อสาเร  สารมติโนติ  จตฺต�โร  ปจฺจย�,  ทสวตฺถุก�  มิจฺฉ�ทิฏฺ�ิ,  ตสฺส�   
อุปนิสฺสยภูต�  ธมฺมเทสน�ติ  อยำ  อส�โร  น�ม,  ตสฺมึ  ส�รทิฏฺ�ิโนติ  อตฺโถ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อสาเร  สารมติโนติ  (ค�ถ�ป�ทสฺส)  “จตฺต�โร  ปจฺจย�,  ทสวตฺถุก�   
มิจฺฉ�ทิฏฺ�ิ,  ตสฺส�  (มิจฺฉ�ทิฏฺ�ิย�)  อุปนิสฺสยภูต�  ธมฺมเทสน�ติ  อยำ  (ธมฺโม)  อส�โร  น�ม,  
ตสฺมึ  (อส�รธมฺเม)  ส�รทิฏฺ�ิโนติ  อตฺโถ ฯ

 อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่�  “อยํ  (ธมฺโม) อ.ธรรมน้ี  อิติ คือ  ‘ปจฺจยา อ.ปัจจัย ท.  จตฺตาโร  
สี่,  มิจฺฉาทิฏฺิ อ.คว�มเห็นผิด  ทสวตฺถุกา อันมีวัตถุสิบ,  ธมฺมเทสนา อ.ธรรม
เทศน�  ตสฺสา  (มิจฺฉาทิฏฺิยา)  อุปนิสฺสยภูตา อันเป็นอุปนิสัย แห่งคว�มเห็นผิดน้ัน 
เป็นแล้ว’  อสาโร  นาม ช่ือว่�ธรรมอันไม่มีส�ระ,  สารทิฏฺิโน เป็นผู้มีคว�มเห็นว่�
เป็นธรรมอันมีส�ระ  ตสฺมึ  (อสารธมฺเม) ในธรรมอันไม่มีส�ระน้ัน”  อิติ ดังน้ี  ตตฺถ  
(ปเทสุ)  “อสาเร  สารมติโนติ  (คาถาปาทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่�น้ันหน� -บ�ท
แห่งพระค�ถ� ว่� “อส�เร  ส�รมติโน” ดังน้้ี ฯ

 บรรด�บทเหล่�น้ัน บ�ทพระค�ถ�ว่� “อสาเร  สารมติโน” ดังน้ี คว�มว่� “ธรรมน้ี คือ 
‘ปัจจัย ๔, มิจฉ�ทิฏฐิ มีวัตถุ ๑๐ ประก�ร และธรรมเทศน�ที่เป็นอุปนิสัยแห่งมิจฉ�
ทิฏฐิน้ัน’ ช่ือว่�ธรรมอันไม่มีส�ระ, เป็นผู้มีคว�มเห็นในธรรมที่ไม่มีส�ระน้ันว่�เป็น
ธรรมมีส�ระ”

 ตตฺถ วิเสสนะของ ปเทสุๆ นิทธ�รณะใน ค�ถ�ป�ทสฺส  “อส�เร  ส�รมติโน” สรูปะใน 
อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ค�ถ�ป�ทสฺสๆ นิทธ�รณียะและส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “จตฺต�โร  
วิเสสนะของ ปจฺจย�ๆ ลิงคัตถะ,  ทสวตฺถุก� วิเสสนะของ มิจฺฉ�ทิฏฺ�ิๆ ลิงคัตถะ,   
ตสฺส� วิเสสนะของ มิจฺฉ�ทิฏฺ�ิย�ๆ ส�มีสัมพันธะใน อุปนิสฺสยภูต�ๆ วิเสสนะของ  
ธมฺมเทสน�ๆ ลิงคัตถะ’  อิติศัพท์ สรูปะใน อยำ  ธมฺโม  อยำ วิเสสนะของ ธมฺโมๆ ลิงคัตถะ   
น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะเข้�กับ อส�โรๆ วิเสสนะของ ธมฺโม,  ตสฺมึ วิเสสนะของ  
อส�รธมฺเมๆ วิสย�ธ�ระใน ส�รทิฏฺ�ิโนๆ วิเสสนะของ ชน�”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ 
ลิงคัตถะ ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๗๐.   สาเร  จาสารทสฺสิโนติ  ทสวตฺถุก�  สมฺม�ทิฏฺ�ิ,  ตสฺส�  อุปนิสฺสยภูต�  ธมฺมเทสน�ติ  
อยำ  ส�โร  น�ม,  ตสฺมึ  “น�ยำ  ส�โรติ  อส�รทสฺสิโน ฯ  

 “สาเร  จาสารทสฺสิโนติ  (ค�ถ�ป�ทสฺส)  “ทสวตฺถุก�  สมฺม�ทิฏฺ�ิ,  ตสฺส�  (สมฺม�ทิฏฺ�ิย�)   
อุปนิสฺสยภูต�  ธมฺมเทสน�ติ  อยำ  (ธมฺโม)  ส�โร  น�ม,  ตสฺมึ  (ส�รธมฺเม)  ‘น  อยำ  (ธมฺโม)   
ส�โร  (โหติ)’  อิติ  อส�รทสฺสิโน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “อยํ  (ธมฺโม) อ.ธรรมน้ี  อิติ คือ  ‘สมฺมาทิฏฺิ อ.คว�ม
เห็นชอบ  ทสวตฺถุกา อันมีวัตถุสิบ,  ธมฺมเทสนา อ.ธรรมเทศน�  ตสฺสา  (สมฺมา- 
ทิฏฺิยา)  อุปนิสฺสยภูตา อันเป็นอุปนิสัย แห่งคว�มเห็นชอบน้ัน เป็นแล้ว’  สาโร  นาม 
ช่ือว่�ธรรมอันเป็นส�ระ,  อสารทสฺสิโน เป็นผู้เห็นซ่ึงธรรมอันไม่มีส�ระโดยปกติ  อิติ 
ว่�  ‘อยํ  (ธมฺโม) อ.ธรรมน้ี  สาโร เป็นธรรมอันมีส�ระ  (โหติ) ย่อมเป็น  น ห�มิได้’   
อิติ ดังน้ี  ตสฺมึ  (สารธมฺเม) ในธรรมอันเป็นส�ระน้ัน”  (อิติ) ดังน้ี  (คาถาปาทสฺส) 
แห่งบ�ทแห่งพระค�ถ�  “สาเร  จาสารทสฺสิโนติ ว่� “ส�เร  จ�ส�รทสฺสิโน” ดังน้ี ฯ

 บ�ทพระค�ถ�ว่� “สาเร  จาสารทสฺสิโน” คว�มว่� “ธรรมน้ี คือ สัมม�ทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ 
ประก�ร, ธรรมเทศน�ที่เป็นอุปนิสัยแห่งสัมม�ทิฏฐิน้ัน ช่ือว่�ธรรมมีส�ระ, ผู้มีคว�ม
เห็นในธรรมอันไม่มีส�ระว่� ‘ธรรมน้ี มีส�ระห�มิได้’ ดังน้ี ในธรรมที่มีส�ระน้ัน” ดังน้ี

 “ส�เร  จ�ส�รทสฺสิโน” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ค�ถ�ป�ทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน 
อตฺโถ  “ทสวตฺถุก� วิเสสนะของ สมฺม�ทิฏฺ�ิๆ ลิงคัตถะ,  ตสฺส� วิเสสนะของ สมฺม�- 
ทิฏฺ�ิย�ๆ ส�มีสัมพันธะใน อุปนิสฺสยภูต�ๆ วิเสสนะของ ธมฺมเทสน�ๆ ลิงคัตถะ”  อิติ
ศัพท์ สรูปะใน อยำ  ธมฺโม  อยำ วิเสสนะของ ธมฺโมๆ ลิงคัตถะ  น�มศัพท์ สัญญ�โชตกะ 
เข้�กับ ส�โรๆ วิเสสนะของ ธมฺโม,  ตสฺมึ วิเสสนะของ ส�รธมฺเมๆ วิสย�ธ�ระใน  
อส�รทสฺสิโน  ‘อยำ วิเสสนะของ ธมฺโมๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก   
นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  ส�โร วิกติกัตต�ใน โหติ’  อิติศัพท์ สรูปะใน อส�รทสฺสิโนๆ  
วิเสสนะของ ชน�”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๗๑. เต  สารนฺติ  เต  ตำ  มิจฺฉ�ทิฏฺ�ิคหณำ  คเหตฺว�  �ิต�  ก�มวิตกฺก�ทีนำ  วเสน  มิจฺฉ�-
สงฺกปฺปโคจร�  หุตฺว�  สีลส�รำ  สม�ธิส�รำ  ป�ฺ��ส�รำ  วิมุตฺติส�รำ  วิมุตฺติ��ณทสฺสน- 
ส�รำ  ปรมตฺถส�รำ  นิพฺพ�น�ฺจ  น�ธิคจฺฉนฺติ ฯ 

 “เต  สารนฺติ  (ปททฺวยสฺส)  “เต  (ชน�)  ตำ  มิจฺฉ�ทิฏฺ�ิคหณำ  คเหตฺว�  �ิต�  ก�มวิตกฺก�ทีนำ   
(วิตกฺก�นำ)  วเสน  มิจฺฉ�สงฺกปฺปโคจร�  หุตฺว�  สีลส�รำ  (ธมฺมำ  จ)  สม�ธิส�รำ  (ธมฺมำ  จ)   
ป�ฺ��ส�รำ  (ธมฺมำ  จ)  วิมุตฺติส�รำ  (ธมฺมำ  จ)  วิมุตฺติ��ณทสฺสนส�รำ  (ธมฺมำ  จ)  ปรมตฺถส�รำ   
นิพฺพ�นำ  จ  น  อธิคจฺฉนฺติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่�น้ัน  ตํ  มิจฺฉาทิฏฺิคหณํ   
คเหตฺวา  ิตา คือว่� ผู้ถือเอ�แล้ว ถือเอ�ซ่ึงคว�มเห็นผิดน้ัน ดำ�รงอยู่แล้ว  มิจฺฉา-
สงฺกปฺปโคจรา เป็นผู้มีคว�มดำ�ริผิดเป็นอ�รมณ์  วเสน ด้วยส�ม�รถ  (วิตกฺกานํ) 
แห่งวิตก ท.  กามวิตกฺกาทีนํ มีก�มวิตกเป็นต้น  หุตฺวา เป็นแล้ว  น  อธิคจฺฉนฺติ 
ย่อมไม่บรรลุ  สีลสารํ  (ธมฺมํ  จ) ซ่ึงธรรม อันเป็นส�ระคือศีลด้วย  สมาธิสารํ  (ธมฺมํ  
จ) ซ่ึงธรรม อันเป็นส�ระคือสม�ธิด้วย  ปญฺญาสารํ  (ธมฺมํ  จ) ซ่ึงธรรม อันเป็นส�ระ
คือปัญญ�ด้วย  วิมุตฺติสารํ  (ธมฺมํ  จ) ซ่ึงธรรม อันเป็นส�ระคือวิมุตติด้วย  วิมุตฺติ- 
ญาณทสฺสนสารํ  (ธมฺมํ  จ) ซ่ึงธรรม อันเป็นส�ระคือวิมุตติญ�ณทัสสนะด้วย  นิพฺพานํ  
ซ่ึงพระนิพพ�น  ปรมตฺถสารํ อันเป็นส�ระคืออันเป็นประโยชน์อย่�งย่ิง  จ ด้วย”  (อิติ)  
ดังน้ี  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “เต  สารนฺติ ว่� “เต  ส�รำ” ดังน้ีเป็นต้น ฯ

 สองบทว่� “เต  สารํ” ดังน้ีเป็นต้น คว�มว่� “พวกชนเหล่�น้ัน คือว่� ผู้ถือเอ�ถือ
มิจฉ�-ทิฏฐิน้ันดำ�รงอยู่ เป็นผู้มีคว�มดำ�ริผิดเป็นอ�รมณ์ด้วยส�ม�รถวิตกมีก�มวิตก
เป็นต้น ย่อมไม่บรรลุธรรมที่เป็นส�ระคือศีล ส�ระคือสม�ธิ ส�ระคือปัญญ� ส�ระคือ
วิมุตติ ส�ระคือวิมุตติญ�ณทัสสนะ และพระนิพพ�น ซ่ึงเป็นส�ระคือประโยชน์อย่�งย่ิง
ได้เลย”

 “เต  ส�รำ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ อ�ทยัตถะใน ปททฺวยสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “เต 
วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน อธิคจฺฉนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตำ วิเสสนะของ 
มิจฺฉ�ทิฏฺ�ิคหณำๆ กิริย�วิเสสนะใน คเหตฺว�ๆ สม�นก�ลกิริย�ใน �ิต�ๆ วิเสสนะของ 
ชน�  เต วิวริยะใน ตำ  มิจฺฉ�ทิฏฺ�ิคหณำ  คเหตฺว�  �ิต�ๆ วิวรณะ  ก�มวิตกฺก�ทีนำ  
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วิเสสนะของ วิตกฺก�นำๆ ส�มีสัมพันธะใน วเสนๆ ตติย�วิเสสนะใน มิจฺฉ�สงฺกปฺป- 
โคจร�ๆ วิกติกัตต�ใน หุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อธิคจฺฉนฺติ  สีลส�รำ ก็ดี  สม�ธิส�รำ  
ก็ดี  ป�ฺ��ส�รำ ก็ดี  วิมุตฺติส�รำ ก็ดี  วิมุตฺติ��ณทสฺสนส�รำ ก็ดี วิเสสนะของ ธมฺมำๆ  
ห้�บทก็ดี  นิพฺพ�นำ ก็ดี สัมป�ปุณียกัมมะใน อธิคจฺฉนฺติ  ปรมตฺถส�รำ วิเสสนะของ  
นิพฺพ�นำ  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ สีลส�รำ  สม�ธิส�รำ  ป�ฺ��ส�รำ  วิมุตฺติส�รำ   
วิมุตฺติ��ณทสฺสนส�รำ และ ปรมตฺถส�รำ  นิพฺพ�นำ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อธิคจฺฉนฺติ”  อิติ
ศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ     

  ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๗๒. สารญฺจาติ  ตเมว  สีลส�ร�ทิส�รำ  “ส�โร  น�ม  อยนฺติ  วุตฺตปฺปก�ร�ฺจ  อส�รำ   

“อส�โร  อยนฺติ  �ตฺว� ฯ 

 “สารญฺจาติ  (ปทสฺส)  “ตำ  เอว  สีลส�ร�ทิส�รำ  (ธมฺมำ)  ‘ส�โร  น�ม  อยำ  (ธมฺโม  โหติ)’  อิติ   
วุตฺตปฺปก�รำ  จ  อส�รำ  (ธมฺมำ)  ‘อส�โร  อยำ  (ธมฺโม  โหติ)’  อิติ  �ตฺว�”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่�  “ญตฺวา รู้แล้ว  ตํ  เอว  สีลสาราทิสารํ  (ธมฺมํ) ซ่ึงธรรม อัน
เป็นส�ระมีธรรมอันเป็นส�ระคือศีลเป็นต้นน้ันน่ันเทียว  อิติ ว่�  ‘อยํ  (ธมฺโม) อ.ธรรม
น้ี  สาโร  นาม ช่ือว่�เป็นส�ระ  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังน้ี  (จ) ด้วย  อสารํ  (ธมฺมํ) 
ซ่ึงธรรม อันไม่มีส�ระ  วุตฺตปฺปการํ อันมีประก�รอันข้�พเจ้�กล่�วแล้ว  อิติ ว่�  ‘อยํ  
(ธมฺโม) อ.ธรรมน้ี  อสาโร เป็นธรรมอันไม่มีส�ระ  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังน้ี  จ ด้วย” 
อิติ ดังน้ี  (ปทสฺส) แห่งบท  “สารญฺจาติ ว่� “ส�ร�ฺจ” ดังน้ี ฯ

 บทว่� “สารญฺจ” คว�มว่� “รู้ธรรมที่มีส�ระมีธรรมที่มีส�ระคือศีลเป็นต้นน้ันน่ันแหละ
ว่� ‘น้ีเป็นธรรมที่มีส�ระ’ ดังน้ี และธรรมที่ไม่มีส�ระมีประก�รต�มที่ถูกกล่�วไว้แล้วว่� 
‘น้ีเป็นธรรมที่ไม่มีส�ระ’ ดังน้ี 

 “ส�ร�ฺจ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  “เอวศัพท์  
อวธ�รณะเข้�กับ ตำๆ วิเสสนะของ สีลส�ร�ทิส�รำๆ วิเสสนะของ ธมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน 
�ตฺว�  ‘อยำ วิเสสนะของ ธมฺโม สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  น�มศัพท์ 
ปสังสัตถโชตกะเข้�กับ ส�โรๆ วิกติกัตต�ใน โหติ’  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน �ตฺว�  วุตฺตปฺ- 
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ปก�รำ วิเสสนะของ อส�รำๆ วิเสสนะของ ธมฺมำๆ อวุตตกัมมะใน �ตฺว�  จศัพท์  
ปทสมุจจยัตถะเข้�กับ ตเมว  สีลส�ร�ทิส�รำ  “ส�โร  น�ม  อยนฺติ และ วุตฺตปฺปก�รำ  
อส�รำ  “อส�โร  อยนฺติ,  ‘อยำ วิเสสนะของ ธมฺโมๆ สุทธกัตต�ใน โหติๆ อ�ขย�ตบท
กัตตุว�จก  อส�โร วิกติกัตต�ใน โหติ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน �ตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน 
อธิคจฺฉนฺติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๗๓. เต  สารนฺติ  เต  ปณฺฑิต�  เอวำ  สมฺม�ทสฺสนำ  คเหตฺว�  �ิต�  เนกฺขมฺมสงฺกปฺป�ทีนำ   

วเสน  สมฺม�สงฺกปฺปโคจร�  หุตฺว�  ตำ  วุตฺตปฺปก�รำ  ส�รำ  อธิคจฺฉนฺตีติ ฯ

 “เต  สารนฺติ  (ปททฺวยสฺส)  “เต  (ชน�)  ปณฺฑิต�  เอวำ  สมฺม�ทสฺสนำ  คเหตฺว�  �ิต�  เนกฺขมฺม-
สงฺกปฺป�ทีนำ  (สงฺกปฺป�นำ)  วเสน  สมฺม�สงฺกปฺปโคจร�  หุตฺว�  ตำ  วุตฺตปฺปก�รำ  ส�รำ  (ธมฺมำ)   
อธิคจฺฉนฺตีติ  (อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่�  “เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่�น้ัน  ปณฺฑิตา คือว่� ผู้เป็น
บัณฑิต   เอวํ  สมฺมาทสฺสนํ  คเหตฺวา  ิตา คือว่� ผู้ถือเอ� ซ่ึงคว�มเห็นชอบ อย่�ง
น้ี แล้วดำ�รงอยู่แล้ว  สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา เป็นผู้มีคว�มดำ�ริชอบเป็นอ�รมณ์  วเสน 
ด้วยส�ม�รถ  (สงฺกปฺปานํ) แห่งคว�มดำ�ริ ท.  เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทีนํ มีคว�มดำ�ริ
ออกจ�กก�มเป็นต้น  หุตฺวา เป็นแล้ว  อธิคจฺฉนฺติ ย่อมบรรลุ  (ธมฺมํ) ซ่ึงธรรม  สารํ 
อันเป็นส�ระ  วุตฺตปฺปการํ อันมีประก�รอันข้�พเจ้�กล่�วแล้ว  ต ํ น้ัน”  อิติ ดังน้ี  
(ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “เต  สารนฺติ ว่� “เต  ส�รำ” ดังน้ีเป็นต้น ฯ

 สองบทว่� “เต  สารํ” ดังน้ีเป็นต้น คว�มว่� “พวกชนเหล่�น้ัน คือผู้เป็นบัณฑิต ได้แก่
ผู้ถือเอ�คว�มเห็นชอบอย่�งน้ีดำ�รงอยู่ เป็นผู้มีคว�มดำ�ริชอบเป็นอ�รมณ์ด้วยอำ�น�จ
คว�มดำ�ริมีคว�มดำ�ริในเนกขัมมะเป็นต้น ย่อมบรรลุธรรมที่เป็นส�ระมีประก�รที่ถูก
กล่�วไว้แล้วน้ัน” ดังน้ี

 “เต  ส�รำ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ อ�ทยัตถะใน ปททฺวยสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน อตฺโถ  
“เต วิเสสนะของ ชน�ๆ สุทธกัตต�ใน อธิคจฺฉนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปณฺฑิต�  
วิเสสนะของ ชน�  เอวำ กิริย�วิเสสนะใน คเหตฺว�  สมฺม�ทสฺสนำ อวุตตกัมมะใน  
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คเหตฺว�ๆ สม�นก�ลกิริย�ใน �ิต�ๆ วิเสสนะของ ชน�  เนกฺขมฺมสงฺกปฺป�ทีนำ วิเสสนะ
ของ สงฺกปฺป�นำๆ ส�มีสัมพันธะใน วเสนๆ ตติย�วิเสสนะใน สมฺม�สงฺกปฺปโคจร�ๆ  
วิกติกัตต�ใน หุตฺว�ๆ ปุพพก�ลกิริย�ใน อธิคจฺฉนฺติ  ตำ ก็ดี  วุตฺตปฺปก�รำ ก็ดี  ส�รำ ก็ดี 
วิเสสนะของ ธมฺมำๆ สัมป�ปุณียกัมมะใน อธิคจฺฉนฺติ  เต วิวริยะใน ปณฺฑิต�ๆ วิวรณะ
และวิวริยะใน เอวำ  สมฺม�ทสฺสนำ  คเหตฺว�  �ิต�ๆ วิวรณะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ 
ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๗๔. ค�ถ�ปริโยส�เน  พหู  โสต�ปตฺติผล�ทีนิ  ป�ปุณึสุ ฯ

 ค�ถ�ปริโยส�เน  พหู  (ชน�)  โสต�ปตฺติผล�ทีนิ  (อรยิผลานิ)  ป�ปุณึสุ ฯ

 คาถาปริโยสาเน ในกาลเป็นทีส่ ิน้สดุลงรอบแหง่พระคาถา  (ชนา) อ.ชน ท.  พห ูมาก
ปาปณึุส ุบรรลุแลว้  (อริยผลานิ) ซึง่อรยิผล ท.  โสตาปตติฺผลาทีนิ มโีสดาปัตตผิล
เป็นตน้ ฯ

 เวลาจบพระคาถา ชนจำานวนมาก บรรลุอรยิผลทัง้หลายมโีสดาปัตตผิลเป็นตน้

 คาถาปรโิยสาเน กาลสตัตมใีน ปาปณุสึ ุ  พห ู วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน  
ปาปณุสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โสตาปตฺตผิลาทนิี วเิสสนะของ อรยิผลานิๆ  
สมัปาปณุยีกมัมะใน ปาปณุสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๗๕. สนฺนิปติต�นำ  ส�ตฺถิก�  เทสน�  อโหสีติ ฯ

 สนฺนิปติต�นำ  (ชน�นำ)  ส�ตฺถิก�  เทสน�  อโหสีติ ฯ

 เทสนา อ.พระเทศนา  สาตถิฺกา เป็นเทศนาเป็นไปกบัดว้ยวาจาอนัมปีระโยชน์  อโหสิ 
ไดม้แีลว้  (ชนานํ) แก่ชน ท.  สนฺนิปติตานํ ผูป้ระชมุกนัแลว้  อิติ ดงัน้ีแล ฯ

 พระเทศนา ไดเ้ป็นพระเทศนาเป็นไปกบัดว้ยวาจามปีระโยชน์ แก่พวกชนผูป้ระชมุกนั
แลว้ ดงัน้ีแล
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 เทสนา สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สนฺนิปตติานำ วเิสสนะของ  
ชนานำๆ สมัปทานใน อโหส ิ สาตฺถกิา วกิตกิตัตาใน อโหส ิ อติศิพัท ์สมาปนะ ฯ

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

ส�ฺชยวตฺถุ ฯ

ส�ฺชยวตฺถุ  (นิฏฺ�ิตำ) ฯ

ส�ชฺยวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่ปรพิาชกชือ่วา่สญัชยั  (นิฏฺ�ิต)ํ จบแลว้ ฯ

ส�ฺชยวตฺถุ สทุธกตัตาใน นิฏฺ�ิตำๆ  กติบทกตัตุวาจก ฯ

จบเรื่องสัญชัยปรพิำชก
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วเิครำะห์ศัพท์กติก์ สมำส และตัทธติ
สญฺชยวตฺถุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ส�ฺชยสฺส		วตฺถุ		ส�ฺชยวตฺถุ.		(ส�ฺชย	+	วตฺถุ)	
	 วตฺถุ	 อ.เร่ือง	 	 ส�ฺชยสฺส	 แห่งปริพาชกช่ือว่าสัญชัย	 	 ส�ฺชยวตฺถุ	 ช่ือว่าส�ฺชยวตฺถุ.	 (เร่ืองสัญชัย- 
ปริพาชก)

กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 กปฺปานํ	สตสหสฺสํ	กปฺปสตสหสฺสํ.	(กปฺป	+	สตสหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สตสหสฺสํ	อ.แสน		กปฺปานํ	แห่งกัป	ท.		กปฺปสตสหสฺสํ	ช่ือว่ากปฺปสตสหสฺส.	(แสนกัป)
	 ๒.	 กปฺปสตสหสฺเสน		อธิกานิ		กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ,		จตฺตาริ		อสงฺเขยฺยานิ.	(กปฺปสตสหสฺส	+	
อธิก)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (จตฺตาริ		อสงฺเขยฺยานิ)	อ.อสงไขย	ท.	๔		อธิกานิ	อันยิ่ง		กปฺปสตสหสฺเสน	ด้วยแสนแห่งกัป		
กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ	ช่ือว่ากปฺปสตสหสฺสาธิก,	ได้แก่สี่อสงไขย.	(อันยิ่งด้วยแสนแห่งกัป)		

สพฺพสิปฺปานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺพานิ		จ		ตานิ		สิปฺปานิ		จาติ		สพฺพสิปฺปานิ.	(สพฺพ	+	สิปฺป)
	 สพฺพานิ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่าน้ัน		สิปฺปานิ		จ	เป็นศิลปะด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		สพฺพสิปฺปานิ	ช่ือว่าสพฺพสิปฺป.	(ศิลปะทั้งปวง)

มาตาปิตโร

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มาตา		จ		ปิตา		จ		มาตาปิตโร.	(มาตุ	+	ปิตุ)	
	 มาตา		จ	อ.มารดาด้วย		ปิตา	จ	อ.บิดาด้วย		มาตาปิตโร	ช่ือว่ามาตาปิตุ.	(มารดาและบิดา)
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อเนกโกฏิสงฺขยำ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	 โดยมีอสมาหารทิคุสมาส	 และนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังน้ี	
	 ๑.	 เอกา		โกฏิ		เอกโกฏิ.	(เอกา	+	โกฏิ)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 โกฏิ	อ.โกฏิ		เอกา	หน่ึง		เอกโกฏิ	ช่ือว่าเอกโกฏิ.	(โกฏิหน่ึง)
	 ๒.	 น		เอกโกฏิ		อเนกโกฏิ.	(น	+	เอกโกฏิ)	นนิปาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 เอกโกฏิ	อ.โกฏิหน่ึง		น	หามิได้		อเนกโกฏิ	ช่ือว่าอเนกโกฏิ.	(โกฏิหน่ึงหามิได้)
	 ๓.	 อเนกโกฏิยา		สงฺขยํ		อเนกโกฏิสงฺขยํ,		ธนํ.	(โกฏิ	+	สงฺขย)	ตติยาตัปปุริสสมาส	
	 	 (ธนํ)	อ.ทรัพย์		สงฺขยํ	อันบัณฑิตพึงนับ		อเนกโกฏิยา	ด้วยโกฏิมิใช่หน่ึง		อเนกโกฏิสงฺขยํ	ช่ือว่า 
อเนกโกฏิสงฺขย,	ได้แก่ทรัพย์.	(อันบุคคลพึงนับได้หลายโกฏิ)

ฌานาภิญฺญาโย

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ฌานานิ		จ		อภิ�ฺ�า		จ		ฌานาภิ�ฺ�าโย.	(ฌาน	+	อภิ�ฺ�า)	
	 ฌานานิ		จ	อ.ฌาน	ท.	ด้วย		อภิ�ฺ�า		จ	อ.อภิญญา	ท.	ด้วย		ฌานาภิ�ฺ�าโย	ช่ือว่าฌานาภิ�ฺ�า.	
(ฌานและอภิญญา)

ปวิสนตฺโถ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปวิสนสฺส		อตฺโถ		ปวิสนตฺโถ.	(ปวิสน	+	อตฺถ)
	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		ปวิสนสฺส	แก่การเข้าไป		ปวิสนตฺโถ	ช่ือว่าปวิสนตฺถ.	(ประโยชน์แก่การเข้าไป)

เอกปเทโส

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอโก		จ		โส		ปเทโส		จาติ		เอกปเทโส.	(เอก	+	ปเทส)
	 เอโก		จ	อ.หน่ึงด้วย		โส	อ.หน่ึงน้ัน		ปเทโส		จ	เป็นประเทศด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		เอกปเทโส	
ช่ือว่าเอกปเทส.	(ประเทศแห่งหน่ึง)
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อชินิจมฺมำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อชินิยา		จมฺมํ		อชินิจมฺมํ.	(อชินิ	+	จมฺม)
	 จมฺมํ	อ.แผ่นหนัง		อชินิยา	ของเสือเหลือง		อชินิจมฺมํ	ช่ือว่าอชินิจมฺม.	(แผ่นหนังเสือเหลือง)

สสาวกสำโฆ

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สาวกานํ		สํโฆ		สาวกสํโฆ.	(สาวก	+	สํฆ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สํโฆ	อ.หมู่		สาวกานํ	แห่งสาวก	ท.		สาวกสํโฆ	ช่ือว่าสาวกสํฆ.	(หมู่แห่งสาวก)
	 ๒.	 สห		สาวกสํเฆน		โย		วตฺตตีติ		สสาวกสํโฆ,		สตฺถา.	(สห	+	สาวกสํฆ)	สหบุพพบทพหุพพีหิ
สม�ส
	 	 โย		(สตฺถา)	อ.พระศาสดา	พระองค์ใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		สาวกสํเฆน	ด้วยหมู่แห่ง
สาวก		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		สตฺถา)	อ.พระศาสดา	พระองค์น้ัน		สสาวกสํโฆ	ช่ือว่าสสาวกสํฆ,	ได้แก่พระ
ศาสดา.	(ผู้เป็นไปกับด้วยหมู่แห่งสาวก,	พร้อมกับหมู่สาวก)

พุทฺธงฺกุโร  

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺธสฺส		องฺกุโร		พุทฺธงฺกุโร.	(พุทฺธ	+	องฺกุร)	
	 องฺกุโร	 อ.หน่อเน้ือ	 	 พุทฺธสฺส	 แห่งพระพุทธเจ้า	 	 พุทฺธงฺกุโร	 ช่ือว่าพุทฺธงฺกุร.	 (หน่อเน้ือพระพุทธเจ้า,	 
พุทธังกูร)

อปรภาโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อปโร		จ		โส		ภาโค		จาติ		อปรภาโค,		กาโล.	(อปร	+	ภาโค)
	 อปโร		จ	อ.อื่นอีกด้วย		โส	อ.อื่นอีกน้ัน		ภาโค		จ	เป็นส่วนด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อปรภาโค	ช่ือ
ว่าอปรภาค,	ได้แก่กาล.	(อันเป็นส่วนอื่นอีก)
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ลทฺธพฺยากรโณ

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ลทฺธํ		พฺยากรณํ		เยน		โสยํ		ลทฺธพฺยากรโณ,		สุเมโธ.	(ลทฺธ	+	พฺยากรณ)	
	 พฺยากรณํ	อ.พยากรณ์		เยน		(สุเมเธน)	อันดาบสช่ือว่าสุเมธใด		ลทฺธํ	ได้แล้ว		โส		อยํ		(สุเมโธ)	
อ.ดาบสช่ือว่าสุเมธน้ัน		ลทฺธพฺยากรโณ	ช่ือว่าลทฺธพฺยากรณ,	ได้แก่ดาบสช่ือว่าสุเมธ.	(ผู้มีพยากรณ์อันได้แล้ว)

สมตึสปารมิโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ตึส		ปารมิโย		ตึสปารมิโย.	(ตึส	+	ปารมี)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 ปารมิโย	อ.บารมี	ท.		ตึส	สามสิบ		ตึสปารมิโย	ช่ือว่าตึสปารมี.	(บารมี	๓๐)
	 ๒.	 สมา		จ		ตา		ตึสปารมิโย		จาติ		สมตึสปารมิโย.	(สมา	+	ตึสปารมี)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
	 	 สมา	จ	อ.อันเสมอ	ท.	ด้วย		ตา	อ.อันเสมอ	ท.	เหล่าน้ัน		ตึสปารมิโย		จ	เป็นบารมี	๓๐	ด้วย		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สมตึสปารมิโย	ช่ือว่าสมตึสปารมี.	(บารมี	๓๐	อันเสมอ)

เวสฺสนฺตรตฺตภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เวสฺสนฺตรสฺส		อตฺตภาโว		เวสฺสนฺตรตฺตภาโว.	(เวสฺสนฺตร	+	อตฺตภาว)
	 อตฺตภาโว	อ.อัตภาพ		เวสฺสนฺตรสฺส	แห่งพระเวสสันดร		เวสฺสนฺตรตฺตภาโว	ช่ือว่า	เวสฺสนฺตรตฺตภาว.	
(อัตภาพแห่งพระเวสสันดร)

สตฺตกฺขตฺตุำ

	 เป็นอัพยยตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สตฺตสุ		วาเรสุ		สตฺตกฺขตฺตุํ.	(สตฺต	+	กฺขตฺตุํ)
	 วาเรสุ	ในวาระ	ท.		สตฺตสุ	เจ็ด		สตฺตกฺขตฺตุํ	ช่ือว่าสตฺตกฺขตฺตุํ.	(เจ็ดคร้ัง,	เจ็ดวาระ)
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ป€วีกมฺปนานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ป€วิยา		กมฺปนานิ		ป€วีกมฺปนานิ,		มหาทานานิ.		(ป€วี	+	กมฺปน)	
	 กมฺปนานิ	 อ.อันเป็นเหตุไหว		ป€วิยา	แห่งแผ่นดิน	 	ป€วีกมฺปนานิ	 ช่ือว่าป€วีกมฺปน,	 ได้แก่มหาทาน.	 
(อันเป็นเหตุไหวแห่งแผ่นดิน,	อันเป็นเคร่ืองหว่ันไหวแห่งแผ่นดิน,	ทําให้แผ่นดินไหว)

มหาทานานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตานิ		จ		ตานิ		ทานานิ		จาติ		มหาทานานิ.	(มหนฺต	+	ทาน)
	 มหนฺตานิ		จ	อ.อันใหญ่	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันใหญ่	ท.	เหล่าน้ัน		ทานานิ		จ	เป็นทาน	ด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		มหาทานานิ	ช่ือว่ามหาทาน.	(ทานอันใหญ่)

ปุตฺตทารา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุตฺโต		จ		ทาโร		จ		ปุตฺตทารา.	(ปุตฺต	+	ทาร)
	 ปุตฺโต		จ	อ.บุตร	ด้วย		ทาโร		จ	อ.ภรรยา	ด้วย		ปุตฺตทารา	ช่ือว่าปุตฺตทาร.	(บุตรและภรรยา)

อายุปริโยสานำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อายุสฺส		ปริโยสานํ		อายุปริโยสานํ.	(อายุ	+	ปริโยสาน)
	 ปริโยสานํ	อ.กาลอันเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ		อายุสฺส	แห่งอายุ		อายุปริโยสานํ	ช่ือว่าอายุปริโยสาน.	(กาล-
เป็นที่สิ้นสุดรอบแห่งอายุ,	หมดอายุ)

ยาวตายุกำ

	 เป็นนิบาตบุพพกะอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อายุสฺส		ยตฺตโก		ปริจฺเฉโท		ยาวตายุกํ.	(ยาวตา	+	อายุ)
	 ปริจฺเฉโท	อ.การกําหนด		ยตฺตโก	เพียงใด		อายุสฺส	แห่งอายุ		ยาวตายุกํ	ช่ือว่ายาวตายุก.	(กําหนด
เพียงใดแห่งอายุ)
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ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสและวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
อยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ทสสหสฺสํ		ปริมาณํ		 เยสนฺติ		ทสสหสฺสา,	จกฺกวาฬา.	 (ทสสหสฺส	+	ปริมาณ)	 ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ทสสหสฺสํ	อ.หม่ืนหน่ึง		ปริมาณํ	เป็นประมาณ		เยสํ		(จกฺกวาฬานํ)	ของจักรวาล	ท.	เหล่าใด		
(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ทสสหสฺสา	ช่ือว่าทสสหสฺส,	ได้แก่จักรวาล.	(มีหม่ืนหน่ึงเป็นประมาณ)
	 ๒.	 ทสสหสฺสา		จกฺกวาฬา		ทสสหสฺสจกฺกวาฬา.	(ทสสหสฺส	+	จกฺกวาฬ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย-
สม�ส
	 	 จกฺกวาฬา	 อ.จักรวาล	 ท.	 	 ทสสหสฺสา	 มีหม่ืนหน่ึงเป็นประมาณ	 	 ทสสหสฺสจกฺกวาฬา	 ช่ือว่า 
ทสสหสฺสจกฺกวาฬ		(จักรวาลมีหม่ืนหน่ึงเป็นประมาณ,	หม่ืนจักรวาล)
	 ๓.	 ทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ		เทวตา		ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา.	(ทสสหสฺสจกฺกวาฬ	+	เทวตา)	สัตตมี- 
ตัปปุริสสม�ส
	 	 เทวตา	อ.เทวดา	ท.		ทสสหสสฺสจกฺกวาเฬสุ	ในจักรวาลมีหม่ืนหน่ึงเป็นประมาณ	ท.		ทสสหสฺส- 
จกฺกวาฬเทวตา	ช่ือว่าทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา.	(เทวดาในจักรวาลมีหม่ืนหน่ึงเป็นประมาณ,	เทวดาในหม่ืนจักรวาล) 

มาตุกุจฺฉิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มาตุยา		กุจฺฉิ		มาตุกุจฺฉิ.		(มาตุ	+	กุจฺฉิ)
	 กุจฺฉิ	อ.ท้อง		มาตุยา	ของมารดา		มาตุกุจฺฉิ	ช่ือว่ามาตุกุจฺฉิ.	(ท้องของมารดา)

สเทวโก

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สห		เทเวหิ		โย		วตฺตตีติ		สเทวโก,		โลโก.		(สห	+	เทว)
	 โย		(โลโก)	อ.มนุษยโลก	ใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ	เทเวหิ	ด้วยเทวโลก	ท.		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		(โส		โลโก)	อ.มนุษยโลก	น้ัน		สเทวโก	ช่ือว่าสเทวก,	ได้แก่	มนุษยโลก.	(อันเป็นไปกับด้วยเทวโลก)
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มหาวิโลกนานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตานิ		จ		ตานิ		วิโลกนานิ		จาติ		มหาวิโลกนานิ.	(มหนฺต	+	วิโลกน)	
	 มหนฺตานิ		จ	อ.อันใหญ่	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันใหญ่	ท.	เหล่าน้ัน		วิโลกนานิ		จ	เป็นการตรวจดูด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		มหาวิโลกนานิ	ช่ือว่ามหาวิโลกน.	(การตรวจดูใหญ่)
	 (ป�ฺจมหาวิโลกน	มี	กาล,	ทวีป,	ประเทศ,	ตระกูล,	และพระชนนี)

สกฺยราชกุลำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สกฺยราชสฺส		กุลํ		สกฺยราชกุลํ.	(สกฺยราช	+	กุล)
	 กุลํ	อ.ตระกูล		สกฺยราชสฺส	แห่งเจ้าศากยะ		สกฺยราชกุลํ	ช่ือว่าสกฺยราชกุล.	(ตระกูลเจ้าศากยะ)

มหาสมฺปตฺติ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตี		จ		สา		สมฺปตฺติ		จาติ		มหาสมฺปตฺติ.	(มหนฺตี	+	สมฺปตฺติ)
	 มหนฺตี		จ	อ.อันใหญ่ด้วย		สา	อ.อันใหญ่น้ัน		สมฺปตฺติ		จ	เป็นสมบัติด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		มหา-
สมฺปตฺติ	ช่ือว่ามหาสมฺปตฺติ.	(สมบัติใหญ่)

ภทฺรโยพฺพนำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภทร�ฺจ		ตํ		โยพฺพน�ฺจาติ		ภทฺรโยพฺพนํ.	(ภทฺร	+	โยพฺพน)
	 ภทรํ		จ	อ.อันเจริญด้วย		ตํ	อ.อันเจริญน้ัน		โยพฺพนํ		จ	เป็นความเป็นแห่งคนหนุ่มด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		ภทฺรโยพฺพนํ	ช่ือว่าภทฺรโยพฺพน.	(ความเป็นแห่งคนหนุ่มอันเจริญ)

เทวโลกสิริ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน		มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 เทวานํ		โลโก		เทวโลโก.	(เทว	+	โลก)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 โลโก	อ.โลก		เทวานํ	ของเทวดา	ท.		เทวโลโก	ช่ือว่าเทวโลก.	(โลกของเทวดา,	เทวโลก)
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	 ๒.	 เทวโลเก		สิริ		เทวโลกสิริ.	(เทวโลก	+	สิริ)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 สิริ	อ.สิริ		เทวโลเก	ในเทวโลก		เทวโลกสิริ	ช่ือว่าเทวโลกสิริ.	(สิริในเทวโลก)

รชฺชสิริ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 ร�ฺโญ		ภาโว		รชฺชํ.	(ราช	+	ณฺย)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		ร�ฺโญ	แห่งพระราชา		รชฺชํ	ช่ือว่ารชฺช.	(ความเป็นพระราชา)
	 ๒.	 รชฺชเมว		สิริ		รชฺชสิริ.	(รชฺช	+	สิริ)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 รชฺชํ		เอว	อ.ความเป็นแห่งพระราชา	น่ันเทียว		สิริ	เป็นสิริ		รชฺชสิริ	ช่ือว่ารชฺชสิริ.	(สิริคือความ
เป็นแห่งพระราชา)

อยฺุยานกีฬา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุยฺยาเน		กีฬา		อุยฺยานกีฬา.	(อุยฺยาน	+	กีฬา)	
	 กีฬา	อ.การเล่น		อุยฺยาเน	ในอุทยาน		อุยฺยานกีฬา	ช่ือว่าอุยฺยานกีฬา.	(การเล่นในอุทยาน,	กรีฑาใน
พระอุทยาน)

คมนสมโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คมน�ฺจ		ตํ		สมโย		จาติ		คมนสมโย.	(คมน	+	สมโย)
	 คมนํ		จ	อ.อันเป็นที่ไปด้วย		ตํ		อ.อันเป็นที่ไปน้ัน		สมโย		จ	เป็นสมัยด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		คมน-
สมโย	ช่ือว่าคมนสมย.	(สมัยเป็นที่ไป)

ชิณฺณพฺยาธิมตสงฺขาตา

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ชิณฺโณ		จ		พฺยาธิ		จ		มโต		จ		ชิณฺณพฺยาธิมตา.	(ชิณฺณ	+	พฺยาธิ	+	มต)	อิตรีตรโยคทวันท- 
สม�ส
	 	 ชิณฺโณ		จ	อ.คนแก่	ด้วย		พฺยาธิ		จ	อ.คนเจ็บ	ด้วย		มโต		จ	อ.คนตาย	ด้วย		ชิณฺณพฺยาธิมตา	 
ช่ือว่าชิณฺณพฺยาธิมตา.	(คนแก่	คนเจ็บ	และคนตาย)
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	 ๒.	 ชิณฺณพฺยาธิมตา		อิติ		สงฺขาตา		ชิณฺณพฺยาธิมตสงฺขาตา,		ตโย		เทวทูตา.	(ชิณฺณพฺยาธิมต	+	
สงฺขาต)	สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (ตโย		เทวทูตา)		อ.เทวทูต	ท.	สาม		สงฺขาตา	อันบัณฑิต	กล่าวแล้ว		อิติ	ว่า		ชิณฺณพฺยาธิมตา	 
ชนผู้แก่แล้ว	ชนผู้เจ็บ	และชนผู้ตายแล้ว		ชิณฺณพฺยาธิมตสงฺขาตา	ช่ือว่าชิณฺณพฺยาธิมตสงฺขาต,	ได้แก่เทวทูต	๓.	
(กล่าวคือคนแก่	คนเจ็บ	และคนตาย)

สญฺชาตสำเวโค

	 เป็นจตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ส�ฺชาโต		สํเวโค		อสฺสาติ		ส�ฺชาตสํเวโค,		โพธิสตฺโต.	(ส�ฺชาต	+	สํเวค)	
	 สํเวโค	อ.ความสังเวช		ส�ฺชาโต	อันเกิดพร้อมแล้ว		อสฺส		(โพธิสตฺตสฺส)	แก่พระโพธิสัตว์	น้ัน		อตฺถิ	
มีอยู่		อิติ		เพราะเหตุน้ัน		(โส		โพธิสตฺโต)	อ.พระโพธิสัตว์น้ัน		ส�ฺชาตสํเวโค	ช่ือว่าส�ฺชาตสํเวค,	ได้แก่พระ
โพธิสัตว์.	(ผู้มีความสังเวชอันเกิดพร้อมแล้ว,	ผู้เกิดความสังเวช)

จตุตฺถวาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 จตุนฺนํ		ปูรโณ		จตุตฺโถ.	(จตุ	+	ถ)	สังขยาตัทธิต
	 	 ปูรโณ	อ.วาระอันเป็นเหตุเต็ม		จตุนฺนํ	แห่งสี่	ท.		จตุตฺโถ	ช่ือว่าจตุตฺถ.	(ที่	๔)
	 ๒.	 จตุตฺโถ		จ		โส		วาโร		จาติ		จตุตฺถวาโร.	(จตุตฺถ	+	วาร)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 จตุตฺโถ		จ	อ.ที่สี่ด้วย		โส	อ.ที่สี่น้ัน		วาโร		จ	เป็นวาระด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		จตุตฺถวาโร	
ช่ือว่าจตุตฺถวาร.	(วาระที่	๔)

มงฺคลโปกฺขรณีตีรำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มงฺคลา		จ		สา		โปกฺขรณี		จาติ		มงฺคลโปกฺขรณี.	(มงฺคลา	+	โปกฺขรณี)	วิเสสนบุพพบทกัมม
ธารยสมาส
	 	 มงฺคลา		จ	อ.อันเป็นมงคลด้วย		สา	อ.อันเป็นมงคลน้ัน		โปกฺขรณี		จ	เป็นสระโบกขรณีด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		มงฺคลโปกฺขรณี	ช่ือว่ามงฺคลโปกฺขรณี.		(สระโบกขรณีอันเป็นมงคล)
	 ๒.	 มงฺคลโปกฺขรณิยา		ตีรํ		มงฺคลโปกฺขรณีตีรํ.	(มงฺคลโปกฺขรณี	+	ตีร)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ตีรํ	 อ.ฝ่ัง	 	 มงฺคลโปกฺขรณิยา	 แห่งสระโบกขรณีอันเป็นมงคล	 	มงฺคลโปกฺขรณีตีรํ	 ช่ือว่ามงฺคล- 
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โปกฺขรณีตีรํ.		(ฝ่ังแห่งสระโบกขรณีอันเป็นมงคล)

กปฺปกเวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กปฺปกสฺส		เวโส		กปฺปกเวโส.	(กปฺปก	+	เวส)
	 เวโส	อ.เพศ		กปฺปกสฺส	แห่งช่างกัลบก		กปฺปกเวโส	ช่ือว่ากปฺปกเวส.	(เพศแห่งช่างกัลบก)

อลงฺกตปฏิยตฺโต

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อลงฺกโต		จ		โส		ปฏิยตฺโต		จาติ		อลงฺกตปฏิยตฺโต,		โพธิสตฺโต.		(อลงฺกต	+	ปฏิยตฺต)
	 โส		(โพธิสตฺโต)	อ.พระโพธิสัตว์	น้ัน		อลงฺกโต		จ	ถูกประดับแล้ว	ด้วย		ปฏิยตฺโต		จ	ถูกตกแต่ง
แล้ว	ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อลงฺกตปฏิยตฺโต	ช่ือว่าอลงฺกตปฏิยตฺต,	ได้แก่พระโพธิสัตว์.	(ผู้ทั้งถูกประดับแล้ว
ทั้งถูกตกแต่งแล้ว)

ชาตสาสนำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุรสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ชาตสฺส		สาสนํ		ชาตสาสนํ.	(ชาต	+	สาสน)	
	 สาสนํ	อ.ข่าวสาส์น		ชาตสฺส	แห่งการประสูติแล้ว	 	 ชาตสาสนํ	 ช่ือว่าชาตสาสน.	 (ข่าวสาส์นแห่งการ
ประสูติ)

ปุตฺตสิเนโห

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุตฺเต		สิเนโห		ปุตฺตสิเนโห.	(ปุตฺต	+	สิเนห)
	 สิเนโห	อ.ความรัก		ปุตฺเต	ในบุตร		ปุตฺตสิเเนโห	ช่ือว่าปุตฺตสิเนห.	(ความรักในบุตร)

พลวภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 พลํ		อสฺส		อตฺถีติ		พลวา,		ปุตฺตสิเนโห.	(พล	+	วนฺตุ)	อัสสัตถิตัทธิต
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	 	 พลํ	อ.กําลัง		อสฺส		(ปุตฺตสิเนหสฺส)	แห่งความรักในบุตรน้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
(โส		ปุตฺตสิเนโห)	อ.ความรักในบุตรน้ัน		พลวา	ช่ือว่าพลวนฺตุ,	ได้แก่ความรักในบุตร.	(อันมีกําลัง)
	 ๒.	 พลวโต		(ปุตฺตสิเนหสฺส)		ภาโว		พลวภาโว.	(พลวนฺตุ	+	ภาว)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		(ปุตฺตสิเนหสฺส)	แห่งความรักในบุตร		พลวโต	อันมีกําลัง		พลวภาโว	ช่ือว่า
พลวภาว.	(ความที่แห่งความรักในพระโอรสเป็นสภาพมีกําลัง)

ปิตุจฺฉาธีตา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปิตุจฺฉาย		ธีตา		ปิตุจฺฉาธีตา.	(ปิตุจฺฉา	+	ธีตุ)
	 ธีตา	อ.ธิดา		ปิตุจฺฉาย	ของอา		ปิตุจฺฉาธีตา	ช่ือว่าปิตุจฺฉาธีตุ.	(ธิดาของอา,	ธิดาของพระเจ้าอา)

นิพฺพุตปทำ

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิพฺพุตํ		อิติ		ปทํ		นิพฺพุตปทํ.	(นิพฺพุต	+	ปท)
	 ปทํ	อ.บท		นิพฺพุตํ		อิติ	ว่า	ดับแล้ว		นิพฺพุตปทํ	ช่ือว่านิพฺพุตปท	(บทว่าดับแล้ว)

สิริสยนำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สิริ		จ		สา		สยน�ฺจาติ		สิริสยนํ.	(สิริ	+	สยน)
	 สิริ		จ	อ.อันเป็นสิริด้วย		สา	อ.อันเป็นสิริน้ัน		สยนํ		จ	เป็นที่นอนด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สิริสยนํ	
ช่ือว่าสิริสยน.	(ที่เป็นที่นอนอันเป็นสิริ)

นิทฺทูปคตา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิทฺทํ		อุปคตา		นิทฺทูปคตา,		นาฏกิตฺถิโย.	(นิทฺทา	+	อุปคตา)
	 อุปคตา	อ.ผู้เข้าถึงแล้ว		นิทฺทํ	ซึ่งความหลับ		นิทฺทูปคตา	ช่ือว่านิทฺทูปคตา,	ได้แก่หญิงนักฟ้อนทั้งหลาย.	 
(ผู้เข้าถึงความหลับ)
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นาฏกิตฺถิโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นาฏกา		จ		ตา		อิตฺถิโย		จาติ		นาฏกิตฺถิโย.	(นาฏกา	+	อิตฺถิโย)
	 นาฏกา		จ	อ.ผู้เป็นนักฟ้อน	ท.	ด้วย		ตา	อ.ผู้เป็นนักฟ้อน	ท.	เหล่าน้ัน		อิตฺถิโย		จ	เป็นหญิงด้วย		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		นาฏกิตฺถิโย	ช่ือว่านาฏกิตฺถี.	(หญิงผู้เป็นนักฟ้อน)

นิพฺพินฺนหทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิพฺพินฺนํ		หทยํ		อสฺสาติ		นิพฺพินฺนหทโย,		โพธิสตฺโต.	(นิพฺพินฺน	+	หทย)
	 หทยํ	อ.พระทัย		นิพฺพินฺนํ	อันเบื่อหน่าย		อสฺส		(โพธิสตฺตสฺส)	ของพระโพธิสัตว์น้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน	 	 (โส	 	 โพธิสตฺโต)	 อ.พระโพธิสัตว์น้ัน	 	 นิพฺพินฺนหทโย	 ช่ือว่านิพฺพินฺนหทย,	 ได้แก่พระโพธิสัตว์.	 
(ผู้มีพระทัยอันทรงเบื่อหน่ายแล้ว)

ฉนฺนสหาโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ฉนฺโน		สหาโย		อสฺสาติ		ฉนฺนสหาโย,		โพธิสตฺโต.	(ฉนฺน	+	สหาย)
	 ฉนฺโน	อ.นายฉันนะ		สหาโย	เป็นสหาย		อสฺส		(โพธิสตฺตสฺส)	ของพระโพธิสัตว์	น้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		(โส		โพธิสตฺโต)	อ.พระโพธิสัตว์	น้ัน		ฉนฺนสหาโย	ช่ือว่าฉนฺนสหาย,	ได้แก่พระโพธิสัตว์.	(ผู้มี
นายฉันนะเป็นสหาย)

มหาภินิกฺขมนำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺต�ฺจ		ตํ		อภินิกฺขมน�ฺจาติ		มหาภินิกฺขมนํ.	(มหนฺต	+	อภินิกฺขมน)
	 มหนฺตํ		จ	อ.อันใหญ่ด้วย		ตํ		อ.อันใหญ่น้ัน		อภินิกฺขมนํ		จ	เป็นการเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งด้วย		 
อิติ		เพราะเหตุน้ัน		มหาภินิกฺขมนํ	ช่ือว่ามหาภินิกฺขมน.	(การเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่)
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อโนมานทีตีรำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อโนมานทิยา		ตีรํ		อโนมานทีตีรํ.	(อโนมานที	+	ตีร)
	 ตีรํ	อ.ฝ่ัง		อโนมานทิยา	แห่งแม่น้ําช่ือว่าอโนมา		อโนมานทีตีรํ	ช่ือว่าอโนมานทีตีร.	(ฝ่ังแห่งแม่น้ําช่ือว่า
อโนมา)

ปณฺฑวปพฺพตปพฺภาโร

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปณฺฑวปพฺพตสฺส		ปพฺภาโร		ปณฺฑวปพฺพตปพฺภาโร.	(ปณฺฑวปพฺพต	+	ปพฺภาร)
	 ปพฺภาโร	 อ.เง้ือม	 	 ปณฺฑวปพฺพตสฺส	 แห่งภูเขาช่ือว่าปัณฑวะ	 	 ปณฺฑวปพฺพตปพฺภาโร	 ช่ือว่า
ปณฺฑวปพฺพตปพฺภาร.	(เง้ือมแห่งภูเขาช่ือว่าปัณฑวะ)

สพฺพญฺญุตญาณำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สพฺพํ		ชานาตีติ		สพฺพ�ฺ�ู.	(สพฺพ	+	�า	อวโพธเน	ในการรู้	+	รู)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคล	ใด		ชานาติ	ย่อมรู้		สพฺพํ	ซึ่งสิ่งทั้งปวง		อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 (โส		
ปุคฺคโล)	อ.บุคคล	น้ัน		สพฺพ�ฺ�ู	ช่ือว่าสพฺพ�ฺ�ู.	(ผู้รู้ซึ่งสิ่งทั้งปวง)
	 ๒.	 สพฺพ�ฺ�ุโน		ภาโว		สพฺพ�ฺ�ุตา.	(สพฺพ�ฺ�ู	+	ตา)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		สพฺพ�ฺ�ุโน	แห่งผู้รู้ซึ่งสิ่งทั้งปวง		สพฺพ�ฺ�ุตา	ช่ือว่าสพฺพ�ฺ�ุตา.	(ความเป็น
แห่งผู้รู้ซึ่งสิ่งทั้งปวง)
	 ๓.	 สพฺพ�ฺ�ุตาย		�าณํ		สพฺพ�ฺ�ุต�าณํ.	(สพฺพ�ฺ�ุตา	+	�าณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	
	 	 �าณํ	 อ.ญาณ	 	 สพฺพ�ฺ�ุตาย	 แห่งความเป็นแห่งผู้รู้ซึ่งสิ่งทั้งปวง	 	 สพฺพ�ฺ�ุต�าณํ	 ช่ือว่า
สพฺพ�ฺ�ุต�าณ	(ญาณแห่งความเป็นแห่งผู้รู้ซึ่งสิ่งทั้งปวง,	สัพพัญ�ุตญาณ)

อาคมนตฺโถ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคมนสฺส		อตฺโถ		อาคมนตฺโถ.	(อาคมน	+	อตฺถ)
	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อาคมนสฺส	แก่การมา		อาคมนตฺโถ	ช่ือว่าอาคมนตฺถ.	(ประโยชน์แก่การมา)
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คหิตปฏิญฺโญ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คหิตา		ปฏิ�ฺ�า		ยสฺสาติ		คหิตปฏิ�ฺโ�,		สตฺถา.	(คหิตา	+	ปฏิ�ฺ�า)
	 ปฏิ�ฺ�า	อ.ปฏิญญา		ยสฺส		(สตฺถุโน)	ของพระศาสดา	พระองค์ใด		(ร�ฺเ�น)		คหิตา	อันพระราชา
ทรงรับแล้ว		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		สตฺถา)	อ.พระศาสดา	พระองค์น้ัน		คหิตปฏิ�ฺโ�	ช่ือว่า
คหิตปฏิ�ฺ�,	ได้แก่พระศาสดา.	(ผู้มีปฏิญญาอันพระราชาทรงรับแล้ว)

อธิคตวิเสโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อธิคโต		จ		โส		วิเสโส		จาติ		อธิคตวิเสโส.	(อธิคต	+	วิเสส)
	 อธิคโต		จ	อ.อันถูกบรรลุแล้วด้วย		โส	อ.อันถูกบรรลุแล้วน้ัน		วิเสโส		จ	เป็นคุณวิเศษด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		อธิคตวิเสโส	ช่ือว่าอธิคตวิเสส.	(คุณวิเศษอันถูกบรรลุแล้ว,	คุณวิเศษอันพระองค์ทรงบรรลุแล้ว)

ฉพฺพสฺสานิ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ฉ		วสฺสานิ		ฉพฺพสฺสานิ.	(ฉ	+	วสฺส)
	 วสฺสานิ	อ.ปี	ท.		ฉ	หก		ฉพฺพสฺสานิ	ช่ือว่าฉพฺพสฺส.	(ปี	๖,	๖	ปี)

มหาปธานำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺต�ฺจ		ตํ		ปธาน�ฺจาติ		มหาปธานํ.	(มหนฺต	+	ปธาน)
	 มหนฺตํ		จ	อ.อันใหญ่ด้วย		ตํ	อ.อันใหญ่น้ัน		ปธานํ		จ	 เป็นความเพียรด้วย		อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
มหาปธานํ	ช่ือว่ามหาปธาน.	(ความเพียรใหญ่)

วิสาขปุณฺณมีทิวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิสาขปุณฺณมิยา		ทิวโส		วิสาขปุณฺณมีทิวโส.	(วิสาขปุณฺณมี	+	ทิวส)
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	 ทิวโส	อ.วัน		วิสาขปุณฺณมิยา	(ติถิยา)	แห่งดิถีเป็นที่เต็มแห่งดาวช่ือว่าวิสาขะ		วิสาขปุณฺณมีทิวโส	ช่ือว่า 
วิสาขปุณฺณมีทิวส.	(วันแห่งวิสาขปุณณมี,	วันเพ็ญเดือน	๖)

สุวณฺณปาติ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุวณฺณสฺส		วิกติ		ปาติ		สุวณฺณปาติ.	(สุวณฺณ	+	ปาติ)
	 ปาติ	อ.ถาด		สุวณฺณสฺส		วิกติ	อันเป็นวิการ	แห่งทอง		สุวณฺณปาติ	ช่ือว่าสุวณฺณปาติ.	(ถาดอันเป็น
วิการแห่งทอง,	ถาดทอง)

มหาวนสณฺโฑ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน		มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มหนฺต�ฺจ		ตํ		วน�ฺจาติ		มหาวนํ.	(มหนฺต	+	วน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 มหนตํ		จ	อ.อันใหญ่ด้วย		ตํ	อ.อันใหญ่น้ัน		วนํ		จ	เป็นป่าด้วย		อิติิ	เพราะเหตุน้ัน		มหาวนํ	
ช่ือว่ามหาวน.	(ป่าใหญ่)
	 ๒.	 มหาวนสฺส		สณฺโฑ		มหาวนสณฺโฑ.	(มหาวน	+	สณฺฑ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สณฺโฑ	อ.ชัฏ		มหาวนสฺส	แห่งป่าใหญ่		มหาวนสณฺโฑ	ช่ือว่ามหาวนสณฺฑ.	(ชัฏแห่งป่าใหญ่)

นานาสมาปตฺติโย

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นานา		สมาปตฺติโย		นานาสมาปตฺติโย.	(นานา	+	สมาปตฺติ)
	 สมาปตฺติโย	อ.สมาบัติ	ท.		นานา	ต่างๆ		นานาสมาปตฺติโย	ช่ือว่านานาสมาปตฺติ.	(สมาบัติต่างๆ)

ทิวสภาโค

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทิวสสฺส		ภาโค		ทิวสภาโค.	(ทิวส	+	ภาค)
	 ภาโค	อ.ส่วน		ทิวสสฺส	แห่งวัน		ทิวสภาโค	ช่ือว่าทิวสภาค.	(ส่วนแห่งวัน)
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นาคราชา

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นาโค		จ		โส		ราชา		จาติ		นาคราชา.	(นาค	+	ราช)
	 นาโค		จ	อ.พญานาคด้วย		โส	อ.พญานาคน้ัน		ราชา		จ	เป็นพระราชาด้วย		อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
นาคราชา	ช่ือว่านาคราช.	(พญานาคผู้พระราชา)

อภิตฺถุตคุโณ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อภิตฺถุโต		คุโณ		ยสฺส		โส		อภิตฺถุตคุโณ,		สตฺถา.	(อภิตฺถุต	+	คุณ)
	 คุโณ	อ.พระคุณ		ยสฺส		(สตฺถุโน)	ของพระศาสดาใด		อภิตฺถุโต	ถูกชมเชยแล้ว		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		
(สตฺถา)	อ.พระศาสดาน้ัน		อภิตฺถุตคุโณ	ช่ือว่าอภิตฺถุตคุณ,	ได้แก่พระศาสดา.	(ผู้มีพระคุณอันถูกชมเชยแล้ว)
(ผู้มีพระคุณอันถูกชมเชยแล้ว)

โพธิมณฺฑำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โพธิสฺส		มณฺฑํ		โพธิมณฺฑํ.	(โพธิ	+มณฺฑ)
	 มณฺฑํ	อ.ควง		โพธิสฺส	แห่งต้นโพธิ์		โพธิมณฺฑํ	ช่ือว่าโพธิมณฺฑ.	(ควงแห่งต้นโพธิ์)

ปุรตฺถาภิมุโข

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุรตฺถสฺส		อภิมุขํ		อสฺสาติ		ปุรตฺถาภิมุโข,		สตฺถา.	(ปุรตฺถ	+	อภิมุข)
	 อภิมุขํ	อ.พระพักตร์เฉพาะ		ปุรตฺถสฺส	ต่อทิศตะวันออก		อสฺส		(สตฺถุโน)	ของพระศาสดา	พระองค์
น้ัน		(อตฺถิ)มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		สตฺถา)	อ.พระศาสดา	พระองค์น้ัน		ปุรตฺถาภิมุโข	ช่ือว่าปุรตฺถาภิมุข,	 
ได้แก่พระศาสดา.	(ผู้มีพระพักตร์เฉพาะต่อทิศตะวันออก)

อนตฺถงฺคมิโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		อตฺถงฺคมิโต		อนตฺถงฺคมิโต,		สุริโย.	(น	+	อตฺถงฺคมิต)



๘. เรื่องสัญชัยปริพาชก 551วรรค]

	 อตฺถงฺคมิโต	 อ.อันถึงแล้วซึ่งการอยู่ไม่ได้	 	 น	 หามิได้	 	 อนตฺถงฺคมิโต	 ช่ือว่าอนตฺถงฺคมิต,	 ได้แก่ 
พระอาทิตย์.	(ยังไม่อัสดงคตแล้ว,	ยังไม่ตกดิน)

มารพลำ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 มาร�ฺจ		มารสฺส		พล�ฺจ		มารพลํ.	(มาร	+	พล)
	 มารํ		จ	อ.มารด้วย		มารสฺส		พลํ		จ	อ.พล	แห่งมารด้วย		มารพลํ	ช่ือว่ามารพล.	(มารและพลแห่ง
มาร)

ป€มยาโม

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ป€โม		จ		โส		ยาโม		จาติ		ป€มยาโม.	(ป€ม	+	ยาม)
	 ป€โม		จ	อ.ที่หน่ึงด้วย		โส	อ.ที่หน่ึงน้ัน		ยาโม		จ	เป็นยามด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ป€มยาโม	 
ช่ือว่าป€มยาม.	(ยามที่หน่ึง,	ปฐมยาม)

มชฺฌิมยาโม

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มชฺฌิโม		จ		โส		ยาโม		จาติ		มชฺฌิมยาโม.	(มชฺฌิม	+	ยาม)
	 มชฺฌิโม		จ	อ.อันมีในท่ามกลางด้วย		โส	อ.อันมีในท่ามกลางน้ัน		ยาโม		จ	เป็นยามด้วย	อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน	มชฺฌิมยาโม	ช่ือว่ามชฺฌิมยาม.	(ยามอันมีในท่ามกลาง,	มัชฌิมยาม)

ปจฺฉิมยามาวสานำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปจฺฉิโม		จ		โส		ยาโม		จาติ		ปจฺฉิมยาโม.	(ปจฺฉิม	+	ยาม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ปจฺฉิโม		จ	อ.อันมีในภายหลังด้วย		โส	อ.อันมีในภายหลังน้ัน		ยาโม		จ	เป็นยามด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		ปจฺฉิมยาโม	ช่ือว่าปจฺฉิมยาม.	(ยามอันมีในภายหลัง,	ปัจฉิมยาม)
	 ๒.	 ปจฺฉิมยามสฺส		อวสานํ		ปจฺฉิมยามาวสานํ.	(ปจฺฉิมยาม	+	อวสาน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อวสานํ	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลง		ปจฺฉิมยามสฺส	แห่งยามอันมีในภายหลัง		ปจฺฉิมยามาวสานํ	ช่ือว่า
ปจฺฉิมยามาวสาน.	(กาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งยามอันมีในภายหลัง)
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จุตูปปาตญาณำ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 จุตํ		จ		อุปปาตํ		จ		จุตูปปาตํ.	(จุต	+	อุปปาต)	สมาหารทวันทสมาส
	 	 จุตํ	อ.การตายด้วย		อุปปาตํ		จ	อ.การเกิดด้วย		จุตูปปาตํ	ช่ือว่าจุตูปปาต.	(การตายและการเกิด) 
	 ๒.	 จุตูปปาตํ		สลฺลกฺขณํ		�าณํ		จุตูปปาต�าณํ.	(จุตูปปาต	+	�าณ)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 �าณํ	อ.ญาณ		สลฺลกฺขณํ	อันเป็นเคร่ืองกําหนด		จุตูปปาตํ	ซึ่งการตายและการเกิด		จุตูปปาต�าณํ	
ช่ือว่าจุตูปปาต�าณ.	(ญาณอันเป็นเคร่ืองกําหนดการตายและการเกิด,	จุตูปปาตญาณ)

อรุณุคฺคมนำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อรุณสฺส		อุคฺคมนํ		อรุณุคฺคมนํ.	(อรุณ	+	อุคฺคมน)
	 อุคฺคมนํ	อ.เป็นที่ข้ึนไป		อรุณสฺส	แห่งอรุณ		อรุณุคฺคมนํ	ช่ือว่าอรุณุคฺคมน.	(เป็นที่ข้ึนไปแห่งอรุณ,	ช่วง
อรุณข้ึน)

ทสพลจตุเวสารชฺชาทิสพฺพคุณปฏิมณฺฑิตำ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส,	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส,	วิเสสน-
บุพพบทกัมมธารยสมาส,	และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ทสพโล		จ		จตุเวสารชฺช�ฺจ		ทสพลจตุเวสารชฺชานิ.	(ทสพล	+	จตุเวสารชฺช)	อิตรีตรโยคทวันท
สม�ส
	 	 ทสพโล		จ	อ.ทสพลญาณด้วย		จตุเวสารชฺชํ		จ	อ.จตุเวสารัชชญาณด้วย	ทสพลจตุเวสารชฺชานิ	
ช่ือว่า	ทสพลจตุเวสารชฺช.	(ทสพลญาณและจตุเวสารัชชญาณ)
	 ๒.	 ทสพลจตุเวสารชฺชานิ		อาทิ		เยสํ		เต		ทสพลจตุเวสารชฺชาทโย,	สพฺพคุณา.	(ทสพลจตุเวสารชฺช	
+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ทสพลจตุเวสารชฺชานิ	อ.ทสพลญาณและจตุเวสารัชชญาณ	ท.		อาทิ	เป็นต้น	 เยสํ		(สพฺพคุณานํ)	 
แห่งคุณทั้งปวง	ท.	เหล่าใด		เต	(สพฺพคุณา)	อ.คุณทั้งปวง	ท.เหล่าน้ัน		ทสพลจตุเวสารชฺชาทโย	ช่ือว่าทสพล- 
จตุเวสารชฺชาทิ,	สพฺพคุณา	ได้แก่คุณทั้งปวง.	(มีทสพลญาณและจตุเวสารัชชญาณเป็นต้น)	
	 ๓.	 สพฺเพ		จ		เต		คุณา		จาติ		สพฺพคุณา.	(สพฺพ	+	คุณ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 สพฺเพ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		เต	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่าน้ัน		คุณา		จ	เป็นคุณด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน	 
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สพฺพคุณา	ช่ือว่าสพฺพคุณ.	(คุณทั้งปวง)
	 ๔.	 ทสพลจตุเวสารชฺชาทโย		จ		เต		สพฺพคุณา		จาติ		ทสพลจตุเวสารชฺชาทิสพฺพคุณา.	(ทสพล- 
จตุเวสารชฺชาทิ	+	สพฺพคุณ)		วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ทสพลจตุเวสารชฺชาทโย		จ	อ.อันมีทสพลญาณและจตุเวสารัชชญาณเป็นต้น	ท.	ด้วย		เต	อ.อัน
มีทสพลญาณและจตุเวสารัชชญาณเป็นต้น	ท.	เหล่าน้ัน		สพฺพคุณา		จ	เป็นคุณทั้งปวง	ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
ทสพลจตุเวสารชฺชาทิสพฺพคุณา	 ช่ือว่าทสพลจตุเวสารชฺชาทิสพฺพคุณ.	 (คุณทั้งปวงมีทสพลญาณและจตุเวสารัชช-
ญาณเป็นต้น)
	 ๕.	 ทสพลจตุเวสารชฺชาทิสพฺพคุเณหิ	 	 ปฏิมณฺฑิตํ	 	 ทสพลจตุเวสารชฺชาทิสพฺพคุณปฏิมณฺฑิตํ,		
สพฺพ�ฺ�ุต�าณํ.	(ทสพลจตุเวสารชฺชาทิสพฺพคุณ	+	ปฏิมณฺฑิต)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 ปฏิมณฺฑิตํ	 อ.อันประดับแล้ว	 	 ทสพลจตุเวสารชฺชาทิสพฺพคุเณหิ	 ด้วยคุณทั้งปวงมีทสพลญาณ
และจตุเวสารัชชญาณเป็นต้น	ท.		ทสพลจตุเวสารชฺชาทิสพฺพคุณปฏิมณฺฑิตํ	ช่ือว่าทสพลจตุเวสารชฺชาทิสพฺพคุณ- 
ปฏิมณฺฑิต,	ได้แก่พระสัพพัญ�ุตญาณ.	(อันประดับแล้วด้วยคุณทั้งปวงมีทสพลญาณและจตุเวสารัชชญาณเป็นต้น)

สตฺตสตฺตาหำ

	 เป็นสมาหารทิคุสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สตฺต		อหานิ		สตฺตาหานิ.	(สตฺต	+	อห)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 อหานิ	อ.วัน	ท.		สตฺต	เจ็ด		สตฺตาหานิ	ช่ือว่าสตฺตาห.	(วันเจ็ด,	๗	วัน)
	 ๒.	 สตฺต		สตฺตาหานิ		สตฺตสตฺตาหํ.	(สตฺต	+	สตฺตาห)	สมาหารทิคุสมาส
	 	 สตฺตาหานิ	อ.สัปดาห์	ท.		สตฺต	เจ็ด		สตฺตสตฺตาหํ	ช่ือว่าสตฺตสตฺตาห.	(สัปดาห์เจ็ด,	๗	สัปดาห์) 
 

อชปาลนิโคฺรธมูลำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อชปาลนิโคฺรธสฺส		มูลํ		อชปาลนิโคฺรธมูลํ.	(อชปาลนิโคฺรธ	+	มูล)
	 มูลํ	 อ.โคน	 	 อชปาลนิโคฺรธสฺส	 แห่งต้นไทรช่ือว่าอชปาละ	 	 อชปาลนิโคฺรธมูลํ	 ช่ือว่าอชปาลนิโคฺรธมูล.	
(โคนแห่งต้นไทรช่ือว่าอชปาละ,	โคนต้นอชปาลนิโครธ)
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ธมฺมคมฺภีรตาปจฺจเวกฺขณำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ธมฺโม		จ		โส		คมฺภีโร		จาติ		ธมฺมคมฺภีโร.	(ธมฺม	+	คมฺภีร)	วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	
	 	 ธมฺโม		จ	อ.ธรรม	ด้วย		โส	อ.ธรรม	น้ัน		คมฺภีโร		จ	เป็นสภาพลุ่มลึก	ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน	 
ธมฺมคมฺภีโร	ช่ือว่าธมฺมคมฺภีร.	(ธรรมเป็นสภาพลุ่มลึก)
	 ๒.	 ธมฺมคมฺภีรสฺส		ภาโว		ธมฺมคมฺภีรตา.	(ธมฺมคมฺภีร	+	ตา)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		ธมฺมคมฺภีรสฺส	แห่งธรรมเป็นสภาพลุ่มลึก	ธมฺมคมฺภีรตา	ช่ือว่าธมฺมคมฺภีรตา.	
(ความที่แห่งธรรมเป็นสภาพลุ่มลึก)
	 ๓.	 ธมฺมคมฺภีรตาย		ปจฺจเวกฺขณํ		ธมฺมคมฺภีรตาปจฺจเวกฺขณํ.	(ธมฺมคมฺภีรตา	+	ปจฺจเวกฺขณ)	ฉัฏฐี- 
ตัปปุริสสม�ส
	 	 ปจฺจเวกฺขณํ	อ.การพิจารณา		ธมฺมคมฺภีรตาย	ซึ่งความที่แห่งธรรมเป็นสภาพลุ่มลึก		ธมฺมคมฺภีรตา- 
ปจฺจเวกฺขณํ	ช่ือว่าธมฺมคมฺภีรตาปจฺจเวกฺขณ.	(การพิจารณาซึ่งความที่แห่งธรรมเป็นสภาพลุ่มลึก)

อปฺโปสฺสุกฺกตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 อปฺโป		อุสฺสุกฺโก		อสฺสาติ		อปฺโปสฺสุกฺโก,		สตฺถา.	(อปป	+	อุสฺสุกฺก)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ-
พหุพพีหิสมาส
	 	 อุสฺสุกฺโก	อ.ความขวนขวาย		อปฺโป	น้อย		อสฺส		(สตฺถุโน)	แห่งพระศาสดาพระองค์น้ัน		(อตฺถิ)	
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		สตฺถา)	อ.พระศาสดา	พระองค์น้ัน		อปฺโปสฺสุกฺโก	ช่ือว่าอปฺโปสฺสุกฺก,	ได้แก่ 
พระศาสดา.	(ผู้มีความขวนขวายน้อย)
	 ๒.	 อปฺโปสฺสุกฺกสฺส		ภาโว		อปฺโปสฺสุกฺกตา.	(อปฺโปสฺสุกฺก	+	ตา)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	 อ.ความเป็น	 	 อปฺโปสฺสุกฺกสฺส	 แห่งบุคคลผู้มีความขวนขวายน้อย	 	อปฺโปสฺสุกฺกตา	 ช่ือว่า 
อปฺโปสฺสุกฺกตา.	(ความที่แห่งบุคคลผู้มีความขวนขวายน้อย)

ทสสหสฺสมหาพฺรหฺมปริวาโร

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสและอสมาหารทิคุสมาส
อยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
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	 ๑.	 มหนฺโต		จ		โส		พฺรหฺมา		จาติ		มหาพฺรหฺมา.	(มหนฺต	+	พฺรหฺม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย-
สม�ส
	 	 มหนฺโต	 	 จ	 อ.ใหญ่ด้วย	 	 โส	 อ.ใหญ่น้ัน	 	 พฺรหฺมา	 	 จ	 เป็นพรหมด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
มหาพฺรหฺมา	ช่ือว่ามหาพฺรหฺม.	(พรหมใหญ่,	มหาพรหม)
	 ๒.	 ทสสหสฺสํ		มหาพฺรหฺมาโน		ทสสหสฺสมหาพฺรหฺมาโน.	(ทสสหสฺส	+	มหาพฺรหฺม)	อสมาหารทิคุ-
สม�ส
	 	 มหาพฺรหฺมาโน	 อ.มหาพรหม	ท.	 ทสสหสฺสํ	 หม่ืนหน่ึง	 ทสสหสฺสมหาพฺรหฺมาโน	 ช่ือว่าทสสหสฺส-
มหาพฺรหฺม.	(มหาพรหมหม่ืนหน่ึง)
	 ๓.	 ทสสหสฺสมหาพฺรหฺมาโน		ปริมาณํ		ปริวาโร		อสฺสาติ	ทสสหสฺสมหาพฺรหฺมปริวาโร,		สหมฺปติ-
พฺรหฺมา.	(ทสสหสฺสมหาพฺรหฺม	+	ปริวาร)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	
	 	 ทสสหสฺสมหาพฺรหฺมาโน	อ.มหาพรหมหม่ืนหน่ึง	ท.	ปริมาณํ	 เป็นประมาณ		ปริวาโร	 เป็นบริวาร	
อสฺส		(สหมฺปติพฺรหฺมสฺส)	ของสหัมบดีพรหมน้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ทสสหสฺสมหาพฺรหฺมปริวาโร	
ช่ือว่าทสสหสฺสมหาพฺรหฺมปริวาร,	ได้แก่สหัมบดีพรหม.	(ผู้มีมหาพรหมหม่ืนหน่ึงเป็นประมาณเป็นบริวาร)

อายาจิตธมฺมเทสโน

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อายาจิตา		ธมฺมเทสนา		ยสฺสาติ		อายาจิตธมฺมเทสโน,		สตฺถา.	(อายาจิตา	+	ธมฺมเทสนา)
	 ธมฺมเทสนา	อ.พระธรรมเทศนา		ยสฺส		(สตฺถุโน)	ของพระศาสดา	พระองค์ใด		อายาจิตา	ถูกทูลวิงวอน
แล้ว		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส	สตฺถา)	อ.พระศาสดา	พระองค์น้ัน		อายาจิตธมฺมเทสโน	ช่ือว่า	 
อายาจิตธมฺมเทสน,	ได้แก่พระศาสดา.	(ผู้มีพระธรรมเทศนาอันถูกทูลวิงวอนแล้ว)

พุทฺธจกฺขุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺธสฺส		จกฺขุ		พุทฺธจกฺขุ.	(พุทฺธ	+	จกฺขุ)
	 จกฺขุ	อ.จักษุ		พุทฺธสฺส	ของพระพุทธเจ้า	พุทฺธจกฺขุ	ช่ือว่าพุทฺธจกฺขุ.	(จักษุแห่งพระพุทธเจ้า,	พุทธจักษุ)
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อาฬารุทฺทกา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาฬาโร		จ		อุทฺทโก		จ		อาฬารุทฺทกา.	(อาฬาร	+	อุทฺทก)
	 อาฬาโร		จ	อ.อาฬารดาบสด้วย		อุทฺทโก		จ	อ.อุททกดาบสด้วย		อาฬารุทฺทกา	 	ช่ือว่าอาฬารุทฺทก.	 
(อาฬารดาบสและอุททกดาบส)

กาลกตภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 กาโล		กโต		เยหิ		เต		กาลกตา,		อาฬารุทฺทกา.	(กาล	+	กต)	ตติยาทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 กาโล	 อ.กาละ	 	 เยหิ	 	 (อาฬารุทฺทเกหิ)	 อันอาฬารดาบสและอุททกดาบส	ท.	 เหล่าใด	 	 กโต	
กระทําแล้ว		เต		(อาฬารุทฺทกา)	อ.อาฬารดาบสและอุททกดาบส	ท.	เหล่าน้ัน		กาลกตา	ช่ือว่ากาลกต,	ได้แก่
อาฬารดาบสและอุททกดาบส.	(ผู้มีกาละอันกระทําแล้ว)
	 ๒.	 กาลกตานํ		ภาโว		กาลกตภาโว.	(กาลกต	+	ภาว)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		 (อาฬารุทฺทกานํ)		กาลกตานํ	แห่งอาฬารดาบสและอุททกดาบส	 ผู้มีกาละ 
อันกระทําแล้ว	กาลกตภาโว	ช่ือว่ากาลกตภาว.	(ความที่อาฬารดาบสและอุททกดาบส	ผู้มีกาละอันกระทําแล้ว)

ปญฺจวคฺคคิยา

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 ป�ฺจ		วคฺคา		ป�ฺจวคฺคํ.	(ป�ฺจ	+	วคฺค)	สมาหารทิคุสมาส
	 	 วคฺคา	อ.พวก	ท.		ป�ฺจ	ห้า		ป�ฺจวคฺคํ	ช่ือว่าป�ฺจวคฺค.	(พวก	๕)
	 ๒.	 ป�ฺจวคฺเค		ภวา		ป�ฺจวคฺคิยา,		ภิกฺขู.	(ป�ฺจวคฺค	+	อิย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	
	 	 ภิกฺขู	อ.ภิกษุ	ท.		ภวา	ผู้มีอยู่		ป�ฺจวคฺเค	ในพวก	๕		ป�ฺจวคฺคิยา	ช่ือว่าป�ฺจวคฺคิย,	ได้แก่
ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้มีอยู่ในพวก	๕,	ปัญจวัคคีย์)

พหุปการตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 พหู		อุปการา		 เยสนฺติ		พหุปการา,		ป�ฺจวคฺคิยา		 ภิกฺขู.	 (พหุ	+	อุปการ)	 ฉัฏฐีทวิปท- 
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ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	
	 	 อุปการา	อ.อุปการะ	ท.		พหู	อันมาก		เยสํ		(ภิกฺขูนํ)	ของภิกษุ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		(เต		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าน้ัน		พหุปการา	ช่ือว่าพหุปการ,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้มีอุปการะมาก) 
	 ๒.	 พหุปการานํ		ภาโว		พหุปการตา.	(พหุปการ	+	ตา)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		พหุปการานํ	 (ภิกฺขูนํ)	แห่งภิกษุ	ท.	 ผู้มีอุปการะมาก		พหุปการตา	 ช่ือว่า 
พหุปการตา.	(ความที่แห่งภิกษุเป็นผู้มีอุปการะมาก)

อนฺตรามคฺคำ

	 เป็นนิบาตบุพพกะอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มคฺคสฺส		อนฺตรา		อนฺตรามคฺคํ.	(อนฺตรา	+	มคฺค)
	 อนฺตรา	ในระหว่าง		มคฺคสฺส	แห่งหนทาง		อนฺตรามคฺคํ	ช่ือว่าอนฺตรามคฺค.	(ระหว่างแห่งหนทาง)

อาสาฬฺหปุณฺณมีทิวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาสาฬฺหปุณฺณมิยา		ทิวโส		อาสาฬฺหปุณฺณมีทิวโส.	(อาสาฬฺหปุณฺณมี	+	ทิวส)
	 ทิวโส	อ.วัน		อาสาฬฺหปุณฺณมิยา	(ติถิยา)	แห่งดิถี	เป็นที่เต็มแห่งดาวช่ือว่าอาสาฬหะ		อาสาฬฺหปุณฺณมี- 
ทิวโส	ช่ือว่าอาสาฬฺหปุณฺณมีทิวส.	(วันแห่งดิถีอาสาฬหปุณณมี)

มิคทายำ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มิคานํ		ทายํ		มิคทายํ.	(มิค	+	ทาย)
	 ทายํ	อ.ป่าเป็นที่ให้อภัย		มิคานํ	แก่เน้ือ	ท.		มิคทายํ	ช่ือว่ามิคทาย.	(ป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เน้ือ)

วสนฏฺ€านำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วสน�ฺจ		ตํ		€าน�ฺจาติ		วสนฏฺ€านํ.	(วสน	+	€าน)
	 วสนํ		จ	อ.เป็นที่อยู่ด้วย		ตํ	อ.เป็นที่อยู่น้ัน		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		วสนฏฺ€านํ	ช่ือว่า 
วสนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่อยู่)
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อญฺญาโกณฺฑญฺญปฺปมุขา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อ�ฺ�าโกณฺฑ�ฺโ�		ปมุขํ		เยสนฺติ		อ�ฺ�าโกณฺฑ�ฺ�ปฺปมุขา,	 	 อฏฺ€ารสพฺรหฺมโกฏิโย.	 (อ�ฺ�า- 
โกณฺฑ�ฺ�	+	ปมุข)
	 อ�ฺ�าโกณฺฑ�ฺโ�	อ.พระอัญญาโกณฑัญญะ		ปมุขํ	เป็นประมุข		เยสํ		(อฏฺ€ารสพฺรหฺมโกฏีนํ)	แห่งโกฏิ
แห่งพรหม	๑๘	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		อฏฺ€ารสพฺรหฺมโกฏิโย)	อ.โกฏิแห่งพรหม	
๑๘	ท.	 เหล่าน้ัน	 	 อ�ฺ�าโกณฺฑ�ฺ�ปฺปมุขา	 ช่ือว่าอ�ฺ�าโกณฺฑ�ฺ�ปฺปมุขา,	 ได้แก่โกฏิแห่งพรหม	 ๑๘.	 (ผู้มี 
อัญญาโกณฑัญญะเป็นประมุข)

อฏฺ€ารสพฺรหฺมโกฏิโย

	 เป็นฉัฏฺฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อฏฺ€ารส		พฺรหฺมาโน		อฏฺ€ารสพฺรหฺมาโน.	(อฏฺ€ารส	+	พฺรหฺม)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 พฺรหฺมาโน	อ.พรหม	ท.		อฏฺ€ารส	๑๘	อฏฺ€ารสพฺรหฺมาโน	ช่ือว่าอฏฺ€ารสพฺรหฺม.	(พรหม	๑๘)
	 ๒.	 อฏฺ€ารสพฺรหฺมานํ		โกฏิโย		อฏฺ€ารสพฺรหฺมโกฏิโย.	(อฏฺ€ารสพฺรหฺม	+	โกฏิ)	ฉัฏฺฐีตัปปุริสสมาส
	 	 โกฏิโย	อ.โกฏิ	ท.		อฏฺ€ารสพฺรหฺมานํ	แห่งพรหม	๑๘	ท.	อฏฺ€ารสพฺรหฺมโกฏิโย	ช่ือว่าอฏฺ€ารส-
พฺรหฺมโกฏิ.	(โกฏิแห่งพรหม	๑๘,	พรหม	๑๘	โกฏิ)

อมตปานำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อมตํ		นาม		ปานํ		อมตปานํ.	(อมต	+	ปาน)
	 ปานํ	อ.น้ําอันบุคคลพึงด่ืม		อมตํ		นาม	ช่ือว่าอมตะ		อมตปานํ	ช่ือว่าอมตปาน.	(น้ําอันบุคคลพึงดื่ม 
ช่ือว่าอมตะ)

ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	และวิเสสนบุพพบท-
กัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ธมฺโม		เอว		จกฺกํ		ธมฺมจกฺกํ.	(ธมฺม	+	จกฺก)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ธมฺโม		เอว	อ.ธรรมน่ันเทียว		จกฺกํ	เป็นจักร		ธมฺมจกฺกํ	ช่ือว่าธมฺมจกฺก.	(จักรคือธรรม)
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	 ๒.	 ปวร�ฺจ		ตํ		ธมฺมจกฺก�ฺจาติ		ปวรธมฺมจกฺกํ.	(ปวร	+	ธมฺมจกฺก)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ปวรํ		จ	อ.อันประเสริฐด้วย		ตํ	อ.อันประเสริฐน้ัน		ธมฺมจกฺกํ		จ	เป็นจักรคือธรรมด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		ปวรธมฺมจกฺกํ	ช่ือว่าปวรธมฺมจกฺก.	(จักรคือธรรมอันประเสริฐ)
	 ๓.	 ปวตฺติตํ		ปวรธมฺมจกฺกํ		เยนาติ		ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก,	สตฺถา.	 (ปวตฺติต	+	ปวรธมฺมจกฺก)	 
ตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	
	 	 ปวรธมฺมจกฺกํ	อ.จักรคือธรรมอันประเสริฐ		เยน		(สตฺถารา)	อันพระศาสดาพระองค์ใด		ปวตฺติตํ	
ทรงให้เป็นไปทั่วแล้ว		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		สตฺถา)	อ.พระศาสดาพระองค์น้ัน		ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก	ช่ือว่า
ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺก,	ได้แก่พระศาสดา.	(ผู้มีจักรคือธรรมอันประเสริฐอันทรงให้เป็นไปทั่วแล้ว)

อรหตฺตำ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 อรหโต		ภาโว		อรหตฺตํ.	(อรหนฺต	+	ตฺต)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		อรหโต	แห่งพระอรหันต์		อรหตฺตํ	ช่ือว่าอรหตฺต.	(ความเป็นพระอรหันต์,	พระอรหัต) 

อุปนิสฺสยสมฺปตฺติ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุปนิสฺสเยน		สมฺปตฺติ		อุปนิสฺสยสมฺปตฺติ.	(อุปนิสฺสย	+	สมฺปตฺติ)
	 สมฺปตฺติ	อ.ความถึงพร้อม		อุปนิสฺสเยน	ด้วยอุปนิสัย		อุปนิสฺสยสมฺปตฺติ	ช่ือว่าอุปนิสฺสยสมฺปตฺติ.	(ความ
ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย)

รตฺติภาโค

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 รตฺติยา		ภาโค		รตฺติภาโค.	(รตฺติ	+	ภาค)
	 ภาโค	อ.ส่วน		รตฺติยา	แห่งราตรี	รตฺติภาโค	ช่ือว่ารตฺติภาค.	(ส่วนแห่งราตรี)
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จตุปญฺญาสชนา

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จตุป�ฺ�าส		ชนา		จตุป�ฺ�าสชนา.	(จตุป�ฺ�าส	+	ชน)
	 ชนา	อ.ชน	ท.		จตุป�ฺ�าส	๕๔		จตุป�ฺ�าสชนา	ช่ือว่าจตุป�ฺ�าสชน.	(ชน	๕๔	คน)

เอกสฏฺ€ิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอเกน		อธิกา		สฏฺ€ิ		เอกสฏฺ€ิ.	(เอก	+	สฏฺ€ิ)
	 สฏฺ€ิ	อ.หกสิบ		อธิกา	อันยิ่ง		เอเกน	ด้วยหน่ึง		เอกสฏฺ€ิ	ช่ือว่าเอกสฏฺ€ิ.	(หกสิบเอ็ด)	

วุตฺถวสฺโส  

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วุตฺถํ		วสฺสํ		เยน		โส		วุตฺถวสฺโส,		สตฺถา.	(วุตฺถ	+	วสฺส)
	 วสฺสํ	อ.กาลฝน		เยน		(สตฺถารา)	อันพระศาสดาใด		วุตฺถํ	ทรงอยู่จําแล้ว		โส		(สตฺถา)	อ.พระศาสดา
น้ัน		วุตฺถวสฺโส	ช่ือว่าวุตฺถวสฺส,	ได้แก่พระศาสดา.	(ผู้มีกาลฝนอันทรงอยู่จําแล้ว)

สฏฺ€ิภิกฺขู

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สฏฺ€ิ		ภิกฺขู		สฏฺ€ิภิกฺขู.	(สฏฺ€ิ	+	ภิกฺขุ)
	 ภิกฺขู	อ.ภิกษุ	ท.		สฏฺ€ิ	หกสิบ		สฏฺ€ิภิกฺขู	ช่ือว่าสฏฺ€ิภิกฺขุ.	(ภิกษุ	๖๐	รูป)

กปฺปาสิกวนสณฺโฑ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กปฺปาสิกวนสฺส		สณฺโฑ		กปฺปาสิกวนสณฺโฑ.	(กปฺปาสิกวน	+	สณฺฑ)
	 สณฺโฑ	อ.ชัฎ		กปฺปาสิกวนสฺส	แห่งป่าฝ้าย		กปฺปาสิกวนสณฺโฑ	ช่ือว่ากปฺปาสิกวนสณฺฑ.	(ชัฎป่าฝ้าย)
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ตึสชนา

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตึส		ชนา		ตึสชนา.	(ตึส	+	ชน)
	 ชนา	อ.ชน	ท.		ตึส	สามสิบ		ตึสชนา	ช่ือว่าตึสชน.	(ชน	๓๐	คน)

ภทฺทวคฺคิยกุมารา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ภทฺทา		จ		เต		วคฺคา		จาติ		ภทฺทวคฺคา.	(ภทฺท	+	วคฺค)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ภทฺทา		จ	อ.อันเจริญ	ท.	ด้วย		เต	อ.อันเจริญ	ท.	เหล่าน้ัน		วคฺคา		จ	เป็นพวกด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		ภทฺทวคฺคา	ช่ือว่าภทฺทวคฺค.	(พวกอันเจริญ)
	 ๒.	 ภทฺทวคฺเคสุ		ภวา		ภทฺทวคฺคิยา,		กุมารา.	(ภทฺทวคฺค	+	อิยปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (กุมารา)	 อ.กุมาร	ท.	 	ภวา	 ผู้มีอยู่	 	ภทฺทวคฺเคสุ	 ในพวกอันเจริญ	ท.	 	ภทฺทวคฺคิยา	 ช่ือว่า
ภทฺทวคฺคิย,	ได้แก่กุมารทั้งหลาย.	(ผู้มีอยู่ในพวกเจริญ,	ภัททวัคคีย์)
	 ๓.	 ภทฺทวคฺคิยา		จ		เต		กุมารา		จาติ		ภทฺทวคฺคิยกุมารา.	(ภทฺทวคฺคิย	+	กุมาร)	วิเสสนบุพพบท	
กัมมธารยสมาส
	 	 ภทฺทวคฺคิยา		จ	อ.ผู้มีอยู่ในพวกเจริญ	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้มีอยู่ในพวกเจริญ	ท.	เหล่าน้ัน		กุมารา		จ	 
เป็นกุมารด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ภทฺทวคฺคิยกุมารา	ช่ือว่าภทฺทวคฺคิยกุมาร.	(กุมารผู้มีอยู่ในพวกเจริญ)

สพฺพปจฺฉิมโก

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังน้ี	
	 ๑.	 สพฺเพสํ		ปจฺฉา		สพฺพปจฺฉา.	(สพฺพ	+	ปจฺฉา)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ปจฺฉา	ในภายหลัง		สพฺเพสํ		(กุมารานํ)	แห่งกุมาร	ท.	ทั้งปวง		สพฺพปจฺฉา	ช่ือว่าสพฺพปจฺฉา.	
(ในภายหลังแห่งกุมารทั้งปวง)
	 ๒.	 สพฺพปจฺฉา	 	ภโว	 	 สพฺพปจฺฉิมโก,	 	 กุมาโร.	 (สพฺพปจฺฉา	+	อิมปัจจัย)	 ลง	 กปัจจัยต่อท้าย,	
สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (กุมาโร)	อ.กุมาร		ภโว	ผู้มีอยู่		สพฺพปจฺฉา	ในภายหลังแห่งกุมารทั้งปวง		สพฺพปจฺฉิมโก	ช่ือว่า 
สพฺพปจฺฉิมก,	ได้แก่กุมาร.	(ผู้มีในภายหลังแห่งกุมารทั้งปวง)
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สพฺพุตฺตโม

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺเพหิ		อุตฺตโม		สพฺพุตฺตโม,		กุมาโร.	(สพฺพ	+	อุตฺตม)
	 (กุมาโร)	อ.กุมาร		อุตฺตโม	ผู้สูงสุด		สพฺเพหิ		(กุมาเรหิ)	กว่ากุมาร	ท.	ทั้งปวง		สพฺพุตฺตโม	ช่ือว่า 
สพฺพุตฺตม,	ได้แก่กุมาร.	(ผู้สูงสุดกว่ากุมารทั้งปวง)

อนาคามี

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 อายติ		อาคมนํ		สีลมสฺสาติ		อาคามี,		ปุคฺคโล.	(อาปุพฺพ	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ณี
ปัจจัย)	ภาวรูป,	ตัสสีลสาธนะ
	 	 อาคมนํ	อ.การมา		อายติ	ในกาลต่อไป		สีลํ	เป็นปกติ		อสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลน้ัน		(อตฺถิ)	
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อาคามี	ช่ือว่าอาคามี,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีอันจะมาเป็นปกติ)
	 ๒.	 น		อาคามี		อนาคามี.	(น	+	อาคามี)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	
	 	 อาคามี	อ.บุคคลผู้มีอันจะมาเป็นปกติ		น	หามิได้		อนาคามี	ช่ือว่าอนาคามี,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มี
อันจะมาเป็นปกติหามิได้,	พระอนาคามีบุคคล)	

เอหิภิกฺขุภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอหิภิกฺขุสฺส		ภาโว		เอหิภิกฺขุภาโว.	(เอหิภิกฺขุ	+	ภาว)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		เอหิภิกฺขุสฺส	แห่งเอหิภิกษุ		เอหิภิกฺขุภาโว	ช่ือว่าเอหิภิกฺขุภาว.	(ความเป็นเอหิภิกษุ)

อฑฺฒุฑฺฒานิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อฑฺเฒน		จตุตฺถานิ		อฑฺฒุฑฺฒานิ,		ปาฏิหาริยสหสฺสานิ.	(อฑฺฒ	+	จตุตฺถ)
	 (ปาฏิหาริยสหสฺสานิ)	 อ.พันแห่งปาฏิหาริย์	 ท.	 	 จตุตฺถานิ	 ที่สี่	 	 อฑฺเฒน	 ด้วยท้ังก่ึง	 	 อฑฺฒุฑฺฒานิ	 
ช่ือว่าอฑฺฒุฑฺฒ,	ได้แก่ปาฏิหาริย์หน่ึงพัน.	(ที่สี่ด้วยทั้งก่ึง,	ปาฏิหาริย์	๓,๕๐๐)
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ปาฏิหาริยสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปาฏิหาริยานํ		สหสฺสานิ		ปาฏิหาริยสหสฺสานิ.	(ปาฏิหาริย	+	สหสฺส)
	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		ปาฏิหาริยานํ	แห่งปาฏิหาริย์	ท.		ปาฏิหาริยสหสฺสานิ	 ช่ือว่าปาฏิหาริยสหสฺส.	
(ปาฏิหาริย์หน่ึงพัน)

อรุุเวลกสฺสปาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุรุเวลกสฺสโป		อาทิ		เยสํ		เต		อุรุเวลกสฺสปาทโย,		เตภาติกชฏิลา.	(อุรุเวลกสฺสป	+	อาทิ)
	 อุรุเวลกสฺสโป	อ.อุรุเวลกัสสปะ		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(เตภาติกชฏิลานํ)	แห่งชฎิลผู้เป็นพี่น้องกันสาม	
ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		เต		(เตภาติกชฏิลา)	อ.ชฎิลผู้เป็นพี่น้องกันสาม	ท.	เหล่าน้ัน		อุรุเวลกสฺสปาทโย	
ช่ือว่าอุรุเวลกสฺสปาทิ,	ได้แก่ชฎิลสามพี่น้องทั้งหลาย.	(มีอุรุเวลกัสสปะเป็นต้น)

สหสฺสชฏิลปริวารา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สหสฺสํ		ชฏิลา		สหสฺสชฏิลา.	(สหสฺส	+	ชฏิล)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 ชฏิลา	อ.ชฎิล	ท.		สหสฺสํ	หน่ึงพัน		สหสฺสชฎิลา	ช่ือว่าสหสฺสชฎิล.	(ชฎิลหน่ึงพัน)
	 ๒.	 สหสฺสชฎิลา		ปริวาโร		เยสํ		เต		สหสฺสชฏิลปริวารา,		เตภาติกชฎิลา.	(สหสฺสชฏิล	+	ปริวาร)	
ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 สหสฺสชฏิลา	อ.ชฎิลหน่ึงพัน	ท.		ปริวาโร	เป็นบริวาร		เยสํ		(เตภาติกชฏิลานํ)	แห่งชฎิลผู้เป็น
พี่น้องชายสาม	ท.	 เหล่าใด		 (อตฺถิ)	 มีอยู่,	 	 เต		 (เตภาติกชฏิลา)	อ.ชฎิลผู้เป็นพี่น้องชายสาม	ท.	 เหล่าน้ัน		
สหสฺสชฏิลปริวารา	ช่ือว่าสหสฺสชฏิลปริวาร,	ได้แก่ชฎิลสามพี่น้องทั้งหลาย.	(ผู้มีชฎิลหน่ึงพันเป็นบริวาร)

เตภาติกชฏิลา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ตโย		ภาติกา		เตภาติกา.	(ติ	+	ภาติก)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 ภาติกา	อ.พี่น้องชาย	ท.		ตโย	สาม		เตภาติกา	ช่ือว่าเตภาติก.	(สามพี่น้องชาย)
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	 ๒.	 เตภาติกา		จ		เต		ชฏิลา		จาติ		เตภาติกชฏิลา.	(เตภาติก	+	ชฏิล)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
	 	 เตภาติกา		จ	อ.พี่น้องชายสาม	ท.	ด้วย		เต	อ.พี่น้องชายสาม	ท.	เหล่าน้ัน		ชฏิลา		จ	เป็น
ชฎิลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		เตภาติกชฏิลา	ช่ือว่าเตภาติกชฏิล.	(ชฎิลสามพี่น้อง)

อาทิตฺตปริยายเทสนา

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาทิตฺตปริยาโย		เอว		เทสนา		อาทิตฺตปริยายเทสนา.	(อาทิตฺตปริยาย	+	เทสนา)
	 อาทิตฺตปริยาโย	 	 เอว	 อ.อาทิตตปริยายสูตรน่ันเทียว	 	 เทสนา	 เป็นเทศนา	 	 อาทิตฺตปริยายเทสนา	 
ช่ือว่าอาทิตฺตปริยายเทสนา.	(เทศนาคืออาทิตตปริยายสูตร)

อรหนฺตสหสฺสำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อรหนฺตานํ		สหสฺสํ		อรหนฺตสหสฺสํ.	(อรหนฺต	+	สหสฺส)
	 สหสฺสํ	อ.พัน		อรหนฺตานํ	แห่งพระอรหันต์	ท.		อรหนฺตสหสฺสํ	ช่ือว่าอรหนฺตสหสฺส.	(พระอรหันต์หน่ึงพัน
องค์)

ราชคหนครุปจาโร

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ราชคหนครสฺส		อุปจาโร		ราชคหนครุปจาโร.	(ราชคหนคร	+	อุปจาร)
	 อุปจาโร	 อ.อุปจาระ	 	 ราชคหนครสฺส	 แห่งเมืองราชคฤห์	 	 ราชคหนครุปจาโร	 ช่ือว่าราชคหนครุปจาร.	 
(อุปจาระเมืองราชคฤห์,	ใกล้พระนครช่ือว่าราชคฤห์)	

ลฏฺ€ิวนุยฺยานำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ลฏฺ€ิวน�ฺจ		ตํ		อุยฺยาน�ฺจาติ		ลฏฺ€ิวนุยฺยานํ.	(ลฏฺ€ิวน	+	อุยฺยาน)
	 ลฏฺ€ิวนํ		จ	อ.ช่ือว่าลัฏฐิวันด้วย		ตํ	อ.ช่ือว่าลัฏฐิวันน้ัน		อุยฺยานํ		จ	เป็นสวนด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
ลฏฺ€ิวนุยฺยานํ	ช่ือว่าลฏฺ€ิวนุยฺยาน.	(สวนช่ือว่าลัฏฐิวัน)	
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ทฺวาทสนหุตา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทฺวาทส		นหุตา		เยสํ		เต		ทฺวาทสนหุตา,		พฺราหฺมณคหปติกา.	(ทฺวาทส	+	นหุต)
	 นหุตา	 อ.หม่ืน	 ท.	 	 ทฺวาทส	สิบสอง	 	 เยสํ	 	 (พฺราหฺมณคหปติกานํ)	 แห่งพราหมณ์และคฤหบดี	 ท.	
เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่,		เต		(พฺราหฺมณคหปติกา)	อ.พราหมณ์และคฤหบดี	ท.	เหล่าน้ัน		ทฺวาทสนหุตา	ช่ือว่า 
ทฺวาทสนหุต,	ได้แก่พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย.	(มีหน่ึงแสนสองหม่ืนคน)

พฺราหฺมณคหปติกา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พฺราหฺมณา		จ		คหปติกา		จ		พฺราหฺมณคหปติกา.	(พฺราหฺมณ	+	คหปติก)
	 พฺราหฺมณา		จ	อ.พราหมณ์	ท.	ด้วย		คหปติกา		จ	อ.คฤหบดี	ท.	ด้วย		พฺราหฺมณคหปติกา	ช่ือว่า
พฺราหฺมณคหปติก.	(พราหมณ์และคฤหบดี)

มธุรธมฺมกถา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ธมฺมํ		กถา		ธมฺมกถา.	(ธมฺม	+	กถา)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 กถา	อ.วาจาเป็นเคร่ืองกล่าว		ธมฺมํ	ซึ่งธรรม		ธมฺมกถา	ช่ือว่าธมฺมกถา.	(วาจาเป็นเคร่ืองกล่าว
ธรรม)
	 ๒.	 มธุรา		จ		สา		ธมฺมกถา		จาติ		มธุรธมฺมกถา.	(มธุรา	+	ธมฺมกถา)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส

	 	 มธุรา		จ	อ.อันไพเราะด้วย		สา	อ.อันไพเราะน้ัน		ธมฺมกถา		จ	เป็นวาจาเป็นเคร่ืองกล่าวซึ่งธรรม
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		มธุรธมฺมกถา	ช่ือว่ามธุรธมฺมกถา.	(ธรรมกถาอันไพเราะ)	

มาณวกวณฺโณ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มาณวกสฺส		วณฺโณ		มาณวกวณฺโณ.	(มาณวก	+	วณฺณ)
	 วณฺโณ	อ.เพศ		มาณวกสฺส	แห่งมาณพน้อย		มาณวกวณฺโณ	ช่ือว่ามาณวกวณฺณ.	(เพศมาณพน้อย)
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ราชนิเวสนำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ราชิโน		นิเวสนํ		ราชนิเวสนํ.	(ราช	+	นิเวสน)
	 นิเวสนํ	อ.วัง		ราชิโน	ของพระราชา		ราชนิเวสนํ	ช่ือว่าราชนิเวสน.	(วังของพระราชา,	พระราชนิเวศน์)

กตภตฺตกิจฺโจ

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ภตฺเตน		กิจฺจํ		ภตฺตกิจฺจํ.	(ภตฺต	+	กิจฺจ)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 กิจฺจํ	อ.กิจ		ภตฺเตน	ด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจํ	ช่ือว่าภตฺตกิจฺจ.	(กิจด้วยภัตร,	ภัตกิจ)
	 ๒.	 กตํ		ภตฺตกิจฺจํ		เยน		โส		กตภตฺตกิจฺโจ,		สตฺถา.	(กต	+	ภตฺตกิจฺจ)	ตติยาทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 ภตฺตกิจฺจํ	อ.กิจด้วยภัตร		เยน		(สตฺถารา)	อันพระศาสดาใด		กตํ	ทรงกระทําแล้ว		โส		(สตฺถา)	 
อ.พระศาสดาน้ัน		กตภตฺตกิจฺโจ	ช่ือว่ากตภตฺตกิจฺจ,	ได้แก่พระศาสดา.	(ผู้มีกิจด้วยภัตรอันทรงกระทําแล้ว)

เวฬุวนาราโม

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 เวฬูนํ		วนํ		เวฬุวนํ.	(เวฬุ	+	วน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 วนํ	อ.ป่า		เวฬูนํ	แห่งไม้ไผ่	ท.		เวฬุวนํ	ช่ือว่าเวฬุวน.	(ป่าไผ่,	สวนไผ่)
	 ๒.	 เวฬุวน�ฺจ		ตํ		อาราโม		จาติ		เวฬุวนาราโม.	(เวฬุวน	+	อาราม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส 
	 	 เวฬุวนํ		จ	อ.ป่าแห่งไม้ไผ่ด้วย		ตํ	อ.ป่าแห่งไม้ไผ่น้ัน		อาราโม		จ	เป็นอารามด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		เวฬุวนาราโม	ช่ือว่าเวฬุวนาราม.	(วัดป่าไผ่,	วัดสวนไผ่,	อารามช่ือว่าเวฬุวัน)

สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สารีปุตฺโต		จ		โมคฺคลฺลาโน		จ		สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา.	(สารีปุตฺต	+	โมคฺคลฺลาน)
	 สารีปุตฺโต		จ	อ.พระสารีบุตรด้วย		โมคฺคลฺลาโน		จ	อ.พระโมคคัลลานะด้วย		สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา	
ช่ือว่าสารีปุตฺตโมคฺคลฺลาน.	(พระสารีบุตรและพระโมคคัลลาน)
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อนุปุพฺพีกถา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อนุปุพฺเพน		กถา		อนุปุพฺพีกถา.	(อนุปุพฺพ	+	กถา)	ลงอีปัจจัยท่ามกลางสมาสในอรรถตัพภาวะ
	 กถา	 อ.วาจาเป็นเคร่ืองกล่าว	 	 อนุปุพฺเพน	 ตามลําดับ	 	 อนุปุพฺพีกถา	 ช่ือว่าอนุปุพฺพีกถา.	 (วาจาเป็น
เคร่ืองกล่าวโดยลําดับ,	อนุปุพพีกถา)

อนุปฺปนฺโน

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		อุปฺปนฺโน		อนุปฺปนฺโน,		พุทฺโธ.	(น	+	อุปฺปนฺน)
	 (พุทฺโธ)	อ.พระพุทธเจ้า		อุปฺปนฺโน	เสด็จอุบัติข้ึนแล้ว		น	หามิได้		อนุปฺปนฺโน	ช่ือว่าอนุปฺปนฺน,	ได้แก่
พระพุทธเจ้า.	(ผู้ยังไม่เสด็จอุบัติข้ึนแล้ว)

อวิทูรำ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		วิทูรํ		อวิทูรํ,		€านํ.	(น	+	วิทูร)
	 (€านํ)	อ.ที่		วิทูรํ	อันไกล		น	หามิได้		อวิทูรํ	ช่ือว่าอวิทูร,	ได้แก่ที่.	(อันไม่ไกล)

พฺราหฺมณคามา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พฺราหฺมณานํ		คามา		พฺราหฺมณคามา.	(พฺราหฺมณ	+	คาม)
	 คามา	อ.หมู่บ้าน	ท.		พฺราหฺมณานํ	แห่งพราหมณ์	ท.		พฺราหฺมณคามา	ช่ือว่าพฺราหฺมณคาม.	(หมู่บ้าน
พราหมณ์)

ปติฏฺ€ิตทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปติฏฺ€ิต�ฺจ		ตํ		ทิวโส		จาติ		ปติฏฺ€ิตทิวโส.	(ปติฏฺ€ิต	+	ทิวส)
	 ปติฏฺ€ิตํ		จ	อ.เป็นที่ตั้งอยู่เฉพาะแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ตั้งอยู่เฉพาะแล้วน้ัน		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		ปติฏฺ€ิตทิวโส	ช่ือว่าปติฏฺ€ิตทิวส.	(วันเป็นที่ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว,	วันเป็นที่ประดิษฐาน)
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กุลปริวฏฺโฏ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กุลสฺส		ปริวฏฺโฏ		กุลปริวฏฺโฏ.	(กุล	+	ปริวฏฺฏ)
	 ปริวฏฺโฏ	อ.การหมุนไปรอบ		กุลสฺส	แห่งตระกูล		กุลปริวฏฺโฏ	ช่ือว่ากุลปริวฏฺฏ.	(การหมุนไปรอบแห่ง
ตระกูล)

อาพทฺธปฏิพทฺธสหายกานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อาพทฺธานิ		จ		ปฏิพทฺธานิ		จ		อาพทฺธปฏิพทฺธานิ.	(อาพทฺธ	+	ปฏิพทฺธ)	วิเสสโนภยบทกัมม
ธารยสมาส
	 	 (สหายกานิ)	อ.สหาย	ท.		อาพทฺธานิ		จ	อันเน่ืองทั่วแล้วด้วย		ปฏิพทฺธานิ		จ	อันเน่ืองเฉพาะ
แล้วด้วย		อาพทฺธปฏิพทฺธานิ	ช่ือว่าอาพทฺธปฏิพทฺธ,	ได้แก่สหายทั้งหลาย.	(ผู้ทั้งเน่ืองทั่วแล้วทั้งเน่ืองเฉพาะแล้ว)
	 ๒.	 อาพทฺธปฏิพทฺธานิ		จ		ตานิ		สหายกานิ		จาติ		อาพทฺธปฏิพทฺธสหายกานิ.	(อาพทฺธปฏิพทฺธ	
+	สหายก)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อาพทฺธปฏิพทฺธานิ		จ	อ.อันทั้งเน่ืองทั่วแล้วทั้งเน่ืองเฉพาะแล้ว	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันทั้งเน่ืองทั่ว
แล้วทั้งเน่ืองเฉพาะแล้ว	ท.	เหล่าน้ัน		สหายกานิ		จ	เป็นสหายกันด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อาพทฺธปฏิพทฺธ-
สหายกานิ	ช่ือว่าอาพทฺธปฏิพทฺธสหายก.	(สหายผู้ทั้งเน่ืองทั่วแล้วทั้งเน่ืองเฉพาะแล้ว)

เอกทิวโส

	 อสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอโก		จ		โส		ทิวโส		จาติ		เอกทิวโส.	(เอก	+	ทิวส)
	 เอโก		จ	อ.หน่ึงด้วย		โส	อ.หน่ึงน้ัน		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		เอกทิวโส	ช่ือว่า 
เอกทิวส.	(วันหน่ึง,	วันเดียวกัน)

คพฺภปริหาโร

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คพฺภสฺส		ปริหาโร		คพฺภปริหาโร.	(คพฺภ	+	ปริหาร)
	 ปริหาโร	อ.เคร่ืองบริหาร		คพฺภสฺส	ซึ่งครรภ์		คพฺภปริหาโร	ช่ือว่าคพฺภปริหาร.	(เคร่ืองบริหารครรภ์)
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ทสมาสจฺจโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ทส		มาสา		ทสมาสา.	(ทส	+	มาส)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 มาสา	อ.เดือน	ท.		ทส	สิบ		ทสมาสา	ช่ือว่าทสมาส.	(สิบเดือน)
	 ๒.	 ทสมาสานํ		อจฺจโย		ทสมาสจฺจโย.	(ทสมาส	+	อจฺจย)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อจฺจโย	อ.กาลอันล่วงไป		ทสมาสานํ	แห่งเดือนสิบ	ท.		ทสมาสจฺจโย	ช่ือว่าทสมาสจฺจย.	(ล่วงไป
สิบเดือน,	ผ่านไปสิบเดือน)

นามคฺคหณทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 นามสฺส		คหณํ		นามคฺคหณํ.	(นาม	+	คหณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 คหณํ	อ.เป็นที่ถือเอา		นามสฺส	ซึ่งช่ือ		นามคฺคหณํ	ช่ือว่านามคฺคหณ.	(เป็นที่ถือเอาช่ือ)
	 ๒.	 นามคฺคหณ�ฺจ		ตํ		ทิวโส		จาติ		นามคฺคหณทิวโส.	(นามคฺคหณ	+	ทิวส)	วิเสสนบุพพบทกัมม-
ธารยสมาส
	 	 นามคฺคหณํ		จ	อ.เป็นที่ถือเอาซึ่งช่ือด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ถือเอาซึ่งช่ือน้ัน		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		นามคฺคหณทิวโส	ช่ือว่านามคฺคหณทิวส.	(วันเป็นที่ถือเอาช่ือ,	วันตั้งช่ือ)

เชฏฺ€กุลำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เชฏฺ€�ฺจ		ตํ		กุล�ฺจาติ		เชฏฺ€กุลํ.	(เชฏฺ€	+	กุล)
	 เชฏฺ€ํ		จ	อ.ผู้เจริญที่สุดด้วย		ตํ	อ.ผู้เจริญที่สุดน้ัน		กุลํ		จ	เป็นตระกูลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		เชฏฺ€กุลํ	 
ช่ือว่าเชฏฺ€กุล.	(ตระกูลผู้เจริญที่สุด,	ตระกูลผู้เป็นหัวหน้า)

ปุตฺตตฺตำ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุตฺตสฺส		ภาโว		ปุตฺตตฺตํ.	(ปุตฺต	+	ตฺตปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		ปุตฺตสฺส		(ทารกสฺส)	แห่งเด็ก	ผู้เป็นบุตร		ปุตฺตตฺตํ	ช่ือว่าปุตฺตตฺต.	(ความเป็นบุตร)
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กีฬนตฺโถ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กีฬนสฺส		อตฺโถ		กีฬนตฺโถ.	(กีฬน	+	อตฺถ)
	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		กีฬนสฺส	แก่การเล่น		กีฬนตฺโถ	ช่ือว่ากีฬนตฺถ.	(ประโยชน์แก่การเล่น)

คมนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คมน�ฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		คมนกาโล.	(คมน	+	กาล)
	 คมนํ		จ	อ.เป็นที่ไปด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ไปน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		คมนกาโล	
ช่ือว่าคมนกาล.	(กาลเป็นที่ไป)

สุวณฺณสิวิกาสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สุวณฺณสฺส		วิการา		สิวิกา		สุวณฺณสิวิกา.	(สุวณฺณ	+	สิวิกา)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	วิการศัพท์,	
ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
	 	 สิวิกา	อ.วอ	ท.		วิการา	อันเป็นวิิการ		สุวณฺณสฺส	แห่งทอง		สุวณฺณสิวิกา	ช่ือว่าสุวณฺณสิวิกา.	
(วออันเป็นวิการแห่งทอง,	วอทองคํา)
	 ๒.	 สุวณฺณสิวิกานํ		สตานิ		สุวณฺณสิวิกาสตานิ.	(สุวณฺณสิวิกา	+	สต)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		สุวณฺณสิวิกานํ	แห่งวออันเป็นวิการแห่งทอง	ท.		สุวณฺณสิวิกาสตานิ	ช่ือว่า 
สุวณฺณสิวิกาสต.	(วอทองคํา	๑๐๐	อัน)

อาชญฺญรถสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อาช�ฺเ�หิ		ยุตฺตา		รถา		อาช�ฺ�รถา.	(อาช�ฺ�	+	รถ)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	ยุตฺตศัพท์,	
ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 รถา	อ.รถ	ท.		ยุตฺตา	อันเทียมแล้ว		อาช�ฺเ�หิ	ด้วยม้าอาชาไนย	ท.		อาช�ฺ�รถา	 ช่ือว่า
อาช�ฺ�รถ.	(รถเทียมม้าอาชาไนย)
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	 ๒.	 อาช�ฺ�รถานํ		สตานิ		อาช�ฺ�รถสตานิ.	(อาช�ฺ�รถ	+	สต)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		อาช�ฺ�รถานํ	แห่งรถอันเทียมแล้วด้วยม้าอาชาไนย	ท.		อาช�ฺ�รถสตานิ	 
ช่ือว่าอาช�ฺ�รถสต.	(รถเทียมม้าอาชาไนย	๑๐๐	คัน)

ปญฺจปญฺจมาณวสตปริวารา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาส	และฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มี
วิเคราะห์ด้งน้ี
	 ๑.	 ป�ฺจ		ป�ฺจ		มาณวา		ป�ฺจป�ฺจมาณวา.	(ป�ฺจป�ฺจ	+	มาณว)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 มาณวา	อ.มาณพ	ท.		ป�ฺจ	ห้า		ป�ฺจ	ห้า		ป�ฺจป�ฺจมาณวา	ช่ือว่าป�ฺจป�ฺจมาณว.	(มาณพ
ห้าห้า)
	 ๒.	 ป�ฺจป�ฺจมาณวานํ		สตานิ		ป�ฺจป�ฺจมาณวสตานิ.	(ป�ฺจป�ฺจมาณว	+	สต)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		ป�ฺจป�ฺจมาณวานํ	แห่งมาณพห้าห้า	ท.		ป�ฺจป�ฺจมาณวสตานิ	ช่ือว่าป�ฺจ- 
ป�ฺจมาณวสต.	(มาณพ	๕๐๐	และ	๕๐๐	คน)
	 ๓.	 ป�ฺจป�ฺจมาณวสตานิ		ปริวาโร	 	 เยสนฺติ	 	ป�ฺจป�ฺจมาณวสตปริวารา,		 ชนา.	 (ป�ฺจป�ฺจ-
มาณวสต	+	ปริวาร)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ป�ฺจป�ฺจมาณวสตานิ	อ.ร้อยแห่งมาณพห้าห้า	ท.		ปริวาโร	เป็นบริวาร		เยสํ		(ชนานํ)	แห่งชน	
ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ัน		ป�ฺจป�ฺจมาณวสตปริวารา	 
ช่ือว่าป�ฺจป�ฺจมาณวสตปริวาร,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้มีบริวารคนละ	๕๐๐	คน)		

อนุสำวจฺฉรำ

	 เป็นอุปสัคคบุพพกะอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สํวจฺฉรํ		อนุ		อนุสํวจฺฉรํ.	(อนุ	+	สํวจฺฉร)
	 สํวจฺฉรํ		อนุ	ทุกๆ	ปี		อนุสํวจฺฉรํ	ช่ือว่าอนุสํวจฺฉร.	(ทุกๆ	ปี)

คิรคฺคสมชฺโช

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 คิริสฺส		อคฺโค		คิรคฺโค.	(คิริ	+	อคฺค)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อคฺโค	อ.ยอด		คิริสฺส	แห่งภูเขา		คิรคฺโค	ช่ือว่าคิรคฺค.	(ยอดภูเขา)
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	 ๒.	 คิรคฺคสฺมึ		ฉณิตพฺโพ		สมชฺโช		คิรคฺคสมชฺโช	ช่ือว่าคิรคฺคสมชฺโช.	(คิรคฺค	+	สมชฺช)	สัตตมีตัปปุริส- 
สม�ส
	 	 สมชฺโช	อ.มหรสพ		 (ปุคฺคเลน)		ฉณิตพฺโพ	อันบุคคล	พึงฉลอง		คิรคฺคสฺมึ	บนยอดแห่งภูเขา		
คิรคฺคสมชฺโช	ช่ือว่าคิรคฺคสมชฺช.	(มหรสพที่บุคคลพึงฉลองบนยอดภูเขา)

เอกฏฺ€านำ

	 อสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอก�ฺจ		ตํ		€าน�ฺจาติ		เอกฏฺ€านํ.	(เอก	+	€าน)
	 เอกํ		จ	อ.เดียวกันด้วย		ตํ	อ.เดียวกันน้ัน		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		เอกฏฺ€านํ	 
ช่ือว่าเอกฏฺ€าน.	(ที่เดียวกัน)

มญฺจาติมญฺจำ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ม�ฺจ�ฺจ		อติม�ฺจ�ฺจ		ม�ฺจาติม�ฺจํ.	(ม�ฺจ	+	อติม�ฺจ)
	 ม�ฺจํ		จ	อ.เตียงด้วย		อติม�ฺจํ		จ	อ.เตียงซ้อนด้วย		ม�ฺจาติม�ฺจํ	ช่ือว่าม�ฺจาติม�ฺจ.	(เตียงและ
เตียงซ้อน)

หสิตพฺพฏฺ€านำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 หสิตพฺพ�ฺจ		ตํ		€าน�ฺจาติ		หสิตพฺพฏฺ€านํ.	(หสิตพฺพ	+	€าน)
	 (ปุคฺคเลน)		หสิตพฺพํ		จ	อ.อันบุคคล	พึงหัวเราะด้วย		ตํ	อ.อันบุคคลพึงหัวเราะน้ัน		€านํ		จ	เป็นที่
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		หสิตพฺพฏฺ€านํ	ช่ือว่าหสิตพฺพฏฺ€าน.	(ที่อันบุคคลพึงหัวเราะ)

สำเวคฏฺ€านำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สํเวโค		จ		โส		€าน�ฺจาติ		สํเวคฏฺ€านํ.	(สํเวค	+	€าน)
	 สํเวโค		จ	อ.เป็นที่สังเวชด้วย		โส	อ.เป็นที่สังเวชน้ัน		€านํ		จ	เป็นที่น้ันด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สํเวคฏฺ- 
€านํ	ช่ือว่าสํเวคฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่สังเวช,	ที่เป็นที่สลดใจ)
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ยุตฺตฏฺ€านำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ยุตฺต�ฺจ		ตํ		€าน�ฺจาติ		ยุตฺตฏฺ€านํ.	(ยุตฺต	+	€าน)
	 ยุตฺตํ		จ	อ.อันควรแล้วด้วย		ตํ	อ.อันควรแล้วน้ัน		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ยุตฺตฏฺ€านํ	 
ช่ือว่ายุตฺตฏฺ€าน.	(ที่อันควรแล้ว)

ปริปากคตตฺตำ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 ปริปากํ		คตํ		ปริปากคตํ,		�าณํ.	(ปริปาก	+	คต)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (�าณํ)	อ.ญาณ		คตํ	ถึงแล้ว		ปริปากํ	ซึ่งความแก่รอบ		ปริปากคตํ	ช่ือว่าปริปากคต,	ได้แก่
ญาณ.	(อันถึงความแก่รอบ)
	 ๒.	 ปริปากคตสฺส		ภาโว		ปริปากคตตฺตํ.	(ปริปากคต	+	ตฺตปัจจัย)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		ปริปากคตสฺส		(�าณสฺส)	แห่งญาณ	อันถึงแล้วซึ่งความแก่รอบ		ปริปาก-
คตตฺตํ	ช่ือว่าปริปากคตตฺต.	(ความถึงสภาพแก่รอบ)

ปุริมทิวสา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุริมา		จ		เต		ทิวสา		จาติ		ปุริมทิวสา.	(ปุริม	+	ทิวส)
	 ปุริมา		จ	อ.อันมีในก่อน	ท.	ด้วย		เต	อ.อันมีในก่อน	ท.	เหล่าน้ัน		ทิวสา		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		ปุริมทิวสา	ช่ือว่าปุริมทิวส.	(วันอันมีในก่อน,	วันก่อนๆ)

อปฺปตฺตำ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ปตฺตํ		อปฺปตฺตํ,		วสฺสสตํ.	(น	+	ปตฺต)
	 (วสฺสสตํ)	อ.ร้อยแห่งปี		ปตฺตํ	ถึงแล้ว		น	หามิได้		อปฺปตฺตํ	ช่ือว่าอปฺปตฺต,	ได้แก่หน่ึงร้อยปี.	(ไม่ถึง
แล้ว,	ยังไม่ถึง)
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วสฺสสตำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วสฺสานํ		สตํ		วสฺสสตํ.	(วสฺส	+	สต)
	 สตํ	อ.ร้อย		วสฺสานํ	แห่งปี	ท.		วสฺสสตํ	ช่ือว่าวสฺสสต.	(หน่ึงร้อยปี)

อปณฺณตฺติกภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 นตฺถิ		ปณฺณตฺติ		ยสฺส		โส		อปณฺณตฺติโก,		ปุคฺคโล.	(น	+	ปณฺณตฺติ)	นนิบาตบุพพบทพหุพพีหิ- 
สม�ส
	 	 ปณฺณตฺติ	อ.บัญญัติ		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลใด		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		โส		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคล
น้้ัน		อปณฺณตฺติโก	ช่ือว่าอปณฺณตฺติก,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ไม่มีบัญญัติ)
	 ๒.	 อปณฺณตฺติกสฺส		ภาโว		อปณฺณตฺติกภาโว.	(อปณฺณตฺติก	+	ภาว)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		อปณฺณตฺติกสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคล	ผู้ไม่มีบัญญัติ		อปณฺณตฺติกภาโว	 
ช่ือว่าอปณฺณตฺติกภาว.	(ความเป็นผู้ไม่มีบัญญัติ)

โมกฺขธมฺโม

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 มุจฺจติ		เอเตนาติ		โมกฺโข.	(มุจ		โมจเน	ในการพ้น	+	ณปัจจัย)	กัตตุรูป,	กรณสาธนะ
	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		มุจฺจติ	ย่อมหลุดพ้น		เอเตน		(ธมฺเมน)	ด้วยธรรมน่ัน		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
(เอโส		ธมฺโม)	อ.ธรรมน่ัน		โมกฺโข	ช่ือว่าโมกฺข.	(เป็นเคร่ืองหลุดพ้น)
	 ๒.	 โมกฺโข		จ		โส		ธมฺโม		จาติ		โมกฺขธมฺโม.	(โมกฺข	+	ธมฺม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 โมกฺโข		จ	อ.เป็นเคร่ืองหลุดพ้นด้วย		โส	อ.เป็นเคร่ืองหลุดพ้นน้ัน		ธมฺโม		จ	เป็นธรรมด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		โมกฺขธมฺโม	ช่ือว่าโมกฺขธมฺม.	(ธรรมเป็นเคร่ืองหลุดพ้น)

หฏฺ€ปหฏฺโ€

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มิีวิเคราะห์ว่า
	 หฏฺโ€		จ		โส		ปหฏฺโ€		จาติ		หฏฺ€ปหฏฺโ€,		ปุคฺคโล.	(หฏฺ€	+	ปหฏฺ€)
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	 โส		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		หฏฺโ€		จ	เป็นผู้ทั้งร่าเริงแล้วด้วย		ปหฏฺโ€		จ	เป็นผู้ทั้งร่าเริงทั่วแล้วด้วย		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		หฏฺ€ปหฏฺโ€	ช่ือว่าหฏฺ€ปหฏฺ€,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ทั้งร่าเริงแล้วทั้งร่าเริงทั่วแล้ว)	

อนตฺตมนธาตุโก

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และ 
นนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อตฺตโน		สนฺตกํ		อตฺตสนฺตกํ,		มนํ.	(อตฺต	+	สนฺตก)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 (มนํ)	อ.ใจ		สนฺตกํ	อันเป็นของมีอยู่		อตฺตโน	ของตน		อตฺตสนฺตกํ	ช่ือว่าอตฺตสนฺตก,	ได้แก่ใจ.	
(อันเป็นของมีอยู่แห่งตน)
	 ๒.	 อตฺตสนฺตก�ฺจ	ตํ		มน�ฺจาติ		อตฺตมนํ.	(อตฺตสนฺตก	+	มน)	ลบ	สนฺตกศัพท์,	วิเสสนบุพพบท-
กัมมธารยสมาส
	 	 อตฺตสนฺตกํ		จ	อ.อันมีอยู่แห่งตนด้วย		ตํ	อ.อันมีอยู่แห่งตนน้ัน		มนํ		จ	เป็นใจด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		อตฺตมนํ	ช่ือว่าอตฺตมน.	(ใจอันเป็นของมีอยู่แห่งตน)
	 ๓.	 นตฺถิ		ตสฺส		อตฺตมนนฺติ		อนตฺตมโน,		ปุคฺคโล.	(น	+	อตฺตมน)	นนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส
	 	 อตฺตมนํ	อ.ใจอันเป็นของมีอยู่แห่งตน		ตสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลน้ัน		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิิติ	
เพราะเหตุน้ัน		อนตฺตมโน	ช่ือว่าอนตฺตมน,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ไม่มีใจเป็นของมีอยู่แห่งตน)
	 ๔.	 อนตฺตมนสฺส		ธาตุ		ยสฺสาติ		อนตฺตมนธาตุโก,		ปุคฺคโล.	(อนตฺตมน	+	ธาตุ)	ทวิปทภินนาธิ-
กรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ธาตุ	 อ.ธาตุ	 	 อนตฺตมนสฺส	 	 (ปุคฺคลสฺส)	 แห่งบุคคล	 ผู้ไม่มีใจอันเป็นของมีอยู่แห่งตน	 	 ยสฺส		
(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		อนตฺตมนธาตุโก	ช่ือว่า 
อนตฺตมนธาตุก,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีธาตุแห่งบุคคลผู้มิใช่มีใจเป็นของมีอยู่แห่งตน,	มีสภาพมิใช่มีใจเป็นของตัวเอง) 
 

นิรตฺถกำ

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิคฺคโต		อตฺโถ		เอตสฺมาติ		นิรตฺถกํ,		โอโลกนํ.	(นิ	+	อตฺถ)	ลง	กปัจจัยท้ายศัพท์
	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		นิคฺคโต	ไปปราศแล้ว		เอตสฺมา		(โอโลกนสฺมา)	จากการแลดูน่ัน		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(เอตํ		โอโลกนํ)	อ.การแลดูน่ัน		นิรตฺถกํ	ช่ือว่านิรตฺถก,	ได้แก่การแลดู.	(มีประโยชน์ออกแล้ว,	ไม่มี
ประโยชน์,	ปราศจากประโยชน์)
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อนตฺตมโน

	 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	 โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส 
อยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อตฺตโน		สนฺตกํ		อตฺตสนฺตกํ,		มนํ.	(อตฺต	+	สนฺตก)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 (มนํ)	อ.ใจ		สนฺตกํ	อันเป็นของมีอยู่		อตฺตโน	ของตน		อตฺตสนฺตกํ	ช่ือว่าอตฺตสนฺตก,	ได้แก่ใจ.	
(อันเป็นของมีอยู่แห่งตน)
	 ๒.	 อตฺตสนฺตก�ฺจ	ตํ		มน�ฺจาติ		อตฺตมนํ.	(อตฺตสนฺตก	+	มน)	ลบ	สนฺตกศัพท์,	วิเสสนบุพพบท-
กัมมธารยสมาส
	 	 อตฺตสนฺตกํ		จ	อ.อันมีอยู่แห่งตนด้วย		ตํ	อ.อันมีอยู่แห่งตนน้ัน		มนํ		จ	เป็นใจด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		อตฺตมนํ	ช่ือว่าอตฺตมน.	(ใจอันเป็นของมีอยู่แห่งตน)
	 ๓.	 นตฺถิ		ตสฺส		อตฺตมนนฺติ		อนตฺตมโน,		ปุคฺคโล.	(น	+	อตฺตมน)	นนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส
	 	 อตฺตมนํ	อ.ใจอันเป็นของมีอยู่แห่งตน		ตสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลน้ัน		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิิติ	
เพราะเหตุน้ัน		อนตฺตมโน	ช่ือว่าอนตฺตมน,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ไม่มีใจเป็นของมีอยู่แห่งตน)

เอกชฺฌาสยตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 เอโก		อชฺฌาสโย		ยสฺส		โส		เอกชฺฌาสโย,		ปุคฺคโล.	(เอก	+	อชฺฌาสย)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิ-
กรณพหุพพีหิสมาส
	 	 อชฺฌาสโย	อ.อัธยาศัย		เอโก	อันเดียวกัน		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		
(ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		เอกชฺฌาสโย	ช่ือว่าเอกชฺฌาสย,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีอัธยาศัยเป็นอันเดียวกัน)
	 ๒.	 เอกชฺฌาสยสฺส		ภาโว		เอกชฺฌาสยตา.	(เอกชฺฌาสย	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	 อ.ความเป็น	 	 เอกชฺฌาสยสฺส	 	 (ปุคฺคลสฺส)	 แห่งบุคคล	 ผู้มีอัธยาศัยเป็นอันเดียวกัน		 
เอกชฺฌาสยตา	ช่ือว่าเอกชฺฌาสยตา.	(ความมีอัธยาศัยเป็นอันเดียวกัน)

ปริพฺพาชกปริสา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปริพฺพาชกา		จ		เต		ปริสา		จาติ		ปริพฺพาชกปริสา.	(ปริพฺพาชก	+	ปริสา)



๘. เรื่องสัญชัยปริพาชก 577วรรค]

	 ปริพฺพาชกา		จ	อ.ปริพาชก	ท.	ด้วย		เต	อ.ปริพาชก	ท.	เหล่าน้ัน		ปริสา		จ	เป็นบริษัทด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		ปริพฺพาชกปริสา	ช่ือว่าปริพฺพาชกปริสา.	(บริษัทผู้เป็นปริพาชก)

ปญฺจมาณวกสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ป�ฺจ		มาณวกา		ป�ฺจมาณวกา.	(ป�ฺจ	+	มาณวก)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 มาณวกา	อ.มาณพ	ท.		ป�ฺจ	ห้า		ป�ฺจมาณวกา	ช่ือว่าป�ฺจมาณวก.	(มาณพห้าคน)
	 ๒.	 ป�ฺจมาณวกานํ		สตานิ		ป�ฺจมาณวกสตานิ.	(ป�ฺจมาณวก	+	สต)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		ป�ฺจมาณวกานํ	แห่งมาณพห้า	ท.		ป�ฺจมาณวกสตานิ	ช่ือว่าป�ฺจมาณวกสต.	
(มาณพ	๕๐๐	คน)

มาณวกสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มาณวกานํ		สตานิ		มาณวกสตานิ.	(มาณวก	+	สต)
	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		มาณวกานํ	แห่งมาณพ	ท.		มาณวกสตานิ	ช่ือว่ามาณวกสต.	(มาณพหน่ึงร้อย)

ปพฺพชิตกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปพฺพชิต�ฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		ปพฺพชิตกาโล.	(ปพฺพชิต	+	กาล)
	 ปพฺพชิตํ		จ	อ.เป็นที่บวชด้วย		ตํ	อ.เป็นที่บวชน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปพฺพชิต- 
กาโล	ช่ือว่าปพฺพชิตกาล.	(กาลเป็นที่บวช)
	 หรือวิเคราะห์เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาสว่า
	 ปพฺพชิตานํ		กาโล		ปพฺพชิตกาโล.	(ปพฺพชิต	+	กาล)
	 กาโล	อ.กาล		ปพฺพชิตานํ		(เตสํ		สหายกานํ)	แห่งสหาย	ท.	เหล่าน้ัน	ผู้บวชแล้ว		ปพฺพชิตกาโล	 
ช่ือว่าปพฺพชิตกาล.	(กาลที่สองสหายพากันบวชแล้ว)
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อติเรกลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	๒	คร้ัง	อิตรีตรโยคทวันทสมาส	และวิเสสน- 
บุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ลาโภ		จ		โส		อคฺโค		จาติ		ลาภคฺโค.	(ลาภ	+	อคฺค)	วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส
	 	 ลาโภ		จ	อ.ลาภด้วย		โส	อ.ลาภน้ัน		อคฺโค		จ	เป็นอันเลิศด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ลาภคฺโค	 
ช่ือว่าลาภคฺค.	(ลาภอันเลิศ)
	 ๒.	 ยโส		จ		โส		อคฺโค		จาติ		ยสคฺโค.	(ยส	+	อคฺค)	วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส
	 	 ยโส		จ	อ.ยศด้วย		โส	อ.ยศน้ัน		อคฺโค		จ	เป็นอันเลิศด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ยสคฺโค	ช่ือว่า 
ยสคฺค.	(ยศอันเลิศ)
	 ๓.	 ลาภคฺโค		จ		ยสคฺโค		จ		ลาภคฺคยสคฺคา.	(ลาภคฺค	+	ยสคฺค)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 ลาภคฺโค		จ	อ.ลาภอันเลิศด้วย		ยสคฺโค		จ	อ.ยศอันเลิศด้วย		ลาภคฺคยสคฺคา	ช่ือว่าลาภคฺคยสคฺค.	 
(ลาภอันเลิศและยศอันเลิศ)
	 ๔.	 อติเรกา		จ		เต		ลาภคฺคยสคฺคา		จาติ		อติเรกลาภคฺคยสคฺคา.	(อติเรก	+	ลาภคฺคยสคฺค)	 
วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อติเรกา		จ	อ.อันยิ่ง	ท.	ด้วย		เต	อ.อันยิ่ง	ท.	เหล่าน้ัน		ลาภคฺคยสคฺคา		จ	เป็นลาภอันเลิศ
และเป็นยศอันเลิศด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน	 	 อติเรกลาภคฺคยสคฺคา	 ช่ือว่าอติเรกลาภคฺคยสคฺค.	 (ลาภอันเลิศ 
และยศอันเลิศอันยิ่ง)
	 ๕.	 อติเรกลาภคฺคยสคฺเค		ปตฺโต		อติเรกลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต,		ส�ฺชโย.	(อติเรกลาภคฺคยสคฺค	+	
ปตฺต)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (ส�ฺชโย)	อ.ปริพาชกช่ือว่าสัญชัย		ปตฺโต	ผู้ถึงแล้ว		อติเรกลาภคฺคยสคฺเค	ซึ่งลาภอันเลิศและยศ
อันเลิศอันยิ่ง		อติเรกลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต	ช่ือว่า	อติเรกลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺต,	ได้แก่สัญชัยปริพาชก.	(ผู้ถึงลาภ
อันเลิศและยศอันเลิศอย่างยิ่ง)	

กติปาโห

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กติโป		จ		โส		อโห		จาติ		กติปาโห.	(กติป	+	อห)
	 กติโป		จ	อ.เล็กน้อยด้วย		โส	อ.เล็กน้อยน้ัน		อโห		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		กติปาโห	
ช่ือว่ากติปาห.	(วันเล็กน้อย,	สองสามวัน)



๘. เรื่องสัญชัยปริพาชก 579วรรค]

ชานนสมโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ชานน�ฺจ		ตํ		สมโย		จาติ		ชานนสมโย.	(ชานน	+	สมย)
	 ชานนํ		จ	อ.เป็นเหตุรู้ด้วย		ตํ	อ.เป็นเหตุรู้น้ัน		สมโย		จ	เป็นลัทธิด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ชานนสมโย	 
ช่ือว่าชานนสมย.	(ลัทธิเป็นเหตุรู้)

เอตฺตโก

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอตํ		ปริมาณํ		อสฺสาติ		เอตฺตโก,		ชานนสมโย.	(เอต	+	ตฺตกปัจจัย)
	 ปริมาณํ	อ.ประมาณ		เอตํ	เท่าน้ี		อสฺส		(ชานนสมยสฺส)	แห่งลัทธิเป็นเหตุรู้น้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		(โส		ชานนสมโย)	อ.ลัทธิเป็นเหตุรู้น้ัน		เอตฺตโก	ช่ือว่าเอตฺตก,	ได้แก่ลัทธิเป็นเหตุรู้.	(มีประมาณ
เท่าน้ี)

พฺรหฺมจริยวาโส

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พฺรหฺมจริยสฺส		วาโส		พฺรหฺมจริยวาโส.	(พฺรหฺมจริย	+	วาส)
	 วาโส	อ.การอยู่		พฺรหฺมจริยสฺส	เพื่อพรหมจรรย์		พฺรหฺมจริยวาโส	 ช่ือว่าพฺรหฺมจริยวาส.	 (การอยู่เพื่อ
พรหมจรรย์)

ชมฺพุทีโป

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ชมฺพุยา		ลกฺขิโต		ป�ฺ�าโต		ทีโป		ชมฺพุทีโป.	(ชมฺพู	+	ทีป)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	ลกฺขิตศัพท์
	 ทีโป	อ.ทวีป		ลกฺขิโต	อันถูกกําหนดแล้ว		ป�ฺ�าโต	อันถูกรู้แล้ว		ชมฺพุยา	ด้วยต้นหว้า		ชมฺพุทีโป	ช่ือว่า 
ชมฺพุทีป.	(ทวีปที่ถูกกําหนดด้วยต้นหว้า,	ชมพูทวีป)

คามนิคมชนปทราชธานิโย

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คามา		จ		นิคมา		จ			ชนปทา		จ		ราชธานิโย		จ		คามนิคมชนปทราชธานิโย.	(คาม	+	นิคม	+	
ชนปท	+	ราชธานี)
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	 คามา		จ	อ.หมู่บ้าน	ท.	ด้วย		นิคมา		จ	อ.นิคม	ท.	ด้วย		ชนปทา		จ	อ.ชนบท	ท.	ด้วย		ราชธานิโย		 
จ	อ.ราชธานี	ท.	ด้วย		คามนิคมชนปทราชธานิโย	 ช่ือว่าคามนิคมชนปทราชธานี.	 (หมู่บ้าน	 นิคม	ชนบท	และ
ราชธานี)

โมกฺขธมฺมเทสโก

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 โมกฺโข		จ		โส		ธมฺโม		จาติ		โมกฺขธมฺโม.	(โมกฺข	+	ธมฺม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 โมกฺโข		จ	อ.เป็นเคร่ืองหลุดพ้นด้วย		โส	อ.เป็นเคร่ืองหลุดพ้นน้ัน		ธมฺโม		จ	เป็นธรรมด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		โมกฺขธมฺโม	ช่ือว่าโมกฺขธมฺม.	(ธรรมเป็นเคร่ืองหลุดพ้น)
	 ๒.	 โมกฺขธมฺมํ	 	 เทเสตีติ	 	 โมกฺขธมฺมเทสโก,	 	ปุคฺคโล.	 (โมกฺขธมฺมสทฺทูปปท	+	ทิสี	 	 อุจฺจารเณ	 
ในการสวด,	แสดง	+	ณฺวุปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		 เทเสติ	ย่อมแสดง		 โมกฺขธมฺมํ	ซึ่งธรรมเป็นเคร่ืองหลุดพ้น		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		โมกฺขธมฺมเทสโก	ช่ือว่าโมกฺขธมฺมเทสก,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้แสดงธรรม
เป็นเคร่ืองหลุดพ้น,	ผู้แสดงโมกขธรรม)

สมณพฺราหฺมณา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมณา		จ		พฺราหฺมณา		จ		สมณพฺราหฺมณา.	(สมณ	+	พฺราหฺมณ)
	 สมณา		จ	อ.สมณะ	ท.	ด้วย		พฺราหฺมณา		จ	อ.พราหมณ์	ท.	ด้วย		สมณพฺราหฺมณา	ช่ือว่าสมณ- 
พฺราหฺมณ.	(สมณะและพราหมณ์)

ปุฏฺ€ปญฺโห

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุฏฺโ€		จ		โส		ป�ฺโห		จาติ		ปุฏฺ€ป�ฺโห.	(ปุฏฺ€	+	ป�ฺห)
	 ปุฏฺโ€		จ	อ.อันถูกถามแล้วด้วย		โส	อ.อันถูกถามแล้วน้ัน		ป�ฺโห		จ	เป็นปัญหาด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		ปุฏฺ€ป�ฺโห	ช่ือว่าปุฏฺ€ป�ฺห.	(ปัญหาที่ถูกถามแล้ว)

สกลชมฺพุทีโป

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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	 สกโล		จ		โส		ชมฺพุทีโป		จาติ		สกลชมฺพุทีโป.	(สกล	+	ชมฺพุทีป)
	 สกโล		จ	อ.ทั้งสิ้นด้วย		โส	อ.ทั้งสิ้นน้ัน		ชมฺพุทีโป		จ	เป็นชมพูทวีปด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สกล-
ชมฺพุทีโป	ช่ือว่าสกลชมฺพุทีป.	(ชมพูทวีปทั้งสิ้น)

วตฺุตานุกฺกโม

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 วุตฺตสฺส		อนุกฺกโม		วุตฺตานุกฺกโม.	(วุตฺต	+	อนุกฺกม)
	 	 อนุกฺกโม	อ.ตามลําดับ		วุตฺตสฺส		(วจนสฺส)	แห่งคํา	อันถูกกล่าวแล้ว		วุตฺตานุกฺกโม	ช่ือว่าวุตฺตา- 
นุกฺกม.	(ตามลําดับแห่งคําอันถูกกล่าวแล้ว)

พหุชนหิตำ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 พหู		จ		เต		ชนา		จาติ		พหุชนา.	(พหุ	+	ชน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 พหู		จ	อ.เป็นอันมาก	ท.	ด้วย		เต	อ.เป็นอันมาก	ท.	เหล่าน้ัน		ชนา		จ	เป็นชนด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		พหุชนา	ช่ือว่าพหุชน.	(ชนเป็นอันมาก)
	 ๒.	 พหุชนานํ		หิตํ		พหุชนหิตํ.	(พหุชน	+	หิต)	จตุตถีตัปปุริสสมาส
	 	 หิตํ	อ.ประโยชน์เก้ือกูล		พหุชนานํ	แก่ชนเป็นอันมาก	ท.		พหุชนหิตํ	ช่ือว่าพหุชนหิต.	(ประโยชน์
เก้ือกูลแก่ชนเป็นอันมาก)

รตนตฺตยคุณปฺปกาสนำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	และฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 รตนานํ		ตยํ		รตนตฺตยํ.	(รตน	+	ตย)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ตยํ	อ.หมวดสาม		รตนานํ	แห่งรัตนะ	ท.		รตนตฺตยํ	ช่ือว่ารตนตฺตย.	(หมวดสามแห่งรัตนะ,	พระ
รัตนตรัย)
	 ๒.	 รตนตฺตยสฺส		คุณา		รตนตฺตยคุณา.	(รตนตฺตย	+	คุณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 คุณา	อ.คุณ	ท.		รตนตฺตยสฺส	แห่งหมวดสามแห่งรัตนะ		รตนตฺตยคุณา	ช่ือว่ารตนตฺตยคุณ.	(คุณ
ของพระรัตนตรัย)
	 ๓.	 รตนตฺตยคุณานํ		ปกาสนํ		รตนตฺตยคุณปฺปกาสนํ.	(รตนตฺตยคุณ	+	ปกาสน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ปกาสนํ	อ.อันประกาศ		รตนตฺตยคุณานํ	ซึ่งคุณแห่งหมวดสามแห่งรัตนะ	ท.			รตนตฺตยคุณปฺปกาสนํ	 
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ช่ือว่ารตนตฺตยคุณปฺปกาสน.	(ประกาศคุณพระรัตนตรัย)

ปญฺจวคฺคิยา

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 ป�ฺจ		วคฺคา		ป�ฺจวคฺคา.	(ป�ฺจ	+	วคฺค)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 วคฺคา	อ.พวก	ท.		ป�ฺจ	ห้า		ป�ฺจวคฺคา	ช่ือว่าป�ฺจวคฺค.	(พวกห้า)
	 ๒.	 ป�ฺจวคฺเคสุ		ภวา		ป�ฺจวคฺคิยา,		ภิกฺขู.	(ป�ฺจวคฺค	+	อิยปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	
	 	 (ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.		ภวา	ผู้มีอยู่		ป�ฺจวคฺเคสุ	ในพวกห้า	ท.		ป�ฺจวคฺคิยา	ช่ือว่าป�ฺจวคฺคิย,	
ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้มีอยู่ในพวกห้า,	ปัญจวัคคีย์)

อสฺสชิตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อสฺสชิ		จ		โส		เถโร		จาติ		อสฺสชิตฺเถโร.	(อสฺสชิ	+	เถร)
	 อสฺสชิ		จ	อ.พระอัสสชิด้วย		โส	อ.พระอัสสชิน้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
อสฺสชิตฺเถโร	ช่ือว่าอสฺสชิตฺเถร.	(พระอัสสชิผู้เถระ,	พระอัสสชิเถระ)

ปตฺตจีวรำ

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

อุปติสฺสปริพฺพาชโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มิีวิเคราะห์ว่า
	 อุปติสฺโส		จ		โส		ปริพฺพาชโก		จาติ		อุปติสฺสปริพฺพาชโก.	(อุปติสฺส	+	ปริพฺพาชก)
	 อุปติสฺโส		จ	อ.อุปติสสะด้วย		โส	อ.อุปติสสะน้ัน		ปริพฺพาชโก		จ	เป็นปริพาชกด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		 
อุปติสฺสปริพฺพาชโก	ช่ือว่าอุปติสฺสปริพฺพาชก.	(ปริพาชกช่ือว่าอุปติสสะ,	อุปติสสปริพาชก)



๘. เรื่องสัญชัยปริพาชก 583วรรค]

ภตฺตกิจฺจำ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภตฺเตน		กิจฺจํ		ภตฺตกิจฺจํ.	(ภตฺต	+	กิจฺจ)
	 กิจฺจํ	อ.กิจ		ภตฺเตน	ด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจํ	ช่ือว่าภตฺตกิจฺจ.	(กิจด้วยภัตร,	ภัตกิจ)

ปริพฺพาชการาโม

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปริพฺพาชกานํ		อาราโม		ปริพฺพาชการาโม.	(ปริพฺพาชก	+	อาราม)
	 อาราโม	อ.อาราม		ปริพฺพาชกานํ	แห่งปริพาชก	ท.		ปริพฺพาชการาโม	ช่ือว่าปริพฺพาชการาม.	(อาราม
ของปริพาชก)

ทฏฺิ€ปุพฺโพ

	 เป็นอยุตตัตถสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทิฏฺโ€		ปุพฺพนฺติ		ทิฏฺ€ปุพฺโพ,		ปพฺพชิโต.	(ทิฏฺ€	+	ปุพฺพ)
	 (ปพฺพชิโต)	อ.บรรพชิต		 (มยา)		ทิฏฺโ€	 ผู้อันเรา	 เห็นแล้ว		ปุพฺพํ	 ในกาลก่อน		อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
ทิฏฺ€ปุพฺโพ	ช่ือว่าทิฏฺ€ปุพฺพ,	ได้แก่บรรพชิต.	(ที่เราเห็นแล้วในกาลก่อน,	ที่เราเคยเห็นแล้ว)

อนฺตรฆรำ

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ฆรสฺส		อนฺตรํ		อนฺตรฆรํ.	(อนฺตร	+	ฆร)
	 อนฺตรํ	อ.ระหว่าง		ฆรสฺส	แห่งเรือน		อนฺตรฆรํ	ช่ือว่าอนฺตรฆร.	(ระหว่างเรือน)

อตฺถิกา

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 อตฺโถ		เตสํ		อตฺถีติ		อตฺถิกา,		ชนา.	(อตฺถ	+	อิกปัจจัย)
	 อตฺโถ	อ.ความต้องการ		เตสํ		(ชนานํ)	ของชน	ท.	เหล่าน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ชนา)	 
อ.ชน	ท.	เหล่าน้ัน		อตฺถิกา	ช่ือว่าอตฺถิก,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้มีความต้องการ)
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ลทฺธปิณฺฑปาโต

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ลทฺโธ		ปิณฺฑปาโต		เยน		โส		ลทฺธปิณฺฑปาโต,		เถโร.	(ลทฺธ	+	ปิณฺฑปาต)
	 ปิณฺฑปาโต	อ.บิณฑบาต		เยน		(เถเรน)	อันพระเถระใด		ลทฺโธ	ได้แล้ว		โส		(เถโร)	อ.พระเถระน้ัน		
ลทฺธปิณฺฑปาโต	ช่ือว่าลทฺธปิณฺฑปาต,	ได้แก่พระเถระ.	(ผู้มีบิณฑบาตอันได้แล้ว,	ผู้ได้บิณฑบาตแล้ว)

นิสีทิตุกามตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 นิสีทิตุํ	 	 กาเมตีติ	 	 นิสีทิตุกาโม,	 	 เถโร.	 (นิสีทิตุํสทฺทูปปท	+	กมุ	 	 กนฺติยํ	 ในความใคร่	+	 
ณปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	จตุตถีตัปปุริสสมาส
	 	 (โย		เถโร)	อ.พระเถระใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		นิสีทิตุํ	เพื่ออันน่ัง		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		เถโร)	 
อ.พระเถระน้ัน		นิสีทิตุกาโม	ช่ือว่านิสีทิตุกาม,	ได้แก่พระเถระ.	(ผู้ใคร่เพื่อจะน่ัง,	ผู้ประสงค์เพื่อจะน่ัง)
	 ๒.	 นิสีทิตุกามสฺส		ภาโว		นิสีทิตุกามตา.	(นิสีทิตุกาม	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		นิสีทิตุกามสฺส		(เถรสฺส)	แห่งพระเถระ	ผู้ใคร่เพื่ออันน่ัง		นิสีทิตุกามตา	ช่ือว่า 
นิสีทิตุกามตา.	(ความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะน่ัง,	ความเป็นผู้ประสงค์เพื่อจะน่ัง)

ปริพฺพาชกปี€กำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปริพฺพาชกสฺส		ปี€กํ		ปริพฺพาชกปี€กํ.	(ปริพฺพาชก	+	ปี€ก)	
	 ปี€กํ	อ.ตั่ง		ปริพฺพาชกสฺส	แห่งปริพาชก		ปริพฺพาชกปี€กํ	ช่ือว่าปริพฺพาชกปี€ก.	(ตั่งปริพาชก)	

ภตฺตกิจฺจปริโยสานำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ภตฺเตน		กิจฺจํ		ภตฺตกิจฺจํ.	(ภตฺต	+	กิจฺจ)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 กิจฺจํ	อ.กิจ		ภตฺเตน	ด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจํ	ช่ือว่าภตฺตกิจฺจ.	(กิจด้วยภัตร,	ภัตกิจ)
	 ๒.	 ภตฺตกิจฺจสฺส		ปริโยสานํ		ภตฺตกิจฺจปริโยสานํ.	(ภตฺตกิจฺจ	+	ปริโยสาน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ปริโยสานํ	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ		ภตฺตกิจฺจสฺส	แห่งกิจด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจปริโยสานํ	ช่ือว่า
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ภตฺตกิจฺจปริโยสาน.	(กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งกิจด้วยภัตร,	เวลาเสร็จภัตกิจ)	

อาจริยวตฺตำ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาจริยสฺส		วตฺตํ		อาจริยวตฺตํ.	(อาจริย	+	วตฺต)	
	 วตฺตํ	อ.วัตร		อาจริยสฺส	เพื่ออาจารย์		อาจริยวตฺตํ	ช่ือว่าอาจริยวตฺต.	(วัตรเพื่ออาจารย์,	อาจริยวัตร)

กตภตฺตกิจฺโจ

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ภตฺเตน		กิจฺจํ		ภตฺตกิจฺจํ.	(ภตฺต	+	กิจฺจ)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 กิจฺจํ	อ.กิจ		ภตฺเตน	ด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจํ	ช่ือว่าภตฺตกิจฺจ.	(กิจด้วยภัตร,	ภัตกิจ)
	 ๒.	 กตํ		ภตฺตกิจฺจํ		เยน		โส		กตภตฺตกิจฺโจ,		เถโร.	(กต	+	ภตฺตกิจฺจ)	ตติยาทวิปทตุลยาธิกรณ-
พหุพพีหิสมาส
	 	 ภตฺตกิจฺจํ	อ.กิจด้วยภัตร		เยน		(เถเรน)	อันพระเถระใด		กตํ	กระทําแล้ว		โส		(เถโร)	อ.พระ
เถระน้ัน		กตภตฺตกิจฺโจ	ช่ือว่ากตภตฺตกิจฺจ,	ได้แก่พระเถระ.	(ผู้มีกิจด้วยภัตรอันกระทําแล้ว,	ผู้ทําภัตกิจแล้ว)

มธุรปฏิสนฺถาโร  

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มธุ		อสฺส		อตฺถีติ		มธุโร,		ปฏิสนฺถาโร.	(มธุ	+	รปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 มธุ	อ.ไพเราะ		อสฺส		(ปฏิสนฺถารสฺส)	แห่งการต้อนรับน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		
ปฏิสนฺถาโร)	อ.การต้อนรับน้ัน		มธุโร	ช่ือว่ามธุร,	ได้แก่การต้อนรับ.	(อันไพเราะ,	อันมีรสหวาน)
	 ๒.	 มธุโร		จ		โส		ปฏิสนฺถาโร		จาติ		มธุรปฎิสนฺถาโร.	(มธุร	+	ปฏิสนฺถาร)
	 	 มธุโร		จ	อ.อันไพเราะด้วย		โส	อ.อันไพเราะน้ัน		ปฏิสนฺถาโร		จ	เป็นการต้อนรับด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		มธุรปฏิสนฺถาโร	ช่ือว่ามธุรปฏิสนฺถาร.	(การต้อนรับอันไพเราะ,	การปฏิสันถารที่ไพเราะ)
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ฉวิวณฺโณ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ฉวิยา		วณฺโณ		ฉวิวณฺโณ.	(ฉวิ	+	วณฺณ)
	 วณฺโณ	อ.สี		ฉวิยา	แห่งผิว		ฉวิวณฺโณ	ช่ือว่าฉวิวณฺณ.	(สีผิว,	ฉวีวรรณ)

ปฏิปกฺขภูตา

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปฏิปกฺขา		ภูตา		ปฏิปกฺขภูตา,		ปริพฺพาชกา.	(ปฏิปกฺข	+	ภูต)
	 (ปริพฺพาชกา)	อ.ปริพาชก	ท.		ปฏิปกฺขา	เป็นปฏิปักษ์		ภูตา	เป็นแล้ว		ปฏิปกฺขภูตา	ช่ือว่าปฏิปกฺขภูต,	
ได้แก่ปริพาชกทั้งหลาย.	(เป็นปฏิปักษ์)

คมฺภีรตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 คมฺภีรสฺส		ภาโว		คมฺภีรตา.	(คมฺภีร	+	ตาปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		คมฺภีรสฺส		(ธมฺมสฺส)	แห่งธรรม	เป็นสภาพลึกซึ้ง		คมฺภีรตา	ช่ือว่าคมฺภีรตา.	(ความ
ที่ธรรมเป็นสภาพลึกซึ้ง,	ความคัมภีรภาพ)

นวกภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นวกสฺส		ภาโว		นวกภาโว.	(นวก	+	ภาว)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		นวกสฺส		(อตฺตโน)	แห่งตน	เป็นผู้ใหม่		นวกภาโว	ชื่อว่านวกภาว.	(ความเป็นผู้
ใหม่)

อจิรปพฺพชิโต

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 น		จิรํ		อจิรํ.	(น	+	จิร)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 จิรํ	อ.กาลอันนาน		น	หามิได้		อจิรํ	ช่ือว่าอจิร.	(กาลไม่นาน)
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	 ๒.	 อจิรํ		ปพฺพชิโต		อจิรปพฺพชิโต.	(อจิร	+	ปพฺพชิต)	ทุติยาตัปปุริสสมาส	
	 	 ปพฺพชิโต	อ.ผู้บวชแล้ว		อจิรํ	สิ้นกาลไม่นาน		อจิรปพฺพชิโต	 ช่ือว่าอจิรปพฺพชิต.	 (ผู้บวชไม่นาน,	 
ผู้เพิ่งจะบวช)

ยถาสตฺติ

	 เป็นนิบาตบุพพกะอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ยา		ยา		สตฺติ		ยถาสตฺติ.	(ยถา	+	สตฺติ)
	 สตฺติ	อ.ความสามารถ		ยา		ยา	ใดๆ		ยถาสตฺติ	ช่ือว่ายถาสตฺติ.	(ตามความสามารถ)

นยสตำ  

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นยานํ		สตํ		นยสตํ.	(นย	+	สต)
	 สตํ	อ.ร้อย		นยานํ	แห่งนัย	ท.		นยสตํ	ช่ือว่านยสต.	(ร้อยนัย)

นยสหสฺสำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นยานํ		สหสฺสํ		นยสหสฺสํ.	(นย	+	สหสฺส)
	 สหสฺสํ	อ.พัน		นยานํ	แห่งนัย	ท.		นยสหสฺสํ	ช่ือว่านยสหสฺส.	(พันนัย)

เหตุปฺปภวา  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เหตุ		ปภโว		เยสนฺติ		เหตุปฺปภวา,		ธมฺมา.	(เหตุ	+	ปภว)
	 เหตุ	อ.เหตุ		ปภโว	เป็นแดนเกิดก่อน		เยสํ		(ธมฺมานํ)	แห่งธรรม	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		(เต		ธมฺมา)	อ.ธรรม	ท.	เหล่าน้ัน		เหตุปฺปภวา	ช่ือว่าเหตุปฺปภว,	ได้แก่ธรรมทั้งหลาย.	(มีเหตุ
เป็นแดนเกิดก่อน,	เกิดแต่เหตุ)
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เอวำวาที

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอวํ		วทติ		สีเลนาติ		เอวํวาที,		มหาสมโณ.	(เอวํสทฺทูปปท	+	วท		วิยตฺติยํ		วาจายํ	ในการพูดชัด	
+	ณีปัจจัย)	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 (โย		มหาสมโณ)	อ.พระมหาสมณะพระองค์ใด		วทติ	ย่อมตรัส		เอวํ	อย่างน้ี		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		(โส		มหาสมโณ)	อ.พระมหาสมณะพระองค์น้ัน		เอวํวาที	ช่ือว่าเอวํวาที,	ได้แก่พระมหาสมณะ.	
(ผู้ตรัสอย่างน้ีโดยปกติ)

ป€มปททฺวยำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปทานํ		ทฺวยํ		ปททฺวยํ.	(ปท	+	ทฺวย)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	
	 	 ทฺวยํ	อ.หมวดสอง		ปทานํ	แห่งบท	ท.		ปททฺวยํ	ช่ือว่าปททฺวย.	(หมวดสองแห่งบท,	สองบท)
	 ๒.	 ป€ม�ฺจ		ตํ		ปททฺวย�ฺจาติ		ป€มปททฺวยํ.	(ป€ม	+	ปททฺวย)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ป€มํ		จ	อ.ที่หน่ึงด้วย		ตํ	อ.ที่หน่ึงน้ัน		ปททฺวยํ	จ	เป็นหมวดสองแห่งบทด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		 
ป€มปททฺวยํ	ช่ือว่าป€มปททฺวย.	(สองบทที่	๑,	สองบาทแรก,	คร่ึงคาถาแรก)

สหสฺสนยสมฺปนฺนำ  

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สหสฺสํ		นยา		สหสฺสนยา.	(สหสฺส	+	นย)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 นยา	อ.นัย	ท.		สหสฺสํ	หน่ึงพัน		สหสฺสนยา	ช่ือว่าสหสฺสนย.	(พันนัย)
	 ๒.	 สหสฺสนเยหิ		สมฺปนฺนํ		สหสฺสนยสมฺปนฺนํ,		โสตาปตฺติผลํ.	(สหสฺสนย	+	สมฺปนฺน)	ตติยาตัปปุริส- 
สม�ส
	 	 (โสตาปตฺติผลํ)	 อ.โสดาปัตติผล	 	 สมฺปนฺนํ	 อันถึงพร้อมแล้ว	 	 สหสฺสนเยหิ	 ด้วยนัยพันหน่ึง	 ท.		
สหสฺสนยสมฺปนฺนํ	ช่ือว่าสหสฺสนยสมฺปนฺน,	ได้แก่โสดาปัตติผล.	(ถึงพร้อมด้วยหน่ึงพันนัย)



๘. เรื่องสัญชัยปริพาชก 589วรรค]

ปททฺวยำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปทานํ		ทฺวยํ		ปททฺวยํ.	(ปท	+	ทฺวย)
	 ทฺวยํ	อ.หมวดสอง		ปทานํ	แห่งบท	ท.		ปททฺวยํ	ช่ือว่าปททฺวย.	(หมวดสองแห่งบท,	สองบท)

โสตาปนฺนกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โสตาปนฺนสฺส		กาโล		โสตาปนฺนกาโล.	(โสตาปนฺน	+	กาล)
	 กาโล	อ.กาล		โสตาปนฺนสฺส		(ปริพฺพาชกสฺส)	แห่งปริพาชก	เป็นพระโสดาบัน		โสตาปนฺนกาโล	ช่ือว่า
โสตาปนฺนกาล.	(กาลเป็นพระโสดาบัน)

อปุริวิเสโส

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุปริ		วิเสโส		อุปริวิเสโส.	(อุปริ	+	วิเสส)
	 วิเสโส	อ.คุณวิเศษ		อุปริ	ในเบื้องบน		อุปริวิเสโส	ช่ือว่าอุปริวิเสส.	(คุณวิเศษในเบื้องบน)

อปฺปวตฺตนฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ปวตฺตนฺโต		อปฺปวตฺตนฺโต,		อุปริวิเสโส.	(น	+	ปวตฺตนฺต)
	 (อุปริวิเสโส)	อ.คุณวิเศษในเบื้องบน		ปวตฺตนฺโต	เป็นไปอยู่		น	หามิได้		อปฺปวตฺตนฺโต	ช่ือว่าอปฺปวตฺตนฺต,	 
ได้แก่คุณวิเศษในเบื้องบน.	(ไม่เป็นไปอยู่,	ยังไม่เป็นไป)

คตมคฺโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คต�ฺจ		ตํ		มคฺโค		จาติ		คตมคฺโค.	(คต	+	มคฺค)
	 คตํ		จ	อ.เป็นที่ไปด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ไปน้ัน		มคฺโค		จ	เป็นหนทางด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		คตมคฺโค	
ช่ือว่าคตมคฺค.	(หนทางเป็นที่ไป,	ทางไป)
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ปญฺจปฺปติฏฺ€โิต

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ป�ฺจหิ		องฺเคหิ		ปติฏฺ€โิต		ป�ฺจปฺปติฏฺ€โิต.	(ป�ฺจ	+	ปติฏฺ€ิต)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	องฺคศัพท์
	 ปติฏฺ€โิต	อ.อันตั้งไว้เฉพาะแล้ว		องฺเคหิ	ด้วยองค์	ท.		ป�ฺจหิ	ห้า		ป�ฺจปฺปติฏฺ€โิต	ช่ือว่าป�ฺจปฺปติฏฺ€ิต.	 
(ตั้งไว้ด้วยองค์ห้า,	เบญจางคประดิษฐ์)				

ปริพฺพาชการามาภิมุโข

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปริพฺพาชกานํ		อาราโม		ปริพฺพาชการาโม.	(ปริพฺพาชก	+	อาราม)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อาราโม	อ.อาราม		ปริพฺพาาชกานํ	ของปริพาชก	ท.		ปริพฺพาชการาโม	 ช่ือว่าปริพฺพาชการาม.	
(อารามของปริพาชก)
	 ๒.	 ปริพฺพาชการามสฺส		อภิมุขํ		ยสฺสาติ		ปริพฺพาชการามาภิมุโข,		อุปติสฺโส.	(ปริพฺพาชการาม	+	
อภิมุข)	ทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 อภิมุขํ	 อ.หน้าเฉพาะ		ปริพฺพาชการามสฺส	ต่ออารามของปริพาชก		ยสฺส	 	 (อุปติสฺสสฺส)	 แห่ง 
ปริพาชกช่ือว่าอุปติสสะใด		 (อตฺถิ)	 มีอยู่	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน	 	 (โส	 	อุปติสฺโส)	 อ.ปริพาชกช่ือว่าอุปติสสะน้ัน		 
ปริพฺพาชการามาภิมุโข	 ช่ือว่าปริพฺพาชการามาภิมุข,	 ได้แก่ปริพาชกช่ือว่าอุปติสสะ.	 (ผู้มีหน้าเฉพาะต่ออารามของ
ปริพาชก,	ผู้มุ่งหน้าต่อปริพาชการาม)

มุขวณฺโณ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มุขสฺส		วณฺโณ		มุขวณฺโณ.	(มุข	+	วณฺณ)	
	 วณฺโณ	อ.สี		มุขสฺส	แห่งหน้า		มุขวณฺโณ	ช่ือว่ามุขวณฺณ.	(สีหน้า)

อญฺญทิวสา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อ�ฺเ�		จ		เต		ทิวสา		จาติ		อ�ฺ�ทิวสา.	(อ�ฺ�	+	ทิวส)
	 อ�ฺเ�		จ	อ.เหล่าอื่น	ท.	ด้วย		เต	อ.เหล่าอื่น	ท.	เหล่าน้ัน		ทิวสา		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		 
อ�ฺ�ทิวสา	ช่ือว่าอ�ฺ�ทิวส.	(วันอื่น)
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อมตาธิคโม

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อมตํ		อธิคโม		อมตาธิคโม.	(อมต	+	อธิคม)
	 อธิคโม	อ.การบรรลุ		อมตํ	ซึ่งอมตะ		อมตาธิคโม	ช่ือว่าอมตาธิคม.	(การบรรลุอมตะ)

คาถาปริโยสานำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คาถาย		ปริโยสานํ		คาถาปริโยสานํ.	(คาถา	+	ปริโยสาน)
	 ปริโยสานํ	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ		คาถาย	แห่งพระคาถา		คาถาปริโยสานํ	ช่ือว่าคาถาปริโยสาน.	
(กาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระคาถา,	เวลาจบพระคาถา)

สารีปุตฺตตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สารีปุตฺโต		จ		โส		เถโร		จาติ		สารีปุตฺตตฺเถโร.	(สารีปุตฺต	+	เถร)
	 สารีปุตฺโต		จ	อ.พระสารีบุตรด้วย		โส	อ.พระสารีบุตรน้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		สารีปุตฺตตฺเถโร	ช่ือว่าสารีปุตฺตตฺเถร.	(พระสารีบุตรผู้เถระ,	พระสารีบุตรเถระ)

อาจริยปูชโก

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาจริยํ		ปูเชตีติ		อาจริยปูชโก,		สารีปุตฺตตฺเถโร.	(อาจริยสทฺทูปปท	+	ปูช		ปูชายํ	ในการบูชา	+	ณฺวุ
ปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 (โย		สารีปุตฺตตฺเถโร)	อ.พระสารีบุตรผู้เถระใด		ปูเชติ	ย่อมบูชา		อาจริยํ	ซึ่งอาจารย์		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		(โส		สารีปุตฺตตฺเถโร)	อ.พระสารีบุตรผู้เถระน้ัน		อาจริยปูชโก	ช่ือว่าอาจริยปูชก,	ได้แก่พระสารีบุตรเถระ.	
(ผู้บูชาอาจารย์)
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อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ปฏิวิชฺฌนฺโต		อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต,		ส�ฺชโย.	(น	+	ปฏิวิชฺฌนฺต)
	 (ส�ฺชโย)	อ.ปริพาชกช่ือว่าสัญชัย		ปฏิวิชฺฌนฺโต	แทงตลอดอยู่	 	น	หามิได้		อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต	 ช่ือว่า 
อปฺปฏิวิชฺฌนฺต,	ได้แก่สัญชัยปริพาชก.	(ไม่แทงตลอดอยู่,	ไม่บรรลุอยู่)	
 

มคฺคผลปฏิเวโธ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มคฺคา		จ		ผลานิ		จ		มคฺคผลานิ.	(มคฺค	+	ผล)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 มคฺคา		จ	อ.มรรค	ท.	ด้วย		ผลานิ		จ	อ.ผล	ท.	ด้วย		มคฺคผลานิ	ช่ือว่ามคฺคผล.	(มรรคและผล) 
	 ๒.	 มคฺคผลานํ		ปฏิเวโธ		มคฺคผลปฏิเวโธ.	(มคฺคผล	+	ปฏิเวธ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ปฏิเวโธ	 อ.การแทงตลอด	 	มคฺคผลานํ	 ซึ่งมรรคและผล	ท.	 	 มคฺคผลปฏิเวโธ	 ช่ือว่ามคฺคผล-
ปฏิเวธ.	(การแทงตลอดมรรคและผล,	การบรรลุมรรคผล)

อมตมคฺคเทสโก

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อมตสฺส		มคฺโค		อมตมคฺโค.	(อมต	+	มคฺค)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 มคฺโค	อ.ทาง		อมตสฺส	แห่งอมตะ		อมตมคฺโค	ช่ือว่าอมตมคฺค.	(ทางแห่งอมตะ)
	 ๒.	 อมตมคฺคํ		เทเสตีติ		อมตมคฺคเทสโก,		ปุคฺคโล.	(อมตมคฺคสทฺทูปปท	+	ทิสี		อุจฺจารเณ	ในการ
สวด,	แสดง	+	ณฺวุปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		เทเสติ	ย่อมแสดง		อมตมคฺคํ	ซึ่งทางแห่งอมตะ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		อมตมคฺคเทสโก	ช่ือว่าอมตมคฺคเทสก,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้แสดงทางอมตะ)

อนฺเตวาสิกวาโส

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อนฺเตวาสิเกน		วาโส		อนฺเตวาสิกวาโส.	(อนฺเตวาสิก	+	วาส)
	 วาโส	อ.การอยู่		อนฺเตวาสิเกน	โดยความเป็นอันเตวาสิก		อนฺเตวาสิกวาโส	ช่ือว่าอนฺเตวาสิกวาส.	(อยู่
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โดยความเป็นอันเตวาสิก)

อทุกจลนภาวุปฺปตฺติสทิโส

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	 โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และฉัฏฐีตัปปุริส-
สมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อุทกสฺส		จลนํ		อุทกจลนํ.	(อุทก	+	จลน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 จลนํ	อ.อันไหว		อุทกสฺส	แห่งน้ํา		อุทกจลนํ	ช่ือว่าอุทกจลน.	(ความไหวแห่งน้ํา,	น้ํากระเพื่อม)
	 ๒.	 อุทกจลนเมว		ภาโว		อุทกจลนภาโว.	(อุทกจลน	+	ภาว)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อุทกจลนํ		เอว	อ.อันไหวแห่งน้ําน่ันเทียว		ภาโว	เป็นความเป็น		อุทกจลนภาโว	ช่ือว่าอุทกจลนภาว.	 
(ความเป็นคืออันไหวแห่งน้ํา,	ภาวะคือน้ํากระเพื่อม)
	 ๓.	 อุทกจลนภาวสฺส		อุปฺปตฺติ		อุทกจลนภาวุปฺปตฺติ.	(อุทกจลนภาว	+	อุปฺปตฺติ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อุปฺปตฺติ	อ.การเกิดข้ึน		อุทกจลนภาวสฺส	แห่งความเป็นคืออันไหวแห่งน้ํา		อุทกจลนภาวุปฺปตฺติ	 
ช่ือว่าอุทกจลนภาวุปฺปตฺติ.	(การเกิดข้ึนคืออันไหวแห่งน้ํา)
	 ๔.	 อุทกจลนภาวุปฺปตฺติยา		สทิโส		อุทกจลนภาวุปฺปตฺติสทิโส,		อนฺเตวาสิกวาโส.	(อุทกจลนภาวุปฺปตฺติ	 
+	สทิส)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (อนฺเตวาสิกวาโส)	อ.การอยู่โดยความเป็นอันเตวาสิก		สทิโส	อันเช่นกับ		อุทกจลนภาวุปฺปตฺติยา	
ด้วยการเกิดข้ึนแห่งความเป็นคืออันไหวแห่งน้ํา		อุทกจลนภาวุปฺปตฺติสทิโส	ช่ือว่า	อุทกจลนภาวุปฺปตฺติสทิส,	ได้แก่
การอยู่โดยความเป็นอันเตวาสิก.	(เป็นเช่นกับการเกิดข้ึนแห่งความเป็นคือน้ํากระเพื่อม)	

อุปฺปนฺนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุปฺปนฺน�ฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		อุปฺปนฺนกาโล.	(อุปฺปนฺน	+	กาล)
	 อุปฺปนฺนํ		จ	อ.เป็นที่เสด็จอุบัติข้ึนแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่เสด็จอุบัติข้ึนแล้วน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อุปฺปนฺนกาโล	ช่ือว่าอุปฺปนฺนกาล.	(กาลเป็นที่เสด็จอุบัติข้ึนแล้ว)
	 หรือเป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุปฺปนฺนสฺส		กาโล		อุปฺปนฺนกาโล.	(อุปฺปนฺน	+	กาล)
	 กาโล	อ.กาล		อุปฺปนฺนสฺส		(พุทฺธสฺส)	แห่งพระพุทธเจ้า	เสด็จอุบัติข้ึนแล้ว		อุปฺปนฺนกาล.	(กาลแห่ง
พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติข้ึนแล้ว)	
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คนฺธมาลาทิหตฺโถ

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส	และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ
สมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 คนฺโธ		จ		มาลา		จ		คนฺธมาลา.	(คนฺธ	+	มาลา)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 คนฺโธ		จ	อ.ของหอมด้วย		มาลา		จ	อ.ระเบียบด้วย		คนฺธมาลา	ช่ือว่าคนฺธมาลา.	(ของหอม
และระเบียบ)
	 ๒.	 คนฺธมาลา		อาทิ		เยสนฺติ		คนฺธมาลาทีนิ,		วตฺถูนิ.	(คนฺธมาลา	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 คนฺธมาลา	อ.ของหอมและระเบียบ	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วตฺถูนํ)	แห่งวัตถุ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	 
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้้ัน		(ตานิ		วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่าน้ัน		คนฺธมาลาทีนิ	ช่ือว่าคนฺธมาลาทิ,	ได้แก่วัตถุ 
ทั้งหลาย.	(มีของหอมและระเบียบเป็นต้น)
	 ๓.	 คนฺธมาลาทีนิ		หตฺเถสุ		ยสฺสาติ		คนฺธมาลาทิหตฺโถ,		มหาชโน.	(คนฺธมาลาทิ	+	หตฺถ)	ทวิปท-
ภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 คนฺธมาลาทีนิ		 (วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.	 มีของหอมและระเบียบเป็นต้น		หตฺเถสุ	 ในมือ	ท.		ยสฺส		
(มหาชนสฺส)	ของมหาชนใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		มหาชโน)	อ.มหาชนน้ัน		คนฺธมาลาทิหตฺโถ	
ช่ือว่าคนฺธมาลาทิหตฺถ,	ได้แก่มหาชน.	(ผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือ,	ในมือถือของหอมและระเบียบ
เป็นต้น)

อฑฺฒเตยฺยสตานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มิีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อฑฺเฒน		ตติยานิ		อฑฺฒเตยฺยานิ.	(อฑฺฒ	+	ตติย)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (สตานิ)	อ.ร้อย	ท.		ตติยานิ	ที่สาม		อฑฺเฒน	กับด้วยทั้งก่ึง		อฑฺฒเตยฺยานิ	ช่ือว่าอฑฺฒเตยฺย,	
ได้แก่หน่ึงร้อย.	(ที่สามด้วยทั้งก่ึง,	สองคร่ึง)
	 ๒.	 อฑฺฒเตยฺยานิ		จ		ตานิ		สตานิ		จาติ		อฑฺฒเตยฺยสตานิ.	(อฑฺฒเตยฺย	+	สต)	วิเสสนบุพพบท- 
กัมมธารยสมาส
	 	 อฑฺฒเตยฺยานิ		จ	อ.ที่สามด้วยทั้งก่ึง	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.ที่สามด้วยทั้งก่ึง	ท.	เหล่าน้ัน		สตานิ		จ	
เป็นร้อยด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อฑฺฒเตยฺยสตานิ	ช่ือว่าอฑฺฒเตยฺยสต.	(สองร้อยห้าสิบ)
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ปริพฺพาชกสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปริพฺพาชกานํ		สตานิ		ปริพฺพาชกสตานิ.	(ปริพฺพาชก	+	สต)
	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		ปริพฺพาชกานํ	แห่งปริพาชก	ท.		ปริพฺพาชกสตานิ	ช่ือว่าปริพฺพาชกสต.	(ปริพาชก
หน่ึงร้อย)	

อฑฺฒเตยฺยานิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อฑฺเฒน		ตติยานิ		อฑฺฒเตยฺยานิ,		ปริพฺพาชกสตานิ.	(อฑฺฒ	+	ตติย)
	 (ปริพฺพาชกสตานิ)	อ.ร้อยแห่งปริพาชก	ท.		ตติยานิ	ที่สาม		อฑฺเฒน	กับด้วยทั้งก่ึง		อฑฺฒเตยฺยานิ	 
ช่ือว่าอฑฺฒเตยฺย,	ได้แก่ปริพาชกหน่ึงร้อย.	(ที่สามด้วยทั้งก่ึง,	ปริพาชก	๒๕๐)	

จตุปริสมชฺโฌ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 จตสฺโส		ปริสา		จตุปริสา.	(จตุ	+	ปริสา)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 ปริสา	อ.บริษัท	ท.		จตสฺโส	สี่		จตุปริสา	ช่ือว่าจตุปริสา.	(บริษัท	๔)
	 ๒.	 จตุปริสานํ		มชฺโฌ		จตุปริสมชฺโฌ.	(จตุปริสา	+	มชฺฌ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 มชฺโฌ	อ.ท่ามกลาง		จตุปริสานํ	แห่งบริษัทสี่	ท.		จตุปริสมชฺโฌ	ช่ือว่าจตุปริสมชฺฌ.	(ท่ามกลาง
บริษัท	๔)

สาวกยุคำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สาวกานํ		ยุคํ		สาวกยุคํ.	(สาวก	+	ยุค)
	 ยุคํ	อ.คู่		สาวกานํ	แห่งสาวก	ท.		สาวกยุคํ	ช่ือว่าสาวกยุค.	(คู่แห่งสาวก,	คู่สาวก)
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ภทฺทยุคำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภทฺท�ฺจ		ตํ		ยุค�ฺจาติ		ภทฺทยุคํ.	(ภทฺท	+	ยุค)
	 ภทฺทํ		จ	อ.อันเจริญด้วย		ตํ	อ.อันเจริญน้ัน		ยุคํ		จ	เป็นคู่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ภทฺทยุคํ	ช่ือว่า
ภทฺทยุค.	(คู่ที่เจริญ)

อนฺตกิริยา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อนฺตํ		กิริยา		อนฺตกิริยา.	(อนฺต	+	กิริยา)
	 กิริยา	อ.อันกระทํา		อนฺตํ	ซึ่งที่สุด		อนฺตกิริยา	ช่ือว่าอนฺตกิริยา.	(การทําที่สุด)

อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	 โดยมีสมาหารทวันทสมาส	 และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.			อิทฺธิยา		นิปฺผนฺนํ		อิทฺธิมยํ,		ปตฺตจีวรํ.	(อิทฺธิ	+	มย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (ปตฺตจีวรํ)	อ.บาตรและจีวร		นิปฺผนฺนํ	อันสําเร็จแล้ว		อิทธิยา	ด้วยฤทธิ์		อิทฺธิมยํ	ช่ือว่าอิทฺธิมย,	
ได้แก่บาตรและจีวร.	(อันสําเร็จด้วยฤทธิ์)
	 ๒.	 ปตฺโต		จ		จีวร�ฺจ		ปตฺตจีวรํ.	(ปตฺต	+	จีวร)	สมาหารทวันทสมาส
	 	 ปตฺโต		จ	อ.บาตรด้วย		จีวรํ		จ	อ.จีวรด้วย		ปตฺตจีวรํ	ช่ือว่าปตฺตจีวร.	(บาตรและจีวร)	
	 ๓.	 อิทฺธิมย�ฺจ		ตํ		ปตฺตจีวร�ฺจาติ		อิทฺธิมยปตฺตจีวรํ.	(อิทฺธิมย	+	ปตฺตจีวร)	วิเสสนบุพพบทกัมม
ธารยสมาส
	 	 อิทฺธิมยํ		จ	อ.อันสําเร็จแล้วด้วยฤทธิ์ด้วย		ตํ	อ.อันสําเร็จแล้วด้วยฤทธิ์น้ัน		ปตฺตจีวรํ		จ	เป็น
บาตรและจีวรด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อิทฺธิมยปตฺตจีวรํ	ช่ือว่าอิทฺธิมยปตฺตจีวร.	(บาตรและจีวรที่สําเร็จด้วยฤทธิ์)
	 ๔.	 อิทฺธิมยปตฺตจีวรํ		ธาเรนฺตีติ		อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา,		ชนา.	 (อิทฺธิมยปตฺตจีวรสทฺทูปปท	+	ธร		
ธารเณ	ในการทรงไว้	+	อปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (เย		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าใด		ธาเรนฺติ	ย่อมทรงไว้		อิทฺธิมยปตฺตจีวรํ	ซ่ึงบาตรและจีวรอันสําเร็จ
แล้วด้วยฤทธิ์		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ัน		อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา	ช่ือว่าอิทฺธิมยปตฺตจีวร-
ธร,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้ทรงบาตและรจีวรที่สําเร็จด้วยฤทธิ์)
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วสฺสสติกตฺเถรา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 วสฺสานํ		สตํ		วสฺสสตํ.	(วสฺส	+	สต)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สตํ	อ.ร้อย		วสฺสานํ	แห่งปี	ท.		วสฺสสตํ	ช่ือว่าวสฺสสต.	(ร้อยกาลฝน,	ร้อยปี)
	 ๒.	 วสฺสสตํ		เตสํ		อตฺถีติ		วสฺสสติกา,		เถรา.	(วสฺสสต	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 วสฺสสตํ	อ.ร้อยแห่งปี		เตสํ		(เถรานํ)	แห่งพระเถระ	ท.	เหล่าน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
(เต		เถรา)	อ.พระเถระ	ท.	เหล่าน้ัน		วสฺสสติกา	ช่ือว่าวสฺสสติก,	ได้แก่พระเถระทั้งหลาย.	(ผู้มี	๑๐๐	พรรษา)
	 ๓.	 วสฺสสติกา		จ		เต		เถรา		จาติ		วสฺสสติกตฺเถรา.	(วสฺสสติก	+	เถร)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส   
	 	 วสฺสสติกา		จ	อ.ผู้มีร้อยแห่งปี	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้มีร้อยแห่งปี	ท.	เหล่าน้ัน		เถรา		จ	เป็นพระ
เถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		วสฺสสติกตฺเถรา	ช่ือว่าวสฺสสติกตฺเถร.	(พระเถระผู้มี	๑๐๐	พรรษา)

จริยาวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จริยาย		วโส		จริยาวโส.	(จริยา	+	วส)
	 วโส	อ.สามารถ		จริยาย	แห่งความประพฤติ		จริยาวโส	ช่ือว่าจริยาวส.	(สามารถแห่งความประพฤติ) 
 

อคฺคสาวกา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อคฺคา		จ		เต		สาวกา		จาติ		อคฺคสาวกา.	(อคฺค	+	สาวก)
	 อคฺคา		จ	อ.ผู้เลิศ	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้เลิศ	ท.	เหล่าน้ัน		สาวกา		จ	เป็นสาวกด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		อคฺคสาวกา	ช่ือว่าอคฺคสาวก.	(สาวกผู้เลิศ,	อัครสาวก)

อุปริมคฺคกิจฺจำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อุปริ		มคฺคา		อุปริมคฺคา.	(อุปริ	+	มคฺค)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 มคฺคา	อ.มรรค	ท.		อุปริ	ในเบื้องบน		อุปริมคฺคา	ช่ือว่าอุปริมคฺค.	(มรรคในเบื้องบน)
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	 ๒.	 อุปริมคฺคานํ		กิจฺจํ		อุปริมคฺคกิจฺจํ.	(อุปริมคฺค	+	กิจฺจ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 กิจฺจํ	อ.กิจ		อุปริมคฺคานํ	แห่งมรรคในเบื้องบน	ท.		อุปริมคฺคกิจฺจํ	ช่ือว่าอุปริมคฺคกิจฺจ.	(กิจแห่ง
มรรคในเบื้องบน)

สาวกปารมีญาณำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปารมี		จ		สา		�าณ�ฺจาติ		ปารมี�าณํ.	(ปารมี	+	�าณ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ปารมี		จ	อ.อันเป็นบารมีด้วย		สา	อ.อันเป็นบารมีน้ัน		�าณํ		จ	เป็นญาณด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		ปารมี�าณํ	ช่ือว่าปารมี�าณ.	(ญาณอันเป็นบารมี,	บารมีญาณ)
	 ๒.	 สาวกสฺส		ปารมี�าณํ		สาวกปารมี�าณํ.	(สาวก	+	ปารมี�าณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ปารมี�าณํ	อ.ญาณอันเป็นบารมี		สาวกสฺส	แห่งสาวก		สาวกปารมี�าณํ	ช่ือว่าสาวกปารมี�าณ.	
(ญาณอันเป็นบารมีของสาวก,	สาวกบารมีญาณ)	

มหนฺตตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตสฺส		ภาโว		มหนฺตตา.	(มหนฺต	+	ตาปัจจัย)	
	 ภาโว	อ.ความเป็น		มหนฺตสฺส		(สาวกปารมี�าณสฺส)	แห่งสาวกบารมีญาณ	เป็นสภาพใหญ่		มหนฺตตา	 
ช่ือว่ามหนฺตตา.	(ความเป็นสภาพใหญ่)	

ปพฺพชิตทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปพฺพชิต�ฺจ		โส		ทิวโส		จาติ		ปพฺพชิตทิวโส.	(ปพฺพชิต	+	ทิวส)
	 ปพฺพชิตํ		จ	อ.เป็นที่บวชแล้วด้วย		โส	อ.เป็นที่บวชแล้วน้ัน		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปพฺพชิต- 
ทิวโส	ช่ือว่าปพฺพชิตทิวส.	(วันเป็นที่บวช)

สตฺตโม  

	 เป็นสังขยาตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สตฺตนฺนํ		ปูรโณ		สตฺตโม,		ทิวโส.	(สตฺต	+	มปัจจัย)
	 (ทิวโส)	อ.วัน		ปูรโณ	อันเป็นเหตุเต็ม		สตฺตนฺนํ		(ทิวสานํ)	แห่งวัน	ท.	เจ็ด		สตฺตโม	ช่ือว่าสตฺตม,	
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ได้แก่วัน.	(ที่	๗)

มคธรฏฺ€ำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มคธ�ฺจ		ตํ		รฏฺ€�ฺจาติ		มคธรฏฺ€ํ.	(มคธ	+	รฏฺ€)
	 มคธํ		จ	อ.ช่ือว่ามคธด้วย		ตํ	อ.ช่ือว่ามคธน้ัน		รฏฺ€ํ		จ	เป็นแคว้นด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		มคธรฏฺ€ํ	 
ช่ือว่ามคธรฏฺ€.	(แคว้นมคธ)

กลฺลวาลคามโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กลฺลวาโล		จ		โส		คามโก		จาติ		กลฺลวาลคามโก.	(กลฺลวาล	+	คามก)
	 กลฺลวาโล		จ	อ.ช่ือว่ากัลลวาละด้วย		โส	อ.ช่ือว่ากัลลวาละน้ัน		คามโก		จ	เป็นหมู่บ้านด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		กลฺลวาลคามโก	ช่ือว่ากลฺลวาลคามก.	(หมู่บ้านช่ือว่ากัลลวาละ)

ถีนมิทฺธำ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ถีน�ฺจ		มิทฺธ�ฺจ		ถีนมิทฺธํ.	(ถีน	+	มิทฺธ	)
	 ถีนํ		จ	อ.ถีนะด้วย		มิทฺธํ		จ	อ.มิทธะด้วย		ถีนมิทฺธํ	ช่ือว่าถีนมิทฺธ.	(ถีนะและมิทธะ)

อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาส	และฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อุปริ		มคฺคา		อุปริมคฺคา.	(อุปริ	+	มคฺค)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 มคฺคา	อ.มรรค	ท.		อุปริ	ในเบื้องบน		อุปริมคฺคา	ช่ือว่าอุปริมคฺค.	(มรรคในเบื้องบน)
	 ๒.	 อุปริมคฺคานํ		ตยํ		อุปริมคฺคตฺตยํ.	(อุปริมคฺค	+	ตย)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ตยํ	อ.หมวดสาม		อุปริมคฺคานํ	แห่งมรรคในเบื้องบน	ท.		อุปริมคฺคตฺตยํ	 ช่ือว่าอุปริมคฺคตฺตย.	
(หมวดสามแห่งมรรคในเบื้องบน)	
	 ๓.	 อุปริมคฺคตฺตยสฺส		กิจฺจํ		อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจํ.	(อุปริมคฺคตฺตย	+	กิจฺจ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 กิจฺจํ	อ.กิจ		อุปริมคฺคตฺตยสฺส	แห่งหมวดสามแห่งมรรคในเบื้องบน	ท.		อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจํ	ช่ือว่า
อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจ.	(กิจแห่งหมวดสามแห่งมรรคในเบื้องบน)
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อฑฺฒมาสำ

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มาสสฺส		อฑฺฒํ		อฑฺฒมาสํ.	(อฑฺฒ	+	มาส)
	 อฑฺฒํ	อ.ก่ึง		มาสสฺส	แห่งเดือน		อฑฺฒมาสํ	ช่ือว่าอฑฺฒมาส.	(ก่ึงเดือน,	คร่ึงเดือน)

สูกรขาตเลณำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 สูกรขาต�ฺจ		ตํ		เลณ�ฺจาติ		สูกรขาตเลณํ.	(สูกรขาต	+	เลณ)
	 สูกรขาตํ		จ	อ.ช่ือว่าสุกรขาตาด้วย		ตํ	อ.ช่ือว่าสุกรขาตาน้ัน		เลณํ		จ	เป็นถ้ําด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		สูกรขาตเลณํ	ช่ือว่าสูกรขาตเลณ.	(ถ้ําช่ือว่าสุกรขาตา)

ภาคิเนยฺโย

	 เป็นอปัจจตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภคินิยา		ปุตฺโต		ภาคิเนยฺโย.	(ภคินิ	+	เณยฺยปัจจัย)
	 ปุตฺโต	อ.บุตร		ภคินิยา	แห่งพี่น้องสาว		ภาคิเนยฺโย	ช่ือว่าภาคิเนยฺย.	(บุตรของพี่น้องสาว,	หลาน)

สุตฺตานุสาโร

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุตฺตสฺส		อนุสาโร		สุตฺตานุสาโร.	(สุตฺต	+	อนุสาร)
	 อนุสาโร	อ.แนว		สุตฺตสฺส	แห่งพระสูตร		สุตฺตานุสาโร	ช่ือว่าสุตฺตานุสาร.	(แนวแห่งพระสูตร)

มหาปญฺโญ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหตี		ป�ฺ�า		ยสฺส		โส		มหาป�ฺโ�,		สารีปุตฺโต.	(มหนฺตี	+	ป�ฺ�า)
	 ป�ฺ�า	อ.ปัญญา		มหตี	อันมาก		ยสฺส		(สารีปุตฺตสฺส)	แห่งพระสารีบุตรใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		 
(สารีปุตฺโต)	อ.พระสารีบุตรน้ัน		มหาป�ฺโ�	ช่ือว่ามหาป�ฺ�,	ได้แก่พระสารีบุตร.	(ผู้มีปัญญามาก)
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จิรตโร

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺเพ		อิเม		จิรา,		อยมิเมสํ		วิเสเสน		จิโรติ		จิรตโร,		กาโล.	(จิร	+	ตรปัจจัย)
	 อิเม		 (กาลา)	อ.กาล	ท.	 เหล่าน้ี	 	สพฺเพ	ทั้งปวง		จิรา	 เป็นกาลอันนาน,		อยํ	 	กาโล		อิเมสํ		 
(กาลานํ)	อ.-	แห่งกาล	ท.	เหล่าน้ีหนา	-กาลน้ี		จิโร	เป็นกาลอันนาน		วิเสเสน	โดยพิเศษ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
จิรตโร	ช่ือว่าจิรตร,	ได้แก่กาลเวลา.	(อันนานกว่า)

ปริกมฺมมหนฺตตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปริกมฺมํ		มหนฺตํ		ยสฺส		โส		ปริกมฺมมหนฺโต,		สารีปุตฺตตฺเถโร.	(ปริกมฺม	+	มหนฺต)	ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ปริกมฺมํ	 อ.บริกรรม	 	 มหนฺตํ	 อันใหญ่	 	 ยสฺส	 	 (สารีปุตฺตตฺเถรสฺส)	 แห่งพระสารีบุตรผู้เถระใด		
(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(สารีปุตฺตตฺเถโร)	อ.พระสารีบุตรผู้เถระน้ัน		ปริกมฺมมหนฺโต	ช่ือว่าปริกมฺมมหนฺต,	ได้แก่พระ
สารีบุตรเถระ.	(ผู้มีบริกรรมใหญ่)
	 ๒.	 ปริกมฺมมหนฺตสฺส		ภาโว		ปริกมฺมมหนฺตตา.	(ปริกมฺมมหนฺต	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	 อ.ความเป็น	 	 ปริกมฺมมหนฺตสฺส	 	 (สารีปุตฺตตฺเถรสฺส)	 แห่งพระสารีบุตรผู้เถระ	 เป็นผู้มี
บริกรรมใหญ่		ปริกมฺมมหนฺตตา	ช่ือว่าปริกมฺมมหนฺตตา.	(ความเป็นผู้มีบริกรรมใหญ่)

ทุคฺคตมนุสฺสา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทุคฺคตา		จ		เต		มนุสฺสา		จาติ		ทุคฺคตมนุสฺสา.	(ทุคฺคต	+	มนุสฺส)
	 ทุคฺคตา		จ	อ.ผู้ถึงแล้วซึ่งยาก	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้ถึงแล้วซึ่งยาก	ท.	เหล่าน้ัน		มนุสฺสา		จ	เป็นมนุษย์
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ทุคฺคตมนุสฺสา	ช่ือว่าทุคฺคตมนุสฺส.	(มนุษย์ผู้ตกทุกข์)

คนฺตุกามา

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คนฺตุํ	 	กาเมนฺตีติ	 	คนฺตุกามา,		ทุคฺคตมนุสฺสา.	 (คนฺตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	 ในความใคร่	+	 
ณปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
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	 (เย		ทุคฺคตมนุสฺสา)	อ.มนุษย์ผู้ถึงแล้วซึ่งยาก	ท.	เหล่าใด		กาเมนฺติ	ย่อมใคร่		คนฺตุํ	เพื่ออันไป		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		(เต		ทุคฺคตมนุสฺสา)	อ.มนุษย์ผู้ถึงแล้วซึ่งยาก	ท.	เหล่าน้ัน		คนฺตุกามา	ช่ือว่าคนฺตุกาม,	ได้แก่
มนุษย์ผู้ตกทุกข์ทั้งหลาย.	(ผู้ใคร่เพื่อจะไป,	ผู้ประสงค์จะเดินทาง)

หตฺถิวาหนกปฺปนาที

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และฉัฏฐีตัปปุริส-
สมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 หตฺถี		เอว		วาหนํ		หตฺถิวาหนํ.	(หตฺถี	+	วาหน)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 หตฺถี		เอว	อ.ช้างน่ันเทียว		วาหนํ	เป็นพาหนะ		หตฺถิวาหนํ	ช่ือว่าหตฺถิวาหน.	(พาหนะคือช้าง)
	 ๒.	 หตฺถิวาหนสฺส		กปฺปนํ		หตฺถิวาหนกปฺปนํ.	(หตฺถิวาหน	+	กปฺปน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 กปฺปนํ	อ.ความสําเร็จ		หตฺถิวาหนสฺส	แห่งพาหนะคือช้าง		หตฺถิวาหนกปฺปนํ	 ช่ือว่าหตฺถิวาหน- 
กปฺปน.	(ความสําเร็จพาหนะคือช้าง)
	 ๓.	 หตฺถิวาหนกปฺปนํ		อาทิ		ยสฺส		ตํ		หตฺถิวาหนกปฺปนาทิ,		มหาปริกมฺมํ.	(หตฺถิวาหนกปฺปน	+	
อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 หตฺถิวาหนกปฺปนํ	อ.ความสําเร็จแห่งพาหนะคือช้าง		อาทิ	เป็นต้น		ยสฺส		(มหาปริกมฺมสฺส)	แห่ง
บริกรรมอันใหญ่ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ตํ		(มหาปริกมฺมํ)	อ.บริกรรมอันใหญ่น้ัน		หตฺถิวาหนกปฺปนาทิ	ช่ือว่าหตฺถิ- 
วาหนกปฺปนาทิ,	ได้แก่บริกรรมใหญ่.	(มีความสําเร็จแห่งพาหนะคือช้างเป็นต้น)	

วฑฺฒมานกจฺฉายา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วฑฺฒมานา		จ		สา		ฉายา		จาติ		วฑฺฺฒมานกจฺฉายา.	(วฑฺฒมานกา	+	ฉายา)
	 วฑฺฒมานา		จ	อ.อันเจริญอยู่ด้วย		สา	อ.อันเจริญอยู่น้ัน		ฉายา		จ	เป็นเงาด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
วฑฺฒมานกจฺฉายา	ช่ือว่าวฑฺฒมานกจฺฉายา.	(เงาเจริญอยู่,	เที่ยงวัน)

สาวกสนฺนิปาโต

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สาวกานํ		สนฺนิปาโต		สาวกสนฺนิปาโต.	(สาวก	+	สนฺนิปาต)
	 สนฺนิปาโต	อ.การประชุม		สาวกานํ	แห่งสาวก	ท.		สาวกสนฺนิปาโต	ช่ือว่าสาวกสนฺนิปาต.	(การประชุม
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สาวก)	

อคฺคสาวกฏฺ€านำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อคฺคา		จ		เต		สาวกา		จาติ		อคฺคสาวกา.	(อคฺค	+	สาวก)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อคฺคา		จ	อ.ผู้เลิศ	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้เลิศ	ท.	เหล่าน้ัน		สาวกา		จ	เป็นพระสาวกด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		อคฺคสาวกา	ช่ือว่าอคฺคสาวก.	(พระสาวกผู้เลิศ,	พระอัครสาวก)
	 ๒.		 อคฺคสาวกสฺส		€านํ		อคฺคสาวกฏฺ€านํ.	(อคฺคสาวก	+	€าน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 €านํ	อ.ตําแหน่ง		อคฺคสาวกสฺส	แห่งพระสาวกผู้เลิศ		อคฺคสาวกฏฺ€านํ	 ช่ือว่าอคฺคสาวกฏฺ€าน.	
(ตําแหน่งแห่งพระสาวกผู้เลิศ,	ตําแหน่งพระอัครสาวก)		

มุโขโลกนำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มุขสฺส		โอโลกนํ		มุโขโลกนํ.	(มุข	+	โอโลกน)
	 โอโลกนํ	อ.การแลดู		มุขสฺส	ซึ่งหน้า		มุโขโลกนํ	ช่ือว่ามุโขโลกน.	(การแลดูหน้า)

อโนโลเกนฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		โอโลเกนฺโต		อโนโลเกนฺโต,		สตฺถา.	(น	+	โอโลเกนฺต)
	 (สตฺถา)	อ.พระศาสดา		โอโลเกนฺโต	ทรงแลดูอยู่		น	หามิได้		อโนโลเกนฺโต	ช่ือว่าอโนโลเกนฺต,	ได้แก่
พระศาสดา.	(ผู้ไม่ทรงแลดูอยู่)

ยสตฺเถรปฺปมุขา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์
ดังน้ี	
	 ๑.	 ยโส		จ		โส		เถโร		จาติ		ยสตฺเถโร.	(ยส	+	เถร)	วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส
	 	 ยโส		จ	อ.พระยสะด้วย		โส	อ.พระยสะน้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
ยสตฺเถโร	ช่ือว่ายสตฺเถร.	(พระยสะผู้เถระ)
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	 ๒.	 ยสตฺเถโร		ปมุขํ		เยสํ		เต		ยสตฺเถรปฺปมุขา,		ภทฺทวคฺคิยภิกฺขู.	(ยสตฺเถร	+	ปมุข)	ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ยสตฺเถโร	อ.พระยสะผู้เถระ		ปมุขํ	เป็นประมุข		เยสํ		(ภทฺทวคฺคิยภิกฺขูนํ)	แห่งภิกษุผู้มีอยู่ในพวก
เจริญ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		เต		(ภทฺทวคฺคิยภิกฺขู)	อ.ภิกษุผู้มีอยู่ในพวกเจริญ	ท.	เหล่าน้ัน		ยสตฺเถรปฺ
ปมุขา	ช่ือว่ายสตฺเถรปฺปมุข,	ได้แก่ภิกษุผู้มีอยู่ในพวกเจริญทั้งหลาย.	(มีพระยสเถระเป็นประมุข)	

ภทฺทวคฺคิยา

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 ภทฺทา		จ		เต		วคฺคา		จาติ		ภทฺทวคฺคา.	(ภทฺท	+	วคฺค)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส		
	 	 ภทฺทา		จ	อ.อันเจริญ	ท.	ด้วย		เต	อ.อันเจริญ	ท.	เหล่าน้ัน		วคฺคา		จ	เป็นพวกด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		ภทฺทวคฺคา	ช่ือว่าภทฺทวคฺค.	(พวกอันเจริญ)
	 ๒.	 ภทฺทวคฺเคสุ		ภวา		ภทฺทวคฺคิยา,		ภิกฺขู.	(ภทฺทวคฺค	+	อิยปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (ภิกฺขู)	 อ.ภิกษุ	 ท.	 	 ภวา	 ผู้มีอยู่	 	 ภทฺทวคฺเคสุ	 ในพวกอันเจริญ	 ท.	 	 ภทฺทวคฺคิยา	 ช่ือว่า
ภทฺทวคฺคิย,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้มีอยู่ในพวกเจริญ)

อุรุเวลกสฺสปาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุรุเวลกสฺสโป		อาทิ		เยสํ		เต		อุรุเวลกสฺสปาทโย,		เตภาติกา.	(อุรุเวลกสฺสป	+	อาทิ)
	 อุรุเวลกสฺสโป	อ.อุรุเวลกัสสปะ		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(เตภาติกานํ)	แห่งพ่ีน้องชายสาม	ท.	เหล่าใด		
(อตฺถิ)	มีอยู่,		เต		(เตภาติกา)	อ.พี่น้องชายสาม	ท.	เหล่าน้ัน		อุรุเวลกสฺสปาทโย	ช่ือว่าอุรุเวลกสฺสปาทิ,	ได้แก่
พี่น้องชาย	๓	คน.	(มีอุรุเวลกัสสปะเป็นต้น)

เตภาติกา

	 อสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตโย		ภาติกา		เตภาติกา.	(ติ	+	ภาติก)
	 ภาติกา	อ.พี่น้องชาย	ท.		ตโย	สาม		เตภาติกา	ช่ือว่าเตภาติก.	(พี่น้องชาย	๓	คน)
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สพฺพปจฺฉา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺเพสํ		ปจฺฉา		สพฺพปจฺฉา.	(สพฺพ	+	ปจฺฉา)
	 ปจฺฉา	ในภายหลัง		สพฺเพสํ		(ภิกฺขูนํ)	แห่งภิกษุ	ท.	ทั้งปวง		สพฺพปจฺฉา	ช่ือว่าสพฺพปจฺฉา.	(ภายหลัง
แห่งภิกษุทั้งปวง)

ปตฺถิตปตฺถิตำ

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปตฺถิต�ฺจ		ตํ		ปตฺถิต�ฺจาติ		ปตฺถิตปตฺถิตํ,		€านํ.	(ปตฺถิต	+	ปตฺถิต)
	 ตํ		(€านํ)	อ.ตําแหน่งน้ัน		ปตฺถิตํ		จ	อันตน	ปรารถนาแล้วด้วย		ปตฺถิตํ	จ	อันตน	ปรารถนาแล้วด้วย		
ปตฺถิตปตฺถิตํ	ช่ือว่าปตฺถิตปตฺถิต,	ได้แก่ตําแหน่ง.	(ทั้งถูกปรารถนาแล้วทั้งถูกปรารถนาแล้ว)

อคฺคสสฺสทานานิ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อคฺค�ฺจ		ตํ		สสฺส�ฺจาติ		อคฺคสสฺสํ.	(อคฺค	+	สสฺส)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อคฺคํ	 	 จ	 อ.อันเลิศด้วย	 	ตํ	 อ.อันเลิศน้ัน	 	 สสฺสํ	 	 จ	 เป็นข้าวกล้าด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		
อคฺคสสฺสํ	ช่ือว่าอคฺคสสฺส.	(ข้าวกล้าอันเลิศ)
	 ๒.	 อคฺคสสฺเส		ทานํ		อคฺคสสฺสทานํ.	(อคฺคสสฺส	+	ทาน)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 ทานํ	อ.ทาน		อคฺคสสฺเส	ในเพราะข้าวกล้าอันเลิศ		อคฺคสสฺสทานํ	ช่ือว่าอคฺคสสฺสทาน.	(ทานใน
เพราะข้าวกล้าอันเลิศ)

อคฺคธมฺโม

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อคฺโค		จ		โส		ธมฺโม		จาติ		อคฺคธมฺโม.	(อคฺค	+	ธมฺม)
	 อคฺโค		จ	อ.อันเลิศด้วย		โส	อ.อันเลิศน้ัน		ธมฺโม		จ	เป็นธรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อคฺคธมฺโม	
ช่ือว่าอคฺคธมฺม.	(ธรรมอันเลิศ)
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สพฺพป€โม

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺเพหิ		ป€โม		สพฺพป€โม.	(สพฺพ	+	ป€ม)
	 ป€โม	อ.ก่อน		สพฺเพหิ		(ชเนหิ)	กว่าชน	ท.	ทั้งปวง		สพฺพป€โม	ช่ืือว่าสพฺพป€ม.	(ก่อนกว่าชนทั้งปวง)

เอกนวุติกปฺโป

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 เอเกน		อธิกา		นวุติ		เอกนวุติ.	(เอก	+	นวุติ)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 นวุติ	อ.เก้าสิบ		อธิกา	อันยิ่ง		เอเกน	ด้วยหน่ึง		เอกนวุติ	ช่ือว่าเอกนวุติ.	(๙๑)
	 ๒.	 เอกนวุติ		กปฺโป		เอกนวุติกปฺโป.	(เอกนวุติ	+	กปฺป)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 กปฺโป	อ.กัป		เอกนวุติ	เก้าสิบเอ็ด		เอกนวุติกปฺโป	ช่ือว่าเอกนวุติกปฺป.	(กัป	๙๑)

สาลิกฺเขตฺตำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สาลีนํ		เขตฺตํ		สาลิกฺเขตฺตํ.	(สาลิ	+	เขตฺต)
	 เขตฺตํ	อ.นา		สาลีนํ	แห่งข้าวสาลี	ท.		สาลิกฺเขตฺตํ	ช่ือว่าสาลิกฺเขตฺต.	(นาข้าวสาลี)

สาลิคพฺโภ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สาลีนํ		คพฺโภ		สาลิคพฺโภ.	(สาลิ	+	คพฺภ)
	 คพฺโภ	อ.ท้อง		สาลีนํ	แห่งข้าวสาลี	ท.		สาลิคพฺโภ	ช่ือว่าสาลิคพฺภ.	(ท้องข้าวสาลี)

อติมธุรำ

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มธุ		อสฺส		อตฺถีติ		มธุรํ,		โภชนํ.	(มธุ	+	รปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 มธุ	อ.รสอันอร่อย		อสฺส		(โภชนสฺส)	แห่งโภชนะน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตํ		โภชนํ)	
อ.โภชนะน้ัน		มธุรํ	ช่ือว่ามธุร,	ได้แก่โภชนะ.	(มีรสอันอร่อย)
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	 ๒.	 อธิกํ		มธุรํ		อติมธุรํ,		อาหารวตฺถุ.	(อติ	+	มธุร)	ปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 มธุรํ		(โภชนํ)	อ.โภชนะ	อันมีรสอันอร่อย		อธิกํ	อันยิ่ง		อติมธุรํ	ช่ือว่าอติมธุร,	ได้แก่โภชนะ.	
(อันมีรสอร่อยยิ่ง)

พุทฺธปฺปมุโข

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 พุทฺโธ		ปมุขํ		ยสฺส		โส		พุทฺธปฺปมุโข,		สงฺโฆ.	(พุทฺธ	+	ปมุข)
	 พุทฺโธ	อ.พระพุทธเจ้า		ปมุขํ	เป็นประมุข		ยสฺส	(สงฺฆสฺส)	แห่งสงฆ์ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(สงฺโฆ)	
อ.สงฆ์น้ัน		พุทฺธปฺปมุโข	ช่ือว่าพุทฺธปฺปมุข,	ได้แก่สงฆ์.	(ผู้มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุข)

สาลิคพฺภทานำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สาลีนํ		คพฺโภ		สาลิคพฺโภ.	(สาลิ	+	คพฺภ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 คพฺโภ	อ.ท้อง		สาลีนํ	แห่งข้าวสาลี	ท.		สาลิคพฺโภ	ช่ือว่าสาลิคพฺภ.	(ท้องข้าวสาลี)
	 ๒.	 สาลิคพฺภสฺส		ทานํ		สาลิคพฺภทานํ.	(สาลิคพฺภ	+	ทาน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ทานํ	อ.การถวาย		สาลิคพฺภสฺส	ซึ่งท้องแห่งข้าวสาลี		สาลิคพฺภทานํ	ช่ือว่าสาลิคพฺภทาน.	(การ
ถวายท้องข้าวสาลี)

ทาตุกาโม

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทาตุํ		กาเมตีติ		ทาตุกาโม,		จุลฺลกาโล.	(ทาตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)	
กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (โย		จุลฺลกาโล)	อ.นายจุลกาลใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		ทาตุํ	เพื่ออันถวาย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		
จุลฺลกาโล)	อ.นายจุลกาลน้ัน		ทาตุกาโม	ช่ือว่าทาตุกาม,	ได้แก่นายจุลกาล.	(ผู้ใคร่เพื่อจะถวาย)

เชฏฺ€ภาติโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เชฏฺโ€		จ		โส			ภาติโก		จาติ		เชฏฺ€ภาติโก.	(เชฏฺ€	+	ภาติก)
	 เชฏฺโ€		จ	อ.ผู้เจริญที่่สุดด้วย		โส	อ.ผู้เจริญที่สุดน้ัน		ภาติโก		จ	เป็นพี่ชายด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
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เชฏฺ€ภาติโก	ช่ือว่าเชฏฺ€ภาติก.	(พี่ชายผู้เจริญที่สุด)

อนามสิตฺวา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		อามสิตฺวา		อนามสิตฺวา.	(น	+	อามสิตฺวา)
	 อามสิตฺวา	แตะต้องแล้ว		น	หามิได้		อนามสิตฺวา	ช่ือว่าอนามสิตฺวา.	(ไม่แตะต้องแล้ว)

เขตฺตโกฏฺ€าโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เขตฺตสฺส		โกฏฺ€าโส		เขตฺตโกฏฺ€าโส.	(เขตฺต	+	โกฏฺ€าส)
	 โกฏฺ€าโส	อ.ส่วน		เขตฺตสฺส	แห่งนา		เขตฺตโกฏฺ€าโส	ช่ือว่าเขตฺตโกฏฺ€าส.	(ส่วนแห่งนา)
 

หตฺถกมฺมำ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 หตฺเถน		กาตพฺพํ		กมฺมํ		หตฺถกมฺมํ.	(หตฺถ	+	กมฺม)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	กาตพฺพศัพท์
	 กมฺมํ	อ.การงาน		 (ปุคฺคเลน)		กาตพฺพํ	อันบุคคล	พึงกระทํา		หตฺเถน	ด้วยมือ		หตฺถกมฺมํ	 ช่ือว่า 
หตฺถกมฺม.	(การงานที่พึงทําด้วยมือ,	หัตถกรรม)

นิรุทกำ

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิคฺคตํ		อุทกํ		เอตสฺมาติ		นิรุทกํ,		ขีรํ.	(นิ	+	อุทก)
	 อุทกํ	อ.น้ํา		นิคฺคตํ	ไปปราศแล้ว		เอตสฺมา		(ขีรมฺหา)	จากน้ํานมน้ัน		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เอตํ		ขีรํ)	
อ.น้ํานมน้ัน		นิรุทกํ	ช่ือว่านิรุทก,	ได้แก่น้ํานม.	(มีน้ําออกแล้ว,	ปราศจากน้ํา,	ไม่มีน้ํา)

สปฺปิมธุสกฺขรา

	 อิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สปฺปิ		จ		มธุ		จ		สกฺขรา		จ		สปฺปิมธุสกฺขรา.	(สปฺปิ	+	มธุ	+	สกฺขรา)
	 สปฺปิ		จ	อ.เนยใสด้วย		มธุ		จ	อ.น้ําผ้ึงด้วย		สกฺขรา		จ	อ.น้ําตาลกรวดด้วย		สปฺปิมธุสกฺขรา	ช่ือว่า 
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สปฺปิมธุสกฺขรา.	(เนยใส	น้ําผ้ึง	และน้ําตาลกรวด)

ภิกฺขุสงฺโฆ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภิกฺขูนํ		สงฺโฆ		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(ภิกฺขุ	+	สงฺฆ)
	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขุนํ	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสงฺโฆ	ช่ือว่าภิกฺขุสงฺฆ.	(หมู่ภิกษุ,	ภิกษุสงฆ์)

อคฺคทานำ 

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อคฺค�ฺจ		ตํ		ทาน�ฺจาติ		อคฺคทานํ.	(อคฺค	+	ทาน)
	 อคฺคํ		จ	อ.อันเลิศด้วย		ตํ	อ.อันเลิศน้ัน		ทานํ		จ	เป็นทานด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อคฺคทานํ	ช่ือว่า 
อคฺคทาน.	(ทานที่เลิศ)

สกลเขตฺตำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สกล�ฺจ		ตํ		เขตฺต�ฺจาติ		สกลเขตฺตํ.	(สกล	+	เขตฺต)
	 สกลํ		จ	อ.ทั้งสิ้นด้วย		ตํ	อ.ทั้งสิ้นน้ัน		เขตฺตํ		จ	เป็นนาด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สกลเขตฺตํ	ช่ือว่า
สกลเขตฺต.	(นาทั้งหมด)

กณฺณิกาพทฺธานิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กณฺณิกาย		พทฺธานิ		กณฺณิกาพทฺธานิ,		สาลิสีลานิ.	(กณฺณิกา	+	พทฺธ)
	 (สาลิสีสานิ)	อ.รวงแห่งข้าวสาลี	ท.		พทฺธานิ	อันเน่ืองกันแล้ว		กณฺณิกาย	โดยความเป็นช่อ		กณฺณิกา- 
พทฺธานิ	ช่ือว่ากณฺณิกาพทฺธ,	ได้แก่รวงข้าวสาลีทั้งหลาย.	(ที่เน่ืองกันโดยความเป็นช่อ,	ที่ถูกผูกโดยความเป็นช่อ)

สาลิสีสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สาลีนํ		สีสานิ		สาลิสีสานิ.	(สาลิ	+	สีส)
	 สีสานิ	อ.รวง	ท.		สาลีนํ	แห่งข้าวสาลี	ท.		สาลิสีสานิ	ช่ือว่าสาลิสีส.	(รวงข้าวสาลี)
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ปญฺจวิธา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 ป�ฺจ		วิธา		ยสฺสา		สา		ป�ฺจวิธา,		ปีติ.	(ป�ฺจ	+	วิธ)
	 วิธา	อ.อย่าง	ท.		ป�ฺจ	ห้า		ยสฺสา		(ปีติยา)	แห่งปีติใด		(สนฺติ)	มีอยู่,		สา		(ปีติ)	อ.ปีติน้ัน		ป�ฺจวิธา	 
ช่ือว่าป�ฺจวิธา,	ได้แก่ปีติ.	(อันมี	๕	อย่าง)

ปุถุกกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุถุกสฺส		กาโล		ปุถุกกาโล.	(ปุถุก	+	กาล)
	 กาโล	อ.กาล		ปุถุกสฺส	แห่งข้าวเม่า		ปุถุกกาโล	ช่ือว่าปุถุกกาล.	(กาลแห่งข้าวเม่า)

ปุถุกคฺคำ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุถุเก		อคฺคํ		ปุถุกคฺคํ,		ทานํ.	(ปุุถุก	+	อคฺค)
	 (ทานํ)	อ.ทาน		อคฺคํ	อันเลิศ		ปุถุเก	ในเพราะข้าวเม่า		ปุถุกคฺคํ	ช่ือว่าปุถุกคฺค,	ได้แก่ทาน.	(อันเลิศ
ในเพราะข้าวเม่า)

คามวาสิโน

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คาเม		วสนฺติ		สีเลนาติ		คามวาสิโน,		ชนา.	(คามสทฺทูปปท	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ณีปัจจัย)	
กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (เย		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าใด		วสนฺติ	ย่อมอยู่		คาเม	ในหมู่บ้าน		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ัน		คามวาสิโน	ช่ือว่าคามวาสี,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้อยู่ในหมู่บ้านโดยปกติ)

ลายนคฺคำ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ลายเน		อคฺคํ		ลายนคฺคํ,		ทานํ.	(ลายน	+	อคฺค)
	 (ทานํ)	อ.ทาน		อคฺคํ	อันเลิศ		ลายเน	ในเพราะการเก่ียว		ลายนคฺคํ	ช่ือว่าลายนคฺค,	ได้แก่ทาน.	(อัน
เลิศในเพราะการเก่ียว)
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เวณิกรณำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เวณิยา		กรณํ		เวณิกรณํ.	(เวณิ	+	กรณ)
	 กรณํ	อ.กาลเป็นที่กระทํา		เวณิยา	ซึ่งขะเน็ด		เวณิกรณํ	ช่ือว่าเวณิกรณ.	(กาลเป็นที่ทําขะเน็ด)

เวณิคฺคำ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เวณิกรเณ		อคฺคํ		เวณิคฺคํ,		ทานํ.	(เวณิ	+	อคฺค)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	กรณศัพท์
	 (ทานํ)	อ.ทาน		อคฺคํ	อันเลิศ		เวณิกรเณ	ในเพราะการกระทําซึ่งขะเน็ด		เวณิคฺคํ	ช่ือว่าเวณิคฺค,	ได้แก่
ทาน.	(อันเลิศในเพราะการทําขะเน็ด)

กลาปาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กลาปกรณํ		อาทิ		เยสนฺติ		กลาปาทโย,		กาลา.	(กลาป	+	อาทิ)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	กรณศัพท์
	 กลาปกรณํ	 อ.กาลเป็นที่กระทําให้เป็นฟ่อน	 	อาทิ	 เป็นต้น	 	 เยสํ	 	 (กาลานํ)	 แห่งกาล	ท.	 เหล่าใด		
(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		กาลา)	อ.กาล	ท.	เหล่าน้ัน		กลาปาทโย	ช่ือว่ากลาปาทิ,	ได้แก่กาลทั้ง
หลาย.	(มีกาลเป็นที่ทําให้เป็นฟ่อนเป็นต้น)

กลาปคฺคำ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กลาเป		อคฺคํ		กลาปคฺคํ,		ทานํ.	(กลาป	+	อคฺค)
	 (ทานํ)	อ.ทาน		อคฺคํ	อันเลิศ		กลาเป	ในเพราะกระทําให้เป็นฟ่อน		กลาปคฺคํ	ช่ือว่ากลาปคฺค,	ได้แก่
ทาน.	(อันเลิศในเพราะทําให้เป็นฟ่อน)

ขลคฺคำ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ขเล		อคฺคํ		ขลคฺคํ,		ทานํ.	(ขล	+	อคฺค)
	 (ทานํ)	อ.ทาน		อคฺคํ	อันเลิศ		ขเล	ในเพราะลาน		ขลคฺคํ	ช่ือว่าขลคฺค,	ได้แก่ทาน.	(อันเลิศในเพราะ 
ลาน)
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ภณฺฑคฺคำ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภณฺเฑ		อคฺคํ		ภณฺฑคฺคํ,		ทานํ.	(ภณฺฑ	+	อคฺค)
	 (ทานํ)	อ.ทาน		อคฺคํ	อันเลิศ		ภณฺเฑ	ในเพราะลอม		ภณฺฑคฺคํ	ช่ือว่าภณฺฑคฺค,	ได้แก่ทาน.	(อันเลิศ
ในเพราะลอม)

โกฏฺ€คฺคำ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โกฏฺเ€		อคฺคํ		โกฏฺ€คฺคํ,		ทานํ.	(โกฏฺ€	+	อคฺค)
	 (ทานํ)	อ.ทาน		อคฺคํ	อันเลิศ		โกฏฺเ€	ในเพราะฉาง		โกฏฺ€คฺคํ	ช่ือว่าโกฏฺ€คฺค,	ได้แก่ทาน.	(อันเลิศใน
เพราะฉาง)

เอกสสฺสำ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอกํ		สสฺสํ		เอกสสฺสํ.	(เอก	+	สสฺส)
	 สสฺสํ	อ.ข้าวกล้า		เอกํ	หน่ึง		เอกสสฺสํ	ช่ือว่าเอกสสฺส.	(ข้าวกล้าหน่ึง)

คหิตคหิตฏฺ€านำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 คหิต�ฺจ		ตํ		คหิต�ฺจาติ		คหิตคหิตํ,		€านํ.	(คหิต	+	คหิต)	วิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส
	 	 ตํ		(€านํ)	อ.ที่น้ัน		คหิตํ		จ	เป็นที่อันถูกถือเอาแล้วด้วย		คหิตํ		จ	เป็นที่อันถูกถือเอาแล้วด้วย		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		คหิตคหิตํ	ช่ือว่าคหิตคหิต,	ได้แก่ที่.	(อันทั้งถูกถือเอาแล้วทั้งถูกถือเอาแล้ว)
	 ๒.	 คหิตคหิต�ฺจ		ตํ		€าน�ฺจาติ		คหิตคหิตฏฺ€านํ.	(คหิตคหิต	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย-
สม�ส
	 	 คหิตคหิตํ		จ	อ.เป็นที่ทั้งถูกถือเอาแล้วทั้งถูกถือเอาแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ทั้งถูกถือเอาแล้วทั้งถูก
ถือเอาแล้วน้ัน		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		คหิตคหิตฏฺ€านํ	ช่ือว่าคหิตคหิตฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ทั้งถูก
ถือเอาแล้วทั้งถูกถือเอาแล้ว)
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อฏฺุ€านสมฺปนฺนำ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุฏฺ€าเนน		สมฺปนฺนํ		อุฏฺ€านสมฺปนฺนํ,		สสฺสํ.	(อุฏฺ€าน	+	สมฺปนฺน)
	 (สสฺสํ)	อ.ข้าวกล้า		สมฺปนฺนํ	อันถึงพร้อมแล้ว		อุฏฺ€าเนน	ด้วยอันตั้งข้ึน		อุฏฺ€านสมฺปนฺนํ	ช่ือว่าอุฏฺ€าน- 
สมฺปนฺน,	ได้แก่ข้าวกล้า.	(อันถึงพร้อมด้วยอันตั้งข้ึน)
 

ธมฺมจารี

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ธมฺมํ		จรติ		สีเลนาติ		ธมฺมจารี,		ปุคฺคโล.	(ธมฺมสทฺทูปปท	+	จร		จรเณ	ในการประพฤติ	+	ณีปัจจัย)	 
กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		จรติ	ย่อมประพฤติ		ธมฺมํ	ซึ่งธรรม		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		ธมฺมจารี	ช่ือว่าธมฺมจารี,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ประพฤติธรรมโดยปกติ)

สตสหสฺสกปฺปมตฺถกำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สตสหสฺสํ		กปฺปานิ		สตสหสฺสกปฺปานิ.	(สตสหสฺส	+	กปฺป)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 กปฺปานิ	อ.กัป	ท.		สตสหสฺสํ	หน่ึงแสน		สตสหสฺสกปฺปานิ	ช่ือว่าสตสหสฺสกปฺป.	(หน่ึงแสนกัป)
	 ๒.			สตสหสฺสกปฺปานํ		มตฺถกํ		สตสหสฺสกปฺปมตฺถกํ.	(สตสหสฺสกปฺป	+	มตฺถก)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 มตฺถกํ	อ.ที่สุด		สตสหสฺสกปฺปานํ	แห่งกัปหน่ึงแสน		สตสหสฺสกปฺปมตฺถกํ	ช่ือว่าสตสหสฺสกปฺป-
มตฺถก.	(ที่สุดแห่งกัปหน่ึงแสน)

ปทุมุตฺตรพุทฺธกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 ปทุมุตฺตโร		จ		โส		พุทฺโธ		จาติ		ปทุุมุตฺตรพุทฺโธ.	(ปทุมุตฺตร	+	พุทฺธ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
	 	 ปทุมุตฺตโร		จ	อ.พระนามว่าปทุมุตตระด้วย		โส	อ.พระนามว่าปทุมุตตระนั้น		พุทฺโธ		จ	เป็น
พระพุทธเจ้าด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปทุมุตฺตรพุทฺโธ	ช่ือว่าปทุมุตฺตรพุทฺธ.	(พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ)
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	 ๒.	 ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส		กาโล		ปทุมุตฺตรพุทฺธกาโล.	(ปทุมุตฺตรพุทฺธ	+	กาล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 กาโล	อ.กาล		ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส	แห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ		ปทุมุตฺตรพุทฺธกาโล	ช่ือว่า 
ปทุมุตฺตรพุทฺธกาล.	(กาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ)

สตฺตาหำ

	 สมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สตฺต		อหานิ		สตฺตาหํ.	(สตฺต	+	อห)
	 อหานิ	อ.วัน	ท.		สตฺต	เจ็ด		สตฺตาหํ	ช่ือว่าสตฺตาห.	(๗	วัน,	หน่ึงสัปดาห์)

มหาทานำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺต�ฺจ		ตํ		ทาน�ฺจาติ		มหาทานํ.	(มหนฺต	+	ทาน)
	 มหนฺตํ		จ	อ.ใหญ่ด้วย		ตํ	อ.ใหญ่น้ัน		ทานํ		จ	เป็นทานด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		มหาทานํ	ช่ือว่า
มหาทาน.	(ทานใหญ่,	มหาทาน)

ปาทมูลำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปาทานํ		มูลํ		ปาทมูลํ.	(ปาท	+	มูล)
	 มูลํ	อ.ใกล้		ปาทานํ	แห่งเท้า	ท.		ปาทมูลํ	ช่ือว่าปาทมูล.	(ใกล้เท้า,	ใกล้พระบาท)

ยสกุลปุตฺตปฺปมุขา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์
ดังน้ี	
	 ๑.	 ยโส		จ		โส		กุลปุตฺโต		จาติ		ยสกุลปุตฺโต.	(ยส	+	กุลปุตฺต)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ยโส		จ	อ.พระยสะด้วย		โส	อ.พระยสะน้ัน		กุลปุตฺโต		จ	เป็นกุลบุตรด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
ยสกุลปุตฺโต	ช่ือว่ายสกุลปุตฺต.	(กุลบุตรช่ือว่ายสะ)
	 ๒.	 ยสกุลปุตฺโต		ปมุขํ		เยสํ		เต		ยสกุลปุตฺตปฺปมุขา,		ชนา.	(ยสกุลปุตฺต	+	ปมุข)	ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
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	 ยสกุลปุตฺโต	อ.กุลบุตรช่ือว่ายสะ		ปมุขํ	เป็นประมุข		เยสํ		(ชนานํ)	แห่งชน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มี
อยู่,		เต		(ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ัน		ยสกุลปุตฺตปฺปมุขา	ช่ือว่ายสกุลปุตฺตปฺปมุข,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(มีกุลบุตร
ช่ือว่ายสะเป็นประมุข)

ปุญฺญกมฺมำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุ�ฺ��ฺจ		ตํ		กมฺม�ฺจาติ		ปุ�ฺ�กมฺมํ.	(ปุ�ฺ�	+	กมฺม)
	 ปุ�ฺ�ํ	 	 จ	 อ.อันเป็นบุญด้วย	 	 ตํ	 อ.อันเป็นบุญน้ัน	 	 กมฺมํ	 	 จ	 เป็นกรรมด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		
ปุ�ฺ�กมฺมํ	ช่ือว่าปุ�ฺ�กมฺม.	(กรรมอันเป็นบุญ,	บุญกรรม)

วคฺคพนฺโธ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วคฺโค		จ		โส		พนฺโธ		จาติ		วคฺคพนฺโธ.	(วคฺค	+	พนฺธ)
	 วคฺโค		จ	อ.เป็นพวกด้วย		โส	อ.เป็นพวกน้ัน		พนฺโธ		จ	เป็นการผูกกันด้วย		อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
วคฺคพนฺโธ	ช่ือว่าวคฺคพนฺธ.	(การผูกกันเป็นพวก)

อนาถสรีรานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 นตฺถิ		นาโถ		เอเตสนฺติ		อนาถานิ,		สรีรานิ.	(น	+	นาถ)	นนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส
	 	 นาโถ	อ.ที่พึ่ง		เอเตสํ		(สรีรานํ)	แห่งสรีระ	ท.	เหล่าน่ัน		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
(เอตานิ		สรีรานิ)	อ.สรีระ	ท.	เหล่าน่ัน		อนาถานิ	ช่ือว่าอนาถ,	ได้แก่สรีระทั้งหลาย.	(อันไม่มีที่พึ่ง)
	 ๒.	 อนาถานิ		จ		ตานิ		สรีรานิ		จาติ		อนาถสรีรานิ.	(อนาถ	+	สรีร)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย-
สม�ส
	 	 อนาถานิ		จ	อ.อันไม่มีที่พึ่ง	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันไม่มีที่พึ่ง	ท.	เหล่าน้ัน		สรีรานิ		จ	เป็นสรีระ
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อนาถสรีรานิ	ช่ือว่าอนาถสรีร.	(สรีระอันไม่มีที่พึ่ง)
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สคพฺภา  

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สห		คพฺเภน		ยา		วตฺตตีติ		สคพฺภา,		อิตฺถี.	(สห	+	คพฺภ)
	 ยา		(อิตฺถี)	อ.หญิงใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		คพฺเภน	ด้วยครรภ์		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		
อิตฺถี)	อ.หญิงน้ัน		สคพฺภา	ช่ือว่าสคพฺภา,	ได้แก่หญิง.	(ผู้เป็นไปกับด้วยครรภ์,	ผู้มีครรภ์)

กาลกตา  

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กาโล		กโต		ยาย		สา		กาลกตา,		อิตฺถี.	(กาล	+	กต)
	 กาโล	อ.กาละ		ยาย		(อิตฺถิยา)	อันหญิงใด		กโต	กระทําแล้ว,		สา		(อิตฺถี)	อ.หญิงน้ัน		กาลกตา	
ช่ือว่ากาลกตา,	ได้แก่หญิง.	(ผู้มีกาละอันกระทําแล้ว,	ผู้เสียชีวิตแล้ว)

อสุภสญฺญา

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 อสุภํ		อิติ		ส�ฺ�า		อสุภส�ฺ�า.	(อสุภ	+	ส�ฺ�า)
	 ส�ฺ�า	อ.ความสําคัญ		อสุภํ		อิติ	ว่าเป็นของไม่งาม		อสุภส�ฺ�า	ช่ือว่าอสุภส�ฺ�า.	(ความสําคัญ
ว่าเป็นของไม่งาม)

วทิฺธสฺตจมฺมำ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิทฺธสฺตํ		จมฺมํ		อสฺสาติ		วิทฺธสฺตจมฺมํ,		สรีรํ.	(วิทฺธสฺต	+	จมฺม)
	 จมฺมํ	อ.หนัง		(อคฺคินา)		วิทฺธสฺตํ	อันไฟ	ขจัดแล้ว		อสฺส		(สรีรสฺส)	แห่งสรีระน้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		(ตํ		สรีรํ)	อ.สรีระน้ัน		วิทฺธสฺตจมฺมํ	ช่ือว่าวิทฺธสฺตจมฺม,	ได้แก่สรีระ.	(มีหนังถูกไฟขจัดแล้ว)

กพรโครูปํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กพร�ฺจ		ตํ		โครูป�ฺจาติ		กพรโครูปํ.	(กพร	+	โครูป)
	 กพรํ		จ	อ.อันด่างด้วย		ตํ	อ.อันด่างน้ัน		โครูปํ		จ	เป็นแม่โคด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		กพรโครูปํ	
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ช่ือว่ากพรโครูป.	(แม่โคด่าง)	

ทคฺุคนฺธำ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กุจฺฉิโต		คนฺโธ		อสฺสาติ		ทุคฺคนฺธํ,		สรีรํ.	(ทุ	+	คนฺธ)
	 คนฺโธ	อ.กลิ่น		กุจฺฉิโต	อันน่ารังเกียจ		อสฺส		(สรีรสฺส)	แห่งสรีระน้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		 
(ตํ		สรีรํ)	อ.สรีระน้ัน		ทุคฺคนฺธํ	ช่ือว่าทุคฺคนฺธ,	ได้แก่สรีระ.	(มีกลิ่นเหม็น)

เสสสหายกา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เสสา		จ		เต		สหายกา		จาติ		เสสสหายกา.	(เสส	+	สหายก)
	 เสสา		จ	อ.ผู้เหลือ	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้เหลือ	ท.	เหล่าน้ัน		สหายกา		จ	เป็นสหายกันด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		เสสสหายกา	ช่ือว่าเสสสหายก.	(สหายที่เหลือ)

มาตาปิตโร

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มาตา		จ		ปิตา		จ		มาตาปิตโร.	(มาตุ	+	ปิตุ)
	 มาตา		จ	อ.มารดาด้วย		ปิตา		จ	อ.บิดาด้วย		มาตาปิตโร	ช่ือว่ามาตาปิตุ.	(มารดาและบิดา)

ปุพฺพกมฺมำ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุพฺเพ		กมฺมํ		ปุพฺพกมฺมํ.	(ปุพฺพ	+	กมฺม)
	 กมฺมํ	อ.กรรม		ปุพฺเพ	ในกาลก่อน		ปุพฺพกมฺมํ	ช่ือว่าปุพฺพกมฺม.	(กรรมในปางก่อน,	บุพพกรรม)

อิตฺถาคารำ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อิตฺถีหิ		ปูริตํ		อคารํ		อิตฺถาคารํ.	(อิตฺถี	+	อคาร)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	ปูริตศัพท์
	 อคารํ	อ.เรือน		ปูริตํ	อันเต็มแล้ว		อิตฺถีหิ	ด้วยหญิง	ท.		อิตฺถาคารํ	 ช่ือว่าอิตฺถาคาร.	(เรือนที่เต็ม 
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ด้วยหญิง)

สุสานสญฺญา

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุสานํ		อิติ		ส�ฺ�า		สุสานส�ฺ�า.	(สุสาน	+	ส�ฺ�า)
	 ส�ฺ�า	อ.ความสําคัญ		สุสานํ		อิติ	ว่าเป็นป่าช้า		สุสานส�ฺ�า	ช่ือว่าสุสานส�ฺ�า.	(ความสําคัญว่า
เป็นป่าช้า)	

อปุนิสฺสยสมฺปตฺติ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุปนิสฺสยสฺส		สมฺปตฺติ		อุปนิสฺสยสมฺปตฺติ.	(อุปนิสฺสย	+	สมฺปตฺติ)
	 สมฺปตฺติ	อ.ความถึงพร้อม		อุปนิสฺสยสฺส	แห่งอุปนิสัย		อุปนิสฺสยสมฺปตฺติ	ช่ือว่าอุปนิสฺสยสมฺปตฺติ.	(ความ
ถึงพร้อมแห่งอุปนิสัย)	

วเิสสาธิคโม

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิเสสํ		อธิคโม		วิเสสาธิคโม.	(วิเสส	+	อธิคม)
	 อธิคโม	อ.การบรรลุ		วิเสสํ	ซึ่งคุณวิเศษ		วิเสสาธิคโม	ช่ือว่าวิเสสาธิคม.	(การบรรลุคุณวิเศษ)

ปุพฺพพุทฺธา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุพฺเพ		พุทฺธา		ปุพฺพพุทฺธา.	(ปุพฺพ	+	พุทฺธ)
	 พุทฺธา	 อ.พระพุทธเจ้า	 ท.	 	 ปุพฺเพ	 ในกาลก่อน	 	 ปุพฺพพุทฺธา	 ช่ือว่าปุพฺพพุทฺธ.	 (พระพุทธเจ้าในปาง
ก่อน)	

ตสึธุตฺตา

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตึส		ธุตฺตา		ตึสธุตฺตา.	(ตึส	+	ธุตฺต)
	 ธุตฺตา	อ.นักเลง	ท.		ตึส	สามสิบคน		ตึสธุตฺตา	ช่ือว่าตึสธุตฺต.	(นักเลง	๓๐	คน)
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ตุณฺฑิโลวาโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตุณฺฑิลสฺส		โอวาโท		ตุณฺฑิโลวาโท.	(ตุณฺฑิล	+	โอวาท)
	 โอวาโท	อ.โอวาท		ตุณฺฑิลสฺส	ของสุกรผู้เป็นบัณฑิตช่ือว่าตุณฑิละ		ตุณฺฑิโลวาโท	ช่ือว่าตุณฺฑิโลวาท.	
(โอวาทของสุกรตัวเป็นบัณฑิตช่ือว่าตุณฑิละ)

สฏฺ€ิวสฺสสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สฏฺ€ิ		วสฺสานิ		สฏฺ€ิวสฺสานิ.	(สฏฺ€ิ	+	วสฺส)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 วสฺสานิ	อ.ปี	ท.		สฏฺ€ิ	หกสิบ		สฏฺ€ิวสฺสานิ	ช่ือว่าสฏฺ€ิวสฺส.	(	๖๐	ปี)
	 ๒.	 สฏฺ€ิวสฺสานํ		สหสฺสานิ		สฏฺ€ิวสฺสสหสฺสานิ.	(สฏฺ€ิวสฺส	+	สหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สหสฺสานิ	 อ.พัน	 ท.	 	 สฏฺ€ิวสฺสานํ	 แห่งปีหกสิบ	 ท.	 	 สฏฺ€ิวสฺสสหสฺสานิ	 ช่ือว่าสฏฺ€ิวสฺสสหสฺส.	
(๖๐,๐๐๐	ปี)	

เทวฺนวุติกปฺโป

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ทฺวีหิ		อธิกา		นวุติ		เทฺวนวุติ.	(ทฺวิ	+	นวุติ)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 นวุติ	อ.เก้าสิบ		อธิกา	อันยิ่ง		ทฺวีหิ	ด้วยสอง	ท.		เทฺวนวุติ	ช่ือว่าเทฺวนวุติ.	(๙๒)
	 ๒.	 เทฺวนวุติ		กปฺโป		เทฺวนวุติกปฺโป.	(เทฺวนวุติ	+	กปฺป)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 กปฺโป	อ.กัป		เทฺวนวุติ	เก้าสิบสอง		เทฺวนวุติกปฺโป	ช่ือว่าเทฺวนวุติกปฺป.	(กัป	๙๒)

กนิฏฺ€ปุตฺโต

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กนิฏฺโ€		จ		โส		ปุตฺโต		จาติ		กนิฏฺ€ปุตฺโต.	(กนิฏฺ€	+	ปุตฺต)
	 กนิฏฺโ€		จ	อ.ผู้น้อยที่สุดด้วย		โส	อ.ผู้น้อยที่สุดน้ัน		ปุตฺโต		จ	เป็นบุตรด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		กนิฏฺ€- 
ปุตฺโต	ช่ือว่ากนิฏฺ€ปุตฺต.	(บุตรผู้น้อยที่สุด,	ลูกคนเล็ก)
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ปุโรหิตปุตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุโรหิตสฺส		ปุตฺโต		ปุโรหิตปุตฺโต.	(ปุโรหิต	+	ปุตฺต)
	 ปุตฺโต	อ.บุตร		ปุโรหิตสฺส	ของปุโรหิต		ปุโรหิตปุตฺโต	ช่ือว่าปุโรหิตปุตฺต.	(บุตรของปุโรหิต)

ทุติยสาวโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทุติโย		จ		โส		สาวโก		จาติ		ทุติยสาวโก.	(ทุติย	+	สาวก)
	 ทุติโย		จ	อ.ที่สองด้วย		โส	อ.ที่สองน้ัน		สาวโก		จ	เป็นสาวกด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ทุติยสาวโก	
ช่ือว่าทุติยสาวก.	(สาวกรูปที่	๒)

เชฏฺ€ปุตฺโต

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เชฏฺโ€		จ		โส		ปุตฺโต		จาติ		เชฏฺ€ปุตฺโต.	(เชฏฺ€	+	ปุตฺต)
	 เชฏฺโ€		จ	อ.ผู้เจริญที่สุดด้วย		โส	อ.ผู้เจริญที่สุดน้ัน		ปุตฺโต		จ	เป็นพระโอรสด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		เชฏฺ€ปุตฺโต	ช่ือว่าเชฏฺ€ปุตฺต.	(พระโอรสผู้เจริญที่สุด,	พระโอรสองค์โต)

นวุติวสฺสสหสฺสปริมาณำ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาส	และฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มี
วิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 นวุติ		วสฺสานิ		นวุติวสฺสานิ.	(นวุติ	+	วสฺส)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 วสฺสานิ	อ.ปี	ท.		นวุติ	เก้าสิบ		นวุติวสฺสานิ	ช่ือว่านวุติวสฺส.	(๙๐	ปี)
	 ๒.	 นวุติวสฺสานํ		สหสฺสานิ		นวุติวสฺสสหสฺสานิ.	(นวุติวสฺส	+	สหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สหสฺสานิ	 อ.พัน	 ท.	 	 นวุติวสฺสานํ	 แห่งปีเก้าสิบ	 ท.	 	 นวุติวสฺสสหสฺสานิ	 ช่ือว่านวุติวสฺสสหสฺส.	
(๙๐,๐๐๐	ปี)
	 ๓.	 นวุติวสฺสสหสฺสานิ	 	 ปริมาณํ	 	 ยสฺสาติ	 	 นวุติวสฺสสหสฺสปริมาณํ,	 	 อายุ.	 (นวุติวสฺสสหสฺส	 +	
ปริมาณ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 นวุติวสฺสสหสฺสานิ	อ.พันแห่งปีเก้าสิบ	ท.		ปริมาณํ	เป็นประมาณ		ยสฺส		(อายุโน)	แห่งอายุใด		
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(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตํ		อายุ)	อ.อายุน้ัน		นวุติวสฺสสหสฺสปริมาณํ	ช่ือว่า	นวุติวสฺสสหสฺสปริมาณ,	
ได้แก่อายุ.	(มี	๙๐,๐๐๐	ปีเป็นประมาณ)	

นิทฺทายนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 นิทฺทายติ		เอตฺถาติ		นิทฺทายนํ.	(นิทฺทา	+	อายปัจจัย	+	ยุปัจจัย)	กัตตุรูป,	อธิกรณสาธนะ
	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		นิทฺทายติ	ย่อมประพฤตินอนหลับ		เอตฺถ		(กาเล)	ในกาลน้ี		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		(เอโส		กาโล)	อ.กาลน้ี		นิทฺทายนํ	ช่ือว่านิทฺทายน.	(เป็นที่ประพฤตินอนหลับ)
	 ๒.	 นิทฺทายน�ฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		นิทฺทายนกาโล.	(นิทฺทายน	+	กาล)
	 	 นิทฺทายนํ		จ	อ.เป็นที่ประพฤตินอนหลับด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ประพฤตินอนหลับน้ัน		กาโล		จ	เป็น
กาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		นิทฺทายนกาโล	ช่ือว่านิทฺทายนกาล.	(กาลเป็นที่ประพฤตินอนหลับ)

เคหทฺวารำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เคหสฺส		ทฺวารํ		เคหทฺวารํ.	(เคห	+	ทฺวาร)
	 ทฺวารํ	อ.ประตู		เคหสฺส	แห่งเรือน		เคหทฺวารํ	ช่ือว่าเคหทฺวาร.	(ประตูเรือน)

อคนฺตฺวา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		คนฺตฺวา		อคนฺตฺวา.	(น	+	คนฺตฺวา)
	 คนฺตฺวา	ไปแล้ว		น	หามิได้		อคนฺตฺวา	ช่ือว่าอคนฺตฺวา.	(ไม่ไปแล้ว)

พุทฺธุปฏฺ€านำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺธสฺส		อุปฏฺ€านํ		พุทฺธุปฏฺ€านํ.	(พุทฺธ	+	อุปฏฺ€าน)
	 อุปฏฺ€านํ	อ.การบํารุง		พุทฺธสฺส	ซึ่งพระพุทธเจ้า		พุทฺธุปฏฺ€านํ	ช่ือว่าพุทฺธุปฏฺ€าน.	(การบํารุงพระพุทธเจ้า)		



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑622 [๑.ยมก

โยธสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โยธานํ		สตานิ		โยธสตานิ.	(โยธ	+	สต)
	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		โยธานํ	แห่งทหาร	ท.		โยธสตานิ	ช่ือว่าโยธสต.	(ทหารหน่ึงร้อยนาย)

วูปสมนตฺถาย

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วูปสมนสฺส		อตฺโถ		วูปสมนตฺโถ.	(วูปสมน	+	อตฺถ)
	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		วูปสมนสฺส	แก่การให้เข้าไปสงบวิเศษ		วูปสมนตฺโถ	ชื่อว่าวูปสมนตฺถ.	(ประโยชน์ 
แก่การให้เข้าไปสงบวิเศษ)

กติปาหจฺจโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 กติปิ		อโห		กติปาโห.	(กติปิ	+	อห)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อโห	อ.วัน		กติปิ	เล็กน้อย		กติปาโห	ช่ือว่ากติปาห.	(วันเล็กน้อย)
	 ๒.	 กติปาหสฺส		อจฺจโย		กติปาหจฺจโย.	(กติปาห	+	อจฺจย)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อจฺจโย	อ.อันล่วงไป		กติปาหสฺส	แห่งวันเล็กน้อย		กติปาหจฺจโย	ช่ือว่ากติปาหจฺจย.	(ผ่านไปสอง
สามวัน)

นิจฺจกาโล

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิจฺจํ		กาโล		นิจฺจกาโล.	(นิจฺจ	+	กาล)
	 กาโล	อ.กาล		นิจฺจํ	เนืองนิตย์		นิจฺจกาโล	ช่ือว่านิจฺจกาล.	(กาลเนืองนิตย์)

อเทนฺตา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		เทนฺตา		อเทนฺตา,		ตุมฺเห.	(น	+	เทนฺต)
	 (ตุมฺเห)	อ.พระองค์		 เทนฺตา	พระราชทานอยู่		น	หามิได้		อเทนฺตา	 ช่ือว่าอเทนฺต,	ได้แก่พระองค์.	 
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(ไม่พระราชทานอยู่,	เม่ือไม่พระราชทาน)

โกฏฺ€าคาริโก

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 โกฏฺ€าคาเร		นิยุตฺโต		โกฏฺ€าคาริโก,		ปุคฺคโล.	(โกฏฺ€าคาร	+	ณิกปัจจัย)
	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		นิยุตฺโต	ผู้ประกอบแล้ว		โกฏฺ€าคาเร	ในเรือนคลัง		โกฏฺ€าคาริโก	ช่ือว่าโกฏฺ€าคาริก,	 
ได้แก่บุคคล.	(ผู้ประกอบแล้วในเรือนคลัง,	ขุนคลัง)

ทฺวาทสนหุตปุริสปริวารา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	และวิเสสนบุพพ-
บทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ทฺวาทส		นหุตา		ปริมาณํ		เยสนฺติ		ทฺวาทสนหุตา,		ปุริสา.	(ทฺวาทส	+	นหุต)	ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 นหุตา	อ.นหุต	ท.		ทฺวาทส	สิบสอง		ปริมาณํ	เป็นประมาณ		เยสํ		(ปุริสานํ)	แห่งบุรุษ	ท.	เหล่า
ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ปุริสา)	อ.บุรุษ	ท.	เหล่าน้ัน		ทฺวาทสนหุตา	ช่ือว่าทฺวาทสนหุต,	
ได้แก่บุรุษทั้งหลาย.	(มี	๑๒	นหุตเป็นประมาณ)
	 ๒.	 ทฺวาทสนหุตา		จ		เต		ปุริสา		จาติ		ทฺวาทสนหุตปุริสา.	(ทฺวาทสนหุต	+	ปุริส)	วิเสสนบุพพบท- 
กัมมธารยสมาส
	 	 ทฺวาทสนหุตา		จ	อ.มีสิบสองนหุตเป็นประมาณ	ท.	ด้วย		เต	อ.มีสิบสองนหุตเป็นประมาณ	ท.	
เหล่าน้ัน		ปุริสา		จ	เป็นบุรุษด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ทฺวาทสนหุตปุริสา	ช่ือว่าทฺวาทสนหุตปุริส.	(บุรุษมี	๑๒	
นหุตเป็นประมาณ)
	 ๓.	 ทฺวาทสนหุตปุริสา		ปริวาโร		เยสนฺติ		ทฺวาทสนหุตปุริสปริวารา,		ปุตฺตา.	(ทฺวาทสนหุตปุริส	+	
ปริวาร)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ทฺวาทสนหุตปุริสา	อ.บุรุษมีนหุตสิบสองเป็นประมาณ	ท.		ปริวาโร	เป็นบริวาร		เยสํ		(ปุตฺตานํ)	
แห่งพระโอรส	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ปุตฺตา)	อ.พระโอรส	ท.	เหล่าน้ัน		ทฺวาทส- 
นหุตปุริสปริวารา	 ช่ือว่าทฺวาทสนหุตปุริสปริวาร,	ได้แก่พระโอรส.	 (มีบุรุษมี	๑๒	นหุตเป็นประมาณ,	มีบุรุษมีหน่ึง
แสนสองหม่ืนคนเป็นประมาณเป็นบริวาร)	
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ทานวฏฺฏำ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทาเน		วฏฺฏํ		ทานวฏฺฏํ.	(ทาน	+	วฏฺฏ)
	 วฏฺฏํ	อ.ค่าใช้จ่าย		ทาเน	ในทาน		ทานวฏฺฏํ	ช่ือว่าทานวฏฺฏ.	(ค่าใช้จ่ายในทาน)

เทวสิกำ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ทิวเส		ทิวเส		นิยุตฺตํ		เทวสิกํ,		กมฺมํ.	(ทิวส	+	ณิกปัจจัย)
	 (กมฺมํ)	อ.การงาน		นิยุตฺตํ	อันถูกประกอบแล้ว		ทิวเส		ทิวเส	ในวันๆ		เทวสิกํ	ช่ือว่าเทวสิก.	(ทุกๆ	วัน) 

นวุติสหสฺสานิ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นวุติ		สหสฺสานิ		นวุติสหสฺสานิ.	(นวุติ	+	สหสฺส)
	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		นวุติ	เก้าสิบ		นวุติสหสฺสานิ	ช่ือว่านวุติสหสฺส.	(๙๐,๐๐๐)

โยธสหสฺสำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โยธานํ		สหสฺสํ		โยธสหสฺสํ.	(โยธ	+	สหสฺส)
	 สหสฺสํ	อ.พัน		โยธานํ	แห่งทหาร	ท.		โยธสหสฺสํ	ช่ือว่าโยธสหสฺส.	(ทหารหน่ึงพันนาย)

ขาทนียโภชนียำ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ขาทนีย�ฺจ		โภชนีย�ฺจ		ขาทนียโภชนียํ.	(ขาทนีย	+	โภชนีย)
	 ขาทนํียํ		จ	อ.ของอันบุคคลพึงเคี้ยวด้วย		โภชนียํ		จ	อ.ของอันบุคคลพึงบริโภคด้วย		ขาทนียโภชนียํ	
ช่ือว่าขาทนียโภชนีย.	(ของเคี้ยวและของบริโภค)
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ปริวารกปุริสสหสฺสำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปริวารกา		จ		เต		ปุริสา		ปริวารกปุริสา.	(ปริวารก	+	ปุริส)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ปริวารกา		จ	อ.ผู้เป็นบริวาร	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้เป็นบริวาร	ท.	เหล่าน้ัน		ปุริสา		จ	เป็นบุรุษด้วย		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปริวารกปุริสา	ช่ือว่าปริวารกปุริส.	(บุรุษผู้เป็นบริวาร)
	 ๒.	 ปริวารกปุริสานํ		สหสฺสํ		ปริวารกปุริสสหสฺสํ.	(ปริวารกปุริส	+	สหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สหสฺสํ	อ.พัน		ปริวารกปุริสานํ	แห่งบุรุษผู้เป็นบริวาร	ท.		ปริวารกปุริสสหสฺสํ	ช่ือว่าปริวารกปุริส-
สหสฺส.	(บุรุษผู้เป็นบริวารหน่ึงพันคน)

กาสายวตฺถานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กาสายานิ		จ		ตานิ		วตฺถานิ		จาติ		กาสายวตฺถานิ.	(กาสาย	+	วตฺถ)
	 กาสายานิ		จ	อ.กาสายะ	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.กาสายะ	ท.	เหล่าน้ัน		วตฺถานิ		จ	เป็นผ้าด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		กาสายวตฺถานิ	ช่ือว่ากาสายวตฺถ.	(ผ้ากาสายะ,	ผ้ากาสาวพัสตร์)

กมฺมกรา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กมฺมํ		กโรนฺตีติ		กมฺมกรา,		ปุคฺคลา.	(กมฺมสทฺทูปปท	+	กร		กรเณ	ในการกระทํา	+	อปัจจัย)	กัตตุ-
รูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (เย		ปุคฺคลา)	อ.บุคคล	ท.	เหล่าใด		กโรนฺติ	ย่อมกระทํา		กมฺมํ	ซึ่งการงาน		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต	
ปุคฺคลา)	อ.บุคคล	ท.	เหล่าน้ัน		กมฺมกรา	ช่ือว่ากมฺมกร,	ได้แก่บุคคลทั้งหลาย.	(ผู้ทําการงาน,	กรรมกร)

ยาคุภตฺตาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ยาคุ		จ		ภตฺต�ฺจ		ยาคุภตฺตานิ.	(ยาคุ	+	ภตฺต)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 ยาคุ		จ	อ.ข้าวยาคูด้วย		ภตฺตํ		จ	อ.ภัตรด้วย		ยาคุภตฺตานิ	ช่ือว่ายาคุภตฺต.	(ข้าวยาคูและภัตร,	 
ข้าวต้มและข้าวสวย)
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	 ๒.	 ยาคุภตฺตานิ		อาทิ		เยสนฺติ		ยาคุภตฺตาทีนิ,		อาหารวตฺถูนิ.	(ยาคุภตฺต	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ยาคุภตฺตานิ	อ.ข้าวยาคูและภัตร	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(อาหารวตฺถูนํ)	แห่งอาหารวัตถุ	ท.	
เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตานิ		อาหารวตฺถูนิ)	อ.อาหารวัตถุ	ท.	เหล่าน้ัน		ยาคุภตฺตาทีนิ	 
ช่ือว่ายาคุภตฺตาทิ,	ได้แก่อาหารวัตถุทั้งหลาย.	(มีข้าวยาคูและภัตรเป็นต้น)

ภตฺตกิจฺจาวสานำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.		 ภตฺเตน		กิจฺจํ		ภตฺตกิจฺจํ.	(ภตฺต	+	กิจฺจ)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 กิจฺจํ	อ.กิจ		ภตฺเตน	ด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจํ	ช่ือว่าภตฺตกิจฺจ.	(กิจด้วยภัตร,	ภัตกิจ)
	 ๒.	 ภตฺตกิจฺจสฺส		อวสานํ		ภตฺตกิจฺจาวสานํ.	(ภตฺตกิจฺจ	+	อวสาน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อวสานํ	 อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลง	 	 ภตฺตกิจฺจสฺส	 แห่งกิจด้วยภัตร	 	 ภตฺตกิจฺจาวสานํ	 ช่ือว่าภตฺต- 
กิจฺจาวสาน.	(เวลาเสร็จภัตกิจ)

มนุญฺโญ 

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มนํ		�าเปตีติ		มนุ�ฺโ�,		อาหาโร.	(มนสทฺทูปปท	+	�า		ตุฏฺ€ิยํ	ในความยินดี	+	อปัจจัย)	เหตุ-
กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (โย		อาหาโร)	อ.อาหารใด		มนํ	ยังใจ		�าเปติ	ย่อมให้ยินดี		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		อาหาโร)	
อ.อาหารน้ัน		มนุ�ฺโ�	ช่ือว่ามนุ�ฺ�,	ได้แก่อาหาร.	(ที่ทําให้ใจยินดี,	ที่ชอบใจ,	ยังใจให้ฟูข้ึน)

จตุราสีติสหสฺสา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 จตูหิ		อธิกา		อสีติ		จตุราสีติ.	(จตุ	+	อสีติ)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	อธิกาศัพท์,	ตติยาตัปปุริสสมาส 
	 	 อสีติ	อ.แปดสิบ		อธิกา	อันยิ่ง		จตูหิ	ด้วยสี่	ท.		จตุราสีติ	ช่ือว่าจตุราสีติ.	(๘๔)
	 ๒.	 จตุราสีติ		สหสฺสํ		ปริมาณํ		เยสนฺติ		จตุราสีติสหสฺสา,		ชนา.	(จตุราสีติ	+	สหสฺส)	ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 สหสฺสํ	อ.พัน		จตุราสีติ	แปดสิบสี่		ปริมาณํ	เป็นปริมาณ		เยสํ		(ชนานํ)	แห่งชน	ท.	เหล่าใด		
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(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ัน		จตุราสีติสหสฺสา	ช่ือว่าจตุราสีติสหสฺส,	ได้แก่
ชนทั้งหลาย.	(มี	๘๔,๐๐๐	คน)

เปตฺติวิสโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เปตฺติสฺส		วิสโย		เปตฺติวิสโย.	(เปตฺติ	+	วิสย)
	 วิสโย	อ.วิสัย		เปตฺติสฺส	แห่งเปรต		เปตฺติวิสโย	ช่ือว่าเปตฺติวิสย.	(วิสัยแห่งเปรต)
 

ปุริสสหสฺสำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุริสานํ		สหสฺสํ		ปุริสสหสฺสํ.	(ปุริส	+	สหสฺส)
	 สหสฺสํ	อ.พัน		ปุริสานํ	แห่งบุรุษ	ท.		ปุริสสหสฺสํ	ช่ือว่าปุริสสหสฺส.	(บุรุษหน่ึงพัน)

กลฺยาณกมฺมำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กลฺยาณ�ฺจ		ตํ		กมฺม�ฺจาติ		กลฺยาณกมฺมํ.	(กลฺยาณ	+	กมฺม)
	 กลฺยาณํ		จ	อ.อันงามด้วย		ตํ	อ.อันงามน้ัน		กมฺมํ		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		กลฺยาณ-
กมฺมํ	ช่ือว่ากลฺยาณกมฺม.	(กรรมอันงาม,	กุศลกรรม)

สุคติทุคฺคติวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สุคติ		จ		ทุคฺคติ		จ		สุคติทุคฺคติโย.	(สุคติ	+	ทุคฺคติ)
	 	 สุคติ		จ	อ.สุคติด้วย		ทุคฺคติ		จ	อ.ทุคติด้วย		สุคติทุคฺคติโย	 ช่ือว่าสุคตทุคฺคติ.	 (สุคติและ 
ทุคติ)
	 ๒.	 สุคติทุคฺคตีนํ		วโส		สุคติทุคฺคติวโส.	(สุคติทุคฺคติ	+	วส)
	 	 วโส	 อ.สามารถ	 	 สุคติทุคฺคตีนํ	 แห่งสุคติและทุคติ	 ท.	 	 สุคติทุคฺคติวโส	 ช่ือว่าสุคติทุคฺคติวส.	
(สามารถแห่งสุคติและทุคติ)
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พุทฺธนฺตรานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺธานํ		อนฺตรานิ		พุทฺธนฺตรานิ.	(พุทฺธ	+	อนฺตร)
	 อนฺตรานิ	 อ.ระหว่าง	 ท.	 	 พุทฺธานํ	 แห่งพระพุทธเจ้า	 ท.	 	 พุทฺธนฺตรานิ	 ช่ือว่าพุทฺธนฺตร.	 (ระหว่าง
พระพุทธเจ้า,	พุทธันดร)

เปตโลโก

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เปตสฺส		โลโก		เปตโลโก.	(เปต	+	โลก)
	 โลโก	อ.โลก		เปตสฺส	แห่งเปรต		เปตโลโก	ช่ือว่าเปตโลก.	(โลกแห่งเปรต,	เปรตโลก)

จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสายุโก

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาส	และฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มี
วิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 จตฺตาฬีส		วสฺสานิ		จตฺตาฬีสวสฺสานิ.	(จตฺตาฬีส	+	วสฺส)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 วสฺสานิ	อ.ปี	ท.		จตฺตาฬีส	สี่สิบ		จตฺตาฬีสวสฺสานิ	ช่ือว่าจตฺตาฬีสวสฺส.	(๔๐	ปี)
	 ๒.	 จตฺตาฬีสวสฺสานํ		สหสฺสานิ		จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสานิ.	(จตฺตาฬีสวสฺส	+	สหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		จตฺตาฬีสวสฺสานํ	แห่งปีสี่สิบ	ท.		จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสานิ	ช่ือว่าจตฺตาฬีสวสฺส
สหสฺส.	(๔๐,๐๐๐	ปี)
	 ๓.	 จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสานิ		อายุ		ยสฺส		โส		จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสายุโก,		กกุสนฺโธ.	(จตฺตาฬีสวสฺส
สหสฺส	+	อายุ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสานิ	อ.พันแห่งปีสี่สิบ	ท.		อายุ	 เป็นพระชนมายุ		ยสฺส		(กกุสนฺธสฺส)	แห่ง
พระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะใด	 	 (อตฺถิ)	 มีอยู่,	 	 โส	 	 (กกุสนฺโธ)	 อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะน้ัน		
จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสายุโก	 ช่ือว่า	 จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสายุก,	 ได้แก่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ.	 (ผู้ทรงมีพระ
ชนมายุ	๔๐,๐๐๐	พระชันษา)
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ลภนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ลภน�ฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		ลภนกาโล.	(ลภน	+	กาล)
	 ลภนํ		จ	อ.เป็นที่ได้ด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ได้น้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ลภนกาโล	
ช่ือว่าลภนกาล.	(กาลเป็นที่ได้)

มหาป€วี

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหตี		จ		สา		ป€วี		จาติ		มหาป€วี.	(มหนฺตี	+	ป€วี)
	 มหตี		จ	อ.ใหญ่ด้วย		สา	อ.ใหญ่น้ัน		ป€วี		จ	เป็นแผ่นดินด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		มหาป€วี	ช่ือว่า	 
มหาป€วี.	(แผ่นดินใหญ่)

โยชนมตฺตำ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โยชนํ		มตฺตา		ยสฺสาติ		โยชนมตฺตํ,		€านํ.	(โยชน	+	มตฺตา)
	 โยชนํ	อ.โยชน์		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(€านสฺส)	แห่งที่ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
(ตํ		€านํ)	อ.ที่น้ัน		โยชนมตฺตํ	ช่ือว่าโยชนมตฺต,	ได้แก่ที่.	(มีหน่ึงโยชน์เป็นประมาณ,	ประมาณหน่ึงโยชน์)

เสฺวทิวโส

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เสฺว		ทิวโส		เสฺวทิวโส.	(เสฺว	+	ทิวส)
	 ทิวโส	อ.วัน		เสฺว	พรุ่งน้ี		เสฺวทิวโส	ช่ือว่าเสฺวทิวส.	(วันพรุ่งน้ี)	

ป€มทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ป€โม		จ		โส		ทิวโส		จาติ		ป€มทิวโส.	(ป€ม	+	ทิวส)
	 ป€โม		จ	อ.ที่หน่ึงด้วย		โส	อ.ที่หน่ึงน้ัน		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ป€มทิวโส	ช่ือว่า 
ป€มทิวส.	(วันที่	๑,	วันแรก)
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รตตฺิภาโค

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รตฺติยา		ภาโค		รตฺติภาโค.	(รตฺติ	+	ภาค)	
	 ภาโค	อ.ส่วน		รตฺติยา	แห่งราตรี		รตฺติภาโค	ช่ือว่ารตฺติภาค.	(ส่วนแห่งราตรี)

เภรวสทฺโท

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เภรโว		จ		โส		สทฺโท		จาติ		เภรวสทฺโท.	(เภรว	+	สทฺท)
	 เภรโว		จ	อ.อันน่ากลัวด้วย		โส	อ.อันน่ากลัวน้ัน		สทฺโท		จ	เป็นเสียงด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		เภรว-
สทฺโท	ช่ือว่าเภรวสทฺท.	(เสียงที่น่ากลัว)

ปุนทิวโส

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุน		ทิวโส		ปุนทิวโส.	(ปุน	+	ทิวส)
	 ทิวโส	อ.วัน		ปุน	อีก		ปุนทิวโส	ช่ือว่าปุนทิวส.	(วันรุ่งข้ึน)
 

เทฺวนวุติกปฺปมตฺถกำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาส	และอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ทฺวีหิ		อธิกา		นวุติ		เทฺวนวุติ.	(ทฺวิ	+	นวุติ)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	อธิกาศัพท์,	ตติยาตัปปุริสสมาส 
		 	 นวุติ	อ.เก้าสิบ		อธิกา	อันยิ่ง		ทฺวีหิ	ด้วยสอง	ท.		เทฺวนวุติ	ช่ือว่าเทฺวนวุติ.	(๙๒)
	 ๒.	 เทฺวนวุติ		กปฺปา		เทฺวนวุติกปฺปา.	(เทฺวนวุติ	+	กปฺป)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 กปฺปา	อ.กัป	ท.		เทฺวนวุติ	เก้าสิบสอง		เทฺวนวุติกปฺปา	ช่ือว่าเทฺวนวุติกปฺป.	(๙๒	กัป)
	 ๓.	 เทฺวนวุติกปฺปานํ		มตฺถกํ		เทฺวนวุติกปฺปมตฺถกํ.	(เทฺวนวุติกปฺป	+	มตฺถก)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 มตฺถกํ	อ.ที่สุด		เทฺวนวุติกปฺปานํ	แห่งกัปเก้าสิบสอง	ท.		เทฺวนวุติกปฺปมตฺถกํ	ช่ือว่า	เทฺวนวุติ- 
กปฺปมตฺถก.	(ที่สุด	๙๒	กัป)
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ผุสฺสพุทฺธกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ผุสฺโส		จ		โส		พุทฺโธ		จาติ		ผุสฺสพุทฺโธ.	(ผุสฺส	+	พุทฺธ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ผุสฺโส		จ	อ.พระนามว่าผุสสะด้วย		โส	อ.พระนามว่าผุสสะน้ัน		พุทฺโธ		จ	เป็นพระพุทธเจ้าด้วย		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ผุสฺสพุทฺโธ	ช่ือว่าผุสฺสพุทฺธ.	(พระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ)
	 ๒.	 ผุสฺสพุทฺธสฺส		กาโล		ผุสฺสพุทฺธกาโล.	(ผุสฺสพุทฺธ	+	กาล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 กาโล	อ.กาล		ผุสฺสพุทฺธสฺส	แห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ		ผุสฺสพุทฺธกาโล	ช่ือว่าผุสฺสพุทฺธ
กาล.	(กาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ)

กกุสนฺธาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 กกุสนฺโธ		อาทิ		เยสนฺติ		กกุสนฺธาทโย,		พุทฺธา.	(กกุสนฺธ	+	อาทิ)
	 กกุสนฺโธ	อ.พระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ		อาทิ	 เป็นต้น		 เยสํ	 	 (พุทฺธานํ)	แห่งพระพุทธเจ้า	ท.	
เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		พุทฺธา)	อ.พระพุทธเจ้า	ท.	เหล่าน้ัน		กกุสนฺธาทโย	ช่ือว่า 
กกุสนฺธาทิ,	ได้แก่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย.	(มีพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะเป็นต้น)

อลภมานา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ลภมานา		อลภมานา,		เปตา.	(น	+	ลภมาน)
	 (เปตา)	อ.เปรต	ท.		ลภมานา	ได้อยู่		น	หามิได้		อลภมานา	ช่ือว่าอลภมาน,	ได้แก่เปรตทั้งหลาย.	
(ไม่ได้อยู่,	เม่ือไม่ได้)

ทพฺิพนฺนปานำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อนฺน�ฺจ		ปาน�ฺจ		อนฺนปานํ.	(อนฺน	+	ปาน)	สมาหรทวันทสมาส
	 	 อนฺนํ		จ	อ.ข้าวด้วย		ปานํ		จ	อ.น้ําด้วย		อนฺนปานํ	ช่ือว่าอนฺนปาน.	(ข้าวและน้ํา)
	 ๒.	 ทิพฺพ�ฺจ		ตํ		อนฺนปาน�ฺจาติ		ทิพฺพนฺนปานํ.	(ทิพฺพ	+	อนฺนปาน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ทิพฺพํ		จ	อ.อันเป็นทิพย์ด้วย		ตํ	อ.อันเป็นทิพย์น้ัน		อนฺนปานํ		จ	เป็นข้าวและน้ําด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		ทิพฺพนฺนปานํ	ช่ือว่าทิพฺพนฺนปาน.	(ข้าวและน้ําที่เป็นทิพย์)
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ทิพฺพวตฺถานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทิพฺพานิ		จ		ตานิ		วตฺถานิ		จาติ		ทิพฺพวตฺถานิ.	(ทิพฺพ	+	วตฺถ)
	 ทิพฺพานิ		จ	อ.อันเป็นทิพย์	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันเป็นทิพย์	ท.	เหล่าน้ัน		วตฺถานิ		จ	เป็นผ้าด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		ทิพฺพวตฺถานิ	ช่ือว่าทิพฺพวตฺถ.	(ผ้าทิพย์)

เปตตฺตภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เปตสฺส		อตฺตภาโว		เปตตฺตภาโว.	(เปต	+	อตฺตภาว)
	 อตฺตภาโว	อ.อัตภาพ		เปตสฺส	แห่งเปรต		เปตตฺตภาโว	ช่ือว่าเปตตฺตภาว.	(อัตภาพเปรต)

ทิพฺพตฺตภาโว

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทิพฺโพ		จ		โส		อตฺตภาโว		จาติ		ทิพฺพตฺตภาโว.	(ทิพฺพ	+	อตฺตภาว)
	 ทิพโพ		จ	อ.อันเป็นทิพย์ด้วย		โส	อ.อันเป็นทิพย์น้ัน		อตฺตภาโว		จ	เป็นอัตภาพด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		ทิพฺพตฺตภาโว	ช่ือว่าทิพฺพตฺตภาว.	(อัตภาพทิพย์)

ติโรกุฑฺฑานุโมทนา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ติโรกุฑฺเฑน		อนุโมทนา		ติโรกุฑฺฑานุโมทนา.	(ติโรกุฑฺฑ	+	อนุโมทนา)
	 อนุโมทนา	อ.การอนุโมทนา		ติโรกุฑฺเฑน	ด้วยติโรกุฑฑสูตร		ติโรกุฑฺฑานุโมทนา	ช่ือว่า	ติโรกุฑฺฑา- 
นุโมทนา.	(การอนุโมทนาด้วยติโรกุฑฑสูตร)

อนุโมทนาวสานำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อนุโมทนสฺส		อวสานํ		อนุโมทนาวสานํ.	(อนุโมทน	+	อวสาน)
	 อวสานํ	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลง		อนุโมทนสฺส	แห่งการอนุโมทนา		อนุโมทนาวสานํ	ช่ือว่าอนุโมทนาวสาน.	
(เวลาจบการอนุโมทนา)
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จตุราสีติ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จตูหิ		อธิกา		อสีติ		จตุราสีติ.	(จตุ	+	อสีติ)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	อธิกาศัพท์
	 อสีติ	อ.แปดสิบ		อธิกา	อันยิ่ง		จตูหิ	ด้วยสี่	ท.		จตุราสีติ	ช่ือว่าจตุราสีติ.	(๘๔)

ปาณสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปาณานํ		สหสฺสานิ		ปาณสหสฺสานิ.	(ปาณ	+	สหสฺส)
	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		ปาณานํ	แห่งสัตว์	ท.		ปาณสหสฺสานิ	ช่ือว่าปาณสหสฺส.	(สัตว์หน่ึงพัน)

ธมฺมาภิสมโย

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ธมฺมํ		อภิสมโย		ธมฺมาภิสมโย.	(ธมฺม	+	อภิสมย)
	 อภิสมโย	อ.การตรัสรู้		ธมฺมํ	ซึ่งธรรม		ธมฺมาภิสมโย	ช่ือว่าธมฺมาภิสมย.	(การตรัสรู้ธรรม)

เตภาติกชฏิลา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ตโย		ภาติกา		เตภาติกา.	(ติ	+	ภาติก)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 ภาติกา	อ.พี่น้องชาย	ท.		ตโย	สาม		เตภาติกา	ช่ือว่าเตภาติก.	(พี่น้องชาย	๓	คน)
	 ๒.	 เตภาติกา		จ		เต		ชฏิลา		จาติ		เตภาติกชฏิลา.	(เตภาติก	+	ชฏิล)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
	 	 เตภาติกา		จ	อ.ผู้เป็นพี่น้องชายสาม	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้เป็นพี่น้องชายสาม	ท.	เหล่าน้ัน		ชฏิลา		จ	 
เป็นชฎิลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		เตภาติกชฏิลา	ช่ือว่าเตภาติกชฏิล.	(ชฎิล	๓	พี่น้องชาย)
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อคฺคสาวกภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อคฺโค		จ		โส		สาวโก		จาติ		อคฺคสาวโก.	(อคฺค	+	สาวก)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อคฺโค		จ	อ.ผู้เลิศด้วย		โส	อ.ผู้เลิศน้ัน		สาวโก		จ	เป็นสาวกด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อคฺค-
สาวโก	ช่ือว่าอคฺคสาวก.	(สาวกผู้เลิศ)
	 ๒.	 อคฺคสาวกสฺส		ภาโว		อคฺคสาวกภาโว.	(อคฺคสาวก	+	ภาว)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		อคฺคสาวกสฺส	แห่งสาวกผู้เลิศ		อคฺคสาวกภาโว	ช่ืือว่าอคฺคสาวกภาว.	(ความ
เป็นแห่งสาวกผู้เลิศ,	ความเป็นอัครสาวก)

กปฺปสตสหสฺสาธิกำ  

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 กปฺปานํ		สตสหสฺสํ		กปฺปสตสหสฺสํ.	(กปฺป	+	สตสหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สตสหสฺสํ	อ.หน่ึงแสน		กปฺปานํ	แห่งกัป	ท.		กปฺปสตสหสฺสํ	ช่ือว่ากปฺปสตสหสฺส.	(หน่ึงแสนกัป)
	 ๒.	 กปฺปสตสหสฺเสน		อธิกํ		กปฺปสตสหสฺสาธิกํ,		อสงฺเขยฺยํ.	(กปฺปสต	+	อธิก)	ตติยาตัปปุริสสมาส	
	 	 (อสงฺเขยฺยํ)	อ.อสงไขย		อธิกํ	อันยิ่ง		กปฺปสตสหสฺเสน	ด้วยแสนแห่งกัป		กปฺปสตสหสฺสาธิก	 
ช่ือว่ากปฺปสตสหสฺสาธิก,	ได้แก่อสงไขย.	(อันยิ่งด้วยหน่ึงแสนกัป)

อสงฺเขยฺยำ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		สงฺเขยฺยํ		อสงฺเขยฺยํ.	(น	+	สงฺเขยฺย)
	 สงฺเขยฺยํ	อ.อันบุคคลพึงนับ		น	หามิได้		อสงฺเขยฺยํ	ช่ือว่าอสงฺเขยฺย.	(ไม่พึงนับ,	อสงไขย)

พฺราหฺมณมหาสาลกุลำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 พฺราหฺมโณ		จ		โส		มหาสาโล		จาติ		พฺราหฺมณมหาสาโล.	(พฺราหฺมณ	+	มหาสาล)	วิเสสนุตตร- 
บทกัมมธารยสมาส
	 	 พฺราหฺมโณ		จ	อ.พราหมณ์ด้วย		โส	อ.พราหมณ์น้ัน		มหาสาโล		จ	เป็นผู้มหาศาลด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		พฺราหฺมณมหาสาโล	ช่ือว่าพฺราหฺมณมหาสาล.	(พราหมณ์ผู้มหาศาล)
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	 ๒.	 พฺราหฺมณมหาสาลสฺส		กุลํ		พฺราหฺมณมหาสาลกุลํ.	 (พฺราหฺมณมหาสาล	+	กุล)	ฉัฏฐีตัปปุริส-
สม�ส
	 	 กุลํ	 อ.ตระกูล	 	 พฺราหฺมณมหาสาลสฺส	 แห่งพราหมณ์ผู้มหาศาล	 	 พฺราหฺมณมหาสาลกุลํ	 ช่ือว่า 
พฺราหฺมณมหาสาลกุล.	(ตระกูลแห่งพราหมณ์ผู้มหาศาล)

คหปติมหาสาลกุลำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 คหปติ		จ		โส		มหาสาโล		จาติ		คหปติมหาสาโล.	(คหปติ	+	มหาสาล)	วิเสสนุตตรบทกัมม-
ธารยสมาส
	 	 คหปติ		จ	อ.คฤหบดีด้วย		โส	อ.คฤหบดีน้ัน		มหาสาโล		จ	เป็นผู้มหาศาลด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		คหปติมหาสาโล	ช่ือว่าคหปติมหาสาล.	(คฤหบดีผู้มหาศาล)
	 ๒.	 คหปติมหาสาลสฺส		กุลํ		คหปติมหาสาลกุลํ.	(คหปติมหาสาล	+	กุล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 กุลํ	 อ.ตระกูล	 	 คหปติมหาสาลสฺส	 แห่งคฤหบดีผู้มหาศาล	 	 คหปติมหาสาลกุลํ	 ช่ือว่าคหปติ- 
มหาสาลกุล.	(ตระกูลแห่งคฤหบดีผู้มหาศาล)	 	

สหปํสุกีฬกา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สหปํสุํ		กีฬกา		สหปํสุกีฬกา.	(สหปํสุ	+	กีฬก)
	 (สหายกา)	อ.สหาย	ท.		กีฬกา	ผู้เล่น		สหปํสุํ	ซึ่งฝุ่นร่วมกัน		สหปํสุกีฬกา	ช่ือว่าสหปํสุกีฬก,	ได้แก่
สหายทั้งหลาย.	(ผู้เล่นฝุ่นร่วมกัน)

ปิตุอจฺจโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปิตุโน		อจฺจโย		ปิตุอจฺจโย.	(ปิตุ	+	อจฺจย)
	 อจฺจโย	อ.อันล่วงไป		ปิตุโน	แห่งบิดา		ปิตุอจฺจโย	ช่ือว่าปิตุอจฺจย.	(อันล่วงไปแห่งบิดา)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑636 [๑.ยมก

กุลสนฺตกำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กุลสฺส		สนฺตกํ		กุลสนฺตกํ.	(กุล	+	สนฺตก)
	 (มหาธนํ)	อ.ทรัพย์มาก		สนฺตกํ	อันเป็นของมีอยู่		กุลสฺส	แห่งตระกูล		กุลสนฺตกํ	ช่ือว่ากุลสนฺตก,	ได้แก่
ทรัพย์มาก.	(อันเป็นของมีอยู่แห่งตระกูล)

มหาธนำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺต�ฺจ		ตํ		ธน�ฺจาติ		มหาธนํ.	(มหนฺต	+	ธน)
	 มหนฺตํ		จ	อ.ใหญ่ด้วย		ตํ	อ.ใหญ่น้ัน		ธนํ		จ	เป็นทรัพย์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		มหาธนํ	ช่ือว่า
มหาธน.	(ทรัพย์ใหญ่,	ทรัพย์มาก)

อธิโลกตฺตภาโว

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อิธ		จ		โส		โลโก		จาติ		อิธโลโก.	(อิธ	+	โลก)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อิธ		จ	อ.น้ีด้วย		โส	อ.น้ีน้ัน		โลโก		จ	เป็นโลกด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อิธโลโก	ช่ือว่า 
อิธโลก.	(โลกน้ี)
	 ๒.	 อิธโลเก		อตฺตภาโว		อิธโลกตฺตภาโว.	(อิธโลก	+	อตฺตภาว)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 อตฺตภาโว	อ.อัตภาพ		อิธโลเก	ในโลกน้ี		อิธโลกตฺตภาโว	ช่ือว่าอิธโลกตฺตภาว.	(อัตภาพในโลกน้ี) 

ปรโลกตฺตภาโว

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี	
	 ๑.	 ปโร		จ		โส		โลโก		จาติ		ปรโลโก.	(ปร	+	โลก)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ปโร		จ	อ.อื่นด้วย		โส	อ.อื่นน้ัน		โลโก		จ	เป็นโลกด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปรโลโก	ช่ือว่า
ปรโลก.	(โลกอื่น)
	 ๒.	 ปรโลเก		อตฺตภาโว		ปรโลกตฺตภาโว.	(ปรโลก	+	อตฺตภาว)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 อตฺตภาโว	อ.อัตภาพ		ปรโลเก	ในโลกอื่น		ปรโลกตฺตภาโว	ช่ือว่าปรโลกตฺตภาว.	(อัตภาพในโลก 
อื่น)
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ชาตสตฺตา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ชาตา		จ		เต		สตฺตา		จาติ		ชาตสตฺตา.	(ชาต	+	สตฺต)
	 ชาตา		จ	อ.ผู้เกิดแล้ว	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้เกิดแล้ว	ท.	เหล่าน้ัน		สตฺตา		จ	เป็นสัตว์ด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		ชาตสตฺตา	ช่ือว่าชาตสตฺต.	(สัตว์ผู้เกิดแล้ว)

โมกฺขธมฺมคเวสนำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 โมกฺโข		จ		โส		ธมฺโม		จาติ		โมกฺขธมฺโม.	(โมกฺข	+	ธมฺม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 โมกฺโข		จ	อ.เป็นเคร่ืองหลุดพ้นด้วย		โส	อ.เป็นเคร่ืองหลุดพ้นน้ัน		ธมฺโม		จ	เป็นธรรมด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		โมกฺขธมฺโม	ช่ือว่าโมกฺขธมฺม.	(ธรรมเป็นเคร่ืองหลุดพ้น,	โมกขธรรม)
	 ๒.	 โมกฺขธมฺมสฺส		คเวสนํ		โมกฺขธมฺมคเวสนํ.	(โมกฺขธมฺม	+	คเวสน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 คเวสนํ	อ.การแสวงหา		โมกฺขธมฺมสฺส	ซึ่งธรรมเป็นเคร่ืองหลุดพ้น		โมกฺขธมฺมคเวสนํ	ช่ือว่าโมกฺข-
ธมฺมคเวสน.	(การแสวงหาธรรมเป็นเคร่ืองหลุดพ้น,	การแสวงหาโมกขธรรม)

ญาติมิตฺตา

	 อิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 �าตโย		จ		มิตฺตา		จ		�าติมิตฺตา.	(�าติ	+	มิตฺต)
	 �าตโย		จ	อ.ญาติ	ท.	ด้วย		มิตฺตา		จ	อ.มิตร	ท.	ด้วย		�าติมิตฺตา	ช่ือว่า�าติมิตฺต.	(ญาติและมิตร) 

รตนโกฏฺ€าคารำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รตนานํ		โกฏฺ€าคารํ		รตนโกฏฺ€าคารํ.	(รตน	+	โกฏฺ€าคาร)
	 โกฏฺ€าคารํ	อ.เรือนคลัง		รตนานํ	แห่งรัตนะ	ท.		รตนโกฏฺ€าคารํ	 ช่ือว่ารตนโกฏฺ€าคาร.	 (เรือนคลัง
รัตนะ)
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กปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กปณา		จ		อทฺธิกา		จ		วณิพฺพกา		จ		ยาจกา		จ		กปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกา.	(กปณ	+	อทฺธิก	
+	วณิพฺพก	+	ยาจก)
	 กปณา		จ	อ.คนกําพร้า	ท.	ด้วย		อทฺธิกา		จ	อ.คนเดินทางไกล	ท.	ด้วย		วณิพฺพกา		จ	อ.วณิพก	
ท.	ด้วย		ยาจกา		จ	อ.ยาจก	ท.	ด้วย		กปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกา	ช่ือว่ากปณทฺธิกวณิพฺพกยาจก.	(คนกําพร้า	
คนเดินทาง	วณิพก	และยาจก)		

ปพฺพตปาโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปพฺพตสฺส		ปาโท		ปพฺพตปาโท.	(ปพฺพต	+	ปาท)
	 ปาโท	อ.เชิง		ปพฺพตสฺส	แห่งภูเขา		ปพฺพตปาโท	ช่ือว่าปพฺพตปาท.	(เชิงภูเขา,	ตีนเขา)

อิสิปพฺพชฺชา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อิสินา		ปพฺพชฺชา		อิสิปพฺพชฺชา.	(อิสิ	+	ปพฺพชฺชา)
	 ปพฺพชฺชา	อ.บวช		อิสินา	โดยความเป็นฤษี		อิสิปพฺพชฺชา	ช่ือว่าอิสิปพฺพชฺชา.	(บวชเป็นฤษี)

อนุปพฺพชฺชา

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปจฺฉา		ปพฺพชฺชา		อนุปพฺพชฺชา.	(อนุ	+	ปพฺพชฺชา)
	 ปพฺพชฺชา	อ.บวช		ปจฺฉา	ในภายหลัง		อนุปพฺพชฺชา	ช่ือว่าอนุปพฺพชฺชา.	(บวชในภายหลัง,	บวชตาม)	

จตุสตฺตติสหสฺสมตฺตา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีตติยาตัปปุริสสมาส	 และตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	
มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 จตูหิ		อธิกา		สตฺตติ		จตุสตฺตติ.	(จตุ	+	สตฺตติ)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	อธิกาศัพท์,	ตติยา- 
ตัปปุริสสม�ส
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	 	 สตฺตติ	อ.เจ็ดสิบ		อธิกา	อันยิ่ง		จตูหิ	ด้วยสี่	ท.		จตุสตฺตติ	ช่ือว่าจตุสตฺตติ.	(๗๔)
	 ๒.	 จตุสตฺตติยา		คุณิตํ		สหสฺสํ		จตุสตฺตติสหสฺสํ.	(จตุสตฺตติ	+	สหสฺส)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	คุณิตศัพท์,	 
ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 สหสฺสํ	อ.พัน		คุณิตํ	อันถูกคูณแล้ว		จตุสตฺตติยา	ด้วยเจ็ดสิบสี่		จตุสตฺตติสหสฺสํ	ช่ือว่าจตุสตฺตติ- 
สหสฺส.	(๗๔,๐๐๐)
	 ๓.	 จตุสตฺตติสหสฺสํ		มตฺตา		เยสนฺติ		จตุสตฺตติสหสฺสมตฺตา,		ชฏิลา.	(จตุสตฺตติสหสฺส	+	มตฺตา)	
ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 จตุสตฺตติสหสฺสํ	อ.พันอันถูกคูณแล้วด้วยเจ็ดสิบสี่		มตฺตา	เป็นประมาณ		เยสํ		(ชฏิลานํ)	แห่ง
ชฎิล	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ชฏิลา)	อ.ชฎิล	ท.	เหล่าน้ัน		จตุสตฺตติสหสฺสมตฺตา	 
ช่ือว่า	จตุสตฺตติสหสฺสมตฺต,	ได้แก่ชฎิลทั้งหลาย.	(มี	๗๔,๐๐๐	ท่านเป็นประมาณ,	มีประมาณ	๗๔,๐๐๐	ท่าน) 
   

กสิณปริกมฺมำ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กสิณํ		ปริกมฺมํ		กสิณปริกมฺมํ.	(กสิณ	+	ปริกมฺม)
	 ปริกมฺมํ	อ.การบริกรรม		กสิณํ	ซึ่งกสิณ		กสิณปริกมฺมํ	ช่ือว่ากสิณปริกมฺม.	(การบริกรรมกสิณ)

วสฺสสตสหสฺสำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วสฺสานํ		สตสหสฺสํ		วสฺสสตสหสฺสํ.	(วสฺส	+	สตสหสฺส)
	 สตสหสฺสํ	อ.แสน		วสฺสานํ	แห่งปี	ท.		วสฺสสตสหสฺสํ	ช่ือว่าวสฺสสตสหสฺส.	(หน่ึงแสนปี)

อฏฺ€ปญฺญาสหตฺถุพฺเพธำ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีตติยาตัปปุริสสมาส	 และอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	
มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อฏฺ€หิ		อธิกา		ป�ฺ�าส		อฏฺ€ป�ฺ�าส.	(อฏฺ€	+	ป�ฺ�าส)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	อธิกาศัพท์,	
ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 ป�ฺ�าส	อ.ห้าสิบ		อธิกา	อันยิ่ง		อฏฺ€หิ	ด้วยแปด	ท.		อฏฺ€ป�ฺ�าส	ช่ือว่าอฏฺ€ป�ฺ�าส	(๕๘)
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	 ๒.	 อฏฺ€ป�ฺ�าส		หตฺถา		อฏฺ€ป�ฺ�าสหตฺถา.	(อฏฺ€ป�ฺ�าส	+	หตฺถ)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 หตฺถา	อ.ศอก	ท.		อฏฺ€ป�ฺ�าส	ห้าสิบแปด		อฏฺ€ป�ฺ�าสหตฺถา	ช่ือว่า	อฏฺ€ป�ฺ�าสหตฺถ.	(๕๘	
ศอก)
	 ๓.	 อฏฺ€ป�ฺ�าสหตฺถา		อุพฺเพโธ		ยสฺสาติ		อฏฺ€ป�ฺ�าสหตฺถุพฺเพธํ,		สรีรํ.	(อฏฺ€ป�ฺ�าสหตฺถ	+	
อุพฺเพธ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 อฏฺ€ป�ฺ�าสหตฺถา	อ.ศอกห้าสิบแปด	ท.		อุพฺเพโธ	เป็นส่วนสูง		ยสฺส		(สรีรสฺส)	แห่งสรีระใด		
(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตํ		สรีรํ)	อ.สรีระน้ัน		อฏฺ€ป�ฺ�าสหตฺถุพฺเพธํ	ช่ือว่าอฏฺ€ป�ฺ�าสหตฺถุพฺเพธ,	
ได้แก่สรีระ.	(มี	๕๘	ศอกเป็นส่วนสูง,	สูง	๕๘	ศอก)					

สรีรปฺปภา

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สรีรสฺมา		ปภา		สรีรปฺปภา.	(สรีร	+	ปภา)
	 ปภา	อ.แสงสว่าง		สรีรสฺมา	จากพระสรีระ		สรีรปฺปภา	ช่ือว่าสรีรปฺปภา.	(แสงสว่างจากสรีระ)

ทฺวาทสโยชนำ

	 เป็นสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทฺวาทส		โยชนานิ		ทฺวาทสโยชนํ.	(ทฺวาทส	+	โยชน)
	 โยชนานิ	อ.โยชน์	ท.		ทฺวาทส	สิบสอง		ทฺวาทสโยชนํ	ช่ือว่าทฺวาทสโยชน.	(สิบสองโยชน์)	
 

ภิกฺขุสตสหสฺสำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภิกฺขูนํ		สตสหสฺสํ		ภิกฺขุสตสหสฺสํ.	(ภิกฺขุ	+	สตสหสฺส)
	 สตสหสฺสํ	อ.แสน		ภิกฺขูนํ	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสตสหสฺสํ	ช่ือว่าภิกฺขุสตสหสฺส.	(ภิกษุหน่ึงแสนรูป)

ปจฺจูสกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปจฺจูโส		จ		โส		กาโล		จาติ		ปจฺจูสกาโล.	(ปจฺจูส	+	กาล)
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	 ปจฺจูโส		จ	อ.เป็นที่ขจัดเสียเฉพาะซึ่งความมืดด้วย		โส	อ.เป็นที่ขจัดเสียเฉพาะซึ่งความมืดน้ัน		กาโล		
จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปจฺจูสกาโล	ช่ือว่าปจฺจูสกาล.	(กาลเป็นที่ขจัดเสียเฉพาะซึ่งความมืด,	เวลา
ใกล้สว่าง,	เวลาใกล้รุ่ง)

มหากรุณาสมาปตฺติ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.		 มหตี		จ		สา		กรุณา		จาติ		มหากรุณา.	(มหนฺตี	+	กรุณา)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 มหตี	 	 จ	อ.ใหญ่ด้วย		สา	อ.ใหญ่น้ัน		กรุณา		จ	 เป็นพระกรุณาด้วย		อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		
มหากรุณา	ช่ือว่ามหากรุณา.	(พระกรุณาใหญ่)
	 ๒.	 มหากรุณาย		ยุตฺตา		สมาปตฺติ		มหากรุณาสมาปตฺติ.	(มหากรุณา	+	สมาปตฺติ)	มัชเฌโลปี-
สมาส,	ลบ	ยุตฺตาศัพท์,	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 สมาปตฺติ	อ.สมาบัติ		ยุตฺตา	อันประกอบแล้ว		มหากรุณาย	ด้วยพระกรุณาใหญ่		มหากรุณา-
สมาปตฺติ	ช่ือว่ามหากรุณาสมาปตฺติ.	(สมาบัติอันประกอบด้วยพระกรุณาใหญ่,	มหากรุณาสมาบัติ)

คตปจฺจโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คตสฺส		ปจฺจโย		คตปจฺจโย.	(คต	+	ปจฺจย)
	 ปจฺจโย	อ.ปัจจัย		คตสฺส	แห่งการไป		คตปจฺจโย	ช่ือว่าคตปจฺจย.	(ปัจจัยแห่งการไป)

ทุติยสาวกฏฺ€านำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ทุติโย		จ		โส		สาวโก		จาติ		ทุติยสาวโก.	(ทุติย	+	สาวก)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ทุติโย		จ	อ.ที่สองด้วย		โส	อ.ที่สองน้ัน		สาวโก		จ	เป็นสาวกด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ทุติย-
สาวโก	ช่ือว่าทุติยสาวก.	(สาวกรูปที่	๒)
	 ๒.	 ทุติยสาวกสฺส		€านํ		ทุติยสาวกฏฺ€านํ.	(ทุติยสาวก	+	€าน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 €านํ	 อ.ตําแหน่ง	 	ทุติยสาวกสฺส	 แห่งสาวกรูปที่สอง	 	ทุติยสาวกฏฺ€านํ	 ช่ือว่าทุติยสาวกฏฺ€าน.	
(ตําแหน่งแห่งสาวกรูปที่	๒)		
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เทสนาปริโยสานำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เทสนาย		ปริโยสานํ		เทสนาปริโยสานํ.	(เทสนา	+	ปริโยสาน)
	 ปริโยสานํ	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ		เทสนาย	แห่งเทศนา		เทสนาปริโยสานํ	ช่ือว่าเทสนาปริโยสาน.	
(กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งเทศนา,	เวลาจบเทศนา)

จตุสตฺตติสหสฺสชฏิลา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาส	และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	
อยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 จตูหิ		อธิกา		สตฺตติ		จตุสตฺตติ.	(จตุ	+	สตฺตติ)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 สตฺตติ	อ.เจ็ดสิบ		อธิกา	อันยิ่ง		จตูหิ	ด้วยสี่	ท.		จตุสตฺตติ	ช่ือว่าจตุสตฺตติ.	(๗๔)
	 ๒.	 จตุสตฺตติ		สหสฺสํ		ปริมาณํ		เยสนฺติ		จตุสตฺตติสหสฺสา,		ชฏิลา.	(จตุสตฺตติ	+	สหสฺส)	ฉัฏฐี-
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	
	 	 สหสฺสํ	อ.พัน		จตุสตฺตติ	เจ็ดสิบสี่		ปริมาณํ	เป็นประมาณ		เยสํ		(ชฏิลานํ)	แห่งชฎิล	ท.	เหล่าใด		
(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ชฏิลา)	อ.ชฎิล	ท.	เหล่าน้ัน		จตุสตฺตติสหสฺสา	ช่ือว่าจตุสตฺตติสหสฺส,	 
ได้แก่ชฎิลทั้งหลาย.	(มี	๗๔,๐๐๐	ท่านเป็นประมาณ,	มีประมาณ	๗๔,๐๐๐	ท่าน)
	 ๓.	 จตุสตฺตติสหสฺสา		จ		เต		ชฏิลา		จาติ		จตุสตฺตติสหสฺสชฏิลา.	 (จตุสตฺตติสหสฺส	+	ชฏิล)	 
วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 จตุสตฺตติสหสฺสา	 	 จ	 อ.อันมีพันเจ็ดสิบสี่เป็นประมาณ	 ท.	 ด้วย	 	 เต	 อ.อันมีพันเจ็ดสิบสี่เป็น
ประมาณ	ท.	เหล่าน้ัน		ชฏิลา		จ	เป็นชฎิลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		จตุสตฺตติสหสฺสชฏิลา	ช่ือว่าจตุสตฺตติ-
สหสฺสชฏิล.	(ชฎิลมี	๗๔,๐๐๐	ท่านเป็นประมาณ,	ชฎิลมีประมาณ	๗๔,๐๐๐	ท่าน)

ปตฺตจีวรำ

	 สมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปตฺโต		จ		จีวร�ฺจ		ปตฺตจีวรํ.	(ปตฺต	+	จีวร)
	 ปตฺโต		จ	อ.บาตรด้วย		จีวรํ		จ	อ.จีวรด้วย		ปตฺตจีวรํ	ช่ือว่าปตฺตจีวร.	(บาตรและจีวร)
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อนามนฺเตตฺวา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		อามนฺเตตฺวา		อนามนฺเตตฺวา.	(น	+	อามนฺเตตฺวา)
	 อามนฺเตตฺวา	ตรัสเรียกแล้ว		น	หามิได้		อนามนฺเตตฺวา	ช่ือว่าอนามนฺเตตฺวา.	(ไม่ตรัสเรียกแล้ว)

เอกจโร

	 อสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอโก		จโร		เอกจโร.	(เอก	+	จร)
	 จโร	อ.ผู้เที่ยวไป		เอโก	ผู้เดียว		เอกจโร	ช่ือว่าเอกจร.	(ผู้เที่ยวไปผู้เดียว,	ผู้เที่ยวไปเพียงลําพัง)

ผลาผลตฺโถ (ผลาผลตฺถาย)

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ผลานิ		จ		อผลานิ		จ		ผลาผลานิ.	(ผล	+	อผล)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 ผลานิ		จ	อ.ผลน้อย	ท.	ด้วย		อผลานิ		จ	อ.ผลใหญ่	ท.	ด้วย		ผลาผลานิ	ช่ือว่าผลาผล.	(ผล
น้อยและผลใหญ่,	ผลไม้น้อยใหญ่)
	 ๒.	 ผลาผลานํ		อตฺโถ		ผลาผลตฺโถ.	(ผลาผล	+	อตฺถ)	จตุตถีตัปปุริสสมาส
	 	 อตฺโถ	 อ.ประโยชน์	 	 ผลาผลานํ	 แก่ผลน้อยและผลใหญ่	 ท.	 	 ผลาผลตฺโถ	 ช่ือว่าผลาผลตฺถ.	
(ประโยชน์แก่ผลไม้น้อยใหญ่)

พุทฺธภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺธสฺส		ภาโว		พุทฺธภาโว.	(พุทฺธ	+	ภาว)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		พุทฺธสฺส		(เม)	แห่งเรา	ผู้เป็นพระพุทธเจ้า		พุทฺธภาโว	ช่ือว่าพุทฺธภาว.	(ความที่
เราเป็นพระพุทธเจ้า)
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พุทฺธานุภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺธสฺส		อานุภาโว		พุทฺธานุภาโว.	(พุทฺธ	+	อานุภาว)
	 อานุภาโว	 อ.อานุภาพ		พุทฺธสฺส	 ของพระพุทธเจ้า	 	พุทฺธานุภาโว	 ช่ือว่าพุทฺธานุภาว.	 (อานุภาพของ
พระพุทธเจ้า)

สรีรนิปฺผตฺติ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สรีรสฺส		นิปฺผตฺติ		สรีรนิปฺผตฺติ.	(สรีร	+	นิปฺผตฺติ)
	 นิปฺผตฺติ	อ.ความสําเร็จ		สรีรสฺส	แห่งพระสรีระ		สรีรนิปฺผตฺติ	ช่ือว่าสรีรนิปฺผตฺติ.	(ความสําเร็จแห่งพระ
วรกาย)

ลกฺขณมนฺตา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ลกฺขณํ		มนฺตา		ลกฺขณมนฺตา.	(ลกฺขณ	+	มนฺต)
	 มนฺตา	อ.มนต์เป็นเคร่ืองทํานาย	ท.		ลกฺขณํ	ซึ่งลักษณะ		ลกฺขณมนฺตา	 ช่ือว่าลกฺขณมนฺต.	 (มนต์เป็น
เคร่ืองทํานายลักษณะ)	

อคารมชฺโฌ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อคารสฺส		มชฺโฌ		อคารมชฺโฌ.	(อคาร	+	มชฺฌ)
	 มชฺโฌ	อ.ท่ามกลาง		อคารสฺส	แห่งเรือน		อคารมชฺโฌ	ช่ือว่าอคารมชฺฌ.	(ท่ามกลางเรือน)

วิวฏจฺฉโท

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ฉโท		อิว		กิเลโส		ฉโท.	(ฉท	+	อปัจจัย)	อุปมาตัทธิต
	 	 กิเลโส	อ.กิเลส		ฉโท		อิว	เพียงดัง	อ.เคร่ืองมุงบัง		ฉโท	ช่ือว่าฉท.	(กิเลสเพียงดังเคร่ืองมุงบัง)
	 ๒.	 วิวโฏ		ฉโท		ยสฺสาติ		วิวฏจฺฉโท.	(วิวฏ	+	ฉท)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
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	 	 ฉโท		อ.กิเลสเพียงดังเคร่ืองมุงบัง		วิวโฏ	อันเปิดแล้ว		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่	อิติ	เพราเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		วิวฏจฺฉโท	ช่ือว่าวิวฏจฺฉท.	(ผู้มีกิเลสเพียงดังเคร่ืองมุงบัง 
อันเปิดแล้ว)	

สพฺพญฺญุพุทฺโธ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สพฺพํ		ชานาตีติ		สพฺพ�ฺ�ู,		พุทฺโธ.	(สพฺพสทฺทูปปท	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	รูปัจจัย)	
กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (โย		พุทฺโธ)	อ.พระพุทธเจ้าใด		ชานาติ	ย่อมทรงรู้		สพฺพํ		(ธมฺมํ)	ซึ่งธรรมทั้งปวง		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(โส		พุทฺโธ)	อ.พระพุทธเจ้าน้ัน		สพฺพ�ฺ�ู	ช่ือว่าสพฺพ�ฺ�ู,	ได้แก่พระพุทธเจ้า.	(ผู้ทรงรู้ซึ่งธรรมทั้งปวง)
	 ๒.	 สพฺพ�ฺ�ู		จ		โส		พุทฺโธ		จาติ		สพฺพ�ฺ�ุพุทฺโธ.	(สพฺพ�ฺ�ู	+	พุทฺธ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
	 	 สพฺพ�ฺ�ู		จ	อ.ผู้ทรงรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงด้วย		โส	อ.ผู้ทรงรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงน้ัน		พุทฺโธ		จ	เป็น
พระพุทธเจ้าด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สพฺพ�ฺ�ุพุทฺโธ	ช่ือว่าสพฺพ�ฺ�ุพุทฺธ.	(พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ธรรมทั้งปวง)

นิสฺสำสโย

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 นิคฺคโต		สํสโย		เอตสฺมาติ		นิสฺสํสโย,		ตาปโส.	(นิ	+	สํสย)
	 สํสโย	อ.ความสงสัย		นิคฺคโต	ไปปราศแล้ว		เอตสฺมา		(ตาปสา)	จากดาบสน่ัน		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
(เอโส		ตาปโส)	อ.ดาบสน่ัน		นิสฺสํสโย	ช่ือว่านิสฺสํสย,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีความสงสัยออกแล้ว,	ผู้ปราศจากความ
สงสัย,	ผู้ไม่มีความสงสัย)

ปญฺญตฺตาสนำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ป�ฺ�ตฺต�ฺจ		ตํ		อาสน�ฺจาติ		ป�ฺ�ตฺตาสนํ.	(ป�ฺ�ตฺต	+	อาสน)
	 ป�ฺ�ตฺตํ		จ	อ.อันบุคคลปูลาดไว้แล้วด้วย		ตํ	อ.อันบุคคลปูลาดไว้แล้วน้ัน		อาสนํ		จ	เป็นอาสนะด้วย		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ป�ฺ�ตฺตาสนํ	ช่ือว่าป�ฺ�ตฺตาสน.	(อาสนะที่เขาปูลาดไว้แล้ว)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑646 [๑.ยมก

ปณีตปณีตานิ

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปณีตานิ		จ		ตานิ		ปณีตานิ		จาติ		ปณีตปณีตานิ,		ผลาผลานิ.	(ปณีต	+	ปณีต)
	 ตานิ		(ผลาผลานิ)	อ.ผลน้อยและผลใหญ่	ท.	เหล่าน้ัน		ปณีตานิ		จ	อันทั้งประณีตด้วย		ปณีตานิ		จ	
อันทั้งประณีตด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปณีตปณีตานิ	ช่ือว่าปณีตปณีต,	ได้แก่ผลไม้น้อยใหญ่ทั้งหลาย.	(อันทั้ง
ประณีตทั้งประณีต)

โอชวนฺตานิ

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 โอชา		เตสํ		สนฺตีติ		โอชวนฺตานิ,		ผลาผลานิ.	(โอช	+	วนฺตุปัจจัย)
	 โอชา		อ.โอชะ	ท.		เตสํ		(ผลาผลานํ)	แห่งผลน้อยและผลใหญ่	ท.	เหล่าน้ัน		สนฺติ	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(ตานิ		ผลาผลานิ)	อ.ผลไม้น้อยและใหญ่	ท.	เหล่าน้ัน		โอชวนฺตานิ	ช่ือว่าโอชวนฺตุ,	ได้แก่ผลไม้น้อย
ใหญ่ทั้งหลาย.	(อันมีโอชะ)

ผลาผลานิ

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ผลานิ		จ		อผลานิ		จ		ผลาผลานิ.	(ผล	+	อผล)
	 ผลานิ		จ	อ.ผลน้อย	ท.	ด้วย		อผลานิ		จ	อ.ผลใหญ่	ท.	ด้วย		ผลาผลานิ	ช่ือว่าผลาผล.	(ผลน้อย
และผลใหญ่,	ผลไม้น้อยใหญ่)

นิสินฺนาสนำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิสินฺน�ฺจ		ตํ	อาสน�ฺจาติ		นิสินฺนาสนํ.	(นิสินฺน	+	อาสน)
	 นิสินฺนํ		จ	อ.เป็นที่น่ังแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่น่ังแล้วน้ัน		อาสนํ		จ	เป็นอาสนะด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
นิสินฺนาสนํ	ช่ือว่านิสินฺนาสน.	(อาสนะเป็นที่น่ัง)

มหนฺตตโร

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
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	 สพฺเพ		อิเม		มหนฺตา,		อยมิเมสํ		วิเสเสน		มหนฺโตติ		มหนฺตตโร.	(มหนฺต	+	ตรปัจจัย)
	 อิเม		(ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ี		สพฺเพ	ทั้งปวง		มหนฺตา	เป็นผู้ใหญ่,		อยํ		(ชโน)		อิเมสํ		(ชนานํ)	
อ.-	แห่งชน	ท.	เหล่าน้ีหนา	-ชนน้ี		มหนฺโต	เป็นผู้ใหญ่		วิเสเสน	โดยวิเศษ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		มหนฺตตโร	
ช่ือว่ามหนฺตตร,	ได้แก่ชน.	(ผู้ใหญ่กว่า,	ผู้ประเสริฐกว่า)

อฏฺ€สฏฺ€โิยชนสตสหสฺสุพฺเพโธ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีตติยาตัปปุริสสมาส	 อสมาหารทิคุสมาส	 และฉัฏฐี- 
ตัปปุริสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อฏฺ€หิ		อธิกา		สฏฺ€ิ		อฏฺ€สฏฺ€ิ.	(อฏฺ€	+	สฏฺ€ิ)	ตติยาตัปปุริสสมาส	
	 	 สฏฺ€ิ	อ.หกสิบ		อธิกา	อันยิ่ง		อฏฺ€หิ	ด้วยแปด	ท.		อฏฺ€สฏฺ€ิ	ช่ือว่าอฏฺ€สฏฺ€ิ.	(๖๘)
	 ๒.	 อฏฺ€สฏฺ€ิ		โยชนานิ		อฏฺ€สฏฺ€โิยชนานิ.	(อฏฺ€สฏฺ€ิ	+	โยชน)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 โยชนานิ	อ.โยชน์	ท.		อฏฺ€สฏฺ€ิ	๖๘		อฏฺ€สฏฺ€โิยชนานิ	ช่ือว่าอฏฺ€สฏฺ€โิยชน.	(๖๘	โยชน์)
	 ๓.	 อฏฺ€สฏฺ€โิยชนานํ	 	 สตสหสฺสานิ	 	 อฏฺ€สฏฺ€โิยชนสตสหสฺสานิ.	 (อฏฺ€สฏฺ€โิยชน	 +	 สตสหสฺส)	
ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
	 	 สตสหสฺสานิ	อ.แสน	ท.		อฏฺ€สฏฺ€โิยชนานํ	แห่งโยชน์หกสิบแปด	ท.		อฏฺ€สฏฺ€ิโยชนสตสหสฺสานิ	
ช่ือว่าอฏฺ€สฏฺ€โิยชนสตสหสฺส.	(๖,๘๐๐,๐๐๐	โยชน์)
	 ๔.	 อฏฺ€สฏฺ€โิยชนสตสหสฺสานิ	 	 อุพฺเพโธ	 	 ยสฺส	 	 โส	 	 อฏฺ€สฏฺ€โิยชนสตสหสฺสุพฺเพโธ,	 	 สิเนรุ.	 
(อฏฺ€สฏฺ€โิยชนสตสหสฺส	+	อุพฺเพธ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	
	 	 อฏฺ€สฏฺ€โิยชนสตสหสฺสานิ	อ.แสนแห่งโยชน์หกสิบแปด	ท.		อุพฺเพโธ	เป็นส่วนสูง		ยสฺส		(สิเนรุสฺส)	 
แห่งภูเขาสิเนรุใด	 	 (อตฺถิ)	 มีอยู่,	 	 โส	 	 (สิเนรุ)	 อ.ภูเขาสิเนรุน้ัน	 	 อฏฺ€สฏฺ€โิยชนสตสหสฺสุพฺเพโธ	 ช่ือว่า	 
อฏฺ€สฏฺ€โิยชนสตสหสฺสุพฺเพธ,	ได้แก่ภูเขาสิเนรุ.	(มีความสูง	๖,๘๐๐๐,๐๐๐	โยชน์)

อิตฺตรสตฺโต

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อิตฺตโร		จ		โส		สตฺโต		จาติ		อิตฺตรสตฺโต.	(อิตฺตร	+	สตฺต)
	 อิตฺตโร		จ	อ.เล็กน้อยด้วย		โส	อ.เล็กน้อยน้ัน		สตฺโต		จ	เป็นสัตว์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อิตฺตร-
สตฺโต	ช่ือว่าอิตฺตรสตฺต.	(สัตว์เล็กน้อย)
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ภิกฺขาจารเวลา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีจตุตถีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ภิกฺขาย		จาโร		ภิกฺขาจาโร.	(ภิกฺขา	+	จาร)	จตุตถีตัปปุริสสมาส
	 	 จาโร	อ.เป็นที่เที่ยวไป		ภิกฺขาย	เพื่อภิกษา		ภิกฺขาจาโร	ช่ือว่าภิกฺขาจาร.	(เป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษา)
	 ๒.	 ภิกฺขาจาโร		จ		โส		เวลา		จาติ		ภิกฺขาจารเวลา.	(ภิกฺขาจาร	+	เวลา)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
	 	 ภิกฺขาจาโร		จ	อ.เป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษาด้วย		โส	อ.เป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษาน้ัน		เวลา		จ	เป็น
เวลาด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ภิกฺขาจารเวลา	ช่ือว่าภิกฺขาจารเวลา.	(เวลาเป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษา,	เวลาเที่ยว
บิณฑบาต)

ยถาพลำ

	 เป็นนิบาตบุพพกะอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ยํ		ยํ		พลํ		ยถาพลํ.	(ยถา	+	พล)
	 พลํ	อ.กําลัง		ยํ		ยํ	ใดๆ		ยถาพลํ	ช่ือว่ายถาพล.	(ตามกําลัง)

ปฏิคฺคหิตมตฺตำ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปฏิคฺคหิตํ		มตฺตา		ยสฺสาติ		ปฏิคฺคหิตมตฺตํ,		ผลาผลํ.	(ปฏิคฺคหิต	+	มตฺตา)
	 (ปุคฺคเลน)		ปฏิคฺคหิตํ	อ.อันบุคคล	ถือเอาเฉพาะแล้ว		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(ผลาผลสฺส)	แห่ง
ผลไม้น้อยและใหญ่ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตํ		ผลาผลํ)	อ.ผลไม้น้อยและใหญ่น้ัน		ปฏิคฺคหิตมตฺตํ	 
ช่ือว่าปฏิคฺคหิตมตฺต,	ได้แก่ผลไม้น้อยและใหญ่.	(มีอันบุคคลถือเอาแล้วเป็นประมาณ,	สักว่าถูกถือเอาแล้ว)
 

ทิพฺโพชา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทิพฺพา		จ		สา		โอชา		จาติ		ทิพฺโพชา.	(ทิพฺพา	+	โอชา)
	 ทิพฺพา		จ	อ.อันเป็นทิพย์ด้วย		สา	อ.อันเป็นทิพย์น้ัน		โอชา		จ	เป็นโอชะด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
ทิพฺโพชา	ช่ือว่าทิพฺโพชา.	(โอชะอันเป็นทิพย์)
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ภตฺตกิจฺจำ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภตฺเตน		กิจฺจํ		ภตฺตกิจฺจํ.	(ภตฺต	+	กิจฺจ)
	 กิจฺจํ	อ.กิจ		ภตฺเตน	ด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจํ	ช่ือว่าภตฺตกิจฺจ.	(กิจด้วยภัตร,	ภัตกิจ)

สาราณียกถา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สาเรติ		เอตายาติ		สาราณียา.	(สร		คติจินฺตายํ	ในการไปและการคิด	+	เณปัจจัย	+	อนีย
ปัจจัย)	เหตุกัตตุรูป,	กรณสาธนะ
	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		(อ�ฺญม�ฺญํ)	ยังกันและกัน		สาเรติ	ย่อมให้ระลึก		เอตาย		(กถาย)	ด้วย
วาจาเป็นเคร่ืองกล่าวน่ัน	 	อิติ	 เพราะเหตุน้ัน	 	 (เอสา	 	กถา)	 อ.วาจาเป็นเคร่ืองกล่าวน่ัน	 	สาราณียา	 ช่ือว่า 
สาราณียา,	ได้แก่วาจาเป็นเคร่ืองกล่าว.	(อันเป็นเคร่ืองยังกันและกันให้ระลึก)
	 ๒.	 สาราณียา		จ		สา		กถา		จาติ		สาราณียกถา.	(สาราณียา	+	กถา)
	 	 สาราณียา	 	 จ	 อ.อันเป็นเคร่ืองยังกันและกันให้ระลึกด้วย	 	 สา	 อ.อันเป็นเคร่ืองยังกันและกันให้
ระลึกน้ัน		กถา		จ	เป็นวาจาเป็นเคร่ืองกล่าวด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สาราณียกถา	ช่ือว่าสาราณียกถา.	(วาจา
เป็นเคร่ืองกล่าวอันเป็นเคร่ืองยังกันและกันให้ระลึก)	

สตสหสฺสขีณาสวปริวารา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สตสหสฺสํ		ขีณาสวา		สตสหสฺสขีณาสวา.	(สตสหสฺส	+	ขีณาสว)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 ขีณาสวา	อ.พระขีณาสพ	ท.		สตสหสฺสํ	หน่ึงแสน		สตสหสฺสขีณาสวา	ช่ือว่าสตสหสฺสขีณาสว.	
(พระขีณาสพ	๑๐๐,๐๐๐	รูป)
	 ๒.	 สตสหสฺสขีณาสวา		ปริวาโร		เยสนฺติ		สตสหสฺสขีณาสวปริวารา,		อคฺคสาวกา.	(สตสหสฺสขีณาสว	
+	ปริวาร)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 สตสหสฺสขีณาสวา	อ.พระขีณาสพหน่ึงแสน		ปริวาโร	 เป็นบริวาร		 เยสํ		 (อคฺคสาวกานํ)	แห่ง 
อัครสาวก	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		อคฺคสาวกา)	อ.พระอัครสาวก	ท.	เหล่าน้ัน		
สตสหสฺสขีณาสวปริวารา	ช่ือว่าสตสหสฺสขีณาสวปริวาร,	ได้แก่พระอัครสาวกท้ังหลาย.	(มีพระขีณาสพ	๑๐๐,๐๐๐	
รูปเป็นบริวาร,	มีบริวารเป็นพระขีณาสพ	๑๐๐,๐๐๐	รูป)
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สมณสตสหสฺสำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมณานํ		สตสหสฺสํ		สมณสตสหสฺสํ.	(สมณ	+	สตสหสฺส)
	 สตสหสฺสํ	อ.แสน		สมณานํ	แห่งสมณะ	ท.		สมณสตสหสฺสํ	ช่ือว่าสมณสตสหสฺส.	(สมณะ	๑๐๐,๐๐๐	รูป) 

พุทฺธสกฺกาโร

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺธสฺส		สกฺกาโร		พุทฺธสกฺกาโร.	(พุทฺธ	+	สกฺการ)
	 สกฺกาโร	 อ.สักการะ	 	 พุทฺธสฺส	 แก่พระพุทธเจ้า	 	 พุทฺธสกฺกาโร	 ช่ือว่าพุทฺธสกฺการ.	 (สักการะ 
แก่พระพุทธเจ้า)

วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 วณฺโณ	จ		คนฺโธ		จ		วณฺณคนฺธา.	(วณฺณ	+	คนฺธ)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 วณฺโณ		จ	อ.สีด้วย		คนฺโธ		จ	อ.กลิ่นด้วย		วณฺณคนฺธา	ช่ือว่าวณฺณคนฺธ.	(สีและกลิ่น)
	 ๒.	 วณฺณคนฺเธหิ		สมฺปนฺนานิ		วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ.	(วณฺณคนฺธ	+	สมฺปนฺน)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (ปุปฺผานิ)	อ.ดอกไม้	ท.		สมฺปนฺนานิ	อันถึงพร้อมแล้ว		วณฺณคนฺเธหิ	ด้วยสีและกลิ่น	ท.		วณฺณ-
คนฺธสมฺปนฺนานิ	ช่ือว่าวณฺณคนฺธสมฺปนฺน,	ได้แก่ดอกไม้ทั้งหลาย.	(อันถึงพร้อมด้วยสีและกลิ่น)

กถนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กถน�ฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		กถนกาโล.	(กถน	+	กาล)
	 กถนํ		จ	อ.เป็นที่กล่าวด้วย		ตํ	อ.เป็นที่กล่าวน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		กถนกาโล	 
ช่ือว่ากถนกาล.	(กาลเป็นที่กล่าว)

อทิฺธิมา

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 อิทฺธิ		อสฺส		อตฺถีติ		อิทฺธิมา,		ปุคฺคโล.	(อิทฺธิ	+	มนฺตุปัจจัย)
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	 อิทฺธิ	อ.ฤทธิ์		อสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อิทฺธิมา	ช่ือว่าอิทฺธิมนฺตุ,	 
ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีฤทธิ์)

อทิธิวิสโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อิทฺธิยา		วิสโย		อิทฺธิวิสโย.	(อิทฺธิ	+	วิสย)
	 วิสโย	อ.วิสัย		อิทฺธิยา	แห่งฤทธิ์		อิทฺธิวิสโย	ช่ือว่าอิทฺธิวิสย.	(วิสัยแห่งฤทธิ์)

อจินฺเตยฺโย

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		จินฺเตยฺโย		อจินฺเตยฺโย,		อิทฺธิวิสโย.	(น	+	จินฺเตยฺย)
	 (อิทฺธิวิสโย)	อ.วิสัยแห่งฤทธิ์		(ปุคฺคเลน)		จินฺเตยฺโย	อันบุคคล	พึงคิด		น	หามิได้		อจินฺเตยฺโย	ช่ือว่า
อจินฺเตยฺย,	ได้แก่วิสัยแห่งฤทธิ์.	(อันบุคคลไม่พึงคิด)

มุหุตฺตมตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มุหุตฺตํ		มตฺตา		ยสฺสาติ		มุหุตฺตมตฺโต,		กาโล.	(มุหุตฺต	+	มตฺตา)
	 มุหุตฺตํ	อ.ครู่เดียว		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(กาลสฺส)	แห่งกาลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		 
(โส		กาโล)	อ.กาลน้ัน		มุหุตฺตมตฺโต	ช่ือว่ามุหุตฺตมตฺต,	ได้แก่กาลเวลา.	(มีครู่เดียวเป็นประมาณ,	สักว่าครู่เดียว)

โยชนปฺปมาณำ 

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โยชนํ		ปมาณํ		ยสฺสาติ		โยชนปฺปมาณํ,		ปุปฺผาสนํ.	(โยชน	+	ปมาณ)
	 โยชนํ	อ.โยชน์		ปมาณํ	 เป็นประมาณ		ยสฺส		 (ปุปฺผาสนสฺส)	แห่งอาสนะอันเป็นวิการแห่งดอกไม้ใด		
(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตํ		ปุปฺผาสนํ)	อ.อาสนะอันเป็นวิการแห่งดอกไม้น้ัน		โยชนปฺปมาณํ	ช่ือว่า 
โยชนปฺปมาณ,	ได้แก่อาสนะดอกไม้.	(มีหน่ึงโยชน์เป็นประมาณ,	มีประมาณหน่ึงโยชน์)		
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ปุปฺผาสนำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุปฺผานํ		วิกาโร		อาสนํ		ปุปฺผาสนํ.	(ปุปฺผ	+	อาสน)
	 อาสนํ	อ.อาสนะ		วิกาโร	อันเป็นวิการ		ปุปฺผานํ	แห่งดอกไม้	ท.		ปุปฺผาสนํ	ช่ือว่าปุปฺผาสน.	(อาสนะ
อันเป็นวิการแห่งดอกไม้,	อาสนะดอกไม้)

ตคิาวุตำ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตโย		คาวุตา		ยสฺสาติ		ติคาวุตํ,		อาสนํ.	(ติ	+	คาวุต)
	 คาวุตา	อ.คาวุต	ท.		ตโย	สาม		ยสฺส		(อาสนสฺส)	แห่งอาสนะใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
(ตํ		อาสนํ)	อ.อาสนะน้ัน		ติคาวุตํ	ช่ือว่าติคาวุต,	ได้แก่อาสนะ.	(มี	๓	คาวุต)	(๑	คาวุต	=	๑๐๐	เส้น)

อฑฺฒโยชนิกาทิเภทำ

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์
ดังน้ี
	 ๑.	 โยชนสฺส		อฑฺฒํ		อฑฺฒโยชนํ.	(อฑฺฒ	+	โยชน)	อมาทิปรตัปปุริสสมาส
	 	 อฑฺฒํ	อ.ก่ึง		โยชนสฺส	แห่งโยชน์		อฑฺฒโยชนํ	ช่ือว่าอฑฺฒโยชน.	(คร่ึงโยชน์)
	 ๒.	 อฑฺฒโยชเนน		นิยุตฺตํ		อฑฺฒโยชนิกํ,	อาสนํ.	(อฑฺฒโยชน	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (อาสนํ)	อ.อาสนะ		นิยุตฺตํ	อันประกอบแล้ว		อฑฺฒโยชเนน	ด้วยก่ึงแห่งโยชน์		อฑฺฒโยชนิกํ	ช่ือว่า 
อฑฺฒโยชนิก,	ได้แก่อาสนะ.	(ที่ประกอบด้วยคร่ึงโยชน์)
	 ๓.	 อฑฺฒโยชนิกํ		อาทิ		เยสนฺติ		อฑฺฒโยชนิกาทีนิ,		อาสนานิ.	(อฑฺฒโยชนิก	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปท-
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 อฑฺฒโยชนิกํ		(อาสนํ)	อ.อาสนะ	อันประกอบแล้วด้วยก่ึงแห่งโยชน์		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(อาสนานํ)	 
แห่งอาสนะ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตานิ		อาสนานิ)	อ.อาสนะ	ท.	เหล่าน้ัน		อฑฺฒ- 
โยชนิกาทีนิ	ช่ือว่าอฑฺฒโยชนิกาทิ,	ได้แก่อาสนะทั้งหลาย.	(มีอาสนะอันประกอบด้วยคร่ึงโยชน์เป็นต้น)
	 ๔.	 อฑฺฒโยชนิกาทีหิ		 เภโท		ยสฺสาติ		อฑฺฒโยชนิกาทิเภทํ,		อาสนํ.	 (อฑฺฒโยชนิกาทิ	+	เภท)	 
ทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 เภโท	อ.อันต่าง		อฑฺฒโยชนิกาทีหิ		(อาสเนหิ)	ด้วยอาสนะ	ท.	มีอาสนะอันประกอบแล้วด้วยก่ึง
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แห่งโยชน์เป็นต้น		ยสฺส		(อาสนสฺส)	แห่งอาสนะใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตํ		อาสนํ)	อ.อาสนะ
น้ัน		อฑฺฒโยชนิกาทิเภทํ	 ช่ือว่าอฑฺฒโยชนิกาทิเภท,	ได้แก่อาสนะ.	(มีอันต่างด้วยอาสนะมีอาสนะที่ประกอบด้วย
คร่ึงโยชน์เป็นต้น)

สงฺฆนวโก

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สงฺเฆ		นวโก		สงฺฆนวโก,		ภิกฺขุ.	(สงฺฆ	+	นวก)
	 (ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุ		นวโก	ผู้ใหม่		สงฺเฆ	ในสงฆ์		สงฺฆนวโก	ช่ือว่าสงฺฆนวก,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้ใหม่ในสงฆ์)

อุสภมตฺตำ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุสโภ		มตฺตา		ยสฺสาติ		อุสภมตฺตํ,		อาสนํ.	(อุสภ	+	มตฺตา)
	 อุสโภ	อ.อุสภะ		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(อาสนสฺส)	แห่งอาสนะใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน	 	 (ตํ	 	 อาสนํ)	 อ.อาสนะน้ัน	 	 อุสภมตฺตํ	 ช่ือว่าอุสภมตฺต,	 ได้แก่อาสนะ.	 (มีหนึ่งอุสภะเป็นประมาณ)	 
(๑	อุสภะ	=	๑	เส้น	๕	วา)

ทฆีรตฺตำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทีฆา		จ		สา		รตฺติ		จาติ		ทีฆรตฺตํ.	(ทีฆา	+	รตฺติ)
	 ทีฆา		จ	อ.อันยาวนานด้วย		สา	อ.อันยาวนานน้ัน		รตฺติ		จ	เป็นราตรีด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ทีฆรตฺตํ	 
ช่ือว่าทีฆรตฺต.	(ราตรีอันยาวนาน,	กาลนาน)

นานาปุปฺผำ

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นานปฺปการํ		ปุปฺผํ		นานาปุปฺผํ.	(นานา	+	ปุปฺผ)
	 ปุปฺผํ	อ.ดอกไม้		นานปฺปการํ	อันมีประการต่างๆ		นานาปุปฺผํ	ช่ือว่านานาปุปฺผ.	(ดอกไม้ต่างๆ)
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สตฺตรตฺตินฺทิวา

	 เป็นสมาหารทิคุสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี		
	 ๑.	 รตฺติ		จ		ทิวา		จ		รตฺตินฺทิวา.	(รตฺติ	+	ทิวา)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 รตฺติ		จ	อ.คืนด้วย		ทิวา		จ	อ.วันด้วย		รตฺตินฺทิวา	ช่ือว่ารตฺตินฺทิวา.	(คืนและวัน)
	 ๒.	 สตฺต		รตฺตินฺทิวา		สตฺตรตฺตินฺทิวํ.	(สตฺต	+	รตฺตินฺทิวา)	สมาหารทิคุสมาส	
	 	 รตฺตินฺทิวา	อ.คืนและวัน	ท.		สตฺต	 เจ็ด		สตฺตรตฺตินฺทิวา	 ช่ือว่าสตฺตรตฺตินฺทิว.	 (เจ็ดคืนเจ็ดวัน,	 
เจ็ดวันเจ็ดคืน)	

สเทวโก

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สห		เทเวหิ		โย		วตฺตตีติ		สเทวโก,		มนุสฺสโลโก.	(สห	+	เทว)
	 โย		(มนุสฺสโลโก)	อ.มนุษยโลกใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		เทเวหิ	ด้วยเทวโลก	ท.		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(โส		มนุสฺสโลโก)	อ.มนุษยโลกน้ัน		สเทวโก	ช่ือว่าสเทวก,	ได้แก่มนุษยโลก.	(อันเป็นไปกับด้วยเทวโลก,	
พร้อมกับเทวโลก)

เสสภิกฺขู

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เสสา		จ		เต		ภิกฺขู		จาติ		เสสภิกฺขู.	(เสส	+	ภิกฺขุ)
	 เสสา		จ	อ.ผู้เหลือ	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้เหลือ	ท.	เหล่าน้ัน		ภิกฺขู		จ	เป็นภิกษุด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		 
เสสภิกฺขู	ช่ือว่าเสสภิกฺขุ.	(ภิกษุผู้เหลือ)

ปตฺตาสนำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปตฺต�ฺจ		ตํ		อาสน�ฺจาติ		ปตฺตาสนํ.	(ปตฺต	+	อาสน)
	 ปตฺตํ		จ	อ.อันถึงแล้วด้วย		ตํ	อ.อันถึงแล้วน้ัน		อาสนํ		จ	เป็นอาสนะด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปตฺตาสนํ	 
ช่ือว่าปตฺตาสน.	(อาสนะที่ถึงแล้ว)
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ปุปฺผจฺฉตฺตำ

	 ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุปฺผานํ		วิกาโร		ฉตฺตํ		ปุปฺผจฺฉตฺตํ.	(ปุปฺผ	+	ฉตฺต)
	 ฉตฺตํ	อ.ฉัตร		วิกาโร	อันเป็นวิการ		ปุปฺผานํ	แห่งดอกไม้	ท.		ปุปฺผจฺฉตฺตํ	 ช่ือว่าปุปฺผจฺฉตฺต.	(ฉัตร
ดอกไม้)

มหปฺผโล

	 ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตํ		ผลํ		ยสฺสาติ		มหปฺผโล,		สกฺกาโร.	(มหนฺต	+	ผล)
	 ผลํ	อ.ผล		มหนฺตํ	อันใหญ่		ยสฺส		(สกฺการสฺส)	แห่งสักการะใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
(โส		สกฺกาโร)	อ.สักการะน้ัน		มหปฺผโล	ช่ือว่ามหปฺผล,	ได้แก่สักการะ.	(มีผลใหญ่,	มีผลมาก)

สมาปนฺนภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมาปนฺนสฺส		ภาโว		สมาปนฺนภาโว.	(สมาปนฺน	+	ภาว)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		สมาปนฺนสฺส		(สตฺถุ)	แห่งพระศาสดา	ผู้เข้าแล้ว		สมาปนฺนภาโว	ช่ือว่าสมาปนฺนภาว.	 
(ความที่พระศาสดาเป็นผู้เข้าแล้ว)

ภิกฺขาจารกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีจตุตถีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ภิกฺขาย		จาโร		ภิกฺขาจาโร.	(ภิกฺขา	+	จาร)	จตุตถีตัปปุริสสมาส
	 	 จาโร	อ.เป็นที่เที่ยวไป		ภิกฺขาย	เพื่อภิกษา		ภิกฺขาจาโร	ช่ือว่าภิกฺขาจาร.	(เป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษา)
	 ๒.	 ภิกฺขาจาโร		จ		โส		กาโล		จาติ		ภิกฺขาจารกาโล.	(ภิกฺขาจาร	+	กาล)	วิเสสนบุพพบทกัมม-
ธารยสมาส
	 	 ภิกฺขาจาโร		จ	อ.เป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษาด้วย		โส	อ.เป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษาน้ัน		กาโล		จ	เป็น
กาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ภิกฺขาจารกาโล	ช่ือว่าภิกฺขาจารกาล.	(กาลเป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษา,	เวลาเที่ยว
บิณฑบาต)
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วนมูลผลาผลำ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มูล�ฺจ		ผล�ฺจ		อผล�ฺจ		มูลผลาผลํ.	(มูล	+	ผล	+	อผล)	สมาหารทวันทสมาส
	 	 มูลํ		จ	อ.เหง้าไม้ด้วย		ผลํ		จ	อ.ผลน้อยด้วย		อผลํ	จ	อ.ผลใหญ่ด้วย		มูลผลาผลํ	ช่ือว่า 
มูลผลาผล.	(เหง้าไม้	ผลน้อย	และผลใหญ่)
	 ๒.	 วเน		มูลผลาผลํ		วนมูลผลาผลํ.	(วน	+	มูลผลาผล)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 มูลผลาผลํ	 อ.เหง้าไม้	ผลน้อย	และผลใหญ่	 	 วเน	 ในป่า	 	 วนมูลผลาผลํ	 ช่ือว่าวนมูลผลาผล.	
(เหง้าไม้	ผลน้อย	และผลใหญ่ในป่า)		

เสสกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เสโส		จ		โส		กาโล		จาติ		เสสกาโล.	(เสส	+	กาล)
	 เสโส		จ	อ.อันเหลือด้วย		โส	อ.อันเหลือน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		เสสกาโล	
ช่ือว่าเสสกาล.	(กาลอันเหลือ,	กาลเวลาที่เหลือ)

ปีติสุขำ

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปีติยา		อุปฺปนฺนํ		สุขํ		ปีติสุขํ.	(ปีติ	+	สุข)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	อุปฺปนฺนศัพท์
	 สุขํ	อ.ความสุข		อุปฺปนฺนํ	อันเกิดข้ึนแล้ว		ปีติยา	จากปีติ		ปีติสุขํ	ช่ือว่าปีติสุข.	(ความสุขที่เกิดจากปีติ)

ทกฺขิณปสฺโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทกฺขิโณ		จ		โส		ปสฺโส		จาติ		ทกฺขิณปสฺโส.	(ทกฺขิณ	+	ปสฺส)
	 ทกฺขิโณ	 	 จ	 อ.เบื้องขวาด้วย	 	 โส	 อ.เบื้องขวาน้ัน	 	 ปสฺโส	 	 จ	 เป็นข้างด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
ทกฺขิณปสฺโส	ช่ือว่าทกฺขิณปสฺส.	(ข้างเบื้องขวา)

นิสภตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิสโภ		จ		โส		เถโร		จาติ		นิสภตฺเถโร.	(นิสภ	+	เถร)
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	 นิสโภ		จ	อ.พระนิสภะด้วย		โส	อ.พระนิสภะน้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
นิสภตฺเถโร	ช่ือว่านิสภตฺเถร.	(พระนิสภะผู้เถระ,	พระนิสภเถระ)

สกฺการการกา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สกฺการํ		กโรนฺตีติ		สกฺการการกา,		ตาปสา.	(สกฺการสทฺทูปปท	+	กร		กรเณ	ในการกระทํา	+	ณฺวุ
ปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (เย		ตาปสา)	อ.ดาบส	ท.	เหล่าใด		กโรนฺติ	ย่อมกระทํา		สกฺการํ	ซึ่งสักการะ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
(เต		ตาปสา)	อ.ดาบส	ท.	เหล่าน้ัน		สกฺการการกา	ช่ือว่าสกฺการการก,	ได้แก่ดาบสทั้งหลาย.	(ผู้ทําสักการะ)

ปุปฺผาสนานุโมทนา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปุปฺผานํ		วิกาโร		อาสนํ		ปุปฺผาสนํ.	(ปุปฺผ	+	อาสน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อาสนํ	อ.อาสนะ		 วิกาโร	อันเป็นวิการ		ปุปฺผานํ	แห่งดอกไม้	ท.		ปุปฺผาสนํ	 ช่ือว่าปุปฺผาสน.	
(อาสนะอันเป็นวิการแห่งดอกไม้,	อาสนะดอกไม้)
	 ๒.	 ปุปฺผาสนานํ		อนุโมทนา		ปุปฺผาสนานุโมทนา.	(ปุปฺผาสน	+	อนุโมทนา)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อนุโมทนา	อ.การอนุโมทนา		ปุปฺผาสนานํ	ซึ่งอาสนะอันเป็นวิการแห่งดอกไม้		ปุปฺผาสนานุโมทนา	
ช่ือว่าปุปฺผาสนานุโมทนา.	(การอนุโมทนาอาสนะดอกไม้)

ปฏิลทฺธมหาลาโภ

	 เป็นตตยิาทวปิทตุลยาธกิรณพหุพพหิีสมาส	โดยมวิีเสสนบพุพบทกมัมธารยสมาสอยู่ภายใน	มวิีเคราะห์ดังน้ี 
	 ๑.	 มหนฺโต		จ		โส		ลาโภ		จาติ		มหาลาโภ.	(มหนฺต	+	ลาภ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 มหนฺโต		จ	อ.ใหญ่ด้วย		โส	อ.ใหญ่น้ัน		ลาโภ		จ	เป็นลาภด้วย		อิิติ	เพราะเหตุน้ัน		มหาลาโภ	 
ช่ือว่ามหาลาภ.	(ลาภใหญ่)
	 ๒.	 ปฏิลทฺโธ		มหาลาโภ		เยนาติ		ปฏิลทฺธมหาลาโภ,		มหาโยโธ.	(ปฏิลทฺธ	+	มหาลาภ)	ตติยา-
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 มหาลาโภ	อ.ลาภใหญ่		เยน		(มหาโยเธน)	อันทหารใหญ่ใด		ปฏิลทฺโธ	ได้เฉพาะแล้ว		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		(โส		มหาโยโธ)	อ.ทหารใหญ่น้ัน		ปฏิลทฺธมหาลาโภ	ช่ือว่าปฏิลทฺธมหาลาภ,	ได้แก่ทหารใหญ่.	
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(ผู้มีลาภใหญ่อันได้แล้ว)	

มหาโยโธ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺโต		จ		โส		โยโธ		จาติ		มหาโยโธ.	(มหนฺต	+	โยธ)
	 มหนฺโต		จ	อ.ผู้ใหญ่ด้วย		โส	อ.ผู้ใหญ่น้ัน		โยโธ		จ	เป็นทหารด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		มหาโยโธ	
ช่ือว่ามหาโยธ.	(ทหารผู้ใหญ่,	นักรบผู้ใหญ่)

ตฏฺุ€มานโส

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตุฏฺ€ํ		มานสํ		ยสฺส		โส		ตุฏฺ€มานโส,		เถโร.	(ตุฏฺ€	+	มานส)
	 มานสํ	อ.ใจ		ตุฏฺ€ํ	อันยินดีแล้ว		ยสฺส		(เถรสฺส)	ของพระเถระใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิิติ	เพราะเหตุน้ัน		
(โส		เถโร)	อ.พระเถระน้ัน		ตุฏฺ€มานโส	ช่ือว่าตุฏฺ€มานส,	ได้แก่พระเถระ.	(ผู้มีใจอันยินดีแล้ว)

เทสนาวสานำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เทสนาย		อวสานํ		เทสนาวสานํ.	(เทสนา	+	อวสาน)
	 อวสานํ	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ		เทสนาย	แห่งเทศนา		เทสนาวสานํ	ช่ือว่าเทสนาวสาน.	(กาลเป็นที่
สิ้นสุดลงแห่งเทศนา,	เวลาจบเทศนา)

อโนมตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อโนโม		จ		โส		เถโร		จาติ		อโนมตฺเถโร.	(อโนม	+	เถร)
	 อโนโม		จ	อ.พระอโนมะด้วย		โส	อ.พระอโนมะน้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
อโนมตฺเถโร	ช่ือว่าอโนมตฺเถร.	(พระอโนมะผู้เถระ,	พระอโนมเถระ)
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เตปิฏกำ

	 เป็นสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตีณิ		ปิฏกานิ		เตปิฏกํ.	(ติ	+	ปิฏก)
	 ปิฏกานิ	อ.ปิฎก	ท.		ตีณิ	สาม		เตปิฏกํ	ช่ือว่าเตปิฏก.	(ปิฎก	๓,	พระไตรปิฎก)

พุทฺธวจนำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺธสฺส		วจนํ		พุทฺธวจนํ.	(พุทฺธ	+	วจน)
	 วจนํ	อ.พระดํารัส		พุทฺธสฺส	ของพระพุทธเจ้า		พุทฺธวจนํ	ช่ือว่าพุทฺธวจน.	(พระดํารัสของพระพุทธเจ้า,	
พระพุทธพจน์)

อปริมาโณ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นตฺถิ		ปริมาณํ		ยสฺสาติ		อปริมาโณ,		พุทฺธวิสโย.	(น	+	ปริมาณ)
	 ปริมาณํ	อ.ประมาณ		ยสฺส		(พุทฺธวิสยสฺส)	แห่งวิสัยแห่งพระพุทธเจ้าใด		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(โส		พุทฺธวิสโย)	อ.วิสัยแห่งพระพุทธเจ้าน้ัน		อปริมาโณ	ช่ือว่าอปริมาณ,	ได้แก่พระพุทธวิสัย.	(ไม่มี
ประมาณ)

พุทฺธวิสโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺธสฺส		วิสโย		พุทฺธวิสโย.	(พุทฺธ	+	วิสย)
	 วิสโย	อ.วิสัย		พุทฺธสฺส	แห่งพระพุทธเจ้า		พุทฺธวิสโย	ช่ือว่าพุทฺธวิสย.	(วิสัยแห่งพระพุทธเจ้า,	พุทธวิสัย) 

 เทสนาปริโยสานำ

 เปน็ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เทสนาย		ปริโยสานํ	เทสนาปริโยสานํ.	(เทสนา	+	ปริโยสาน)
	 ปริโยสานํ	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ		เทสนาย	แห่งพระเทศนา		เทสนาปริโยสานํ	ช่ือว่าเทสนาปริโยสาน.	 
(กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระเทศนา,	เวลาจบพระเทศนา)
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เกสมสฺสูนิ

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เกสา		จ		มสฺสูนิ		จ		เกสมสฺสูนิ.	(เกส	+	มสฺสุ)
	 เกสา		จ	อ.ผม	ท.	ด้วย		มสฺสูนิ		จ	อ.หนวด	ท.	ด้วย		เกสมสฺสูนิ	ช่ือว่าเกสมสฺสุ.	(ผมและหนวด)

วิกฺขิตฺตจิตฺตตฺตำ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 วิกฺขิตฺตํ		จิตฺตํ		ยสฺสาติ		วิกฺขิตฺตจิตฺโต,		สรทตาปโส.	(วิกฺขิตฺต	+	จิตฺต)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 จิตฺตํ	อ.จิต		วิกฺขิตฺตํ	อันฟุ้งซ่านแล้ว		ยสฺส		(สรทตาปสสฺส)	แห่งดาบสช่ือว่าสรทะใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		สรทตาปโส)	อ.ดาบสช่ือว่าสรทะน้ัน		วิกฺขิตฺตจิตฺโต	ช่ือว่าวิกฺขิตฺตจิตฺต,	ได้แก่ 
สรทดาบส.	(ผู้มีจิตอันฟุ้งซ่านแล้ว)
	 ๒.	 วิกฺขิตฺตจิตฺตสฺส		ภาโว		วิกฺขิตฺตจิตฺตตฺตํ.	(วิกฺขิตฺตจิตฺต	+	ตฺตปัจจัย)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		วิกฺขิตฺตจิตฺตสฺส		(สรทตาปสสฺส)	แห่งดาบสช่ือว่าสรทะ	ผู้มีจิตอันฟุ้งซ่านแล้ว		
วิกฺขิตฺตจิตฺตตฺตํ	ช่ือว่าวิกฺขิตฺตจิตฺตตฺต.	(ความเป็นผู้มีจิตอันฟุ้งซ่านแล้ว)

ทุติยาสนำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทุติย�ฺจ		ตํ		อาสน�ฺจาติ		ทุติยาสนํ.	(ทุติย	+	อาสน)
	 ทุติยํ		จ	อ.ที่สองด้วย		ตํ	อ.ที่สองน้ัน		อาสนํ		จ	เป็นอาสนะด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ทุติยาสนํ	 
ช่ือว่าทุติยาสน.	(อาสนะที่	๒)

อารทฺธกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อารทฺธ�ฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		อารทฺธกาโล.	(อารทฺธ	+	กาล)
	 อารทฺธํ		จ	อ.เป็นที่ถูกปรารภแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ถูกปรารภแล้วน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		อารทฺธกาโล	ช่ือว่าอารทฺธกาล.	(กาลเป็นที่ถูกปรารภแล้ว)
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มคฺคผลปฺปฏิเวโธ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 มคฺคา		จ		ผลานิ		จ		มคฺคผลานิ.	(มคฺค	+	ผล)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 มคฺคา		จ	อ.มรรค	ท.	ด้วย		ผลานิ		จ	อ.ผล	ท.	ด้วย		มคฺคผลานิ	ช่ือว่ามคฺคผล.	(มรรคและผล) 
	 ๒.	 มคฺคผลานํ		ปฏิเวโธ		มคฺคผลปฏิเวโธ.	(มคฺคผล	+	ปฏิเวธ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ปฏิเวโธ	อ.การแทงตลอด		มคฺคผลานํ	ซึ่งมรรคและผล	ท.		มคฺคผลปฏิเวโธ	ช่ือว่ามคฺคผลปฏิเวธ.	 
(การแทงตลอดมรรคและผล,	การบรรลุมรรคผล)

อนนฺตราสนำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 นตฺถิ		อนฺตรํ		ยสฺสาติ		อนนฺตรํ,		อาสนํ.	(น	+	อนฺตร)	นนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส
	 	 อนฺตรํ	อ.ระหว่าง		ยสฺส		(อาสนสฺส)	แห่งอาสนะใด		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตํ		
(อาสนํ)	อ.อาสนะน้ัน		อนนฺตรํ	ช่ือว่าอนนฺตร,	ได้แก่อาสนะ.	(อันไม่มีระหว่าง,	ติดกัน)
	 ๒.	 อนนฺตร�ฺจ		ตํ		อาสน�ฺจาติ		อนนฺตราสนํ.	(อนนฺตร	+	อาสน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อนนฺตรํ		จ	อ.อันไม่มีระหว่างด้วย		ตํ	อ.อันไม่มีระหว่างน้ัน		อาสนํ		จ	เป็นอาสนะด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		อนนฺตราสนํ	ช่ือว่าอนนฺตราสน.	(อาสนะไม่มีระหว่าง,	อาสนะติดกัน)

ธมฺมจกฺกำ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ธมฺโม		เอว		จกฺกํ		ธมฺมจกฺกํ.	(ธมฺม	+	จกฺก)
	 ธมฺโม		เอว	อ.ธรรมน่ันเทียว		จกฺกํ	เป็นจักร		ธมฺมจกฺกํ	ช่ือว่าธมฺมจกฺก.	(จักรคือธรรม,	ธรรมจักร)

โกฏิปฺปตฺโต

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โกฏึ		ปตฺโต		โกฏิปฺปตฺโต,		ภิกฺขุ.	(โกฏิ	+	ปตฺต)
	 (ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุ		ปตฺโต	ถึงแล้ว		โกฏึ	ซึ่งที่สุด		โกฏิปฺปตฺโต	ช่ือว่าโกฏิปฺปตฺต,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้ถึงที่สุด)
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สกฺกตฺตำ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สกฺกสฺส		ภาโว		สกฺกตฺตํ.	(สกฺก	+	ตฺตปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		สกฺกสฺส	แห่งท้าวสักกะ		สกฺกตฺตํ	ช่ือว่าสกฺกตฺต.	(ความเป็นท้าวสักกะ)

พฺรหฺมตฺตำ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 พฺรหฺมสฺส		ภาโว		พฺรหฺมตฺตํ.	(พฺรหฺม	+	ตฺตปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		พฺรหฺมสฺส	แห่งพรหม		พฺรหฺมตฺตํ	ช่ือว่าพฺรหฺมตฺต.	(ความเป็นพรหม)

อนาคตำสญาณำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 อนาคเต		อํสํ		อนาคตํสํ.	(อนาคต	+	อํส)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 อํสํ	อ.อันเป็นส่วน		อนาคเต	ในอนาคต		อนาคตํสํ	ช่ือว่าอนาคตํส.	(ส่วนในอนาคต)
	 ๒.	 อนาคตํส�ฺจ		ตํ		�าณ�ฺจาติ		อนาคตํส�าณํ.	(อนาคตํส	+	�าณ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย
สม�ส
	 	 อนาคตํสํ		จ	อ.อันเป็นส่วนในอนาคตด้วย		ตํ	อ.อันเป็นส่วนในอนาคตน้ัน		�าณํ		จ	เป็นญาณ
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อนาคตํส�าณํ	ช่ือว่าอนาคตํส�าณ.	(ญาณอันเป็นส่วนในอนาคตกาล,	อนาคตังส-
ญาณ)		

สมิชฺฌนภาโว

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมิชฺฌนเมว		ภาโว		สมิชฺฌนภาโว.	(สมิชฺฌน	+	ภาว)
	 สมิชฺฌนํ		เอว	อ.อันสําเร็จน่ันเทียว		ภาโว	เป็นความเป็น		สมิชฺฌนภาโว	ช่ือว่าสมิชฺฌนภาว.	(ความ
เป็นคืออันสําเร็จ)

ธมฺมกถา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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	 ธมฺมํ		กถา		ธมฺมกถา.	(ธมฺม	+	กถา)
	 กถา	อ.วาจาเป็นเคร่ืองกล่าว		ธมฺมํ	ซึ่งธรรม		ธมฺมกถา	ช่ือว่าธมฺมกถา.	(วาจาเป็นเคร่ืองกล่าวธรรม,	
ธรรมกถา)

ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ภิกฺขูนํ		สงฺโฆ		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(ภิกฺขุ	+	สงฺฆ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขูนํ	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสงฺโฆ	ช่ือว่าภิกฺขุสงฺฆ.	(หมู่แห่งภิกษุ,	ภิกษุสงฆ์)
	 ๒.	 ภิกฺขุสงฺเฆน		ปริวุโต		ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต,		สตฺถา.	(ภิกฺขุสงฺฆ	+	ปริวุต)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (สตฺถา)	อ.พระศาสดา		ภิกฺขุสงฺเฆน	อันหมู่แห่งภิกษุ		ปริวุโต	แวดล้อมแล้ว		ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต	
ช่ือว่าภิกฺขุสงฺฆปริวุต,	ได้แก่พระศาสดา.	(อันหมู่ภิกษุแวดล้อมแล้ว,	แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์)

อนฺเตวาสิกตฺเถรา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อนฺเตวาสิกา		จ		เต		เถรา		จาติ		อนฺเตวาสิกตฺเถรา.	(อนฺเตวาสิก	+	เถร)
	 อนฺเตวาสิกา		จ	อ.ผู้เป็นอันเตวาสิก	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้เป็นอันเตวาสิก	ท.	เหล่าน้ัน		เถรา		จ	เป็นพระ
เถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อนฺเตวาสิกตฺเถรา	ช่ือว่าอนฺเตวาสิกตฺเถร.	(พระเถระผู้เป็นอันเตวาสิก)	

เอกปสฺโส

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอโก		ปสฺโส		เอกปสฺโส.	(เอก	+	ปสฺส)
	 ปสฺโส	อ.ข้าง		เอโก	หน่ึง		เอกปสฺโส	ช่ือว่าเอกปสฺส.	(ข้างหน่ึง)

นิเวสนทฺวารำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิเวสนสฺส		ทฺวารํ		นิเวสนทฺวารํ.	(นิเวสน	+	ทฺวาร)
	 ทฺวารํ	อ.ประตู		นิเวสนสฺส	แห่งที่เป็นที่อยู่		นิเวสนทฺวารํ	ช่ือว่านิเวสนทฺวาร.	(ประตูเรือน)
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นีจตรำ

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺพานิ		อิมานิ		นีจานิ,		อิทมิเมสํ		วิเสเสน		นีจนฺติ		นีจตรํ,		อาสนํ.	(นีจ	+	ตรปัจจัย)
	 อิมานิ		(อาสนานิ)	อ.อาสนะ	ท.	เหล่าน้ี		สพฺพานิ	ทั้งปวง		นีจานิ	เป็นอาสนะตํ่า,		อิทํ		(อาสนํ)		อิเมสํ		 
(อาสนานํ)	อ.-	แห่งอาสนะ	ท.	เหล่าน้ี	-อาสนะน้ี		นีจํ	เป็นอาสนะตํ่า		วิเสเสน	โดยพิเศษ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
นีจตรํ	ช่ือว่านีจตร,	ได้แก่อาสนะ.	(อันตํ่ากว่า)

อนฺเตวาสิกปริสา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อนฺเตวาสิกา		จ		เต		ปริสา		จาติ		อนฺเตวาสิกปริสา.	(อนฺเตวาสิก	+	ปริสา)
	 อนฺเตวาสิกา		จ	อ.ผู้เป็นอันเตวาสิก	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้เป็นอันเตวาสิก	ท.	เหล่าน้ัน		ปริสา		จ	เป็น
บริษัทด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อนฺเตวาสิกปริสา	ช่ือว่าอนฺเตวาสิกปริสา.	(บริษัทผู้เป็นอันเตวาสิก)

ราชมานำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ราชิโน		มานํ		ราชมานํ.	(ราช	+	มาน)
	 มานํ	อ.เคร่ืองวัด		ราชิโน	ของพระราชา		ราชมานํ	ช่ือว่าราชมาน.	(เครื่องวัดของพระราชา)

อฏฺ€กรีสมตฺตำ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อฏฺ€		กรีสานิ		อฏฺ€กรีสานิ.	(อฏฺ€	+	กรีส)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 กรีสานิ	อ.กรีส	ท.		อฏฺ€	แปด		อฏฺ€กรีสานิ	ช่ือว่าอฏฺ€กรีส.	(๘	กรีส)
	 ๒.	 อฏฺ€กรีสานิ		มตฺตา		ยสฺสาติ		อฏฺ€กรีสมตฺตํ,		€านํ.	(อฏฺ€กรีส	+	มตฺตา)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยา- 
ธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 อฏฺ€กรีสานิ	อ.กรีสแปด	ท.		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(€านสฺส)	แห่งท่ีใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน	 	 (ตํ	 	 €านํ)	 อ.ที่น้ัน	 	 อฏฺ€กรีสมตฺตํ	 ช่ือว่าอฏฺ€กรีสมตฺต,	 ได้แก่ที่.	 (มี	 ๘	 กรีสเป็นประมาณ,	 
มีประมาณ	๘	กรีส)	(๑	กรีส	=	๑๒๕	ศอก)	
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สมตลำ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมํ		ตลํ		ยสฺสาติ		สมตลํ,		€านํ.	(สม	+	ตล)
	 ตลํ	อ.พื้น		สมํ	เสมอ		ยสฺส		(€านสฺส)	แห่งที่ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตํ		€านํ)	อ.ที่
น้ัน		สมตลํ	ช่ือว่าสมตล,	ได้แก่ที่.	(มีพื้นเสมอ)	

ลาชปญฺจมานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ลาชา		ป�ฺจมา		เยสนฺติ		ลาชป�ฺจมานิ,		ปุปฺผานิ.	(ลาช	+	ป�ฺจม)
	 ลาชา	อ.ข้าวตอก	ท.		ป�ฺจมา	เป็นที่ห้า		เยสํ		(ปุปฺผานํ)	แห่งดอกไม้	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		(ตานิ		ปุปฺผานิ)	อ.ดอกไม้	ท.	เหล่าน้ัน		ลาชป�ฺจมานิ	ช่ือว่าลาชป�ฺจม,	ได้แก่ดอกไม้ทั้งหลาย.	
(มีข้าวตอกเป็นที่	๕)	

นีลุปฺปลจฺฉทนำ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์
ดังน้ี
	 ๑.	 นีล�ฺจ		ตํ		อุปฺปล�ฺจาติ		นีลุปฺปลํ.	(นีล	+	อุปฺปล)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 นีลํ		จ	อ.เขียวด้วย		ตํ	อ.เขียวน้ัน		อุปฺปลํ		จ	เป็นดอกอุบลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		นีลุปฺปลํ	
ช่ือว่านีลุปฺปล.	(ดอกอุบลเขียว)
	 ๒.	 นีลุปฺปลํ		ฉทนํ		ยสฺสาติ		นีลุปฺปลจฺฉทโน,		มณฺฑโป.	(นีลุปฺปล	+	ฉทน)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 นีลุปฺปลํ	อ.ดอกอุบลเขียว		ฉทนํ	เป็นเคร่ืองมุง		ยสฺส		(มณฺฑปสฺส)	แห่งปะรําใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		มณฺฑโป)	อ.ปะรําน้ัน		นีลุปฺปลจฺฉทโน	ช่ือว่านีลุปฺปลจฺฉทน,	ได้แก่ปะรํา.	(มีดอกอุบล
เขียวเป็นเคร่ืองมุง)

พุทฺธาสนำ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺธสฺส		อาสนํ		พุทฺธาสนํ.	(พุทฺธ	+	อาสน)
	 อาสนํ	อ.อาสนะ		พุทฺธสฺส	เพื่อพระพุทธเจ้า		พุทฺธาสนํ	ช่ือว่าพุทฺธาสน.	(อาสนะเพื่อพระพุทธเจ้า)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑666 [๑.ยมก

สกฺการสมฺมาโน

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สกฺกาโร		จ		สมฺมาโน		จ		สกฺการสมฺมาโน.	(สกฺการ	+	สมฺมาน)
	 สกฺกาโร		จ	อ.สักการะด้วย		สมฺมาโน		จ	อ.สัมมานะด้วย		สกฺการสมฺมาโน	 ช่ือว่าสกฺการสมฺมาน.	 
(สักการะและสัมมานะ)

นิมนฺตนตฺโถ (นิมนฺตนตฺถาย)

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิมนฺตนสฺส		อตฺโถ		นิมนฺตนตฺโถ.	(นิมนฺตน	+	อตฺโถ)
	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		นิมนฺตนสฺส	แก่การนิมนต์		นิมนฺตนตฺโถ	ช่ือว่านิมนฺตนตฺถ.	(ประโยชน์แก่การนิมนต์)

ทกฺขิโณทกำ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทกฺขิณสฺส		อุทกํ		ทกฺขิโณทกํ.	(ทกฺขิณ	+	อุทก)
	 อุทกํ	อ.น้ํา		ทกฺขิณสฺส	เพื่อทักษิณา		ทกฺขิโณทกํ	ช่ือว่าทกฺขิโณทก.	(น้ําเพื่อทักษิณา)

ปณีตโภชนำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปณีต�ฺจ		ตํ		โภชน�ฺจาติ		ปณีตโภชนํ.	(ปณีต	+	โภชน)
	 ปณีตํ		จ	อ.อันประณีตด้วย		ตํ	อ.อันประณีตน้ัน		โภชนํ		จ	 เป็นโภชนะด้วย		อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
ปณีตโภชนํ	ช่ือว่าปณีตโภชน.	(โภชนะอันประณีต)

มหารหานิ  

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตสฺส		อคฺฆสฺส		อรหานิ		มหารหานิ,		วตฺถานิ.	(มหนฺต	+	อรห)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	อคฺฆศัพท์
	 (วตฺถานิ)	อ.ผ้า	ท.		อรหานิ	อันควร		มหนฺตสฺส		อคฺฆสฺส	แก่ค่ามาก		มหารหานิ	ช่ือว่ามหารห,	ได้แก่
ผ้าทั้งหลาย.	(อันควรแก่ค่ามาก)	
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อปฺปมตฺตกฏฺ€านตฺโถ (อปฺปมตฺตกฏฺ€านตฺถาย)

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
อยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อปฺปา		มตฺตา		ยสฺสาติ		อปฺปมตฺตกํ,		€านํ.	(อปฺปา	+	มตฺตา)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ
สม�ส
	 	 มตฺตา	อ.ประมาณ		อปฺปา	อันน้อย		ยสฺส		(€านสฺส)	แห่งตําแหน่งใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุน้้ัน		(ตํ		€านํ)	อ.ตําแหน่งน้ัน		อปฺปมตฺตกํ	ช่ือว่าอปฺปมตฺตก,	ได้แก่ตําแหน่ง.	(อันมีประมาณน้อย)
	 ๒.	 อปฺปมตฺตก�ฺจ		ตํ		€าน�ฺจาติ		อปฺปมตฺตกฏฺ€านํ.	(อปฺปมตฺตก	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
	 	 อปฺปมตฺตกํ		จ	อ.อันมีประมาณน้อยด้วย		ตํ	อ.อันมีประมาณน้อยน้ัน		€านํ		จ	เป็นตําแหน่งด้วย		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อปฺปมตฺตกฏฺ€านํ	ช่ือว่าอปฺปมตฺตกฏฺ€าน.	(ตําแหน่งอันมีประมาณน้อย)
	 ๓.	 อปฺปมตฺตกฏฺ€านสฺส		อตฺโถ		อปฺปมตฺตกฏฺ€านตฺโถ.	(อปฺปมตฺตกฏฺ€าน	+	อตฺถ)	จตุตถีตัปปุริส-
สม�ส
	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์	 	อปฺปมตฺตกฏฺ€านสฺส	แก่ตําแหน่งอันมีประมาณน้อย		อปฺปมตฺตกฏฺ€านตฺโถ	 
ช่ือว่าอปฺปมตฺตกฏฺ€านตฺถ.	(ประโยชน์แก่ตําแหน่งอันมีประมาณน้อย)			
  

ภตฺตานุโมทนา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภตฺตสฺส		อนุโมทนา		ภตฺตานุโมทนา.	(ภตฺต	+	อนุโมทนา)
	 อนุโมทนา	อ.การอนุโมทนา		ภตฺตสฺส	ซึ่งภัตร		ภตฺตานุโมทนา	ช่ือว่าภตฺตานุโมทนา.	(การอนุโมทนาภัตร) 

สปริวาโร

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สห		ปริวาเรหิ		โย		วตฺตตีติ		สปริวาโร,		สตฺถา.
	 โย		(สตฺถา)	อ.พระศาสดาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		ปริวาเรหิ	ด้วยบริวาร	ท.		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		(โส		สตฺถา)	อ.พระศาสดาน้ัน		สปริวาโร	ช่ือว่าสปริวาร,	ได้แก่พระศาสดา.	(ผู้ทรงเป็นไปกับด้วยบริวาร,	
พร้อมกับบริวาร)
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ปตฺถิตปตฺถนา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปตฺถิตา		จ		สา		ปตฺถนา		จาติ		ปตฺถิตปตฺถนา.	(ปตฺถิต	+	ปตฺถนา)
	 ปตฺถิตา		จ	อ.อันถูกปรารถนาแล้วด้วย		สา	อ.อันถูกปรารถนาแล้วน้ัน		ปตฺถนา		จ	เป็นความปรารถนา
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปตฺถิตปตฺถนา	ช่ือว่าปตฺถิตปตฺถนา.	(ความปรารถนาที่ปรารถนาไว้แล้ว)

ยถาปตฺถิตำ

	 เป็นนิบาตบุพพกะอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ยํ		ยํ		ปตฺถิตํ		ยถาปตฺถิตํ.	(ยถา	+	ปตฺถิต)
	 ปตฺถิตํ	อ.ความปรารถนา		ยํ		ยํ	ใดๆ		ยถาปตฺถิตํ	ช่ือว่ายถาปตฺถิต.	(ตามความปรารถนา)

โสตาปตฺติผลปฏิเวโธ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โสตาปตฺติผลสฺส		ปฏิเวโธ		โสตาปตฺติผลปฏิเวโธ.	(โสตาปตฺติผล	+	ปฏิเวธ)
	 ปฏิเวโธ	อ.การแทงตลอด		โสตาปตฺติผลสฺส	ซึ่งโสดาปัตติผล		โสตาปตฺติผลปฏิเวโธ	ช่ือว่าโสตาปตฺติผล- 
ปฏิเวธ.	(การแทงตลอดโสดาปัตติผล,	การบรรลุโสดาปัตติผล)

ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปจฺจุปฺปนฺน�ฺจ		ตํ		วตฺถุ		จาติ		ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ.	(ปจฺจุปฺปนฺน	+	วตฺถุ)
	 ปจฺจุปฺปนฺนํ		จ	อ.อันเกิดข้ึนเฉพาะแล้วด้วย		ตํ	อ.อันเกิดข้ึนเฉพาะแล้วน้ัน		วตฺถุ		จ	เป็นเร่ืองด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ	ช่ือว่าปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุ.	(เร่ืองที่เกิดข้ึนเฉพาะแล้ว,	เร่ืองปัจจุบัน)

อาเนตุกามา

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาเนตุํ		กาเมนฺตีติ		อาเนตุกามา,		มยํ.	(อาเนตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)	
กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
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	 (เย		มยํ)	อ.ข้าพระองค์	ท.	เหล่าใด		กาเมนฺติ	ย่อมใคร่		อาเนตุํ	เพื่ออันนํามา		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
(เต		มยํ)	อ.ข้าพระองค์	ท.	เหล่าน้ัน		อาเนตุกามา	ช่ือว่าอาเนตุกาม,	ได้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย.	(ผู้ใคร่เพื่อจะ
นํามา)

นิสฺสารภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีดังน้ี
	 ๑.	 นิคฺคโต		สาโร		เอตายาติ		นิสฺสารา,		ลทฺธิ.	(นิ	+	สาร)	ปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส 
	 	 สาโร	อ.สาระ		นิคฺคโต	ไปปราศแล้ว		เอตาย		(ลทฺธิยา)	จากลัทธิน่ัน		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เอสา		 
ลทฺธิ)	อ.ลัทธิน่ัน		นิสฺสารา	ช่ือว่านิสฺสารา,	ได้แก่ลัทธิ.	(มีสาระออกไปแล้ว,	ปราศจากสาระ,	ไม่มีสาระ)
	 ๒.	 นิสฺสาราย		ภาโว		นิสฺสารภาโว.	(นิสฺสารา	+	ภาว)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		นิสฺสาราย		(ลทฺธิยา)	แห่งลัทธิ	อันมีสาระออกไปแล้ว		นิสฺสารภาโว	ช่ือว่า
นิสฺสารภาว.	(ความที่ลัทธิไม่มีสาระ)

อนฺเตวาสีวาโส

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อนฺเตวาสินา		วาโส		อนฺเตวาสีวาโส.	(อนฺเตวาสี	+	วาส)
	 วาโส	อ.การอยู่		อนฺเตวาสินา	โดยความเป็นอันเตวาสิก		อนฺเตวาสีวาโส	ช่ือว่าอนฺเตวาสีวาส.	(การอยู่
โดยความเป็นอันเตวาสิก)

มิจฺฉาทิฏฺ€ิตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มิจฺฉา		ทิฏฺ€ิ		ยสฺสาติ		มิจฺฉาทิฏฺ€ิ,		ปุคฺคโล.	(มิจฺฉา	+	ทิฏฺ€ิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ
สม�ส
	 	 ทิฏฺ€ิ	อ.ความเห็น		มิจฺฉา	ผิด		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		มิจฺฉาทิฏฺ€ิ	ช่ือว่ามิจฺฉาทิฏฺ€ิ,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีความเห็นผิด)
	 ๒.	 มิจฺฉาทิฏฺ€ิสฺส		ภาโว		มิจฺฉาทิฏฺ€ิตา.	(มิจฺฉาทิฏฺ€ิ	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		มิจฺฉาทิฏฺ€ิสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคล	ผู้มีความเห็นผิด		มิจฺฉาทิฏฺ€ิตา	ช่ือว่า 
มิจฺฉาทิฏฺ€ิตา.	(ความเป็นผู้มีความเห็นผิด)
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อสาโร

	 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นตฺถิ		สาโร		ยสฺสาติ		อสาโร,		ธมฺโม.	(น	+	สาร)
	 สาโร	อ.สาระ		ยสฺส		(ธมฺมสฺส)	แห่งธรรมใด		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ธมฺโม)	
อ.ธรรมน้ัน		อสาโร	ช่ือว่าอสาร,	ได้แก่ธรรม.	(อันไม่มีสาระ)

ปณฺฑิตตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปณฺฑิตสฺส		ภาโว		ปณฺฑิตตา.	(ปณฺฑิต	+	ตาปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		ปณฺฑิตสฺส		(อตฺตโน)	แห่งตน	ผู้เป็นบัณฑิต		ปณฺฑิตตา	ช่ือว่าปณฺฑิตตา.	(ความ
เป็นบัณฑิต)

สารมติโน

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สาโร		อิติ		มติ		เยสนฺติ		สารมติโน,		ชนา.	(สาร	+	มติ)
	 มติ	อ.ความรู้		สาโร		อิติ	ว่าเป็นสาระ		เยสํ		(ชนานํ)	แห่งชน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		 
(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ัน		สารมติโน	ช่ือว่าสารมติ,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้มีความรู้ว่าเป็นสาระ)

อสารทสฺสิโน

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 น		สาโร		อสาโร,		ธมฺโม.	(น	+	สาร)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 สาโร		(ธมฺโม)	อ.ธรรม	อันเป็นสาระ		น	หามิได้		อสาโร	ช่ือว่าอสาร,	ได้แก่ธรรม.	(อันไม่เป็น
สาระ)	
	 ๒.	 อสารํ		ปสฺสนฺติ		สีเลนาติ		อสารทสฺสิโน,		ชนา.	(อสารสทฺทูปปท	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	
การเห็น	+	ณีปัจจัย)	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (เย		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าใด		ปสฺสนฺติ	ย่อมเห็น		อสารํ		(ธมฺมํ)	ซึ่งธรรม	อันไม่เป็นสาระ		สีเลน	 
โดยปกติ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ัน		อสารทสฺสิโน	ช่ือว่าอสารทสฺสี,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	
ผู้เห็นธรรมอันไม่เป็นสาระโดยปกติ)
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มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มิจฺฉาสงฺกปฺโป		โคจโร		เยสนฺติ		มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา,		ชนา.	(มิจฺฉาสงฺกปฺป	+	โคจร)
	 มิจฺฉาสงฺกปฺโป	อ.ความดําริผิด		โคจโร	เป็นอารมณ์		เยสํ		(ชนานํ)	แห่งชน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มี
อยู่		อิิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ัน		มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา	ช่ือว่ามิจฺฉาสงฺกปฺปโคจร,	ได้แก่
ชนทั้งหลาย.	(มีความดําริผิดเป็นอารมณ์)

สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมฺมาสงฺกปฺโป		โคจโร		เยสนฺติ		สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา,		ชนา.	(สมฺมาสงฺกปฺป	+	โคจร)
	 สมฺมาสงฺกปฺโป	อ.ความดําริชอบ		โคจโร	เป็นอารมณ์		เยสํ		(ชนานํ)	แห่งชน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	 
มีอยู่		อิิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ัน		สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา	ช่ือว่าสมฺมาสงฺกปฺปโคจร,	ได้แก่
ชนทั้งหลาย.	(มีความดําริชอบเป็นอารมณ์)	

ทสวตฺถุกา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทส		วตฺถูนิ		ยสฺสาติ		ทสวตฺถุกา,		มิจฺฉาทิฏฺ€ิ.	(ทส	+	วตฺถุ)
	 วตฺถูนิ	อ.วัตถุ	ท.		ทส	สิบ		ยสฺสา		(มิจฺฉาทิฏฺ€ิยา)	แห่งความเห็นผิดใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(สา		มิจฺฉาทิฏฺ€ิ)	อ.ความเห็นผิดน้ัน		ทสวตฺถุกา	ช่ือว่าทสวตฺถุกา,	ได้แก่ความเห็นผิด.	(มีวัตถุ	๑๐)

อุปนิสฺสยภูตา

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุปนิสฺสยา		จ		เต		ภูตา		จาติ		อุปนิสฺสยภูตา,		ธมฺมเทสนา.	(อุปนิสฺสย	+	ภูตา)
	 อุปนิสฺสยา		จ	อ.อันเป็นอุปนิสัย	ท.	ด้วย		เต	อ.อันเป็นอุปนิสัย	ท.	เหล่าน้ัน		ภูตา		จ	เป็นแล้วด้วย		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อุปนิสฺสยภูตา	ช่ือว่าอุปนิสฺสยภูตา,	ได้แก่ธรรมเทศนา.	(อันเป็นอุปนิสัยเป็นแล้ว)
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สารทิฏฺ€โิน

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สาโร		อิติ		ทิฏฺ€ิ		เยสนฺติ		สารทิฏฺ€โิน,		ชนา.	(สาร	+	ทิฏฺ€ิ)
	 ทิฏฺ€ิ	อ.ความเห็น		สาโร		อิติ	ว่าเป็นสาระ		เยสํ		(ชนานํ)	แห่งชน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ัน		สารทิฏฺ€โิน	ช่ือว่าสารทิฏฺ€ิ,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้มีความเห็นว่า
เป็นสาระ)	

มิจฺฉาทิฏฺ€ิคหณำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มิจฺฉาทิฏฺ€ิยา		คหณํ		มิจฺฉาทิฏฺ€ิคหณํ.	(มิจฺฉาทิฏฺ€ิ	+	คหณ)
	 คหณํ	อ.การถือเอา		มิจฺฉาทิฏฺ€ิยา	ซึ่งความเห็นผิด		มิจฺฉาทิฏฺ€ิคหณํ	ช่ือว่ามิจฺฉาทิฏฺ€ิคหณ.	(การถือ
เอาความเห็นผิด,	ยึดถือมิจฉาทิฏฐิ)

กามวิตกฺกาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กามวิตกฺโก		อาทิ		เยสนฺติ		กามวิตกฺกาทโย,		วิตกฺกา.	(กามวิตกฺก	+	อาทิ)
	 กามวิตกฺโก	อ.กามวิตก		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วิตกฺกานํ)	แห่งวิตก	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		(เต		วิตกฺกา)	อ.วิตก	ท.	เหล่าน้ัน		กามวิตกฺกาทโย	ชื่อว่ากามวิตกฺกาทิ,	ได้แก่วิตกทั้งหลาย.	
(มีกามวิตกเป็นต้น)

สีลสาโร

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สีลเมว		สาโร		สีลสาโร.	(สีล	+	สาร)
	 สีลํ		เอว	อ.ศีลน่ันเทียว		สาโร	เป็นสาระ		สีลสาโร	ช่ือว่าสีลสาร.	(สาระคือศีล)

สมาธิสาโร

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมาธิ		เอว		สาโร		สมาธิสาโร.	(สมาธิ	+	สาร)
	 สมาธิ		เอว	อ.สมาธิน่ันเทียว		สาโร	เป็นสาระ		สมาธิสาโร	ช่ือว่าสมาธิสาร.	(สาระคือสมาธิ)
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ปญฺญาสาโร

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ป�ฺ�า		เอว		สาโร		ป�ฺ�าสาโร.	(ป�ฺ�า	+	สาร)
	 ป�ฺ�า		เอว	อ.ปัญญาน่ันเทียว		สาโร	เป็นสาระ		ป�ฺ�าสาโร	ช่ือว่าป�ฺ�าสาร.	(สาระคือปัญญา)

วิมุตฺติสาโร

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิมุตฺติ		เอว		สาโร		วิมุตฺติสาโร.	(วิมุตฺติ	+	สาร)
	 วิมุตฺติ		เอว	อ.วิมุตติน่ันเทียว		สาโร	เป็นสาระ		วิมุตฺติสาโร	ช่ือว่าวิมุตฺติสาร.	(สาระคือวิมุตติ)

วิมุตฺติญาณทสฺสนสาโร

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิมุตฺติ�าณทสฺสนเมว		สาโร		วิมุตฺติ�าณทสฺสนสาโร.	(วิมุตฺติ�าณทสฺสน	+	สาร)
	 วิมุตฺติ�าณทสฺสนํ	 	 เอว	 อ.วิมุตติญาณทัสสนะน่ันเทียว	 	 สาโร	 เป็นสาระ	 	 วิมุตฺติ�าณทสฺสนสาโร	 
ช่ือว่าวิมุตฺติ�าณทสฺสนสาร.	(สาระคือวิมุตติญาณทัสสนะ)

ปรมตฺถสาโร

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปรโม		จ		โส		อตฺโถ		จาติ		ปรมตฺโถ.	(ปรม	+	อตฺถ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ปรโม		จ	อ.อย่างยิ่งด้วย		โส	อ.อย่างยิ่งน้ัน		อตฺโถ		จ	เป็นประโยชน์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
ปรมตฺโถ	ช่ือว่าปรมตฺถ.	(ประโยชน์อย่างยิ่ง)
	 ๒.	 ปรมตฺโถ		เอว		สาโร		ปรมตฺถสาโร.	(ปรมตฺถ	+	สาร)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ปรมตฺโถ		เอว	อ.ประโยชน์อย่างยิ่งน่ันเทียว		สาโร	เป็นสาระ		ปรมตฺถสาโร	ช่ือว่าปรมตฺถสาร.	
(สาระคือประโยชน์อย่างยิ่ง)
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สีลสาราทิสาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ
พหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สีลเมว		สาโร		สีลสาโร.	(สีล	+	สาร)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 สีลํ		เอว	อ.ศีลน่ันเทียว		สาโร	เป็นสาระ		สีลสาโร	ช่ือว่าสีลสาร.	(สาระคือศีล)
	 ๒.	 สีลสาโร		อาทิ		เยสนฺติ		สีลสาราทโย,		ธมฺมา.	(สีลสาร	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 สีลสาโร	อ.สาระคือศีล		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(ธมฺมานํ)	แห่งธรรม	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ธมฺมา)	อ.ธรรม	ท.	เหล่าน้ัน		สีลสาราทโย	ช่ือว่าสีลสาราทิ,	ได้แก่ธรรมทั้งปวง.	(มี
สาระคือศีลเป็นต้น
	 ๓.	 สีลสาราทโย		จ		เต		สาโร		จาติ		สีลสาราทิสาโร,		ธมฺโม.	(สีลสาราทิ	+	สาร)	วิเสสน- 
บุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 สีลสาราทโย		จ	อ.อันมีธรรมอันเป็นสาระคือศีลเป็นต้น	ท.	ด้วย		เต	อ.อันมีธรรมอันเป็นสาระ
คือศีลเป็นต้น	ท.	เหล่าน้ัน		สาโร		จ	เป็นสาระด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สีลสาราทิสาโร	ช่ือว่าสีลสาราทิสาร,	
ได้แก่ธรรม.	(อันเป็นสาระมีธรรมอันเป็นสาระคือศีลเป็นต้น)
 

วุตฺตปฺปกาโร

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วุตฺโต		ปกาโร		ยสฺส		โส		วุตฺตปฺปกาโร,		สาโร.	(วุตฺต	+	ปการ)
	 ปกาโร	อ.ประการ		วุตฺโต	อันถูกกล่าวแล้ว		ยสฺส		(สารสฺส)	แห่งสาระใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		(โส		สาโร)	 
อ.สาระน้ัน		วุตฺตปฺปกาโร	ช่ือว่าวุตฺตปฺปการ,	ได้แก่สาระ.	(มีประการอันถูกกล่าวแล้ว)

เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 เนกฺขมฺเม		สงฺกปฺโป		เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป.	(เนกฺขมฺม	+	สงฺกปฺป)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 สงฺกปฺโป	อ.ความดําริ		เนกฺขมฺเม	ในเนกขัมมะ		เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป	ช่ือว่าเนกฺขมฺมสงฺกปฺป.	(ความ
ดําริในเนกขัมมะ)
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	 ๒.	 เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป		อาทิ		เยสนฺติ		เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทโย,		สงฺกปฺปา.	(เนกฺขมฺมสงฺกปฺป	+	อาทิ)
ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป	อ.ความดําริในเนกขัมมะ		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(สงฺกปฺปานํ)	แห่งความดําริ	ท.	
เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		สงฺกปฺปา)	อ.ความดําริ	ท.	เหล่าน้ัน		เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทโย	
ช่ือว่า	เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทิ,	ได้แก่ความดําริทั้งหลาย.	(มีความดําริในเนกขัมมะเป็นต้น)	

โสตาปตฺติผลาทีนิ

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

สาตฺถิกา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อตฺโถ		อสฺสา		อตฺถีติ		อตฺถิกา,		วาจา.	(อตฺถ	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อสฺสา		(วาจาย)	แห่งวาจาน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		วาจา)	
อ.วาจาน้ัน		อตฺถิกา	ช่ือว่าอตฺถิกา,	ได้แก่วาจา.	(อันมีประโยชน์)
	 ๒.	 สห		อตฺถิกาย		ยา		วตฺตตีติ		สาตฺถิกา,		เทสนา.	(สห	+	อตฺถิกา)	สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส
	 	 ยา		(เทสนา)	อ.เทศนาใด	วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อตฺถิกาย		(วาจาย)	ด้วยวาจา	อันมี
ประโยชน์		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		เทสนา)	อ.เทศนาน้ัน		สาตฺถิกา	ช่ือว่าสาตฺถิกา,	ได้แก่เทศนา.	(ที่เป็นไป
กับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)





ค�ำศัพท์กริิยำน่ำรู้
ศัพท์กริยิำคุมพำกย์ (อำขยำต - กติก์) 

อกำสุ   อ + กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + อุำ ได้กระทำ�แล้ว
อคมาสิ	 อ	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อี	 ได้ไปแล้ว
อคมํสุ			 อ	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อุํ	 ได้ไปแล้ว
อชฺโฌตฺถรติ			 อธิ	+	อว	+	ถร		อจฺฉาทเน	ในการปกปิด	+	อ	+	ติ	 ย่อมท่วมทับ
อฏฺ€าสิ	 อ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อี	 ได้ยืนแล้ว
อฏฺ€ํสุ			 อ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อุํ	 ได้ยืนแล้ว
อตฺถรนฺติ			 อา	+	ถร		อตฺถรเณ	ในการปูลาด	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมปูลาด
อทฺทส			 อ	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	การเห็น	+	อ	+	อา	 ได้เห็นแล้ว
อทํสุ			 อ	+	ทา		ทาเน	ในการให้	+	อุํ	 ได้ให้แล้ว,	ได้ถวายแล้ว
อธิคจฺฉติ			 อธิ	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมบรรลุ,	ย่อมถึงทับ
อธิคจฺฉนฺติ			 อธิ	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมบรรลุ,	ย่อมถึงทับ
อธิคต			 อธิ	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 (อัน...)	บรรลุแล้ว,	ถึงทับแล้ว
อธิวาเสถ			 อธิ	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	เณ	+	ถ	 (ยัง...)	จงให้อยู่ทับ,	จงรับ
อธิวาเสสิ			 อธิ	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้อยู่ทับแล้ว,	รับนิมนต์
อนุคจฺฉนฺติ		 อนุ	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมตามไป,	ย่อมไปตาม
อนุฏฺ€ิต		 น	+	อุ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ต	 ไม่ลุกข้ึนแล้ว,	ยังไม่ตื่นนอน
อนุปฺปตฺต			 อนุ	+	ป	+	อป		ปาปเณ	ในการให้ถึง	+	ต	 ถึงแล้วโดยลําดับ
อนุพนฺเธยฺยํ			 อนุ	+	พนฺธ		พนฺธเน	ในการผูก	+	อ	+	เอยฺยํ	 พึงติดตาม
อนุสฺสรติ		 อนุ	+	สร		คติจินฺตายํ	ในการไปและคิด	+	อ	+	ติ	 ย่อมระลึกถึง
อนฺตรธายึสุ			 อนฺตร	+	ธา		อทสฺสเน	ในการไม่เห็น	+	ณย	+	อุํ	 หายไปแล้ว,	อันตรธานไปแล้ว	(จุ.)
อปโลเกตพฺพ	 อป	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,	เห็น	+	เณ	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงบอกลา	(จุ.)
อปโลเกหิ			 อป	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,	การเห็น	+	เณ	+	หิ	 จงบอกลา	(จุ.)
อเปหิ	 อป	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	หิ	 จงหลีกไป
อเปต			 อป	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 ไปปราศแล้ว
อพฺรวิ			 อ	+	พฺรู		วิยตฺติยํ	วาจายํ	ในการพูดชัด	+	อี	 ได้กล่าวแล้ว
อภวิสฺส			 อ	+	ภู		สตฺตายํ	ในความมี,	ความเป็น	+	สฺสา	 จักได้เป็นแล้ว
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อภาสิ	 อ	+	ภาส		วิยตฺติยํ		วาจายํ	ในการพูดชัด	+	อี	 ได้ภาษิตแล้ว,	ได้ตรัสแล้ว
อภิภวติ		 อภิ	+	ภู		สตฺตายํ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	ติ	 ย่อมครอบงํา
อภิรุหถ			 อภิ	+	รุห		ชนเน	ในการเกิดข้ึน	+	อ	+	ถ	 จงข้ึน
อยุตฺต			 น	+	ยุช		โยเค	ในการประกอบ	+	ต	 ไม่สมควรแล้ว
อรหติ			 อรห		โยคฺยจฺจเน	ในความสมควรและบูชา	+	อ	+	ติ	 ย่อมควร
อวจุตฺถ			 อ	+	วจ		วิยตฺติยํ		วาจายํ	ในการพูดชัด	+	ตฺถ	 ได้กล่าวแล้ว
อวสริ	 อว	+	สร		คติจินฺตายํ	ในการไปและคิด	+	อี	 เที่ยวไปแล้ว
อโวจ			 อ	+	วจ		วิยตฺติยํ		วาจายํ	ในการพูดชัด	+	อา	 ได้กล่าวแล้ว
อสกฺขิ	 อ	+	สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ	+	อุณา	+	อี	 ได้อาจแล้ว
อสฺส			 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	เอยฺย	 พึงมี,	พึงเป็น
อสํวุต			 น	+	สํ	+	วร		อาวรเณ	ในการป้องกัน	+	ต	 ไม่สํารวมแล้ว,	ไม่ป้องกันแล้ว
อหุมฺหา		 อ	+	หู		สตฺตายํ	ในความมี,	ความเป็น	+	มฺหา	 ได้เป็นแล้ว
อหุวตฺถ			 อ	+	หู		สตฺตายํ	ในความมี,	ความเป็น	+	ตฺถ	 ได้เป็นแล้ว
อโหสิ	 อ	+	หู		สตฺตายํ	ในความี,	ความเป็น	+	อี	 ได้มีแล้ว,	ได้เป็นแล้ว
อากิณฺณ			 อา	+	กิร		วิกฺเขปวิกิรเณ	ในการซัดไปและเร่ียราย	+	ต	เกลื่อนกล่นแล้ว
อาคนฺตพฺพ			 อา	+	คมุ		คติมฺหิ		ในการไป	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงมา
อาคมิสฺสนฺติ	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสนฺติ	 จักมา
อาคเมตุ	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	ตุ	 (ยัง...)	จงให้มา,	จงคอยท่า
อาคต	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 มาแล้ว
อาจิกฺขถ			 อา	+	จิกฺข		วิยตฺติยํ	วาจายํ	ในการพูดชัด	+	อ	+	ถ	 จงบอก,	ขอจงบอก
อาจิกฺขาหิ			 อา	+	จิกฺข		วิยตฺติยํ	วาจายํ	ในการบอก	+	อ	+	หิ	 จงบอก,	ขอจงบอก
อาจิกฺขิ			 อา	+	จิกฺข		วิยตฺติยํ	วาจายํ	ในการพูดชัด	+	อี	 บอกแล้ว
อาปชฺชนฺติ			 อา	+	ปท		คติมฺหิ	ในการถึง	+	ย	+	อนฺติ	 ย่อมถึง
อาปุจฺฉิ		 อา	+	ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	อี	 ถามโดยเอื้อเฟื้อแล้ว,	บอกลาแล้ว
อายาม			 อา	+	ยา		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ม	 จะมา
อารภิ			 อา	+	รภ		ราภสฺเส	ในการเร่ิม	+	อี	 เร่ิมแล้ว
อาวหติ			 อา	+	วห		ปาปเน	ในการถึง	+	อ	+	ติ	 ย่อมนํามา
อาหรนฺติ			 อา	+	หร		หรเณ	ในการนําไป	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมนํามา
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อาหร			 อา	+	หร		หรเณ	ในการนําไป	+	อ	+	หิ	 จงนํามา
อาหริสฺสติ			 อา	+	หร		หรเณ	ในการนําไป	+	สฺสติ	 จักนํามา
อาหริ			 อา	+	หร		หรเณ	ในการนําไป	+	อี	 นํามาแล้ว
อาเนหิ			 อา	+	นี		นเย	ในการนําไป	+	อ	+	หิ	 จงนํามา
อาโรเจตุ			 อา	+	รุจ		เทสเน	ในการบอก,	แสดง	+	เณ	+	ตุ	 จงบอก	(จุ.)
อาโรเจยฺยาสิ			อา	+	รุจ		เทสเน	ในการบอก,	แสดง	+เณ+เอยฺยาสิ	 พึงบอก	(จุ.)
อาโรเจสิ			 อา	+	รุจ		เทสเน	ในการบอก,	แสดง	+	เณ	+	อี	 บอกแล้ว	(จุ.)
อาโรเจสุํ	 อา	+	รุจ		เทสเน	ในการบอก,	แสดง	+	เณ	+	อุํ	 บอกแล้ว	(จุ.)
อิจฺฉถ			 อิสุ		อิจฺฉายํ	ในความปรารถนา	+	อ	+	ถ	 ย่อมปรารถนา	
อิจฺฉนฺติ	 อิสุ		อิจฺฉายํ	ในความปรารถนา	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมปรารถนา
อิจฺฉสิ			 อิสุ		อิจฺฉายํ	ในความปรารถนา	+	อ	+	สิ	 ย่อมปรารถนา
อิจฺฉิ	 อิสุ		อิจฺฉายํ	ในความปรารถนา	+	อี	 ปรารถนาแล้ว
อุกฺกณฺ€ิต		 อุ	+	กฏฺ€ิ		อชฺฌเน	ในความเกียจคร้าน	+	ต	 ระอาแล้ว,	เบื่อหน่าย,	กระสันข้ึน
อุกฺขิตฺต	 อุ	+	ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	ต	 อัน...ยกข้ึนแล้ว
อุชฺฌายิ		 อุ	+	เฌ		จินฺตายํ	ในความคิด,	เพ่ง	+	อี	 ยกโทษแล้ว,	ติเตียนแล้ว
อุทปาทิ			 อุ	+	อ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	อี	 ได้เกิดข้ึนแล้ว	(ทิ.)
อุทฺทิสิ			 อุ	+	ทิส		อติสชฺชเน	ในการสวด,	แสดง	+	อี	 สวดแล้ว,	แสดงแล้ว
อุป�าต			 อุป	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	ต	 (อัน...)	เข้าไปรู้แล้ว
อุปฏฺ€เปติ		 อุป	+	ถป		ถปเน	ในการตั้งไว้	+	เณ	+	ติ	 ย่อมตั้งไว้	(จุ.)
อุปรมาม	 อุป	+	รมุ		อุปรมเน	ในการป่นปี้	+	อ	+	ม	 ย่อมป่นปี้,	ย่อมงดเว้น	
อุปสงฺกมึสุ			 อุป	+	สํ	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	อุํ	 เข้าไปหาแล้ว,	เข้าไปเฝ้าแล้ว
อุปฺปชฺชิสฺสติ			 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	สฺสติ	 จักเกิดข้ึน,	จักอุบัติข้ึน	(ทิ.)
อุปฺปพฺพชิสฺสามิ		อุ	+	ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสามิ	 จักสึก,	จักลาสิกขา
อุปฺปาเทสิ			 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้เกิดข้ึนแล้ว
อุเปต			 อุป	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 เข้าถึงแล้ว
เอถ			 อา	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ถ	 จงมา,	ขอจงมา
เอหิ			 อา	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	หิ	 จงมา,	ขอจงมา
โอกฺกนฺต			 อว	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ต		 ก้าวลงแล้ว
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โอลมฺพึสุ			 อว	+	ลพิ		อวลมฺพเน	ในการพึ่งพา	+	อุํ	 ห้อยลงแล้ว
โอโลเกตพฺพ			 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,	เห็น	+	เณ	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงแลดู	(จุ.)
โอโลเกยฺยาถ			อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,	เห็น	+	เณ	+	เอยฺยาถ	พึงแลดู	(จุ.)
โอโลเกสิ			 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,	เห็น	+	เณ	+	อี	 แลดูแล้ว	(จุ.)
กถยิมฺหา			 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	ณย	+	มฺหา	 กล่าวแล้ว,	บอกแล้ว	(จุ.)
กถยึสุ	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	ณย	+	อุํ	 กล่าวแล้ว,	บอกแล้ว	(จุ.)
กถิต			 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	กล่าวแล้ว
กปฺเปสิ			 กปฺป		วิธิมฺหิ	ในการกระทํา	+	เณ	+	อี		 สําเร็จแล้ว	(จุ.)
กริตฺถ			 กร		กรเณ	ในการเที่ยวไป	+	ตฺถ/อา	 กระทําแล้ว
กริมฺหา			 กร		กรเณ	ในการกระทํา	+	มฺหา	 กระทําแล้ว
กาตพฺพ			 กร		กรเณ	ในการกระทํา	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงกระทํา
การยึสุ	 กร		กรเณ	ในการกระทํา	+	ณย	+	อุํ	 (ยัง...)	ให้กระทําแล้ว
กาหสิ			 กร		กรเณ	ในการกระทํา	+	สฺสสิ	 จักกระทํา
กาเรสิ	 กร		กรเณ	ในการกระทํา	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้กระทําแล้ว
กเถหิ			 กถ		กถเน	ในการบอก	+	เณ	+	หิ	 จงบอก	(จุ.)
ขมาปิต			 ขมุ		สหเน	ในความอดทน	+	ณาเป	+	ต	 (ยัง...)	ให้อดโทษแล้ว
ขมาเปถ			 ขมุ		สหเน	ในความอดทน	+	ณาเป	+	ถ	 (ยัง...)	จงให้อดโทษ
ขมาเปสุํ	 ขมุ		สหเน	ในความอดทน	+	ณาเป	+	อุํ	 (ยัง...)	ให้อดโทษแล้ว
ขาทามิ		 ขาท		ภกฺขเณ	ในการเคี้ยวกิน	+	อ	+	มิ	 ย่อมเคี้ยวกิน
ขาทิ			 ขาท		ภกฺขเณ	ในการเคี้ยวกิน	+	อี	 เคี้ยวกินแล้ว
ขาทึสุ			 ขาท		ภกฺขเณ	ในการเคี้ยวกิน	+	อุํ	 เคี้ยวกินแล้ว
ขิปติ			 ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมโยนไป,	ย่อมซัดไป
เขเปสุํ			 ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	เณ	+	อุํ	 (ยัง...)	ให้สิ้นไปแล้ว
คจฺฉถ	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ถ	 ย่อมไป,	จงไป
คณฺหถ			 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	ถ	 ย่อมถือเอา,	ขอจงถือเอา,	ขอจงรับ
คณฺหิ	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	อี	 ถือเอาแล้ว
คณฺหิตฺถ	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	ตฺถ	 ถือเอาแล้ว
คณฺหิสฺสาม			 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	สฺสาม	 จักจับ,	จักถือเอา,	จักเรียนเอา
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คนฺตพฺพ			 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงไป
คมิสฺสนฺติ	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสนฺติ	 จักไป
คหิต			 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ต	 (อัน...)	จับแล้ว
คเวสิสฺสามิ			 คเวส		คเวสเน	ในการแสวงหา	+	สฺสามิ	 จักแสวงหา
จรถ			 จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	อ	+	ถ	 จงเที่ยวไป
จินฺเตตพฺพ			 จินฺต		จินฺตายํ	ในความคิด	+	เณ	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงคิด	(จุ.)
ฉฑฺเฑนฺติ			 ฉฑฺฑ		ฉฏฺฏเน	ในการทิ้ง	+	เณ	+	อนฺติ	 ย่อมทิ้ง,	ย่อมสํารอก	(จุ.)
ฉฑฺเฑสิ			 ฉฑฺฑ		ฉฎฺฎเน	ในการทิ้ง	+	เณ	+	อี	 ทิ้งแล้ว,	สํารอกแล้ว	(จุ.)
ฉินฺทิสฺสามิ			 ฉิทิ		ทฺวิธากรเณ	ในการทําให้เป็นสองส่วน	+	สฺสามิ	 จักตัด
ชานาตุ			 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	ตุ	 จงรู้	
ชานาม			 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	ม	 ย่อมรู้
ชีวามิ			 ชีว		ปาณธารเณ	ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต	+	อ	+	มิ	 ย่อมเป็นอยู่
ฌาเปถ			 เฌ		จินฺตายํ	ในความคิด,	เพ่ง	+	ณาเป	+	ถ	 (ยัง...)	จงให้ไหม้,	จงเผา
ฌาเปสฺสามิ			 เฌ		จินฺตายํ	ในความคิด,	เพ่ง	+	ณาเป	+	สฺสามิ	 (ยัง...)	จักให้ไหม้,	จักเผา
ฌาเปสฺสาม		 เฌ		จินฺตายํ	ในความคิด,	เพ่ง	+	ณาเป	+	สฺสาม	 (ยัง...)	จักให้ไหม้,	จักเผา
ฌาเปหิ			 เฌ		จินฺตายํ	ในความคิด,	เพ่ง	+	ณาเป	+	หิ	 (ยัง...)	จงให้ไหม้,	จงเผา
�าต			 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	ต	 (อัน...)	รู้แล้ว
€ปิต	 ถป		ถปเน	ในการตั้งไว้	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ตั้งไว้แล้ว,	วางไว้แล้ว	(จุ.)
€เปสฺสติ	 ถป		ถปเน	ในการตั้งไว้	+	เณ	+	สฺสติ	 จักตั้งไว้,	จักวางไว้	(จุ.)
ตาปิต			 ตป		ทาเห	ในความเร่าร้อน	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ให้ร้อนแล้ว
ติฏฺ€	 €า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อ	+	หิ	 จงยืนอยู่,	จงหยุดอยู่
ทมฺมิ			 ทา		ทาเน	ในการให้	+	อ	+	มิ	 ย่อมให้
ทสฺสยึสุ			 ทิส		อติสชฺชเน	ในการสวด,	แสดง	+	ณย	+	อุํ	 แสดงแล้ว	(จุ.)
ทสฺสาม			 ทา		ทาเน	ในการให้	+	สฺสาม	 จักให้
ทสฺเสถ			 ทิส		อุจฺจารเณ	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	ถ	 จงแสดง	(จุ.)
ทสฺเสสุํ			 ทิส		อติสชฺชเน	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	อุํ	 แสดงแล้ว	(จุ.)
ทสฺเสสฺสามิ			 ทิสี		อติสชฺชเน	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	สฺสามิ	 จักแสดง	(จุ.)
ทาตพฺพ			 ทา		ทาเน	ในการให้	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงให้



682 ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑ [๑.ยมก

ทาเปสิ	 ทา		ทาเน	ในการให้	+	ณาเป	+	อี	 (ยัง...)	ให้ให้แล้ว
ทินฺน			 ทา		ทาเน	ในการให้	+	ต	 (อัน...)	ให้แล้ว
ทีเปตพฺพ			 ทีป		ปกาสเน	ในการประกาศ,	แสดง	+	เณ	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงแสดง	(จุ.)
ทุสฺสิสฺสามิ			 ทุส		อปฺปีติมฺหิ	ในความไม่ยินดี	+	ย	+	สฺสามิ	 จักประทุษร้าย	(ทิ.)
เทติ			 ทา		ทาเน	ในการให้	+	อ	+	ติ	 ย่อมให้
เทมิ	 ทา		ทาเน	ในการให้	+	อ	+	มิ	 ย่อมให้
เทเสสิ	 ทิสี		อุจฺจารเณ	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	อี	 แสดงแล้ว	(จุ.)
ธาเรติ			 ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	เณ	+	ติ	 ย่อมทรงไว้	(จุ.)
นปฺปสหติ	 น	+	ป	+	สห		ขนฺตฺยภิภเว	ในความอดทนและครอบงํา	+	อ	+	ติ	 ย่อมไม่รังควาน
นสฺสาม	 นส		วินาเส	ในความพินาศ	+	ย	+	ม	 ย่อมพินาศ,	ย่อมย่อยยับ	(ทิ.)
นหายติ			 นหา		โสเจยฺเย	ในการทําให้หมดจด	+	ย	+	ติ	 ย่อมอาบ	(ทิ.)
นาสยิ			 นส		อทสฺสเน	ในการไม่เห็น	+	ณย	+	อี	 (ยัง...)	ให้ฉิบหายแล้ว
นาสิต			 นส		วินาเส	ในความพินาศ	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ให้ฉิบหายแล้ว
นิกฺขนฺต			 นิ	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ต				 ออกไปแล้ว
นิกฺขมิ			 นิ	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	อี			 ออกไปแล้ว
นิฏฺ€าสิ			 นิ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อี	 สําเร็จแล้ว
นิฏฺ€าเปสิ			 นิ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+ณาเป+อี	 (ยัง...)	ให้จบแล้ว,	ให้สําเร็จแล้ว
นิทฺทายิตพฺพ			 นิทิ		กุจฺฉายํ	ในการติเตียน	+	อาย	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงประพฤติหลับ
นิปนฺน			 นิ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการนอน	+	ต	 นอนแล้ว
นิพฺพตฺตึสุ			 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+	อุํ	 บังเกิดแล้ว
นิพฺพตฺเตสุํ			 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+	เณ	+	อุํ	 (ยัง...)	ให้บังเกิดแล้ว
นิพฺพุต			 นิ	+	วา		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต				 ดับแล้ว
นิมนฺตยึสุ			 นิ	+	มนฺต		คุตฺตภาสเน	ในการกล่าวคุ้มครอง	+ณย+อุํ	นิมนต์แล้ว	(จุ.)
นิมนฺตาเปสุํ			 นิ	+	มนฺต		คุตฺตภาสเน	ในการกล่าวคุ้มครอง	+ณาเป+อุํ	 (ยัง...)	ให้นิมนต์แล้ว
นิมนฺติต			 นิ	+	มนฺต		คุตฺตภาสเน	ในการกล่าวคุ้มครอง	+เณ+ต	(อัน...)	นิมนต์แล้ว	(จุ.)
นิรุชฺฌนฺติ			 นิ	+	รุธ		อาวรเณ	ในการปิดก้ัน	+	ย	+	อนฺติ	 ย่อมดับ	(ทิ.)
นิลียิ			 นิ	+	ลี		สิเลสเน	ในการเข้าถึง	+	ย	+	อี	 หลบแล้ว,	แอบแล้ว,	ซ่อนแล้ว	(ทิ.)
นิวตฺตถ			 นิ	+	วตฺต		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+	อ	+	ถ	 จงกลับ
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นิวตฺเตติ			 นิ	+	วตฺต		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+	เณ	+	ติ	 (ยัง...)	ย่อมให้กลับ
นิวารยิ		 นิ	+	วร		อาวรเณ	ในการป้องกัน	+	ณย	+	อี	 ห้ามแล้ว	(จุ.)
นิวาเรนฺติ			 นิ	+	วร		อาวรเณ	ในการป้องกัน	+	เณ	+	อนฺติ	 ย่อมห้าม	(จุ.)
นิสินฺน			 นิ	+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการน่ัง	+	ต	 น่ังแล้ว,	ประทับน่ังแล้ว
นิสีท			 นิ	+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+	อ	+	หิ	ขอจงน่ัง,	ขอจงประทับน่ัง
นิสีทิตพฺพ	 นิ	+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+	ตพฺพ	 พึงน่ัง
นิเวทิต			 นิ	+	วิท	อาขฺยาเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ชักชวนแล้ว
ป�ฺ�าเปตพฺพ			ป	+	�ป		นิกฺขิปเน	ในการใส่	+	เณ	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงปูลาด	(จุ.)
ป�ฺ�าเปถ			 ป	+	�ป		นิกฺขิปเน	ในการใส่	+	เณ	+	ถ	 ย่อมปูลาด,	จงปูลาด	(จุ.)
ป�ฺ�าเปสฺสาม		ป	+	�ป		นิกฺขิปเน	ในการใส่	+	เณ	+	สฺสาม	 จักปูลาด	(จุ.)
ปกฺกนฺต			 ป	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ต		 หลีกไปแล้ว
ปกฺกมนฺติ			 ป	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมหลีกไป
ปกฺกมึสุ			 ป	+	กมุ		ปทวิกฺเขป	ในการก้าวเท้า	+	อุํ	 หลีกไปแล้ว
ปกฺขนฺทิ			 ปกฺขนฺท		เวคคตฺยํ	ในการไปเร็ว	+	อี	 แล่นไปแล้ว,	เหาะไปแล้ว
ปกฺขิปึสุ			 ป	+	ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	อุํ	 ใส่เข้าไปแล้ว
ปจิสฺสาม			 ปจ		ปาเก	ในการหุง,	การต้ม	+	สฺสาม	 จักหุง,	จักต้ม
ปจฺจสฺโสสิ			 ปติ	+	อ	+	สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	อี	 ได้ฟังตอบแล้ว,	รับคําแล้ว
ปจฺจาสึสติ			 ปติ	+	อา	+	สิส		อิจฺฉายํ	ในความปรารถนา	+อ+ติ	 ย่อมหวังเฉพาะ
ป�ฺ�ายนฺติ	 ป	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	ย	+	อนฺติ	 ย่อมปรากฏ	(จุ.)
ป�ฺ�ายิสฺสถ			ป	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	ย	+	สฺสถ	 จักปรากฏ	(จุ.)
ป�ฺ�ายิสฺสาม	 ป	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	ย	+	สฺสาม	 จักปรากฏ	(จุ.)
ป�ฺ�าเปสุํ			 ป	+	�ป		นิกฺขิปเน	ในการใส่	+	เณ	+	อุํ	 ปูลาดแล้ว	(จุ.)
ปฏิกุชฺชึสุ			 ปติ	+	กุชฺช		อโธมุขีกเร	ในการทําให้มีหน้าในเบื้องล่าง(ก้มหน้า)	+	อุํ	งอกลับแล้ว
ปฏิกฺกริสฺสามิ			ปติ	+	กร		กรเณ	ในการกระทํา	+	สฺสามิ		 จักกระทําคืน
ปฏิกฺขิตฺต	 ปติ	+	ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	ต	 (อัน...)	ห้ามแล้ว
ปฏิชคฺเคยฺย	 ปติ	+	ชคฺค		โสธโปสนรกฺขเณ	ในการชําระ,เลี้ยงดู,รักษา	+อ+เอยฺย		พึงประคับประคอง
ปฏิปชฺชนฺติ	 ปติ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	อนฺติ	 ย่อมปฏิบัติ	(ทิ.)
ปฏิปชฺช			 ปติ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	หิ	 จงปฏิบัติ	(ทิ.)
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ปฏิยาเทติ		 ปติ	+	ยต		นิยฺยาตเน	ในการมอบให้	+	เณ	+	ติ	 ย่อมจัดแจง,	ตระเตรียม	(จุ.)
ปฏิวิชฺฌิสฺสติ			 ปติ	+	วิธ		ตาฬเน	ในการแทง	+	ย	+	สฺสติ	 จักแทงตลอด,	จักบรรลุ	(ทิ.)
ปติฏฺ€ิต			 ปติ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ต	 ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว,	ประดิษฐานแล้ว
ปติฏฺ€หิ	 ปติ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อี	 ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว,	ประดิษฐานแล้ว
ปติฏฺ€หึสุ	 ปติ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อุํ	 ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว,	ประดิษฐานแล้ว
ปติฏฺ€าสิ	 ปติ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อี	 ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว,	ประดิษฐานแล้ว
ปตฺต	 ป	+	อป		ปาปเณ	ในการให้ถึง	+	ต	 ถึงแล้ว,	บรรลุแล้ว,	(อัน...)	ถึงแล้ว
ปตฺถิต			 ปตฺถ		ปตฺถเน	ในความปรารถนา	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ปรารถนาแล้ว	(จุ.)
ปตฺเถมิ			 ปตฺถ		ปตฺถเน	ในความปรารถนา	+	เณ	+	มิ	 ย่อมปรารถนา	(จุ.)
ปตฺเถสิ	 ปตฺถ		ปตฺถเน	ในความปรารถนา	+	เณ	+	อี	 ปรารถนาแล้ว	(จุ.)	
ปตฺเถสึ			 ปตฺถ		ปตฺถเน	ในความปรารถนา	+	เณ	+	อึ	 ปรารถนาแล้ว	(จุ.)
ปตฺเถสฺสติ			 ปตฺถ		ปตฺถเน	ในความปรารถนา	+	เณ	+	สฺสติ	 จักปรารถนา	(จุ.)
ปตฺเถหิ	 ปตฺถ		ปตฺถเน	ในความปรารถนา	+	เณ	+	หิ	 จงปรารถนา	(จุ.)
ปพฺพชาปิต			 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	ณาเป	+	ต	 (อัน...)	ให้บวชแล้ว
ปพฺพชิต		 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 บวชแล้ว
ปพฺพชึสุ	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	อุํ	 บวชแล้ว
ปริคฺคณฺหิสฺสามิ	 ปริ	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+สฺสามิ	 จักกําหนดจับ
ปริทเหสฺสติ			 ปริ	+	ธา		นิวาเส	ในนุ่งห่ม	+	สฺสติ	 จักนุ่งห่ม
ปริปูริ			 ปริ	+	ปูร		ปูรเณ	ในการเต็ม	+	อี	 เต็มรอบแล้ว,	บริบูรณ์แล้ว
ปริภุ�ฺชิสฺสติ			 ปริ	+	ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	สฺสติ	 จักบริโภค,	จักใช้สอย
ปริโยทาต	 ปริ	+	อว	+	เท		โสธเน	ในการชําระ	+	ต	 ขาวรอบแล้ว,	หมดจดรอบแล้ว
ปริสุทฺธ	 ปริ	+	สุธ		สุทฺธฺยํ	ในความหมดจด	+	ต	 หมดจดรอบแล้ว,	บริสุทธิ์แล้ว
ปลายนฺติ			 ปลาย		ปลายเน	ในการหนีไป	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมหนีไป
ปวิฏฺ€			 ป	+	วิส		ปเวสเน	ในการเข้าไป	+	ต	 เข้าไปแล้ว
ปสหติ	 ป	+	สห		ขนฺตฺยภิภเว	ในความอดทนและครอบงํา	+	อ	+	ติ	 ย่อมรังควาน
ปสาเรสิ			 ป	+	สร		คติจินฺตายํ	ในการไปและคิด	+	เณ	+	อี	 เหยียดออกแล้ว	(จุ.)
ปหิณึสุ			 ป	+	หิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ณา	+	อุํ	 ส่งไปแล้ว	(สุ.)
ปโหติ			 ป	+	หู		สตฺตายํ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	ติ	 ย่อมพอเพียง
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ปาปุณิสฺสนฺติ			 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง	+	อุณา	+	สฺสนฺติ	 จักถึง,	จักบรรลุ
ปาปุณึสุ	 ป	+	อป		ปาปเน	ในการให้ถึง	+	อุณา	+	อุํ	 ถึงแล้ว,	บรรลุแล้ว
ปาวิสิ			 ป	+	อ	+	วิส		ปเวสเน	ในการเข้าไป	+	อี	 ได้เข้าไปแล้ว
ปาเตติ			 ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	เณ	+	ติ	 (ยัง...)	ย่อมให้ตกไป
ปาเปสิ			 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้ถึงแล้ว,	ให้บรรลุแล้ว
ปาเปสฺสติ			 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง	+	เณ	+	สฺสติ	 (ยัง...)	จักให้ถึง,	จักให้บรรลุ
ปิวามิ			 ปา		ปาเน	ในการดื่ม	+	อ	+	มิ	 ย่อมดื่ม
ปุจฺเฉยฺยาถ			 ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	อ	+	เอยฺยาถ	 พึงถาม
ปุจฺเฉยฺยํ			 ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	อ	+	เอยฺยํ	 พึงถาม
ปูเชสฺสติ			 ปูช		ปูชายํ	ในการบูชา	+	เณ	+	สฺสติ	 จักบูชา	(จุ.)
ปูเรยฺยาสิ			 ปูร		ปูรเณ	ในการให้เต็ม	+	เณ	+	เอยฺยาสิ	 (ยัง...)	พึงให้เต็ม
ปูเรสฺสามิ			 ปูร		ปูรเณ	ในการให้เต็ม	+	เณ	+	สฺสามิ	 (ยัง...)	จักให้เต็ม
เปสิต			 เปส		เปสเน	ในการส่งไป	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ส่งไปแล้ว	(จุ.)
เปเสสิ			 เปส		เปสเน	ในการส่งไป	+	เณ	+	อี	 ส่งไปแล้ว	(จุ.)	
โปเถสฺสามิ			 ปุถ		ปหาเร	ในการประหาร,	ทุบ,	ตี	+	เณ	+	สฺสามิ	 จักฟาด,	จักโบย	(จุ.)
ผริ			 ผร		ผรเณ	ในการแผ่ไป	+	อี	 แผ่ไปแล้ว
พนฺธนฺติ			 พนฺธ		พนฺธเน	ในการผูก	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมผูก
พุชฺฌสฺสุ			 พุธ		อวคมเน	ในการรู้	+	ย	+	สฺสุ	 จงตรัสรู้	(ทิ.)
พฺยากาสิ		 วิ	+	อา	+	กร		กรเณ	ในการกระทํา	+	อี	 ได้พยากรณ์แล้ว
พฺยากต			 วิ	+	อา	+	กร		กรเณ	ในการกระทํา	+	ต	 (อัน...)	พยากรณ์แล้ว
พฺรูหิ			 พฺรู		วิยตฺติยํ	วาจายํ	ในการพูดชัด	+	อ	+	หิ	 จงบอก
ภ�ฺชติ			 ภนฺช		อวมทฺทเน	ในการยํ่ายี	+	อ	+	ติ	 ย่อมหัก,	ย่อมทําลาย
ภวิตพฺพ			 ภู		สตฺตายํ	ในความมี,	ความเป็น	+	ตพฺพ	 พึงมี,	พึงเป็น
ภวิสฺสถ	 ภู		สตฺตายํ	ในความมี,	ความเป็น	+	สฺสถ	 จักมี,	จักเป็น
ภวิสฺสสิ	 ภู		สตฺตายํ	ในความมี,	ความเป็น	+	สฺสสิ	 จักมี,	จักเป็น
ภเวยฺยํ			 ภู		สตฺตายํ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	เอยฺยํ	 พึงมี,	พึงเป็น
ภาวยึสุ			 ภู		สตฺตายํ	ในความมี,	เป็น	+	ณย	+	อุํ	 (ยัง...)	ให้เจริญแล้ว
ภาสสฺสุ			 ภาส		วิยตฺติยํ	วาจายํ	ในการพูดชัด	+	อ	+	สฺสุ	 จงกล่าว
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ภาสิต			 ภาส		วิยตฺติยํ	วาจายํ	ในการพูดชัด	+	ต	 (อัน...)	กล่าวแล้ว,	ภาษิตแล้ว
ภิชฺชิ			 ภิทิ		วิทารเณ	ในการแตก	+	ย	+	อี	 แตกแล้ว,	หักแล้ว	(ทิ.)
ภินฺทิสฺสามิ			 ภิทิ		วิทารเณ	ในการผ่า,	ทําลาย	+	สฺสามิ	 จักทําลาย
ภินฺน	 ภิทิ		วิทารเณ	ในการทําลาย	+	ต	 แตกแล้ว
โภเชสฺสาม			 ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	เณ	+	สฺสาม	 (ยัง...)	จักให้บริโภค,	จักให้ฉัน
มาเรมิ			 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	เณ	+	มิ	 (ยัง...)	จะให้ตาย
โมจยึสุ			 มุจ		โมจเน	ในการปล่อย	+	ณย	+	อุํ	 แก้แล้ว,	ปลดแล้ว,	เปลื้องแล้ว	(จุ.)
โมเจสฺสามิ			 มุจ		โมจเน	ในการพ้น	+	เณ	+	สฺสามิ	 จักแก้,	จักปลด,	จักเปลื้อง	(จุ.)
ยมาม	เส	 ยมุ		อุปรเม	ในความพยายาม	+	อ	+	ม	 ย่อมย่อยยับแล,	ย่อมพยายามแล
ยาจึสุ		 ยาจ		ยาจเน	ในการขอ	+	อุํ	 อ้อนวอนแล้ว
ยาถ			 ยา		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ถ	 จงไป
รกฺขิสฺสามิ			 รกฺข		ปาลเน	ในการรักษา	+	สฺสามิ	 จักรักษา
โรทนฺติ			 รุท		อสฺสุวิโมจเน	ในการปล่อยน้ําตา	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมร้องไห้
โรเจสิ			 รุจ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	เณ	+		อี	 ย่อมชอบใจ	(จุ.)
ลทฺธ			 ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	ต	 (อัน...)	ได้แล้ว
ลภิมฺหา		 ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	มฺหา	 ได้แล้ว
ลภึสุ	 ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	อุํ	 ได้แล้ว
ลเภยฺยํ			 ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	อ	+	เอยฺยํ	 พึงได้
วกฺขาม			 ป	+	วจ		วิยตฺติยํ		วาจายํ	ในการพูดชัด	+	สฺสาม	 จักกล่าว
วชฺเชตพฺพ			 วชฺชี		จาเค	ในการสละ	+	เณ	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงเว้น	(ภู.,จุ.)
ว�ฺเจสิ			 ว�ฺจ		ว�ฺจเน	ในการหลอกลวง	+	เณ	+	อี	 ลวงแล้ว	(จุ.)
วฑฺฒยิตฺถ			 วฑฺฒ		วฑฺฒเน	ในความเจริญ	+	ณย	+	ถ	 (ยัง...)	ให้เจริญแล้ว	
วฑฺฒยึสุ	 วฑฺฒ		วฑฺฒเน	ในความเจริญ	+	ณย	+	อุํ	 (ยัง...)	ให้เจริญแล้ว		
วฑฺเฒสิ			 วฑฺฒ		วฑฺฒเน	ในความเจริญ	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้เจริญแล้ว
วตฺติสฺสาม			 วตุ		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+	สฺสาม	 จักประพฤติ
วตฺเตติ			 วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	เณ	+	ติ	 (ยัง...)	ย่อมให้เป็นไป
วท			 วท		วิยตฺติยํ		วาจายํ	ในการพูดชัด	+	อ	+	หิ	 จงกล่าว
วทึสุ			 วท		วิยตฺติยํ		วาจายํ	ในการพูดชัด	+	อุํ	 กล่าวแล้ว
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วนฺทติ			 วนฺท		วนฺทเน	ในการกราบไหว้	+	อ	+	ติ	 ย่อมจบ,	ย่อมไหว้	(ภู.)
วนฺทนฺติ			 วนฺท		วนฺทเน	ในการกราบไหว้	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมจบ,	ย่อมไหว้	(ภู.)
วนฺทิ		 วนฺท		วนฺทเน	ในการกราบไหว้	+	อี	 ไหว้แล้ว,	ถวายบังคมแล้ว
วปาเปสุํ			 วป		วปเน	ในการว่าน	+	ณาเป	+	อุํ	 (ยัง...)	ให้หว่านแล้ว
วายมาม	 วายม		อุสฺสาเห	ในความพยายาม	+	อ	+	ม	 ย่อมพยายาม
วายมิ			 วายม		อุสฺสาเห	ในความพยายาม	+	อี	 พยายามแล้ว
วิกฺกีณาติ			 วิ	+	กี		ทพฺพวินิมเย	ในการแลกเปลี่ยนด้วยทรัพย์	+นา+ติ	 ย่อมขาย	(กิ.)
วิจรถ			 วิ	+	จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	อ	+	ถ	 จงเที่ยวไป,	จงประพฤติ
วิจรสิ		 วิ	+	จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	อ	+	สิ	 ย่อมเที่ยวไป
วิจรึ			 วิ	+	จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	อึ	 เที่ยวไปแล้ว
วิชานนฺติ			 วิ	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	อนฺติ			 ย่อมรู้
วิชายึสุ			 วิ	+	ชน		ชนเน	ในการเกิด	+	ย	+	อุํ	 คลอดแล้ว	(ทิ.)
วิปฺปสนฺน			 วิ	+	ป	+	สท		ปสาเท	ในความเลื่อมใส	+	ต	 ผ่องใสแล้ว,	ใสแล้ว
วิมุจฺจิสฺสติ			 วิ	+	มุจ		โมจเน	ในการพ้น	+	ย	+	สฺสติ	 จักหลุดพ้น	(ทิ.)
วิวทถ	 วิ	+	วท		วิยตฺติยํ	วาจายํ	ในการพูดชัด	+	อ	+	ถ	 จงวิวาท
วิสฺสชฺชิ			 วิ	+	สชฺช		จาเค	ในการสละ	+	อี	 ปล่อยไปแล้ว,	สละแล้ว,	เปล่งแล้ว
วิหรติ			 วิ	+	หร		นิวาเส	ในการอยู่	+	อ	+	ติ	 ย่อมอยู่
วิหรตุ	 วิ	+	หร		นิวาเส	ในการอยู่	+	อ	+	ตุ	 จงอยู่เถิด
วิหรึสุ			 วิ	+	หร		นิวาเส	ในการอยู่	+	อุํ			 อยู่แล้ว
วิหเรยฺยํ	 วิ	+	หร		นิวาเส	ในการอยู่	+	อ	+	เอยฺยํ	 พึงอยู่
วิเนสิ			 วิ	+	นี		นเย	ในการนําไป	+	อี	 แนะนําแล้ว,	นําไปวิเศษแล้ว
วีชติ			 วีช		พีชเน	ในการพัด	+	อ	+	ติ	 ย่อมพัด	(ธาตฺ.	จุ.)
วีตินาเมสิ			 วิ	+	อติ	+	นมุ		นเต	ในการน้อมไป	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้ว
วีตินาเมสุํ			 วิ	+	อติ	+	นมุ		นเต	ในการน้อมไป	+	เณ	+	อุํ	 (ยัง...)	ให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้ว
วเทถ			 วท		วิยตฺติยํ		วาจายํ	ในการพูดชัด	+	อ	+	เอถ	 ย่อมบอก,	จงพวก
สกฺขิสฺสามิ	 สก		สตฺติมฺหิ	ในความสามารถ	+	อุณา	+	สฺสามิ	 จักอาจ,	จักสามารถ
สชฺเชหิ			 สชฺช		สชฺชเน	ในการตระเตรียม	+	เณ	+	หิ	 จงจัดแจง,	เตรียม	(จุ.)
สณฺ€หึสุ			 สํ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อุํ	 ตั้งอยู่แล้ว
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สมนฺนาคต		 สํ	+	อนุ	+	อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 มาตามพร้อมแล้ว,	ประกอบแล้ว
สมาทเปติ			 สํ	+	อา	+	ทา		อาทาเน	ในการถือเอา	+ณาเป+ติ	 ย่อมชักชวน
สมาปชฺชิ			 สํ	+	อา	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	อี	 เข้าแล้ว	(ทิ.)
สมาปชฺชึสุ			 สํ	+	อา	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	อุํ	 เข้าแล้ว	(ทิ.)
สมาปนฺน			 สํ	+	อา	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 เข้าแล้ว,	ถึงพร้อมแล้ว
สมาหรถ			 สํ	+	อา	+	หร		หรเณ	ในการนําไป	+	อ	+	ถ	 จงนํามาพร้อม,	จงรวบรวม
สมาหราเปสิ			 สํ	+	อา	+	หร		หรเณ	ในการนําไป	+	ณาเป	+	อี	 (ยัง...)	ให้นํามาพร้อมแล้ว,	รวบรวม
สมิชฺฌิสฺสติ			 สํ	+	อิธ		สมิทฺธิยํ	ในความสําเร็จ	+	ย	+	สฺสติ	 จักสําเร็จ	(ทิ.)
สมฺปชฺชตุ			 สํ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	ตุ	 จงสําเร็จ,	จงถึงพร้อม	(ทิ.)
สมฺปตฺต			 สํ	+	ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง	+	ต	 ถึงพร้อมแล้ว
สมฺปาเทติ		 สํ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป,	ถึง	+	เณ	+	ติ	 (ยัง...)	ย่อมให้ถึงพร้อม
สมฺมชฺชิ		 สํ	+	มชฺช		โสธเน	ในการทําให้หมดจด	+	อี			 ปัดกวาดแล้ว
สมฺมนฺติ	 สมุ		อุปสเม	ในความสงบ	+	ย	+	อนฺติ	 ย่อมสงบ	(ทิ.)
สลฺลกฺขิต			 สํ	+	ลกฺข		ทสฺสนงฺเกสุ	ในการดูและทําเคร่ืองหมาย	+	ต			(อัน...)		กําหนดแล้ว
สลฺลกฺเขถ			 สํ	+	ลกฺข	ทสฺสนงฺเกสุ	ในการเห็นและทําเคร่ืองหมาย	+เณ+ถ	 ย่อมกําหนด
สาวิต			 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ให้ฟังแล้ว
สุจินฺติต		 สุ	+	จินฺต		จินฺตายํ	ในความคิด	+	ต	 (อัน...)	คิดดีแล้ว
สุสมาหิต			 สุ	+	สํ	+	อา	+	ธา		ถปเน	ในการตั้งไว้	+	ต	 ตั้งม่ันดีแล้ว
สุสํวุต			 สุ	+	สํ	+	วร		อาวรเณ	ในการป้องกัน	+	ต	 สํารวมดีแล้ว
โสเภถ	 สุภ		ทิตฺติยํ	ในความรุ่งเรือง	+	อ	+	เอถ	 พึงงาม
สํวตฺตตุ			 สํ	+	วตุ		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+	อ	+	ตุ	 จงเป็นไป
สฺวากฺขาต			 สุ	+	อา	+	ขา		กถเน	ในการกล่าว	+	ต	 (อัน...)	ตรัสไว้ดีแล้ว
หรึสุ			 หร		หรเณ	ในการนําไป	+	อุํ	 นําไปแล้ว
หสนฺติ			 หส		หาเส	ในความหัวเราะ	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมหัวเราะ
โหตุ	 หู		สตฺตายํ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	ตุ	 จงมี,	จงเป็น,	จงยกไว้
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ศัพท์กริยิำในระหว่ำง (กริยิำกติก์)

อกฺกมนฺต			 อา	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	อ	+	อนฺต	 เหยียบอยู่,	เม่ือเหยียบ
อคนฺตฺวา	 น	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 ไม่ไปแล้ว
อจฺฉาเทตฺวา			 อา	+	ฉท		อจฺฉาทเน	ในการนุ่งห่ม	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ห่มแล้ว
อจฺฉินฺทิตฺวา			 อา	+	ฉิทิ		ทฺวิธากรเณ	ในการทําให้เป็นสองส่วน	+ตฺวา	แย่งชิงแล้ว
อชานนฺต			 น	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	อนฺต	 ไม่รู้อยู่,	เม่ืือไม่รู้	(กิ.)
อชานิตฺวา	 น	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	ตฺวา	 ไม่รู้แล้ว	(กิ.)
อติกฺกมิตฺวา	 อติ	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ตฺวา	 ก้าวล่วงแล้ว,	ผ่านไปแล้ว
อตฺถริตฺวา			 อา	+	ถร		อตฺถรเณ	ในการปูลาด	+	ตฺวา	 ปูลาดแล้ว
อเทนฺต	 น	+	ทา		ทาเน	ในการให้	+	อ	+	อนฺต	 ไม่ให้อยู่,	เม่ือไม่ให้
อธิวาเสตฺวา			 อธิ	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้อยู่ทับแล้ว,	ยั้บยั้งแล้ว
อนกฺกมิตฺวา			 น	+	อา	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ตฺวา	 ไม่เหยียบแล้ว
อนติกฺกมิตฺวา			น	+	อติ	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ตฺวา	 ไม่ก้าวล่วงแล้ว
อนปโลเกตฺวา			น	+	อป	+	โลก		ทีปเน	ในการแสดง	+	เณ	+	ตฺวา	 ไม่อําลาแล้ว,	ไม่บอกลาแล้ว	(จุ.)
อนลงฺกริตฺวา			 น	+	อลํ	+	กร		กรเณ	ในการกระทํา	+	ตฺวา	 ไม่ทําให้พอแล้ว,	ไม่ประดับแล้ว
อนามนฺเตตฺวา			น	+อา+	มนฺต		อวฺหาเน	ในการร้องเรียก	+เณ+ตฺวา	 ไม่เรียกแล้ว,	ไม่ตรัสเรียกแล้ว	(จุ.)
อนามสิตฺวา			 น	+	อา	+	มส		อามสเน	ในการจับต้อง	+	ตฺวา	 ไม่จับต้องแล้ว
อนุชานิตฺวา			 อนุ	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	ตฺวา	 อนุญาตแล้ว
อนุปริวาเรตฺวา			อนุ	+	ปริ	+	วร		ภตฺติยํ	ในความภักดี	+	เณ+ตฺวา	 ตามแวดล้อมแล้ว	(จุ.)
อนุปวตฺเตนฺต			อนุ	+	ป	+	วตุ		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+เณ+อนฺต	 (ยัง...)	ให้เป็นไปอยู่
อนุปสฺสนฺต			 อนุ	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,การเห็น	+	อ	+	อนฺต	 ตามดูอยู่,	ตามเห็นอยู่
อนุพนฺธนฺตา			 อนุ	+	พนฺธ		พนฺธเน	ในการผูก	+	อ	+	อนฺต	 ติดตามอยู่	
อนุภวนฺต			 อนุ	+	ภู		อนุภวเน	ในการเสวย	+	อ	+	อนฺต	 เสวยอยู่,	เม่ือเสวย
อนุสฺสริตฺวา			 อนุ	+	สร		คติจินฺตายํ	ในการไปและคิด	+	ตฺวา	 ระลึกถึงแล้ว
อนฺวาย			 อนุ	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 อาศัยแล้ว
อปกฺกมฺม		 อป	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ตฺวา		 หลีกออกแล้ว
อปสฺสนฺตา		 น	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	การเห็น	+	อ	+	อนฺต	 ไม่เห็นอยู่,	เม่ือไม่เห็น
อปฺปฏิวิชฺฌนฺต			น	+	ปติ	+	วิธ		ตาฬเน	ในการแทง	+	ย	+	อนฺต	 เม่ือไม่แทงตลอด,	เม่ือไม่บรรลุ	(ทิ.)
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อปเนตฺวา			 อป	+	นี		นเย	ในการนําไป	+	ตฺวา	 นําออกแล้ว
อภิตฺถวนฺต	 อภิ	+	ถุ		ถุตฺยํ	ในการสรรเสริญ	+	อ	+	อนฺต	 สรรเสริญอยู่,	ชมเชยอยู่
อภิภุยฺย			 อภิ	+	ภู		สตฺตายํ	ในความมี,	ความเป็น	+	ตฺวา	 ครอบงําแล้ว
อรกฺขนฺต			 น	+	รกฺข		ปาลเน	ในการรักษา	+	อ	+	อนฺต	 ไม่รักษาอยู่,	เม่ือไม่รักษา
อลภมาน	 น	+	ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	อ	+	มาน	 ไม่ได้อยู่,	เม่ือไม่ได้
อลภิตฺวา	 น	+	ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	ตฺวา	 ไม่ได้แล้ว
อวิสหนฺต		 น	+	วิ	+	สห		อุสฺสาเห	ในความพยายาม	+อ+อนฺต	 ไม่อาจอยู่,	เม่ือไม่อาจ
อสกฺโกนฺต	 น	+	สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ	+	โอ	+	อนฺต	 ไม่อาจอยู่,	เม่ือไม่อาจ	(ตน.)
อส�ฺจิจฺจ			 น	+	สํ	+	จิต		ส�ฺเจตเน	ในการจงใจ	+	ตฺวา	 ไม่แกล้งแล้ว,	ไม่จงใจแล้ว(ภู.)
อากฑฺฒิตฺวา			 อา	+	กฑฺฒ		อากฑฺฒเน	ในการฉุด,กระชาก,ลาก	ดึง	+	ตฺวา			คร่ามาแล้ว,	ฉุดมาแล้ว
อาทาย	 อา	+	ทา		อาทาเน	ในการถือเอา	+	ตฺวา	 ถือเอาแล้ว,	พาเอาแล้ว
อาปชฺชมาน			 อา	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	มาน	 ถึงอยู่,	ต้องอยู่	(ทิ.)
อาปชฺชิตฺวา			 อา	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 ถึงแล้ว,	ต้องแล้ว
อาปุจฺฉิตฺวา			 อา	+	ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	ตฺวา	 บอกลาแล้ว,	ถามโดยเอื้อเฟื้อแล้ว
อามนฺเตตฺวา		 อา	+	มนฺต		อวฺหาเน	ในการร้องเรียก	+	เณ	+	ตฺวา	 เรียกแล้ว	(จุ.)
อารพฺภ	 อา	+	รภ		ราภสฺเส	ในการเร่ิมต้น	+	ตฺวา	 ปรารภแล้ว,	เร่ิมต้นแล้ว
อารุยฺห			 อา	+	รุห		ชนเน	ในการเกิด	+	ตฺวา	 ข้ึนแล้ว
อาลิงฺคิตฺวา			 อา	+	ลิคิ		คเต	ในการไป	+	ตฺวา	 สวมกอดแล้ว
อาหราเปตฺวา			อา	+	หร		หรเณ	ในการนําไป	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้นํามาแล้ว
อาหริตฺวา			 อา	+	หร		หรเณ	ในการนําไป	+	ตฺวา	 นํามาแล้ว
อาเนตฺวา			 อา	+	นี		นเย	ในการนําไป	+	ตฺวา	 นํามาแล้ว
อาโรเจตฺวา			 อา	+	รุจ		เทสเน	ในการกล่าว,	แสดง	+	เณ	+	ตฺวา	บอกแล้ว	(จุ.)
อาโรเปตฺวา			 อา	+	รุห		อาโรหนมฺหิ	ในการยกข้ึน	+	เณ	+	ตฺวา	 ยกข้ึนแล้ว	(จุ.)
อุฏฺ€าย	 อุ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตฺวา	 ลุกข้ึนแล้ว
อุฏฺ€าเปตฺวา			 อุ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+ณาเป+ตฺวา	(ยัง...)	ให้ลุกข้ึนแล้ว
อุตฺติณฺณ			 อุ	+	ตร		ตรเณ	ในการข้ามไป	+	ต	 ข้ามข้ึนแล้ว
อุทาเนตฺวา			 อุทาน	+	อิ	+	ตฺวา	 เปล่งแล้ว	(นามธาตุ)
อุทฺทิสฺส			 อุ	+	ทิส		อติสชฺชเน	ในการสวด,	แสดง	+	ตฺวา	 เจาะจงแล้ว,	อุทิศแล้ว
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อุปฏฺ€ียมาน			 อุป	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+ย+มาน	 (อัน...)	อุปัฏฐากอยู่,	บํารุงอยู่
อุปฏฺ€เปตฺวา			 อุป	+	ถป		ถปเน	ในการตั้งไว้	+	เณ	+	ตฺวา	 เข้าไปตั้งไว้แล้ว	(จุ.)
อุปธาเรนฺต			 อุป	+	ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	เณ	+	อนฺต	 ใคร่ครวญอยู่,	พิจารณาอยู่	(จุ.)
อุปนิฆํสนฺตี			 อุป+นิ+	ฆํส		ฆํสเน	ในการขัด,	เช็ด,	ถู	+	อ	+	อนฺต	+	(อี)	 เสียดสีอยู่
อุปนิสฺสาย	 อุป	+	นิ	+	สิ		สเย	ในการนอน	+	ตฺวา	 เข้าไปอาศัยแล้ว
อุปสงฺกมิตฺวา	 อุป	+	สํ	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ตฺวา	 เข้าไปหาแล้ว,	เข้าไปเฝ้าแล้ว
อุปฺปชฺชมาน		 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	มาน		 แม้เกิดข้ึนอยู่	(ทิ.)
อุปฺปชฺช			 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 จงบังเกิด,	จงประสูติ
อุปฺปชฺชิตฺวา		 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 เกิดข้ึนแล้ว
อุปฺปติตฺวา		 อุ	+	ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	ตฺวา	 เหาะข้ึนแล้ว
อุปฺปพฺพชิตฺวา		 อุ	+	ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 สึกแล้ว,	ลาสิกขาแล้ว
อุปฺปาเทตฺวา			 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เกิดข้ึนแล้ว
อุพฺพตฺเตตฺวา		 อุ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ถอนข้ึนแล้ว
อุยฺโยเชตฺวา	 อุ	+	ยุช		โยเค	ในการประกอบ	+	เณ	+	ตฺวา	 ส่งไปแล้ว	(จุ.)
โอกิริตฺวา			 อว	+	กิร		วิกรเณ	ในการเร่ียไร	+	ตฺวา	 เกลี่ยลงแล้ว	
โอคาหนฺต			 อว	+	คาห		วิโลฬเน	ในการกวน,	คน	+	อ	+	อนฺต	 หยั่งลงอยู่
โอตริตฺวา		 อว	+	ตร		ตรเณ	ในการข้ามไป	+	ตฺวา	 ข้ามลงแล้ว
โอตาเรตฺวา			 อว	+	ตร		ตรเณ	ในการข้าม	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้หยั่งลงแล้ว,ให้ข้ามลงแล้ว
โอภคฺค			 อว	+	ภนฺช		อวมทฺทเน	ในการยํ่ายี	+	ต	 (อัน...)	หักลงแล้ว
โอภาเสตฺวา			 อว	+	ภาส		วิยตฺติยํ	วาจายํ	ในการพูดชัด	+เณ+ตฺวา	 (ยัง...)	ให้สว่างแล้ว
โอมุ�ฺจิตฺวา			 อว	+	มุจ		โมจเน	ในการปล่อย	+	ตฺวา	 เปลื้องแล้ว	(รุ.)
โอรุยฺห			 อว	+	รุห		ชนเน	ในการเกิดข้ึน	+	ตฺวา	 ลงแล้ว
โอวทิตฺวา			 อว	+	วท		วิยตฺติยํ		วาจายํ	ในการพูดชัด	+	ตฺวา	 กล่าวสอนแล้ว
โอวทิยมาน		 อว	+	วท		วิยตฺติยํ		วาจายํ	ในการพูดชัด	+ย+มาน		 (อัน...)	กล่าวสอนอยู่
โอโลเกตพฺพ	 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,	เห็น	+	เณ	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงแลดู	(จุ.)
โอโลเกตฺวา	 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,	เห็น	+	เณ	+	ตฺวา	 แลดูแล้ว,	ตรวจดูแล้ว	(จุ.)
โอโลเกนฺต	 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,	เห็น	+	เณ	+	อนฺต	 แลดูอยู่,	ตรวจดูอยู่	(จุ.)
กถาเปตฺวา			 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้บอกแล้ว
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การาเปตฺวา			 กร		กรเณ	ในการกระทํา	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้กระทําแล้ว
กาเรตฺวา	 กร		กรเณ	ในการกระทํา	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้กระทําแล้ว
กเถตฺวา	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	ตฺวา	 กล่าวแล้ว,	ตรัสแล้ว	(จุ.)
กเถนฺต	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	อนฺต	 กล่าวอยู่,	เม่ือกล่าว	(จุ.)
โกฏฺเฏตฺวา		 โกฏฺฏ		เฉทเน	ในการทุบ,	ตัด	+	เณ	+	ตฺวา	 สับแล้ว,	ทุบแล้ว,	บุแล้ว	(จุ.)
ขมาเปตฺวา			 ขมุ		สหเน	ในความอดทน	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้อดโทษแล้ว
ขาทิตฺวา	 ขาท		ภกฺขเณ	ในการเคี้ยวกิน	+	ตฺวา	 เคี้ยวกินแล้ว
เขเปตฺวา	 ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้สิ้นไปแล้ว
คจฺฉนฺต			 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	อนฺต	 ไปอยู่,	เม่ือไป,	เม่ือเสด็จไป
คณฺหนฺต		 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	อนฺต	 ถือเอาอยู่,	เม่ือถือเอา
คนฺตฺวา	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 ไปแล้ว,	เสด็จไปแล้ว
คาหาเปตฺวา	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ถือเอาแล้ว
คเหตฺวา	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ตฺวา	 ถือเอาแล้ว,	เรียนเอาแล้ว
ฆํสิตฺวา			 ฆํส		ฆํสเน	ในการขัด,	เช็ด,	ถู	+	ตฺวา	 สีแล้ว,	เสียดสีแล้ว
จรนฺต	 จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	อ	+	อนฺต	 เที่ยวไปอยู่,	เม่ือเที่ยวไป
จรมาน			 จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	อ	+	มาน	 เที่ยวไปอยู่,	เม่ือเที่ยวไป
จริตฺวา	 จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	ตฺวา	 เที่ยวไปแล้ว
จินฺตยนฺต			 จินฺต		จินฺตายํ	ในความคิด	+	ณย	+	อนฺต	 คิดอยู่,	เม่ือคิดแล้ว	(จุ.)
จินฺเตตฺวา	 จินฺต		จินฺตายํ	ในความคิด	+	เณ	+	ตฺวา	 คิดแล้ว,	ดําริแล้ว	(จุ.)
จุมฺพิตฺวา			 จุมฺพ		วทนสํโยเค	ในการประกอบซึ่งปาก	+	ตฺวา	 จูบแล้ว
จุต	 จุ		จวเน	ในการเคลื่อน	+	ต	 เคลื่อนแล้ว,	ตายแล้ว
ฉฑฺเฑตฺวา			 ฉฑฺฑ		ฉฏฺฏเน	ในการละ,	ทิ้ง	+	เณ	+	ตฺวา	 ทิ้งแล้ว	(จุ.)
ฉินฺทิตฺวา			 ฉิทิ		ทฺวิธากรเณ	ในการทําให้เป็นสองส่วน	+	ตฺวา	 ฉีกแล้ว,	ตัดแล้ว,	เด็ดแล้ว
ชานนฺต			 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	อนฺต	 รู้อยู่,	เม่ือรู้	(กิ.)
ชานิตฺวา			 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	ตฺวา	 รู้แล้ว	(กิ.)
ชาเลตฺวา			 ชล		ทิตฺติยํ	ในความรุ่งเรือง	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้โพลงแล้ว,	จุดแล้ว
ฌาเปนฺต			 เฌ		จินฺตายํ	ในการคิด	+	ณาเป	+	อนฺต	 (ยัง...)	ให้ไหม้อยู่,	เม่ือให้ไหม้
�ตฺวา	 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	ตฺวา	 รู้แล้ว
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€ตฺวา	 €า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตฺวา	 ยืนแล้ว,	ดํารงอยู่แล้ว
€เปตฺวา	 ถป		ถปเน	ในการตั้งไว้	+	เณ	+	ตฺวา	 ตั้งไว้แล้ว,	วางไว้แล้ว	(จุ.)
ตจฺเฉตฺวา			 ตจฺฉ		ตนุกรเณ	ในการกระทําให้บาง,	ถาก	+	ตฺวา	 ถากแล้ว	(ภู.)
ตารยนฺต			 ตร		ตรเณ	ในการข้าม	+	ณย	+	อนฺต	 (ยัง...)	ให้ข้ามอยู่,	เม่ือให้ข้าม
เถเนตฺวา			 เถน		โจเร	ในการลักขโมย	+	เณ	+	ตฺวา	 ขโมยแล้ว	(จุ.)
ทตฺวา	 ทา		ทาเน	ในการให้	+	ตฺวา	 ให้แล้ว
ทสฺสิยมาน			 ทิส		อุจฺจารเณ	ในการสวด,	แสดง	+	ย	+	มาน	 (อัน...)	แสดงอยู่
ทสฺเสตฺวา	 ทิส		อติสชฺชเน	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	ตฺวา	 แสดงแล้ว	(จุ.)
ทสฺเสนฺต	 ทิส		อติสชฺชเน	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	อนฺต	 แสดงอยู่,	เม่ือแสดง	(จุ.)
ทิสฺวา	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	การเห็น	+	ตฺวา	 เห็นแล้ว
เทเสตฺวา			 ทิสี		อุจฺจารเณ	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	ตฺวา			 แสดงแล้ว	(จุ.)
เทเสนฺต	 ทิสี		อุจฺจารเณ	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	อนฺต	 แสดงอยู่,	เม่ือแสดง	(จุ.)
ธารยมาน			 ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	ณย	+	มาน	 ก้ันอยู่เทียว,	ทรงไว้อยู่เทียว	(จุ.)
ธาเรนฺต			 ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	เณ	+	อนฺต	 ก้ันอยู่,	ทรงไว้อยู่	(จุ.)
โธวิตฺวา	 โธวุ		โธวเน	ในการล้าง	+	ตฺวา	 ล้างแล้ว,	ชําระแล้ว
นจฺจนฺต			 นต		คตฺตวิกฺเขเป	ในการยักย้ายร่างกาย	+	ย	+	อนฺต	ฟ้อนรําอยู่	(ทิ.)
นมิตฺวา	 นมุ		นเต	ในการน้อมลง	+	ตฺวา	 งอแล้ว,	น้อมแล้ว
นิกฺขมนฺต	 นิ	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	อ	+	อนฺต	 ออกไปอยู่,	เม่ือออกไป	
นิกฺขมิตฺวา	 นิ	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ตฺวา	 ออกไปแล้ว
นิขนิตฺวา			 นิ	+	ขนุ		อวทารเณ	ในการขุด	+	ตฺวา	 ฝังแล้ว
นิฏฺ€าเปตฺวา	 นิ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป+ณาเป+ตฺวา	 (ยัง...)	ให้สําเร็จแล้ว
นิปชฺชิตฺวา			 นิ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 นอนแล้ว,	มอบแล้ว
นิปติตฺวา			 นิ	+	ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	ตฺวา	 หมอบแล้ว
นิพฺพตฺติตฺวา	 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	ตฺวา	 บังเกิดแล้ว
นิพฺพตฺเตตฺวา	 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้บังเกิดแล้ว
นิพฺพินฺทิตฺวา			 นิ	+	วิท		ตุฏฺ€ิยํ	ในความยินดี	+	ตฺวา	 เบื่อหน่ายแล้ว
นิมนฺติยมาน			 นิ	+	มนฺต		นิมนฺตเน	ในการเช้ือเชิญ	+เณ+ย+มาน	 (อัน...)	เช้ือเชิญอยู่	(จุ.)
นิมนฺเตตฺวา	 นิ	+	มนฺต		นิมนฺตเน	ในการนิมนต์	+	เณ	+	ตฺวา	 นิมนต์แล้ว	(จุ.)
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นิยฺยาเทตฺวา		 นิ	+	ยต		นิยฺยาตเน	ในการมอบให้	+	เณ	+	ตฺวา	 มอบให้แล้ว	(จุ.)
นิวตฺติตฺวา	 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	ตฺวา	 กลับแล้ว
นิวตฺเตตฺวา		 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้กลับแล้ว
นิวาเสตฺวา			 นิ	+	วส		อจฺฉาทเน	ในการนุ่งห่ม	+	เณ	+	ตฺวา	 นุ่งแล้ว	(จุ.)
	 นิ	+	วส		อจฺฉาทเน	ในการนุ่งห่ม	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้นุ่งแล้ว
นิสีทาเปตฺวา	 นิ	+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+ณาเป+ตฺวา	 (ยัง...)	ให้น่ังแล้ว
นิเวทิต	 นิ	+	วิท		อาขฺยาเน	ในการพูด	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ชักชวนแล้ว	(จุ.)
นีหราเปตฺวา		 นี	+	หร		หรเณ	ในการนําไป	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้นําออกไปแล้ว
นีหริตฺวา	 นี	+	หร		หรเณ	ในการนําไป	+	ตฺวา	 นําออกไปแล้ว
ป�ฺ�าเปตฺวา		 ป	+	�ป		นิกฺขิปเน	ในการใส่	+	เณ	+	ตฺวา	 ปูลาดแล้ว	(จุ.)
ปกฺขิปนฺต			 ป	+	ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	อ	+	อนฺต	 ใส่เข้าไปอยู่
ปกฺขิปิตฺวา		 ป	+	ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	ตฺวา	 ใส่เข้าแล้ว
ปกฺโกสาเปตฺวา	 ป	+	กุส		อวฺหาเน	ในการร้องเรียก	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ร้องเรียกแล้ว
ปกฺโกสิตฺวา			 ป	+	กุส		อวฺหาเน	ในการร้องเรียก	+	ตฺวา	 ร้องเรียกแล้ว
ปคฺคยฺห			 ป	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือ	+	ตฺวา	 ประคองแล้ว
ปจาเปตฺวา			 ปจ		ปาเก	ในการหุง,	ต้ม	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้หุงแล้ว	(ปาจาเปตฺวา)
ปจฺจาสึสมาน	 ปติ+อา+	สิส		อิจฺฉายํ	ในความปรารถนา	+อ+มาน	 หวังเฉพาะอยู่,	เม่ือหวัง
ปจฺจเวกฺขมาน	 ปติ	+	อว	+	อิกฺข		ทสฺสนงฺเกสุ	ในการเห็นและทําเคร่ืองหมาย	+อ+มาน		พิจารณาอยู่
ป�ฺ�าเปตฺวา	 ป	+	�ป		นิกฺเขปเน	ในการใส่เข้าไป	+	เณ	+	ตฺวา	 ปูลาดแล้ว	(จุ.)
			 ป	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้รู้ทั่วแล้ว,	บัญญัติแล้ว
ปฏิกฺกมิตฺวา			 ปติ	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ตฺวา	 ก้าวกลับแล้ว
ปฏิกฺขิปิตฺวา			 ปติ	+	ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	ตฺวา	 ปฏิเสธแล้ว,	ห้ามแล้ว
ปฏิคฺคเหตฺวา	 ปติ	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ตฺวา	 รับเฉพาะแล้ว,	รับเอาแล้ว
ปฏิชคฺคนฺต			 ปติ	+	ชคฺค		ชคฺคเน	ในการชําระ	+	อ	+	อนฺต	 ปฏิบัติอยู่,	ประคับประคองอยู่
ปฏิชานิตฺวา			 ปติ	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	ตฺวา	 ปฏิญญาแล้ว
ปฏินิวตฺติตฺวา			ปติ	+	นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	ตฺวา	 กลับเฉพาะแล้ว,	กลับคืนแล้ว
ปฏิปชฺชิตฺวา	 ปติ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 ปฏิบัติแล้ว,	ดําเนินไปแล้ว
ปฏิยาเทตฺวา			 ปติ	+	ยต		ยตเน	ในความพยายาม	+	เณ	+	ตฺวา	 จัดเตรียมแล้ว	(จุ.)
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ปฏิลภิตฺวา	 ปติ	+	ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	ตฺวา	 ได้เฉพาะแล้ว
ปฏิวิชฺฌิตฺวา			 ปติ	+	วิธ		ตาฬเน	ในการแทง	+	ตฺวา	 แทงตลอดแล้ว,	บรรลุแล้ว
ปติฏฺ€หิตฺวา	 ปติ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตฺวา	 ตั้งไว้เฉพาะแล้ว
ปติฏฺ€าเปตฺวา			ปติ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+ณาเป+ตฺวา		(ยัง...)	ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว
ปติตฺวา	 ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	ตฺวา	 ตกไปแล้ว,	หมอบแล้ว
ปตฺวา	 ป	+	อป		ปาปเน	ในการให้ถึง	+	ตฺวา	 ถึงแล้ว,	บรรลุแล้ว
ปตฺเถตฺวา			 ปตฺถ		ปตฺถเน	ในความปรารถนา	+	เณ	+ตฺวา	 ปรารถนาแล้ว	(จุ.)
ปตฺเถนฺต			 ปตฺถ		ปตฺถเน	ในความปรารถนา	+	เณ	+	อนฺต	 ปรารถนาอยู่	(จุ.)
ปตฺต	 ป	+	อป		ปาปเน	ในการให้ถึง	+	ต	 ถึงแล้ว,	บรรลุแล้ว,	(อัน...)	ถึงแล้ว
ปทหิตฺวา			 ป	+	ธา		ธารเณ	ในการตั้งไว้	+	ตฺวา	 เร่ิมตั้งแล้ว
ปพฺพชนฺต	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	อนฺต	 บวชอยู่,	เม่ือบวช
ปพฺพชิตฺวา	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 บวชแล้ว,	ผนวชแล้ว
ปพฺพาเชตฺวา			 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้บวชแล้ว
ปริกฺขิปิตฺวา			 ปริ	+	ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	ตฺวา	 รวบแล้ว,	ล้อมแล้ว
ปริคฺคณฺหิตฺวา			ปริ	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	ตฺวา	 ถือเอารอบแล้ว,	สอบสวนแล้ว	
ปริจาริยมาน			 ปริ	+	จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	เณ	+	ย	+	มาน	 (อัน...)	ให้บําเรออยู่
ปริจฺจชิตฺวา			 ปริ	+	จช		จาเค	ในการสละ	+	ตฺวา	 บริจาคแล้ว
ปริทหิตฺวา			 ปริ	+	ธา		นิวาเส	ในการนุ่งห่ม	+	ตฺวา	 นุ่งห่มแล้ว
ปริภุ�ฺชิตฺวา			 ปริ	+	ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	ตฺวา	 บริโภคแล้ว,	เสวยแล้ว
ปริวตฺเตตฺวา			 ปริ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เป็นไปรอบแล้ว,	พลิกแล้ว
ปริวาเรตฺวา		 ปริ	+	วร		ภตฺติยํ	ในความภักดี	+	เณ	+	ตฺวา	 แวดล้อมแล้ว	(จุ.)
ปริวิสิตฺวา			 ปริ	+	วิส		ปริวิสเน	ในการอังคาส	+	ตฺวา	 อังคาสแล้ว,	เลี้ยงดูแล้ว
ปริวุต	 ปริ	+	วร		ภตฺติยํ	ในการรับใช้	+	ต	 (อัน...)	แวดล้อมแล้ว
ปริสงฺกิตฺวา			 ปริ	+	สกิ		สํสเย	ในความสงสัย	+	ตฺวา	 ระแวงแล้ว,	สงสัยแล้ว
ปริสฺสาเวตฺวา			ปริ	+	สุ		ปสฺสาเว	ในการไป	+	เณ	+	ตฺวา	 กรองแล้ว		(จุ.)
ปวฏฺเฏตฺวา	 ป	+	วฏฺฏ		อาวตฺตเน	ในการเป็นไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เป็นไปทั่วแล้ว
ปวตฺเตตฺวา	 ป	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เป็นไปทั่วแล้ว
ปวาเรตฺวา			 ป	+	วร		ภตฺติยํ	ในการรับใช้	+	เณ	+	ตฺวา	 ปวารณาแล้ว	(จุ.)
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ปวาเหตฺวา			 ป	+	วห		ปาปเน	ในการถึง	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ไหลไปแล้ว
	 	 ลอยแล้ว	(จุ.)
ปวิฏฺ€	 ป	+	วิส		ปเวสเน	ในการเข้าไป	+	ต	 เข้าไปแล้ว
ปวิสนฺต	 ป	+	วิส		ปเวสเน	ในการเข้าไป	+	อ	+	อนฺต	 เข้าไปอยู่,	เม่ือเข้าไป
ปวิสิตฺวา	 ป	+	วิส		ปเวสเน	ในการเข้าไป	+	อ	+	ตฺวา	 เข้าไปแล้ว
ปเวเสตฺวา	 ป	+	วิส		ปเวสเน	ในการเข้าไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เข้าไปแล้ว
ปสาเทตฺวา			 ป	+	สท		ปสาเท	ในความเลื่อมใส	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เลื่อมใสแล้ว
ปสาเทนฺต			 ป	+	สท		ปสาเท	ในความเลื่อมใส	+เณ+อนฺต	 (ยัง...)	ให้เลื่อมใสอยู่
ปสฺสนฺต			 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	การเห็น	+	อ	+	อนฺต	 ดูอยู่,	เม่ือเห็น
ปหรนฺต			 ป	+	หร		ปหาเร	ในการตี,	ประหาร	+	อ	+	อนฺต	 พัดอยู่,	กระทบอยู่,	ตีอยู่,	หักอยู่
ปหริตฺวา			 ป	+	หร		ปหาเร	ในการประหาร,	ทุบ,	ตี	+	ตฺวา	 ประหารแล้ว,	พัดแล้ว,	ตีแล้ว
ปหาย	 ป	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	ตฺวา	 ละแล้ว,	สละแล้ว
ปารุปิตฺวา			 ป	+	อา	+	วร		อาวรเณ	ในการป้องกัน	+	ตฺวา	 ห่มแล้ว
ปาเปตฺวา			 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ถึงแล้ว,	ให้บรรลุแล้ว
ปาเยนฺต			 ปา		ปาเน	ในการดื่ม	+	เณ	+	อนฺต	 (ยัง...)	ให้ดื่มอยู่
ปูเรตฺวา	 ปูร		ปูรเณ	ในการเต็ม	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เต็มแล้ว
เปสิต	 เปส		เปสเน	ในการส่งไป	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ส่งไปแล้ว
เปเสตฺวา	 เปส		เปสเน	ในการส่งไป	+	เณ	+	ตฺวา	 ส่งไปแล้ว	(จุ.)
ผลิต			 ผล		ภิชฺชนเภทเน	ในการแตก,	ทําลาย	+	ต	 แตกแล้ว
ผาเลตฺวา			 ผล		ภิชฺชนเภทเน	ในการแตก,	ทําลาย	+	เณ	+	ตฺวา	 ฉีกแล้ว	(จุ.)
พุชฺฌมาน	 พุธ		อวโพธเน	ในการตรัสรู้	+	ย	+	มาน	 รู้อยู่,	เม่ือรู้,	ตรัสรู้อยู่,	เม่ือตรัสรู้
พฺยากริตฺวา			 วิ	+	อา	+	กร		กรเณ	ในการกระทํา	+	ตฺวา	 พยากรณ์แล้ว
พฺยากต	 วิ	+	อา	+	กร		กรเณ	ในการกระทํา	+	ต	 (อัน...)	พยากรณ์แล้ว
ภ�ฺชิตฺวา			 ภนฺช		มทฺทเน	ในการหัก,	ทําลาย	+	ตฺวา	 หักแล้ว
ภาสิต	 ภาส		วิยตฺติยํ		วาจายํ	ในการพูดชัด	+	ต	 (อัน...)	ภาษิตแล้ว,	กล่าวแล้ว
ภินฺทิตฺวา			 ภิทิ		วิทารเณ	ในการทําลาย	+	ตฺวา	 ทําลายแล้ว
มคฺคนฺต		 มคฺค		คเวสเน	ในการแสวงหา	+	อ	+	อนฺต	 แสวงหาอยู่
มนฺเตตฺวา	 มนฺต		คุตฺตภาสเน	ในการกล่าวคุ้มครอง	+	เณ+ตฺวา	 ปรึกษาแล้ว,	สนทนาแล้ว	(จุ.)



วรรค] 697คำาศัพท์กิริยาน่ารู้

มาเรตฺวา			 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ตายแล้ว
โมเจตฺวา			 มุจ		โมจเน	ในการพ้น	+	เณ	+	ตฺวา	 เปลื้องแล้ว	(จุ.)			
ยาจนฺต	 ยาจ		ยาจเน	ในการขอ	+	อ	+	อนฺต	 ขออยู่,	เม่ือขอ,	อ้อนวอนอยู่
ยาจิตฺวา	 ยาจ		ยาจเน	ในการขอ	+	ตฺวา	 ขอแล้ว,	อ้อนวอนแล้ว
โยเชตฺวา			 ยุช		โยเค	ในการประกอบ	+	เณ	+	ตฺวา	 ปรุงแล้ว,	ประกอบแล้ว	(จุ.)
รชิตฺวา			 รช		ราเค	ในความกําหนัด,	การย้อม	+	ตฺวา	 ย้อมแล้ว,	กําหนัดแล้ว
โรทนฺต			 รุท		อสฺสุวิโมจเน	ในการปล่อยน้ําตา	+	อ	+	อนฺต	 ร้องไห้อยู่,	เม่ือร้องไห้
ลภนฺต			 ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	อ	+	อนฺต	 ได้อยู่,	เม่ือได้
วฑฺเฒตฺวา			 วฑฺฒ		วฑฺฒเน	ในความเจริญ	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เจริญแล้ว
วตฺวา	 วจ		วิยตฺติยํ		วาจายํ	ในการพูดชัด	+	ตฺวา	 กล่าวแล้ว,	ตรัสแล้ว
วนฺทิตฺวา	 วนฺท		วนฺทเน	ในการกราบไหว้	+	ตฺวา	 กราบไหว้แล้ว,	ถวายบังคมแล้ว
วสนฺต	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	อ	+	อนฺต	 อยู่อยู่,	เม่ืออยู่,	เม่ือประทับ
วายมนฺต			 วายม		อุสฺสาเห	ในความพยายาม	+	อ	+	อนฺต	 พยายามอยู่,	เม่ือพยายาม
วาริยมาน		 วร		อาวรเณ	ในการป้องกัน	+	เณ	+	ย	+	มาน	 (อัน...)	ห้ามอยู่	(จุ.)
วิกฺกิริตฺวา			 วิ	+	กิร		วิกรเณ	ในการเร่ียไร	+	ตฺวา	 โรยแล้ว,	โปรยแล้ว
วิจรนฺต			 วิ	+	จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	อ	+	อนฺต	 เที่ยวไปอยู่,	เม่ือเที่ยวไป
วิชหนฺต			 วิ	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	อ	+	อนฺต	 ละอยู่,	สละอยู่,	เม่ือละ,	เม่ือสละ
วิชหิตฺวา			 วิ	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	ตฺวา	 ละแล้ว,	สละแล้ว
วิชฺฌิตฺวา			 วิธ		ตาฬเน	ในการแทง	+	ตฺวา	 แทงแล้ว,	แกะแล้ว,	เจาะแล้ว
วิธมิตฺวา			 วิ	+	ธม		วิธมเน	ในการกําจัด	+	ตฺวา	 กําจัดแล้ว
วิภชิตฺวา			 วิ	+	ภช		เสวายํ	ในการเสพ	+	ตฺวา	 แบ่งแล้ว
วิลมฺพมาน			 วิ	+	ลพิ		วิลมฺพนมฺหิ	ในความเหน่ียว	+	อ	+	มาน	 ร้ังอยู่,	ล้าอยู่,	ห้อยอยู่
วิวราเปตฺวา			 วิ	+	วร		อาวรเณ	ในการปิดก้ัน	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เปิดแล้ว
วิหรนฺต	 วิ	+	หร		นิวาเส	ในการอยู่	+	อ	+	อนฺต	 อยู่อยู่,	เม่ืออยู่,	เม่ือประทับ
วิเนตฺวา			 วิ	+	นี		นเย	ในการนําไป	+	ตฺวา	 แนะนําแล้ว,	นําไปวิเศษแล้ว
วิโนเทตฺวา			 วิ	+	นุท		โนทเน	ในการซัดไป	+	เณ	+	ตฺวา	 บรรเทาแล้ว	(จุ.)
วิโลเกตฺวา			 วิ	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,	การเห็น	+	เณ	+	ตฺวา	 เลือกแล้ว,	ตรวจดูแล้ว	(จุ.)
วีตินาเมตฺวา	 วิ	+	อติ	+	นมุ		นเต	ในการโน้มลง	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้ว
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วุฏฺ€าย			 วิ	+	อุ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตฺวา	ออกแล้ว
วุตฺต	 วจ		วิยตฺติยํ		วาจายํ	ในการพูดชัด	+	ต	 (อัน...)	กล่าวแล้ว
วูปกฏฺ€			 วิ	+	อุป	+	กส		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 หลีกออกแล้ว
วูปสเมตฺวา			 วิ	+	อุป	+	สมุ		อุปสเม	ในความสงบ	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เข้าไปสงบวิเศษแล้ว
โวโรปิยมาน	 วิ	+	อว	+	รุห		โอนเต	ในการโน้มลง	+เณ+ย+มาน	 (อัน...)	ปลงลงอยู่
โวโลเกนฺต			 วิ	+	อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,	เห็น	+เณ+อนฺต	 ตรวจดูอยู่	(จุ.)
สชฺเชตฺวา			 สชฺช		สชฺชเน	ในการตระเตรียม	+	เณ	+	ตฺวา	 ตระเตรียมแล้ว	(จุ.)
ส�ฺ�าเปตฺวา			สํ	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้รู้พร้อมแล้ว
ส�ฺฉนฺน	 สํ	+	ฉท		อปวารเณ	ในการปกปิด	+	ต	 ดารดาษแล้ว,	ปกคลุมด้วยดีแล้ว
สทฺทหิตฺวา			 สํ	+	ธา		สทฺทหเน	ในความเช่ือ	+	ตฺวา	 เช่ือแล้ว,	ศรัทธาแล้ว
สนฺถริตฺวา			 สํ	+	ถร		อตฺถรเณ	ในการปูลาด	+	ตฺวา	 ลาดแล้ว
สนฺนิปติตฺวา			 สํ	+	นิ	+	ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	ตฺวา	 ประชุมพร้อมกันแล้ว
สนฺนิปาเตตฺวาน		สํ	+	นิ	+	ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	เณ	+	ตฺวาน			(ยัง...)	ให้ประชุมกันแล้ว
สมนฺนาคต	 สํ	+	อนุ	+	อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 มาตามพร้อมแล้ว,	ประกอบแล้ว
สมาทาย	 สํ	+	อา	+	ทา		อาทาเน	ในการถือเอา	+	ตฺวา	 สมาทานแล้ว,	ถือเอาด้วยดีแล้ว
สมาน			 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	มาน	 มีอยู่,	เม่ือมี
สมาปชฺชิตฺวา	 สํ	+	อา	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 เข้าแล้ว,	ถึงพร้อมแล้ว
สมาปนฺน	 สํ	+	อา	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 เข้าแล้ว,	ถึงพร้อมแล้ว
สมุฏฺ€าย			 สํ	+	อุ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตฺวา	ลุกข้ึนพร้อมแล้ว,	ตั้งข้ึนพร้อมแล้ว
สมุทาจรนฺต	 สํ	+	อุ	+	อา	+	จร		จรเณ	ในการประพฤติ	+	อ	+	อนฺต	 ประพฤติร้องเรียกอยู่
สโมธาเนตฺวา			สโมธาน	(นามธาตุ)	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ประชุมลงพร้อมแล้ว
สมฺปสฺสมาน			 สํ	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	การเห็น	+	อ	+	มาน	 พิจารณาอยู่,	เม่ือพิจารณา
สมฺมสิตฺวา			 สํ	+	มส		อามสเน	ในการจับต้อง	+	ตฺวา	 พิจารณาแล้ว
สลฺลกฺเขตฺวา	 สํ	+	ลกฺข		องฺกเน	ในการทําเคร่ืองหมาย	+เณ+ตฺวา	 กําหนดแล้ว	(จุ.)
สิพฺพิตฺวา			 สิวุ		ตนฺตสนฺตาเน	ในการสืบต่อเส้นด้าย	+	(ย)	+	ตฺวา	เย็บแล้ว
สุณนฺต	 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ณา	+	อนฺต	 ฟังอยู่,	เม่ือฟัง
สุสฺสมาน			 สุส		สุสฺสเน	ในความเหี่ยว,	แห้ง	+	ย	+	มาน	 ซูบผอมอยู่,	เหี่ยวแห้งอยู่	(ทิ.)
โสธิยมาน			 สุธ		สุทฺธิยํ	ในความหมดจด	+	เณ	+	ย	+	มาน	 (อัน...)	ให้หมดจดอยู่



วรรค] 699คำาศัพท์กิริยาน่ารู้

สํสรนฺต			 สํ	+	สร		คติจินฺตายํ	ในการไปและการคิด	+อ+อนฺต	 ท่องเที่ยวไปอยู่,	เม่ือท่องเที่ยวไป
สํหริตฺวา			 สํ	+	หร		สํหาเร	ในการรวบรวม	+	ตฺวา	 รวบรวมแล้ว
สํเวชิต	 สํ	+	วิชี		ภยกมฺเป	ในความกลัว,	หว่ันไหว	+เณ+ต	 (อัน...)	ให้สังเวชแล้ว
หริตฺวา			 หร		หรเณ	ในการนําไป	+	ตฺวา	 นําไปแล้ว
หาสยิตฺวา				 หส		หาเส	ในความหัวเราะ	+	ณย	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ยินดีแล้ว,	ให้หัวเราะแล้ว
หุตฺวา	 หู		สตฺตายํ	ในความมี,	ความเป็น	+	ตฺวา	 เป็น,	เป็นแล้ว,	มีแล้ว
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บรรณำนุกรม
พระพุทธโฆสาจารย์. ธมฺมปทฏ�กถา (ปโม  ภาโค). พิมพ์คร้ังที่ ๒, กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระพุทธโฆสาจารย์. ธมฺมปทฏ�กถา (ปโม  ภาโค). พิมพ์คร้ังที่ ๓๗, กรุงเทพมหานคร : 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
พระสิริสุมังคลเถระ, ธัมมปทัฏฐกถาคาถาโยชนา, พิมพ์เน่ืองในโอกาส หม่อมอุบล ยุคล ณ 

อยุธยา เจริญชนมายุครบ ๘๐ ปี, ๒๕๔๖.
พระวรสัมโพธิมหาเถร, ธมฺมปทมหาฏีกา, ศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ� นำาโดย พระธรรมปัญญาบดี  

อุปภัมภ์ พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระราชทานเพลิงศพ พระวิสุทธาธิบดี 
(สง่า ปภสฺสรมหาเถร ป.ธ. ๘), ๒๕๓๕.

พระกัจจายนเถระ. กจฺจายนพฺยากรณํ. กรุงเทพมหานคร : วิริยพัฒนาการพิมพ์, ๒๕๔๐.
พระพุทธัปปิยเถระ. ปทรูปสิทฺธิ. พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ ปริวรรต, กรุงเทพมหานคร : 

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, ๒๕๕๙.
พระวิสุทธาจารมหาเถระ. ธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ. พิมพ์คร้ังที่ ๒, กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท ฐานการพิมพ์ จำากัด, ๒๕๕๙. 
พระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม), งานวิจัยการศึกษาเชิงวิเคราะห์ พระคาถาธรรมบท เล่ม ๑, 

กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๕.
บุญสืบ อินสาร, พจนานุกรมบาลี - ไทย ธรรมบทภาค ๑ - ๔, กรุเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พร้ิน

ต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จำากัด (มหาชน), ๒๕๕๕.
--------------, ธรรมบท ภาค ๑ แปลโดยพยัญชนะ, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์และทำาปกเจริญผล, 

๒๕๕๓.
อุทิศ ศิริวรรณ, ดร., ธรรมบทภาคที่ ๑ แปลโดยพยัญชนะ, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เล่ียงเชียง, 

๒๕๕๐.
ฉบับภูมิพโลภิกขุ, ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา (บาลี-ไทย) ภาค ๑, กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์ภูมิพโลภิกขุ, ๒๕๕๑.
สำานักเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย, ธรรมบท ภาคที่ ๑, พิมพ์คร้ังที่ ๔, 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เล่ียงเชียง, ๒๕๕๘.
พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ, วากยสัมพันธ์ (ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๒), กรุงเทพมหานคร : 
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บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสช่ิง จำากัด, ๒๕๕๗.
--------------, โครงสร้างลักษณะต่างๆ ของภาษาบาลี ๑ (ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๓), 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสช่ิง จำากัด, ๒๕๕๗.
--------------, โครงสร้างลักษณะต่างๆ ของภาษาบาลี ๒ (ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๔), 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสช่ิง จำากัด, ๒๕๕๗.
--------------, โครงสร้างลักษณะต่างๆ ของภาษาบาลี ๓ (ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๕), 

กรุงเทพมหานคร, บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสช่ิง จำากัด, ๒๕๕๗.
--------------, รูปสิทธิทีปนี, กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำากัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, 

๒๕๖๐.
พระมหานิยม อุตฺตโม, หลักสูตรย่อ บาลีไวยารกรณ์ ฉบับสมบูรณ์, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เล่ียง

เชียง, ๒๕๔๙.
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระ 

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖
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ช่ือ-ฉายา	 พระมหาธิติพงศ์		อุตฺตมป�ฺโ�	(เข็มสันเทียะ)
วัน/เดือน/ปีเกิด	 เกิด	วันที่	๒๘	เดือนมีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๑๔
สถานที่เกิด	 บ้านเลขที่	๕๑	หมู่	๓	ตําบลมะค่า		อําเภอโนนไทย		จังหวัดนครราชสีมา	
อุปสมบท											วันที่	๒	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๓๔		ณ	พัทธสีมาวัดถนนโพธิ์		ตําบลถนนโพธิ์			
	 อําเภอโนนไทย	จังหวัดนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา	 เปรียญธรรม	๗	ประโยค
	 ช้ันนักศึกษาบาลีใหญ่	(สอบได้อันดับที่	๑)	สํานักเรียนวัดท่ามะโอ	ตําบลเวียงเหนือ		 	
	 อําเภอเมือง	จังหวัดลําปาง
	 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต	คณะมนุษยศาสตร์	(จิตวิทยา)	เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
	 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาบาลี	(มจร)
ประวัติการทํางาน	 ครูสอนพระปริยัติธรรม	แผนกธรรม-บาลี	และบาลีใหญ่
ที่อยู่ปัจจุบัน									วัดพิกุลทอง		ถนนเทอดพระเกียรติ		ตําบลวัดชลอ		อําเภอบางกรวย		จังหวัดนนทบุรี			
	 ๑๑๑๓๐
ผลงาน	 ๑.	 รูปสิทธิทีปนี		
	 ๒.	 ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
	 ๓.	 กัจจายนสุตตปาฐะ	แปลสูตรพร้อมอุทาหรณ์
	 ๔.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๑		หลักการแปลข้ันพื้นฐาน	ร่วมกับคณะ
	 ๕.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๒		วากยสัมพันธ์
	 ๖.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๓		โครงสร้างลักษณะต่างๆ	ของภาษาบาลี	๑	
	 ๗.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๔		โครงสร้างลักษณะต่างๆ	ของภาษาบาลี	๒
	 ๘.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๕		วิธีการแปลอรรถกถา
	 ๙.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๖		วิธีการแต่งประโยคภาษาบาลี
	 ๑๐.	 นามาขยาตรูปัพพิธาน	(วิธีทําตัวรูปของนามบทและอาขยาตบท)
	 ๑๑.	 ภิกขุปาติโมกข์แปล	พร้อมมาติกาสําหรับวินิจฉัยสิกขาบท
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