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ค�ำน�ำ

 “ธมฺมปท” หรือ “ธรรมบท” เป็นค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ปรำกฏอยู่ในพระ
ไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกำย ในรูปคำถำล้วนๆ มีทั้งหมด ๔๒๓ คำถำ ซึ่งค�ำดังกล่ำวมีควำมหมำย
ทั้งหมด ๖ ควำมหมำย ดังนี้
 ๑.  คัมภีร์เป็นที่ให้ทรำบเญยยธรรม ๕ ประกำร คือ สังขำร, วิกำรรูป ๓, ลักขณรูป ๔, 
นิพพำน และบัญญัติ 
 ๒. คัมภีร์เป็นเครื่องให้ทรำบเญยยธรรม ๕ ประกำร คือ สังขำร, วิกำรรูป ๓, ลักขณรูป ๔, 
นิพพำน และบัญญัติ 
 ๓. ส่วนของเญยยธรรมทั้งหลำยของคัมภีร์นี้มีอยู่
 ๔. ส่วนของเญยยธรรมทั้งหลำยมีอยู่ในคัมภีร์นี้
 ๕. คัมภีร์เป็นที่ให้ทรำบปริยัติธรรม
 ๖. คัมภีร์เป็นเครื่องให้ทรำบปริยัติธรรม

 สว่นค�ำว่ำ “ธมฺมปทฏฺกถำ” หรือ “ธรรมบทอรรถกถำ” แปลว่ำ ค�ำอธิบำยธรรมบท โดยคัมภีร์นี้ 
ท่ำนอำจำรย์น�ำพระคำถำและเค้ำโครงเนื้อเรื่องมำจำกพระไตรปิฎกและอรรถกถำในที่ต่ำงๆ น�ำมำเรียบเรียง
เป็นเรื่องรำว มีบุคคล และสถำนที่ ก่อนที่จะมำถึงคำถำหัวใจของเรื่อง ท�ำให้ผู้อ่ำนผู้ศึกษำเข้ำใจเนื้อเรื่อง
และธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสั่งสอนได้ อย่ำงน้อยที่สุดก็ระดับคุณธรรมศีลธรรม แต่ท่ำนใดที่มีพื้นฐำน
กำรศึกษำทั้งไวยำกรณ์บำลีใหญ่และพระอภิธรรมมำก่อน ก็จะเป็นเหตุท�ำให้เข้ำใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หนังสือดัง
กล่ำวจัดอยู่หมวดพระสูตร เป็นศิลปะในกำรด�ำเนินชีวิตของทั้งภิกษุ ภิกษุณี อุบำสก และอุบำสิกำ ว่ำใน
อดีตเคยท�ำกรรมอะไรไว้ และปัจจุบันท�ำกรรมอะไร จึงได้รับผลเช่นนั้น

 หนังสือ “ธรรมบทอรรถกถำแปลและสัมพันธ์” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่เอื้อประโยชน์ให้แก่นักเรียน
ใหม่ที่เริ่มฝึกแปลบำลี โดยมีประโยคบำลีที่ตัดตกแต่งที่สมบูรณ์ ส�ำหรับปัญหำของนักเรียนที่เริ่มเรียน
แปลบำลีที่ไม่รู้ว่ำจะต้องโยคอะไร ต้องเติมอะไรเข้ำมำ และใส่ไว้ตรงไหน ค�ำศัพท์แต่ละค�ำแปลว่ำ
อย่ำงไรบ้ำง ส่วนนักเรียนที่แปลมำบ้ำงแล้ว จะเริ่มฝึกสัมพันธ์ ก็มีสัมพันธ์เป็นตัวอย่ำงไว้ นักเรียนที่
ประสงค์จะฝึกแปลโดยอรรถ ก็มีแปลเป็นตัวอย่ำงไว้เช่นกัน นอกจำกนั้น ถ้ำประสงค์จะดูกำรแยกธำตุ
ปัจจัยของค�ำศัพท์กิริยำ(ทั้งกิริยำคุมพำกย์และกิริยำในระหว่ำง) ก็มีอยู่ท้ำยเล่ม ประเด็นที่มักเป็นปัญหำ
ส�ำหรับผู้ศึกษำที่แปลศัพท์มำจำกรูปวิเครำะห์ไม่ว่ำจะเป็นกิตก์ สมำส หรือตัทธิต ว่ำแปลอย่ำงไร ถูก
ต้องตรงตำมหลักไวยำกรณ์หรือไม่ ก็มีวิเครำะห์ไว้ตำมหลักในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ ซึ่งอยู่ในกลุ่มคัมภีร์ของ 

(ก)



สำยกัจจำยนไวยำกรณ์ หรือคัมภีร์มูลกัจจำยน์ และน�ำมำจำกแหล่งอื่นๆ เช่น ธมฺมปทฏฺกถำคำถำโยชนำ  
ธมฺมปทมหำฏีกำ และคัมภีร์ธำตวัตถสังคหะเป็นต้น

 ฉะนั้น หนังสือเล่มนี้ จึงเหมำะส�ำหรับผู้ศึกษำภำษำบำลีทุกกลุ่ม คือ กลุ่มใหม่ที่เริ่มเรียนแปลเบื้อง
ต้น โดยได้ตัดตกแต่งประโยคและแปลยกศัพท์ให้ กลุ่มกลำงที่เริ่มฝึกสัมพันธ์และแปลโดยอรรถ และท่ำนที่
ได้เรียนมำบ้ำงแล้ว ต้องกำรทบทวนหรือยังมีข้อสงสัยในประเด็นต่ำงๆ เช่น กำรแยกธำตุปัจจัย หรือแม้แต่
รูปวิเครำะห์ของศัพท์กิตก์ สมำส หรือตัทธิต

 จึงหวังว่ำ หนังสือ “ธรรมบทอรรถกถำแปลและสัมพันธ์” เล่มนี้ จะช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกใน
กำรศึกษำภำษำบำลีได้บ้ำง หำกจะมีข้อขำดตกบกพร่อง หรือผิดพลำดประกำรใด เพรำะควำมด้อยปัญญำ 
หรือขำดสติสัมปชัญญะในกำรจัดท�ำ ก็ขออภัยและขอควำมเมตตำจำกท่ำนผู้รู้ทั้งหลำยได้โปรดช่วยชี้แนะ 
บอกข้อผิดพลำด บกพร่องต่ำงๆ ที่มีปรำกฏให้กระผมได้รับทรำบ เพื่อน�ำไปแก้ไขปรับปรุงในกำรจัดพิมพ์ใน
ครั้งต่อๆ ไป จะขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูง และถือว่ำได้ร่วมกันท�ำบุญที่เป็นธรรมทำนในกำรจัดท�ำหนังสือเล่ม
นี้ด้วยกัน

 ขอให้ทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำหนังสือเล่มดังกล่ำวนี้จนส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี จงเป็นผู้มีส่วน 
แห่งบุญใหญ่ที่กระผมได้กระท�ำแล้วในครั้งนี้ และขอให้ทุกท่ำนจงได้รับประโยชน์ทั้ง ๓ ประกำร กล่ำวคือ 
ประโยชน์ในชำตินี้ ประโยชน์ในชำติหน้ำ และประโยชน์อย่ำงยิ่ง คืออมตมหำนิพพำน ซึ่งเป็นสันติสุข บรมสุข
ด้วยกันทุกท่ำนเทอญ

       พระมหำธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
          ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๑

(ข)



ค�ำอนุโมทนำ

 หนังสือ “ธรรมบทอรรถกถำแปลและสัมพันธ์” เล่มนี้ เป็นกำรน�ำเสนอข้อมูลเพื่อแก้ปัญหำต่ำงๆ ที่
เคยเกิดขึ้นกับผู้ศึกษำภำษำบำลี เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ศึกษำได้เข้ำใจทั้งหลักกำรโยค กำรเติมบทที่ขำดหำยไป  
แปลยกศัพท ์แปลโดยอรรถ และสัมพันธ ์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้ำใจในเหตุผล และควำมหมำยของเนื้อหำ
ที่แปลได้ดียิ่งขึ้น อันจะเป็นเหตุให้เกิดควำมซำบซึ้งในธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน ท�ำให้เกิดก�ำลังใจที่
จะศึกษำเล่ำเรียน และรักษำพระศำสนำ 

 หนังสือเล่มนี้ ใช้หนังสือ “ธมฺมปทฏฺกถำ ทุติโย ภำโค” ธรรมบทอรรถกถำ ภำค ๒ อัปปมำท-
วรรค เป็นวรรคที่ ๒ และจิตตวรรค วรรคที่ ๓ ใน ๒๖ วรรค แบ่งออกเป็น ๓ เล่ม ได้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี  
โดยได้รับควำมอนุเครำะห์จำกหลำยๆ ฝ่ำยด้วยกัน 

 ด้วยเหตุผลข้ำงต้นนี้ จึงใคร่ขออนุโมทนำบุญแก่พระครูวิมลสุทธำภิวัฒน์ เจ้ำอำวำสวัดสุทธำโภชน์ 
พระมหำสุชำติ สุเขสิโน คุณโยมเสริมสุข ปัทมสถำน และครอบครัว และญำติมิตรทั้งหลำย รวมถึงสำธุชน
ทั่วไปที่ร่วมสร้ำงหนังสือ “ธรรมบทอรรถกถำแปลและสัมพันธ์” เล่มนี้ไว้ในบวรพระพุทธศำสนำ เพื่อแจก
เป็นธรรมทำน ซึ่งเป็นทำนที่มีอำนิสงส์มำกที่สุด

 นอกจำกนี้ ยังมีอีกหลำยท่ำนที่จะต้องเอ่ยนำม คือ พระมหำพิริยะ ภูริญำโณ  พระมหำสังคีต  
สงฺคีตวโร ผู้ช่วยดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณวัลย์ลดำ (เอ๋) อัศวศิริเลิศ รศ.ดร. พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ ถวำย
กระดำษดับเบิล เอ คุณภัทรี วัยอุดมวุฒิ และคุณมยุรี กำรเจริญ ถวำยหนังสือธัมมปทัฏฐกถำ ภำค ๑-๒  
ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย คุณมงคล ศรีเดชะ เขียนภำพปก คุณชัยโย ทองหมื่นไวย์ ออกแบบปก 
พระมหำจรุณ จำรุวณฺโณ พระมหำธันวำ สนฺตจิตฺโต พระมหำพัชรพล ปิยสีโล สำมเณรนนธวัช เถำว์ทุมมำ  
คุณวิไล สีสรรพ์ คุณปุณณภำ ศุภชวำลพร ตรวจทำนต้นฉบับ และทุกท่ำนที่ช่วยงำนในกำรจัดท�ำต้นฉบับ 

 และที่ส�ำคัญ คือ พระอำจำรย์ภัททันตธัมมำนันทมหำเถระ อดีตพระอำจำรย์ใหญ่ส�ำนักเรียน
บำลีใหญ่วัดท่ำมะโอ พระอำจำรย์ภัททันตนันทเถระ พระอำจำรย์มหำประวัติ ถำวรจิตฺโต คุณโยมอำจำรย์
บุญถนอม นพโสภณ โยมพ่อฟัก โยมแม่ปุ่น เข็มสันเทียะ โยมแม่สุวรรณ ตันตระเธียร คุณเนำวรัตน์  
รัตนสุนทร คุณนวลมณี กำญจนพิบูลย์ คุณเพ็ญศรี บุญญรัตน์ คุณวิไล สีสรรพ์ คุณไตรรงค์ มำลำภิรมย์ 
คุณณัฐศักดิ์ ตันตยำนุพนธ์ คุณยศรินทร์ โชติเสน และคณะ ผู้ร่วมท�ำบุญช่วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท�ำต้นฉบับ 
ญำติโยมชำววัดสุทธำโภชน์ ขออ�ำนำจบุญกุศลที่ได้ท�ำร่วมกันในครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยส่งผลให้ทุกๆ ท่ำน 
ประสบแต่ควำมสุข ควำมเจริญ ปรำศจำกภยันตรำย และได้บรรลุมรรคผลนิพพำนด้วยเทอญ

(ค)



ค�ำปรำรภ

 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ กระผมเพิ่งบวชเป็นสามเณรช่วงเดือนเมษายน ขณะอายุได้ ๑๓ ปี 

เป็นการบวชหน้าไฟ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับโยมพ่อใหญ่หล�่า เทียนสันเทียะ ท่านได้เสียชีวิต

เพราะโรคชรา ซึ่งท่านได้มีบุญคุณต่อโยมแม่ปุ่น เข็มสันเทียะ และครอบครัว ถือได้ว่าเป็นบุพพการี

ชนของโยมแม่กระผม หลังจากบวชเสร็จก็ได้ไปจ�าวัดอีกหมู่บ้านหนึ่ง ใกล้ๆ บ้านเกิด เป็นหมู่บ้านที่

ญาติบวชเป็นพระภิกษุ เพื่ออยู่จ�าพรรษาท่านชวนไปอยู่ด้วย อยู่ได้ประมาณสัก ๒ เดือน ก็กลับมาอยู่

ที่พักสงฆ์ประจ�าหมู่บ้าน แล้วก็มีโอกาสได้เดินทางจากนครราชสีมามุ่งหน้าสู่จังหวัดล�าปาง เพื่อมา

ศึกษาเล่าเรียน โดยทราบเพียงว่าจะมาเรียน แต่ยังไม่ทราบว่าจะได้เรียนอะไร พอมาถึงวัดท่ามะโอ  

จังหวัดล�าปาง สิ่งแรกที่ต้องท�า คือ ได้หนังสือกัจจายนสูตรมาท่อง ใกล้เข้าพรรษาอาจารย์ใหญ่ก็

บอกให้อาจารย์บุญถนอม นพโสภณ อดีตพระมหาบุญในขณะนั้น เปิดสอนคัมภีร์ปทรูปสิทธิ อยู่

วัดท่ามะโอมาเดือนเศษ กัจจายนสูตรที่ท่องทุกวัน และทั้งวัน ก็ยังท่องจ�าได้ไม่มากนัก เนื่องจาก

ความจ�าไม่ค่อยดี มีพื้นฐานการศึกษาทางโลกมาน้อย สะสมบุญมาน้อย ประสบการณ์ก็ไม่มี และ

อาจจะยังไม่รู้เทคนิควิธีการท่องจ�าด้วยก็เป็นได้ ซ�้ายังจะต้องมาเข้าเรียนบาลีไวยากรณ์ใหญ่คัมภีร ์

ปทรูปสิทธิ ซึ่งเป็นภาษาบาลีล้วน ท�าให้ทั้งการท่อง ก็ล้าช้าออกไปอีก ทั้งการเรียนก็ต้องท่องจ�า โดย

ปราศจากความเข้าใจ แต่ก็ต้องท่องไป เรียนไปเรื่อยๆ นานวันเข้า จากเดือน เป็นปี พอเริ่มเข้าปีที่ ๒ 

จึงจะพอรู้เรื่องบ้าง เริ่มแปลได้บ้าง ท�าให้การท่องจ�าวิชาอื่นๆ เช่น อภิธานัปปทีปิกา วุตโตทัย และ 

สุโพธาลังการ ก็เริ่มง่ายขึ้นมาบ้างนิดหน่อย ท�าให้จ�าได้มากขึ้น ความเข้าใจก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จน

ในปี ๒๕๓๑ ซึ่งเป็นปีที่ ๔ ของการอยู่ที่วัดท่ามะโอ ก็สามารถสอบผ่านหลักสูตรของวัด ชั้นนักศึกษา 

(โสตุชนปันติ) และในขณะเดียวกัน ก็ได้มีโอกาสศึกษาบาลี หลักสูตรบาลีสนามหลวงควบคู่ไปด้วย 

และสอบผ่านประโยค ป.ธ. ๓ ในปีเดียวกันนี้

 ฉะนั้น วัดท่ามะโอ จังหวัดล�าปาง จึงเป็นแหล่งก�าเนิดทางภาษาบาลี และธรรมวินัยของ

กระผม ท�าให้กระผมพอจะมีความรู้ภาษาบาลีและธรรมวินัย จนสามารถน�าไปเป็นอุปกรณ์ในการ

ศึกษาค้นคว้าพระธรรมวินัยได้ในระดับหนึ่งตามสติปัญญาของกระผม และสามารถช่วยเหลืออนุชน

ที่สนใจในการศึกษาภาษาบาลี ด้วยการให้ค�าแนะน�าและสอนเล็กๆ น้อยๆ เท่าที่พอจะท�าได้ พร้อม

กับเขียนหนังสือประกอบการเรียนวิชาไวยากรณ์บาลี และทักษะการใช้ภาษาบาลี ๑- ๖ ในกาลต่อ

มาจนถึงทุกวันนี้

(ฆ)



 ขณะที่อยู่วัดท่ามะโอ จังหวัดล�าปางนั้น กระผมได้รับค�าแนะน�าอบรมสั่งสอนและความ

ประพฤติที่เป็นแบบอย่างที่ดีๆ ในการด�าเนินชีวิตจากครูบาอาจารย์ รวมถึงเพื่อนพรหมจรรย์ ซึ่ง

เป็นเพื่อนนักศึกษาภาษาบาลีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ ร่วมรุ่น หรือแม้รุ่นน้องๆ ก็ตาม อยู่กันอย่าง 

อบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน โดยเฉพาะพระอาจารย์ใหญ่ พระภัททันตธัมมานันทมหา

เถระ อัครมหาบัณฑิต ท่านได้เอ็นดู อนุเคราะห์ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเรื่องการเรียน รวมถึงการเป็นอยู่ 

เช่นสบู่ยาสีฟัน ซึ่งกระผมเองก็ได้มีโอกาสรับใช้ท่าน ด้วยการปัดกวาดเช็ดถูกกุฎิ ชงนมถวาย และ

ช่วยพิมพ์งานให้ท่าน เป็นต้น

 เมื่อท�าวัตรเย็นเสร็จสิ้นลงในแต่ละวัน ถ้าเป็นธรรมดามิใช่วันพระ ท่านพระอาจารย์จะ

สอบถามเกี่ยวกับบทเรียนทุกวัน ว่าวันนี้เรียนอะไร จ�าได้หรือยัง เข้าใจเนื้อหาหรือไม่ และขณะ

เดียวกัน วิชาอื่นๆ ที่จะต้องท่องควบคู่กันไป เช่น ท่องกัจจายนสูตรบ้าง อภิธานบ้าง วุตโตทัยบ้าง 

อลังการะบ้าง ท่องไปถึงไหนแล้ว ท่องจบหรือยัง จ�าได้แม่นย�าถูกต้องหรือไม่ ท่านก็จะตรวจสอบ

ความก้าวหน้าในการศึกษาในแต่ละวัน และทุกๆ วัน เพื่อให้เห็นว่าศิษย์มีความก้าวหน้าไปในระดับ

ไหนแล้ว และเพื่อไม่ให้เป็นดินพอกหางหมู อยากเกินกว่าจะแก้ไขได้ ถามทั้งพระภิกษุก็ไม่เว้น แต่จะ

ไม่จี้มากเหมือนกับท่านที่เป็นสามเณรอย่างกระผม ถ้าเป็นวันพระ ท่านจะน�าโอวาทมาให้เป็นข้อคิด

ในการศึกษาและด�าเนินชีวิต หรือถ้ามีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพระธรรมวินัยเกิดขึ้น ท่านก็จะน�ามาเล่า 

พร้อมกับข้อวินิจฉัยจากพระบาลี อรรถกถา หรือฎีกา

 กิจวัตรที่พระอาจารย์ใหญ่ท�าเป็นประจ�าทุกวัน ก็คือ ตี ๔ ตื่นจากการจ�าวัด จะเปิดตู้หนังสือ

พระไตรปิฎก เพื่อค้นคว้าข้อมูล ส�าหรับน�าไปเป็นหลักฐานในการสอนก็ดี เขียนหนังสือก็ดี หรือตอบ

ข้อสงสัยของพระมหาเถระ หรือของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่มาสอบถาม

 สิ่งที่ ๒ ก็คือ เรื่องความสะอาดบริเวณภายในวัด ใครๆ ที่เข้ามาในบริเวณวัดท่ามะโอ เมื่อ

สมัยอาจารย์ใหญ่ยังมีชีวิตอยู่ ก็จะรู้สึกได้ทันทีเมื่อก้าวเท้าเข้ามาในเขตวัด ก็คือ เรื่องของความ

สะอาดของบริเวณวัด และเสนาสนะต่างๆ เพราะทั้งพระภิกษุสามเณร รวมทั้งอาจารย์ใหญ่เองด้วย 

จะช่วยกันท�าทุกวันๆ ละ ๒ เวลา คือ ช่วงเช้า สามเณรที่ท�าวาระหุงข้าวต้ม เมื่อเก็บภาชนะช�าระล้าง

เสร็จแล้ว ก็จะมาช่วยกันกวาดเก็บขยะ ช่วงเย็น เวลาประมาณ ๕ โมงเย็น จะช่วยกันอีกที ท�ากันทั้ง

วัด ดังค�าที่ท่านยกมาพร�่าสอนอยู่เนืองว่า

 “สมฺมชฺชนวตฺต�  นำม  สพฺพพุทฺเธหิ  วณฺณิต�”

 ธรรมดาว่าข้อวัตรคือการปัดกวาดเช็ดถู พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญ

(ง)



  เนื่องในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ นี้ จะเป็นวันปลงสรีรสังขารของพระอาจารย์ใหญ่  

อดีตเป็นเจ้าอาวาสและอาจารย์ใหญ่วัดท่ามะโอ ส�านักเรียนบาลีใหญ่ ที่สอนวิชาที่เป็นพื้นฐานทาง

ด้านภาษาที่จะน�าไปศึกษาพระไตรปิฎก อรรกถา ฏีกา มี ๔ คัมภีร์ คือ

 ๑. ไวยากรณ์ใหญ่ ใช้คัมภีร์ปทรูปสิทธิ เป็นคัมภีร์ในสายกัจจายนะ หรือที่รู้จักกันในนาม

มูลกัจจายน์

 ๒. ค�าศัพท์ ใช้คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เป็นการประมวลค�าศัพท์ ที่มีความหมายเหมือนกัน

มาไว้ในที่เดียวกัน พร้อมกับวินิจฉัยเรื่องลิงค์ไว้ให้ด้วย หรือศัพท์เดียว แต่มีความหมายหลายอย่าง

 ๓. ศึกษาฉันทลักษณ์ ใช้คัมภีร์วุตโตทัย เรียนเรื่องมาตราพฤติ และวัณณพฤติ พร้อมกับ

นัย ๖ มีปัตถารนัยเป็นต้น

 ๔. ศึกษาอลังการศาสตร์ ใช้คัมภีร์สุโพธาลังการะ เรียนเรื่องโทษและการแก้ไขโทษทาง

ภาษา การประดับเสียงให้ไพเราะ(สัททาลังการะ) การประดับเนื้อความให้ดี(อัตถาลังการะ) และรส

(ความพึงพอใจในบทประพันธ์)ของบทประพันธ์

 พระอาจารย์ใหญ่ จึงเป็นบุคคลที่มีอุปการะมากยิ่งต่อวงการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์

ไทย และพระพุทธศาสนา โดยท่านลงมือสอนด้วยตนเอง นอกจากนั้น กิจวัตรประจ�าวันช่วง ตี ๔ 

ของแต่ละวัน ท่านจะลุกจากการจ�าวัด เพื่อศึกษาค้นคว้าหาหลักฐานส�าหรับน�ามาอ้างอิงในการน�า

มาสอน และเขียนเป็นต�าราอีกหลายเล่ม ท่านท�าจนถึงในวาระสุดท้ายของชีวิต เพื่อเป็นแบบอย่างที่

ดีให้แก่อนุชนในด้านครูผู้ใคร่ในการศึกษา 

 ปรารภเหตุดังกล่าวข้างต้นนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนคุณ แสดงคุณของพระอาจารย์ใหญ่ให้

ปรากฏต่อสาธารณชน และอุทิศส่วนกุศลให้กับท่าน กระผมจึงจัดท�าหนังสือที่เกี่ยวกับการศึกษา

บาลี พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน โดยจัดท�าการแปลและสัมพันธ์ธรรมบทอรรถกถา ภาค ๒ แบ่งออก

เป็น ๓ เล่ม เพื่อสะดวกในการน�าไปศึกษา

 ขอผลบุญต่างๆ ที่กระผมและคณะที่ร่วมด้วยช่วยกัน จนหนังสือส�าเร็จออกมานี้ ไม่ว่าจะ

ช่วยด้วยสมอง เช่นการตรวจทานต้นฉบับ ช่วยค่าใช้จ่ายในการจัดท�าต้นฉบับ เช่น กระดาษ หมึก

พิมพ์ ช่วยค่าพิมพ์ และช่วยขวนขวายที่เป็นเวยยาวัจจมัย จงมารวมกัน เป็นตบะ เดชะ พลวปัจจัย 

อุทิศให้แด่... “พระภัททันตธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต” ให้ท่านได้รับอิฏฐผลตามที่ท่าน

ปรารถนา และเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยเทอญ

      พระมหาธิติพงศ์  อุตฺตมปญฺโญ

          ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(จ)



จำกใจเจ้ำภำพอุปถัมภ์

 หลังจากที่ได้สร้างกุศล เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท�าหนังสือ “ธรรมบทอรรถกถาแปลและ
สัมพันธ์ ภาค ๑ แบ่งเป็น ๓ เล่ม รวม ๑๕๐๐ หน้า จบลงเมื่อต้นปี ๒๕๖๑  ด้วยความปลื้มปีติของ
ทั้งข้าพเจ้า และของเพื่อนๆ ที่ได้ร่วมกันสร้างปัญญาบารมี จัดท�าให้งานนั้นส�าเร็จลงได้ด้วยดี     

 เมื่อมีการประชุมที่วัดท่ามะโอ จังหวัดล�าปางขึ้นเมื่อต้นปีนี้ พระเถรานุเถระและฆราวาส
ญาติโยมที่เป็นเหล่าศิษยานุศิษย์วัดท่ามะโอ ได้ตกลงพร้อมใจกันว่า ในเดือนมกราคม ปี ๒๕๖๒ จะ
ได้จัดงานประชุมเพลิงสรีระหลวงพ่อวัดท่ามะโอ หรือ พระภัททันตธัมมานันทมหาเถระ อัครมหา-
บัณฑิต  ด้วยประสงค์ที่จะทดแทนบุญคุณครูบาอาจารย์ ที่มีพระคุณอย่างใหญ่หลวงต่อพระพุทธ-
ศาสนาในประเทศไทย ข้าพเจ้าได้กราบเรียนปรึกษากับ อ.พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ  (พระ
อาจารย์ต่วน) พระอาจารย์ผู้สอนบาลีใหญ่ ที่วัดจากแดง และวัดสุทธาโภน์ ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะ
สร้างงาน “ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒” ขึ้น เพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา ให้ทัน
งานประชุมเพลิงดังกล่าว 

 พระอาจารย์ต่วน ท่านได้เมตตา และเห็นด้วยที่จะท�าหนังสือชุดนี้ เพื่อแจกเป็นธรรมทาน
ในงาน เพื่อเป็นการบูชาพระคุณพระอาจารย์ใหญ่วัดท่ามะโอ ทั้งๆ ที่ท่านมีงานสอนบาลีทุกวัน อีก
ทั้งมีงานหนังสือต�าหรับต�าราอีกมากมายที่ท่านท�าอยู่ ข้าพเจ้าจึงได้กราบเรียนว่าจะได้ช่วยกันจัด
เตรียมระดมหาทุน แจ้งข่าวไปยังกัลยาณมิตร ที่มีความสนใจและประสงค์จะมีส่วนร่วมในการจัด
สร้างคัมภีร์ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒ แบ่งออกเป็น ๓ เล่มนี้ 

 ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี คงเป็นบุญบารมีของหลวงพ่อวัด
ท่ามะโอ ที่ท่านต้องการ และให้ความส�าคัญเรื่องงานด้านปริยัติ ทุกอย่างจึงส�าเร็จลงได้ โดยเฉพาะ
งานนี้ เป็นงานที่ลูกศิษย์ของท่าน ตั้งใจท�าเพื่อน�าความรู้บาลีใหญ่ ที่ได้ร้่ำ�เรียนมาจากส�านักเรียน
บาลีวัดท่ามะโอ ได้สร้างคัมภีร์ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒ เพื่อให้ผู้เรียนบาลีได้มี
ต�าราไว้ค้นคว้าอย่างละเอียด

 ขอกราบอนุโมทนาสาธุ และขอบพระคุณ อ.พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ ที่ทุ่มเทแรง
กาย แรงใจ และสติปัญญา ที่ไดร้่ำ�เรียนมา ให้งานนี้ส�าเร็จลง  ข้าพเจ้าในนามเจ้าภาพหลัก และ
กัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ ขอให้ทุกท่านที่สนใจร่ำ�เรียนบาลี ได้ประสพผลส�าเร็จในการ
ศึกษาภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษาที่บันทึกพระธรรมค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อ

(ฉ)



น�าพระธรรมค�าสอนที่ได้จากการศึกษาเล่าเรยน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ 
และพระศาสนาสืบต่อไป 

 คัมภีร์ธรรมบทอรรถกถา ภาค ๒ นี้ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความไม่ประมาท (อัปปมาทวรรค) 
และเรื่องจิต (จิตตวรรค) สามารถน้อมน�ามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการด�าเนินชีวิต และทุกตัว
อักษรที่ท่านได้อ่าน หากเป็นไปได้ ขอให้ท่านได้ระลึกถึง และกราบบูชาพระคุณของหลวงพ่อวัด
ท่ามะโอ หรือ พระภัททันตธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต ที่ได้ตั้งใจอบรมสั่งสอนพระภิกษุ 
สามเณร มากมายทั้งจากทั่วทุกสารทิศ ในประเทศไทย และจากต่างประเทศ เช่น ลาว พม่า เขมร 
มาเลเซีย อินเดีย ฯลฯ ให้มีความรู้ตามค�าสอนในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องต่อไป

 กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่มีส่วนให้งานนี้ส�าเร็จลุล่วงมาด้วยดี

พุทฺธสำสน�  จิร�  ติฏฺตุ.

ขอพระพุทธศาสนา จงตั้งมั่นสิ้นกาลนานเทอญ

                                       เสริมสุข ปัทมสถำน

                         วันอังคารที่ ๒๑ พศจิกายน ๒๕๖๑

           
  
  

     

(ช)



ประวัติวัดท่ามะโอ

 วัดท่ามะโอ ตำาบลเวียงเหนือ อำาเภอเมือง จังหวัดลำาปาง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๗ อุบาสกชาวพม่าชื่อ  

“อู สั่งโอง” เป็นผู้สร้าง มีประวัติย่อต่อไปนี้

	 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์		พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว		พระปิยมหาราช		รัชกาล 

ที่	๕	แห่งราชวงศ์จักรี	มีอุบาสกชาวพม่าชื่อ	อู	สั่งโองได้เข้ามาประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าไม้ในจังหวัดลำาปาง

	 อุบาสก	อู	สั่งโองเป็นผู้นับถือและเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมั่นคง	สมบูรณ์ด้วยศรัทธาปรารถนาความเจริญ

รุ่งเรืองแห่งพระศาสนา	ได้บริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินในบริเวณท่ามะโอริมแม่น้ำาวัง	สร้างวัดขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๓๗	(ตรง

กับ	 จ.ศ.	 ๑๒๕๖)	 เมื่อสร้างวัดขึ้นแล้ว	 ก็ได้สร้างถาวรวัตถุภายในวัดคือ	 กุฏิ	 หอฉัน	 ศาลาการเปรียญ	 วัจกุฎี		

บ่อน้ำา	 โรงพระอุโบสถและกำาแพงก่ออิฐ	 ได้อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในวัดด้วยปัจจัย	 ๔	 เป็นประจำาเสมอมา		

เมื่อท่านถึงแก่กรรมแล้ว	บรรดาบุตรหลานของท่านก็ได้อุปถัมภ์วัดและพระภิกษุสามเณรสืบกันมาจนถึงทุกวันนี้

	 ชื่อของวัดนี้	 เรียกตามคำาบาฬีว่า	 “มาตุลุงฺคติตฺถาราม”	 เรียกตามภาษาไทยว่า	 “วัดท่ามะโอ”	 เพราะ

อาศัยท่ามะโอหรือท่าส้มโอ	 คำาว่า	 “วัด”	 ตรงกับคำาบาฬีว่า	 “อาราม”	 คำาว่า	 “ท่า”	 ตรงกับคำาบาฬีว่า	 “ติตฺถ”		 

คำาว่า	 “มะโอ”	ตรงกับคำาบาฬีว่า	 “มาตุลุงฺค”	คำาทั้ง	๓	คือ	อารามะ,	ติตถะ,	มาตุลุงคะ,	 เมื่อสับเปลี่ยนคำา

หน้าไปไว้หลัง		สับเปลี่ยนคำาหลังมาไว้คำาหน้า		ก็สำาเร็จรูปเป็น		“มาตุลุงฺคติตฺถาราม”		แปลว่า		“วัดท่ามะโอ”		

สำาหรับพื้นที่วัด		ภายในกำาแพง		มีเนื้อที่กว้าง	๔๐	วา		ยาว	๔๐	วา,		ภายนอกกำาแพงทิศเหนือ		มีเนื้อที่กว้าง	

๑๘ วา ยาว ๓๑ วา

ลำาดับเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ

 รูปที่ ๑  พระอาจารย์	อู	นันทิยะ	มรณภาพปีใดไม่ปรากฏ

	 รูปที่	๒		พระอาจารย์	อู	ติกขะ	มรณภาพปีใดไม่ปรากฏ

	 รูปที่	๓		พระอาจารย์	อู	เนมินทะ	อัครมหาบัณฑิต	มรณภาพเมื่อวันที่	๒๓	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๐๙

	 รูปที่		๔	พระอาจารย์	อู	ธัมมานันทะ	ธัมมาจริยะ	อัครมหาบัณฑิต

	 พระอาจารย์	อู	ธัมมานันทะ	เจ้าอาวาสรูปที่	๔	นั้น	พระธรรมคุณาภรณ์	เจ้าอาวาสวัดโพธาราม	จังหวัด

นครสวรรค์	 ได้ขอต่อสภาพระพุทธศาสนาแห่งสหภาพพม่ามาเป็นครูสอนพระไตรปิฎกประจำาวัดโพธาราม	 สภา

พุทธศาสนาแห่งสหภาพพม่าได้จัดส่งมาตามความประสงค์ของพระธรรมคุณาภรณ์	 พระอาจารย์	 อู	 ธัมมานันทะ 

พร้อมด้วย	อู	โสภณะ	ได้เดินทางจากประเทศพม่า	เมื่อวันที่	๓๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๐๒	และถึงวัดโพธาราม

ในวันเดียวกัน

(ฌ)



	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๙	 พระอาจารย์	 อู	 เนมินทะ	 เจ้าอาวาสรูปที่	 ๓	 ได้ขอท่านอาจารย์	 อู	 ธัมมานันทะ		 

ต่อสภาพุทธศาสนาแห่งสหภาพพม่าเพื่อมาอยู่วัดท่ามะโอ	 สภาพุทธศาสนาได้อนุมัติและได้แจ้งให้ทางวัดโพธาราม

ทราบ	 พระอาจารย์	 อู	 ธัมมานันทะ	 ได้เดินทางจากวัดโพธาราม	 จังหวัดนครสวรรค์	 เมื่อวันที่	 ๖	 กรกฎาคม		

พ.ศ.	๒๕๐๙	และถึงวัดท่ามะโอในวันเดียวกัน	เมื่อพระอาจารย์	อู	เนมินทะ	มรณภาพแล้ว	ท่านได้ดำารงตำาแหน่ง 

เจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ	และได้ตั้งโรงเรียนปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาฬีขึ้น	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๐

ชีวประวัติ : พระอาจารย์ธัมมานันทมหาเถระ

 ท่านเกิดที่หมู่บ้านตาสี	อำาเภอเยสะโจ	จังหวัดปขุกกู	ในวันเสาร์	แรม	๑๔	ค่ำา	เดือน	๑	พ.ศ.	๒๔๖๓		

(ตรงกับวันที่	๘	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๖๓)	เป็นบุตรของนายโผติด	นางงวยยิ	ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดในหมู่บ้านของท่านเอง	

ท่านมีพี่น้องอยู่	๔	คน	และเป็นลูกอันดับสามในบรรดาพี่น้องชายทั้ง	๔	คนนั้น

	 ในวันที่	๒๐	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๗๐	เมื่อท่านอายุได้	๗	ขวบ	บิดามารดาของท่านนำาไปฝากพระญาณเถระ		

ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดโตงทัด	 หมู่บ้านตาสีนั่นเอง	 ได้เล่าเรียนหนังสือต่าง	 ๆ	 เริ่มต้นแต่ชั้นอนุบาลประถมเป็นต้นมา		

จนถึงบทสวดมนต์ต่าง	ๆ	คือ	พระปริตรทั้ง	๑๑	สูตร	คัมภีร์นมักการะ	คัมภีร์โลกนีติ	ชัยมังคลคาถา	ชินบัญชร 

ทั้งภาคบาฬีและภาคแปลด้วย	รวมทั้งโหราศาสตร์ต่าง	ๆ 	ที่ใช้ตัวเลขเป็นภาษาบาฬี	อันเป็นวิธีการเรียนสมัยดั้งเดิม

ของพม่า

	 เมื่อท่านอายุได้	 ๑๔	 ปี	 ได้บรรพชาเป็นสามเณรโดยมีพระวิจารินทะเป็นอุปัชฌาจารย์ได้รับฉายาบาฬีว่า		

“ธัมมานันทะ”	สามเณรธัมมานันทะได้ท่องจำานาสนะ	ทัณฑกรรม	 เสขิยวัตรและขันธกวัตร	๑๔	อย่างได้ตั้งแต่ยัง

เป็นเด็กวัดอยู่	 หลังจากบวชเป็นสามเณรแล้ว	 พระอุปัชฌาจารย์จึงได้ให้ท่องจำากัจจายนสูตร	 รวมทั้งคำาแปลตาม

คัมภีร์กัจจายนสุตตัตถะ	และสอนคัมภีร์กัจจายนสังเขปให้ด้วย

	 หลังจากนั้น	ท่านได้ย้ายไปวัดปัตตปิณฑิการาม	ซึ่งอยู่ในตัวอำาเภอเยสะโจ	ได้ศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์ต่าง	ๆ		

คือ	พาลาวตาร	กัจจายนะ	สัททนีติ	 (สุตตมาลา)	อภิธัมมัตถสังคหะ	เทฺวมาติกา	ขุททสิกขา	กังขาวิตรณี	และ 

พระวินัยปิฎก	ในสำานักของพระอุตตรมหาเถระ	เจ้าอาวาสวัดปัตตปิณฑิการาม

	 เมื่อท่านอายุครบ	 ๒๐	 ปี	 ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันที่	 ๑๓	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๘๓	 โดยมีท่าน

อาจารย์สุชาตะ	ซึ่งเป็นศิษย์ท่านอาจารย์อุตตระ	เป็นพระอุปัชฌาย์	ณ	พัทธสีมาวัดยองเปนตา	จังหวัดมองลำาไยจุน		

มีโยมอุปัฏฐากถวายอัฏฐบริขาร	คือ	นายพละ	นางเสงมยะ	อยู่ที่	บ้านเลขที่	๒๐	ถนนซี	จังหวัดมองลำาไยจุน

	 หลังจากอุปสมบทแล้ว	 ท่านอาจารย์อุตตระ	 เจ้าอาวาสวัดปัตตปิณฑิการามได้ส่งท่านไปเรียนพระปริยัติ-

ธรรมต่อในสำานักของท่านอาจารย์โกสัลลาภิวงศ์	 วัดมหาวิสุทธาราม	 จังหวัดมันดเล	 ท่านศึกษาคัมภีร์ปทรูปสิทธิ

และคัมภีร์ปทวิจาร	ในขณะนั้น	เกิดสงครามโลกครั้งที่	๒	จังหวัดมันดเลเป็นจุดเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์	เพราะ

(ญ)



เป็นเมืองหลวงอันดับสองรองจากกรุงย่างกุ้ง	 ดังนั้น	 ท่านจึงย้ายจากจังหวัดมันดเลไปสู่จังหวัดมะไลย	 ได้ศึกษา

คัมภีร์อภิธาน	 ฉันท์	 อลังการะ	 เภทจินตา	 และกัจจายนสาระ	 ในสำานักของท่านอาจารย์จันทโชติ	 เจ้าอาวาส 

วัดสิริโสมาราม	หมู่บ้านกันจี	จังหวัดมะไลยนั้น	และยังได้ศึกษาคัมภีร์กัจจายนสุตตัตถะ	วิธีการทำาตัวรูปตามนัยของ

คัมภีร์กัจจายนะ	นามปทมาลา	อาขยาตปทมาลา	คัมภีร์พระอภิธรรมต่าง	ๆ	คือ	คัมภีร์ปรมัตถสรูปเภทนี	มาติกา	

และธาตุกถา	รวม	๕	ปี	ด้วยกัน	จนกระทั่งสงครามโลกสงบ

	 ในสมัยนั้น	จังหวัดปขุกกูและอำาเภอเยสะใจ	ไม่นิยมสอบสนามหลวงเป็นทางการเพียงแต่ศึกษาเล่าเรียนให้

แตกฉานเท่านั้น	ดังนั้น	ท่านจึงไม่สนใจเข้าสอบตั้งแต่ครั้งยังเป็นสามเณรเรื่อยมาจนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ	หลังจาก

สงครามโลกสิ้นสุดลง	ท่านจึงได้เริ่มสอบสนามหลวงได้ชั้น	“ปถมะแหง่”	ในขณะที่ท่านพำานักอยู่	ณ	วัดสิริโสมาราม		

หลังจากนั้น	 จึงย้ายไปวัดมหาวิสุทธาราม	 จังหวัดมันดเล	 อันเป็นที่พำานักเดิม	 และสอบได้ชั้น	 “ปถมะลัด”	 ที่นั้น 

พระอาจารย์ที่สอนคัมภีร์ต่าง	 ๆ	 ให้	 คือ	 ท่านอาจารย์โกสัลลาภิวงศ์,	 พระชาเนยยพุทธิ,	 พระสุวัณณโชติภิวงศ์	

และพระอานันทปัณฑิตาภิวงศ์

	 หลังจากนั้น	ท่านย้ายไปอยู่วัดเวยันโภงตา	สอบชั้น	“ปถมะจี”	ได้เป็นอันดับสามของประเทศและสอบชั้น		

“ธัมมาจริยะ”	ได้ในปีต่อมา	ณ	สำานักเรียนวัดเวยันโภงตานั้น

	 สมัยนั้น	 ท่านอาจารย์กัลยาณะเจ้าอาวาสวัดเวยันโภงตามีชื่อเสียงมากในการสอนคัมภีร์ชั้นธัมมาจริยะใน

เมืองมันดเล	 ท่านจึงได้ศึกษาเล่าเรียนชั้นธัมมาจริยะกับท่านอาจารย์กัลยาณะ	 และในขณะที่ท่านกำาลังจะสอบชั้น		

“ปถมะจี”	 ท่านยังไปศึกษาคัมภีร์ปัฏฐานเป็นพิเศษด้วยที่วัดปัฏฐานาราม	 ภูเขาสะไกย	 จังหวัดสะไกย	 โดยมีท่าน 

อาจารย์อินทกะ	(อัครมหาบัณฑิต)	เป็นผู้สอน

	 ท่านสอบคัมภีร์ชั้นธัมมาจริยะได้	 ๓	 คัมภีร์	 คือ	 ปาราชิกบาฬี	 และอรรถกถา	 สีลักขันธวรรคบาฬีและ

อรรถกถา	 ธัมมสังคณีบาฬีและอัฏฐสาลินีอรรถกถา	 ได้รับตราตั้งว่า	 “สาสนธชธัมมาจริยะ”	 นอกจากนั้นท่านยัง

สอบคัมภีร์พิเศษในชั้นธัมมาจริยะได้อีกคือ	 คัมภีร์มหาวัคคาทิอรรถกถา	 สังยุตตนิกายอรรถกถา	 และวิภังคาทิ-

อรรถกถา	จึงได้รับตราตั้งอีกว่า	“สาสนธชสิริปวรธัมมาจริยะ”	ท่านได้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมในวัดต่าง	ๆ	เช่น		

วัดสิริโสมาราม	จังหวัดมะไลย	วัดปัตตปิณฑิการาม	อำาเภอเยสะโจ	และวัดเวยันโภงตา	จังหวัดมันดเล

	 ในเดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	 ทางกรมการศาสนาของประเทศเมียนมาร์ได้นิมนต์ท่านเป็นพระธรรมทูต	 

เพื่อการเผยแผ่พระศาสนาเถรวาทในต่างประเทศ	 ท่านจึงได้ย้ายไปอยู่ที่กะบาเอ	 ซึ่งเป็นวิทยาลัยสงฆ์เพื่อการ

เผยแผ่	 (ธัมมทูตวิทยาลัย)	 ศึกษาภาษาอังกฤษ	 และภาษาญี่ปุ่น	 เพื่อจะไปเผยแผ่พระศาสนา	 ณ	 ประเทศญี่ปุ่น		

เวลานั้นท่านเจ้าคุณพระธรรมคุณาภรณ์	 (เช้า	 €ิตปญฺโญ	 ป.ธ.	 ๙)	 เจ้าอาวาสวัดโพธาราม	 จังหวัดนครสวรรค์	 

มีหนังสือไปถึงกรมการศาสนาแห่งประเทศพม่า	 ขอพระอาจารย์ผู้เชื่ยวชาญในพระปริยัติธรรมเพื่อมาสอนพระปริยัติ 

ธรรมที่วัดโพธาราม	 ทางกรมการศาสนาแห่งประเทศพม่ารับรองกับท่านว่า	 เมื่อท่านสอนพระปริยัติธรรมใน

(ฏ)



ประเทศไทยได้หนึ่งพรรษาแล้ว	 จะส่งท่านต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น	 ดังนั้น	 ท่านจึงได้เดินทางมายังวัดโพธาราม		

จังหวัดนครสวรรค์ตามที่กรมการศาสนานิมนต์	 โดยได้เดินทางมาในวันที่	 ๓๑	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๐๒	 ในเวลา

นั้นท่านมีภาระสอนพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุและสามเณรจำานวน	 ๒๐๐	 รูป	 ในวัดโพธารามเมื่อครบกำาหนดแล้ว

ท่านเจ้าคุณพระธรรมคุณาภรณ์	 ได้นิมนต์ให้อยู่สอนพระปริยัติธรรมต่อท่านจึงได้พำานักอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เป็น

เวลาถึง	๖	ปี

	 ในขณะพำานักอยู่ที่นครสวรรค์นั้น	 ทางกรมการศาสนาแห่งประเทศพม่าได้นิมนต์ท่านเพื่อร่วมจัดทำาคัมภีร์

พจนานุกรมพระไตรปิฎก	ฉบับบาฬี	-	พม่า	 เล่มที่	๑	และตรวจสอบคัมภีร์ต่าง	ๆ	ในสมัยปัจฉิมฎีกาสังคายนา		 

ที่กะบาเอ	ณ	กรุงย่างกุ้ง		ท่านจึงได้เดินทางกลับประเทศของท่านเป็นการชั่วคราว		เพื่อร่วมจัดทำาคัมภีร์พจนานุกรม

พระไตรปิฎกฉบับบาฬี	-	พม่า	เล่มที่	๑	และตรวจสอบคัมภีร์ต่าง	ๆ	มีสุโพธาลังการฎีกาเป็นต้น	รวม	๑	ปี	หลัง

จากที่การสังคายนาพระบาฬี	อรรถกถาและฎีกา	รวมทั้งคัมภีร์ต่าง	ๆ 	ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว	ท่านจึงเดินทางกลับมายัง

วัดโพธารามตามเดิม

	 ในขณะนั้น	 ท่านอาจารย์เนมินทะ	 (อัครมหาบัณฑิต)	 เจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ	 ชราภาพมากแล้ว	 จึงได้มี

หนังสือไปถึงกรมการศาสนาแห่งประเทศเมียนมาร์	 มีความประสงค์จะนิมนต์ท่านอาจารย์ธัมมานันทะให้มาเผยแผ่ 

พระศาสนาที่วัดท่ามะโอ	จังหวัดลำาปาง	ทางกรมการศาสนาแห่งประเทศพม่าก็ได้มีหนังสือมาถึงท่าน	ดังนั้น	ท่าน

จึงย้ายจากจังหวัดนครสวรรค์มาอยู่วัดท่ามะโอ	จังหวัดลำาปาง	ในวันขึ้น	๘	ค่ำา	เดือน	๘	พ.ศ.	๒๕๐๘	(ตรงกับวัน

ที่	๖	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๐๘)	หลังจากที่ท่านมาอยู่ที่นี่ได้	๕	เดือน	ท่านอาจารย์เนมินทะเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ 

ก็ได้มรณภาพลงด้วยโรคชรา	 ท่านอาจารย์ธัมมานันทะจึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอสืบต่อมา	 ท่าน

ได้เริ่มกิจการเผยแผ่พระศาสนาทางด้านพระปริยัติธรรม	 ด้วยการตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้น	 ในวันพฤหัสบดี	 

แรม	๒	ค่ำา	 เดือน	๖	พ.ศ.	๒๕๑๐	 (ตรงกับวันที่	๒๕	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๑๐)	ท่านสามารถก่อตั้งโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมให้มีชื่อเสียงขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้	เพราะศิษยานุศิษย์ของท่านสามารถสอบได้ทั้งแผนกธรรม	และแผนก 

บาฬีทุก	ๆ	ปีเป็นจำานวนมาก

	 เนื่องจากการศึกษาพระไตรปิฎกจำาเป็นต้องอาศัยคัมภีร์พื้นฐาน	 ๔	 คัมภีร์	 คือ	 คัมภีร์ไวยากรณ์	 คัมภีร์

อภิธานัปปทีปิกา	 คัมภีร์วุตโตทัย	 และคัมภีร์สุโพธาลังการ	 ท่านจึงได้ริเริ่มให้มีการศึกษาคัมภีร์พื้นฐานของ 

พระไตรปิฎกทั้ง	 ๔	 คัมภีร์นั้น	 ด้วยการสอนอธิบายและให้นักศึกษาท่องจำาคัมภีร์เหล่านั้นพร้อมทั้งจัดพิมพ์เผยแผ่	

ถึงแม้ว่าท่านจะชราภาพมากแล้ว	 ก็ไม่คำานึงถึงตัวท่านเอง	 ท่านได้อุตสาหะสั่งสอนศิษย์ให้พยายามศึกษาเล่าเรียน

จนได้ผลเป็นที่พึงพอใจ		ซึ่งศิษยานุศิษย์เหล่านั้นก็ได้รับการยกย่องว่ามีความรู้ภาษาบาฬีเป็นอย่างดี

(ฐ)



	 คัมภีร์ที่ใช้เป็นหลักสูตรในการศึกษาและใช้เป็นคัมภีร์ค้นคว้านั้น	 ท่านอาจารย์ได้มอบหมายให้จัดพิมพ์ไว้

รวม	๒๐	คัมภีร์ด้วยกัน	คือ

	 ๑.	 กัจจายนะ	 ๒.	 ปทรูปสิทธิ

	 ๓.	 โมคคัลลานพยากรณะ	 ๔.		สัททนีติสุตตมาลา

	 ๕.	 นยาสะ	 ๖.		อภิธาน

	 ๗.	 สุโพธาลังการะ	 ๘.		ฉันท์

	 ๙.	 สุโพธาลังการปุราณฎีกา	 ๑๐.	สุโพธาลังการอภินวฎีกา

	 ๑๑.	ขุททสิกขา,	มูลสิกขา	 ๑๒.	ธาตวัตถสังคหะ

 ๑๓. เภทจินตา ๑๔. กัจจายนสาระ

	 ๑๕.	ณวาทิโมคคัลลานะ	 ๑๖.	พาลาวตาร

	 ๑๗.	สังขยาปกาสกะ	 ๑๘.	สังขยาปกาสกฎีกา

	 ๑๙.	ปโยคสิทธิ	 ๒๐.	วุตโตทยฉันโทปกรณ์แปล

 ส่วนคัมภีร์ที่ท่านรจนาด้วยตนเองมี	๔	คัมภีร์	คือ	

	 ๑.		สำานวนภาษาในพระพุทธศาสนา

	 ๒.		อุปสัมปทกัมมวาจาวินิจฉัย

	 ๓.		สังขิตตปาติโมกขุทเทสวินิจฉัย

	 ๔.		นานาวินิจฉัย

 ใน พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 รัฐบาลสหภาพพม่าได้เห็นเกียรติคุณความดีในด้านการเผยแผ่พระศาสนาของท่าน

อาจารย์ธัมมานันทมหาเถระ	 จึงได้น้อมถวายตำาแหน่ง	 “อัครมหาบัณฑิต”	 อันทรงเกียรติ	 ต่อมาใน	 พ.ศ.๒๕๓๙		

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้น้อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาพุทธศาสตร์	 และใน	

พ.ศ.	๒๕๔๐	ท่านอาจารย์ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักรสาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา		เพื่อเป็นการบูชาเกียรติคุณ

ความดีของท่านซึ่งจะเป็นทิฏฐานุคติอันดีงามแก่เหล่าพุทธบริษัททั้งหลายสืบต่อไป

  นรชาติวางวาย	 มลายสิ้นทั้งอินทรีย์

  สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ฯ

(ฑ)



ภาษาบาฬีเพื่อพุทธพจน์

  ปริยัติเรียนเพื่อค้น	 หนทาง

	 ต้องแม่นชัดจัดวาง	 ไป �เพี้ยน

	 ปฏิบัตทิีส่ายกลาง	 อริย-		มัคคา

	 สติปัฏฐานรานเสี้ยน ตื่นรู้บรรเทา

	 	 เพียรเพ่งเผาเพื่อล้าง	 อกุศล

	 บาปชั่วอย่ามั่วปน	 จิตแท้

	 กุศลให้ก่อใจดล	 ทุกชั่ว		ขณะเทียว

	 ปฏิเวธลดปลดแก้	 ปล่อยสิ้นธุลี

	 	 บาฬีควรคูค่้ำ�	 ปริยัติ

	 จะซ่านซึ้งถึงอรรถ	 ถีถ่้วน

	 พุทธพจน์ท่านทรงตรัส	 สอนสั่ง

	 คำาแห่งบาฬีล้วน	 แหล่งรู้เรียนธรรม

	 	 	 	 									ปุญฺญวำโส



ค�ำชี้แจง
โปรดท�ำควำมเข้ำใจก่อนใช้หนังสอื

	 หนังสือธัมมปทัฏฐกถา	หรือ	ธรรมบทอรรถกถา	เป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยมีเค้าเรื่อง

มาจากพระไตรปิฎก	โดยเฉพาะพระคาถา	เป็นพระพุทธพจน์ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก	เล่มที่	

๒๕	ขุททกนิกาย	มีทั้งหมด	๔๒๓	คาถา	มี	๒๖	วรรค	๓๐๒	เรื่อง	ดังนี้

	 ๑.	 ยมกวรรค	 มี	๑๔	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๑

	 ๒.	 อัปปมาทวรรค	 มี		๙		เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๒

	 ๓.	 จิตตวรรค	 มี		๙		เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๒

	 ๔.	 ปุปผวรรค	 มี	๑๒	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๓

	 ๕.	 พาลวรรค	 มี	๑๕	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๓

	 ๖.	 ปัณฑิตวรรค	 มี	๑๑	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๔

	 ๗.	 อรหันตวรรค	 มี	๑๐	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๔

	 ๘.	 สหัสสวรรค	 มี	๑๔		เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๔

	 ๙.	 ปาปวรรค	 มี	๑๒	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๕

	 ๑๐.	 ทัณฑวรรค	 มี	๑๑	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๕

	 ๑๑.	 ชราวรรค	 มี		๙	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๕

	 ๑๒.	 อัตตวรรค	 มี	๑๐	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๓.	 โลกวรรค	 มี	๑๑	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๔.	 พุทธวรรค	 มี		๙	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๕.	 สุขวรรค	 มี		๘	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๖.	 ปิยวรรค	 มี		๙	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๗.	 โกธวรรค	 มี		๘		เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๘.	 มลวรรค	 มี	๑๒	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗

	 ๑๙.	 ธัมมัฏฐวรรค	 มี	๑๐	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗

	 ๒๐.	 มัคควรรค	 มี	๑๐	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗

	 ๒๑.	 ปกิณณกวรรค	 มี		๙	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗

	 ๒๒.	 นิรยวรรค	 มี		๙	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗

	 ๒๓.	 นาควรรค	 มี		๘	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗



(2) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

	 ๒๔.	 ตัณหาวรรค	 มี	๑๒	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๘

	 ๒๕.	 ภิกขุวรรค	 มี	๑๒	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๘

	 ๒๖.	 พราหมณวรรค	 มี	๓๙	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๘	

	 ธรรมบทอรรถกถา	 เป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยมีเค้าเรื่องมาจากพระไตรปิฎก	 มีการ

กล่าวถึงบุคคล	 และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง	 เป็นต้น	 ซึ่งจะแตกต่างจากพระสูตรทั่วๆ	 ไป	

ตรงที่พระสูตรจะเน้นเนื้อหาของพระธรรมมาตั้งเป็นชื่อ	 เช่น	 อาทิตตปริยายสูตร	 ตรัสแสดง

เรื่องกิเลสมี	 ราคะ	 โทสะ	 โมหะเป็นต้น	 ซึ่งเปรียบเหมือนกับไฟที่เผาไหม้ท�าให้ร้อน	 ส่วนชื่อ

เรื่องในธรรมบทอรรถกถา	 จะใช้ชื่อบุคคลที่เป็นตัวเอก	 มาตั้งเป็นชื่อเรื่องต่างๆ	 เช่นเรื่องพระ

จักขุบาลเถระ	 เรื่องมัฏฐกุณฑลีมาณพ	 เรื่องพระติสสเถระเป็นต้น	 และมีเรืื่องซ�้ากันอยู่หลาย

เรื่อง	 เป็นบุคคลคนเดียวกัน	 แต่พูดถึงคนละประเด็นกัน	 พระพุทธองค์ก็ตรัสพระคาถาต่างกัน

ไป	ท่านผู้เรียบเรียง	คือ	พระพุทธโฆสะ	ก็แยกเป็นเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งต่างหาก

	 หนังสือ	 “ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	 เล่มนี้	 จัดพิมพ์เป็นวรรคละหนึ่งเล่ม	

แต่ถ้าวรรคไหนมีเนื้อหามาก	 เช่น	ยมกวรรค	ก็จะแยกเป็น	๓	 เล่ม	 เนื้อหาทั้งหมดมีประมาณ	

๑,๖๐๐	กว่าหน้า	ซึ่งหนามากเกินไป	จึงควรแยกพิมพ์	เพื่อความสะดวกในการน�าไปศึกษา	อีก

หนึ่งวรรคคือ	อัปปมาทวรรค	เฉพาะเรื่องแรก	คือ	เรื่องพระนางสามาวดี	ก็มีเนื้อหามาก	ก็ควร

แยกออกเป็นอีกเล่มต่างหาก	และอีกวรรคหนึ่งคือ	พราหมณวรรค	ก็มีเนื้อหามากเช่นเดียวกัน	

ก็ควรแยกพิมพ์เป็น	๒	เล่ม	ซึ่งคาดว่าถ้าเสร็จทั้งหมด	๘	ภาค	จะได้หนังสือจ�านวน	๓๐	เล่ม

	 หนังสือเล่มนี้	ใช้ชื่อว่า	“ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	มิได้หมายความว่ามีเพียง	

๒	ประเด็น	คือการแปลกับการสัมพันธ์เท่านั้น	แต่มีเนื้อหาสาระ	๗	ประเด็น	ดังนี้คือ

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

	 ๒.	 ประโยคบาลีที่ตัดตกแต่ง

	 ๓.	 แปลยกศัพท์	

	 ๔.	 แปลโดยอรรถ

	 ๕.	 สัมพันธ์

	 ๖.	 ศัพท์กิิริยาที่น่าสนใจ	ที่เป็นกิริยาคุมพากย์	(อาขยาต,	กิตก์)	และกิริยาในระหว่าง	

(กิิริยากิตก์)

	 ๗.	 วิเคราะห์ค�าศัพท์กิตก์	สมาส	และตัทธิต



คำ�ชี้แจง (3)

	 โดยหลักในการแปล	 สัมพันธ์	 แยกธาตุปัจจัยของศัพท์กิริยา	 และวิเคราะห์ศัพท์	

กิตก์	 สมาส	 และตัทธิต	 ดังกล่าว	 น�ามาจากหลักไวยากรณ์ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิเป็นส่วนใหญ่	

นอกจากนี้	ก็มีคัมภีร์ธาตวัตถสังคหปาฐะ	คัมภีร์ธัมมปทมหาฎีกา	คัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถาคาถา

โยชนา	เป็นต้น

	 วัตถุประสงค์ในการจัดท�าหนังสือ	“ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	มีดังนี้

	 	 -	เพื่ออนุเคราะห์นักเรียนใหม่	โดยแสดงประโยคบาลีตัดตกแต่งและแปลยกศัพท์

	 	 -	เพื่ออนุเคราะห์นักเรียนที่ก�าลังฝึกแปลโดยอรรถ	และฝึกสัมพันธ์

	 	 -	 เพื่ออนุเคราะห์ผู้ศึกษาที่สนใจต้องการทราบเหตุผลในการแปลความหมายของ

ค�าศัพท์	โดยมีการแยกธาตุปัจจัยและวิเคราะห์ค�าศัพท์ต่างๆ

อธบิำยกำรเรยีกชื่อสัมพันธ์ในประโยคต่ำงๆ

	 หนังสือ	 “ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	 เล่มนี้	 ใช้หลักการแปลและสัมพันธ์

ตามคัมภีร์ไวยากรณ์ปทรูปสิทธิ	 ซึ่งเป็นคัมภีร์ในสายกัจจายนะ	 ฉะนั้น	 จะมีอยู่บ้างที่แปลและ

สัมพันธ์แตกต่างจากที่นิยมในปัจจุบัน	ส่วนไหนที่ไม่ขัดกับหลักไวยากรณ์ปทรูปสิทธิ	ก็จะแปล

และสัมพันธ์ตามนั้น	 แต่การสัมพันธ์บางอย่าง	 สามารถเรียกได้หลายชื่อ	 เพื่อใช้ในการเปรียบ

เทียบให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น	 ก็จะแสดงไว้เพื่อให้เห็นความหลากหลาย	 เช่นเป็น

ประธานในประโยคกัตตุวาจก	จะเรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	สยกัตตา	บ้าง	สุทธกัตตา	บ้าง	ปกติกัตตา	

บ้าง	อภิหิตกัตตา	บ้าง	หรือ	สัปปธานกัตตา	บ้าง	เป็นต้น	ซึ่งเป็นชื่อสัมพันธ์ของบทที่ท�าหน้าที่

เป็นประธานในประโยคกัตตุวาจก	สามารถเรียกชื่อสัมพันธ์ได้หลายชื่อ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้	

	 สัมพันธ์ว่า	 “สยกัตตา”	 เป็นประธานในประโยคกัตตุวาจก	 ใช้อธิบายเพื่อเทียบเคียง

กับประโยคเหตุกัตตุวาจก

	 เช่น			 สูโท			 	 โอทน�				 ปจติ.	 	 	 	 กัตตุวาจก	

	 	 	 สยกัตตา	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 	 สูโท	อ.พ่อครัว		ปจติ	ย่อมหุง		โอทนํ	ซึ่งข้าวสุก	ฯ	 	 	 	

	 	 	 สามิโก			 สูท�			 	 โอทน�				 ปาเจติ.		 เหตุกัตตุวาจก	

	 	 	 เหตุกัตตา	 การิตกัมมะ	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก

	 	 	 สามิโก	อ.เจ้านาย		สูทํ	ยังพ่อครัว		ปาเจติ	ย่อมให้หุง		โอทนํ	ซึ่งข้าวสุก	ฯ



(4) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

	 เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	 “สุทธกัตตา”	 ใช้เพื่ออธิบายในกรณีที่กัตตามิใช่บุคคลหรือสัตว์	

แต่เป็นวัตถุหรือนามธรรม	ซึ่งท�าหน้าที่เป็นประธานในประโยคกัตตุวาจก

	 เช่น		 ส�โยโค			 ชายเต.		 	 	 	 	 กัตตุวาจก	

	 	 	 สุทธกัตตา	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 	 สํโยโค	อ.การประกอบ		ชายเต	ย่อมเกิดขึ้น	ฯ

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

กิริยาการเกิดได้จริงๆ	

	 เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	 “ปกติกัตตา”	 ใช้เทียบในกรณีที่มีวิกติกัตตาอยู่ในประโยค	 เพื่อ

แยกให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	บทไหนเป็นกัตตาเดิม	บทไหนเป็นกัตตาที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

	 เช่น		 ทารโก			 สามเณโร			 โหติ.	 	 	 	 กัตตุวาจก

	 	 	 ปกติกัตตา	 วิกติกัตตา	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 	 ทารโก	อ.เด็กชาย		สามเณโร	เป็นสามเณร		โหติ	ย่อมเป็น	ฯ

	 	 	 ตยา	 	 อารทฺธวีริเยน	 ภวิตพฺพ�.	 	 	 ภาววาจก

	 	 	 ปกติกัตตา	 วิกติกัตตา	 กิตบทภาววาจก

	 	 	 /อนภิหิตกัตตา

	 	 	 ตยา	อันท่าน		อารทฺธวีริเยน	เป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว		ภวิตพฺพ	ํพึง

เป็น	ฯ

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

ในพระพุทธศาสนา	เปลี่ยนภาวะจากเด็กสามัญ	เป็นนักบวชเณรน้อย	และอีกหนึ่งตัวอย่าง	คือ	

“ตยา”	เป็นปกติกัตตา	ส่วน	“อารทฺธวีริเยน”	เป็นวิกติกัตตา	ท่านคนเดิมอาจจะยังไม่ค่อยขยัน	

แล้วต่อมาเปลี่ยนเป็นคนขยันในการศึกษาหรือปฏิบัติธรรม	เมื่อได้ก�าลังใจที่ดี

	 การเรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	“อภิหิตกัตตา”	หรือ	“อนภิหิตกัตตา”	ใช้เทียบเพื่ออธิบายบท	

กัตตาที่ท�าหน้าที่เป็นประธาน	กับมิได้ท�าหน้าที่เป็นประธานในประโยค	โดยประโยคกัตตุวาจก	

บทกัตตาเรียกว่า	“อภิหิตกัตตา”	กัตตาที่ถูกกล่าวไปแล้ว	(ได้แก่กิริยาอาขยาตหรือกิริยากิตก์ที่

ท�าหน้าที่เป็นกิริยาคุมพากย์เป็นกััตตุเสียเองแล้ว)	บทนามซึ่งท�าหน้าที่เป็นกัตตา	ตามปกติจะ

ต้องประกอบด้วยตติยาวิภัตติ	 แต่เมื่อกิริยากล่าวกัตตาไปแล้ว	 บทนามเองก็ไม่ต้องท�าหน้าที่	

แต่ให้ลงวิภัตติส�ารอง	 คือปฐมาวิภัตติ	 เพื่อรักษาบท	 ในกรณีนี้จะเข้าใจชัดเจนได้	 ต้องศึกษา
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กิริยาอาขยาตหรือกิตก์	และการก	ซึ่งอธิบายอรรถของวิภัตตินามต่างๆ	จึงจะเข้าใจได้

	 เช่น		 สูโท			 	 โอทน�				 ปจติ.	 	 	 	 กัตตุวาจก

	 	 	 อภิหิตกัตตา	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 	 สูโท	อ.พ่อครัว		ปจติ	ย่อมหุง		โอทนํ	ซึ่งข้าวสุก	ฯ

	 	 	 สเูทน				 โอทโน			 ปจียเต.		 	 	 กัมมวาจก

	 	 	 อนภิหิตกัตตา	 วุตตกัมมะ	 อาขยาตบทกัมมวาจก

	 	 	 โอทโน	อ.ข้าวสุก		สูเทน	อันพ่อครัว		ปจียเต	ย่อมหุง	ฯ

	 	 	 สามิโก			 สูท�			 	 โอทน�				 ปาเจติ.		 เหตุกัตตุวาจก

	 	 	 เหตุกัตตา	 การิตกัมมะ	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก

	 	 	 สามิโก	อ.เจ้านาย		สูทํ	ยังพ่อครัว		ปาเจติ	ย่อมให้หุง		โอทนํ	ซึ่งข้าวสุก	ฯ

	 	 	 สามิเกน			 สูโท			 	 โอทน�				 ปาจียเต.	 เหตุกัมมวาจก

	 	 	 อนภิหิตกัตตา	 วุตตกัมมะ	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทเหตุกัมมวาจก

	 	 	 สูโท	อ.พ่อครัว		สามิเกน	อันเจ้านาย		ปาจียเต	ย่อมให้หุง		โอทนํ	ซึ่งข้าวสุก	ฯ	

	 	 	 มยา			 	 อปฺปมาเทน			 ภวิตพฺพ�.	 	 	 ภาววาจก

	 	 	 อนภิหิตกัตตา	 วิกติกัตตา	 กิตบทภาววาจก

	 	 	 /ปกติกัตตา

	 	 	 มยา	อันข้าพเจ้า		อปฺปมาเทน	เป็นผู้ไม่ประมาท		ภวิตพฺพ	ํพึงเป็น	ฯ

	 ส่วนเรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	 “สัปปธานกัตตา”	 กัตตาที่มีตัวเองเป็นใหญ่เป็นประธาน	 ใช้

เทียบกับประโยคเหตุกัตตุวาจก	ที่มีบุคคลอื่นเป็นใหญ่	เป็นผู้สั่ง	บังคับ	หรือขอร้องให้ท�า

	 เช่น		 สตฺถา	 	 ธมฺม�			 	 เทเสติ.		 	 	 กัตตุวาจก

	 	 	 สัปปธานกัตตา	อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 	 สตฺถา	อ.พระศาสดา		เทเสติ	ย่อมทรงแสดง		ธมฺม	ํซึ่งธรรม	ฯ

	 	 	 ภิกฺขู	 	 สตฺถาร�		 ธมฺม�	 	 เทสาเปติ.	 เหตุกัตตุวาจก

	 	 	 เหตุกัตตา	 การิตกัมมะ	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก

	 	 	 ภิกฺขู	 อ.ภิกษุ	 ท.	 	 สตฺถารํ	 ทูลยังพระศาสดา	 	 เทสาเปติ	 ย่อมให้ทรงแสดง		

ธมฺม	ํซึ่งธรรม	ฯ
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บท ๔ ที่ใช้ในพระบำลี อรรถกถำ และ ฎีกำ

	 บทที่ใช้ในภาษาบาลีมี	๔	บท	คือ	นามบท	นิบาตบท	อุปสัคบท	และอาขยาตบท	ซึ่ง

ในประโยคหนึ่งๆ	จะเป็นประโยคที่ยาวหรือสั้นก็ตาม	 เมื่อสรุปแล้วจะมีเพียง	๔	บทดังกล่าวนี้

เท่านั้น	ดังนี้

	 ๑.	 นามบท	 เป็นบทที่สร้างมาจากกิตก์	 (ธาตุกับปัจจัย)	 การน�าบทที่ลงวิภัตตินาม

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

วิภัตตตินามมาย่อกับปัจจัย	แทนศัพท์ที่ถูกลบทิ้งไป	เรียกว่า	“ตัทธิต”	(บทกับปัจจัย)	เมื่อสร้าง

ค�าศัพท์ตามขั้นตอนของแต่ละกัณฑ์เสร็จแล้ว	 น�ามากระจายตามวิภัตตินามในนามกัณฑ์	 และ

แสดงอรรถของวิภัตตินามในอรรถต่างๆ	มีอรรถกรรมเป็นต้น	ซึ่งแสดงไว้ในการกกัณฑ์

	 ๒.	 นิบาตบท	เป็นนิบาตโดดๆ	ไม่ผ่านการสร้างค�าศัพท์	กับนิบาตที่ผ่านการสร้างค�า	

มาจากสมาส	ตัทธิต	และกิตก์	ซึ่งในไวยากรณ์คัมภีร์ปทรูปสิทธิประมวลไว้ในนามกัณฑ์	

	 ๓.	 อุปสัคบท	 บทนี้โดยมากแล้ว	 จะประกอบกับบทที่เป็นกิริยาบ้าง	 นามบ้าง	 ส่วน

ที่แยกอยู่เพียงล�าพัง	 มีใช้ไม่มากนัก	 อุปสัคบทนี้ท่านแสดงไว้ในนามกัณฑ์เช่นกัน	 ส่วนชื่อ

สัมพันธ์ของอุปสัคที่แยกอยู่เป็นเอกเทศ	มีแสดงไว้ในการกกัณฑ์ที่เกี่ยวกับ	“กัมมัปปวจนียะ”

	 ๔.	 อาขยาตบท	 เป็นบทกิริยา	 ซึ่งท�าหน้าที่เป็นกิริยาคุมพากย์	 ที่ระบุว่าประโยคนี้

เป็นประโยคอะไร	กัตตุวาจก	หรือกัมมวาจกเป็นต้น	แสดงไว้ในอาขยาตกัณฑ์

แหล่งที่มำของชื่อสัมพันธ์

	 ส�าหรับชื่อที่น�ามาใช้เรียกชื่อสัมพันธ์ในหนังสือ	 “ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	

เล่มนี้	 น�ามาจากไวยากรณ์คัมภีร์ปทรูปสิทธิโดยมาก	 แต่ก็มีอยู่บ้างที่น�ามาจากคัมภีร์อื่นๆ	

เนื่องจากคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	 เป็นคัมภีร์ไวยากรณ์ใหญ่	 ขนาดปานกลาง	 ฉะนั้น	 หลักการบาง

อย่างอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้าง	 จึงจ�าเป็นที่จะต้องน�ามาจากแหล่งอื่นๆ	 เพื่อเติมเต็มให้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	โดยชื่อเรียกสัมพันธ์น�ามาจากกัณฑ์ต่างๆ	ในคัมภัร์ปทรูปสิทธิ	ดังนี้

	 ๑.	 นิบาต	ชื่อสัมพันธ์ของนิบาตบท	น�ามาจากนามกัณฑ์

	 ๒.	 นาม	ชื่อสัมพันธ์ของนามบท	น�ามาจากการกกัณฑ์	

	 ๓.	 กิริยาอาขยาต	ชื่อสัมพันธ์ของอาขยาตบท	น�ามาจากอาขยาตกัณฑ์

	 ๔.	 กิริยากิตก์	 กลุ่มกิริยากิตก์	 ไม่ว่าจะเป็นกิริยาคุมพากย์	 หรือกิริยาในระหว่างก็ดี	

น�ามาจากกิพพิธานกัณฑ์	ส่วนที่เป็นนามกิตก์	จะใช้หลักสัมพันธ์ในการกกัณฑ์
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ชื่อสัมพันธ์ที่แตกต่ำงมีบ้ำง

	 								บาลีสนามหลวง	 	 	 	 ปทรูปสิทธิ

-	สยกัตตา	 	 -	สุทธกัตตา,	ปกติกัตตา,	อภิหิตกัตตา,

	 	 	 		สัปปธานกัตตา,	สยกัตตา

-	ภินนาธาระ	สัตตมีวิภัตติที่สัมพันธ์เข้ากับนาม		 -	อาธาระทั้ง	๔	ประเภท	เช่น	วิสยาธาระ

-	อาธาระ	นิบาตที่ใช้ในอรรถสัตตมีวิภัตติ		 -	อาธาระทั้ง	๔	ประเภท	เช่น	วิสยาธาระ

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

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

ศัพท์ที่แปลและสัมพันธ์ต่ำงกัน

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

ด้วยสูตรว่า	“สหาทิโยเค		จ”	(สูตรที่	๒๙๖)

	 เช่น		 กึ		เม		ฆราวาเสน.	 	

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

	 	 	 กึ	 วิเสสนะของ	 ปโยชน�ๆ	 ลิงคัตถะ	 	 เม	 สัมปทานใน	 ปโยชน�	 	 ฆราวาเสน		

ตติยาวิเสสนะใน	ปโยชน�	ฯ

	 	 	 อล�		เต		อิธ		วาเสน.	 	

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

	 	 	 อล�	ปฏิเสธลิงคัตถะ		เต	สัมปทานใน	อล�		อิธ	วิเสสนะของ	าเนๆ	วิสยาธาระใน	

วาเสนๆ	ตติยาวิเสสนะใน	อล�	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วย	อล�	และกึศัพท์	ในอรรถปฏิเสธ	ลงจตุตถีวิภัตติ	ด้วยสูตรว่า	“สิลาฆ-

หนุาสปธารปิหกุธทุหิสฺโสสูยราธิกฺขปจฺจาสุณอนุปติคิณปุพฺพกตฺตาโรจนตฺถตทตฺถตุมตฺถาล-	

มตฺถมญฺญานาทรปฺปาณินิ		คตฺยตฺถกมฺมนิ		อาสีสตฺถสมฺมุติภิยฺยสตฺตมฺยตฺเถสุ		จ”	(สูตรที่	๓๐๓)

	 เช่น		 กึ		เม		ฆราวาเสน.	 	

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

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

	 	 	 อล�		เต		อิธ		วาเสน.	 	

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

	 	 	 อล�	ปฏิเสธลิงคัตถะ		เต	สัมปทานใน	อล�		อิธ	วิเสสนะของ	าเนๆ	วิสยาธาระใน	

วาเสนๆ	ตติยาวิเสสนะใน	อล�	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วย	รุชธาตุ	เรียกหาบทนามที่ประกอบด้วยฉัฏฐีวิภัตติ	สูตรว่า	“ยสฺส		วา		

ปริคฺคโห		ต�		สามี”	(สูตรที่	๓๑๖	หน้า	๑๕๑)	

	 เช่น		 ตสฺส		โรโค		อุปฺปชฺชติ.		 	

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

	 	 	 โรโค	 สุทธกัตตาใน	 อุปฺปชฺชติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ตสฺส	 วิเสสนะของ	

ปุคฺคลสฺสๆ	สามีสัมพันธะใน	โรโค	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วย	 วสธาตุ	 ที่มี	 อุปอุปสัคเป็นต้นเป็นบทหน้า	 ลงทุติยาวิภัตติในอรรถ	

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

	 เช่น		 อคารํ		อชฺฌาวสติ.	 	 	

	 	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		อชฺฌาวสติ	ย่อมอยู่		อคารํ	ในเรือน	ฯ

	 	 	 ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	อชฺฌาวสติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อคาร�	ทุติยาวิสยา-

ธาระใน	อชฺฌาวสติ	ฯ

	 	 	 ปถวึ		อธิเสสฺสติ	 	 	

	 	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		อธิเสสฺสติ	จักนอนทับ		ปถวึ	บนแผ่นดิน	ฯ

	 	 	 ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	อธิเสสฺสติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ปถวึ	ทุติยาวิสยา-

ธาระใน	อธิเสสฺสติ	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วยศัพท์ที่แสดงกาลเวลา	 จะใช้วิภัตติอยู่	 ๓	 วิภัตติ	 คือ	 ทุติยา,	 ตติยา		

และสัตตมีวิภัตติ	 ลงทุติยาในอรรถสัตตมี	 ด้วยสูตรว่า	 “ตติยาสตฺตมีนญฺจ”	 (สูตรที่	 ๒๙๐	หน้า	

๑๓๐)	 เช่น		 เอก�		สมย	ํ	ภควา	...	

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

ด้วยสูตรว่า	“สตฺตมฺยตฺเถ		จ”	(สูตรที่	๒๙๘	หน้า	๑๓๕)

	 เช่น		 เตน		สมเยน...		 	 	

	 	 	 เตน		สมเยน	ในสมัยนั้น	...	ฯ

	 	 	 เตน	วิเสสนะของ	สมเยนๆ	ตติยากาลสัตตมี...	ฯ

	 	 	 เยน		ภควา,		เตนุปสงฺกมิ.	 	

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

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

แห่งทิศนั้น	ฯ

	 	 	 ภควา	สุทธกัตตาใน	วิหรติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เยน	วิเสสนะของ	ทิสา-	

ภาเคนๆ	ตติยาวิสยาธาระใน	วิหรติ,		ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	อุปสงฺกมิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		

เตน	วิเสสนะของ	ทิสาภาเคนๆ	ตติยาวิสยาธาระใน	อุปสงฺกมิ	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วยศัพท์ที่มีอรรถว่าเสื่อมและกลัว	 ลงฉัฏฐีในอรรถปัญจมี	 ด้วยสูตรว่า	

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

“สัมปทาน”	แต่ในหนังสือเล่มนี้	จะแปลและสัมพันธ์ตามคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	

	 เช่น		 สพฺเพ		ตสนฺติ		ทณฺฑสฺส.	

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

	 	 	 สพฺเพ	 วิเสสนะของ	 สตฺตาๆ	 สุทธกัตตาใน	 ตสนฺติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก		

ทณฺฑสฺสๆ	ฉัฏฐีอปาทานใน	ตสนฺติ	ฯ

	 	 	 สพฺเพ		ภายนฺติ		มจฺจุโน.	

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

	 	 	 สพฺเพ	 วิเสสนะของ	 สตฺตาๆ	 สุทธกัตตาใน	 ภายนฺติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก		

มจฺจุสฺสๆ	ฉัฏฐีอปาทานใน	ภายนฺติ	ฯ

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

ที่	๔	มีชื่อเรียกได้	๒	คือ	ลักขณัตถะ	กับ	ปริโยสานกาลกิริยา	ในหนังสือ	“ธรรมบทอรรถกถา	

แปลและสัมพันธ์”	 เล่มนี้	 จะเลือกใช้ชื่อสัมพันธ์ว่า	 “ลักขณัตถะ”	 เพื่อแสดงความหมายของชื่อ

สัมพันธ์ในอีกแง่มุมหนึ่ง
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	 เช่น		 ตํขเณน  อาคนฺตฺวา  จกฺขุปาลํ  อุปาคมิ.  อุปคนฺตฺวา  จ  ปน  เถรสฺสาวิทูเร  

ปทสทฺทํ  อกาสิ. (๑/๑/๑๖)

   (โส  สกฺโก) อ.ท้าวสักกะนั้น  อาคนฺตฺวา เสด็จมาแล้ว ตํขเณน ในขณะนั้น   

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

สักกะนั้น  อุปคนฺตฺวา ครั้นเสด็จเข้าไปหาแล้ว  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ปทสทฺทํ ซึ่งเสียงแห่ง

เท้า  อวิทูเร ในที่ไม่ไกล  เถรสฺส แห่งพระเถระ ฯ

   โส วิเสสนะของ สกฺโกๆ สุทธกัตตาใน อุปาคมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ตํขเณน ตติยากาลสัตตมีใน อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุปาคมิ  จกฺขุปาลํ สัมปาปุณีย- 

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

บทกัตตุวาจก  อุปคนฺตฺวา ลักขณัตถะ (ปริโยสานกาลกิริยา)  เถรสฺส สามีสัมพันธะใน อวิทูเรๆ 

วิสยาธาระใน อกาสิ  ปทสทฺทํ อวุตตกัมมะใน อกาสิ ฯ

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

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

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

แปลและสัมพันธ์ตามหน้าที่ในประโยคนั้นๆ

	 กฺขตฺตุํปัจจัย	 เป็นปัจจัยในอัพยยตัทธิต	 ลงในอรรถการจ�าแนกสังขยา	 (สงฺขฺยาวิภาค,		

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

ชื่อสัมพันธ์ว่า	 “อัจจันตสังโยคะ”	 ส่วนในหนังสือเล่มนี้	 จะแปลไม่ออกส�าเนียงอายตนิบาตของ	

วิภัตติใดๆ	เลย	เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	“กิริยาวิเสสนะ”		

	 เช่น		 ติกฺขตฺตุํ		ปทกฺขิณ�		กตฺวา...	

	 	 	 กตฺวา	กระท�าแล้ว		ปทกฺขิณํ	ซึ่งการประทักษิณ		ติกฺขตฺตุํ	สามครั้ง	...

	 	 	 ติกฺขตฺตุ�	กิริยาวิเสสนะใน	กตฺวา		ปทกฺขิณ�	อวุตตกัมมะใน	กตฺวาๆ	ปุพพกาล-

กิริยา	...

	 “จิรสฺเสว”	 เป็นฉัฏฐีวิภัตติ	 แต่ใช้ในอรรถตติยา	 แปลว่า	 “โดยกาลนานนั่นเทียว”	

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

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

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

(๒/๖/๙๓)

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

อยู่อยู่	 	ปาปุณิ	บรรลุแล้ว	 	อรหตฺตํ	ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์	 	สห	กับ	 	ปฏิสมฺภิทาหิ		

ด้วยปฏิสัมภิทา	ท.		นจิรสฺเสว	โดยกาลไม่นานนั่นเทียว	ฯ

	 	 	 โส	 วิเสสนะของ	 ภิกฺขุๆ	 สุทธกัตตาใน	 ปาปุณิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 เอว�	

กิริยาวิเสสนะใน	อปฺปมตฺโตๆ	วิเสสนะของ	ภิกฺขุ		วิหรนฺโต	อัพภันตรกิริยาของ	ภิกฺขุ		เอวศัพท์	

อวธารณะเข้ากับ	นจิรสฺส	 	นจิรสฺส	ฉัฏฐีตติยาวิเสสนะใน	ปาปุณิ	 	 สหศัพท์	ทัพพสมวายะใน	

อรหตฺต�		ปฏิสมฺภิทาหิ	สหัตถตติยาเข้ากับ	สห		อรหตฺต�	สัมปาปุณียกัมมะใน	ปาปุณิ	ฯ	

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

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

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

สัมพันธ์ว่า	“ตติยาวิเสสนะ”	แต่ในหนังสือเล่มนี้	จะใช้ในอรรถสัตตมีวิภัตติ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

	 เช่น		 อนิจฺจโต		สมฺมสติ.	(โตปัจจัยลงในอรรถตติยาวิภัตติ)	 	

	 	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล	 	สมฺมสต	ิ ย่อมพิจารณา		อนิจฺจโต	 โดยความเป็นสภาพ	

ไม่เที่ยง	ฯ

	 	 	 ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	สมฺมสติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อนิจฺจโต	ตติยาวิเสสนะ	

ใน	สมฺมสติ	ฯ

	 	 	 อคฺคิโต		ภย�		อคฺคิภย�.	(โตปัจจัยลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ)	 	

	 	 	 ภยํ	อ.ภัย		อคฺคิโต	จากไฟ		อคฺคิภยํ	ชื่อว่าอคฺคิภย.

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

	 	 	 ปุรโต		อฏฺาสิ.		(โตปัจจัยลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ)	 	

	 	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		อฏฺาสิ	ได้ยืนแล้ว		ปุรโต	ในที่ข้างหน้า	ฯ

	 	 	 ปุคฺคโล	 สุทธกัตตาใน	 อฏฺาสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ปุรโต	 วิสยาธาระใน	

อฏฺาสิ	ฯ	
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สห สทฺธึ มีกำรรวบ ๓ อย่ำง

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

พร้อมกัน ใช้รวบรวมกิริยา เรียกว่า “กิริยาสมวายะ” ใช้รวบรวมคุณนาม เรียกว่า “คุณ-

สมวายะ” ใช้รวบรวมสุทธนาม เรียกว่า “ทัพพสมวายะ” 

 ส่วนนามที่จะสัมพันธ์เข้ากับ สห หรือ สทฺธึศัพท์ ต้องประกอบด้วยตติยาวิภัตติเท่านั้น 

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

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

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

  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สรีรํๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อตฺตนา สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ ศัพท์ กิริยาสมวายะใน คจฺฉติ  นศัพท์ ปฏิเสธใน คจฺฉติ ฯ

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

  (ปิตา)  ปุตฺเตน  สห  ถูโล  (โหติ). 

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

  ปิตา สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุตฺเตน สหัตถตติยาเข้ากับ 

สหๆ ศัพท์ คุณสมวายะใน ถูโลๆ วิกติกัตตาใน โหติ ฯ

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

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

ปญฺจ ห้า  สห กับ  ติสรเณน ด้วยสรณะสาม  รกฺขณตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การรักษา  วิสุํ   

วิสุ ํเฉพาะข้อๆ ฯ

  ภนฺเต อาลปนะ  มยํ สุทธกัตตาใน ยาจามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก วิสุํ  วิสุํ 

กิริยาวิเสสนะใน รกฺขณตฺถายๆ สัมปทานใน ยาจาม  ติสรเณน สหัตถตติยา เข้ากับ สหๆ ศัพท์ 

ทัพพสมวายะใน สีลานิ  ปญฺจ วิเสสนะของ สีลานิๆ อวุตตกัมมะใน ยาจาม ฯ

 ส่วนบาลีสนามหลวง ใช้ ๒ ประการ คือ กิริยาสมวายะ และ ทัพพสมวายะ ถ้าเป็น

คุณศัพท์ ก็สัมพันธ์เป็นทัพพสมวายะ	

	



คำ�ชี้แจง (13)

บทที่ประกอบด้วย ตปัจจัย

	 ธาตุที่ลง ตปัจจัย รูปสําเร็จเป็นนามก็มี เป็นกิริยาก็มี เช่น “พุทฺโธ, วาโต”	 เป็นต้น  

มีรูปสําเร็จเป็นนาม, “คโต, กโต”	เป็นต้น มีรูปสําเร็จเป็นกิริยา 

 ตปัจจัยที่ลงมาแล้ว รูปสําเร็จเป็นสาธนะ มี ๔ สาธนะ ดังนี้

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

เหตุนั้น ชื่อว่าคต. (ผู้ไปแล้ว)

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

เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าลทฺธ. (ถูกได้แล้ว, อันเขาได้แล้ว, เป็นที่อันเขาได้แล้ว)

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

ว่าคีต. (การขับร้อง)

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

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

 มีข้อสังเกตของบทที่ลง ตปัจจัย เฉพาะรูปสําเร็จที่เป็นอธิกรณสาธนะ จะมีศัพท์เหล่านี้ 

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

ต่อท้ายศัพท์ และเข้าสมาส จะเป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

 ส่วนที่นิยมแปลกันทั่วไปในปัจจุบัน มักจะวิเคราะห์เป็นกัตตุสาธนะหรือกัมมสาธนะ 

และเมื่อเข้าสมาส จะเป็นฉัฏฐตีัปปุริสสมาสทั้งหมด ฉะนั้น ในหนังสือเล่มนี้ จะวิเคราะห์ แปล 

และสัมพันธ์ตามหลักไวยากรณ์คัมภีร์ปทรูปสิทธิดังกล่าว 

 เช่น อถายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ปพฺพชิตทิวสโต  สตฺตเม  ทิวเส  มคธรฏฺเฐ                        

กลฺลวาลคามกํ  อุปนิสฺสาย  วิหรนฺโต,  ถีนมิทฺเธ  โอกฺกมนฺเต,  สตฺถารา  สํเวชิโต    ถีนมิทฺธํ  

วิโนเทตฺวา  ตถาคเตน  ทินฺนํ  ธาตุกมฺมฏฺฐานํ  สุณนฺโตว  อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจํ  นิฏฺฐาเปตฺวา  

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

	 	 	 อถ	ครั้งนั้น	 	มหาโมคฺคลฺลาโน	อ.พระมหาโมคคัลลานะ	 	อายสฺมา	ผู้มีอายุ			

อุปนิสฺสาย	 เข้าไปอาศัยแล้ว	 	 กลฺลวาลคามกํ	 ซึ่งหมู่บ้านชื่อว่ากัลลวาละ	 	 มคธรฏฺเ	 ใน

แคว้นมคธ		ทิวเส	ในวัน		สตฺตเม	ที่เจ็ด		ปพฺพชิตทิวสโต	แต่วันเป็นที่บวชแล้ว		วิหรนฺโต		

อยู่อยู่,	 	 ถีนมิทฺเธ	 ครั้นเมื่อถีนะและมิทธะ	 	 โอกฺกมนฺเต	 ก้าวลงอยู่,	 	 สตฺถารา	 	 สํเวชิโต		

ผู้อันพระศาสดา	 ทรงให้สังเวชแล้ว	 	 วิโนเทตฺวา	 บรรเทาแล้ว	 	 ถีนมทิทฺธํ	 ซึ่งถีนะและ

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

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

แห่งสาวกบารมีญาณ	ฯ

	 	 	 อถ	 กาลสัตตมี	 	 อายสฺมา	 วิเสสนะของ	 มหาโมคฺคลฺลาโนๆ	 สุทธกัตตาใน		

ปตฺโตๆ	กิตบทกัตตุวาจก		ปพฺพชิตทิวสโต	อปาทานใน	สตฺตเม		ทิวเส		สตฺตเม	วิเสสนะของ	

ทิวเสๆ	 กาลสัตตมีใน	 อุปนิสฺสาย	 	 มคธรฏฺเฐ วิสยาธาระใน กลฺลวาลคามกํๆ อวุตตกัมมะใน 

อุปนิสฺสายๆ สมานกาลกิริยาใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ มหาโมคฺคลฺลาโน,  ถีนมิทฺเธ  

ลักขณะใน โอกฺกนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  สตฺถารา อนภิหิตกัตตาใน สํเวชิโตๆ วิเสสนะของ  

มหาโมคฺคลฺลาโน  ถีนมิทฺธํ อวุตตกัมมะใน วิโนเทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สุณนฺโต  ตถาคเตน  

อนภิหิตกัตตาใน ทินฺนํๆ วิเสสนะของ ธาตุกมฺมฏฺฐานํๆ อวุตตกัมมะใน สุณนฺโต  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ สุณนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ มหาโมคฺคลฺลาโน  อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจํ  

การิตกัมมะใน นิฏฺฐาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปตฺโต  สาวกปารมีญาณสฺส สามีสัมพันธะใน 

มตฺถกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺโต ฯ              		

อำธำระ ๔

	 	 บาลีสนามหลวง	 ปทรูปสิทธิ

	 	 วิสยาธาร		 เวสยิกาธาร

	 	 อุปสิเลสิกาธาร	 โอปสิเลสิกาธาร

	 	 สมีปาธาร	 สามีปิกาธาร	

	 	 พฺยาปิกาธาร	 พฺยาปิกาธาร

	 ตามคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	 มีการลง	 ณิกปัจจัยท้ายศัพท์นามทุกศัพท์	 แล้วลบ	 ณฺอนุพันธ์	

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

ไม่สามารถที่จะวุทธิได้	แต่ตามศัพท์ในบาลีสนามหลวง	มีการลง	ณิกปัจจัยท้ายศัพท์	เพียง	๒	

ศัพท์	คือ	อุปสิเลสิกาธาร	และ	พฺยาปิกาธาร	และไม่มีการวุทธิหลังจากลบ	ณฺอนุพันธ์ทิ้งไปแล้ว	

ส�าหรับในหนังสือเล่มนี้	จะใช้ชื่อสัมพันธ์ตามบาลีสนามหลวง	เพื่อความสะดวก
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หลักกำรแปลและสัมพันธ์

ประโยคอนำทร - กับหลักของ ทำ ธำตุ 

	 “อนาทร”	 แปลว่า	 ไม่เอื้อเฟื้อ	 ถ้ามีข้อความที่ไม่เอื้อเฟื้อต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 จะสังเกตได้

เช่นมีการร้องไห้	 หรือเสียใจเป็นต้น	 จะเป็นประโยคอนาทร	 จะใช้อยู่	 ๒	 วิภัตติ	 คิือ	 ฉัฏฐี	 กับ		

สัตตมี	แต่โดยมากมักจะเป็นฉัฏฐีวิภัตติ

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

   ตสฺส  (เทวลสฺส) เมื่อดาบสชื่อว่าเทวละนั้น  กนฺทนฺตสฺส  เอว ครํ่าครวญอยู่

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

   ตสฺส วิเสสนะของ เทวลสฺสๆ อนาทรใน กนฺทนฺตสฺสๆ อนาทรกิริยา  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ กนฺทนฺตสฺส,  นารโท สุทธกัตตาใน นิกฺขมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พหิ  

วิสยาธาระใน นิกฺขมิ ฯ

 ส่วนหลักของ ทาธาตุ จะเรียกหาอยู่ ๒ อย่าง คือ กรรม และ สัมปทาน จะขาดสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งมิได้ ถ้าขาดไป กิริยาการให้ก็จะไม่สําเร็จ เช่นมีกรรม คือสิ่งของวัตถุทานที่จะให้ แต่ขาด

ผู้รับ(สัมปทาน) กิริยาการให้ก็ไม่สําเร็จ หรือมีผู้รับ(สัมปทาน) แต่กรรม คือสิ่งของวัตถุทานที่

จะให้ไม่มี กิริยาการให้ก็ไม่สําเร็จเช่นเดียวกัน

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

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

	 	 	 สารีปุตฺตตฺเถโร	อ.พระสารีบุตรผู้เถระ		อาห	กราบทูลแล้ว		อิติ	ว่า	“ภนฺเต	ข้า

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

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

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

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

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

	 	 	 สารีปุตฺตตฺเถโร	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“ภนฺเต	อาลปนะ		

อห�	สุทธกัตตาใน	สรามิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก,	 	อย�	 วิเสสนะของ	พฺราหฺมโณๆ	 เหตุกัตตา	

ใน	 ทาเปสิๆ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก	 	 ปุคฺคล�	 การิตกัมมะใน	 ทาเปสิ	 	 เม	 สัมปทานใน		

ทาเปสิ	 	 ราชคเห	 วิสยาธาระใน	 จรนฺตสฺส	 	 ปิณฺฑาย	 สัมปทานใน	 จรนฺตสฺสๆ	 วิเสสนะของ		

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

ใน	อธิการ�ๆ	อวุตตกัมมะใน	สรามิ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ	

	 ในตัวอย่างนี้	 ถ้าแปลและสัมพันธ์เป็นประโยคอนาทร	 ก็จะขัดแย้งทั้งเนื้อความ	 และ

หลักของ	ทาธาตุ	ประเด็นที่หนึ่ง	ก็คือ	ถ้าเขาไม่เอื้อเฟื้อ	จะให้คนมาใส่บาตรได้อย่างไร	ประเด็น

ที่สอง	ถ้าเป็นประโยคอนาทร	หลักของ	ทาธาตุ	ซึ่งเรียกหา	๒	อย่าง	คือ	กรรม	และ	สัมปทาน		

ในประโยคนี้	ก็จะไม่มีสัมปทาน(ผู้รับ)	แล้วกิริยาการให้จะส�าเร็จได้อย่างไร	

หลักกำรแปลและสัมพันธ์

ประโยคอนำทร - กับหลักของ หู, ภู และ อสธำตุ

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

(ที่รองรับ)	มีที่ไหน	เป็นต้น

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

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

ทาย�		วา		นาโหสิ.	(๑/๘/๘๑)

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

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

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

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

เหล่านั้น	 	ปสฺสนฺตาน	ํผู้ดูอยู่	 	สมชฺช	ํซึ่งมหรสพ		 เอกทิวสํ	 ในวันหนึ่ง	 	อิมินา		นิยาเมน		

โดยท�านองนี้	 	 ปริปากคตตฺตา	 	�าณสฺส	 เพราะความที่-	 แห่งญาณ	 -เป็นสภาพถึงแล้วซึ่ง

ความแก่รอบ	ฯ

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

วิเสสนะของ	 ชนาน�ๆ	 สัมปทานใน	 อโหสิ	 	 อิมินา	 วิเสสนะของ	 นิยาเมนๆ	 ตติยาวิเสสนะ	

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

วิเสสนะของ	ชนาน�		ปริปากคตตฺตา	เหตุใน	อโหสิ		ญาณสฺส	ภาวาทิสัมพันธะใน	ปริปากคตตฺตา			

ปุริมทิวเสสุ	 อุปมากาลสัตตมีใน	 อโหสิ	 	 วิยศัพท์	 อุปมาโชตกะเข้ากับ	ปุริมทิวเสสุ	 	 ปุคฺคเลน		

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

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

วิสยาธาระใน	ทาย�		นศัพท์	ปฏิเสธะใน	อโหสิ	ฯ

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

ฐานะเป็น	“สามีสัมพันธะ”	เจ้าของการหัวเราะ	ความสังเวช	หรือเจ้าของรางวัล	หรือจะแปลและ

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

เป็นต้นได้มีแก่ใคร	แต่จะเป็นประโยคอนาทรไม่ควรเลย		

หลักกำรแปลและสัมพันธ์

ประโยคอนำทร - กับหลักของภำวสำธนะศัพท์

	 กิริยาที่วิเคราะห์เป็นภาวสาธนะ	 ขึ้นมาเป็นประธานในประโยคหรือท�าหน้าที่อื่นก็ตาม	

จะเรียกหา	“สามีสัมพันธะ”	หรือ	“ภาวาทิสัมพันธะ”

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

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

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

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

ตายอยูก่ด็ ี  (สรีร)ํ  อปราปร ํ ปวฏฺเฏนฺตสสฺาปิ ผูย้งัสรรีะ ใหก้ลิง้เกลอืก ไปๆ มาๆ อยูก่ด็ ี  

อิธ  (�าเน)  เอว ในทีน้ี่นัน่เทยีว  นตถิฺ ยอ่มไมม่ ีฯ

   อาวโุส อาลปนะ  ตฺว ํสทุธกตัตาใน จนฺิตยิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์

ปฏเิสธะใน จนฺิตย ิ  เอว ํ กริยิาวเิสสนะใน จนฺิตย,ิ  นามศพัท ์ ครหตัถโชตกะเขา้กบั คมนํๆ  

สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั อธิๆ วเิสสนะของ �าเนๆ 

วสิยาธาระใน นิปชฺชตฺิวา  มรนฺตสฺส และปวฏฺเฏนฺตสฺส  เม สามสีมัพนัธะใน คมนํ  นิปชฺชตฺิวา 

สมานกาลกริยิาใน มรนฺตสฺส  อปิ สองศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั มรนฺตสฺส และ ปวฏฺเฏนฺตสฺส  

มรนฺตสฺส กด็ ี ปวฏฺเฏนฺตสฺส กด็ ีวเิสสนะของ เม  สรรี ํการติกมัมะใน ปวฏฺเฏนฺตสฺส  อปราปร ํ

กริยิาวเิสสนะใน ปวฏฺเฏนฺตสฺส  ตยา สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน คมนํ ฯ

	



(18) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

	 ดูเปรียบเทียบบทกัตตา	กรรม	และกิริยา	ท�าหน้าที่เป็นประธานในประโยค	ดังต่อไปนี้

กัตตำเป็นประธำน

	 เช่น	 ปุริโส			 	 คาม�			 	 	 คจฺฉติ.	 	 ประโยคกัตตุวาจก

	 	 อภิหิตกัตตา	 สัมปาปุณียกัมมะ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 ปุริโส	อ.บุุรุษ		คจฺฉติ	ย่อมไป		คามํ	สู่หมู่บ้าน	ฯ

กรรมเป็นประธำน

	 เช่น	 ปุริเสน			 	 คาโม				 	 คจฺฉียเต.	 ประโยคกัมมวาจก

	 	 อนภิหิตกัตตา	 วุตตกัมมะ	 	 อาขยาตบทกัมมวาจก

	 	 คาโม	อ.หมู่บ้าน		ปุริเสน	อันบุรุษ		คจฺฉียเต	ย่อมไป	ฯ

กิริยำเป็นประธำน

	 เช่น	 ปุริสสฺส			 	 คาม�			 	 	 คมนํ.	 	 ประโยคลิงคัตถะ

	 	 สามีสัมพันธะ	 สัมปาปุณียกัมมะ	 ลิงคัตถะ

	 	 คมนํ	อ.การไป		คามํ	สู่หมู่บ้าน		ปุริสสฺส	แห่งบุรุษ	ฯ

ค�ำศัพท์บำลีที่แตกต่ำงกัน

	 ธมฺมปทฏฺกถา	(มมร)	 ไวยากรณ์ปทรูปสิทธิและอื่นๆ

	 -	อาทยิตฺวา	 -	อาทิยิตฺวา

	 -	สฏฺ	ี -	สฏฺ ิ

	 -	สมฺภาวน	 -	สมฺภาวนา

	 -	วาลิกา,	วาลุกา	 -	วาลิกา

	 -	นิปชฺชิตฺวา,	นิปฺปชฺชิตฺวา	 -	นิปฺปชฺชิตฺวา

	 -	ปจาเปตฺวา	 -	ปาจาเปตฺวา

	 -	หราเปตฺวา	 -	หาราเปตฺวา

	 -	ชลิโต	 -	ชาลิโต

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

	 -	อถโข	 -	อถ		โข

	 -	ปวี			 -	ปถวี,	ปุถวี

	 -	ปพฺพชตฺถาย	 -	ปพฺพชฺชตฺถาย

	 -	ทาย�	 -	ทาโย

	 -	สุปฏิปนฺโน	 -	สุปฺปฏิปนฺโน

	 -	สมุโห	 -	สมูโห	

	 -	ปโม	 -	ปถโม

ฯลฯ

กำรแยกธำตุปัจจัยของบทกิริยำ

	 ๑.	 กรณีที่ธาตุมีสระเพียงตัวเดียว	จะคงสระไว้	ไม่ลบสระที่สุดของธาตุ	เช่น

	 	 ทา	ธาตุ		ทาเน	ในความให้

	 	 ญา	ธาตุ		อวโพธเน	ในความรู้

	 	 นี	ธาตุ		นเย	ในความน�าไป

	 ๒.	 กรณีธาตุที่มีสระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป	เรียกว่า	“อเนกสระธาตุ”	จะมีการลบสระที่สุด

ของธาตุ	 ด้วยสูตรว่า	 “ธาตุสฺสนฺโต	 	 โลโปเนกสฺสรสฺส”	 มียกเว้นธาตุบางตัวที่ไม่ต้องลบ	 เช่น			

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

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

แปลง	อ	 เป็น	อี	ด้วยสูตรว่า	 “ยมฺหิ	 	ทาธามาาหาปามหมถาทีนมี”	ถ้ามีการลบสระที่สุดของ

ธาตุ	ก็จะไม่มีสระมาแปลง	เป็นต้น

	 ส�าหรับบาลีสนามหลวง	 เป็นบาลีไวยากรณ์ย่อ	 ฉะนั้น	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับ

ผู้ศึกษา	 ผู้รวบรวมไวยากรณ์ดังกล่าว	 จึงท�าการลบสระที่สุดของธาตุที่มีสระตั้งแต่สองตัวขึ้น

ไป	 ท�าให้เห็นว่า	 ธาตุ	 มีสระเป็นที่สุดก็มี	 มีพยัญชนะเป็นที่สุดก็มี	 ซึ่งตามหลักไวยากรณ์เดิม

แล้ว	 ธาตุทุกตัวต้องมีสระเป็นที่สุดเท่านั้น	 จึงจะสมควรต่อพระพุทธพจน์ตามสูตรว่า	 “ลิงฺคญฺจ		

นิปจฺจเต”	การที่รู้ว่าธาตุทุกตัวต้องมีสระเป็นที่สุดนี้	ก็มีข้อดีที่ว่า	เมื่อนักศึกษาทราบว่าธาตุทุก

ตัวต้องมีสระเป็นสุด	 ท�าให้ทราบว่าธาตุที่มีสระอิเป็นที่สุด	 จะต้องลงนิคหิตอาคมต้นธาตุเสมอ	

ดังปริภาสาที่ว่า	
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	 	 	 “อิการนฺตมฺหิ		ธาตุสฺมึ	 นิจฺจํ		นิคฺคหีตาคโม”

	 	 	 ธาตุที่อิอักษรเป็นที่สุด	ให้ลงนิคหิตอาคม	แน่นอน

	 เช่น		 กปิธาตุ		 มีรูปเป็น	 กมฺปติ	 	 ย่อมหวั่นไหว	เป็นต้น

	 คจฺฉติ	 	 คมฺ	ธาตุ	+	อปัจจัย	+	ติวัตตมานาวิภัตติ	(บาลีสนามหลวง)

	 	 	 	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ติ	(รูปสิทธิ)

	 นิกฺขมฺม	 นิ	บทหน้า	+	ขมฺ	ธาตุ	+	ตูนาทิปัจจัย	(บาลีสนามหลวง)

	 	 	 	 นิ	บทหน้า	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ตุนาทิปัจจัย	(รูปสิทธิ)

กำรแสดงอรรถของธำตุ 

	 การแสดงอรรถของธาตุ	 ถ้าเป็นบาลีสนามหลวง	 จะแสดงด้วยภาษาไทย	และจะแสดง

เพียงอรรถเดียว	 ซึ่งความจริงแล้ว	 ธาตุแต่ละตัวมีอรรถมาก	 ขึ้นอยู่กับว่าเป็นหมวดไหน	 หรือ

มีอุปสัคตัวใดเข้ามาจัดแจงอรรถของธาตุ	 เช่น	 ภุชฺธาตุ	 ในความกิน	 บาลีสนามหลวงจะแสดง

อย่างนี้	 แต่ถ้าเป็นปทรูปสิทธิ	 จะแสดงว่า	 “ภุช	 	ปาลนหพฺยปทาเนสุ”	 ภุชธาตุ	 ย่อมเป็นไปใน

การรักษาและการกลืนกินทั้งหลาย	 มีการแสดงอรรถของธาตุเป็นบาลี	 และแสดงไว้ว่ามี	 ๒	

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

แต่ส�าหรับปทรูปสิทธิ	 ในตัวอย่างนี้	 จะต้องแปลว่า	 “ผู้รักษาหมู่บ้าน,	 ผู้ใหญ่บ้าน”	 ตามอรรถ

แรกของธาตุ	 ซึ่งก็ตรงตามความเป็นจริงที่ว่า	 หน่วยใหญ่ที่ดูแลประชาชน	 เรียกว่า	 “รฏฺปาล”	

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

หมู่บ้าน,	ผู้ใหญ่บ้าน)	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 คามโภชโก	 มาจาก	 “คามสทฺทูปปท	 +	 ภุช	 	 ปาลนหพฺยปาเนสุ	 ในการรักษาและการ

กลืนกินทั้งหลาย	+	ณฺวุปัจจัย”	เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส	ประเภททุติยาตัปปุริส-

สมาส	มีวิเคราะห์ว่า

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

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

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

ผู้ใหญ่บ้าน)
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ตัวอย่ำงของธำตุที่มีอรรถมำก

	 ๑.	 กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	 	

	 	 กมติ	 	 ย่อมก้าวไป	 	 กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 จงฺกมติ	 	 ย่อมจงกรม	 	 กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 ปกฺกมติ	 	 ย่อมหลีกไป	 	 ป	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 ปรกฺกมติ	 	 ย่อมบากบั่น	 	 ปรา	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 นิกฺขมติ	 	 ย่อมออกไป	 	 นิ	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 สงฺกมติ	 	 ย่อมเคลื่อนย้าย	 ส�	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 อภิกฺกมติ	 	 ย่อมก้าวไปข้างหน้า	 อภิ	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 ปฏิกฺกมติ	 	 ย่อมก้าวกลับ	 	 ปติ	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 โอกฺกมติ	 	 ย่อมก้าวลง	 	 อว	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 ๒.	 หร		หรเณ	ในการน�าไป

	 	 หรติ	 	 ย่อมน�าไป	 	 หร	+	อ	+	ติ

	 	 ปหรต ิ  ยอ่มต,ี ยอ่มประหาร ป + หร + อ + ติ

  นีหรติ   ย่อมนําออกไป  นี + หร + อ + ติ

  สํหรติ   ย่อมรวบรวม  สํ + หร + อ + ติ

  วิหรติ   ย่อมอยู่   วิ + หร + อ + ติ

  อวหรติ   ย่อมลักขโมย  อว + หร + อ + ติ

  อภิหรติ   ย่อมนําไปเฉพาะ อภิ + หร + อ + ติ

  ปจจฺาหรติ   ย่อมนํากลับมา  ปติ + อา + หร + อ + ติ

  อาหรติ   ย่อมนํามา  อา + หร + อ + ติ

  อปหรติ   ย่อมนําไปปราศ  อป + หร + อ + ติ

  อุปหรติ   ย่อมนําเข้าไป  อุป + หร + อ + ติ

  อุปสหํรต ิ   ยอ่มน้อมนําเขา้ไป  อุป + ส ํ+ หร + อ + ติ

	 ๓.	 ธา		ธารทานโปสมฺหิ	ในการทรงไว้		การให้	และการเลี้ยงดู	

 ทธาติ   ย่อมทรงไว้ ธา + อ + ต ิ

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

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

	 อภิธาติ	 ยอ่มกลา่ว	 อภิ	+	ธา	+	อ	+	ติ	

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

	 ปิทหติ		 ยอ่มปิด	 อปิ	+	ธา	+	อ	+	ติ

	 ปริทหติ		 ยอ่มนุ่งหม่	 ปริ	+	ธา	+	อ	+	ติ	

	 อนฺตรธายติ	 ยอ่มหายไป		 อนฺตร	+	ธา	+	ย	+	ติ

	 ปทธาติ	 ยอ่มเพียรพยายาม	 ป	+	ธา	+	อ	+	ติ

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

	 	 สุทหติ	 	 ย่อมอิ่ม,	ย่อมเต็ม	 สุ	+	ธา	+	อ	+	ติ

	 ค�าว่า	“กนิฏฺโ”	กับ	“กณิฏฺโ”	มีความแตกต่างกันดังนี้

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

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

วิการวิปรีตาเทสา		จ”	(สูตรที่	๓๗๐)	แปลว่า	“ผู้หนุ่มที่สุด”

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

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

	 ส่วนที่ใช้ในธัมมปทัฏฐกถา	ใช้ค�าว่า	“กนิฏฺโ”	แปลว่า	“ผู้น้อยที่สุด”

	 สาริปุตฺโต	เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	“สาริยา		ปุตฺโต		สาริปุตฺโต”	มาจาก	

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

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

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

	 อฑฺฒมาสํ	 (อฑฺฒมาสมตฺต�)	 บทนี้เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	 มีวิเคราะห์ว่า	 “มาสสฺส		

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

แปลกันว่า	 “เดือนด้วยทั้งกึ่ง	ซึ่งตามหลักไวยากรณ์	ถ้าเป็นครึ่งอันแรก	จะเพียงค�าว่า	 “อฑฺฒ”	

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

จ�านวนท้าย	เพียงครึ่งเดียว	เช่น	ทิยฑฺโฒ	ที่สองด้วยทั้งกึ่ง	หมายถึง	หนึ่งครึ่ง	คืออันที่สอง	มี

เพียงแค่ครึ่งเดียว	ยังไม่เต็ม	เป็นต้น	(๑/๑/๑๔)	“อฑฺฒโยชน�”	(ครึ่งโยชน์)	ก็เช่นเดียวกัน	
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	 “สมาปน”	มาจาก	“ส�บทหน้า	+	อาป		พฺยาปเน	ในการแผ่กระจายไป	+	ยุปัจจัย”	ถ้า

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

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

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

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

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

จบเรื่องแล้ว	เพราะฉะนั้น	ควรมีรูปเป็น	“สมาปน”	หรือ	“ปริสมาปน”

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

เพราะทิสธาตุเป็นสกัมมกธาตุ	ถ้าแต่งบาลีโดยไม่มีบทขยายกิริยาที่เป็นกรรมอย่างนี้	จะมีโทษ

ทางภาษา	ตามหลักของอลังการะ	เพราะไม่ทราบว่าเห็นอะไร	ฉะนั้น	ประโยคนี้ที่ถูกต้อง	ควร

มีบทกรรมมาขยายกิริยา	เช่น	เวชฺโช		เถรํ		ทิสฺวา		อาห...	จึงจะชัดเจน	และถูกต้องตามหลัก

การทางภาษาบาลี

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

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

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

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

“สมาทยิตฺวา”	 นั้นไม่ควร	 นอกจากนี้	 ในธัมมปทัฏฐกถา	 ยังพบรูปที่ตรงกับหลักไวยากรณ์ว่า		

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

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

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

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

ลงกรณราชวิทยาลัย	มีรูปเป็น	 “อุทกจลนภาวุปฺปตฺติสทิโส”	ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง	ผู้แปลจึง

เลือกเอาแบบแรกอย่างเดียว	ในการแปลและวิเคราะห์ค�าศัพท์

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

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

แหละ”	เป็นฉัฏฐีวิภัตติ	ลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ	แต่ทั่วไปมักแปลว่า	“ต่อกาลนั่นเทียว”	
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ตำรำงเปรยีบเทยีบตัทธติ

	 บาลีสนามหลวง		 ปทรูปสิทธิ

	 โคตตตัทธิต	มีปัจจัย	๘	ตัว	 อปัจจตัทธิต	มีปัจจัย	๙	ตัว

	 ตรัตยาทิตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว	

	 ราคาทิตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว

	 ชาตาทิตัทธิต	มีปัจจัย	๓	ตัว

	 สมุหตัทธิต	มีปัจจัย	๓	ตัว	

	 ฐานตัทธิต	มีปัจจัย	๒	ตัว	 สังสัฏฐาทิเนกัตถตัทธิต	มีปัจจัย	๑๘	ตัว

	 พหุลตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว

	 ปกติตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว

	 อุปมาตัทธิต	มีปัจจัย	๒	ตัว			
พิเศษ

	 นิสสิตตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว			 	 	

	 ภาวตัทธิต	มีปัจจัย	๖	ตัว	 ภาวตัทธิต	มีปัจจัย	๗	ตัว

	 เสฏฐตัทธิต	มีปัจจัย	๕	ตัว	 วิเสสตัทธิต	มีปัจจัย	๕	ตัว

	 ตทัสสัตถิตัทธิต	มีปัจจัย	๙	ตัว	 อัสสัตถิตัทธิต	มีปัจจัย	๑๒	ตัว

	 สงัขยาตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว	
สังขยาตัทธิต	มีปัจจัย	๖	ตัว

	 ปูรณตัทธิต	มีปัจจัย	๕	ตัว

	 อัพยยตัทธิต	มีปัจจัย	๒	ตัว	
อัพยยตัทธิต	มีปัจจัย	๑๐	ตัว

	 วิภาคตัทธิต	มีปัจจัย	๒	ตัว

ตำรำงเปรียบเทียบสมำส

	 บาลีสนามหลวง	 ปทรูปสิทธิ

อัพยยีภาวสมาส	๒	 อัพยยีภาวสมาส	๒

	 -	อุปสัคคบุพพกะ	 	 -	อุปสัคคบุพพกะ

	 -	นิปาตบุพพกะ	 	 -	นิปาตบุพพกะ

กมัมธารยสมาส	๖	 กัมมธารยสมาส	๙

	 -	วิเสสนบุพพบท	 	 -	วิเสสนบุพพบท
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	 -	วิเสสนุตตรบท	 	 -	วิเสสนุตตรบท

	 -	วิเสสโนภยบท	 	 -	วิเสสโนภยบท

	 -	วิเสสโนปมบท	 	 -

	 	 -	อุปมานบุพพบท	 	 -

	 	 -	อุปมานุตตรบท	 	 -	อุปมานุตตรบท

	 -	สัมภาวนบุพพบท	 	 -	สัมภาวนาบุพพบท

	 -	อวธารณบุพพบท	 	 -	อวธารณบุพพบท

	 -	นนิบาตบุพพบท	หรือ	อุภยตัปปุริสะ	 	 -	นนิบาตบุพพบท

	 -	 	 	 -	กุบุพพบท

	 -		 	 	 -	ปาทิบุพพบท

ทคิุสมาส	๒		 ทิคุสมาส	๒

	 -	อสมาหารทิคุ	 	 -	อสมาหารทิคุ

	 -	สมาหารทิคุ	 	 -	สมาหารทิคุ

ตัปปุริสสมาส	๖	 ตัปปุริสสมาส	๘

	 -	ทุติยาตัปปุริสะ	 	 -	ทุติยาตัปปุริสะ

	 -	ตติยาตัปปุริสะ	 	 -	ตติยาตัปปุริสะ

	 -	จตุตถีตัปปุริสะ	 	 -	จตุตถีตัปปุริสะ

	 -	ปัญจมีตัปปุริสะ	 	 -	ปัญจมีตัปปุริสะ

	 -	ฉัฏฐีตัปปุริสะ	 	 -	ฉัฏฐีตัปปุริสะ

	 -	สัตตมีตัปปุริสะ	 	 -	สัตตมีตัปปุริสะ

	 -	 	 	 -	อมาทิปรตัปปุริสะ

	 -	 	 	 -	อโลปตัปปุริสะ	 	 	

พหุพพิหิสมาส	๕	 พหุพพีหิสมาส	๙

	 -	ตุลยาธิกรณะ	๖	 	 -	ทวิปทตุลยาธิกรณะ	๖

	 	 -	ทุติยาตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	ทุติยาทวิปทตุลยาธิกรณะ

	 	 -	ตติยาตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	ตติยาทวิปทตุลยาธิกรณะ

	 	 -	จตุตถีตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	จตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณะ
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	 	 -	ปัญจมีตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	ปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณะ

	 	 -	ฉัฏฐีตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณะ

	 	 -	สัตตมีตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	สัตตมีทวิปทตุลยาธิกรณะ

	 	 -	ภินนาธิกรณะ	 	 -	ทวิปทภินนาธิกรณะ	

	 -		 	 	 -	ติปทะ

	 -	นบุพพบท	 	 -	นนิบาตบุพพบท

	 -	สหบุพพบท	 	 -	สหบุพพบท

	 -	ฉัฏฐีอุปมานพหุพพิหิ	 	 -	อุปมานบุพพบท

	 	 	 	 	 -	ปฐมายัตถะ	อุปมานบุพพบท

	 	 	 	 	 -	ฉัฏฐิยัตถะ	อุปมานบุพพบท

	 -	 	 	 -	วาสัททัตถะ	สังขโยภยบท

	 -		 	 	 -	ทิสันตราฬัตถะ

	 -	 	 	 -	พยติหารลักขณะ

ทวันทวสมาส	 ทวันทสมาส

	 -	สมาหาระ	 	 -	สมาหาระ

	 -	อสมาหาระ	 	 -	อิตรีตรโยคะ

สมาสพิเศษ

	 -	 	 	 -	อยุตตัตถสมาส

	 ในการแสดงข้อเปรียบเทียบระหว่างไวยากรณ์บาลีสนามหลวงที่ใช้ในปัจจุบันกับ

ไวยากรณ์บาลีเก่าแก่อีกคัมภีร์หนึ่ง	 คือปทรูปสิทธินี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจได้เห็นข้อที่

เหมือนและข้อที่แตกต่างกัน	เพื่อเปิดโลกแห่งการศึกษาภาษาบาลีให้กว้างขึ้น	และจุดประกาย

ให้ผู้สนใจที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม	 ได้ทราบว่ายังมีกฏเกณฑ์ทางไวยากรณ์อีกจ�านวน

หนึ่งที่สามารถอธิบายข้อเคลือบแคลงสงสัยในอีกบางประเด็น	หรือหลายๆ	ประเด็น	ตามชื่อที่ว่า		

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

เป็นอย่างอื่นและต้องการให้การศึกษาภาษาบาลีและพระพุทธพจน์เจริญก้าวหน้าอย่างไม่มีท่ี

สิ้นสุด



คำ�ชี้แจง (27)

เรียนบำลีแล้วได้อะไรบ้ำง

	 โปรดท�าความเข้าใจก่อนสักนิด	โดยตั้งหลักว่า	ท�าไมจึงเรียนบาลี	เรียนท�าไม	เรียนไป

เพื่ออะไร	เรียนแล้วจะได้อะไร	เรียนแล้วจะไปท�าอะไร

	 เรียนบาลีแล้วได้	

	 ๑.	 ปัญญา	 รู้ภาษาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ซึ่งเป็นศาสดาของพวกเราชาว

พุทธศาสนิกชน	และเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าทุกๆ	พระองค์	นอกจากนั้น	ยังได้รู้ธรรมวินัย

ต่างๆ	 ที่เป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอีกด้วย	 เริ่มจากอ่านภาษาบาลีได้	 อ่านถูกต้อง	 เว้น

วรรคตอนถูกต้อง	รู้ความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆ	เช่นค�าไหว้พระ	อาราธนาศีล	อาราธนา

พระปริตร	ค�าถวายทานต่างๆ	เป็นวจีสุจริต	เป็นบุญทางปาก

	 ๒.	 ได้บุญ	 บุญกุศลที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนในขณะบริกรรมภาษาบาลีเป็นต้น	

กิเลสต่างๆ	 เช่น	 ราคะ	 โทสะ	 โมหะ	 เป็นต้น	 ไม่ค่อยเกิด	 และเป็นการท�าลายโมหะไปทีละ

หน่อยๆ	จิตเกิดสมาธิ	จดจ่ออยู่กับบทที่บริกรรม

	 ๓.	 น�าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย

	 ๔.	 สร้างเหตุปัจจัยที่ดีในภพชาติต่อไป	เหมือนอย่างค้างคาว	งูเหลือม	และกบเป็นต้น

	 ๕.	 อนุเคราะห์อนุชนผู้สนใจศึกษาพระพุทธพจน์ได้ตามก�าลังสติปัญญา

	 ๖.	 เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่อนุชนเกี่ยวกับการศึกษาพระศาสนา

	 ๗.	 ได้ด�าเนินรอยตามโบราณกบัณฑิตทั้งหลายมีพระโพธิสัตว์เป็นต้น

	 ๘.	 ได้ชื่อว่ารักษาพระปริยัติศาสนาให้ด�ารงคงอยู่คู่โลกสืบต่อไป

	 เมื่อทราบเหตุผลในการที่จะต้องศึกษาภาษาบาลีแล้ว	 ว่ามีได้ถึง	 ๘	 ข้อด้วยกัน	 มีได้

ปัญญาเป็นต้น	 จะท�าให้มีความสุขในการศึกษา	 และมีก�าลังใจในการศึกษา	 จะไม่ก่อให้เกิด

ความเบื่อหน่าย	ท้อแท้	ทดถอย	 เลิกลาต่อการศึกษา	มีแต่จะเพิ่มความเพียร	 วิริยะ	 อุตสาหะ	

พยายามให้มากยิ่งขึ้นเท่าที่จะมีความสามารถท�าได้

	 ขอให้ผู้ศึกษาจงมีความสุขในการศึกษาพระบาลี	 คือทั้งภาษาบาลีและพระพุทธพจน์ที่

ถูกบันทึกไว้ด้วยภาษาบาลี	มีความสุขในการด�าเนินชีวิต	และมีความสุขสูงสุด	ซึ่งเป็นสันติสุข	

บรมสุข	คืออมตมหานิพพานด้วยกันทุกๆ	ท่านเทอญ	

																																																						พระมหาธิติพงศ์	อุตฺตมปญฺโญ

																																																												๑๐	มกราคม	๒๕๖๑





สารบัญ
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จำกใจผู้อุปถัมภ์	 ..........	 ..........	 ..........	 ..........	 (ฉ-ช)
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บรรณำนุกรม	 ..........	 ..........	 ..........	 ..........	 ๘๒๘
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   ขอพระธรรมน�ำจิตของข้ำนี้
   ให้เต็มที่ดุจเดือนเพ็ญด้วยเถิดหนำ
	 	 	 เพื่อน�ำธรรมขององค์พระสัมมำ
	 	 	 สู่สำยตำประชำได้ชื่นใจ	ฯ
       ญำณำลังกำระ	

	 	 	 	 	 	 	 	๓	ม.ค.	๖๑



๒. อปฺปมาทวคฺควณฺณนา
อปปฺมาทวคฺควณฺณนา  (มยา  วจฺุจเต) ฯ

อปปฺมาทวคคฺวณฺณนา อ.วาจาเป็นเครือ่งพรรณนาซึง่เน้ือความแหง่วรรคอนับณัฑติ

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

อปปฺมาทวคฺควณฺณนา  วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก  

มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๒. อัปปมาทวรรควัณณนา

๑. สามาวตวีตฺถุ [๑๕]

สามาวตวีตฺถุ  (มยา  วจฺุจเต) ฯ

สามาวตีวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่พระนางสามาวด ี (มยา) อนัขา้พเจา้ (พระพทุธโฆสะ)  

(วจุจฺเต) จะกลา่ว ฯ

สามาวตวีตฺถุ วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก  

มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๑. เรื่องพระนางสามาวดี

๑.  “อปฺปมาโท  อมตํปทนฺติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  โกสมฺพึ  อุปนิสฺสาย  โฆสิตาราเม   

วิหรนฺโต  สามาวตีปมุขานํ  ปญฺจนฺนํ  อิตฺถีสตานํ  มาคนฺทิยปมุขานญฺจ  ตสฺสา   

ปญฺจนฺนํ  ญาติสตานํ  มรณพฺยสนํ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา  โกสมฺพึ  อุปนิสฺสาย  โฆสิตาราเม  วิหรนฺโต  สามาวตีปมุขานํ  ปญฺจนฺนํ  อิตฺถีสตานํ  (จ) 

มาคนฺทิยปมุขานํ  จ  ตสฺสา  (มาคนฺทิยา)  ปญฺจนฺนํ  ญาติสตานํ  มรณพฺยสนํ  อารพฺภ  “อปฺปมาโท   

อมตํปทนฺติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  อุปนิสฺสาย เข้าไปอาศัยแล้ว  โกสมฺพึ ซึ่งเมืองโกสัมพี  วิหรนฺโต  

เมื่อประทับ  โฆสิตาราเม ในโฆสิตาราม  อารพฺภ ทรงปรารภ  มรณพฺยสน ํซึ่งความ



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒2 [๒.อัปปมาท

วอดวายคือความตาย  อิตฺถีสตานํ แห่งร้อยแห่งหญิง ท.  ปญฺจนฺนํ ห้า  สามาวตี-

ปมุขานํ มีพระนางสามาวดีเป็นประมุข  จ ด้วย  ญาติสตานํ แห่งร้อยแห่งญาติ ท.  

ปญฺจนฺนํ ห้า  ตสฺสา  (มาคนฺทิยา) ของพระนางมาคันทิยานั้น  มาคนฺทิยปมุขานํ  

มีพระนางมาคันทิยาเป็นเป็นประมุข  จ ด้วย  กเถสิ ตรัสแล้ว  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  

ซึ่งพระธรรมเทศนานี้  “อปฺปมาโท  อมตํปทนฺติ ว่า “อปฺปมาโท  อมตํปทํ” ดังนี้ 

เป็นต้น ฯ    

 พระศาสดา เมื่อทรงอาศัยกรุงโกสัมพี ประทับอยู่ที่โฆสิตาราม ทรงปรารภความ

วอดวายคือความตายของหญิง ๕๐๐ คน ซึ่งมีพระนางสามาวดีเป็นประธาน และของ

ญาติ ๕๐๐ ของพระนางมาคันทิยานั้น  ซึ่งมีนางมาคันทิยาเป็นประธาน  จึงตรัสพระ

ธรรมเทศนานี้ว่า “อปฺปมาโท  อมตํ  ปทํ” เป็นต้น 

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อปฺปมาโท  อมตํ  ปทํ” สรูปะใน 

อิติๆ ศัพท์ อาทยัตถะใน  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ อวุตตกัมมะใน 

กเถสิ  โกสมฺพึ อวุตตกัมมะใน อุปนิสฺสายๆ สมานกาลกิริยาใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตร-

กิริยาของ สตฺถา  สามาวตีปมุขานํ ก็ดี  ปญฺจนฺนํ ก็ดี  วิเสสนะของ อิตฺถีสตานํๆ สามี-

สัมพันธะใน มรณพฺยสนํ  มาคนฺทิยปมุขานํ ก็ดี  ปญฺจนฺนํ ก็ดี วิเสสนะของ ญาติสตานํๆ  

สามีสัมพันธะใน มรณพฺยสนํ  ตสฺสา วิเสสนะของ มาคนฺทิยาๆ สามีสัมพันธะใน   

ปญฺจนฺนํ  ญาติสตานํ  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ สามาวตีปมุขานํ  ปญฺจนฺนํ   

อิตฺถีสตานํ และ มาคนฺทิยปมุขานํ  ตสฺสา  ปญฺจนฺนํ  ญาติสตานํ,  มรณพฺยสนํ อวุตต-

กัมมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกิริยาใน กเถสิ ฯ 

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

๒. ตตฺรายํ  อนุปุพฺพีกถา ฯ

 ตตฺร  (สามาวตีวตฺถุมฺหิ)  อยํ  อนุปุพฺพีกถา ฯ

 อนุปุพฺพีกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลําดับ  ตตฺร  (สามาวตีวตฺถุมฺหิ) ในเรื่อง

ของพระนางสามาวดีนั้น  อยํ นี้ ฯ

 ในเรื่องนั้น มีอนุบุพพีกถา ดังต่อไปนี้ :

 ตตฺร วิเสสนะของ สามาวตีวตฺถุมฺหิๆ วิสยาธาระใน อนุปุพฺพีกถา  อยํ วิเสสนะของ  



3วรรค] ๑. เรื่องพระนางสามาวดี

อนุปุพฺพีกถาๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

[ เรื่องพระเจ้าอุเทน ]

๓. อตีเต  อลฺลกปฺปรฏฺเฅ  อลฺลกปฺปราชา  นาม  เวฏฺฅทีปกรฏฺเฅ  เวฏฺฅทีปกราชา  นามาติ    

อิเม  เทฺว  ทหรกาลโต  ปฏฺฅาย  สหายกา  หุตฺวา  เอกาจริยกุเล  สิปฺปํ  อุคฺคณฺหิตฺวา   

อตฺตโน  อตฺตโน  ปิตูนํ  อจฺจเยน  ฉตฺตํ  อุสฺสาเปตฺวา  ทสทสโยชนิเก  รฏฺเฅ  ราชาโน   

อเหสุํ ฯ

 อตีเต  “อลฺลกปฺปรฏฺเฅ  อลฺลกปฺปราชา  นาม  เวฏฺฅทีปกรฏฺเฅ  เวฏฺฅทีปกราชา  นามาติ  อิเม  เทฺว  

(ราชาโน  อตฺตโน)  ทหรกาลโต  ปฏฺฅาย  สหายกา  หุตฺวา  เอกาจริยกุเล  สิปฺปํ  อุคฺคณฺหิตฺวา  

(ปุคฺคลํ)  อตฺตโน  อตฺตโน  ปิตูนํ  อจฺจเยน  ฉตฺตํ  อุสฺสาเปตฺวา  ทสทสโยชนิเก  รฏฺเฅ  ราชาโน    

อเหสุํ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  (ราชาโน) อ.พระราชา ท.  เทฺว สอง  อิเม เหล่า

นี้  อิติ คือ  “อลฺลกปฺปราชา  นาม ชื่อ อ.พระราชาพระนามว่าอัลลกัปปะ  อลฺล- 

กปฺปรฏฺเฅในแว่นแคว้นชื่อว่าอัลลกัปปะ  เวฏฺฅทีปกราชา  นาม ชื่อ อ.พระราชาพระ

นามว่าเวฏทีปกะ  เวฏฺฅทีปกรฏฺเฅ ในแว่นแคว้นชื่อว่าเวฏทีปกะ”  สหายกา ทรง

เป็นพระสหายกัน    ปฏฺฅาย จําเดิม  (อตฺตโน)  ทหรกาลโต แต่กาล แห่งพระองค์ 

ทรงเป็นหนุ่ม  หุตฺวา เป็นแล้ว  อุคฺคณฺหิตฺวา ทรงเรียนเอาแล้ว  สิปฺป ํ ซึ่งศิลปะ   

เอกาจริยกุเล ในตระกูลแห่งอาจารย์เดียวกัน  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  อุสฺสาเปตฺวา 

ให้ยกขึ้นแล้ว  ฉตฺต ํ ซึ่งฉัตร  อจฺจเยน ในกาลอันล่วงไป  ปิตูน ํ แห่งพระบิดา ท.   

อตฺตโน  อตฺตโน ของพระองค์ๆ  ราชาโน เป็นพระราชา  รฏฺเฅ ในแว่นแคว้น  ทสทส- 

โยชนิเก อันประกอบแล้วด้วยโยชน์สิบสิบ  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ 

 ในอดีตกาล พระราชา ๒ องค์เหล่านี้คือ “ในแคว้นอัลลกัปปะ พระราชาทรงพระนามว่า 

อัลลกัปปะ ในแคว้นเวฏทีปกะ พระราชาทรงพระนามว่าเวฏทีปกะ”  เป็นพระสหาย

กัน  ตั้งแต่เวลายังทรงพระเยาว์ ทรงศึกษาศิลปะในสํานักอาจารย์เดียวกัน  ในกาลล่วง

ไปแห่งพระราชบิดาของตนๆ  ได้ให้ยกเศวตฉัตรขึ้นแล้ว ทรงเป็นพระราชาในแคว้น มี

ประมาณแคว้นละ ๑๐ โยชน์
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 อตีเต กาลสัตตมีใน อเหสุํ  “อลฺลกปฺปรฏฺเฅ วิสยาธาระใน อลฺลกปฺปราชา  นามศัพท์  

สัญญาโชตกะเข้ากับ อลฺลกปฺปราชาๆ ลิงคัตถะ  เวฏฺฅทีปกรฏฺเฅ วิสยาธาระใน  

เวฏฺฅทีปกราชา  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ เวฏฺฅทีปกราชาๆ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ 

สรูปะใน อิเม  เทฺว  ราชาโน  อิเม ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ ราชาโนๆ สุทธกัตตา

ใน อเหสุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน ทหรกาลโตๆ อปาทาน 

ใน ปฏฺฅายๆ วิเสสนะใน สหายกาๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน  

อุคฺคณฺหิตฺวา  เอกาจริยกุเล วิสยาธาระใน อุคฺคณฺหิตฺวา  สิปฺปํ อวุตตกัมมะใน  

อุคฺคณฺหิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุสฺสาเปตฺวา  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน อุสฺสาเปตฺวา  

อตฺตโน สองบท สามีสัมพันธะใน ปิตูนํๆ สามีสัมพันธะใน อจฺจเยนๆ ตติยากาลสัตตมี 

ใน อุสฺสาเปตฺวา  ฉตฺตํ อวุตตกัมมะใน อุสฺสาเปตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน อเหสุํ   

ทสทสโยชนิเก วิเสสนะของ รฏฺเฅๆ วิสยาธาระใน ราชาโนๆ วิกติกัตตาใน อเหสุํ ฯ

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

๔.  เต  กาเลน  กาลํ  สมาคนฺตฺวา  เอกโต  ติฏฺฅนฺตา  นิสีทนฺตา  นิปชฺชนฺตา  มหาชนํ   

ชายมานญฺจ  มียมานญฺจ  ทิสฺวา  “ปรโลกํ  คจฺฉนฺตํ  อนุคจฺฉนฺโต  นาม  นตฺถิ,   

อนฺตมโส  อตฺตโน  สรีรํปิ;  สพฺพํ  ปหาย  คนฺตพฺพํ,  กินฺโน  ฆราวาเสน,   

ปพฺพชิสฺสามาติ  มนฺเตตฺวา  รชฺชานิ  ปุตฺตทารสฺส  นิยฺยาเทตฺวา  อิสิปพฺพชฺชํ   

ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส  วสนฺตา   มนฺตยึสุ  “มยํ  รชฺชํ  ปหาย  ปพฺพชิตา,  น   

ชีวิตุํ  อสกฺโกนฺตา,  เต  มยํ  เอกฏฺฅาเน  วสนฺตา   อปพฺพชิตสทิสาเยว  โหม,  ตสฺมา  

วิสุํ  วสิสฺสาม,  ตฺวํ  เอตสฺมึ  ปพฺพเต  วส,  อหํ  อิมสฺมึ  ปพฺพเต  วสิสฺสามิ,  อนฺวฑฺฒ-

มาสํ  ปน  อุโปสถทิวเส  เอกโต  ภวิสฺสามา”ติ ฯ

 เต  (ราชาโน)  กาเลน  กาลํ  สมาคนฺตฺวา  เอกโต  ติฏฺฅนฺตา  นิสีทนฺตา  นิปชฺชนฺตา  มหาชนํ   

ชายมานํ  จ  มียมานํ  จ  ทิสฺวา  “ปรโลกํ  คจฺฉนฺตํ  (ปุคฺคลํ)  อนุคจฺฉนฺโต  นาม  (ปุคฺคโล)  นตฺถิ,  

(ปรโลกํ  คจฺฉนฺตํ  ปุคฺคลํ  อนุคจฺฉนฺตํ  นาม)  อนฺตมโส  อตฺตโน  สรีรํปิ  (นตฺถิ);  (ปุคฺคเลน)  

สพฺพํ  (วตฺถุํ)  ปหาย  คนฺตพฺพํ,  กึ  (ปโยชนํ)  โน  ฆราวาเสน,  (มยํ)  ปพฺพชิสฺสามาติ  มนฺเตตฺวา   

รชฺชานิ  ปุตฺตทารสฺส  นิยฺยาเทตฺวา  อิสิปพฺพชฺชํ  ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส  วสนฺตา   

มนฺตยึสุ  “มยํ  รชฺชํ  ปหาย  ปพฺพชิตา  (อมฺห),  (มยํ)  น  ชีวิตุํ  อสกฺโกนฺตา  (ปพฺพชิตา  อมฺห),   

เต  มยํ  เอกฏฺฅาเน  วสนฺตา  อปพฺพชิตสทิสา  เอว  โหม,  ตสฺมา  (มยํ)  วิสุํ  วสิสฺสาม,  ตฺวํ  เอตสฺมึ  

ปพฺพเต  วส,  อหํ  อิมสฺมึ  ปพฺพเต  วสิสฺสามิ,  (มยํ)  อนฺวฑฺฒมาสํ  ปน  อุโปสถทิวเส  เอกโต   
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ภวิสฺสามา”ติ ฯ

 เต  (ราชาโน) อ.พระราชา ท. เหล่านั้น  สมาคนฺตฺวา มาพร้อมกันแล้ว  กาลํ ตลอด

กาล  กาเลน ในกาล  ติฏฺฅนฺตา ประทับยืนอยู่  นิสีทนฺตา ประทับยืนอยู่  นิปชฺชนฺตา  

บรรทมอยู่  เอกโต โดยความเป็นอันเดียวกัน  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  มหาชนํ ซึ่ง

มหาชน  ชายมานํ  จ ผู้เกิดอยู่ด้วย  มียมานํ  จ ผู้ตายอยู่ด้วย  มนฺเตตฺวา ทรง

ปรึกษากันแล้ว  อิติ ว่า  “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อนุคจฺฉนฺโต  นาม ชื่อว่าผู้ไปตามอยู่  

(ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล  คจฺฉนฺตํ ผู้ไปอยู่  ปรโลกํ สู่โลกอื่น  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  สรีรํปิ แม้ 

อ.สรีระ  อตฺตโน ของตน  อนฺตมโส โดยกําหนดในที่สุด  (อนุคจฺฉนฺตํ  นาม) ชื่อว่า

ไปตามอยู่  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล  (คจฺฉนฺตํ) ผู้ไปอยู่  (ปรโลกํ) สู่โลกอื่น  (นตฺถิ) ย่อม

ไม่มี,  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ปหาย ละแล้ว  สพฺพํ  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุทั้งปวง  คนฺตพฺพํ 

พึงไป,  กึ  (ปโยชนํ) อ.ประโยชน์อะไร  ฆราวาเสน ด้วยการอยู่ในเรือน  โน แก่เรา ท.,   

(มยํ) อ.เรา ท.  ปพฺพชิสฺสาม ิ จักบวช”  อิติ ดังนี้  นิยฺยาเทตฺวา ทรงมอบให้แล้ว   

รชฺชานิ ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา ท.  ปุตฺตทารสฺส แก่พระโอรสและพระมเหสี  

ปพฺพชิตฺวา ผนวชแล้ว  อิสิปพฺพช ํผนวชเป็นฤษี  วสนฺตา อยู่อยู่  หิมวนฺตปฺปเทเส  

ในประเทศชื่อว่าหิมพานต์  มนฺตยึส ุปรึกษากันแล้ว  อิติ ว่า  “มย ํอ.เรา ท.  ปหาย 

ละแล้ว  รชฺชํ ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  ปพฺพชิตา เป็นผู้บวชแล้ว  (อมฺห) ย่อม

เป็น,  (มยํ) อ.เรา ท.  อสกฺโกนฺตา ไม่อาจอยู่  ชีวิตุ ํเพื่ออันเป็นอยู่  (ปพฺพชิตา) เป็น

ผู้บวชแล้ว  (อมฺห) ย่อมเป็น  น หามิได้,  เต  มย ํอ.เรา ท. เหล่านั้น  วสนฺตา อยู่อยู่   

เอกฏฺฅาเน ในที่แห่งเดียวกัน  อปพฺพชิตสทิสา  เอว เป็นผู้เช่นกับด้วยบุคคลผู้ไม่

บวชแล้วนั่นเทียว  โหม ย่อมเป็น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (มยํ) อ.เรา ท.  วสิสฺสาม 

จักอยู่  วิสุ ํแยกกัน,  ตฺวํ อ.ท่าน  วส จงอยู่  เอตสฺมึ  ปพฺพเต ที่ภูเขานั่น,  อหํ อ.เรา  

วสิสฺสาม ิจักอยู่  อิมสฺมึ  ปพฺพเต ที่ภูเขานี้,  ปน แต่ว่า  (มยํ) อ.เรา ท.  ภวิสฺสาม จัก

มี  เอกโต โดยความเป็นอันเดียวกัน  อุโปสถทิวเส ในวันแห่งอุโบสถ  อนฺวฑฺฒมาสํ 

ทุกๆ กึ่งแห่งเดือน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชา ๒ พระองค์นั้น  เสด็จมาประชุมกันตลอดกาลในกาล  (ในกาลอันสมควร) 

ทรงยืน, นั่ง, บรรทมร่วมกัน ทอดพระเนตรเห็นมหาชน ผู้เกิดอยู่และตายอยู่ จึงทรง

ปรึกษากันว่า “ชื่อว่าผู้ตามคนผู้ไปสู่ปรโลก ไม่มี,โดยที่สุดถึงสรีระของตน ก็ตามไป ไม่
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ได้;  ต้องละสิ่งทั้งปวงไป, ประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ครองเรือนแก่เรา, เราจักบวช”  

ดังนี้แล้ว ทรงมอบราชสมบัติ ให้แก่พระโอรสและพระมเหสี ออกผนวชเป็นพระฤษี  

อยู่ในหิมวันตประเทศ ได้ทรงปรึกษากันว่า “พวกเราไม่อาจเพื่อเป็นอยู่ จึงสละราช-

สมบัติ ออกบวชก็หาไม่, เราเหล่านั้นเมื่ออยู่ ในที่แห่งเดียวกัน ก็จักเหมือนกับ ผู้ไม่

บวชนั้นเอง, เพราะฉะนั้นเราจักแยกกันอยู่: ท่านจงอยู่ ที่ภูเขาลูกนั้น, เราจักอยู่ที่ภูเขา 

ลูกนี้; แต่จักรวมกัน  ในวันอุโบสถทุกกึ่งเดือน”

 เต วิเสสนะของ ราชาโนๆ สุทธกัตตาใน มนฺตยึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กาเลน 

ตติยากาลสัตตมีใน สมาคนฺตฺวา  กาลํ อัจจันตสังโยคะใน สมาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน เอกโตๆ ตติยาวิเสสนะใน ติฏฺฅนฺตา  นิสีทนฺตา และ นิปชฺชนฺตา  ติฏฺฅนฺตา ก็ดี   

นิสีทนฺตา ก็ดี  นิปชฺชนฺตา ก็ดี อัพภันตรกิริยาของ ราชาโน  มหาชนํ อวุตตกัมมะใน 

ทิสฺวา  ชายมานํ ก็ดี  มียมานํ ก็ดี วิเสสนะของ มหาชนํ  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ 

เข้ากับ ชายมานํ และ มียมานํ  ทิสฺวา ปุพพกาลกิริยาใน มนฺเตตฺวา  “นามศัพท์ สัญญา-

โชตกะเข้ากับ อนุคจฺฉนฺโตๆ วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบท

กัตตุวาจก  ปรโลกํ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉนฺตํๆ วิเสสนะของ ปุคฺคลํๆ อวุตตกัมมะ

ใน อนุคจฺฉนฺโต,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สรีรํๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบท

กัตตุวาจก  ปรโลกํ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉนฺตํๆ วิเสสนะของ ปุคฺคลํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน อนุคจฺฉนฺตํ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ อนุคจฺฉนฺตํๆ วิเสสนะของ สรีรํ   

อนฺตมโส ตติยาวิเสสนะใน สรีรํ  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน สรีรํ,  ปุคฺคเลน อนภิหิต-

กัตตาใน คนฺตพฺพํๆ กิตบทภาววาจก  สพฺพํ วิเสสนะของ วตฺถุํๆ อวุตตกัมมะใน  

ปหายๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตพฺพํ,  กึ วิเสสนะของ ปโยชนํๆ ลิงคัตถะ  โน สัมปทาน

ใน ปโยชนํ  ฆราวาเสน ตติยาวิเสสนะใน ปโยชนํ,  มยํ สุทธกัตตาใน ปพฺพชิสฺสามๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน มนฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

นิยฺยาเทตฺวา  รชฺชานิ อวุตตกัมมะใน นิยฺยาเทตฺวา  ปุตฺตทารสฺส สัมปทานใน  

นิยฺยาเทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปพฺพชิตฺวา  อิสิปพฺพชฺชํ กิริยาวิเสสนะใน  

ปพฺพชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วสนฺตา  หิมวนฺตปฺปเทเส วิสยาธาระใน วสนฺตาๆ 

อัพภันตรกิริยาของ ราชาโน  “มยํ สุทธกัตตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  รชฺชํ 

อวุตตกัมมะใน ปหายๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปพฺพชิตาๆ วิกติกัตตาใน อมฺห,  มยํ สุทธ-

กัตตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  ชีวิตุํๆ ตุมัตถสัมปทาน
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ใน อสกฺโกนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ มยํ  ปพฺพชิตา วิกติกัตตาใน อมฺห,  เต วิเสสนะ 

ของ มยํๆ สุทธกัตตาใน โหมๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกฏฺฅาเน วิสยาธาระใน  

วสนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ มยํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อปพฺพชิตสทิสาๆ  

วิกติกัตตาใน โหม,  ตสฺมา เหตวัตถะ  มยํ สุทธกัตตาใน วสิสฺสามๆ อาขยาตบท 

กัตตุวาจก  วิสุํ กิริยาวิเสสนะใน วสิสฺสาม,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน วสๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เอตสฺมึ วิเสสนะของ ปพฺพเตๆ วิสยาธาระใน วส,  อหํ สุทธกัตตาใน วสิสฺสามิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ ปพฺพเตๆ วิสยาธาระใน วสิสฺสามิ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ   

มยํ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อนฺวฑฺฒมาสํ กิริยาวิเสสนะใน  

ภวิสฺสาม  อุโปสถทิวเส กาลสัตตมีใน ภวิสฺสาม  เอกโต ตติยาวิเสสนะใน ภวิสฺสาม”   

อิติศัพท์ อาการะใน มนฺตยึสุ ฯ

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

๕. อถ  เนสํ  เอตทโหสิ  “เอวํปิ  โน  คณสงฺคณิกา ว  ภวิสฺสติ,  ตฺวํ  ตว  ปพฺพเต                        

อคฺคึ  ชาเลยฺยาสิ,  อหํ  มม  ปพฺพเต  อคฺคึ  ชาเลสฺสามิ,  ตาย  สญฺญาย  อตฺถิภาวํ   

ชานิสฺสามา”ติ ฯ

 อถ  เนสํ  (ตาปสานํ)  เอตํ  (จินฺตนํ)  อโหสิ  “เอวํปิ  โน  คณสงฺคณิกา ว  ภวิสฺสติ,  ตฺวํ  ตว   

ปพฺพเต  อคฺคึ  ชาเลยฺยาสิ,  อหํ  มม  ปพฺพเต  อคฺคึ  ชาเลสฺสามิ,  (มยํ)  ตาย  สญฺญาย  (อมฺหากํ)  

อตฺถิภาวํ  ชานิสฺสามาติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เอตํ  (จินฺตนํ) อ.ความดํารินั่น  อิติ ว่า  “คณสงฺคณิกาว อ.ความคลุกคลี

ด้วยหมู่เทียว  ภวิสฺสต ิจักมี  โน แก่เรา ท.  เอวํปิ แม้อย่างนี้,  ตฺว ํอ.ท่าน  อคฺคึ ยัง

ไฟ  ชาเลยฺยาสิ พึงให้โพลง  ปพฺพเต บนภูเขา  ตว ของท่าน,  อหํ อ.เรา  อคฺคึ ยังไฟ  

ชาเลสฺสามิ จักให้โพลง  ปพฺพเต บนภูเขา  มม ของเรา,  (มยํ) อ.เรา ท.  ชานิสฺสาม 

จักรู้  (อมฺหากํ)  อตฺถิภาวํ ซึ่งความที่ แห่งเรา ท. มีอยู่  ตาย  สญฺญาย ด้วยสัญญา

นั้น”  อิติ ดังนี้  อโหสิ ได้มีแล้ว  เนสํ  (ตาปสานํ) แก่ดาบส ท. เหล่านั้น ฯ  

 ครั้งนั้นพระดาบสทั้ง ๒ นั้นเกิดมีความดําริขึ้นอย่างนี้ว่า “แม้เมื่อเป็นเช่นนี้ ความ

คลุกคลี ด้วยคณะเทียว จักมีแก่เราทั้งหลาย, ท่านพึงจุดไฟให้โพลงขึ้นที่ภูเขาของ

ท่าน, เราก็จักจุดไฟ ให้โพลงขึ้นที่ภูเขาของเรา; ด้วยเครื่องสัญญานั้น เราทั้งหลาย ก็

จักรู้ความที่เรายังมีชีวิตอยู่”
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 อถ กาลสัตตมี  เอตํ วิเสสนะของ จินฺตนํๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เนสํ วิเสสนะของ ตาปสานํๆ สัมปทานใน อโหสิ  “เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

คณสงฺคณิกาๆ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ   อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ เอวํๆ กิริยาวิเสสนะใน ภวิสฺสติ  โน สัมปทานใน ภวิสฺสติ,  ตฺวํ เหตุกัตตาใน  

ชาเลยฺยาสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ตว สามีสัมพันธะใน ปพฺพเตๆ วิสยาธาระใน 

ชาเลยฺยาสิ  อคฺคึ การิตกัมมะใน ชาเลยฺยาสิ,  อหํ เหตุกัตตาใน ชาเลสฺสามิๆ อาขยาต- 

บทเหตุกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน ปพฺพเตๆ วิสยาธาระใน ชาเลสฺสามิ  อคฺคึ  

การิตกัมมะใน ชาเลสฺสามิ,  มยํ สุทธกัตตาใน ชานิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ตาย วิเสสนะของ สญฺญายๆกรณะใน ชานิสฺสาม  อมฺหากํ ภาวาทิสัมพันธะใน อตฺถิ

ภาวํๆ อวุตตกัมมะใน ชานิสฺสาม”  อิติศัพท์ สรูปะใน เอตํ  จินฺตนํ ฯ 

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

๖.  เต  ตถา  กรึสุ ฯ

 เต  (ตาปสา)  ตถา  กรึสุ ฯ

 เต  (ตาปสา) อ.ดาบส ท. เหล่านั้น  กรึสุ กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ

 พระดาบสทั้ง  ๒  นั้นกระทําอย่างนั้นแล้ว.

 เต วิเสสนะของ ตาปสาๆ สุทธกัตตาใน กรึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตถา กิริยา- 

วิเสสนะใน กรึสุ ฯ

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

๗. อถาปรภาเค  เวฏฺฅทีปกตาปโส  กาลํ  กตฺวา  มเหสกฺโข  เทวราชา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ

 อถ  อปรภาเค  เวฏฺฅทีปกตาปโส  กาลํ  กตฺวา  มเหสกฺโข  เทวราชา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก  เวฏฺฅทีปกตาปโส อ.ดาบสชื่อ

ว่าเวฏทีปกะ  กตฺวา กระทําแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ  เทวราชา เป็นเทวดาผู้พระราชา   

มเหสกฺโข ผู้มีศักดิ์ใหญ่  หุตฺวา เป็นแล้ว  นิพฺพตฺต ิบังเกิดแล้ว ฯ  

 ต่อมาในกาลอื่น เวฏทีปกดาบส ทํากาละ บังเกิดเป็นเทพเจ้าผู้มีศักดิ์ใหญ่

 อถ กาลสัตตมี  อปรภาเค กาลสัตตมีใน นิพฺพตฺติ  เวฏฺฅทีปกตาปโส สุทธกัตตาใน 
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นิพฺพตฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กาลํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิิริยาใน 

หุตฺวา  มเหสกฺโข วิเสสนะของ เทวราชาๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน 

นิพฺพตฺติ ฯ

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

๘. ตโต  อฑฺฒมาเส  สมฺปตฺเต,  อคฺคึ  อทิสฺวา  อิตโร  “สหายโก  เม  กาลกโต”ติ   

อญฺญาสิ ฯ

 ตโต  อฑฺฒมาเส  สมฺปตฺเต,  อคฺคึ  อทิสฺวา  อิตโร  (ตาปโส)  “สหายโก  เม  กาลกโต  (โหติ)”   

อิติ  อญฺญาสิ ฯ

 ตโต ในลําดับนั้น  อฑฺฒมาเส ครั้นเมื่อกึ่งแห่งเดือน  สมฺปตฺเต ถึงพร้อมแล้ว,  อิตโร   

(ตาปโส) อ.ดาบสนอกนี้  อทิสฺวา ไม่เห็นแล้ว  อคฺคึ ซึ่งไฟ  อญฺญาสิ ได้รู้แล้ว  อิติ  

ว่า  “สหายโก อ.สหาย  เม ของเรา  กาลกโต เป็นผู้มีกาละอันกระทําแล้ว  (โหติ) 

ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 แต่นั้น ครั้นถึงกึ่งเดือน อัลลกัปปดาบส พอแลไม่เห็นไฟ ก็ทราบได้ว่า “สหายของเรา  

ทํากาละเสียแล้ว”

 ตโต กาลสัตตมี  อฑฺฒมาเส ลักขณะใน สมฺปตฺเตๆ ลักขณกิริยา,  อิตโร วิเสสนะ

ของ ตาปโสๆ สุทธกัตตาใน อญฺญาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อคฺคึ อวุตตกัมมะใน 

อทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อญฺญาสิ  “สหายโก สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท 

กัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน สหายโก  กาลกโต วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อญฺญาสิ ฯ

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

๙ อิตโรปิ  นิพฺพตฺตกฺขเณเยว  อตฺตโน  เทวสิรึ  โอโลเกตฺวา  กมฺมํ  อุปธาเรนฺโต   

เนกฺขมฺมโต  ปฏฺฅาย  อตฺตนา  กตกิริยํ  ทิสฺวา  “อิทานาหํ  คนฺตฺวา  มม  สหายกํ   

ปสฺสิสฺสามี”ติ  จินฺเตตฺวา  ตสฺมึ  ขเณ  ตํ  อตฺตภาวํ  วิชหิตฺวา  มคฺคมูฬฺหปุริโส  วิย  ตสฺส  

สนฺติกํ  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺตํ  อฏฺฅาสิ ฯ

 อิตโรปิ  (เวฏฺฅทีปกตาปโส)  นิพฺพตฺตกฺขเณ  เอว  อตฺตโน  เทวสิรึ  โอโลเกตฺวา  กมฺมํ  อุปธาเรนฺโต  

เนกฺขมฺมโต  ปฏฺฅาย  อตฺตนา  กตกิริยํ  ทิสฺวา  “อิทานิ  อหํ  คนฺตฺวา  มม  สหายกํ  ปสฺสิสฺสามี”ติ  
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จินฺเตตฺวา  ตสฺมึ  ขเณ  ตํ  อตฺตภาวํ  วิชหิตฺวา  มคฺคมูฬฺหปุริโส  วิย  (หุตฺวา)  ตสฺส  (อลฺลกปฺป-

ตาปสสฺส)  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺตํ  อฏฺฅาสิ ฯ

 อิตโรปิ  (เวฏฺฅทีปกตาปโส) อ.ดาบสชื่อว่าเวฏทีปกะ แม้นอกนี้  โอโลเกตฺวา แลดู

แล้ว  เทวสิรึ ซึ่งสิริของเทวดา  อตฺตโน ของตน  นิพฺพตฺตกฺขเณ  เอว ในขณะเป็น

ที่บังเกิดนั่นเทียว  อุปธาเรนฺโต ทรงใคร่ครวญอยู่  กมฺมํ ซึ่งกรรม  ทิสฺวา เห็นแล้ว  

อตฺตนา  กตกิริยํ ซึ่งกิริยา อันตน กระทําแล้ว  ปฏฺฅาย จําเดิม  เนกฺขมฺมโต แต่การ

ออกบวช  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อิทานิ ในกาลนี้  อหํ อ.เรา  คนฺตฺวา ไปแล้ว  

ปสฺสิสฺสาม ิจักเยี่ยม  สหายกํ ซึ่งสหาย  มม ของเรา”  อิติ ดังนี้  วิชหิตฺวา ละแล้ว  ตํ  

อตฺตภาวํ ซึ่งอัตภาพนั้น  ตสฺมึ  ขเณ ในขณะนั้น  มคฺคมูฬฺหปุริโส  วิย เป็นราวกะว่า

บุรุษผู้หลงแล้วในหนทาง  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  ตสฺส  

(อลฺลกปฺปตาปสสฺส) ของดาบสชื่อว่าอัลลกัปปะนั้น  วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  อฏฺฅาสิ ได้

ยืนแล้ว  เอกมนฺตํ ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ฯ 

 แม้เวฏทีปกดาบสนอกนี้ ตรวจดูทิพพสิริของตนในขณะที่เกิด ใคร่ครวญถึงกรรม  

เห็นกิริยาที่ตนกระทํา จําเดิมแต่ออกบวชแล้ว คิดว่า“บัดนี้ เราจักไปเยี่ยมสหายของ

เรา” ในขณะนั้น จึงละอัตภาพนั้นเสีย เป็นเหมือนคนหลงทาง ไปยังสํานักของอัลลัป

ปดาบสนั้น ไหว้แล้ว ได้ยืนอยู่ ณ ที่สมควรแห่งหนึ่ง

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อิตโรๆ วิเสสนะของ เวฏฺฅทีปกตาปโสๆ สุทธกัตตาใน 

อฏฺฅาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นิพฺพตฺตกฺขเณๆ กาล- 

สัตตมีใน โอโลเกตฺวา  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน เทวสิรึๆ อวุตตกัมมะใน โอโลเกตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน อุปธาเรนฺโต  กมฺมํ อวุตตกัมมะใน อุปธาเรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยา 

ของ  เวฏฺฅทีปกตาปโส  เนกฺขมฺมโต อปาทานใน ปฏฺฅายๆ กิริยาวิเสสนะใน ทิสฺวา   

อตฺตนา อนภิหิตกัตตาใน กต-  กตกิริยํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

จินฺเตตฺวา  “อิทานิ กาลสัตตมี  อหํ สุทธกัตตาใน ปสฺสิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

คนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ปสฺสิสฺสามิ  มม สามีสัมพันธะใน สหายกํๆ อวุตตกัมมะ

ใน ปสฺสิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิชหิตฺวา  ตสฺมึ  

วิเสสนะของ ขเณๆ กาลสัตตมีใน วิชหิตฺวา  อตฺตภาวํ อวุตตกัมมะใน วิชหิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺว  มคฺคมูฬฺหปุริโส อุปมาวิกติกัตตาใน หุตฺวา  วิยศัพท์ อุปมา-
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โชตกะเข้ากับ มคฺคมูฬฺหปุริโส  หุตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  ตสฺส วิเสสนะของ 

อลฺลกปฺปตาปสสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อฏฺฅาสิ  เอกมนฺตํ วิสยาธาระใน อฏฺฅาสิ ฯ 

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

๑๐. อถ  นํ  โส  อาห  “กุโต  อาคโตสี”ติ ฯ

 อถ  นํ  (เทวราชานํ)  โส  (ตาปโส)  อาห  “(ตฺวํ)  กุโต  (านโต)  อาคโต  อสี”ติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  โส  (ตาปโส) อ.ดาบสนั้น  อาห กล่าวแล้ว  นํ  (เทวราชานํ) กะเทวดา 

ผู้พระราชานั้น  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  อาคโต เป็นผู้มาแล้ว  กุโต  (านโต) แต่ที่ไหน  

อสิ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ลําดับนั้น อัลลกัปปดาบสนั้น จึงกล่าวถามบุรุษนั้นว่า “ท่านมาจากไหน?”

 อถ กาลสัตตมี  โส วิเสสนะของ ตาปโสๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

นํ วิเสสนะของ เทวราชานํๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบท 

กัตตุวาจก  กุโต วิเสสนะของ านโตๆ อปาทานใน อาคโตๆ วิกติกัตตาใน อสิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๑. “มคฺคมูฬฺหปุริโส  อหํ  ภนฺเต  ทูรโต’ ว  อาคโตมฺหิ,  กึ  ปน  ภนฺเต  อยฺโย  อิมสฺมึ  ฅาเน   

เอกโก’ ว  วสติ,  อญฺโญปิ  โกจิ  อตฺถี”ติ  อาห ฯ

 (โส  เทวราชา)  “มคฺคมูฬฺหปุริโส  (หุตฺวา)  อหํ  ภนฺเต  ทูรโต’ ว  อาคโต  อมฺหิ,  กึ  ปน  ภนฺเต  

อยฺโย  อิมสฺมึ  ฅาเน   เอกโก’ ว  วสติ,  อญฺโญปิ  โกจิ  อตฺถี”ติ  อาห ฯ

 (โส  เทวราชา) อ.เทวดาผู้พระราชานั้น  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่าน

ผู้เจริญ  อหํ อ.กระผม  มคฺคมูฬฺหปุริโส เป็นบุรุษผู้หลงแล้วในหนทาง  (หุตฺวา) เป็น

แล้ว  อาคโต เป็นผู้มาแล้ว  ทูรโต ว แต่ที่ไกลเทียว  อมฺหิ ย่อมเป็น,  ภนฺเต ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ  ปน ก็  อยฺโย อ.พระคุณเจ้า  เอกโกว ผู้ผู้เดียวเทียว  วสต ิ ย่อม

อยู่  อิมสฺมึ  ฅาเน    ในที่นี้  กึ หรือ,  โกจิ อ.ใครๆ  อญฺโญปิ แม้อื่น  อตฺถิ มีอยู่”  อิติ  

ดังนี้ ฯ       
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 เทวราชนั้นกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ผมเป็นคนหลงทาง เดินมาจากที่ไกลเหลือเกิน, ก็

พระผู้เป็นเจ้าอยู่รูปเดียวเท่านั้น ในที่นี้ หรือ มีใครอื่นบ้างไหม?” 

 โส วิเสสนะของ เทวราชาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต 

อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มคฺคมูฬฺหปุริโส วิกติกัตตา 

ใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคโต  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ทูรโตๆ อปาทาน

ใน อาคโตๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  ภนฺเต อาลปนะ  ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  อยฺโย  

สุทธกัตตาใน วสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  อิมสฺมึ วิเสสนะของ 

ฅาเนๆ วิสยาธาระใน วสติ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เอกโกๆ วิเสสนะของ อยฺโย,   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อญฺโญๆ วิเสสนะของ โกจิๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๑๒. “อตฺถิ  เม  เอโก  สหายโก”ติ ฯ

 (ตาปโส)  “อตฺถิ  เม  เอโก  สหายโก”ติ  (อาห) ฯ

 (ตาปโส) อ.ดาบส  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เอโก  สหายโก อ.สหายคนหนึ่ง  เม 

ของเรา  อตฺถิ มีอยู่”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ดาบสกล่าวว่า “มีสหายของเราอยู่ผู้หนึ่ง”

 ตาปโส สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เอโก วิเสสนะของ สหายโกๆ 

สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน สหายโก”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาห ฯ

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

๑๓. “กุหึ  โส”ติ ฯ

 (โส  ปุริโส)  “กุหึ  (ฅาเน)  โส  (สหายโก  วสติ)”  อิติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (โส  ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “โส  (สหายโก) อ.สหายนั้น  วสติ 

ย่อมอยู่  กุหึ  (ฅาเน) ในที่ไหน”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 บุรุษนั้นกล่าวว่า “ผู้นั้น ไปอยู่ที่ไหนหรือ?”



13วรรค] ๑. เรื่องพระนางสามาวดี

 โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “โส วิเสสนะ

ของ สหายโกๆ สุทธกัตตาใน วสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุหึ วิเสสนะของ ฅาเนๆ  

วิสยาธาระใน วสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๑๔. “เอตสฺมึ  ปพฺพเต  วสติ,  อุโปสถทิวเส  ปน  อคฺคึ  น  ชาเลสิ,  นูน  มโต  ภวิสฺสตี”ติ ฯ

 (ตาปโส)  “(โส  สหายโก)  เอตสฺมึ  ปพฺพเต  วสติ,  (โส  สหายโก)  อุโปสถทิวเส  ปน  อคฺคึ   

น  ชาเลสิ,  (โส  สหายโก)  นูน  มโต  ภวิสฺสตี”ติ  (อาห) ฯ

 (ตาปโส) อ.ดาบส  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(โส  สหายโก) อ.สหายนั้น  วสต ิ

ย่อมอยู่  เอตสฺมึ  ปพฺพเต ที่ภูเขานั่น,  ปน แต่ว่า  (โส  สหายโก) อ.สหายนั้น  อคฺคึ  

น  ชาเลสิ ไม่ ยังไฟให้ โพลงแล้ว  อุโปสถทิวเส ในวันแห่งอุโบสถ,  (โส  สหายโก) 

อ.สหายนั้น  มโต เป็นผู้ตายแล้ว  ภวิสฺสต ิจักเป็น  นูน แน่แท้”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ดาบสกล่าวว่า “เขาอยู่ที่ภูเขาลูกนั้น. แต่วันอุโบสถ  เขาไม่จุดไฟให้โพลง,  เขาจักตาย

เสียแล้วเป็นแน่” 

 ตาปโส สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “โส วิเสสนะของ สหายโกๆ  

สุทธกัตตาใน วสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตสฺมึ วิเสสนะของ ปพฺพเตๆ วิสยาธาระ 

ใน วสติ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  โส วิเสสนะของ สหายโกๆ เหตุกัตตาใน ชาเลสิๆ 

อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  อุโปสถทิวเส กาลสัตตมีใน ชาเลสิ  อคฺคึ การิตกัมมะใน 

ชาเลสิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ชาเลสิ,  โส วิเสสนะของ สหายโกๆ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นูน กิริยาวิเสสนะใน ภวิสฺสติ  มโต วิกติกัตตาใน ภวิสฺสติ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๕. “เอวํ  ภนฺเต”ติ ฯ

 (โส  ปุริโส)  “เอวํ  ภนฺเต”ติ  (อาห) ฯ

 (โส  ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  เอวํ 

อ.อย่างนั้นหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 บุรุษนั้นกล่าวว่า “เป็นอย่างนั้นหรือ ขอรับ?”

 โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ   

เอวํ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๖. “เอวมาวุโส”ติ ฯ

 (ตาปโส)  “เอวํ  อาวุโส”ติ  (อาห) ฯ

 (ตาปโส) อ.ดาบส  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อาวุโส ดูก่อนผู้มีอายุ  เอวํ อ.อย่างนั้น

หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ดาบสกล่าวว่า “ผู้มีอายุ เป็นอย่างนั้น”

 ตาปโส สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาวุโส อาลปนะ  เอวํ ลิงคัตถะ”  

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๗. “อหํ  โส  ภนฺเต”ติ ฯ

 (โส  ปุริโส)  “อหํ  โส  (สหายโก)  ภนฺเต”ติ  (อาห) ฯ

 (โส  ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  โส  

(สหายโก) อ.สหายนั้น  อหํ คือ อ.กระผม”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรุษนั้นกล่าวว่า “กระผมคือผู้นั้น ขอรับ” 

 โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ   

อหํ วิเสสลาภีของ โส  สหายโก  โส วิเสสนะของ สหายโกๆ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ

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

๑๘. “กุหึ  นิพฺพตฺโตสี”ติ ฯ

 (ตาปโส)  “(ตฺวํ)  กุหึ  (ฅาเน)  นิพฺพตฺโต  อสี”ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (ตาปโส) อ.ดาบส  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  นิพฺพตฺโต เป็นผู้บังเกิด
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แล้ว  กุหึ  (ฅาเน) ในที่ไหน  อสิ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ดาบสถามว่า “ท่านเกิดที่ไหน?”

 ตาปโส สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  กุหึ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน นิพฺพตฺโตๆ วิกติกัตตาใน อสิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๑๙. “เทวโลเก  มเหสกฺโข  เทวราชา  หุตฺวา  นิพฺพตฺโตสฺมิ  ภนฺเต,  ‘อยฺยํ  ปสฺสิสฺสามี’ติ  ปุน  

อาคโตมฺหิ,  อปิ  นุ  โข  อยฺยานํ  อิมสฺมึ  ฅาเน  วสนฺตานํ  โกจิ  อุปทฺทโว  อตฺถี”ติ ฯ

 (โส  ปุริโส)  “(อหํ)  เทวโลเก  มเหสกฺโข  เทวราชา  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  อสฺมิ  ภนฺเต,  (อหํ)  ‘(อหํ)  

อยฺยํ  ปสฺสิสฺสามี’ติ  (จินฺตเนน)  ปุน  อาคโต  อมฺหิ,  อปิ  นุ  โข  อยฺยานํ  อิมสฺมึ  ฅาเน  วสนฺตานํ  

โกจิ  อุปทฺทโว  อตฺถี”ติ  (อาห) ฯ

 (โส  ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (อหํ) 

อ.กระผม  เทวราชา เป็นเทวดาผู้พระราชา  มเหสกฺโข ผู้มีศักดิ์ใหญ่  เทวโลเก 

ในเทวโลก  หุตฺวา เป็นแล้ว  นิพฺพตฺโต เป็นผู้บังเกิดแล้ว  อสฺม ิ ย่อมเป็น,  (อหํ) 

อ.กระผม  อาคโต เป็นผู้มาแล้ว  ปุน อีก  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  ‘(อหํ) อ.เรา   

ปสฺสิสฺสาม ิ จักเยี่ยม  อยฺย ํ ซึ่งพระคุณเจ้า’  อิติ ดังนี้  อมฺหิ ย่อมเป็น,  อุปทฺทโว 

อ.อุปัทวะ  โกจิ อะไรๆ  อยฺยานํ ของพระคุณเจ้า ท.  วสนฺตานํ ผู้อยู่อยู่  อิมสฺมึ  ฅาเน 

ในที่นี้้  อตฺถิ มีอยู่  อปิ  นุ  โข บ้างหรือหนอแล”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรุษนั้น “กระผมเกิดเป็นเทพเจ้าผู้มีศักดิ์ใหญ่ ในเทวโลกขอรับ, มาอีก ก็ด้วยประสงค์

ว่า  ‘จักเยี่ยมพระผู้เป็นเจ้า’ อุปัทวะอะไรของพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ในที่นี้ มีบ้างหรือ?”

 โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  

อหํ สุทธกัตตาใน อสฺมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เทวโลเก วิสยาธาระใน เทวราชา   

มเหสกฺโข วิเสสนะของ เทวราชาๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน  

นิพฺพตฺโตๆ วิกติกัตตาใน อสฺมิ,  อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘อหํ 

สุทธกัตตาใน ปสฺสิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อยฺยํ อวุตตกัมมะใน ปสฺสิสฺสามิ’  

อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณะใน อาคโต  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน อาคโตๆ 
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วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  โกจิ วิเสสนะของ อุปทฺทโวๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบท 

กัตตุวาจก  อปิ  นุ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  อยฺยานํ สามีสัมพันธะใน  

อุปทฺทโว  อิมสฺมึ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน วสนฺตานํๆ วิเสสนะของ อยฺยานํ”  

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๐. “อาม  อาวุโส  หตฺถึ  นิสฺสาย  กิลมามี”ติ ฯ        

 (ตาปโส)  “อาม  อาวุโส  (เอวํ,  อหํ)  หตฺถึ  นิสฺสาย  กิลมามี”ติ  (อาห) ฯ   

 (ตาปโส) อ.ดาบส  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อาวุโส ดูก่อนผู้มีอายุ  อาม เออ  (เอวํ) 

อ.อย่างนั้น,  (อหํ) อ.เรา  กิลมามิ ย่อมลําบาก  นิสฺสาย เพราะอาศัย  หตฺถึ ซึ่งช้าง”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 ดาบสกล่าวว่า “เออ อาวุโส, เราลําบาก เพราะอาศัยช้าง”

 ตาปโส สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาวุโส อาลปนะ  อาม  

สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวํ ลิงคัตถะ,  อหํ สุทธกัตตาใน กิลมามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

หตฺถึ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ เหตุใน กิลมามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๑. “กึ  ปน  โว  ภนฺเต  หตฺถี  กโรนฺตี”ติ ฯ

 (เทวราชา)  “กึ  (กมฺมํ)  ปน  โว  ภนฺเต  หตฺถี  กโรนฺตี”ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (เทวราชา) อ.เทวดาผู้พระราชา  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  

ปน ก็  หตฺถี อ.ช้าง ท.  กโรนฺติ ย่อมกระทํา  กึ  (กมฺมํ) ซึ่งกรรมอะไร  โว แก่ท่าน”   

อิติ ดังนี้ ฯ

 เทวราชถามว่า “ท่านผู้เจริญ ก็ช้างทําอะไรให้แก่ท่านเล่า?”

 เทวราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิ  “ภนฺเต อาลปนะ  ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  หตฺถี 

สุทธกัตตาใน กโรนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน 

กโรนฺติ  โว สัมปทานใน กโรนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๒. “สมฺมชฺชนฏฺฅาเน  ลณฺฑํ  ปาเตนฺติ,  ปาเทหิ  ปหริตฺวา  ปํสุํ  อุทฺธรนฺติ,  สฺวาหํ  ลณฺฑํ   

ฉฑฺเฑนฺโต  ปํสุํ  สมํ  กโรนฺโต  กิลมามี”ติ ฯ

 (ตาปโส)  “(หตฺถี)  สมฺมชฺชนฏฺฅาเน  ลณฺฑํ  ปาเตนฺติ,  (หตฺถี)  ปาเทหิ  ปหริตฺวา  ปํสุํ  อุทฺธรนฺติ,  

โส  อหํ  ลณฺฑํ   ฉฑฺเฑนฺโต  ปํสุํ  สมํ  กโรนฺโต  กิลมามี”ติ  (อาห) ฯ

 (ตาปโส) อ.ดาบส  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(หตฺถี) อ.ช้าง ท.  ลณฺฑํ ยังคูถ   

ปาเตนฺติ ย่อมให้ตกลง  สมฺมชฺชนฏฺฅาเน ในที่เป็นที่กวาด,  (หตฺถี) อ.ช้าง ท.   

ปหริตฺวา เขี่ยแล้ว  ปาเทห ิด้วยเท้า ท.  อุทฺธรนฺติ ย่อมคุ้ยขึ้น  ปํสุ ํซึ่งดินร่วน,  โส  

อหํ อ.เรานั้น  ฉฑฺเฑนฺโต ทิ้งอยู่  ลณฺฑํ ซึ่งคูถ  กโรนฺโต กระทําอยู่  ปํสุ ํซึ่งดินร่วน  

สม ํให้เสมอ  กิลมามิ ย่อมลําบาก”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ดาบสกล่าวว่า “มันถ่ายคูถลงในที่กวาด, เอาเท้าเขี่ยคุ้ยฝุ่นขึ้น; ข้าพเจ้านั้น คอยขนคูถ

ช้างทิ้ง คอยเกลี่ยฝุ่นให้เสมอ ก็ย่อมลําบาก”

 ตาปโส สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “หตฺถี เหตุกัตตาใน ปาเตนฺติๆ 

อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  สมฺมชฺชนฏฺฅาเน วิสยาธาระใน ปาเตนฺติ  ลณฺฑํ อวุตต- 

กัมมะใน ปาเตนฺติ,  หตฺถี สุทธกัตตาใน อุทฺธรนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปาเทหิ 

กรณะใน ปหริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุทฺธรนฺติ  ปํสุํ อวุตตกัมมะใน อุทฺธรนฺติ,  โส  

วิเสสนะของ อหํๆ สุทธกัตตาใน กิลมามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ลณฺฑํ อวุตตกัมมะ

ใน ฉฑฺเฑนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ อหํ  ปํสุํ อวุตตกัมมะใน กโรนฺโต  สมํ วิกติกัมมะ

ใน กโรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ อหํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๓. “กึ  ปน  เตสํ  อนาคมนํ  อิจฺฉถา”ติ ฯ

 (โส  ปุริโส)  “(ตุมฺเห)  กึ  ปน  เตสํ  (หตฺถีนํ)  อนาคมนํ  อิจฺฉถา”ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (โส  ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ปน ก็  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  อิจฺฉถ 

ย่อมปรารถนา  อนาคมนํ ซึ่งการไม่มา  เตสํ  (หตฺถีนํ) แห่งช้าง ท. เหล่านั้น  กึ หรือ”  

อิติ ดังนี้ ฯ 

 บุรุษนั้นกล่าวว่า “พระผู้เป็นเจ้าปรารถนาจะไม่ให้ช้างเหล่านั้นมาไหมเล่า?”
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 โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปนศัพท์  

วากยารัมภโชตกะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อิจฺฉถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ 

ปุจฉนัตถะ  เตสํ วิเสสนะของ หตฺถีนํๆ สามีสัมพันธะใน อนาคมนํๆ อวุตตกัมมะใน 

อิจฺฉถ”  อิติศัพท์ อาการใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๒๔. “อามาวุโส”ติ ฯ

 (ตาปโส)  “อาม  อาวุโส  (เอวํ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (ตาปโส) อ.ดาบส  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อาวุโส ดูก่อนผู้มีอายุ  อาม เออ  (เอวํ) 

อ.อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ดาบสกล่าวว่า “เออ อาวุโส”

 ตาปโส สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาวุโส อาลปนะ  อาม  

สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวํ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๕. “เตนหิ  เตสํ  อนาคมนํ  กริสฺสามีติ  ตาปสสฺส  หตฺถิกนฺตวีณญฺเจว  หตฺถิกนฺต-

มนฺตญฺจ  อทาสิ,  ททนฺโต  จ  ปน  วีณาย  ติสฺโส  ตนฺติโย  ทสฺเสตฺวา  ตโย  มนฺเต   

อุคฺคณฺหาเปตฺวา  “อิมํ  ตนฺตึ  ปหริตฺวา  อิมสฺมึ  มนฺเต  วุตฺเต  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกตุํ   

อสกฺโกนฺตา  หตฺถี  ปลายนฺติ,  อิมํ  ตนฺตึ  ปหริตฺวา  อิมสฺมึ  มนฺเต  วุตฺเต  นิวตฺติตฺวา   

ปจฺฉโต  โอโลเกนฺตา  ปลายนฺติ,  อิมํ  ตนฺตึ  ปหริตฺวา  อิมสฺมึ  มนฺเต  วุตฺเต  หตฺถี   

ยูถปติ  ปิฏฺฅึ  อุปนาเมนฺโต  อาคจฺฉตี”ติ  อาจิกฺขิตฺวา  “ยํ  โว  รุจฺจติ,  ตํ  กเรยฺยาถา”ติ  

วตฺวา  ตาปสํ  วนฺทิตฺวา ปกฺกามิ ฯ  

 (โส  ปุริโส)  “(อหํ)  เตนหิ  เตสํ  (หตฺถีนํ)  อนาคมนํ  กริสฺสามีติ  (วตฺวา)  ตาปสสฺส  หตฺถิกนฺต-

วีณํ  จ  เอว  หตฺถิกนฺตมนฺตํ  จ  อทาสิ,  (โส  ปุริโส)  ททนฺโต  จ  ปน  วีณาย  ติสฺโส  ตนฺติโย   

ทสฺเสตฺวา  (ตาปสํ)  ตโย  มนฺเต  อุคฺคณฺหาเปตฺวา  “(ตุมฺเหหิ)  อิมํ  ตนฺตึ  ปหริตฺวา  อิมสฺมึ   

มนฺเต  วุตฺเต,  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกตุํ  อสกฺโกนฺตา  หตฺถี  ปลายนฺติ,  (ตุมฺเหหิ)  อิมํ  ตนฺตึ   

ปหริตฺวา  อิมสฺมึ  มนฺเต  วุตฺเต,  (หตฺถี)  นิวตฺติตฺวา  ปจฺฉโต  โอโลเกนฺตา  ปลายนฺติ,  (ตุมฺเหหิ)   

อิมํ  ตนฺตึ  ปหริตฺวา  อิมสฺมึ  มนฺเต  วุตฺเต,  หตฺถี  ยูถปติ  ปิฏฺฅึ  อุปนาเมนฺโต  อาคจฺฉตี”ติ   
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อาจิกฺขิตฺวา  “ยํ  (กมฺมํ)  โว  รุจฺจติ,  (ตุมฺเห)  ตํ  (กมฺมํ)  กเรยฺยาถา”ติ  วตฺวา  ตาปสํ  วนฺทิตฺวา 

ปกฺกามิ ฯ

 (โส  ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (อหํ) อ.กระผม  

กริสฺสามิ จักกระทํา  อนาคมน ํซึ่งการไม่มา  เตสํ  (หตฺถีนํ) แห่งช้าง ท. เหล่านั้น”   

อิติ ดังนี้  อทาสิ ได้ให้แล้ว  หตฺถิกนฺตวีณํ  จ  เอว ซึ่งพิณอันเป็นเครื่องยังช้าง

ให้ใคร่ด้วยนั่นเทียว  หตฺถิกนฺตมนฺตํ  จ ซึ่งมนต์อันเป็นเครื่องยังช้างให้ใคร่ด้วย  

ตาปสสฺส แก่ดาบส,  จ  ปน ก็แล  (โส  ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  ททนฺโต เมื่อให้  ทสฺเสตฺวา  

แสดงแล้ว  ตนฺติโย ซึ่งสาย ท.  ติสฺโส สาม  วีณาย ของพิณ  (ตาปสํ) ยังดาบส   

อุคฺคณฺหาเปตฺวา ให้เรียนเอาแล้ว  มนฺเต ซึ่งมนต์ ท.  ตโย สาม  อาจิกฺขิตฺวา บอก

แล้ว  อิติ ว่า  “อิมสฺม ึ  มนฺเต ครั้นเมื่อมนต์นี้  (ตุมฺเหหิ) อันท่าน  ปหริตฺวา ดีด

แล้ว  อิมํ  ตนฺตึ ซึ่งสายนี้  วุตฺเต ร่ายแล้ว,  หตฺถี อ.ช้าง ท.  อสกฺโกนฺตา ไม่อาจอยู่   

นิวตฺติตฺวา  โอโลเกตุํ เพื่ออันกลับแล้วแลดู  ปลายนฺติ ย่อมหนีไป,  อิมสฺม ึ มนฺเต 

ครั้นเมื่อมนต์นี้  (ตุมฺเหหิ) อันท่าน  ปหริตฺวา ดีดแล้ว  อิมํ  ตนฺต ึซึ่งสายนี้  วุตฺเต 

ร่ายแล้ว,  (หตฺถี) อ.ช้าง ท.  นิวตฺติตฺวา กลับแล้ว  โอโลเกนฺตา แลดูอยู่  ปจฺฉโต ใน

ที่ข้างหลัง  ปลายนฺติ ย่อมหนีไป,  อิมสฺมึ  มนฺเต ครั้นเมื่อมนต์นี้  (ตุมฺเหหิ) อันท่าน  

ปหริตฺวา ดีดแล้ว  อิมํ  ตนฺต ึซึ่งสายนี้  วุตฺเต ร่ายแล้ว,  หตฺถี อ.ช้าง  ยูถปติ ตัว

เป็นเจ้าแห่งโขลง  ปิฏฺฅึ ยังหลัง  อุปนาเมนฺโต ให้น้อมเข้าไปอยู่  อาคจฺฉติ ย่อมมา”   

อิติ ดังนี้  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ยํ  (กมฺมํ) อ.กรรมใด  โว อันท่าน  รุจฺจติ ย่อม

ชอบใจ,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  กเรยฺยาถ พึงกระทํา  ตํ  (กมฺมํ) ซึ่งกรรมนั้น”  อิติ ดังนี้   

วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  ตาปส ํซึ่งดาบสนั้น  ปกฺกามิ หลีกไปแล้ว ฯ 

 บุรุษนั้นกล่าวว่า “ถ้ากระนั้น กระผมจักทําไม่ให้ช้างเหล่านั้นมา ได้ถวายพิณสําหรับให้

ช้างใคร่   และสอนมนต์สําหรับให้ช้างใคร่ แก่พระดาบสแล้ว: ก็เมื่อจะให้ ได้ชี้แจงสาย

พิณ ๓ สาย  ให้เรียนมนต์ ๓ บท แล้วบอกว่า “เมื่อดีดสายพิณสายนี้ ร่ายมนต์บทนี้

แล้ว, ช้างไม่อาจ แม้เพื่อจะหันกลับแลดู ย่อมหนีไป; เมื่อดีดสายพิณสายนี้ ร่ายมนต์

บทนี้แล้ว ช้างจะกลับเหลียวดูเบื้องหลังพลางหนีไป; เมื่อดีดสายพิณสายนี้ ร่ายมนต์

บทนี้แล้ว ช้างนายฝูง   ย่อมน้อมหลังเข้ามาหา” แล้วกล่าวว่า “สิ่งใด อันท่านชอบใจ, 

ท่านพึงทําสิ่งนั้นเถิด”  ไหว้พระดาบสแล้ว ก็หลีกไป                                                             
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 โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เตนหิ  

อุยโยชนัตถะ  อหํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ วิเสสนะของ 

หตฺถีนํๆ สามีสัมพันธะใน อนาคมนํๆ อวุตตกัมมะใน กริสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทาสิ  ตาปสสฺส สัมปทานใน อทาสิ  หตฺถิกนฺตวีณํ ก็ดี  

หตฺถิกนฺตมนฺตํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน อทาสิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ สองศัพท์  

ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ หตฺถิกนฺตวีณํ และ หตฺถิกนฺตมนฺตํ,  จ  ปนศัพท์ นิปาตสมูหะ   

โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน ปกฺกามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ททนฺโต 

อัพภันตรกิริยาของ ปุริโส  วีณาย สามีสัมพันธะใน ติสฺโส  ตนฺติโย  ติสฺโส วิเสสนะ

ของ ตนฺติโยๆ อวุตตกัมมะใน ทสฺเสตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุคฺคณฺหาเปตฺวา  ตาปสํ  

การิตกัมมะใน อุคฺคณฺหาเปตฺวา  ตโย วิเสสนะของ มนฺเตๆ อวุตตกัมมะใน  

อุคฺคณฺหาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาจิกฺขิตฺวา  “อิมสฺมึ วิเสสนะของ มนฺเตๆ 

ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  ตุมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต  อิมํ วิเสสนะของ 

ตนฺตึๆ อวุตตกัมมะใน ปหริตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน วุตฺเต, อสกฺโกนฺตา วิเสสนะของ 

หตฺถีๆ สุทธกัตตาใน ปลายนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิวตฺติตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน  

โอโลเกตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺโกนฺตา,  อิมสฺมึ วิเสสนะของ มนฺเตๆ ลักขณะใน  

วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  ตุมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต  อิมํ วิเสสนะของ ตนฺตึๆ  

อวุตตกัมมะใน ปหริตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน วุตฺเต,  หตฺถี สุทธกัตตาใน ปลายนฺติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิวตฺติตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน โอโลเกนฺตา  ปจฺฉโต วิสยาธาระ 

ใน โอโลเกนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ หตฺถี,  อิมสฺมึ วิเสสนะของ มนฺเตๆ ลักขณะ

ใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  ตุมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต  อิมํ วิเสสนะของ ตนฺตึๆ 

อวุตตกัมมะใน ปหริตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน วุตฺเต,  หตฺถี สุทธกัตตาใน อาคจฺฉติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยูถปติ วิเสสนะของ หตฺถี  ปิฏฺฅึ การิตกัมมะใน อุปนาเมนฺโตๆ 

อัพภันตรกิริยาของ หตฺถี”  อิติศัพท์ อาการะใน อาจิกฺขิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา   

“ยํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน รุจฺจติๆ อาขยาตบทกัมมวาจก  โว อนภิหิต- 

กัตตาใน รุจฺจติ,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน กเรยฺยาถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะ

ของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กเรยฺยาถ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกากิริยาใน 

วนฺทิตฺวา  ตาปสํ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปกฺกามิ ฯ    

 ...............................................................................................................................
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๒๖. ตาปโส  ปลายนมนฺตํ  วตฺวา  ปลายนตนฺตึ  ปหริตฺวา  หตฺถี  ปลาเปตฺวา  วสิ ฯ

 ตาปโส อ.ดาบส  วตฺวา ร่ายแล้ว  ปลายนมนฺตํ ซึ่งมนต์เป็นเครื่องยังช้างให้หนีไป  

หริตฺวา ดีดแล้ว  ปลายนตนฺตึ ซึ่งสายพิณเป็นเครื่องยังช้างให้หนีไป  หตฺถี ยังช้าง ท.  

ปลาเปตฺวา ให้หนีไปแล้ว  วส ิอยู่แล้ว ฯ 

 พระดาบส ร่ายมนต์บทสําหรับไล่ช้าง ดีดสายพิณสําหรับไล่ช้างยังช้าง ให้หนีไปอยู่

แล้ว 

 ตาปโส สุทธกัตตาใน วสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปลายนมนฺตํ อวุตตกัมมะใน  

วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปหริตฺวา  ปลายนตนฺตึ อวุตตกัมมะใน ปหริตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน ปลาเปตฺวา  หตฺถี การิตกัมมะใน ปลาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วสิ ฯ

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

๒๗. ตสฺมึ  สมเย  โกสมฺพิยํ  ปรนฺตโป  นาม  ราชา   อโหสิ ฯ    

 ตสฺมึ  สมเย ในสมัยนั้น  ราชา อ.พระราชา  ปรนฺตโป  นาม พระนามว่าปรันตปะ  

อโหสิ ได้มีแล้ว  โกสมฺพิยํ ในเมืองโกสัมพี ฯ

 ในสมัยนั้น ในกรุงโกสัมพี ได้มีพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าปรันตปะ

 ตสฺมึ วิเสสนะของ สมเยๆ กาลสัตตมีใน อโหสิ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ  

ปรนฺตโปๆ วิเสสนะของ ราชาๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

โกสมฺพิยํ วิสยาธาระใน อโหสิ ฯ

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

๒๘. โส  เอกทิวสํ  คพฺภินิยา  เทวิยา  สทฺธึ  พาลาตปํ  ตปฺปมาโน  อากาสตเล  นิสีทิ ฯ

 โส  (ปรนฺตโป)  เอกทิวสํ  คพฺภินิยา  เทวิยา  สทฺธึ  พาลาตปํ  ตปฺปมาโน  อากาสตเล  นิสีทิ ฯ

 เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  โส  (ปรนฺตโป) อ.พระราชาพระนามว่าปรันตปะนั้น  ตปฺปมาโน 

นิสีทิ ทรงประทับนั่งผิงอยู่แล้ว  พาลาตปํ ซึ่งแดดอ่อน  อากาสตเล บนพื้นแห่ง

อากาศ  สทฺธึ กับ  เทวิยา ด้วยพระเทวี  คพฺภินิยา ผู้มีครรภ์ ฯ

 วันหนึ่ง พระเจ้าปรันตปะทรงนั่งผิงแดดอ่อนอยู่ที่ดาดฟ้า  กับพระราชเทวี ผู้ทรงครรภ์
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 เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน นิสีทิ  โส วิเสสนะของ ปรนฺตโปๆ สุทธกัตตาใน นิสีทิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  คพฺภินิยา วิเสสนะของ เทวิยาๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ 

กิริยาสมวายะใน ตปฺปมาโน  พาลาตปํ อวุตตกัมมะใน ตปฺปมาโนๆ อัพภันตรกิริยา

ของ ปรนฺตโป  อากาสตเล อุปสิเลสิกาธาระใน นิสีทิ ฯ

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

๒๙. เทวี  รญฺโญ  ปารุปนํ  สตสหสฺสคฺฆนิกํ  รตฺตกมฺพลํ  ปารุปิตฺวา  นิสินฺนา  รญฺญา  สทฺธึ   

สมุลฺลปมานา  รญฺโญ  องฺคุลิโต  สตสหสฺสคฺฆนิกํ  ราชมุทฺทิกํ  นีหริตฺวา  อตฺตโน   

องฺคุลิยํ  ปิลนฺธิ ฯ

 เทวี อ.พระเทวี  ปารุปิตฺวา ทรงห่มแล้ว  รตฺตกมฺพลํ ซึ่งผ้ากัมพลสีแดง  สตสหสฺสคฺ-

ฆนิกํ อันประกอบแล้วด้วยค่าแสนหนึ่ง  ปารุปนํ อันเป็นเครื่องห่ม  รญฺโญ ของ

พระราชา  นิสินฺนา ประทับนั่งแล้ว  สมุลฺลปมานา สนทนาอยู่  สทฺธึ กับ  รญฺญา 

ด้วยพระราชา  นีหริตฺวา นําออกแล้ว  ราชมุทฺทิกํ ซึ่งพระธํามรงค์ของพระราชา   

สตสหสฺสคฺฆนิก ํอันประกอบแล้วด้วยค่าแสนหนึ่ง  องฺคุลิโต จากพระองคุลี  รญฺโญ 

ของพระราชา  ปิลนฺธิ ประดับแล้ว  องฺคุลิยํ ที่พระองคุลี  อตฺตโน ของพระองค์ ฯ   

 พระราชเทวี ทรงห่มผ้ากัมพลแดงอันมีราคาแสนหนึ่ง ซึ่งเป็นพระภูษาทรงของพระ

ราชา ทรงนั่งปราศรัยกับพระราชา ถอดพระธํามรงค์อันมีราคาแสนหนึ่งจากพระองคุลี 

ของพระราชา มาสวมใส่ที่นิ้วของพระองค์

 เทวี สุทธกัตตาใน ปิลนฺธิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  รญฺโญ สามีสัมพันธะใน ปารุปนํๆ  

ก็ดี  สตสหสฺสคฺฆนิกํ ก็ดี วิเสสนะของ รตฺตกมฺพลํๆ อวุตตกัมมะใน ปารุปิตฺวาๆ  

สมานกาลกิริยาใน นิสินฺนาๆ วิเสสนะของ เทวี  รญฺญา สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ 

กิริยาสมวายะใน สมุลฺลปมานาๆ อัพภันตรกิริยาของ เทวี  รญฺโญ สามีสัมพันธะใน  

องฺคุลิโตๆ อปาทานใน นีหริตฺวา  สตสหสฺสคฺฆนิกํ วิเสสนะของ ราชมุทฺทิกํๆ อวุตต- 

กัมมะใน นีหริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปิลนฺธิ  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน องฺคุลิยํๆ  

วิสยาธาระใน ปิลนฺธิ ฯ

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

๓๐. ตสฺมึ  สมเย  หตฺถิลิงฺคสกุโณ  อากาเสนาคจฺฉนฺโต  เทวึ  ทิสฺวา  “มํสเปสี”ติ  สญฺญาย    

ปกฺเข  วิสฺสชฺเชตฺวา  โอตริ ฯ
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 ตสฺมึ  สมเย  หตฺถิลิงฺคสกุโณ  อากาเสน  อาคจฺฉนฺโต  เทวึ  ทิสฺวา  “มํสเปสี”ติ  สญฺญาย  ปกฺเข  

วิสฺสชฺเชตฺวา  โอตริ ฯ

 ตสฺมึ  สมเย ในสมัยนั้น  หตฺถิลิงฺคสกุโณ อ.นกตัวมีเพศเพียงดังเพศแห่งช้าง  

อาคจฺฉนฺโต บินมาอยู่  อากาเสน ทางอากาศ  ทิสฺวา เห็นแล้ว  เทวึ ซึ่งพระเทวึ  

วิสฺสชฺเชตฺวา ชลอแล้ว  ปกฺเข ซึ่งปีก ท.  สญฺญาย ด้วยความสําคัญ  อิติ ว่า  “มํสเป

ส ิอ.ชิ้นแห่งเนื้อ”  อิติ ดังนี้  โอตริ โผลงแล้ว ฯ      

 ในสมัยนั้น นกหัสดีลิงค์  บินมาโดยอากาศ เห็นพระราชเทวี จึงชลอปีกบินโผลง  โดย

หมายว่า “ชิ้นเนื้อ” 

 ตสฺมึ วิเสสนะของ สมเยๆ กาลสัตตมีใน โอตริ  หตฺถิลิงฺคสกุโณ สุทธกัตตาใน โอตริๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อากาเสน ตติยาวิเสสนะใน อาคจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ 

หตฺถิลิงฺคสกุโณ  เทวึ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิสฺสชฺเชตฺวา  “มํสเปสิ 

ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน สญฺญายๆ กรณะใน วิสฺสชฺเชตฺวา  ปกฺเข อวุตตกัมมะใน 

วิสฺสชฺเชตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอตริ ฯ 

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

๓๑. ราชา  ตสฺส  โอตรณสทฺเทน  ภีโต  อุฏฺฅาย  อนฺโตนิเวสนํ  ปาวิสิ ฯ

 ราชา  ตสฺส  (สกุณสฺส)  โอตรณสทฺเทน  ภีโต  อุฏฺฅาย  อนฺโตนิเวสนํ  ปาวิสิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  ภีโต ทรงกหวาดกลัวแล้ว  โอตรณสทฺเทน แต่เสียงแห่งการโผลง  

ตสฺส  (สกุณสฺส) แห่งนกนั้น  อุฏฺาย เสด็จลุกขึ้นแล้ว  ปาวิสิ ได้เสด็จเข้าไปแล้ว   

อนฺโตนิเวสนํ สู่ภายในแห่งพระตําหนัก ฯ 

 พระราชาทรงตกพระทัยแต่เสียงโผลงของนกนั้น  จึงเสด็จลุกขึ้นเข้าไปยังภายในพระ

ตําหนัก

 ราชา สุทธกัตตาใน ปาวิสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ สกุณสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน โอตรณสทฺเทนๆ ตติยาอปาทานใน ภีโตๆ วิเสสนะของ ราชา  อุฏฺฅาย 

ปุพพกาลกิริยาใน ปาวิสิ  อนฺโตนิเวสนํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาวิสิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๓๒. เทวี  ครุคพฺภตาย  เจว  ภีรุกชาติกตาย  จ  เวเคน  คนฺตุํ  นาสกฺขิ ฯ

 เทวี  (อตฺตโน)  ครุคพฺภตาย  เจว  (อตฺตโน)  ภีรุกชาติกตาย  จ  เวเคน  คนฺตุํ  น  อสกฺขิ ฯ

 เทวี อ.พระเทวี  น  อสกฺขิ ไม่ได้อาจแล้ว  คนฺตุํ เพื่ออันเสด็จไป  เวเคน โดยเร็ว  

(อตฺตโน)  ครุคพฺภตาย  เจว เพราะความที่ แห่งพระองค์ เป็นหญิงมีครรภ์หนักด้วย

นั่นเทียว  (อตฺตโน)  ภีรุกชาติกตาย  จ เพราะความที่ แห่งพระองค์ เป็นหญิงมีชาติ

แห่งบุคคลผู้ขลาดกลัวด้วย ฯ

 พระราชเทวีไม่อาจไปโดยเร็วได้ เพราะทรงครรภ์แก่ และเพราะเป็นผู้มีชาติ แห่งคน

ขลาด

 เทวี สุทธกัตตาใน อสกฺขิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สองบท ภาวาทิสัมพันธะ 

ใน ครุคพฺภตาย และภีรุกชาติกตาย  ครุคพฺภตาย ก็ดี ภีรุกชาติกตาย ก็ดี เหตุใน  

อสกฺขิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ครุคพฺภตาย 

และ ภีรุกชาติกตาย  เวเคน ตติยาวิเสสนะใน คนฺตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺขิ  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน อสกฺขิ ฯ

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

๓๓. อถ  นํ  โส  สกุโณ  อชฺฌุปฺปตฺโต  นขปญฺชเร  นิสีทาเปตฺวา  อากาสํ  ปกฺขนฺทิ ฯ 

 อถ  นํ  (เทวึ)  โส  สกุโณ  อชฺฌุปฺปตฺโต  นขปญฺชเร  นิสีทาเปตฺวา  อากาสํ  ปกฺขนฺทิ ฯ 

 อถ ครั้งนั้น  โส  สกุโณ อ.นกนั้น  อชฺฌุปฺปตฺโต โผลงแล้ว  นํ  (เทวึ) ยังพระเทวีนั้น  

นิสีทาเปตฺวา ให้ประทับนั่งแล้ว  นขปญฺชเร ในกรงแห่งเล็บ  ปกฺขนฺทิ บินไปแล้ว 

อากาสํ สู่อากาศ ฯ

 ครั้งนั้น นกนั้นจึงโผลง ยังพระนางนั้นให้ประทับนั่งอยู่ที่กรงเล็บ บินไปสู่อากาศแล้ว

 อถ กาลสัตตมี  โส วิเสสนะของ สกุโณๆ สุทธกัตตาใน ปกฺขนฺทิๆ อาขยาตบทกัตตุ-

วาจก  นํ วิเสสนะของ เทวึๆ การิตกัมมะใน นิสีทาเปตฺวา  อชฺฌุปฺปตฺโต วิเสสนะของ 

สกุโณ  นขปญฺชเร วิสยาธาระใน นิสีทาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปกฺขนฺทิ  อากาสํ 

สัมปาปุณียกัมมะใน ปกฺขนฺทิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๓๔. เต  กิร  สกุณา  ปญฺจนฺนํ  หตฺถีนํ  พลํ  ธาเรนฺติ,  ตสฺมา  อากาเสน  เนตฺวา   

ยถารุจิตฏฺฅาเน  นิสีทิตฺวา  มํสํ  ขาทนฺติ,  สาปิ  เตน  นียมานา  มรณภยภีตา   

จินฺเตสิ  “สจาหํ  วิรวิสฺสามิ,  มนุสฺสสทฺโท  นาม  ติรจฺฉานคตานํ  อุพฺเพชนิโย;  ตํ  สุตฺวา  

มํ  ฉฑฺเฑสฺสติ,  เอวํ  สนฺเต  สห  คพฺเภน  ชีวิตกฺขยํ  ปาปุณิสฺสามิ,  ยสฺมึ  ปน  ฅาเน  

นิสีทิตฺวา  มํ  ขาทิตุํ  อารภิสฺสติ,  ตตฺร  นํ  สทฺทํ  กตฺวา  ปลาเปสฺสามี”ติ ฯ

 เต  กิร  สกุณา  ปญฺจนฺนํ  หตฺถีนํ  พลํ  ธาเรนฺติ,  ตสฺมา  (เต  สกุณา)  อากาเสน  เนตฺวา   

ยถารุจิตฏฺฅาเน  นิสีทิตฺวา  มํสํ  ขาทนฺติ,  สาปิ  (เทวี)  เตน  (สกุเณน)  นียมานา  มรณภยภีตา   

จินฺเตสิ  “สเจ  อหํ  วิรวิสฺสามิ,  มนุสฺสสทฺโท  นาม  ติรจฺฉานคตานํ  อุพฺเพชนิโย  (โหติ);  (โส  

สกุโณ)  ตํ  (สทฺทํ)  สุตฺวา  มํ  ฉฑฺเฑสฺสติ,  เอวํ  (ภาเว)  สนฺเต,  (อหํ)  สห  คพฺเภน  ชีวิตกฺขยํ   

ปาปุณิสฺสามิ,  (โส  สกุโณ)  ยสฺมึ  ปน  ฅาเน  นิสีทิตฺวา  มํ  ขาทิตุํ  อารภิสฺสติ,  (อหํ)  ตตฺร  (ฅาเน)  

นํ  สทฺทํ  กตฺวา  (ตํ  สกุณํ)  ปลาเปสฺสามี”ติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  เต  สกุณา อ.นก ท. เหล่านั้น  ธาเรนฺติ ย่อมทรงไว้  พลํ ซึ่งกําลัง   

หตฺถีนํ แห่งช้าง ท.  ปญฺจนฺนํ ห้าเชือก,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (เต  สกุณา) 

อ.นก ท. เหล่านั้น  เนตฺวา นําไปแล้ว  อากาเสน ทางอากาศ  นิสีทิตฺวา จับแล้ว   

ยถารุจิตฏฺฅาเน ในที่อันตนชอบใจแล้วอย่างไร  ขาทนฺติ ย่อมเคี้ยวกิน  มํสํ ซึ่ง

เนื้อ,  สาปิ  (เทวี) อ.พระเทวีแม้นั้น  เตน  (สกุเณน)  นียมานา ผู้อันนกนั้น นําไปอยู่   

มรณภยภีตา ผู้ทรงหวาดกลัวแล้วแต่ภัยคือความตาย  จินฺเตสิ ทรงดําริแล้ว  อิิติ ว่า  

“สเจ ถ้าว่า  อหํ อ.เรา  วิรวิสฺสามิ จักร้องไซร้,  มนุสฺสสทฺโท  นาม ชื่อ อ.เสียง

ของมนุษย์  อุพฺเพชนิโย เป็นที่ตั้งแห่งความสะดุ้ง  ติรจฺฉานคตานํ ของสัตว์

เดรัจฉาน ท.  (โหติ) ย่อมเป็น,  (โส  สกุโณ) อ.นกนั้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (สทฺทํ) 

ซึ่งเสียงนั้น  ฉฑฺเฑสฺสติ จักทิ้ง  มํ ซึ่งเรา,  เอวํ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น   

สนฺเต มีอยู่,  (อหํ) อ.เรา  ปาปุณิสฺสามิ จักถึง  ชีวิตกฺขยํ ซึ่งความสิ้นไปแห่งชีวิต   

สห กับ  คพฺเภน ด้วยสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์,  ปน ก็  (โส  สกุโณ) อ.นกนั้น   

นิสีทิตฺวา จับแล้ว  ยสฺมึ  ฅาเน ในที่ใด  อารภิสฺสติ จักเริ่ม  ขาทิตุํ เพื่ออันเคี้ยวกิน   

ม ํซึ่งเรา,  (อหํ) อ.เรา  กตฺวา กระทําแล้ว  นํ  สทฺทํ ซึ่งเสียงนั้น   ตตฺร  (ฅาเน) ในที่

นั้น  (ตํ  สกุณํ) ยังนกนั้น  ปลาเปสฺสามิ จักให้หนีไป”  อิติ ดังนี้ ฯ   

 เขาว่า พวกนกเหล่านั้น  ทรงกําลังเท่าช้าง ๕ เชือก;  เพราะฉะนั้น จึงนําเหยื่อไป
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ทางอากาศ  จับ ณ ที่อันพอใจแล้ว ย่อมเคี้ยวเนื้อกิน, แม้พระนางนั้น อันนกนั้นนํา

ไปอยู่ ทรงหวาดต่อมรณภัย จึงทรงดําริว่า “ถ้าว่าเราจักร้อง, ธรรมดาเสียงคน เป็นที่

หวาดเสียวของสัตว์จําพวกดิรัจฉาน มันฟังเสียงนั้นแล้ว  ก็จักทิ้งเราเสีย,  เมื่อเป็นเช่น

นั้น เราก็จักถึงความสิ้นชีพ พร้อมกับเด็กในครรภ์; แต่มันจับในที่ใดแล้วเริ่มจะกินเรา,  

ในที่นั้นเราจักร้องขึ้น แล้วไล่ให้มัน หนีไป

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เต วิเสสนะของ สกุณาๆ สุทธกัตตาใน ธาเรนฺติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ปญฺจนฺนํ วิเสสนะของ หตฺถีนํๆ สามีสัมพันธะใน พลํๆ อวุตตกัมมะใน 

ธาเรนฺติ,  ตสฺมา เหตวัตถะ  เต วิเสสนะของ สกุณาๆ สุทธกัตตาใน ขาทนฺติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  อากาเสน ตติยาวิเสสนะใน เนตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสีทิตฺวา   

ยถารุจิตฏฺฅาเน วิสยาธาระใน นิสีทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ขาทนฺติ  มํสํ อวุตตกัมมะ

ใน ขาทนฺติ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เทวีๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เตน วิเสสนะของ สกุเณนๆ อนภิหิตกัตตาใน นียมานาๆ อัพภันตรกิริยา 

ของ เทวี  มรณภยภีตา วิเสสนะของ เทวี  “สเจ ปริกัปปัตถะ  อหํ สุทธกัตตาใน  

วิรวิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  นามศัพท์ ปสังสัตถโชตกะเข้ากับ มนุสฺสสทฺ

โทๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ติรจฺฉานคตานํ สามีสัมพันธะใน  

อุพฺเพชนิโยๆ วิกติกัตตาใน โหติ;  โส วิเสสนะของ สกุโณๆ สุทธกัตตาใน ฉฑฺเฑสฺสติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ สทฺทํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา 

ใน ฉฑฺเฑสฺสติ  มํ อวุตตกัมมะใน ฉฑฺเฑสฺสติ,  เอวํ วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณะใน  

สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  อหํ สุทธกัตตาใน ปาปุณิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

สหศัพท์ กิริยสมวายะใน ปาปุณิสฺสามิ  คพฺเภน สหัตถตติยาเข้ากับ สห  ชีวิตกฺขยํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุณิสฺสามิ,  ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  โส วิเสสนะของ 

สกุโณๆ สุทธกัตตาใน อารภิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยสฺมึ วิเสสนะของ ฅาเนๆ 

วิสยาธาระใน นิสีทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อารภิสฺสติ  มํ อวุตตกัมมะใน ขาทิตุํๆ 

ตุมัตถสัมปทานใน อารภิสฺสติ,  อหํ เหตุกัตตาใน ปลาเปสฺสามิๆ อาขยาตบทเหตุ-

กัตตุวาจก  ตตฺร วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน กตฺวา  นํ วิเสสนะของ สทฺทํๆ  

อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปลาเปสฺสามิ  ตํ วิเสสนะของ สกุณํๆ  

การิตกัมมะใน ปลาเปสฺสาม”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๓๕. สา  อตฺตโน  ปณฺฑิตตาย  อธิวาเสสิ ฯ

 สา  (เทวี  ภยํ)  อตฺตโน  ปณฺฑิตตาย  อธิวาเสสิ ฯ

 สา  (เทวี) อ.พระเทวีนั้น  (ภยํ) ยังความกลัว  อธิวาเสสิ ให้อยู่ทับแล้ว  อตฺตโน  

ปณฺฑิตตาย เพราะความที่ แห่งพระองค์ เป็นบัณฑิต ฯ

 พระนางยับยั้งไว้ได้ ก็เพราะความที่พระองค์เป็นบัณฑิต

 สา วิเสสนะของ เทวีๆ เหตุกัตตาใน อธิวาเสสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ภยํ  

การิตกัมมะใน อธิวาเสสิ  อตฺตโน ภาวาทิสัมพันธะใน ปณฺฑิตตายๆ เหตุใน  

อธิวาเสสิ ฯ

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

๓๖. ตทา  จ  หิมวนฺตปฺปเทเส  โถกํ  วฑฺฒิตฺวา  มณฺฑปากาเรน  ฅิโต  เอโก  มหานิโคฺรโธ  

โหติ ฯ

 จ ก็  ตทา ในกาลนั้น  มหานิโคฺรโธ อ.ต้นไทรใหญ่  เอโก ต้นหนึ่ง  หิมวนฺตปฺ- 

ปเทเส  โถกํ  วฑฺฒิตฺวา  มณฺฑปากาเรน  ฅิโต ต้น เจริญแล้ว หน่อยหนึ่ง ตั้งอยู่แล้ว 

โดยอาการเพียงดังอาการแห่งมณฑป ในประเทศชื่อว่าหิมพานต์  โหติ ย่อมมี ฯ

 ก็ในกาลนั้น ที่หิมวันตประเทศ มีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่ง เจริญขึ้นเล็กน้อยแล้ว ก็ตั้งอยู่   

โดยอาการดุจมณฑป

 จศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ตทา กาลสัตตมี  ฅิโต ก็ดี  เอโก ก็ดี วิเสสนะของ  

มหานิโคฺรโธๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  หิมวนฺตปฺปเทเส วิสยาธาระ 

ใน ฅิโต  โถกํ กิริยาวิเสสนะใน วฑฺฒิตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน ฅิโต  มณฺฑปากาเรน 

ตติยาวิเสสนะใน ฅิโต ฯ 

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

๓๗. โส  สกุโณ  มิครูปาทีนิ  ตตฺถ  เนตฺวา  ขาทติ,  ตสฺมา  ตํปิ  ตตฺเถว  เนตฺวา  วิฏปนฺตเร   

ฅเปตฺวา  อาคตมคฺคํ  โอโลเกสิ ฯ

 โส  สกุโณ  มิครูปาทีนิ  (รูปานิ)  ตตฺถ  (นิโคฺรเธ)  เนตฺวา  ขาทติ,  ตสฺมา  (โส  สกุโณ)  ตํปิ  (เทวึ)  

ตตฺถ  เอว  (นิโคฺรเธ)  เนตฺวา  วิฏปนฺตเร  ฅเปตฺวา  อาคตมคฺคํ  โอโลเกสิ ฯ
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 โส  สกุโณ อ.นกนั้น  เนตฺวา นําไปแล้ว  (รูปานิ) ซึ่งรูป ท.  มิครูปาทีนิ มีรูปแห่งเนื้อ

เป็นต้น  ตตฺถ  (นิโคฺรเธ) ที่ต้นไทรนั้น  ขาทติ ย่อมเคี้ยวกิน,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  

(โส สกุโณ) อ.นกนั้น  เนตฺวา นําไปแล้ว  ตํปิ  (เทวึ) ซึ่งพระเทวีแม้นั้น  ตตฺถ  เอว   

(นิโคฺรเธ) ที่ต้นไทรนั้นนั่นเทียว  ฅเปตฺวา วางไว้แล้ว  วิฏปนฺตเร ในระหว่างแห่ง

ค่าคบ  โอโลเกสิ แลดูแล้ว  อาคตมคฺคํ ซึ่งหนทางเป็นที่มา ฯ   

 นกนั้น นําเหยื่อมีเนื้อเป็นต้นไปแล้ว ย่อมเคี้ยวกินที่ต้นไทรนั้น; เพราะฉะนั้น นก

หัสดีลิงค์ตัวนั้น นําพระราชเทวีแม้นั้น ไปที่ต้นไทรนั้นแล วางไว้ในระหว่าง ค่าคบไม้   

แลดูทางเป็นที่บินมา

 โส วิเสสนะของ สกุโณๆ สุทธกัตตาใน ขาทติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มิครูปาทีนิ  

วิเสสนะของ รูปานิๆ อวุตตกัมมะใน เนตฺวา  ตตฺถ วิเสสนะของ นิโคฺรเธๆ วิสยาธาระ 

ใน เนตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ขาทติ,  ตสฺมา เหตวัตถะ  โส วิเสสนะของ สกุโณๆ 

สุทธกัตตาใน โอโลเกสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เทวึๆ 

อวุตตกัมมะใน เนตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตตฺถๆ วิเสสนะของ นิโคฺรเธๆ  

วิสยาธาระใน เนตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฅเปตฺวา  วิฏปนฺตเร วิสยาธาระใน ฅเปตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน โอโลเกสิ  อาคตมคฺคํ อวุตตกัมมะใน โอโลเกสิ ฯ

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

๓๘. อาคตมคฺโคโลกนํ  กิร  เตสํ  ธมฺมตา ฯ

 อาคตมคฺโคโลกนํ  กิร  เตสํ  (สกุณานํ)  ธมฺมตา  (โหติ) ฯ

 กิร ได้ยินว่า  อาคตมคฺโคโลกนํ อ.การแลดูซึ่งหนทางเป็นที่มา  ธมฺมตา เป็นธรรมดา  

เตสํ  (สกุณานํ) ของนก ท. เหล่านั้น  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 ทราบว่า การแลดูทางบินมาแล้ว เป็นธรรมดาของนกเหล่านั้น

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  อาคตมคฺโคโลกนํ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เตสํ วิเสสนะของ สกุณานํๆ สามีสัมพันธะใน ธมฺมตาๆ วิกติกัตตาใน โหติ ฯ

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

๓๙. ตสฺมึ  ขเณ  เทวี  “อิทานิ  อิมํ  ปลาเปตุํ  วฏฺฏตีติ  จินฺเตตฺวา  อุโภ  หตฺเถ  อุกฺขิปิตฺวา    

ปาณิสทฺทญฺเจว  มุขสทฺทญฺจ  กตฺวา  ตํ  ปลาเปสิ ฯ
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 ตสฺมึ  ขเณ  เทวี  “(มยา)  อิทานิ  อิมํ  (สกุณํ)  ปลาเปตุํ  วฏฺฏตีติ  จินฺเตตฺวา  อุโภ  หตฺเถ   

อุกฺขิปิตฺวา  ปาณิสทฺทํ  เจว  มุขสทฺทํ  จ  กตฺวา  ตํ  (สกุณํ)  ปลาเปสิ ฯ

 ตสฺมึ  ขเณ ในขณะนั้น  เทวี อ.พระเทวี  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(มยา)  อิทานิ  

อิมํ  (สกุณํ)  ปลาเปตุํ อ.อัน- อันเรา ยังนกนี้ -ให้หนีไป ในกาลนี้  วฏฺฏติ ย่อมควร”  

อิติ ดังนี้  อุกฺขิปิตฺวา ยกขึ้นแล้ว  หตฺเถ ซึ่งพระหัตถ์ ท.  อุโภ ทั้งสอง  กตฺวา ทรง

กระทําแล้ว  ปาณิสทฺทํ  เจว ซึ่งเสียงแห่งการปรบซึ่งมือด้วยนั่นเทียว  มุขสทฺทํ  จ  

ซึ่งเสียงจากปากด้วย  ตํ  (สกุณํ) ยังนกนั้น  ปลาเปสิ ให้หนีไปแล้ว ฯ

 ในขณะนั้น พระราชเทวีทรงดําริว่า “บัดนี้ ควรไล่นกนี้ให้หนีไป” จึงทรงยกพระหัตถ์ทั้ง 

๒  ขึ้น ทั้งปรบมือ ทั้งร้อง ทําให้นกนั้นหนีไปแล้ว ฯ  

 ตสฺมึ วิเสสนะของ ขเณๆ กาลสัตตมีใน ปลาเปสิ  เทวี เหตุกัตตาใน ปลาเปสิๆ  

อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  “ปลาเปตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

มยา อนภิหิตกัตตาใน ปลาปตุํ  อิทานิ กาลสัตตมีใน ปลาเปตุํ  อิมํ วิเสสนะของ 

สกุณํๆ การิตกัมมะใน ปลาเปตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อุกฺขิปิตฺวา  อุโภ วิเสสนะของ หตฺเถๆ อวุตตกัมมะใน อุกฺขิปิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

กตฺวา  ปาณิสทฺทํ ก็ดี  มุขสทฺทํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน กตฺวา เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ปาณิสทฺทํ และ มุขสทฺทํ  ตํ วิเสสนะของ สกุณํๆ 

การิตกัมมะใน ปลาเปสิ ฯ

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

๔๐. อถสฺสา  สุริยตฺถงฺคมนกาเล  คพฺเภ  กมฺมชวาตา  จลึสุ ฯ

 อถ  อสฺสา  (เทวิยา)  สุริยตฺถงฺคมนกาเล  คพฺเภ  กมฺมชวาตา  จลึสุ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  กมฺมชวาตา อ.ลมอันเกิดแต่กรรม ท.  คพฺเภ ในพระครรภ์  อสฺสา   

(เทวิยา) ของพระเทวีนั้น  จลึสุ ปั่นป่วนแล้ว  สุริยตฺถงฺคมนกาเล ในกาลเป็นที่ถึง 

ซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้แห่งพระอาทิตย์ ฯ

 ครั้งนั้น ในเวลาพระอาทิตย์อัสดงค์ ลมกัมมชวาตปั่นป่วนแล้ว ในพระครรภ์ของพระ

ราชเทวีนั้น
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 อถ กาลสัตตมี  กมฺมชวาตา สุทธกัตตาใน จลึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺสา  

วิเสสนะของ เทวิยาๆ สามีสัมพันธะใน คพฺเภ  สุริยตฺถงฺคมนกาเล กาลสัตตมีใน จลึสุ  

คพฺเภ วิสยาธาระใน กมฺมชวาตา ฯ

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

๔๑. สพฺพทิสาสุ  คชฺชนฺโต  มหาเมโฆ  อุฏฺฅหิ ฯ

 มหาเมโฆ อ.เมฆใหญ่  คชฺชนฺโต อันคํารามอยู่  สพฺพทิสาสุ ในทิศทั้งปวง ท.  อุฏฺฅหิ  

ตั้งขึ้นแล้ว ฯ 

 มหาเมฆคํารามร้อง ตั้งขึ้นในทุกทิศ

 คชฺชนฺโต วิเสสนะของ มหาเมโฆๆ สุทธกัตตาใน อุฏฺฅหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

สพฺพทิสาสุ วิสยาธาระใน คชฺชนฺโต ฯ

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

๔๒. สุเข  ฅิตาย  ราชมเหสิยา  “มา  ภายิ  อยฺเย”ติ  วจนมตฺตมฺปิ  อลภมานาย  ทุกฺข- 

ปเรตาย  สพฺพรตฺตึ  นิทฺทา  นาม  นาโหสิ ฯ

 สุเข  ฅิตาย  ราชมเหสิยา  “(ตฺวํ)  มา  ภายิ  อยฺเย”ติ  วจนมตฺตมฺปิ  (การณํ)  อลภมานาย   

ทุกฺขปเรตาย  สพฺพรตฺตึ  นิทฺทา  นาม  น  อโหสิ ฯ

 นิทฺทา  นาม ชื่อ อ.ความหลับ  สพฺพรตฺต ึตลอดราตรีทั้งปวง  น  อโหสิ ไม่ได้มีแล้ว  

ราชมเหสิยา แก่พระราชมเหสี  ฅ ิตาย ผู้ทรงดํารงยู่แล้ว  สุเข ในความสุข  อลภ- 

มานาย ผู้ไม่ได้อยู่  (การณํ) ซึ่งเหตุ  วจนมตฺตมฺปิ แม้สักว่าคําพูด  อิติ ว่า  “อยฺเย 

ข้าแต่แม่เจ้า  (ตฺวํ) อ.พระองค์  มา  ภายิ อย่าทรงกลัวแล้ว”  อิติ ดังนี้  ทุกฺขปเรตาย 

ผู้อันความทุกข์ครอบงําแล้ว ฯ

 ชื่อว่าความหลับ มิได้มีเลย ตลอดคืนยังรุ่ง แก่พระราชเทวี ผู้ดํารงอยู่ในความสุข  ไม่

ได้แม้สักคําพูดว่า “อย่ากลัวเลย พระแม่เจ้า” ถูกความทุกข์ครอบงําแล้ว

 นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ นิทฺทาๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

สุเข วิสยาธาระใน ฅิตายๆ วิเสสนะของ ราชมเหสิยาๆ สัมปทานใน อโหสิ  “อยฺเย 

อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ภายิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน ภายิ”  
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อิติศัพท์ สรูปะใน วจน-  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ วจนมตฺตํๆ วิเสสนะของ การณํๆ  

อวุตตกัมมะใน อลภมานายๆ ก็ดี  ทุกฺขปเรตาย ก็ดี วิเสสนะของ ราชมเหสิยา   

สพฺพรตฺตึ อัจจันตสังโยคะใน นิทฺทา  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อโหสิ ฯ

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

๔๓. วิภายมานาย  ปน  รตฺติยา  วลาหกวิคโม  จ  อรุณุคฺคมนญฺจ  ตสฺสา  คพฺภวุฏฺฅานญฺจ    

เอกกฺขเณเยว  อโหสิ ฯ

 วิภายมานาย  ปน  รตฺติยา,  วลาหกวิคโม  จ  อรุณุคฺคมนํ  จ  ตสฺสา  (เทวิยา)  คพฺภวุฏฺฅานํ  จ  

เอกกฺขเณ  เอว  อโหสิ ฯ

 ปน แต่ว่า  รตฺติยา ครั้นเมื่อราตรี  วิภายมานาย สว่างอยู่,  วลาหกวิคโม  จ อ.ความ

ไปปราศแห่งเมฆด้วย  อรุณุคฺคมนํ  จ อ.การขึ้นไปแห่งอรุณด้วย  คพฺภวุฏฺฅานํ อ.การ

ออกแห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์  ตสฺสา  (เทวิยา) ของพระเทวีนั้น  จ ด้วย  อโหสิ ได้มี

แล้ว  เอกกฺกขเณ  เอว ในขณะเดียวกันนั่นเทียว ฯ  

 แต่เมื่อราตรีสว่าง  ความปลอดโปร่งจากเมฆก็ดี,  ความขึ้นแห่งอรุณก็ดี,  ความออก

แห่งสัตว์ ผู้อยู่ในครรภ์ของพระนางก็ดี ได้มีแล้ว ในขณะเดียวกันนั่นแล

 ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  รตฺติยา ลักขณะใน วิภายมานายๆ ลักขณกิริยา,  วลาหกวิคโม 

ก็ดี  อรุณุคฺคมนํ ก็ดี  คพฺภวุฏฺฅานํ ก็ดี สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

จ สามศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ วลาหกวิคโม  อรุณุคฺคมนํ และ ตสฺสา  คพฺภวุฏฺฅานํ  

ตสฺสา วิเสสนะของ เทวิยาๆ สามีสัมพันธะใน คพฺภ-  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

เอกกฺขเณๆ กาลสัตตมีใน อโหสิ ฯ 

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

๔๔. สา  เมฆอุตุญฺจ  อรุณุคฺคมนอุตุญฺจ  คเหตฺวา  ชาตตฺตา  ปุตฺตสฺส  “อุเทโน”ติ   

นามมกาสิ ฯ

 สา  (เทวี  ตสฺส  ปุตฺตสฺส)  เมฆอุตุํ  จ  อรุณุคฺคมนอุตุํ  จ  คเหตฺวา  ชาตตฺตา  ปุตฺตสฺส  “อุเทโน”ติ  

(วจนํ)  นามํ  อกาสิ ฯ

 สา  (เทวี) อ.พระเทวีนั้น  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  อิิติ ว่า  “อุเทโน  

อ.อุเทน”  อิติ ดังนี้  นามํ ให้เป็นชื่อ  ปุตฺตสฺส ของบุตร  (ตสฺส  ปุตฺตสฺส)  เมฆอุตุํ  จ  
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อรุณุคฺคมนอุตุํ  จ  คเหตฺวา  ชาตตฺตา เพราะความที่แห่งบุตรนั้น เป็นผู้ ถือเอา ซึ่ง

ฤดูแห่งเมฆด้วย ซึ่งฤดูแห่งการขึ้นไปแห่งอรุณด้วย เกิดแล้ว ฯ

 พระนางได้ตั้งชื่อพระโอรสว่า “อุเทน” เพราะถือเอาฤดูเมฆและฤดูอรุณขึ้น ประสูติแล้ว

 สา วิเสสนะของ เทวีๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ 

ปุตฺตสฺสๆ ภาวาทิสัมพันธะใน ชาตตฺตา  เมฆอุตุํ ก็ดี  อรุณุคฺคมนอุตุํ ก็ดี อวุตตกัมมะ

ใน คเหตฺวา  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ เมฆอุตุํ และ อรุณุคฺคมนอุตุํ  คเหตฺวา  

สมานกาลกิริยาใน ชาต-  ชาตตฺตา เหตุใน อกาสิ  ปุตฺตสฺส สามีสัมพันธะใน นามํ   

“อุเทโน ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจนํๆ อวุตตกัมมะใน อกาสิ  นามํ วิกติกัมมะใน 

อกาสิ ฯ

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

๔๕. อลฺลกปฺปตาปสสฺสปิ  โข  ตโต  อวิทูเร  วสนฏฺฅานํ  โหติ ฯ

 อลฺลกปฺปตาปสสฺสปิ  โข  ตโต  (านโต)  อวิทูเร  วสนฏฺฅานํ  โหติ ฯ

 วสนฏฺฅานํ อ.ที่เป็นที่อยู่  อลฺลกปฺปตาปสสฺสปิ  โข แม้ของดาบสชื่อว่าอัลลกัปปะแล  

โหติ ย่อมมี  อวิทูเร ในที่ไม่ไกล  ตโต  (านโต) แต่ที่นั้น ฯ   

 ที่อยู่ แม้ของอัลลกัปปดาบส ก็อยู่ในที่ไม่ไกลจากที่นั้น

 วสนฏฺฅานํ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ 

อลฺลกปฺปตาปสสฺสๆ สามีสัมพันธะใน วสนฏฺฅานํ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  ตโต วิเสสนะ

ของ านโตๆ อปาทานใน อวิทูเรๆ วิสยาธาระใน โหติ ฯ

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

๔๖. โส  ปกติยา  วสฺสทิวเส  สีตภเยน  ผลาผลตฺถาย  วนํ  น  ปวิสติ,  ตํ  รุกฺขมูลํ  คนฺตฺวา  

สกุเณน  ขาทิตมํสานํ  อฏฺฅึ  อาหริตฺวา  โกฏฺเฏตฺวา  รสํ  ปจิตฺวา  ปิวติ,  ตสฺมา  ตํทิวสํปิ   

“อฏฺฅึ  อาหริสฺสามีติ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  รุกฺขมูเล  อฏฺฅึ  ปริเยสนฺโต  อุปริ  ทารกสทฺทํ   

สุตฺวา  โอโลเกนฺโต  เทวึ  ทิสฺวา  “กาสิ  ตฺวนฺติ  วตฺวา  “มานุสิมฺหีติ,  “กถํ  อาคตาสีติ,  

“หตฺถิลิงฺคสกุเณน  อานีตมฺหีติ  วุตฺเต,  “โอตราติ  อาห ฯ

 โส  (ตาปโส)  ปกติยา  วสฺสทิวเส  สีตภเยน  ผลาผลตฺถาย  วนํ  น  ปวิสติ,  (โส  ตาปโส)   
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ตํ  รุกฺขมูลํ  คนฺตฺวา  สกุเณน  ขาทิตมํสานํ  อฏฺฅึ  อาหริตฺวา  โกฏฺเฏตฺวา  รสํ  ปจิตฺวา  ปิวติ,   

ตสฺมา  ตํทิวสํปิ  (โส  ตาปโส)  “(อหํ)  อฏฺฅึ  อาหริสฺสามี”ติ  (จินฺเตตฺวา)  ตตฺถ  (าเน)  คนฺตฺวา  

รุกฺขมูเล  อฏฺฅึ  ปริเยสนฺโต  อุปริ  ทารกสทฺทํ  สุตฺวา  โอโลเกนฺโต  เทวึ  ทิสฺวา  “กา  อสิ  ตฺวนฺ”ติ  

วตฺวา  “(อหํ)  มานุสี  อมฺหี”ติ  (วจเน  เทวิยา  วุตฺเต),  “(ตฺวํ)  กถํ  อาคตา  อสี”ติ  (วตฺวา),  “(อหํ)  

หตฺถิลิงฺคสกุเณน  อานีตา  อมฺหี”ติ  (วจเน  เทวิยา)  วุตฺเต,  “(ตฺวํ)  โอตรา”ติ  อาห ฯ

 โส  (ตาปโส) อ.ดาบสนั้น  น  ปวิสต ิย่อมไม่เข้าไป  วนํ สู่ป่า  ผลาผลตฺถาย เพื่อ

ประโยชน์แก่ผลน้อยและผลใหญ่  สีตภเยน เพราะความกลัวแต่ความหนาว  วสฺส- 

ทิวเส ในวันแห่งฝน  ปกติยา โดยปกติ,  (โส  ตาปโส) อ.ดาบสนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว   

ตํ  รุกฺขมูลํ สู่โคนแห่งต้นไม้นั้น  อาหริตฺวา นํามาแล้ว  อฏฺฅึ ซึ่งกระดูก  สกุเณน   

ขาทิตมํสานํ แห่งเนื้อ อันนก จิกกินแล้ว ท.  โกฏฺเฏตฺวา ทุบแล้ว  ปจิตฺวา ต้มแล้ว  

รสํ ซึ่งรส  ปิวต ิย่อมดื่ม,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ตํทิวสํปิ แม้ในวันนั้น  (โส  ตาปโส) 

อ.ดาบสนั้น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  อาหริสฺสามิ จักนํามา  อฏฺฅึ 

ซึ่งกระดูก”  อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ตตฺถ  (าเน) ในที่นั้น  ปริเยสนฺโต แสวงหา

อยู่  อฏฺฅึ ซึ่งกระดูก  รุกฺขมูเล ที่โคนแห่งต้นไม้  สุตฺวา ฟังแล้ว  ทารกสทฺทํ ซึ่งเสียง

แห่งทารก  อุปริ ในเบื้องบน  โอโลเกนฺโต แลดูอยู่  ทิสฺวา เห็นแล้ว  เทวึ ซึ่งพระเทวี  

วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตฺว ํอ.เธอ  กา เป็นใคร  อสิ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้,  (วจเน) 

ครั้นเมื่อพระดํารัส  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.ดิฉัน  มานุสี เป็นมนุษย์ผู้หญิง  อมฺหิ ย่อมเป็น”   

อิติ ดังนี้  (เทวิยา) อันพระเทวี วุตฺเต ตรัสแล้ว,  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) 

อ.เธอ  อาคตา เป็นผู้มาแล้ว  กถํ อย่างไร  อสิ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้น

เมื่อพระดํารัส  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.ดิฉัน  หตฺถิลิงฺคสกุเณน  อานีตา เป็นผู้ อันนกตัวมี

เพศเพียงดังเพศแห่งช้าง นํามาแล้ว  อมฺหิ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (เทวิยา) อันพระเทวี   

วุตฺเต ตรัสแล้ว,  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  โอตร จงข้ามลงเถิด”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 โดยปกติ ในวันมีฝน  พระดาบสนั้น ย่อมไม่ไปสู่ป่า เพื่อประโยชน์แก่ผลาผล  เพราะ

กลัวหนาว ไปยังโคนไม้นั้น เก็บกระดูกเนื้อที่นกกินแล้ว ทุบต้มให้มีรสแล้ว ก็ดื่มกิน; 

เพราะฉะนั้น  แม้ในวันนั้น  พระดาบสก็คิดว่า  “จักเก็บกระดูก” จึงไปที่ต้นไม้นั้น  

แสวงหากระดูกที่โคนไม้อยู่  ได้ยินเสียงเด็กข้างบน จึงแลดู เห็นพระราชเทวี  จึงถาม
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ว่า “เธอเป็นใคร?” พระราชเทวี ตรัสตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นหญิงมนุษย์”, ดาบสถามว่า  

เธอมาได้อย่างไร?  เมื่อพระนางกล่าวว่า  ‘นกหัสดีลิงค์นําข้าพเจ้ามา’  จึงกล่าวว่า ‘เธอ

จงลงมา’

 โส วิเสสนะของ ตาปโสๆ สุทธกัตตาใน ปวิสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปกติยา  

ตติยาวิเสสนะใน ปวิสติ  วสฺสทิวเส กาลสัตตมีใน ปวิสติ  สีตภเยน เหตุใน ปวิสติ   

ผลาผลตฺถาย สัมปทานใน ปวิสติ  วนํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสติ  นศัพท์ ปฏิเสธะ

ใน ปวิสติ,  โส วิเสสนะของ ตาปโสๆ สุทธกัตตาใน ปิวติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ตํ วิเสสนะของ รุกฺขมูลํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาหริตฺวา  

สกุเณน อนภิหิตกัตตาใน ขาทิต-  ขาทิตมํสานํ สามีสัมพันธะใน อฏฺฅึๆ อวุตตกัมมะใน 

อาหริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โกฏฺเฏตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปจิตฺวา  รสํ อวุตตกัมมะ 

ใน ปจิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปิวติ,  ตสฺมา เหตวัตถะ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้า

กับ ตํทิวสํๆ ทุติยากาลสัตตมีใน อาห  โส วิเสสนะของ ตาปโสๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน อาหริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อฏฺฅึ  

อวุตตกัมมะใน อาหริสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

คนฺตฺวา  ตตฺถ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปริเยสนฺโต  รุกฺขมูเล วิสยาธาระใน ปริเยสนฺโต  อฏฺฅึ อวุตตกัมมะใน ปริเยสนฺโตๆ 

อัพภันตรกิริยาของ ตาปโส  อุปริ วิสยาธาระใน สุตฺวา  ทารกสทฺทํ อวุตตกัมมะใน  

สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอโลเกนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ตาปโส  เทวึ อวุตตกัมมะ

ใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

กา วิกติกัตตาใน อสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “อหํ  

สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มานุสี วิกติกัตตาใน อมฺหิ”  อิติศัพท์ สรูปะ 

ใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  เทวิยา อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  “ตฺวํ  

สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กถํ ปุจฉนัตถะ  อาคตา วิกติกัตตาใน อสิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห,  “อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  หตฺถิลิงฺคสกุเณน อนภิหิตกัตตาใน อานีตาๆ วิกติกัตตาใน 

อมฺหิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  เทวิยา อนภิหิต- 

กัตตาใน วุตฺเต,  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน โอตรๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะ

ใน อาห ฯ     
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๔๗. “ชาติสมฺเภทโต  ภายามิ  อยฺยา”ติ ฯ

 (เทวี)  “(อหํ)  ชาติสมฺเภทโต  ภายามิ  อยฺยา”ติ  (อาห) ฯ

 (เทวี) อ.พระเทวี  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อยฺย ข้าแต่พระคุณเจ้า  (อหํ) อ.ดิฉัน   

ภายามิ ย่อมกลัว  ชาติสมฺเภทโต แต่ความเจือปนด้วยชาติ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเทวีตรัสว่า “ข้าพเจ้ากลัวแต่ความเจือด้วยชาติ พระผู้เป็นเจ้า”

 เทวี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยฺย อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน  

ภายามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ชาติสมฺเภทโต อปาทานใน ภายามิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ 

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

๔๘. “กาสิ  ตฺวนฺ”ติ ฯ

 (ตาปโส)  “กา  อสิ  ตฺวนฺ”ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (ตาปโส) อ.ดาบส  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ตฺวํ อ.เธอ  กา เป็นใคร  อสิ ย่อมเป็น”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 ดาบสถามว่า “เธอเป็นใคร” 

 ตาปโส สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  กา วิกติกัตตาใน อสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๔๙. “ขตฺติยา”ติ ฯ

 (เทวี)  “(อหํ)  ขตฺติยา  (อมฺหิ)”  อิติ  (อาห) ฯ 

 (เทวี) อ.พระราชเทวี   (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ  ว่า  “(อหํ) อ.ข้าพเจ้า  ขตฺติยา เป็น

กษัตริย์  (อมฺหิ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 พระราชเทวีตรัสว่า “ข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์”

 เทวี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาต-
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บทกัตตุวาจก  ขตฺติยา วิกติกัตตาใน อมฺหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๐. “อหํปิ  ขตฺติโยวาติ ฯ

 (ตาปโส)  “อหํปิ  ขตฺติโย  เอว  (อมฺหิ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (ตาปโส) อ.ดาบส  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อหํปิ แม้ อ.ข้าพเจ้า  ขตฺติโย  เอว  

เป็นกษัตริย์นั่นเทียว  (อมฺหิ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ดาบสกล่วว่า “แม้ข้าพเจ้าก็เป็นกษัตริย์เหมือนกัน”

 ตาปโส สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อหํๆ 

สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ขตฺติโยๆ  

วิกติกัตตาใน อมฺหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๑. “เตนหิ  ขตฺติยมายํ  กเถหี”ติ ฯ

 (เทวี)  “เตนหิ  (ตฺวํ)  ขตฺติยมายํ  กเถหี”ติ  (อาห) ฯ

 (เทวี) อ.พระเทวี  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.ท่าน  กเถหิ 

ขอจงกล่าว  ขตฺติยมายํ ซึ่งมายาแห่งกษัตริย์”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 พระราชเทวีตรัสว่า “ถ้ากระนั้น ขอท่านจงแถลงมายากษัตริย์”

 เทวี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก “เตนหิ อุยโยชนัตถะ ตฺวํ สุทธ- 

กัตตาใน กเถหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ขตฺติยมายํ อวุตตกัมมะใน กเถหิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ

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

๕๒. โส  กเถสิ ฯ

 โส  (ตาปโส)  กเถสิ ฯ

 โส  (ตาปโส) อ.ดาบสนั้น  กเถสิ กล่าวแล้ว ฯ

 พระดาบสนั้น แถลงแล้ว
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 โส วิเสสนะของ ตาปโสๆ สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ

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

๕๓. “เตนหิ  อารุยฺห  ปุตฺตกํ  เม  โอตาเรหี”ติ ฯ

 (เทวี)  “เตนหิ  (ตฺวํ)  อารุยฺห  ปุตฺตกํ  เม  โอตาเรหี”ติ  (อาห) ฯ

 (เทวี) อ.พระเทวี  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.ท่าน   

อารุยฺห ขึ้นแล้ว  ปุตฺตก ํยังบุตรน้อย  เม ของข้าพเจ้า  โอตาเรหิ จงให้ข้ามลง”  อิติ 

ดังนี้ ฯ 

 พระราชเทวีตรัสว่า “ถ้ากระนั้น ท่านจงขึ้นมา พาบุตรน้อยของข้าพเจ้าลง”

 เทวี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตฺวํ เหตุกัตตา

ใน โอตาเรหิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  อารุยฺห ปุพพกาลกิริยาใน โอตาเรหิ  ปุตฺตกํ 

การิตกัมมะใน โอตาเรหิ  เม สามีสัมพันธะใน ปุตฺตกํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๔. โส  เอเกน  ปสฺเสน  อภิรุหณมคฺคํ  กตฺวา  อภิรุหิตฺวา  ทารกํ  คณฺหิตฺวา  “มา  มํ   

หตฺเถน  ฉุปี”ติ  วุตฺเต,  ตํ  อจฺฉุปิตฺวาว  ทารกํ  โอตาเรสิ ฯ

 โส  (ตาปโส)  เอเกน  ปสฺเสน  อภิรุหณมคฺคํ  กตฺวา  อภิรุหิตฺวา  ทารกํ  คณฺหิตฺวา,  “(ตฺวํ)  มา  มํ  

หตฺเถน  ฉุปี”ติ  (วจเน  เทวิยา)  วุตฺเต,  ตํ  (เทวึ)  อจฺฉุปิตฺวาว  ทารกํ  โอตาเรสิ ฯ

 โส  (ตาปโส) อ.ดาบสนั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  อภิรุหณมคฺคํ ซึ่งหนทางเป็นที่ขึ้น  

เอเกน  ปสฺเสน โดยข้าง ข้างหนึ่ง  อภิรุหิตฺวา ขึ้นเฉพาะแล้ว  คณฺหิตฺวา รับแล้ว  

ทารกํ ซึ่งทารก,  (วจเน) ครั้นเมื่อพระดํารัส  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  มา  ฉุป ิอย่า

ถูกต้องแล้ว  ม ํซึ่งข้าพเจ้า  หตฺเถน ด้วยมือ”  อิติ ดังนี้  (เทวิยา) อันพระเทวี  วุตฺเต 

ตรัสแล้ว,  อจฺฉุปิตฺวาว ไม่ถูกต้องแล้วเทียว  ตํ  (เทวึ) ซึ่งพระเทวีนั้น  ทารกํ ยังทารก   

โอตาเรสิ ให้ข้ามลงแล้ว ฯ 

 พระดาบสนั้น ทําทางขึ้นโดยข้างหนึ่ง ขึ้นไปแล้ว รับเด็ก, เมื่อพระราชเทวีกล่าวห้ามว่า  

“อย่าเอามือถูกต้องข้าพเจ้า,”  ก็ไม่ถูกพระนางเลย อุ้มเด็กลงมา

 โส วิเสสนะของ ตาปโสๆ เหตุกัตตาใน โอตาเรสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก   
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เอเกน วิเสสนะของ ปสฺเสนๆ ตติยาวิเสสนะใน กตฺวา  อภิรุหณมคฺคํ อวุตตกัมมะใน 

กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อภิรุหิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คณฺหิตฺวา  ทารกํ อวุตต- 

กัมมะใน คณฺหิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อจฺฉุปิตฺวา  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน ฉุปิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน ฉุปิ  มํ อวุตตกัมมะใน ฉุปิ  หตฺเถน กรณะใน ฉุปิ”  

อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  เทวิยา อนภิหิตกัตตาใน  

วุตฺเต,  ตํ วิเสสนะของ เทวึๆ อวุตตกัมมะใน อจฺฉุปิตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

อจฺฉุปิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอตาเรสิ  ทารกํ การิตกัมมะใน โอตาเรสิ ฯ

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

๕๕. เทวีปิ  โอตริ ฯ

 เทวีปิ แม้ อ.พระเทวี  โอตริ เสด็จลงแล้ว ฯ

 แม้พระราชเทวี ก็เสด็จลงแล้ว

  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เทวีๆ สุทธกัตตาใน โอตริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ

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

๕๖. อถ  นํ  อสฺสมปทํ  เนตฺวา  สีลเภทํ  อกตฺวา’ว  อนุกมฺปาย  ปฏิชคฺคิ,  นิมฺมกฺขิกมธุํ   

อาหริตฺวา  สญฺชาตสาลึ  อาหริตฺวา  ยาคุํ  ปจิตฺวา  อทาสิ ฯ

 อถ  (ตาปโส)  นํ  (เทวึ)  อสฺสมปทํ  เนตฺวา  สีลเภทํ  อกตฺวา’ว  อนุกมฺปาย  ปฏิชคฺคิ,  (ตาปโส)  

นิมฺมกฺขิกมธุํ  อาหริตฺวา  สญฺชาตสาลึ  อาหริตฺวา  ยาคุํ  ปจิตฺวา  อทาสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น (ตาปโส) อ.ดาบส  เนตฺวา  พาไปแล้ว  นํ  (เทวึ)  ซึ่งพระเทวีนั้น  

อสฺสมปทํ สู่อาศรมชนบท    อกตฺวา ว  ไม่กระทําแล้วเทียว  สีลเภทํ  ซึ่งการทําลาย 

ซึ่งศีล  ปฏิชคฺคิ  บํารุงแล้ว  อนุกมฺปาย  ด้วยความอนุเคราะห์,  (ตาปโส) อ.ดาบส  

อาหริตฺวา  นํามาแล้ว  นิมฺมกฺขิกมธุํ ซึ่งนํ้าผึ้งอันมีตัวไปปราศแล้ว  อาหริตฺวา  นํา

มาแล้ว  สญฺชาตสาลึ  ซึ่งข้าวสาลีอันเกิดเอง  ปจิตฺวา  ต้มแล้ว  ยาคุํ  ซึ่งข้าวยาคู   

อทาสิ  ได้ให้แล้ว

 ครั้งนั้น พระดาบส นํานางไปสู่อาศรมบท ไม่กระทําศีลเภทเลย บํารุงแล้วด้วยความ

อนุเคราะห์,  นํานํ้าผึ้งที่ไม่มีตัวมา นําข้าวสาลีอันเกิดเองมา ได้ต้มเป็นข้าวยาคูให้แล้ว
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 อถ กาลสัตตมี  ตาปโส สุทธกัตตาใน ปฏิชคฺคิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะ

ของ เทวึๆ อวุตตกัมมะใน เนตฺวา  อสฺสมปทํ สัมปาปุณียกัมมะใน เนตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน อกตฺวา  สีลเภทํ อวุตตกัมมะใน อกตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อกตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปฏิชคฺคิ  อนุกมฺปาย กรณะใน ปฏิชคฺคิ,  ตาปโส สุทธกัตตาใน  

อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิมฺมกฺขิกมธุํ อวุตตกัมมะใน อาหริตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน อาหริตฺวา  สญฺชาตสาลึ อวุตตกัมมะใน อาหริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปจิตฺวา  ยาคุํ อวุตตกัมมะใน ปจิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทาสิ ฯ

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

๕๗. เอวํ  ตสฺมึ  ปฏิชคฺคนฺเต,  สา  อปรภาเค  จินฺเตสิ  “อหํ  เนว  อาคตมคฺคํ  น  คมนมคฺคํ   

ชานามิ,  อิมินาปิ  เม  สทฺธึ  วิสฺสาสมตฺตํปิ  นตฺถิ,  สเจ  ปนายํ  อมฺเห  ปหาย  กตฺถจิ  

คมิสฺสติ,  อุโภปิ  อิเธว  มรณํ  ปาปุณิสฺสาม,  ยงฺกิญฺจิ  กตฺวา  อิมสฺส  สีลํ  ภินฺทิตฺวา,  

ยถา  มํ  น  มุญฺจตุ,  ตถา  กาตุํ  วฏฺฏตี”ติ ฯ

 เอวํ  ตสฺมึ  (ตาปเส)  ปฏิชคฺคนฺเต,  สา  (เทวี)  อปรภาเค  จินฺเตสิ  “อหํ  เนว  อาคตมคฺคํ   

(ชานามิ),  น  คมนมคฺคํ  ชานามิ,  อิมินาปิ  (ตาปเสน)  เม  สทฺธึ  วิสฺสาสมตฺตํปิ  (การณํ)  นตฺถิ,  

สเจ  ปน  อยํ  (ตาปโส)  อมฺเห  ปหาย  กตฺถจิ  (าเน)  คมิสฺสติ,  อุโภปิ  (มยํ)  อิธ  เอว  (าเน)  

มรณํ  ปาปุณิสฺสาม,  (มยา)  ยงฺกิญฺจิ  (กมฺมํ)  กตฺวา  อิมสฺส  (ตาปสสฺส)  สีลํ  ภินฺทิตฺวา,  (ตาปโส)  

ยถา  มํ  น  มุญฺจตุ,  ตถา  กาตุํ  วฏฺฏตี”ติ ฯ

 ตสฺมึ  (ตาปเส) ครั้นเมื่อดาบสนั้น  ปฏิชคฺคนฺเต ปฏิบัติอยู่  เอวํ อย่างนี้,  สา  (เทวี) 

อ.พระเทวี  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  

น  เอว  ชานามิ ย่อมไม่รู้นั่นเทียว  อาคตมคฺคํ ซึ่งหนทางเป็นที่มา,  น  ชานามิ ย่อม

ไม่รู้  คมนมคฺคํ ซึ่งหนทางเป็นที่ไป,  (การณํ) อ.เหตุ  วิสฺสาสมตฺตํป ิแม้สักว่าความ

คุ้นเคย  สทฺธึ กับ  อิมินาปิ  (ตาปเสน) ด้วยดาบสแม้นี้  นตฺถิ ย่อมไม่มี  เม แก่เรา,  

ปน ก ็ สเจ ถ้าว่า  อยํ  (ตาปโส) อ.ดาบสนี้  ปหาย ละแล้ว  อมฺเห ซึ่งเรา ท.  คมิสฺสติ 

จักไป  กตฺถจิ  (าเน) ในที่ไหนๆ ไซร้,  (มยํ) อ.เรา ท.  อุโภปิ แม้ทั้งสอง  ปาปุณิสฺสาม  

จักถึง  มรณํ ซึ่งความตาย  อิธ  เอว  (าเน) ในที่นี้นั่นเทียว,  (มยา)  ยงฺกิญฺจิ  (กมฺมํ)  

กตฺวา  อิมสฺส  (ตาปสสฺส)  สีลํ  ภินฺทิตฺวา,  (ตาปโส)  ยถา  มํ  น  มุญฺจตุ,  ตถา   

กาตุํ อ.อัน- อันเรา กระทําแล้ว ซึ่งกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง ทําลายแล้ว ซึ่งศีล ของ
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ดาบสนี้ -กระทํา โดย-, อ.ดาบส จงไม่ปล่อย ซึ่งเรา โดยประการใด, -ประการนั้น   

วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เมื่อพระดาบสนั้น กําลังบํารุงอย่างนั้น, ในกาลอื่น พระนางจึงคิดว่า “เราไม่รู้จัก ทาง

มา ทางไปเลย,  แม้เหตุสักว่าความคุ้นเคยของเรา กับพระดาบสแม้นี้   ก็ไม่มี;  ก็ถ้าว่า

พระดาบสนี้ จักทอดทิ้งเราไปไหนเสีย,  เราแม้ทั้ง ๒ คน  ก็จักถึงความตาย ในที่นี้

นั่นเอง,  ควรเราทําอุบาย อย่างใดอย่างหนึ่ง ทําลายศีลของพระดาบส รูปนี้เสีย ทําโดย

อาการที่ดาบสรูปนี้จะไม่ปล่อยปละ เราไปได้

 ตสฺมึ วิเสสนะของ ตาปเสๆ ลักขณะใน ปฏิชคฺคนฺเตๆ ลักขณกิริยา  เอวํ กิริยาวิเสสนะ

ใน ปฏิชคฺคนฺเต,  สา วิเสสนะของ เทวีๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิ  อปรภาเค กาลสัตตมี

ใน จินฺเตสิ  “อหํ สุทธกัตตาใน ชานามิๆ สองบท อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ นๆ สองศัพท์ ปฏิเสธะใน ชานามิ  อาคตมคฺคํ อวุตตกัมมะใน  

ชานามิ  คมนมคฺคํ อวุตตกัมมะใน ชานามิ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ วิสฺสาสมตฺตํๆ 

วิเสสนะของ การณํๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ

เข้ากับ อิมินาๆ วิเสสนะของ ตาปเสนๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึ  เม สัมปทานใน  

นตฺถิ  สทฺธึ กิริยาสมวายะใน วิสฺสาส-,  ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  สเจ ปริกัปปัตถะ  

อยํ วิเสสนะของ ตาปโสๆ สุทธกัตตาใน คมิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺเห  

อวุตตกัมมะใน ปหายๆ ปุพพกาลกิริยาใน คมิสฺสติ  กตฺถจิ วิเสสนะของ าเนๆ  

วิสยาธาระใน คมิสฺสติ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อุโภๆ วิเสสนะของ มยํๆ สุทธ- 

กัตตาใน ปาปุณิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อิธๆ  

วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน ปาปุณิสฺสาม  มรณํ สัมปาปุณียกัมมะใน  

ปาปุณิสฺสาม,  กาตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิต- 

กัตตาใน กาตุํ  ยงฺกิญฺจิ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน ภินฺทิตฺวา  อิมสฺส วิเสสนะของ ตาปสสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สีลํๆ อวุตตกัมมะใน  

ภินฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กาตุํ,  ตาปโส สุทธกัตตาใน มุญฺจตุๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ยถา ปการัตถะ  มํ อวุตตกัมมะใน มุญฺจตุ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน มุญฺจตุ,  

ตถา ปการัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๘. อถ  นํ  ทุนฺนิวตฺถทุปฺปารุตทสฺสเนน  ปโลเภตฺวา  สีลวินาสํ  ปาเปสิ ฯ

 อถ  (เทวี)  นํ  (ตาปสํ)  ทุนฺนิวตฺถทุปฺปารุตทสฺสเนน  ปโลเภตฺวา  (ตาปสํ)  สีลวินาสํ  ปาเปสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (เทวี) อ.พระเทวี  นํ  (ตาปสํ) ยังดาบสนั้น  ปโลเภตฺวา ให้มักอยากแล้ว  

ทุนฺนิวตฺถทุปฺปารุตทสฺสเนน ด้วยการแสดงซึ่งผ้าอันตนนุ่งแล้วไม่ดีและผ้าอันตนห่ม

แล้วไม่ดี  (ตาปสํ) ยังดาบส  ปาเปสิ ให้ถึงแล้ว  สีลวินาสํ ซึ่งความพินาศแห่งศีล ฯ 

 ทีนั้น พระราชเทวี  จึงเย้ายวนพระดาบสด้วยการแสดงผ้านุ่งผ้าห่มหลุดลุ่ย  ให้ถึง

ความพินาศแห่งศีลแล้ว

 อถ กาลสัตตมี  เทวี เหตุกัตตาใน ปาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ 

ตาปสํๆ การิตกัมมะใน ปโลเภตฺวา  ทุนฺนิวตฺถทุปฺปารุตทสฺสเนน กรณะใน ปโลเภตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปาเปสิ  ตาปสํ การิตกัมมะใน ปาเปสิ  สีลวินาสํ สัมปาปุณียกัมมะ

ใน ปาเปสิ ฯ

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

๕๙. ตโต  ปฏฺฅาย  เทฺวปิ  สมคฺคสํวาสํ  วสึสุ ฯ

 ตโต  (กาลโต)  ปฏฺฅาย  เทฺวปิ  (ชนา)  สมคฺคสํวาสํ  วสึสุ ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  เทฺวปิ แม้ทั้งสอง  วสึสุ อยู่แล้ว  สมคฺคสํวาสํ อยู่ร่วมกันโดยพร้อม

เพรียงกัน  ปฏฺาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น ฯ  

 ตั้งแต่วันนั้นชนทั้งสองก็อยู่ร่วมกันโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว  

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เทฺวๆ วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน วสึสุๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ตโต วิเสสนะของ กาลโตๆ อปาทานใน ปฏฺฅายๆ กิริยาวิเสสนะใน  

วสึสุ  สมคฺคสํวาสํ กิริยาวิเสสนะใน วสึสุ ฯ

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

๖๐. อเถกทิวสํ  ตาปโส  นกฺขตฺตโยคํ  โอโลเกนฺโต  ปรนฺตปสฺส  นกฺขตฺตปีฬนํ  ทิสฺวา   

“ภทฺเท  โกสมฺพิยํ  ปรนฺตปราชา  มโต”ติ  อาห ฯ

 อถ  เอกทิวสํ  ตาปโส  นกฺขตฺตโยคํ  โอโลเกนฺโต  ปรนฺตปสฺส  นกฺขตฺตปีฬนํ  ทิสฺวา  “ภทฺเท   

โกสมฺพิยํ  ปรนฺตปราชา  มโต”ติ  อาห ฯ
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 อถ ครั้งนั้น  เอกทิวส ํในวันหนึ่ง  ตาปโส อ.ดาบส  โอโลเกนฺโต ตรวจดูอยู่  นกฺขตฺต-

โยคํ ซึ่งความประกอบแห่งนักษัตร  ทิสฺวา เห็นแล้ว  นกฺขตฺตปีฬนํ ซึ่งความบีบคั้น

แห่งนักษัตร  ปรนฺตปสฺส ของพระราชาพระนามว่าปรันตปะ  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  

“ภทฺเท แน่ะนางผู้เจริญ  ปรนฺตปราชา อ.พระราชาพระนามว่าปรันตปะ  โกสมฺพิย ํ

ในเมืองโกสัมพี  มโต สวรรคตแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ    

 ต่อมาในวันหนึ่ง พระดาบสตรวจดูความประกอบแห่งนักษัตร เห็นความหม่นหมอง 

แห่งดาวนักษัตรของพระเจ้าปรันตปะ จึงตรัสว่า “นางผู้เจริญ พระเจ้าปรันตปะ ในกรุง

โกสัมพี สวรรคตแล้ว”

 อถ กาลสัตตมี  เอกทิวสํๆ ทุติยากาลสัตตมีใน อาห  ตาปโส สุทธกัตตาใน อาหๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นกฺขตฺตโยคํ อวุตตกัมมะใน โอโลเกนฺโตๆ อัพภันตรกิิริยาของ 

ตาปโส  ปรนฺตปสฺส สามีสัมพันธะใน นกฺขตฺตปีฬนํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน อาห  “ภทฺเท อาลปนะ  ปรนฺตปราชา สุทธกัตตาใน มโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  

โกสมฺพิยํ วิสยาธาระใน ปรนฺตปราชา”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๑. “กสฺมา  อยฺย  เอวํ  วเทสิ,  กินฺเต  เตน  สทฺธึ  อาฆาโต  อตฺถี”ติ ฯ

 (เทวี)  “(ตฺวํ)  กสฺมา  อยฺย  เอวํ  วเทสิ,  กึ  เต  เตน  (รญฺญา)  สทฺธึ  อาฆาโต  อตฺถี”ติ  (อาห) ฯ

 (เทวี) อ.พระเทวี  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อยฺย ข้าแต่พระคุณเจ้า  (ตฺวํ) อ.ท่าน   

วเทสิ ย่อมกล่าว  เอวํ อย่างนี้  กสฺมา เพราะเหตุอะไร,  อาฆาโต อ.ความอาฆาต  

สทฺธึ กับ  เตน  (รญฺญา) ด้วยพระราชานั้น  อตฺถิ มีอยู่  เต แก่ท่าน  กึ หรือ”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  

 พระราชเทวีตรัสว่า “เหตุไร พระผู้เป็นเจ้า จึงกล่าวอย่างนี้? ท่านมีความอาฆาตกับ

พระเจ้าปรันตปะนั้น หรือ?”

 เทวี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยฺย อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน  

วเทสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กสฺมา เหตุใน วเทสิ  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน วเทสิ,  

อาฆาโต สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เต สัมปทาน

ใน อตฺถิ  เตน วิเสสนะของ รญฺญาๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน  
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อาฆาโต”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๒. “นตฺถิ  ภทฺเท,  นกฺขตฺตปีฬนมสฺส  ทิสฺวา  เอวํ  วทามี”ติ ฯ   

 (ตาปโส)  “นตฺถิ  ภทฺเท  (มยฺหํ  อาฆาโต),  (อหํ)  นกฺขตฺตปีฬนํ  อสฺส  (ปรนฺตปสฺส)  ทิสฺวา  เอวํ  

วทามี”ติ  (อาห) ฯ   

 (ตาปโส) อ.พระดาบส  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภทฺเท แน่ะนางผู้เจริญ  อาฆาโต  

อ.ความอาฆาต  (มยฺหํ) ของเรา  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  (อหํ) อ.เรา  ทิสฺวา เห็นแล้ว  

นกฺขตฺตปีฬนํ ซึ่งความเบียดเบียนแห่งนักษัตร  อสฺส  (ปรนฺตปสฺส) ของพระราชา

พระนามว่าปรันตปะนั้น  วทามิ ย่อมกล่าว  เอวํ อย่างนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ดาบสกล่าวว่า “ไม่มี นางผู้เจริญ เราเห็นความเศร้าหมองของดาวนักษัตร ของพระเจ้า

ปรันตปะ  จึงพูดอย่างนี้”

 ตาปโส สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภทฺเท อาลปนะ  อาฆาโต สุทธ-

กัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน อาฆาโต,  อหํ สุทธกัตตา

ใน วทามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นกฺขตฺตปีฬนํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  อสฺส วิเสสนะ 

ของ ปรนฺตปสฺสๆ สามีสัมพันธะใน นกฺขตฺตปีฬนํ  ทิสฺวา ปุพพกาลกิริยาใน วทามิ   

เอวํ กิริยาวิเสสนะใน วทามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๓. สา  ปโรทิ ฯ

 สา  (เทวี)  ปโรทิ ฯ

 สา  (เทวี) อ.พระเทวีนั้น  ปโรทิ ทรงกันแสงแล้ว ฯ

 พระราชเทวีทรงกันแสงแล้ว

 สา วิเสสนะของ เทวีๆ สุทธกัตตาใน ปโรทิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ

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

๖๔. อถ  นํ  “กสฺมา  โรทสี”ติ  ปุจฺฉิตฺวา,  ตาย  ตสฺส  อตฺตโน  สามิกภาเว  อกฺขาเต,  อาห        

“มา  ภทฺเท  โรทิ,  ชาตสฺส  นาม  นิยโต  มจฺจู”ติ ฯ
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 อถ  (ตาปโส)  นํ  (เทวึ)  “(ตฺวํ)  กสฺมา  โรทสี”ติ  ปุจฺฉิตฺวา,  ตาย  (เทวิยา)  ตสฺส  (ปรนฺตปสฺส)  

อตฺตโน  สามิกภาเว  อกฺขาเต,  อาห  “(ตฺวํ)  มา  ภทฺเท  โรทิ,  ชาตสฺส  (สตฺตสฺส)  นาม  นิยโต  

มจฺจู”ติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (ตาปโส) อ.พระดาบส  ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแล้ว  นํ  (เทวึ) ซึ่งพระเทวี

นั้น  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  โรทสิ ย่อมร้องไห้  กสฺมา เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้,  

ตสฺส  (ปรนฺตปสฺส)  อตฺตโน  สามิกภาเว ครั้นเมื่อความที่ แห่งพระราชาพระนามว่า 

ปรันตปะนั้น เป็นพระสวามี ของพระองค์  ตาย  (เทวิยา) อันพระเทวีนั้น  อกฺขาเต 

ตรัสบอกแล้ว,  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภทฺเท แน่ะนางผู้เจริญ  (ตฺวํ) อ.เธอ  มา  โรทิ 

อย่าร้องไห้แล้ว,  มจฺจุ อ.ความตาย  ชาตสฺส  (สตฺตสฺส)  นาม ชื่อ แห่งสัตว์ ผู้เกิดแล้ว   

นิยโต แน่นอน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ครั้งนั้น พระดาบสจึงตรัสถามพระราชเทวีนั้นว่า “เพราะเหตุไร? หล่อนจึงร้องไห้”  เมื่อ

พระราชเทวีตรัสบอกความที่พระเจ้าปรันตปะนั้น  เป็นพระสวามีของพระองค์แล้ว, จึง

ตรัสว่า “อย่าร้องไห้ไป นางผู้เจริญ ธรรมดาสัตว์ผู้เกิดแล้ว  ย่อมตายแน่แท้”

 อถ กาลสัตตมี  ตาปโส สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ 

เทวึๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิตฺวา  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน โรทสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

กสฺมา เหตุใน โรทสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห,   

สามิกภาเว ลักขณะใน อกฺขาเตๆ ลักขณกิริยา  ตาย วิเสสนะของ เทวิยาๆ อนภิหิต-

กัตตาใน อกฺขาเต  ตสฺส วิเสสนะของ ปรนฺตปสฺสๆ ภาวาทิสัมพันธะใน สามิกภาเว  

อตฺตโน สามีสัมพันธะใน สามิก-,  “ภทฺเท อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน โรทิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน โรทิ,  มจฺจุ สุทธกัตตาใน นิยโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  

ชาตสฺส วิเสสนะของ สตฺตสฺส  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ สตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะ

ใน มจฺจุ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๕. “ชานามิ  อยฺยา”ติ ฯ

 (เทวี)  “(อหํ)  ชานามิ  อยฺยา”ติ   (อาห) ฯ

 (เทวี) อ.พระเทวี  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อยฺย ข้าแต่พระคุณเจ้า  (อหํ) อ.หม่อม
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ฉัน  ชานามิ ย่อมทราบ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชเทวีตรัสว่า “หม่อมฉันทราบ พระคุณเจ้า”

 เทวี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยฺย อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน  

ชานามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๖. “อถ  กสฺมา  โรทสี”ติ ฯ

 (ตาปโส)  “อถ  (ภาเว  สนฺเต),  (ตฺวํ)  กสฺมา  โรทสี”ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (ตาปโส) อ.พระดาบส  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความ

เป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  (ตฺวํ) อ.เธอ  โรทสิ ย่อมร้องไห้  กสฺมา เพราะเหตุอะไร”   

อิติ ดังนี้ ฯ

 ดาบสตรัสถามว่า “เมื่อเป็นฉะนี้ ไฉนหล่อนจึงร้องไห้?”

 ตาปโส สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อถ วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณะ

ใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน โรทสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กสฺมา  

เหตุใน โรทสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๖๗. “ปุตฺโต  เม  กุลสนฺตกสฺส  รชฺชสฺส  อนุจฺฉวิโก,  สเจ  ตตฺรายํ  ภวิสฺสติ,  เสตจฺฉตฺตํ    

อุสฺสาปยิสฺสติ,  อิทานิ  มหาชานิโก  วต  ชาโต’ติ  โสเกน  โรทามิ  อยฺยา”ติ ฯ

 (เทวี)  “(อหํ)  ‘ปุตฺโต  เม  กุลสนฺตกสฺส  รชฺชสฺส  อนุจฺฉวิโก  (โหติ),  สเจ  ตตฺร  (โกสมฺพิยํ)  อยํ  

(ปุตฺโต)  ภวิสฺสติ,  (โส  เม  ปุตฺโต  ปุคฺคลํ)  เสตจฺฉตฺตํ  อุสฺสาปยิสฺสติ,  (มยฺหํ  ปุตฺโต)  อิทานิ   

มหาชานิโก  วต  ชาโต’ติ  โสเกน  โรทามิ  อยฺยา”ติ  (อาห) ฯ

 (เทวี) อ.พระเทวี  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อยฺย ข้าแต่พระคุณเจ้า  (อหํ) อ.หม่อม

ฉัน  โรทามิ ย่อมร้องไห้  โสเกน เพราะความเศร้าโศก  อิติ ว่า  ‘ปุตฺโต อ.บุตร  เม 

ของเรา  อนุจฺฉวิโก เป็นผู้ควร  รชฺชสฺส แก่ความเป็นแห่งพระราชา  กุลสนฺตกสฺส 

อันเป็นของมีอยู่ของตระกูล  (โหติ) ย่อมเป็น,  สเจ ถ้าว่า  อยํ  (ปุตฺโต) อ.บุตรนี้   

ภวิสฺสต ิมีแล้ว  ตตฺร  (โกสมฺพิยํ) ในเมืองโกสัมพีนั้นไซร้,  (โส  เม  ปุตฺโต) อ.บุตร 
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ของหม่อมฉัน นั้น  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  อุสฺสาปยิสฺสติ จักให้ยกขึ้น  เสตจฺฉตฺตํ ซึ่ง

เศวตฉัตร,  (ปุตฺโต) อ.บุตร  (มยฺหํ) ของหม่อมฉัน  มหาชานิโก  วต เป็นผู้เสื่อมใหญ่

หนอ  ชาโต เกิดแล้ว  อิทานิ ในกาลนี้’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 พระราชเทวีตรัสแล้วว่า “พระคุณเจ้า ข้าพเจ้าย่อมร้องไห้ด้วยความโศกว่า ‘บุตรของ

หม่อมฉัน เป็นผู้ควรแก่ราชสมบัติอันเป็นสมบัติของตระกูล, ถ้าว่า เขาอยู่ที่เมืองนั้น 

เขาจักให้ยกเศวตฉัตรขึ้น, บัดนี้เขาเกิดเป็นผู้เสื่อมใหญ่เสียแล้ว’

 เทวี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยฺย อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน  

โรทามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘ปุตฺโต สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เม สามีสัมพันธะใน ปุตฺโต  กุลสนฺตกสฺส วิเสสนะของ รชฺชสฺสๆ สัมปทานใน  

อนุจฺฉวิโกๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  สเจ ปริกัปปัตถะ  อยํ วิเสสนะของ ปุตฺโตๆ สุทธกัตตา 

ใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตตฺร วิเสสนะของ โกสมฺพิยํๆ วิสยาธาระใน  

ภวิสฺสติ,  โส วิเสสนะของ ปุตฺโตๆ เหตุกัตตาใน อุสฺสาปยิสฺสติๆ อาขยาตบทเหตุ-

กัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน ปุตฺโต  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน อุสฺสาปยิสฺสติ  เสตจฺฉตฺตํ 

อวุตตกัมมะใน อุสฺสาปยิสฺสติ,  ปุตฺโต สุทธกัตตาใน ชาโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  มยฺหํ  

สามีสัมพันธะใน ปุตฺโต  อิทานิ กาลสัตตมีใน ชาโต  มหาชานิโก วิกติกัตตาใน ชาโต  

วตศัพท์ สังเวคัตถะ’  อิติศัพท์ สรูปะใน โสเกนๆ กรณะใน โรทามิ”  อิติศัพท์ อาการะ

ใน อาห ฯ

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

๖๘. “โหตุ  ภทฺเท,  มา  จินฺตยิ,  สจสฺส  รชฺชํ  ปตฺเถสิ,  อหมสฺส  รชฺชลภนาการํ   

กริสฺสามี”ติ ฯ

 (ตาปโส)  “(เอตํ  การณํ)  โหตุ  ภทฺเท,  (ตฺวํ)  มา  จินฺตยิ,  สเจ  (ตฺวํ)  อสฺส  (ปุตฺตสฺส)  รชฺชํ   

ปตฺเถสิ,  อหํ  อสฺส  (ปุตฺตสฺส)  รชฺชลภนาการํ  กริสฺสามี”ติ  (อาห) ฯ

 (ตาปโส)  อ.ดาบส  (อาห)  กล่าวแล้ว  อิติ  ว่า  ภทฺเท  นางผู้เจริญ  (เอตํ  การณํ)  

อ.เหตุนั่น  โหตุ  จงยกไว้  (ตฺวํ)  อ.ท่าน  มา  จินฺตย ิ อย่าคิดแล้ว  สเจ  ถ้าว่า  (ตฺวํ)  

อ.ท่าน  ปตฺเถสิ  ปรารถนาแล้ว  รชฺช ํ ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  อสฺส  (ปุตฺตสฺส)  

แก่บุตรนั้น  อหํ  อ.เรา  กริสฺสามิ  จักกระทํา  รชฺชลภนาการํ  ซึ่งอาการคือการได้ 

ซึ่งราชสมบัติ  อสฺส  (ปุตฺตสฺส)  แก่บุตรนั้น  อิติ  ดังนี้  ฯ
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 ดาบสกล่าวแล้วว่า “ช่างเถอะ นางผู้เจริญ อย่าคิดไปเลย; ถ้าท่านปรารถนาราชสมบัติ 

ให้บุตร, ฉันจักทําอาการให้เขาได้ราชสมบัติ(สมดังความปรารถนา)”

 ตาปโส สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภทฺเท อาลปนะ  เอตํ วิเสสนะ

ของ การณํๆ สุทธกัตตาใน โหตุ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน จินฺตยิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

มาศัพท์ ปฏิเสธะใน จินฺตยิ,  สเจ ปริกัปปัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ปตฺเถสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ ปุตฺตสฺสๆ สัมปทานใน ปตฺเถสิ  รชฺชํ อวุตตกัมมะ

ใน ปตฺเถสิ,  อหํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ 

ปุตฺตสฺสๆ สัมปทานใน กริสฺสามิ  รชฺชลภนาการํ อวุตตกัมมะใน กริสฺสามิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ

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

๖๙. อถสฺส  หตฺถิกนฺตวีณญฺเจว  หตฺถิกนฺตมนฺเต  จ  อทาสิ ฯ  

 อถ  (ตาปโส)  อสฺส  (ปุตฺตสฺส)  หตฺถิกนฺตวีณํ  เจว  หตฺถิกนฺตมนฺเต  จ  อทาสิ ฯ  

 อถ ครั้งนั้น  (ตาปโส) อ.พระดาบส  อทาสิ ได้ให้แล้ว  หตฺถิกนฺตวีณํ  เจว ซึ่งพิณ

อันยังช้างให้ใคร่ด้วยนั่นเทียว  หตฺถิกนฺตมนฺเต  จ ซึ่งมนต์อันยังช้างให้ใคร่ ท. ด้วย  

อสฺส  (ปุตฺตสฺส) แก่พระโอรสนั้น ฯ   

 ครั้งนั้น พระดาบส ได้ให้พิณและมนต์อันยังช้างให้ใคร่ แก่บุตรของพระนางแล้ว

 อถ กาลสัตตมี  ตาปโส สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะ

ของ ปุตฺตสฺสๆ สัมปทานใน อทาสิ  หตฺถิกนฺตวีณํ ก็ดี  หตฺถิกนฺตมนฺเต ก็ดี อวุตตกัมมะ 

ใน อทาสิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ หตฺถิ- 

กนฺตวีณํ และ หตฺถิกนฺตมนฺเต ฯ

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

๗๐. ตทา  อเนกานิ  หตฺถิสตสหสฺสานิ  อาคนฺตฺวา  วฏฺฏรุกฺขมูเล  นิสีทนฺติ ฯ

 ตทา ในกาลนั้น  หตฺถิสตสหสฺสาน ิ อ.แสนแห่งช้าง ท.  อเนกานิ มิใช่หนึ่ง   

อาคนฺตฺวา มาแล้ว  นิสีทนฺติ ย่อมนั่ง  วฏฺฏรุกฺขมูเล ใกล้โคนแห่งต้นไทรย้อย ฯ

 ในกาลนั้น ช้างหลายแสน มานั่งอยู่ที่โคนต้นไทรย้อย
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 ตทา กาลสัตตมี  อเนกานิ วิเสสนะของ หตฺถิสตสหสฺสานิๆ สุทธกัตตาใน นิสีทนฺติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาคนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน นิสีทนฺติ  วฏฺฏรุกฺขมูเล สมีปาธาระ 

ใน นิสีทนฺติ ฯ

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

๗๑. อถ  นํ  อาห  “หตฺถีสุ  อนาคเตสุเยว,  รุกฺขํ  อภิรุหิตฺวา,  เตสุ  อาคเตสุ,  อิมํ  มนฺตํ  

วตฺวา  อิมํ  ตนฺตึ  ปหร,  สพฺเพ  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกตุํปิ  อสกฺโกนฺตา  ปลายิสฺสนฺติ,   

อโถตริตฺวา  อาคจฺเฉยฺยาสี”ติ ฯ    

 อถ  (ตาปโส)  นํ  (กุมารํ)  อาห  “หตฺถีสุ  อนาคเตสุ  เอว,  (ตฺวํ)  รุกฺขํ  อภิรุหิตฺวา,  เตสุ  (หตฺถีสุ)   

อาคเตสุ,  อิมํ  มนฺตํ  วตฺวา  อิมํ  ตนฺตึ  ปหร,  สพฺเพ  (หตฺถี)  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกตุํปิ   

อสกฺโกนฺตา  ปลายิสฺสนฺติ,  อถ  (ภาเว  สนฺเต),  (ตฺวํ)  โอตริตฺวา  อาคจฺเฉยฺยาสี”ติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (ตาปโส) อ.พระดาบส  อาห ตรัสแล้ว  นํ  (กุมารํ) กะกุมารนั้น  อิติ  

ว่า  “หตฺถีสุ ครั้นเมื่อช้าง ท.  อนาคเตสุ  เอว ไม่มาแล้วนั่นเทียว,  (ตฺวํ) อ.เจ้า   

อภิรุหิตฺวา ขึ้นแล้ว  รุกฺขํ สู่ต้นไม้,  เตสุ  (หตฺถีสุ) ครั้นเมื่อช้าง ท. เหล่านั้น   

อาคเตสุ มาแล้ว,  วตฺวา ร่ายแล้ว  อิมํ  มนฺต ํซึ่งมนต์นี้  ปหร จงดีด  อิมํ  ตนฺต ึซึ่ง

สายนี้,  (หตฺถี) อ.ช้าง ท.  สพฺเพ ทั้งปวง  นิวตฺติตฺวา กลับแล้ว  อสกฺโกนฺตา ไม่อาจ

อยู่  โอโลเกตุํปิ แม้เพื่ออันแลดู  ปลายิสฺสนฺติ จักหนีไป,  อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความ

เป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  (ตฺวํ) อ.เจ้า  โอตริตฺวา ข้ามลงแล้ว  อาคจฺเฉยฺยาสิ พึง

มา”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ลําดับนั้น พระดาบส จึงตรัสกับกุมารนั้นว่า “เมื่อช้างทั้งหลาย ยังไม่มาถึงนั่นแล, เจ้า

จงขึ้น ต้นไม้, เมื่อช้างทั้งหลายมาถึงแล้ว, จงร่ายมนต์บทนี้ ดีดสายพิณสายนี้; ช้าง

ทั้งหมด  ไม่อาจ แม้จะหันกลับแลดู จักหนีไป, เมื่อเป็นเช่นนั้น เจ้าพึงลงมา”

 อถ กาลสัตตมี  ตาปโส สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ  

กุมารํๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “หตฺถีสุ ลักขณะใน อนาคเตสุๆ ลักขณกิริยา  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ อนาคเตสุ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ปหรๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  รุกฺขํ 

สัมปาปุณียกัมมะใน อภิรุหิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา,  เตสุ วิเสสนะของ หตฺถีสุๆ 

ลักขณะใน อาคเตสุๆ ลักขณกิริยา,  อิมํ วิเสสนะของ มนฺตํๆ อวุตตกัมมะใน วตฺวาๆ 
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ปุพพกาลกิริยาใน ปหร  อิมํ วิเสสนะของ ตนฺตึๆ อวุตตกัมมะใน ปหร,  สพฺเพ วิเสสนะ

ของ หตฺถีๆ สุทธกัตตาใน ปลายิสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิวตฺติตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน อสกฺโกนฺตา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ โอโลเกตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน 

อสกฺโกนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ หตฺถี,  อถ วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ 

ลักขณกิริยา,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อาคจฺเฉยฺยาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โอตริตฺวา  

ปุพพกาลกิริยาใน อาคจฺเฉยฺยาสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๗๒. โส  ตถา  กตฺวา  อาคนฺตฺวา  ตํ  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ

 โส  (กุมาโร)  ตถา  กตฺวา  อาคนฺตฺวา  ตํ  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ

 โส  (กุมาโร) อ.กุมารนั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น  อาคนฺตฺวา  

มาแล้ว  อาโรเจสิ ทูลแล้ว  ตํ  ปวตฺต ึซึ่งความเป็นไปทั่วนั้น ฯ

 กุมารนั้น ทรงทําตามนั้นแล้ว กลับมาทูลบอกความเป็นไปแล้ว

 โส วิเสสนะของ กุมาโรๆ สุทธกัตตาใน อาโรเจสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตถา 

กิริยาวิเสสนะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาโรเจสิ   

ตํ วิเสสนะของ ปวตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน อาโรเจสิ ฯ

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

๗๓. อถ  นํ  ทุติยทิวเส  อาห  “อชฺช  อิมํ  มนฺตํ  วตฺวา  อิมํ  ตนฺตึ  ปหเรยฺยาสิ,  หตฺถี   

นิวตฺติตฺวา  ปจฺฉโต  โอโลเกนฺตา  ปลายิสฺสนฺตีติ ฯ

 อถ  (ตาปโส)  นํ  (กุมารํ)  ทุติยทิวเส  อาห  “อชฺช  (ตฺวํ)  อิมํ  มนฺตํ  วตฺวา  อิมํ  ตนฺตึ   

ปหเรยฺยาสิ,  หตฺถี  นิวตฺติตฺวา  ปจฺฉโต  โอโลเกนฺตา  ปลายิสฺสนฺตีติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (ตาปโส) อ.พระดาบส  อาห ตรัสแล้ว  นํ  (กุมารํ) กะพระกุมารนั้น   

ทุติยทิวเส ในวันที่สอง  อิติ ว่า  “อชฺช ในวันนี้  (ตฺวํ) อ.เจ้า  วตฺวา ร่ายแล้ว  

อิมํ  มนฺต ํ ซึ่งมนต์นี้  ปหเรยฺยาสิ พึงดีด  อิมํ  ตนฺต ึ ซึ่งสายนี้,  หตฺถี อ.ช้าง ท.   

นิวตฺติตฺวา กลับไปแล้ว  โอโลเกนฺตา แลดูอยู่  ปจฺฉโต ในที่ข้างหลัง  ปลายิสฺสนฺติ 

จักหนีไป”  อิติ ดังนี้ ฯ 
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 ครั้นถึงวันที่  ๒  พระดาบส  จึงตรัสกับพระกุมารนั้นว่า  “ในวันนี้  เจ้าจงร่ายมนต์บทนี้  

ดีดสายพิณ สายนี้; ช้างจักกลับเหลียวดูเบื้องหลังพลางหนีไป.

 อถ กาลสัตตมี  ตาปโส สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ  

กุมารํๆ อกถิตกัมมะใน อาห  ทุติยทิวเส กาลสัตตมีใน อาห  “อชฺช กาลสัตตมี  ตฺวํ  

สุทธกัตตาใน ปหเรยฺยาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะของ มนฺตํๆ อวุตต- 

กัมมะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปหเรยฺยาสิ  อิมํ วิเสสนะของ ตนฺตึๆ อวุตตกัมมะ

ใน ปหเรยฺยาสิ,  หตฺถี สุทธกัตตาใน ปลายิสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิวตฺติตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน โอโลเกนฺตา  ปจฺฉโต วิสยาธาระใน โอโลเกนฺตาๆ อัพภันตรกิริยา

ของ หตฺถี”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๗๔. ตทาปิ  ตถา  กตฺวา  อาคนฺตฺวา  ตํ  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ

 ตทาปิ  (กุมาโร)  ตถา  กตฺวา  อาคนฺตฺวา  ตํ  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ

 ตทาปิ แม้ในกาลนั้น  (กุมาโร) อ.พระกุมาร  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  ตถา เหมือน

อย่างนั้น  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  อาโรเจสิ ทูลแล้ว  ตํ  ปวตฺต ึซึ่งความเป็นไปทั่วนั้น ฯ

 แม้ในกาลนั้น พระกุมารก็ทรงทําตามนั้นแล้ว กลับมาทูลบอกความเป็นไปนั้น

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ตทาๆ กาลสัตตมี  กุมาโร สุทธกัตตาใน อาโรเจสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตถา กิริยาวิเสสนะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคนฺตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน อาโรเจสิ  ตํ วิเสสนะของ ปวตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน อาโรเจสิ ฯ

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

๗๕. อถสฺส  มาตรํ  อามนฺเตตฺวา  “ภทฺเท  ปุตฺตสฺส  เต  สาสนํ  เทหิ,  เอโต’ว  คนฺตฺวา  ราชา  

ภวิสฺสตี”ติ  อาห ฯ

 อถ  (ตาปโส)  อสฺส  (กุมารสฺส)  มาตรํ  อามนฺเตตฺวา  “(ตฺวํ)  ภทฺเท  ปุตฺตสฺส  เต  สาสนํ  เทหิ,  

(ปุตฺโต  เต)  เอโต’ว  (านโต)  คนฺตฺวา  ราชา  ภวิสฺสตี”ติ  อาห ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (ตาปโส) อ.พระดาบส  อามนฺเตตฺวา ตรัสเรียกแล้ว  มาตรํ ซึ่งพระมารดา  

อสฺส  (กุมารสฺส) ของกุมารนั้น  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภทฺเท แน่ะนางผู้เจริญ  (ตฺวํ) 
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อ.เธอ  เทหิ จงให้  สาสนํ ซึ่งข่าวสาส์น  ปุตฺตสฺส แก่บุตร  เต ของเธอ,  (ปุตฺโต) 

อ.บุตร  เต ของเธอ  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เอโต’ว  (านโต) จากที่นี้เทียว  ราชา เป็นพระ

ราชา  ภวิสฺสต ิจักเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ครั้งนั้น พระดาบสตรัสเรียกพระมารดาของกุมารนั้นมาแล้ว ตรัสว่า “นางผู้เจริญ เธอ

จงให้ข่าวสาส์นแก่บุตรของเธอ, เขาไปจากที่นี่เทียว จักเป็นพระเจ้าแผ่นดิน”

 อถ กาลสัตตมี  ตาปโส สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ 

กุมารสฺสๆ สามีสัมพันธะใน มาตรํๆ อวุตตกัมมะใน อามนฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน อาห  “ภทฺเท อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน เทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุตฺตสฺส 

สัมปทานใน เทหิ  เต สามีสัมพันธะใน ปุตฺตสฺส  สาสนํ อวุตตกัมมะใน เทหิ,  ปุตฺโต 

สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต สามีสัมพันธะใน ปุตฺโต  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ เอโตๆ วิเสสนะของ านโตๆ อปาทานใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน ภวิสฺสติ  ราชา วิกติกัตตาใน ภวิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๗๖. สา  ปุตฺตํ  อามนฺเตตฺวา  “ตาต  ตฺวํ  โกสมฺพิยํ  ปรนฺตปรญฺโญ  ปุตฺโต,  มํ  สคพฺภํ   หตฺถิ- 

ลิงฺคสกุโณ  อาเนสี’ติ  วตฺวา  เสนาปติอาทีนํ  นามานิ  อาจิกฺขิตฺวา  “อสทฺทหนฺตานํ    

อิมํ  ปิตุ  ปารุปนกมฺพลญฺเจว  ปิลนฺธนมุทฺทิกญฺจ  ทสฺเสยฺยาสี”ติ  วตฺวา  อุยฺโยเชสิ ฯ

 สา  (เทวี)  ปุตฺตํ  อามนฺเตตฺวา  “ตาต  ตฺวํ  โกสมฺพิยํ  ปรนฺตปรญฺโญ  ปุตฺโต  (อสิ),  มํ  สคพฺภํ   

หตฺถิลิงฺคสกุโณ  อาเนสี’ติ  วตฺวา  เสนาปติอาทีนํ  (อิสฺสรชนานํ)  นามานิ  อาจิกฺขิตฺวา  “(ตฺวํ)  

อสทฺทหนฺตานํ  (ชนานํ)  อิมํ  ปิตุ  ปารุปนกมฺพลํ  เจว  ปิลนฺธนมุทฺทิกญฺจ  ทสฺเสยฺยาสี”ติ  วตฺวา  

อุยฺโยเชสิ ฯ

 สา  (เทวี) อ.พระเทวีนั้น  อามนฺเตตฺวา ตรัสเรียกแล้ว  ปุตฺต ํซึ่งพระโอรส  วตฺวา 

ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต แน่ะพ่อ  ตฺว ํอ.เจ้า  ปุตฺโต  เป็นโอรส  ปรนฺตปรญฺโญ ของ

พระราชาพระนามว่าปรันตปะ  โกสมฺพิย ํ ในเมืองโกสัมพี  (อสิ) ย่อมเป็น,  หตฺถิ- 

ลิงฺคสกุโณ อ.นกตัวมีเพศเพียงดังเพศแห่งช้าง  อาเนสิ นํามาแล้ว  ม ํซึ่งเรา  สคพฺภํ 

ผู้เป็นไปกับด้วยครรภ์”  อิติ ดังนี้  อาจิกฺขิตฺวา ตรัสบอกแล้ว  นามานิ ซึ่งชื่อ ท.   

(อิสฺสรชนานํ) ของอิสรชน ท.  เสนาปติอาทีนํ มีเสนาบดีเป็นต้น  วตฺวา ตรัสแล้วแล้ว  
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อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เจ้า  ทสฺเสยฺยาสิ พึงแสดง  ปารุปนกมฺพลํ  เจว ซึ่งผ้ากัมพลอันเป็น

เครื่องห่มด้วยนั่นเทียว  ปิลนฺธนมุทฺทิกํ  จ ซึ่งพระธํามรงค์อันเป็นเครื่องประดับด้วย  

ปิต ุของพระบิดา  อิมํ นี้  (ชนานํ) แก่ชน ท.  อสทฺทหนฺตานํ ผู้ไม่เชื่ออยู่”  อิติ ดังนี้  

อุยฺโยเชสิ ทรงส่งไปแล้ว ฯ     

 พระเทวี ตรัสเรียกพระโอรสมาแล้วตรัสว่า “พ่อ เจ้าเป็นลูกของพระเจ้าปรันตปะ ใน

กรุงโกสัมพี, นกหัสดีลิงค์ นําเรามาทั้งที่มีครรภ์” ดังนี้แล้ว ตรัสบอกชื่อของเสนาบดี

เป็นต้น แล้วตรัสว่า “เมื่อเขาพากันไม่เชื่อ เจ้าพึงเอาผ้ากัมพลอันเป็นพระภูษาห่ม และ

พระธํามรงค์ อันเป็นเครื่องประดับของพระบิดานี้ มาแสดง” ดังนี้ จึงส่งไปแล้ว

 สา วิเสสนะของ เทวีๆ สุทธกัตตาใน อุยฺโยเชสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุตฺตํ อวุตต-

กัมมะใน อามนฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “ตาต อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน 

อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โกสมฺพิยํ วิสยาธาระใน ปรนฺตปรญฺโญๆ สามีสัมพันธะ

ใน ปุตฺโตๆ วิกติกัตตาใน อสิ,  หตฺถิลิงฺคสกุโณ สุทธกัตตาใน อาเนสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  มํ อวุตตกัมมะใน อาเนสิ  สคพฺภํ วิเสสนะของ มํ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาจิกฺขิตฺวา  เสนาปติอาทีนํ วิเสสนะของ อิสฺสรชนานํๆ  

สามีสัมพันธะใน นามานิๆ อวุตตกัมมะใน อาจิกฺขิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา   

“ตฺวํ สุทธกัตตาใน ทสฺเสยฺยาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสทฺทหนฺตานํ วิเสสนะของ 

ชนานํๆ สัมปทานใน ทสฺเสยฺยาสิ  อิมํ วิเสสนะของ ปารุปนกมฺพลํ และปิลนฺธนมุทฺทิกํ  

ปิตุ สามีสัมพันธะใน ปารุปนกมฺพลํ และ ปิลนฺธนมุทฺทิกํ  ปารุปนกมฺพลํ ก็ดี  ปิลนฺธน- 

มุทฺทิกํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน ทสฺเสยฺยาสิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ สองศัพท์  

ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ปารุปนกมฺพลํ และ ปิลนฺธนมุทฺทิกํ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุยฺโยเชสิ ฯ

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

๗๗. กุมาโร  ตาปสํ  “อิทานิ  กึ  กโรมี”ติ  อาห ฯ

 กุมาโร  ตาปสํ  “(อหํ)  อิทานิ  กึ  กโรมี”ติ  อาห ฯ

 กุมาโร อ.พระกุมาร  อาห ทูลแล้ว  ตาปสํ กะดาบส  อิติ ว่า  “อิทานิ ในกาลนี้  (อหํ) 

อ.หม่อมฉัน  กโรมิ จะกระทํา  กึ อย่างไร”  อิติ ดังนี้ ฯ



53วรรค] ๑. เรื่องพระนางสามาวดี

 พระกุมารจึงทูลถามพระดาบสว่า “บัดนี้ หม่อมฉันจะทํา อย่างไร?”

 กุมาโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตาปสํ อกถิตกัมมะใน อาห   

“อิทานิ กาลสัตตมี  อหํ สุทธกัตตาใน กโรมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๗๘. “รุกฺขสฺส  เหฏฺฅิมสาขาย  นิสีทิตฺวา  อิมํ  มนฺตํ  วตฺวา  อิมํ  ตนฺตึ  ปหร,  เชฏฺฅหตฺถี            

เต  ปิฏฺฅึ  อุปนาเมตฺวา  อุปสงฺกมิสฺสติ,  ตฺวํ  ตสฺส  ปิฏฺฅิยํ  นิสินฺโน ว  คนฺตฺวา  รชฺชํ  

คณฺหาหี”ติ ฯ

 (ตาปโส)  “(ตฺวํ)  รุกฺขสฺส  เหฏฺฅิมสาขาย  นิสีทิตฺวา  อิมํ  มนฺตํ  วตฺวา  อิมํ  ตนฺตึ  ปหร,  เชฏฺฅหตฺถี  

เต  ปิฏฺฅึ  อุปนาเมตฺวา  อุปสงฺกมิสฺสติ,  ตฺวํ  ตสฺส  (เชฏฺฅหตฺถิสฺส)  ปิฏฺฅิยํ  นิสินฺโน ว  คนฺตฺวา  

รชฺชํ  คณฺหาหี”ติ  (อาห) ฯ

 (ตาปโส) อ.ดาบส  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เจ้า  นิสีทิตฺวา นั่งแล้ว  เหฏฺมิ-

สาขาย บนกิ่งอันมีในภายใต้  รุกฺขสฺส แห่งต้นไม้  วตฺวา ร่ายแล้ว  อิมํ  มนฺต ํซึ่ง

มนต์นี้  ปหร จงดีด  อิมํ  ตนฺตึ ซึ่งสายนี้,  เชฏฺหตฺถี อ.ช้างตัวเจริญที่สุด  ปิฏฺ ึยัง

หลัง  อุปนาเมตฺวา ให้น้อมเข้ามาแล้ว  เต เพื่อเจ้า  อุปสงฺกมิสฺสต ิจักเข้ามาหา,  ตฺว ํ

อ.เจ้า  นิสินฺโน ว นั่งแล้วเทียว  ปิฏฺยิ ํบนหลัง  ตสฺส  (เชฏฺหตฺถิสฺส) ของช้างตัว

เจริญที่สุดนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  คณฺหาหิ จงถือเอา  รชฺช ํซึ่งความเป็นแห่งพระราชา”  

อิติ ดังนี้ ฯ   

 ดาบสกล่าวว่า “เจ้าจงนั่งที่กิ่งข้างล่างแห่งต้นไม้ ร่ายมนต์บทนี้ดีดสายพิณสายนี้; ช้าง

จ่าโขลงน้อมหลังเข้ามาหาเจ้า  เจ้านั่งบนหลังของมันเทียว  จงไปยึดเอาราชสมบัติ”

 ตาปโส สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน ปหรๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  รุกฺขุสฺส สามีสัมพันธะใน เหฏฺฅิมสาขายๆ อุปสิเลสิกาธาระใน 

นิสีทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  อิมํ วิเสสนะของ มนฺตํๆ อวุตตกัมมะใน วตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ปหร  อิมํ วิเสสนะของ ตนฺตึๆ อวุตตกัมมะใน ปหร,  เชฏฺฅหตฺถี 

สุทธกัตตาใน อุปสงฺกมิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต สัมปทานใน อุปนาเมตฺวา  

ปิฏฺฅึ การิตกัมมะใน อุปนาเมตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน อุปสงฺกมิสฺสติ,  ตฺวํ สุทธกัตตา
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ใน คณฺหาหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ เชฏฺฅหตฺถิสฺสๆ สามีสัมพันธะ

ใน ปิฏฺฅิยํๆ อุปสิเลสิกาธาระใน นิสินฺโน  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นิสินฺโนๆ วิเสสนะ

ของ ตฺวํ  คนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน คณฺหาหิ  รชฺชํ อวุตตกัมมะใน คณฺหาหิ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาห ฯ   

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

๗๙. โส  มาตาปิตโร  วนฺทิตฺวา  ตถา  กตฺวา  อาคตสฺส  หตฺถิโน  ปิฏฺฅิยํ  นิสีทิตฺวา  ตํ  

กณฺเณ  มนฺตยิ  “อหํ  โกสมฺพิยํ  ปรนฺตปรญฺโญ  ปุตฺโต,  เปตฺติกํ  เม  รชฺชํ  คณฺหิตฺวา  

เทหิ  สามี”ติ ฯ

 โส  (กุมาโร)  มาตาปิตโร  วนฺทิตฺวา  ตถา  กตฺวา  อาคตสฺส  หตฺถิโน  ปิฏฺฅิยํ  นิสีทิตฺวา  ตํ  

(หตฺถึ)  กณฺเณ  มนฺตยิ  “อหํ  โกสมฺพิยํ  ปรนฺตปรญฺโญ  ปุตฺโต  (อมฺหิ),  (ตฺวํ)  เปตฺติกํ  เม  รชฺชํ   

คณฺหิตฺวา  เทหิ  สามี”ติ ฯ

 โส  (กุมาโร) อ.พระกุมารนั้น  วนฺทิตฺวา ทรงไหว้แล้ว  มาตาปิตโร ซึ่งพระมารดาและ

พระบิดา ท.  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น  นิสีทิตฺวา ประทับนั่งแล้ว  

ปิฏฺยิ ํบนหลัง  หตฺถิโน ของช้าง  อาคตสฺส ตัวมาแล้ว  มนฺตย ิทรงกระซิบแล้ว  ต ํ 

(หตฺถึ) กะช้างนั้น  กณฺเณ ที่หู  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  ปุตฺโต เป็นบุตร  ปรนฺตปรญฺโญ 

ของพระราชาพระนามว่าปรันตปะ  โกสมฺพิย ํ ในเมืองโกสัมพี  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,   

สามิ ข้าแต่นาย  (ตฺวํ) อ.ท่าน  คณฺหิตฺวา ยึดเอาแล้ว  รชฺชํ ซึ่งความเป็นแห่งพระ

ราชา  เปตฺติกํ อันเป็นของมีอยู่แห่งบิดา  เทหิ จงให้  เม แก่เรา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระกุมารนั้น  ถวายบังคมพระราชบิดาพระราชมารดาแล้วทรงทําตามนั้นแล้ว  นั่งบน

หลัง ของช้างตัวที่มาแล้ว  กระซิบบอกช้างว่า  “ข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าปรันตปะ

ในกรุงโกสัมพี,  ขอท่านจงยึดเอาราชสมบัติอันเป็นของบิดาให้แก่ข้าพเจ้าเถิด นาย”

 โส วิเสสนะของ กุมาโรๆ สุทธกัตตาใน มนฺตยิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาตาปิตโร 

อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสีทิตฺวา  ตถา กิริยาวิเสสนะใน กตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน นิสีทิตฺวา   อาคตสฺส วิเสสนะของ หตฺถิโนๆ สามีสัมพันธะใน ปิฏฺฅิยํๆ  

อุปสิเลสิกาธาระใน นิสีทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน มนฺตยิ  ตํ วิเสสนะของ หตฺถึๆ  

อกถิตกัมมะใน มนฺตยิ  กณฺเณ วิสยาธาระใน มนฺตยิ  “อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  โกสมฺพิยํ วิสยาธาระใน ปรนฺตปรญฺโญๆ สามีสัมพันธะใน ปุตฺโตๆ  
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วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  สามิ อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน เทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เปตฺติกํ วิเสสนะของ รชฺชํ  เม สัมปทานใน เทหิ  รชฺชํ อวุตตกัมมะใน คณฺหิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิิริยาใน เทหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน มนฺตยิ ฯ  

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

๘๐. โส  ตํ  สุตฺวา  “อเนกานิ  หตฺถิสหสฺสานิ  สนฺนิปตนฺตู”ติ  หตฺถิรวํ  รวิ ฯ

 โส  (เชฏฺฅหตฺถี)  ตํ  (วจนํ)  สุตฺวา  “อเนกานิ  หตฺถิสหสฺสานิ  สนฺนิปตนฺตู”ติ  หตฺถิรวํ  รวิ ฯ

 โส  (เชฏฺหตฺถี) อ.ช้างตัวเจริญที่สุดนั้้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  รวิ ร้อง

แล้ว  หตฺถิรวํ ร้องแห่งช้าง  อิติ ว่า  “หตฺถิสหสฺสานิ อ.พันแห่งช้าง ท.  อเนกานิ มิใช่

หนึ่ง  สนฺนิปตนฺต ุจงประชุมกัน”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ช้างจ่าโขลงนั้น ฟังคํานั้นแล้ว จึงร้องเป็นเสียงช้างว่า “ช้างจงมาประชุมกันหลายๆ 

พัน”

 โส วิเสสนะของ เชฏฺฅหตฺถีๆ สุทธกัตตาใน รวิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะ 

ของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน รวิ  “อเนกานิ วิเสสนะของ  

หตฺถิสหสฺสานิๆ สุทธกัตตาใน สนฺนิปตนฺตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ สรูปะ 

ใน หตฺถิรวํๆ กิริยาวิเสสนะใน รวิ ฯ 

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

๘๑. อเนกานิ  หตฺถิสหสฺสานิ  สนฺนิปตึสุ ฯ

 หตฺถิสหสฺสานิ อ.พันแห่งช้าง ท.  อเนกานิ มิใช่หนึ่ง  สนฺนิปตึส ุประชุมกันแล้ว ฯ

 ช้างหลายพันมาประชุมกันแล้ว.

 อเนกานิ วิเสสนะของ หตฺถิสหสฺสานิๆ สุทธกัตตาใน สนฺนิปตึสุๆ อาขยาตบทกัตตุ-

วาจก ฯ

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

๘๒. ปุน  “ชิณฺณหตฺถี  ปฏิกฺกมนฺตู”ติ  รวํ  รวิ ฯ

 (โส  เชฏฺฅหตฺถี)  ปุน  “ชิณฺณหตฺถี  ปฏิกฺกมนฺตู”ติ  รวํ  รวิ ฯ
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 (โส  เชฏฺหตฺถี) อ.ช้างตัวเจริญที่สุดนั้น  รวิ ร้องแล้ว  รวํ ร้อง  ปุน อีก  อิติ ว่า  

“ชิณฺณหตฺถี อ.ช้างตัวแก่แล้ว ท.  ปฏิกฺกมนฺตุ จงก้าวกลับ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ร้องอีกว่า “ช้างแก่ๆ จงถอยไป”

 โส วิเสสนะของ เชฏฺฅหตฺถีๆ สุทธกัตตาใน รวิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุนศัพท์  

กิริยาวิเสสนะใน รวิ  “ชิณฺณหตฺถี สุทธกัตตาใน ปฏิกฺกมนฺตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  

อิติศัพท์ สรูปะใน รวํๆ กิริยาวิเสสนะใน รวิ ฯ

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

๘๓. ชิณฺณหตฺถี  ปฏิกฺกมึสุ ฯ

 ชิณฺณหตฺถี อ.ช้างตัวแก่แล้ว ท.  ปฏิกฺกมึสุ ก้าวกลับแล้ว ฯ

 ช้างแก่พากันถอยไปแล้ว

 ชิณฺณหตฺถี สุทธกัตตาใน ปฏิกฺกมึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ

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

๘๔. ปุน  “อติตรุณา  หตฺถี  นิวตฺตนฺตู”ติ  รวํ  รวิ ฯ

 (โส  เชฏฺฅหตฺถี)  ปุน  “อติตรุณา  หตฺถี  นิวตฺตนฺตู”ติ  รวํ  รวิ ฯ

 (โส  เชฏฺหตฺถี) อ.ช้างตัวเจริญที่สุดนั้น  รวิ ร้องแล้ว  รวํ ร้อง  ปุน อีก  อิติ ว่า  

“หตฺถี อ.ช้าง ท.  อติตรุณา ตัวอ่อนเยาว์ยิ่ง  นิวตฺตนฺต ุจงกลับไป”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ร้องอีกว่า ”ช้างตัวอ่อนเยาว์นัก จงกลับไป”

 โส วิเสสนะของ เชฏฺฅหตฺถีๆ สุทธกัตตาใน รวิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุนศัพท์ กิริยา-

วิเสสนะใน รวิ  “อติตรุณา วิเสสนะของ หตฺถีๆ สุทธกัตตาใน นิวตฺตนฺตุๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก”  อิติศัพท์ สรูปะใน รวํๆ กิริยาวิเสสนะใน รวิ ฯ

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

๘๕. เตปิ  นิวตฺตึสุ ฯ

 เตปิ  (หตฺถี)  นิวตฺตึสุ ฯ

 เตปิ  (หตฺถี) อ.ช้าง ท. แม้เหล่านั้น  นิวตฺตึส ุกลับแล้ว ฯ
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 แม้ช้างเหล่านั้น ก็พากันกลับแล้ว

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เตๆ วิเสสนะของ หตฺถีๆ สุทธกัตตาใน นิวตฺตึสุๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก ฯ

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

๘๖. โส  อเนเกหิ  โยธหตฺถิสหสฺเสเหว  ปริวุโต  ปจฺจนฺตคามํ  ปตฺวา  “อหํ  รญฺโญ  ปุตฺโต,   

สมฺปตฺตึ  ปตฺถยมานา  มยา  สทฺธึ  อาคจฺฉนฺตู”ติ  (วตฺวา) ตโต  ปฏฺฅาย  มนุสฺสสงฺคหํ   

กโรนฺโต  คนฺตฺวา  นครํ  ปริวาเรตฺวา  “ยุทฺธํ  วา  เม  เทนฺตุ   รชฺชํ  วา”ติ  สาสนํ   

เปเสสิ ฯ

 โส  (กุมาโร)  อเนเกหิ  โยธหตฺถิสหสฺเสหิ  เอว  ปริวุโต  ปจฺจนฺตคามํ  ปตฺวา  “อหํ  รญฺโญ  ปุตฺโต  

(อมฺหิ),  (ชนา)  สมฺปตฺตึ  ปตฺถยมานา  มยา  สทฺธึ  อาคจฺฉนฺตู”ติ  (วตฺวา)  ตโต  (ปจฺจนฺตคามโต)  

ปฏฺฅาย  มนุสฺสสงฺคหํ  กโรนฺโต  คนฺตฺวา  นครํ  ปริวาเรตฺวา  “(ชนา)  ยุทฺธํ  วา  เม  เทนฺตุ   รชฺชํ  

วา”ติ  สาสนํ  เปเสสิ ฯ

 โส  (กุมาโร) อ.พระกุมารนั้น  อเนเกหิ  โยธหตฺถิสหสฺเสหิ  เอว  ปริวุโต ผู้อันพัน

แห่งช้างนักรบ ท. มิใช่หนึ่งนั่นเทียว แวดล้อมแล้ว  ปตฺวา เสด็จถึงแล้ว  ปจฺจนฺต-

คามํ ซึ่งหมู่บ้านอันตั้งอยู่แล้วในปลายแดน  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา   

ปุตฺโต เป็นบุตร  รญฺโญ ของพระราชา  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  (ชนา) อ.ชน ท.   

ปตฺถยมานา ปรารถนาอยู่  สมฺปตฺต ึซึ่งสมบัติ  อาคจฺฉนฺตุ จงมา  สทฺธึ กับ  มยา 

ด้วยเรา”  อิติ ดังนี้  กโรนฺโต ทรงกระทําอยู่  มนุสฺสสงฺคห ํซึ่งการรวบรวมซึ่งมนุษย์  

ปฏฺาย จําเดิม  ตโต  (ปจฺจนฺตคามโต) จากหมู่บ้านอันตั้งอยู่แล้วในปลายแดนนั้น  

คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  ปริวาเรตฺวา แวดล้อมแล้ว  นครํ ซึ่งพระนคร  เปเสสิ ทรงส่ง

ไปแล้ว  สาสนํ ซึ่งข่าวสาส์น  อิติ ว่า  “(ชนา) อ.ชน ท.  เทนฺตุ จงให้  ยุทฺธํ ซึ่งการ

รบ  วา หรือ  วา หรือว่า  รชฺช ํซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  เม แก่เรา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระกุมารนั้น  ถูกช้างนักรบตั้งหลายพันพากันแวดล้อมแล้ว  ถึงบ้านปลายแดนแล้ว  

ประกาศว่า  “เราเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดิน,  ผู้ที่ปรารถนาสมบัติ  จงมากับเรา”  ตั้งแต่นั้น

ไป  ก็ทรงทําการรวบรวมผู้คน ไปล้อมพระนครไว้แล้ว ส่งคําขาด(สาส์น)ไปว่า “จะให้

เรารบ หรือจะให้ราชสมบัติ?”
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 โส วิเสสนะของ กุมาโรๆ สุทธกัตตาใน เปเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อเนเกหิ  

วิเสสนะของ โยธหตฺถิสหสฺเสหิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ โยธหตฺถิสหสฺเสหิๆ  

อนภิหิตกัตตาใน ปริวุโตๆ วิเสสนะของ กุมาโร  ปจฺจนฺตคามํ สัมปาปุณียกัมมะใน 

ปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

รญฺโญ สามีสัมพันธะใน ปุตฺโตๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  ชนา สุทธกัตตาใน อาคจฺฉนฺตุๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  สมฺปตฺตึ อวุตตกัมมะใน ปตฺถยมานาๆ อัพภันตรกิริยาของ 

ชนา  มยา สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน อาคจฺฉนฺตุ”  อิติศัพท์ อาการะ

ใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กโรนฺโต  ตโต วิเสสนะของ ปจฺจนฺตคามโตๆ อปาทานใน 

ปฏฺฅายๆ  กิริยาวิเสสนะใน กโรนฺโต  มนุสฺสสงฺคหํ อวุตตกัมมะใน กโรนฺโตๆ อัพภันตร- 

กิริยาของ กุมาโร  คนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ปริวาเรตฺวา  นครํ อวุตตกัมมะใน  

ปริวาเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เปเสสิ  “ชนา สุทธกัตตาใน เทนฺตุๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ยุทฺธํ ก็ดี  รชฺชํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน เทนฺตุ  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้า

กับ ยุทฺธํ และ รชฺชํ  เม สัมปทานใน เทนฺตุ”  อิติศัพท์ สรูปะใน สาสนํๆ อวุตตกัมมะใน 

เปเสสิ ฯ

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

๘๗. นาครา  อาหํสุ  “มยํ  เทฺวปิ  น  ทสฺสาม,  อมฺหากํ  หิ  เทวี  ครุคพฺภา  หตฺถิลิงฺคสกุเณน   

นีตา,  ตสฺสา  อตฺถิภาวํ  วา  นตฺถิภาวํ  วา  น  ชานาม,  ยาว  ตสฺสา  ปวตฺตึ  น  สุโณม,   

ตาว  เนว  ยุทฺธํ  ทสฺสาม  น  รชฺชนฺ”ติ ฯ                              

 นาครา  อาหํสุ  “มยํ  เทฺวปิ  (การณานิ)  น  ทสฺสาม,  อมฺหากํ  หิ  เทวี  ครุคพฺภา  (หุตฺวา)   

หตฺถิลิงฺคสกุเณน   นีตา,  (มยํ)  ตสฺสา  (เทวิยา)  อตฺถิภาวํ  วา  (ตสฺสา  เทวิยา)  นตฺถิภาวํ  วา  

น  ชานาม,  (มยํ)  ยาว  ตสฺสา  (เทวิยา)  ปวตฺตึ  น  สุโณม,  (มยํ)  ตาว  เนว  ยุทฺธํ  ทสฺสาม   

น  รชฺชํ  (ทสฺสาม)”  อิติ ฯ

 นาครา อ.ชาวเมือง ท.  อาหํสุ กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มยํ อ.เรา ท.  น  ทสฺสาม จักไม่

ให้  (การณานิ) ซึ่งเหตุ ท.  เทฺวปิ แม้ทั้งสอง,  หิ จริงอยู่  เทวี อ.พระเทวี  อมฺหากํ 

ของเรา ท.  ครุคพฺภา เป็นผู้มีครรภ์หนัก  (หุตฺวา) เป็น  หตฺถิลิงฺคสกุเณน อันนก

ตัวมีเพศเพียงดังเพศแห่งช้าง  นีตา นําไปแล้ว,  มย ํอ.เรา ท.  น  ชานาม ย่อมไม่รู้   

ตสฺสา  (เทวิยา)  อตฺถิภาวํ  วา ซึ่งความที่ แห่งพระเทวีนั้น เป็นผู้มีอยู่หรือ  (ตสฺสา  
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(เทวิยา)  นตฺถิภาวํ  วา หรือว่า ซึ่งความที่ แห่งพระเทวีนั้น เป็นผู้ไม่มีอยู่,  (มยํ) อ.เรา 

ท.  น  สุโณม ย่อมไม่ได้ข่าว  ปวตฺต ึซึ่งความเป็นไปทั่ว  ตสฺสา  (เทวิยา) แห่งพระ

เทวีนั้น  ยาว เพียงใด,  (มยํ) อ.เรา ท.  เนว  ทสฺสาม จักไม่ให้  ยุทฺธํ ซึ่งการรบนั่น

เทียว  น  (ทสฺสาม) จักไม่ให้  รชฺช ํซึ่งความเป็นแห่งพระราชา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ชาวเมืองทั้งหลายกล่าวว่า  “เราจักไม่ให้ทั้ง  ๒  อย่าง,  แท้จริง  พระราชเทวีของพวก

เรา  มีพระครรภ์แก่  ถูกนกหัสดีลิงค์พาไปแล้ว, พวกเรายังไม่ทราบข่าวว่า  พระนางยัง

มีพระชนม์อยู่ หรือว่าสิ้นพระชนม์แล้ว ตลอดกาลที่เราไม่ทราบเรื่องราวของพระนาง 

เราจักไม่ให้ทั้งการรบและราชสมบัติ”

 นาครา สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มยํ สุทธกัตตาใน ทสฺสามๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เทฺวๆ วิเสสนะของ การณานิๆ 

อวุตตกัมมะใน ทสฺสาม  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ทสฺสาม,  หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  เทวี 

วุตตกัมมะใน นีตาๆ กิตบทกัมมวาจก  อมฺหากํ สามีสัมพันธะใน เทวี  ครุคพฺภา วิกติ- 

กัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน นีตา  หตฺถิลิงฺคสกุเณน อนภิหิตกัตตาใน นีตา,   

มยํ สุทธกัตตาใน ชานามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา สองบท วิเสสนะของ  

เทวิยาๆ สองบท ภาวาทิสัมพันธะใน อตฺถิภาวํ และ นตฺถิภาวํ  อตฺถิภาวํ ก็ดี  นตฺถิ-

ภาวํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน ชานาม  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ตสฺสา  อตฺถิภาวํ 

และ นตฺถิภาวํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ชานาม,  มยํ สุทธกัตตาใน สุโณมๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ยาวศัพท์ ปริจเฉทนัตถะ  ตสฺสา วิเสสนะของ เทวิยาๆ สามีสัมพันธะใน 

ปวตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน สุโณม  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สุโณม,  มยํ สุทธกัตตาใน ทสฺสามๆ 

สองบท อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตาวศัพท์ ปริจเฉทนัตถะ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

นๆ สองศัพท์ ปฏิเสธะใน ทสฺสาม  ยุทฺธํ ก็ดี  รชฺชํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน ทสฺสาม”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๘๘. ตทา  กิร  ตํ  ปเวณิรชฺชํ  อโหสิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  ตทา ในกาลนั้น  ตํ  ปเวณิรชฺช ํอ.ความเป็นแห่งพระราชาโดยโดยเชื้อ

สายนั้น  อโหสิ ได้มีแล้ว ฯ
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 ได้ยินว่า ความเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยสืบเชื้อสาย ได้มีแล้วในกาลนั้น

 กิร อนุสสวนัตถะ  ตทา กาลสัตตมี  ตํ วิเสสนะของ ปเวณิรชฺชํ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ

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

๘๙. ตโต  กุมาโร  “อหํ  ตสฺสา  ปุตฺโต”ติ  วตฺวา  เสนาปติอาทีนํ  นามานิ  กเถตฺวา  ตถาปิ   

อสทฺทหนฺตานํ  รตฺตกมฺพลญฺจ  มุทฺทิกญฺจ  ทสฺเสสิ ฯ

 ตโต  กุมาโร  “อหํ  ตสฺสา  (เทวิยา)  ปุตฺโต  (อมฺหิ)”ติ  วตฺวา  เสนาปติอาทีนํ  (อิสฺสรชนานํ)   

นามานิ  กเถตฺวา  ตถาปิ  อสทฺทหนฺตานํ  (ชนานํ)  รตฺตกมฺพลํ  จ  มุทฺทิกํ  จ  ทสฺเสสิ ฯ

 ตโต ในลําดับนั้น  กุมาโร อ.พระกุมาร  วตฺวา ตรัสว่า  “อหํ อ.ข้าพเจ้า  ปุตฺโต เป็น

บุตร  ตสฺสา  (เทวิยา) ของพระเทวีนั้น  (อมฺหิ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  กเถตฺวา ตรัสบอก

แล้ว  นามานิ ซึ่งชื่อ ท.  (อิสฺสรชนานํ) ของอิสสรชน ท.  เสนาปติอาทีนํ มีเสนาบดี

เป็นต้น  ทสฺเสสิ ทรงแสดงแล้ว  รตฺตกมฺพลํ  จ ซึ่งผ้ากัมพลสีแดงด้วย  มุทฺทิกํ  จ ซึ่ง

พระธํามรงค์ด้วย  (ชนานํ) แก่ชน ท.  อสทฺทหนฺตานํ ผู้ไม่เชื่ออยู่  ตถาปิ แม้เหมือน

อย่างนั้น ฯ

 ลําดับนั้น พระกุมารจึงตรัสว่า “ข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระนาง” แล้วอ้างชื่อเสนาบดี

เป็นต้น แสดงผ้ากัมพลสีแดงและพระธํามรงค์ แก่พวกเหล่านั้นไม่เชื่อถือแม้อย่างนั้น

 ตโต กาลสัตตมี  กุมาโร สุทธกัตตาใน ทสฺเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตา 

ใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะของ เทวิยาๆ สามีสัมพันธะใน  

ปุตฺโตๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

กเถตฺวา  เสนาปติอาทีนํ วิเสสนะของ อิสฺสรชนานํๆ สามีสัมพันธะใน นามานิๆ  

อวุตตกัมมะใน กเถตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทสฺเสสิ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ  

ตถาๆ กิริยาวิเสสนะใน ทสฺเสสิ  อสทฺทหนฺตานํ วิเสสนะของ ชนานํๆ สัมปทานใน  

ทสฺเสสิ  รตฺตกมฺพลํ ก็ดี  มุทฺทิกํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน ทสฺเสสิ  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ 

เข้ากับ รตฺตกมฺพลํ และ มุทฺทิกํ ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๙๐. เต  ตํ  รตฺตกมฺพลญฺจ  มุทฺทิกญฺจ  สญฺชานิตฺวา  นิกฺกงฺขา  หุตฺวา  ทฺวารํ  วิวริตฺวา  ตํ      

รชฺเช  อภิสิญฺจึสุ ฯ

 เต  (ชนา)  ตํ  รตฺตกมฺพลํ  จ  มุทฺทิกํ  จ  สญฺชานิตฺวา  นิกฺกงฺขา  หุตฺวา  ทฺวารํ  วิวริตฺวา  ตํ   

(กุมารํ)  รชฺเช  อภิสิญฺจึสุ ฯ

 เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  สญฺชานิตฺวา จําได้แล้ว  รตฺตกมฺพลํ  จ ซึ่งผ้ากัมพล

สีแดงด้วย  มุทฺทิกํ  จ ซึ่งพระธํามรงค์ด้วย  ต ํนั้น  นิกฺกงฺขา เป็นผู้มีความสงสัยออก

แล้ว  หุตฺวา เป็น  วิวริตฺวา เปิดแล้ว  ทฺวารํ ซึ่งประตู  อภิสิญฺจึสุ อภิเษกแล้ว  ตํ   

(กุมารํ) ซึ่งพระกุมารนั้น  รชฺเช ในความเป็นแห่งพระราชา ฯ

 พวกชาวเมืองจําผ้ากัมพลสีแดงและพระธํามรงค์นั้นได้  หมดความกินแหนงแคลงใจ  

จึงเปิดประตู อภิเษกพระกุมารนั้นไว้ในราชสมบัติแล้ว

 เต วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน อภิสิญฺจึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะ

ของ รตฺตกมฺพลํ และ มุทฺทิกํ  รตฺตกมฺพลํ ก็ดี  มุทฺทิกํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน สญฺชานิตฺวา   

จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ รตฺตกมฺพลํ และ มุทฺทิกํ  สญฺชานิตฺวา ปุพพกาล-

กิริยาใน หุตฺวา  นิกฺกงฺขา วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิวริตฺวา  ทฺวารํ  

อวุตตกัมมะใน วิวริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อภิสิญฺจึสุ  ตํ วิเสสนะของ กุมารํๆ  

อวุตตกัมมะใน อภิสิญฺจึสุ  รชฺเช วิสยาธาระใน อภิสิญฺจึสุ ฯ 

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

อยํ  ตาว  อุเทนสฺส  อุปฺปตฺติ ฯ

อุปฺปตฺต ิอ.ความเกิดขึ้น  อุเทนสฺส แห่งพระราชาพระนามว่าอุเทน  อยํ นี้  

ตาว ก่อน ฯ

นี้เป็นเรื่องเกิดแห่งพระเจ้าอุเทนก่อน

อยํ วิเสสนะของ อุปฺปตฺติ  ตาว กิริยาวิเสสนะใน อุปฺปตฺติ  อุเทนสฺส สามีสัมพันธะ

ใน อุปฺปตฺติๆ ลิงคัตถะ ฯ
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[ เรื่องของโฆสกเศรษฐี ]

๙๑. อลฺลกปฺปรฏฺเฅ  ปน  ทุพฺภิกฺเข  อุปฺปนฺเน,  ชีวิตุํ  อสกฺโกนฺโต  เอโก  โกตุหลิโก  นาม   

มนุสฺโส  กาลึ  นาม  ตรุณปุตฺตํ  ภริยํ  อาทาย  “โกสมฺพิยํ  คนฺตฺวา  ชีวิสฺสามา”ติ   

ปาเถยฺยํ  คเหตฺวา  นิกฺขมิ ฯ

 อลฺลกปฺปรฏฺเฅ  ปน  ทุพฺภิกฺเข  อุปฺปนฺเน,  ชีวิตุํ  อสกฺโกนฺโต  เอโก  โกตุหลิโก  นาม  มนุสฺโส  

กาลึ  นาม  ตรุณปุตฺตํ  ภริยํ  อาทาย  “(มยํ)  โกสมฺพิยํ  คนฺตฺวา  ชีวิสฺสามา”ติ  (จินฺเตตฺวา)   

ปาเถยฺยํ  คเหตฺวา  นิกฺขมิ ฯ

 ปน ก็  ทุพฺภิกฺเข ครั้นเมื่อความไม่มีแห่งภิกษา  อุปฺปนฺเน เกิดขึ้นแล้ว  อลฺลกปฺป-

รฏฺเฅ ในแคว้นอัลลกัปปะ  มนุสฺโส อ.มนุษย์  โกตุหลิโก  นาม ชื่อว่าโกตุหลิกะ  เอโก  

คนหนึ่ง  อสกฺโกนฺโต ผู้ไม่อาจอยู่  ชีวิตุ ํเพื่ออันเป็นอยู่  อาทาย พาเอาแล้ว  ภริยํ ซึ่ง

ภรรยา  ตรุณปุตฺต ํผู้มีบุตรอ่อน  กาลึ  นาม ชื่อว่ากาลี  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  

“(มยํ) อ.เรา ท.  คนฺตฺวา ไปแล้ว  โกสมฺพิย ํในเมืองโกสัมพี  ชีวิสฺสาม จักเป็นอยู่”   

อิติ ดังนี้  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ปาเถยฺยํ ซึ่งเสบียง  นิกฺขมิ ออกไปแล้ว ฯ

 ก็เมื่อทุพภิกขภัย  เกิดแล้วในแคว้นอัลลกัปปะ  ชายผู้หนึ่ง ชื่อว่าโกตุหลิกะ ไม่อาจจะ

เป็นอยู่ได้ จึงพาภรรยาผู้มีลูกอ่อนนามว่ากาลี จัดแจงเสบียงออกไปแล้ว ด้วยมุ่งหมาย

ว่า “จะไปหากินที่เมืองโกสัมพี”

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ทุพฺภิกฺเข ลักขณะใน อุปฺปนฺเนๆ ลักขณกิริยา  อลฺลกปฺป-

รฏฺเฅ วิสยาธาระใน อุปฺปนฺเน,  อสกฺโกนฺโต ก็ดี  เอโก ก็ดี  โกตุหลิโก ก็ดี วิเสสนะ

ของ มนุสฺโส  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ โกตุหลิโก  มนุสฺโส สุทธกัตตาใน  

นิกฺขมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ชีวิตุํ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺโกนฺโต  นามศัพท์  

สัญญาโชตกะเข้ากับ กาลึๆ ก็ดี  ตรุณปุตฺตํ ก็ดี วิเสสนะของ ภริยํๆ อวุตตกัมมะใน 

อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “มยํ สุทธกัตตาใน ชีวิสฺสามๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  โกสมฺพิยํ วิสยาธาระใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ชีวิสฺสาม”  อิติศัพท์ 

อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คเหตฺวา  ปาเถยฺยํ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขมิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๙๒. “อหิวาตกโรเคน  มหาชเน  มรนฺเต  นิกฺขมี”ติปิ  วทนฺติเยว ฯ  

 (เกจิ  อาจริยา)  “อหิวาตกโรเคน  มหาชเน  มรนฺเต,  (โส  โกตุหลิโก)  นิกฺขมี”ติปิ  วทนฺติ  เอว ฯ  

 (เกจิ  อาจริยา) อ.อาจารย์ ท. บางพวก  วทนฺติ  เอว ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  “มหาชเน 

ครั้นเมื่อมหาชน  มรนฺเต ตายอยู่  อหิวาตกโรเคน เพราะโรคอันเป็นไปกับด้วยลม

อันเช่นกับด้วยพิษของงู,  (โส  โกตุหลิโก) นายโกตุหลิกะนั้น  นิกฺขมิ ออกไปแล้ว”   

อิติปิ ดังนี้บ้าง ฯ

 อาจารย์บางท่านกล่าวว่า “เขาออกไปแล้ว ในเมื่อมหาชนกําลังตายกันด้วยโรคอหิ-

วาต์” บ้าง

 เกจิ วิเสสนะของ อาจริยาๆ สุทธกัตตาใน วทนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหิวาตก-

โรเคน เหตุใน มรนฺเต  มหาชเน ลักขณะใน มรนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  โส วิเสสนะของ  

โกตุหลิโกๆ สุทธกัตตาใน นิกฺขมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน วทนฺติ   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ “อหิวาตกโรเคน  มหาชเน  มรนฺเต  นิกฺขมี”ติ  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ วทนฺติ ฯ 

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

๙๓. เต  คจฺฉนฺตา  ปาเถยฺเย  ปริกฺขีเณ  ขุทาภิภูตา  ทารกํ  วหิตุํ  นาสกฺขึสุ ฯ

 เต  (ชนา)  คจฺฉนฺตา,  ปาเถยฺเย  ปริกฺขีเณ,  ขุทาภิภูตา  ทารกํ  วหิตุํ  น  อสกฺขึสุ ฯ

 เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  คจฺฉนฺตา ไปอยู่,  ปาเถยฺเย ครั้นเมื่อเสบียง  ปริกฺขีเณ 

สิ้นไปรอบแล้ว,  ขุทาภิภูตา ผู้อันความหิวครอบงําแล้ว  น  อสกฺขึสุ ไม่ได้อาจแล้ว   

วหิตุ ํเพื่ออันนําไป  ทารกํ ซึ่งทารก ฯ

 พวกชนเหล่านั้น เดินไปอยู่ เมื่อเสบียงทางหมดสิ้นแล้ว ถูกความหิวครอบงําแล้ว ไม่

สามารถจะนําเด็กไปได้

 เต วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน อสกฺขึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คจฺฉนฺตา 

อัพภันตรกิริยาของ ชนา,  ปาเถยฺเย ลักขณะใน ปริกฺขีเณๆ ลักขณกิริยา,  ขุทาภิภูตา 

วิเสสนะของ ชนา  ทารกํ อวุตตกัมมะใน วหิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺขึสุ  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน อสกฺขึสุ ฯ 
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๙๔. อถ  สามิโก  ปชาปตึ  อาห  “ภทฺเท  มยํ  ชีวนฺตา  ปุน  ปุตฺตํ  ลภิสฺสาม,  ฉฑฺเฑตฺวา  

นํ  คจฺฉามา”ติ ฯ

 อถ  สามิโก  ปชาปตึ  อาห  “ภทฺเท  มยํ  ชีวนฺตา  ปุน  ปุตฺตํ  ลภิสฺสาม,  (มยํ)  ฉฑฺเฑตฺวา  นํ  

(ปุตฺตํ)  คจฺฉามา”ติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สามิโก อ.สามี  อาห กล่าวแล้ว  ปชาปต ึกะปชาบดี  อิติ ว่า  “ภทฺเท 

แน่ะนางผู้เจริญ  มย ํอ.เรา ท.  ชีวนฺตา เมื่อเป็นอยู่  ลภิสฺสาม จักได้  ปุตฺต ํซึ่งบุตร  

ปุน อีก,  (มยํ) อ.เรา  ฉฑฺเฑตฺวา ทิ้งแล้ว  นํ  (ปุตฺตํ) ซึ่งบุตรนั้น  คจฺฉาม จะไป”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 ครั้งนั้น สามีจึงกล่าวกะภรรยาว่า “หล่อนเรามีชีวิตอยู่ ก็จักได้ลูกอีก, ทิ้งเขาเสียแล้วไป

เถิด”

 อถ กาลสัตตมี  สามิโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปชาปตึ อกถิต-

กัมมะใน อาห  “ภทฺเท อาลปนะ  มยํ สุทธกัตตาใน ลภิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ชีวนฺตา อัพภันตรกิริยาของ มยํ  ปุน กิริยาวิเสสนะใน ลภิสฺสาม  ปุตฺตํ อวุตตกัมมะใน 

ลภิสฺสาม,  มยํ สุทธกัตตาใน คจฺฉามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ฉฑฺเฑตฺวา ปุพพกาล-

กิริยาใน คจฺฉาม  นํ วิเสสนะของ ปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน ฉฑฺเฑตฺวา”  อิติศัพท์ อาการะ

ใน อาห ฯ

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

๙๕. มาตุ  หทยํ  นาม  มุทุกํ  โหติ,  ตสฺมา  สา  อาห  “นาหํ  ชีวนฺตเมว  ปุตฺตํ  ฉฑฺเฑตุํ   

สกฺขิสฺสามี”ติ ฯ

 มาตุ  หทยํ  นาม  มุทุกํ  โหติ,  ตสฺมา  สา  (ภริยา)  อาห  “น  อหํ  ชีวนฺตํ  เอว  ปุตฺตํ  ฉฑฺเฑตุํ   

สกฺขิสฺสามี”ติ ฯ

 หทยํ  นาม ชื่อ อ.หทัย  มาตุ ของมารดา  มุทุกํ เป็นธรรมชาตอ่อนโยน  โหติ ย่อม

เป็น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  สา  (ภริยา) อ.ภรรยานั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ 

อ.ดิฉัน  น  สกฺขิสฺสามิ จักไม่อาจ  ฉฑฺเฑตุํ เพื่ออันทิ้ง  ปุตฺต ํซึ่งบุตร  ชีวนฺต ํ เอว  

ผู้เป็นอยู่นั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 ธรรมดาว่าดวงใจของมารดา อ่อนโยน; เพราะฉะนั้น นางจึงพูดว่า “ดิฉันไม่อาจทิ้งลูก  

ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ดอก”

 นามศัพท์ ปสังสัตถโชตกะเข้ากับ หทยํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

มาตุ สามีสัมพันธะใน หทยํ  มุทุกํ วิกติกัตตาใน โหติ,  ตสฺมา เหตวัตถะ  สา วิเสสนะของ 

ภริยาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน สกฺขิสฺสามิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺขิสฺสามิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

ชีวนฺตํๆ วิเสสนะของ ปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน ฉฑฺเฑตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺขิสฺสามิ”  

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๙๖. “อถ  กึ  กโรมา”ติ ฯ  

 (โส  สามิโก)  “อถ  (ภาเว  สนฺเต),  (มยํ)  กึ  กโรมา”ติ  (อาห) ฯ  

 (โส  สามิโก) อ.สามีนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็น

อย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  (มยํ) อ.เรา ท.  กโรม จะทํา  กึ อย่างไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 สามีนั้นกล่าวว่า “เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจะทําอย่างไรกัน?”

 โส วิเสสนะของ สามิโกๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อถ วิเสสนะ

ของ ภาเวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  มยํ สุทธกัตตาใน กโรมๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๙๗. “วาเรน  นํ  วหามา”ติ ฯ  

 (สา  ภริยา)  “(มยํ)  วาเรน  นํ  (ปุตฺตํ)  วหามา”ติ  (อาห) ฯ  

 (สา  ภริยา) อ.ภรรยานั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  วหาม จะนําไป  

นํ  (ปุตฺตํ) ซึ่งบุตรนั้น  วาเรน โดยวาระ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภรรยากล่าวว่า “เราเปลี่ยนกันนําเขาไป”

 สา วิเสสนะของ ภริยาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มยํ สุทธกัตตา
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ใน วหามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วาเรน ตติยาวิเสสนะใน วหาม  นํ วิเสสนะของ 

ปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน วหาม”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๙๘. มาตา  อตฺตโน  วาเร  ปุปฺผทามํ  วิย  นํ  อุกฺขิปิตฺวา  อุเร  นิปชฺชาเปตฺวา  องฺเกน   

วหิตฺวา  ปิตุ  เทติ ฯ

 มาตา  อตฺตโน  วาเร  ปุปฺผทามํ  วิย  นํ  (ปุตฺตํ)  อุกฺขิปิตฺวา  (ปุตฺตํ)  อุเร  นิปชฺชาเปตฺวา  องฺเกน  

วหิตฺวา  ปิตุ  เทติ ฯ

 มาตา อ.มารดา  อุกฺขิปิตฺวา ยกขึ้นแล้ว  นํ  (ปุตฺตํ) ซึ่งบุตรนั้น  ปุปฺผทามํ  วิย  

ผู้ราวกะว่าพวงแห่งดอกไม้  วาเร ในวาระ  อตฺตโน ของตน  (ปุตฺตํ) ยังบุตร   

นิปชฺชาเปตฺวา ให้นอนแล้ว  อุเร ที่อก  วหิตฺวา นําไปแล้ว  องฺเกน ด้วยสะเอว  เทติ  

ย่อมให้  ปิต ุแก่บิดา ฯ

 มารดายกลูกขึ้นประหนึ่งพวงดอกไม้  ในวาระของตน กกไว้ที่อก อุ้มไปแล้ว ก็เอาให้

แก่บิดา

 มาตา สุทธกัตาใน เทติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน วาเรๆ  

กาลสัตตมีใน อุกฺขิปิตฺวา  ปุปฺผทามํ อุปมาวิเสสนะของ ปุตฺตํ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะ 

เข้ากับ ปุปฺผทามํ  นํ วิเสสนะของ ปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน อุกฺขิปิตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน นิปชฺชาเปตฺวา  ปุตฺตํ การิตกัมมะใน นิปชฺชาเปตฺวา  อุเร วิสยาธาระใน  

นิปชฺชาเปตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน วหิตฺวา  องฺเกน กรณะใน วหิตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน เทติ  ปิตุ สัมปทานใน เทติ ฯ

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

๙๙. ตสฺส  ตํ  คเหตฺวา  ฅปิตฅปิตฏฺฅาเน  ฉาตกโตปิ  พลวตรา  เวทนา  อุปฺปชฺชิ ฯ

 ตสฺส  (สามิกสฺส  อตฺตนา)  ตํ  (ปุตฺตํ)  คเหตฺวา  ฅปิตฅปิตฏฺฅาเน  ฉาตกโตปิ  พลวตรา  เวทนา  

อุปฺปชฺชิ ฯ

 เวทนา อ.เวทนา  พลวตรา อันมีกําลังกว่า  ฉาตกโตปิ แม้กว่าความหิว  อุปฺปชฺช ิ 

เกิดขึ้นแล้ว  ตสฺส  (สามิกสฺส) แก่สามีนั้น  (อตฺตนา)  ตํ  (ปุตฺตํ)  คเหตฺวา  

ปิตปิตฏฺาเน ในที่เป็นที่ อันตน รับแล้ว ซึ่งบุตรนั้น ทั้งวางไว้แล้วทั้งวางไว้แล้ว ฯ 
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 เวทนามีกําลังแม้กว่าความหิว บังเกิดแก่ชายผู้เป็นสามีนั้น ในที่ซึ่งเขารับเด็กผู้เป็นลูก

นั้น แล้ววางลง

 พลวตรา วิเสสนะของ เวทนาๆ สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส 

วิเสสนะของ สามิกสฺสๆ สัมปทานใน อุปฺปชฺชิ  อตฺตนา อนภิหิตกัตตาใน ฅปิตฅปิต-  

ตํ วิเสสนะของ ปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฅปิตฅปิต-  

ฅปิตฅปิตฏฺฅาเนๆ วิสยาธาระใน อุปฺปชฺชิ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ฉาตกโตๆ  

อปาทานใน พลวตรา ฯ

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

๑๐๐. โส  ตํ  ปุนปฺปุนํ  อาห  “ภทฺเท  มยํ  ชีวนฺตา  ปุตฺตํ  ลภิสฺสาม,  ฉฑฺเฑม  นนฺ”ติ ฯ

 โส  (สามิโก)  ตํ  (ภริยํ)  ปุนปฺปุนํ  อาห  “ภทฺเท  มยํ  ชีวนฺตา  ปุตฺตํ  ลภิสฺสาม,  (มยํ)  ฉฑฺเฑม  

นํ  (ปุตฺตํ)”  อิติ ฯ

 โส  (สามิโก) อ.สามีนั้น  อาห กล่าวแล้ว  ตํ  (ภริยํ) กะภรรยานั้น  ปุนปฺปุน ํบ่อยๆ  อิติ  

ว่า  “ภทฺเท แน่ะนางผู้เจริญ  มย ํอ.เรา ท.  ชีวนฺตา เมื่อเป็นอยู่  ลภิสฺสาม จักได้  

ปุตฺต ํซึ่งบุตร,  (มยํ) อ.เรา ท.  ฉฑฺเฑม จะทิ้ง  นํ  (ปุตฺตํ) ซึ่งบุตรนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เขาพูดกับภรรยานั้นแล้วๆ เล่าๆ ว่า “หล่อน  เรามีชีวิตอยู่  จักได้ลูก(อีก), ทิ้งมันเสีย

เถิด”

 โส วิเสสนะของ สามิโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ  

ภริยํๆ อกถิตกัมมะใน อาห  ปุนปฺปุนํ กิริยาวิเสสนะใน อาห  “ภทฺเท อาลปนะ  มยํ  

สุทธกัตตาใน ลภิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ชีวนฺตา อัพภันตรกิริยาของ มยํ   

ปุตฺตํ อวุตตกัมมะใน ลภิสฺสาม,  มยํ สุทธกัตตาใน ฉฑฺเฑมๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

นํ วิเสสนะของ ปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน ฉฑฺเฑม”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๑๐๑. สาปิ  ปุนปฺปุนํ  ปฏิกฺขิปิตฺวา  ปฏิวจนํ  นาทาสิ ฯ

 สาปิ  (ภริยา)  ปุนปฺปุนํ  ปฏิกฺขิปิตฺวา  ปฏิวจนํ  น  อทาสิ ฯ

 สาปิ  (ภริยา) อ.ภรรยาแม้นั้น  ปฏิกฺขิปิตฺวา ห้ามแล้ว  ปุนปฺปุน ํบ่อยๆ  น  อทาสิ  
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ไม่ได้ให้แล้ว  ปฏิวจนํ ซึ่งคําตอบ ฯ

 ฝ่ายภรรยาห้ามเขาไว้ตั้งหลายครั้ง แล้วก็เฉยเสีย

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สาๆ วิเสสนะของ ภริยาๆ สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ปุนปฺปุนํ กิริยาวิเสสนะใน ปฏิกฺขิปิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทาสิ   

ปฏิวจนํ อวุตตกัมมะใน อทาสิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อทาสิ ฯ

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

๑๐๒. ทารโก  วาเรน  ปริวตฺติยมาโน  กิลนฺโต  ปิตุ  หตฺเถ  นิทฺทายิ ฯ

 ทารโก  (มาตาปิตูหิ)  วาเรน  ปริวตฺติยมาโน  กิลนฺโต  ปิตุ  หตฺเถ  นิทฺทายิ ฯ

 ทารโก อ.เด็ก  (มาตาปิตูหิ)  ปริวตฺติยมาโน ผู้- อันมารดาและบิดา ท. ให้เป็นไปรอบ

อยู่  วาเรน โดยวาระ  กิลนฺโต บอบชํ้าแล้ว  นิทฺทายิ ประพฤติหลับแล้ว  หตฺเถ ในมือ  

ปิต ุของบิดา ฯ

 เด็กถูกเปลี่ยนกันตามวาระ เหนื่อยอ่อนเลยนอนหลับอยู่ในมือของบิดา

 ทารโก สุทธกัตตาใน นิทฺทายิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาตาปิตูหิ อนภิหิตกัตตาใน 

ปริวตฺติยมาโน  วาเรน ตติยาวิเสสนะใน ปริวตฺติยมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ ทารโก  

กิลนฺโต วิเสสนะของ ทารโก  ปิตุ สามีสัมพันธะใน หตฺเถๆ วิสยาธาระใน นิทฺทายิ ฯ 

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

๑๐๓. โส  ตสฺส  นิทฺทายนภาวํ  ญตฺวา  มาตรํ  ปุรโต  กตฺวา  เอกสฺส  คจฺฉสฺส  เหฏฺฅา   

ปณฺณสนฺถเร  ตํ  นิปชฺชาเปตฺวา  ปายาสิ ฯ

 โส  (ปิตา)  ตสฺส  (ปุตฺตสฺส)  นิทฺทายนภาวํ  ญตฺวา  มาตรํ  ปุรโต  กตฺวา  เอกสฺส  คจฺฉสฺส  เหฏฺฅา  

ปณฺณสนฺถเร  ตํ  (ปุตฺตํ)  นิปชฺชาเปตฺวา  ปายาสิ ฯ

 โส  (ปิตา) อ.บิดานั้น  ญตฺวา รู้แล้ว  นิทฺทายนภาวํ ซึ่งความเป็นคืออันประพฤติหลับ  

ตสฺส  (ปุตฺตสฺส) แห่งบุตรนั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  มาตรํ ซึ่งมารดา  ปุรโต ในที่ข้าง

หน้า  ตํ  (ปุตฺตํ) ยังบุตรนั้น  นิปชฺชาเปตฺวา ให้นอนแล้ว  ปณฺณสนฺถเร บนที่ลาด

อันตนกระทําแล้วด้วยใบไม้  เหฏฺา ในภายใต้  เอกสฺส  คจฺฉสฺส แห่งกอไม้ กอหนึ่ง  

ปายาสิ ดําเนินไปแล้ว ฯ 
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 บิดานั้น รู้ว่าลูกชายนั้นหลับ จึงปล่อยให้มารดาเดินไปข้างหน้าก่อน แล้วเอาเด็กนอน

ไว้บนใบไม้ลาด ใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่งแล้วก็เดิน(ตามไป)

 โส วิเสสนะของ ปิตาๆ สุทธกัตตาใน ปายาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะ

ของ ปุตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน นิทฺทายน-  นิทฺทายนภาวํๆ อวุตตกัมมะใน ฅตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  มาตรํ อวุตตกัมมะใน กตฺวา  ปุรโต วิสยาธาระใน กตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน นิปชฺชาเปตฺวา  เอกสฺส วิเสสนะของ คจฺฉสฺสๆ สามีสัมพันธะใน 

เหฏฺฅาๆ วิสยาธาระใน นิปชฺชาเปตฺวา  ปณฺณสตฺถเร อุปสิเลสิกาธาระใน นิปชฺชาเปตฺวา   

ตํ วิเสสนะของ ปุตฺตํๆ การิตกัมมะใน นิปชฺชาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปายาสิ ฯ

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

๑๐๔. มาตา  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกนฺตี  ปุตฺตํ  อทิสฺวา  “สามิ  กุหึ  เม  ปุตฺโต”ติ  ปุจฺฉิ ฯ

 มาตา  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกนฺตี  ปุตฺตํ  อทิสฺวา  “สามิ  กุหึ  (าเน)  เม  ปุตฺโต  (คจฺฉิ)”ติ  ปุจฺฉิ ฯ

 มาตา อ.มารดา  นิวตฺติตฺวา กลับแล้ว  โอโลเกนฺตี แลดูอยู่  อทิสฺวา ไม่เห็นแล้ว  

ปุตฺต ํซึ่งบุตร  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  ปุตฺโต อ.บุตร  เม ของเรา  

(คจฺฉิ) ไปแล้ว  กุหึ  (าเน) ในที่ไหน”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 มารดาเหลียวกลับแลดู ไม่เห็นลูก จึงถามว่า ”นาย ลูกของเราไปไหน?”

 มาตา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิวตฺติตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

โอโลเกนฺตีๆ อัพภันตรกิริยาของ มาตา  ปุตฺตํ อวุตตกัมมะใน อทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน ปุจฺฉิ  “สามิ อาลปนะ  ปุตฺโต สุทธกัตตาใน คจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุหึ  

วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน คจฺฉิ  เม สามีสัมพันธะใน ปุตฺโต”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๑๐๕. “เอกสฺส  เม  คจฺฉสฺส  เหฏฺฅา  นิปชฺชาปิโต”ติ ฯ

 (โส  สามิโก)  “(ปุตฺโต)  เอกสฺส  เม  คจฺฉสฺส  เหฏฺฅา  นิปชฺชาปิโต”ติ  (อาห) ฯ

 (โส  สามิโก) อ.สามีนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ปุตฺโต) อ.บุตร  เม อันฉัน   

นิปชฺชาปิโต ให้นอนแล้ว  เหฏฺา ในภายใต้  เอกสฺส  คจฺฉสฺส แห่งกอไม้ กอหนึ่ง”  
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อิติ ดังนี้ ฯ

 สามีกล่าวว่า “ฉันให้เขานอนอยู่ภายใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่ง”

 โส วิเสสนะของ สามิโกๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปุตฺโต วุตต- 

กัมมะใน นิปชฺชาปิโตๆ กิตบทเหตุกัมมวาจก  เอกสฺส วิเสสนะของ คจฺฉสฺส  เม  

อนภิหิตกัตตาใน นิปชฺชาปิโต  คจฺฉสฺสๆ สามีสัมพันธะใน เหฏฺฅาๆ วิสยาธาระใน  

นิปชฺชาปิโต”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๑๐๖. “สามิ  มา  มํ  นาสยิ,  ปุตฺตํ  วินา  ชีวิตุํ  น  สกฺขิสฺสามิ,  อาเนหิ  เม  ปุตฺตนฺติ  อุรํ   

ปหริตฺวา  ปริเทวิ ฯ

 (สา  ภริยา)  “สามิ  (ตฺวํ)  มา  มํ  นาสยิ,  (อหํ)  ปุตฺตํ  วินา  ชีวิตุํ  น  สกฺขิสฺสามิ,  (ตฺวํ)  อาเนหิ  

เม  ปุตฺตนฺติ  (วตฺวา)  อุรํ  ปหริตฺวา  ปริเทวิ ฯ

 (สา  ภริยา) อ.ภรรยานั้น  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  (ตฺวํ) อ.ท่าน  

มา  มํ  นาสยิ อย่า ยังดิฉัน ให้ฉิบหายแล้ว,  (อหํ) อ.ดิฉัน  วินา เว้น  ปุตฺต ํซึ่งบุตร  

น  สกิขิสฺสามิ จักไม่อาจ  ชีวิตุ ํ เพื่ออันเป็นอยู่,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อาเนหิ จงนํามา   

ปุตฺต ํซึ่งบุตร  เม ของดิฉัน”  อิติ ดังนี้  ปหริตฺวา ตีแล้ว  อุรํ ซึ่งอก  ปริเทวิ ครํ่าครวญ

แล้ว ฯ

 ภรรยากล่าวว่า “นาย อย่าทําให้ดิฉันฉิบหายเลย, ดิฉันเว้นลูกเสียแล้วไม่อาจเป็นอยู่

ได้, นายนําลูกดิฉันมาเถิด” ทุบอกครํ่าครวญแล้ว 

 สา วิเสสนะของ ภริยาๆ สุทธกัตตาใน ปริเทวิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  

ตฺวํ เหตุกัตตาใน นาสยิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน นาสยิ  มํ  

การิตกัมมะใน นาสยิ,  อหํ สุทธกัตตาใน สกฺขิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุตฺตํ 

อวุตตกัมมะใน วินาๆ วิปปโยคัตถะ  ชีิวิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺขิสฺสามิ  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน สกฺขิสฺสามิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อาเนหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม  

สามีสัมพันธะใน ปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน อาเนหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน ปหริตฺวา  อุรํ อวุตตกัมมะใน ปหริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปริเทวิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๐๗. อถ  นํ  นิวตฺติตฺวา  อาเนสิ ฯ

 อถ  (โส  สามิโก)  นํ  (ปุตฺตํ)  นิวตฺติตฺวา  อาเนสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (โส  สามิโก) อ.สามีนั้น  นิวตฺติตฺวา กลับแล้ว  อาเนสิ นํามาแล้ว  นํ  

(ปุตฺตํ) ซึ่งบุตรนั้น ฯ

 ทีนั้น สามีนั้น จึงกลับไปเอาเด็กนั้นมาแล้ว

 อถ กาลสัตตมี  โส วิเสสนะของ สามิโกๆ สุทธกัตตาใน อาเนสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

นํ วิเสสนะของ ปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน อาเนสิ  นิวตฺติตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาเนสิ ฯ

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

๑๐๘. ปุตฺโตปิ  อนฺตรามคฺเค  มโต  โหติ ฯ

 ปุตฺโตป ิแม้ อ.บุตร  มโต เป็นผู้ตายแล้ว  อนฺตรามคฺเค ในระหว่างแห่งหนทาง  โหติ 

ย่อมเป็น ฯ

 แม้ลูกก็ตายเสียแล้วในระหว่างทาง

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อนฺตรามคฺเค วิสยาธาระใน มโตๆ วิกติกัตตาใน โหติ ฯ

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

๑๐๙. อิติ  โส  เอตฺตเก  ฅาเน  ปุตฺตํ  ฉฑฺเฑตฺวา  ตสฺส  นิสฺสนฺเทน  ภวนฺตเร  สตฺต  วาเร      

ฉฑฺฑิโต ฯ

 อิติ  โส  (โกตุหลิโก)  เอตฺตเก  ฅาเน  ปุตฺตํ  ฉฑฺเฑตฺวา  (ปุคฺคเลน)  ตสฺส  (กมฺมสฺส)  นิสฺสนฺเทน  

ภวนฺตเร  สตฺต  วาเร  ฉฑฺฑิโต ฯ

 โส  (โกตุหลิโก) อ.นายโกตุหลิกะนั้น  ฉฑฺเฑตฺวา ทิ้งแล้ว  ปุตฺต ํ ซึ่งบุตร  าเน 

ในานะ  เอตฺตเก อันมีประมาณเท่านี้  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ฉฑฺฑิโต ทิ้งแล้ว  วาเร 

สิ้นวาระ ท.  สตฺต เจ็ด  ภวนฺตเร ในระหว่างแห่งภพ  นิสฺสนฺเทน เพราะวิบากเป็น 

เครืื่องไหลออก  ตสฺส  กมฺมสฺส แห่งกรรมนั้น  อิติ ด้วยประการฉะนี้ ฯ

 นายโกตุหลิกะ ทิ้งบุตรในานะมีประมาณเท่านี้ จึงถูกเขาทิ้ง ๗ ครั้ง ในระหว่างภพ 
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ด้วยผลแห่งกรรมนั้น ด้วยประการฉะนี้

 โส วิเสสนะของ โกตุหลิโกๆ วุตตกัมมะใน ฉฑฺฑิโตๆ กิตบทกัมมวาจก  อิติศัพท์  

ปการัตถะ  เอตฺตเก วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน ฉฑฺเฑตฺวา  ปุตฺตํ อวุตต- 

กัมมะใน ฉฑฺเฑตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฉฑฺฑิโต  ตสฺส วิเสสนะของ กมฺมสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน นิสฺสนฺเทนๆ เหตุใน ฉฑฺฑิโต  ภวนฺตเรๆ วิสยาธาระใน ฉฑฺฑิโต   

สตฺต วิเสสนะของ วาเรๆ อัจจันตสังโยคะใน ฉฑฺฑิโต ฯ

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

๑๑๐. ปาปกมฺมํ  นาเมตํ  “อปฺปกนฺ”ติ  นาวมญฺญิตพฺพํ ฯ

 ปาปกมฺมํ  นาม  เอตํ  (ปุคฺคเลน)  “อปฺปกนฺ”ติ  น  อวมญฺญิตพฺพํ ฯ

 เอตํ  ปาปกมฺมํ  นาม ชื่อ อ.กรรมอันชั่วนั่น  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  น  อวมญฺญิตพฺพํ 

ไม่พึงดูหมิ่น  “อปฺปกนฺ”ติ ว่า “น้อย” ดังนี้ ฯ 

 ชื่อว่าบาปกรรมนี้ อันบุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่า ”น้อย”    

 เอตํ วิเสสนะของ ปาปกมฺมํ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ปาปกมฺมํๆ วุตตกัมมะใน 

อวมญฺญิตพฺพํๆ กิตบทกัมมวาจก  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน อวมญฺญิตพฺพํ  “อปฺปกํ”  

สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ อาการะใน อวมญฺญิตพฺพํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อวมญฺญิตพฺพํ ฯ

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

๑๑๑. เต  คจฺฉนฺตา  เอกํ  โคปาลกุลํ  ปาปุณึสุ ฯ

 เต  (ชนา)  คจฺฉนฺตา  เอกํ  โคปาลกุลํ  ปาปุณึสุ ฯ

 เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  คจฺฉนฺตา ไปอยู่  ปาปุณึสุ ถึงแล้ว  เอกํ  โคปาลกุลํ 

ซึ่งตระกูลแห่งบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโค ตระกูลหนึ่ง ฯ

 พวกชนเหล่านั้น เดินทางไปถึงตระกูลของคนเลี้ยงโคแห่งหนึ่งแล้ว

 เต วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คจฺฉนฺตา  

อัพภันตรกิริยาของ ชนา  เอกํ วิเสสนะของ โคปาลกุลํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน  

ปาปุณึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๑๒.   ตํทิวสญฺจ  โคปาลกสฺส  เธนุมงฺคลํ  โหติ ฯ

 จ ก็  ตํทิวสํ ในวันนั้น  เธนุมงฺคลํ อ.มงคลเพื่อแม่โคนม  โคปาลกสฺส ของบุคคล 

ผู้เลี้ยงซึ่งโค  โหติ ย่อมมี ฯ

 ก็ในวันนั้น มีการทําขวัญแม่โคนมของนายโคบาล

 จศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ตํทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน โหติ  เธนุมงฺคลํ สุทธกัตตาใน 

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โคปาลกสฺส สามีสัมพันธะใน เธนุมงฺคลํ ฯ

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

๑๑๓. โคปาลกสฺส  เคเห  นิพทฺธํ  เอโก  ปจฺเจกพุทฺโธ  ภุญฺชติ ฯ

 ปจฺเจกพุทฺโธ อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า  เอโก รูปหนึ่ง  ภุญฺชติ ย่อมฉัน  เคเห ในเรือน  

โคปาลกสฺส ของบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโค  นิพทฺธํ เนืองนิตย์ ฯ

 ในเรือนของนายโคบาล  พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งฉันเป็นนิตย์

 เอโก วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺโธๆ สุทธกัตตาใน ภุญฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

โคปาลกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน เคเหๆ วิสยาธาระใน ภุญฺชติ  นิพทฺธํ กิริยาวิเสสนะใน 

ภุญฺชติ ฯ

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

๑๑๔.  โส  ตํ  โภเชตฺวา  มงฺคลม’กาสิ ฯ

 โส  (โคปาลโก)  ตํ  (ปจฺเจกพุทฺธํ)  โภเชตฺวา  มงฺคลํ  อกาสิ ฯ

 โส  (โคปาลโก) อ.บุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคนั้น  ตํ  (ปจฺเจกพุทฺธํ) ยังพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น  

โภเชตฺวา ให้ฉันแล้ว  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  มงฺคลํ ซึ่งมงคล ฯ

 นายโคบาลนั้น นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าให้ฉันเสร็จแล้ว จึงได้ทํามงคล

 โส วิเสสนะของ โคปาลโกๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะ

ของ ปจฺเจกพุทฺธํๆ การิตกัมมะใน โภเชตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อกาสิ  มงฺคลํ อวุตต-

กัมมใน อกาสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๑๕. พหุ  ปายาโส  ปฏิยตฺโต  โหติ ฯ

 พหุ  ปายาโส  (โคปาลเกน)  ปฏิยตฺโต  โหติ ฯ

 ปายาโส อ.ข้าวปายาส  พห ุมาก  (โคปาลเกน)  ปฏิยตฺโต เป็นของ อันบุคคลผู้เลี้ยง

ซึ่งโค จัดแจงแล้ว  โหติ ย่อมเป็น ฯ

 ข้าวปายาสเขาจัดแจงไว้เป็นอันมาก

 พหุ วิเสสนะของ ปายาโสๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โคปาลเกน  

อนภิหิตกัตตาใน ปฏิยตฺโตๆ วิกติกัตตาใน โหติ ฯ

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

๑๑๖. โคปาลโก  เต  อาคเต  ทิสฺวา  “กุโต  อาคตตฺถา”ติ  ปุจฺฉิตฺวา  สพฺพํ  ปวตฺตึ  สุตฺวา    

มุทุชาติโก  กุลปุตฺโต  เตสุ  อนุกมฺปํ  กตฺวา  ปหูเตน  สปฺปินา  ปายาสํ  ทาเปสิ ฯ

 โคปาลโก  เต  (ชเน)  อาคเต  ทิสฺวา  “(ตุมฺเห)  กุโต  (ฅานโต)  อาคตา  อตฺถา”ติ  ปุจฺฉิตฺวา  สพฺพํ  

ปวตฺตึ  สุตฺวา  มุทุชาติโก  กุลปุตฺโต  (หุตฺวา)  เตสุ  (ชเนสุ)  อนุกมฺปํ  กตฺวา  (ปุคฺคลํ)  ปหูเตน  

สปฺปินา  ปายาสํ  ทาเปสิ ฯ

 โคปาลโก อ.บุคคลผู้รักษาซึ่งโค  ทิสฺวา เห็นแล้ว  เต  (ชเน) ซึ่งชน ท. เหล่านั้น  อาคเต  

ผู้มาแล้ว  ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อาคตา เป็นผู้มาแล้ว   

กุโต  (านโต) แต่ที่ไหน  อตฺถ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  สุตฺวา ฟังแล้ว  สพฺพํ  ปวตฺต ึซึ่ง

ความเป็นไปทั่ว ทั้งปวง  กุลปุตฺโต เป็นกุลบุตร  มุทุชาติโก ผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้อ่อน

โยน  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  กตฺวา กระทําแล้ว  อนุกมฺปํ ซึ่งความเอ็นดู  เตสุ  (ชเนสุ)  

ในชน ท. เหล่านั้น  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ทาเปสิ ให้ให้แล้ว  ปายาสํ ซึ่งข้าวปายาส   

สปฺปินา กับด้วยเนยใส  ปหูเตน อันเพียงพอ ฯ

 นายโคบาล  เห็น ๒ สามีภรรยานั้นมา จึงถามว่า “ท่านมาจากไหน?” ทราบเรื่องนั้น

แล้ว เป็นกุลบุตรมีใจอ่อนโยน  จึงกระทําการสงเคราะห์ใน  ๒  สามีภรรยานั้น  ให้ๆ  

ข้าวปายาส กับเนยใสเป็นอันมาก

 โคปาลโก เหตุกัตตาใน ทาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  เต ก็ดี  อาคเต ก็ดี  

วิเสสนะของ ชเนๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิตฺวา  “ตุมฺเห  
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สุทธกัตตาใน อตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุโต วิเสสนะของ ฅานโตๆ อปาทาน

ใน อาคตาๆ วิกติกัตตาใน อตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

สุตฺวา  สพฺพํ วิเสสนะของ ปวตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  

มุทุชาติโกๆ วิเสสนะของ กุลปุตฺโตๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  

เตสุ วิเสสนะของใน ชเนสุๆ วิสยาธาระใน กตฺวา  อนุกมฺปํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ทาเปสิ  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน ทาเปสิ  ปหูเตน วิเสสนะของ  

สปฺปินาๆ สหัตถตติยาเข้ากับ ทาเปสิ  ปายาสํ ๆ อวุตตกัมมะใน ทาเปสิ ฯ

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

๑๑๗. ภริยา  “สามิ  ตยิ  ชีวนฺเต,  อหํ  ชีวามิ  นาม,  ทีฆรตฺตํ  อูโนทโรสิ,  ยาวทตฺถํ   

ภุญฺชา”ติ  วตฺวา  สปฺปินา  สทฺธึ  ตทภิมุขญฺเญว  ปายาสํ  กตฺวา  อตฺตนา  มนฺทสปฺปึ  

โถกเมว  ภุญฺชิ ฯ  

 ภริยา  “สามิ  ตยิ  ชีวนฺเต,  อหํ  ชีวามิ  นาม,  (ตฺวํ)  ทีฆรตฺตํ  อูโนทโร  อสิ,  (ตฺวํ) 

ยาวทตฺถํ  ภุญฺชา”ติ  วตฺวา  สปฺปินา  สทฺธึ  ตทภิมุขํ  เอว  ปายาสํ  กตฺวา  อตฺตนา  

มนฺทสปฺปึ  โถกํ  เอว  ภุญฺชิ ฯ

 ภริยา อ.ภรรยา  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  ตย ิ ครั้นเมื่อท่าน   

ชีวนฺเต เป็นอยู่อยู่,  อหํ อ.ดิฉัน  ชีวาม ิ นาม ชื่อว่าย่อมเป็นอยู่,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อูโนทโร  

เป็นผู้มีท้องอันพร่อง  ทีฆรตฺตํ สิ้นราตรีอันยาวนาน  อสิ ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  

ภุญฺช จงบริโภค  ยาวทตฺถํ เพียงใดแต่ความต้องการ”  อิติ ดังนี้  กตฺวา กระทํา

แล้ว  ปายาสํ ซึ่งข้าวปายาส  ตทภิมุขํ  เอว ในที่มีหน้าเฉพาะต่อสามีนั้น  สทฺธึ กับ   

สปฺปินา ด้วยเนยใสนั่นเทียว  ภุญฺชิ บริโภคแล้ว  มนฺทสปฺป ึ ซึ่งเนยใสเหลว  โถกํ  

เอว หน่อยหนึ่งนั่นเทียว  อตฺตนา ด้วยตนเอง ฯ

 ภรรยาจึงกล่าวกับสามีว่า  “นาย  เมื่อท่านมีชีวิตอยู่  ฉันก็ชื่อว่ามีชีวิตอยู่, ท่านท้อง

พร่องมานาน, จงบริโภคตามความต้องการ”ดังนี้แล้ว จึงวางข้าวปายาสพร้อมกับ

เนยใสไว้ต่อหน้าเขา  ตนเองบริโภคเนยใสเหลวเพียงหน่อยหนึ่งเท่านั้น

 ภริยา สุทธกัตตาใน ภุญฺชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  ตยิ ลักขณะใน 

ชีวนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  อหํ สุทธกัตตาใน ชีวามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ 
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สัญญาโชตกะเข้ากับ ชีวามิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทีฆรตฺตํ 

อัจจันตสังโยคะใน อูโนทโรๆ วิกติกัตตาใน อสิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ภุญฺชๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ยาวทตฺถํ กิริยาวิเสสนะใน ภุญฺช”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน กตฺวา  สปฺปินา สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน กตฺวา  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ ตทภิมุขํๆ ทุติยาวิสยาธาระใน กตฺวา  ปายาสํ อวุตตกัมมะใน  

กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ภุญฺชิ  อตฺตนา กรณะใน ภุญฺชิ  มนฺทสปฺปึ อวุตตกัมมะใน 

ภุญฺชิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ โถกํๆ กิริยาวิเสสนะใน ภุญฺชิ ฯ

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

๑๑๘. อิตโร  พหุํ  ภุญฺชิตฺวา  สตฺตฏฺฅทิวเส  ฉาตตาย  อาหารตณฺหํ  ฉินฺทิตุํ  นาสกฺขิ ฯ

 อิตโร  (สามิโก)  พหุํ  (ปายาสํ)  ภุญฺชิตฺวา  (อตฺตโน)  สตฺตฏฺฅทิวเส  ฉาตตาย  อาหารตณฺหํ   

น  อสกฺขิ ฯ

 อิตโร  (สามิโก) อ.สามีนอกนี้  ภุญฺชิตฺวา บริโภคแล้ว  (ปายาสํ) ซึ่งข้าวปายาส  พหุ ํ

มาก  น  อสกฺขิ ไม่ได้อาจแล้ว  ฉินฺทิตุํ เพื่ออันตัด  อาหารตณฺหํ ซึ่งความอยากใน

อาหาร  (อตฺตโน)  สตฺตฏฺทิวเส  ฉาตตาย เพราะความที่- แห่งตน -เป็นผู้หิวแล้ว 

สิ้นวันเจ็ดหรือแปด ท. ฯ

 ส่วนนายโกตุหลิก  บริโภคมากไป  ไม่อาจตัดความอยากในอาหารได้  เพราะตัวหิวมา

ตั้ง ๗-๘ วัน   

 อิตโร วิเสสนะของ สามิโกๆ สุทธกัตตาใน อสกฺขิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พหุํ  

วิเสสนะของ ปายาสํๆ อวุตตกัมมะใน ภุญฺชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อสกฺขิ  อตฺตโน 

ภาวาทิสัมพันธะใน ฉาตตาย  สตฺตฏฺฅทิวเส อัจจันตสังโยคะใน ฉาต-  ฉาตตาย เหตุ

ใน อสกฺขิ  อาหารตณฺหํ อวุตตกัมมะใน ฉินฺทิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺขิ  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน อสกฺขิ ฯ  

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

๑๑๙. โคปาลโก  เตสํ  ปายาสํ  ทาเปตฺวา  สยํ  ภุญฺชิตุํ  อารภิ ฯ

 โคปาลโก  (ปุคฺคลํ)  เตสํ  (ชนานํ)  ปายาสํ  ทาเปตฺวา  สยํ  ภุญฺชิตุํ  อารภิ ฯ

 โคปาลโก อ.บุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโค  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ทาเปตฺวา ให้ให้แล้ว  ปายาสํ  
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ซึ่งข้าวปายาส  เตสํ  (ชนานํ) แก่ชน ท. เหล่านั้น  อารภิ เริ่มแล้ว  ภุญฺชิตุํ เพื่ออัน

บริโภค  สย ํด้วยตนเอง ฯ

 นายโคบาล สั่งคนช่วยให้ข้าวปายาสแก่ ๒ ผัวเมียเหล่านั้นแล้ว ตนเองจึงเริ่มจะบริโภค

 โคปาลโก สุทธกัตตาใน อารภิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน  

ทาเปตฺวา  เตสํ วิเสสนะของ ชนานํๆ สัมปทานใน ทาเปตฺวา  ปายาสํ อวุตตกัมมะใน 

ทาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อารภิ  สยํ กรณะใน อารภิ  ภุญฺชิตุํ ตุมัตถสัมปทานใน 

อารภิ ฯ

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

๑๒๐. โกตุหลิโก  ตํ  โอโลเกนฺโต  นิสีทิตฺวา  เหฏฺฅาปีเฅ  นิปนฺนาย  สุนขิยา  โคปาลเกน  

วฏฺเฏตฺวา  ทียมานํ  ปายาสปิณฺฑํ  ทิสฺวา  “ปุญฺญวตายํ  สุนขี  นิพทฺธํ  เอวรูปํ  โภชนํ  

ลภตีติ  จินฺเตสิ ฯ

 โกตุหลิโก  ตํ  (โคปาลกํ)  โอโลเกนฺโต  นิสีทิตฺวา  เหฏฺฅาปีเฅ  นิปนฺนาย  สุนขิยา  โคปาลเกน  

วฏฺเฏตฺวา  ทียมานํ  ปายาสปิณฺฑํ  ทิสฺวา  “ปุญฺญวตี  อยํ  สุนขี  นิพทฺธํ  เอวรูปํ  โภชนํ  ลภตีติ   

จินฺเตสิ ฯ

 โกตุหลิโก อ.นายโกตุหลิกะ  โอโลเกนฺโต  นิสีทิตฺวา นั่งแลดูอยู่แล้ว  ตํ  (โคปาลกํ)  

ซึ่งบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโค  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ปายาสปิณฺฑํ ซึ่งก้อนแห่งข้าวปายาส   

โคปาลเกน  วฏฺเฏตฺวา  ทียมานํ อัน- อันบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโค ปั้นแล้ว -ให้อยู่  สุนขิยา 

แก่แม่สุนัข  นิปนฺนาย ตัวนอนแล้ว  เหฏฺาปีเ ในภายใต้แห่งตั่ง  จินฺเตสิ คิดแล้ว   

อิติ ว่า  “อยํ  สุนขี อ.แม่สุนัขนี้  ปุญฺญวตี มีบุญ  ลภติ ย่อมได้  โภชนํ ซึ่งโภนะ   

เอวรูปํ อันมีอย่างนี้เป็นรูป  นิพทฺธํ เนืองนิตย์”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 นายโกตุหลิกะนั่งแลดูเขาแล้ว เห็นก้อนข้าวปายาสที่นายโคบาลปั้นให้แก่นางสุนัข ซึ่ง

นอนอยู่แล้วใต้ตั่ง จึงคิดว่า “นางสุนัขตัวนี้ มีบุญ จึงได้โภชนะเห็นปานนี้เนืองนิตย์”

 โกตุหลิโก สุทธกัตตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ โคปาลกํๆ 

อวุตตกัมมะใน โอโลเกนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ โกตุหลิโก  นิสีทิตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน ทิสฺวา  เหฏฺฅาปีเฅ วิสยาธาระใน นิปนฺนายๆ วิเสสนะของ สุนขิยาๆ สัมปทาน

ใน ทียมานํ  โคปาลเกน อนภิหิตกัตตาใน ทียมานํ  วฏฺเฏตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน  
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ทียมานํๆ วิเสสนะของ ปายาสปิณฺฑํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

จินฺเตสิ  “ปุญฺญวตี ก็ดี อยํ ก็ดี วิเสสนะของ สุนขีๆ สุทธกัตตาใน ลภติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นิพทฺธํ กิริยาวิเสสนะใน ลภติ  เอวรูปํ วิเสสนะของ โภชนํๆ อวุตตกัมมะใน 

ลภติ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ    

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

๑๒๑. โส  รตฺติภาเค  ตํ  ปายาสํ  ชีราเปตุํ  อสกฺโกนฺโต  กาลํ  กตฺวา  ตสฺสา  สุนขิยา  กุจฺฉิสฺมึ   

นิพฺพตฺติ ฯ

 โส  (โกตุหลิโก)  รตฺติภาเค  ตํ  ปายาสํ  ชีราเปตุํ  อสกฺโกนฺโต  กาลํ  กตฺวา  ตสฺสา  สุนขิยา  

กุจฺฉิสฺมึ   นิพฺพตฺติ ฯ

 โส  (โกตุหลิโก) อ.นายโกตุหลิกะนั้น  อสกฺโกนฺโต ไม่อาจอยู่  ตํ  ปายาสํ  ชีราเปตุํ 

เพื่ออัน- ยังข้าวปายาสนั้น -ให้ย่อย  รตฺติภาเค ในส่วนแห่งราตรี  กตฺวา กระทําแล้ว  

กาลํ ซึ่งกาละ  นิพฺพตฺต ิบังเกิดแล้ว  กุจฺฉิสฺมึ ในท้อง  ตสฺสา  สุนขิยา ของแม่สุนัข

นั้น ฯ

 ตกกลางคืนนายโกตุหลิกะนั้น ไม่สามารถจะยังข้าวปายาสนั้นให้ย่อยได้ จึงทํากาละ 

ไปเกิด ในท้องแห่งนางสุนัขนั้น

 โส วิเสสนะของ โกตุหลิโกๆ สุทธกัตตาใน นิพฺพตฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  รตฺติ-

ภาเค กาลสัตตมีใน อสกฺโกนฺโต  ตํ  วิเสสนะของ ปายาสํๆ การิตกัมมะใน ชีราเปตุํๆ 

ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺโกนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ โกตุหลิโก  กาลํ อวุตตกัมมะใน 

กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิพฺพตฺติ  ตสฺสา วิเสสนะของ สุนขิยาๆ สามีสัมพันธะใน 

กุจฺฉิสฺมึๆ วิสยาธาระใน นิพฺพตฺติ ฯ

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

๑๒๒.  อถสฺส  ภริยา  สรีรกิจฺจํ  กตฺวา  ตสฺมึเยว  เคเห  ภตึ  กตฺวา  ตณฺฑุลนาฬึ  ลภิตฺวา   

ปจิตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปตฺเต  ปติฏฺฅาเปตฺวา  “ภนฺเต  ทาสสฺส  โว  ปาปุณาตู’ติ   

วตฺวา  จินฺเตสิ  “มยา  อิเธว  วสิตุํ  วฏฺฏติ,  นิพทฺธํ  อยฺโย  อิธาคจฺฉติ,  เทยฺยธมฺโม   

โหตุ  วา  มา  วา,  เทวสิกํ  วนฺทนฺตี  เวยฺยาวจฺจํ  กโรนฺตี  จิตฺตํ  ปสาเทนฺตี  พหุํ  ปุญฺญ �  

ปสวิสฺสามี”ติ ฯ
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 อถ  อสฺส  (โกตุหลิกสฺส)  ภริยา  สรีรกิจฺจํ  กตฺวา  ตสฺมึ  เอว  เคเห  ภตึ  กตฺวา  ตณฺฑุลนาฬึ   

ลภิตฺวา  ปจิตฺวา  (โภชนํ)  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปตฺเต  ปติฏฺฅาเปตฺวา  “(อยํ  ปตฺติ)  ภนฺเต  ทาสสฺส   

โว  ปาปุณาตู’ติ  วตฺวา  จินฺเตสิ  “มยา  อิธ  เอว  (าเน)  วสิตุํ  วฏฺฏติ,  นิพทฺธํ  อยฺโย  อิธ  

(าเน)  อาคจฺฉติ,  เทยฺยธมฺโม  โหตุ  วา,  (เทยฺยธมฺโม)  มา  (โหตุ)  วา,  (อหํ)  เทวสิกํ  วนฺทนฺตี   

เวยฺยาวจฺจํ  กโรนฺตี  จิตฺตํ  ปสาเทนฺตี  พหุํ  ปุญฺญ �  ปสวิสฺสามี”ติ ฯ 

 อถ ครั้งนั้น  ภริยา อ.ภรรยา  อสฺส  (โกตุหลิกสฺส) ของนายโกตุหลิกะนั้น  กตฺวา 

กระทําแล้ว  สรีรกิจฺจํ ซึ่งกิจด้วยสรีระ  กตฺวา กระทําแล้ว  ภต ึซึ่งการรับจ้าง  ตสฺมึ  

เอว  เคเห ในเรือนนั้นนั่นเทียว  ลภิตฺวา ได้แล้ว  ตณฺฑุลนาฬึ ซึ่งทะนานแห่งข้าวสาร  

ปจิตฺวา หุงแล้ว  (โภชนํ) ยังโภชนะ  ปติฏฺาเปตฺวา ให้ตั้งไว้เฉพาะแล้ว  ปตฺเต ใน

บาตร  ปจฺเจกพุทฺธสฺส ของพระปัจเจกพุทธเจ้า  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (อยํ  ปตฺติ) อ.ส่วนบุญนี้  ปาปุณาตุ ขอจงถึง  ทาสสฺส แก่ทาส  

โว ของท่าน”  อิติ ดังนี้   จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “มยา  อิธ  เอว  (าเน)  วสิตุํ 

อ.อัน- อันเรา อยู่ ในที่นี้นั่นเทียว  วฏฺฏติ ย่อมควร,  อยฺโย อ.พระคุณเจ้า  อาคจฺฉติ 

ย่อมมา  อิธ  (าเน) ในที่นี้  นิพทฺธํ เนืองนิตย์,  เทยฺยธมฺโม อ.ไทยธรรม  โหตุ จง

มี  วา หรือ  วา หรือว่า  (เทยฺยธมฺโม) อ.ไทยธรรม  มา  โหตุ จงอย่ามี,  (อหํ) อ.เรา   

วนฺทนฺตี ไหว้อยู่  กโรนฺตี กระทําอยู่  เวยฺยาวจฺจํ ซึ่งการขวนขวาย  จิตฺตํ ยังจิต   

ปสาเทนฺตี ให้เลื่อมใสอยู่  เทวสิกํ ทุกๆ วัน  ปสวิสฺสาม ิจักประสบ  ปุญฺญ ํ ซึ่งบุญ  

พหุ ํมาก”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ทีนั้น  ภรรยาของเขาทําสรีรกิจ(เผา)แล้ว ก็ทําการรับจ้างอยู่ในเรือนนั่นเอง ได้ข้าวสาร

ทะนานหนึ่ง  หุงแล้วเอาใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่า “ท่านเจ้าข้า  ขอกุศล

อันนี้  จงถึงแก่ทาสของท่านเถิด”  ดังนี้แล้วจึงคิดว่า  “ควรที่เราจะอยู่ในที่นี้แล,  พระผู้

เป็นเจ้าย่อมมาในที่นี้เนืองนิตย์, ไทยธรรมจักมีหรือไม่ ก็ช่างเถิด, เราไหว้อยู่  ทําความ

ขวนขวายอยู่  ทําใจให้เลื่อมใสอยู่ ทุกวัน จักประสบบุญเป็นอันมาก” 

 อถ กาลสัตตมี  ภริยา สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะ

ของ โกตุหลิกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ภริยา  สรีรกิจฺจํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน กตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตสฺมึๆ วิเสสนะของ เคเหๆ วิสยาธาระใน 

กตฺวา  ภตึ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ลภิตฺวา  ตณฺฑุลนาฬึ อวุตต- 
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กัมมะใน ลภิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปจิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปติฏฺฅาเปตฺวา   

โภชนํ การิตกัมมะใน ปติฏฺฅาเปตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธสฺส สามีสัมพันธะใน ปตฺเตๆ  

วิสยาธาระใน ปติฏฺฅาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “ภนฺเต อาลปนะ  อยํ วิเสสนะ

ของ ปตฺติๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณาตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทาสสฺส สัมปทานใน  

ปาปุณาตุ  โว สามีสัมพันธะใน ทาสสฺส”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน จินฺเตสิ  “วสิตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตา 

ใน วสิตุํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อิธๆ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน วสิตุํ,   

อยฺโย สุทธกัตตาใน อาคจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิพทฺธํ กิริยาวิเสสนะใน  

อาคจฺฉติ  อิธ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน อาคจฺฉติ,  เทยฺยธมฺโม สุทธกัตตาใน 

โหตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วา สองศัพท์ วากยวิกัปปัตถะเข้ากับ เทยฺยธมฺโม  โหตุ 

และ เทยฺยธมฺโม  มา  โหตุ,  เทยฺยธมฺโม สุทธกัตตาใน โหตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

มาศัพท์ ปฏิเสธะใน โหตุ,  อหํ สุทธกัตตาใน ปสวิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เทวสิกํ กิริยาวิเสสนะใน วนฺทนฺตี  กโรนฺตี และ ปสาเทนฺตี  วนฺทนฺตี ก็ดี  กโรนฺตี ก็ดี   

ปสาเทนฺตี ก็ดี อัพภันตรกิริยาของ อหํ  เวยฺยาวจฺจํ อวุตตกัมมะใน กโรนฺตี  จิตฺตํ  

การิตกัมมะใน ปสาเทนฺตี  พหุํ วิเสสนะของ ปุญฺฅํๆ อวุตตกัมมะใน ปสวิสฺสามิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ 

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

๑๒๓.  สา  ตตฺเถว  ภตึ  กโรนฺตี  วสิ ฯ

 สา  (ภริยา)  ตตฺถ  เอว  (าเน)  ภตึ  กโรนฺตี  วสิ ฯ

 สา  (ภริยา) อ.ภรรยานั้น  กโรนฺตี กระทําอยู่  ภต ึซึ่งการรับจ้าง  ตตฺถ  เอว  (าเน) 

ในที่นั้นนั่นเทียว  วส ิอยู่แล้ว ฯ

 นางทําการรับจ้างอยู่ในที่นั้นนั่นเอง

 สา วิเสสนะของ ภริยาๆ สุทธกัตตาใน วสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ ตตฺถๆ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน กโรนฺตี  ภตึ อวุตตกัมมะ

ใน กโรนฺตีๆ อัพภันตรกิริยาของ ภริยา ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๒๔. สาปิ  โข  สุนขี  ฉฏฺเฅ  วา  สตฺตเม  วา  มาเส  เอกเมว  กุกฺกุรํ  วิชายิ ฯ

 สุนขี อ.แม่สุนัข  สาปิ  โข แม้นั้นแล  วิชายิ คลอดแล้ว  กุกฺกุรํ ซึ่งลูกสุนัข  เอกํ  เอว 

หนึ่งตัวนั่นเทียว  มาเส ในเดือน  ฉฏฺเ  วา ที่หกหรือ  สตฺตเม  วา หรือว่า ที่เจ็ด ฯ

 ในเดือนที่ ๖  หรือที่ ๗  นางสุนัขแม้นั้นแล ก็คลอดลูกออกมาตัวหนึ่ง

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สาๆ วิเสสนะของ สุนขีๆ สุทธกัตตาใน วิชายิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  โขศัพท์ วจนาลังการะ  ฉฏฺเฅ ก็ดี  สตฺตเม ก็ดี วิเสสนะของ มาเสๆ  

กาลสัตตมีใน วิชายิ  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ฉฏฺเฅ และ สตฺตเม  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ เอกํๆ วิเสสนะของ กุกฺกุรํๆ อวุตตกัมมะใน วิชายิ ฯ

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

๑๒๕. โคปาลโก  ตสฺส  เอกเธนุยา  ขีรํ  ทาเปสิ ฯ

 โคปาลโก  (ปุคฺคลํ)  ตสฺส  (กุกฺกุรสฺส)  เอกเธนุยา  ขีรํ  ทาเปสิ ฯ

 โคปาลโก อ.บุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโค  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ทาเปสิ ให้ให้แล้ว  ขีรํ ซึ่งนํ้านม  

เอกเธนุยา ของแม่โคนมตัวหนึ่ง  ตสฺส  (กุกฺกุรสฺส) แก่ลูกสุนัขนั้น ฯ

 นายโคบาลจึงให้ๆ นํ้านมของแม่โคนมตัวหนึ่งแก่ลูกสุนัขนั้น 

 โคปาลโก เหตุกัตตาใน ทาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน  

ทาเปสิ  ตสฺส วิเสสนะของ กุกฺกุรสฺสๆ สัมปทานใน ทาเปสิ  เอกเธนุยา สามีสัมพันธะ

ใน ขีรํๆอวุตตกัมมะใน ทาเปสิ ฯ

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

๑๒๖. โส  นจิรสฺเสว  วฑฺฒิ ฯ

 โส  (กุกฺกุโร)  นจิรสฺเสว  วฑฺฒิ ฯ

 โส  (กุกฺกุโร) อ.ลูกสุนัข  วฑฺฒิ เจริญแล้ว  นจิรสฺเสว โดยกาลไม่นานนั่นเทียว ฯ

 ไม่นานเท่าไรนัก ลูกสุนัขนั้นก็เติบใหญ่

 โส วิเสสนะของ กุกฺกุโรๆ สุทธกัตตาใน วฑฺฒิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นจิรสฺเสว  

ฉัฏฐีตติยาวิเสสนะใน วฑฺฒิ ฯ
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๑๒๗. อถสฺส  ปจฺเจกพุทฺโธ  ภุญฺชนฺโต  นิพทฺธํ  เอกํ  ภตฺตปิณฺฑํ  เทติ ฯ

 อถ  อสฺส  (สุนขสฺส)  ปจฺเจกพุทฺโธ  ภุญฺชนฺโต  นิพทฺธํ  เอกํ  ภตฺตปิณฺฑํ  เทติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  ปจฺเจกพุทฺโธ อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า  ภุญฺชนฺโต เมื่อฉัน  เทติ ย่อมให้  

ภตฺตปิณฺฑ ํ ซึ่งก้อนแห่งภัตร  เอกํ ก้อนหนึ่ง  นิพทฺธํ เนืองนิตย์  อสฺส  (สุนขสฺส)  

แก่สุนัขนั้น ฯ

 ครั้งนั้น พระปัจเจกพุทธเจ้า เมื่อฉัน ย่อมให้ก้อนข้าวแก่ลูกสุนัขนั้น ก้อนหนึ่งเป็นนิตย์ 

 อถ กาลสัตตมี  ปจฺเจกพุทฺโธ สุทธกัตตาใน เทติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส  

วิเสสนะของ สุนขสฺสๆ สัมปทานใน เทติ  ภุญฺชนฺโต อัพภันตรกิริยาของ ปจฺเจกพุทฺโธ  

นิพทฺธํ กิริยาวิเสสนะใน เทติ  เอกํ วิเสสนะของ ภตฺตปิณฺฑํๆ อวุตตกัมมะใน เทติ ฯ

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

๑๒๘. โส  ภตฺตปิณฺฑํ  นิสฺสาย  ปจฺเจกพุทฺเธ  สิเนหมกาสิ ฯ

 โส  (สุนโข)  ภตฺตปิณฺฑํ  นิสฺสาย  ปจฺเจกพุทฺเธ  สิเนหํ  อกาสิ ฯ

 โส  (สุนโข) อ.สุนัขนั้น  นิสฺสาย อาศัยแล้ว  ภตฺตปิณฺฑ ํ ซึ่งก้อนแห่งภัตร  อกาสิ  

ได้กระทําแล้ว  สิเนหํ ซึ่งความรัก  ปจฺเจกพุทฺเธ ในพระปัจเจกพุทธเจ้า ฯ

 เพราะอาศัยก้อนข้าว สุนัขนั้น จึงได้มีความรักใคร่ในพระปัจเจกพุทธเจ้า

 โส วิเสสนะของ สุนโขๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภตฺตปิณฺฑํ 

อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ ปุพพกาลกิริยาใน อกาสิ  ปจฺเจกพุทฺเธ วิสยาธาระใน สิเนหํๆ 

อวุตตกัมมะใน อกาสิ ฯ

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

๑๒๙. โคปาลโก  นิพทฺธํ  เทฺว  วาเร  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  อุปฏฺฅานํ  ยาติ ฯ

 โคปาลโก อ.บุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโค  ยาติ ย่อมไป  อุปฏฺานํ สู่ที่เป็นที่บํารุง  ปจฺเจก-

พุทฺธสฺส ของพระปัจเจกพุทธเจ้า  วาเร สิ้นวาระ ท.  เทฺว สอง  นิพทฺธํ เนืองนิตย์ ฯ

 นายโคบาลย่อมไปสู่ที่บํารุงของพระปัจเจกพุทธเจ้า (วันหนึ่ง) ๒ ครั้งเนืองนิตย์

 โคปาลโก สุทธกัตตาใน ยาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิพทฺธํ กิริยาวิเสสนะใน ยาติ   
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เทฺว วิเสสนะของ วาเรๆ อัจจันตสังโยคะใน ยาติ  ปจฺเจกพุทฺธสฺส สามีสัมพันธะใน  

อุปฏฺฅานํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ยาติ ฯ

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

๑๓๐. โส  คจฺฉนฺโตปิ  อนฺตรามคฺเค  วาลมิคฏฺฅาเน  ทณฺเฑน  คจฺเฉ  จ  ภูมิญฺจ  ปหริตฺวา   

“สุสูติ  ติกฺขตฺตุํ  สทฺทํ  กตฺวา  วาลมิเค  ปลาเปสิ ฯ

 โส  (โคปาลโก)  คจฺฉนฺโตปิ  อนฺตรามคฺเค  วาลมิคฏฺฅาเน  ทณฺเฑน  คจฺเฉ  จ  ภูมึ  จ  ปหริตฺวา  

“สุสูติ  ติกฺขตฺตุํ  สทฺทํ  กตฺวา  วาลมิเค  ปลาเปสิ ฯ

 โส  (โคปาลโก) อ.บุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคนั้น  คจฺฉนฺโตปิ แม้ไปอยู่  ปหริตฺวา ฟาด

แล้ว  คจฺเฉ  จ ซึ่งกอไม้ ท. ด้วย  ภูมึ  จ ซึ่งภาคพื้นด้วย  ทณฺเฑน ด้วยท่อนไม้   

วาลมิคฏฺาเน ในที่แห่งเนื้อร้าย  อนฺตรามคฺเค ในระหว่างแห่งหนทาง  กตฺวา 

กระทําแล้ว  สทฺทํ ซึ่งเสียง  “สุสูต ิว่า “สุ สุ” ดังนี้  ติกฺขตฺตุํ สามครั้ง  วาลมิเค ยังเนื้อ

ร้าย ท. ปลาเปสิ ให้หนีไปแล้ว ฯ

 นายโคบาลนั้น  แม้เดินไปก็เอาไม้ตีที่พุ่มไม้และพื้นดินในที่ซึ่งมีเนื้อร้ายอยู่  ในระหว่าง

ทาง ส่งเสียงว่า  “สุ  สุ” ๓ ครั้ง  ยังเนื้อร้ายให้หนีไปแล้ว 

 โส วิเสสนะของ โคปาลโกๆ เหตุกัตตาใน ปลาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ คจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ โคปาลโก  อนฺตรามคฺเค 

วิสยาธาระใน ปหริตฺวา  วาลมิคฏฺฅาเน วิสยาธาระใน ปหริตฺวา  ทณฺเฑน กรณะใน  

ปหริตฺวา  คจฺเฉ ก็ดี  ภูมึ ก็ดี อวุตตกัมมะใน ปหริตฺวา  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ

เข้ากับ คจฺเฉ และ ภูมึ  ปหริตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  “สุ สุ สรูปะใน อิติๆ ศัพท์  

สรูปะใน สทฺทํ  ติกฺขตฺตุํ กิริยาวิเสสนะใน กตฺวา  สทฺทํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน ปลาเปสิ  วาลมิเค การิตกัมมะใน ปลาเปสิ ฯ 

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

๑๓๑. สุนโขปิ  เตน  สทฺธึ  คจฺฉติ ฯ

 สุนโขปิ  เตน  (โคปาลเกน)  สทฺธึ  คจฺฉติ ฯ

 สุนโขปิ แม้ อ.สุนัข  คจฺฉติ ย่อมไป  สทฺธึ กับ  เตน  โคปาลเกน ด้วยบุคคลผู้เลี้ยง

ซึ่งโคนั้น ฯ
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 แม้สุนัข ก็ไปด้วยกับนายโคบาลนั้น

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สุนโขๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เตน วิเสสนะของ โคปาลเกนๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน คจฺฉติ ฯ

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

๑๓๒. โส  เอกทิวสํ  ปจฺเจกพุทฺธํ  อาห  “ภนฺเต  ยทา  เม  โอกาโส  น  ภวิสฺสติ,  ตทา  อิมํ  

สุนขํ  เปเสสฺสามิ,  อิมสฺส  ปหิตสญฺญาเณน  อาคจฺเฉยฺยาถา”ติ ฯ

 โส  (โคปาลโก)  เอกทิวสํ  ปจฺเจกพุทฺธํ  อาห  “ภนฺเต  ยทา  เม  โอกาโส  น  ภวิสฺสติ,  ตทา  (อหํ)  

อิมํ  สุนขํ  เปเสสฺสามิ,  (ตุมฺเห)  อิมสฺส  (สุนขสฺส  มยา)  ปหิตสญฺญาเณน  อาคจฺเฉยฺยาถา”ติ ฯ

 เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  โส  (โคปาลโก) อ.บุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคนั้น  อาห กล่าวแล้ว   

ปจฺเจกพุทฺธํ กะพระปัจเจกพุทธเจ้า  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  โอกาโส 

อ.โอกาส  เม ของกระผม  น  ภวิสฺสต ิ จักไม่มี  ยทา ในกาลใด,  ตทา ในกาล

นั้น  (อหํ) อ.กระผม  เปเสสฺสามิ จักส่งไป  อิมํ  สุนขํ ซึ่งสุนัขนี้,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน   

อาคจฺเฉยฺยาถ พึงมา  อิมสฺส  (สุนขสฺส  มยา)  ปหิตสญฺญาเณน  ด้วยสัญญาณ 

แห่งสุนัขนี้ เป็นสัตว์ อันกระผม ส่งไปแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ   

 วันหนึ่ง  นายโคบาลนั้น กล่าวกับพระปัจเจกพุทธเจ้าว่า “ท่านผู้เจริญ  คราวใด  ผม

ไม่มีโอกาสว่าง  คราวนั้น ผมจักส่งสุนัขตัวนี้มา:  ขอท่านพึงมาด้วยเครื่องหมายแห่ง

สุนัขนี้ที่กระผมส่งมาแล้ว”

 เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน อาห  โส วิเสสนะของ โคปาลโกๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปจฺเจกพุทฺธํ อกถิตกัมมะใน อาห  “ภนฺเต อาลปนะ  โอกาโส 

สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยทา กาลสัตตมีใน ภวิสฺสติ  เม  

สามีสัมพันธะใน โอกาโส  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ภวิสฺสติ,  ตทา กาลสัตตมีใน เปเสสฺสามิ   

อหํ สุทธกัตตาใน เปเสสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะของ สุนขํๆ อวุตต-

กัมมะใน เปเสสฺสามิ,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อาคจฺเฉยฺยาถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อิมสฺส วิเสสนะของ สุนขสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปหิตสญฺฅาเณน  มยา อนภิหิตกัตตาใน 

ปหิต-  ปหิตสญฺญาเณน กรณะใน อาคจฺเฉยฺยาถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๓๓. ตโต  ปฏฺฅาย  อโนกาสทิวเส  “คจฺฉ  ตาต,  อยฺยํ  อาเนหี”ติ  สุนขํ  เปเสสิ ฯ

 (โส  โคปาลโก)  ตโต  (กาลโต)  ปฏฺฅาย  อโนกาสทิวเส  “(ตฺวํ)  คจฺฉ  ตาต,  (ตฺวํ)  อยฺยํ  อาเนหี”ติ  

(วจเนน)  สุนขํ  เปเสสิ ฯ

 (โส  โคปาลโก) อ.บุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคนั้น  เปเสสิ ส่งไปแล้ว  สุนขํ ซึ่งสุนัข  (วจเนน) 

ด้วยคํา  อิติ ว่า  “ตาต แน่ะพ่อ  (ตฺวํ) อ.เจ้า  คจฺฉ จงไป,  (ตฺวํ) อ.เจ้า  อาเนหิ จง

นํามา  อยฺย ํซึ่งพระคุณเจ้า”  อิติ ดังนี้  อโนกาสทิวเส ในวันไม่ใช่โอกาส  ปฏฺาย 

จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น ฯ

 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในวันที่ไม่มีโอกาส นายโคบาลนั้น ก็ส่งสุนัขไปว่า “พ่อจงไป จงนํา

พระคุณเจ้ามา”

 โส วิเสสนะของ โคปาลโกๆ สุทธกัตตาใน เปเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตโต  

วิเสสนะของ กาลโตๆ อปาทานใน ปฏฺฅายๆ กิริยาวิเสสนะใน เปเสสิ  อโนกาสทิวเส 

กาลสัตตมีใน เปเสสิ  “ตาต อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  

ตฺวํ สุทธกัตตาใน อาเนหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อยฺยํ อวุตตกัมมะใน อาเนหิ”   

อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน เปเสสิ  สุนขํ อวุตตกัมมะใน เปเสสิ ฯ

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

๑๓๔. โส  เอกวจเนเนว  ปกฺขนฺทิตฺวา  สามิกสฺส  คจฺฉภูมิโปถนฏฺฅาเน  ติกฺขตฺตุํ  ภุสฺสิตฺวา   

เตน   สทฺเทน  วาลมิคานํ  ปลายนภาวํ  ญตฺวา  ปาโตว  สรีรปฺปฏิชคฺคนํ  กตฺวา   

ปณฺณสาลํ  ปวิสิตฺวา  นิสินฺนสฺส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  วสนฏฺฅานํ  คนฺตฺวา  ปณฺณสาลา- 

ทฺวาเร  ติกฺขตฺตุํ  ภุสฺสิตฺวา  อตฺตโน  อาคตภาวํ  ชานาเปตฺวา  เอกมนฺเต  นิปชฺชติ ฯ

 โส  (สุนโข)  เอกวจเนน  เอว  ปกฺขนฺทิตฺวา  สามิกสฺส  คจฺฉภูมิโปถนฏฺฅาเน  ติกฺขตฺตุํ  ภุสฺสิตฺวา   

เตน   สทฺเทน  วาลมิคานํ  ปลายนภาวํ  ญตฺวา  ปาโตว  สรีรปฺปฏิชคฺคนํ  กตฺวา  ปณฺณสาลํ   

ปวิสิตฺวา  นิสินฺนสฺส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  วสนฏฺฅานํ  คนฺตฺวา  ปณฺณสาลาทฺวาเร  ติกฺขตฺตุํ  ภุสฺสิตฺวา  

(ปจฺเจกพุทฺธํ)  อตฺตโน  อาคตภาวํ  ชานาเปตฺวา  เอกมนฺเต  นิปชฺชติ ฯ      

 โส  (สุนโข) อ.สุนัขนั้น  ปกฺขนฺทิตฺวา วิ่งไปแล้ว  เอกวจเนน  เอว ด้วยคําเดียวนั่น

เทียว  ภุสฺสิตฺวา เห่าแล้ว  ติกฺขตฺตุํ สามครั้ง  คจฺฉภูมิโปถนฏฺาเน ในที่เป็นที่ฟาด

ซึ่งกอไม้และภาคพื้น  สามิกสฺส แห่งเจ้าของ  ญตฺวา รู้แล้ว  ปลายนภาวํ ซึ่งความ
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เป็นคืออันหนีไป  วาลมิคาน ํแห่งเนื้อร้าย ท.  เตน  สทฺเทน ด้วยเสียงนั้น  คนฺตฺวา 

ไปแล้ว  วสนฏฺานํ สู่ที่เป็นที่อยู่  ปจฺเจกพุทฺธสฺส ของพระปัจเจกพุทธเจ้า  ปาโต ว  

สรีรปฺปฏิชคฺคนํ  กตฺวา  ปณฺณสาลํ  ปวิสิตฺวา  นิสินฺนสฺส ผู้- กระทําแล้ว ซึ่งการ

ประคับประคองซึ่งสรีระ เข้าไปแล้ว สู่บรรณศาลา -นั่งแล้ว ในเวลาเช้าเทียว  ภุสฺสิตฺวา  

เห่าแล้ว  ติกฺขตฺตุํ สามครั้ง  ปณฺณสาลาทฺวาเร ที่ประตูแห่งบรรณศาลา  (ปจฺเจก-

พุทฺธํ) ยังพระปัจเจกพุทธเจ้า  ชานาเปตฺวา ให้รู้แล้ว  อตฺตโน  อาคตภาวํ ซึ่งความ

ที-่ แห่งตน -เป็นผู้มาแล้ว  นิปชฺชต ิย่อมหมอบ  เอกมนฺเต ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ฯ   

 สุนัขนั้นก็วิ่งไปด้วยคําเพียงคําเดียวเท่านั้น    ถึงที่ซึ่งนายตีพุ่มไม้และพื้นดิน ก็เห่า

ขึ้น ๓ ครั้ง  รู้ว่าเนื้อร้ายหนีไปแล้วด้วยเสียงนั้น ไปถึงที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้

กระทําการประคับประคองสรีระ แต่เช้าตรู่  เข้าไปยังบรรณศาลา  นั่งอยู่แล้ว  ถึงประตู

บรรณศาลา จึงเห่าขึ้น ๓  ครั้ง  ให้ท่านรู้ว่าตนมาแล้ว ก็นอนหมอบอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่ง

 โส วิเสสนะของ สุนโขๆ สุทธกัตตาใน นิปชฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ เอกวจเนนๆ กรณะใน ปกฺขนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ภุสฺสิตฺวา   

สามิกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน -โปถนฏฺฅาเน  คจฺฉภูมิโปถนฏฺฅาเน วิสยาธาระใน  

ภุสฺสิตฺวา  ติกฺขตฺตุํ กิริยาวิเสสนะใน ภุสฺสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฅตฺวา  เตน วิเสสนะ

ของ สทฺเทนๆ กรณะใน ปลายน-  วาลมิคานํ สามีสัมพันธะใน ปลายน-  ปลายนภาวํ 

อวุตตกัมมะใน ญตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปาโตๆ 

กาลสัตตมีใน นิสินฺนสฺส  สรีรปฺปฏิชคฺคนํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปวิสิตฺวา  ปณฺณสาลํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสินฺนสฺสๆ  

วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺธสฺสๆ สามีสัมพันธะใน วสนฏฺฅานํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน  

คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ภุสฺสิตฺวา  ปณฺณสาลาทฺวาเร วิสยาธาระใน ภุสฺสิตฺวา   

ติกฺขตฺตุํ กิริยาวิเสสนะใน ภุสฺสิตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธํ การิตกัมมะใน ชานาเปตฺวา  อตฺตโน  

ภาวาทิสัมพันธะใน อาคตภาวํๆ อวุตตกัมมะใน ชานาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

นิปชฺชติ  เอกมนฺเต วิสยาธาระใน นิปชฺชติ ฯ 

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

๑๓๕. ปจฺเจกพุทฺเธ  เวลํ  สลฺลกฺเขตฺวา  นิกฺขนฺเต,  โส  ภุสฺสนฺโต  ปุรโต  ปุรโต ว  คจฺฉติ ฯ

 ปจฺเจกพุทฺเธ  เวลํ  สลฺลกฺเขตฺวา  นิกฺขนฺเต,  โส  (สุนโข)  ภุสฺสนฺโต  ปุรโต  ปุรโต ว  คจฺฉติ ฯ
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 ปจฺเจกพุทฺเธ ครั้นเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้า  สลฺลกฺเขตฺวา กําหนดแล้ว  เวลํ ซึ่งเวลา  

นิกฺขนฺเต ออกไปแล้ว,  โส  (สุนโข) อ.สุนัขนั้น  ภุสฺสนฺโต เห่าอยู่  คจฺฉติ ย่อมไป   

ปุรโต ในที่ข้างหน้า  ปุรโต ว ในที่ข้างหน้าเทียว ฯ

 เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้ากําหนดเวลาออกไปแล้ว สุนัขนั้นก็เดินเห่าไปข้างหน้าๆ เทียว

 ปจฺเจกพุทฺเธ ลักขณะใน นิกฺขนฺเตๆ ลักขณกิริยา  เวลํ อวุตตกัมมะใน สลฺลกฺเขตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขนฺเต,  โส วิเสสนะของ สุนโขๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปุรโตๆ สองบท วิสยาธาระใน คจฺฉติ ฯ  

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

๑๓๖. อนฺตรนฺตรา  ปจฺเจกพุทฺโธ  ตํ  วีมํสนฺโต  อญฺญ �  มคฺคํ  ปฏิปชฺชติ ฯ

 อนฺตรา  อนฺตรา  ปจฺเจกพุทฺโธ  ตํ  (สุนขํ)  วีมํสนฺโต  อญฺญ �  มคฺคํ  ปฏิปชฺชติ ฯ

 ปจฺเจกพุทฺโธ อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า  วีมํสนฺโต เมื่อทดลอง  ตํ  (สุนขํ) ซึ่งสุนัขนั้น  

ปฏิปชฺชต ิย่อมดําเนินไป  อญฺญ ํ  มคฺคํ สู่หนทางอื่น  อนฺตรา  อนฺตรา ในระหว่างๆ 

ฯ  

 พระปัจเจกพุทธเจ้า  เมื่อจะทดลองสุนัข  จึงเดินไปทางอื่นในระหว่างๆ

 ปจฺเจกพุทฺโธ สุทธกัตตาใน ปฏิปชฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวสาจก  อนฺตรา สองบท  

วิสยาธาระใน ปฏิปชฺชติ  ตํ วิเสสนะของ สุนขํๆ อวุตตกัมมะใน วีมํสนฺโตๆ อัพภันตร-

กิริยาของ ปจฺเจกพุทฺโธ  อญฺญ � วิเสสนะของ มคฺคํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปฏิปชฺชติ ฯ

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

๑๓๗. อถสฺส  ปุรโต  ติริยํ  ฅตฺวา  ภุสฺสิตฺวา  อิตรมคฺคเมว  นํ  อาโรเปสิ ฯ

 อถ  (สุนโข)  อสฺส  (ปจฺเจกพุทฺธสฺส)  ปุรโต  ติริยํ  ฅตฺวา  ภุสฺสิตฺวา  อิตรมคฺคํ  เอว  นํ   

(ปจฺเจกพุทฺธํ)  อาโรเปสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (สุนโข) อ.สุนัข  ตฺวา ยืนแล้ว  ติริย ํขวาง  ปุรโต ในที่ข้างหน้า  อสฺส  

(ปจฺเจกพุทฺธสฺส) ของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น  ภุสฺสิตฺวา เห่าแล้ว  อาโรเปสิ ยกขึ้น

แล้ว  นํ  (ปจฺเจกพุทฺธํ) ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น  อิตรมคฺคํ  เอว สู่หนทางนอกนี้ 

นั่นเทียว ฯ 
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 ทีนั้น  สุนัข  จึงไปยืนเห่าขวางหน้าของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นไว้  แล้วนําท่านลงสู่ทาง

นอกนี้

 อถ กาลสัตตมี  สุนโข สุทธกัตตาใน อาโรเปสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะ

ของ ปจฺเจกพุทฺธสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปุรโตๆ วิสยาธาระใน ฅตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน ภุสฺสิตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน อาโรเปสิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อิตรมคฺคํๆ  

สัมปาปุณียกัมมะใน อาโรเปสิ  นํ วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺธํๆ อวุตตกัมมะใน  

อาโรเปสิ ฯ

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

๑๓๘. อเถกทิวสํ  อญฺญ�  มคฺคํ  ปฏิปชฺชิตฺวา  เตน  ปุรโต  ติริยํ  ฅตฺวา  วาริยมาโนปิ   

อนิวตฺติตฺวา  สุนขํ  ปาเทน  อปนุทิตฺวา  ปายาสิ ฯ

 อถ  เอกทิวสํ  (ปจฺเจกพุทฺโธ)  อญฺญ�  มคฺคํ  ปฏิปชฺชิตฺวา  เตน  (สุนเขน)  ปุรโต  ติริยํ  ฅตฺวา   

วาริยมาโนปิ  อนิวตฺติตฺวา  สุนขํ  ปาเทน  อปนุทิตฺวา  ปายาสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  (ปจฺเจกพุทฺโธ) อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า  ปฏิปชฺชิตฺวา  

ดําเนินไปแล้ว  อญฺญ ํ  มคฺคํ สู่หนทางอื่น  เตน  (สุนเขน)  ปุรโต  ติริยํ  ตฺวา   

วาริยมาโนปิ แม้ผู้- อันสุนัขนั้น ยืนแล้ว ขวาง ในที่ข้างหน้า -ห้ามอยู่  อนิวตฺติตฺวา 

ไม่กลับแล้ว  อปนุทิตฺวา ดุนแล้ว  สุนขํ ซึ่งสุนัข  ปาเทน ด้วยเท้า  ปายาสิ ได้ดําเนิน

ไปแล้ว ฯ 

 ต่อมาในกาลวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า  เดินไปสู่ทางอื่นแล้ว   แม้สุนัขนั้นจะยืนขวาง

ห้ามอยู่ ข้างหน้าก็ไม่กลับ เอาเท้าดุนสุนัขแล้วก็เดินไป

 อถ กาลสัตตมี  เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน ปายาสิ  ปจฺเจกพุทฺโธ สุทธกัตตาใน  

ปายาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อญฺญ � วิเสสนะของ มคฺคํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน  

ปฏิปชฺชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วาริยมาโน  เตน วิเสสนะของ สุนเขนๆ อนภิหิต- 

กัตตาใน วาริยมาโน  ปุรโต วิสยาธาระใน ฅตฺวา  ติริยํ กิริยาวิเสสนะใน ฅตฺวาๆ สมาน-

กาลกิริยาใน วาริยมาโน  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ วาริยมาโนๆ อัพภันตรกิริยา

ของ ปจฺเจกพุทฺโธ  อนิวตฺติตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อปนุทิตฺวา  สุนขํ อวุตตกัมมะใน  

อปนุทิตฺวา  ปาเทน กรณะใน อปนุทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปายาสิ ฯ   

 ...............................................................................................................................
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๑๓๙. สุนโข  ตสฺส  อนิวตฺตนภาวํ  ญตฺวา  นิวตฺติตฺวา  นิวาสนกณฺเณ  ฑํสิตฺวา  อากฑฺฒนฺโต   

อิตรมคฺคเมว  นํ  อาโรเปสิ ฯ

 สุนโข  ตสฺส  (ปจฺเจกพุทฺธสฺส)  อนิวตฺตนภาวํ  ญตฺวา  นิวตฺติตฺวา  นิวาสนกณฺเณ  ฑํสิตฺวา   

อากฑฺฒนฺโต   อิตรมคฺคํ  เอว  นํ  (ปจฺเจกพุทฺธํ)  อาโรเปสิ ฯ

 สุนโข อ.สุนัข  ญตฺวา รู้แล้ว  อนิวตฺตนภาวํ ซึ่งความเป็นคืออันไม่กลับ  ตสฺส   

(ปจฺเจกพุทฺธสฺส) แห่งพระปัจเจกพุทธเจ้า  นิวตฺติตฺวา กลับแล้ว  ฑํสิตฺวา กัดแล้ว   

นิวาสนกณฺเณ ที่มุมแห่งผ้านุ่ง  อากฑฺฒนฺโต คร่ามาอยู่  อาโรเปสิ ยกขึ้นแล้ว  นํ  

(ปจฺเจกพุทฺธํ) ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า  อิตรมคฺคํ  เอว สู่หนทางนอกนี้นั่นเทียว ฯ

 สุนัขรู้ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่กลับ  จึงกลับไปคาบที่ชายผ้านุ่งฉุดมา นําท่านลงสู่ทาง

นอกนี้

 สุนโข สุทธกัตตาใน อาโรเปสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ ปจฺเจก-

พุทฺธสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อนิวตฺตน-  อนิวตฺตนภาวํ อวุตตกัมมะใน ญตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน นิวตฺติตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฑํสิตฺวา  นิวาสนกณฺเณ วิสยาธาระใน  

ฑํสิตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน อากฑฺฒนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สุนโข  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ อิตรมคฺคํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อาโรเปสิ  นํ วิเสสนะของ ปจฺเจก-

พุทฺธํๆ อวุตตกัมมะใน อาโรเปสิ ฯ

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

๑๔๐. เอวํ  โส  ตสฺมึ  พลวสิเนหํ  อุปฺปาเทสิ ฯ

 เอวํ  โส  (สุนโข)  ตสฺมึ  (ปจฺเจกพุทฺเธ)  พลวสิเนหํ  อุปฺปาเทสิ ฯ

 โส  (สุนโข) อ.สุนัขนั้น  พลวสิเนหํ ยังความรักอันมีกําลัง  ตสฺมึ  (ปจฺเจกพุทฺเธ) ใน

พระปัจเจกพุทธเจ้านั้น  อุปฺปาเทสิ ให้เกิดขึ้นแล้ว  เอวํ ด้วยประการฉะนี้ ฯ

 สุนัขนั้น ได้ทําความรักที่มีกําลังในพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นให้เกิดขึ้น ด้วยประการ ฉะนี้

 โส วิเสสนะของ สุนโขๆ เหตุกัตตาใน อุปฺปาเทสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก   

เอวํ ปการัตถะ  ตสฺมึ วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺเธๆ วิสยาธาระใน พลวสิเนหํๆ การิต- 

กัมมะใน อุปฺปาเทสิ ฯ
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๑๔๑. ตโต  อปรภาเค  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  จีวรํ  ชีริ ฯ

 ตโต  (กาลโต)  อปรภาเค  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  จีวรํ  ชีริ ฯ

 อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น  จีวรํ อ.จีวร  ปจฺเจก-

พุทธสฺส ของพระปัจเจกพุทธเจ้า  ชีริ ครํ่าคร่าแล้ว ฯ

 ในกาลต่อมา  จีวรของพระปัจเจกพุทธเจ้าครํ่าคร่าแล้ว

 อปรภาเค กาลสัตตมีใน ชีริ  จีวรํ สุทธกัตตาใน ชีริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตโต  

วิเสสนะของ กาลโตๆ อปาทานใน อปรภาเค  ปจฺเจกพุทฺธสฺส สามีสัมพันธะใน จีวรํ ฯ

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

๑๔๒. อถสฺส  โคปาลโก  จีวรวตฺถานิ  อทาสิ ฯ

 อถ  อสฺส  (ปจฺเจกพุทฺธสฺส)  โคปาลโก  จีวรวตฺถานิ  อทาสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  โคปาลโก อ.บุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโค  อทาสิ ได้ถวายแล้ว  จีวรวตฺถานิ ซึ่งผ้า

เพื่อจีวร ท.  อสฺส  (ปจฺเจกพุทฺธสฺส) แก่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้น ฯ

 ทีนั้น นายโคบาล  จึงได้ถวายผ้าสําหรับทําจีวรแก่ท่าน

 อถ กาลสัตตมี  โคปาลโก สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะ

ของ ปจฺเจกพุทฺธสฺสๆ สัมปทานใน อทาสิ  จีวรวตฺถานิ อวุตตกัมมะใน อทาสิ ฯ

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

๑๔๓. ตเมนํ  ปจฺเจกพุทฺโธ  อาห  “อาวุโส  จีวรนฺนาม  เอกเกน  ทุกฺกรํ  กาตุํ,  ผาสุกฏฺฅานํ    

คนฺตฺวา  กาเรสฺสามี”ติ ฯ

 ตํ  เอนํ  (โคปาลกํ)  ปจฺเจกพุทฺโธ  อาห  “อาวุโส  จีวรํ  นาม  เอกเกน  (ปุคฺคเลน)  ทุกฺกรํ  (โหติ)  

กาตุํ,  (อหํ)  ผาสุกฏฺฅานํ  คนฺตฺวา  (ปุคฺคลํ)  กาเรสฺสามี”ติ ฯ

 ปจฺเจกพุทฺโธ อ.พระปัจเกจพุทธเจ้า  อาห กล่าวแล้ว  ตํ  เอนํ  (โคปาลกํ) กะบุคคลผู้

เลี้ยงซึ่งโคนั่นนั้น  อิติ ว่า  “อาวุโส ดูก่อนผู้มีอายุ  จีวรํ  นาม  เอกเกน  (ปุคฺคเลน)  

กาตุํ อ.อัน- อันบุคคล ผู้ผู้เดียว -กระทํา ชื่อ ซึ่งจีวร  ทุกฺกรํ เป็นกิจอันบุคคลกระทําได้

โดยยาก  (โหติ) ย่อมเป็น,  (อหํ) อ.อาตมา  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ผาสุกฏฺานํ สู่ที่ผาสุก  
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(ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  กาเรสฺสามิ จักให้กระทํา”  อิติ ดังนี้ ฯ      

 พระปัจเจกพุทธเจ้าจึงกล่าวกับนายโคบาลนั้นว่า  “ผู้มีอายุ ชื่อว่าการทําจีวร บุคคล 

ผู้เดียว ทําได้ยาก, อาตมาไปสู่สถานที่สัปปายะแล้วจักให้คนช่วยทํา”

 ปจฺเจกพุทฺโธ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ ก็ดี  เอนํ ก็ดี วิเสสนะ

ของ โคปาลกํๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “อาวุโส อาลปนะ  กาตุํ ตุมัตถกัตตาใน โหติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ จีวรํๆ อวุตตกัมมะใน กาตุํ  

เอกเกน วิเสสนะของ ปุคฺคเลนๆ อนภิิหิตกัตตาใน กาตุํ  ทุกฺกรํ วิกติกัตตาใน โหติ,  

อหํ เหตุกัตตาใน กาเรสฺสามิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ผาสุกฏฺฅานํ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กาเรสฺสามิ  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน กาเรสฺสามิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๔๔. “อิเธว  ภนฺเต  กโรถา”ติ ฯ

 (โคปาลโก)  “(ตุมฺเห)  อิธ  เอว  (ฅาเน)  ภนฺเต  กโรถา”ติ  (อาห) ฯ

 (โคปาลโก) อ.บุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโค  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่าน 

ผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  กโรถ ขอจงกระทํา  อิธ  เอว  (าเน) ในที่นี้นั่นเทียว”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  

 นายโคบาลกล่าวว่า “ท่านครับ นิมนต์ทําในที่นี่เถิด”

 โคปาลโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธ-

กัตตาใน กโรถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อิธๆ วิเสสนะของ 

ฅาเนๆ วิสยาธาระใน กโรถ”  อิติศัพท์ อาการะใน  อาห ฯ

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

๑๔๕. “น  สกฺกา  อาวุโส”ติ ฯ

 (ปจฺเจกพุทฺโธ)  “(มยา)  น  สกฺกา  อาวุโส”ติ  (อาห) ฯ

 (ปจฺเจกพุทฺโธ) อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อาวุโส ดูก่อน 

ผู้มีอายุ  (มยา) อันอาตมา  น  สกฺกา ไม่อาจ”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 พระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่า  “ผู้มีอายุ อาตมาไม่สามารถ(เพื่อจะทําได้)”

 ปจฺเจกพุทฺโธ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาวุโส อาลปนะ  มยา  

อนภิหิตกัตตาใน สกฺกาๆ กิริยาบทภาววาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺกา”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ

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

๑๔๖. “เตนหิ  ภนฺเต  มา  จิรํ  พหิ  วสิตฺถา”ติ ฯ

 (โคปาลโก)  “(ตุมฺเห)  เตนหิ  ภนฺเต  มา  จิรํ  พหิ  วสิตฺถา”ติ  (อาห) ฯ

 (โคปาลโก) อ.บุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโค  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่าน 

ผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  มา  วสิตฺถ อย่าอยู่แล้ว  พห ิในภายนอก  จิรํ สิ้นกาลนาน”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 นายโคบาลกล่าวว่า  “ท่านผู้เจริญ ถ้ากระนั้น ท่านอย่าไปอยู่ข้างนอกให้นานนัก”

 โคปาลโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  เตนหิ  

อุยโยชนัตถะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน วสิตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะ

ใน วสิตฺถ  จิรํ อัจจันตสังโยคะใน วสิตฺถ  พหิ วิสยาธาระใน วสิตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะ

ใน อาห ฯ

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

๑๔๗. สุนโข  เตสํ  กถํ  สุณนฺโต ว  อฏฺฅาสิ ฯ

 สุนโข  เตสํ  (ชนานํ)  กถํ  สุณนฺโต ว  อฏฺฅาสิ ฯ

 สุนโข อ.สุนัข  สุณนฺโต’ว  อฏฺาสิ ได้ยืนฟังอยู่แล้วเทียว  กถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่อง

กล่าว  เตสํ  (ชนานํ) ของชน ท. เหล่านั้น ฯ

 สุนัขได้ยืนฟังคําสนทนาของคนทั้ง ๒ นั้นอยู่นั่นแหละ

 สุนโข สุทธกัตตาใน อฏฺฅาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ วิเสสนะของ ชนานํๆ  

สามีสัมพันธะใน กถํๆ อวุตตกัมมะใน สุณนฺโต  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ สุณนฺโตๆ 

อัพภันตรกิริยาของ สุนโข ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๔๘. ปจฺเจกพุทฺโธ  “ติฏฺฅ  อุปาสกา”ติ  โคปาลกํ  นิวตฺตาเปตฺวา  เวหาสํ  อพฺภุคฺคนฺตฺวา    

คนฺธมาทนาภิมุโข  ปกฺกามิ ฯ

 ปจฺเจกพุทฺโธ  “(ตฺวํ)  ติฏฺฅ  อุปาสกา”ติ  (วตฺวา)  โคปาลกํ  นิวตฺตาเปตฺวา  เวหาสํ  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  

คนฺธมาทนาภิมุโข  ปกฺกามิ ฯ

 ปจฺเจกพุทฺโธ อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อุปาสก ดูก่อน 

อุบาสก  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ติฏฺ จงหยุด”  อิติ ดังนี้  โคปาลกํ ยังบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโค   

นิวตฺตาเปตฺวา ให้กลับแล้ว  อพฺภุคฺคนฺตฺวา เหาะขึ้นไปแล้ว  เวหาสํ สู่ท้องฟ้า   

คนฺธมาทนาภิมุโข ผู้มีหน้าเฉพาะต่อภูเขาคันธมาทน์  ปกฺกามิ หลีกไปแล้ว ฯ 

 พระปัจเจกพุทธเจ้า  กล่าวกับนายโคบาลนั้นว่า  “จงหยุดเถิด อุบาสก”   ให้นายโคบาล

กลับแล้ว เหาะขึ้นสู่ท้องฟ้า  มุ่งหน้าต่อเขาคันธมาทน์ หลีกไปแล้ว

 ปจฺเจกพุทฺโธ สุทธกัตตาใน ปกฺกามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อุปาสก อาลปนะ  ตฺวํ 

สุทธกัตตาใน ติฏฺฅๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน นิวตฺตาเปตฺวา  โคปาลกํ การิตกัมมะใน นิวตฺตาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน อพฺภุคฺคนฺตฺวา  เวหาสํ สัมปาปุณียกัมมะใน อพฺภุคฺคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปกฺกามิ  คนฺธมาทนาภิมุโข วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺโธ ฯ

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

๑๔๙. สุนขสฺส  ตํ  อากาเสน  คจฺฉนฺตํ  ทิสฺวา  ภุกฺกริตฺวา  ฅิตสฺส, ตสฺมึ  จกฺขุปถํ  วิชหนฺเต,     

หทยํ  ผลิตํ ฯ

 สนุขสฺส  ตํ  (ปจฺเจกพุทฺธํ)  อากาเสน  คจฺฉนฺตํ  ทิสฺวา  ภุกฺกริตฺวา  ฅิตสฺส, ตสฺมึ  (ปจฺเจกพุทฺเธ)  

จกฺขุปถํ  วิชหนฺเต,  หทยํ  ผลิตํ ฯ

 หทยํ อ.หทัย  สุนขสฺส ของสุนัข  ตํ  (ปจฺเจกพุทฺธํ)  อากาเสน  คจฺฉนฺตํ  ทิสฺวา  

ภุกฺกริตฺวา  ติสฺส ตัว- เห็นแล้ว ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น ผู้ไปอยู่ ทางอากาศ -ยืน

เห่าแล้ว,  ตสฺมึ  (ปจฺเจกพุทฺเธ) ครั้นเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น  วิชหนฺเต ละอยู่  

จกฺขุปถํ ซึ่งคลองแห่งจักษุ,  ผลิตํ แตกแล้ว ฯ

 หทัยของสุนัขตัวแลดูพระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้เหาะไปทางอากาศ  ยืนเห่าอยู่แล้ว  เมื่อ

พระปัจเจกพุทธเจ้านั้น ลับคลองจักษุไป ก็แตกสลายลง
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 หทยํ สุทธกัตตาใน ผลิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก  สุนขสฺส สามีสัมพันธะใน หทยํ  ตํ  

วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺธํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  อากาเสน ตติยาวิเสสนะใน คจฺฉนฺตํๆ 

วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺธํ  ทิสฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ภุกฺกริตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน 

ฅิตสฺสๆ วิเสสนะของ สุนขสฺส,  ตสฺมึ วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺเธๆ ลักขณะใน วิชหนฺเตๆ 

ลักขณกิริยา  จกฺขุปถํ อวุตตกัมมะใน วิชหนฺเต ฯ 

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

๑๕๐. ติรจฺฉานา  นาเมเต  อุชุชาติกา  โหนฺติ  อกุฏิลา,  มนุสฺสา  ปน  อญฺญ�  หทเยน   

จินฺเตนฺติ,  อญฺญ�  มุเขน  กเถนฺติ;  เตเนวาห  “คหนํ  เหตํ  ภนฺเต  ยทิทํ  มนุสฺสา,   

อุตฺตานํ  เหตํ  ภนฺเต  ยทิทํ  ปสโว”ติ ฯ

 ติรจฺฉานา  นาม  เอเต  อุชุชาติกา  โหนฺติ  อกุฏิลา,  มนุสฺสา  ปน  อญฺญ �  (การณํ)  หทเยน   

จินฺเตนฺติ,  อญฺญ�  (การณํ)  มุเขน  กเถนฺติ;  เตน  เอว  (เปสฺโส  องฺกุสธาริสฺส  ปุตฺโต)  อาห  “คหนํ  

(โหติ)  หิ  เอตํ  (ขนฺธปญฺจกํ)  ภนฺเต,  ยํ  อิทํ  (ขนฺธปญฺจกํ)  มนุสฺสา;  อุตฺตานํ  (โหติ)  หิ  เอตํ  

(ขนฺธปญฺจกํ)  ภนฺเต,  ยํ  อิทํ  (ขนฺธปญฺจกํ)  ปสโว”ติ ฯ  

 เอเต  ติรจฺฉานา  นาม ชื่อ อ.สัตว์เดรัจฉาน ท. เหล่านั่น  อุชุชาติกา เป็นสัตว์มีชาติ

ซื่อตรง  อกุฏิลา เป็นสัตว์ไม่คดโกง  โหนฺติ ย่อมเป็น,  ปน ส่วนว่า  มนุสฺสา อ.มนุษย์ 

ท.  จินฺเตนฺติ ย่อมคิด  อญฺญ ํ  (การณํ) ซึ่งเหตุอื่น  หทเยน ด้วยหทัย  กเถนฺติ ย่อม

กล่าว  อญฺญ ํ  (การณํ) ซึ่งเหตุอื่น  มุเขน ด้วยปาก;  เตน  เอว เพราะเหตุนั้นนั่น

เทียว  (ปุตฺโต) อ.บุตร  (องฺกุสธาริสฺส) ของนายครวญช้าง  (เปสฺโส) ชื่อว่าเปสสะ 

อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  หิ จริงอยู่  ยํ  อิทํ  (ขนฺธปญฺจกํ)  

อ.ขันธปัญจกนี้ใด  มนุสฺสา คือ อ.มนุษย์ ท., เอตํ  (ขนฺธปญฺจกํ) อ.ขันธปัญจกนั่น  

คหนํ เป็นธรรมชาตรกชัฏ  (โหติ) ย่อมเป็น;  ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ยํ  อิทํ  

(ขนฺธปญฺจกํ) อ.ขันธปัญจกนี้ใด  ปสโว คือ อ.สัตว์สี่เท้า ท.,  ห ิจริงอยู่  เอตํ  (ขนฺธ-

ปญฺจกํ) อ.ขันธปัญจกนั่น  อุตฺตานํ เป็นธรรมชาตตื้น  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ชื่อว่าสัตว์ดิรัจฉานทั้งหลายนั้น เป็นสัตว์มีชาติซื่อตรง ไม่คดโกง; ส่วนมนุษย์ ใจคิดไป

อย่าง ปากพูดไปอย่าง, เพราะเหตุนั้นแล นายเปสสะผู้เป็นบุตรของนายควาญช้าง จึง

กล่าวว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แท้จริง ขันธปัญจกคือมนุษย์ทั้งหลายนี้ รกชัฏ,  ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ แท้จริง ขันธปัญจกคือสัตว์เลี้ยงนี้ ตื้น”
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 เอเต วิเสสนะของ ติรจฺฉานา  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ติรจฺฉานาๆ สุทธกัตตา

ใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุชุชาติกา ก็ดี  อกุฏิลา ก็ดี วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  

ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  มนุสฺสา สุทธกัตตาใน จินฺเตนฺติ และ กเถนฺติ  จินฺเตนฺติ ก็ดี   

กเถนฺติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  อญฺญ� วิเสสนะของ การณํๆ อวุตตกัมมะใน  

จินฺเตนฺติ  หทเยน กรณะใน จินฺเตนฺติ  อญฺญ� วิเสสนะของ การณํๆ อวุตตกัมมะใน  

กเถนฺติ  มุเขน กรณะใน กเถนฺติ;  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เตนๆ เหตวัตถะ  เปสฺโส 

สัญญาวิเสสนะของ ปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  องฺกุสธาริสฺส  

สามีสัมพันธะใน ปุตฺโต  “ภนฺเต อาลปนะ  หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  เอตํ วิเสสนะของ 

ขนฺธปญฺจกํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คหนํ วิกติกัตตาใน โหติ,   

ยํ ก็ดี  อิทํ ก็ดี วิเสสนะของ ขนฺธปญฺจกํๆ ลิงคัตถะ  มนุสฺสา วิเสสลาภีของ ขนฺธ- 

ปญฺจกํ,  ภนฺเต อาลปนะ  หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  เอตํ วิเสสนะของ ขนฺธปญฺจกํๆ 

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุตฺตานํ วิกติกัตตาใน โหติ,  ยํ ก็ดี  อิทํ  

ก็ดี วิเสสนะของ ขนฺธปญฺจกํๆ ลิงคัตถะ  ปสโว วิเสสลาภีของ ขนฺธปญฺจกํ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาห ฯ

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

๑๕๑. อิติ  โส  ตาย  อุชุทิฏฺฅิตาย  อกุฏิลตาย  กาลํ  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺโต  อจฺฉรา- 

สหสฺสปริวุโต  มหาสมฺปตฺตึ  อนุโภสิ ฯ

 อิติ  โส  (สุนโข)  ตาย  (อตฺตโน)  อุชุทิฏฺฅิตาย  (อตฺตโน)  อกุฏิลตาย  กาลํ  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  

นิพฺพตฺโต  อจฺฉราสหสฺสปริวุโต  มหาสมฺปตฺตึ  อนุโภสิ ฯ

 โส  (สุนโข) อ.สุนัขนั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ  นิพฺพตฺโต บังเกิดแล้ว   

ตาวตึสภวเน ในภพชื่อว่าดาวดึงส์  อจฺฉราสหสฺสปริวุโต ผู้อันพันแห่งนางอัปสร

แวดล้อมแล้ว  อนุโภสิ เสวยแล้ว  มหาสมฺปตฺต ึซึ่งสมบัติใหญ่  (อตฺตโน)  อุชุทิฏฺติาย  

เพราะความที่- แห่งตน -เป็นสัตว์มีความเห็นอันตรง  (อตฺตโน)  อกุฏิลตาย เพราะ

ความที่- แห่งตน -เป็นสัตว์ไม่คดโกง  ตาย นั้น  อิติ ด้วยประการฉะนี้ ฯ 

 สุนัขนั้น  ตายแล้ว  ไปเกิดในภพดาวดึงส์  มีนางอัปสรหนึ่งพันนางแวดล้อม  ได้เสวย

สมบัติใหญ่  ก็เพราะเป็นสัตว์มีความเห็นอันตรง  ไม่คดโกงนั้น ด้วยประการฉะนี้
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 โส วิเสสนะของ สุนโขๆ สุทธกัตตาใน อนุโภสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิติศัพท์ 

ปการัตถะ  ตาย วิเสสนะของ อุชุทิฏฺฅิตาย และ อกุฏิลตาย  อตฺตโน สองบท ภาวาทิ- 

สัมพันธะใน อุชุทิฏฺฅิตาย และ อกุฏิลตาย  อุชุทิฏฺฅิตาย ก็ดี  อกุฏิลตาย ก็ดี เหตุใน  

อนุโภสิ  กาลํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิพฺพตฺโต  ตาวตึสภวเน  

วิสยาธาระใน นิพฺพตฺโตๆ ก็ดี  อจฺฉราสหสฺสปริวุโต ก็ดี วิเสสนะของ สุนโข   

มหาสมฺปตฺตึ อวุตตตกัมมะใน อนุโภสิ ฯ  

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

๑๕๒. ตสฺส  กสฺสจิ  กณฺณมูเล  มนฺตยนฺตสฺส  สทฺโท  โสฬสโยชนฏฺฅานํ  ผรติ,  ปกติกถา- 

สทฺโท  ปน  สกลํ  ทสโยชนสหสฺสํ  เทวนครํ  ฉาเทติ ฯ

 ตสฺส  (เทวปุตฺตสฺส)  กสฺสจิ  กณฺณมูเล  มนฺตยนฺตสฺส  สทฺโท  โสฬสโยชนฏฺฅานํ  ผรติ,   

ปกติกถาสทฺโท  ปน  สกลํ  ทสโยชนสหสฺสํ  เทวนครํ  ฉาเทติ ฯ

 สทฺโท อ.เสียง  ตสฺส  (เทวปุตฺตสฺส) ของเทพบุตรนั้น  มนฺตยนฺตสฺส ผู้กระซิบอยู่  

กณฺณมูเล ที่ใกล้แห่งหู  กสฺสจิ ของใครๆ  ผรติ ย่อมแผ่ไป  โสฬสโยชนฏฺานํ สู่ที่มี

โยชน์สิบหก,  ปน แต่ว่า  ปกติกถาสทฺโท อ.เสียงแห่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวตามปกติ  

ฉาเทติ ย่อมปกคลุม  เทวนครํ ซึ่งเทพนคร  ทสโยชนสหสฺส ํอันมีพันแห่งโยชน์สิบ  

สกลํ ทั้งสิ้น ฯ

 เสียงของเทพบุตรนั้นผู้กระซิบที่ใกล้หูของใครๆ ย่อมดังไปไกลได้ ๑๖ โยชน์, ส่วน

เสียงพูดตามปกติ   ย่อมกลบเทพนครทั้งสิ้น ซึ่งมีประมาณหนึ่งหมื่นโยชน์ 

 สทฺโท สุทธกัตตาใน ผรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ เทวปุตฺตสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน สทฺโท  กสฺสจิ สามีสัมพันธะใน กณฺณมูเลๆ วิสยาธาระใน มนฺตยนฺตสฺสๆ 

วิเสสนะของ เทวปุตฺตสฺส  โสฬสโยชนฏฺฅานํ สัมปาปุณียกัมมะใน ผรติ,  ปนศัพท์  

วิเสสโชตกะ  ปกติกถาสทฺโท สุทธกัตตาใน ฉาเทติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สกลํ ก็ดี   

ทสโยชนสหสฺสํ ก็ดี วิเสสนะของ เทวนครํๆ อวุตตกัมมะใน ฉาเทติ ฯ

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

๑๕๓. เตเนวสฺส  “โฆสกเทวปุตฺโต”ติ  นามํ  อโหสิ ฯ   

 เตน  เอว  อสฺส  (เทวปุตฺตสฺส)  “โฆสกเทวปุตฺโต”ติ  (วจนํ)  นามํ  อโหสิ ฯ
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 เตน  เอว เพราะเหตุนั้นนั่นเที่ยว  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “โฆสกเทวปุตฺโต อ.เทพบุตร

ชื่อว่าโฆสกะ”  อิติ ดังนี้  นามํ เป็นชื่อ  อสฺส  (เทวปุตฺตสฺส) ของเทพบุตรนั้น  อโหสิ 

ได้เป็นแล้ว ฯ 

 เพราะเหตุนั้นแล เทพบุตรนั้น จึงได้มีชื่อว่า “โฆสกเทพบุตร”

 เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เตนๆ เหตวัตถะ  วจนํ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ เทวปุตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน นามํ  “โฆสกเทวปุตฺโต 

ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจนํ  นามํ วิิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

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

๑๕๔. “กสฺส  ปเนส  นิสฺสนฺโท”ติ ฯ  

 “กสฺส  (กมฺมสฺส)  ปน  เอโส  (วิปาโก)  นิสฺสนฺโท  (โหติ)”  อิติ  (ปุจฺฉา) ฯ

 (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  อิติ ว่า  “ปน ก็  (เอโส  วิปาโก) อ.วิบากนั่น  นิสฺสนฺโท เป็น

วิบากเป็นเครื่องไหลออก  กสฺส  (กมฺมสฺส) แห่งกรรมอะไร  (โหติ) ย่อมเป็น”  (อิติ)  

ดังนี้ ฯ 

 ถามว่า “ก็นี้เป็นผลของกรรมอะไร?”

 “ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  เอโส วิเสสนะของ วิปาโกๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กสฺส วิเสสนะของ กมฺมสฺสๆ สามีสัมพันธะใน นิสฺสนฺโทๆ  

วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ปุจฺฉาๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๑๕๕. “ปจฺเจกพุทฺเธ  เปเมน  ภุกฺกรณสฺส” ฯ  

 “ปจฺเจกพุทฺเธ  เปเมน  ภุกฺกรณสฺส  (เอโส  วิปาโก  นิสฺสนฺโท  โหติ”  อิติ  วิสฺสชฺชนํ) ฯ

 (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (อิติ) ว่า  “(เอโส  วิปาโก) อ.วิบากนั่น  นิสฺสนฺโท เป็นวิบาก

เป็นเครื่องไหลออก  ภุกฺกรสฺส แห่งการกระทําซึ่งการเห่า  เปเมน ด้วยความรัก   

ปจฺเจกพุทฺเธ ในพระปัจเจกพุทธเจ้า  (โหติ) ย่อมเป็น”  (อิติ) ดังนี้ ฯ

 แก้ว่า “เป็นผลของการเห่าด้วยความรักในปัจเจกพุทธเจ้า”
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 “เอโส วิเสสนะของ วิปาโกๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปจฺเจกพุทฺเธ 

วิสยาธาระใน  เปเมนๆ กรณะใน ภุกฺกรณสฺสๆ สามีสัมพันธะใน นิสฺสนฺโทๆ วิกติกัตตา

ใน โหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วิสฺสชฺชนํๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๑๕๖. โส  ตตฺถ  น  จิรํ  ฅตฺวา  จวิ ฯ  

 โส  (โฆสกเทวปุตฺโต)  ตตฺถ  (ภเว)  น  จิรํ  ฅตฺวา  จวิ ฯ

 โส  (โฆสกเทวปุตฺโต) อ.โฆสกเทพบุตรนั้น  ตฺวา ดํารงอยู่แล้ว  ตตฺถ  (ภเว) ในภพ

นั้น  น  จิรํ สิ้นกาลไม่นาน  จวิ เคลื่อนแล้ว ฯ 

 โฆสกเทพบุตรนั้น ดํารงอยู่ในภพนั้นไม่นาน ก็เคลื่อนแล้ว

 โส วิเสสนะของ โฆสกเทวปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน จวิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตตฺถ  

วิเสสนะของ ภเวๆ วิสยาธาระใน ฅตฺวา  นศัพท์ ปฏิเสธะใน จิรํๆ อัจจันตสังโยคะใน  

ฅตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จวิ ฯ

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

๑๕๗. เทวโลกโต  หิ  เทวปุตฺตา  “อายุกฺขเยน  ปุญฺญกฺขเยน  อาหารกฺขเยน  โกเปนา”ติ   

จตูหิ  การเณหิ  จวนฺติ ฯ

 ห ิจริงอยู่  เทวปุตฺตา อ.เทพบุตร ท.  จวนฺติ ย่อมเคลื่อน  เทวโลกโต จากเทวโลก  

การเณหิ เพราะเหตุ ท.  จตูหิ สี่  อิติ คือ  “อายุกฺขเยน เพราะความสิ้นไปแห่ง

อายุ  ปุญฺญกฺขเยน เพราะความสิ้นไปแห่งบุญ  อาหารกฺขเยน เพราะความสิ้นไป

แห่งอาหาร  โกเปน เพราะความโกรธ” 

 จริงอยู่  เทพบุตรทั้งหลาย  ย่อมเคลื่อนจากเทวโลก เพราะเหตุ ๔ อย่าง คือ “เพราะ

ความสิ้นอายุ  เพราะความสิ้นบุญ  เพราะความสิ้นอาหาร  และเพราะความโกรธ”

 หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  เทวปุตฺตา สุทธกัตตาใน จวนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เทวโลกโต อปาทานใน จวนฺติ  “อายุกฺขเยน ก็ดี  ปุญฺญกฺขเยน ก็ดี  อาหารกฺขเยน ก็ดี  

โกเปน ก็ดี สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน จตูหิ  การเณหิ  จตูหิ วิเสสนะของ การเณหิๆ 

เหตุใน จวนฺติ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๕๘. ตตฺถ  เยน  พหุํ  ปุญฺญกมฺมํ  กตํ  โหติ,  โส  เทวโลเก  อุปฺปชฺชิตฺวา  ยาวตายุกํ  ฅตฺวา    

อุปรุปริ  นิพฺพตฺตติ,  เอวํ  อายุกฺขเยน  จวติ  นาม ฯ

 ตตฺถ  (จตูสุ  การเณสุ)  เยน  (เทวปุตฺเตน)  พหุํ  ปุญฺญกมฺมํ  กตํ  โหติ,  โส  (เทวปุตฺโต)   

เทวโลเก  อุปฺปชฺชิตฺวา  ยาวตายุกํ  ฅตฺวา  อุปรุปริ  นิพฺพตฺตติ,  (โส  เทวปุตฺโต)  เอวํ  อายุกฺขเยน  

จวติ  นาม ฯ 

 ปุญฺญกมฺมํ อ.กรรมอันเป็นบุญ  พหุ ํมาก  เยน  (เทวปุตฺเตน)  กตํ เป็นกรรม อันเทพ-

บุตรองค์ใด กระทําแล้ว  โหติ ย่อมเป็น,  โส  (เทวปุตฺโต) อ.เทพบุตรนั้น  อุปฺปชฺชิตฺวา  

เกิดขึ้นแล้ว  เทวโลเก ในเทวโลก  ตฺวา ดํารงอยู่แล้ว  ยาวตายุกํ สิ้นกาลกําหนด

เพียงใดแห่งอายุ  นิพฺพตฺตต ิ ย่อมบังเกิด  อุปรุปริ ในเบื้องบนในเบื้องบน,  (โส   

เทวปุตฺโต) อ.เทพบุตรนั้น  จวติ  นาม ชื่อว่าย่อมเคลื่อน  ตตฺถ  (จตูสุ  การเณสุ)   

อายุกฺขเยน เพราะ- ในเหตุ ท. สี่ เหล่านั้นหนา -ความสิ้นไปแห่งอายุ  เอวํ อย่างนี้ ฯ  

 ในเหตุ ๔ อย่างเหล่านั้น  เทพบุตรองค์ใด ทําบุญกรรมไว้มาก เทพบุตรองค์นั้น  เกิดใน

เทวโลก ดํารงอยู่ตราบเท่าอายุแล้ว ก็เกิดในเทวโลกชั้นสูงๆ ขึ้นไป, อย่างนี้ ชื่อว่าย่อม

เคลื่อน เพราะความสิ้นอายุ

 พหุํ วิเสสนะของ ปุญฺญกมฺมํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตตฺถ ก็ดี   

จตูสุ ก็ดี วิเสสนะของ การเณสุๆ นิทธารณะใน อายุกฺขเยน  เยน วิเสสนะของ  

เทวปุตฺเตนๆ อนภิหิตกัตตาใน กตํๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  โส วิเสสนะของ เทวปุตฺโตๆ  

สุทธกัตตาใน นิพฺพตฺตติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เทวโลเก วิสยาธาระใน  

อุปฺปชฺชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฅตฺวา  ยาวตายุกํ อัจจันตสังโยคะใน ฅตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน นิพฺพตฺตติ  อุปรุปริ วิสยาธาระใน นิพฺพตฺตติ,  โส วิเสสนะของ  

เทวปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน จวติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะของ จวติ   

อายุกฺขเยนๆ นิทธารณียะและเหตุใน จวติ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ จวติ ฯ   

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

๑๕๙. เยน  ปริตฺตํ  ปุญฺญ�  กตํ  โหติ,  ตสฺส  ราชโกฏฺฅาคาเร  ปกฺขิตฺตํ  จตุปญฺจนาฬิมตฺตํ  วิย  

ธญฺญ�  อนฺตรา ว  ตํ  ปุญฺญ�  ขียติ,  อนฺตรา ว  กาลํ  กโรติ,  เอวํ  ปุญฺญกฺขเยน  จวติ   

นาม ฯ
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 เยน  (เทวปุตฺเตน)  ปริตฺตํ  ปุญฺญ�  กตํ  โหติ,  ตสฺส  (เทวปุตฺตสฺส  ปุคฺคเลน)  ราชโกฏฺฅาคาเร  

ปกฺขิตฺตํ  จตุปญฺจนาฬิมตฺตํ  วิย  ธญฺญ �  อนฺตราว  ตํ  ปุญฺญ�  ขียติ,  (โส  เทวปุตฺโต)  อนฺตราว  กาลํ  

กโรติ,  (โส  เทวปุตฺโต)  เอวํ  ปุญฺญกฺขเยน  จวติ  นาม ฯ

 ปุญฺญ ํ อ.บุญ  ปริตฺต ํอันนิดหน่อย  เยน  (เทวปุตฺเตน)  กตํ เป็นบุญ อันเทพบุตร

ใด กระทําแล้ว  โหติ ย่อมเป็น,  ตํ  ปุญฺญ ํ อ.บุญนั้น  ตสฺส  (เทวปุตฺตสฺส) ของเทพ

บุตรองค์นั้น  ขียติ ย่อมสิ้นไป  อนฺตรา ว ในระหว่างเทียว  ธญฺญ ํ  วิย ราวกะ อ.ข้าว

เปลือก  จตุปญฺจนาฬิมตฺตํ อันมีสี่หรือห้าทะนานเป็นประมาณ  (ปุคฺคเลน)  ปกฺขิตฺตํ 

อัน- อันบุคคล - ใส่เข้าไว้แล้ว  ราชโกฏฺาคาเร ในเรือนคลังของพระราชา,  (โส   

เทวปุตฺโต) อ.เทพบุตรนั้น  กโรติ ย่อมกระทํา  กาลํ ซึ่งกาละ  อนฺตรา ว ในระหว่าง

เทียว,  (โส  เทวปุตฺโต) อ.เทพบุตรนั้น  จวติ  นาม ชื่อว่าย่อมเคลื่อน  ปุญฺญกฺขเยน 

เพราะความสิ้นไปแห่งบุญ  เอวํ อย่างนี้ ฯ

 เทพบุตรองค์ใด ทําบุญไว้น้อย; บุญนั้นของเทพบุตรนั้น ย่อมสิ้นไปเสียในระหว่าง

เทียว เหมือนธัญชาติที่บุคคลใส่ไว้ในฉางหลวง เพียง ๔-๕ ทะนาน ฉะนั้น, เทพบุตร

นั้น  ย่อมทํากาละเสียในระหว่างเทียว, อย่างนี้ ชื่อว่าย่อมเคลื่อนเพราะความสิ้นบุญ

 ปริตฺตํ วิเสสนะของ ปุญฺญ�ๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เยน วิเสสนะ

ของ เทวปุตฺเตนๆ อนภิหิตกัตตาใน กตํๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  ตํ วิเสสนะของ ปุญฺญ �ๆ 

สุทธกัตตาใน ขียติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ เทวปุตฺตสฺสๆ สามี- 

สัมพันธะใน ปุญฺญ�  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน ปกฺขิตฺตํ  ราชโกฏฺฅาคาเร วิสยาธาระใน 

ปกฺขิตฺตํๆ ก็ดี  จตุปญฺจนาฬิมตฺตํ ก็ดี วิเสสนะของ ธญฺญ�ๆ อุปมาลิงคัตถะ  วิยศัพท์ 

อุปมาโชตกะเข้ากับ ราชโกฏฺฅาคาเร  ปกฺขิตฺตํ  จตุปญฺจนาฬิมตฺตํ  ธญฺญ �,  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ อนฺตราๆ วิสยาธาระใน ขียติ,  โส วิเสสนะของ เทวปุตฺโตๆ สุทธกัตตา 

ใน กโรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อนฺตราๆ วิสยาธาระใน 

กโรติ  กาลํ อวุตตกัมมะใน กโรติ,  โส วิเสสนะของ เทวปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน จวติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน จวติ  ปุญฺญกฺขเยน เหตุใน จวติ   

นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ จวติ ฯ    

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

 ...............................................................................................................................
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๑๖๐. อปโร  กามคุเณ  ปริภุญฺชมาโน  สติสมฺโมเหน  อาหารํ  อปริภุญฺชิตฺวา  กิลนฺตกาโย  

กาลํ  กโรติ,  เอวํ  อาหารกฺขเยน  จวติ  นาม ฯ

 อปโร  (เทวปุตฺโต)  กามคุเณ  ปริภุญฺชมาโน  สติสมฺโมเหน  อาหารํ  อปริภุญฺชิตฺวา  กิลนฺตกาโย  

กาลํ  กโรติ,  (โส  เทวปุตฺโต)  เอวํ  อาหารกฺขเยน  จวติ  นาม ฯ

 อปโร  (เทวปุตฺโต) อ.เทพบุตรองค์อื่นอีก  ปริภุญฺชนฺโต บริโภคอยู่  กามคุเณ ซึ่ง

กามคุณ ท.  อปริภุญฺชิตฺวา ไม่บริโภคแล้ว  อาหารํ ซึ่งอาหาร  สติสมฺโมเหน เพราะ

ความหลงลืมแห่งสติ  กิลนฺตกาโย ผู้มีกายอันบอบชํ้าแล้ว  กโรติ ย่อมกระทํา  กาลํ 

ซึ่งกาละ,  (โส  เทวปุตฺโต) อ.เทพบุตรนั้น  จวติ  นาม ชื่อว่าย่อมเคลื่อน  อาหารกฺ- 

ขเยน เพราะความสิ้นไปแห่งอาหาร  เอวํ อย่างนี้ ฯ

 เทพบุตรองค์อื่นอีก บริโภคกามคุณทั้งหลาย ไม่บริโภคอาหาร เพราะการหลงลืมสติ มี

กายที่เหนื่อยอ่อน ย่อมทํากาละ, อย่างนี้ ชื่อว่าย่อมเคลื่อนเพราะความสิ้นอาหาร

 อปโร วิเสสนะของ เทวปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน กโรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กามคุเณ 

อวุตตกัมมะใน ปริภุญฺชมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ เทวปุตฺโต  สติสมฺโมเหน เหตุใน 

อปริภุญฺชิตฺวา  อาหารํ อวุตตกัมมะใน อปริภุญฺชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กิลนฺตกาโยๆ  

วิเสสนะของ เทวปุตฺโต  กาลํ อวุตตกัมมะใน กโรติ,  โส วิเสสนะของ เทวปุตฺโตๆ สุทธ-

กัตตาใน จวติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน จวติ  อาหารกฺขเยน  

เหตุใน จวติ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ จวติ ฯ

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

๑๖๑. อปโร  ปรสฺส  สมฺปตฺตึ  อสหนฺโต  กุชฺฌิตฺวา  กาลํ  กโรติ,  เอวํ  โกเปน  จวติ  นาม ฯ

 อปโร  (เทวปุตฺโต)  ปรสฺส  (เทวปุตฺตสฺส)  สมฺปตฺตึ  อสหนฺโต  กุชฺฌิตฺวา  กาลํ  กโรติ,  (โส   

เทวปุตฺโต)  เอวํ  โกเปน  จวติ  นาม ฯ

 อปโร  (เทวปุตฺโต) อ.เทพบุตรองค์อื่นอีก  อสหนฺโต ไม่อดกลั้นอยู่  สมฺปตฺต ึ ซึ่ง

สมบัติ  ปรสฺส  (เทวปุตฺตสฺส) ของเทพบุตรองค์อื่น  กุชฺฌิตฺวา โกรธแล้ว  กโรติ ย่อม

กระทํา  กาลํ ซึ่งกาละ,  (โส  เทวปุตฺโต) อ.เทพบุตรนั้น  จวติ  นาม ชื่อว่าย่อมเคลื่อน  

โกเปน เพราะความโกรธ  เอวํ อย่างนี้ ฯ
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 เทพบุตรองค์อื่นอีก ไม่อดกลั้นสมบัติของผู้อื่น โกรธเคืองแล้วจึงทํากาละ, อย่างนี้ชื่อ

ว่าย่อมเคลื่อนเพราะความโกรธ

 อปโร วิเสสนะของ เทวปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน กโรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปรสฺส 

วิเสสนะของ เทวปุตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สมฺปตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน อสหนฺโตๆ 

อัพภันตรกิริยาของ เทวปุตฺโต  กุชฺฌิตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน กโรติ  กาลํ อวุตตกัมมะ

ใน กโรติ,  โส วิเสสนะของ เทวปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน จวติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เอวํ กิริยาวิเสสนะใน จวติ  โกเปน เหตุใน จวติ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ  

จวติ ฯ

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

๑๖๒. อยํ  ปน  กามคุเณ  ปริภุญฺชนฺโต  มุฏฺฅสฺสติ  หุตฺวา  อาหารกฺขเยน  จวติ ฯ

 อยํ  (โฆสกเทวปุตฺโต)  ปน  กามคุเณ  ปริภุญฺชนฺโต  มุฏฺฅสฺสติ  หุตฺวา  อาหารกฺขเยน  จวติ ฯ

 ปน ก็  อยํ  (โฆสกเทวปุตฺโต) อ.โฆสกเทพบุตรนี้  ปริภุญฺชนฺโต บริโภคอยู่  กามคุเณ  

ซึ่งกามคุณ ท.  มุฏฺสฺสติ เป็นผู้มีสติอันหลงลืมแล้ว  หุตฺวา เป็นแล้ว  จวติ ย่อม

เคลื่อน  อาหารกฺขเยน เพราะความสิ้นไปแห่งอาหาร ฯ

 ก็โฆสกเทพบุตรนี้ บริโภคกามคุณทั้งหลายอยู่ เป็นผู้หลงลืมสติ จึงเคลื่อนเพราะความ

สิ้นอาหาร

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  อยํ วิเสสนะของ โฆสกเทวปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน จวติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กามคุเณ อวุตตกัมมะใน ปริภุญฺชนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ 

โฆสกเทวปุตฺโต  มุฏฺฅสฺสติ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จวติ  อาหารกฺ- 

ขเยน เหตุใน จวติ ฯ

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

๑๖๓. จวิตฺวา  จ  ปน  โกสมฺพิยํ  นครโสภินิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ

 (โส  โฆสกเทวปุตฺโต)  จวิตฺวา  จ  ปน  โกสมฺพิยํ  นครโสภินิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ

 จ  ปน ก็แล  (โส  โฆสกเทวปุตฺโต) อ.โฆสกเทพบุตรนั้น  จวิตฺวา ครั้นเคลื่อนแล้ว  

คณฺหิ ถือเอาแล้ว  ปฏิสนฺธึ ซึ่งปฏิสนธิ  กุจฺฉิสฺมึ ในท้อง  นครโสภินิยา ของหญิง 
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ผู้ยังนครให้งาม  โกสมฺพิย ํในเมืองโกสัมพี ฯ

 ก็แลเคลื่อนเสร็จแล้ว ไปถือปฏิสนธิในท้องแห่งหญิงงามเมืองในกรุงโกสัมพี

 จ  ปนศัพท์ นิปาตสมูหะ  โส วิเสสนะของ โฆสกเทวปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน คณฺหิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  จวิตฺวา ลักขณัตถะ  โกสมฺพิยํ วิสยาธาระใน คณฺหิ  นครโสภินิยา  

สามีสัมพันธะใน กุจฺฉิสฺมึๆ วิสยาธาระใน คณฺหิ  ปฏิสนฺธึ อวุตตกัมมะใน คณฺหิ ฯ

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

๑๖๔. สา  วิชาตทิวเส  “กึ  เอตนฺ’ติ  ทาสึ  ปุจฺฉิตฺวา,  “ปุตฺโต  อยฺเย’ติ  วุตฺเต,  “หนฺท  เช  อิมํ   

ทารกํ  กตฺตรสุปฺเป  อาโรเปตฺวา  สงฺการกูเฏ  ฉฑฺเฑหี”ติ  ฉฑฺฑาเปสิ ฯ

 สา  (อิตฺถี)  วิชาตทิวเส  “กึ  เอตํ  (ขนฺธปญฺจกํ”  อิติ  ทาสึ  ปุจฺฉิตฺวา,  “ปุตฺโต  อยฺเย’ติ  (วจเน  

ตาย  ทาสิยา)  วุตฺเต,  (ทาสึ)  “(ตฺวํ)  หนฺท  เช  อิมํ   ทารกํ  กตฺตรสุปฺเป  อาโรเปตฺวา  สงฺการกูเฏ  

ฉฑฺเฑหี”ติ  (วจเนน)  ฉฑฺฑาเปสิ ฯ

 สา  (อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  ทาสึ ซึ่งนางทาสี  อิติ ว่า  “เอตํ  (ขนฺธ-

ปญฺจกํ) อ.ขันธปัญจกนั่น  กึ อะไร”  อิติ ดังนี้  วิชาตทิวเส ในวันเป็นที่คลอด,  (วจเน) 

ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “อยฺเย ข้าแต่แม่เจ้า  ปุตฺโต อ.บุตร”  อิติ ดังนี้  (ตาย  ทาสิยา)  

อันนางทาสีนั้น  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  (ทาสึ) ยังนางทาสี  ฉฑฺฑาเปสิ ให้ทิ้งแล้ว  (วจเนน) 

ด้วยคํา  อิติ ว่า  “เช แน่ะแม่สาวใช้  หนฺท เชิญเถิด  (ตฺวํ) อ.เจ้า  อาโรเปตฺวา ยกขึ้น

แล้ว  อิมํ  ทารกํ ซึ่งทารกนี้  กตฺตรสุปฺเป บนกระด้งเก่า  ฉฑฺเฑหิ จงทิ้ง  สงฺการกูเฏ 

ที่กองแห่งหยากเยื่อ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในวันเป็นที่คลอด  หญิงนั้นถามนางทาสีว่า “นี่อะไร?” เมื่อนางทาสีตอบว่า “ลูกชาย  

เจ้าค่ะ” จึงบอกให้นางทาสีเอาไปทิ้งด้วยคําว่า “เจ้าจงเอาทารกนี้ใส่กระด้งแล้ว เอาไป

ทิ้งที่กองขยะ”

 สา วิเสสนะของ อิตฺถีๆ เหตุกัตตาใน ฉฑฺฑาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  วิชาต-

ทิวเส กาลสัตตมีใน ปุจฺฉิตฺวา  “กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เอตํ วิเสสนะของ ขนฺธปญฺจกํๆ  

ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวา  ทาสึ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน ฉฑฺฑาเปสิ,  “อยฺเย อาลปนะ  ปุตฺโต ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ 

ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  ตาย วิเสสนะของ ทาสิยาๆ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  
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“เช อาลปนะ  หนฺท อุยโยชนัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ฉฑฺเฑหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อิมํ วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน อาโรเปตฺวา  กตฺตรสุปฺเป วิสยาธาระใน  

อาโรเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฉฑฺเฑหิ  สงฺการกูเฏ วิสยาธาระใน ฉฑฺเฑหิ”   

อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน ฉฑฺฑาเปสิ ฯ

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

๑๖๕. นครโสภินิโย  หิ  ธีตรํ  ปฏิชคฺคนฺติ,  น  ปุตฺตํ,  ธีตรา  หิ  ตาสํ  ปเวณี  ฆฏิยติ ฯ

 นครโสภินิโย  หิ  ธีตรํ  ปฏิชคฺคนฺติ,  น  ปุตฺตํ  (ปฏิชคฺคนฺติ,  ธีตรา  หิ  ตาสํ  (นครโสภินีนํ)  ปเวณี  

ฆฏิยติ ฯ

 ห ิจริงอยู่  นครโสภินิโย อ.หญิงผู้ยังนครให้งาม ท.  ปฏิชคฺคนฺติ ย่อมเลี้ยงดู  ธีตรํ 

ซึ่งธิดา  น  (ปฏิชคฺคนฺติ) ย่อมไม่เลี้ยงดู  ปุตฺต ํซึ่งบุตร,  ห ิเพราะว่า  ปเวณี อ.เชื้อ

สาย  ตาสํ  (นครโสภินีนํ) ของหญิงผู้ยังนครให้งาม ท. เหล่านั้น  ธีตรา อันธิดา   

ฆฏิยติ ย่อมสืบต่อ ฯ

 แท้จริง หญิงงามเมืองทั้งหลาย ย่อมเลี้ยงดูลูกหญิง ไม่เลี้ยงดูลูกชาย; เพราะเชื้อสาย

ของพวกหล่อน จะสืบไปได้ก็ด้วยลูกหญิง

 หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  นครโสภินิโย สุทธกัตตาใน ปฏิชคฺคนฺติๆ สองบท อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ธีตรํ อวุตตกัมมะใน ปฏิชคฺคนฺติ,  นศัพท์ ปฏิเสธะใน  ปฏิชคฺคนฺติ  

ปุตฺตํ อวุตตกัมมะใน ปฏิชคฺคนฺติ,  หิศัพท์ เหตุโชตกะ  ปเวณี วุตตกัมมะใน ปฏิยติๆ 

อาขยาตบทกัมมวาจก  ธีตรา อนภิหิตกัตตาใน ฆฏิยติ  ตาสํ วิเสสนะของ นครโสภินีนํๆ  

สามีสัมพันธะใน ปเวณี ฯ

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

๑๖๖. ทารกํ  กากาปิ  สุนขาปิ  ปริวาเรตฺวา  นิสีทึสุ ฯ

 กากาปิ อ.กา ท. บ้าง  สุนขาปิ อ.สุนัข ท. บ้าง  ปริวาเรตฺวา  นิสึทึสุ นั่งแวดล้อมแล้ว  

ทารกํ ซึ่งทารก ฯ

 กาบ้าง  สุนัขบ้าง  ต่างพากันจับกลุ่มแวดล้อมเด็กไว้

 อปิ สองศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ กากา และ สุนขา  กากา ก็ดี  สุนขา ก็ดี สุทธกัตตาใน 
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นิสีทึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทารกํ อวุตตกัมมะใน ปริวาเรตฺวาๆ สมานกาลกิริยา

ใน นิสีทึสุ ฯ

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

๑๖๗. ปจฺเจกพุทฺเธ  สิเนหปฺปภวสฺส  ภุกฺกรณสฺส  นิสฺสนฺเทน  เอโกปิ  อุปคนฺตุํ  น  วิสหิ ฯ

 ปจฺเจกพุทฺเธ  สิเนหปฺปภวสฺส  ภุกฺกรณสฺส  นิสฺสนฺเทน  เอโกปิ  (สตฺโต)  อุปคนฺตุํ  น  วิสหิ ฯ

 (สตฺโต) อ.สัตว์  เอโกปิ แม้ตัวหนึ่ง  น  วิสหิ ไม่อาจแล้ว  อุปคนฺตุํ เพื่ออันเข้าไปใกล้  

นิสฺสนฺเทน เพราะวิบากอันเป็นเครื่องไหลออก  ภุกฺกรณสฺส แห่งการกระทําซึ่งการ

เห่า  ปจฺเจกพุทฺเธ  สิเนหปฺปภวสฺส อันมีความรัก ในพระปัจเจกพุทธเจ้า เป็นแดน

เกิดก่อน ฯ

 เพราะผลแห่งการเห่า ที่มีความรักในพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นแดนเกิด  สัตว์ตัวหนึ่งก็

ไม่อาจเข้าใกล้ได้

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เอโกๆ วิเสสนะของ สตฺโตๆ สุทธกัตตาใน วิสหิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ปจฺเจกพุทฺเธ วิสยาธาระใน สิเนห-  สิเนหปฺปภวสฺส วิเสสนะของ  

ภุกฺกรณสฺสๆ สามีสัมพันธะใน นิสฺสนฺเทนๆ เหตุใน วิสหิ  อุปคนฺตุํ ตุมัตถสัมปทานใน 

วิสหิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน วิสหิ ฯ

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

๑๖๘. ตสฺมึ  ขเณ  เอโก  มนุสฺโส  พหิ  นิกฺขนฺโต  ตํ  กากสุนขสนฺนิปาตํ  ทิสฺวา  “กินฺนุ  โข    

เอตนฺ”ติ  ตตฺถ  คจฺฉนฺโต  ทารกํ  ทิสฺวา  ปุตฺตสิเนหํ  ปฏิลภิตฺวา  “ปุตฺโต  เม  ลทฺโธ”ติ    

เคหํ  เนสิ ฯ 

 ตสฺมึ  ขเณ  เอโก  มนุสฺโส  พหิ  นิกฺขนฺโต  ตํ  กากสุนขสนฺนิปาตํ  ทิสฺวา  “กินฺนุ  โข  เอตํ   

(การณํ”  อิติ  (จินฺเตตฺวา)  ตตฺถ  (าเน)  คจฺฉนฺโต  ทารกํ  ทิสฺวา  ปุตฺตสิเนหํ  ปฏิลภิตฺวา  “ปุตฺโต  

เม  ลทฺโธ”ติ  (จินฺตเนน)  เคหํ  เนสิ ฯ

 ตสฺมึ  ขเณ ในขณะนั้น  เอโก  มนุสฺโส อ.มนุษย์คนหนึ่ง  นิกฺขนฺโต ออกไปแล้ว  พห ิ

ในภายนอก  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  กากสุนขสนฺนิปาตํ ซึ่งการประชุมแห่งกาและสุนัข

นั้น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “เอตํ  (การณํ) อ.เหตุนั่น  กินฺนุ  โข อะไรหนอแล”  

อิติ ดังนี้  คจฺฉนฺโต ไปอยู่  ตตฺถ  (าเน) ในที่นั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ทารกํ ซึ่งทารก  
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ปฏิลภิตฺวา ได้เฉพาะแล้ว  ปุตฺตสิเนห ํซึ่งความรักเพียงดังความรักในบุตร  เนสิ นํา

ไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  “ปุตฺโต อ.บุตร  เม อันเรา  

ลทฺโธ ได้แล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ในขณะนั้น   มนุษย์ผู้หนึ่ง  ออกไปนอกบ้าน เห็นการจับกลุ่มของกาและสุนัขนั้น  คิด

ว่า  “นี่มันเหตุอะไรกันหนอ?” จึงเดินไปที่นั้น เห็นทารก กลับได้ความรักดุจดังลูก จึง

นําไปสู่เรือน ด้วยอันคิดว่า “เราได้ลูกชายแล้ว”

 ตสฺมึ วิเสสนะของ ขเณๆ กาลสัตตมีใน เนสิ  เอโก วิเสสนะของ มนุสฺโสๆ สุทธกัตตา

ใน เนสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พหิ วิสยาธาระใน นิกฺขนฺโตๆ วิเสสนะของ มนุสฺโส   

ตํ วิเสสนะของ กากสุนขสนฺนิปาตํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

จินฺเตตฺวา  “เอตํ วิเสสนะของ การณํๆ ลิงคัตถะ  กินฺนุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์  

วจนาลังการะ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คจฺฉนฺโต  ตตฺถ  

วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน คจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ มนุสฺโส  ทารกํ  

อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปฏิลภิตฺวา  ปุตฺตสิเนหํ อวุตตกัมมะใน  

ปฏิลภิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เนสิ  “ปุตฺโต วุตตกัมมะใน ลทฺโธๆ กิตบทกัมม-

วาจก  เม อนภิหิตกัตตาใน ลทฺโธ”  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณะใน เนสิ  เคหํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน เนสิ ฯ 

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

๑๖๙. ตทา  โกสมฺพิกเสฏฺฅี  ราชกุลํ  คจฺฉนฺโต  ราชนิเวสนโต  อาคจฺฉนฺตํ  ปุโรหิตํ  ทิสฺวา  “กึ    

อาจริย  อชฺช  เต  ติถิกรณนกฺขตฺตโยโค  โอโลกิโต”ติ  ปุจฺฉิ ฯ

 ตทา ในกาลนั้น  โกสมฺพิกเสฏฺ ี อ.เศรษฐีผู้อยู่ในเมืองโกสัมพี  คจฺฉนฺโต ไปอยู่   

ราชกุลํ สู่ราชตระกูล  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ปุโรหิตํ ซึ่งปุโรหิต  อาคจฺฉนฺตํ ผู้มาอยู่   

ราชนิเวสนโต จากพระราชนิเวศน์  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  อิติ ว่า  “อาจริย ข้าแต่อาจารย์  

อชฺช ในวันนี้  ติถิกรณนกฺขตฺตโยโค อ.การประกอบซึ่งนักษัตรอันกระทําซึ่งดิถี  เต 

อันท่าน  โอโลกิโต ตรวจดูแล้ว  กึ หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในคราวนั้น เศรษฐีชาวเมืองโกสัมพี ไปสู่ราชตระกูล พบปุโรหิตเดินมาแต่พระราชวัง  

จึงเรียนถามว่า “ท่านอาจารย์  วันนี้ท่านได้ตรวจดูความประกอบของดาวนักษัตร อัน
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กระทําดิถีแล้วหรือ?”

 ตทา กาลสัตตมี  โกสมฺพิกเสฏฺฅี สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ราชกุลํ 

สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ โกสมฺพิกเสฏฺฅี  ราชนิเวสนโต  

อปาทานใน อาคจฺฉนฺตํๆ วิเสสนะของ ปุโรหิตํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน ปุจฺฉิ  “อาจริย อาลปนะ  ติถิกรณนกฺขตฺตโยโค วุตตกัมมะใน โอโลกิโตๆ  

กิตบทกัมมวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  อชฺช กาลสัตตมีใน โอโลกิโต  เต อนภิหิตกัตตา

ใน โอโลกิโต”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๑๗๐. “อาม  มหาเสฏฺฅิ,  อมฺหากํ  กิมญฺญ �  กิจฺจนฺ”ติ ฯ

 (ปุโรหิโต)  “อาม  มหาเสฏฺฅิ  (เอวํ),  อมฺหากํ  กึ  อญฺญ �  กิจฺจํ  (อตฺถิ)” อิติ  (อาห) ฯ

 (ปุโรหิโต) อ.ปุโรหิต  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มหาเสฏฺ ิดูก่อนมหาเศรษฐี  อาม 

ใช่  (เอวํ) อ.อย่างนั้น,  อญฺญ ํ  กิจฺจํ อ.กิจอื่น  กึ อะไร  อมฺหากํ ของเรา ท.  (อตฺถิ) มี

อยู่หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ปุโรหิตกล่าวว่า “จ้ะ ท่านมหาเศรษฐี กิจอะไรอื่นของพวกเรามีอยู่”

 ปุโรหิโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาเสฏฺฅิ อาลปนะ  อาม  

สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวํ สัจจวาจกลิงคัตถะ,  กึ ก็ดี  อญฺญ � ก็ดี วิเสสนะของ กิจฺจํๆ  

สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สามีสัมพันธะใน กิจฺจํ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาห ฯ 

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

๑๗๑. “ชนปทสฺส  กึ  ภวิสฺสติ  อาจริยา”ติ ฯ

 (เสฏฺ)ี  “ชนปทสฺส  กึ  ภวิสฺสติ  อาจริยา”ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “อาจริย ข้าแต่อาจารย์  กึ อ.อะไร   

ภวิสฺสต ิจักมี  ชนปทสฺส แก่ประเทศหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เศรษฐีกล่าวว่า “อะไรจะมีแก่ประเทศหรือ? ท่านอาจารย์” 
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 เสฏฺ ีสุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาจริย อาลปนะ  กึ สุทธกัตตาใน 

ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ชนปทสฺส สัมปทานใน ภวิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะ

ใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๑๗๒. “อญฺญ�  นตฺถิ,  อิมสฺมึ  ปน  นคเร  อชฺช  ชาตทารโก  เชฏฺฅกเสฏฺฅี  ภวิสฺสตี”ติ ฯ

 (ปุโรหิโต)  “อญฺญ �  (การณํ)  นตฺถิ,  อิมสฺมึ  ปน  นคเร  อชฺช  ชาตทารโก  เชฏฺฅกเสฏฺฅี  ภวิสฺสตี”ติ  

(อาห) ฯ

 (ปุโรหิโต) อ.ปุโรหิต  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อญฺญ ํ  (การณํ) อ.เหตุอื่น  นตฺถิ 

ย่อมไม่มี,  ปน แต่ว่า  ชาตทารโก อ.ทารกผู้เกิดแล้ว  อชฺช ในวันนี้  อิมสฺมึ  นคเร 

ในนครนี้    เชฏฺกเสฏฺ ีเป็นเศรษฐีผู้เจริญที่สุด  ภวิสฺสต ิจักเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ปุโรหิตกล่าวว่า “เหตุอย่างอื่นไม่มี, แต่เด็กที่เกิดในวันนี้ จักได้เป็นเศรษฐีผู้ประเสริฐ

ที่สุดในเมืองนี้”

 ปุโรหิโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อญฺญ � วิเสสนะของ การณํๆ 

สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  ชาตทารโก สุทธ-

กัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ นคเรๆ วิสยาธาระใน 

ชาต-  อชฺช กาลสัตตมีใน ชาต-  เชฏฺฅกเสฏฺฅี วิกติกัตตาใน ภวิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน อาห ฯ

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

๑๗๓. ตทา  เสฏฺฅิโน  ภริยา  ครุคพฺภา  โหติ,  ตสฺมา  โส  สีฆํ  เคหํ  ปุริสํ  เปเสสิ  “คจฺฉ,  

ชานาหิ  นํ  ‘วิชาตา  วา  โน  วา”ติ  “น  วิชาตาติ  สุตฺวา  ราชานํ  ทิสฺวา  เวเคน  

เคหํ  คนฺตฺวา   กาลึ  นาม  ทาสึ  ปกฺโกสิตฺวา  สหสฺสํ  ทตฺวา  “คจฺฉ  อิมสฺมึ  นคเร   

อุปธาเรตฺวา  สหสฺสํ  ทตฺวา  อชฺช  ชาตทารกํ  คณฺหิตฺวา  เอหี”ติ ฯ

 ตทา  เสฏฺฅิโน  ภริยา  ครุคพฺภา  โหติ,  ตสฺมา  โส  (เสฏฺฅี)  สีฆํ  เคหํ  ปุริสํ  เปเสสิ  “(ตฺวํ)  คจฺฉ,  

(ตฺวํ)  ชานาหิ  นํ  (มยฺหํ  ภริยํ)  ‘(สา  มยฺหํ  ภริยา)  วิชาตา  วา  โน  (วิชาตา)  วา’  (อิติ)”  อิติ  

(วจเนน)  “(ตว  ภริยา)  น  วิชาตาติ  สุตฺวา  ราชานํ  ทิสฺวา  เวเคน  เคหํ  คนฺตฺวา  กาลึ  นาม  

ทาสึ  ปกฺโกสิตฺวา  สหสฺสํ  ทตฺวา  “(ตฺวํ)  คจฺฉ,  (ตฺวํ)  อิมสฺมึ  นคเร  อุปธาเรตฺวา  สหสฺสํ  ทตฺวา  
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อชฺช  ชาตทารกํ  คณฺหิตฺวา  เอหี”ติ  (อาห) ฯ

 ตทา ในกาลนั้น  ภริยา อ.ภรรยา  เสฏฺโิน ของเศรษฐี  ครุคพฺภา เป็นหญิงมีครรภ์

หนัก  โหติ ย่อมเป็น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  โส  (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐีนั้น  เปเสสิ ส่งไป

แล้ว  ปุริส ํซึ่งบุุรุษ  เคหํ สู่เรือน  สีฆ ํเร็ว  (วจเนน) ด้วยคํา  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เจ้า  

คจฺฉ จงไป,  (ตฺวํ) อ.เจ้า  ชานาหิ จงรู้  นํ  (มยฺหํ  ภริยํ) ซึ่งภรรยา ของเรา นั้น  อิติ  

ว่า  ‘(สา  มยฺหํ  ภริยา) อ.ภรรยา ของเรา นั้น  วิชาตา  วา คลอดแล้วหรือ  โน   

(วิชาตา)  วา หรือว่า ไม่คลอดแล้ว’  (อิติ) ดังนี้”  อิติ ดังนี้  สุตฺวา ฟังแล้ว  อิติ ว่า  

“(ภริยา) อ.ภรรยา  (ตว) ของท่าน  น  วิชาตา ไม่คลอดแล้ว”  อิติ ดังนี้  ทิสฺวา เฝ้าแล้ว  

ราชานํ ซึ่งพระราชา  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน  เวเคน โดยเร็ว  ปกฺโกสิตฺวา  

ร้องเรียกแล้ว  ทาสึ ซึ่งนางทาสี  กาลึ  นาม ชื่อว่ากาลี  ทตฺวา ให้แล้ว  สหสฺส ํซึ่ง

พันแห่งทรัพย์  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เจ้า  คจฺฉ จงไป,  (ตฺวํ) อ.เจ้า   

อุปธาเรตฺวา พิจารณาแล้ว  อิมสฺม ึ นคเร ในนครนี้  ทตฺวา ให้แล้ว  สหสฺส ํซึ่งพัน

แห่งทรัพย์  คณฺหิตฺวา รับเอาแล้ว  ชาตทารกํ ซึ่งทารกผู้เกิดแล้ว  อชฺช ในวันนี้  เอหิ 

จงมา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในคราวนั้น  ภรรยาของเศรษฐีมีครรภ์แก่,  เพราะฉะนั้น  เศรษฐีนั้น  จึงส่งคนใช้ไปสู่

เรือนโดยเร็ว ด้วยคําว่า  ‘จงไป  จงทราบภรรยาของเรานั้นว่า  ‘คลอดแล้ว  หรือยังไม่

คลอด’ พอทราบว่า “ยังไม่คลอด” เฝ้าพระราชาเสร็จแล้ว รีบกลับบ้าน เรียกหญิงคนใช้

ชื่อกาลีมาแล้ว  ให้ทรัพย์หนึ่งพัน  กล่าวว่า  “เจ้าจงไป จงตรวจดูในเมืองนี้  ให้ทรัพย์

หนึ่งพัน แล้วพาเอาเด็กที่เกิดในวันนี้มา”

 ตทา กาลสัตตมี  ภริยา สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เสฏฺฅิโน สามี-

สัมพันธะใน ภริยา  ครุคพฺภา วิกติกัตตาใน โหติ,  ตสฺมา เหตวัตถะ  โส วิเสสนะของ 

เสฏฺฅีๆ สุทธกัตตาใน เปเสสิ และ อาห  เปเสสิ ก็ดี  อาห ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  

สีฆํ กิริยาวิเสสนะใน เปเสสิ  เคหํ สัมปาปุณียกัมมะใน เปเสสิ  ปุริสํ อวุตตกัมมะใน  

เปเสสิ  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ชานาหิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ ภริยํ  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน ภริยํๆ อวุตต- 

กัมมะใน ชานาหิ  ‘สา วิเสสนะของ ภริยาๆ สุทธกัตตาใน วิชาตาๆ สองบท กิตบท 

กัตตุวาจก  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน ภริยา  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ วิชาตา 
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และ โน  วิชาตา  โนศัพท์ ปฏิเสธะใน วิชาตา’  อิติศัพท์ อาการะใน ชานาหิ”  อิติศัพท์ 

สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน เปเสสิ  “ภริยา สุทธกัตตาใน วิชาตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  

ตว สามีสัมพันธะใน ภริยา  นศัพท์ ปฏิเสธะใน วิชาตา”  อิติศัพท์ อาการะใน สุตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ทิสฺวา  ราชานํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  

เวเคน ตติยาวิเสสนะใน คนฺตฺวา  เคหํ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน ปกฺโกสิตฺวา  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ กาลึๆ วิเสสนะของ ทาสึๆ อวุตต- 

กัมมะใน ปกฺโกสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทตฺวา  สหสฺสํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตฺวํ  

สุทธกัตตาใน เอหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ นคเรๆ วิสยาธาระใน 

อุปธาเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทตฺวา  สหสฺสํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา 

ใน คณฺหิตฺวา  อชฺช กาลสัตตมีใน ชาต-  ชาตทารกํ อวุตตกัมมะใน คณฺหิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน เอหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๑๗๔. สา  อุปธาเรนฺตี  ตํ  เคหํ  คนฺตฺวา  ทารกํ  ทิสฺวา  “อยํ  ทารโก  กทา  ชาโต”ติ   

คหปตานึ   ปุจฺฉิตฺวา,  “อชฺช  ชาโต”ติ  วุตฺเต,  “อิมํ  มยฺหํ  เทหี”ติ  เอกํ  กหาปณํ  อาทึ  

กตฺวา  มูลํ  วฑฺเฒนฺตี  สหสฺสํ  ทตฺวา  ตํ  อาเนตฺวา  เสฏฺฅิโน  ทสฺเสสิ ฯ

 สา  (กาลี)  อุปธาเรนฺตี  ตํ  เคหํ  คนฺตฺวา  ทารกํ  ทิสฺวา  “อยํ  ทารโก  กทา  ชาโต”ติ  คหปตานึ    

ปุจฺฉิตฺวา,  “(อยํ  ทารโก)  อชฺช  ชาโต”ติ  (วจเน  คหปตานิยา)  วุตฺเต,  “(ตฺวํ)  อิมํ  (ทารกํ)  

มยฺหํ  เทหี”ติ  (วตฺวา)  เอกํ  กหาปณํ  อาทึ  กตฺวา  มูลํ  วฑฺเฒนฺตี  สหสฺสํ  ทตฺวา  ตํ  (ทารกํ)   

อาเนตฺวา  เสฏฺฅิโน  ทสฺเสสิ ฯ

 สา  (กาลี) อ.นางกาลีนั้น  อุปธาเรนฺตี ใคร่ครวญอยู่  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ตํ  เคหํ สู่

เรือนนั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ทารกํ ซึ่งทารก  ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  คหปตานึ ซึ่งนาง

คหปตานี  อิติ ว่า  “อยํ  ทารโก อ.ทารกนี้  ชาโต เกิดแล้ว  กทา ในกาลไร”  อิติ ดังนี้,  

(วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “(อยํ  ทารโก) อ.ทารกนี้  ชาโต เกิดแล้ว  อชฺช ในวันนี้”  

อิติ ดังนี้  (คหปตานิยา) อันนางคหปตานี  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  เทหิ ขอจงให้  อิมํ  (ทารกํ) ซึ่งทารกนี้  มยฺห ํแก่ดิฉัน”  อิติ ดังนี้  

กตฺวา กระทําแล้ว  กหาปณํ ซึ่งกหาปณะ  เอกํ หนึ่ง  อาทึ ให้เป็นต้น  มูลํ ยังมูลค่า  
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วฑฺเฒนฺตี ให้เจริญอยู่  ทตฺวา ให้แล้ว  สหสฺส ํซึ่งพันแห่งทรัพย์  อาเนตฺวา นํามาแล้ว  

ตํ  (ทารกํ) ซึ่งทารกนั้น  ทสฺเสสิ แสดงแล้ว  เสฏฺโิน แก่เศรษฐี ฯ 

 นางกาลีนั้นตรวจดู  ไปถึงเรือนนั้น เห็นเด็กแล้ว จึงถามหญิงแม่บ้านว่า “เด็กนี้  เกิด

เมื่อไร?”   เมื่อหญิงนั้นตอบว่า  “เกิดวันนี้,”   จึงพูดว่า  “จงให้เด็กนี้แก่ฉัน  แล้วต่อรอง

ราคา เริ่มตั้งแต่ ๑ กหาปณะ  ให้ทรัพย์หนึ่งพันแล้ว  นําเด็กนั้นไปแสดงแก่เศรษฐี

 สา วิเสสนะของ กาลีๆ สุทธกัตตาใน ทสฺเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุปธาเรนฺตี 

อัพภันตรกิริยาของ กาลี  ตํ วิเสสนะของ เคหํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน ทิสฺวา  ทารกํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิตฺวา  “อยํ  

วิเสสนะของ ทารโกๆ สุทธกัตตาใน ชาโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  กทา กาลสัตตมีใน  

ชาโต”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวา  คหปตานึ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน วตฺวา,  “อยํ วิเสสนะของ ทารโกๆ สุทธกัตตาใน ชาโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  

อชฺช กาลสัตตมีใน ชาโต”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  

คหปตานิยา อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน เทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อิมํ วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน เทหิ  มยฺหํ สัมปทานใน เทหิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  เอกํ วิเสสนะของ กหาปณํๆ อวุตตกัมมะ

ใน กตฺวา  อาทึ วิกติกัมมะใน กตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน วฑฺเฒนฺตี  มูลํ การิตกัมมะใน 

วฑฺเฒนฺตีๆ อัพภันตรกิริยาของ กาลี  สหสฺสํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน อาเนตฺว  ตํ วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน อาเนตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ทสฺเสสิ  เสฏฺฅิโน สัมปทานใน ทสฺเสสิ ฯ 

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

๑๗๕. เสฏฺฅี  “สเจ  เม  ธีตา  ชายิสฺสติ,  ตาย  นํ  สทฺธึ  นิเวเสตฺวา  เสฏฺฅิฏฺฅานสฺส  สามิกํ      

กริสฺสามิ,  สเจ  เม  ปุตฺโต  ชายิสฺสติ,  มาเรสฺสามิ  นนฺ”ติ  จินฺเตตฺวา  นํ  เคเห   

กาเรสิ ฯ

 เสฏฺฅี  “สเจ  เม  ธีตา  ชายิสฺสติ,  (อหํ)  ตาย  (ธีตรา)  นํ  (ทารกํ)  สทฺธึ  นิเวเสตฺวา  เสฏฺฅิฏฺฅานสฺส  

สามิกํ  กริสฺสามิ,  สเจ  เม  ปุตฺโต  ชายิสฺสติ,  (อหํ)  มาเรสฺสามิ  นํ  (ทารกํ)”  อิติ  จินฺเตตฺวา  นํ  

(ทารกํ)  เคเห  กาเรสิ ฯ
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 เสฏฺ ีอ.เศรษฐี  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  ธีตา อ.ธิดา  เม ของเรา  

ชายิสฺสต ิจักเกิดไซร้,  (อหํ) อ.เรา  นํ  (ทารกํ) ยังทารกนั้น  นิเวเสตฺวา ให้อยู่แล้ว  

สทฺธึ กับ  ตาย  (ธีตรา) ด้วยธิดานั้น  กริสฺสามิ จักกระทํา  สามิกํ ให้เป็นเจ้าของ  

เสฏฺฏิฺานสฺส แห่งตําแหน่งแห่งเศรษฐี,  สเจ ถ้าว่า  ปุตฺโต อ.บุตร  เม ของเรา   

ชายิสฺสต ิจักเกิดไซร้,  (อหํ) อ.เรา  นํ  (ทารกํ) ยังทารกนั้น  มาเรสฺสามิ จักให้ตาย”  

อิติ ดังนี้  นํ  (ทารกํ) ยังทารกนั้น  กาเรสิ ให้กระทําแล้ว  เคเห ในเรือน ฯ

 เศรษฐีคิดว่า  “ถ้าว่าลูกของเรา  จักเกิดเป็นลูกหญิง,   เราจักให้เขาอยู่ร่วมกับลูกสาว

ของเรานั้น แล้วทําให้เขาเป็นเจ้าของตําแหน่งเศรษฐี; ถ้าว่าลูกของเราจักเกิดเป็น

ลูกชาย เราก็จักฆ่าเขาเสีย” ดังนี้แล้ว จึงได้ทําเด็กนั้นไว้ในเรือน

 เสฏฺฅี เหตุกัตตาใน กาเรสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  “สเจ ปริกัปปัตถะ  ธีตา สุทธ-

กัตตาใน ชายิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน ธีตา,  อหํ สุทธกัตตา 

ใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตาย วิเสสนะของ ธีตราๆ สหัตถตติยาเข้า

กับ สทฺธึ  นํ วิเสสนะของ ทารกํๆ การิตกัมมะใน นิเวเสตฺวา  สทฺธึ กิริยาสมวายะใน  

นิเวเสตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กริสฺสามิ  เสฏฺฅิฏฺฅานสฺส สามีสัมพันธะใน สามิกํๆ  

วิกติกัมมะใน กริสฺสามิ,  สเจ ปริกัปปัตถะ  ปุตฺโต สุทธกัตตาใน ชายิสฺสติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน ปุตฺโต,  อหํ เหตุกัตตาใน มาเรสฺสามิๆ อาขยาตบท

เหตุกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ ทารกํๆ การิตกัมมะใน มาเรสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กาเรสิ  นํ วิเสสนะของ ทารกํๆ การิตกัมมะใน  

กาเรสิ  เคเห วิสยาธาระใน กาเรสิ ฯ 

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

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

๑๗๖. อถสฺส  ภริยา  กติปาหจฺจเยน  ปุตฺตํ  วิชายิ ฯ

 อถ  อสฺส  (เสฏฺฅิสฺส)  ภริยา  กติปาหจฺจเยน  ปุตฺตํ  วิชายิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  ภริยา อ.ภรรยา  อสฺส  (เสฏฺสิฺส) ของเศรษฐีนั้น  วิชายิ คลอดแล้ว  

ปุตฺต ํซึ่งบุตร  กติปาหจฺจเยน โดยกาลอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อย ฯ

 ต่อมา ภรรยาของเศรษฐีนั้น ก็คลอดบุตรเป็นชาย โดยล่วงไป ๒-๓ วัน
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 อถ กาลสัตตมี  ภริยา สุทธกัตตาใน วิชายิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะ

ของ เสฏฺฅิสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ภริยา  กติปาหจฺจเยน ตติยาวิเสสนะใน วิชายิ  ปุตฺตํ  

อวุตตกัมมะใน วิชายิ ฯ

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

๑๗๗. เสฏฺฅี  “อิมสฺมึ  อสติ,  มม  ปุตฺโต  เสฏฺฅิฏฺฅานํ  ลภิสฺสติ,  อิทาเนว  ตํ  มาเรตุํ   

วฏฺฏตี”ติ  จินฺเตตฺวา  กาลึ  อามนฺเตตฺวา  “คจฺฉ  เช,  วชโต  คุนฺนํ  นิกฺขมนเวลาย   

วชทฺวารมชฺเฌ  อิมํ  ติริยํ  นิปชฺชาเปหิ,  คาวิโย  นํ  มทฺทิตฺวา  มาเรสฺสนฺติ,  มทฺทนา-

มทฺทนภาวํ  ปนสฺส  ญตฺวา  เอหีติ  อาห ฯ 

 เสฏฺฅี  “อิมสฺมึ  (ทารเก)  อสติ,  มม  ปุตฺโต  เสฏฺฅิฏฺฅานํ  ลภิสฺสติ,  (มยา)  อิทานิ  เอว  ตํ  (ทารกํ)   

มาเรตุํ  วฏฺฏตี”ติ  จินฺเตตฺวา  กาลึ  อามนฺเตตฺวา  “(ตฺวํ)  คจฺฉ  เช,  (ตฺวํ)  วชโต  คุนฺนํ   

นิกฺขมนเวลาย  วชทฺวารมชฺเฌ  อิมํ  (ทารกํ)  ติริยํ  นิปชฺชาเปหิ,  คาวิโย  นํ  (ทารกํ)  มทฺทิตฺวา  

(ตํ  ทารกํ)  มาเรสฺสนฺติ,  (ตฺวํ)  มทฺทนามทฺทนภาวํ  ปน  อสฺส  (ทารกสฺส)  ญตฺวา  เอหีติ  อาห ฯ

 เสฏฺ ี อ.เศรษฐี  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อิมสฺมึ  (ทารเก) ครั้นเมื่อทารกนี้   

อสติ ไม่มีอยู่,  ปุตฺโต อ.บุตร  มม ของเรา  ลภิสฺสติ จักมา  เสฏฺฏิฺานํ ซึ่งตําแหน่ง

แห่งเศรษฐี,  (มยา)  อิทานิ  เอว  ตํ  (ทารกํ)  มาเรตุํ อ.อัน- อันเรา ยังทารกนั้น -ให้

ตาย ในกาลนี้นั่นเทียว  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้  อามนฺเตตฺวา เรียกมาแล้ว  กาลึ 

ซึ่งนางกาลี  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เช แน่ะแม่สาวใช้  (ตฺวํ) อ.เธอ  คจฺฉ จงไป,  

(ตฺวํ) อ.เธอ  อิมํ  (ทารกํ) ยังทารกนี้  นิปชฺชาเปหิ จงให้นอน  ติริย ํขวาง  วชทฺวาร-

มชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งประตูแห่งคอก  นิกฺขมนเวลาย ในเวลาเป็นที่ออกไป  วชโต 

จากคอก  คุนฺนํ แห่งโค ท.,  คาวิโย อ.แม่โค ท.  มทฺทิตฺวา เหยียบแล้ว  นํ  (ทารกํ) 

ซึ่งทารกนั้น  (ตํ  ทารกํ) ยังทารกนั้น  มาเรสฺสนฺติ จักให้ตาย,  ปน แต่ว่า  (ตฺวํ) อ.เธอ  

ญตฺวา รู้แล้ว  มทฺทนามทฺทนภาวํ ซึ่งความเป็นคืออันเหยียบหรือไม่เหยียบ  อสฺส  

(ทารกสฺส) ซึ่งทารกนั้น  เอหิ จงมา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เศรษฐี คิดว่า “เมื่อไม่มีเจ้าเด็กนี้ ลูกชายของเรา ก็จักได้ตําแหน่งเศรษฐี, บัดนี้  ควร

ที่เราจักฆ่าเขาเสีย” ดังนี้แล้ว จึงเรียกนางกาลีมา กล่าวว่า “แม่จงไป ในเวลาที่พวก

โคออกจากคอก เจ้าจงเอาเด็กนี้ให้นอนขวางไว้ที่กลางประตูคอกแม่โคทั้งหลาย จัก

เหยียบมันให้ตาย,  แต่ต้องรู้ว่า  โคเหยียบมันหรือไม่เหยียบแล้วจึงมา”
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 เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อิมสฺมึ วิเสสนะของ ทารเกๆ 

ลักขณะใน อสติๆ ลักขณกิริยา,  ปุตฺโต สุทธกัตตาใน ลภิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

มม สามีสัมพันธะใน ปุตฺโต  เสฏฺฅิฏฺฅานํ อวุตตกัมมะใน ลภิสฺสติ,  มาเรตุํ ตุมัตถกัตตา

ใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน มาเรตุํ  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ อิทานิๆ กาลสัตตมีใน มาเรตุํ  ตํ วิเสสนะของ ทารกํๆ การิตกัมมะใน มาเรตุํ”   

อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อามนฺเตตฺวา  กาลึ อวุตตกัมมะ

ใน อามนฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “เช อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตฺวํ เหตุกัตตาใน นิปชฺชาเปหิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  

วชโต อปาทานใน นิกฺขมน-  คุนฺนํ สามีสัมพันธะใน นิกฺขมน-  นิกฺขมนเวลาย กาล- 

สัตตมีใน นิปชฺชาเปหิ  วชทฺวารมชฺเฌ วิสยาธาระใน นิปชฺชาเปหิ  อิมํ วิเสสนะของ  

ทารกํๆ การิตกัมมะใน นิปชฺชาเปหิ  ติริยํ กิริยาวิเสสนะใน นิปชฺชาเปหิ,  คาวิโย  

เหตุกัตตาใน มาเรสฺสนฺติๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ ทารกํๆ  

อวุตตกัมมะใน มทฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน มาเรสฺสนฺติ  ตํ วิเสสนะของ ทารกํๆ  

การิตกัมมะใน มาเรสฺสนฺติ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน เอหิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  มทฺทนามทฺทนภาวํๆ อวุตตกัมมะใน ญตฺวา  อสฺส วิเสสนะของ  

ทารกสฺส ฉัฏอีวุตตกัมมะใน มทฺทนามทฺทน-  ญตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน เอหิ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาห ฯ

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

๑๗๘. สา  คนฺตฺวา,  โคปาลเกน  วชทฺวาเร  วิวฏมตฺเตเยว,  ตํ  ตถา  นิปชฺชาเปสิ ฯ

 สา  (ทาสี)  คนฺตฺวา,  โคปาลเกน  วชทฺวาเร  วิวฏมตฺเต  เอว  (สนฺเต),  ตํ  (ทารกํ)  ตถา   

นิปชฺชาเปสิ ฯ

 สา  (ทาสี) อ.นางทาสีนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว,  วชทฺวาเร ครั้นเมื่อประตูแห่งคอก   

โคปาลเกน  วิวฏมตฺเต  เอว เป็นประตูสักว่า อันบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโค เปิดแล้วนั่นเทียว  

(สนฺเต) มีอยู่,  ตํ  (ทารกํ) ยังทารกนั้น  นิปชฺชาเปส ิให้นอนแล้ว  ตถา เหมือนอย่าง

นั้น ฯ

 นางกาลีนั้น ไปแล้ว พอนายโคบาลเปิดประตูคอกเท่านั้น ก็เอาเด็กให้นอนไว้ ตามนั้น  
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 สา วิเสสนะของ ทาสีๆ เหตุกัตตาใน นิปชฺชาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก   

คนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน นิปชฺชาเปสิ,  โคปาลเกน อนภิหิตกัตตาใน วิวฏ-  วชทฺวาเร 

ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ วิวฏมตฺเตๆ วิกติกัตตา

ใน สนฺเต,  ตํ วิเสสนะของ ทารกํๆ การิตกัมมะใน นิปชฺชาเปสิ  ตถา กิริยาวิเสสนะใน 

นิปชฺชาเปสิ ฯ

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

๑๗๙. โคคณเชฏฺฅโก  อุสโภ  อญฺฅสฺมึ  กาเล  สพฺพปจฺฉา  นิกฺขมนฺโตปิ  ตํ  ทิวสํ  สพฺพปฅมํ   

นิกฺขมิตฺวา  ทารกํ  จตุนฺนํ  ปาทานํ  อนฺตเร  กตฺวา  อฏฺฅาสิ ฯ      

 อุสโภ อ.โคอุสภะ  โคคณเชฏฺโก ตัวเจริญที่สุดในฝูงแห่งโค  นิกฺขมนฺโตปิ แม้เมื่อออก

ไป  สพฺพปจฺฉา ในภายหลังแห่งโคทั้งปวง  อญฺญสฺมึ  กาเล ในกาลอื่น  นิกฺขมิตฺวา  

ออกไปแล้ว  สพฺพปม ํก่อนกว่าโคทั้งปวง  ตํ  ทิวสํ ในวันนั้น  อฏฺาสิ ได้ยืนแล้ว  

กตฺวา กระทํา  ทารกํ ซึ่งทารก  อนฺตเร ในระหว่าง  ปาทานํ แห่งเท้า ท.  จตุนฺนํ ส่ี ฯ       

 โคอุสภะ ตัวที่เป็นจ่าฝูง แม้ออกภายหลังโคทั้งปวงในเวลาอื่น ในวันนั้น ออกไปก่อน 

กว่าโคทั้งหมด ได้ยืนคร่อมทารกไว้ในระหว่างเท้าทั้ง ๔

 โคคณเชฏฺฅโก วิเสสนะของ อุสโภๆ สุทธกัตตาใน อฏฺฅาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อญฺฅสฺมึ วิเสสนะของ กาเลๆ กาลสัตตมีใน สพฺพปจฺฉาๆ กาลสัตตมีใน นิกฺขมนฺโต   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ นิกฺขมนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ อุสโภ  ตํ วิเสสนะ

ของ ทิวสํๆ ทุติยากาลสัตตมีใน นิกฺขมิตฺวา  สพฺพปฅมํ กิริยาวิเสสนะใน นิกฺขมิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  ทารกํ อวุตตกัมมะใน กตฺวา  จตุนฺนํ วิเสสนะของ ปาทานํๆ 

สามีสัมพันธะใน อนฺตเรๆ วิสยาธาระใน กตฺวาๆ กิริยาวิเสสนะใน อฏฺฅาสิ ฯ     

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

๑๘๐. อเนกสตา  คาวิโย  อุสภสฺส  เทฺว  ปสฺสานิ  ฆํสนฺติโย  นิกฺขมึสุ ฯ

 คาวิโย อ.แม่โค ท.  อเนกสตา ตัวมีร้อยมิใช่หนึ่งเป็นประมาณ  ฆํสนฺติโย เบียดเสียด

อยู่  ปสฺสาน ิซึ่งข้าง ท.  เทฺว สอง  อุสภสฺส ของโคอุสภะ  นิกฺขมึสุ ออกไปแล้ว ฯ

 แม่โคมีประมาณหลายร้อยตัว  ต่างก็พากันเบียดเสียดข้างทั้ง ๒ ของโคอุสภะออกไป

 อเนกสตา วิเสสนะของ คาวิโยๆ สุทธกัตตาใน นิกฺขมึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   
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อุสภสฺส สามีสัมพันธะใน ปสฺสานิ  เทฺว วิเสสนะของ ปสฺสานิๆ อวุตตกัมมะใน  

ฆํสนฺติโยๆ อัพภันตรกิริยาของ คาวิโย ฯ

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

๑๘๑. โคปาลโกปิ  “อยํ  อุสโภ  ปุพฺเพ  สพฺพปจฺฉา  นิกฺขมติ,  อชฺช  ปน  สพฺพปฅมํ   

นิกฺขมิตฺวา   วชทฺวาเร  นิจฺจโล ว  ฅิโต,  กินฺนุ  โข  เอตนฺ”ติ  จินฺเตตฺวา  คนฺตฺวา  ตสฺส  

เหฏฺฅา  นิปนฺนํ  ทารกํ  ทิสฺวา  ปุตฺตสิเนหํ  ปฏิลภิตฺวา  “ปุตฺโต  เม  ลทฺโธติ  เคหํ   

เนสิ ฯ

 โคปาลโกปิ  “อยํ  อุสโภ  ปุพฺเพ  สพฺพปจฺฉา  นิกฺขมติ,  (อยํ  อุสโภ)  อชฺช  ปน  สพฺพปฅมํ   

นิกฺขมิตฺวา   วชทฺวาเร  นิจฺจโล ว  (หุตฺวา)  ฅิโต,  กินฺนุ  โข  เอตํ  (การณํ)”  อิติ  จินฺเตตฺวา   

คนฺตฺวา  ตสฺส  (อุสภสฺส)  เหฏฺฅา  นิปนฺนํ  ทารกํ  ทิสฺวา  ปุตฺตสิเนหํ  ปฏิลภิตฺวา  “ปุตฺโต  เม   

ลทฺโธติ  (จินฺเตตฺวา)  เคหํ  เนสิ ฯ

 โคปาลโกปิ แม้ อ.บุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโค  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  อุสโภ อ.โค

อุสภะนี้  นิกฺขมติ ย่อมออกไป  สพฺพปจฺฉา ในภายหลังแห่งโคทั้งปวง  ปุพฺเพ ในกาล

ก่อน,  ปน แต่ว่า  อชฺช ในวันนี้  (อยํ  อุสโภ) อ.โคอุสภะนี้  นิกฺขมิตฺวา ออกไปแล้ว  

สพฺพปมํ ก่อนกว่าโคทั้งปวง  นิจฺจโลว เป็นสัตว์มีไหวออกแล้วเทียว  (หุตฺวา) เป็น

แล้ว  โิต ยืนแล้ว  วชทฺวาเร ที่ประตูแห่งคอก,  เอตํ  (การณํ) อ.เหตุนั่น  กินฺนุ  โข 

อะไรหนอแล”  อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ทารกํ ซึ่งทารก  นิปนฺน ํผู้

นอนแล้ว  เหฏฺา ในภายใต้  ตสฺส  (อุสภสฺส) แห่งโคอุสภะนั้น  ปฏิลภิตฺวา ได้เฉพาะ

แล้ว  ปุตฺตสิเนห ํ ซึ่งความรักเพียงดังความรักในบุตร  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  

“ปุตฺโต อ.บุตร  เม อันเรา  ลทฺโธ ได้แล้ว”  อิติ ดังนี้  เนสิ นําไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน ฯ     

 แม้นายโคบาล ก็คิดว่า “เจ้าโคอุสภะตัวนี้ เมื่อก่อน ออกทีหลังโคทุกตัว, แต่วันนี้  ออก

ไปก่อนโคทั้งหมด   แล้วยืนนิ่งอยู่ที่ประตูคอกนั่นแหละ,   นั่นจะมีเหตุอันใดหนอ?”  จึง

เดินไป แลเห็นเด็กนอนอยู่ภายใต้ท้องโคนั้น กลับได้ความรักเสมือนบุตร จึงนําไปสู่

เรือน  ด้วยคิดว่า  “เราได้ลูกชายแล้ว”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ โคปาลโกๆ สุทธกัตตาใน เนสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

“อยํ วิเสสนะของ อุสโภๆ สุทธกัตตาใน นิกฺขมติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุพฺเพ กาล-
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สัตตมีใน สพฺพปจฺฉาๆ กาลสัตตมีใน นิกฺขมติ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  อชฺช กาลสัตตมี 

ใน ฅิโต  อยํ วิเสสนะของ อุสโภๆ สุทธกัตตาใน ฅิโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  สพฺพปฅมํ 

กิริยาวิเสสนะใน นิกฺขมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  วชทฺวาเร วิสยาธาระใน  

หุตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นิจฺจโลๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน 

ฅิโต,  เอตํ วิเสสนะของ การณํๆ ลิงคัตถะ  กินฺนุ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ”  

อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทิสฺวา  

ตสฺส วิเสสนะของ อุสภสฺสๆ สามีสัมพันธะใน เหฏฺฅาๆ วิสยาธาระใน นิปนฺนํๆ วิเสสนะ 

ของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิิริยาใน ปฏิลภิตฺวา  ปุตฺตสิเนหํ  

อวุตตกัมมะใน ปฏิลภิตฺวาๆ ปุพพกาลกิิริยาใน จินฺเตตฺวา  “ปุตฺโต วุตตกัมมะใน ลทฺโธๆ  

กิตบทกัมมวาจก  เม อนภิหิตกัตตาใน ลทฺโธ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน เนสิ  เคหํ สัมปาปุณียกัมมะใน เนสิ ฯ     

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

๑๘๒. กาลี  คนฺตฺวา  เสฏฺฅินา  ปุจฺฉิตา  ตมตฺถํ  อาโรเจตฺวา  “คจฺฉ,  นํ  ปุน  สหสฺสํ  ทตฺวา   

อาเนหี”ติ  วุตฺตา  สหสฺสํ  ทตฺวา  ปุน  อาเนตฺวา  อทาสิ ฯ

 กาลี  คนฺตฺวา  เสฏฺฅินา  ปุจฺฉิตา  ตํ  อตฺถํ  อาโรเจตฺวา  (เสฏฺฅินา)  “(ตฺวํ)  คจฺฉ,  (ตฺวํ)  นํ  (ทารกํ)  

ปุน  สหสฺสํ  ทตฺวา  อาเนหี”ติ  วุตฺตา  สหสฺสํ  ทตฺวา  ปุน  อาเนตฺวา  อทาสิ ฯ

 กาลี อ.นางกาลี  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เสฏฺนิา  ปุจฺฉิตา ผู้อันเศรษฐี ถามแล้ว  อาโรเจตฺวา  

บอกแล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  (เสฏฺฅินา)  วุตฺตา ผู้อันเศรษฐี กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  คจฺฉ จงไป,  (ตฺวํ) อ.เธอ  ทตฺวา ให้แล้ว  สหสฺส ํซึ่งพันแห่งทรัพย์  

ปุน อีก  อาเนหิ จงนํามา  นํ  (ทารกํ) ซึ่งทารกนั้น”  อิติ ดังนี้  ทตฺวา ให้แล้ว  สหสฺส ํ 

ซึ่งพันแห่งทรัพย์  อาเนตฺวา นํามาแล้ว  ปุน อีก  อทาสิ ได้ให้แล้ว ฯ

 นางกาลีไปแล้ว ถูกเศรษฐีถาม จึงเล่าเรื่องนั้น เศรษฐีจึงกล่าวว่า “เจ้าจงไป จงให้ทรัพย์

เขาหนึ่งพันแล้ว นํามันกลับมาอีก” ดังนี้แล้ว ให้ทรัพย์หนึ่งพันแล้ว ได้นํากลับมาให้อีก

 กาลี สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิตา  

เสฏฺฅินา อนภิหิตกัตตาใน ปุจฺฉิตาๆ วิเสสนะของ กาลี  ตํ วิเสสนะของ อตฺถํๆ อวุตต-

กัมมะใน อาโรเจตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วุตฺตา  เสฏฺฅินา อนภิหิตกัตตาใน วุตฺตา  “ตฺวํ 
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สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อาเนหิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน อาเนหิ  ปุน กิริยาวิเสสนะใน  

ทตฺวา  สหสฺสํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริาใน อาเนหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

วุตฺตาๆ วิเสสนะของ กาลี  สหสฺสํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาเนตฺวา 

ปุน กิริยาวิเสสนะใน อาเนตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทาสิ ฯ

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

๑๘๓. อถ  นํ  อาห  “อมฺม  กาลิ  อิมสฺมึ  นคเร  ปญฺจ  สกฏสตานิ  ปจฺจูสกาเล  อุฏฺฅาย   

วณิชฺชาย  คจฺฉนฺติ,  ตฺวํ  อิมํ  เนตฺวา  จกฺกมคฺเค  นิปชฺชาเปหิ,  โคณา  วา  นํ   

มทฺทิสฺสนฺติ,  จกฺกานิ  วา  ฉินฺทิสฺสนฺติ,  ปวตฺติญฺจสฺส  ญตฺวา ว  อาคจฺเฉยฺยาสี”ติ ฯ

 อถ  (เสฏฺฅี)  นํ  (กาลึ)  อาห  “อมฺม  กาลิ  อิมสฺมึ  นคเร  ปญฺจ  สกฏสตานิ  ปจฺจูสกาเล  อุฏฺฅาย  

วณิชฺชาย  คจฺฉนฺติ,  ตฺวํ  อิมํ  (ทารกํ)  เนตฺวา  (ทารกํ)  จกฺกมคฺเค  นิปชฺชาเปหิ,  โคณา  วา  

นํ  (ทารกํ)  มทฺทิสฺสนฺติ,  จกฺกานิ  วา  ฉินฺทิสฺสนฺติ,  (ตฺวํ)  ปวตฺตึ  จ  อสฺส  (ทารกสฺส)  ญตฺวา ว   

อาคจฺเฉยฺยาสี”ติ ฯ    

 อถ ครั้งนั้น  (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  อาห กล่าวแล้ว  นํ  (กาลึ) กะนางกาลีนั้น  อิติ ว่า  

“กาลิ แน่ะกาลี  อมฺม ผู้เป็นแม่  สกฏสตานิ อ.ร้อยแห่งเกวียน ท.  ปญฺจ ห้า  อิมสฺมึ  

นคเร ในเมืองนี้  อุฏฺาย ลุกขึ้นแล้ว  ปจฺจูสกาเล ในกาลเป็นที่ขจัดเสียเฉพาะซึ่งมืด  

คจฺฉนฺติ ย่อมไป  วณิชฺชาย เพื่อค้าขาย,  ตฺวํ อ.เจ้า  เนตฺวา นําไปแล้ว  อิมํ  (ทารกํ)  

ซึ่งทารกนี้  (ทารกํ) ยังทารก  นิปชฺชาปหิ จงให้นอน  จกฺกมคฺเค ในทางแห่งล้อ,  

โคณา อ.โค ท.  มทฺทิสฺสนฺติ จักเหยียบ  วา หรือ  วา หรือว่า  จกฺกานิ อ.ล้อ ท.   

ฉินฺทิสฺสนฺติ จักตัด  นํ  (ทารกํ) ซึ่งทารกนั้น,  จ อนึ่ง  (ตฺวํ) อ.เจ้า  ญตฺวา ว รู้แล้ว

เทียว  ปวตฺต ึซึ่งความเป็นไป  อสฺส  (ทารกสฺส) ของทารกนั้น  อาคจฺเฉยฺยาสิ พึง

มา”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ครั้งนั้น  เศรษฐีกล่าวกับนางกาลีว่า “แม่กาลี ในเมืองนี้มีพวกพ่อค้าเกวียน ๕๐๐ เล่ม 

ลุกขึ้นแต่เช้ามืด ย่อมไปค้าขาย, เจ้าจงเอาเด็กนี้ไปให้นอนไว้ที่ทางเกวียน ฝูงโคจัก

เหยียบมัน หรือล้อเกวียนจักตัด พอรู้เรื่องของมันแล้ว จึงกลับมา”

 อถ กาลสัตตมี  เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ 
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กาลึๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “อมฺม วิเสสนะของ กาลิๆ อาลปนะ  ปญฺจ วิเสสนะของ 

สกฏสตานิๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ 

นคเรๆ วิสยาธาระใน สกฏสตานิ  ปจฺจูสกาเล กาลสัตตมีใน อุฏฺฅายๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน คจฺฉนฺติ  วณิชฺชาย สัมปทานใน คจฺฉนฺติ,  ตฺวํ เหตุกัตตาใน นิปชฺชาเปหิๆ อาขยาต-

บทเหตุกัตตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน เนตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา 

ใน นิปชฺชาเปหิ  ทารกํ การิตกัมมะใน นิปชฺชาเปหิ  จกฺกมคฺเค วิสยาธาระใน  

นิปชฺชาเปหิ,  โคณา สุทธกัตตาใน มทฺทิสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วา สองศัพท์ 

วากยวิกัปปัตถะเข้ากับ โคณา  นํ  ทารกํ  มทฺทิสฺสนฺติ และ จกฺกานิ  ฉินฺทิสฺสนฺติ,  นํ  

วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน มทฺทิสฺสนฺติ และ ฉินฺทิสฺสนฺติ,  จกฺกานิ สุทธ- 

กัตตาใน ฉินฺทิสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  จศัพท์ สัมปิณฑนัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน อาคจฺเฉยฺยาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปวตฺตึ อวุตตกัมมะใน ญตฺวา  อสฺส  

วิเสสนะของ ทารกสฺสๆ  สามีสัมพันธะใน ปวตฺตึ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ญตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน อาคจฺเฉยฺยาสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๑๘๔. สา  ตํ  เนตฺวา  จกฺกมคฺเค  นิปชฺชาเปสิ ฯ

 สา  (กาลี)  ตํ  (ทารกํ)  เนตฺวา  (ทารกํ)  จกฺกมคฺเค  นิปชฺชาเปสิ ฯ

 สา  (กาลี) อ.นางกาลีนั้น  เนตฺวา นําไปแล้ว  ตํ  (ทารกํ) ซึ่งทารกนั้น  (ทารกํ) ยัง

ทารก  นิปชฺชาเปสิ ให้นอนแล้ว  จกฺกมคฺเค ในทางเพื่อประโยชน์แก่ล้อ ฯ

 นางกาลีนั้น นําเด็กไปแล้ว ให้นอนอยู่ที่ทางล้อเกวียน

 สา วิเสสนะของ กาลีๆ เหตุกัตตาใน นิปชฺชาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ตํ  

วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน เนตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิปชฺชาเปสิ  ทารกํ 

การิตกัมมะใน นิปชฺชาเปสิ  จกฺกมคฺเค วิสยาธาระใน นิปชฺชาเปสิ ฯ

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

๑๘๕. ตทา  สกฏเชฏฺฅโก  ปุรโต  อโหสิ ฯ

 ตทา ในกาลนั้น  สกฏเชฏฺโก อ.เกวียนเล่มเจริญที่สุด  อโหสิ ได้มีแล้ว  ปุรโต ในที่

ข้างหน้า ฯ
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 ในกาลนั้น หัวหน้าเกวียน ได้มีในที่ข้างหน้า

 ตทา กาลสัตตมี  สกฏเชฏฺฅโก สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุรโต 

วิสยาธาระใน อโหสิ ฯ

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

๑๘๖. อถสฺส  โคณา  ตํ  ฅานํ  ปตฺวา  ธุรํ  ฉฑฺเฑสุํ,  ปุนปฺปุนํ  อาโรเปตฺวา  ปาชิยมานาปิ   

ปุรโต  น  คจฺฉึสุ ฯ

 อถ  อสฺส  (ปุริสสฺส)  โคณา  ตํ  ฅานํ  ปตฺวา  ธุรํ  ฉฑฺเฑสุํ,  (เตน  ปุริเสน)  ปุนปฺปุนํ  อาโรเปตฺวา  

ปาชิยมานาปิ  ปุรโต  น  คจฺฉึสุ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  โคณา อ.โค ท.  อสฺส  (ปุริสสฺส) ของบุรุษนั้น  ปตฺวา ถึงแล้ว  ตํ  านํ 

ซึ่งที่นั้น  ฉฑฺเฑสุํ ทิ้งแล้ว  ธุรํ ซึ่งแอก,  (เตน  ปุริเสน)  ปุนปฺปุนํ  อาโรเปตฺวา   

ปาชิยมานาปิ แม้ผู้อันบุรุษนั้น ยกขึ้นแล้ว บ่อยๆ ขับไปอยู่  น  คจฺฉึสุ ไม่ไปแล้ว   

ปุรโต ในที่ข้างหน้า ฯ  

 ครั้งนั้น พวกโคของเขา ถึงที่นั้นแล้ว ต่างพากันสลัดแอกเสีย, แม้จะถูกหัวหน้ายกขึ้น

แล้ว ขับไปตั้งหลายครั้ง  ก็ไม่เดินไปในที่ข้างหน้า

 อถ กาลสัตตมี  โคณา สุทธกัตตาใน ฉฑฺเฑสุํ และ คจฺฉึสุ  ฉฑฺเฑสุํ ก็ดี  คจฺฉึสุ ก็ดี 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ ปุริสสฺสๆ สามีสัมพันธะใน โคณา  ตํ วิเสสนะ

ของ ฅานํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฉฑฺเฑสุํ  ธุรํ อวุตตกัมมะ 

ใน ฉฑฺเฑสุํ,  เตน วิเสสนะของ ปุริเสนๆ อนภิหิตกัตตาใน ปาชิยมานา  ปุนปฺปุนํ  

กิริยาวิเสสนะใน อาโรเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิิริยาใน ปาชิยมานา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ

เข้ากับ ปาชิยมานาๆ อัพภันตรกิริยาของ โคณา  ปุรโต วิสยาธาระใน คจฺฉึสุ  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน คจฺฉึสุ ฯ 

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

๑๘๗. เอวํ  ตสฺส  เตหิ  สทฺธึ  วายมนฺตสฺเสว,  อรุณํ  อุฏฺฅหิ ฯ

 เอวํ  ตสฺส  (ปุริสสฺส)  เตหิ  (โคเณหิ)  สทฺธึ  วายมนฺตสฺส  เอว,  อรุณํ  อุฏฺฅหิ ฯ

 ตสฺส  (ปุริสสฺส) เมื่อบุรุษนั้น  วายมนฺตสฺส  เอว พยายามอยู่นั่นเทียว  สทฺธึ กับ  เตหิ  
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(โคเณหิ) ด้วยโค ท. เหล่านั้น  เอวํ อย่างนี้,  อรุณํ อ.อรุณ  อุฏฺหิ ตั้งขึ้นแล้ว ฯ 

 เมื่อบุรุษนั้น พยายามอยู่กับโคเหล่านั้นอย่างนี้นั่นแหละ อรุณก็ขึ้นแล้ว 

 ตสฺส วิเสสนะของ ปุริสสฺสๆ อนาทรใน วายมนฺตสฺสๆ อนาทรกิริยา  เอวํ กิริยาวิเสสนะ

ใน วายมนฺตสฺส  เตหิ วิเสสนะของ โคเณหิๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะ

ใน วายมนฺตสฺส  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ วายมนฺตสฺส,  อรุณํ สุทธกัตตาใน อุฏฺฅหิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ

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

๑๘๘. โส  “กินฺนาเมตํ  โคณา  กรึสู”ติ  มคฺคํ  โอโลเกนฺโต  ทารกํ  ทิสฺวา  “ภาริยํ  วต  เม   

กมฺมนฺ”ติ  จินฺเตตฺวา  “ปุตฺโต  เม  ลทฺโธ”ติ  ตุฏฺฅมานโส  ตํ  เคหํ  เนสิ ฯ

 โส  (ปุริโส)  “กึ  นาม  เอตํ  (กมฺมํ)  โคณา  กรึสู”ติ  (จินฺตเนน)  มคฺคํ  โอโลเกนฺโต  ทารกํ  ทิสฺวา  

“ภาริยํ  วต  เม  กมฺมนฺ”ติ  จินฺเตตฺวา  “ปุตฺโต  เม  ลทฺโธ”ติ  ตุฏฺฅมานโส  ตํ  (ทารกํ)  เคหํ  เนสิ ฯ

 โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  โอโลเกนฺโต ตรวจดูอยู่  มคฺคํ ซึ่งหนทาง  (จินฺตเนน) ด้วยอัน

คิด  อิติ ว่า  “โคณา อ.โค ท.  กรึสุ กระทําแล้ว  เอตํ  (กมฺมํ) ซึ่งกรรมนั่น  กึ  นาม 

ชื่ออะไร”  อิติ ดังนี้  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ทารกํ ซึ่งทารก  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  

“กมฺมํ อ.กรรม  เม ของเรา  ภาริยํ  วต อันหนักหนอ”  อิติ ดังนี้  ตุฏฺมานโส มีใจอัน

ยินดีแล้ว  อิติ ว่า  “ปุตฺโต อ.บุตร  เม อันเรา  ลทฺโธ ได้แล้ว”  อิติ ดังนี้  เนสิ นําไป

แล้ว  ตํ  (ทารกํ) ซึ่งทารกนั้น  เคหํ สู่เรือน ฯ

 เขาจึงคิดว่า “โคทั้งหลายพากันทําเหตุนี้ เพราะอะไร?” จึงตรวจตราดูทาง เห็นเด็ก

ทารกแล้ว  ก็คิดว่า  “กรรมของเราหนักหนอ” มีความยินดีว่า “เราได้ลูกชายแล้ว” จึง

นําเด็กนั้นไปสู่เรือน

 โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน เนสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “โคณา สุทธกัตตา 

ใน กรึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ กึๆ ศัพท์ ปุจฉนัตถะ   

เอตํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กรึสุ”  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณะใน 

โอโลเกนฺโต  มคฺคํๆ อวุตตกัมมะใน โอโลเกนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ปุริโส  ทารกํ  

อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “ภาริยํ วิเสสนะของ กมฺมํ   

วตศัพท์ สังเวคัตถะ  เม สามีสัมพันธะใน กมฺมํๆ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน  
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จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ตุฏฺฅ-  “ปุตฺโต วุตตกัมมะใน ลทฺโธๆ กิตบทกัมมวาจก  

เม อนภิหิตกัตตาใน ลทฺโธ”  อิติศัพท์ อาการะใน ตุฏฺฅ-  ตุฏฺฅมานโส วิเสสนะของ ปุริโส  

ตํ วิเสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน เนสิ  เคหํ สัมปาปุณียกัมมะใน เนสิ ฯ

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

๑๘๙. กาลี  คนฺตฺวา  เสฏฺฅินา  ปุจฺฉิตา  ตํ  ปวตฺตึ  อาจิกฺขิตฺวา  “คจฺฉ,  นํ  ปุน  สหสฺสํ   

ทตฺวา  อาเนหี”ติ  วุตฺตา  ตถา  อกาสิ ฯ

 กาลี  คนฺตฺวา  เสฏฺฅินา  ปุจฺฉิตา  ตํ  ปวตฺตึ  อาจิกฺขิตฺวา  (เสฏฺฅินา)  “(ตฺวํ)  คจฺฉ,  (ตฺวํ)  

นํ  (ทารกํ)  ปุน  สหสฺสํ  ทตฺวา  อาเนหี”ติ  วุตฺตา  ตถา  อกาสิ ฯ

 กาลี อ.นางกาลี  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เสฏฺนิา  ปุจฺฉิตา ผู้อันเศรษฐี ถามแล้ว  อาจิกฺขิตฺ

วา บอกแล้ว  ตํ  ปวตฺตึ ซึ่งความเป็นไปทั่วนั้น  (เสฏฺนิา)  วุตฺตา ผู้อันเศรษฐี กล่าว

แล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เจ้า  คจฺฉ จงไป,  (ตฺวํ) อ.เจ้า  ทตฺวา ให้แล้ว  สหสฺส ํซึ่งพัน

แห่งทรัพย์  อาเนหิ จงนํามา  นํ  (ทารกํ) ซึ่งทารกนั้น  ปุน อีก”  อิติ ดังนี้  อกาสิ  

ได้กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ 

 นางกาลีไปแล้ว ถูกเศรษฐีถาม จึงบอกความเป็นไปนั้น  ถูกเศรษฐีกําชับว่า “เจ้าจงไป 

ให้ทรัพย์หนึ่งพันแล้ว จงนําเด็กนั้นกลับมาอีก” ดังนี้แล้ว ได้กระทําตามนั้นแล้ว

 กาลี สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิตา    

เสฏฺฅินา อนภิหิตกัตตาใน ปุจฺฉิตาๆ วิเสสนะของ กาลี  ตํ วิเสสนะของ ปวตฺตึๆ อวุตต-

กัมมะใน อาจิกฺขิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วุตฺตา  เสฏฺฅินา อนภิหิตกัตตาใน วุตฺตา  “ตฺวํ 

สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อาเนหิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน อาเนหิ  ปุน กิริยาวิเสสนะใน  

อาเนหิ  สหสฺสํๆ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาเนหิ”  อิติศัพท์ อาการะ

ใน วุตฺตาๆ วิเสสนะของ กาลี  ตถา กิริยาวิเสสนะใน อกาสิ ฯ

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

๑๙๐. อถ  นํ  อาห  “อิทานิ  นํ  อามกสุสานํ  เนตฺวา  คจฺฉนฺตเร  นิปชฺชาเปหิ,  ตตฺถ               

สุนขาทีหิ  วา  ขาทิโต  อมนุสฺเสน  วา  ปหโต  มริสฺสติ,  มตามตภาวญฺจสฺส  ชานิตฺวาว  

อาคจฺเฉยฺยาสี”ติ ฯ
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 อถ  (เสฏฺฅี)  นํ  (กาลึ)  อาห  “(ตฺวํ)  อิทานิ  นํ  (ทารกํ)  อามกสุสานํ  เนตฺวา  (ทารกํ)  คจฺฉนฺตเร  

นิปชฺชาเปหิ,  (โส  ทารโก)  ตตฺถ  (ฅาเน)  สุนขาทีหิ  (สตฺเตหิ)  วา  ขาทิโต  อมนุสฺเสน  วา   

ปหโต  มริสฺสติ,  (ตฺวํ)  มตามตภาวํ  จ  อสฺส  (ทารกสฺส)  ชานิตฺวา ว  อาคจฺเฉยฺยาสี”ติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  อาห กล่าวแล้ว  นํ  (กาลึ) กะนางกาลีนั้น  อิติ ว่า  “อิทานิ  

ในกาลนี้  (ตฺวํ) อ.เจ้า  เนตฺวา นําไปแล้ว  นํ  (ทารกํ) ซึ่งทารกนั้น  อามกสุสานํ สู่

ป่าช้าผีดิบ  (ทารกํ) ยังทารก  นิปชฺชาเปหิ จงให้นอน  คจฺฉนฺตเร ในระหว่างแห่ง

กอไม้,  (โส  ทารโก) อ.ทารกนั้น  สุนขาทีหิ  (สตฺเตหิ)  วา  ขาทิโต ผู้อันสัตว์ ท. มี

สุนัขเป็นต้น กัดแล้วหรือ  อมนุสฺเสน  วา  ปหโต หรือว่า ผู้อันอมนุษย์ ประหารแล้ว  

มริสฺสต ิจักตาย   ตตฺถ  ( เน) ในที่นั้น,  จ อนึ่ง  (ตฺวํ) อ.เจ้า  ชานิตฺวา รู้แล้ว  อสฺส  

(ทารกสฺส)  มตามตภาวํ ซึ่งความที่ -แห่งทารกนั้น -เป็นผู้ตายแล้วหรือไม่ตายแล้ว  

อาคจฺเฉยฺยาสิ พึงมา”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ครั้งนั้น  เศรษฐีกล่าวกับนางกาลีนั้นว่า “บัดนี้ เจ้าจงนํามันไปยังป่าช้าผีดิบ แล้วเอา

นอนไว้ในระหว่างพุ่มไม้, มันจักถูกสัตว์มีสุนัขป่าเป็นต้นกัด หรือถูกอมนุษย์ประหาร

ตายในที่นั้น,  อนึ่ง เจ้ารู้ว่ามันตายแล้วหรือไม่ตายก่อน จึงกลับมา”

 อถ กาลสัตตมี  เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ กาลึๆ 

อกถิตกัมมะใน อาห  “ตฺวํ เหตุกัตตาใน นิปชฺชาเปหิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  อิทานิ  

กาลสัตตมีใน นิปชฺชาเหิ  นํ วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน เนตฺวา  อามกสุสานํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน เนตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิปชฺชาเปหิ  ทารกํ การิตกัมมะใน 

นิปชฺชาเปหิ  คจฺฉนฺตเร วิสยาธาระใน นิปชฺชาเปหิ,  โส วิเสสนะของ ทารโกๆ สุทธกัตตา 

ใน มริสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตตฺถ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน มริสฺสติ   

สุนขาทีหิ วิเสสนะของ สตฺเตหิๆ อนภิหิตกัตตาใน ขาทิโตๆ วิเสสนะของ ทารโก   

วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ สุนขาทีหิ  สตฺเตหิ  ขาทิโต และ อมนุสฺเสน  ปหโต,   

อมนุสฺเสน อนภิหิตกัตตาใน ปหโตๆ วิเสสนะของ ทารโก,  จศัพท์ สัมปิณฑนัตถะ   

ตฺวํ สุทธกัตตาใน อาคจฺเฉยฺยาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มตามตภาวํ อวุตตกัมมะ

ใน ชานิตฺวา  อสฺส วิเสสนะของ ทารกสฺสๆ ภาวาทิสัมพันธะใน มตามตภาวํ  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ ชานิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคจฺเฉยฺยาสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

อาห ฯ
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๑๙๑. สา  ตํ  เนตฺวา  ตตฺถ  นิปชฺชาเปตฺวา  เอกมนฺเต  อฏฺฅาสิ ฯ

 สา  (กาลี)  ตํ  (ทารกํ)  เนตฺวา  (ตํ  ทารกํ)  ตตฺถ  (อามกสุสาเน)  นิปชฺชาเปตฺวา  เอกมนฺเต   

อฏฺฅาสิ ฯ

 สา  (กาลี) อ.นางกาลีนั้น  เนตฺวา นําไปแล้ว  ตํ  (ทารกํ) ซึ่งทารก  (ตํ  ทารกํ) 

ยังทารกนั้น  นิปชฺชาเปตฺวา ให้นอนแล้ว  ตตฺถ  (อามกสุสาเน) ในป่าช้าผีดิบนั้น  

อฏฺาสิ ได้ยืนแล้ว  เอกมนฺเต ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ฯ

 นางกาลีนั้น นําเด็กนั้นไป ให้นอนอยู่ที่ป่าช้าผีดิบแล้ว ได้ยืนอยู่ ณ ที่สมควร

 สา วิเสสนะของ กาลีๆ สุทธกัตตาใน อฏฺฅาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ 

ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน เนตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิปชฺชาเปตฺวา  ตํ วิเสสนะของ  

ทารกํๆ การิตกัมมะใน นิปชฺชาเปตฺวา  ตตฺถ วิเสสนะของ อามกสุสาเนๆ วิสยาธาระใน 

นิปชฺชาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อฏฺฅาสิ  เอกมนฺเต วิสยาธาระใน อฏฺฅาสิ ฯ 

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

๑๙๒. ตํ  สุนโข  วา  กาโก  วา  อมนุสฺโส  วา  อุปสงฺกมิตุํ  นาสกฺขิ ฯ

 ตํ  (ทารกํ)  สุนโข  วา  กาโก  วา  อมนุสฺโส  วา  อุปสงฺกมิตุํ  น  อสกฺขิ ฯ

 สุนโข  วา อ.สุนัขหรือ  กาโก  วา หรือว่า อ.กา  อมนุสฺโส  วา หรือว่า อ.อมนุษย์   

น  อสกฺขิ ไม่ได้อาจแล้ว  อุปสงฺกมิตุํ เพื่ออันเข้าไปใกล้  ตํ  (ทารกํ) ซึ่งทารกนั้น ฯ

 สุนัขบ้าง กาบ้าง อมนุษย์บ้าง ไม่อาจเข้าใกล้เด็กนั้นได้

 สุนโข ก็ดี  กาโก ก็ดี  อมนุสฺโส ก็ดี สุทธกัตตาใน อสกฺขิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ  

วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตุํ  วา สามศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ 

สุนโข  กาโก และ อมนุสฺโส  อุปสงฺกมิตุํ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺขิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน 

อสกฺขิ ฯ

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

๑๙๓. “นนุ  จสฺส  เนว  มาตา,  น  ปิตา,  น  ภาติกาทีสุ  โกจิ  รกฺขิตา  นาม  อตฺถิ,  โก  นํ   

รกฺขตี”ติ ฯ
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 “นนุ  จ  อสฺส  (ทารกสฺส)  เนว  มาตา  (อตฺถิ),  น  ปิตา  (อตฺถิ),  น  ภาติกาทีสุ  (ปิยชเนสุ)  โกจิ  

รกฺขิตา  นาม  อตฺถิ,  โก  นํ  (ทารกํ)  รกฺขตี”ติ  (ปุจฺฉา) ฯ

 (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  อิติ ว่า  “จ ก็  มาตา อ.มารดา  อสฺส  (ทารกสฺส) ของทารกนั้น  

เนว  อตฺถิ ย่อมไม่มีนั่นเทียว,  ปิตา อ.บิดา  น  (อตฺถิ) ย่อมไม่มี,  ภาติกาทีสุ  (ปิย-

ชเนสุ)  โกจิ อ.- ในปิยชน ท. มีพี่น้องเป็นต้นหนา- ใครๆ  รกฺขิตา  นาม ชื่อว่าเป็น 

ผู้รักษา  น  อตฺถิ ย่อมไม่มี  นนุ มิใช่หรือ,  โก อ.ใคร  รกฺขติ ย่อมรักษา  นํ  (ทารกํ) 

ซึ่งทารกนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 มีคําถามว่า “ก็มารดาบิดาและบรรดาพี่น้องเป็นต้น ใครๆ ชื่อว่าเป็นผู้รักษาของเด็ก

นั้น ไม่มีมิใช่หรือ? ใครรักษาตัวเด็กนั้นไว้?”

 “จศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  มาตา สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

นนุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  อสฺส วิเสสนะของ ทารกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน มาตา  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ นๆ ศัพท์ ปฏิเสธะใน อตฺถิ,  ปิตา สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อตฺถิ,  ภาติกาทีสุ วิเสสนะของ ปิยชเนสุๆ นิทธารณะใน 

โกจิๆ นิทธารณียะและสุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะ

ใน อตฺถิ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ รกฺขิตาๆ วิกติกัตตาใน อตฺถิ,  โก สุทธกัตตา 

ใน รกฺขติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน รกฺขติ”   

อิติศัพท์ สรูปะใน ปุจฺฉา ฯ  

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

๑๙๔. “สุนขกาเล  ปจฺเจกพุทฺเธ  สิเนเหน  ปวตฺติตํ  ภุกฺกรณมตฺตเมว  นํ  รกฺขติ” ฯ

 “(ตสฺส  ทารกสฺส)  สุนขกาเล  ปจฺเจกพุทฺเธ  สิเนเหน  ปวตฺติตํ  ภุกฺกรณมตฺตํ  เอว  (การณํ)  นํ  

(ทารกํ)  รกฺขติ”  (วิสฺสชฺชนํ) ฯ

 (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  อิติ ว่า  “การณํ อ.เหตุ  ภุกฺกรณมตฺตํ  เอว อันสักว่าอันกระทํา

ซึ่งการเห่า  ปวตฺติต ํอันเป็นไปแล้ว  สิเนเหน ด้วยความรัก  ปจฺเจกพุทฺเธ ในพระ

ปัจเจกพุทธเจ้า  (ตสฺส  ทารกสฺส)  สุนขกาเล ในกาล- แห่งทารกนั้น -เป็นสุนัข นั่น

เทียว  รกฺขติ ย่อมรักษา  นํ  (ทารกํ) ซึ่งทารกนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 แก้ว่า “กรรมสักว่าการเห่าเท่านั้น ซึ่งเด็กให้เป็นไปแล้ว ด้วยความรักใคร่ในพระปัจเจก- 

พุทธเจ้า ในเวลาเป็นสุนัข รักษาเด็กไว้”

 “เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ภุกฺกรณมตฺตํ  ปวตฺติตํ ก็ดี  ภุกฺกรณมตฺตํ ก็ดี วิเสสนะของ 

การณํๆ สุทธกัตตาใน รกฺขติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ ทารกสฺสๆ 

สามีสัมพันธะใน สุนขกาเลๆ กาลสัตตมีใน ภุกฺกรณ-  สิเนเหน กรณะใน ภุกฺกรณ-  นํ 

วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน รกฺขติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วิสฺสชฺชนํๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๑๙๕. อเถโก  อชปาโล  อเนกสตสหสฺสา  อชา  โคจรํ  เนนฺโต  สุสานปสฺเสน  คจฺฉติ ฯ

 อถ  เอโก  อชปาโล  อเนกสตสหสฺสา  อชา  โคจรํ  เนนฺโต  สุสานปสฺเสน  คจฺฉติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  อชปาโล อ.บุคคลผู้เลี้ยงซึ่งแพะ  เอโก คนหนึ่ง  เนนฺโต นําไปอยู่  อชา 

ซึ่งแม่แพะ ท.  อเนกสตสหสฺสา ตัวมีแสนมิใช่หนึ่งเป็นประมาณ  โคจรํ สู่ที่หากิน  

คจฺฉติ ย่อมไป  สุสานปสฺเสน โดยข้างแห่งป่าช้า ฯ

 ครั้งนั้นคนเลี้ยงแพะผู้หนึ่ง ต้อนแม่แพะมีประมาณหลายแสนตัวไปหากิน เดินไปข้าง

ป่าช้า

 อถ กาลสัตตมี  เอโก วิเสสนะของ อชปาโลๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อเนกสตสหสฺสาๆ วิเสสนะของ อชาๆ อวุตตกัมมะใน เนนฺโต  โคจรํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน เนนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ อชปาโล  สุสานปสฺเสน ตติยา- 

วิเสสนะใน คจฺฉติ ฯ

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

๑๙๖. เอกา  อชา  ปณฺณาทีนิ  ขาทมานา  คจฺฉนฺตรํ  ปวิสิตฺวา  ทารกํ  ทิสฺวา  ชนฺนุเกหิ   

ฅตฺวา  ทารกสฺส  ถนํ  อทาสิ ฯ

 เอกา  อชา  ปณฺณาทีนิ  (ติณชาตานิ)  ขาทมานา  คจฺฉนฺตรํ  ปวิสิตฺวา  ทารกํ  ทิสฺวา  ชนฺนุเกหิ  

ฅตฺวา  ทารกสฺส  ถนํ  อทาสิ ฯ

 อชา อ.แม่แพะ  เอกา ตัวหนึ่ง  ขาทมานา เคี้ยวกินอยู่  (ติณชาตานิ) ซึ่งติณชาต ท.   

ปณฺณาทีนิ มีใบไม้เป็นต้น  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  คจฺฉนฺตรํ สู่ระหว่างแห่งกอไม้   
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ทิสฺวา เห็นแล้ว  ทารกํ ซึ่งทารก  ตฺวา ยืนแล้ว  ชนฺนุเกหิ ด้วยเข่า ท.  อทาสิ ได้ให้

แล้ว  ถนํ ซึ่งนม  ทารกสฺส แก่ทารก ฯ

 แม่แพะตัวหนึ่งเคี้ยวกินใบไม้เป็นต้น เข้าไปสู่พุ่มไม้ เห็นทารกแล้ว จึงคุกเข่าให้นมแก่

ทารก

 เอกา วิเสสนะของ อชาๆ สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปณฺณาทีนิ  

วิเสสนะของ ติณชาตานิๆ อวุตตกัมมะใน ขาทมานาๆ อัพภันตรกิริยาของ อชา  

คจฺฉนฺตรํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทิสฺวา  ทารกํ อวุตตกัมมะ 

ใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฅตฺวา  ชนฺนุเกหิ กรณะใน ฅตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อทาสิ  ทารกสฺส สัมปทานใน อทาสิ  ถนํ อวุตตกัมมะใน อทาสิ ฯ

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

๑๙๗. อชปาลเกน  “เหเห”ติ  สทฺเท  กเตปิ,  น  นิกฺขมิ ฯ 

 อชปาลเกน  “เหเห”ติ  สทฺเท  กเตปิ,  (อชา)  น  นิกฺขมิ ฯ

 สทฺเท ครั้นเมื่อเสียง  “เหเห”ติ ว่า “เห เห” ดังนี้  อชปาลเกน อันบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งแพะ  

กเตปิ แม้กระทําแล้ว,  อชา อ.แม่แพะ  น  นิกฺขมิ ไม่ออกไปแล้ว ฯ

 แม้คนเลี้ยงแพะ จะทําเสียงว่า “เห เห” ก็หาออกไปไม่

 อชปาลเกน อนภิหิตกัตตาใน กเต  “เห เห” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน สทฺเทๆ 

ลักขณะใน กเตๆ ลักขณกิริยา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ กเต,  อชา สุทธกัตตาใน 

นิกฺขมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน นิิกฺขมิ ฯ

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

๑๙๘. โส  “ยฏฺฅิยา  นํ  ปหริตฺวา  นีหริสฺสามี”ติ  คจฺฉนฺตรํ  ปวิฏฺโฅ  อชึ  ชนฺนุเกหิ  ฅตฺวา   

ทารกํ  ขีรํ  ปาเยนฺตึ  ทิสฺวา  ทารเก  ปุตฺตสิเนหํ  ปฏิลภิตฺวา  “ปุตฺโต  เม  ลทฺโธ”ติ  ตํ  

อาทาย  ปกฺกามิ ฯ

 โส  (อชปาลโก)  “(อหํ)  ยฏฺฅิยา  นํ  (อชํ)  ปหริตฺวา  นีหริสฺสามี”ติ  (จินฺเตตฺวา)  คจฺฉนฺตรํ  ปวิฏฺโฅ  

อชึ  ชนฺนุเกหิ  ฅตฺวา  ทารกํ  ขีรํ  ปาเยนฺตึ  ทิสฺวา  ทารเก  ปุตฺตสิเนหํ  ปฏิลภิตฺวา  “ปุตฺโต  เม  

ลทฺโธ”ติ  (จินฺเตตฺวา)  ตํ  (ทารกํ)  อาทาย  ปกฺกามิ ฯ
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 โส  (อชปาลโก) อ.บุคคลผู้เลี้ยงซึ่งแพะนั้น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  

ปหริตฺวา ตีแล้ว  นํ  (อชํ) ซึ่งแม่แพะนั้น  ยฏฺยิา ด้วยไม้เท้า  นีหริสฺสามิ จักนําออก

ไป”  อิติ ดังนี้  ปวิฏฺโ เข้าไปแล้ว  คจฺฉนฺตรํ สู่ระหว่างแห่งกอไม้  ทิสฺวา เห็นแล้ว  

อชึ ซึ่งแม่แพะ  ชนฺนุเกหิ  ตฺวา  ทารกํ  ขีรํ  ปาเยนฺตึ ตัวยืนแล้ว ด้วยเข่า ท. ยัง

ทารก ให้ดื่มอยู่ ซึ่งนํ้านม  ปฏิลภิตฺวา ได้เฉพาะแล้ว  ปุตฺตสิเนห ํซึ่งความรักเพียง

ดังความรักในบุตร  ทารเก ในทารก  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “ปุตฺโต อ.บุตร   

เม อันเรา  ลทฺโธ ได้แล้ว”  อิติ ดังนี้  อาทาย อุ้มเอาแล้ว  ตํ  (ทารกํ) ซึ่งทารกนั้น   

ปกฺกามิ หลีกไปแล้ว ฯ   

 เขาคิดว่า  จักเอาไม้ตีมันไล่ออก”  จึงเข้าไปสู่พุ่มไม้  เห็นแม่แพะคุกเข่า ให้ทารกน้อย

กินนมอยู่ กลับได้รับความรักในทารกเสมือนบุตร จึงอุ้มเอาทารกนั้นไป ด้วยคิดว่า 

“เราได้ลูกชายแล้ว”

 โส วิเสสนะของ อชปาลโกๆ สุทธกัตตาใน ปกฺกามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธ-

กัตตาใน นีหริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยฏฺฅิยา กรณะใน ปหริตฺวา  นํ วิเสสนะ

ของ อชํๆ อวุตตกัมมะใน ปหริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นีหริสฺสามิ”  อิติศัพท์ อากา

ระใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปวิฏฺโฅ  คจฺฉนฺตรํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิฏฺโฅๆ  

วิเสสนะของ อชปาลโก  อชึ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  ชนฺนุเกหิ กรณะใน ฅตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน ปาเยนฺตึ  ทารกํ การิตกัมมะใน ปาเยนฺตึ  ขีรํ อวุตตกัมมะใน ปาเยนฺตึๆ  

วิเสสนะของ อชึ  ทิสฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ปฏิลภิตฺวา  ทารเก วิสยาธาระใน  

ปุตฺตสิเนหํๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิลภิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “ปุตฺโต วุตต- 

กัมมะใน ลทฺโธๆ กิตบทกัมมวาจก  เม อนภิหิตกัตตาใน ลทฺโธ”  อิติศัพท์ อาการะ

ใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาทาย  ตํ วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน  

อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน ปกฺกามิ ฯ

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

๑๙๙. กาลี  ตํ  ทิสฺวา  คนฺตฺวา  เสฏฺฅินา  ปุจฺฉิตา  ตํ  ปวตฺตึ  อาจิกฺขิตฺวา  “คจฺฉ,  นํ  ปุน  

สหสฺสํ   ทตฺวา  อาเนหีติ  วุตฺตา  ตถา  อกาสิ ฯ

 กาลี  ตํ  (การณํ)  ทิสฺวา  คนฺตฺวา  เสฏฺฅินา  ปุจฺฉิตา  ตํ  ปวตฺตึ  อาจิกฺขิตฺวา  (เสฏฺฅินา)  “(ตฺวํ)  

คจฺฉ,  (ตฺวํ)  นํ  (ทารกํ)  ปุน  สหสฺสํ   ทตฺวา  อาเนหีติ  วุตฺตา  ตถา  อกาสิ ฯ
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 กาลี อ.นางกาลี  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (การณํ) ซึ่งเหตุนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เสฏฺนิา  

ปุจฺฉิตา ผู้อันเศรษฐี ถามแล้ว  อาจิกฺขิตฺวา บอกแล้ว  ตํ  ปวตฺตึ ซึ่งความเป็นไปทั่ว

นั้น  (เสฏฺนิา)  วุตฺตา ผู้อันเศรษฐี กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เจ้า  คจฺฉ จงไป,  

(ตฺวํ) อ.เจ้า  ทตฺวา ให้แล้ว  สหสฺส ํซึ่งพันแห่งทรัพย์  อาเนหิ จงนํามา  นํ  (ทารกํ) 

ซึ่งทารกนั้น  ปุน อีก”  อิติ ดังนี้  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ  

 นางกาลีเห็นเหตุนั้นแล้ว จึงไป ถูกเศรษฐีถามแล้ว จึงบอกเรื่องราวนั้น  เศรษฐีจึงกล่าว

ว่า “เจ้าจงไป ให้ทรัพย์หนึ่งพันแล้ว นํามันกลับมาอีก” ได้กระทําตามนั้นแล้ว  

 กาลี สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ การณํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิตา  เสฏฺฅินา อนภิหิต- 

กัตตาใน ปุจฺฉิตาๆ วิเสสนะของ กาลี  ตํ วิเสสนะของ ปวตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน  

อาจิกฺขิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วุตฺตา  เสฏฺฅินา อนภิหิตกัตตาใน วุตฺตา  “ตฺวํ สุทธ- 

กัตตาใน คจฺฉๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อาเนหิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน อาเนหิ  ปุน กิริยาวิเสสนะใน อาเนหิ  

สหสฺสํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาเนหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วุตฺตาๆ 

วิเสสนะของ กาลี  ตถา กิริยาวิเสสนะใน อกาสิ ฯ

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

๒๐๐. อถ  นํ  อาห  “อมฺม  กาลิ  อิมํ  อาทาย  โจรปปาตปพฺพตํ  อภิรุหิตฺวา  ปปาเต  ขิป,  

ปพฺพตกุจฺฉิยํ  ปฏิหญฺญมาโน  ขณฺฑาขณฺฑิโก  หุตฺวา  ภูมิยํ  ปติสฺสติ,  มตามต- 

ภาวญฺจสฺส  ญตฺวา ว  อาคจฺเฉยฺยาสี”ติ ฯ 

 อถ  (เสฏฺฅี)  นํ  (กาลึ)  อาห  “อมฺม  กาลิ  (ตฺวํ)  อิมํ  (ทารกํ)  อาทาย  โจรปปาตปพฺพตํ   

อภิรุหิตฺวา  ปปาเต  ขิป,  (ทารโก)  ปพฺพตกุจฺฉิยํ  ปฏิหญฺญมาโน  ขณฺฑาขณฺฑิโก  หุตฺวา  ภูมิยํ  

ปติสฺสติ,  (ตฺวํ)  มตามตภาวํ  จ  อสฺส  (ทารกสฺส)  ญตฺวา ว  อาคจฺเฉยฺยาสี”ติ ฯ   

 อถ ครั้งนั้น  (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  อาห กล่าวแล้ว  นํ  (กาลึ) กะนางกาลีนั้น  อิติ ว่า   

“กาลิ แน่ะกาลี  อมฺม ผู้แม่  (ตฺวํ) อ.เจ้า  อาทาย อุ้มเอาแล้ว  อิมํ  (ทารกํ) ซึ่งทารก

นี้  อภิรุหิตฺวา ขึ้นเฉพาะแล้ว  โจรปปาตปพฺพตํ สู่ภูเขาเป็นที่ยังโจรให้ตกไป  ขิป 

จงโยนไป  ปปาเต ในเหว,  (ทารโก) อ.ทารก  ปฏิหญฺญมาโน กระทบอยู่  ปพฺพต-
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กุจฺฉิยํ ที่ท้องแห่งภูเขา  ขณฺฑาขณฺฑิโก เป็นผู้มีท่อนน้อยและท่อนใหญ่  หุตฺวา  

เป็นแล้ว  ปติสฺสต ิจักตกไป  ภูมิย ํที่ภาคพื้น,  จ อนึ่ง  (ตฺวํ) อ.เจ้า  ญตฺวา ว รู้แล้ว

เทียว  อสฺส  (ทารกสฺส)  มตามตภาวํ ซึ่งความที่- แห่งทารกนั้น -เป็นผู้ตายแล้วหรือ

ไม่ตายแล้ว  อาคจฺเฉยฺยาสิ พึงมา”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ครั้งนั้น เศรษฐีกล่าวกับนางกาลีนั้นว่า “แน่ะแม่กาลี เจ้าจงเอาเด็กนี้ไป ขึ้นสู่ภูเขา

เป็นที่ทิ้งโจร จงโยนมันลงไปในเหว, มันกระทบท้องภูเขา ก็จักเป็นท่อนเล็กท่อนน้อย  

ตกลงที่พื้น, อนึ่ง เจ้ารู้ว่ามันตายแล้วหรือไม่ตาย จึงกลับมา”

 อถ กาลสัตตมี  เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ 

กาลึๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “อมฺม วิเสสนะของ กาลิๆ อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน  

ขิปๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อภิรุหิตฺวา  โจรปปาตปพฺพตํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อภิรุหิตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ขิป  ปปาเต วิสยาธาระใน ขิป,  ทารโก สุทธกัตตาใน ปติสฺสติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปพฺพตกุจฺฉิยํ วิสยาธาระใน ปฏิหญฺญมาโนๆ อัพภันตรกิริยา 

ของ ทารโก  ขณฺฑาขณฺฑิโก วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปติสฺสติ   

ภูมิยํ วิสยาธาระใน ปติสฺสติ,  จศัพท์ สัมปิณฑนัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อาคจฺเฉยฺยาสิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  มตามตภาวํ อวุตตกัมมะใน ญตฺวา  อสฺส วิเสสนะของ  

ทารกสฺสๆ ภาวาทิสัมพันธะใน มตามตภาวํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ญตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อาคจฺเฉยฺยาสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๐๑. สา  ตํ  ตตฺถ  เนตฺวา  ปพฺพตมตฺถเก  ฅตฺวา  ขิปิ ฯ

 สา  (กาลี)  ตํ  (ทารกํ)  ตตฺถ  (าเน)  เนตฺวา  ปพฺพตมตฺถเก  ฅตฺวา  ขิปิ ฯ

 สา  (กาลี) อ.นางกาลีนั้น  เนตฺวา นําไปแล้ว  ตํ  (ทารกํ) ซึ่งทารกนั้น  ตตฺถ  (าเน) 

ในที่นั้น  ตฺวา ยืนอยู่แล้ว  ปพฺพตมตฺถเก บนยอดแห่งภูเขา  ขิปิ ซัดไปแล้ว ฯ   

 นางกาลีนั้น นําเด็กนั้นไปที่นั้นแล้ว ยืนอยู่บนยอดเขา โยนลงไปแล้ว

 สา วิเสสนะของ กาลีๆ สุทธกัตตาใน ขิปิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ  

ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน เนตฺวา  ตตฺถ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน เนตฺวาๆ  
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ปุพพกาลกิริยาใน ฅตฺวา  ปพฺพตมตฺถเก วิสยาธาระใน ฅตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ขิปิ ฯ  

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

๒๐๒. ตํ  โข  ปน  ปพฺพตกุจฺฉึ  นิสฺสาย  มหาเวณุคุมฺโพ  ปพฺพตานุสาเรเนว  วฑฺฒิ ฯ

 ตํ  โข  ปน  ปพฺพตกุจฺฉึ  นิสฺสาย  มหาเวณุคุมฺโพ  ปพฺพตานุสาเรน  เอว  วฑฺฒิ ฯ

 ปน ก็  มหาเวณุคุมฺโพ อ.พุ่มแห่งไม้ไผ่ใหญ่  นิสฺสาย อาศัยแล้ว  ตํ  โข  ปพฺพตกุจฺฉึ 

ซึ่งท้องแห่งภูเขานั้นแล  วฑฺฒ ิเจริญแล้ว  ปพฺพตานุสาเรน  เอว ตามแนวแห่งภูเขา

นั่นเทียว ฯ

 ก็พุ่มไม้ไผ่ใหญ่ อาศัยท้องภูเขานั้นแล  เติบโตตามแนวเทือกเขานั่นเอง

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  มหาเวณุคุมฺโพ สุทธกัตตาใน วฑฺฒิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ ปพฺพตกุจฺฉึ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  ปพฺพตกุจฺฉึ อวุตตกัมมะ 

ใน นิสฺสายๆ สมานกาลกิริยาใน วฑฺฒิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปพฺพตานุสาเรนๆ 

ตติยาวิเสสนะใน วฑฺฒิ ฯ  

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

๒๐๓. ตสฺส  มตฺถกํ  ฆนชาโต  ชิญฺชุกคุมฺโพ  อวตฺถริ ฯ

 ตสฺส  (มหาเวณุคุมฺพสฺส)  มตฺถกํ  ฆนชาโต  ชิญฺชุกคุมฺโพ  อวตฺถริ ฯ

 ชิญฺชุกคุมฺโพ อ.พุ่มแห่งกระพังโหม  ฆนชาโต อันเป็นพุ่มหนาทึบเกิดแล้ว  อวตฺถริ 

ท่วมทับแล้ว  มตฺถกํ ซึ่งยอด  ตสฺส  (มหาเวณุคุมฺพสฺส) แห่งพุ่มแห่งไม้ไผ่ใหญ่นั้น ฯ

 พุ่มกระพังโหมหนาทึบ ได้คลุมเบื้องบนพุ่มไผ่นั้นไว้.

 ฆนชาโต วิเสสนะของ ชิญฺชุกคุมฺโพๆ สุทธกัตตาใน อวตฺถริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ตสฺส วิเสสนะของ มหาเวณุคุมฺพสฺสๆ สามีสัมพันธะใน มตฺถกํๆ อวุตตกัมมะใน  

อวตฺถริ ฯ

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

๒๐๔. ทารโก  ปตนฺโต  โกชเว  วิย  ตสฺมึ  ปติ ฯ

 ทารโก  ปตนฺโต  โกชเว  วิย  ตสฺมึ  (ชิญฺชุกคุมฺเพ)  ปติ ฯ
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 ทารโก อ.ทารก  ปตนฺโต เมื่อตกไป  ปต ิตกไปแล้ว  ตสฺมึ  (ชิญฺชุกคุมฺเพ) บนพุ่ม

แห่งกระพังโหมนั้น  โกชเว  วิย อันราวกะว่าผ้าโกเชาว์ ฯ

 ทารก เมื่อตก ตกลงบนพุ่มกระพังโหมนั้น ดุจตกลงบนผ้าขนสัตว์

 ทารโก สุทธกัตตาใน ปติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปตนฺโต อัพภันตรกิริยาของ ทารโก   

โกชเว อุปมาวิเสสนะของ ชิญฺชุกคุมฺเพ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ โกชเว  ตสฺมึ  

วิเสสนะของ ชิญฺชุกคุมฺเพๆ วิสยาธาระใน ปติ ฯ 

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

๒๐๕. ตํทิวสํ  นฬการเชฏฺฅกสฺส  เวณุนา  อตฺโถ  โหติ ฯ

 ตํทิวสํ ในวันนั้น  อตฺโถ อ.ความต้องการ  เวณุนา ด้วยไม้ไผ่  โหติ ย่อมมี  นฬการ-

เชฏฺกสฺส แก่บุคคลผู้กระทําซึ่งตอกผู้เจริญที่สุด ฯ

 ในวันนั้น หัวหน้าช่างสาน มีความต้องการด้วยไม้ไผ่

 ตํทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน โหติ  อตฺโถ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

นฬการเชฏฺฅกสฺส สัมปทานใน โหติ  เวณุนา ตติยาวิเสสนะใน อตฺโถ ฯ

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

๒๐๖. โส  ปุตฺเตน  สทฺธึ  คนฺตฺวา  ตํ  เวณุคุมฺพํ  ฉินฺทิตุํ  อารภิ ฯ

 โส  (ปุริโส)  ปุตฺเตน  สทฺธึ  คนฺตฺวา  ตํ  เวณุคุมฺพํ  ฉินฺทิตุํ  อารภิ ฯ

 โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สทฺธึ กับ  ปุตฺเตน ด้วยบุตร  อารภิ เริ่มแล้ว  

ฉินฺทิตุํ เพื่ออันตัด  ตํ  เวณุคุมฺพํ ซึ่งกอแห่งไม้ไผ่นั้น ฯ

 เขาไปกับลูกชาย เริ่มจะตัดพุ่มไม้ไผ่นั้น  

 โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน อารภิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุตฺเตน สหัตถ-

ตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อารภิ  ตํ วิเสสนะ

ของ เวณุคุมฺพํๆ อวุตตกัมมะใน ฉินฺทิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อารภิ ฯ

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

๒๐๗. ตสฺมึ  จลนฺเต,  ทารโก  สทฺทมกาสิ ฯ
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 ตสฺมึ  (เวณุคุมฺเพ)  จลนฺเต,  ทารโก  สทฺทํ  อกาสิ ฯ

 ตสฺมึ  (เวณุคุมฺเพ) ครั้นเมื่อกอแห่งไม้ไผ่  จลนฺเต ไหวอยู่,  ทารโก อ.ทารก  อกาสิ 

ได้กระทําแล้ว  สทฺทํ ซึ่งเสียง ฯ  

 เมื่อพุ่มไม้ไผ่นั้นไหวอยู่ เด็กก็ได้ร้องขึ้นแล้ว

 ตสฺมึ วิเสสนะของ เวณุคุมฺเพๆ ลักขณะใน จลนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  ทารโก สุทธกัตตา

ใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สทฺทํ อวุตตกัมมะใน อกาสิ ฯ

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

๒๐๘. โส  “ทารกสทฺโท  วิยา”ติ  เอเกน  ปสฺเสน  อภิรุหิตฺวา  ตํ  ทิสฺวา  “ปุตฺโต  เม  ลทฺโธ”ติ   

ตุฏฺฅจิตฺโต  อาทาย  คโต ฯ

 โส  (ปุริโส)  “(สทฺโท)  ทารกสทฺโท  วิย  (โหติ)”  อิติ  (จินฺเตตฺวา)  เอเกน  ปสฺเสน  อภิรุหิตฺวา   

ตํ  (ทารกํ)  ทิสฺวา  “ปุตฺโต  เม  ลทฺโธ”ติ  ตุฏฺฅจิตฺโต  (หุตฺวา)  อาทาย  คโต ฯ

 โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(สทฺโท) อ.เสียง  ทารก- 

สทฺโท  วิย เป็นราวกะว่าเสียงแห่งทารก  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  อภิรุหิตฺวา ขึ้น

เฉพาะแล้ว  ปสฺเสน โดยข้าง  เอเกน หนึ่ง  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (ทารกํ) ซึ่งทารกนั้น  

ตุฏฺจิตฺโต เป็นผู้มีใจอันยินดีแล้ว  อิติ ว่า  “ปุตฺโต อ.บุตร  เม อันเรา  ลทฺโธ ได้แล้ว”  

อิติ ดังนี้  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  อาทาย อุ้มเอาแล้ว  คโต ไปแล้ว ฯ 

 เขาจึงพูดว่า “เหมือนเสียงเด็ก” จึงขึ้นไปทางหนึ่ง เห็นเด็กนั้น มีใจยินดี  จึงอุ้มเอาไป

ด้วยคิดว่า “เราได้ลูกชายแล้ว”

 โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน คโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  “สทฺโท สุทธกัตตา

ใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทารกสทฺโท อุปมาวิกติกัตตาใน โหติ  วิยศัพท์ 

อุปมาโชตกะเข้ากับ ทารกสทฺโท”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อภิรุหิตฺวา  เอเกน วิเสสนะของ ปสฺเสนๆ ตติยาวิเสสนะของ อภิรุหิตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน ทิสฺวา  ตํ วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ตุฏฺฅจิตฺโต  “ปุตฺโต วุตตกัมมะใน ลทฺโธๆ กิตบทกัมมวาจก  เม อนภิหิตกัตตาใน ลทฺโธ”  

อิติศัพท์ อาการะใน ตุฏฺฅจิตฺโตๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาทายๆ 
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สมานกาลกิริยาใน คโต ฯ

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

๒๐๙. กาลี  เสฏฺฅิสฺส  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  เตน  ปุจฺฉิตา  ตมฺปวตฺตึ  อาจิกฺขิตฺวา  “คจฺฉ,  นํ  ปุน    

สหสฺสํ  ทตฺวา  อาเนหี”ติ  วุตฺตา  ตถา  อกาสิ ฯ

 กาลี  เสฏฺฅิสฺส  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  เตน  (เสฏฺฅินา)  ปุจฺฉิตา  ตํ  ปวตฺตึ  อาจิกฺขิตฺวา  (เสฏฺฅินา)  “(ตฺวํ)  

คจฺฉ,  (ตฺวํ)  นํ  (ทารกํ)  ปุน  สหสฺสํ  ทตฺวา  อาเนหี”ติ  วุตฺตา  ตถา  อกาสิ ฯ

 กาลี อ.นางกาลี  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติก ํ สู่สํานัก  เสฏฺสิฺส ของเศรษฐี  เตน  

(เสฏฺนิา)  ปุจฺฉิตา ผู้อันเศรษฐีนั้น ถามแล้ว  อาจิกฺขิตฺวา บอกแล้ว  ตํ  ปวตฺต ึซึ่ง

ความเป็นไปทั่วแล้ว  (เสฏฺนิา)  วุตฺตา ผู้อันเศรษฐี กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เจ้า  

คจฺฉ จงไป,  (ตฺวํ) อ.เจ้า  ทตฺวา ให้แล้ว  สหสฺส ํซึ่งพันแห่งทรัพย์  อาเนหิ จงนํามา  

นํ  (ทารกํ) ซึ่งทารกนั้น  ปุน อีก”  อิติ ดังนี้  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่าง

นั้น ฯ

 นางกาลี  ไปสู่สํานักของเศรษฐี  ถูกเศรษฐีนั้นถามแล้ว  จึงบอกเรื่องนั้น  เศรษฐีกล่าว

ว่า “เจ้าจงไป เอาทรัพย์ให้หนึ่งพันแล้วนํามันกลับมาอีก” ได้ทําตามนั้นแล้ว

 กาลี สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เสฏฺฅิสฺส สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ 

สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิตา  เตน วิเสสนะของ เสฏฺฅินาๆ  

อนภิหิตกัตตาใน ปุจฺฉิตาๆ วิเสสนะของ กาลี  ตํ วิเสสนะของ ปวตฺตึ อวุตตกัมมะใน  

อาจิกฺขิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วุตฺตา  เสฏฺฅินา อนภิหิตกัตตาใน วุตฺตา  “ตฺวํ สุทธ-

กัตตาใน คจฺฉๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อาเนหิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ ทารกํๆ อวุตตกัมมะใน อาเนหิ  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน 

ทตฺวา  สหสฺสํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาเนหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

วุตฺตาๆ วิเสสนะของ กาลี  ตถา กิริยาวิเสสนะใน อกาสิ ฯ  

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

๒๑๐. เสฏฺฅิโน  อิทญฺจิทญฺจ  กโรนฺตสฺเสว,  ทารโก  วฑฺฒิโต ฯ

 เสฏฺฅิโน  อิทํ  (กมฺมํ)  จ  อิทํ  (กมฺมํ)  จ  กโรนฺตสฺส  เอว,  ทารโก  วฑฺฒิโต ฯ

 เสฏฺโิน เมื่อเศรษฐี  กโรนฺตสฺส  เอว กระทําอยู่นั่นเทียว  อิทํ  (กมฺมํ)  จ ซึ่งกรรมนี้
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ด้วย  อิทํ  (กมฺมํ)  จ ซึ่งกรรมนี้ด้วย,  ทารโก อ.ทารก  วฑฺฒิโต เจริญแล้ว ฯ

 เมื่อเศรษฐีทํากรรมนี้ๆ อยู่นั่นแหละ เด็กก็เติบโตแล้ว  

 เสฏฺฅิโน อนาทรใน กโรนฺตสฺสๆ อนาทรกิริยา  อิทํ สองบท วิเสสนะของ กมฺมํๆ สอง

บท อวุตตกัมมะใน กโรนฺตสฺส  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ อิทํ  กมฺมํ และ อิทํ  

กมฺมํ,  ทารโก สุทธกัตตาใน วฑฺฒิโตๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ 

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

๒๑๑. “โฆสโก”เตฺววสฺส  นามํ  อโหสิ ฯ  

 “โฆสโก”  อิติ  เอว  (วจนํ)  อสฺส  (ทารกสฺส)  นามํ  อโหสิ ฯ   

 (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  “โฆสโก อ.โฆสกะ”  อิติ  เอว ดังนี้นั่นเทียว  นามํ เป็นชื่อ  อสฺส  

(ทารกสฺส) ของทารกนั้น  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 เขาได้มีชื่อว่า “โฆสกะ”

 “โฆสโก ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจนํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ “โฆสโกติ   

วจนํ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ ทารกสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน นามํๆ วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

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

๒๑๒. โส  เสฏฺฅิโน  อกฺขิมฺหิ  กณฺฏโก  วิย  ขายิ ฯ

 โส  (โฆสโก)  เสฏฺฅิโน  อกฺขิมฺหิ  กณฺฏโก  วิย  ขายิ ฯ

 โส  (โฆสโก) อ.นายโฆสกะนั้น  ขายิ ปรากฏแล้ว  เสฏฺโิน แก่เศรษฐี  กณฺฏโก  วิย 

ราวกะ อ.หนาม  อกฺขิมฺหิ ที่นัยน์ตา ฯ

 นายโฆสกะนั้น ปรากฏแก่เศรษฐีประหนึ่งหนามทิ่มที่ตา

 โส วิเสสนะของ โฆสโกๆ สุทธกัตตาใน ขายิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เสฏฺฅิโน 

สัมปทานใน ขายิ  อกฺขิมฺหิ วิสยาธาระใน กณฺฏโกๆ อุปมาลิงคัตถะ  วิยศัพท์ อุปมา-

โชตกะเข้า อกฺขิมฺหิ  กณฺฏโก ฯ  

 ...............................................................................................................................
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๒๑๓. อุชุกํ  โอโลเกตุํปิ  น  วิสหิ ฯ

 (เสฏฺฅี)  อุชุกํ  โอโลเกตุํปิ  น  วิสหิ ฯ

 (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  น  วิสหิ ไม่อาจแล้ว  โอโลเกตุํปิ แม้เพื่ออันแลดู  อุชุกํ ตรง ฯ

 เศรษฐีไม่อาจเพื่อจะแลดูเขาตรงๆ ได้

 เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน วิสหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุชุกํ กิริยาวิเสสนะใน โอโลเกตุํ  

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ โอโลเกตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน วิสหิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน  

วิสหิ ฯ

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

๒๑๔. อถสฺส  มรณุปายํ  จินฺเตนฺโต  อตฺตโน  สหายกกุมฺภการสฺส  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  “กทา   

อาวาปํ  อาลิมฺเปสฺสสี’ติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “เสฺว’ติ  วุตฺเต,  “เตนหิ  อิทํ  สหสฺสํ  คเหตฺวา   

มเมกํ  กมฺมํ  กโรหี’ติ  อาห ฯ

 อถ  (เสฏฺฅี)  อสฺส  (โฆสกสฺส)  มรณุปายํ  จินฺเตนฺโต  อตฺตโน  สหายกกุมฺภการสฺส  สนฺติกํ   

คนฺตฺวา  “(ตฺวํ)  กทา  อาวาปํ  อาลิมฺเปสฺสสี’ติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “(อหํ)  เสฺว  อาลิมฺเปสฺสามิ”  อิติ  (วจเน  

กุมฺภกาเรน)  วุตฺเต,  “เตนหิ  (ตฺวํ)  อิทํ  สหสฺสํ  คเหตฺวา  มม  เอกํ  กมฺมํ  กโรหี”ติ  อาห ฯ  

 อถ ครั้งนั้น  (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  จินฺเตนฺโต คิดอยู่  มรณุปายํ ซึ่งอุบายเป็นเหตุตาย  

อสฺส  (โฆสกสฺส) แห่งนายโฆสกะนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  สหายก- 

กุมฺภการสฺส ของบุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อผู้เป็นสหาย  อตฺตโน ของตน  ปุจฺฉิตฺวา ถาม

แล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  อาลิมฺเปสฺสสิ จักเผา  อาวาปํ ซึ่งเตา  กทา ในกาลไร”  

อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  อาลิมฺเปสฺสามิ จักเผา  เสฺว 

ในวันพรุ่งนี้”  อิติ ดังนี้   (กุมฺภกาเรน) อันบุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อ  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  

อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.ท่าน  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  อิทํ  

สหสฺส ํซึ่งพันแห่งทรัพย์นี้  กโรหิ จงกระทํา  เอกํ  กมฺมํ ซึ่งการงานอย่างหนึ่ง  มม 

ของเรา”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ครั้งนั้น เศรษฐีคิดหาอุบายจะฆ่านายโฆสกะนั้น จึงไปสู่สํานักของนายช่างหม้อ ผู้เป็น

สหายของตน แล้วถามว่า “เมื่อไร  ท่านจะเผาเตา?” เมื่อเขาตอบว่า “พรุ่งนี้”  จึงกล่าว
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ว่า “ถ้ากระนั้น ท่านจงเอาทรัพย์หนึ่งพันนี้ไว้ แล้วจงทําการงานให้ฉันสักอย่างหนึ่ง”

 อถ กาลสัตตมี  เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ  

โฆสกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน มรณุปายํๆ อวุตตกัมมะใน จินฺเตนฺโตๆ อัพภันตรกิริยา

ของ เสฏฺฅี  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน สหายกกุมฺภการสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ  

สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิตฺวา  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน  

อาลิมฺเปสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กทา กาลสัตตมีใน อาลิมฺเปสฺสสิ  อาวาปํ  

อวุตตกัมมะใน อาลิมฺเปสฺสสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

อาห,  “อหํ สุทธกัตตาใน อาลิมฺเปสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เสฺว กาลสัตตมีใน  

อาลิมฺเปสฺสามิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  กุมฺภกาเรน 

อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน กโรหิๆ อาขยาตบท 

กัตตุวาจก  อิทํ วิเสสนะของ สหสฺสํๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

กโรหิ  มม สามีสัมพันธะใน กมฺมํ  เอกํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กโรหิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๑๕. “กึ  สามี”ติ ฯ

 (กุมฺภกาโร)  “กึ  (กมฺมํ)  สามี”ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ 

 (กุมฺภกาโร) อ.บุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อ  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  กึ  

(กมฺมํ) อ.การงานอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ช่างหม้อกล่าวว่า “การงานอะไรครับ นาย”

 กุมฺภกาโร สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  กึ วิเสสนะของ 

กมฺมํๆ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๒๑๖. “เอโก  เม  อวชาตปุตฺโต  อตฺถิ,  ตํ  ตว  สนฺติกํ  เปเสสฺสามิ,  อถ  นํ  คพฺภํ   

ปเวเสตฺวา  ติขิณาย  วาสิยา  ขณฺฑาขณฺฑิกํ  ฉินฺทิตฺวา  จาฏิยํ  ปกฺขิปิตฺวา  อาวาเป  

ปเจยฺยาสิ,  อิทนฺเต  สหสฺสํ  ลญฺจการสทิสํ,  อุตฺตรึ  ปุน  เต  กตฺตพฺพยุตฺตกํ  ปจฺฉา  

กริสฺสามี”ติ ฯ
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 (เสฏฺฅี)  “เอโก  เม  อวชาตปุตฺโต  อตฺถิ,  (อหํ)  ตํ  (ปุตฺตํ)  ตว  สนฺติกํ  เปเสสฺสามิ,  อถ  (ภาเว  

สนฺเต),  (ตฺวํ)  นํ  (ปุตฺตํ)  คพฺภํ  ปเวเสตฺวา  ติขิณาย  วาสิยา  ขณฺฑาขณฺฑิกํ  ฉินฺทิตฺวา  จาฏิยํ  

ปกฺขิปิตฺวา  อาวาเป  ปเจยฺยาสิ,  อิทํ  เต  สหสฺสํ  ลญฺจการสทิสํ  (โหติ),  (อหํ)  อุตฺตรึ  ปุน  เต  

กตฺตพฺพยุตฺตกํ  (กมฺมํ)  ปจฺฉา  กริสฺสามี”ติ  (อาห) ฯ

 (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อวชาตปุตฺโต อ.อวชาตบุตร  เม ของ

เรา  เอโก คนหนึ่ง  อตฺถิ มีอยู่,  (อหํ) อ.เรา  เปเสสฺสามิ จักส่งไป  ตํ  (ปุตฺตํ) ซึ่งบุตร

นั้น  สนฺติก ํสู่สํานัก  ตว ของท่าน,  อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต)  

มีอยู่,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  นํ  (ปุตฺตํ) ยังบุตรนั้น  ปเวเสตฺวา ให้เข้าไปแล้ว  คพฺภํ สู่ห้อง  

ฉินฺทิตฺวา  ตัดแล้ว  ขณฺฑาขณฺฑิกํ ให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่  วาสิยา ด้วยมีด   

ติขิณาย อันคม  ปกฺขิปิตฺวา ใส่เข้าไปแล้ว  จาฏิยํ ในตุ่ม  ปเจยฺยาสิ พึงเผา  อาวาเป 

ในเตา,  สหสฺส ํอ.พันแห่งทรัพย์  อิทํ นี้  ลญฺจการสทิสํ เป็นเช่นกับด้วยการกระทําซึ่ง

สินจ้าง  เต ของท่าน  (โหติ) ย่อมเป็น,  (อหํ) อ.เรา  กริสฺสามิ จักกระทํา  (กมฺมํ) ซึ่ง

กรรม  (มยา)  กตฺตพฺพยุตฺตก ํอันควรแล้วแก่กรรม- อันเรา -พึงกระทํา  เต แก่ท่าน  

ปุน อีก  อุตฺตรึ ให้ยิ่ง  ปจฺฉา ในภายหลัง”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เศรษฐีกล่าวว่า “ฉันมีบุตรชาติชั่วช้าอยู่คนหนึ่ง ฉันจักส่งมันมายังสํานักของท่าน, เมื่อ

ฉะนี้  ท่านจงให้มันเข้าไปสู่ห้อง เอามีดที่คมตัดให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ เอาใส่ในตุ่ม 

แล้วเผาในเตา  ทรัพย์หนึ่งพันนี้ เป็นเช่นกับรางวัลของท่าน, ฉันจักทําสิ่งที่ควรทําแก่

ท่าน ให้ยิ่งขึ้นอีก ในภายหลัง”

 เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เอโก วิเสสนะของ อวชาตปุตฺโตๆ 

สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน อวชาตปุตฺโต,  อหํ 

สุทธกัตตาใน เปเสสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ ปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน เปเสสฺสามิ  ตว สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน เปเสสฺสามิ,  อถ  

วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ปเจยฺยาสิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ ปุตฺตํๆ การิตกัมมะใน ปเวเสตฺวา  คพฺภํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน ปเวเสตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฉินฺทิตฺวา  ติขิณาย วิเสสนะของ 

วาสิยาๆ กรณะใน ฉินฺทิตฺวา  ขณฺฑาขณฺฑิกํ วิกติกัมมะใน ฉินฺทิตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน ปกฺขิปิตฺวา  จาฏิยํ วิสยาธาระใน ปกฺขิปิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปเจยฺยาสิ   



139วรรค] ๑. เรื่องพระนางสามาวดี

อาวาเป วิสยาธาระใน ปเจยฺยาสิ,  อิทํ วิเสสนะของ สหสฺสํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต สามีสัมพันธะใน ลญฺจการสทิสํๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  อหํ 

สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน กตฺตพฺพ-  

อุตฺตรึ กิริยาวิเสสนะใน กตฺตพฺพ-  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน กตฺตพฺพ-  เต สัมปทาน

ใน กตฺตพฺพ-  กตฺตพฺพยุตฺตกํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กริสฺสามิ  ปจฺฉา  

กาลสัตตมีใน กริสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๑๗. กุมภกาโร  “สาธู”ติ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ

 กุมฺภกาโร อ.บุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อ  สมฺปฏิจฺฉิ รับพร้อมแล้ว  อิติ ว่า  “สาธุ อ.ดีละ”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 ช่างหม้อรับคําว่า “ได้ครับ”

 กุมฺภกาโร สุทธกัตตาใน สมฺปฏิจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สาธุ สัมปฏิจฉนัตถ- 

ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน สมฺปฏิจฺฉิ ฯ

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

๒๑๘.  เสฏฺฅี  ปุนทิวเส  โฆสกํ  ปกฺโกสาเปตฺวา  “ตาต  หีโย  มยา  กุมฺภกาโร  เอกํ  กมฺมํ   

อาณตฺโต,  เอหิ,  ตฺวํ  ตสฺส  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  เอวํ  วเทหิ  ‘หีโย  กิร  เม  ปิตรา  อาณตฺตํ  

กมฺมํ  นิปฺผาเทหีติ  ปหิณิ ฯ

 เสฏฺฅี  (ปุคฺคลํ)  ปุนทิวเส  โฆสกํ  ปกฺโกสาเปตฺวา  “ตาต  หีโย  มยา  กุมฺภกาโร  เอกํ  กมฺมํ   

อาณตฺโต,  (ตฺวํ)  เอหิ,  ตฺวํ  ตสฺส  (กุมฺภการสฺส)  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  เอวํ  วเทหิ  ‘(ตฺวํ)  หีโย  กิร  เม  

ปิตรา  อาณตฺตํ  กมฺมํ  นิปฺผาเทหี’  (อิติ)”  อิติ  (วตฺวา)  ปหิณิ ฯ

 เสฏฺ ีอ.เศรษฐี  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ปกฺโกสาเปตฺวา ให้เรียกแล้ว  โฆสกํ ซึ่งนาย 

โฆสกะ  ปุนทิวเส ในวันรุ่งขึ้น  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต แน่ะพ่อ  กุมฺภกาโร  

อ.บุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อ  มยา อันเรา  อาณตฺโต สั่งบังคับแล้ว  กมฺม ํ ซึ่งการงาน  

เอกํ อย่างหนึ่ง  หีโย ในวันวาน,  (ตฺวํ) อ.เจ้า  เอหิ จงมา,  ตฺว ํอ.เจ้า  คนฺตฺวา ไป

แล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  ตสฺส  (กุมฺภการสฺส) ของบุคคลผู้กระทําซึ่งการงานนั้น  วเทหิ 

จงกล่าว  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  ‘กิร ได้ยินว่า  (ตฺวํ) อ.ท่าน  กมฺม ํยังการงาน  เม   
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ปิตรา  อาณตฺตํ อัน- อันบิดา ของกระผม -สั่งบังคับแล้ว  หีโย ในวันวาน  นิปฺผาเทหิ 

จงให้สําเร็จ’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ในวันรุ่งขึ้น  เศรษฐีจึงเรียกนายโฆสกะมาแล้ว  กล่าวว่า “พ่อ  เมื่อวานนี้  พ่อสั่งการ

งานช่างหม้อไว้อย่างหนึ่ง, เจ้าจงมา จงไปยังสํานักของเขาแล้วพูดอย่างนี้ว่า ‘ทราบว่า  

ท่านจงทําการงานที่คุณพ่อของผมสั่งไว้เมื่อวันวานนี้ให้สําเร็จเถิด” ดังนี้แล้ว ได้ส่งไป

แล้ว

 เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน ปหิณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน  

ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุนทิวเส กาลสัตตมีใน ปกฺโกสาเปตฺวา  โฆสกํ อวุตตกัมมะใน  

ปกฺโกสาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “ตาต อาลปนะ  กุมฺภกาโร วุตตกัมมะ

ใน อาณตฺโตๆ กิตบทกัมมวาจก  หีโย กาลสัตตมีใน อาณตฺโต  มยา อนภิหิตกัตตา

ใน อาณตฺโต  เอกํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน อาณตฺโต,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน 

เอหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน วเทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส  

วิเสสนะของ กุมฺภการสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน วเทหิ  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน วเทหิ  ‘กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ   ตฺวํ  

เหตุกัตตาใน นิปฺผาเทหิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  หีโย กาลสัตตมีใน อาณตฺตํ   

เม สามีสัมพันธะใน ปิตราๆ อนภิหิตกัตตาใน อาณตฺตํๆ วิเสสนะของ กมฺมํๆ การิต- 

กัมมะใน นิปฺผาเทหิ’  อิติศัพท์ อาการะใน วเทหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน ปหิณิ ฯ

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

๒๑๙. โส  “สาธู”ติ  อคมาสิ ฯ

 โส  (โฆสโก)  “สาธู”ติ  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา)  อคมาสิ ฯ

 โส  (โฆสโก) อ.นายโฆสกะนั้น  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา) รับพร้อมแล้ว  อิติ ว่า  “สาธุ อ.ดีละ”  

อิติ ดังนี้  อคมาสิ ได้ไปแล้ว ฯ

 นายโฆสกะนั้น รับว่า “ครับ” ได้ไปแล้ว

 โส วิเสสนะของ โฆสโกๆ สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สาธุ  

สัมปฏิจฉนัตถลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน สมฺปฏิจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  
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อคมาสิ ฯ

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

๒๒๐. ตํ  ตตฺถ  คจฺฉนฺตํ  อิตโร  เสฏฺฅิโน  ปุตฺโต  ทารเกหิ  สทฺธึ  คุลํ  กีฬนฺโต  ทิสฺวา  ตํ   

ปกฺโกสิตฺวา  “กุหึ  คจฺฉสิ  ภาติกาติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “ปิตุ  สาสนํ  คเหตฺวา  กุมฺภการสฺส  

สนฺติกนฺติ  วุตฺเต,  “อหํ  ตตฺถ  คมิสฺสามิ,  อิเม  ทารกา  มํ  พหุลกฺขํ  ชินึสุ,  ตํ  เม   

ปฏิชินิตฺวา  เทหี”ติ  อาห ฯ

 ตํ  (โฆสกํ)  ตตฺถ  (าเน)  คจฺฉนฺตํ  อิตโร  เสฏฺฅิโน  ปุตฺโต  ทารเกหิ  สทฺธึ  คุลํ  กีฬนฺโต  ทิสฺวา   

ตํ  (โฆสกํ)  ปกฺโกสิตฺวา  “(ตฺวํ)  กุหึ  (าเน)  คจฺฉสิ  ภาติกาติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “(อหํ)  ปิตุ  สาสนํ   

คเหตฺวา  กุมฺภการสฺส  สนฺติกํ  (คจฺฉามิ)”  อิติ  (วจเน  โฆสเกน)  วุตฺเต,  “อหํ  ตตฺถ  (าเน)   

คมิสฺสามิ,  อิเม  ทารกา  มํ  พหุลกฺขํ  ชินึสุ,  (ตฺวํ)  ตํ  (ลกฺขํ)  เม  ปฏิชินิตฺวา  เทหี”ติ  อาห ฯ  

 ปุตฺโต อ.บุตร  เสฏฺโิน ของเศรษฐี  อิตโร นอกนี้  กีฬนฺโต เล่นอยู่  คุลํ ซึ่งขลุบ  สทฺธึ 

กับ  ทารเกหิ ด้วยเด็ก ท.  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (โฆสกํ) ซึ่งนายโฆสกะนั้น  คจฺฉนฺตํ 

ผู้ไปอยู่  ตตฺถ  (าเน) ในที่นั้น  ปกฺโกสิตฺวา เรียกแล้ว  ตํ  (โฆสกํ) ซึ่งนายโฆสกะนั้น  

ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภาติก ข้าแต่พี่ชาย  (ตฺวํ) อ.ท่าน  คจฺฉสิ จะไป  กุหึ   

(าเน) ในที่ไหน”  อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  คเหตฺวา  

ถือเอาแล้ว  สาสนํ ซึ่งข่าวสาส์น  ปิต ุ ของบิดา  คจฺฉามิ จะไป  สนฺติกํ สู่สํานัก   

กุมฺภการสฺส ของบุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อ”  อิติ ดังนี้  (โฆสเกน) อันนายโฆสกะ  วุตฺเต 

กล่าวแล้ว,  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.กระผม  คมิสฺสามิ จักไป  ตตฺถ  (าเน) 

ในที่นั้น,  อิเม  ทารกา อ.เด็ก ท. เหล่านี้  ชินึส ุชนะแล้ว  พหุลกฺขํ ซึ่งคะแนนมาก  ม ํ

กะกระผม,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ปฏิชินิตฺวา ชนะตอบแล้ว  ตํ  (ลกฺขํ) ซึ่งคะแนนนั้น  เทหิ 

จงให้  เม แก่กระผม”   อิติ ดังนี้ ฯ   

 ฝ่ายลูกชายของเศรษฐี  กําลังเล่นขลุบกับพวกเด็กๆ เห็นนายโฆสกะนั้น เดินไปในที่

นั้น จึงเรียกนายโฆสกะนั้นแล้ว  ถามว่า “จะไปไหน?  พี่” เมื่อนายโฆสกะบอกว่า  “เอา

ข่าวของคุณพ่อไปสํานักของนายช่างหม้อ” จึงพูดว่า “ฉันจักไปในที่นั้น, เด็กเหล่านี้

ชนะผมหลายคะแนนแล้ว, พี่จงชนะเอาคะแนนคืนให้ผม

 อิตโร วิเสสนะของ ปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะ
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ของ โฆสกํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  ตตฺถ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน คจฺฉนฺตํๆ 

วิเสสนะของ โฆสกํ  เสฏฺฅิโน สามีสัมพันธะใน ปุตฺโต  ทารเกหิ สหัตถตติยาเข้ากับ 

สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน กีฬนฺโต  คุลํ อวุตตกัมมะใน กีฬนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ  

ปุตฺโต  ทิสฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ปกฺโกสิตฺวา  ตํ วิเสสนะของ โฆสกํๆ อวุตตกัมมะใน 

ปกฺโกสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิตฺวา  “ภาติก อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉสิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุหึ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน คจฺฉสิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห,  “อหํ สุทธกัตตาใน คจฺฉามิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ปิตุ สามีสัมพันธะใน สาสนํๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน คจฺฉามิ  กุมฺภการสฺส สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉามิ”   

อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  โฆสเกน อนภิหิตกัตตาใน 

วุตฺเต,  “อหํ สุทธกัตตาใน คมิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตตฺถ วิเสสนะของ าเนๆ 

วิสยาธาระใน คมิสฺสามิ,  อิเม วิเสสนะของ ทารกาๆ สุทธกัตตาใน ชินึสุๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  มํ อกถิตกัมมะใน ชินึสุ  พหุลกฺขํ อวุตตกัมมะใน ชินึสุ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน 

เทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวจก  ตํ วิเสสนะของ ลกฺขํๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิชินิตฺวา  เม 

สัมปทานใน เทหิ  ปฏิชินิตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน เทหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๒๑. “อหํ  ปิตุ  ภายามี”ติ ฯ

 (โฆสโก)  “อหํ  ปิตุ  ภายามี”ติ  (อาห) ฯ

 (โฆสโก) อ.โฆสกะ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  ภายามิ ย่อมกลัว  ปิต ุ 

แต่บิดา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นายโฆสกะกล่าวว่า “พี่กลัวคุณพ่อ”

 โฆสโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน ภายามิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปิตุ ฉัฏฐีอปาทานใน ภายามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๒๒. “มา  ภายิ  ภาติก,  อหนฺตํ  สาสนํ  หริสฺสามิ,  พหูหิ  ชิโต,  ยาวาหํ  อาคจฺฉามิ,  ตาว  

เม  ลกฺขํ  ปฏิชินาหี”ติ ฯ
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 (เสฏฺฅิปุตฺโต)  “(ตฺวํ)  มา  ภายิ  ภาติก,  อหํ  ตํ  สาสนํ  หริสฺสามิ,  (อหํ)  พหูหิ  (ทารเกหิ)  ชิโต  

(อมฺหิ),  ยาว  อหํ  อาคจฺฉามิ,  (ตฺวํ)  ตาว  เม  ลกฺขํ  ปฏิชินาหี”ติ  (อาห) ฯ

 (เสฏฺปิุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภาติก ข้าแต่พี่ชาย  

(ตฺวํ) อ.ท่าน  มา  ภายิ อย่ากลัวแล้ว,  อหํ อ.กระผม  หริสฺสามิ จักนําไป  ตํ  สาสนํ 

ซึ่งข่าวสาส์นนั้น,  (อหํ) อ.กระผม  พหูห ิ (ทารเกหิ)  ชิโต เป็นผู้ อันเด็ก ท. มาก ชนะ

แล้ว  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  อหํ อ.กระผม  อาคจฺฉามิ จะมา  ยาว เพียงใด,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  

ปฏิชินาหิ จงชนะตอบ  ลกฺขํ ซึ่งคะแนน  เม เพื่อกระผม  ตาว เพียงนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ลูกชายเศรษฐีกล่าวว่า “พี่ อย่ากลัวไปเลย  ผมจักนําข่าวนั้นไปเอง,  พวกเด็กหลายคน

ชนะผมแล้ว  พี่จงชิงชัย เอาคะแนนให้ผม จนกว่าผมจะกลับมา”

 เสฏฺฅิปุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภาติก อาลปนะ  ตฺวํ สุทธ- 

กัตตาใน ภายิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน ภายิ,  อหํ สุทธกัตตา 

ใน หริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ สาสนํๆ อวุตตกัมมะใน  

หริสฺสามิ,  อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พหูหิ วิเสสนะของ  

ทารเกหิๆ อนภิหิตกัตตาใน ชิโตๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  อหํ สุทธกัตตาใน  

อาคจฺฉามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยาวศัพท์ ปริจเฉทนัตถะ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน  

ปฏิิชินาหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตาวศัพท์ ปริจเฉทนัตถะ  เม สัมปทานใน  

ปฏิชินาหิ  ลกฺขํ อวุตตกัมมะใน ปฏิชินาหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๒๒๓. โฆสโก  กิร  คุฬกีฬาย  เฉโก,  เตน  ตํ  เอวํ  นิพฺพนฺธิ ฯ

 โฆสโก  กิร  คุฬกีฬาย  เฉโก  (โหติ),  เตน  (โส  เสฏฺฅิปุตฺโต)  ตํ  (โฆสกํ)  เอวํ  นิพฺพนฺธิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  โฆสโก อ.นายโฆสกะ  เฉโก เป็นผู้ฉลาด  คุฬกีฬาย ในการเล่นซึ่งขลุบ 

(โหติ) ย่อมเป็น,  เตน เพราะเหตุนั้น  (โส  เสฏฺปิุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐีนั้น   

นิพฺพนฺธิ หน่วงเหนี่ยวแล้ว  ตํ  (โฆสกํ) ซึ่งนายโฆสกะนั้น  เอวํ อย่างนี้ ฯ 

 ได้ยินว่า นายโฆสกะเป็นผู้ฉลาดในการเล่นขลุบ, เพราะฉะนั้น ลูกชายของเศรษฐี จึง

ได้หน่วงเหนี่ยวนายโฆสกะนั้นไว้อย่างนี้
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 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  โฆสโก สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คุฬกีฬาย  

วิสยาธาระใน เฉโกๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  เตน เหตวัตถะ  โส วิเสสนะของ เสฏฺฅิปุตฺโตๆ  

สุทธกัตตาใน นิพฺพนฺธิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ โฆสกํๆ อวุตตกัมมะ

ใน นิพฺพนฺธิ  เอวํ กิริยาวิเสสะใน นิพฺพนฺธิ ฯ

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

๒๒๔. โสปิ  นํ  “เตนหิ  คนฺตฺวา  กุมฺภการํ  วเทหิ  ‘ปิตรา  กิร  เม  หีโย  เอกํ  กมฺมํ  อาณตฺตํ,         

ตํ  นิปฺผาเทหี”ติ  วตฺวา  อุยฺโยเชสิ ฯ

 โสปิ  (โฆสโก)  นํ  (เสฏฺฅิปุตฺตํ)  “เตนหิ  (ตฺวํ)  คนฺตฺวา  กุมฺภการํ  วเทหิ  ‘ปิตรา  กิร  เม  หีโย  

เอกํ  กมฺมํ  อาณตฺตํ,  (ตฺวํ)  ตํ  (กมฺมํ)  นิปฺผาเทหิ’  อิติ”  อิติ  วตฺวา  อุยฺโยเชสิ ฯ

 โสปิ  (โฆสโก) อ.นายโฆสกะแม้นั้น  วตฺวา กล่าวแล้ว  นํ  (เสฏฺปิุตฺตํ) กะบุตรของ

เศรษฐีนั้น  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.เธอ  คนฺตฺวา ไปแล้ว  วเทหิ จงกล่าว  

กุมฺภการํ กะบุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อ  อิติ ว่า  ‘กิร ได้ยินว่า  กมฺม ํอ.การงาน  เอกํ 

อย่างหนึ่ง  ปิตรา อันบิดา  เม ของกระผม  อาณตฺตํ สั่งบังคับแล้ว  หีโย ในวันวาน,  

(ตฺวํ) อ.ท่าน  ตํ  (กมฺมํ) ยังการงานนั้น  นิปฺผาเทหิ จงให้สําเร็จเถิด’  อิติ ดังนี้”  อิติ 

ดังนี้  อุยฺโยเชสิ ส่งไปแล้ว ฯ

 ฝ่ายโฆสกะนั้น จึงพูดกับลูกชายเศรษฐีนั้นว่า “ถ้ากระนั้นจงไปบอกกับนายช่างหม้อว่า  

“ทราบว่า เมื่อวานนี้ คุณพ่อผม สั่งให้ท่านทําการงานไว้อย่างหนึ่ง, ท่านจงทําการงาน

นั้นให้สําเร็จ” ดังนี้แล้ว ส่งเขาไปแล้ว

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ โสๆ วิเสสนะของ โฆสโกๆ สุทธกัตตาใน อุยฺโยเชสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ เสฏฺปิุตฺตํๆ อกถิตกัมมะใน วตฺวา  “เตนหิ  

อุยโยชนัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน วเทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คนฺตฺวา ปุพพกาล- 

กิริยาใน วเทหิ  กุมฺภการํ อกถิตกัมมะใน วเทหิ  ‘กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เอกํ  

วิเสสนะของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน อาณตฺตํๆ กิตบทกัมมวาจก  ปิตรา อนภิหิตกัตตา

ใน อาณตฺตํ  เม สามีสัมพันธะใน ปิตรา  หีโย กาลสัตตมีใน อาณตฺตํ,  ตฺวํ เหตุกัตตา 

ใน นิปฺผาเทหิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ การิตกัมมะใน  

นิปฺผาเทหิ’  อิติศัพท์ อาการะใน วเทหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา
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ใน อุยฺโยเชสิ ฯ

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

๒๒๕. โส  ตสฺส  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  ตถา  อวจ ฯ

 โส  (เสฏฺฅิปุตฺโต)  ตสฺส  (กุมฺภการสฺส)  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  ตถา  อวจ ฯ

 โส  (เสฏฺปิุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐีนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติก ํ สู่สํานัก  ตสฺส   

(กุมฺภการสฺส) ของบุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อนั้น  อวจ ได้กล่าวแล้ว  ตถา เหมือนอย่าง

นั้น ฯ 

 ลูกชายของเศรษฐีนั้น ไปยังสํานักของนายช่างหม้อนั้น  ได้กล่าวตามที่สั่งนั้น

 โส วิเสสนะของ เสฏฺฅิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อวจๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส  

วิเสสนะของ กุมฺภการสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน อวจ  ตถา กิริยาวิเสสนะใน อวจ ฯ

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

๒๒๖. อถ  นํ  กุมฺภกาโร  เสฏฺฅินา  วุตฺตนิยาเมเนว  มาเรตฺวา  อาวาเป  ขิปิ ฯ

 อถ  นํ  (เสฏฺฅิปุตฺตํ)  กุมฺภกาโร  (วจนสฺส)  เสฏฺฅินา  วุตฺตนิยาเมน  เอว  มาเรตฺวา  อาวาเป   

ขิปิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  กุมฺภกาโร อ.บุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อ  นํ  (เสฏฺปิุตฺตํ) ยังบุตรของเศรษฐี

นั้น  มาเรตฺวา ให้ตายแล้ว  (วจนสฺส)  เสฏฺนิา  วุตฺตนิยาเมน  เอว โดยทํานอง  

แห่งคํา อันเศรษฐี กล่าวแล้วนั่นเทียว  ขิปิ โยนไปแล้ว  อาวาเป ในเตา ฯ   

 ทีนั้น ช่างหม้อได้ฆ่าลูกชายเศรษฐีนั้น ตามคําสั่งเศรษฐีสั่งไว้ทีเดียว แล้วโยนไปในเตา

 อถ กาลสัตตมี  กุมฺภกาโร สุทธกัตตาใน ขิปิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ 

เสฏฺฅิปุตฺตํๆ การิตกัมมะใน มาเรตฺวา  วจนสฺส สามีสัมพันธะใน วุตฺตนิยาเมน  เสฏฺฅินา 

อนภิหิตกัตตาใน วุตฺต-  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ วุตฺตนิยาเมนๆ ตติยาวิเสสนะใน 

มาเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ขิปิ  อาวาเป วิสยาธาระใน ขิปิ ฯ  

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

 ...............................................................................................................................
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๒๒๗. โฆสโกปิ  ทิวสภาคํ  กีฬิตฺวา  สายณฺหสมเย  เคหํ  คนฺตฺวา,  เสฏฺฅินา  ทิสฺวา  “กึ  ตาต         

น  คโตสี”ติ  วุตฺเต,  อตฺตโน  อคตการณญฺจ  กนิฏฺฅสฺส  คตการณญฺจ  อาโรเจสิ ฯ

 โฆสโกปิ  ทิวสภาคํ  กีฬิตฺวา  สายณฺหสมเย  เคหํ  คนฺตฺวา,  เสฏฺฅินา  ทิสฺวา  “กึ  ตาต  (ตฺวํ)   

น  คโต  อสี”ติ  (วจเน)  วุตฺเต,  อตฺตโน  อคตการณํ  จ  กนิฏฺฅสฺส  คตการณํ  จ  อาโรเจสิ ฯ

 โฆสโกปิ แม้ อ.นายโฆสกะ  กีฬิตฺวา เล่นแล้ว  ทิวสภาคํ สิ้นส่วนแห่งวัน  คนฺตฺวา 

ไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน  สายณฺหสมเย ในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา   

อิติ ว่า  “ตาต แน่ะพ่อ  (ตฺวํ) อ.ท่าน  คโต เป็นผู้ไปแล้ว  อสิ ย่อมเป็น  น หามิได้  กึ 

หรือ”  อิติ ดังนี้  เสฏฺนิา อันเศรษฐี  ทิสฺวา เห็นแล้ว  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  อาโรเจสิ  

บอกแล้ว  อคตการณํ ซึ่งเหตุแห่งการไม่ไป  อตฺตโน ของตน  จ ด้วย  คตการณํ  

ซึ่งเหตุแห่งการไป  กนิฏฺสฺส แห่งน้องชายผู้น้อยที่สุด  จ ด้วย ฯ 

 ฝ่ายนายโฆสกะ เล่นตลอดทั้งวัน  พอตกเย็น ก็กลับบ้าน, เมื่อเศรษฐีเห็นแล้ว จึงถาม

ว่า “ไม่ได้ไปหรือ? พ่อ” ก็แจ้งถึงเหตุที่ตนไม่ได้ไป และเหตุที่น้องชายไป ให้ทราบ

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ โฆสโกๆ สุทธกัตตา อาโรเจสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ทิวสภาคํ อัจจันตสังโยคะใน กีฬิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  สายณฺหสมเย กาล

สัตตมีใน คนฺตฺวา  เคหํ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาโรเจสิ,  

เสฏฺฅินา อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต  ทิสฺวา ปุพพกาลกิริยาใน วุตฺเต  “ตาต อาลปนะ  ตฺวํ 

สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  

คโต วิกติกัตตาใน อสิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา,  

อตฺตโน สามีสัมพันธะใน อคตการณํๆ ก็ดี  คตการณํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน อาโรเจสิ  

จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ อตฺตโน  อคตการณํ และ กนิฏฺฅสฺส  คตการณํ,  

กนิฏฺฅสฺส สามีสัมพันธะใน คตการณํ ฯ

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

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

๒๒๘. เสฏฺฅี  ตํ  สุตฺวา  “มา  อวธี”ติ  มหาวิรวํ  วิรวิตฺวา  สกลสรีเร  ปกฺกุฏฺฅิตโลหิโต  วิย   

หุตฺวา  “อมฺโภ  กุมฺภการ  มา  มํ  นาสยิ,  มา  มํ  นาสยี”ติ  พาหา  ปคฺคยฺห   

กนฺทนฺโต  ตสฺส  สนฺติกํ  อคมาสิ ฯ
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 เสฏฺฅี  ตํ  (วจนํ)  สุตฺวา  “(กุมฺภกาโร)  มา  อวธี”ติ  มหาวิรวํ  วิรวิตฺวา  สกลสรีเร  ปกฺกุฏฺฅิต- 

โลหิโต  วิย  หุตฺวา  “อมฺโภ  กุมฺภการ  (ตฺวํ)  มา  มํ  นาสยิ,  (ตฺวํ)  มา  มํ  นาสยี”ติ  พาหา  ปคฺคยฺห  

กนฺทนฺโต  ตสฺส  (กุมฺภการสฺส)  สนฺติกํ  อคมาสิ ฯ

 เสฏฺ ีอ.เศรษฐี  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  วิรวิตฺวา ร้องแล้ว  มหาวิรวํ ร้อง

เสียงดัง  อิติ ว่า  “(กุมฺภกาโร) อ.บุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อ  มา  อวธิ อย่าได้ฆ่าแล้ว”  อิติ  

ดังนี้  ปกฺกุฏฺติโลหิโต  วิย ราวกะเป็นผู้มีโลหิตอันเดือดพล่านแล้ว  สกลสรีเร ใน

สรีระทั้งสิ้น  หุตฺวา เป็นแล้ว  ปคฺคยฺห ประคองแล้ว  พาหา ซึ่งแขน ท.  กนฺทนฺโต 

ครํ่าครวญอยู่  อิติ ว่า  “กุมฺภการ แน่ะบุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อ  อมฺโภ ผู้เจริญ  (ตฺวํ) 

อ.ท่าน  มา  มํ  นาสยิ อย่า ยังเรา ให้ฉิบหายแล้ว,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  มา  มํ  นาสยิ 

อย่า ยังเรา ให้ฉิบหายแล้ว”  อิติ ดังนี้  อคมาสิ ได้ไปแล้ว  สนฺติก ํ สู่สํานัก  ตสฺส   

(กุมฺภการสฺส) ของบุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อนั้น ฯ

 เศรษฐีฟังคํานั้นแล้วจึงร้องลั่นว่า “อย่าได้ฆ่าเลย” ปานประหนึ่งว่า มีโลหิตเดือดพล่าน 

ในสรีระทั้งสิ้นประคองแขนครํ่าครวญอยู่ว่า “ช่างหม้อผู้เจริญ อย่าให้เราฉิบหายเสีย

เลย  อย่าให้เราฉิบหายเสียเลย“ ดังนี้ ได้ไปยังสํานัก ของนายช่างหม้อนั้นแล้ว.

 เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิรวิตฺวา  “กุมฺภกาโร สุทธกัตตาใน อวธิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน อวธิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน มหาวิรวํๆ กิริยาวิเสสนะใน  

วิรวิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  สกลสรีเร วิสยาธาระใน ปกฺกุฏฺฅิตโลหิโตๆ อุปมา-

วิกติกัตตาใน หุตฺวา  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ สกลสรีเร  ปกฺกุฏฺฅิตโลหิโต  หุตฺวา 

ปุพพกาลกิริยาใน ปคฺคยฺห  “อมฺโภ วิเสสนะของ กุมฺภการๆ อาลปนะ  ตฺวํ เหตุกัตตา

ใน นาสยิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน นาสยิ  มํ การิตกัมมะใน  

นาสยิ,  ตฺวํ เหตุกัตตาใน นาสยิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน  

นาสยิ  มํ การิตกัมมะใน นาสยิ”  อิติศัพท์ อาการะใน กนฺทนฺโต  พาหา อวุตตกัมมะใน 

ปคฺคยฺหๆ สมานกาลกิริยาใน กนฺทนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ เสฏฺฅี  ตสฺส วิเสสนะของ 

กุมฺภการสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อคมาสิ ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๒๒๙. กุมฺภกาโร  ตํ  ตถา  อาคจฺฉนฺตํ  ทิสฺวา  “สามิ  มา  สทฺทํ  กริ,  กมฺมนฺเต  นิปฺผนฺนนฺ”ติ     

อาห ฯ

 กุมฺภกาโร  ตํ  (เสฏฺฅึ)  ตถา  อาคจฺฉนฺตํ  ทิสฺวา  “สามิ  (ตฺวํ)  มา  สทฺทํ  กริ,  กมฺมํ  เต  นิปฺผนฺนนฺ”ติ  

อาห ฯ

 กุมฺภกาโร อ.บุคคลผู้กระทําซึ่งหม้อ  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (เสฏฺ)ึ ซึ่งเศรษฐีนั้น  

อาคจฺฉนฺตํ ผู้มาอยู่  ตถา เหมือนอย่างนั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่

นาย  (ตฺวํ) อ.ท่าน  มา  กริ อย่ากระทําแล้ว  สทฺทํ ซึ่งเสียง,  กมฺม ํอ.การงาน  เต  

ของท่าน  นิปฺผนฺนํ สําเร็จแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ช่างหม้อ เห็นเศรษฐีนั้น เดินมาโดยอาการอย่างนั้น จึงพูดว่า “ท่านครับ อย่าส่งเสียง

ดังไป, การงานของท่านสําเร็จแล้ว”

 กุมฺภกาโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตํ วิเสสนะของ เสฏฺฅึๆ อวุตต-

กัมมะ ทิสฺวา  ตถา กิริยาวิเสสนะใน อาคจฺฉนฺตํๆ วิเสสนะของ เสฏฺฅึ  ทิสฺวา ปุพพกาล-

กิริยาใน อาห  “สามิ อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน กริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ 

ปฏิเสธะใน กริ  สทฺทํ อวุตตกัมมะใน กริ,  กมฺมํ สุทธกัตตาใน นิปฺผนฺนํๆ กิตบทกัตตุ- 

วาจก  เต สามีสัมพันธะใน กมฺมํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๒๓๐. โส  ปพฺพเตน  วิย  มหนฺเตน  โสเกน  อวตฺถริโต  หุตฺวา  อนปฺปกํ  โทมนสฺสํ   

ปฏิสํเวเทสิ,  ยถาตํ  อปฺปทุฏฺฅสฺส  ปทุฏฺฅมโน ฯ

 (เอวํ)  โส  (เสฏฺฅี)  ปพฺพเตน  วิย  มหนฺเตน  โสเกน  อวตฺถริโต  หุตฺวา  อนปฺปกํ  โทมนสฺสํ   

ปฏิสํเวเทสิ,  ยถาตํ  (ปุคฺคโล)  อปฺปทุฏฺฅสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  ปทุฏฺฅมโน  (อนปฺปกํ  โทมนสฺสํ   

ปฏิสํเวเทสิ) ฯ

 (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ปทุฏฺมโน ผู้มีใจอันโทษประทุษร้ายแล้ว  (ปุคฺคลสฺส) ต่อบุคคล    

อปฺปทุฏฺสฺส ผู้ไม่ประทุษร้ายแล้ว  (ปฏิสํเวเทสิ) เสวยเฉพาะแล้ว  (โทมนสฺสํ) ซึ่ง

ความโทมนัส  (อนปฺปกํ) มิใช่น้อย  ยถาตํ ฉันใด,  โส  (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐีนั้น  ปพฺพเตน  

วิย  มหนฺเตน  โสเกน  อวตฺถริโต เป็นผู้ อันความโศก อันใหญ่ ราวกะภูเขา ท่วม

ทับแล้ว  หุตฺวา เป็นแล้ว  ปฏิสํเวเทสิ เสวยเฉพาะแล้ว  โทมนสฺสํ ซึ่งความโทมนัส   



149วรรค] ๑. เรื่องพระนางสามาวดี

อนปฺปกํ มิใช่น้อย  (เอวํ) ฉันนั้น ฯ 

 เศรษฐีนั้น  ถูกความโศกเปรียบดังภูเขาใหญ่ท่วมทับแล้ว  เสวยโทมนัส  มีประมาณ

มิใช่น้อย ดุจบุคคลผู้มีใจคิดร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้าย ฉะนั้น

 โส วิเสสนะของ เสฏฺฅีๆ สุทธกัตตาใน ปฏิสํเวเทสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ  

อุปเมยยโชตกะ  ปพฺพเตน อุปมาวิเสสนะของ โสเกน  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ 

ปพฺพเตน  มหนฺเตน วิเสสนะของ โสเกนๆ อนภิหิตกัตตาใน อวตฺถริโตๆ วิกติกัตตา

ใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน ปฏิสํเวเทสิ  อนปฺปกํ วิเสสนะของ โทมนสฺสํๆ อวุตต- 

กัมมะใน ปฏิสํเวเทสิ,  ปุคฺคโล สุทธกัตตาใน ปฏิสํเวเทสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ยถาตํ อุปมาโชตกะ  อปฺปทุฏฺฅสฺส วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ สัมปทานใน ปทุฏฺฅมโนๆ 

วิเสสนะของ ปุคฺคโล  อนปฺปกํ วิเสสนะของ โทมนสฺสํๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิสํเวเทสิ ฯ  

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

๒๓๑. เตนาห  ภควา 

  “โย  ทณฺเฑน  อทณฺเฑสุ อปฺปทุฏฺเฅสุ  ทุสฺสติ, 

  ทสนฺนํ  อญฺญตรํ  ฅานํ        ขิปฺปเมว  นิคจฺฉติ

  เวทนํ  ผรุสํ  ชานึ          สรีรสฺส’ว  เภทนํ

  ครุกํ  วาปิ  อาพาธํ          จิตฺตกฺเขปํ’ว  ปาปุเณ   

  ราชโต  วา  อุปสคฺคํ      อพฺภกฺขานํ’ว  ทารุณํ 

  ปริกฺขยํว  ญาตีนํ        โภคานํ’ว  ปภงฺคุณํ 

  อถ  วา  อสฺส  อคารานิ   อคฺคิ  ฑหติ  ปาวโก  

  กายสฺส  เภทา  ทุปฺปญฺโญ   นิรยํ  โส  อุปปชฺชตีติ ฯ

 เตน  อาห  ภควา 

  “โย  (ปุคฺคโล)  ทณฺเฑน  อทณฺเฑสุ  อปฺปทุฏฺเฅสุ  (ปุคฺคเลสุ)  ทุสฺสติ, 

  (โส  ปุคฺคโล)  ทสนฺนํ  (ฅานานํ)  อญฺญตรํ  ฅานํ  ขิปฺปํ  เอว  นิคจฺฉติ

  เวทนํ  ผรุสํ  (วา)  ชานึ  (วา) สรีรสฺส  วา  เภทนํ

  ครุกํ  วาปิ  อาพาธํ          จิตฺตกฺเขปํ  วา  ปาปุเณ   

  ราชโต  วา  อุปสคฺคํ      อพฺภกฺขานํ  วา  ทารุณํ 

  ปริกฺขยํ  วา  ญาตีนํ              โภคานํ  วา  ปภงฺคุณํ 
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  อถ  วา   อสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  อคารานิ  อคฺคิ  ฑหติ  ปาวโก  

  กายสฺส  เภทา  ทุปฺปญฺโญ   นิรยํ  โส  (ปุคฺคโล)  อุปปชฺชตีติ ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาค  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  

“โย  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  ทุสฺสติ ย่อมประทุษร้าย  (ปุคฺคเลสุ)  

ในบุคคล ท.    อปฺปทุฏฺเสุ ผู้ไม่ประทุษร้ายแล้ว  อทณฺเฑสุ  

ผู้ไม่มีอาชญา  ทณฺเฑน ด้วยอาชญา,  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคล

นั้น  นิคจฺฉติ ย่อมถึง  ทสนฺนํ  (านานํ)  อญฺญตรํ  านํ 

ซึ่ง- แห่งเหตุ ท. สิบหนา -เหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง  ขิปฺปํ  เอว 

พลันนั่นเทียว  :  ปาปุเณ พึงถึง  เวทนํ ซึ่งเวทนา  ผรุสํ อัน

หยาบ  (วา) หรือ  (วา) หรือว่า  ชานึ ซึ่งความเสื่อม,  เภทนํ  

ซึ่งการแตก  สรีรสฺส  แห่งสรีระ  วา หรือ  วาปิ แม้หรือว่า   

อาพาธํ ซึ่งอาพาธ  ครุกํ อันหนัก  จิตฺตกฺเขปํ ซึ่งความ 

กระสับกระส่ายแห่งจิต  วา หรือ  วา หรือว่า  อุปสคฺคํ ซึ่ง

ความขัดข้อง  ราชโต จากพระราชา,  อพฺภกฺขานํ ซึ่งการกล่าว

ตู่  ทารุณํ อันทารุณ  วา หรือ  วา หรือว่า  ปริกฺขยํ ซึ่งความ

สิ้นไป  ญาตีนํ แห่งญาติ ท.,  วา หรือว่า ปภงฺคุณํ ซึ่งความ

ย่อยยับ  โภคานํ แห่งโภคะ ท.,  อถ  วา อีกอย่างหนึ่ง  อคฺคิ 

อ.ไฟ  ปาวโก ผู้ชําระ  ฑหต ิย่อมไหม้  อคารานิ ซึ่งเรือน ท.  

อสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลนั้น,  โส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  

ทุปฺปญฺโญ ผู้มีปัญญาทราม  อุปปชฺชต ิย่อมเข้าไป  นิรยํ ใน

นรก  เภทา เพราะการแตก  กายสฺส แห่งกาย”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

“ผู้ประทุษร้าย  ในท่านผู้ไม่ประทุษร้าย  หาอาชญามิได้  ด้วย

อาชญา ย่อมพลันถึงเหตุ ๑๐ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทีเดียว

คือ พึงถึงเวทนาอันหยาบ, ความเสื่อม, ความแตกแห่งสรีระ, 

ความเจ็บไข้อย่างหนัก, ความฟุ้งซ่านแห่งจิต,

ความขัดข้องแต่พระราชา, ความกล่าวตู่อย่างทารุณ, ความ

เสื่อมรอบแห่งหมู่ญาติ, ความย่อยยับแห่งโภคะ,
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อีกประการหนึ่ง ไฟป่าย่อมไหม้เรือนของผู้นั้น, เพราะความ

แตกแห่งกาย เขาผู้มีปัญญาทราม ย่อมเกิดในนรก”  

 เตน เหตวัตถะ  ภควา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

“โย วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน ทุสฺสติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ทณฺเฑน กรณะใน ทุสฺสติ  อทณฺเฑสุ ก็ดี  อปฺปทุฏฺเฅสุ  

ก็ดี วิเสสนะของ ปุคฺคเลสุๆ วิสยาธาระใน ทุสฺสติ,  โส วิเสสนะ

ของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน นิคจฺฉติ และ ปาปุเณ  นิคจฺฉติ  

ก็ดี  ปาปุเณ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทสนฺนํ วิเสสนะของ 

ฅานานํๆ นิทธารณะใน อญฺญตรํ  ฅานํ  อญฺญตรํ วิเสสนะของ 

ฅานํๆ นิทธารณียะและสัมปาปุณียกัมมะใน นิคจฺฉติ  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ ขิปฺปํๆ กิริยาวิเสสนะใน นิคจฺฉติ,

เวทนํ ก็ดี  ชานึ ก็ดี  เภทนํ ก็ดี  อาพาธํ ก็ดี  จิตฺตกฺเขปํ ก็ดี   

อุปสคฺคํ ก็ดี  อพฺภกฺขานํ ก็ดี  ปริกฺขยํ ก็ดี  ปภงฺคุณํ ก็ดี  

สัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุเณ  ผรุสํ วิเสสนะของ เวทนํ  วา- 

เก้าศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ เวทนํ  ผรุสํ,  ชานึ,  สรีรสฺส  

เภทนํ, ครุกํ  อาพาธํ,  จิตฺตกฺเขปํ  ปาปุเณ,  ราชโต  อุปสคฺคํ,  

อพฺภกฺขานํ  ทารุณํ,  ปริกฺขยํ ญาตีนํ และ โภคานํ  ปภงฺคุณํ,  

ผรุสํ วิเสสนะของ เวทนํ  สรีรสฺส สามีสัมพันธะใน เภทนํ  ครุกํ 

วิเสสนะของ อาพาธํ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ วา  ราชโต  

อปาทานใน อุปสคฺคํ  ทารุณํ วิเสสนะของ อพฺภกฺขานํ  ญาตีนํ 

สามีสัมพันธะใน ปริกฺขยํ  โภคานํ สามีสัมพันธะใน ปภงฺคุณํ,  

อถ  วา อปรนัย  ปาวโก วิเสสนะของ อคฺคิๆ สุทธกัตตาใน 

ฑหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ 

สามีสัมพันธะใน อคารานิๆ อวุตตกัมมะใน ฑหติ, ทุปฺปญฺโญ 

ก็ดี  โส ก็ดี วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน อุปปชฺชติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กายสฺส สามีสัมพันธะใน เภทาๆ เหตุ

ใน อุปปชฺชติ  นิรยํ ทตุยาภุมมัตถะใน อุปปชฺชติ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒152 [๒.อัปปมาท

๒๓๒.  เอวํ  สนฺเตปิ,  ปุน  นํ  เสฏฺฅี  อุชุกํ  โอโลเกตุํ  น  สกฺโกติ ฯ

 เอวํ  (ภาเว)  สนฺเตปิ,  ปุน  นํ  (โฆสกํ)  เสฏฺฅี  อุชุกํ  โอโลเกตุํ  น  สกฺโกติ ฯ

 เอวํ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  สนฺเตป ิแม้มีอยู่,  เสฏฺ ีอ.เศรษฐี  น  สกฺโกติ  

ย่อมไม่อาจ  โอโลเกตุํ เพื่ออันแลดู  นํ  (โฆสกํ) ซึ่งนายโฆสกะนั้น  อุชุกํ ตรงๆ  ปุน 

อีก ฯ

 แม้เมื่อเป็นเช่นนี้ เศรษฐี ก็ไม่อาจแลดูนายโฆสกะนั้นตรงๆ อีกได้

 เอวํ วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ 

สนฺเต,  เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน สกฺโกติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะ

ใน โอโลเกตุํ  นํ วิเสสนะของ โฆสกํๆ อวุตตกัมมะใน โอโลเกตุํ  อุชุกํ กิริยาวิเสสนะใน 

โอโลเกตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺโกติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺโกติ ฯ

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

๒๓๓. “กินฺติ  นํ  มาเรยฺยนฺ”ติ  จินฺเตนฺโต  “มม  คามสเต  อายุตฺตกสฺส  สนฺติกํ  เปเสตฺวา   

มาราเปสฺสามี”ติ  อุปายํ  ทิสฺวา  “อยํ  เม  อวชาตปุตฺโต,  อิมํ  มาเรตฺวา  วจฺจกูเป   

ขิปตุ,  เอวํ  กเต,  อหํ  มาตุลสฺส   กตฺตพฺพยุตฺตกํ  ปจฺฉา  ชานิสฺสามี’ติ  ตสฺส  ปณฺณํ  

ลิขิตฺวา  “ตาต  โฆสก  อมฺหากํ  คามสเต  อายุตฺตโก  อตฺถิ,  อิมํ  ปณฺณํ  หริตฺวา  ตสฺส  

เทหี”ติ  วตฺวา  ปณฺณํ  ตสฺส  ทุสฺสนฺเต  พนฺธิ ฯ

 (เสฏฺฅี)  “(อหํ)  กินฺติ  นํ  (โฆสกํ)  มาเรยฺยนฺ”ติ  จินฺเตนฺโต  “(อหํ)  มม  คามสเต  อายุตฺตกสฺส   

สนฺติกํ  เปเสตฺวา  (โฆสกํ)  มาราเปสฺสามี”ติ  อุปายํ  ทิสฺวา  “อยํ  (ปุตฺโต)  เม  อวชาตปุตฺโต   

(โหติ),  (อายุตฺตโก)  อิมํ  (ปุตฺตํ)  มาเรตฺวา  วจฺจกูเป  ขิปตุ,  เอวํ  (กมฺเม  อายุตฺตเกน)  กเต,  

อหํ  (มยา)  มาตุลสฺส  กตฺตพฺพยุตฺตกํ  (กมฺมํ)  ปจฺฉา  ชานิสฺสามี’ติ  (ญาปนเหตุกํ)  ตสฺส   

อายุตฺตกสฺส)  ปณฺณํ  ลิขิตฺวา  “ตาต  โฆสก  อมฺหากํ  คามสเต  อายุตฺตโก  อตฺถิ,  (ตฺวํ)  อิมํ  ปณฺณํ  

หริตฺวา  ตสฺส  (อายุตฺตกสฺส)  เทหี”ติ  วตฺวา  ปณฺณํ  ตสฺส  (โฆสกสฺส)  ทุสฺสนฺเต  พนฺธิ ฯ

 (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  จินฺเตนฺโต คิดอยู่  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  นํ  (โฆสกํ) ยังนายโฆ

สกะนั้น  มาเรยฺยํ พึงให้ตาย  กินฺติ อย่างไร”  อิติ ดังนี้  ทิสฺวา เห็นแล้ว  อุปายํ ซึ่ง

อุบาย  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  เปเสตฺวา ส่งไปแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  อายุตฺตกสฺส 

ของนายเสมียน  คามสเต ในร้อยแห่งหมู่บ้าน  มม ของเรา  (โฆสกํ) ยังนายโฆสกะ   
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มาราเปสฺสามิ จักให้ตาย”  อิติ ดังนี้  ลิขิตฺวา เขียนแล้ว  ปณฺณํ ซึ่งหนังสือ  ตสฺส  

(อายุตฺตกสฺส) แก่นายเสมียนนั้น  (ญาปนเหตุกํ) มีอันให้รู้-  อิติ ว่า  “อยํ  (ปุตฺโต) 

อ.บุตรนี้  อวชาตปุตฺโต เป็นอวชาตบุตร  เม ของเรา  (โหติ) ย่อมเป็น,  (อายุตฺตโก)  

อ.นายเสมียน  อิมํ  (ปุตฺตํ) ยังบุตรนี้  มาเรตฺวา ให้ตายแล้ว  ขิปตุ จงโยนทิ้ง   

วจฺจกูเป ในหลุมแห่งคูถ,  เอวํ  (กมฺเม) ครั้นเมื่อกรรมอย่างนี้  (อายุตฺตเกน) อันนาย

เสมียน  กเต กระทําแล้ว,  อหํ อ.เรา  ชานิสฺสามิ จักรู้  (กมฺมํ) ซึ่งกรรม  (มยา)  

กตฺตพฺพยุตฺตก ํอันควรแล้วแก่กรรม อันเรา พึงกระทํา  มาตุลสฺส แก่ลุง  ปจฺฉา ใน

ภายหลัง”  อิติ ดังนี้ -เป็นเหตุ  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “โฆสก แน่ะโฆสกะ  ตาต 

ผู้พ่อ  อายุตฺตโก อ.นายเสมียน  คามสเต ในร้อยแห่งหมู่บ้าน  อมฺหากํ ของเรา ท.  

อตฺถิ มีอยู่,  (ตฺวํ) อ.เจ้า  หริตฺวา นําไปแล้ว  อิมํ  ปณฺณํ ซึ่งหนังสือนี้  เทหิ จงให้  

ตสฺส  (อายุตฺตกสฺส) แก่นายเสมียนนั้น”  อิติ ดังนี้  พนฺธิ ผูกแล้ว  ปณฺณํ ซึ่งหนังสือ  

ทุสฺสนฺเต ที่ชายแห่งผ้า  ตสฺส  (โฆสกสฺส) ของนายโฆสกะ นั้น ฯ

 เศรษฐีครุ่นคิดว่า “อย่างไร? จึงจะฆ่ามันเสียได้” มองเห็นอุบายว่า “เราจัดส่งมันไปยัง

สํานักของนายเสมียน(คนเก็บส่วย) ใน ๑๐๐ หมู่บ้านของเรา จักให้มันตายเสีย” ดังนี้

แล้ว  จึงเขียนหนังสือไปถึงนายเสมียนนั้นว่า  “ผู้นี้เป็นลูกชั่วชาติของเรา,  ฆ่ามันเสีย

แล้ว จงโยนลงไปในหลุมคูถ, เมื่อทําการอย่างนี้เสร็จแล้ว, ฉันจักรู้สิ่งที่จะตอบแทน

แก่ท่านลุง ในภายหลัง” ดังนี้แล้ว จึงกล่าวว่า “พ่อโฆสกะ นายเสมียนของพ่อ มีอยู่ที่

หมู่บ้านส่วย ๑๐๐ หมู่บ้าน,  เจ้าจงนําเอาหนังสือฉบับนี้ไปให้เขา” ดังนี้ จึงเอาหนังสือ

ผูกไว้ที่ชายผ้าของเขา

 เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน พนฺธิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ เหตุกัตตาใน มาเรยฺยํๆ 

อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  กินฺติ ปุจฉนัตถะ  นํ วิเสสนะของ โฆสกํๆ การิตกัมมะใน 

มาเรยฺยํ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ เสฏฺฅี  “อหํ เหตุกัตตา 

ใน มาราเปสฺสามิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน คามสเตๆ  

วิสยาธาระใน อายุตฺตกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน เปเสตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน มาเราเปสฺสามิ  โฆสกํ การิตกัมมะใน มาราเปสฺสามิ”  อิติศัพท์  

สรูปะใน อุปายํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ลิขิตฺวา  “อยํ วิเสสนะของ 

ปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน อวชาต- 
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ปุตฺโตๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  อายุตฺตโก สุทธกัตตาใน ขิปตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อิมํ วิเสสนะของ ปุตฺตํๆ การิตกัมมะใน มาเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ขิปตุ  วจฺจกูเป  

วิสยาธาระใน ขิปตุ,  เอวํ วิเสสนะของ กมฺเมๆ ลักขณะใน กเตๆ ลักขณกิริยา   

อายุตฺตเกน อนภิหิตกัตตาใน กเต,  อหํ สุทธกัตตาใน ชานิสฺสามิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน กตฺตพฺพ-  มาตุลสฺส สัมปทานใน กตฺตพฺพ-   

กตฺตพฺพยุตฺตกํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน ชานิสฺสามิ  ปจฺฉา กาลสัตตมีใน  

ชานิสฺสามิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ญาปนเหตุกํๆ กิริยาวิเสสนะใน ลิขิตฺวา  ตสฺส วิเสสนะ

ของ อายุตฺตกสฺสๆ สัมปทานใน ลิขิตฺวา  ปณฺณํ อวุตตกัมมะใน ลิขิตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน วตฺวา  “ตาต วิเสสนะของ โฆสกๆ อาลปนะ  อายุตฺตโก สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สามีสัมพันธะใน คามสเตๆ วิสยาธาระใน อายุตฺตโก,   

ตฺวํ สุทธกัตตาใน เทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะของ ปณฺณํๆ อวุตต- 

กัมมะใน หริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เทหิ  ตสฺส วิเสสนะของ อายุตฺตกสฺสๆ สัมปทาน

ใน เทหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน พนฺธิ  ปณฺณํ อวุตตกัมมะใน 

พนฺธิ  ตสฺส วิเสสนะของ โฆสกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ทุสฺสนฺเตๆ วิสยาธาระใน พนฺธิ ฯ    

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

๒๓๔. โส  ปน  อกฺขรสมยํ  น  ชานาติ ฯ

 โส  (โฆสโก)  ปน  อกฺขรสมยํ  น  ชานาติ ฯ

 ปน ก็  โส  (โฆสโก) อ.นายโฆสกะนั้น  น  ชานาติ ย่อมไม่รู้  อกฺขรสมยํ ซึ่งลัทธิ 

แห่งอักษร ฯ

 ก็นายโฆสกะนั้น ไม่รู้จักอักษรสมัย

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  โส วิเสสนะของ โฆสโกๆ สุทธกัตตาใน ชานาติๆ อาขยาต- 

บทกัตตุวาจก  อกฺขรสมยํ อวุตตกัมมะใน ชานาติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ชานาติ ฯ

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

๒๓๕. ทหรกาลโต  ปฏฺฅาย  หิ  นํ  มาราเปนฺโต’ว  เสฏฺฅี  มาราเปตุํ  นาสกฺขิ,  กึ  อกฺขรสมยํ   

สิกฺขาเปสฺสติ ฯ

 (ตสฺส  โฆสกสฺส)  ทหรกาลโต  ปฏฺฅาย  หิ  นํ  (โฆสกํ)  มาราเปนฺโต’ว  เสฏฺฅี  (ตํ  โฆสกํ)   
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มาราเปตุํ  น  อสกฺขิ,  (เสฏฺฅี  ตํ  โฆสกํ)  กึ  อกฺขรสมยํ  สิกฺขาเปสฺสติ ฯ

 ห ิเพราะว่า  เสฏฺ ีอ.เศรษฐี  นํ  (โฆสกํ)  มาราเปนฺโต’ว ผู้ยัง นายโฆสกะนั้น ให้ตาย

อยู่เทียว  ปฏฺาย จําเดิม  (ตสฺส  โฆสกสฺส)  ทหรกาลโต แต่กาล- แห่งนายโฆสกะ

นั้น -เป็นเด็ก  น  อสกฺขิ ไม่ได้อาจแล้ว  (ตํ  โฆสกํ)  มาราเปตุํ เพื่ออัน- ยังนายโฆสกะ

นั้น -ให้ตาย,  (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี   (ตํ  โฆสกํ) ยังนายโฆสกะนั้น  สิกฺขาเปสฺสติ จักให้

ศึกษา  อกฺขรสมยํ ซึ่งอักษรสมัย  กึ อย่างไร ฯ   

 เพราะตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก เศรษฐีก็ครุ่นคิดฆ่าเขาเสมอ (แต่)ไม่อาจฆ่าได้, จักให้เขา

ศึกษาอักษรสมัยได้อย่างไร?

 หิศัพท์ เหตุโชตกะ  เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อสกฺขิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะ

ของ โฆสกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ทหรกาลโตๆ อปาทานใน ปฏฺฅายๆ กิริยาวิเสสนะใน 

มาราเปนฺโต  นํ วิเสสนะของ โฆสกํๆ การิตกัมมะใน มาราเปนฺโต  เอวศัพท์ อวธารณะ 

เข้ากับ มาราเปนฺโตๆ วิเสสนะของ เสฏฺฅี  ตํ วิเสสนะของ โฆสกํๆ การิตกัมมะใน  

มาราเปตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺขิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อสกฺขิ,  เสฏฺฅี เหตุกัตตา

ใน สิกฺขาเปสฺสติๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ โฆสกํๆ การิตกัมมะใน  

สิกฺขาเปสฺสติ  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  อกฺขรสมยํ อวุตตกัมมะใน สิกฺขาเปสฺสติ ฯ

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

๒๓๖. อิติ  โส  อตฺตโน  มาราปนปณฺณเมว  ทุสฺสนฺเต  พนฺธิตฺวา  นิกฺขมนฺโต  อาห   

“ปาเถยฺยํ  เม  ตาต  นตฺถี”ติ ฯ

 อิติ  โส  (โฆสโก)  อตฺตโน  มาราปนปณฺณํ  เอว  ทุสฺสนฺเต  พนฺธิตฺวา  นิกฺขมนฺโต  อาห   

“ปาเถยฺยํ  เม  ตาต  นตฺถี”ติ ฯ

 โส  (โฆสโก) อ.นายโฆสกะนั้น  พนฺธิตฺวา ผูกแล้ว  อตฺตโน  มาราปนปณฺณํ  เอว 

ซึ่งหนังสือเป็นเหตุ ยังตน ให้ตายนั่นเทียว  ทุสฺสนฺเต ที่ชายแห่งผ้า  อิติ ด้วยประการ

ฉะนี้  นิกฺขมนฺโต เมื่อออกไป  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต ข้าแต่พ่อ  ปาเถยฺยํ 

อ.วัตถุอันเกื้อกูลแก่หนทาง  เม ของกระผม นตฺถิ ย่อมไม่มี”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นายโฆสกะนั้น ผูกหนังสือที่จะเป็นเหตุให้ตัวเองตายไว้ที่ชายผ้า ด้วยประการฉะนี้  

เมื่อจะออกเดินทาง จึงพูดว่า “คุณพ่อ ผมไม่มีเสบียงเดินทาง”
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 โส วิเสสนะของ โฆสโกๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิติศัพท์ 

ปการัตถะ  อตฺตโน ฉัฏฅีการิตกัมมะใน มาราปน-  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

มาราปนปณฺณํๆ อวุตตกัมมะใน พนฺธิตฺวา  ทุสฺสนฺเต วิสยาธาระใน พนฺธิตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน นิกฺขมนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ โฆสโก  “ตาต อาลปนะ  ปาเถยฺยํ  

สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน ปาเถยฺยํ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ

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

๒๓๗. “ปาเถยฺเยน  เต  กิจฺจํ  นตฺถิ,  อนฺตรามคฺเค  อสุกคาเม  มม  สหายโก  เสฏฺฅี  อตฺถิ,  

ตสฺส  ฆเร  ปาตราสํ  กตฺวา  ปุรโต  คจฺฉาหี”ติ ฯ

 (เสฏฺฅี) “ปาเถยฺเยน  เต  กิจฺจํ  นตฺถิ,  อนฺตรามคฺเค  อสุกคาเม  มม  สหายโก  เสฏฺฅี  อตฺถิ,  (ตฺวํ)  

ตสฺส  (สหายกเสฏฺฅิสฺส)  ฆเร  ปาตราสํ  กตฺวา  ปุรโต  คจฺฉาหี”ติ  (อาห) ฯ

 (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “กิจฺจํ อ.กิจ  ปาเถยฺเยน ด้วยวัตถุ 

อันเกื้อกูลแก่หนทาง  นตฺถิ ย่อมไม่มี  เต แก่เจ้า,   เสฏฺ ี อ.เศรษฐี  สหายโก ผู้เป็น 

สหาย  มม ของเรา  อตฺถิ มีอยู่  อสุกคาเม ในหมู่บ้านโน้น  อนฺตรามคฺเค ในระหว่าง

แห่งหนทาง,  (ตฺวํ) อ.เจ้า  กตฺวา กระทําแล้ว  ปาตราสํ ซึ่งอาหารอันบุคคลกิน 

ในเวลาเช้า  ฆเร ในเรือน  ตสฺส  (สหายกเสฏฺสิฺส) ของเศรษฐีผู้เป็นสหายนั้น  คจฺฉาหิ  

จงไป  ปุรโต ในที่ข้างหน้า”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 เศรษฐีกล่าวว่า “เจ้าไม่ต้องมีกิจด้วยเสบียง,  ในบ้านชื่อโน้น ในระหว่างทาง  เศรษฐี 

ผู้เป็นสหายของข้ามีอยู่ เจ้าจงไปกินอาหารเช้าที่เรือนของเขาแล้ว  แล้วเดินทางต่อไป

 เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “กิจฺจํ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยา-

บทกัตตุวาจก  ปาเถยฺเยน ตติยาวิเสสนะใน กิจฺจํ  เต สัมปทานใน นตฺถิ,  สหายโก  

วิเสสนะของ เสฏฺฅีๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อนฺตรามคฺเค  

วิสยาธาระใน อสุกคาเมๆ วิสยาธาระใน อตฺถิ  มม สามีสัมพันธะใน สหายโก,  ตฺวํ  

สุทธกัตตาใน คจฺฉาหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ สหายกเสฏฺฅิสฺสๆ 

สามีสัมพันธะใน ฆเรๆ วิสยาธาระใน กตฺวา  ปาตราสํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน คจฺฉาหิ  ปุรโต วิสยาธาระใน คจฺฉาหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๓๘. โส  “สาธู”ติ  ปิตรํ  วนฺทิตฺวา  นิกฺขนฺโต  ตํ  คามํ  ปตฺวา  เสฏฺฅิฆรํ  ปุจฺฉิตฺวา  คนฺตฺวา   

เสฏฺฅิชายํ  ปสฺสิตฺวา,  “กุโต  อาคโตสี”ติ  วุตฺเต,  “อนฺโตนครโต”ติ  อาห ฯ 

 โส  (โฆสโก)  “สาธู”ติ  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา)  ปิตรํ  วนฺทิตฺวา  นิกฺขนฺโต  ตํ  คามํ  ปตฺวา  เสฏฺฅิฆรํ   

ปุจฺฉิตฺวา  คนฺตฺวา  เสฏฺฅิชายํ  ปสฺสิตฺวา,  “(ตฺวํ)  กุโต  (านโต)  อาคโต  อสี”ติ  (วจเน   

เสฏฺฅิชายาย)  วุตฺเต,  “(อหํ)  อนฺโตนครโต  (อาคโต  อมฺหิ)”  อิติ  อาห ฯ 

 โส  (โฆสโก) อ.นายโฆสกะนั้น  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา) รับพร้อมแล้ว  อิติ ว่า  “สาธุ อ.ดีละ”  

อิติ ดังนี้  วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  ปิตร ํซึ่งบิดา  นิกฺขนฺโต ออกไปแล้ว  ปตฺวา ถึงแล้ว  ตํ  

คามํ ซึ่งหมู่บ้านนั้น  ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  เสฏฺฆิรํ ซึ่งเรือนของเศรษฐี  คนฺตฺวา ไป

แล้ว  ปสฺสิตฺวา เห็นแล้ว  เสฏฺชิายํ ซึ่งภรรยาของเศรษฐี,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ 

ว่า  “(ตฺวํ) อ.เจ้า  อาคโต เป็นผู้มาแล้ว  กุโต  (านโต) แต่ที่ไหน  อสิ ย่อมเป็น”  อิติ  

ดังนี้  (เสฏฺชิายาย) อันภรรยาของเศรษฐี  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  อาห กล่าวแล้ว  อิติ  

ว่า  “(อหํ) อ.กระผม  อาคโต เป็นผู้มาแล้ว  อนฺโตนครโต จากภายในแห่งเมือง   

(อมฺหิ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 นายโฆสกะนั้น รับว่า “ครับ” ไหว้บิดาแล้ว ออกเดินไปถึงบ้านนั้น ถามถึงเรือนเศรษฐี   

เดินไปพบภรรยาของเศรษฐี เมื่อนางกล่าวว่า “เจ้ามาจากไหน?” จึงตอบว่า “มาจากใน

เมือง”

 โส วิเสสนะของ โฆสโกๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สาธุ  

สัมปฏิจฉนัตถลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน สมฺปฏิจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

วนฺทิตฺวา  ปิตรํ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขนฺโตๆ วิเสสนะ

ของ โฆสโก  ตํ วิเสสนะของ คามํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปุจฺฉิตฺวา  เสฏฺฅิฆรํ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิิริยาใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน ปสฺสิตฺวา  เสฏฺฅิชายํ อวุตตกัมมะใน ปสฺสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห,  “ตฺวํ 

สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุโต วิเสสนะของ านโตๆ อปาทานใน 

อาคโตๆ วิกติกัตตาใน อสิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  

เสฏฺฅิชายาย อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  “อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อนฺโตนครโต อปาทานใน อาคโตๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ   

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



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒158 [๒.อัปปมาท

๒๓๙. “กสฺส  ปุตฺโตสี”ติ ฯ 

 (เสฏฺฅิชายา) “(ตฺวํ)  กสฺส  ปุตฺโต  อสี”ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ  

 (เสฏฺชิายา) อ.ภรรยาของเศรษฐี  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เจ้า  ปุตฺโต  

เป็นบุตร  กสฺส ของใคร  อสิ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภรรยาเศรษฐีถามว่า “เจ้าเป็นลูกของใคร?”

 เสฏฺฅิชายา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กสฺส สามีสัมพันธะใน ปุตฺโตๆ วิกติกัตตาใน อสิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๒๔๐. “ตุมฺหากํ  สหายกเสฏฺฅิโน  อมฺมา”ติ ฯ

 (โฆสโก)  “(อหํ)  ตุมฺหากํ  สหายกเสฏฺฅิโน  (ปุตฺโต  อมฺหิ)  อมฺมา”ติ  (อาห) ฯ

 (โฆสโก) อ.นายโฆสกะ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺม ข้าแต่แม่  (อหํ) อ.กระผม  

ปุตฺโต เป็นบุตร  สหายกเสฏฺโิน ของเศรษฐีผู้เป็นสหาย  ตุมฺหากํ ของท่าน ท.  

(อมฺหิ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 นายโฆสกะกล่าวตอบว่า “คุณแม่ ผมเป็นลูกของเศรษฐี ผู้เป็นสหายของท่าน”

 โฆสโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อมฺม อาลปนะ  อหํ สุทธกััตตา

ใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตุมฺหากํ สามีสัมพันธะใน สหายกเสฏฺฅิโนๆ สามี- 

สัมพันธะใน ปุตฺโตๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๔๑. “ตฺว’มสิ  โฆสโก  นามา”ติ ฯ

 (เสฏฺฅิชายา) “ตฺวํ  อสิ  โฆสโก  นามา”ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (เสฏฺชิายา) อ.ภรรยาของเศรษฐี  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ตฺวํ อ.เธอ  โฆสโก  

นาม เป็นผู้ชื่อว่าโฆสกะ  อสิ ย่อมเป็นหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภรรยาเศรษฐีถามว่า “เจ้ามีชื่อว่าโฆสกะใช่ไหม?”
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 เสฏฺฅิชายา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ โฆสโกๆ วิกติกัตตาใน อสิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๒๔๒. “อาม  อมฺมา”ติ ฯ

 (โฆสโก)  “อาม  อมฺม  (เอวํ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (โฆสโก) อ.นายโฆสกะ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺม ข้าแต่แม่  อาม ครับ  (เอวํ) 

อ.อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นายโฆสกะกล่าวว่า “ขอรับ คุณแม่”

 โฆสโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อมฺม อาลปนะ  อาม สัมปฏิจฉนัตถะ   

เอวํ สัจจวาจกลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

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

๒๔๓. ตสฺสา  สห  ทสฺสเนเนว  ตสฺมึ  ปุตฺตสิเนโห  อุปฺปชฺชิ ฯ

 ตสฺสา  (เสฏฺฅิชายาย)  สห  ทสฺสเนน  เอว  ตสฺมึ  (โฆสเก)  ปุตฺตสิเนโห  อุปฺปชฺชิ ฯ

 ปุตฺตสิเนโห อ.ความรักเพียงดังความรักในบุตร  ตสฺมึ  (โฆสเก) ในนายโฆสกะ

นั้น  อุปฺปชฺช ิเกิดขึ้นแล้ว  ตสฺสา  (เสฏฺชิายาย) แก่ภรรยาของเศรษฐีนั้น  สห กับ  

ทสฺสเนน  เอว ด้วยการเห็นนั่นเทียว ฯ 

 เพียงเห็นเท่านั้น ความรักใคร่เหมือนลูกในนายโฆสกะนั้น ก็บังเกิดแก่นาง

 ปุตฺตสิเนโห สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะของ  

เสฏฺฅิชายายๆ สัมปทานใน อุปฺปชฺชิ  สหศัพท์ กิริยาสมวายะใน อุปฺปชฺชิ  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ ทสฺสเนนๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สห  ตสฺมึ วิเสสนะของ โฆสเกๆ  

วิสยาธาระใน ปุตฺตสิเนโห ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๒๔๔. เสฏฺฅิโน  ปเนกา  ธีตา  อตฺถิ,  ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกา  อภิรูปา  ปาสาทิกา ฯ

 เสฏฺฅิโน  ปน  เอกา  ธีตา  อตฺถิ,  (สา  ธีตา)  ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกา  อภิรูปา  ปาสาทิกา   

(โหติ) ฯ

 ปน ก็  ธีตา อ.ธิดา  เอกา คนหนึ่ง  เสฏฺโิน ของเศรษฐี  อตฺถิ มีอยู่,  (สา  ธีตา) 

อ.ธิดานั้น  ปณณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกา เป็นหญิงผู้อันบุคคลพึงยกขึ้นแสดงว่ามีกาล

ฝนสิบห้าหรือสิบหก  อภิรูปา เป็นหญิงมีรูปงาม  ปาสาทิกา เป็นหญิงนํามาซึ่งความ

เลื่อมใส  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 ก็เศรษฐี มีลูกสาวอยู่คนหนึ่ง, นางมีอายุราว ๑๕-๑๖ ปี รูปร่างสะสวย น่าเลื่อมใส

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  เอกา วิเสสนะของ ธีตาๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  เสฏฺฅิโน สามีสัมพันธะใน ธีตา,  สา วิเสสนะของ ธีตาๆ สุทธกัตตาใน 

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกา ก็ดี  อภิรูปา ก็ดี  ปาสาทิกา 

ก็ดี วิกติกัตตาใน โหติ ฯ 

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

๒๔๕. ตํ  รกฺขิตุํ  เอกเมว  เปสนการิกํ  ทาสึ  ทตฺวา  สตฺตภูมิกสฺส  ปาสาทสฺส  อุปริตเล   

สิริคพฺเภ  วสาเปสิ ฯ

 (เสฏฺฅี)  ตํ  (ธีตรํ)  รกฺขิตุํ  เอกํ  เอว  เปสนการิกํ  ทาสึ  ทตฺวา  (ตํ  ธีตรํ)  สตฺตภูมิกสฺส  ปาสาทสฺส  

อุปริตเล  สิริคพฺเภ  วสาเปสิ ฯ

 (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  ทตฺวา ให้แล้ว  ทาสึ ซึ่งนางทาสี  เปสนการิกํ ผู้กระทําซึ่งการรับใช้  

เอกํ  เอว คนหนึ่งนั่นเทียว  รกฺขิตุํ เพื่ออันรักษา  ตํ  (ธีตรํ) ซึ่งธิดานั้น  (ตํ  ธีตรํ) ยัง

ธิดานั้น  วสาเปสิ ให้อยู่แล้ว  สิริคพฺเภ ในห้องอันเป็นสิริ  อุปริตเล ในเบื้องบนแห่ง

พื้น  ปาสาทสฺส แห่งปราสาท  สตฺตภูมิกสฺส อันประกอบแล้วด้วยชั้นเจ็ด ฯ

 เศรษฐีให้หญิงรับใช้ไว้คนหนึ่ง เพื่อรักษาลูกสาว แล้วให้อยู่ที่ห้องมีสิริ ที่พื้นชั้นบน 

แห่งปราสาท ๗ ชั้น

 เสฏฺฅี เหตุกัตตาใน วสาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ ธีตรํๆ  

อวุตตกัมมะใน รกฺขิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน ทตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เอกํๆ  
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วิเสสนะของ เปสนการิกํๆ วิเสสนะของ ทาสึๆ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน วสาเปสิ  สตฺตภูมิกสฺส วิเสสนะของ ปาสาทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อุปริตเลๆ  

วิสยาธาระใน สิริคพฺเภๆ วิสยาธาระใน วสาเปสิ ฯ

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

๒๔๖. เสฏฺฅิธีตา  ตสฺมึ  ขเณ  ตํ  ทาสึ  อนฺตราปณํ  เปเสสิ ฯ

 เสฏฺธิีตา อ.ธิดาของเศรษฐี  เปเสสิ ส่งไปแล้ว  ตํ  ทาสึ ซึ่งนางทาสีนั้น  อนฺตราปณํ 

สู่ระหว่างแห่งร้านตลาด  ตสฺมึ  ขเณ ในขณะนั้น ฯ

 ในขณะนั้น ลูกสาวเศรษฐีให้หญิงคนใช้ไปตลาด

 เสฏฺฅิธีตา สุทธกัตตาใน เปเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺมึ วิเสสนะของ ขเณๆ  

กาลสัตตมีใน เปเสสิ  ตํ วิเสสนะของ ทาสึๆ อวุตตกัมมะใน เปเสสิ  อนฺตราปณํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน เปเสสิ ฯ

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

๒๔๗. อถ  นํ  เสฏฺฅิชายา  ทิสฺวา  “กุหึ  คจฺฉสี’ติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “อยฺเย  ธีตาย  เปสเนนา’ติ   

วุตฺเต,  “อิโต  ตาว  เอหิ,  ติฏฺฅตุ  เปสนํ,  ปุตฺตสฺส  เม  ปีฅกํ  อตฺถริตฺวา  ปาเท   

โธวิตฺวา  เตลํ  มกฺขิตฺวา  สยนํ  อตฺถริตฺวา  เทหิ,  ปจฺฉา  เปสนํ  กริสฺสสีติ  อาห ฯ

 อถ  นํ  (ทาสึ)  เสฏฺฅิชายา  ทิสฺวา  “(ตฺวํ)  กุหึ  (าเน)  คจฺฉสี’ติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “(อหํ)  อยฺเย  ธีตาย   

เปสเนน  (คจฺฉามิ)”  อิติ  (วจเน  ทาสิยา)  วุตฺเต,  “(ตฺวํ)  อิโต  (านโต)  ตาว  เอหิ,  ติฏฺฅตุ   

เปสนํ,  (ตฺวํ)  ปุตฺตสฺส  เม  ปีฅกํ  อตฺถริตฺวา  ปาเท  โธวิตฺวา  เตลํ  มกฺขิตฺวา  สยนํ  อตฺถริตฺวา  

เทหิ,  (ตฺวํ)  ปจฺฉา  เปสนํ  กริสฺสสีติ  อาห ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เสฏฺชิายา อ.ภรรยาของเศรษฐี  ทิสฺวา เห็นแล้ว  นํ  (ทาสึ) ซึ่งนางทาสี

นั้น  ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  คจฺฉสิ จะไป  กุหึ  (าเน) ในที่ไหน”  

อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “อยฺเย ข้าแต่แม่เจ้า  (อหํ) อ.ดิฉัน  (คจฺฉา

มิ) จะไป  เปสเนน เพราะการใช้  ธีตาย แห่งธิดา”  อิติ ดังนี้  (ทาสิยา) อันนางทาสี  

วุตฺเต กล่าวแล้ว,  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  เอหิ จงมา  อิโต  (านโต) 

แต่ที่นี้  ตาว ก่อน,  เปสนํ อ.การรับใช้  ติฏฺตุ จงพักไว้,  (ตฺวํ) อ.เธอ  อตฺถริตฺวา  

ปูลาดแล้ว  ปีกํ ซึ่งตั่ง  โธวิตฺวา ล้างแล้ว  ปาเท ซึ่งเท้า ท.  มกฺเขตฺวา ทาแล้ว  เตลํ 
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ซึ่งนํ้ามัน  อตฺถริตฺวา ปูลาดแล้ว  สยน ํซึ่งที่เป็นที่นอน  เทหิ จงให้  ปุตฺตสฺส แก่บุตร  

เม ของเรา,  (ตฺวํ) อ.เธอ  กริสฺสส ิจักกระทํา  เปสน ํซึ่งการรับใช้  ปจฺฉา ในภายหลัง”  

อิติ ดังนี้ ฯ     

 ทีนั้น ภรรยาของเศรษฐี เห็นหญิงทาสีนั้นแล้ว จึงถามว่า “จะไปไหน? เมื่อนางตอบว่า 

“ข้าแต่แม่เจ้า  ดิฉันไปด้วยกิจรับใช้แห่งธิดาของแม่เจ้า”  จึงกล่าวว่า  “เจ้าจงมาทางนี้

ก่อน,  งดการรับใช้ไว้, จงลาดตั่ง ล้างเท้า ทานํ้ามัน ปูที่นอน ให้บุตรของเรา, จึงทําการ

รับใช้ภายหลัง”

 อถ กาลสัตตมี  เสฏฺฅิชายา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะ

ของ ทาสึๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิตฺวา  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน 

คจฺฉสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุหึ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน คจฺฉสิ”  อิติ-

ศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  อาห,  “อยฺเย อาลปนปะ  อหํ สุทธ-

กัตตาใน คจฺฉามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ธีตาย สามีสัมพันธะใน เปสเนนๆ เหตุใน 

คจฺฉามิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  ทาสิยา อนภิหิต- 

กัตตาใน วุตฺเต,  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน เอหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิโต วิเสสนะของ 

านโตๆ อปาทานใน เอหิ  ตาวศัพท์ กิิริยาวิเสสนะใน เอหิ,  เปสนํ สุทธกัตตาใน  

ติฏฺฅตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน เทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ปุตฺตสฺส สัมปทานใน เทหิ  เม สามีสัมพันธะใน ปุตฺตสฺส  ปีฅกํ อวุตตกัมมะใน  

อตฺถริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โธวิตฺวา  ปาเท อวุตตกัมมะใน โธวิตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน มกฺขิตฺวา  เตลํ อวุตตกัมมะใน มกฺขิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อตฺถริตฺวา  สยนํ 

อวุตตกัมมะใน อตฺถริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เทหิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน กริสฺสสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปจฺฉา กาลสัตตมีใน กริสฺสสิ  เปสนํ อวุตตกัมมะใน กริสฺสสิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๒๔๘. สา  ตถา  อกาสิ ฯ 

 สา  (ทาสี)  ตถา  อกาสิ ฯ 

 สา  (ทาสี) อ.นางทาสีนั้น  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ

 นางได้ทําตามที่สั่งแล้ว
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 สา วิเสสนะของ ทาสีๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตถา กิริยา- 

วิเสสนะใน อกาสิ ฯ

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

๒๔๙. อถ  นํ  จิเรน’าคตํ  เสฏฺฅิธีตา  สนฺตชฺเชสิ ฯ

 อถ  นํ  (ทาสึ)  จิเรน  อาคตํ  เสฏฺฅิธีตา  สนฺตชฺเชสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เสฏฺธิีตา อ.ธิดาของเศรษฐี  สนฺตชฺเชส ิคุกคามแล้ว  นํ  (ทาสึ) ซึ่งนาง

ทาสีนั้น  อาคตํ ผู้มาแล้ว  จิเรน โดยกาลนาน ฯ  

 ทีนั้น ลูกสาวเศรษฐี ได้ดุหญิงรับใช้นั้นที่มาช้า

 อถ กาลสัตตมี  เสฏฺฅิธีตา สุทธกัตตาใน สนฺตชฺเชสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ  

วิเสสนะของ ทาสึๆ อวุตตกัมมะใน สนฺตชฺเชสิ  จิเรน ตติยาวิเสสนะใน อาคตํๆ วิเสสนะ

ของ ทาสึ ฯ

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

๒๕๐. อถ  นํ  สา  อาห  “อยฺเย  มา  เม  กุชฺฌิ,  เสฏฺฅิปุตฺโต  โฆสโก  อาคโต,  ตสฺส   

อิทญฺจิทญฺจ  กตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  อาคตา’มฺหี”ติ ฯ

 อถ  นํ  (เสฏฺฅิธีตรํ)  สา  (ทาสี)  อาห  “อยฺเย  (ตฺวํ)  มา  เม  กุชฺฌิ,  เสฏฺฅิปุตฺโต  โฆสโก  อาคโต,   

(อหํ)  ตสฺส  (โฆสกสฺส)  อิทํ  (กมฺมํ)  จ  อิทํ  (กมฺมํ)  จ  กตฺวา  ตตฺถ  (อาปเณ)  คนฺตฺวา  อาคตา   

อมฺหี”ติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สา  (ทาสี) อ.นางทาสีนั้น  อาห กล่าวแล้ว  นํ  (เสฏฺธิีตรํ) กะธิดา

ของเศรษฐีนั้น  อิติ ว่า  “อยฺเย ข้าแต่แม่เจ้า  (ตฺวํ) อ.ท่าน  มา  กุชฺฌิ อย่าโกรธแล้ว  

เม ต่อดิฉัน,  เสฏฺปิุตฺโต อ.บุตรของเศรษฐี  โฆสโก ชื่อว่าโฆสกะ  อาคโต มาแล้ว,  

(อหํ) อ.ดิฉัน  กตฺวา กระทําแล้ว  อิทํ  (กมฺมํ)  จ ซึ่งกรรมนี้ด้วย  อิทํ  (กมฺมํ)  จ  

ซึ่งกรรมนี้ด้วย  ตสฺส  (โฆสกสฺส) แก่นายโฆสกะนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ตตฺถ  (อาปเณ) 

ในตลาดนั้น  อาคตา เป็นผู้มาแล้ว  อมฺหิ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ      

 ทีนั้น  หญิงคนใช้นั้นเรียนนางว่า  “แม่เจ้า  อย่าเพิ่งโกรธฉันเลย,  บุตรเศรษฐีชื่อโฆสกะ 

มาแล้ว, ดิฉันทําสิ่งนี้ๆ แก่เขาแล้ว ไปตลาดนั้นแล้วจึงมา



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒164 [๒.อัปปมาท

 อถ กาลสัตตมี  สา วิเสสนะของ ทาสีๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

นํ วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตรํๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “อยฺเย อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตา

ใน กุชฺฌิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน กุชฺฌิ  เม สัมปทานใน กุชฺฌิ,   

โฆสโก สัญญาวิเสสนะของ เสฏฺฅิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อาคโตๆ กิตบทกัตตุวาจก,  อหํ 

สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ โฆสกสฺสๆ สัมปทาน

ใน กตฺวา  อิทํ สองบท วิเสสนะของ กมฺมํๆ สองบท อวุตตกัมมะใน กตฺวา  จ สองศัพท์ 

ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ อิทํ  กมฺมํ และ อิทํ  กมฺมํ  กตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา   

ตตฺถ วิเสสนะของ อาปเณๆ วิสยาธาระใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคตาๆ  

วิกติกัตตาใน อมฺหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๕๑. เสฏฺฅิธีตาย  “เสฏฺฅิปุตฺโต  โฆสโก”ติ  นามํ  สุตฺวา ว  เปมํ  ฉวิอาทีนิ  ฉินฺทิตฺวา   

อฏฺฅิมิญฺชํ  อาหจฺจ  ฅิตํ ฯ

 เสฏฺฅิธีตาย  “เสฏฺฅิปุตฺโต  โฆสโก”ติ  นามํ  สุตฺวา ว  เปมํ  ฉวิอาทีนิ  (อวยวานิ)  ฉินฺทิตฺวา   

อฏฺฅิมิญฺชํ  อาหจฺจ  ฅิตํ ฯ

 เปม ํ อ.ความรัก  ฉินฺทิตฺวา ตัดแล้ว  (อวยวานิ) ซึ่งอวัยวะ ท.  ฉวิอาทีนิ มีหนัง

เป็นต้น  อาหจฺจ จรด  อฏฺมิิญฺชํ ซึ่งเยื่อในกระดูก  ติํ ตั้งอยู่แล้ว  เสฏฺธิีตาย ใน

ธิดาของเศรษฐี  สุตฺวา ว เพราะฟัง  นามํ ซึ่งชื่อ  อิติ ว่า  “เสฏฺปิุตฺโต อ.บุตรของ

เศรษฐี  โฆสโก ชื่อว่าโฆสกะ”  อิติ ดังนี้เทียว ฯ  

 เพราะฟังชื่อว่า “โฆสกะ ผู้บุตรเศรษฐี” ความรักเฉือนอวัยวะมีผิวหนังเป็นต้น จรดถึง

เยื่อในกระดูก ตั้งขึ้นแก่ลูกสาวเศรษฐีแล้ว

 เปมํ สุทธกัตตาใน ฅิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก  เสฏฺฅิธีตาย วิสยาธาระใน ฅิตํ  “โฆสโก 

สัญญาวิเสสนะของ เสฏฺฅิปุตฺโตๆ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน นามํๆ อวุตตกัมมะใน 

สุตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ สุตฺวาๆ เหตุใน ฉินฺทิตฺวา  ฉวิอาทีนิ วิเสสนะของ 

อวยานิๆ อวุตตกัมมะใน ฉินฺทิตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน อาหจฺจ  อฏฺฅิมิญฺชํ อวุตต- 

กัมมะใน อาหจฺจๆ สมานกาลกิริยาใน ฅิตํ ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๒๕๒. โกตุหลิกกาลสฺมึ  หิ  สา  ตสฺส  ปชาปตี  หุตฺวา  นาฬิโกทนํ  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  อทาสิ ฯ

 (ตสฺส  โฆสกสฺส)  โกตุหลิกกาลสฺมึ  หิ  สา  (เสฏฺฅิธีตา)  ตสฺส  (โฆสกสฺส)  ปชาปตี  หุตฺวา   

นาฬิโกทนํ  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  อทาสิ ฯ

 ห ิ จริงอยู่  สา  (เสฏฺธิีตา) อ.ธิดาของเศรษฐีนั้น  ปชาปต ี เป็นปชาบดี  ตสฺส   

(โฆสกสฺส) ของนายโฆสกะนั้น  (ตสฺส  โฆสกสฺส)  โกตุหลิกกาลสฺมึ ในกาล- แห่ง

นายโฆสกะนั้น -เป็นนายโกตุหลิกะ  หุตฺวา เป็นแล้ว  อทาสิ ได้ถวายแล้ว  นาฬิโกทนํ  

ซึ่งข้าวสุกทะนานหนึ่ง  ปจฺเจกพุทฺธสฺส แก่พระปัจเจกพุทธเจ้า ฯ   

 แท้จริง ลูกสาวเศรษฐีนั้น เป็นภรรยาของนายโฆสกะนั้น ในคราวที่เขาเป็นนาย 

โกตุหลิกะ ได้ถวายข้าวสุกทะนานหนึ่งแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า

 หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  สา วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตาๆ สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ โฆสกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน โกตุหลิกกาลสฺมึๆ  

กาลสัตตมีใน ปชาปตี  ตสฺส วิเสสนะของ โฆสกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปชาปตีๆ วิกติ- 

กัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน อทาสิ  นาฬิโกทนํ อวุตตกัมมะใน อทาสิ   

ปจฺเจกพุทฺธสฺส สัมปทานใน อทาสิ ฯ 

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

๒๕๓. ตสฺสานุภาเวนาคนฺตฺวา  อิมสฺมึ  เสฏฺฅิกุเล  นิพฺพตฺตา ฯ

 (สา  เสฏฺฅิธีตา)  ตสฺส  (ทานสฺส)  อานุภาเวน  อาคนฺตฺวา  อิมสฺมึ  เสฏฺฅิกุเล  นิพฺพตฺตา ฯ

 (สา  เสฏฺธิีตา) อ.ธิดาของเศรษฐีนั้น  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  นิพฺพตฺตา บังเกิดแล้ว  

อิมสฺมึ  เสฏฺกิุเล ในตระกูลแห่งเศรษฐีนี้  อานุภาเวน ด้วยอานุภาพ  ตสฺส  (ทานสฺส)  

แห่งทานนั้น ฯ

 ด้วยอานุภาพแห่งผลทานนั้น นางจึงมาเกิดในตระกูลเศรษฐีนี้

 สา วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตาๆ สุทธกัตตาใน นิพฺพตฺตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะ

ของ ทานสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อานุภาเวนๆ กรณะใน นิพฺพตฺตา  อาคนฺตฺวา ปุพพ-

กาลกิริยาใน นิพฺพตฺตา  อิมสฺมึ วิเสสนะของ เสฏฺฅิกุเลๆ วิสยาธาระใน นิพฺพตฺตา ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๕๔. อิติ  นํ  โส  ปุพฺพสิเนโห  อวตฺถริตฺวา  คณฺหิ ฯ

 อิติ  นํ  (เสฏฺฅิธีตรํ)  โส  ปุพฺพสิเนโห  อวตฺถริตฺวา  คณฺหิ ฯ

 โส  ปุพฺพสิเนโห อ.ความรักในกาลก่อนนั้น  อวตฺถริตฺวา ท่วมทับแล้ว  นํ  (เสฏฺธิีตรํ) 

ซึ่งธิดาของเศรษฐีนั้น  คณฺหิ ยึดไว้แล้ว  อิติ ด้วยประการฉะนี้ ฯ 

 ความรักในปางก่อน ได้ท่วมทับยึดลูกสาวเศรษฐีนั้นไว้ ด้วยประการฉะนี้

 โส วิเสสนะของ ปุพฺพสิเนโหๆ สุทธกัตตาใน คณฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิติศัพท์ 

ปการัตถะ  นํ วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตรํๆ อวุตตกัมมะใน อวตฺถริตฺวาๆ สมานกาลกิริยา

ใน คณฺหิ ฯ

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

๒๕๕. เตนาห  ภควา

  “ปุพฺเพ ว  สนฺนิวาเสน       ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน  วา 

  เอวนฺตํ  ชายเต  เปมํ          อุปฺปลํว  ยโถทเกติ ฯ

 เตน  อาห  ภควา

  “ปุพฺเพ ว  สนฺนิวาเสน  ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน  วา’  (อิติ  ทฺวีหิ  การเณหิ)  เอวํ  ตํ  ชายเต  

เปมํ,  อุปฺปลํ  วา  (เสสํ  อุทกชปุปฺผํ)  วา  ‘อุทกํ  เจว  กทฺทมํ  จ’  อิติ  เทฺว  การณานิ  นิสฺสาย  

ยถา  อุทเก  (ชายเต)”  อิติ ฯ

 เตน เพราะเหตุนั้น  ภควา อ.พระผู้มีพระภาค  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า

“อุปฺปลํ อ.ดอกอุบล  วา หรือ  วา หรือว่า  อุทกชปุปฺผํ 

อ.ดอกไม้อันเกิดในนํ้า  เสส ํ อันเหลือ  นิสฺสาย อาศัยแล้ว   

การณานิ ซึ่งเหตุ ท.  เทฺว สอง  อิติ คือ  ‘อุทกํ  เจว ซึ่งนํ้า

ด้วยนั่นเทียว  กทฺทมํ  จ ซึ่งเปือกตมด้วย’  ชายเต ย่อมเกิด  

อุทเก ในนํ้า  ยถา ฉันใด,  ตํ  เปม ํ อ.ความรักนั้น  ชายเต  

ย่อมเกิด  การเณหิ เพราะเหตุ ท.  ทฺวีหิ สอง  อิติ คือ   

‘สนฺนิวาเสน เพราะการอยู่ร่วมกัน  ปุพฺเพ ว ในกาลก่อนเทียว  

วา หรือว่า  ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน เพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบัน’  

เอวํ ฉันนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสว่า

“ความรักนั้น  ย่อมเกิดเพราะเหตุ ๒ ประการ อย่างนี้ คือ เพราะ

เคยอยู่ร่วมกันในกาลก่อน  เพราะการเกื้อกูลกันในกาลปัจจุบัน 

เหมือนอุบลอาศัยเปือกตมและนํ้า เกิดในนํ้าฉะนั้น”

 เตน เหตวัตถะ  ภควา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก

“ปุพฺเพว  สนฺนิวาเสน  ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน  วา” สรูปะใน อิติๆ 

ศัพท์ สรูปะใน ทฺวีหิ  การเณหิ  ทฺวีหิ วิเสสนะของ การเณหิๆ 

เหตุใน ชายเต  เอวํ อุปเมยยโชตกะ  ตํ วิเสสนะของ เปมํๆ 

สุทธกัตตาใน ชายเตๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  อุปฺปลํ ก็ดี   

อุทกชปุปฺผํ ก็ดี สุทธกัตตาใน ชายเตๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ อุปฺปลํ และ เสสํ  อุทกช- 

ปุปฺผํ  เสสํ วิเสสนะของ อุทกชปุปฺผํ  ‘อุทกํ  เจว  กทฺทมํ  จ’  

สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน เทฺว  การณานิ  เทฺว วิเสสนะ

ของ การณานิๆ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ สมานกาลกิริยาใน  

ชายเต  ยถา อุปมาโชตกะ  อุทเก วิสยาธาระใน ชายเต”  อิติ-

ศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๕๖. อถ  นํ  ปุจฺฉิ  “กุหึ  โส  อมฺมา”ติ ฯ

 อถ  (สา  เสฏฺฅิธีตา)  นํ  (ทาสึ)  ปุจฺฉิ  “กุหึ  (าเน)  โส  (โฆสโก  วสติ)  อมฺมา”ติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (สา  เสฏฺธิีตา) อ.ธิดาของเศรษฐีนั้น  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  นํ  (ทาสึ) ซึ่งนาง

ทาสีนั้น  อิติ ว่า  “อมฺม แน่ะแม่  โส  (โฆสโก) อ.นายโฆสกะนั้น  วสต ิย่อมอยู่  กุหึ  

(าเน) ในที่ไหน”  อิติ ดังนี้ ฯ   

 ทีนั้น นางจึงถามสาวใช้นั้นว่า “เขาอยู่ที่ไหนจ้ะ? แม่”

 อถ กาลสัตตมี  สา วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตาๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

นํ วิเสสนะของ ทาสึๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิ  “อมฺม อาลปนะ  โส วิเสสนะของ โฆสโกๆ 

สุทธกัตตาใน วสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุหึ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน  
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วสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ 

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

๒๕๗.  “อยฺเย  สยเน  นิปนฺโน  นิทฺทายตี”ติ ฯ

 (ทาสี)  “อยฺเย  (โส  โฆสโก)  สยเน  นิปนฺโน  นิทฺทายตี”ติ  (อาห) ฯ

 (ทาสี) อ.นางทาสี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อยฺเย ข้าแต่แม่เจ้า  (โส  โฆสโก) 

อ.นายโฆสกะนั้น  นิปนฺโน นอนแล้ว  สยเน บนที่นอน  นิทฺทายติ ย่อมประพฤติ

หลับ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 สาวใช้กล่าวว่า “เขานอนหลับอยู่บนที่นอน แม่เจ้า”

 ทาสี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยฺเย อาลปนะ  โส วิเสสนะของ 

โฆสโกๆ สุทธกัตตาใน นิทฺทายติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สยเน วิสยาธาระใน  

นิปนฺโนๆ วิเสสนะของ โฆสโก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๕๘. “อตฺถิ  ปนสฺส  หตฺเถ  กิญฺจี”ติ ฯ 

 (สา  เสฏฺฅิธีตา)  “อตฺถิ  ปน  อสฺส  (โฆสกสฺส)  หตฺเถ  กิญฺจิ  (วตฺถุ)”  อิติ  (ปุจฺฉิ) ฯ    

 (สา  เสฏฺธิีตา) อ.ธิดาของเศรษฐีนั้น  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ปน ก็  กิญฺจิ  (วตฺถุ) 

อ.วัตถุ อะไรๆ  หตฺเถ ในมือ  อสฺส  (โฆสกสฺส) ของนายโฆสกะนั้น  อตฺถิ มีอยู่หรือ”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 ลูกสาวเศรษฐีกล่าวว่า “ก็ในมือของเขา มีอะไรอยู่หรือ?”

 สา วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตาๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปนศัพท์ 

วากยารัมภโชตกะ  กิญฺจิ วิเสสนะของ วตฺถุๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ โฆสกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน หตฺเถๆ วิสยาธาระใน วตฺถุ”  

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๒๕๙. “ทุสฺสนฺเต  ปณฺณํ  อตฺถิ  อมฺมา”ติ ฯ

 (ทาสี)  “ทุสฺสนฺเต  ปณฺณํ  อตฺถิ  อมฺมา”ติ  (อาห) ฯ
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 (ทาสี) อ.นางทาสี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺม ข้าแต่แม่  ปณฺณ ํ อ.หนังสือ  

อตฺถิ มีอยู่  ทุสฺสนฺเต ที่ชายแห่งผ้า”  อิติ ดังนี้ ฯ

 สาวใช้กล่าวว่า “มีหนังสืออยู่ที่ชายผ้าค่ะ แม่เจ้า”

 ทาสี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อมฺม อาลปนะ  ปณฺณํ สุทธกัตตา

ใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทุสฺสนฺเต วิสยาธาระใน อตฺถิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ

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

๒๖๐. สา  “กึ  ปณฺณํ  นุ  โข  เอตนฺ”ติ,  ตสฺมึ  นิทฺทายนฺเต,  มาตาปิตูนํ  อญฺญาวิหิตตาย  

อปสฺสนฺตานํ,  โอตริตฺวา  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  ตํ  ปณฺณํ  โมเจตฺวา  อาทาย  อตฺตโน  

คพฺภํ  ปวิสิตฺวา  ทฺวารํ  ปิธาย  วาตปานํ  วิวริตฺวา  อกฺขรสมเย  กุสลตาย  ปณฺณํ   

วาเจตฺวา  “อโห  พาโล  อตฺตโน  มรณปณฺณํ  ทุสฺสนฺเต  พนฺธิตฺวา  วิจรติ,  สเจ  มยา  

น  ทิฏฺฅํ  อสฺส,  นตฺถิ  ตสฺส  ชีวิตนฺ”ติ  ตํ  ปณฺณํ  ผาเลตฺวา  เสฏฺฅิสฺส  วจเนน  อปรํ  

ปณฺณํ  ลิขิ  ”อยํ  มม    ปุตฺโต  โฆสโก  นาม,  คามสตโต  ปณฺณาการํ  อาหราเปตฺวา   

อิมสฺส  ชนปทเสฏฺฅิโน  ธีตรา  สทฺธึ  มงฺคลํ  กตฺวา  อตฺตโน  วสนคามสฺส  มชฺเฌ   

ทฺวิภูมิกํ  เคหํ  กาเรตฺวา  ปาการปริกฺเขเปน  เจว  ปุริสคุตฺติยา  จ  สุสํวิหิตารกฺขํ   

กโรตุ,  มยฺหญฺจ  ‘อิทญฺจิทญฺจ  มยา  กตนฺ’ติ  สาสนํ  เปเสตุ,  เอวํ  กเต,  อหํ  มาตุลสฺส   

กตฺตพฺพยุตฺตกํ  ปจฺฉา  ชานิสฺสามีติ,  ลิขิตฺวา  จ  ปน  สํหริตฺวา  โอตริตฺวา   

ทุสฺสนฺเตเยวสฺส  พนฺธิ ฯ

 สา  (เสฏฺฅิธีตา)  “กึ  ปณฺณํ  นุ  โข  (โหติ)  เอตํ  (ปณฺณํ)”  อิติ  (จินฺเตตฺวา),  ตสฺมึ  (โฆสเก)   

นิทฺทายนฺเต,  มาตาปิตูนํ  (อตฺตโน)  อญฺญาวิหิตตาย  อปสฺสนฺตานํ,  โอตริตฺวา  สนฺติกํ  คนฺตฺวา   

ตํ  ปณฺณํ  โมเจตฺวา  อาทาย  อตฺตโน  คพฺภํ  ปวิสิตฺวา  ทฺวารํ  ปิธาย  วาตปานํ  วิวริตฺวา   

(อตฺตโน)  อกฺขรสมเย  กุสลตาย  ปณฺณํ  วาเจตฺวา  “อโห  พาโล  อตฺตโน  มรณปณฺณํ  ทุสฺสนฺเต   

พนฺธิตฺวา  วิจรติ,  สเจ  (ปณฺณํ)  มยา  น  ทิฏฺฅํ  อสฺส,  นตฺถิ  ตสฺส  (โฆสกสฺส)  ชีวิตนฺ”ติ   

(จินฺเตตฺวา)  ตํ  ปณฺณํ  ผาเลตฺวา  เสฏฺฅิสฺส  วจเนน  อปรํ  ปณฺณํ  ลิขิ  “อยํ  มม  ปุตฺโต  โฆสโก  

นาม  (โหติ),  (อายุตฺตโก  ปุคฺคลํ)  คามสตโต  ปณฺณาการํ  อาหราเปตฺวา  อิมสฺส  ชนปทเสฏฺฅิโน   

ธีตรา  สทฺธึ  มงฺคลํ  กตฺวา  (ปุคฺคลํ)  อตฺตโน  วสนคามสฺส  มชฺเฌ  ทฺวิภูมิกํ  เคหํ  กาเรตฺวา   

ปาการปริกฺเขเปน  เจว  ปุริสคุตฺติยา  จ  สุสํวิหิตารกฺขํ  กโรตุ,  (อายุตฺตโก)  มยฺหํ  จ  ‘อิทํ  (กมฺมํ)  
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จ  อิทํ  (กมฺมํ)  จ  มยา  กตนฺ’ติ  (ญาปนเหตุกํ)  สาสนํ  เปเสตุ,  เอวํ  (กมฺเม  อายุตฺตเกน)  กเต,  

อหํ  (มยา)  มาตุลสฺส  กตฺตพฺพยุตฺตกํ  (กมฺมํ)  ปจฺฉา  ชานิสฺสามีติ,  (เสฏฺฅิธีตา)  ลิขิตฺวา  จ  ปน  

สํหริตฺวา  โอตริตฺวา  ทุสฺสนฺเต  เอว  อสฺส  (โฆสกสฺส)  พนฺธิ ฯ

 สา  (เสฏฺธิีตา) อ.ธิดาของเศรษฐีนั้น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “เอตํ  (ปณฺณํ) 

อ.หนังสือนั่น  กึ  ปณฺณํ  นุ  โข เป็นหนังสืออะไรหนอแล  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้,  

ตสฺมึ  (โฆสเก) ครั้นเมื่อนายโฆสกะนั้น  นิทฺทายนฺเต ประพฤติหลับอยู่,  มาตาปิตูนํ 

เมื่อมารดาและบิดา ท.  อปสฺสนฺตานํ ไม่เห็นอยู่  (อตฺตโน)  อญฺญาวิหิตตาย เพราะ

ความที่- แห่งตน -เป็นผู้มีกิจอื่นอันทําแล้ว,  โอตริตฺวา ข้ามลงแล้ว  คนฺตฺวา ไปแล้ว   

สนฺติก ํ สู่สํานัก  โมเจตฺวา แก้แล้ว  ตํ  ปณฺณ ํ ซึ่งหนังสือนั้น  อาทาย ถือเอาแล้ว   

ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  คพฺภํ สู่ห้อง  อตฺตโน ของตน  ปิธาย ปิดแล้ว  ทฺวารํ ซึ่งประตู  

วิวริตฺวา เปิดแล้ว  วาตปานํ ซึ่งช่องเป็นที่ดื่มกินซึ่งลม  วาเจตฺวา อ่านแล้ว  ปณฺณํ 

ซึ่งหนังสือ  (อตฺตโน)  อกฺขรสมเย  กุสลตาย เพราะความที่- แห่งตน -เป็นผู้ฉลาด 

ในอักษรสมัย  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อโห อ.โอ  พาโล อ.คนเขลา  พนฺธิตฺวา  

ผูกแล้ว  มรณปณฺณํ ซึ่งหนังสือเป็นเหตุตาย  อตฺตโน แห่งตน  ทุสฺสนฺเต ที่ชายแห่ง

ผ้า  วิจรติ ย่อมเที่ยวไป,  สเจ ถ้าว่า  (ปณฺณํ) อ.หนังสือ  มยา  ทิฏฺํ เป็นหนังสือ 

อันเรา เห็นแล้ว  อสฺส พึงเป็น  น หามิได้ไซร้,  ชีวิต ํอ.ชีวิต  ตสฺส  (โฆสกสฺส) ของ

นายโฆสกะนั้น  นตฺถิ ย่อมไม่มี”  อิติ ดังนี้  ผาเลตฺวา ฉีกแล้ว  ตํ  ปณฺณ ํซึ่งหนังสือ

นั้น  ลิขิ เขียนแล้ว  ปณฺณํ ซึ่งหนังสือ  อปรํ อื่นอีก  วจเนน ตามคํา  เสฏฺสิฺส ของ

เศรษฐี  อิติ ว่า  “อยํ  มม  ปุตฺโต อ.บุตร ของเรา นี้  โฆสโก  นาม เป็นผู้ชื่อว่าโฆสกะ  

(โหติ) ย่อมเป็น,  (อายุตฺตโก) อ.นายเสมียน  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  อาหราเปตฺวา  

ให้นํามาแล้ว  ปณฺณาการํ ซึ่งเครื่องบรรณาการ  คามสตโต จากร้อยแห่งหมู่บ้าน   

กตฺวา กระทําแล้ว  มงฺคลํ ซึ่งมงคล  สทฺธึ กับ  ธีตรา ด้วยธิดา  อิมสฺส  ชนปท-

เสฏฺโิน ของเศรษฐีในชนบทนี้  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  เคหํ  

ซึ่งเรือน  ทฺวิภูมิกํ อันประกอบแล้วด้วยชั้นสอง  มชฺเฌ ในท่ามกลาง  วสนคามสฺส 

แห่งหมู่บ้านเป็นที่อยู่  อตฺตโน ของตน  กโรตุ จงกระทํา  สุสํวิหิตารกฺขํ ซึ่งการ

อารักขาอันบุคคลจัดแจงดีแล้ว  ปาการปริกฺเขเปน  เจว ด้วยการล้อมด้วยกําแพง

ด้วยนั่นเทียว  ปุริสคุตฺติยา  จ ด้วยการคุ้มครองจากบุรุษด้วย,  จ อนึ่ง  (อายุตฺตโก) 

อ.นายเสมียน  เปเสตุ จงส่งไป  สาสนํ ซึ่งข่าวสาส์น  (ญาปนเหตุกํ) มีอันให้รู้-  อิติ 
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ว่า  ‘อิมํ  (กมฺมํ)  จ อ.กรรมนี้ด้วย  อิมํ  (กมฺมํ)  จ อ.กรรมนี้ด้วย  มยา อันข้าพเจ้า  กตํ 

กระทําแล้ว’  อิติ ดังนี้ -เป็นเหตุ  มยฺห ํแก่เรา,  เอวํ  (กมฺเม) ครั้นเมื่อกรรม อย่างนี้  

(อายุตฺตเกน) อันนายเสมียน  กเต กระทําแล้ว,  อหํ อ.เรา  ชานิสฺสามิ จักรู้  (กมฺมํ) 

ซึ่งกรรม  (มยา)  กตฺตพฺพยุตฺตก ํอันควรแล้วแก่กรรม- อันเรา -พึงกระทํา  มาตุลสฺส 

แก่ลุง  ปจฺฉา ในภายหลัง”  อิติ ดังนี้,  จ  ปน ก็แล  (เสฏฺธิีตา) อ.ธิดาของเศรษฐี  

ลิขิตฺวา ครั้นเขียนแล้ว  สํหริตฺวา พับแล้ว  โอตริตฺวา ข้ามลงแล้ว  พนฺธิ ผูกแล้ว   

ทุสฺสนฺเต  เอว ในที่สุดแห่งชายผ้านั่นเทียว  อสฺส  (โฆสกสฺส) ของนายโฆสกะนั้น ฯ  

 ลูกสาวเศรษฐีคิดว่า “นั่นเป็นหนังสืออะไรกันหนอ”, เมื่อนายโฆสกะนั้นประพฤติหลับ

อยู่, เมื่อมารดาบิดาไม่เห็น เพราะมัวยุ่งกับกิจอื่นอยู่, จึงข้ามลง แล้วไปยังสํานัก(ของ

นายโฆสกะ) แก้หนังสือนั้น ถือเอาเข้าไปสู่ห้องของตัวเอง ปิดประตู เปิดหน้าต่าง อ่าน

หนังสือ เพราะนางเป็นผู้ฉลาดในอักษรสมัย คิดว่า “โอ คนเขลาผูกหนังสือเป็นเหตุ

ตายของตนไว้ที่ชายผ้า ย่อมเที่ยวไป, ถ้าเราไม่พึงเห็นหนังสือไซร้, ชีวิตของเขา ก็

คงไม่มี” ดังนี้แล้ว จึงฉีกหนังสือนั้นทิ้ง แล้วลงมือเขียนหนังสือใหม่ ตามคําของเศรษฐี

ว่า “บุตรคนนี้ของเรา มีชื่อว่าโฆสกะ, ขอเสมียนใช้คนให้นําเครื่องบรรณาการมาจาก 

๑๐๐ หมู่บ้าน ทํามงคลกับธิดาของเศรษฐีในชนบทนี้ ให้ช่างสร้างบ้าน ๒ ชั้น ในที่ตรง

กลางแห่งหมู่บ้านเป็นที่อยู่ของตนเอง แล้วจงทําการอารักขาที่จัดแจงไว้อย่างดี ด้วย

การล้อมกําแพง และการคุ้มครองจากบุรุษ, อนึ่ง ขอเสมียนจงส่งข่าวสาส์นให้รู้ว่า ‘สิ่ง

นี้ด้วย สิ่งนี้ด้วย ได้ทําเสร็จแล้ว’ เป็นเหตุ แก่เรา, เมื่อคุณเสมียนทํากรรมอย่างนี้แล้ว, 

เราจักรู้กรรมที่ควรทําแก่คุณเสมียนในภายหลัง”, ก็แลครั้นเขียนเสร็จแล้ว นางจึงพับ 

ลงไปผูกไว้ที่ชายผ้าของนายโฆสกะนั้นตามเดิม

 สา วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตาๆ สุทธกัตตาใน ลิขิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เอตํ วิเสสนะ 

ของ ปณฺณํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นุศัพท์ สังกัปปัตถะ   

โขศัพท์ วจนาลังการะ  ปณฺณํ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน โอตริตฺวา,  ตสฺมึ วิเสสนะของ โฆสเกๆ ลักขณะใน นิทฺทายนฺเตๆ 

ลักขณกิริยา,  มาตาปิตูนํ อนาทรใน อปสฺสนฺตานํๆ อนาทรกิริยา  อตฺตโน ภาวาทิ- 

สัมพันธะใน อญฺญาวิหิตตายๆ เหตุใน อปสฺสนฺตานํ,  โอตริตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน  

คนฺตฺวา  สนฺติกํ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โมเจตฺวา  ตํ วิเสสนะ

ของ ปณฺณํๆ อวุตตกัมมะใน โมเจตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาทายๆ สมานกาลกิริยา
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ใน ปวิสิตฺวา  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน คพฺภํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปิธาย  ทฺวารํ อวุตตกัมมะใน ปิธายๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิวริตฺวา  

วาตปานํ อวุตตกัมมะใน วิวริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วาเจตฺวา  อตฺตโน ภาวาทิ- 

สัมพันธะใน กุสลตาย  อกฺขรสมเย กาลสัตตมีใน กุสล-  กุสลตาย เหตุใน วาเจตฺวา  

ปณฺณํ อวุตตกัมมะใน วาเจตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “อโห สังเวคัตถะ  

พาโล สุทธกัตตาใน วิจรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน มรณ- 

ปณฺณํๆ อวุตตกัมมะใน พนฺธิตฺวา  ทุสฺสนฺเต วิสยาธาระใน พนฺธิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน วิจรติ,  สเจ ปริกัปปัตถะ  ปณฺณํ สุทธกัตตาใน อสฺสๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา  

อนภิหิตกัตตาใน ทิฏฺฅํ  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  ทิฏฺฅํ วิกติกัตตาใน อสฺส,  ชีวิตํ สุทธกัตตา 

ใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ โฆสกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ชีวิตํ”  

อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ผาเลตฺวา  ตํ วิเสสนะของ ปณฺณํๆ 

อวุตตกัมมะใน ผาเลตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ลิขิ  เสฏฺฅิสฺส สามีสัมพันธะใน วจเนนๆ  

กรณะใน ลิขิ  อปรํ วิเสสนะของ ปณฺณํๆ อวุตตกัมมะใน ลิขิ  “อยํ วิเสสนะของ  

ปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน ปุตฺโต   

นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ โฆสโกๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  อายุตฺตโก สุทธกัตตา

ใน กโรตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน อาหราเปตฺวา  คามสตโต  

อปาทานใน อาหราเปตฺวา  ปณฺณาการํ อวุตตกัมมะใน อาหราเปตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน กตฺวา  อิมสฺส วิเสสนะของ ชนปทเสฏฺฅิโนๆ สามีสัมพันธะใน ธีตราๆ สหัตถ- 

ตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน กตฺวา  มงฺคลํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน กาเรตฺวา  ปุคฺคลํ การิตกัมมมะใน กาเรตฺวา  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน วสน- 

คามสฺสๆ สามีสัมพันธะใน มชฺเฌๆ วิสยาธาระใน กาเรตฺวา  ทฺวิภูมิกํ วิเสสนะของ 

เคหํๆ อวุตตกัมมะใน กาเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กโรตุ  ปาการปริกฺเขเปน ก็ดี   

ปุริสคุตฺติยา ก็ดี กรณะใน กโรตุ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปท- 

สมุจจยัตถะเข้ากับ ปาการปริกฺเขเปน และ ปุริสคุตฺติยา  สุสํวิหิตารกฺขํ อวุตตกัมมะใน 

กโรตุ,  จศัพท์ สัมปิณฑนัตถะ  อายุตฺตโก สุทธกัตตาใน เปเสตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

มยฺหํ สัมปทานใน เปเสตุ  ‘อิทํ สองบท วิเสสนะของ กมฺมํๆ สองบท วุตตกัมมะใน กตํๆ 

กิตบทกัมมวาจก  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ อิทํ  กมฺมํ และ อิทํ  กมฺมํ  มยา  

อนภิหิตกัตตาใน กตํ’  อิติศัพท์ สรูปะใน ญาปนเหตุกํๆ กิริยาวิเสสนะใน เปเสตุ  สาสนํ  
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อวุตตกัมมะใน เปเสตุ,  เอวํ วิเสสนะของ กมฺเมๆ ลักขณะใน กเตๆ ลักขณกิริยา   

อายุตฺตเกน อนภิหิตกัตตาใน กเต,  อหํ สุทธกัตตาใน ชานิสฺสามิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน กตฺตพฺพ-  มาตุลสฺส สัมปทานใน กตฺตพฺพ-   

กตฺตพฺพยุตฺตกํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน ชานิสฺสามิ  ปจฺฉา กาลสัตตมีใน  

ชานิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ลิขิ,  จ  ปนศัพท์ นิปาตสมูหะ  เสฏฺฅิธีตา สุทธกัตตา 

ใน พนฺธิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ลิขิตฺวา ลักขณัตถะ  สํหริตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน  

โอตริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน พนฺธิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ทุสฺสนฺเตๆ วิสยาธาระ 

ใน พนฺธิ  อสฺส วิเสสนะของ โฆสกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ทุสฺสนฺเต ฯ      

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

๒๖๑. โส  ทิวสภาคํ  นิทฺทายิตฺวา  อุฏฺฅาย  ภุญฺชิตฺวา  ปกฺกามิ ฯ

 โส  (โฆสโก)  ทิวสภาคํ  นิทฺทายิตฺวา  อุฏฺฅาย  ภุญฺชิตฺวา  ปกฺกามิ ฯ

 โส  (โฆสโก) อ.นายโฆสกะนั้น  นิทฺทายิตฺวา ประพฤติหลับแล้ว  ทิวสภาคํ สิ้นส่วน

แห่งวัน  อุฏฺาย ลุกขึ้นแล้ว  ภุญฺชิตฺวา บริโภคแล้ว  ปกฺกามิ หลีกไปแล้ว ฯ  

 นายโฆสกะนั้น นอนหลับตลอดวัน ลุกขึ้นบริโภคแล้ว ก็หลีกไป

 โส วิเสสนะของ โฆสโกๆ สุทธกัตตาใน ปกฺกามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทิวสภาคํ  

อัจจันตสังโยคะใน นิทฺทายิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุฏฺฅายๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ภุญฺชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปกฺกามิ ฯ

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

๒๖๒. ปุนทิวเส  ปาโตว  ตํ  คามํ  คนฺตฺวา  อายุตฺตกํ  คามกิจฺจํ  กโรนฺตญฺเฅว  ปสฺสิ ฯ

 (โฆสโก)  ปุนทิวเส  ปาโตว  ตํ  คามํ  คนฺตฺวา  อายุตฺตกํ  คามกิจฺจํ  กโรนฺตํ  เอว  ปสฺสิ ฯ 

 (โฆสโก) อ.นายโฆสกะ  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ตํ  คามํ สู่หมู่บ้านนั้น  ปาโตว ในเวลาเช้า

เทียว  ปุนทิวเส ในวันรุ่งขึ้น  ปสฺส ิเห็นแล้ว  อายุตฺตกํ ซึ่งนายเสมียน  กโรนฺตํ  เอว 

ผู้กระทําอยู่  คามกิจฺจํ ซึ่งกิจในหมู่บ้านนั่นเทียว ฯ

 วันรุ่งขึ้น เขาไปสู่หมู่บ้านนั้นแต่เช้าตรู่ แลเห็นนายเสมียนทํากิจอยู่ในหมู่บ้านทีเดียว

 โฆสโก สุทธกัตตาใน ปสฺสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุนทิวเส กาลสัตตมีใน คนฺตฺวา   
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เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปาโตๆ กาลสัตตมีใน คนฺตฺวา  ตํ วิเสสนะของ คามํๆ  

สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปสฺสิ  อายุตฺตกํ อวุตตกัมมะใน  

ปสฺสิ  คามกิจฺจํ อวุตตกัมมะใน กโรนฺตํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ กโรนฺตํๆ วิเสสนะ

ของ อายุตฺตกํ ฯ

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

๒๖๓. โส  ตํ  ทิสฺวา  “กึ  ตาตา”ติ  ปุจฺฉิ ฯ

 โส  (อายุตฺตโก)  ตํ  (โฆสกํ)  ทิสฺวา  “กึ  ตาตา”ติ  ปุจฺฉิ ฯ

 โส  (อายุตฺตโก) อ.นายเสมียนนั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (โฆสกํ) ซึ่งนายโฆสกะนั้น  

ปุจฺฉิ ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต แน่ะพ่อ  กึ อ.อะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นายเสมียนนั้นเห็นนายโฆสกะนั้นแล้ว จึงถามว่า ”อะไร? พ่อ”

 โส วิเสสนะของ อายุตฺตโกๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะ 

ของ โฆสกํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ  “ตาต อาลปนะ   

กึ ปุจฉนัตถลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๒๖๔. โส  “ปิตรา  เม  ตุมฺหากํ  ปณฺณํ  เปสิตนฺติ  อาห ฯ

 โส  (โฆสโก)  “ปิตรา  เม  ตุมฺหากํ  ปณฺณํ  เปสิตนฺติ  อาห ฯ

 โส  (โฆสโก) อ.นายโฆสกะนั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ปณฺณํ อ.หนังสือ  ปิตรา 

อันบิดา  เม ของกระผม  เปสิต ํส่งมาแล้ว  ตุมฺหากํ แก่ท่าน ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นายโฆสกะนั้น กล่าวว่า “คุณพ่อของผม ส่งหนังสือมาถึงท่าน”

 โส วิเสสนะของ โฆสโกๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปณฺณํ วุตต- 

กัมมะใน เปสิตํๆ กิตบทกัมมวาจก  ปิตรา อนภิหิตกัตตาใน เปสิตํ  เม สามีสัมพันธะใน 

ปิตรา  ตุมฺหากํ สัมปทานใน เปสิตํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๖๕. “กิสฺส  ปณฺณํ  ตาต,  อาหรา”ติ  ปณฺณํ  คเหตฺวา  วาเจตฺวา  ตุฏฺฅมานโส  “ปสฺสถ  โภ  

มม  สามิโน  มยิ  สิเนหํ,  ‘เชฏฺฅปุตฺตสฺส  เม  มงฺคลํ  กโรตู”ติ  มม  สนฺติกํ  ปหิณิ,  สีฆํ    
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ทารุอาทีนิ  อาหรถา”ติ  คหปติเก  วตฺวา  คามมชฺเฌ  วุตฺตปฺปการํ  เคหํ  กาเรตฺวา  

คามสตโต  ปณฺณาการํ  อาหราเปตฺวา  ชนปทเสฏฺฅิโน  ธีตรํ  อาเนตฺวา  มงฺคลํ  กตฺวา  

เสฏฺฅิสฺส  สาสนํ  ปหิณิ  “อิทญฺจิทญฺจ  มยา  กตนฺ”ติ ฯ

 (อายุตฺตโก)  “กิสฺส  ปณฺณํ  (เสฏฺฅินา  ปหิตํ)  ตาต,  (ตฺวํ)  อาหรา”ติ  (ปุจฺฉิตฺวา)  ปณฺณํ  คเหตฺวา  

วาเจตฺวา  ตุฏฺฅมานโส  (หุตฺวา)  “(ตุมฺเห)  ปสฺสถ  โภ  มม  สามิโน  มยิ  สิเนหํ,  (เสฏฺ)ี  ‘(มาตุโล)   

เชฏฺฅปุตฺตสฺส  เม  มงฺคลํ  กโรตูติ  (วจเนน)  มม  สนฺติกํ  ปหิณิ,  (ตุมฺเห)  สีฆํ  ทารุอาทีนิ   

(อุปกรณานิ)  อาหรถา”ติ  คหปติเก  วตฺวา  (ปุคฺคลํ)  คามมชฺเฌ  วุตฺตปฺปการํ  เคหํ  กาเรตฺวา  

(ปุคฺคลํ)  คามสตโต  ปณฺณาการํ  อาหราเปตฺวา  ชนปทเสฏฺฅิโน  ธีตรํ  อาเนตฺวา  มงฺคลํ  กตฺวา  

เสฏฺฅิสฺส  สาสนํ  ปหิณิ  “อิทํ  (กมฺมํ)  จ  อิทํ  (กมฺมํ)  จ  มยา  กตนฺ”ติ  (ญาปนเหตุกํ) ฯ

 (อายุตฺตโก) อ.นายเสมียน  (ปุจฺฉิตฺวา) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต แน่ะพ่อ  (ปณฺณํ) 

อ.หนังสือ  (เสฏฺนิา) อันเศรษฐี  ปหิต ํ ส่งมาแล้ว  กิสฺส เพื่ออะไร,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  

อาหร จงนํามา”  อิติ ดังนี้  คเหตฺวา รับเอาแล้ว  ปณฺณํ ซึ่งหนังสือ  วาเจตฺวา 

อ่านแล้ว  ตุฏฺมานโส เป็นผู้มีใจอันยินดีแล้ว  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  วตฺวา กล่าวแล้ว   

คหปติเก กะคฤหบดี ท.  อิติ ว่า  “โภ ดูก่อนท่านผู้เจริญ ท.  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  

ปสฺสถ จงเห็น  สิเนหํ ซึ่งความรัก  มย ิ ในเรา  สามิโน แห่งเจ้านาย  มม ของเรา,  

(เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  ปหิณ ิ ส่งมาแล้ว  สนฺติกํ สู่สํานัก  มม ของเรา  (วจเนน) ด้วย

คํา  อิติ ว่า  ‘(มาตุโล) อ.ลุง  กโรตุ จงกระทํา  มงฺคลํ ซึ่งมงคล  เชฏฺปุตฺตสฺส แก่

บุตรผู้เจริญที่สุด  เม ของเรา’  อิติ ดังนี้,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อาหรถ จงนํามา   

(อุปกรณานิ) ซึ่งอุปกรณ์ ท.  ทารุอาทีนิ มีฟืนเป็นต้น  สีฆ ํพลัน”  อิติ ดังนี้  (ปุคฺคลํ) 

ยังบุคคล  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  เคหํ ซึ่งเรือน  วุตฺตปฺปการํ มีประการอันถูก

กล่าวแล้ว  คามมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งหมู่บ้าน  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  อาหราเปตฺวา  

ให้นํามาแล้ว  ปณฺณาการํ ซึ่งเครื่องเครื่องบรรณาการ  คามสตโต จากร้อยแห่ง

หมู่บ้าน  อาเนตฺวา นํามาแล้ว  ธีตรํ ซึ่งธิดา  ชนปทเสฏฺโิน ของเศรษฐีในชนบท  

กตฺวา กระทําแล้ว  มงฺคลํ ซึ่งมงคล  ปหิณ ิส่งไปแล้ว  สาสนํ ซึ่งข่าวสาส์น  เสฏฺสิฺส 

แก่เศรษฐี  (ญาปนเหตุกํ) มีอันให้รู้-  อิติ ว่า  “อิทํ  (กมฺมํ)  จ อ.กรรมนี้ด้วย  อิทํ  

(กมฺมํ)  จ อ.กรรมนี้ด้วย  มยา อันข้าพเจ้า  กตํ กระทําแล้ว  อิติ ดังนี้ -เป็นเหตุ ฯ

 นายเสมียนจึงถามว่า “หนังสือเพื่อการอะไร พ่อ จงบอกมา” รับเอาหนังสือแล้ว อ่าน
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ดู ก็มีความพอใจ จึงกล่าวกับคหบดีทั้งหลายว่า “ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ขอเชิญท่านดู

ความรักใคร่ในเรา ของนายเรา, ท่านเศรษฐีส่งบุตรชายมายังสํานักของเราด้วยแจ้งว่า 

‘จงทํามงคลแก่บุตรคนโตของเรา’ พวกท่านจงรีบเอาไม้เป็นต้นมาเร็ว” ดังนี้แล้ว ให้

ปลูกเรือน มีประการดังกล่าวแล้วในท่ามกลางหมู่บ้าน  ให้นําเครื่องเครื่องบรรณาการ

มาแต่ ๑๐๐ หมู่บ้าน นําลูกสาวของเศรษฐีในชนบทมากระทํามงคลแล้ว จึงส่งข่าวไป

แก่เศรษฐีว่า “สิ่งนี้ สิ่งนี้ ข้าพเจ้าทําเสร็จแล้ว” 

 อายุตฺตโก สุทธกัตตาใน ปหิณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตาต อาลปนะ  ปณฺณํ  

วุตตกัมมะใน ปหิตํๆ กิตบทกัมมวาจก  กิสฺส สัมปทานใน ปหิตํ  เสฏฺฅินา อนภิหิต- 

กัตตาใน ปหิตํ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อาหรๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะ

ใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คเหตฺวา  ปณฺณํ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน วาเจตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ตุฏฺฅมานโสๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน วตฺวา  “โภ อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ปสฺสถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

มม สามีสัมพันธะใน สามิโนๆ สามีสัมพันธะใน สิเนหํ  มยิ วิสยาธาระใน สิเนหํๆ  

อวุตตกัมมะใน ปสฺสถ,  เสฏฺ ีสุทธกัตตาใน ปหิณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘มาตุโล 

สุทธกัตตาใน กโรตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เชฏฺฅปุตฺตสฺส สัมปทานใน กโรตุ  เม  

สามีสัมพันธะใน เชฏฺฅปุตฺตสฺส  มงฺคลํ อวุตตกัมมะใน กโรตุ’  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ 

กรณะใน ปหิณิ  มม สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปหิณิ,  ตุมฺเห  

สุทธกัตตาใน อาหรถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สีฆํ กิริยาวิเสสนะใน อาหรถ   

ทารุอาทีนิ วิเสสนะของ อุปกรณานิๆ อวุตตกัมมะใน อาหรถ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

วตฺวา  คหปติเก อกถิตกัมมะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กาเรตฺวา  ปุคฺคลํ การิต- 

กัมมะใน กาเรตฺวา  คามมชฺเฌ วิสยาธาระใน กาเรตฺวา  วุตฺตปฺปการํ วิเสสนะของ  

เคหํๆ อวุตตกัมมะใน กาเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาหราเปตฺวา  ปุคฺคลํ การิต- 

กัมมะใน อาหราเปตฺวา  คามสตโต อปาทานใน อาหราเปตฺวา  ปณณาการํ อวุตต- 

กัมมะใน อาหราเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาเนตฺวา  ชนปทเสฏฺฅิโน สามีสัมพันธะ

ใน ธีตรํๆ อวุตตกัมมะใน อาเนตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  มงฺคลํ อวุตตกัมมะใน 

กตฺวา  เสฏฺฅิสฺส สัมปทานใน ปหิณิ  สาสนํ อวุตตกัมมะใน ปหิณิ  “อิทํ สองบท วิเสสนะ

ของ กมฺมํๆ สองบท วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบทกัมมวาจก  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ 

เข้ากับ อิทํ  กมฺมํ และ อิทํ  กมฺมํ  มยา อนภิหิตกัตตาใน กตํ”  อิติศัพท์ สรูปะใน  
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ญาปนเหตุกํๆ กิริยาวิเสสนะใน ปหิณิ ฯ 

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

๒๖๖. ตํ  สุตฺวา  เสฏฺฅิโน  “ยํ  กาเรมิ,  ตํ  น  โหติ,  ยํ  น  กาเรมิ,  ตเทว  โหตีติ  มหนฺตํ   

โทมนสฺสํ  อุปฺปชฺชิ ฯ

 ตํ  (วจนํ)  สุตฺวา  เสฏฺฅิโน  “(อหํ  ปุคฺคลํ)  ยํ  (กมฺมํ)  กาเรมิ,  ตํ  (กมฺมํ)  น  โหติ,  (อหํ  ปุคฺคลํ)  

ยํ  (กมฺมํ)  น  กาเรมิ,  ตํ  เอว  (กมฺมํ)  โหตีติ  มหนฺตํ  โทมนสฺสํ  อุปฺปชฺชิ ฯ

 โทมนสฺสํ อ.ความโทมนัส  มหนฺต ํอันใหญ่  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  

กาเรมิ ย่อมให้กระทํา  ยํ  (กมฺมํ) ซึ่งกรรมใด,  ตํ  (กมฺมํ) อ.กรรมนั้น  น  โหติ ย่อม

ไม่มี,  (อหํ) อ.เรา  (ปุคฺคลํ)  น  กาเรมิ ย่อมไม่ยังบุคคล ให้กระทํา  ยํ  (กมฺมํ) ซึ่งกรรม

ใด,  ตํ  เอว  (กมฺมํ) อ.กรรมนั้นนั่นเทียว  โหติ ย่อมมี”  อิติ ดังนี้  อุปฺปชฺช ิเกิดขึ้นแล้ว  

เสฏฺฅิโน แก่เศรษฐี  สุตฺวา เพราะฟัง  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น ฯ  

 เพราะได้ฟังข่าวนั้น  ความเสียใจอย่างใหญ่หลวง  จึงบังเกิดแก่เศรษฐีแล้วว่า  “เราให้

ทําสิ่งใด  สิ่งนั้น ไม่มี,  สิ่งใดมิให้ทํา  สิ่งนั้นก็กลับมี”

 มหนฺตํ วิเสสนะของ โทมนสฺสํๆ สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ  

วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ เหตุใน อุปฺปชฺชิ  เสฏฺฅิโน สัมปทานใน  

อุปฺปชฺชิ  “อหํ เหตุกัตตาใน กาเรมิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ปุคฺคลํ การิตกัมมะ

ใน กาเรมิ  ยํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กาเรมิ,  ตํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ สุทธ- 

กัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน โหติ,  อหํ เหตุกัตตาใน 

กาเรมิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน กาเรมิ  ยํ วิเสสนะของ 

กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กาเรมิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน กาเรมิ,  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

ตํๆ วิเสสนะของ กมฺมํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ สรูปะ

ใน มหนฺตํ  โทมนสฺสํ ฯ 

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

๒๖๗. ปุตฺตโสเกน  สทฺธึ  โส  โสโก  เอกโตว  หุตฺวา  กุจฺฉิฑาหํ  อุปฺปาเทตฺวา  อติสารํ   

ชเนสิ ฯ

 โส  โสโก อ.ความโศกนั้น  สทฺธึ กับ  ปุตฺตโสเกน ด้วยความโศกเพราะบุตร  หุตฺวา 
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เป็นแล้ว  เอกโตว โดยความเป็นอันเดียวกันเทียว  กุจฺฉิฑาหํ ยังความร้อนในท้อง  

อุปฺปาเทตฺวา ให้เกิดขึ้นแล้ว  อติสารํ ยังโรคอันยังโลหิตให้แล่นไปยิ่ง  ชเนสิ ให้เกิด

แล้ว ฯ

 ความเศร้าโศกนั้น กับความเศร้าโศกถึงบุตร รวมกันเทียว ทําความร้อนในท้องให้เกิด

ขึ้น ทําให้เกิดโรคลงแดงแล้ว     

 โส วิเสสนะของ โสโกๆ เหตุกัตตาใน ชเนสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ปุตฺตโสเกน 

สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน โสโก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เอกโตๆ 

ตติยาวิเสสนะใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุปฺปาเทตฺวา  กุจฺฉิฑาหํ การิตกัมมะใน 

อุปฺปาเทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ชเนสิ  อติสารํ การิตกัมมะใน ชเนสิ ฯ

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

๒๖๘. เสฏฺฅิธีตาปิ  “สเจ  โกจิ  เสฏฺฅิโน  สนฺติกา  อาคจฺฉติ,  ตุมฺเห  มม  อกเถตฺวา  เสฏฺฅิ-

ปุตฺตสฺส  ปฅมตรํ  มา  กถยิตฺถา”ติ  ชเน  อาณาเปสิ ฯ

 เสฏฺฅิธีตาปิ  “สเจ  โกจิ  เสฏฺฅิโน  สนฺติกา  อาคจฺฉติ,  ตุมฺเห  มม  อกเถตฺวา  เสฏฺฅิปุตฺตสฺส  ปฅมตรํ  

มา  กถยิตฺถา”ติ  (วจเนน)  ชเน  อาณาเปสิ ฯ

 เสฏฺธิีตาปิ แม้ อ.ธิดาของเศรษฐี  อาณาเปสิ สั่งบังคับแล้ว  ชเน ซึ่งชน ท.  (วจเนน) 

ด้วยคํา  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  โกจิ อ.ใครๆ  อาคจฺฉต ิย่อมมา  สนฺติกา จากสํานัก  

เสฏฺโิน ของเศรษฐีไซร้,  ตุมฺเห อ.ท่าน ท.  อกเถตฺวา ไม่บอกแล้ว  มม แก่เรา  มา  

กถยิตฺถ อย่าบอกแล้ว  เสฏฺปิุตฺตสฺส แก่บุตรของเศรษฐี  ปมตร ํก่อนกว่า”  อิติ 

ดังนี้ ฯ   

 แม้ลูกสาวของเศรษฐี ก็บังคับพวกคนว่า “ถ้ามีใครๆ มาจากสํานักของเศรษฐี, ท่านยัง

ไม่บอกแก่เราแล้ว  อย่าเพิ่งบอกแก่ลูกเศรษฐีก่อน”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เสฏฺฅิธีตาๆ สุทธกัตตาใน อาณาเปสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  “สเจ ปริกัปปัตถะ  โกจิ สุทธกัตตาใน อาคจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เสฏฺฅิโน สามีสัมพันธะใน สนฺติกาๆ อปาทานใน อาคจฺฉติ,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน 

กถยิตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สัมปทานใน อกเถตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน กถยิตฺถ  เสฏฺฅิปุตฺตสฺส สัมปทานใน กถยิตฺถ  ปฅมตรํ กิริยาวิเสสนะใน กถยิตฺถ   
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มาศัพท์ ปฏิเสธะใน กถยิตฺถ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน อาณาเปสิ  ชเน 

อวุตตกัมมะใน อาณาเปสิ ฯ

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

๒๖๙. เสฏฺฅีปิ  โข  “นทานิ  ตํ  ทุฏฺฅปุตฺตํ  มม  สาปเตยฺยสฺส  สามิกํ  กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  

เอกํ  อายุตฺตกํ  อาห  “มาตุล  ปุตฺตํ  เม  ทฏฺฅุกาโมมฺหิ,  เอกํ  ปาทมูลิกํ  เปเสตฺวา  มม   

ปุตฺตํ  ปกฺโกสาเปหีติ ฯ

 เสฏฺฅีปิ  โข  “(อหํ)  น  อิทานิ  ตํ  ทุฏฺฅปุตฺตํ  มม  สาปเตยฺยสฺส  สามิกํ  กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  เอกํ  

อายุตฺตกํ  อาห  “(อหํ)  มาตุล  ปุตฺตํ  เม  ทฏฺฅุกาโม  อมฺหิ,  (ตฺวํ)  เอกํ  ปาทมูลิกํ  เปเสตฺวา  มม  

ปุตฺตํ  ปกฺโกสาเปหีติ ฯ

 เสฏฺปีิ  โข แม้ อ.เศรษฐีแล  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  น  กริสฺสามิ  

จักไม่กระทํา  ตํ  ทุฏฺปุตฺตํ ซึ่งบุตรผู้อันโทษประทุษร้ายแล้วนั้น  สามิกํ ให้เป็น

เจ้าของ  สาปเตยฺยสฺส แห่งทรัพย์สมบัติ  มม ของเรา  อิทานิ ในกาลนี้”  อิติ ดังนี้  

อาห กล่าวแล้ว  อายุตฺตกํ กะนายเสมียน  เอกํ คนหนึ่ง  อิติ ว่า  “มาตุล แน่ะลุง  

(อหํ) อ.ฉัน  ทฏฺุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเห็น  ปุตฺตํ ซึ่งบุตร  เม ของฉัน  อมฺหิ ย่อม

เป็น,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เปเสตฺวา ส่งไปแล้ว  ปาทมูลิกํ ซึ่งบุรุษผู้รับใช้ใกล้เท้า  เอกํ คน

หนึ่ง  ปกฺโกสาเปหิ จงให้เรียก  ปุตฺต ํซึ่งบุตร  มม ของฉัน”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ฝ่ายเศรษฐี ก็คิดว่า “บัดนี้ เราจะไม่ทําบุตรชั่วชาติคนนั้น ให้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ

ของเรา” ดังนี้แล้ว จึงบอกนายเสมียนคนหนึ่งว่า “ลุง ฉันปรารถนาจะพบบุตรของฉัน, 

ท่านจงส่งคนรับใช้ไปคนหนึ่ง ให้ช่วยเรียกบุตรของฉันมา”  

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เสฏฺฅีๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

โขศัพท์ วจนาลังการะ  “อหํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน กริสฺสามิ  อิทานิ กาลสัตตมีใน กริสฺสามิ  ตํ วิเสสนะของ ทุฏฺฅปุตฺตํๆ  

อวุตตกัมมะใน กริสฺสามิ  มม สามีสัมพันธะใน สาปเตยฺยสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สามิกํๆ 

วิกติกัมมะใน กริสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  เอกํ 

วิเสสนะของ อายุตฺตกํๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “มาตุล อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน 

อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุตฺตํ อวุตตกัมมะใน ทฏฺฅุกาโม  เม สามีสัมพันธะใน 

ปุตฺตํ  ทฏฺฅุกาโม วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  ตฺวํ เหตุกัตตาใน ปกฺโกสาเปหิๆ อาขยาตบท 
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เหตุกัตตุวาจก  เอกํ วิเสสนะของ ปาทมูลิกํๆ อวุตตกัมมะใน เปเสตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน ปกฺโกสาเปหิ  มม สามีสัมพันธะใน ปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะ ปกฺโกสาเปหิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๒๗๐. โส  “สาธู”ติ  ปณฺณํ  ทตฺวา  เอกํ  ปุริสํ  เปเสสิ ฯ

 โส  (อายุตฺตโก)  “สาธู”ติ  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา)  ปณฺณํ  ทตฺวา  เอกํ  ปุริสํ  เปเสสิ ฯ

 โส  (อายุตฺตโก) อ.นายเสมียนนั้น  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา) รับพร้อมแล้ว  อิติ ว่า  “สาธุ 

อ.ดีละ”  อิติ ดังนี้  ทตฺวา ให้แล้ว  ปณฺณํ ซึ่งหนังสือ  เปเสสิ ส่งไปแล้ว  เอกํ  ปุริสํ  

ซึ่งบุรุษคนหนึ่ง ฯ

 เขารับว่า “ได้ครับ” ให้หนังสือแล้ว ส่งคนผู้หนึ่งไป   

 โส วิเสสนะของ อายุตฺตโกๆ สุทธกัตตาใน เปเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สาธุ  

ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน สมฺปฏิจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทตฺวา  ปณฺณํ  

อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เปเสสิ  เอกํ วิเสสนะของ ปุริสํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน เปเสสิ ฯ

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

๒๗๑. เสฏฺฅิธีตาปิ  ตสฺสาคนฺตฺวา  ทฺวาเร  ฅิตภาวํ  สุตฺวา  ตํ  ปกฺโกสาเปตฺวา  “กึ  ตาตา”ติ      

ปุจฺฉิ ฯ

 เสฏฺฅิธีตาปิ  ตสฺส  (ปุริสสฺส)  อาคนฺตฺวา  ทฺวาเร  ฅิตภาวํ  สุตฺวา  (ปุคฺคลํ)  ตํ  (ปุริสํ)   

ปกฺโกสาเปตฺวา  “กึ  ตาตา”ติ  ปุจฺฉิ ฯ

 เสฏฺธิีตาปิ แม้ อ.ธิดาของเศรษฐี  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตสฺส  (ปุริสสฺส)  อาคนฺตฺวา   

ทฺวาเร  ติภาวํ ซึ่งความที่- แห่งบุรุษนั้น -เป็นผู้ มาแล้ว ยืนแล้ว ใกล้ประตู  (ปุคฺคลํ)  

ยังบุคคล  ปกฺโกสาเปตฺวา ให้เรียกแล้ว  ตํ  (ปุริสํ) ซึ่งบุรุษนั้น  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  อิติ 

ว่า  “ตาต แน่ะพ่อ  กึ อ.อะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฝ่ายลูกสาวเศรษฐี พอทราบว่า บุรุษนั้นมายืนอยู่ใกล้ประตู ให้เรียกเขาเข้ามาแล้ว ถาม

ว่า “อะไร? พ่อ”
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 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เสฏฺฅิธีตาๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ตสฺส วิเสสนะของ ปุริสสฺสๆ ภาวาทิสัมพันธะใน ฅิตภาวํ  อาคนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยา

ใน ฅิต-  ทฺวาเร สมีปาธาระใน ฅิต-  ฅิตภาวํ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺวา  ตํ วิเสสนะของ ปุริสํๆ อวุตต-

กัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ  “ตาต อาลปนะ  กึ ปุจฉนัตถ- 

ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ 

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

๒๗๒. “เสฏฺฅี  คิลาโน  ปุตฺตํ  ปสฺสิตุํ  ปกฺโกสาเปติ  อยฺเย”ติ ฯ

 (โส  ปุริโส)  “เสฏฺฅี  คิลาโน  (มํ)  ปุตฺตํ  ปสฺสิตุํ  ปกฺโกสาเปติ  อยฺเย”ติ  (อาห) ฯ    

 (โส  ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อยฺเย ข้าแต่แม่เจ้า  เสฏฺ ีอ.เศรษฐี  

คิลาโน ผู้ป่วยไข้  (มํ) ยังกระผม  ปกฺโกสาเปติ ย่อมให้เรียก  ปสฺสิตุ ํ เพื่ออันเห็น  

ปุตฺต ํซึ่งบุตร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรุษนั้นกล่าวว่า “เศรษฐี ไม่สบาย ให้ผมมาเรียก เพื่อจะพบลูกชาย แม่เจ้า”

 โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยฺเย อาลปนะ 

เสฏฺฅี เหตุกัตตาใน ปกฺโกสาเปติๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  มํ การิตกัมมะใน  

ปกฺโกสาเปติ  ปุตฺตํ อวุตตกัมมะใน ปสฺสิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน ปกฺโกสาเปติ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาห ฯ

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

๒๗๓. “ตาต  เสฏฺฅี  พลวา  ทุพฺพโล”ติ ฯ 

 (เสฏฺฅิธีตา)  “ตาต  เสฏฺฅี  พลวา  (โหติ  อุทาหุ  เสฏฺฅี)  ทุพฺพโล  (โหติ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (เสฏฺธิีตา) อ.ธิดาของเศรษฐี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต แน่ะพ่อ  เสฏฺ ี

อ.เศรษฐี  พลวา เป็นผู้มีกําลัง  (โหติ) ย่อมเป็น  (อุทาหุ) หรือว่า  เสฏฺ ีอ.เศรษฐี  

ทุพฺพโล เป็นผู้มีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ลูกสาวเศรษฐีกล่าวว่า “พ่อ เศรษฐียังมีกําลัง หรือถอยกําลัง?”
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 เสฏฺฅิธีตา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตาต อาลปนะ  เสฏฺฅี สุทธ-

กัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พลวา วิกติกัตตาใน โหติ  อุทาหุ ปุจฉนัตถะ  

เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทุพฺพโล วิกติกัตตาใน โหติ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๒๗๔. “พลวา  ตาว  อาหารํ   ภุญฺชติเยว  อยฺเย”ติ ฯ

 (โส  ปุริโส)  “(เสฏฺฅี)  พลวา  (หุตฺวา)  ตาว  อาหารํ   ภุญฺชติ  เอว  อยฺเย”ติ  (อาห) ฯ

 (โส  ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อยฺเย ข้าแต่แม่เจ้า  (เสฏฺ)ี 

อ.เศรษฐี  พลวา เป็นผู้มีกําลัง  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  ภุญฺชติ  เอว ย่อมบริโภค  อาหารํ 

ซึ่งอาหารนั่นเทียว  ตาว ก่อน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรุษนั้นกล่าวว่า “ยังมีกําลัง บริโภคอาหารได้อยู่ก่อน แม่เจ้า”

 โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยฺเย อาลปนะ   

เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน ภุญฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พลวา วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ 

สมานกาลกิริยาใน ภุญฺชติ  ตาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน ภุญฺชติ  อาหารํ อวุตตกัมมะใน 

ภุญฺชติ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ภุญฺชติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๗๕. สา  เสฏฺฅิปุตฺตํ  อชานาเปตฺวา’ว  ตสฺส  นิวาสญฺจ  ปริพฺพยญฺจ  ทาเปตฺวา  “มยา   

เปสิตกาเล  คมิสฺสสิ,  อจฺฉ  ตาวา”ติ  อาห ฯ

 สา  (เสฏฺฅิธีตา)  เสฏฺฅิปุตฺตํ  อชานาเปตฺวา’ว  (ปุคฺคลํ)  ตสฺส  (ปุริสสฺส)  นิวาสํ  จ  ปริพฺพยํ  จ   

ทาเปตฺวา  “(ตฺวํ  ตุยฺหํ)  มยา  เปสิตกาเล   คมิสฺสสิ,  (ตฺวํ)  อจฺฉ  ตาวา”ติ  อาห ฯ

 สา  (เสฏฺธิีตา) อ.ธิดาของเศรษฐีนั้น  เสฏฺปิุตฺตํ  อชานาเปตฺวา’ว ไม่ยังบุตรของ

เศรษฐีให้รู้แล้วเทียว  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ทาเปตฺวา ให้ให้แล้ว  นิวาสํ  จ ซึ่งที่เป็น

ที่อยู่ด้วย  ปริพฺพย ํ จ ซึ่งเสบียงด้วย  ตสฺส  (ปุริสสฺส) แก่บุรุษนั้น  อาห กล่าวแล้ว   

อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  คมิสฺสส ิจักไป  (ตุยฺหํ)  มยา  เปสิตกาเล ในกาล แห่งท่าน 

เป็นผู้ อันดิฉัน ส่งไปแล้ว,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อจฺฉ จงอยู่  ตาว ก่อน”  อิติ ดังนี้ ฯ



183วรรค] ๑. เรื่องพระนางสามาวดี

 ลูกสาวเศรษฐีนั้น  ไม่ให้บุตรเศรษฐีทราบเทียว  ใช้คนให้ๆ ที่อยู่และเสบียงแก่เขาแล้ว  

กล่าวว่า “ท่านจักไปได้ในเวลาที่ฉันส่งไป จงพักอยู่ก่อน”

 สา วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เสฏฺฅิปุตฺตํ 

การิตกัมมะใน อชานาเปตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อชานาเปตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน ทาเปตฺวา  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน ทาเปตฺวา  ตสฺส วิเสสนะของ ปุริสสฺสๆ 

สัมปทานใน ทาเปตฺวา  นิวาสํ ก็ดี  ปริพฺพยํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน ทาเปตฺวา  จ สอง-

ศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ นิวาสํ และ ปริพฺพยํ  ทาเปตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อาห  

“ตฺวํ สุทธกัตตาใน คมิสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตุมฺหํ สามีสัมพันธะใน เปสิตกาเล  

มยา อนภิหิตกัตตาใน เปสิต-  เปสิตกาเล กาลสัตตมีใน คมิสฺสสิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน 

อจฺฉๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน อจฺฉ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ  

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

๒๗๖. มหาเสฏฺฅี  ปุน  อายุตฺตกํ  อโวจ  “กึ  มาตุล  น  เต  มม  ปุตฺตสฺส  สนฺติกํ  ปหิตนฺ”ติ ฯ

 มหาเสฏฺฅี  ปุน  อายุตฺตกํ  อโวจ  “(ปณฺณํ)  กึ  มาตุล  น  เต  มม  ปุตฺตสฺส  สนฺติกํ  ปหิตนฺ”ติ ฯ

 มหาเสฏฺ ี อ.มหาเศรษฐี  อโวจ ได้กล่าวแล้ว  อายุตฺตกํ กะนายเสมียน  ปุน อีก   

อิติ ว่า  “มาตุล ดูก่อนลุง  (ปณฺณํ) อ.หนังสือ  เต อันท่าน  น  ปหิตํ ไม่ส่งไปแล้ว   

สนฺตก ํสู่สํานัก  ปุตฺตสฺส ของบุตร  มม ของฉัน  กึ หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 มหาเศรษฐี ได้กล่าวกับนายเสมียนอีกว่า “ลุง ท่านยังไม่ได้ส่งหนังสือไปยังสํานักบุตร 

ของฉันหรือ?”

 มหาเสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อโวจๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุน กิริยาวิเสสนะใน อโวจ   

อายุตฺตกํ อกถิตกัมมะใน อโวจ  “มาตุล อาลปนะ  ปณฺณํ วุตตกัมมะใน ปหิตํๆ กิตบท 

กัมมวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปหิตํ  เต อนภิหิตกัตตาใน ปหิตํ  

มม สามีสัมพันธะใน ปุตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปหิตํ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อโวจ ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๒๗๗. “ปหิตํ  สามิ,  คตปุริโส  น  ตาว  เอตี”ติ ฯ

 (อายุตฺตโก)  “(มยา  ปณฺณํ)  ปหิตํ  สามิ,  คตปุริโส  น  ตาว  เอตี”ติ  (อาห) ฯ

 (อายุตฺตโก) อ.นายเสมียน  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  (ปณฺณํ) 

อ.หนังสือ  (มยา) อันกระผม  ปหิต ํส่งไปแล้ว,  คตปุริโส อ.บุรุษผู้ไปแล้ว  น  เอติ 

ย่อมไม่มา  ตาว ก่อน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นายเสมียนกล่าวว่า “ส่งไปแล้ว นาย คนผู้ไปแล้ว ยังไม่กลับมาเลย”

 อายุตฺตโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  ปณฺณํ วุตตกัมมะ 

ใน ปหิตํๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน ปหิตํ,  คตปุริโส สุทธกัตตาใน  

เอติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน เอติ  ตาวศัพท์ กิิริยาวิเสสนะใน  

เอติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๗๘. “เตนหิ  ปุน  อปรํ  เปเสหี”ติ ฯ

 (เสฏฺฅี)  “เตนหิ  (ตฺวํ)  ปุน  อปรํ  (ปุริสํ)  เปเสหี”ติ  (อาห) ฯ

 (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.ท่าน   

เปเสหิ จงส่งไป  (ปุริสํ) ซึ่งบุรุษ  อปรํ อื่นอีก  ปุน อีก”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เศรษฐีกล่าวว่า “ถ้ากระนั้น ท่านจงส่งผู้อื่นไปอีกเถิด”

 เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน เปเสหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุน กิริยาวิเสสนะใน เปเสหิ  อปรํ วิเสสนะของ  

ปุริสํๆ อวุตตกัมมะใน เปเสหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๗๙. โส  เปเสสิ ฯ

 โส  (อายุตฺตโก)  เปเสสิ ฯ

 โส  (อายุตฺตโก) อ.นายเสมียนนั้น  เปเสสิ ส่งไปแล้ว ฯ

 นายเสมียนนั้น ส่งไปแล้ว
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 โส วิเสสนะของ อายุตฺตโกๆ สุทธกัตตาใน เปเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ

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

๒๘๐. เสฏฺฅิธีตา  ตสฺมึปิ  ตเถว  ปฏิปชฺชิ ฯ

 เสฏฺฅิธีตา  ตสฺมึปิ  (ปุริเส)  ตถา  เอว  ปฏิปชฺชิ ฯ

 เสฏฺธิีตา อ.ธิดาของเศรษฐี  ปฏิปชฺช ิปฏิบัติแล้ว  ตสฺมึปิ  (ปุริเส) ในบุรุษ แม้นั้น  

ตถา  เอว เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว ฯ

 ลูกสาวเศรษฐี ปฏิบัติแม้ในบุรุษนั้น เหมือนอย่างนั้นนั่นแหละ

 เสฏฺฅิธีตา สุทธกัตตาใน ปฏิปชฺชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ 

ตสฺมึๆ วิเสสนะของ ปุริเสๆ วิสยาธาระใน ปฏิปชฺชิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตถาๆ 

กิริยาวิเสสนะใน ปฏิปชฺชิ ฯ

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

๒๘๑. อถ  เสฏฺฅิโน  โรโค  พลวา  ชาโต,  เอกํ  ภาชนํ  ปวิสติ,  เอกํ  นิกฺขมติ ฯ

 อถ  เสฏฺฅิโน  โรโค  พลวา  ชาโต,  เอกํ  ภาชนํ  ปวิสติ,  เอกํ  (ภาชนํ)  นิกฺขมติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  โรโค อ.โรค  เสฏฺโิน ของเศรษฐี  พลวา เป็นสภาพมีกําลัง  ชาโต เกิด

แล้ว,  ภาชนํ อ.ภาชนะ  เอกํ หนึ่ง  ปวิสต ิย่อมเข้าไป,  (ภาชนํ) อ.ภาชนะ  เอกํ หนึ่ง  

นิกฺขมติ ย่อมออกไป ฯ 

 ในกาลนั้น โรคของเศรษฐี หนักแล้ว, ภาชนะหนึ่งเข้า ภาชนะหนึ่งออก

 อถ กาลสัตตมี  โรโค สุทธกัตตาใน ชาโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  เสฏฺฅิโน สามีสัมพันธะ

ใน โรโค  พลวา วิกติกัตตาใน ชาโต, เอกํ วิเสสนะของ ภาชนํๆ สุทธกัตตาใน ปวิสติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก,  เอกํ วิเสสนะของ ภาชนํๆ สุทธกัตตาใน นิกฺขมติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก ฯ

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

๒๘๒. ปุน  เสฏฺฅี  อายุตฺตกํ  ปุจฺฉิ  “กึ  มาตุล  น  เต  มม  ปุตฺตสฺส  สนฺติกํ  ปหิตนฺ”ติ ฯ

 ปุน  เสฏฺฅี  อายุตฺตกํ  ปุจฺฉิ  “(ปณฺณํ)  กึ  มาตุล  น  เต  มม  ปุตฺตสฺส  สนฺติกํ  ปหิตนฺ”ติ ฯ
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 เสฏฺ ีอ.เศรษฐี  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  อายุตฺตกํ ซึ่งนายเสมียน  ปุน อีก  อิติ ว่า  “มาตุล 

ดูก่อนลุง  (ปณฺณํ) อ.หนังสือ  เต อันท่าน  น  ปหิต ํไม่ส่งไปแล้ว  สนฺติกํ สู่สํานัก  

ปุตฺตสฺส ของบุตร  มม ของเรา  กึ หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เศรษฐี ถามกับนายเสมียนอีกว่า “ลุง ท่านยังไม่ได้ส่งหนังสือไปยังสํานักบุตรของฉัน

หรือ?”

 เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน ปุจฺฉิ   

อายุตฺตกํ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิ  “มาตุล อาลปนะ  ปณฺณํ วุตตกัมมะใน ปหิตํๆ กิตบท 

กัมมวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปหิตํ  เต อนภิหิตกัตตาใน ปหิตํ  

มม สามีสัมพันธะใน ปุตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปหิตํ”   

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๒๘๓. “ปหิตํ  สามิ,  คตปุริโส  ปน  น  เอตี”ติ ฯ

 (อายุตฺตโก)  “(มยา  ปณฺณํ)  ปหิตํ  สามิ,  คตปุริโส  ปน  น  เอตี”ติ  (อาห) ฯ

 (อายุตฺตโก) อ.นายเสมียน  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  (ปณฺณํ) 

อ.หนังสือ  (มยา) อันกระผม  ปหิต ํส่งไปแล้ว,  ปน แต่ว่า  คตปุริโส อ.บุรุษผู้ไปแล้ว  

น  เอติ ย่อมไม่มา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นายเสมียนกล่าวว่า “ส่งไปแล้ว นาย แต่คนที่ไป ยังไม่กลับมา”

 อายุตฺตโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  ปณฺณํ วุตต-

กัมมะใน ปหิตํๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน ปหิตํ,  ปนศัพท์ ปักขันตร-

โชตกะ  คตปุริโส สุทธกัตตาใน เอติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน เอติ”  

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๘๔. “เตนหิ  ปุน  อปรํ  เปเสหี”ติ ฯ

 (เสฏฺฅี)  “(ตฺวํ)  เตนหิ  ปุน  อปรํ  (ปุริสํ)  เปเสหี”ติ  (อาห) ฯ

 (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.ท่าน   
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เปเสหิ จงส่งไป  อปรํ  (ปุริสํ) ซึ่งบุรุษ อื่นอีก  ปุน อีก”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เศรษฐีกล่าวว่า “ถ้ากระนั้น ท่านจงส่งผู้อื่นไปอีกเถิด”

 เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน เปเสหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน เปเสหิ  อปรํ วิเสสนะ

ของ ปุริสํๆ อวุตตกัมมะใน เปเสหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๘๕. โส  เปเสสิ ฯ

 โส  (อายุตฺตโก)  เปเสสิ ฯ

 โส  (อายุตฺตโก) อ.นายเสมียนนั้น  เปเสส ิส่งไปแล้ว ฯ

 นายเสมียนนั้นส่งไปแล้ว

 โส วิเสสนะของ อายุตฺตโกๆ สุทธกัตตาใน เปเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ

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

๒๘๖. เสฏฺฅิธีตา  ตติยวาเร  อาคตํปิ  ตํ  ปวตฺตึ  ปุจฺฉิ ฯ

 เสฏฺฅิธีตา  (ปุริสํ)  ตติยวาเร  อาคตํปิ  ตํ  ปวตฺตึ  ปุจฺฉิ ฯ

 เสฏฺธิีตา อ.ธิดาของเศรษฐี  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  ตํ  ปวตฺต ึซึ่งความเป็นไปทั่วนั้น  (ปุริสํ) 

กะบุรุษ  อาคตํปิ แม้ผู้มาแล้ว  ตติยวาเร ในวาระที่สาม ฯ

 ลูกสาวเศรษฐี ถามเรื่องราวนั้น แม้กับบุรุษผู้มา ในครั้งที่ ๓

 เสฏฺฅิธีตา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุริสํ อกถิตกัมมะใน ปุจฺฉิ   

ตติยวาเร กาลสัตตมีใน ปุจฺฉิ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อาคตํๆ วิเสสนะของ ปุริสํ  

ตํ วิเสสนะของ ปวตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๒๘๗. โส  “พาฬฺหคิลาโน  อยฺเย  เสฏฺฅี  อาหารํ  ปจฺฉินฺทิตฺวา  มจฺจุปรายโน  ชาโต,  เอกํ   

ภาชนํ  นิกฺขมติ,  เอกํ  ปวิสตี”ติ  อาห ฯ

 โส  (ปุริโส)  “พาฬฺหคิลาโน  (หุตฺวา)  อยฺเย  เสฏฺฅี  อาหารํ  ปจฺฉินฺทิตฺวา  มจฺจุปรายโน  ชาโต,  
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เอกํ  ภาชนํ  นิกฺขมติ,  เอกํ  (ภาชนํ)  ปวิสตี”ติ  อาห ฯ

 โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อยฺเย ข้าแต่แม่เจ้า  เสฏฺ ีอ.เศรษฐี  

พาฬฺหคิลาโน เป็นผู้ป่วยหนัก  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  ปจฺฉินฺทิตฺวา ตัดขาดแล้ว  อาหารํ  

ซึ่งอาหาร  มจฺจุปรายโน เป็นผู้มีความตายเป็นไปในเบื้องหน้า  ชาโต เกิดแล้ว,   

ภาชนํ อ.ภาชนะ  เอกํ อันหนึ่ง  นิกฺขมติ ย่อมออกไป,  (ภาชนํ) อ.ภาชนะ  เอกํ อัน

หนึ่ง  ปวิสต ิย่อมเข้าไป”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 บุรุษผู้นั้นบอกว่า “ข้าแต่แม่เจ้า เศรษฐีป่วยหนัก ตัดอาหารเสียแล้ว มีความตายเป็น

เบื้องหน้า, ภาชนะหนึ่งออก ภาชนะหนึ่งเข้า”

 โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยฺเย อาลปนะ  

เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน ชาโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  พาฬฺหคิลาโน วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ 

สมานกาลกิริยาใน ปจฺฉินฺทิตฺวา  อาหารํ อวุตตกัมมะใน ปจฺฉินฺทิตฺวาๆ สมานกาลกิริยา

ใน ชาโต  มจฺจุปรายโน วิกติกัตตาใน ชาโต,  เอกํ วิเสสนะของ ภาชนํๆ สุทธกัตตาใน 

นิกฺขมติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  เอกํ วิเสสนะของ ภาชนํๆ สุทธกัตตาใน ปวิสติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ   

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

๒๘๘. เสฏฺฅิธีตา  จินฺเตสิ  “อิทานิ  คนฺตุํ  กาโล’ติ  เสฏฺฅิปุตฺตสฺส  “ปิตา  กิร  เต  คิลาโน’ติ    

อาโรเจตฺวา,  ”กึ  วทสิ  ภทฺเท’ติ  วุตฺเต,  “อผาสุกมสฺส  สามี”ติ  อาห ฯ

 เสฏฺฅิธีตา  จินฺเตสิ  “อิทานิ  คนฺตุํ  กาโล  (โหติ)’ติ  เสฏฺฅิปุตฺตสฺส  “ปิตา  กิร  เต  คิลาโน  (โหติ)’ติ  

อาโรเจตฺวา,  ”(ตฺวํ)  กึ  (วจนํ)  วทสิ  ภทฺเท’ติ  (วจเน  เตน  เสฏฺฅิปุตฺเตน)  วุตฺเต,  “อผาสุกํ  อสฺส  

(ตว  ปิตุโน  อตฺถิ)  สามี”ติ  อาห ฯ

 เสฏฺธิีตา อ.ธิดาของเศรษฐี  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อิทานิ อ.กาลนี้  กาโล 

เป็นกาล  คนฺตุํ เพื่ออันไป  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  อาโรเจตฺวา บอกแล้ว   

เสฏฺปิุตฺตสฺส แก่บุตรของเศรษฐี  อิติ ว่า  “กิร ได้ยินว่า  ปิตา อ.บิดา  เต ของท่าน  

คิลาโน เป็นไข้  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “ภทฺเท 

แน่ะนางผู้เจริญ  (ตฺวํ) อ.เธอ  วทสิ ย่อมกล่าว  กึ  (วจนํ) ซึ่งคําอะไร”  อิติ ดังนี้  (เตน  

เสฏฺปิุตฺเตน) อันบุตรของเศรษฐีนั้น  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า   
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“สามิ ข้าแต่นาย  อผาสุกํ อ.ความไม่ผาสุก  อสฺส  (ตว  ปิตุโน) แห่งบิดา ของท่าน 

นั้น  (อตฺถิ) มีอยู่”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ลูกสาวเศรษฐีจึงคิดว่า “บัดนี้ เป็นเวลาที่เขาควรไปได้” จึงบอกแก่ลูกชายเศรษฐีว่า 

“ทราบว่า  คุณพ่อของท่านป่วย” เมื่อเขากล่าวว่า “พูดอะไร? หล่อน“ จึงพูดว่า “ความ

ไม่สําราญ มีแก่บิดาของท่านนั้น นาย”

 เสฏฺฅิธีตา สุทธกัตตาใน จินฺเตสิ และ อาห  จินฺเตสิ ก็ดี  อาห ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  

“อิทานิ สัตตมีปัจจัตตะใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คนฺตุํ ตุมัตถสัมปทานใน 

กาโลๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ  เสฏฺฅิปุตฺตสฺส สัมปทานใน  

อาโรเจตฺวา  “กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  ปิตา สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เต สามีสัมพันธะใน ปิตา  คิลาโน วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาโรเจตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อาห,  “ภทฺเท อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน วทสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  กึ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน วทสิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ 

ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  เตน วิเสสนะของ เสฏฺฅิปุตฺเตนๆ อนภิหิตกัตตาใน 

วุตฺเต,  “สามิ อาลปนะ  อผาสุกํ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส  

วิเสสนะของ ปิตุโน  ตว สามีสัมพันธะใน ปิตุโนๆ สามีสัมพันธะใน อผาสุกํ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาห ฯ  

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

๒๘๙. “อิทานิ  กึ  กาตพฺพนฺ”ติ ฯ

 (เสฏฺฅิปุตฺโต)  “อิทานิ  กึ  (กมฺมํ  อมฺเหหิ)  กาตพฺพนฺ”ติ  (อาห) ฯ

 (เสฏฺปิุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “กึ  (กมฺมํ) อ.กรรมอะไร  

(อมฺเหหิ) อันเรา ท.  กาตพฺพํ พึงกระทํา  อิทานิ ในกาลนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ลูกชายเศรษฐีกล่าวว่า “บัดนี้ พวกควรทําอย่างไร?” 

 เสฏฺฅิปุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “กึ วิเสสนะของ กมฺมํๆ  

วุตตกัมมะใน กาตพฺพํๆ กิตบทกัมมวาจก  อิทานิ กาลสัตตมีใน กาตพฺพํ  อมฺเหหิ  

อนภิหิตกัตตาใน กาตพฺพํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๙๐. “สามิ  คามสตโต  อุฏฺฅานกํ  ปณฺณาการํ  อาทาย  คนฺตฺวา  ปสฺสิสฺสาม  นนฺ”ติ  อาห ฯ  

 (เสฏฺฅิธีตา)  “(มยํ)  สามิ  คามสตโต  อุฏฺฅานกํ  ปณฺณาการํ  อาทาย  คนฺตฺวา  ปสฺสิสฺสาม  นํ  

(ปิตรํ)”  อิติ  อาห ฯ  

 (เสฏฺธิีตา) อ.ธิดาของเศรษฐี  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  มย ํอ.เรา 

ท.  อาทาย ถือเอาแล้ว  ปณฺณาการํ ซึ่งเครื่องบรรณาการ  อุฏฺานกํ อันตั้งขึ้นแล้ว  

คามสตโต จากร้อยแห่งหมู่บ้าน  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ปสฺสิสฺสาม จักเยี่ยม  นํ  (ปิตรํ) 

ซึ่งบิดานั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ลูกสาวเศรษฐีกล่าวว่า “นาย พวกเราจักถือเครื่องบรรณาการที่เกิดจากหมู่บ้านส่วย 

๑๐๐ หมู่บ้าน ไปเยี่ยมท่าน”

 เสฏฺฅิธีตา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  มยํ สุทธกัตตา 

ใน ปสฺสิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คามสตโต อปาทานใน อุฏฺฅานกํๆ วิเสสนะ

ของ ปณฺณาการํๆ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน ปสฺสิสฺสาม  นํ วิเสสนะของ ปิตรํๆ อวุตตกัมมะใน ปสฺสิสฺสาม”  อิติ ศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ

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

๒๙๑. โส  “สาธู”ติ  ปณฺณาการํ  อาหราเปตฺวา  สกเฏหิ  อาทาย  ปกฺกามิ ฯ  

 โส  (เสฏฺฅิปุตฺโต)  “สาธู”ติ  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ปุคฺคลํ)  ปณฺณาการํ  อาหราเปตฺวา  สกเฏหิ  อาทาย  

ปกฺกามิ ฯ

 โส  (เสฏฺปิุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐีนั้น  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา) รับพร้อมแล้ว  อิติ ว่า  “สาธุ 

อ.ดีละ”  อิติ ดังนี้  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  อาหราเปตฺวา ให้นํามาแล้ว  ปณฺณาการํ  

ซึ่งเครื่องบรรณาการ  อาทาย ถือเอาแล้ว  สกเฏหิ ด้วยเกวียน ท.  ปกฺกามิ หลีกไป

แล้ว ฯ

 นายโฆสกะนั้น รับว่า “จ้ะ” แล้วให้คนนําเครื่องเครื่องบรรณาการมา เอาเกวียนบรรทุก 

หลีกไปแล้ว 

 โส วิเสสนะของ เสฏฺฅิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน ปกฺกามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สาธุ  
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สัมปฏิจฉนัตถลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน สมฺปฏิจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อาหราเปตฺวา  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน อาหราเปตฺวา  ปณฺณาการํ อวุตตกัมมะใน  

อาหราเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิิริยาใน อาทาย  สกเฏหิ กรณะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยา

ใน ปกฺกามิ ฯ

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

๒๙๒. อถ  นํ  สา  “ปิตา  เต  ทุพฺพโล,  เอตฺตกํ  ปณฺณาการํ  คเหตฺวา  คจฺฉนฺตานํ,   

ปปญฺโจ  ภวิสฺสติ,  เอตํ  นิวตฺเตหี”ติ  วตฺวา  ตํ  สพฺพํ  อตฺตโน  กุลเคหํ  เปเสตฺวา  ปุน  

อาห  “สามิ  ตฺวํ  อตฺตโน  ปิตุ  ปาทปสฺเส  ติฏฺเฅยฺยาสิ,  อหํ  อุสฺสีสกปสฺเส  ฅสฺสามี”ติ   

เคหํ  ปวิสมานาเยว  “เคหสฺส  ปุรโต  จ  ปจฺฉโต  จ  อารกฺขํ  คณฺหถาติ  อตฺตโน   

ปุริเส  อาณาเปสิ ฯ

 อถ  นํ  (เสฏฺฅิปุตฺตํ)  สา  (เสฏฺฅิธีตา)  “ปิตา  เต  ทุพฺพโล  (โหติ),  (อมฺหากํ)  เอตฺตกํ  ปณฺณาการํ   

คเหตฺวา  คจฺฉนฺตานํ  ปปญฺโจ  ภวิสฺสติ,  (ตฺวํ)  เอตํ  (ปณฺณาการํ)  นิวตฺเตหี”ติ  วตฺวา  ตํ  

สพฺพํ  (ปณฺณาการํ)  อตฺตโน  กุลเคหํ  เปเสตฺวา  ปุน  อาห  “สามิ  ตฺวํ  อตฺตโน  ปิตุ  ปาทปสฺเส   

ติฏฺเฅยฺยาสิ,  อหํ  อุสฺสีสกปสฺเส  ฅสฺสามี”ติ  เคหํ  ปวิสมานา  เอว  “(ตุมฺเห)  เคหสฺส  ปุรโต  จ  

ปจฺฉโต  จ  อารกฺขํ  คณฺหถาติ  (วจเนน)  อตฺตโน  ปุริเส  อาณาเปสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สา  (เสฏฺธิีตา) อ.ธิดาของเศรษฐีนั้น  วตฺวา กล่าวแล้ว  นํ  (เสฏฺปิุตฺตํ) 

กะบุตรของเศรษฐีนั้น  อิติ ว่า  “ปิตา อ.บิดา  เต ของท่าน  ทุพฺพโล เป็นผู้มีกําลัง

อันโทษประทุษร้ายแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น,  ปปญฺโจ อ.ความเนิ่นช้า  ภวิสฺสต ิ จักมี   

(อมฺหากํ) แก่เรา ท.  เอตฺตกํ  ปณฺณาการํ  คเหตฺวา  คจฺฉนฺตานํ ผู้ถือเอา ซึ่ง

เครื่องบรรณาการ มีประมาณเท่านี้ แล้วไปอยู่,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เอตํ  (ปณฺณาการํ) 

ยังเครื่องบรรณาการนั่น  นิวตฺเตห ิ จงให้กลับ”  อิติ ดังนี้  เปเสตฺวา ส่งไปแล้ว  ตํ   

(ปณฺณาการํ) ซึ่งเครื่องบรรณาการนั้น  สพฺพ ํ ทั้งปวง  กุลเคหํ สู่เรือนแห่งตระกูล  

อตฺตโน ของตน  อาห กล่าวแล้ว  ปุน อีก  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  ตฺว ํอ.ท่าน  

ติฏฺเยฺยาสิ พึงยืน  ปาทปสฺเส ที่ข้างแห่งเท้า  ปิต ุแห่งบิดา  อตฺตโน ของตน,  อหํ 

อ.ดิฉัน  สฺสามิ จักยืน  อุสฺสีสกปสฺเส ที่ข้างบนแห่งศีรษะ”  อิติ ดังนี้  ปวิสมานา  

เอว เมื่อเข้าไป  เคหํ สู่เรือนนั่นเทียว  อาณาเปสิ สั่งบังคับแล้ว  ปุริเส ซึ่งบุรุษ ท.  

อตฺตโน ของตน  (วจเนน) ด้วยคํา  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  คณฺหถ จงถือเอา  
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อารกฺขํ ซึ่งการอารักขา  ปุรโต  จ ในที่ข้างหน้าด้วย  ปจฺฉโต  จ ในที่ข้างหลังด้วย  

เคหสฺส แห่งเรือน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น  ลูกสาวเศรษฐีนั้น  พูดกับนายโฆสกะนั้นว่า  “บิดาของท่านถอยกําลัง,  เมื่อ

เราถือเอาเครื่องบรรณาการมีประมาณเท่านี้ไป จักเป็นการเนิ่นช้า, ขอท่านจงให้ขน

เครื่องบรรณาการนี้ กลับเถิด” ดังนี้แล้ว จึงส่งเครื่องบรรณาการนั้นทั้งหมดไปสู่เรือน

แห่งตระกูลของตนแล้วพูดอีกว่า “นาย ท่านพึงยืนข้างเท้าแห่งบิดาของท่าน, ฉันจักยืน

ข้างเหนือศีรษะ” เมื่อเข้าไปสู่เรือนนั่นแหละ นางก็บังคับพวกคนของตนว่า “พวกท่าน 

จงถือเอาการรักษาทั้งข้างหน้าบ้าน ทั้งข้างหลังบ้าน”   

 อถ กาลสัตตมี  สา วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตาๆ สุทธกัตตาใน อาห และ อาณาเปสิ  อาห 

ก็ดี  อาณาเปสิ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ เสฏฺฅิปุตฺตํๆ อกถิตกัมมะ

ใน วตฺวา  “ปิตา สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต สามีสัมพันธะใน ปิตา  

ทุพฺพโล วิกติกัตตาใน โหติ,  ปปญฺโจ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อมฺหากํ สัมปทานใน ภวิสฺสติ  เอตฺตกํ วิเสสนะของ ปณฺณาการํๆ อวุตตกัมมะใน  

คเหตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน คจฺฉนฺตานํๆ วิเสสนะของ อมฺหากํ,  ตฺวํ เหตุกัตตาใน 

นิวตฺเตหิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  เอตํ วิเสสนะของ ปณฺณาการํๆ การิตกัมมะใน 

นิวตฺเตหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เปเสตฺวา  ตํ ก็ดี  สพฺพํ  

ก็ดี วิเสสนะของ ปณฺณาการํๆ อวุตตกัมมะใน เปเสตฺวา  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน  

กุลเคหํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน เปเสตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  ปุนศัพท์ กิริยา- 

วิเสสนะใน อาห  “สามิ อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ติฏฺเฅยฺยาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อตฺตโน สามีสัมพันธะใน ปิตุๆ สามีสัมพันธะใน ปาทปสฺเสๆ วิสยาธาระใน ติฏฺเฅยฺยาสิ,   

อหํ สุทธกัตตาใน ฅสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุสฺสีสสปสฺเส วิสยาธาระใน  

ฅสฺสามิ” อิติศัพท์ อาการะใน อาห  เคหํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสมานา  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ ปวิสมานาๆ อัพภันตรกิริยาของ เสฏฺฅิธีตา “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน 

คณฺหถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เคหสฺส สามีสัมพันธะใน ปุรโต และ ปจฺฉโต  ปุรโต 

ก็ดี  ปจฺฉโต ก็ดี วิสยาธาระใน คณฺหถ  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ปุรโต และ  

ปจฺฉโต  อารกฺขํ อวุตตกัมมะใน คณฺหถ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน  

อาณาเปสิ  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน ปุริเสๆ อวุตตกัมมะใน อาณาเปสิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๒๙๓. ปวิฏฺฅกาเล  ปน  เสฏฺฅิปุตฺโต  ปิตุ  ปาทปสฺเส  อฏฺฅาสิ,  อิตรา  อุสฺสีสกปสฺเส ฯ

 ปวิฏฺฅกาเล  ปน  เสฏฺฅิปุตฺโต  ปิตุ  ปาทปสฺเส  อฏฺฅาสิ,  อิตรา  (เสฏฺฅิธีตา)  อุสฺสีสกปสฺเส   

(อฏฺฅาสิ) ฯ

 ปน ก็  ปวิฏฺกาเล ในกาลเป็นที่เข้าไปแล้ว  เสฏฺปิุตฺโต อ.บุตรของเศรษฐี  อฏฺาสิ 

ได้ยืนแล้ว  ปาทปสฺเส ที่ข้างแห่งเท้า  ปิต ุของบิดา,  (เสฏฺธิีตา) อ.ธิดาของเศรษฐี  

อิตรา นอกนี้  (อฏฺาสิ) ได้ยืนแล้ว  อุสฺสีสกปสฺเส ที่ข้างเบื้องบนแห่งศีรษะ ฯ

 ก็ในเวลาที่เข้าไป เศรษฐีบุตรได้ยืนอยู่ที่ข้างเท้าของบิดา, ส่วนภรรยาได้ยืน ข้างเหนือ

ศีรษะ

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ปวิฏฺฅกาเล กาลสัตตมีใน อฏฺฅาสิ  เสฏฺฅิปุตฺโต สุทธกัตตา

ใน อฏฺฅาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปิตุ สามีสัมพันธะใน ปาทปสฺเสๆ วิสยาธาระใน 

อฏฺฅาสิ,  อิตรา วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตาๆ สุทธกัตตาใน อฏฺฅาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อุสฺสีสกปสฺเส วิสยาธาระใน อฏฺฅาสิ ฯ

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

๒๙๔. ตสฺมึ  ขเณ  เสฏฺฅี  อุตฺตานโก  นิปนฺโน  โหติ ฯ

 ตสฺมึ  ขเณ ในขณะนั้น  เสฏฺ ีอ.เศรษฐี  อุตฺตานโก  เป็นผู้หงาย  นิปนฺโน เป็นผู้นอน

แล้ว  โหติ ย่อมเป็น ฯ 

 ในขณะนั้น เศรษฐีนอนหงายแล้ว 

 ตสฺมึ วิเสสนะของ ขเณๆ กาลสัตตมีใน โหติ  เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อุตฺตานโก ก็ดี  นิปนฺโน ก็ดี วิกติกัตตาใน โหติ ฯ 

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

๒๙๕. อายุตฺตโก  ปนสฺส  ปาเท  ปริมชฺชนฺโต  “ปุตฺโต  เต  สามิ  อาคโต”ติ  อาห ฯ 

 อายุตฺตโก  ปน  อสฺส  (เสฏฺฅิสฺส)  ปาเท  ปริมชฺชนฺโต  “ปุตฺโต  เต  สามิ  อาคโต”ติ  อาห ฯ

 ปน ส่วนว่า  อายุตฺตโก อ.นายเสมียน  ปริมชฺชนฺโต นวดอยู่  ปาเท ซึ่งเท้า ท.  อสฺส  

(เสฏฺสิฺส) ของเศรษฐีนั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  ปุตฺโต อ.บุตร  

เต ของท่าน  อาคโต มาแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ 
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 ส่วนนายเสมียน เมื่อนวดเท้าของเศรษฐีนั้น จึงพูดว่า “นาย บุตรชายของท่านมาแล้ว”

 ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  อายุตฺตโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อสฺส วิเสสนะของ เสฏฺฅิสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปาเทๆ อวุตตกัมมะใน ปริมชฺชนฺโตๆ 

อัพภันตรกิริยาของ อายุตฺตโก  “สามิ อาลปนะ  ปุตฺโต สุทธกัตตาใน อาคโตๆ กิตบท 

กัตตุวาจก  เต สามีสัมพันธะใน ปุตฺโต”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๙๖. “กหํ  โส”ติ ฯ 

 (เสฏฺฅี)  “กหํ  (าเน)  โส  (มยฺหํ  ปุตฺโต  วสติ)”  อิติ  (ปุจฺฉิ) ฯ 

 (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ปุตฺโต) อ.บุตร  (มยฺหํ) ของเรา  โส นั้น  

(วสติ) ย่อมอยู่  กหํ  (าเน)  ในที่ไหน”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 เศรษฐีถามว่า “เขา อยู่ที่ไหน?”

 เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “โส วิเสสนะของ ปุตฺโตๆ สุทธกัตตา 

ใน วสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กหํ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน วสติ  มยฺหํ 

สามีสัมพันธะใน ปุตฺโต”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๒๙๗. “เอส  ปาทมูเล  ฅิโต”ติ  อาห ฯ

 (อายุตฺตโก)  “เอโส  (ตว  ปุตฺโต)  ปาทมูเล  ฅิโต”ติ  อาห ฯ

 (อายุตฺตโก) อ.นายเสมียน  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ปุตฺโต) อ.บุตร  ตว (ของท่าน)  

เอโส นั่น  โิต ยืนแล้ว  ปาทมูเล ที่ใกล้แห่งเท้า”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นายเสมียนกล่าวว่า “เขา ยืนอยู่ที่ปลายเท้า”

 อายุตฺตโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เอโส วิเสสนะของ ปุตฺโตๆ 

สุทธกัตตาใน ฅิโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  ตว สามีสัมพันธะใน ปุตฺโต  ปาทมูเล วิสยาธาระ 

ใน ฅิโต”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๙๘. อถ  นํ  ทิสฺวา  อายุตฺตกํ  ปกฺโกสาเปตฺวา  “มม  เคเห  กิตฺตกํ  ธนนฺ”ติ  ปุจฺฉิตฺวา   

“สามิ  ธนสฺเสว  จตฺตาฬีส  โกฏิโย,  อุปโภคปริโภคภณฺฑานํ  ปน  คามกฺเขตฺตทฺวิปท- 

จตุปฺปทยานวาหนานญฺจ  อยญฺจ  อยญฺจ  ปริจฺเฉโทติ  วุตฺเต,  “อหํ  เอตฺตกํ  มม  

ปุตฺตสฺส  โฆสกสฺส  น  เทมี”ติ  วตฺตุกาโม  “เทมี”ติ  อาห ฯ

 อถ  (เสฏฺฅี)  นํ  (ปุตฺตํ)  ทิสฺวา  (ปุคฺคลํ)  อายุตฺตกํ  ปกฺโกสาเปตฺวา  “มม  เคเห  กิตฺตกํ  

ธนนฺ”ติ  ปุจฺฉิตฺวา  “สามิ  ธนสฺเสว  จตฺตาฬีส  โกฏิโย  (สนฺติ),  อุปโภคปริโภคภณฺฑานํ  (จ)  ปน   

คามกฺเขตฺตทฺวิปทจตุปฺปทยานวาหนานํ  จ  อยํ  จ  อยํ  จ  ปริจฺเฉโทติ  (วจเน  อายุตฺตเกน)  วุตฺเต,  

“อหํ  เอตฺตกํ  (ธนํ)  มม  ปุตฺตสฺส  โฆสกสฺส  น  เทมี”ติ  วตฺตุกาโม  (หุตฺวา)  “(อหํ)  เทมี”ติ  อาห ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  ทิสฺวา เห็นแล้ว  นํ  (ปุตฺตํ) ซึ่งบุตรนั้น  (ปุคฺคลํ) ยัง

บุคคล  ปกฺโกสาเปตฺวา ให้เรียกแล้ว  อายุตฺตกํ ซึ่งนายเสมียน  ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  

อิติ ว่า  “ธนํ อ.ทรัพย์  กิตฺตกํ มีประมาณเท่าไร  เคเห ในเรือน  มม ของเรา”  อิติ 

ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  โกฏิโย อ.โกฏิ ท.  จตฺตาฬีส 

สี่สิบ  ธนสฺส เอว แห่งทรัพย์นั่นเทียว  (สนฺติ) มีอยู่,  ปน แต่ว่า  ปริจฺเฉโท อ.การ

กําหนด  อยํ  จ นี้ด้วย  อยํ  จ นี้ด้วย  อุปโภคปริโภคภณฺฑานํ  จ แห่งภัณฑะเป็น

เครื่องอุปโภคและบริโภค ท. ด้วย  คามกฺเขตฺตทฺวิปทจตุปฺปทยานวาหนานํ  จ แห่ง

หมู่บ้าน นา สัตว์มีเท้าสอง มีเท้าสี่ ยาน และพาหนะ ท. ด้วย”  อิติ ดังนี้  (อายุตฺตเกน) 

อันนายเสมียน  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  วตฺตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันกล่าว  อิติ ว่า  “อหํ 

อ.เรา  น  เทมิ ย่อมไม่ให้  เอตฺตกํ  (ธนํ) ซึ่งทรัพย์ อันมีประมาณเท่านี้  โฆสกสฺส แก่

นายโฆสกะ  ปุตฺตสฺส ผู้เป็นบุตร  มม ของเรา”  อิติ ดังนี้  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  อาห 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  เทมิ ย่อมให้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น  เศรษฐีเห็นบุตรชายนั้นแล้ว จึงให้เรียกนายเสมียนมาแล้วถามว่า  “ในเรือนของ

ฉัน มีทรัพย์อยู่เท่าไร?” เมื่อนายเสมียนเรียนว่า “นาย  มีอยู่ ๔๐ โกฏิเท่านั้น, แต่เครื่อง

อุปโภญค บริโภค และบ้าน  นา  สัตว์  ๒  เท้า ๔  เท้า  ยานพาหนะ  มีอยู่จํานวนเท่า

นี้ๆ”  ประสงค์จะพูดว่า “ฉันไม่ให้ทรัพย์ มีประมาณเท่านี้แก่โฆสกะผู้บุตรของฉัน”  พูด

ว่า “ฉันให้”

 อถ กาลสัตตมี เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ 

ปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุคฺคลํ การิตกัมมะ
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ใน ปกฺโกสาเปตฺวา  อายุตฺตกํ อวุตตกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺวา  “มม สามีสัมพันธะใน  

เคเหๆ วิสยาธาระใน ธนํ  กิตฺตกํ วิเสสนะของ ธนํๆ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห,  “สามิ อาลปนะ  จตฺตาฬีส วิเสสนะของ โกฏิโยๆ 

สุทธกัตตาใน สนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ธนสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน จตฺตาฬีส  โกฏิโย,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  อยํ สองบท วิเสสนะของ 

ปริจฺเฉโทๆ ลิงคัตถะ  อุปโภคปริโภคภณฺฑานํ ก็ดี  คามกฺเขตฺตทฺวิปทจตุปฺปทยาน- 

วาหนานํ ก็ดี สามีสัมพันธะใน ปริจฺเฉโท  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ อุปโภคปริโภค-

ภณฺฑานํ และ คามกฺเขตฺตทฺวิปทจตุปฺปทยานวาหนานํ  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ 

เข้ากับ อยํ และ อยํ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา   

อายุตฺตเกน อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  “อหํ สุทธกัตตาใน เทมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เอตฺตกํ วิเสสนะของ ธนํๆ อวุตตกัมมะใน เทมิ  มม สามีสัมพันธะใน ปุตฺตสฺสๆ วิเสสนะ

ของ โฆสกสฺสๆ สัมปทานใน เทมิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน เทมิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วตฺตุ- 

กาโมๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “อหํ สุทธกัตตาใน เทมิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๙๙. ตํ  สุตฺวา  เสฏฺฅิธีตา  “อยํ  ปุน  กเถนฺโต  อญฺญ�  กิญฺจิ  กเถยฺยา”ติ  จินฺเตตฺวา   

โสกาตุรา  วิย  เกเส  วิกีริตฺวา  โรทมานา  “กินฺนาเมตํ  ตาต  วเทถ,  อิทํปิ  นาม  โว  

วจนํ  สุโณม,  อลกฺขิกา  วตมฺหา”ติ  วตฺวา  มตฺถเกน  ตํ  อุรมชฺเฌ  ปหรนฺตี  ปติตฺวา,  

ยถา  ปุน  วตฺตุํ  น  สกฺโกติ,  ตถาสฺส  อุรมชฺเฌ  มตฺถเกน  ฆํสนฺตี  อาโรทนํ  ทสฺเสสิ ฯ

 ตํ  (วจนํ)  สุตฺวา  เสฏฺฅิธีตา  “อยํ  (เสฏฺฅี)  ปุน  กเถนฺโต  อญฺญ �  กิญฺจิ  (วจนํ)  กเถยฺยา”ติ   

จินฺเตตฺวา  โสกาตุรา  วิย  (หุตฺวา)  เกเส  วิกีริตฺวา  โรทมานา  “(ตุมฺเห)  กึ  นาม  เอตํ  (วจนํ)   

ตาต  วเทถ,  (มยํ)  อิทํปิ  นาม  โว  วจนํ  สุโณม,  (มยํ)  อลกฺขิกา  วต  อมฺหา”ติ  วตฺวา   

มตฺถเกน  ตํ  (เสฏฺฅึ)  อุรมชฺเฌ  ปหรนฺตี  ปติตฺวา,  (เสฏฺฅี)  ยถา  ปุน  วตฺตุํ  น  สกฺโกติ,  ตถา  

อสฺส  (เสฏฺฅิสฺส)  อุรมชฺเฌ  มตฺถเกน  ฆํสนฺตี  อาโรทนํ  ทสฺเสสิ ฯ

 เสฏฺธิีตา อ.ธิดาของเศรษฐี  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  

อิติ ว่า  “อยํ  (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐีนี้  กเถนฺโต เมื่อกล่าว  ปุน อีก  กเถยฺย พึงกล่าว   

(วจนํ) ซึ่งคํา  กิญฺจิ อะไรๆ  อญฺญ ํ อื่น”  อิติ ดังนี้  โสกาตุรา  วิย เป็นหญิงราวกะ

ว่ากระสับกระส่ายเพราะความโศก  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  วิกีริตฺวา สยายแล้ว  เกเส ซึ่ง
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ผม ท.  โรทมานา ร้องไห้อยู่  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต ข้าแต่พ่อ  (ตุมฺเห) 

อ.ท่าน  วเทถ ย่อมกล่าว  เอตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั่น  กึ  นาม ชื่ออะไร,  (มยํ) อ.เรา ท.   

สุโณม ย่อมฟัง  วจนํ ซึ่งคํา  อิทํปิ  นาม ชื่อแม้นี้  โว ของท่าน,  (มยํ) อ.เรา ท.   

อลกฺขิกา  วต เป็นผู้ไม่มีบุญหนอ  อมฺห ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้    ปหรนฺต ี ปติตฺวา 

ล้มฟาดอยู่แล้ว  ตํ  (เสฏฺ)ึ ซึ่งเศรษฐีนั้น  อุรมชฺเฌ ที่ท่ามกลางแห่งอก  มตฺถเกน 

ด้วยกระหม่อม  ฆํสนฺต ีเสียดสีอยู่  อุรมชฺเฌ ที่ท่ามกลางแห่งอก  อสฺส  (เสฏฺสิฺส) 

ของเศรษฐีนั้น  มตฺถเกน ด้วยกระหม่อม  ตถา โดย-,  (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  น  สกฺโกติ  

ย่อมไม่อาจ  วตฺตุ ํ เพื่ออันกล่าว  ปุน อีก  ยถา โดยประการใด,  -ประการนั้น   

ทสฺเสสิ แสดงแล้ว  อาโรทนํ ซึ่งการร้องไห้อย่างหนัก ฯ   

 ลูกสาวเศรษฐีฟังคํานั้นแล้วคิดว่า  “เศรษฐีนี้ เมื่อพูด  พึงพูดคําอะไรอื่น”  เป็นเหมือน

เร่าร้อน ด้วยความโศก สยายผม ร้องไห้กล่าวว่า “คุณพ่อ พูดอะไรนี่? พวกเราฟังคํา

ของท่าน ชื่อแม้นี้, พวกเราไม่มีบุญหนอ” ดังนี้แล้ว จึงเอาศีรษะประหารเศรษฐีนั้นที่

ท่ามกลางอก ล้มลงเอาศีรษะกลิ้งเกลือกอยู่ที่ท่ามกลางอกของเศรษฐีนั้น แสดงอาการ

ร้องไห้อย่างหนัก จนเศรษฐีไม่สามารถพูดได้อีก

 เสฏฺฅิธีตา สุทธกัตตาใน ทสฺเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ วจนํๆ  

อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “อยํ วิเสสนะของ เสฏฺฅีๆ  

สุทธกัตตาใน กเถยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน กเถนฺโตๆ 

อัพภันตรกิริยาของ เสฏฺฅี  อญฺญ� ก็ดี  กิญฺจิ ก็ดี วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน  

กเถยฺย”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิกีริตฺวา  โสกาตุรา  

อุปมาวิกติกัตตาใน หุตฺวา  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ โสกาตุรา  หุตฺวา ปุพพกาล- 

กิริยาใน วิกีริตฺวา  เกเส อวุตตกัมมะใน วิกีริตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน โรทมานาๆ 

อัพภันตรกิริยาของ เสฏฺฅิธีตา  “ตาต อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน วเทถๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ กึๆ ศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เอตํ วิเสสนะ

ของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน วเทถ,  มยํ สุทธกัตตาใน สุโณมๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อิทํๆ วิเสสนะของ วจนํ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ 

อิทํปิ  โว สามีสัมพันธะใน วจนํๆ อวุตตกัมมะใน สุโณม,  มยํ สุทธกัตตาใน อมฺหๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อลกฺขิกา วิกติกัตตาใน อมฺห  วตศัพท์ สังเวคัตถะ”  อิติศัพท์  



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒198 [๒.อัปปมาท

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปหรนฺตี  มตฺถเกน กรณะใน ปหรนฺตี  ตํ  

วิเสสนะของ เสฏฺฅึๆ อวุตตกัมมะใน ปหรนฺตี  อุรมชฺเฌ วิสยาธาระใน ปหรนฺตีๆ 

อัพภันตรกิริยาของ เสฏฺฅิธีตา  ปติตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ฆํสนฺตี,  เสฏฺฅี สุทธกัตตา

ใน สกฺโกติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยถา ปการัตถะ  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน วตฺตุํๆ  

ตุมัตถสัมปทานใน สกฺโกติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺโกติ,  ตถา ปการัตถะ  อสฺส วิเสสนะ

ของ เสฏฺฅิสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อุรมชฺเฌๆ วิสยาธาระใน ฆํสนฺตี  มตฺถเกน กรณะใน 

ฆํสนฺตีๆ อัพภันตรกิริยาของ เสฏฺฅิธีตา  อาโรทนํ อวุตตกัมมะใน ทสฺเสสิ ฯ 

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

๓๐๐. เสฏฺฅีปิ  ตํขณญฺเญว  กาลมกาสิ ฯ  

 เสฏฺฅีปิ  ตํขณํ  เอว  กาลํ  อกาสิ ฯ

 เสฏฺปีิ แม้ อ.เศรษฐี  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ  ตํขณํ  เอว ในขณะนั้น

นั่นเทียว ฯ

 แม้เศรษฐี ก็ได้เสียชีวิตลงในขณะนั้นเอง

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เสฏฺฅีๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตํขณํๆ ทุติยากาลสัตตมีใน อกาสิ  กาลํ  อวุตตกัมมะใน 

อกาสิ ฯ

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

๓๐๑. “เสฏฺฅี  มโต”ติ  คนฺตฺวา  อุเทนสฺส  รญฺโญ  อาโรเจสุํ ฯ   

 (ชนา)  “เสฏฺฅี  มโต”ติ  คนฺตฺวา  อุเทนสฺส  รญฺโญ  อาโรเจสุํ ฯ    

 (ชนา) อ.ชน ท.  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อาโรเจสุ ํ กราบทูลแล้ว  รญฺโญ แก่พระราชา   

อุเทนสฺส พระนามว่าอุเทน  อิติ ว่า  “เสฏฺ ีอ.เศรษฐี  มโต ตายแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ชนทั้งหลายทราบข่าวว่า “เศรษฐีถึงอนิจกรรมแล้ว” จึงไปกราบทูลพระเจ้าอุเทน

 ชนา สุทธกัตตาใน อาโรเจสุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน มโตๆ  

กิตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาโรเจสุํ  คนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อาโรเจสุํ  

อุเทนสฺส สัญญาวิเสสนะของ รญฺโญๆ สัมปทานใน อาโรเจสุํ ฯ
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๓๐๒. ราชา  ตสฺส  สรีรกิจฺจํ  การาเปตฺวา  “อตฺถิ  ปนสฺส  ปุตฺโต  วา  ธีตา  วา”ติ  ปุจฺฉิ ฯ

 ราชา  (ปุคฺคลํ)  ตสฺส  (เสฏฺฅิสฺส)  สรีรกิจฺจํ  การาเปตฺวา  “อตฺถิ  ปน  อสฺส  (เสฏฺฅิสฺส)  ปุตฺโต  วา  

ธีตา  วา”ติ  ปุจฺฉิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  การาเปตฺวา ให้กระทําแล้ว  สรีรกิจฺจํ ซึ่ง

กิจแห่งสรีระ  ตสฺส  (เสฏฺสิฺส) ของเศรษฐีนั้น  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “ปน ก็  

ปุตฺโต  วา อ.บุตรหรือ  ธีตา  วา หรือว่า อ.ธิดา  อสฺส  (เสฏฺสิฺส) ของเศรษฐีนั้น  อตฺถิ 

มีอยู่หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเจ้าอุเทน  ทรงให้ทําฌาปนกิจสรีระของเศรษฐีนั้นแล้ว  ตรัสถามว่า  “ก็ลูกชายหรือ

ลูกหญิง ของเศรษฐีนั้นมีอยู่หรือ?” 

 ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน การาเปตฺวา  

ตสฺส วิเสสนะของ เสฏฺฅิสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สรีรกิจฺจํๆ อวุตตกัมมะใน การาเปตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ  “ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ปุตฺโต ก็ดี  ธีตา ก็ดี สุทธกัตตา

ใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ เสฏฺฅิสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปุตฺโต 

และ ธีตา  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ปุตฺโต และ ธีตา”  อิติศัพท์ อาการะใน 

ปุจฺฉิ ฯ

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

๓๐๓. “อตฺถิ  เทว  โฆสโก  นาม  ตสฺส  ปุตฺโต,  สพฺพํ  สาปเตยฺยํ  ตสฺส  นิยฺยาเทตฺวา  มโต    

เทวา”ติ ฯ

 (ชนา)  “อตฺถิ  เทว  โฆสโก  นาม  ตสฺส  (เสฏฺฅิสฺส)  ปุตฺโต,  (เสฏฺฅี)  สพฺพํ  สาปเตยฺยํ  ตสฺส  

(ปุตฺตสฺส)  นิยฺยาเทตฺวา  มโต  เทวา”ติ  (อาหํสุ) ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  ปุตฺโต 

อ.บุตร  ตสฺส  (เสฏฺสิฺส) ของเศรษฐีนั้น  โฆสโก  นาม ชื่อว่าโฆสกะ  อตฺถิ มีอยู่,  เทว 

ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  นิยฺยาเทตฺวา มอบให้แล้ว  สาปเตยฺย ํ

ซึ่งสมบัติ  สพฺพ ํทั้งปวง  ตสฺส  (ปุตฺตสฺส) แก่บุตรนั้น  มโต ตายแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ชนทั้งหลายกราบทูลว่า “มีอยู่ พระเจ้าข้า ลูกชายของเศรษฐีนั้น ชื่อว่าโฆสกะ, เศรษฐี

นั้น มอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่โฆสกะนั้นแล้ว ก็ถึงแก่อนิจกรรม พระเจ้าข้า”
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 ชนา สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว อาลปนะ  นามศัพท์ สัญญา-

โชตกะเข้ากับ โฆสโกๆ วิเสสนะของ ปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ เสฏฺฅิสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปุตฺโต,  เทว อาลปนะ  เสฏฺฅี 

สุทธกัตตาใน มโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  สพฺพํ วิเสสนะของ สาปเตยฺยํๆ อวุตตกัมมะใน 

นิยฺยาเทตฺวา  ตสฺส วิเสสนะของ ปุตฺตสฺสๆ สัมปทานใน นิยฺยาเทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน มโต”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ 

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

๓๐๔. ราชา  อปรภาเค  เสฏฺฅิปุตฺตํ  ปกฺโกสาเปสิ ฯ

 ราชา  (ปุคฺคลํ)  อปรภาเค  เสฏฺฅิปุตฺตํ  ปกฺโกสาเปสิ ฯ       

 ราชา อ.พระราชา  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  ปกฺโกสาเปสิ ให้ร้องเรียกแล้ว  เสฏฺปิุตฺตํ 

ซึ่งบุตรของเศรษฐี  อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก ฯ  

 ในกาลต่อมา พระราชารับสั่งให้เรียกตัวเศรษฐีบุตรมาแล้ว

 ราชา เหตุกัตตาใน ปกฺโกสาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ปุคฺคลํ การิตกัมมะ

ใน ปกฺโกสาเปสิ  อปรภาเค กาลสัตตมีใน ปกฺโกสาเปสิ  เสฏฺฅิปุตฺตํ อวุตตกัมมะใน  

ปกฺโกสาเปสิ ฯ

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

๓๐๕. ตสฺมิญฺจ  ทิวเส  เทโว  วสฺสิ,  ราชงฺคเณ  ตตฺถ  ตตฺถ  อุทกํ  สณฺฅาติ ฯ

 ตสฺมึ  จ  ทิวเส  เทโว  วสฺสิ,  ราชงฺคเณ  ตตฺถ  ตตฺถ  (าเน)  อุทกํ  สณฺฅาติ ฯ 

 จ ก็  ตสฺมึ  ทิวเส ในวันนั้น  เทโว อ.ฝน  วสฺส ิตกแล้ว,  อุทกํ อ.นํ้า  สณฺาติ ย่อม

ตั้งอยู่ด้วยดี  ตตฺถ  ตตฺถ  (าเน) ในที่นั้นๆ  ราชงฺคเณ ที่เนินแห่งพระราชา ฯ

 ก็ในวันนั้น ฝนตก, ที่พระลานหลวง  มีนํ้าขังอยู่ในที่นั้นๆ 

 จศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ตสฺมึ วิเสสนะของ ทิวเสๆ กาลสัตตมีใน วสฺสิ  เทโว สุทธ-

กัตตาใน วสฺสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  อุทกํ สุทธกัตตาใน สณฺาติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ราชงฺคเณ วิสยาธาระใน าเน  ตตฺถ สองบท วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระ 

ใน สณฺาติ ฯ
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๓๐๖. เสฏฺฅิปุตฺโต  “ราชานํ  ปสฺสิสฺสามี”ติ  ปายาสิ ฯ

 เสฏฺฅิปุตฺโต  “(อหํ)  ราชานํ  ปสฺสิสฺสามี”ติ  (จินฺตเนน)  ปายาสิ ฯ

 เสฏฺปิุตฺโต อ.บุตรของเศรษฐี  ปายาสิ ได้ดําเนินไปแล้ว  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด   

อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  ปสฺสิสฺสาม ิจักเฝ้า  ราชานํ ซึ่งพระราชา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เศรษฐีบุตรไปด้วยความประสงค์ว่า “จักเฝ้าพระราชา”

 เสฏฺฅิปุตฺโต สุทธกัตตาใน ปายาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน  

ปสฺสิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ราชานํ อวุตตกัมมะใน ปสฺสิสฺสามิ”  อิติศัพท์  

สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณะใน ปายาสิ ฯ

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

๓๐๗. ราชา  วาตปานํ  วิวริตฺวา  ตํ  อาคจฺฉนฺตํ  โอโลเกนฺโต  ราชงฺคเณ  อุทกํ  ลงฺเฆตฺวา   

อาคจฺฉนฺตํ  ทิสฺวา  อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  ฅิตํ  “ตฺวํ  โฆสโก  นาม  ตาตา”ติ  ปุจฺฉิตฺวา,       

“อาม  เทวา’ติ  วุตฺเต,  “ปิตา  เม  มโต’ติ  มา  โสจิ,  ตว  เปตฺติกํ  เสฏฺฅิฏฺฅานํ   

ตุยฺหเมว  ทสฺสามี’ติ  ตํ  สมสฺสาเสตฺวา  “คจฺฉ  ตาตา’ติ  อุยฺโยเชสิ ฯ

 ราชา  วาตปานํ  วิวริตฺวา  ตํ  (เสฏฺฅิปุตฺตํ)  อาคจฺฉนฺตํ  โอโลเกนฺโต  (เสฏฺฅิปุตฺตํ)  ราชงฺคเณ  อุทกํ  

ลงฺเฆตฺวา  อาคจฺฉนฺตํ  ทิสฺวา  (เสฏฺฅิปุตฺตํ)  อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  ฅิตํ  “ตฺวํ  โฆสโก  นาม  (อสิ)  

ตาตา”ติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “อาม  เทว  (เอวํ)”  อิติ  (วจเน  เตน  เสฏฺฅิปุตฺเตน)  วุตฺเต,  “(ตฺวํ)  ‘ปิตา  เม  

มโต’ติ  มา  โสจิ,  (อหํ)  ตว  เปตฺติกํ  เสฏฺฅิฏฺฅานํ  ตุยฺหํ  เอว  ทสฺสามี’ติ  (วจเนน)  ตํ  (เสฏฺฅิปุตฺตํ)  

สมสฺสาเสตฺวา  “(ตฺวํ)  คจฺฉ  ตาตา’ติ  (วจเนน)  อุยฺโยเชสิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  วิวริตฺวา ทรงเปิดแล้ว  วาตปานํ ซึ่งพระแกล  โอโลเกนฺโต ทรง

แลดูอยู่  ตํ  (เสฏฺปิุตฺตํ) ซึ่งบุตรของเศรษฐีนั้น  อาคจฺฉนฺตํ ผู้มาอยู่  ทิสฺวา ทรงเห็น

แล้ว  (เสฏฺปิุตฺตํ) ซึ่งบุตรของเศรษฐี  ราชงฺคเณ  อุทกํ  ลงฺเฆตฺวา  อาคจฺฉนฺตํ  

ผู้กระโดดข้ามแล้ว ซึ่งนํ้า ที่เนินแห่งพระราชา มาอยู่  ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแล้ว  (เสฏฺ-ิ

ปุตฺตํ) ซึ่งบุตรแห่งเศรษฐี  อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  ติํ ผู้มาแล้ว ถวายบังคมแล้ว ยืน

แล้ว  อิติ ว่า  “ตาต แน่ะพ่อ  ตฺว ํอ.ท่าน  โฆสโก  นาม เป็นผู้ชื่อว่าโฆสกะ  (อสิ) 

ย่อมเป็นหรือ”  อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติ-

เทพ  อาม พระเจ้าข้า  (เอวํ) อ.อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้  (เตน  เสฏฺปิุตฺเตน) อัน
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บุตรของเศรษฐีนั้น  วุตฺเต กราบทูลแล้ว,  ตํ  (เสฏฺปิุตฺตํ) ทรงยังบุตรของเศรษฐีนั้น   

สมสฺสาเสตฺวา ให้เบาใจแล้ว  (วจเนน) ด้วยพระดํารัส  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  มา  

โสจิ อย่าเศร้าโศกแล้ว  อิติ ว่า  ‘ปิตา อ.บิดา  เม ของเรา  มโต ตายแล้ว’  อิติ ดังนี้,  

(อหํ) อ.เรา  ทสฺสามิ จักให้  เสฏฺฏิฺานํ ซึ่งตําแหน่งแห่งเศรษฐี  เปตฺติกํ อันเป็น

ของมีอยู่แห่งบิดา  ตว ของท่าน  ตุยฺห ํ เอว แก่ท่านนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้  อุยฺโยเชสิ 

ทรงส่งไปแล้ว  (วจเนน) ด้วยพระดํารัส  อิติ ว่า  “ตาต แน่ะพ่อ  (ตฺวํ) อ.เจ้า  คจฺฉ  

จงไป”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 พระราชาทรงเปิดพระแกล ทอดพระเนตรดูนายโฆสกะนั้นเดินมาอยู่ ทรงเห็นเขา

กระโดดข้ามนํ้า ที่พระลานหลวงเดินมา จึงตรัสถามเขา ซึ่งมาถวายบังคมแล้วยืนอยู่

ว่า “พ่อ  เจ้าชื่อโฆสกะหรือ?”  เมื่อเขาทูลว่า “ถูกแล้ว พระเจ้าข้า” ทรงปลอบใจเขาว่า 

“เจ้าอย่าเสียใจไปเลยว่า ‘บิดาของเรา ถึงอนิจกรรมแล้ว’ เราจักให้ตําแหน่งเศรษฐี  อัน

เป็นของบิดาของเจ้า แก่เจ้านั่นเอง”  ดังนี้แล้ว  ทรงส่งเขาไปว่า “จงไปเถิด พ่อ”   

 ราชา สุทธกัตตาใน อุยฺโยเชสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วาตปานํ อวุตตกัมมะใน  

วิวริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอโลเกนฺโต  ตํ ก็ดี  อาคจฺฉนฺตํ ก็ดี วิเสสนะของ  

เสฏฺฅิปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน โอโลเกนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ราชา  เสฏฺฅิปุตฺตํ  

อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  ราชงฺคเณ วิสยาธาระใน ลงฺเฆตฺวา  อุทกํ อวุตตกัมมะใน  

ลงฺเฆตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน อาคจฺฉนฺตํๆ วิเสสนะของ เสฏฺฅิปุตฺตํ  ทิสฺวา ปุพพกาล- 

กิริยาใน ปุจฺฉิตฺวา  เสฏฺฅิปุตฺตํ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิตฺวา  อาคนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยา

ใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฅิตํๆ วิเสสนะของ เสฏฺฅิปุตฺตํ  “ตาต อาลปนะ  ตฺวํ  

สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ โฆสโกๆ 

วิกติกัตตาใน อสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สมสฺสาเสตฺวา   

“เทว อาลปนะ  อาม สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวํ สัจจวาจกลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน 

วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  เตน วิเสสนะของ เสฏฺฅิปุตฺเตนๆ อนภิหิต- 

กัตตาใน วุตฺเต,  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน โสจิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘ปิตา สุทธกัตตา

ใน มโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน ปิตา’  อิติศัพท์ อาการะใน โสจิ   

มาศัพท์ ปฏิเสธะใน โสจิ,  อหํ สุทธกัตตาใน ทสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตว  

สามีสัมพันธะใน เปตฺติกํๆ วิเสสนะของ  เสฏฺฅิฏฺฅานํๆ อวุตตกัมมะใน ทสฺสามิ  เอวศัพท์ 
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อวธารณะเข้ากับ ตุยฺหํๆ สัมปทานใน ทสฺสามิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน  

สมสฺสาเสตฺวา  ตํ วิเสสนะของ เสฏฺฅิปุตฺตํๆ การิตกัมมะใน สมสฺสาเสตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน อุยฺโยเชสิ  “ตาต อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  

อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน อุยฺโยเชสิ ฯ

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

๓๐๘. ราชา  คจฺฉนฺตญฺจ  นํ  โอโลเกนฺโตว  อฏฺฅาสิ ฯ  

 ราชา  คจฺฉนฺตํ  จ  นํ  (เสฏฺฅิปุตฺตํ)  โอโลเกนฺโตว  อฏฺฅาสิ ฯ

 จ อนึ่ง  ราชา อ.พระราชา  โอโลเกนฺโตว  อฏฺาสิ ได้ประทับยืนทรงแลดูอยู่เทียว  นํ  

(เสฏฺปิุตฺตํ) ซึ่งบุตรของเศรษฐีนั้น  คจฺฉนฺตํ ผู้ไปอยู่ ฯ 

 อนึ่ง พระราชา ได้ประทับยืนทอดพระเนตรดูเขาซึ่งกําลังเดินไปอยู่เทียว   

 จศัพท์ สัมปิณฑนัตถะ  ราชา สุทธกัตตาใน อฏฺฅาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คจฺฉนฺตํ 

ก็ดี  นํ ก็ดี วิเสสนะของ เสฏฺฅิปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน โอโลเกนฺโต  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ โอโลเกนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ราชา ฯ 

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

๓๐๙. โส  อาคมนกาเล  ลงฺฆิตํ  อลงฺฆิตฺวา  โอตริตฺวา สณิกํ  อคมาสิ ฯ

 โส  (เสฏฺฅิปุตฺโต)  อาคมนกาเล  (อตฺตนา)  ลงฺฆิตํ  (อุทกํ)  อลงฺฆิตฺวา  โอตริตฺวา สณิกํ  อคมาสิ ฯ

 โส  (เสฏฺปิุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐีนั้น  อลงฺฆิตฺวา ไม่กระโดดข้ามแล้ว  (อตฺตนา)   

ลงฺฆิตํ  (อุทกํ) ซึ่งนํ้า อันตน กระโดดข้ามแล้ว  อาคมนกาเล ในกาลเป็นที่มา   

โอตริตฺวา ข้ามลงแล้ว  อคมาสิ ได้ไปแล้ว  สณิกํ ค่อยๆ ฯ

 เขาไม่กระโดดข้ามนํ้าที่เขากระโดดข้ามในเวลาที่มา ได้ลงแล้วไปค่อยๆ

 โส วิเสสนะของ เสฏฺฅิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อาคมนกาเล กาลสัตตมีใน ลงฺฆิตํ  อตฺตนา อนภหิตกัตตาใน ลงฺฆิตํๆ วิเสสนะของ  

อุทกํๆ อวุตตกัมมะใน อลงฺฆิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอตริตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน 

อคมาสิ  สณิกํ กิริยาวิเสสนะใน อคมาสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๓๑๐. อถ  นํ  ราชา  ตโต ว  ปกฺโกสาเปตฺวา  “กินฺนุ  ตาต  ตฺวํ  มม  สนฺติกํ  อาคจฺฉนฺโต   

อุทกํ  ลงฺฆิตฺวา  อาคมฺม  คจฺฉนฺโต  อิทานิ  โอตริตฺวา  สณิกํ  คจฺฉสี”ติ  ปุจฺฉิ ฯ

 อถ  (ปุคฺคลํ)  นํ  (เสฏฺฅิปุตฺตํ)  ราชา  ตโต ว  (านโต)  ปกฺโกสาเปตฺวา  “กินฺนุ  ตาต  ตฺวํ  มม   

สนฺติกํ  อาคจฺฉนฺโต  อุทกํ  ลงฺฆิตฺวา  อาคมฺม  คจฺฉนฺโต  อิทานิ  โอตริตฺวา  สณิกํ  คจฺฉสี”ติ   

ปุจฺฉิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  ราชา อ.พระราชา  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  ปกฺโกสาเปตฺวา ให้เรียกแล้ว  

นํ  (เสฏฺปิุตฺตํ) ซึ่งบุตรของเศรษฐีนั้น  ตโต ว  (านโต) แต่ที่นั้นเทียว  ปุจฺฉิ ตรัส

ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต แน่ะพ่อ  ตฺว ํอ.ท่าน  อาคจฺฉนฺโต เมื่อมา  สนฺติก ํสู่สํานัก  

มม ของเรา  ลงฺฆิตฺวา กระโดดข้ามแล้ว  อุทกํ ซึ่งนํ้า  อาคมฺม มาแล้ว  คจฺฉนฺโต  

เมื่อไป  โอตริตฺวา ข้ามลงแล้ว  อิทานิ ในกาลนี้  คจฺฉสิ ย่อมไป  สณิกํ ค่อยๆ   

กินฺนุ เพราะเหตุอะไรหนอ”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ครั้งนั้น พระราชา ตรัสรับสั่งให้เรียกนายโฆสกะนั้นมาจากที่นั้นแล แล้วตรัสถามว่า  

“เพราะเหตุไรหนอ? พ่อ ท่านเมื่อมาสู่สํานักของเรา จึงกระโดดนํ้ามาแล้ว เมื่อไป เดี๋ยว

นี้ลงไปแล้ว จึงค่อยๆ เดินไป”

 อถ กาลสัตตมี  ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคลํ การิตกัมมะ 

ใน ปกฺโกสาเปตฺวา  นํ วิเสสนะของ เสฏฺฅิปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺวา   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตโตๆ วิเสสนะของ านโตๆ อปาทานใน ปกฺโกสาเปตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ  “ตาต อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  กินฺนุ ปุจฉนัตถะ  มม สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน 

อาคจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ตฺวํ   อุทกํ อวุตตกัมมะใน ลงฺฆิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน อาคมฺมๆ ปุพพกาลกิริยาใน คจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ตฺวํ  อิทานิ กาลสัตตมี 

ใน โอตริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คจฺฉสิ  สณิกํ กิริยาวิเสสนะใน คจฺฉสิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ 

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

๓๑๑. “อาม  เทว,  อหํ  ตสฺมึ  ขเณ  กุมารโก,  กีฬนกาโล  นาเมโส,  อิทานิ  ปน  เม   

เทเวน  ฅานนฺตรํ  ปฏิสฺสุตํ,  ตสฺมา  ยถาปุรํ  อจริตฺวา  อิทานิ  สณิเกน  หุตฺวา  จริตุํ   

วฏฺฏตี”ติ ฯ
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 (โส  เสฏฺฅิปุตฺโต)  “อาม  เทว  (เอวํ),  อหํ  ตสฺมึ  ขเณ  กุมารโก  (อมฺหิ),  กีฬนกาโล  นาม   

(โหติ)  เอโส  (กาโล),  อิทานิ  ปน  เม  เทเวน  ฅานนฺตรํ  ปฏิสฺสุตํ,  ตสฺมา  (มยา)  ยถาปุรํ   

อจริตฺวา  อิทานิ  สณิเกน  หุตฺวา  จริตุํ  วฏฺฏตี”ติ  (อาห) ฯ

 (โส  เสฏฺปิุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐีนั้น  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่

พระองค์ผู้สมมุติเทพ  อาม พระเจ้าข้า  (เอวํ) อ.อย่างนั้น,  อหํ อ.ข้าพระองค์  กุมารโก  

เป็นเด็ก  ตสฺมึ  ขเณ ในขณะนั้น  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  เอโส  (กาโล) อ.กาลนั่น  กีฬน-

กาโล  นาม ชื่อว่าเป็นกาลเป็นที่เล่น  (โหติ) ย่อมเป็น,  ปน แต่ว่า  อิทานิ ในกาล

นี้   านนฺตรํ อ.ฐานันดร  เทเวน อันพระองค์ผู้สมมุติเทพ  ปฏิสฺสุต ํ ทรงฟังตอบ

แล้ว  เม แก่ข้าพระองค์,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (มยา)  ยถาปุรํ  อจริตฺวา  อิทานิ   

สณิเกน  หุตฺวา  จริตุํ อ.อัน- อันข้าพระองค์ ไม่เที่ยวไปแล้ว ตามในก่อน เป็นผู้ค่อยๆ 

เป็น เที่ยวไป ในกาลนี้  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 บุตรของเศรษฐีนั้นกราบทูลว่า “เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้า ยังเป็นเด็ก 

ในขณะนั้น, นี้ชื่อว่าเป็นเวลาเล่น, ก็ในกาลนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ได้รับทราบตําแหน่ง

จากพระองค์แล้ว, เพราะฉะนั้น การที่ข้าพระองค์ไม่เที่ยวไปเหมือนในกาลก่อน  แล้ว

ค่อยๆ ไป จึงควร ในเดี๋ยวนี้”

 โส วิเสสนะของ เสฏฺฅิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว 

อาลปนะ  อาม สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวํ ลิงคัตถะ,  อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ตสฺมึ วิเสสนะของ ขเณๆ กาลสัตตมีใน กุมารโกๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  เอโส 

วิเสสนะของ กาโลๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญา-

โชตกะเข้ากับ กีฬนกาโลๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  ฅานนฺตรํ 

วุตตกัมมะใน ปฏิสฺสุตํๆ  กิตบทกัมมวาจก  อิทานิ กาลสัตตมีใน ปฏิสฺสุตํ  เม สัมปทาน 

ใน ปฏิสฺสุตํ  เทเวน อนภิหิตกัตตาใน ปฏิสฺสุตํ,  ตสฺมา เหตวัตถะ  จริตุํ ตุมัตถกัตตาใน 

วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน จริตุํ  ยถาปุรํ กิริยาวิเสสนะใน 

อจริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  อิทานิ กาลสัตตมีใน หุตฺวา  สณิเกน วิกติกัตตา

ใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน จริตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

 ...............................................................................................................................
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๓๑๒. ตํ  สุตฺวา  ราชา  “ธิติมา  อยํ  ปุริโส,  อิทาเนวสฺส  ฅานนฺตรํ  ทสฺสามี”ติ  ปิตรา   

ภุตฺตโภคํ  ทตฺวา  สพฺพสเตน  เสฏฺฅิฏฺฅานํ  อทาสิ ฯ

 ตํ  (วจนํ)  สุตฺวา  ราชา  “ธิติมา  (โหติ)  อยํ  ปุริโส,  (อหํ)  อิทานิ  เอว  อสฺส  (ปุริสสฺส)  ฅานนฺตรํ  

ทสฺสามี”ติ  (จินฺเตตฺวา)  ปิตรา  ภุตฺตโภคํ  ทตฺวา  สพฺพสเตน  เสฏฺฅิฏฺฅานํ  อทาสิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  (จินฺเตตฺวา) ทรงดําริ

แล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  ปุริโส อ.บุรุษนี้  ธิติมา เป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องทรงจํา  (โหติ) 

ย่อมเป็น,  (อหํ) อ.เรา  ทสฺสามิ จักให้  านนฺตรํ ซึ่งฐานันดร  อสฺส  (ปุริสสฺส) แก่

บุรุษนั้น  อิทานิ  เอว ในกาลนี้นั่นเทียว”  อิติ ดังนี้  ทตฺวา พระราชทานแล้ว  ปิตรา  

ภุตฺตโภคํ ซึ่งโภคะ อันบิดา บริโภคแล้ว  อทาสิ ได้พระราชทาน  เสฏฺฏิฺานํ ซึ่ง

ตําแหน่งแห่งเศรษฐี  สพฺพสเตน ด้วยร้อยแห่งวัตถุทั้งปวง ฯ  

 พระราชทรงสดับคํานั้นแล้ว ทรงดําริว่า “ชายผู้นี้ มีปัญญา, เราจักให้ตําแหน่งเศรษฐี  

แก่เขาในบัดนี้แหละ” ดังนี้แล้ว ทรงประทานโภคะที่บิดาบริโภคแล้ว ได้ทรงประทาน

ตําแหน่งเศรษฐี พร้อมด้วยสรรพวัตถุอย่างละ ๑๐๐

 ราชา สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “อยํ วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน  

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ธิติมา วิกติกัตตาใน โหติ,  อหํ สุทธกัตตาใน  

ทสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อิทานิๆ กาลสัตตมีใน 

ทสฺสามิ  อสฺส วิเสสนะของ ปุริสสฺสๆ สัมปทานใน ทสฺสามิ  ฅานนฺตรํ อวุตตกัมมะใน 

ทสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทตฺวา  ปิตรา อนภิหิต- 

กัตตาใน ภุตฺต-  ภุตฺตโภคํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทาสิ   

สพฺพสเตน กรณะใน อทาสิ  เสฏฺฅิฏฺฅานํ อวุตตกัมมะใน อทาสิ ฯ  

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

๓๑๓. โส  รเถ  ฅตฺวา  นครํ  ปทกฺขิณํ  อกาสิ ฯ

 โส  (โฆสโก)  รเถ  ฅตฺวา  นครํ  ปทกฺขิณํ  อกาสิ ฯ

 โส  (โฆสโก) อ.นายโฆสกะนั้น  ตฺวา ยืนแล้ว  รเถ บนรถ  อกาสิ ได้กระทําแล้ว   

ปทกฺขิณํ ซึ่งการประทักษิณ  นครํ ซึ่งพระนคร ฯ
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 นายโฆสกะนั้น ยืนอยู่บนรถ ได้ทําประทักษิณพระนครแล้ว   

 โส วิเสสนะของ โฆสโกๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  รเถ วิสยาธาระ 

ใน ฅตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อกาสิ  นครํ อวุตตกัมมะใน อกาสิ  ปทกฺขิณํ อวุตต- 

กัมมะใน อกาสิ ฯ

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

๓๑๔. โอโลกิโตโลกิตฏฺฅานํ  กมฺปติ ฯ

 (เตน  โฆสเกน)  โอโลกิโตโลกิตฏฺฅานํ  กมฺปติ ฯ

 (เตน  โฆสเกน)  โอโลกิโตโลกิตฏฺานํ อ.ที่ อันนายโฆสกะนั้น ทั้งแลดูแล้วทั้งแลดู

แล้ว  กมฺปต ิย่อมสะเทือน ฯ

 ทุกที่ที่ถูกนายโฆสกะนั้นแลดูแล้วๆ ย่อมสะเทือน

 โอโลกิโตโลกิตฏฺฅานํ สุทธกัตตาใน กมฺปติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตน วิเสสนะของ 

โฆสเกนๆ อนภิหิตกัตตาใน โอโลกิโตโลกิต- ฯ

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

๓๑๕. เสฏฺฅิธีตาปิ  กาลีทาสิยา  สทฺธึ  มนฺตยมานา  นิสินฺนา  “อมฺม  กาลิ  ปุตฺตสฺส  เต   

เอตฺตกา  สมฺปตฺติ  มํ  นิสฺสาย  นิปฺผนฺนา”ติ  อาห ฯ

 เสฏฺธิีตาปิ แม้ อ.ธิดาของเศรษฐี  มนฺตยมานา ปรึกษาอยู่  สทฺธึ กับ  กาลีทาสิยา  

ด้วยนางทาสีชื่อว่ากาลี  นิสินฺนา นั่งแล้ว  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “กาลิ ข้าแต่กาลี  

อมฺม ผู้แม่  สมฺปตฺต ิ อ.สมบัติ  เอตฺตกา มีประมาณเท่านี้  นิปฺผนฺนา สําเร็จแล้ว  

ปุตฺตสฺส แก่บุตร  เต ของท่าน  นิสฺสาย เพราะอาศัย  ม ํซึ่งดิฉัน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 แม้ลูกสาวเศรษฐี นั่งปรึกษากับนางกาลีสาวใช้ว่า “แม่กาลี สมบัติมีประมาณเท่านี้  

สําเร็จแล้วแก่บุตรของท่าน ก็เพราะอาศัยดิฉัน”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เสฏฺฅิธีตาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

กาลีทาสิยา สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน มนฺตยมานาๆ อัพภันตร-

กิริยาของ เสฏฺฅิธีตา  นิสินฺนา วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตา  “อมฺม วิเสสนะของ กาลิๆ 

อาลปนะ  เอตฺตกา วิเสสนะของ สมฺปตฺติๆ สุทธกัตตาใน นิปฺผนฺนาๆ กิตบทกัตตุวาจก   
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ปุตฺตสฺส สัมปทานใน นิปฺผนฺนา  เต สามีสัมพันธะใน ปุตฺตสฺส  มํ อวุตตกัมมะใน  

นิสฺสายๆ เหตุใน นิปฺผนฺนา”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๑๖. “กึการณา  อมฺมา”ติ ฯ

 (กาลี)  “(เอตฺตกา  สมฺปตฺติ)  กึการณา  (นิปฺผนฺนา)  อมฺมา”ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (กาลี) อ.นางกาลี  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺม ดูก่อนแม่  (สมฺปตฺติ) อ.สมบัติ  

(เอตฺตกา) อันมีประมาณเท่านี้  นิปฺผนฺนา สําเร็จแล้ว  กึการณา เพราะเหตุอะไร”   

อิติ ดังนี้ ฯ

 กาลีถามว่า “เพราะเหตุไร? แม่”

 กาลี สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อมฺม อาลปนะ  เอตฺตกา วิเสสนะ 

ของ สมฺปตฺติๆ สุทธกัตตาใน นิปฺผนฺนาๆ กิตบทกัตตุวาจก  กึการณา เหตุใน  

นิปฺผนฺนา”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๓๑๗. “อยํ  หิ  อตฺตโน  มรณปณฺณํ  ทุสฺสนฺเต  พนฺธิตฺวา  อมฺหากํ  ฆรํ  อาคโต,  อถสฺส  มยา          

ตํ  ปณฺณํ  ผาเลตฺวา  มยา  สทฺธึ  มงฺคลกรณตฺถาย  อญฺญ �  ปณฺณํ  ลิขิตฺวา  เอตฺตกํ  

กาลํ  ตตฺถ  อารกฺโข  กโต”ติ ฯ  

 (เสฏฺฅิธีตา)  “อยํ  (โฆสโก)  หิ  อตฺตโน  มรณปณฺณํ  ทุสฺสนฺเต  พนฺธิตฺวา  อมฺหากํ  ฆรํ  อาคโต,  

อถ  (ภาเว  สนฺเต),  อสฺส  (โฆสกสฺส)  มยา  ตํ  ปณฺณํ  ผาเลตฺวา  มยา  สทฺธึ  มงฺคลกรณตฺถาย  

อญฺญ�  ปณฺณํ  ลิขิตฺวา  เอตฺตกํ  กาลํ  ตตฺถ  (าเน)  อารกฺโข  กโต”ติ  (อาห) ฯ

 (เสฏฺธิีตา) อ.ธิดาของเศรษฐี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “หิ เพราะว่า  อยํ   

(โฆสโก) อ.นายโฆสกะนี้  พนฺธิตฺวา ผูกแล้ว  มรณปณฺณ ํ ซึ่งหนังสือเป็นเหตุตาย  

อตฺตโน ของตน  ทุสฺสนฺเต ที่ชายแห่งผ้า  อาคโต มาแล้ว  ฆรํ สู่เรือน  อมฺหากํ ของ

ดิฉัน ท.,  อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  อารกฺโข อ.การ

อารักขา  มยา อันดิฉัน  ผาเลตฺวา ฉีกแล้ว  ตํ  ปณฺณํ ซึ่งหนังสือนั้น  ลิขิตฺวา เขียน

แล้ว  ปณฺณ ํซึ่งหนังสือ  อญฺญ ํ อันอื่น  มงฺคลกรณตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การกระ

ทําซึ่งมงคล  สทฺธึ กับ  มยา ด้วยดิฉัน  กโต กระทําแล้ว  อสฺส  (โฆสกสฺส) แก่นาย
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โฆสกะนั้น  ตตฺถ  (าเน) ในที่นั้น  กาลํ สิ้นกาล  เอตฺตกํ อันมีประมาณเท่านี้”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 ธิดาของเศรษฐีกล่าวว่า “เพราะนายโฆสกะนี้  ผูกหนังสือฆ่าตัวตายไว้ที่ชายผ้า มาสู่

เรือน ของพวกเรา,  ครั้งนั้น  ฉันฉีกหนังสือฉบับนั้นของเขาทิ้ง เขียนหนังสือฉบับใหม่ 

เพื่อให้ทํามงคลกับฉัน ทําอารักขาให้แก่เขาสิ้นกาลมีประมาณเท่านี้ 

 เสฏฺฅิธีตา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “หิศัพท์ เหตุโชตกะ  อยํ  

วิเสสนะของ โฆสโกๆ สุทธกัตตาใน อาคโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สามีสัมพันธะ

ใน มรณปณฺณํๆ อวุตตกัมมะใน พนฺธิตฺวา  ทุสฺสนฺเต วิสยาธาระใน พนฺธิตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน อาคโต  อมฺหากํ สามีสัมพันธะใน ฆรํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อาคโต,   

อถ วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  อารกฺโข วุตตกัมมะใน  

กโตๆ กิตบทกัมมวาจก  อสฺส วิเสสนะของ โฆสกสฺสๆ สัมปทานใน กโต  มยา  

อนภิหิตกัตตาใน กโต  ตํ วิเสสนะของ ปณฺณํๆ อวุตตกัมมะใน ผาเลตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน ลิขิตฺวา  มยา สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยสมวายะใน -กรณตฺถาย   

มงฺคลกรณตฺถาย สัมปทานใน ลิขิตฺวา  อญฺญํ วิเสสนะของ ปณฺณํๆ อวุตตกัมมะใน 

ลิขิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กโต  เอตฺตกํ วิเสสนะของ กาลํๆ อัจจันตสังโยคะใน กโต  

ตตฺถ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน กโต”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๓๑๘. “อมฺม  ตฺวํ  เอตฺตกํ  ปสฺสสิ,  อิมํ  ปน  เสฏฺฅี  ทหรกาลโต  ปฏฺฅาย  มาเรตุกาโม   

มาเรตุํ  นาสกฺขิ,  เกวลํ  อิมํ  นิสฺสาย  พหุํ  ธนํ  ขียี”ติ ฯ

 (กาลี)  “อมฺม  ตฺวํ  เอตฺตกํ  (การณํ)  ปสฺสสิ,  อิมํ  (โฆสกํ)  ปน  เสฏฺฅี  (ตสฺส  โฆสกสฺส)   

ทหรกาลโต  ปฏฺฅาย  มาเรตุกาโม  (หุตฺวา  อิมํ  โฆสกํ)  มาเรตุํ  น  อสกฺขิ,  เกวลํ  อิมํ  (โฆสกํ)  

นิสฺสาย  พหุํ  ธนํ  ขียี”ติ  (อาห) ฯ

 (กาลี) อ.นางกาลี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺม ดูก่อนแม่  ตฺว ํอ.เธอ  ปสฺสส ิย่อม

เห็น  (การณํ) ซึ่งเหตุ  เอตฺตกํ อันมีประมาณเท่านี้,  ปน แต่ว่า  เสฏฺ ีอ.เศรษฐี  อิมํ  

(โฆสกํ)  มาเรตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออัน- ยังนายโฆสกะนี้ -ให้ตาย  ปฏฺาย จําเดิม  

(ตสฺส  โฆสกสฺส)  ทหรกาลโต แต่กาล- แห่งนายโฆสกะนั้น -เป็นเด็ก  (หุตฺวา) เป็น

แล้ว  น  อสกฺขิ ไม่ได้อาจแล้ว  (อิมํ  โฆสกํ)  มาเรตุํ เพื่ออัน- ยังนายโฆสกะนี้ -ให้
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ตาย,  ธนํ อ.ทรัพย์  พหุ ํมาก  ขียิ สิ้นไปแล้ว  นิสฺสาย เพราะอาศัย  อิมํ  (โฆสกํ) ซึ่ง

นายโฆสกะนี้  เกวลํ อย่างเดียว”  อิติ ดังนี้ ฯ    

 นางกาลีกล่าวว่า “แม่ ท่านรู้เห็นเพียงเท่านี้, แต่เศรษฐีมุ่งแต่จะฆ่าเขาตั้งแต่เขาเป็น

เด็ก ก็ไม่อาจเพื่อจะฆ่าได้,  อาศัยนายโฆสกะนี้อย่างเดียว สิ้นทรัพย์สินไปมากมาย

 กาลี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อมฺม อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน 

ปสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตฺตกํ วิเสสนะของ การณํๆ อวุตตกัมมะใน ปสฺสสิ,  

ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อสกฺขิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมํ  

วิเสสนะของ โฆสกํๆ การิตกัมมะใน มาเรตุ-  ตสฺส วิเสสนะของ โฆสกสฺสๆ สามี- 

สัมพันธะใน ทหรกาลโตๆ อปาทานใน ปฏฺฅายๆ กิริยาวิเสสนะใน มาเรตุ-   

มาเรตุกาโม วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อสกฺขิ  อิมํ วิเสสนะของ โฆสกํๆ 

การิตกัมมะใน มาเรตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺขิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อสกฺขิ,  พหุํ  

วิเสสนะของ ธนํๆ สุทธกัตตาใน ขียิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เกวลํ กิริยาวิเสสนะใน 

ขียิ  อิมํ วิเสสนะของ โฆสกํๆ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ เหตุใน ขียิ”  อิติศัพท์ อาการะ

ใน อาห ฯ  

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

๓๑๙. “อมฺม  อติภาริยํ  วต  เสฏฺฅินา  กตนฺ”ติ ฯ

 (เสฏฺฅิธีตา)  “อมฺม  อติภาริยํ  วต  (กมฺมํ)  เสฏฺฅินา  กตนฺ”ติ  (อาห) ฯ

 (เสฏฺธิีตา) อ.ธิดาของเศรษฐี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺม ข้าแต่แม่  (กมฺมํ) 

อ.กรรม  อติภาริยํ  วต อันหนักยิ่งหนอ  เสฏฺนิา อันเศรษฐี  กตํ กระทําแล้ว”  อิติ 

ดังนี้ ฯ  

 เศรษฐีธิดากล่าวว่า “แม่ เศรษฐีทํากรรมหนักมากหนอ”  

 เสฏฺฅิธีตา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อมฺม อาลปนะ  อติภาริยํ  

วิเสสนะของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบทกัมมวาจก  วตศัพท์ สังเวคัตถะ  เสฏฺฅินา  

อนภิหิตกัตตาใน กตํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๒๐. สา  นครํ  ปทกฺขิณํ  กตฺวา  เคหํ  ปวิสนฺตํ  นํ  ทิสฺวา  “อยํ  เอตฺตกา  สมฺปตฺติ  มํ   
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นิสฺสาย  นิปฺผนฺนา”ติ  หสิตํ  อกาสิ ฯ

 สา  (เสฏฺฅิธีตา)  นครํ  ปทกฺขิณํ  กตฺวา  เคหํ  ปวิสนฺตํ  นํ  (โฆสกํ)  ทิสฺวา  “อยํ  เอตฺตกา   

สมฺปตฺติ  มํ  นิสฺสาย  นิปฺผนฺนา”ติ  (จินฺตเนน)  หสิตํ  อกาสิ ฯ

 สา  (เสฏฺธิีตา) อ.ธิดาของเศรษฐีนั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  นํ  (โฆสกํ) ซึ่งนายโฆสกะนั้น   

นครํ  ปทกฺขิณํ  กตฺวา  เคหํ  ปวิสนฺตํ ผู้กระทําแล้ว ซึ่งการประทักษิณ ซึ่งพระนคร 

เข้าไปอยู่ สู่เรือน  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  หสิต ํซึ่งการหัวเราะ  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  

อิติ ว่า  “สมฺปตฺต ิอ.สมบัติ  เอตฺตกา อันมีประมาณเท่านี้  อยํ นี้  นิปฺผนฺนา สําเร็จ

แล้ว  นิสฺสาย เพราะอาศัย ม ํซึ่งเรา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เศรษฐีธิดานั้น เห็นนายโฆสกะนั้น ทําประทักษิณพระนครเข้าไปสู่เรือน จึงหัวเราะ  

ด้วยคิดว่า  “สมบัติมีประมาณเท่านี้ๆ สําเร็จแล้ว ก็เพราะอาศัยเรา” 

 สา วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตาๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นครํ  

อวุตตกัมมะใน กตฺวา  ปทกฺขิณํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปวิสนฺตํ  

เคหํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสนฺตํๆ ก็ดี  นํ ก็ดี วิเสสนะของ โฆสกํๆ อวุตตกัมมะใน 

ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อกาสิ  “อยํ ก็ดี  เอตฺตกา ก็ดี วิเสสนะของ สมฺปตฺติๆ สุทธ-

กัตตาใน นิปฺผนฺนาๆ กิตบทกัตตุวาจก  มํ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ เหตุใน นิปฺผนฺนา”  

อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณะใน อกาสิ  หสิตํ อวุตตกัมมะใน อกาสิ ฯ

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

๓๒๑. อถ  นํ  เสฏฺฅิปุตฺโต  ทิสฺวา  “กึการณา  หสี”ติ  ปุจฺฉิ ฯ

 อถ  นํ  (เสฏฺฅิธีตรํ)  เสฏฺฅิปุตฺโต  ทิสฺวา  “(ตฺวํ)  กึการณา  หสี”ติ  ปุจฺฉิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เสฏฺปิุตฺโต อ.บุตรของเศรษฐี  ทิสฺวา เห็นแล้ว  นํ  (เสฏฺธิีตรํ) ซึ่งธิดา

ของเศรษฐีนั้น  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  หส ิหัวเราะแล้ว  กึการณา 

เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ทีนั้น  เศรษฐีบุตรเห็นอาการนั้น  จึงถามว่า “เธอหัวเราะทําไม?” 

 อถ กาลสัตตมี  เสฏฺฅิปุตฺโต สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะ

ของ เสฏฺฅิธีตรํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน  
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หสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึการณา เหตุใน หสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๓๒๒. “เอกํ  การณํ  นิสฺสายา”ติ ฯ

 (เสฏฺฅิธีตา)  “(อหํ)  เอกํ  การณํ  นิสฺสาย  (หสึ)”ติ  (อาห) ฯ

 (เสฏฺธิีตา) อ.ธิดาของเศรษฐี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.ดิฉัน  หส ึหัวเราะ

แล้ว  นิสฺสาย เพราะอาศัย  เอกํ  การณํ ซึ่งเหตุ อย่างหนึ่ง”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ลูกสาวเศรษฐีกล่าวว่า “เพราะอาศัยเหตุอันหนึ่ง” 

 เสฏฺฅิธีตา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน หสึๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกํ วิเสสนะของ การณํๆ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ เหตุใน 

หสึ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๒๓. “กเถหิ  นนฺ”ติ ฯ

 (เสฏฺฅิปุตฺโต)  “(ตฺวํ)  กเถหิ  นํ  (การณํ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (เสฏฺปิุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  กเถหิ  

จงบอก  นํ  การณํ ซึ่งเหตุนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เศรษฐีบุตรกล่าวว่า “ช่วยบอกเหตุนั้น” 

 เสฏฺฅิปุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน กเถหิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ การณํๆ อวุตตกัมมะใน กเถหิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ

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

๓๒๔. สา  น  กเถสิ ฯ

 สา  (เสฏฺฅิธีตา)  น  กเถสิ ฯ

 สา  (เสฏฺธิีตา) อ.ธิดาของเศรษฐีนั้น  น  กเถสิ ไม่บอกแล้ว ฯ

 ลูกสาวเศรษฐีนั้น ไม่บอกแล้ว 
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 สา วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตาๆ สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน กเถสิ ฯ 

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

๓๒๕. โส  “สเจ  น  กเถสิ,  ทฺวิธา  ตํ  ฉินฺทิสฺสามี”ติ  ตชฺเชตฺวา  อสึ  นิกฺกฑฺฒิ ฯ

 โส  (เสฏฺฅิปุตฺโต)  “สเจ  (ตฺวํ)  น  กเถสิ,  (อหํ)  ทฺวิธา  ตํ  ฉินฺทิสฺสามี”ติ  ตชฺเชตฺวา  อสึ   

นิกฺกฑฺฒิ ฯ

 โส  (เสฏฺปิุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐีนั้น  ตชฺเชตฺวา คุกคามแล้ว  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  

(ตฺวํ) อ.เธอ  น  กเถสิ ย่อมไม่บอกไซร้,  (อหํ) อ.เรา  ฉินฺทิสฺสามิ จักตัด  ต ํซึ่งเธอ   

ทฺวิธา โดยส่วนสอง”  อิติ ดังนี้  นิกฺกฑฺฒิ คร่าออกแล้ว  อสึ ซึ่งดาบ ฯ

 เศรษฐีบุตรนั้น  จึงขู่ว่า “ถ้าไม่บอก จะฟันเจ้าให้ขาดเป็น ๒ ท่อน”ดังนี้ จึงชักเอาดาบ

ออกแล้ว  

 โส วิเสสนะของ เสฏฺฅิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน นิกฺกฑฺฒิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สเจ 

ปริกัปปัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน  

กเถสิ,  อหํ สุทธกัตตาใน ฉินฺทิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทฺวิธา ตติยาวิเสสนะใน 

ฉินฺทิสฺสามิ  ตํ อวุตตกัมมะใน ฉินฺทิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ตชฺเชตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน นิกฺกฑฺฒิ  อสึ อวุตตกัมมะใน นิกฺกฑฺฒิ ฯ

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

๓๒๖. สา  “อยํ  เอตฺตกา  สมฺปตฺติ  ตยา  มํ  นิสฺสาย  ลทฺธา”ติ  จินฺเตตฺวา  หสินฺ”ติ  อาห ฯ

 สา  (เสฏฺฅิธีตา)  “(อหํ)  ‘อยํ  เอตฺตกา  สมฺปตฺติ  ตยา  มํ  นิสฺสาย  ลทฺธา’ติ  จินฺเตตฺวา  หสินฺ”ติ  

อาห ฯ

 สา  (เสฏฺธิีตา) อ.ธิดาของเศรษฐีนั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.ดิฉัน  หส ึ

หัวเราะแล้ว  จินฺเตตฺวา เพราะคิด  อิติ ว่า  ‘สมฺปตฺติ อ.สมบัติ  เอตฺตกา มีประมาณ

เท่านี้  อยํ นี้  ตยา อันท่าน  ลทฺธา ได้แล้ว  นิสฺสาย เพราะอาศัย  ม ํซึ่งดิฉัน’  อิติ 

ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เศรษฐีธิดานั้น จึงบอกว่า “ดิฉันหัวเราะ ก็เพราะคิดว่า ‘สมบัติ มีประมาณเท่านี้นี้ ที่
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ท่านได้แล้ว ก็เพราะอาศัยฉัน” 

 สา วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธ- 

กัตตาใน หสึๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘อยํ ก็ดี  เอตฺตกา ก็ดี วิเสสนะของ สมฺปตฺติๆ 

วุตตกัมมะใน ลทฺธาๆ กิตบทกัมมวาจก  ตยา อนภิหิตกัตตาใน ลทฺธา  มํ อวุตตกัมมะ

ใน นิสฺสายๆ เหตุใน ลทฺธา’  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ เหตุใน หสึ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ

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

๓๒๗. เสฏฺฅี  “ยทิ  มม  ปิตรา  อตฺตโน  สนฺตกํ  มยฺหํ  นิยฺยาทิตํ,  ตฺวํ  เอตฺถ  กึ  อโหสี”ติ ฯ

 เสฏฺฅี  “ยทิ  มม  ปิตรา  อตฺตโน  สนฺตกํ  มยฺหํ  นิยฺยาทิตํ,  ตฺวํ  เอตฺถ  (การเณ)  กึ  อโหสี”ติ   

(อาห) ฯ

 เสฏฺ ีอ.เศรษฐี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ยทิ ผิว่า  สนฺตก ํอ.ทรัพย์อันเป็นของ

มีอยู่  อตฺตโน ของตน  ปิตรา อันบิดา  มม ของฉัน  นิยฺยาทิตํ มอบให้แล้ว  มยฺห ํ

แก่ฉันไซร้,  ตฺว ํอ.เธอ  อโหสิ ได้มีแล้ว  กึ อะไร  เอตฺถ  (การเณ) ในเหตุนั่น”  อิติ  

ดังนี้ ฯ

 เศรษฐีกล่าวว่า “ถ้าว่าคุณพ่อของฉัน มอบมรดกของตนให้แก่ฉัน แล้วเธอจะได้เป็น

อะไร ในเหตุนั่น   

 เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ยทิ ปริกัปปัตถะ  สนฺตกํ วุตตกัมมะ 

ใน นิยฺยาทิตํๆ กิตบทกัมมวาจก  มม สามีสัมพันธะใน ปิตราๆ อนภิหิตกัตตาใน  

นิยฺยาทิตํ  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน สนฺตกํ  มยฺหํ สัมปทานใน นิยฺยาทิตํ,  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตฺถ วิเสสนะของ การเณๆ วิสยาธาระใน อโหสิ   

กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๒๘. โส  กิร  เอตฺตกํ  กาลํ  กิญฺจิ  น  ชานาติ,  เตนสฺสา  วจนํ  น  สทฺทหิ ฯ

 โส  (เสฏฺฅี)  กิร  เอตฺตกํ  กาลํ  กิญฺจิ  น  ชานาติ,  เตน  (โส  เสฏฺฅี)  อสฺสา  (เสฏฺฅิธีตุยา)  วจนํ  

น  สทฺทหิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  โส  (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐีนั้น  น  ชานาติ ย่อมไม่รู้  กิญฺจิ ซึ่งอะไรๆ  กาลํ 
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สิ้นกาล  เอตฺตกํ อันมีประมาณเท่านี้,  เตน เพราะเหตุนั้น  (โส  เสฏฺ)ี อ.เศรษฐีนั้น  

น  สทฺทหิ ไม่เชื่อแล้ว  วจนํ ซึ่งคํา  อสฺสา  (เสฏฺธิีตุยา) ของธิดาของเศรษฐีนั้น ฯ    

 ทราบว่า เศรษฐีไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยสิ้นกาลประมาณเท่านี้, เพราะฉะนั้น จึงไม่เชื่อ

ถ้อยคําของลูกสาวเศรษฐีนั้น

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  โส วิเสสนะของ เสฏฺฅีๆ สุทธกัตตาใน ชานาติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เอตฺตกํ วิเสสนะของ กาลํๆ อัจจันตสังโยคะใน ชานาติ  กิญฺจิ อวุตตกัมมะ 

ใน ชานาติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ชานาติ,  เตน เหตวัตถะ  โส วิเสสนะของ เสฏฺฅีๆ  

สุทธกัตตาใน สทฺทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺสา วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตุยาๆ  

สามีสัมพันธะใน วจนํๆ อวุตตกัมมะใน สทฺทหิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สทฺทหิ ฯ

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

๓๒๙. อถสฺส  สา  “ตุมฺหากํ  ปิตา  มรณปณฺณํ  ทตฺวา  เปเสสิ,  ตุมฺเห  มยา  อิทญฺจิทญฺจ   

กตฺวา  รกฺขิตา”ติ  สพฺพํ  กเถสิ ฯ

 อถ  อสฺส  (เสฏฺฅิสฺส)  สา  (เสฏฺฅิธีตา)  “ตุมฺหากํ  ปิตา  มรณปณฺณํ  ทตฺวา  เปเสสิ,  ตุมฺเห  มยา  

อิทํ  (กมฺมํ)  จ  อิทํ  (กมฺมํ)  จ  กตฺวา  รกฺขิตา  (อตฺถ)”ติ  สพฺพํ  (วตฺถุํ)  กเถสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สา  (เสฏฺธิีตา) อ.ธิดาของเศรษฐีนั้น  กเถสิ บอกแล้ว  (วตฺถุํ) ซึ่งเรื่อง  

สพฺพ ํทั้งปวง  อสฺส  (เสฏฺสิฺส) แก่เศรษฐีนั้น  อิติ ว่า  “ปิตา อ.บิดา  ตุมฺหากํ ของ

ท่าน  ทตฺวา ให้แล้ว  มรณปณฺณํ ซึ่งหนังสือเป็นเหตุตาย  เปเสสิ ส่งไปแล้ว,  ตุมฺเห  

อ.ท่าน  มยา  อิทํ  (กมฺมํ)  จ  อิทํ  (กมฺมํ)  จ  กตฺวา  รกฺขิตา เป็นผู้- อันดิฉัน กระทํา

แล้ว ซึ่งกรรมนี้ด้วย ซึ่งกรรมนี้ด้วย -รักษาแล้ว  (อตฺถ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ครั้งนั้น ลูกสาวเศรษฐีนั้น ได้เล่าเรื่องนั้นทั้งหมด แก่เศรษฐีนั้นว่า “บิดาของท่าน ให้

หนังสือเหตุให้ตาย ส่งท่านมาแล้ว,  ดิฉันทํากรรมอย่างนี้ๆ รักษาท่านไว้แล้ว”

 อถ กาลสัตตมี  สา วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตาๆ สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ เสฏฺฅิสฺสๆ สัมปทานใน กเถสิ  “ปิตา สุทธกัตตาใน  

เปเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตุมฺหากํ สามีสัมพันธะใน ปิตา  มรณปณฺณํ อวุตต-

กัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เปเสสิ,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อตฺถๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน รกฺขิตา  อิทํ สองบท วิเสสนะของ กมฺมํๆ สองบท 
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อวุตตกัมมะใน กตฺวา  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ อิทํ  กมฺมํ และ อิทํ  กมฺมํ  

กตฺวา สมานกาลกิริยาใน รกฺขิตาๆ วิกติกัตตาใน อตฺถ”  อิติศัพท์ สรูปะใน สพฺพํ  วตฺถุํ  

สพฺพํ วิเสสนะของ วตฺถุํๆ อวุตตกัมมะใน กเถสิ ฯ

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

๓๓๐. “อภูตํ  กเถสี”ติ  อสทฺทหนฺโต  “มาตรํ  กาลึ  ปุจฺฉิสฺสามี”ติ  จินฺเตตฺวา  “เอวํ  กิร   

อมฺมา”ติ  อาห ฯ

 (เสฏฺฅี)  “(ตฺวํ)  อภูตํ  (วจนํ)  กเถสี”ติ  (วตฺวา)  อสทฺทหนฺโต  “(อหํ)  มาตรํ  กาลึ  ปุจฺฉิสฺสามี”ติ  

จินฺเตตฺวา  “เอวํ  กิร  อมฺมา”ติ  อาห ฯ

 (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า “(ตฺวํ) อ.ท่าน  กเถสิ ย่อมกล่าว  (วจนํ) 

ซึ่งคํา  อภูตํ อันไม่จริง”  อิติ ดังนี้  อสทฺทหนฺโต ไม่เชื่ออยู่  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ 

ว่า  “(อหํ) อ.เรา  ปุจฺฉิสฺสามิ จักถาม  มาตรํ ซึ่งแม่  กาลึ ชื่อว่ากาลี”  อิติ ดังนี้  อาห 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺม ข้าแต่แม่  กิร ได้ยินว่า  เอวํ อ.อย่างนั้นหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เศรษฐีบุตรไม่เชื่อ พูดว่า “ท่านพูดไม่จริง” จึงคิดว่า “เราจักถามแม่กาลี” ดังนั้นแล้ว  จึง

กล่าวว่า “ได้ยินว่า อย่างนั้นหรือ? แม่” 

 เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  อภูตํ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน กเถสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

วตฺวาๆ ปุพพกาลกิิริยาใน อสทฺทหนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ เสฏฺฅี  “อหํ สุทธกัตตา

ใน ปุจฺฉิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาตรํ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิสฺสามิ  กาลึ สัญญา- 

วิเสสนะของ มาตรํ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “อมฺม 

อาลปนะ  กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เอวํ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๓๑. “อาม  ตาต  ทหรกาลโต  ปฏฺฅาย  ตํ  มาเรตุกาโม  มาเรตุํ  นาสกฺขิ,  ตํ  นิสฺสาย  

พหุํ  ธนํ  ขียิ,  สตฺตสุ  ฅาเนสุ  ตฺวํ  มรณโต  มุตฺโต,  อิทานิ  โภคคามโต  อาคมฺม   

สพฺพสเตน  สทฺธึ  เสฏฺฅิฏฺฅานํ  ปตฺโต”ติ ฯ

 (กาลี)  “อาม  ตาต  (เสฏฺฅี  ตว)  ทหรกาลโต  ปฏฺฅาย  ตํ  มาเรตุกาโม  (หุตฺวา  ตํ)  มาเรตุํ  น   

อสกฺขิ,  ตํ  นิสฺสาย  พหุํ  ธนํ  ขียิ,  สตฺตสุ  ฅาเนสุ  ตฺวํ  มรณโต  มุตฺโต  (อสิ),  (ตฺวํ)  อิทานิ   
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โภคคามโต  อาคมฺม  สพฺพสเตน  สทฺธึ  เสฏฺฅิฏฺฅานํ  ปตฺโต  (อสิ)”ติ  (อาห) ฯ  

 (กาลี) อ.นางกาลี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต แน่ะพ่อ  อาม ใช่จ้ะ  (เสฏฺ)ี 

อ.เศรษฐี  ตํ  มาเรตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออัน- ยังท่าน -ให้ตาย  ปฏฺาย จําเดิม  (ตว)  

ทหรกาลโต แต่กาล- แห่งท่าน -เป็นเด็ก  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  น  อสกฺขิ ไม่ได้อาจ

แล้ว  (ตํ)  มาเรตุํ เพื่ออัน- ยังท่าน -ให้ตาย,  ธนํ อ.ทรัพย์  พหุ ํมาก  ขียิ สิ้นไปแล้ว   

นิสฺสาย เพราะอาศัย  ต ํซึ่งท่าน,  ตฺวํ อ.ท่าน  มุตฺโต เป็นผู้พ้นแล้ว  มรณโต จาก

ความตาย  าเนสุ ในที่ ท.  สตฺตส ุเจ็ด  (อสิ) ย่อมเป็น,  อิทานิ ในกาลนี้  (ตฺวํ) อ.ท่าน  

อาคมฺม มาแล้ว  โภคคามโต จากบ้านส่วย  ปตฺโต เป็นผู้ถึงแล้ว  เสฏฺฏิฺานํ ซึ่ง

ตําแหน่งแห่งเศรษฐี  สทฺธึ กับ  สพฺพสเตน ด้วยร้อยแห่งวัตถุทั้งปวง  (อสิ) ย่อมเป็น”  

อิติ ดังนี้ ฯ       

 นางกาลี  จึงกล่าวว่า “พ่อ ตั้งแต่ท่านเป็นเด็ก เศรษฐีประสงค์จะฆ่าท่าน แต่ไม่อาจเพื่อ

จะฆ่าได้, อาศัยท่าน สิ้นทรัพย์ไปมากมาย, ท่านพ้นแล้วจากความตายในที่ ๗ แห่ง,  

บัดนี้  มาแล้วจากบ้านส่วย ถึงตําแหน่งเศรษฐี พร้อมกับด้วยสรรพวัตถุอย่างละ ๑๐๐” 

 กาลี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตาต อาลปนะ  อาม สัมปฏิจฉนัตถะ   

เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อสกฺขิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตว สามีสัมพันธะใน ทหรกาลโตๆ  

อปาทานใน ปฏฺฅายๆ กิริยาวิเสสนะใน มาเรตุ-  ตํ การิตกัมมะใน มาเรตุ-   

มาเรตุกาโม วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อสกฺขิ  ตํ การิตกัมมะใน  

มาเรตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺขิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อสกฺขิ,  พหุํ วิเสสนะของ  

ธนํๆ สุทธกัตตาใน ขียิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ เหตุ

ใน ขียิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺตสุ วิเสสนะของ ฅาเนสุๆ  

วิสยาธาระใน มุตฺโต  มรณโต อปาทานใน มุตฺโตๆ วิกติกัตตาใน อสิ,  ตฺวํ สุทธกัตตา

ใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิทานิ กาลสัตตมีใน อสิ  โภคคามโต อปาทานใน  

อาคมฺมๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปตฺโต  สพฺพสเตน สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยา-

สมวายะใน ปตฺโต  เสฏฺฅิฏฺฅานํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺโตๆ วิกติกัตตาใน อสิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๓๓๒. โส  ตํ  สุตฺวา  “ภาริยํ  วต  เม  กมฺมํ,  เอวรูปา  โข  ปน  มรณา  มุตฺตสฺส  มม   

ปมาทชีวิตํ  ชีวิตุํ  อยุตฺตํ,  อปฺปมตฺโต  ภวิสฺสามี”ติ  จินฺเตตฺวา  เทวสิกํ  สหสฺสํ   

วิสฺสชฺเชตฺวา  อทฺธิกกปณาทีนํ  ทานํ  ปฏฺฅเปสิ ฯ

 โส  (เสฏฺฅี)  ตํ  (วจนํ)  สุตฺวา  “ภาริยํ  วต  เม  กมฺมํ,  เอวรูปา  โข  ปน  มรณา  มุตฺตสฺส  

มม  ปมาทชีวิตํ  ชีวิตุํ  อยุตฺตํ,  (อหํ)  อปฺปมตฺโต  ภวิสฺสามี”ติ  จินฺเตตฺวา  เทวสิกํ  สหสฺสํ   

วิสฺสชฺเชตฺวา  อทฺธิกกปณาทีนํ  (ชนานํ)  ทานํ  ปฏฺฅเปสิ ฯ

 โส  (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐีนั้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ 

ว่า  “กมฺมํ อ.กรรม  เม ของเรา  ภาริยํ  วต หนักหนอ,  ปน ก็  เอวรูปา  โข  มรณา   

มุตฺตสฺส  มม  ปมาทชีวิตํ  ชีวิตุ ํอ.อัน- อันเรา ผู้พ้นแล้ว จากความตาย อันมีอย่าง

นี้เป็นรูปแล -เป็นอยู่ เป็นอยู่ด้วยความประมาท  อยุตฺต ํ ไม่ควรแล้ว,  (อหํ) อ.เรา   

อปฺปมตฺโต เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว  ภวิสฺสาม ิ จักเป็น”  อิติ ดังนี้  วิสฺสชฺเชตฺวา  

สละแล้ว  สหสฺส ํซึ่งพันแห่งทรัพย์  เทวสิกํ ทุกๆ วัน  ปฏฺเปสิ เริ่มตั้งไว้แล้ว  ทานํ 

ซึ่งทาน  (ชนานํ) เพื่อชน ท.  อทฺธิกกปณาทีนํ มีคนเดินทางไกลและคนกําพร้า

เป็นต้น ฯ 

 เศรษฐีนั้น ฟังคํานั้นแล้ว คิดว่า “เราทํากรรมหนักหนอ เราพ้นแล้วจากความตายเห็น

ปานนี้แล แล้วเป็นอยู่ด้วยความประมาท ไม่สมควร, เราจักไม่ประมาท” ดังนี้ สละ

ทรัพย์วันละพัน เริ่มตั้งทานไว้ เพื่อคนเดินทางไกลและคนกําพร้าเป็นต้นแล้ว 

 โส วิเสสนะของ เสฏฺฅีๆ สุทธกัตตาใน ปฏฺฅเปสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะ

ของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “ภาริยํ วิเสสนะของ 

กมฺมํ  วตศัพท์ สังเวคัตถะ  เม สามีสัมพันธะใน กมฺมํๆ ลิงคัตถะ,  ปนศัพท์ วากยารัมภ- 

โชตกะ  ชีวิตุํๆ ตุมัตถกัตตาใน อยุตฺตํๆ กิตบทกัตตุวาจก  เอวรูปา วิเสสนะของ  

มรณา  โขศัพท์ วจนาลังการะ  มรณา อปาทานใน มุตฺตสฺสๆ วิเสสนะของ มมๆ  

ฉัฏฅีอนภิหิตกัตตาใน ชีวิตุํ  ปมาทชีวิตํ กิริยาวิเสสนะใน ชีวิตุํ,  อหํ สุทธกัตตาใน  

ภวิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปฺปมตฺโต วิกติกัตตาใน ภวิสฺสามิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิสฺสชฺเชตฺวา  เทวสิกํ กิริยาวิเสสนะ

ใน วิสฺสชฺเชตฺวา  สหสฺสํ อวุตตกัมมะใน วิสฺสชฺเชตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปฏฺฅเปสิ   
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อทฺธิกกปณาทีนํ วิเสสนะของ ชนานํๆ สัมปทานใน ปฏฺฅเปสิ  ทานํ อวุตตกัมมะใน 

ปฏฺฅเปสิ ฯ

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

๓๓๓. มิตฺโต  นามสฺส  กุฏุมฺพิโก  ทานพฺยาวโฏ  อโหสิ ฯ  

 มิตฺโต  นาม  อสฺส  (เสฏฺฅิสฺส)  กุฏุมฺพิโก  ทานพฺยาวโฏ  อโหสิ ฯ

 กุฏุมฺพิโก อ.กุฎุมพี  มิตฺโต  นาม ชื่อว่ามิตตะ  ทานพฺยาวโฏ เป็นผู้ขวนขวายในทาน  

อสฺส  (เสฏฺสิฺส) ของเศรษฐีนั้น  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 กุฎุมพี ชื่อว่ามิตตะ ได้เป็นผู้ขวนขวายในการให้ทานของเศรษฐีนั้น

 นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ มิตฺโตๆ วิเสสนะของ กุฏุมฺพิโกๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ เสฏฺฅิสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ทานพฺยาวโฏๆ 

วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

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

อิทํ  โฆสกเสฏฺฅิโน  อุปฺปตฺติ ฯ

อิทํ  (วตฺถุ) อ.เรื่องนี้  อุปฺปตฺต ิเป็นความเกิดขึ้น  โฆสกเสฏฺโิน แห่งเศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ 

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ

นี้เป็นความอุบัติของโฆสกะเศรษฐี

อิทํ วิเสสนะของ วตฺถุๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โฆสกเสฏฺฅิโน 

สามีสัมพันธะใน อุปฺปตฺติๆ วิกติกัตตาใน โหติ ฯ
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๓๓๔. ตสฺมึ  ปน  กาเล  ภทฺทวตีนคเร  ภทฺทวติยเสฏฺฅี  นาม  โฆสกเสฏฺฅิโน  อทิฏฺฅปุพฺพ-

สหายโก  อโหสิ ฯ

 ปน ก็  ตสฺมึ  กาเล ในกาลนั้น  ภทฺทวติยเสฏฺ ี นาม ชื่อ อ.เศรษฐีชื่อว่าภัททวดีย์   

ภทฺทวตีนคเร ในเมืองชื่อว่าภัททวดี  อทิฏฺปุพฺพสหายโก เป็นสหายผู้ไม่ถูกเห็น

แล้วในกาลก่อน  โฆสกเสฏฺโิน ของเศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ   

 ก็ในกาลนั้น เศรษฐีนามว่าภัททวดีย์ ในภัททวดีนคร ได้เป็นสหายผู้ไม่เคยเห็นกันของ

โฆสกเศรษฐีแล้ว

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ตสฺมึ วิเสสนะของ กาเลๆ กาลสัตตมีใน อโหสิ  นามศัพท์ 

สัญญาโชตกะเข้ากับ ภทฺทวติยเสฏฺฅีๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ภทฺทวตีนคเร วิสยาธาระใน ภทฺทวติยเสฏฺฅี  โฆสกเสฏฺฅิโน สามีสัมพันธะใน อทิฏฺฅ-

ปุพฺพสหายโกๆ วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ   

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

๓๓๕. ภทฺทวตีนครโต  อาคตานํ  วาณิชานํ  สนฺติเก  โฆสกเสฏฺฅี  ภทฺทวติยเสฏฺฅิโน   

สมฺปตฺติญฺจ  วยปฺปเทสญฺจ  สุตฺวา  เตน  สทฺธึ  สหายกภาวํ  อิจฺฉนฺโต  ปณฺณาการํ   

เปเสสิ ฯ

 ภทฺทวตีนครโต  อาคตานํ  วาณิชานํ  สนฺติเก  โฆสกเสฏฺฅี  ภทฺทวติยเสฏฺฅิโน  สมฺปตฺตึ  จ   

วยปฺปเทสํ  จ  สุตฺวา  เตน  (เสฏฺฅินา)  สทฺธึ  สหายกภาวํ  อิจฺฉนฺโต  ปณฺณาการํ  เปเสสิ ฯ

 โฆสกเสฏฺ ีอ.เศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ  สุตฺวา ฟังแล้ว  สมฺปตฺต ึ จ ซึ่งสมบัติด้วย  วยปฺ-

ปเทสํ  จ ซึ่งวัยและประเทศด้วย  ภทฺทวติยเสฏฺโิน ของเศรษฐีชื่อว่าภัททวดีย์   

สนฺติเก ในสํานัก  วาณิชานํ ของพ่อค้า ท.  อาคตานํ ผู้มาแล้ว  ภทฺทวตีนครโต 

จากเมืองชื่อว่าภัททวดี  อิจฺฉนฺโต ปรารถนาอยู่  สหายกภาวํ ซึ่งความเป็นแห่งสหาย  

สทฺธึ กับ  เตน  (เสฏฺนิา) ด้วยเศรษฐีนั้น  เปเสสิ ส่งไปแล้ว  ปณฺณาการํ ซึ่งเครื่อง

บรรณาการ ฯ  

 โฆสกเศรษฐี ได้ฟังสมบัติ วัยและประเทศ ของภัททวดีย์เศรษฐี ในสํานักของพวก

พ่อค้า ซึ่งมาแล้วจากภัททวดีนคร ปรารถนาความเป็นสหายกับเศรษฐีนั้น จึงส่งเครื่อง
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บรรณาการไปแล้ว  

 โฆสกเสฏฺฅี สุทธกัตตาใน เปเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภทฺทวตีนครโต อปาทาน

ใน อาคตานํๆ วิเสสนะของ วาณิชานํๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระใน  

สุตฺวา  ภทฺทวติยเสฏฺฅิโน สามีสัมพันธะใน สมฺปตฺตึ และ วยปฺปเทสํ  สมฺปตฺตึ ก็ดี   

วยปฺปเทสํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน สุตฺวา  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ สมฺปตฺตึ และ 

วยปฺปเทสํ  สุตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อิจฺฉนฺโต  เตน วิเสสนะของ เสฏฺฅินาๆ สหัตถตติยา 

เข้ากับ สทฺธึๆ ทัพพสมวายะใน สหายกภาวํๆ อวุตตกัมมะใน อิจฺฉนฺโตๆ อัพภันตร-

กิริยาของ โฆสกเสฏฺฅี  ปณฺณาการํ อวุตตกัมมะใน เปเสสิ ฯ

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

๓๓๖. ภทฺทวติยเสฏฺฅีปิ  โกสมฺพิโต  อาคตานํ  วาณิชานํ  สนฺติเก  โฆสกเสฏฺฅิโน  สมฺปตฺติญฺจ    

วยปฺปเทสญฺจ  สุตฺวา  เตน  สทฺธึ  สหายกภาวํ  อิจฺฉนฺโต  ปณฺณาการํ  เปเสสิ ฯ

 ภทฺทวติยเสฏฺฅีปิ  โกสมฺพิโต  อาคตานํ  วาณิชานํ  สนฺติเก  โฆสกเสฏฺฅิโน  สมฺปตฺติญฺจ     

วยปฺปเทสญฺจ  สุตฺวา  เตน  (เสฏฺฅินา)  สทฺธึ  สหายกภาวํ  อิจฺฉนฺโต  ปณฺณาการํ  เปเสสิ ฯ

 ภทฺทวติยเสฏฺปีิ แม้ อ.เศรษฐีชื่อว่าภัททวดีย์  สุตฺวา ฟังแล้ว  สมฺปตฺต ึ จ ซึ่งสมบัติด้วย  

วยปฺปเทสํ  จ ซึ่งวัยและประเทศด้วย  โฆสกเสฏฺโิน ของเศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ  สนฺติเก  

ในสํานัก  วาณิชานํ ของพ่อค้า ท.  อาคตานํ ผู้มาแล้ว  โกสมฺพิโต จากเมืองชื่อว่า

โกสัมพี  อิจฺฉนฺโต ปรารถนาอยู่  สหายกภาวํ ซึ่งความเป็นแห่งสหาย  สทฺธึ กับ  เตน   

(เสฏฺนิา) ด้วยเศรษฐีนั้น  เปเสสิ ส่งไปแล้ว  ปณฺณาการํ ซึ่งเครื่องบรรณาการ ฯ

 แม้ภัททวดีย์เศรษฐี ได้ฟังสมบัติและวัยและประเทศ ของโฆสกเศรษฐี ในสํานักของ

พวกพ่อค้า ซึ่งมาจากกรุงโกสัมพี ก็ปรารถนาความเป็นสหายกับเศรษฐี จึงส่งเครื่อง

เครื่องบรรณาการไปแล้ว 

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ภทฺทวติยเสฏฺฅีๆ สุทธกัตตาใน เปเสสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  โกสมฺพิโต อปาทานใน อาคตานํๆ วิเสสนะของ วาณิชานํๆ สามีสัมพันธะ

ใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระใน สุตฺวา  โฆสกเสฏฺฅิโน สามีสัมพันธะใน สมฺปตฺตึ และ วยปฺ- 

ปเทสํ  สมฺปตฺตึ ก็ดี  วยปฺปเทสํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน สุตฺวา  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ

เข้ากับ สมฺปตฺตึ และ วยปฺปเทสํ  สุตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อิจฺฉนฺโต  เตน วิเสสนะของ 
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เสฏฺฅินาๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ ทัพพสมวายะใน สหายกภาวํๆ อวุตตกัมมะใน 

อิจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ภทฺทวติยเสฏฺฅี  ปณฺณาการํ อวุตตกัมมะใน เปเสสิ ฯ

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

๓๓๗. เอวํ  เต  อญฺญมญฺญ �  อทิฏฺฅปุพฺพสหายกา  หุตฺวา  วสึสุ ฯ

 เอวํ  เต  (เสฏฺฅิโน)  อญฺญมญฺญ �  อทิฏฺฅปุพฺพสหายกา  หุตฺวา  วสึสุ ฯ

 เต  (เสฏฺโิน) อ.เศรษฐี ท. เหล่านั้น  อทิฏฺปุพฺพสหายกา เป็นสหายผู้ไม่เห็นแล้ว

ในกาลก่อน  อญฺญมญฺญ ํ ซึ่งกันและกัน  หุตฺวา เป็นแล้ว  วสึส ุ อยู่แล้ว  เอวํ ด้วย

ประการฉะนี้ ฯ 

 เศรษฐีทั้ง ๒ นั้น ได้เป็นสหายซึ่งไม่เคยเห็นกันและกัน อยู่แล้วด้วยประการฉะนี้

 เต วิเสสนะของ เสฏฺฅิโนๆ สุทธกัตตาใน วสึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ ปการัตถะ    

อญฺญมญฺญ� อวุตตกัมมะใน อทิฏฺฅ-  อทิฏฺฅปุพฺพสหายกา วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมาน-

กาลกิริยาใน วสึสุ ฯ

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

๓๓๘. อปรภาเค  ภทฺทวติยเสฏฺฅิโน  เคเห  อหิวาตกโรโค  ปติโต ฯ

 อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก  อหิวาตกโรโค อ.อหิวาตกโรค  ปติโต ตกไป

แล้ว  เคเห ในเรือน  ภทฺทวติยเสฏฺโิน ของเศรษฐีชื่อว่าภัททวดีย์ ฯ

 ในเวลาต่อมา อหิวาตกโรคตกแล้ว ในเรือนของภัททวดีย์เศรษฐี 

 อปรภาเค กาลสัตตมีใน ปติโต  อหิวาตกโรโค สุทธกัตตาใน ปติโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  

ภทฺทวติยเสฏฺฅิโน สามีสัมพันธะใน เคเหๆ วิสยาธาระใน ปติโต ฯ

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

๓๓๙. ตสฺมึ  ปติเต,  ปฅมํ  มกฺขิกา  มรนฺติ,  ตโต  อนุกฺกเมเนว  กีฏา  มูสิกา  กุกฺกุฏา  สูกรา   

สุนขา  มชฺชารา  คาโว  ทาสี  ทาสา,  สพฺพปจฺฉา  ฆรมานุสกา  มรนฺติ ฯ

 ตสฺมึ  (อหิวาตกโรเค)  ปติเต,  ปฅมํ  มกฺขิกา  มรนฺติ,  ตโต  อนุกฺกเมน  เอว  กีฏา  มูสิกา  กุกฺกุฏา  

สูกรา   สุนขา  มชฺชารา  คาโว  ทาสี  ทาสา  (มรนฺติ),  สพฺพปจฺฉา  ฆรมานุสกา  มรนฺติ ฯ

 ตสฺมึ  (อหิวาตกโรเค) ครั้นเมื่ออหิวาตกโรคนั้น  ปติเต ตกไปแล้ว,  มกฺขิกา 
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อ.แมลงวัน ท.  มรนฺต ิย่อมตาย  ปมํ ก่อน,  ตโต ในลําดับนั้น  กีฏา อ.ตั๊กแตน ท.  

มูสิกา อ.หนู ท.  กุกฺกุฏา อ.ไก่ ท.  สูกรา อ.สุกร ท.  สุนขา อ.สุนัข ท.  มชฺชารา 

อ.แมว ท.  คาโว อ.โค ท.  ทาสี อ.ทาสหญิง ท.  ทาสา อ.ทาสชาย ท.  (มรนฺติ) ย่อม

ตาย  อนุกฺกเมน  เอว ตามลําดับนั่นเทียว,  ฆรมานุสกา อ.หมู่แห่งมนุษย์ในเรือน ท.  

มรนฺต ิย่อมตาย  สพฺพปจฺฉา ในภายหลังแห่งสัตว์ทั้งปวง ฯ 

 เมื่ออหิวาตกโรคนั้นตกแล้ว แมลงวันย่อมตายก่อน, ต่อจากนั้น  ตั๊กแตน หนู ไก่ สุกร  

สุนัข  แมว  โค  ทาสหญิง  ทาสชาย  ย่อมตายไปโดยลําดับกันทีเดียว, พวกมนุษย์

เจ้าของเรือน ย่อมตายทีหลังเขาทั้งหมด

 ตสฺมึ วิเสสนะของ อหิวาตกโรเคๆ ลักขณะใน ปติเตๆ ลักขณกิริยา,  มกฺขิกา สุทธกัตตา 

ใน มรนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปฅมํ กิริยาวิเสสนะใน มรนฺติ,  ตโต กาลสัตตมี   

กีฏา ก็ดี  มูสิกา ก็ดี  กุกฺกุฏา ก็ดี  สูกรา ก็ดี  สุนขา ก็ดี  มชฺชารา ก็ดี  คาโว ก็ดี   

ทาสี ก็ดี  ทาสา ก็ดี สุทธกัตตาใน มรนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ อนุกฺกเมนๆ ตติยาวิเสสนะใน มรนฺติ,  ฆรมานุสกา สุทธกัตตาใน มรนฺติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  สพฺพปจฺฉา กาลสัตตมีใน มรนฺติ ฯ

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

๓๔๐. เตสุ  เย  ภิตฺตึ  ภินฺทิตฺวา  ปลายนฺติ,  เต  ชีวิตํ  ลภนฺติ ฯ

 เตสุ  (ชเนสุ)  เย  (ชนา)  ภิตฺตึ  ภินฺทิตฺวา  ปลายนฺติ,  เต  (ชนา)  ชีวิตํ  ลภนฺติ ฯ

 เตสุ  (ชเนสุ)  เย  (ชนา) อ.- ในชน ท. เหล่านั้นหนา- ชน ท. เหล่าใด  ภินฺทิตฺวา 

ทําลายแล้ว  ภิตฺต ึซึ่งฝาเรือน  ปลายนฺติ ย่อมหนีไป,  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  

ลภนฺติ ย่อมได้  ชีวิต ํซึ่งชีวิต ฯ

 ในบรรดาชนเหล่านั้น พวกใดทําลายฝาเรือนหนีไป พวกนั้นย่อมได้ชีวิต   

 เตสุ วิเสสนะของ ชเนสุๆ นิทธารณะใน เย  ชนา  เย วิเสสนะของ ชนาๆ นิทธารณียะ

และสุทธกัตตาใน ปลายนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภิตฺตึ อวุตตกัมมะใน ภินฺทิตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ปลายนฺติ,  เต วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ลภนฺติๆ อาขยาต-

บทกัตุวาจก  ชีวิตํ อวุตตกัมมะใน ลภนฺติ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๓๔๑. ตทาปิ  เสฏฺฅี  จ  ภริยา  จ  ธีตา  จ  ตถา  ปลายิตฺวา  โฆสกเสฏฺฅึ  ปสฺสิตุํ  ปตฺเถนฺตา   

โกสมฺพึ  ปฏิปชฺชึสุ ฯ 

 ตทาปิ แม้ในกาลนั้น  เสฏฺ ี จ อ.เศรษฐีด้วย  ภริยา  จ อ.ภรรยาด้วย  ธีตา  จ อ.ธิดา

ด้วย  ปลายิตฺวา หนีไปแล้ว  ตถา โดยประการนั้น  ปตฺเถนฺตา ปรารถนาอยู่  ปสฺสิตุ ํ

เพื่ออันเห็น  โฆสกเสฏฺ ึซึ่งเศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ  ปฏิปชฺชึส ุดําเนินไปแล้ว  โกสมฺพึ 

สู่เมืองโกสัมพี ฯ  

 แม้ในกาลนั้น เศรษฐี ภริยาและลูกสาว ก็หนีไปโดยวิธีนั้น ปรารถนาจะพบกับโฆสก-

เศรษฐี จึงเดินทางไปสู่กรุงโกสัมพี 

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ตทาๆ กาลสัตตมีใน ปฏิปชฺชึสุ  เสฏฺฅี ก็ดี  ภริยา ก็ดี  ธีตา  

ก็ดี สุทธกัตตาใน ปฏิปชฺชึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  จ สามศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ 

เข้ากับ เสฏฺฅี  ภริยา และ ธีตา  ตถา กิริยาวิเสสนะใน ปลายิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปตฺเถนฺตา  โฆสกเสฏฺฅึ อวุตตกัมมะใน ปสฺสิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน ปตฺเถนฺตาๆ 

อัพภันตรกิริยาของ เสฏฺฅี  ภริยา และ ธีตา  โกสมฺพึ สัมปาปุณียกัมมะใน ปฏิปชฺชึสุ ฯ  

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

๓๔๒. เต  อนฺตรามคฺเคเยว  ขีณปาเถยฺยา  วาตาตเปน  เจว  ขุปฺปิปาสาหิ  จ  กิลนฺตสรีรา   

กิจฺเฉน  โกสมฺพึ  ปตฺวา  อุทกผาสุกฏฺฅาเน  นหาตฺวา  นครทฺวาเร  เอกํ  สาลํ  ปวิสึสุ ฯ      

 เต  (ชนา)  อนฺตรามคฺเค  เอว  ขีณปาเถยฺยา  วาตาตเปน  เจว  ขุปฺปิปาสาหิ  จ  กิลนฺตสรีรา   

กิจฺเฉน  โกสมฺพึ  ปตฺวา  อุทกผาสุกฏฺฅาเน  นหาตฺวา  นครทฺวาเร  เอกํ  สาลํ  ปวิสึสุ ฯ      

 เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  ขีณปาเถยฺยา ผู้มีวัตถุอันเกื้อกูลแก่หนทางอันสิ้นไป

แล้ว  อนฺตรามคฺเค  เอว ในระหว่างแห่งหนทางนั่นเทียว  กิลนฺตสรีรา ผู้มีสรีระ

อันบอบชํ้าแล้ว  วาตาตเปน  เจว เพราะลมและแดดด้วยนั่นเทียว  ขุปฺปิปาสาหิ  จ 

เพราะความหิวและความกระหาย ท. ด้วย  ปตฺวา ถึงแล้ว  โกสมฺพึ ซึ่งเมืองโกสัมพี  

กิจฺเฉน โดยลําบาก  นหาตฺวา อาบแล้ว  อุทกผาสุกฏฺาเน ในที่เป็นที่ผาสุกด้วยนํ้า  

ปวิสึส ุเข้าไปแล้ว  สาลํ สู่ศาลา  เอกํ หลังหนึ่ง  นครทฺวาเร ใกล้ประตูแห่งเมือง ฯ

 สามคนนั้น  มีเสบียงหมดลงในระหว่างทาง  มีสรีระอิดโรยด้วยลมและแดด  และด้วย

ความหิวกระหาย ถึงกรุงโกสัมพีด้วยความลําบาก อาบนํ้าในสถานที่อันสบายด้วยนํ้า
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แล้ว ก็เข้าไปสู่ศาลาแห่งหนึ่ง ใกล้ประตูเมือง 

 เต วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ปวิสึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ อนฺตรามคฺเคๆ วิสยาธาระใน ขีณ-  ขีณปาเถยฺยา วิเสสนะของ ชนา  

วาตาตเปน ก็ดี  ขุปฺปิปาสาหิ ก็ดี เหตุใน กิลนฺตสรีรา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ 

สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ วาตาตเปน และ ขุปฺปิปาสาหิ  กิลนฺตสรีรา วิเสสนะ 

ของ ชนา  กิจฺเฉน ตติยาวิเสสนะใน ปตฺวา  โกสมฺพึ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน นหาตฺวา  อุทกผาสุกฏฺฅาเน วิสยาธาระใน นหาตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน ปวิสึสุ  นครทฺวาเร วิสยาธาระใน ปวิสึสุ  เอกํ วิเสสนะของ สาลํๆ สัมปาปุณีย-

กัมมะใน ปวิสึสุ ฯ

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

๓๔๓. ตตฺร  เสฏฺฅี  ภริยํ  อาห  “ภทฺเท  อิมินา  นีหาเรน  อาคจฺฉนฺตา  วิชาตมาตุยาปิ   

อมนาปา  โหนฺติ,  สหาโย  กิร  เม  อทฺธิกกปณาทีนํ  เทวสิกํ  สหสฺสํ  วิสฺสชฺเชตฺวา  

ทานํ  ทาเปสิ,  ตตฺถ  ธีตรํ  เปเสตฺวา  อาหารํ  อาหราเปตฺวา  เอกาหํ  ทฺวีหํ  อิเธว  สรีรํ  

สนฺตปฺเปตฺวา  สหายกํ  ปสฺสิสฺสามา”ติ ฯ  

 ตตฺร  (าเน)  เสฏฺฅี  ภริยํ  อาห  “ภทฺเท  (ชนา)  อิมินา  นีหาเรน  อาคจฺฉนฺตา  วิชาตมาตุยาปิ   

อมนาปา  โหนฺติ,  สหาโย  กิร  เม  อทฺธิกกปณาทีนํ  (ชนานํ)  เทวสิกํ  สหสฺสํ  วิสฺสชฺเชตฺวา  

(ปุคฺคลํ)  ทานํ  ทาเปสิ,  (มยํ)  ตตฺถ  (าเน)  ธีตรํ  เปเสตฺวา  (ธีตรํ)  อาหารํ  อาหราเปตฺวา   

เอกาหํ  ทฺวีหํ  อิธ  เอว  (าเน)  สรีรํ  สนฺตปฺเปตฺวา  สหายกํ  ปสฺสิสฺสามา”ติ ฯ

 เสฏฺ ีอ.เศรษฐี  อาห กล่าวแล้ว  ภริย ํกะภรรยา  ตตฺร  (าเน) ในที่นั้น  อิติ ว่า  

“ภทฺเท แน่ะนางผู้เจริญ  (ชนา) อ.ชน ท.  อาคจฺฉนฺตา มาอยู่  อิมินา  นีหาเรน โดย

ทํานองนี้  อมนาปา เป็นที่ไม่ยังใจให้เอิบอาบ  วิชาตมาตุยาปิ แม้ของมารดาผู้คลอด 

แล้ว  โหนฺติ ย่อมเป็น,  กิร ได้ยินว่า  สหาโย อ.สหาย  เม ของเรา  วิสฺสชฺเชตฺวา สละ

แล้ว  สหสฺส ํซึ่งพันแห่งทรัพย์  เทวสิกํ ทุกๆ วัน  (ชนานํ) เพื่อชน ท.  อทฺธิกกปณาทีนํ  

มีคนเดินทางไกลและคนกําพร้าเป็นต้น  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ทาเปสิ ให้ให้แล้ว  ทานํ 

ซึ่งทาน,  (มยํ) อ.เรา ท.  เปเสตฺวา ส่งไปแล้ว  ธีตรํ ซึ่งธิดา  ตตฺถ  (าเน) ในที่

นั้น  (ธีตรํ) ยังธิดา  อาหราเปตฺวา ให้นํามาแล้ว  อาหารํ ซึ่งอาหาร  สรีรํ ยังสรีระ   

สนฺตปฺเปตฺวา ให้อิ่มหนําแล้ว  อิธ  เอว  (าเน) ในที่นี้นั่นเทียว  เอกาหํ สิ้นวันหนึ่ง  



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒226 [๒.อัปปมาท

ทฺวีหํ สิ้นวันสอง  ปสฺสิสฺสาม จักเยี่ยม  สหายกํ ซึ่งสหาย”  อิติ ดังนี้ ฯ   

 ในที่นั้น เศรษฐีกล่าวกับภริยาว่า “นางผู้เจริญ ผู้มาโดยทํานองนี้ ย่อมไม่ถูกใจ แม้ของ

แม่ผู้บังเกิดเกล้า, ทราบว่า  สหายของเราสละทรัพย์วันและพัน  ให้ทานแก่คนเดินทาง 

และคนกําพร้าเป็นต้น เราส่งลูกสาวไปในที่นั้น ให้นําอาหารมาบํารุงสรีระในที่นี้แล   

สักวันสองวันแล้วจึงจักเยี่ยมเยือนสหาย”

  เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตตฺร วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระ 

ใน อาห  ภริยํ อกถิตกัมมะใน อาห  “ภทฺเท อาลปนะ  ชนา สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมินา วิเสสนะของ นีหาเรนๆ ตติยาวิเสสนะใน อาคจฺฉนฺตาๆ 

อัพภันตรกิริยาของ ชนา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ วิชาตมาตุยาๆ สามีสัมพันธะ

ใน อมนาปาๆ วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  สหาโย เหตุกัตตาใน  

ทาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน สหาโย  อทฺธิกกปณาทีนํ  

วิเสสนะของ ชนานํๆ สัมปทานใน วิสฺสชฺเชตฺวา  เทวสิกํ กิริยาวิเสสนะใน วิสฺสชฺเชตฺวา  

สหสฺสํ อวุตตกัมมะใน วิสฺสชฺเชตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทาเปสิ  ปุคฺคลํ การิตกัมมะ

ใน ทาเปสิ  ทานํ อวุตตกัมมะใน ทาเปสิ,  มยํ สุทธกัตตาใน ปสฺสิสฺสามๆ อาขยาตบท 

กัตตุวาจก  ตตฺถ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน เปเสตฺวา  ธีตรํ อวุตตกัมมะใน  

เปเสตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาหราเปตฺวา  ธีตรํ การิตกัมมะใน อาหราเปตฺวา   

อาหารํ อวุตตกัมมะใน อาหราเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สนฺตปฺเปตฺวา  เอกาหํ ก็ดี   

ทฺวีหํ ก็ดี อัจจันตสังโยคะใน สนฺตปฺเปตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อิธๆ วิเสสนะ

ของ าเนๆ วิสยาธาระใน สนฺตปฺเปตฺวา  สรีรํ การิตกัมมะใน สนฺตปฺเปตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน ปสฺสิสฺสาม  สหายกํ อวุตตกัมมะใน ปสฺสิสฺสาม”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๓๔๔. ‘สาธุ  สามี’ติ ฯ           

 (ภริยา)  “สาธุ  สามี’ติ  (อาห) ฯ

 (ภริยา) อ.ภรรยา  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  สาธุ อ.ดีละ”  อิติ  

ดังนี้ ฯ

 นางรับว่า “ดีแล้ว นาย”
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  ภริยา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  สาธุ สัมปฏิจฉนัตถ-

ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๔๕. เต  สาลายเมว  วสึสุ ฯ           

 เต  (ชนา)  สาลายํ  เอว  วสึสุ ฯ

 เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  วสึส ุอยู่แล้ว  สาลายํ  เอว ในศาลานั่นเทียว ฯ

 เขาพากันพักอยู่ที่ศาลานั่นแล

 เต วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน วสึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ สาลายํๆ วิสยาธาระใน วสึสุ ฯ

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

๓๔๖. ปุนทิวเส  กาเล  อาโรจิเต,  กปณทฺธิกาทีสุ  อาหารตฺถาย  คจฺฉนฺเตสุ,  มาตาปิตโร  

“อมฺม  คนฺตฺวา  อมฺหากํ  อาหารํ  อาหรา”ติ  ธีตรํ  เปสยึสุ ฯ

 ปุนทิวเส  (ชเนหิ)  กาเล  อาโรจิเต,  กปณทฺธิกาทีสุ  (ชเนสุ)  อาหารตฺถาย  คจฺฉนฺเตสุ,   

มาตาปิตโร  “อมฺม  (ตฺวํ)  คนฺตฺวา  อมฺหากํ  อาหารํ  อาหรา”ติ  (วจเนน)  ธีตรํ  เปสยึสุ ฯ

 กาเล ครั้นเมื่อกาล  (ชเนหิ) อันชน ท.  อาโรจิเต บอกแล้ว  ปุนทิวเส ในวันรุ่งขึ้น,  

(ชเนสุ) ครั้นเมื่อชน ท.  กปณทฺธิกาทีสุ มีคนกําพร้าและคนเดินทางไกลเป็นต้น  

คจฺฉนฺเตสุ ไปอยู่  อาหารตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่อาหาร,  มาตาปิตโร อ.มารดา

และบิดา ท.  เปสยึส ุ ส่งไปแล้ว  ธีตรํ ซึ่งธิดา  (วจเนน) ด้วยคํา  อิติ ว่า  “อมฺม  

ดูก่อนแม่  (ตฺวํ) อ.เจ้า  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อาหร จงนํามา  อาหารํ ซึ่งอาหาร  อมฺหากํ 

เพื่อเรา ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในวันรุ่งขึ้น เมื่อเขาบอกเวลาแล้ว เมื่อคนกําพร้าและคนเดินทางเป็นต้น กําลังไป เพื่อ

ประโยชน์แก่อาหาร, มารดาและบิดาจึงส่งลูกสาวไปด้วยคําว่า “แม่ จงไปนําอาหารมา

เพื่อพวกเรา”

 ปุนทิวเส กาลสัตตมีใน อาโรจิเต  ชเนหิ อนภิหิตกัตตาใน อาโรจิเต  กาเล ลักขณะใน 

อาโรจิเตๆ ลักขณกิริยา,  กปณทฺธิกาทีสุ วิเสสนะของ ชเนสุๆ ลักขณะใน คจฺฉนฺเตสุๆ 
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ลักขณกิริยา  อาหารตฺถาย สัมปทานใน คจฺฉนฺเตสุ,  มาตาปิตโร สุทธกัตตาใน เปสยึสุๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อมฺม อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อาหรๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  คนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อาหร  อมฺหากํ สัมปทานใน อาหร  อาหารํ  

อวุตตกัมมะใน อาหร”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน เปสยึสุ  ธีตรํ อวุตตกัมมะ

ใน เปสยึสุ ฯ

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

๓๔๗. มหาโภคกุลสฺส  ธีตา  วิปตฺติยา  อจฺฉินฺนลชฺชตาย  อลชฺชมานา’ว  ปาตึ  คเหตฺวา  

กปณชเนน  สทฺธึ  อาหารตฺถาย  คตา  มิตฺตกุฏุมฺพิเกน  “กติ  ปฏิวึเส  คณฺหิสฺสสิ   

อมฺมา”ติ  ปุฏฺฅา  “ตโย’ติ  อาห ฯ

 มหาโภคกุลสฺส  ธีตา  (อตฺตโน)  วิปตฺติยา  อจฺฉินฺนลชฺชตาย  อลชฺชมานา’ว  ปาตึ  คเหตฺวา  

กปณชเนน  สทฺธึ  อาหารตฺถาย  คตา  มิตฺตกุฏุมฺพิเกน  “(ตฺวํ)  กติ  ปฏิวึเส  คณฺหิสฺสสิ  อมฺมา”ติ  

ปุฏฺฅา  “(อหํ)  ตโย  (ปฏิวึเส  คณฺหิสฺสามิ)”  อิติ  อาห ฯ

 ธีตา อ.ธิดา  มหาโภคกุลสฺส ของตระกูลผู้มีโภคะมาก  อลชฺชมานาว ไม่ละอายอยู่

เทียว  (อตฺตโน)  วิปตฺติยา  อจฺฉินฺนลชฺชตาย เพราะความที่แห่งตน เป็นผู้มีความ

ละอาย อันความวิบัติ ตัดขาดแล้ว  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ปาตึ ซึ่งถาด  คตา ไป

แล้ว  อาหารตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่อาหาร  สทฺธึ กับ  กปณชเนน ด้วยชนผู้กําพร้า   

มิตฺตกุฏุมฺพิเกน  ปุฏฺา ผู้อันกุฎุมพีชื่อว่ามิตตะ ถามแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺม แน่ะแม่  

(ตฺวํ) อ.เจ้า  คณฺหิสฺสส ิจักรับเอา  ปฏิวึเส ซึ่งส่วน ท.  กติ เท่าไร”  อิติ ดังนี้  อาห 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.ดิฉัน  (คณฺหิสฺสามิ) จักรับเอา  (ปฏิวึเส) ซึ่งส่วน ท.  ตโย 

สาม”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ธิดาของตระกูลที่มีโภคะมาก  ไม่ละอายเลย  เพราะความที่ตนมีความละอาย อันความ

วิบัติ ตัดขาดแล้ว ถือถาดไปเพื่อต้องการอาหารกับคนกําพร้า ถูกมิตตกุฎุมพีถามว่า  

“เธอ จักรับกี่ส่วน? แม่”  ก็บอกว่า “สามส่วน”

 ธีตา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มหาโภคกุลสฺส สามีสัมพันธะ

ใน ธีตา  อตฺตโน ภาวาทิสัมพันธะใน อจฺฉินฺนลชฺชตาย  วิปตฺติยา อนภิหิตกัตตาใน  

อจฺฉินฺน-  อิจฺฉินฺนลชฺชตาย เหตุใน อลชฺชมานา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  
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อลชฺชมานาๆ อัพภันตรกิริยาของ ธีตา  ปาตึ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน คตา  กปณชเนน สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน คตา  อาหารตฺถาย 

สัมปทานใน คตาๆ วิเสสนะของ ธีตา  มิตฺตกุฏุมฺพิเกน อนภิหิตกัตตาใน ปุฏฺฅา  “อมฺม  

อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คณฺหิสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กติ วิเสสนะของ  

ปฏิวึเสๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหิสฺสสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุฏฺฅาๆ วิเสสนะของ ธีตา  

“อหํ สุทธกัตตาใน คณฺหิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตโย วิเสสนะของ ปฏิวึเสๆ 

อวุตตกัมมะใน คณฺหิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๔๘. อถสฺสา  ตโย  ปฏิวึเส  อทาสิ ฯ    

 อถ  (โส  กุฏุมฺพิโก)  อสฺสา  (เสฏฺธิีตุยา)  ตโย  ปฏิวึเส  อทาสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (โส  กุฏุมฺพิโก) อ.กุฎุมพีนั้น  อทาสิ ได้ให้แล้ว  ปฏิวึเส ซึ่งส่วน ท.  ตโย 

สาม  อสฺสา  (เสฏฺธิีตุยา) แก่ธิดาของเศรษฐีนั้น ฯ

 ทีนั้น มิตตกุฎุมพี จึงให้อาหารสามส่วนแก่นาง

 อถ กาลสัตตมี  โส วิเสสนะของ กุฏุมฺพิโกๆ สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ เสฏฺธิีตุยาๆ สัมปทานใน อทาสิ  ตโย วิเสสนะของ  

ปฏิวึเสๆ อวุตตกัมมะใน อทาสิ ฯ

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

๓๔๙. ตาย  ภตฺเต  อาหเฏ,  ตโยปิ  เอกโต  ภุญฺชิตุํ  นิสีทึสุ ฯ

 ตาย  (เสฏฺธิีตุยา)  ภตฺเต  อาหเฏ,  ตโยปิ  (ชนา)  เอกโต  ภุญฺชิตุํ  นิสีทึสุ ฯ

 ภตฺเต ครั้นเมื่อภัตร  ตาย  (เสฏฺธิีตุยา) อันธิดาของเศรษฐีนั้น  อาหเฏ นํามาแล้ว,  

(ชนา) อ.ชน ท.  ตโยป ิ แม้สาม  นิสีทึสุ นั่งแล้ว  ภุญฺชิตุํ เพื่ออันบริโภค  เอกโต  

โดยความเป็นอันเดียวกัน ฯ  

 เมื่อนางนําภัตรมาแล้ว ทั้ง ๓ ก็นั่งเพื่อบริโภคร่วมกัน

 ตาย วิเสสนะของ เสฏฺธิีตุยาๆ อนภิหิตกัตตาใน อาหเฏ  ภตฺเต ลักขณะใน อาหเฏๆ 

ลักขณกิริยา,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ตโยๆ วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน  
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นิสีทึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกโต ตติยาวิเสสนะใน ภุญฺชิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน 

นิสีทึสุ ฯ

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

๓๕๐. อถ  มาตาธีตโร  เสฏฺฅึ  อาหํสุ  “สามิ  วิปตฺติ  นาม  มหากุลานมฺปิ  อุปฺปชฺชติ,  อมฺเห  

อโนโลเกตฺวา  ภุญฺช,  มา  จินฺตยี”ติ  อิติ  นํ  นานปฺปกาเรหิ  ยาจิตฺวา  โภเชสุํ ฯ

 อถ  มาตาธีตโร  เสฏฺฅึ  อาหํสุ  “สามิ  วิปตฺติ  นาม  มหากุลานมฺปิ  อุปฺปชฺชติ,  (ตฺวํ)  อมฺเห   

อโนโลเกตฺวา  ภุญฺช,  (ตฺวํ)  มา  จินฺตยี”ติ  อิติ  นํ  (เสฏฺฅึ)  นานปฺปกาเรหิ  ยาจิตฺวา  (ตํ  เสฏฺฅึ)  

โภเชสุํ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  มาตาธีตโร อ.มารดาและธิดา ท.  อาหํสุ กล่าวแล้ว  เสฏฺ ึกะเศรษฐี   

อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  วิปตฺต ิ  นาม ชื่อ อ.ความวิบัติ  อุปฺปชฺชต ิ ย่อมเกิด

ขึ้น  มหากุลานมฺป ิแม้แก่ตระกูลใหญ่ ท.,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อโนโลเกตฺวา ไม่แลดูแล้ว   

อมฺเห ซึ่งดิฉัน ท.  ภุญฺช จงบริโภค,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  มา  จินฺตยิ อย่าคิดแล้ว”  อิติ ดังนี้  

ยาจิตฺวา อ้อนวอนแล้ว  นํ  (เสฏฺ)ึ ซึ่งเศรษฐีนั้น  นานปฺปกาเรหิ โดยประการต่างๆ  

(ตํ  เสฏฺ)ึ ยังเศรษฐีนั้น  โภเชสุํ ให้บริโภคแล้ว ฯ

 ครั้งนั้น มารดาและลูกสาว จึงกล่าวกับเศรษฐีว่า “นาย ธรรมดาว่าความวิบัติ ย่อมเกิด

ขึ้น แม้แก่ตระกูลใหญ่, อย่านึกถึงพวกฉันเลย จงบริโภคเถิด, อย่าคิดไปเลย” อ้อนวอน

ด้วยประการ ต่างๆ ยังเศรษฐีนั้น ให้บริโภคแล้ว ด้วยประการอย่างนี้

 อถ กาลสัตตมี  มาตาธีตโร สุทธกัตตาใน อาหํสุ และ เหตุกัตตาใน โภเชสุํ  อาหํสุ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  โภเชสุํ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  เสฏฺฅึ อกถิตกัมมะใน อาหํสุ   

“สามิ อาลปนะ  นามศัพท์ ครหัตถโชตกะเข้ากับ วิปตฺติๆ สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มหากุลานํๆ สัมปทานใน อุปฺปชฺชติ,   

ตฺวํ สุทธกัตตาใน ภุญฺชๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺเห อวุตตกัมมะใน อโนโลเกตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ภุญฺช,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน จินฺตยิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ 

ปฏิเสธะใน จินฺตยิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ  นํ วิเสสนะของ เสฏฺฅึๆ อวุตตกัมมะ

ใน ยาจิตฺวา  นานปฺปกาเรหิ ตติยาวิเสสนะใน ยาจิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โภเชสุํ   

ตํ วิเสสนะของ เสฏฺฅึๆ การิตกัมมะใน โภเชสุํ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๓๕๑. โส  ภุญฺชิตฺวา  อาหารํ  ชีราเปตุํ  อสกฺโกนฺโต,  อรุเณ  อุคฺคจฺฉนฺเต,  กาลมกาสิ ฯ

 โส  (เสฏฺฅี)  ภุญฺชิตฺวา  อาหารํ  ชีราเปตุํ  อสกฺโกนฺโต,  อรุเณ  อุคฺคจฺฉนฺเต,  กาลํ  อกาสิ ฯ

 โส  (เสฏฺ)ี  อ.เศรษฐีนั้น  ภุญฺชิตฺวา บริโภคแล้ว  อสกฺโกนฺโต ไม่อาจอยู่  อาหารํ  

ชีราเปตุํ เพื่ออัน- ยังอาหาร -ให้ย่อย,  อรุเณ ครั้นเมื่ออรุณ  อุคฺคจฺฉนฺเต ขึ้นไปอยู่,  

อกาสิ ได้กระทําแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ ฯ

 เศรษฐีนั้น บริโภคแล้ว ไม่สามารถจะให้อาหารย่อยได้, เมื่ออรุณขึ้นไปอยู่, ก็ได้เสีย

ชีวิต

 โส วิเสสนะของ เสฏฺฅีๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภุญฺชิตฺวา  

ปุพพกาลกิริยาใน อสกฺโกนฺโต  อาหารํ การิตกัมมะใน ชีราเปตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน  

อสกฺโกนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ เสฏฺฅี,  อรุเณ ลักขณะใน อุคฺคจฺฉนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  

กาลํ อวุตตกัมมะใน อกาสิ ฯ

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

๓๕๒. มาตาธีตโร  นานปฺปกาเรหิ  ปริเทวิตฺวา  โรทึสุ ฯ

 มาตาธีตโร อ.มารดาและธิดา ท.  ปริเทวิตฺวา ครํ่าครวญแล้ว  นานปฺปกาเรหิ โดย

ประการต่างๆ  โรทึสุ ร้องไห้แล้ว ฯ

 มารดาและลูกสาว  ครํ่าครวญรํ่าให้โดยประการต่างๆ

 มาตาธีตโร สุทธกัตตาใน โรทึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นานปฺปกาเรหิ ตติยา- 

วิเสสนะใน ปริเทวิตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน โรทึสุ ฯ

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

๓๕๓. กุมาริกา  ปุนทิวเส  โรทมานา  อาหารตฺถาย  คนฺตฺวา  เตน  ตํ  ทิสฺวา  “กติ  ปฏิวึเส    

คณฺหิสฺสสิ  อมฺมา’ติ  วุตฺตา  “เทฺว”ติ  อาห ฯ 

 กุมาริกา  ปุนทิวเส  โรทมานา  อาหารตฺถาย  คนฺตฺวา  เตน  (กุฏุมฺพิเกน)  ตํ  (กุมาริกํ)  ทิสฺวา  

“(ตฺวํ)  กติ  ปฏิวึเส  คณฺหิสฺสสิ  อมฺมา’ติ  วุตฺตา  “(อหํ)  เทฺว  (ปฏิวึเส  คณฺหิสฺสามิ)”  อิติ  อาห ฯ 

 กุมาริกา อ.นางกุมาริกา  โรทมานา ร้องไห้อยู่  ปุนทิวเส ในวันรุ่งขึ้น  คนฺตฺวา ไป

แล้ว  อาหารตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่อาหาร  เตน  (กุฏุมฺพิเกน)  ตํ  (กุมาริกํ)  ทิสฺวา  
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วุตฺตา ผู้อันกุฎุมพีนั้น เห็นแล้ว ซึ่งนางกุมาริกานั้น กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺม แน่ะแม่  

(ตฺวํ) อ.เจ้า  คณฺหิสฺสส ิจักรับเอา  ปฏิวึเส ซึ่งส่วน ท.  กติ เท่าไร”  อิติ ดังนี้  อาห 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.ดิฉัน  คณฺหิสฺสามิ จักรับเอา  ปฏิวึเส ซึ่งส่วน ท.  เทฺว 

สอง”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ในวันรุ่งขึ้น นางกุมาริกา เดินร้องไห้ไปเพื่อต้องการอาหาร อันมิตตกุฎุมพีนั้น  เห็นเขา

แล้วจึงถามว่า “เธอจักรับกี่ส่วน? แม่” จึงบอกว่า “สองส่วน”

 กุมาริกา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุนทิวเส กาลสัตตมีใน  

โรทมานาๆ อัพภันตรกิริยาของ กุมาริกา  อาหารตฺถาย สัมปทานใน คนฺตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน วุตฺตา  เตน วิเสสนะของ กุฏุมฺพิเกนๆ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺตา  ตํ  

วิเสสนะของ กุมาริกํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วุตฺตา  “อมฺม อาลปนะ  

ตฺวํ สุทธกัตตาใน คณฺหิสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กติ วิเสสนะของ ปฏิวึเสๆ  

อวุตตกัมมะใน คณฺหิสฺสสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วุตฺตาๆ วิเสสนะของ กุมาริกา  “อหํ 

สุทธกัตตาใน คณฺหิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เทฺว วิเสสนะของ ปฏิวึเสๆ อวุตต-

กัมมะใน คณฺหิสฺสสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๕๔. โส  เทฺว  ปฏิวึเส  อทาสิ ฯ   

 โส  (กุฏุมฺพิโก)  เทฺว  ปฏิวึเส  อทาสิ ฯ

 โส  (กุฏุมฺพิโก) อ.กุฎุมพีนั้น  อทาสิ ได้ให้แล้ว ปฏิวึเส ซึ่งส่วน ท.  เทฺว สอง ฯ

 มิตตกุฎุมพีนั้น จึงได้ให้ไป ๒ ส่วน 

 โส วิเสสนะของ กุฏุมฺพิโกๆ สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เทฺว  

วิเสสนะของ ปฏิวึเสๆ อวุตตกัมมะใน อทาสิ ฯ

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

๓๕๕. สา  อาหริตฺวา  มาตรํ  ยาจิตฺวา  โภเชสิ ฯ

 สา  (กุมาริกา)  อาหริตฺวา  มาตรํ  ยาจิตฺวา  (ตํ  มาตรํ)  โภเชสิ ฯ

 สา  (กุมาริกา) อ.นางกุมาริกานั้น  อาหริตฺวา นํามาแล้ว  ยาจิตฺวา อ้อนวอนแล้ว  
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มาตรํ ซึ่งมารดา  (ตํ  มาตรํ) ยังมารดานั้น  โภเชสิ ให้บริโภคแล้ว ฯ

 นางนํามาแล้ว ก็อ้อนวอนให้มารดาบริโภค

 สา วิเสสนะของ กุมาริกาๆ เหตุกัตตาใน โภเชสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก   

อาหริตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ยาจิตฺวา  มาตรํ อวุตตกัมมะใน ยาจิตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน โภเชสิ  ตํ วิเสสนะของ มาตรํๆ การิตกัมมะใน โภเชสิ ฯ

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

๓๕๖. สา  ตาย  ยาจิยมานา  ภุญฺชิตฺวา  อาหารํ  ชีราเปตุํ  อสกฺโกนฺตี  ตํทิวสํ  กาลมกาสิ ฯ

 สา  (มาตา)  ตาย  (กุมาริกาย)  ยาจิยมานา  ภุญฺชิตฺวา  อาหารํ  ชีราเปตุํ  อสกฺโกนฺตี  ตํทิวสํ  กาลํ  

อกาสิ ฯ

 สา  (มาตา) อ.มารดานั้น  ตาย  (กุมาริกาย)  ยาจิยมานา ผู้อันนางกุมาริกานั้น 

อ้อนวอนอยู่  ภุญฺชิตฺวา บริโภคแล้ว  อสกฺโกนฺตี ไม่อาจอยู่  อาหารํ  ชีราเปตุํ  

เพื่ออัน- ยังอาหาร -ให้ย่อย  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ  ตํทิวสํ ในวันนั้น ฯ

 มารดานั้น  ถูกธิดาของตนนั้น อ้อนวอนอยู่ บริโภคแล้ว  ไม่สามารถจะให้อาหารย่อย

ได้ ในวันนั้น ก็ได้เสียชีวิต

 สา วิเสสนะของ มาตาๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตาย วิเสสนะ

ของ กุมาริกายๆ อนภิหิตกัตตาใน ยาจิยมานาๆ อัพภันตรกิริยาของ มาตา  ภุญฺชิตฺวา  

ปุพพกาลกิริยาใน อสกฺโกนฺตี  อาหารํ การิตกัมมะใน ชีราเปตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน  

อสกฺโกนฺตีๆ อัพภันตรกิริยาของ มาตา  ตํทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน อกาสิ  กาลํ  

อวุตตกัมมะใน อกาสิ ฯ

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

๓๕๗. กุมาริกา  เอกิกา’ว  โรทิตฺวา  ปริเทวิตฺวา  ตาย  ทุกฺขุปฺปตฺติยา  อติวิย  สญฺชาตจฺ- 

ฉาตกทุกฺขา  ปุนทิวเส  ยาจเกหิ  สทฺธึ  โรทนฺตี  อาหารตฺถาย  คนฺตฺวา,  “กติ  ปฏิวึเส  

คณฺหิสฺสสิ  อมฺมา”ติ  วุตฺเต,  “เอกนฺ”ติ  อาห ฯ 

 กุมาริกา  เอกิกา’ว  โรทิตฺวา  ปริเทวิตฺวา  ตาย  ทุกฺขุปฺปตฺติยา  อติวิย  สญฺชาตจฺฉาตกทุกฺขา   

ปุนทิวเส  ยาจเกหิ  สทฺธึ  โรทนฺตี  อาหารตฺถาย  คนฺตฺวา,  “(ตฺวํ)  กติ  ปฏิวึเส  คณฺหิสฺสสิ  อมฺมา”ติ  
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(วจเน  เตน  กุฏุมฺพิเกน)  วุตฺเต,  “(อหํ)  เอกํ  (ปฏิวึสํ  คณฺหิสฺสามิ)”  อิติ  อาห ฯ      

 กุมาริกา อ.นางกุมาริกา  เอกิกา ว ผู้ผู้เดียวเทียว  โรทิตฺวา ร้องไห้แล้ว  ปริเทวิตฺวา  

ครํ่าครวญแล้ว  สญฺชาตจฺฉาตกทุกฺขา ผู้มีความทุกข์เพราะความหิวอันเกิดแล้ว   

อติวิย เกินเปรียบ  ตาย  ทุกฺขุปฺปตฺติยา เพราะความเกิดขึ้นแห่งความทุกข์นั้น   

โรทนฺตีี ร้องไห้อยู่  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อาหารตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่อาหาร  สทฺธึ  

กับ  ยาจเกห ิ ด้วยยาจก ท.  ปุนทิวเส ในวันรุ่งขึ้น,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิิติ ว่า  

“อมฺม แน่ะแม่  (ตฺวํ) อ.เธอ  คณฺหิสฺสส ิจักรับเอา  ปฏิวึเส ซึ่งส่วน ท.  กติ เท่าไร”  

อิติ ดังนี้  (เตน  กุฏุมฺพิเกน) อันกุฎุมพีนั้น  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  อาห กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “(อหํ) อ.ดิฉัน  คณฺหิสฺสามิ จักรับเอา  ปฏิวึสํ ซึ่งส่วน  เอกํ หนึ่ง”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 เด็กหญิงผู้เดียวเท่านั้น  ร้องไห้รํ่าไร  เป็นผู้มีความทุกข์เพราะความหิวที่เกิดขึ้นแล้ว

อย่างหนัก   เพราะความเกิดขึ้นแห่งทุกข์นั้น  ในวันรุ่งขึ้น  เดินร้องไห้ไปเพื่อต้องการ

อาหาร  กับพวกยาจก  อันมิตตกุฎุมพีถามว่า “เธอจักรับกี่ส่วน? แม่”  จึงบอกว่า “ส่วน

เดียว”

 กุมาริกา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

เอกิกาๆ วิเสสนะของ กุมาริกา  โรทิตฺวา สมานกาลกิริยาใน ปริเทวิตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน สญฺชาต-  ตาย วิเสสนะของ ทุกฺขุปฺปตฺติยาๆ เหตุใน สญฺชาต-  อติวิย  

กิริยาวิเสสนะใน สญฺชาต-  สญฺชาตจฺฉาตกทุกฺขา วิเสสนะของ กุมาริกา  ปุนทิวเส  

กาลสัตตมีใน คนฺตฺวา  ยาจเกหิ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน คนฺตฺวา   

โรทนฺตี อัพภันตรกิริยาของ กุมาริกา  อาหารตฺถาย สัมปทานใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน อาห,  “อมฺม อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คณฺหิสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

กติ วิเสสนะของ ปฏิวึเสๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหิสฺสสิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ 

ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  เตน วิเสสนะของ กุฏุมฺพิเกนๆ อนภิหิตกัตตาใน  

วุตฺเต,  “อหํ สุทธกัตตาใน คณฺหิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกํ วิเสสนะของ  

ปฏิวึสํๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๕๘. มิตฺตกุฏุมฺพิโก  ตํ  ตโย  ทิวเส  ภตฺตํ  คณฺหนฺตึ  สญฺชานิ,  เตน  นํ  “นสฺส  วสลิ,  อชฺช  

ตว  กุจฺฉิปฺปมาณํ  อญฺญาสี”ติ  อาห ฯ  
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 มิตฺตกุฏุมฺพิโก  ตํ  (กุมาริกํ)  ตโย  ทิวเส  ภตฺตํ  คณฺหนฺตึ  สญฺชานิ,  เตน  (โส  มิตฺตกุฏุมฺพิโก)   

นํ  (กุมาริกํ)  “(ตฺวํ)  นสฺส  วสลิ,  (ตฺวํ)  อชฺช  ตว  กุจฺฉิปฺปมาณํ  อญฺญาสี”ติ  อาห ฯ

 มิตฺตกุฏุมฺพิโก อ.กุฎุมพีชื่อว่ามิตตะ  สญฺชานิ จําได้แล้ว  ตํ  (กุมาริกํ) ซึ่งนางกุมาริกา 

นั้น  คณฺหนฺตึ ผู้รับเอาอยู่  ภตฺต ํซึ่งภัตร  ทิวเส สิ้นวัน ท.  ตโย สาม,  เตน เพราะ

เหตุนั้น  (โส  มิตฺตกุฏุมฺพิโก) อ.กุฎุมพีชื่อว่ามิตตะนั้น  อาห กล่าวแล้ว  นํ  (กุมาริกํ) 

กะนางกุมาริกานั้น  อิติ ว่า  “วสลิ แน่ะคนถ่อย  (ตฺวํ) อ.เจ้า  นสฺส จงฉิบหาย,  (ตฺวํ) 

อ.เจ้า  อญฺญาสิ ได้รู้แล้ว  กุจฺฉิปฺปมาณํ ซึ่งประมาณแห่งท้อง  ตว ของเจ้า  อชฺช ใน

วันนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 มิตตกุฎุมพี  จํานางผู้รับภัตรได้ทั้ง ๓ วัน,  เพราะฉะนั้น  จึงกล่าวกะนางว่า  “จงฉิบหาย

เถิด หญิงถ่อย วันนี้เจ้ารู้จักประมาณท้องของเจ้าแล้วหรือ?”

 มิตฺตกุฏุมฺพิโก สุทธกัตตาใน สญฺชานิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ  

กุมาริกํๆ อวุตตกัมมะใน สญฺชานิ  ตโย วิเสสนะของ ทิวเสๆ อัจจันตสังโยคะใน  

คณฺหนฺตึ  ภตฺตํ อวุตตกัมมะใน คณฺหนฺตึๆ วิเสสนะของ กุมาริกํ,  เตน เหตวัตถะ  โส  

วิเสสนะของ มิตฺตกุฏุมฺพิโกๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะ

ของ กุมาริกํๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “วสลิ อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน นสฺสๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อญฺญาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อชฺช กาลสัตตมี

ใน อญฺญาสิ  ตว สามีสัมพันธะใน กุจฺฉิปฺปมาณํๆ อวุตตกัมมะใน อญฺญาสิ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาห ฯ

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

๓๕๙. หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนา  กุลธีตา  ปจฺโจรสฺมึ  สตฺติปฺปหารํ  วิย  วเณ  ขารปริเสกํ  วิย  จ  

ปตฺวา  “กึ  สามีติ  อาห ฯ

 หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนา  กุลธีตา  ปจฺโจรสฺมึ  สตฺติปฺปหารํ  วิย  (จ)  วเณ  ขารปริเสกํ  วิย  จ  ปตฺวา  

“กึ  สามีติ  อาห ฯ

 กุลธีตา อ.กุลธิดา  หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนา ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยหิริและโอตตัปปะ  ปตฺวา  

ถึงแล้ว  สตฺติปฺปหาร ํ  วิย ราวกะ ซึ่งการประการด้วยหอก  ปจฺโจรสฺมึ ที่เฉพาะอก  

(จ) ด้วย  ขารปริเสกํ  วิย ราวกะ ซึ่งการรดด้วยนํ้าด่าง  วเณ ที่แผล  จ ด้วย  อาห 
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กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  กึ อ.อะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 กุลธิดาผู้สมบูรณ์ด้วยหิริโอตตัปปะ เหมือนต้องประหารด้วยหอกที่อก และเหมือนรด- 

ด้วยนํ้าด่างที่แผล ร้องถามว่า “อะไร? นาย”

 หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนา วิเสสนะของ กุลธีตาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ปจฺโจรสฺมึ วิสยาธาระใน สตฺติปฺปหารํๆ อุปมาสัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺวา  วิยศัพท์ 

อุปมาโชตกะเข้ากับ ปจฺโจรสฺมึ  สตฺติปฺปหารํ  วเณ วิสยาธาระใน ขารปริเสกํๆ อุปมา-

สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺวา  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ วเณ  ขารปริเสกํ  จศัพท์  

ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ปจฺโจรสฺมึ  สตฺติปฺปการํ  วิย และ วเณ  ขารปริเสกํ  วิย,  ปตฺวา  

ปุพพกาลกิริยาใน อาห “สามิ อาลปนะ  กึ ปุจฉนัตถลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ

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

๓๖๐. “ตยา  ปุเร  ตโย  โกฏฺฅาสา  คหิตา,  หีโย  เทฺว,  อชฺเชกํ  คณฺหสิ,  อชฺช  เต  อตฺตโน   

กุจฺฉิปฺปมาณํ  ญาตนฺ”ติ  อาห ฯ

 (โส  กุฏุมฺพิโก)  “ตยา  ปุเร  ตโย  โกฏฺฅาสา  คหิตา,  (ตยา)  หีโย  เทฺว  (โกฏฺฅาสา  คหิตา),  (ตฺวํ)  

อชฺช  เอกํ  (ปฏิวึสํ)  คณฺหสิ,  อชฺช  เต  อตฺตโน   กุจฺฉิปฺปมาณํ  ญาตนฺ”ติ  อาห ฯ

 (โส  กุฏุมฺพิโก) อ.กุฎุมพีนั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “โกฏฺาสา อ.ส่วน ท.  ตโย 

สาม  ตยา อันเจ้า  คหิตา รับเอาแล้ว  ปุเร ในกาลก่อน,  (โกฏฺาสา) อ.ส่วน ท.  เทฺว 

สอง  (ตยา) อันเจ้า  (คหิตา) รับเอาแล้ว  หีโย ในวันวาน,  (ตฺวํ) อ.เจ้า  คณฺหสิ ย่อม

รับเอา (ปฏิวึสํ) ซึ่งส่วน  เอกํ หนึ่ง  อชฺช ในวันนี้,  กุจฺฉิปฺปมาณํ อ.ประมาณแห่งท้อง  

อตฺตโน ของตน  เต อันเจ้า  ญาตํ รู้แล้ว  อชฺช ในวันนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 มิตตกุฎุมพีกล่าวว่า “วันก่อน เจ้ารับเองไปแล้ว ๓ ส่วน, วันวาน ๒ ส่วน วันนี้รับเอา

ส่วนเดียว, วันนี้  เจ้ารู้ประมาณท้องของตัวแล้วหรือ?”

 โส วิเสสนะของ กุฏุมฺพิโกๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตโย วิเสสนะ 

ของ โกฏฺฅาสาๆ วุตตกัมมะใน คหิตาๆ กิตบทกัมมวาจก  ตยา อนภิหิตกัตตาใน  

คหิตา  ปุเร กาลสัตตมีใน คหิตา,  เทฺว วิเสสนะของ โกฏฺฅาสาๆ วุตตกัมมะใน คหิตาๆ 

กิตบทกัมมวาจก  ตยา อนภิหิตกัตตาใน คหิตา  หีโย กาลสัตตมีใน คหิตา,  ตฺวํ สุทธ-
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กัตตาใน คณฺหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อชฺช กาลสัตตมีใน คณฺหสิ  เอกํ วิเสสนะ 

ของ ปฏิวึสํๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหสิ,  กุจฺฉิปฺปมาณํ วุตตกัมมะใน ญาตํๆ กิตบท 

กัมมวาจก  อชฺช กาลสัตตมีใน ญาตํ  เต อนภิหิตกัตตาใน ญาตํ  อตฺตโน สามีสัมพันธะ

ใน กุจฺฉิปฺปมาณํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๓๖๑. “มา  มํ  สามิ  ‘อตฺตโน ว  อตฺถาย  คณฺหี’ติ  มญฺญิตฺถา”ติ ฯ

 (กุมาริกา)  “(ตุมฺเห)  มา  มํ  สามิ  ‘(อยํ  อิตฺถี)  อตฺตโน ว  อตฺถาย  คณฺหี’ติ  มญฺญิตฺถา”ติ   

(อาห) ฯ

 (กุมาริิกา) อ.นางกุมาริกา  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  (ตุมฺเห) 

อ.ท่าน  มา  มญฺญิตฺถ อย่าสําคัญแล้ว  ม ํซึ่งดิฉัน  อิติ ว่า  ‘(อยํ  อิตฺถี) อ.หญิงนี้  

คณฺหิ รับเอาแล้ว  อตฺถาย เพื่อประโยชน์  อตฺตโนว แก่ตนเทียว’  อิติ ดังนี้”  อิติ  

ดังนี้ ฯ

 กุลธิดากล่าวว่า “นาย ท่านอย่าเข้าใจฉันว่า ‘รับไปเพื่อตนเองผู้เดียว’

 กุมาริกา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตา 

ใน มญฺญิตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน มญฺญิตฺถ  มํ อวุตตกัมมะ

ใน มญฺญิตฺถ  ‘อยํ วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน คณฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อตฺตโนๆ สัมปทานใน อตฺถายๆ สัมปทานใน คณฺหิ’  อิติ

ศัพท์ อาการะใน มญฺญิตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๖๒. “อถ  กสฺมา  ตโย  คณฺหิ  อมฺมา”ติ ฯ  

 (โส  กุฏุมฺพิโก)  “อถ  (ภาเว  สนฺเต),  กสฺมา  ตฺวํ  ตโย  โกฏฺฅาเส  คณฺหิ  อมฺม”ติ  (อาห) ฯ

 (โส  กุฏุมฺพิโก) อ.กุฎุมพีนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความ

เป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  อมฺม ดูก่อนแม่  ตฺว ํอ.เธอ  คณฺหิ รับเอาแล้ว  โกฏฺาเส 

ซึ่งส่วน ท.  ตโย สาม  กสฺมา เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ   

 มิตตกุฎุมพีกล่าวว่า “เมื่อเป็นเช่นนี้ ทําไมจึงรับเอาไป ๓ ส่วนเล่า? แม่”
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 โส วิเสสนะของ กุฏุมฺพิโกๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อถ วิเสสนะ

ของ ภาเวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  อมฺม อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คณฺหิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กสฺมา เหตุใน คณฺหิ  ตโย วิเสสนะของ โกฏฺฅาเสๆ อวุตตกัมมะ

ใน คณฺหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๖๓. “ปุเร  ตโย  ชนา  อหุมฺหา  สามิ,  หีโย  เทฺว,  อชฺช  เอกิกา’ว  ชาตมฺหี”ติ ฯ

 (กุมาริกา)  “(มยํ)  ปุเร  ตโย  ชนา  อหุมฺหา  สามิ,  (มยํ)  หีโย  เทฺว  (ชนา  อหุมฺหา),  (อหํ)  อชฺช  

เอกิกา’ว  ชาตา  อมฺหี”ติ  (อาห) ฯ

 (กุมาริกา) อ.นางกุมาริกา  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  (มยํ) อ.ดิฉัน 

ท.  ชนา เป็นชน  ตโย สาม  อหุมฺหา ได้เป็นแล้ว  ปุเร ในกาลก่อน,  (มยํ) อ.ดิฉัน 

ท.  (ชนา) เป็นชน  เทฺว สอง  (อหุมฺหา) ได้เป็นแล้ว  หีโย ในวันวาน,  (อหํ) อ.ดิฉัน   

เอกิกา ว เป็นผู้ผู้เดียวเทียว  ชาตา เป็นผู้เกิดแล้ว  อชฺช ในวันนี้  อมฺหิ ย่อมเป็น”   

อิติ ดังนี้ ฯ

 กุลธิดากล่าวว่า “ในวันก่อน พวกฉันมีกัน ๓ คน  นาย,  วานนี้  มี ๒ คน, วันนี้  มีฉัน 

ผู้เดียวเท่านั้น”

 กุมาริกา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  มยํ สุทธกัตตา 

ใน อหุมฺหาๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุเร กาลสัตตมีใน อหุมฺหา  ตโย วิเสสนะของ 

ชนาๆ วิกติกัตตาใน อหุมฺหา,  มยํ สุทธกัตตาใน อหุมฺหาๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

หีโย กาลสัตตมีใน อหุมฺหา  เทฺว วิเสสนะของ ชนาๆ วิกติกัตตาใน อหุมฺหา,  อหํ สุทธ-

กัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อชฺช กาลสัตตมีใน อมฺหิ  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ เอกิกาๆ วิกติกัตตาในชาตาๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๖๔. โส  “เกน  การเณนา”ติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาทิโต  ปฏฺฅาย  ตาย  กถิตํ  สพฺพมฺปวตฺตึ  สุตฺวา   

อสฺสูนิ  สนฺธาเรตุํ  อสกฺโกนฺโต  สญฺชาตพลวโทมนสฺโส  หุตฺวา  “อมฺม  เอวํ  สนฺเต,  มา   

จินฺตยิ,  ตฺวํ  ภทฺทวติยเสฏฺฅิโน  ธีตา  อชฺชกาลโต  ปฏฺฅาย  มม  ธีตาเยว  นามา”ติ   

วตฺวา  สีเส  จุมฺพิตฺวา  ฆรํ  เนตฺวา  อตฺตโน  เชฏฺฅธีตุฏฺฅาเน  ฅเปสิ ฯ
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 โส  (กุฏุมฺพิโก)  “(ตฺวํ)  เกน  การเณน  (เอกิกา  ชาตา  อสิ)”ติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาทิโต  ปฏฺฅาย  ตาย  

(กุมาริกาย)  กถิตํ  สพฺพํ  ปวตฺตึ  สุตฺวา   อสฺสูนิ  สนฺธาเรตุํ  อสกฺโกนฺโต  สญฺชาตพลวโทมนสฺโส  

หุตฺวา  “อมฺม  เอวํ  (ภาเว)  สนฺเต,  (ตฺวํ)  มา  จินฺตยิ,  ตฺวํ  ภทฺทวติยเสฏฺฅิโน  ธีตา  (หุตฺวา)   

อชฺชกาลโต  ปฏฺฅาย  มม  ธีตา  เอว  นาม  (อสิ)”ติ  วตฺวา  สีเส  จุมฺพิตฺวา  ฆรํ  เนตฺวา  อตฺตโน  

เชฏฺฅธีตุฏฺฅาเน  ฅเปสิ ฯ

 โส  (กุฏุมฺพิโก) อ.กุฎุมพีนั้น  ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  เอกิกา  

เป็นผู้ผู้เดียว  (ชาตา) เป็นผู้เกิดแล้ว  เกน  การเณน เพราะเหตุอะไร  (อสิ) ย่อม

เป็น”  อิติ ดังนี้  สุตฺวา ฟังแล้ว  ปวตฺต ึ ซึ่งความเป็นไปทั่ว  สพฺพ ํ ทั้งปวง  ตาย   

(กุมาริกาย)  กถิตํ อัน- อันนางกุมาริกานั้น -กล่าวแล้ว  ปฏฺาย จําเดิม  อาทิโต  

แต่ต้น  อสกฺโกนฺโต ไม่อาจอยู่  สนฺธาเรตุํ เพื่ออันทรงไว้พร้อม  อสฺสูนิ ซึ่งนํ้าตา ท.   

สญฺชาตพลวโทมนสฺโส เป็นผู้มีความโทมนัสอันมีกําลังอันเกิดขึ้นพร้อมแล้ว  หุตฺวา 

เป็นแล้ว  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺม ดูก่อนแม่  เอวํ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็น 

อย่างนั้น  สนฺเต มีอยู่,  (ตฺวํ) อ.เธอ  มา  จินฺตยิ อย่าคิดแล้ว,  ตฺว ํอ.เธอ  ธีตา เป็น

ธิดา  ภทฺทวติยเสฏฺโิน ของเศรษฐีชื่อว่าภัททวดีย์  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  ธีตา  เอว  

นาม ชื่อว่าเป็นธิดา  มม ของเรา  ปฏฺาย จําเดิม  อชฺชกาลโต แต่กาลในวันนี้นั่น

เทียว  (อสิ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  จุมฺพิตฺวา จุมพิตแล้ว  สีเส ที่ศีรษะ  เนตฺวา นําไป

แล้ว  ฆรํ สู่เรือน  เปสิ ตั้งไว้แล้ว  เชฏฺธีตุฏฺาเน ในตําแหน่งแห่งธิดาผู้เจริญที่สุด  

อตฺตโน ของตน ฯ   

 มิตตกุฎุมพี จึงถามว่า “เพราะเหตุไร?” ฟังเรื่องทั้งหมดที่นางเล่าตั้งแต่ต้น  ไม่สามารถ 

จะกลั้นนํ้าตาไว้ได้ เกิดความเศร้าใจอย่างเหลือเกิน จึงบอกว่า “แม่ เมื่อมีเหตุอย่างนี้   

อย่าคิดไปเลย,  เธอเป็นธิดาของภัททวดีย์เศรษฐี  ตั้งแต่วันนี้ไป  จงเป็นธิดาของเรา

เถิด” ดังนี้แล้ว จุมพิตที่ศีรษะ นําไปสู่ที่เรือน ตั้งไว้ในตําแหน่งธิดาคนโตของตนแล้ว

 โส วิเสสนะของ กุฏุมฺพิโกๆ สุทธกัตตาใน ฅเปสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ  

สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เกน วิเสสนะของ การเณนๆ เหตุใน ชาตา  

เอกิกา วิกติกัตตาใน ชาตาๆ วิกติกัตตาใน อสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน สุตฺวา  อาทิโต อปาทานใน ปฏฺฅายๆ กิริยาวิเสสนะใน สุตฺวา  ตาย 

วิเสสนะของ กุมาริกายๆ อนภิหิตกัตตาใน กถิตํๆ ก็ดี  สพฺพํ ก็ดี วิเสสนะของ ปวตฺตึๆ  
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อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อสกฺโกนฺโต  อสฺสูนิ อวุตตกัมมะใน  

สนฺธาเรตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺโกนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ กุฏุมฺพิโก  สญฺชาต-

พลวโทมนสฺโส วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “อมฺม อาลปนะ  เอวํ 

วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน จินฺตยิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน จินฺตยิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ภทฺทวติยเสฏฺฅิโน สามีสัมพันธะใน ธีตาๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อสิ  อชฺชกาลโต อปาทานใน ปฏฺฅายๆ กิริยาวิเสสนะใน อสิ  มม  

สามีสัมพันธะใน ธีตา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ธีตา  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้า

กับ ธีตาๆ วิกติกัตตาใน อสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จุมฺพิตฺวา   

สีเส วิสยาธาระใน จุมฺพิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เนตฺวา  ฆรํ สัมปาปุณียกัมมะใน  

เนตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฅเปสิ  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน เชฏฺฅธีตุฏฺฅาเน ๆ  

วิสยาธาระใน ฅเปสิ ฯ 

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

[ เพราะทํารั้วจึงชื่อสามาวดี ]

๓๖๕. สา  ทานคฺเค  อุจฺจาสทฺทํ  มหาสทฺทํ  สุตฺวา  “ตาต  กสฺมา  เอตํ  ชนํ  นิสฺสทฺทํ  กตฺวา      

ทานํ  น  เทถา”ติ  อาห ฯ

 สา  (กุมาริกา)  ทานคฺเค  อุจฺจาสทฺทํ  มหาสทฺทํ  สุตฺวา  “ตาต  (ตุมฺเห)  กสฺมา  เอตํ  ชนํ  นิสฺสทฺทํ  

กตฺวา  ทานํ  น  เทถา”ติ  อาห ฯ

 สา  (กุมาริกา) อ.นางกุมาริกานั้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  อุจฺจาสทฺทํ ซึ่งเสียงอันสูง   

มหาสทฺทํ ซึ่งเสียงอันดัง  ทานคฺเค ในโรงแห่งทาน  อาห กล่าวแล้ว  “ตาต ข้าแต่

พ่อ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  กตฺวา กระทําแล้ว  เอตํ  (ชนํ) ซึ่งชนนั่น  นิสฺสทฺทํ ให้เป็นผู้มี

เสียงออกแล้ว  น  เทถ ย่อมไม่ให้  ทานํ ซึ่งทาน  กสฺมา เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นางกุมาริกานั้น ฟังเสียงเอ็ดอึงในโรงทาน จึงถามว่า “พ่อ ทําไม พ่อจึงไม่ทําชนนี้ 

ให้เงียบเสียง แล้วให้ทานเล่า?”

 สา วิเสสนะของ กุมาริกาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทานคฺเค  

วิสยาธาระใน สุตฺวา  อุจฺจาสทฺทํ ก็ดี  มหาสทฺทํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาล- 
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กิริยาใน อาห  “ตาต อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน เทถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

กสฺมา เหตุใน เทถ  เอตํ วิเสสนะของ ชนํๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวา  นิสฺสทฺทํ วิกติกัมมะ

ใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เทถ  ทานํ อวุตตกัมมะใน เทถ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน เทถ”  

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๖๖. “น  สกฺกา  กาตุํ  อมฺมา”ติ ฯ

 (กุฏุมฺพิโก)  “(อมฺเหหิ)  น  สกฺกา  กาตุํ  อมฺมา”ติ  (อาห) ฯ

 (กุฏุมฺพิโก) อ.กุฎุมพี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺม แน่ะแม่  (อมฺเหหิ) อันเรา ท.  

น  สกฺกา ไม่อาจ  กาตุํ เพื่ออันกระทํา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 มิตตกุฎุมพี จึงกล่าวว่า “ไม่อาจเพื่อทําได้ แม่”

 กุฏุมฺพิโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อมฺม อาลปนะ  อมฺเหหิ  

อนภหิตกัตตาใน สกฺกาๆ กิริยาบทภาววาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺกา  กาตุํ ตุมัตถ-

สัมปทานใน สกฺกา”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๖๗. “สกฺกา  ตาตา”ติ ฯ

 (กุมาริกา)  “(มยา)  สกฺกา  ตาตา”ติ  (อาห) ฯ

 (กุมาริกา) อ.นางกุมาริกา  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต ข้าแต่พ่อ  (มยา) อันดิฉัน  

สกฺกา อาจ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นางกุมาริกากล่าวว่า “ฉันสามารถ พ่อ”

 กุมาริกา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตาต อาลปนะ  มยา อนภิหิต-

กัตตาใน สกฺกาๆ กิริยาบทภาววาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๖๘. “กถํ  อมฺมา”ติ ฯ

 (กุฏุมฺพิโก)  “(ตยา)  กถํ  (กาตุํ  สกฺกา)  อมฺมา”ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ
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 (กุฏุมฺพิโก) อ.กุฎุมพี  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺม แน่ะแม่  (ตยา) อันเธอ  สกฺกา  

อาจ  กาตุํ เพื่ออันกระทํา  กถํ อย่างไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 กุฎุมพีกล่าวว่า “อย่างไร? แม่”

 กุฏุมฺพิโก สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อมฺม อาลปนะ  ตยา อนภิหิต-

กัตตาใน สกฺกาๆ กิริยาบทภาววาจก  กถํ ปุจฉนัตถะ  กาตุํ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺกา”  

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๓๖๙. “ตาต  ทานคฺคํ  ปริกฺขิปิตฺวา  เอเกกสฺเสว  ปเวสนปฺปมาเณน  เทฺว  ทฺวารานิ   

โยเชตฺวา  “เอเกน  ทฺวาเรน  ปวิสิตฺวา  เอเกน  นิกฺขมถา’ติ  วเทถ,  เอวํ  นิสฺสทฺทา   

หุตฺวา ว   คณฺหิสฺสนฺตี”ติ ฯ

 (กุมาริกา)  “ตาต  (ตุมฺเห)  ทานคฺคํ  ปริกฺขิปิตฺวา  เอเกกสฺส  เอว  (ปุคฺคลสฺส)  ปเวสนปฺปมาเณน  

เทฺว  ทฺวารานิ  โยเชตฺวา  ‘(ตุมฺเห)  เอเกน  ทฺวาเรน  ปวิสิตฺวา  เอเกน  (ทฺวาเรน)  นิกฺขมถา’ติ   

วเทถ,  เอวํ  (ชนา)  นิสฺสทฺทา  หุตฺวา ว   คณฺหิสฺสนฺตี”ติ  (อาห) ฯ

 (กุมาริกา) อ.นางกุมาริกา  (อาห) กล่วแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต ข้าแต่พ่อ  (ตุมฺเห) 

อ.ท่าน ท.  ปริกฺขิปิตฺวา ล้อมแล้ว  ทานคฺคํ ซึ่งโรงแห่งทาน  โยเชตฺวา ประกอบแล้ว   

ทฺวารานิ ซึ่งประตู ท.  เทฺว สอง  ปเวสนปฺปมาเณน โดยประมาณแห่งการเข้าไป  

(ปุคฺคลสฺส) แห่งบุคคล  เอเกกสฺส  เอว ผู้ผู้เดียวนั่นเทียว  วเทถ จงกล่าว  อิติ ว่า  

‘(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  ทฺวาเรน โดยประตู  เอเกน หนึ่ง  นิกฺขมถ 

จงออกไป  (ทฺวาเรน) โดยประตู  เอเกน หนึ่ง”  อิติ ดังนี้,  (ชนา) อ.ชน ท.  นิสฺสทฺทา  

เป็นผู้มีเสียงออกแล้ว  หุตฺวา ว เป็นแล้วเทียว  คณฺหิสฺสนฺต ิ จักรับเอา  เอวํ ด้วย

ประการฉะนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 นางกุมาริกากล่าวว่า “พ่อ ขอท่านจงล้อมโรงทาน ติดประตูไว้ ๒ แห่งพอประมาณ 

คนผู้เดียว เข้าไปได้เท่านั้นแล้ว จงบอกว่า “พวกท่านจงเข้าประตูหนึ่ง ออกประตูหนึ่ง” 

ด้วยอาการอย่างนี้  ชนทั้งหลายก็จักเงียบเสียงรับทาน

 กุมาริกา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตาต อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตา 

ใน วเทถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทานคฺคํ อวุตตกัมมะใน ปริกฺขิปิตฺวาๆ ปุพพกาล-
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กิริยาใน โยเชตฺวา  เอวศัพท์ เอเกกสฺสๆ วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ สามีสัมพันธะใน 

ปเวสนปฺปมาเณนๆ ตติยาวิเสสนะใน โยเชตฺวา  เทฺว วิเสสนะของ ทฺวารานิๆ อวุตต-

กัมมะใน โยเชตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  ‘ตุมฺเห สุทธกัตตาใน นิกฺขมถๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  เอเกน วิเสสนะของ ทฺวาเรนๆ ตติยาวิเสสนะใน ปวิสิตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยา ใน นิกฺขมถ  เอเกน วิเสสนะของ ทฺวาเรนๆ ตติยาวิเสสนะใน นิกฺขมถ’   

อิติศัพท์ อาการะใน วเทถ,  ชนา สุทธกัตตาใน คณฺหิสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เอวํ ปการัตถะ  นิสฺสทฺทา วิกติกัตตาใน หุตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ หุตฺวาๆ 

สมานกาลกิริยาใน คณฺหิสฺสนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ   

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

๓๗๐. โส  ตํ  สุตฺวา  “ภทฺทโก ว  อมฺม  อุปาโย”ติ  ตถา  กาเรสิ ฯ

 โส  (กุฏุมฺพิโก)  ตํ  (วจนํ)  สุตฺวา  “ภทฺทโก ว  (โหติ)  อมฺม  อุปาโย”ติ  (วตฺวา  ปุคฺคลํ)  ตถา   

กาเรสิ ฯ

 โส  (กุฏุมฺพิโก) อ.กุฎุมพีนั้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  

อิติ ว่า  “อมฺม แน่ะแม่  อุปาโย อ.อุบาย  ภทฺทโก ว เป็นอุบายอันเจริญ  (โหติ) ย่อม

เป็น”  อิติ ดังนี้  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  กาเรสิ ให้กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ

 มิตตกุมฎุพีนั้น ฟังคํานั้นแล้ว จึงกล่าวว่า “อุบายเข้าทีดีแม่” ดังนี้ ให้กระทําดังนั้นแล้ว

 โส วิเสสนะของ กุฏุมฺพิโกๆ เหตุกัตตาใน กาเรสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ตํ  

วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “อมฺม อาลปนะ   

อุปาโย สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

ภทฺทโกๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กาเรสิ   

ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน กาเรสิ  ตถา กิริยาวิเสสนะใน กาเรสิ ฯ

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

๓๗๑. สาปิ  ปุพฺเพ  สามา  นาม,  วติยา  ปน  การิตตฺตา  สามาวตี  นาม  ชาตา ฯ

 สาปิ  (กุมาริกา)  ปุพฺเพ  สามา  นาม  (ชาตา),  (กุมาริกา)  วติยา  ปน  (อตฺตนา)  การิตตฺตา   

สามาวตี  นาม  ชาตา ฯ
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 สาปิ  (กุมาริกา) อ.นางกุมาริกาแม้นั้น  สามา  นาม เป็นผู้ชื่อว่าสามา  (ชาตา)  

เกิดแล้ว  ปุพฺเพ ในกาลก่อน,  ปน แต่ว่า  (กุมาริกา) อ.นางกุมาริกา  สามาวตี  นาม 

เป็นผู้ชื่อว่าสามาวดี  ชาตา เกิดแล้ว  วติยา  (อตฺตนา)  การิตตฺตา เพราะความที่- 

แห่งรั้ว -เป็นของ อันตน -ให้สร้างแล้ว ฯ

 แม้ลูกสาวเศรษฐีนั้น เมื่อก่อน ชื่อสามา, แต่เพราะนางให้กระทํารั้ว จึงมีชื่อว่าสามาวดี

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สาๆ วิเสสนะของ กุมาริกาๆ สุทธกัตตาใน ชาตาๆ  

กิตบทกัตตุวาจก  ปุพฺเพ กาลสัตตมีใน ชาตา  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ สามาๆ 

วิิกติกัตตาใน ชาตา,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  กุมาริกา สุทธกัตตาใน ชาตาๆ กิตบท 

กัตตุวาจก  วติยา ภาวาทิสัมพันธะใน การิตตฺตา  อตฺตนา อนภิหิตกัตตาใน การิต-  

การิตตฺตา เหตุใน ชาตา  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ สามาวตีๆ วิิกติกัตตาใน 

ชาตา ฯ 

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

๓๗๒. ตโต  ปฏฺฅาย  ทานคฺเค  โกลาหลํ  ปจฺฉินฺนํ ฯ

 ตโต  (กาลโต)  ปฏฺฅาย  ทานคฺเค  โกลาหลํ  ปจฺฉินฺนํ ฯ

 โกลาหลํ อ.ความโกลาหล  ทานคฺเค ในโรงแห่งท่าน  ปจฺฉินฺนํ ตัดขาดแล้ว  ปฏฺาย 

จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น ฯ

 จําเดิมแต่นั้นมา ความโกลาหลในโรงทาน ก็ขาดหายไป

 โกลาหลํ สุทธกัตตาใน ปจฺฉินฺนํๆ กิตบทกัตตุวาจก  ตโต วิเสสนะของ กาลโตๆ  

อปาทานใน ปฏฺฅายๆ กิริยาวิเสสนะใน ปจฺฉินฺนํ  ทานคฺเค วิสยาธาระใน โกลาหลํ ฯ

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

๓๗๓. โฆสกเสฏฺฅี  ปุพฺเพ  ตํ  สทฺทํ  สุณนฺโต  “มยฺหํ  ทานคฺเค  สทฺโท’ติ  ตุสติ,  ทฺวีหตีหํ   

ปน  สทฺทํ  อสุณนฺโต  มิตฺตกุฏุมฺพิกํ  อตฺตโน  อุปฏฺฅานํ  อาคตํ  ปุจฺฉิ  “ทียติ   

กปณทฺธิกาทีนํ  ทานนฺ”ติ ฯ

 โฆสกเสฏฺฅี  ปุพฺเพ  ตํ  สทฺทํ  สุณนฺโต  “มยฺหํ  ทานคฺเค  สทฺโท’ติ  ตุสติ,  (โส  โฆสกเสฏฺฅี)   

ทฺวีหตีหํ  ปน  สทฺทํ  อสุณนฺโต  มิตฺตกุฏุมฺพิกํ  อตฺตโน  อุปฏฺฅานํ  อาคตํ  ปุจฺฉิ  “ทียติ  (ตยา)  
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กปณทฺธิกาทีนํ  (ชนานํ)  ทานนฺ”ติ ฯ

 โฆสกเสฏฺ ีอ.เศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ  สุณนฺโต ฟังอยู่  ตํ  สทฺทํ ซึ่งเสียงนั้น  ปุพฺเพ  

ในกาลก่อน  ตุสต ิ ย่อมยินดี  อิติ ว่า  “สทฺโท อ.เสียง  ทานคฺเค ในโรงแห่งทาน  

มยฺห ํของเรา”   อิติ ดังนี้,  ปน แต่ว่า  (โส  โฆสกเสฏฺ)ี อ.เศรษฐีชื่อว่าโฆสกะนั้น   

อสุณนฺโต ไม่ได้ยินอยู่  สทฺทํ ซึ่งเสียง  ทฺวีหตีหํ สิ้นวันสองหรือวันสาม  ปุจฺฉิ ถาม

แล้ว  มิตฺตกุฏุมฺพิกํ ซึ่งกุฎุมพีชื่อว่ามิตตะ  อาคตํ ผู้มาแล้ว  อุปฏฺานํ สู่ที่เป็นที่บํารุง  

อตฺตโน ของตน  อิติ ว่า  “ทานํ อ.ทาน  (ชนานํ) เพื่อชน ท.  กปณทฺธิกาทีนํ มีคน

กําพร้าและคนเดินทางไกลเป็นต้น  (ตยา) อันท่าน  ทียติ ย่อมให้หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 โฆสกเศรษฐีได้ฟังเสียงนั้นในกาลก่อน ก็พอใจว่า “เสียงในโรงทานของเรา” แต่เมื่อไม่

ได้ยินเสียง ๒-๓ วัน จึงถามมิตตกุฎุมพีผู้มาสู่ที่บํารุงของตนว่า “ทานเพื่อคนกําพร้า

และเพื่อคน เดินทางไกลเป็นต้น ท่านยังให้อยู่หรือ?” 

 โฆสกเสฏฺฅี สุทธกัตตาใน ตุสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุพฺเพ กาลสัตตมีใน  

สุณนฺโต  ตํ วิเสสนะของ สทฺทํๆ อวุตตกัมมะใน สุณนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ  

โฆสกเสฏฺฅี  “มยฺหํ สามีสัมพันธะใน ทานคฺเคๆ วิสยาธาระใน สทฺโทๆ ลิงคัตถะ”   

อิติศัพท์ อาการะใน ตุสติ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  โส วิเสสนะของ โฆสกเสฏฺฅีๆ  

สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทฺวีหตีหํ อัจจันตสังโยคะใน อสุณนฺโต   

สทฺทํ อวุตตกัมมะใน อสุณนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ โฆสกเสฏฺฅี  มิตฺตกุฏุมฺพิกํ  

อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิ  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน อุปฏฺฅานํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อาคตํๆ 

วิเสสนะของ มิตฺตกุฏุมฺพิกํ  “ทานํ วุตตกัมมะใน ทียติๆ อาขยาตบทกัมมวาจก  ตยา  

อนภิหิตกัตตาใน ทียติ  กปณทฺธิกาทีนํ วิเสสนะของ ชนานํๆ สัมปทานใน ทียติ”   

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ 

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

๓๗๔. “อาม  สามี”ติ ฯ

 (มิตฺตกุฏุมฺพิโก)  “อาม  สามิ  (ทานํ  มยา  ทียติ)”ติ  (อาห) ฯ

 (มิตฺตกุฏุมฺพิโก) อ.กุฎุมพีชื่อว่ามิตตะ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  

อาม ครับ  (ทานํ) อ.ทาน  (มยา) อันกระผม  (ทียติ) ย่อมให้”  (อิติ) ดังนี้ ฯ
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 มิตตกุฎุมพีกล่าวว่า “ขอรับ นาย”

 มิตฺตกุฏุมฺพิโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  อาม  

สัมปฏิจฉนัตถะ  ทานํ วุตตกัมมะใน ทียติๆ อาขยาตบทกัมมวาจก  มยา อนภิหิต- 

กัตตาใน ทียติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๗๕. “อถ  กึ  ทฺวีหตีหํ  สทฺโท  น  สุยฺยตี”ติ ฯ

 (โฆสกเสฏฺฅี)  “อถ  (ภาเว  สนฺเต),  (มยา)  กึ  ทฺวีหตีหํ  สทฺโท  น  สุยฺยตี”ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (โฆสกเสฏฺ)ี อ.เศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อ

ความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  สทฺโท อ.เสียง  (มยา) อันเรา  น  สุยฺยต ิย่อมไม่

ได้ยิน  ทฺวีหตีหํ สิ้นวันสองหรือวันสาม  กึ เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 โฆสกเศรษฐีถามว่า “เมื่อเป็นเช่นนี้ ทําไม ฉันจึงไม่ได้ยินเสียง ๒-๓ วัน?”

 โฆสกเสฏฺฅี สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อถ วิเสสนะของ ภาเวๆ 

ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  สทฺโท วุตตกัมมะใน สุยฺยติๆ อาขยาตบทกัมมวาจก  

มยา อนภิหิตกัตตาใน สุยฺยติ  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  ทฺวีหตีหํ อัจจันตสังโยคะใน สุยฺยติ  

นศัพท์ ปฏิเสธะใน สุยฺยติ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ 

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

๓๗๖. “ยถา  นิสฺสทฺทา  หุตฺวา  คณฺหนฺติ,  ตถา  เม  อุปาโย  กโต”ติ ฯ

 (มิตฺตกุฏุมฺพิโก)  “ยถา  (ชนา)  นิสฺสทฺทา  หุตฺวา  คณฺหนฺติ,  ตถา  เม  อุปาโย  กโต”ติ (อาห) ฯ

 (มิตฺตกุฏุมฺพิโก) อ.กุฎุมพีชื่อว่ามิตตะ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ชนา) อ.ชน ท.  

นิสฺสทฺทา เป็นผู้มีเสียงออกแล้ว  หุตฺวา เป็นแล้ว  คณฺหนฺติ ย่อมรับเอา  ยถา โดย

ประการใด,  อุปาโย อ.อุบาย  เม อันกระผม  กโต กระทําแล้ว  ตถา โดยประการนั้น”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 มิตตกุฏุมพีกล่าวว่า “ผมทําอุบายโดยอาการที่พวกเขาจะไม่มีเสียงรับทานกัน”

 มิตฺตกุฏุมฺพิโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ชนา สุทธกัตตาใน  
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คณฺหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยถา ปการัตถะ  นิสฺสทฺทา วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ 

สมานกาลกิริยาใน คณฺหนฺติ,  อุปาโย วุตตกัมมะใน กโตๆ กิตบทกัมมวาจก  ตถา 

ปการัตถะ  เม อนภิหิตกัตตาใน กโต”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๗๗. “อถ  ปุพฺเพ ว  กสฺมา  นากาสี”ติ ฯ

 (โฆสกเสฏฺฅี)  “อถ  (ภาเว  สนฺเต),  (ตฺวํ)  ปุพฺเพ ว  กสฺมา  น  อกาสี”ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (โฆสกเสฏฺ)ี อ.เศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อ

คําวามเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อกาสิ ไม่ได้กระทําแล้ว  ปุพฺเพ ว 

ในกาลก่อนเทียว  กสฺมา เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 โฆสกเศรษฐีถามว่า “เมื่อเป็นเช่นนี้ เพราะเหตุไร ท่านจึงไม่ทําในกาลก่อนเล่า?”

 โฆสกเสฏฺฅี สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อถ วิเสสนะของ ภาเวๆ 

ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปุพฺเพๆ กาลสัตตมีใน อกาสิ  กสฺมา เหตุใน อกาสิ  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน อกาสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ 

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

๓๗๘. “อชานนตาย  สามี”ติ  ฯ

 (มิตฺตกุฏุมฺพิโก)  “(อหํ)  อชานนตาย  (น  อกาสึ)  สามี”ติ  (อาห) ฯ

 (มิตฺตกุฏุมฺพิโก) อ.กุฎุมพีชื่อว่ามิตตะ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  

(อหํ) อ.กระผม  (น  อกาสึ) ไม่ได้กระทําแล้ว  อชานนตาย เพราะความเป็นคืออัน

ไม่รู้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 มิตตกุฏุมพีกล่าวว่า “เพราะไม่รู้ ครับนาย”

 มิตฺตกุฏุมฺพิโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  อหํ  

สุทธกัตตาใน อกาสึๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อชานนตาย เหตุใน อกาสึ  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน อกาสึ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๓๗๙. “อิทานิ  เต  กถํ  ญาโต”ติ ฯ  

 (โฆสกเสฏฺฅี)  “(อุปาโย)  อิทานิ  เต  กถํ  ญาโต”ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (โฆสกเสฏฺ)ี อ.เศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “อิทานิ ในกาลนี้   

(อุปาโย) อ.อุบาย  เต อันท่าน  ญาโต รู้แล้ว  กถํ อย่างไร”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 โฆสกเศรษฐีถามว่า "เดี๋ยวนี้ ท่านรู้ได้อย่างไร?"

 โฆสกเสฏฺฅี สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อุปาโย วุตตกัมมะใน  

ญาโตๆ กิตบทกัมมวาจก  อิทานิ กาลสัตตมีใน ญาโต  เต อนภิหิตกัตตาใน ญาโต   

กถํ ปุจฉนัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๓๘๐. “ธีตรา  เม  อกฺขาโต  สามี”ติ ฯ

 (มิตฺตกุฏุมฺพิโก)  “(อุปาโย)  ธีตรา  เม  อกฺขาโต  สามี”ติ  (อาห) ฯ

 (มิตฺตกุฏุมฺพิโก) อ.กุฎุมพีชื่อว่ามิตตะ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  

(อุปาโย) อ.อุบาย    ธีตรา อันธิดา  เม ของกระผม  อกฺขาโต บอกแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 มิตตกุฏุมพีกล่าวว่า “ลูกสาวของฉันบอกให้ นาย”

 มิตฺตกุฏุมฺพิโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  อุปาโย  

วุตตกัมมะใน อกฺขาโตๆ กิตบทกัมมวาจก  ธีตรา อนภิหิตกัตตาใน อกฺขาโต  เม  

สามีสัมพันธะใน อกฺขาโต”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๘๑. “มยฺหํ  อวิทิตา  ตว  ธีตา  นาม  อตฺถี”ติ ฯ

 (โฆสกเสฏฺฅี)  “มยฺหํ  อวิทิตา  ตว  ธีตา  นาม  อตฺถี”ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (โฆสกเสฏฺ)ี อ.เศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ธีตา  นาม ชื่อ อ.ธิดา  

ตว ของท่าน  มยฺหํ  อวิทิตา ผู้อันเรา ไม่รู้แล้ว  อตฺถิ มีอยู่หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 โฆสกเศรษฐีถามว่า “ขึ้นชื่อว่าลูกสาวของท่าน ที่ฉันไม่รู้จัก มีอยู่หรือ?”
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 โฆสกเสฏฺฅี สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อวิทิตา วิเสสนะของ ธีตา

นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ธีตาๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

มยฺหํ ฉัฏฅีอนภิิหิตกัตตาใน อวิทิตา  ตว สามีสัมพันธะใน ธีตา”  อิติศัพท์ อาการะใน 

ปุจฺฉิ ฯ

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

๓๘๒. โส  อหิวาตกโรคุปฺปตฺติโต  ปฏฺฅาย  สพฺพํ  ภทฺทวติยเสฏฺฅิโน  ปวตฺตึ  อาจิกฺขิตฺวา   

ตสฺสา  อตฺตโน  เชฏฺฅธีตุฏฺฅาเน  ฅปิตภาวํ  อาโรเจสิ ฯ

 โส  (มิตฺตกุฏุมฺพิโก)  อหิวาตกโรคุปฺปตฺติโต  ปฏฺฅาย  สพฺพํ  ภทฺทวติยเสฏฺฅิโน  ปวตฺตึ   

อาจิกฺขิตฺวา  ตสฺสา  (เสฏฺฅิธีตาย  อตฺตนา)  อตฺตโน  เชฏฺฅธีตุฏฺฅาเน  ฅปิตภาวํ  อาโรเจสิ ฯ

 โส  (มิตฺตกุฏุมฺพิโก) อ.กุฎุมพีชื่อว่ามิตตะนั้น  อาจิกฺขิตฺวา บอกแล้ว  ปวตฺต ึซึ่งความ

เป็นไปทั่ว  ภทฺทวติยเสฏฺโิน ของเศรษฐีชื่อว่าภัททวดีย์  สพฺพ ํ ทั้งปวง  ปฏฺาย 

จําเดิม  อหิวาตกโรคุปฺปตฺติโต แต่การเกิดขึ้นแห่งอหิวาตกโรค  อาโรเจสิ บอกแล้ว  

(เสฏฺธิีตาย  อตฺตนา)  อตฺตโน  เชฏฺธีตุฏฺาเน  ปิตภาวํ ซึ่งความที่- แห่งธิดา

ของเศรษฐีนั้น -เป็นผู้ อันตน ตั้งไว้แล้ว ในตําแหน่งแห่งธิดาผู้เจริญที่สุด ของตน ฯ

 มิตตกุฎุมพีนั้น เล่าเรื่องของภัททวดียเศรษฐีทั้งหมด จําเดิมแต่เกิดอหิวาตกโรคแล้ว   

ก็บอกความที่ตนตั้งธิดาของเศรษฐีนั้นไว้ในตําแหน่งลูกสาวคนโตของตน

 โส วิเสสนะของ มิตฺตกุฏุมฺพิโกๆ สุทธกัตตาใน อาโรเจสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อาหิวาตกโรคุปฺปตฺติโต อปาทานใน ปฏฺฅายๆ กิริยาวิเสสนะใน อาจิกฺขิตฺวา  สพฺพํ  

วิเสสนะของ ปวตฺตึ  ภทฺทวติยเสฏฺฅิโน สามีสัมพันธะใน ปวตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน  

อาจิกฺขิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาโรเจสิ  ตสฺสา วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตายๆ ภาวาทิ- 

สัมพันธะใน ฅปิตภาวํ  อตฺตนา อนภิหิตกัตตาใน ฅปิต-  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน 

เชฏฺฅธีตุฏฺฅาเนๆ วิสยาธาระใน ฅปิต-  ฅปิตภาวํ อวุตตกัมมะใน อาโรเจสิ ฯ

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

๓๘๓. อถ  นํ  เสฏฺฅี  “เอวํ  สนฺเต,  มม  กสฺมา  น  กเถสิ,  มม  สหายกสฺส  ธีตา  มม  ธีตา   

นามา’ติ  ตํ  ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุจฺฉิ  “อมฺม  เสฏฺฅิโน  ธีตาสี”ติ ฯ

 อถ  นํ  (มิตฺตกุฏุมฺพิกํ)  เสฏฺฅี  “เอวํ  (ภาเว)  สนฺเต,  (ตฺวํ)  มม  กสฺมา  น  กเถสิ,  มม  สหายกสฺส  
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ธีตา  มม  ธีตา  นาม  (โหติ)”  อิติ  (วตฺวา  ปุคฺคลํ)  ตํ  (เสฏฺฅิธีตรํ)  ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุจฺฉิ  “(ตฺวํ)  

อมฺม  เสฏฺฅิโน  ธีตา  อสี”ติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เสฏฺ ีอ.เศรษฐี  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  นํ  (มิตฺตกุฏุมฺพิกํ) กะกุฎุมพีชื่อว่า 

มิตตะนั้น  อิติ ว่า  “เอวํ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  สนฺเต มีอยู่,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  

น  กเถสิ ย่อมไม่บอก  มม แก่เรา  กสฺมา เพราะเหตุอะไร,  ธีตา อ.ธิดา  สหายกสฺส 

แห่งสหาย  มม ของเรา  ธีตา  นาม ชื่อว่าเป็นธิดา  มม ของเรา  (โหติ) ย่อมเป็น”   

อิติ ดังนี้  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ปกฺโกสาเปตฺวา ให้เรียกแล้ว  ตํ  (เสฏฺธิีตรํ) ซึ่งธิดา

ของเศรษฐีนั้น  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺม ดูก่อนแม่  (ตฺวํ) อ.เจ้า  ธีตา เป็นธิดา  

เสฏฺโิน ของเศรษฐี  อสิ ย่อมเป็นหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ครั้งนั้น เศรษฐี กล่าวกับมิตตกุฎุมพีนั้นว่า “เมื่อเป็นเช่นนี้ เพราะเหตุไร ท่านจึงไม่บอก

แก่เรา? ธิดาแห่งสหายของเรา ก็ชื่อว่าธิดาของเรา” ดังนี้แล้ว ให้เรียกนางสามาวดีนั้น

มาถามว่า “แม่ ท่านเป็นลูกสาวเศรษฐีหรือ?”

 อถ กาลสัตตมี  เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ  

มิตฺตกุฏุมฺพิกํๆ อกถิตกัมมะใน วตฺวา  “เอวํ วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ  

ลักขณกิริยา,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สัมปทานใน กเถสิ  

กสฺมา เหตุใน กเถสิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน กเถสิ,  ธีตา สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน สหายกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ธีตา  มม สามีสัมพันธะ

ใน ธีตา  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ธีตาๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะ

ใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺวา  

ตํ วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตรํๆ อวุตตกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ  

“อมฺม อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เสฏฺฅิโน สามีสัมพันธะ

ใน ธีตาๆ วิกติกัตตาใน อสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๓๘๔. “อาม  ตาตา”ติ ฯ

 (เสฏฺฅิธีตา)  “อาม  ตาต  (เอวํ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (เสฏฺธิีตา) อ.ธิดาของเศรษฐี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต ข้าแต่พ่อ  อาม จ้ะ  
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(เอวํ) อ.อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้้ ฯ

 สามาวดีกล่าวว่า “จ้ะ พ่อ”

 เสฏฺฅิธีตา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตาต อาลปนะ  อาม  

สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวํ สัจจวาจกลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๘๕. “เตนหิ  มา  จินฺตยิ,  ตฺวํ  มม  ธีตาสี”ติ  ตํ  สีเส  จุมฺพิตฺวา  ปริวารตฺถาย  ตสฺสา  ปญฺจ   

อิตฺถีสตานิ  ทตฺวา  ตํ  อตฺตโน  เชฏฺฅธีตุฏฺฅาเน  ฅเปสิ ฯ

 (เสฏฺฅี)  “เตนหิ  (ตฺวํ)  มา  จินฺตยิ,  ตฺวํ  มม  ธีตา  อสี”ติ  (วตฺวา)  ตํ  (เสฏฺฅิธีตรํ)  สีเส  จุมฺพิตฺวา   

ปริวารตฺถาย  ตสฺสา  (เสฏฺฅิธีตุยา)  ปญฺจ   อิตฺถีสตานิ  ทตฺวา  ตํ  (เสฏฺฅิธีตรํ)  อตฺตโน   

เชฏฺฅธีตุฏฺฅาเน  ฅเปสิ ฯ

 (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าเช่นนั้น  (ตฺวํ) เจ้า  มา  

จินฺตยิ อย่าคิดแล้ว,  ตฺว ํอ.เจ้า  ธีตา เป็นธิดา  มม ของเรา  อสิ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  

จุมฺพิตฺวา จุมพิตแล้ว  ตํ  (เสฏฺธิีตรํ) ซึ่งธิดาของเศรษฐีนั้น  สีเส ที่ศีรษะ  ทตฺวา 

ให้แล้ว  อิตฺถีสตานิ ซึ่งร้อยแห่งหญิง ท.  ปญฺจ ห้า  ตสฺสา  (เสฏฺธิีตุยา) แก่ธิดา

ของเศรษฐีนั้น  ปริวารตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การเป็นบริวาร  เปสิ ตั้งไว้แล้ว  ตํ  

(เสฏฺธิีตรํ) ซึ่งธิดาของเศรษฐีนั้น  เชฏฺธีตุฏฺาเน ในตําแหน่งแห่งธิดาผู้เจริญที่สุด  

อตฺตโน ของตน ฯ   

 โฆสกเศรษฐี  กล่าวว่า  “ถ้ากระนั้น  เจ้าอย่าคิดไป  เจ้าเป็นธิดาของเรา” ดังนี้  จุมพิต 

นางสามาวดีนั้นที่ศีรษะ  ให้หญิง  ๕๐๐  แก่นางสามาวดีนั้น  เพื่อประโยชน์แก่ความ

เป็นบริวาร  ตั้งนางสามาวดีนั้นไว้ในตําแหน่งธิดาคนโตของตนแล้ว 

 เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน ฅเปสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตฺวํ สุทธ- 

กัตตาใน จินฺตยิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน จินฺตยิ,  ตฺวํ สุทธกัตตา

ใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน ธีตาๆ วิกติกัตตาใน อสิ”  อิิติ- 

ศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จุมฺพิตฺวา  ตํ วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตรํๆ  

อวุตตกัมมะใน จุมฺพิตฺวา  สีเส วิสยาธาระใน จุมฺพิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทตฺวา   

ปริวารตฺถาย สัมปทานใน ทตฺวา  ตสฺสา วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตุยาๆ สัมปทานใน  
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ทตฺวา  ปญฺจ วิเสสนะของ อิตฺถีสตานิๆ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ฅเปสิ  ตํ วิเสสนะของ  เสฏฺฅิธีตรํ อวุตตกัมมะใน ฅเปสิ  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน  

เชฏฺฅธีตุฏฺฅาเนๆ วิสยาธาระใน ฅเปสิ ฯ

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

[ พระเจ้าอุเทนได้อัครมเหสี ]

๓๘๖. อเถกทิวสํ  ตสฺมึ  นคเร  นกฺขตฺตํ  สงฺฆุฏฺฅํ  โหติ ฯ

 อถ  เอกทิวสํ  ตสฺมึ  นคเร  นกฺขตฺตํ  (ปุคฺคเลน)  สงฺฆุฏฺฅํ  โหติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เอกทิวส ํในวันหนึ่ง  นกฺขตฺตํ อ.นักษัตร  (ปุคฺคเลน)  สงฺฆุฏฺํ เป็นเรื่อง- 

อันบุคคล -ป่าวร้องแล้ว  ตสฺมึ  นคเร ในนครนั้น  โหติ ย่อมเป็น ฯ

 ต่อมาวันหนึ่ง  ในนครนั้น มีประกาศนักษัตรฤกษ์แล้ว 

 อถ กาลสัตตมี  เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน โหติ  นกฺขตฺตํ สุทธกัตตาใน โหติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺมึ วิเสสนะของ นคเรๆ วิสยาธาระใน สงฺฆุฏฺฅํ  ปุคฺคเลน  

อนภิหิตกัตตาใน สงฺฆุฏฺฅํๆ วิกติกัตตาใน โหติ ฯ 

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

๓๘๗. ตสฺมึ  ปน  นกฺขตฺเต  พหิ  อนิกฺขมนกา  กุลธีตโรปิ  อตฺตโน  ปริวาเรน  สทฺธึ  ปทสา ว  

นทึ  คนฺตฺวา  นหายนฺติ ฯ

 ปน ก็  กุลธีตโรปิ แม้ อ.กุลธิดา ท.  อนิกฺขมนกา ผู้ไม่ออกไป  พห ิ ในภายนอก  

คนฺตฺวา ไปแล้ว  นทึ สู่แม่นํ้า  ปทสา ว ด้วยเท้าเทียว  สทฺธึ กับ  ปริวาเรน  

ด้วยบริวาร  อตฺตโน ของตน  นหายนฺติ ย่อมอาบ  ตสฺม ึ นกฺขตฺเต ในเพราะนักษัตร

นั้น ฯ

 ก็ในเพราะนักษัตรฤกษ์นั้น  แม้กุลธิดาทั้งหลาย  ผู้มิเคยได้ออกไปภายนอก ต่างพากัน

เดินไปสู่แม่นํ้า  อาบนํ้าพร้อมกับบริวารของตนๆ

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  อนิกฺขมนกา วิเสสนะของ กุลธีตโร  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ

เข้ากับ กุลธีตโรๆ สุทธกัตตาใน นหายนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺมึ วิเสสนะของ 
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นกฺขตฺเตๆ นิมิตตสัตตมีใน นหายนฺติ  พหิ วิสยาธาระใน อนิกฺขมนกา  อตฺตโน สามี- 

สัมพันธะใน ปริวาเรนๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน คนฺตฺวา  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ ปทสาๆ กรณะใน คนฺตฺวา  นทึ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน นหายนฺติ ฯ

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

๓๘๘. ตสฺมา  ตํทิวสํ  สามาวตีปิ  ปญฺจหิ  อิตฺถีสเตหิ  ปริวาริตา  ราชงฺคเณเนว  นหายิตุํ   

อคมาสิ ฯ

 ตสฺมา  ตํทิวสํ  สามาวตีปิ  ปญฺจหิ  อิตฺถีสเตหิ  ปริวาริตา  ราชงฺคเณน  เอว  นหายิตุํ  อคมาสิ ฯ

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ตํทิวสํ ในวันนั้น  สามาวตีปิ แม้ อ.นางสามาวดี  ปญฺจหิ  

อิตฺถีสเตหิ  ปริวาริตา ผู้อันร้อยแห่งหญิง ท. ห้า แวดล้อมแล้ว  อคมาสิ ได้ไปแล้ว   

นหายิตุํ เพื่ออันอาบ  ราชงฺคเณน  เอว โดยเนินแห่งพระราชานั่นเทียว ฯ

 เพราะเหตุนั้น ในวันนั้น แม้นางสามาวดี มีหญิง ๕๐๐ คน แวดล้อมแล้ว ก็ได้ไปเพื่อ

อาบนํ้า โดยทางพระลานหลวงเช่นเดียวกัน

 ตสฺมา เหตวัตถะ  ตํทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน อคมาสิ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ  

สามาวตีๆ สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปญฺจหิ วิเสสนะของ  

อิตฺถีสเตหิๆ อนภิหิตกัตตาใน ปริวาริตาๆ วิเสสนะของ สามาวตี  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ ราชงฺคเณนๆ ตติยาวิเสสนะใน อคมาสิ  นหายิตุํ ตุมัตถสัมปทานใน อคมาสิ ฯ

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

๓๘๙. อุเทโน  ราชาปิ  สีหปญฺชเร  ฅิโต  ตํ  ทิสฺวา  “กสฺสิมา  นาฏกิตฺถิโย”ติ  ปุจฺฉิ ฯ

 อุเทโน  ราชาปิ  สีหปญฺชเร  ฅิโต  ตํ  (สามาวตึ)  ทิสฺวา  “กสฺส  อิมา  (อิตฺถิโย)  นาฏกิตฺถิโย   

(โหนฺติ)”  อิติ  ปุจฺฉิ ฯ

 ราชาปิ แม้ อ.พระราชา  อุเทโน พระนามว่าอุเทน  โิต ประทับยืนแล้ว  สีหปญฺชเร 

ที่สีหบัญชร  ทิสฺวา ทอดพระเนตรแล้ว  ตํ  (สามาวตึ) ซึ่งนางสามาวดีนั้น  ปุจฺฉิ ตรัส

ถามแล้ว  อิติ ว่า  “อิมา  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านี้  นาฏกิตฺถิโย เป็นหญิงนักฟ้อน  

กสฺส ของใคร  (โหนฺติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 ฝ่ายพระเจ้าอุเทน ประทับอยู่ที่สีหบัญชร ทอดพระเนตรเห็นนางสามาวดีนั้น จึงตรัส

ถามว่า “พวกนี้ เป็นหญิงฟ้อนของใคร?”

 อุเทโน สัญญาวิเสสนะของ ราชา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ราชาๆ สุทธกัตตาใน 

ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สีหปญฺชเร วิสยาธาระใน ฅิโตๆ วิเสสนะของ ราชา  ตํ  

วิเสสนะของ สามาวตึๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ  “อิมา วิเสสนะ

ของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กสฺส สามีสัมพันธะใน 

นาฏกิตฺถิโยๆ วิกติกัตตาใน โหนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๓๙๐. “น  กสฺสจิ  นาฏกิตฺถิโย  เทวา”ติ ฯ

 (ราชปุริสา)  “(อิมา  อิตฺถิโย)  น  กสฺสจิ  นาฏกิตฺถิโย  (โหนฺติ)  เทวา”ติ  (อาหํสุ) ฯ

 (ราชปุริสา) อ.ราชบุรุษ ท.  (อาหํสุ) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์

ผู้สมมุติเทพ  (อิมา  อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านี้  นาฏกิตฺถิโย เป็นหญิงนักฟ้อนรํา  

กสฺสจิ ของใครๆ   (โหนฺติ) ย่อมเป็น  น หามิได้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ราชบุรุษกราบทูลว่า “ไม่เป็นหญิงฟ้อนของใคร พระเจ้าข้า”

 ราชปุริสา สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว อาลปนะ  อิมา วิเสสนะ 

ของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ   

กสฺสจิ สามีสัมพันธะใน นาฏกิตฺถิโยๆ วิกติกัตตาใน โหนฺติ”  อิิติศัพท์ อาการะใน  

อาหํสุ ฯ

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

๓๙๑. “อถ  กสฺส  ธีตโร”ติ ฯ

 (ราชา)  “อถ  (ภาเว  สนฺเต),  (อิมา  อิตฺถิโย)  กสฺส  ธีตโร  (โหนฺติ)”ติ  (อาห) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่าง

นั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  (อิมา  อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านี้  ธีตโร เป็นธิดา  กสฺส ของใคร  

(โหนฺติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 พระเจ้าอุเทนตรัสว่า “เมื่อเป็นเช่นนี้ เป็นลูกสาวของใครเล่า?”
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 ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อถ วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณะใน 

สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  อิมา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบท 

กัตตุวาจก  กสฺส สามีสัมพันธะใน ธีตโรๆ วิกติกัตตาใน โหนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ

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

๓๙๒. “โฆสกเสฏฺฅิโน  ธีตา  เทว,  สามาวตี  นาเมสา”ติ ฯ

 (ราชปุริสา)  “(อิยํ  อิตฺถี)  โฆสกเสฏฺฅิโน  ธีตา  (โหติ)  เทว,  สามาวตี  นาม  เอสา  (อิตฺถี)”ติ   

(อาหํสุ) ฯ

 (ราชปุริสา) อ.ราชบุรุษ ท.  (อาหํสุ) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้

สมมุติเทพ  (อยํ  อิตฺถี) อ.หญิงนี้  ธีตา เป็นธิดา  โฆสกเสฏฺโิน ของเศรษฐีชื่อว่า 

โฆสกะ  (โหติ) ย่อมเป็น,  เอสา  (อิตฺถี) อ.หญิงนั่น  สามาวตี  นาม ชื่อว่าสามาวดี”  

อิติ ดังนี้ ฯ 

 ราชบุรุษกราบทูลว่า “เป็นลูกสาวของโฆสกเศรษฐี, พระเจ้าข้า นางนั้นชื่อสามาวดี”

 ราชปุริสา สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว อาลปนะ  อยํ วิเสสนะ

ของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โฆสกเสฏฺฅิโน สามีสัมพันธะ

ใน ธีตาๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ สามาวตีๆ ก็ดี  เอสา  

ก็ดี วิเสสนะของ อิตฺถีๆ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๓๙๓. โส  ทิสฺวา’ว  อุปฺปนฺนสิเนโห  เสฏฺฅิโน  สาสนํ  ปาเหสิ  “ธีตรํ  กิร  เม  เปเสตู”ติ ฯ

 โส  (ราชา)  ทิสฺวา’ว  อุปฺปนฺนสิเนโห  เสฏฺฅิโน  สาสนํ  ปาเหสิ  “(เสฏฺฅี)  ธีตรํ  กิร  เม  เปเสตู”ติ  

(ญาปนเหตุกํ) ฯ

 โส  (ราชา) อ.พระราชา  ทิสฺวาว ทรงทอดพระเนตรแล้วเทียว  อุปฺปนฺนสิเนโห ทรงมี

ความรักอันเกิดขึ้นแล้ว  ปาเหสิ ทรงส่งไปแล้ว  สาสนํ ซึ่งสาส์น  เสฏฺโิน แก่เศรษฐี   

(ญาปนเหตุกํ) มีอันให้รู้-  อิติ ว่า  “กิร ได้ยินว่า  (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  เปเสตุ จงส่งมา  

ธีตรํ ซึ่งธิดา  เม แก่เรา”  อิติ ดังนี้ -เป็นเหตุ ฯ  
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 พระเจ้าอุเทน พอทอดพระเนตรเห็น ก็ทรงเกิดพระสิเนหา จึงรับสั่งให้ส่งสาส์นไปให้

เศรษฐีว่า “ได้ยินว่า ขอท่านเศรษฐี จงส่งธิดามาให้แก่เรา”

 โส วิเสสนะของ ราชาๆ สุทธกัตตาใน ปาเหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุปฺปนฺนสิเนโหๆ วิเสสนะของ ราชา   

เสฏฺฅิโน สัมปทานใน ปาเหสิ  สาสนํ อวุตตกัมมะใน ปาเหสิ  “กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  

เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน เปเสตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ธีตรํ อวุตตกัมมะใน เปเสตุ   

เม สัมปทานใน เปเสตุ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ญาปนเหตุกํๆ กิริยาวิเสสนะใน ปาเหสิ ฯ 

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

๓๙๔. “น  เปเสมิ  เทวา”ติ ฯ

 (เสฏฺฅี)  “(อหํ)  น  เปเสมิ  เทวา”ติ  (อาห) ฯ

 (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  (อหํ) 

อ.ข้าพระองค์  น  เปเสมิ จะไม่ส่งไป”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เศรษฐีกล่าวว่า “จะไม่ส่งไป พระเจ้าข้า”

 เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน  

เปเสมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน เปเสมิ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

อาห ฯ

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

๓๙๕. “มา  กิร  เอวํ  กโรตุ,  เปเสตุเยวา”ติ ฯ

 (ราชา)  “(เสฏฺฅี)  มา  กิร  เอวํ  กโรตุ,  (เสฏฺฅี)  เปเสตุ  เอว”  อิติ  (อาห) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “กิร ได้ยินว่า  (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  มา  

กโรตุ จงอย่ากระทํา  เอวํ อย่างนี้,  (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  เปเสตุ  เอว จงส่งมานั่นเทียว”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเจ้าอุเทนตรัสว่า “ได้ยินว่า ขอท่านเศรษฐีอย่าทําอย่างนี้เลย, ขอท่านเศรษฐี จงส่ง

มานั่นแหละ”
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 ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เสฏฺฅี สุทธ-

กัตตาใน กโรตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน กโรตุ  เอวํ กิริยาวิเสสนะ

ใน กโรตุ,  เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน เปเสตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ เปเสตุ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๓๙๖. “มยํ  คหปติกา  นาม  กุมาริกานํ  โปเถตฺวา  วิเหเฅตฺวา  กฑฺฒนภเยน  น  เทม   

เทวา”ติ ฯ

 (เสฏฺฅี)  “มยํ  คหปติกา  นาม  (หุตฺวา)  กุมาริกานํ  โปเถตฺวา  วิเหเฅตฺวา  กฑฺฒนภเยน  น  เทม  

เทวา”ติ  (อาห) ฯ

 (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  มย ํ

อ.ข้าพระองค์ ท.  คหปติกา  นาม ชื่อว่าเป็นคฤหบดี  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  น  เทม จะ

ไม่ถวาย  กุมาริกานํ  โปเถตฺวา  วิเหเตฺวา  กฑฺฒนภเยน เพราะความกลัวแต่การ- 

โบยแล้ว เบียดเบียน แล้วคร่ามาแล้ว ซึ่งนางกุมาริกา ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 เศรษฐีกราบทูลว่า “พวกข้าพระพุทธเจ้า ชื่อว่าคฤหบดี จะไม่ถวาย ก็เพราะกลัวภัยแต่

การโบยตี เบียดเบียน แล้วจึงฉุดนางกุมาริกาไป พระเจ้าข้า”

 เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว อาลปนะ  มยํ สุทธกัตตาใน 

เทมๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ คหปติกาๆ วิกติกัตตา

ใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน เทม  กุมาริกานํ ฉัฏฅีอวุตตกัมมะใน กฑฺฒน-  โปเถตฺวา  

สมานกาลกิริยาใน วิเหเฅตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน กฑฺฒน-  กฑฺฒนภเยน เหตุใน  

เทม  นศัพท์ ปฏิเสธะใน เทม”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๙๗. ราชา  กุชฺฌิตฺวา  เคหํ  ลญฺฉาเปตฺวา  เสฏฺฅิญฺจ  ภริยญฺจสฺส  หตฺเถ  คเหตฺวา  พหิ   

การาเปสิ ฯ

 ราชา  กุชฺฌิตฺวา  (ราชปุริสํ)  เคหํ  ลญฺฉาเปตฺวา  เสฏฺฅึ  จ  ภริยํ  จ  อสฺส  (เสฏฺฅิโน)  หตฺเถ   

คเหตฺวา  พหิ  การาเปสิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  กุชฺฌิตฺวา ทรงกริ้วแล้ว  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  ลญฺฉาเปตฺวา  
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ให้ตีตราแล้ว  เคหํ ซึ่งเรือน  เสฏฺ ึ จ  ภริยํ  จ  อสฺส  (เสฏฺโิน)  หตฺเถ  คเหตฺวา   

พหิ  การาเปสิ ทรงให้- จับแล้ว ซึ่งเศรษฐีด้วย ซึ่งภรรยา ของเศรษฐีนั้นด้วย ที่มือ  

-กระทํา แล้ว ในภายนอก ฯ

 พระราชาทรงกริ้ว จึงรีบสั่งให้ตีตราเรือน จับเศรษฐีและภริยาของเศรษฐีที่มือให้ทําไว้  

ณ ภายนอก

 ราชา เหตุกัตตาใน การาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  กุชฺฌิตฺวา ปุพพกาล-

กิริยาใน ลญฺฉาเปตฺวา  ราชปุริสํ การิตกัมมะใน ลญฺฉาเปตฺวา  เคหํ อวุตตกัมมะใน  

ลญฺฉาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คเหตฺวา  เสฏฺฅึ ก็ดี  ภริยํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน  

คเหตฺวา  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ เสฏฺฅึ และ ภริยํ  อสฺส  เสฏฺฅิโน,  อสฺส  

วิเสสนะของ เสฏฺฅิโนๆ สามีสัมพันธะใน ภริยํ  หตฺเถ วิสยาธาระใน คเหตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน การาเปสิ  พหิ วิสยาธาระใน การาเปสิ ฯ   

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

๓๙๘. สามาวตี  นหาตฺวา  อาคตา  เคหํ  ปวิสิตุํ  โอกาสํ  อลภนฺตี  “กึ  เอตํ  ตาตา”ติ   

ปุจฺฉิ ฯ

 สามาวตี  นหาตฺวา  อาคตา  เคหํ  ปวิสิตุํ  โอกาสํ  อลภนฺตี  “กึ  เอตํ  (การณํ)  ตาตา”ติ  ปุจฺฉิ ฯ

 สามาวตี อ.นางสามาวดี  นหาตฺวา อาบแล้ว  อาคตา มาแล้ว  อลภนฺตี ไม่ได้อยู่   

โอกาสํ ซึ่งโอกาส  ปวิสิตุ ํเพื่ออันเข้าไป  เคหํ สู่เรือน  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต 

แน่ะพ่อ  เอตํ  (การณํ) อ.เหตุนั่น  กึ อะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นางสามาวดี อาบนํ้าเสร็จแล้ว ก็กลับมา ไม่ได้โอกาสเพื่อเข้าสู่บ้านได้ จึงถามว่า “นี่

อะไร? พ่อ”

 สามาวตี สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นหาตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน 

อาคตาๆ วิเสสนะของ สามาวตี  เคหํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสิตุํๆ ตุมัตถสัมปทาน

ใน อลภนฺตี  โอกาสํ อวุตตกัมมะใน อลภนฺตีๆ อัพภันตรกิริยาของ สามาวตี  “ตาต 

อาลปนะ  เอตํ วิเสสนะของ การณํๆ ลิงคัตถะ  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะ

ใน ปุจฺฉิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๓๙๙. “อมฺม  ราชา  ตว  การณา  ปหิณิ,  อถ  “มยํ  น  ทสฺสามา”ติ  วุตฺเต,  ฆรํ  ลญฺฉาเปตฺวา   

อมฺเห  พหิ  การาเปสี”ติ ฯ

  (เสฏฺฅี)  “อมฺม  ราชา  ตว  การณา  ปหิณิ,  อถ  (ภาเว  สนฺเต),  ‘มยํ  น  ทสฺสามาติ  (วจเน   

อมฺเหหิ)  วุตฺเต,  (ราชา  ราชปุริสํ)  ฆรํ  ลญฺฉาเปตฺวา  (ราชปุริสํ)  อมฺเห  พหิ  การาเปสี”ติ   

(อาห) ฯ

 (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺม ดูก่อนแม่  ราชา อ.พระราชา  

ปหิณ ิส่งมาแล้ว  การณา เพราะเหตุ  ตว แห่งเจ้า,  อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็น

อย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  ‘มยํ อ.เรา ท.  น  ทสฺสาม จักไม่

ให้’  อิติ ดังนี้  (อมฺเหหิ) อันเรา ท.  วุตฺเต กราบทูลแล้ว,  (ราชา) อ.พระราชา  (ราช-

ปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  ลญฺฉาเปตฺวา ให้ตีตราแล้ว  ฆรํ ซึ่งเรือน  (ราชปุริสํ) ทรงยัง

ราชบุรุษ  การาเปสิ ให้กระทําแล้ว  อมฺเห ซึ่งเรา ท.  พห ิในภายนอก”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เศรษฐีตอบว่า “แม่ ในหลวงส่งสาส์นมา เพราะเหตุแห่งเจ้า, เมื่อพวกเรากล่าวว่า ‘ไม่

ให้’ จึงรับสั่งให้ตีตราเรือน แล้วทรงรับสั่งให้ทําพวกเราไว้ ณ ภายนอก”

 เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อมฺม อาลปนะ  ราชา สุทธกัตตา

ใน ปหิณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตว สามีสัมพันธะใน การณาๆ เหตุใน ปหิณิ,  อถ 

วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  ‘มยํ สุทธกัตตาใน ทสฺสามๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ทสฺสาม’  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะ 

ใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  อมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  ราชา เหตุกัตตาใน การาเปสิๆ  

อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ราชปุริสํ การิตกัมมะใน ลญฺฉาเปตฺวา  ฆรํ อวุตตกัมมะ

ใน ลญฺฉาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน การาเปสิ  ราชปุริสํๆ การิตกัมมะใน การาเปสิ   

อมฺเห อวุตตกัมมะใน การาเปสิ  พหิ วิสยาธาระใน การาเปสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ

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

๔๐๐. “ตาต  ภาริยํ  โว  กมฺมํ  กตํ,  รญฺญา  นาม  ปหิเต,  ‘น  เทมาติ  อวตฺวา “สเจ  เม           

ธีตรํ  สปริวารํ  คณฺหถ,  เทมา”ติ  วตฺตพฺพํ  ภเวยฺย  ตาตาติ ฯ   

 (สามาวตี)  “ตาต  ภาริยํ  โว  กมฺมํ  กตํ,  รญฺญา  นาม  (สาสเน)  ปหิเต,  (วจนํ  ตุมฺเหหิ)  ‘(มยํ)  
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น  เทมาติ  อวตฺวา  ‘สเจ  (ตุมฺเห)  เม  ธีตรํ  สปริวารํ  คณฺหถ,  (มยํ)  เทมา’ติ  วตฺตพฺพํ  ภเวยฺย  

ตาตาติ  (อาห) ฯ

 (สามาวตี) อ.นางสามาวดี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต ข้าแต่พ่อ  กมฺม ํอ.กรรม  

ภาริยํ อันหนัก  โว อันท่าน  กตํ กระทําแล้ว,  ตาต ข้าแต่พ่อ  (สาสเน) ครั้นเมื่อ

สาส์น  รญฺญา  นาม ชื่อ อันพระราชา  ปหิเต ส่งมาแล้ว,  (วจนํ) อ.คํา  (ตุมฺเหหิ)  

‘(มยํ)  น  เทมาติ  อวตฺวา  “สเจ  (ตุมฺเห)  เม  ธีตรํ  สปริวารํ  คณฺหถ,  (มยํ)   

เทมา”ติ  วตฺตพฺพํ เป็นคํา- อันท่าน ไม่กล่าวแล้ว ว่า ‘อ.ข้าพระองค์ ท. จะไม่ถวาย’ 

ดังนี้ -พึงกราบทูล ว่า ‘ถ้าว่า อ.พระองค์ จะทรงรับ ซึ่งธิดา ของข้าพระองค์ ผู้เป็นไปกับ

ด้วยบริวารไซร้, อ.ข้าพระองค์ ท. จะถวาย’ ดังนี้  ภเวยฺย พึงเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 นางสามาวดีจึงกล่าวว่า “พ่อ กรรมหนักอันพ่อทําแล้ว, ธรรมดาว่าพระราชา เมื่อ

ส่งสาส์นมาแล้ว ไม่ควรทูลว่า ‘ไม่ให้’ ควรทูลว่า ‘ถ้าพระองค์จงทรงรับธิดาของข้า

พระพุทธเจ้าพร้อมกับบริวาร  ก็จะถวาย  สิพ่อ”

 สามาวตี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตาต อาลปนะ  ภาริยํ วิเสสนะ

ของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบทกัมมวาจก  โว อนภิหิตกัตตาใน กตํ,  นามศัพท์ 

สัญญาโชตกะเข้ากับ รญฺญาๆ อนภิหิตกัตตาใน ปหิเต  สาสเน ลักขณะใน ปหิเตๆ  

ลักขณกิริยา,  ตาต อาลปนะ  วจนํ สุทธกัตตาใน ภเวยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ตุมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน วตฺตพฺพํ  ‘มยํ สุทธกัตตาใน เทมๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน เทม’  อิติศัพท์ อาการะใน อวตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺตพฺพํ  

‘สเจ ปริกัปปัตถะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน คณฺหถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สามี- 

สัมพันธะใน ธีตรํๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหถ  สปริวารํ วิเสสนะของ ธีตรํ,  มยํ สุทธกัตตา 

ใน เทมๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก’  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺตพฺพํๆ วิกติกัตตาใน  

ภเวยฺย”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๐๑. “สาธุ  อมฺม,  ตว  รุจิยา  สติ,  เอวํ  กริสฺสามี”ติ  วตฺวา  รญฺโญ  ตถา  สาสนํ  ปาเหสิ ฯ   

 (เสฏฺฅี)  “สาธุ  อมฺม,  ตว  รุจิยา  สติ,  (อหํ)  เอวํ  กริสฺสามี”ติ  วตฺวา  รญฺโญ  ตถา  สาสนํ   

ปาเหสิ ฯ   
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 (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺม ดูก่อนแม่  สาธุ อ.ดีละ,  รุจิยา  

ครั้นเมื่อความชอบใจ  ตว ของเธอ  สต ิมีอยู่,  (อหํ) อ.เรา  กริสฺสามิ จักกระทํา  เอวํ 

อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้  ปาเหสิ ส่งไปแล้ว  สาสนํ ซึ่งสาส์น  ตถา เหมือนอย่างนั้น  

รญฺโญ แก่พระราชา ฯ 

 เศรษฐีกล่าวว่า “ดีละ  แม่ เมื่อเจ้ามีความพอใจ พ่อก็จักทําตามอย่างนั้น”  ดังนี้แล้วจึง

ส่งสาส์นไปถวายพระราชาตามนั้น

 เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน ปาเหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อมฺม อาลปนนะ  สาธุ  

สัมปฏิจฉนัตถลิงคัตถะ,  ตว สามีสัมพันธะใน รุจิยาๆ ลักขณะใน สติๆ ลักขณกิริยา,  

อหํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน กริสฺสามิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปาเหสิ  รญฺโญ สัมปทานใน ปาเหสิ  

ตถา กิริยาวิเสสนะใน ปาเหสิ  สาสนํ อวุตตกัมมะใน ปาเหสิ ฯ  

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

๔๐๒. ราชา  “สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ตํ  สปริวารํ  อาเนตฺวา  อภิสญฺจิตฺวา  อคฺคมเหสิฏฺฅาเน    

ฅเปสิ ฯ  

 ราชา  “สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ตํ  (สามาวตึ)  สปริวารํ  อาเนตฺวา  อภิสญฺจิตฺวา  อคฺคมเหสิฏฺฅาเน  

ฅเปสิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา รับพร้อมแล้ว  อิติ ว่า  “สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังนี้   

อาเนตฺวา ทรงนํามาแล้ว  ตํ  (สามาวตึ) ซึ่งนางสามาวดีนั้น  สปริวารํ ผู้เป็นไปกับ

ด้วยบริวาร  อภิสญฺจิตฺวา ทรงอภิเษกแล้ว  เปสิ ทรงตั้งไว้แล้ว  อคฺคมเหสิฏฺาเน 

ในตําแหน่งแห่งอัครมเหสี ฯ

 พระราชา  ทรงรับว่า “ได้”  ทรงนํานางสามาวดีนั้นมาพร้อมกับบริวาร  ทรงอภิเษก  ตั้ง

ไว้ในตําแหน่งอัครมเหสีแล้ว  

 ราชา สุทธกัตตาใน ฅเปสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สาธุ สัมปฏิจฉนัตถลิงคัตถะ”   

อิติศัพท์ อาการะใน สมฺปฏิจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาเนตฺวา  ตํ ก็ดี  สปริวารํ ก็ดี 

วิเสสนะของ สามาวตึๆ อวุตตกัมมะใน อาเนตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อภิสญฺจิตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ฅเปสิ  อคฺคมเหสิฏฺฅาเน วิสยาธาระใน ฅเปสิ ฯ 
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๔๐๓. เสสา  ตสฺสาเยว  ปริวาริตฺถิโย  อเหสุํ ฯ

 เสสา  (อิตฺถิโย)  ตสฺสา  เอว  (สามาวติยา)  ปริวาริตฺถิโย  อเหสุํ ฯ

 (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท.  เสสา ผู้เหลือ  ปริวาริตฺถิโย เป็นหญิงบริวาร  ตสฺสา  เอว   

(สามาวติยา) ของนางสามาวดีนั้นนั่นเทียว  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ

 หญิงที่เหลือ ก็ได้เป็นบริวารของนางเหมือนกัน

 เสสา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน อเหสุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ ตสฺสาๆ วิเสสนะของ สามาวติยาๆ สามีสัมพันธะใน ปริวาริตฺถิโยๆ 

วิกติกัตตาใน อเหสุํ ฯ

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

อิทํ  สามาวติยา  วตฺถุํ ฯ

อิทํ  (วตฺถุ)  สามาวติยา  วตฺถุํ  (โหติ) ฯ

อิทํ  (วตฺถุ) อ.เรื่องนี้  วตฺถุํ เป็นเรื่อง  สามาวติยา ของพระนางสามวดี  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

นี้เป็นเรื่องของพระนางสามาวดี

อิทํ วิเสสนะของ วตฺถุๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

สามาวติยา สามีสัมพันธะใน วตฺถุํๆ วิกติกัตตาใน โหติ ฯ
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[ เรื่องพระนางวาสุลทัตตา ]

๔๐๔. อุเทนสฺส  ปน  อปราปิ  วาสุลทตฺตา  นาม  เทวี  อโหสิ  จณฺฑปชฺโชตสฺส  ธีตา ฯ

 ปน ก็  เทวี อ.พระเทวี  อุเทนสฺส ของพระราชาพระนามว่าอุเทน  วาสุลทตฺตา  นาม 

พระนามว่าวาสุลทัตตา  อปราปิ แม้อื่นอีก  ธีตา เป็นพระธิดา  จณฺฑปชฺโชตสฺส ของ

พระราชาพระนามว่าจัณฑปัชโชต  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 ก็พระเจ้าอุเทน ได้มีพระราชเทวีอีกพระองค์หนึ่ง  ทรงพระนามว่าพระนางวาสุลทัตตา  

เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าจัณฑปัชโชต

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อปราๆ วิเสสนะของ เทวี

นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ วาสุลทตฺตาๆ วิเสสนะของ เทวีๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุเทนสฺส สามีสัมพันธะใน เทวี  จณฺฑปชฺโชตสฺส สามีสัมพันธะ

ใน ธีตาๆ วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

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

๔๐๕. อุชฺเชนิยํ  หิ  จณฺฑปชฺโชโต  นาม  ราชา  อโหสิ ฯ

 ห ิดังจะกล่าวโดยพิสดาร  ราชา อ.พระราชา  จณฺฑปชฺโชโต  นาม พระนามว่าจัณฑ-

ปัชโชต  อโหสิ ได้มีแล้ว  อุชฺเชนิยํ ในเมืองอุชเชนี ฯ

 ความพิสดารว่า  ในเมืองอุชเชนี  มีพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าจัณฑปัชโชต

 หิศัพท์ วิตถารโชตกะ  นาม สัญญาโชตกะเข้ากับ จณฺฑปชฺโชโตๆ วิเสสนะของ ราชาๆ 

สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุชฺเชนิยํ วิสยาธาระใน อโหสิ ฯ

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

๔๐๖. โส  เอกทิวสํ  อุยฺยานโต  อาคจฺฉนฺโต  อตฺตโน  สมฺปตฺตึ  โอโลเกตฺวา  “อตฺถิ  นุ  โข    

อญฺญสฺสปิ  กสฺสจิ  เอวรูปา  สมฺปตฺตี’ติ  วตฺวา  “กึ  สมฺปตฺติ  นาเมสา,  โกสมฺพิยํ   

อุเทนสฺส  รญฺโญ  อติมหตี  สมฺปตฺตี’ติ  วุตฺเต,  อาห  “เตนหิ  คณฺหิสฺสามิ  นนฺ’ติ ฯ  

 โส  (จณฺฑปชฺโชโต)  เอกทิวสํ  อุยฺยานโต  อาคจฺฉนฺโต  อตฺตโน  สมฺปตฺตึ  โอโลเกตฺวา  “อตฺถิ  นุ  

โข  อญฺญสฺสปิ  กสฺสจิ  เอวรูปา  สมฺปตฺตี’ติ  วตฺวา  “กึ  สมฺปตฺติ  นาม  (โหติ)  เอสา  (สมฺปตฺติ),   

โกสมฺพิยํ  อุเทนสฺส  รญฺโญ  อติมหตี  สมฺปตฺติ  (โหติ)”  อิติ  (วจเน  ราชปุริเสหิ)  วุตฺเต,  อาห  
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“เตนหิ  (อหํ)  คณฺหิสฺสามิ  นํ  (อุเทนํ)”  อิติ ฯ

 เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  โส  (จณฺฑปชฺโชโต) อ.พระเจ้าจัณฑปัชโชตนั้น  อาคจฺฉนฺโต 

เสด็จมาอยู่  อุยฺยานโต จากพระอุทยาน  โอโลเกตฺวา ทรงแลดูแล้ว  สมฺปตฺต ึ ซึ่ง

สมบัติ  อตฺตโน ของพระองค์  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “สมฺปตฺติ อ.สมบัติ  เอวรูปา 

อันมีอย่างนี้เป็นรูป  กสฺสจิ ของใครๆ  อญฺญสฺสปิ แม้อื่น  อตฺถิ  นุ  โข มีอยู่หรือหนอ

แล”  อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “เอสา  (สมฺปตฺติ)  อ.สมบัตินั่น  สมฺปตฺติ   

นาม ชื่อว่าเป็นสมบัติ  กึ อะไร  (โหติ) ย่อมเป็น,  สมฺปตฺต ิอ.สมบัติ  อติมหต ีอัน

ใหญ่ยิ่ง  รญฺโญ ของพระราชา  อุเทนสฺส พระนามว่าอุเทน  โกสมฺพิย ํในเมืองโกสัมพี  

(โหติ) มีอยู่”  อิติ ดังนี้  ราชปุริเสหิ อันราชบุรุษ ท.  วุตฺเต กราบทูลแล้ว,  อาห ตรัส

แล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (อหํ) อ.เรา  คณฺหิสฺสามิ จักจับ  นํ  (อุเทนํ) ซึ่ง

พระเจ้าอุเทนนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 วันหนึ่ง  พระเจ้าจัณฑปัชโชตเสด็จมาจากพระราชอุทยาน  ทอดพระเนตรดูสมบัติ

ของพระองค์แล้ว ตรัสว่า “สมบัติเช่นนี้ ของใครๆ แม้อื่น มีไหมหนอ?” เมื่อราชบุรุษ

กราบทูลว่า “นี่จะชื่อว่าสมบัติอะไร? สมบัติของพระเจ้าอุเทน ในเมืองโกสัมพีมากยิ่ง

นัก” ดังนี้แล้วตรัสว่า “ถ้าอย่างนั้น  เราจักจับพระเจ้าอุเทนนั้น”

 เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน อาห  โส วิเสสนะของ จณฺฑปชฺโชโตๆ สุทธกัตตาใน 

อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุยฺยานโต อปาทานใน อาคจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริยา

ของ จณฺฑปชฺโชโต  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน สมฺปตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน โอโลเกตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “เอวรูปา วิเสสนะของ สมฺปตฺติๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ 

เข้ากับ อญฺญสฺสๆ วิเสสนะของ กสฺสจิๆ สามีสัมพันธะใน สมฺปตฺติ”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห,  “เอสา วิเสสนะของ สมฺปตฺติๆ สุทธกัตตาใน  

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  นามศัพท์ ครหัตถโชตกะเข้ากับ 

สมฺปตฺติๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  อติมหตี วิเสสนะของ สมฺปตฺติๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  โกสมฺพิยํ วิสยาธาระใน อุเทนสฺสๆ สัญญาวิเสสนะของ รญฺโญๆ 

สามีสัมพันธะใน สมฺปตฺติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา   

ราชปุริเสหิ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  อหํ สุทธกัตตาใน  
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คณฺหิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ อุเทนํๆ อวุตตกัมมะใน  

คณฺหิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๐๗. “น  สกฺกา  โส  คเหตุนฺ”ติ ฯ

 (ราชปุริสา)  “(เกนจิ)  น  สกฺกา  โส  (อุเทโน)  คเหตุนฺ”ติ  (อาหํสุ) ฯ

 (ราชปุริสา) อ.ราชบุรุษ ท.  (อาหํสุ) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “โส  (อุเทโน) อ.พระเจ้า

อุเทนนั้น  (เกนจิ) อันใครๆ  น  สกฺกา ไม่อาจ  คเหตุํ เพื่ออันจับ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกราชบุรุษกราบทูลว่า “ใครๆ ก็ไม่สามารถจะจับท้าวเธอได้ พระเจ้าข้า”

 ราชปุริสา สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “โส วิเสสนะของ อุเทโนๆ  

วุตตกัมมะใน สกฺกาๆ กิริยาบทกัมมวาจก  เกนจิ อนภิหิตกัตตาใน สกฺกา  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน  สกฺกา  คเหตุํ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺกา”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๔๐๘. “กิญฺจิ  กตฺวา  คณฺหิสฺสาเมวา”ติ ฯ

 (ราชา)  “(อหํ)  กิญฺจิ  (อุปายํ)  กตฺวา  คณฺหิสฺสามิ  เอว”  อิติ  (อาห) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  กตฺวา กระทําแล้ว   

กิญฺจิ  (อุปายํ) ซึ่งอุบายอะไรๆ  คณฺหิสฺสามิ  เอว จักจับนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาตรัสว่า “เราจักทําอุบายบางอย่าง จับให้ได้”

 ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน คณฺหิสฺสามิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กิญฺจิ วิเสสนะของ อุปายํๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน คณฺหิสฺสามิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ คณฺหิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ

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

๔๐๙. “น  สกฺกา  เทวา”ติ ฯ 

 (ราชปุริสา)  “(ตุมฺเหหิ)  น  สกฺกา  เทวา”ติ  (อาหํสุ) ฯ
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 (ราชปุริสา) อ.ราชบุรุษ ท.  (อาหํสุ) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ 

ผู้สมมุติเทพ  (ตุมฺเหหิ) อันพระองค์  น  สกฺกา ไม่อาจ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกราชบุรุษ กราบทูลว่า “ไม่สามารถดอก พระเจ้าข้า” 

 ราชปุริสา สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว อาลปนะ  ตุมฺเหหิ  

อนภิหิตกัตตาใน สกฺกาๆ กิริยาบทภาววาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺกา”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๔๑๐. “กึการณา”ติ ฯ

 (ราชา)  “(มยา)  กึการณา  (คเหตุํ  น  สกฺกา)”  อิติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “(มยา) อันเรา  (น  สกฺกา) ไม่อาจ  

(คเหตุํ) เพื่ออันจับ  กึการณา เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาตรัสถามว่า “เพราะเหตุอะไรเล่า?”

 ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มยา อนภิหิตกัตตาใน สกฺกาๆ 

กิริยาบทภาววาจก  กึการณา เหตุใน สกฺกา  คเหตุํ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺกา  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน สกฺกา”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๔๑๑. “โส  หตฺถิกนฺตํ  นาม  สิปฺปํ  ชานาติ,  มนฺตํ  ปริวตฺเตตฺวา  หตฺถิกนฺตวีณํ  วาเทนฺโต  

นาเค   ปลาเปติปิ  คณฺหาติปิ,  หตฺถิวาหนสมฺปนฺโน  เตน  สทิโส  นาม  นตฺถี”ติ ฯ  

 (ราชปุริสา)  “โส  (อุเทโน)  หตฺถิกนฺตํ  นาม  สิปฺปํ  ชานาติ,  (โส  ราชา)  มนฺตํ  ปริวตฺเตตฺวา   

หตฺถิกนฺตวีณํ  วาเทนฺโต  นาเค  ปลาเปติปิ  คณฺหาติปิ,  หตฺถิวาหนสมฺปนฺโน  (ปุคฺคโล)  เตน  

(รญฺญา)  สทิโส  นาม  นตฺถี”ติ  (อาหํสุ) ฯ

 (ราชปุริสา) อ.ราชบุรุษ ท.  (อาหํสุ) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “โส  (อุเทโน) อ.พระเจ้า

อุเทนนั้น  ชานาติ ย่อมทรงรู้  สิปฺป ํ ซึ่งศิลปะ  หตฺถิกนฺตํ  นาม ชื่อว่าหัตถิกันต์,  

(โส  ราชา) อ.พระราชานั้น  มนฺต ํ ทรงยังมนต์  ปริวตฺเตตฺวา ให้เป็นไปรอบแล้ว   

วาเทนฺโต ดีดอยู่  หตฺถิกนฺตวีณํ ซึ่งพิณอันเป็นเครื่องยังช้างให้ใคร่  นาเค ทรงยัง
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ช้าง ท.  ปลาเปติปิ ย่อมให้หนีไปบ้าง  คณฺหาติปิ ย่อมทรงจับบ้าง  นาเค ซึ่งช้าง ท.,  

(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  หตฺถิวาหนสมฺปนฺโน ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยพาหนะคือช้าง  สทิโส  

นาม ชื่อว่าเป็นผู้เช่นกับ  เตน  (รญฺญา) ด้วยพระราชานั้น  นตฺถิ ย่อมไม่มี”  อิติ  

ดังนี้ ฯ

 พวกราชบุรุษ กราบทูลว่า “เพราะพระเจ้าอุเทนนั้น รู้ศิลปะชื่อหัสดีกันต์, ทรงร่าย

มนต์แล้วดีดพิณหัสดีกันต์อยู่ จะให้ช้างหนีไปก็ได้, จะจับเอาก็ได้, ผู้ที่พรั่งพร้อมด้วย

พาหนะช้างชื่อว่าเช่นกับท้าวเธอ เป็นไม่มี”

 ราชปุริสา สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “โส วิเสสนะของ อุเทโนๆ 

สุทธกัตตาใน ชานาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ  

หตฺถิกนฺตํๆ วิเสสนะของ สิปฺปํๆ อวุตตกัมมะใน ชานาติ,  โส วิเสสนะของ ราชาๆ  

เหตุกัตตาใน ปลาเปติ และสุทธกัตตาใน คณฺหาติ  ปลาเปติ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  

คณฺหาติ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มนฺตํ การิตกัมมะใน ปริวตฺเตตฺวาๆ สมานกาลกิริยา

ใน วาเทนฺโต  หตฺถิกนฺตวีณํ อวุตตกัมมะใน วาเทนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ราชา  

นาเค การิตกัมมะใน ปลาเปติ และอวุตตกัมมะใน คณฺหาติ  อปิ สองศัพท์ อเปกขัตถะ

เข้ากับ ปลาเปติ และคณฺหาติ,  หตฺถิวาหนสมฺปนฺโน วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตา 

ใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  เตน วิเสสนะของ รญฺญาๆ ตติยาวิเสสนะใน สทิโส  

นามศัพท์ ปสังสัตถะเข้ากับ สทิโสๆ วิกติกัตตาใน นตฺถิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ 

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

๔๑๒. “น  สกฺกา  มยา  ตํ  คเหตุนฺ”ติ ฯ

 (ราชา)  “น  สกฺกา  มยา  ตํ  (ราชานํ)  คเหตุนฺ”ติ  (อาห) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(มยา) อันเรา  น  สกฺกา ไม่อาจ   

คเหตุํ เพื่ออันจับ  ตํ  (ราชานํ) ซึ่งพระราชานั้นหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาตรัสว่า “เราก็ไม่อาจที่จะจับเขาได้หรือ?”

 ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มยา อนภิหิตกัตตาใน สกฺกาๆ 

กิริยาบทภาววาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺกา  ตํ วิเสสนะของ ราชานํๆ อวุตตกัมมะใน 

คเหตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺกา”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ
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๔๑๓. “สเจ  เต  เทว  เอกนฺเตน  อยํ  นิจฺฉโย,  เตนหิ  ทารุหตฺถึ  กาเรตฺวา  ตสฺส  วสนฏฺฅานํ   

เปเสหิ,  โส  หตฺถิวาหนํ  วา  อสฺสวาหนํ  วา  สุตฺวา  ทูรมฺปิ  คจฺฉติ,  ตตฺถ  นํ  อาคตํ    

คเหตุํ  สกฺกา  ภวิสฺสตี”ติ ฯ

 (ราชปุริสา)  “สเจ  เต  เทว  เอกนฺเตน  อยํ  นิจฺฉโย,  เตนหิ  (ตฺวํ  ปุคฺคลํ)  ทารุหตฺถึ  กาเรตฺวา  

ตสฺส  (รญฺโญ)  วสนฏฺฅานํ  เปเสหิ,  โส  (ราชา)  หตฺถิวาหนํ  วา  อสฺสวาหนํ  วา  สุตฺวา  ทูรมฺปิ  

คจฺฉติ,  (ตยา)  ตตฺถ  (ฅาเน)  นํ  (ราชานํ)  อาคตํ  คเหตุํ  สกฺกา  ภวิสฺสตี”ติ  (อาหํสุ) ฯ

 ราชปุริสา อ.ราชบุรุษ ท.  (อาหํสุ) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ 

ผู้สมมุติเทพ  สเจ ถ้าว่า  อยํ  นิจฺฉโย อ.ความตกลงพระทัยนี้  เต ของพระองค์   

เอกนฺเตน โดยส่วนเดียวไซร้,  เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.พระองค์  (ปุคฺคลํ) ทรงยัง

บคุคล  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  ทารหุตฺถ ึซึง่ช้างอนัเป็นวกิารแห่งไม้  เปเสหิ ขอจงส่งไป   

วสนฏฺานํ สู่ที่เป็นที่อยู่  ตสฺส  (รญฺโญ) ของพระราชานั้น,  โส  (ราชา) อ.พระราชา

นั้น  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  หตฺถิวาหนํ  วา ซึ่งพาหนะคือช้างหรือ  อสฺสวาหนํ  วา 

หรือว่า ซึ่งพาหนะคือม้า  คจฺฉติ ย่อมเสด็จไป  ทูรมฺปิ แม้สู่ที่ไกล,  (ตยา)  ตตฺถ  

(าเน)  นํ  (ราชานํ)  อาคตํ  คเหตุํ  สกฺกา อ.อัน- อันพระองค์ -ทรงอาจ เพื่ออันทรง

จับ ซึ่งพระราชานั้น ผู้เสด็จมาแล้ว ในที่นั้น  ภวิสฺสต ิจักมี”  อิติ ดังนี้ ฯ   

 พวกราชบุรุษกราบทูลว่า “พระเจ้าข้า หากพระองค์มีความจํานงพระทัยฉะนี้โดยส่วน

เดียวแล้ว, ถ้าเช่นนั้น ขอพระองค์จงรับสั่งให้นายช่างทําช้างไม้ขึ้น แล้วส่งไปยังที่อยู่

ของพระเจ้าอุเทนนั้น;  ท้าวเธอทรงสดับถึงพาหนะช้างหรือพาหนะม้าแล้ว  ย่อมเสด็จ

ไป  แม้สู่ที่ไกล,  เราจักสามารถจับท้าวเธอผู้เสด็จมาในที่นั้นได้”

 ราชปุริสา สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว อาลปนะ  สเจ  

ปริกัปปัตถะ  เต สามีสัมพันธะใน นิจฺฉโย  เอกนฺเตน ตติยาวิเสสนะใน นิจฺฉโย  อยํ  

วิเสสนะของ นิจฺฉโยๆ ลิงคัตถะ,  เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน เปเสหิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน กาเรตฺวา  ทารุหตฺถึ อวุตตกัมมะใน 

กาเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เปเสหิ  ตสฺส วิเสสนะของ รญฺโญๆ สามีสัมพันธะใน  

วสนฏฺฅานํๆ อวุตตกัมมะใน เปเสหิ,  โส วิเสสนะของ ราชาๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  หตฺถิวาหนํ ก็ดี  อสฺสวาหนํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน สุตฺวา  วา- 
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สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ หตฺถิวาหนํ และ อสฺสวาหนํ  สุตฺวา ปุพพกาลกิริยา

ใน คจฺฉติ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ทูรํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉติ,  สกฺกา  

สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตยา อนภิหิตกัตตาใน สกฺกา  ตตฺถ  

วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน อาคตํ  นํ วิเสสนะของ ราชานํๆ อวุตตกัมมะใน  

คเหตุํ  อาคตํ วิเสสนะของ ราชานํ  คเหตุํ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺกา”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาหํสุ ฯ 

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

๔๑๔. ราชา  “อตฺเถโส  อุปาโย”ติ  ทารุมยํ  ยนฺตหตฺถึ  กาเรตฺวา  พหิ  ปิโลติกาหิ  เวเฅตฺวา    

กตจิตฺตกมฺมํ  กตฺวา  ตสฺส  วิชิเต  อาสนฺนฏฺฅาเน  เอกสฺมึ  สรตีเร  วิสฺสชฺชาเปสิ ฯ

 ราชา  “อตฺถิ  เอโส  อุปาโย”ติ  (วตฺวา  ปุคฺคลํ)  ทารุมยํ  ยนฺตหตฺถึ  กาเรตฺวา  พหิ  ปิโลติกาหิ  

เวเฅตฺวา  กตจิตฺตกมฺมํ  กตฺวา  (ปุคฺคลํ)  ตสฺส  (อุเทนสฺส)  วิชิเต  อาสนฺนฏฺฅาเน  เอกสฺมึ  สรตีเร  

วิสฺสชฺชาเปสิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “เอโส  อุปาโย อ.อุบายนั่น  อตฺถิ มี

อยู่” อิติ ดังนี้  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  กาเรตฺวา ให้กระทําแล้ว  ยนฺตหตฺถ ึซึ่งช้าง

อันประกอบแล้วด้วยยนต์  ทารุมยํ อันสําเร็จแล้วด้วยไม้  เวเตฺวา ทรงให้พันแล้ว   

ปิโลติกาหิ ด้วยผ้าเก่า ท.  พห ิ ในภายนอก  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  กตจิตฺตกมฺม ํ

ให้เป็นสัตว์มีจิตรกรรมอันบุคคลกระทําแล้ว  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  วิสฺสชฺชาเปส ิให้

ปล่อยแล้ว  สรตีเร ที่ฝั่งแห่งสระนํ้า  เอกสมึ แห่งหนึ่ง  อาสนฺนฏฺาเน ในที่อันใกล้  

วิชิเต ในแว่นแคว้น  ตสฺส  (อุเทนสฺส) ของพระราชาพระนามว่าอุเทนนั้น ฯ

 พระราชาตรัสว่า “อุบายนี้ ใช้ได้” ดังนี้แล้ว จึงรับสั่งให้นายช่าง ทําช้างยนต์สําเร็จด้วย

ไม้  เอาผ้าเก่าหุ้มข้างนอก  แล้วทําให้เป็นลวดลาย  ให้ปล่อยไปที่ริมสระแห่งหนึ่ง  ใน

ที่ใกล้แว่นแคว้นของพระเจ้าอุเทนนั้น”

 ราชา เหตุกัตตาใน วิสฺสชฺชาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  “เอโส วิเสสนะของ  

อุปาโย สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน กาเรตฺวา  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน กาเรตฺวา  ทารุมยํ วิเสสนะของ 

ยนฺตหตฺถึๆ อวุตตกัมมะใน กาเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เวเฅตฺวา  พหิ วิสยาธาระ 
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ใน เวเฅตฺวา  ปิโลติกาหิ กรณะใน เวเฅตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  กตจิตฺตกมฺมํ  

วิกติกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา วิสฺสชฺชาเปสิ  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน วิสฺสชฺชาเปสิ  

ตสฺส วิเสสนะของ อุเทนสฺสๆ สามีสัมพันธะใน วิชิเตๆ วิสยาธาระใน อาสนฺนฏฺฅาเนๆ 

วิสยาธาระใน สรตีเร  เอกสฺมึ วิเสสนะของ สรตีเรๆ วิสยาธาระใน วิสฺสชฺชาเปสิ ฯ 

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

๔๑๕. หตฺถิโน  อนฺโตกุจฺฉิยํ  สฏฺฅี  ปุริสา  อปราปรํ  จงฺกมนฺติ,  หตฺถิลณฺฑํ  อาหริตฺวา  ตตฺถ  

ตตฺถ  ฉฑฺเฑสุํ ฯ

 หตฺถิโน  อนฺโตกุจฺฉิยํ  สฏฺฅี  ปุริสา  อปราปรํ  จงฺกมนฺติ,  (ปุริสา)  หตฺถิลณฺฑํ  อาหริตฺวา  ตตฺถ  

ตตฺถ  (ฅาเน)  ฉฑฺเฑสุํ ฯ

 ปุริสา อ.บุรุษ ท.  สฏฺ ี หกสิบคน  จงฺกมนฺติ ย่อมจงกรม  อปราปรํ ไปๆ มาๆ   

อนฺโตกุจฺฉิยํ ในภายในแห่งท้อง  หตฺถิโน ของช้าง,  (ปุริสา) อ.บุรุษ ท.  อาหริตฺวา 

นํามาแล้ว  หตฺถิลณฺฑํ ซึ่งคูถแห่งช้าง  ฉฑฺเฑสุํ ทิ้งแล้ว  ตตฺถ  ตตฺถ  (าเน) ในที่

นั้นๆ ฯ 

 บุรุษ ๖๐ คนเดินไปมาภายในท้องช้าง, พวกเขานํามูลช้างมาทิ้งไว้ในที่นั้นๆ

 สฏฺฅี วิเสสนะของ ปุริสาๆ สุทธกัตตาใน จงฺกมนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  หตฺถิโน 

สามีสัมพันธะใน อนฺโตกุจฺฉิยํๆ วิสยาธาระใน จงฺกมนฺติ  อปราปรํ กิริยาวิเสสนะใน  

จงฺกมนฺติ,  ปุริสา สุทธกัตตาใน ฉฑฺเฑสุํ อาขยาตบทกัตตุวาจก  หตฺถิลณฺฑํ อวุตต- 

กัมมะใน อาหริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฉฑฺเฑสุํ  ตตฺถ สองบท วิเสสนะของ ฅาเนๆ 

วิสยาธาระใน ฉฑฺเฑสุํ ฯ

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

๔๑๖. เอโก  วนจรโก  หตฺถึ  ทิสฺวา  “อมฺหากํ  รญฺโญ  อนุจฺฉวิโก’ติ  จินฺเตตฺวา  คนฺตฺวา   

อุเทนสฺส  รญฺโญ  อาโรเจสิ  “เทว  มยา  สพฺพเสโต  เกลาสกูฏปฏิภาโค  ตุมฺหากญฺเญว  

อนุจฺฉวิโก  วรวารโณ  ทิฏฺโฅติ ฯ

 เอโก  วนจรโก  หตฺถึ  ทิสฺวา  “(อยํ  หตฺถี)  อมฺหากํ  รญฺโญ  อนุจฺฉวิโก  (โหติ)”  อิติ  จินฺเตตฺวา  

คนฺตฺวา  อุเทนสฺส  รญฺโญ  อาโรเจสิ  “เทว  มยา  สพฺพเสโต  เกลาสกูฏปฏิภาโค  ตุมฺหากํ  เอว  

อนุจฺฉวิโก  วรวารโณ  ทิฏฺโฅติ ฯ     
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 วนจรโก อ.บุคคลผู้เที่ยวไปในป่า  เอโก คนหนึ่ง  ทิสฺวา เห็นแล้ว  หตฺถึ ซึ่งช้าง   

จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(อยํ  หตฺถี) อ.ช้างนี้  อนุจฺฉวิโก เป็นสัตว์สมควร  รญฺโญ 

แก่พระราชา  อมฺหากํ ของเรา ท.  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อาโรเจสิ  

กราบทูลแล้ว  รญฺโญ แก่พระราชา  อุเทนสฺส พระนามว่าอุเทน  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่

พระองค์ผู้สมมุติเทพ  วรวารโณ อ.ช้างตัวประเสริฅ  สพฺพเสโต ตัวมีอวัยวะทั้งปวงขาว   

เกลาสกูฏปฏิภาโค ตัวมีส่วนเปรียบด้วยยอดภูเขาไกลาส  อนุจฺฉวิโก ตัวสมควร  

ตุมฺหากํ  เอว แก่พระองค์นั่นเทียว  มยา อันข้าพระองค์  ทิฏฺโ เห็นแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พรานป่าคนหนึ่ง  เห็นช้างแล้วก็คิดว่า  “ช้างนี้  คู่ควรแก่พระเจ้าแผ่นดินของเรา”  ดังนี้

แล้ว จึงไปกราบทูลพระเจ้าอุเทนว่า “พระเจ้าข้า ข้าพระองค์พบช้างตัวประเสริฐ ซึ่ง

เผือกล้วน  มีส่วนเปรียบด้วยยอดเขาไกรลาส คู่ควรแก่พระองค์ทีเดียว”

 เอโก วิเสสนะของ วนจรโกๆ สุทธกัตตาใน อาโรเจสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  หตฺถึ 

อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “อยํ วิเสสนะของ หตฺถีๆ สุทธ-

กัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สามีสัมพันธะใน รญฺโญๆ สัมปทานใน 

อนุจฺฉวิโกๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาโรเจสิ  อุเทนสฺส สัญญาวิเสสนะของ รญฺโญๆ สัมปทาน

ใน อาโรเจสิ  “เทว อาลปนะ  สพฺพเสโต ก็ดี  เกลาสกูฏปฏิภาโค ก็ดี  อนุจฺฉวิโก ก็ดี  

วิเสสนะของ วรวารโณๆ วุตตกัมมะใน ทิฏฺโฅๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิหิตกัตตา 

ใน ทิฏฺโฅ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตุมฺหากํๆ สัมปทานใน อนุจฺฉวิโก”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาโรเจสิ ฯ

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

๔๑๗. อุเทโน  ราชา  ตเมว  มคฺคุทฺเทสกํ  กตฺวา  หตฺถึ  อภิรุยฺห  สปริวาโร  นิกฺขมิ ฯ

 อุเทโน  ราชา  ตํ  เอว  (ปุริสํ)  มคฺคุทฺเทสกํ  กตฺวา  หตฺถึ  อภิรุยฺห  สปริวาโร  นิกฺขมิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  อุเทโน พระนามว่าอุเทน  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  ตํ  เอว  (ปุริสํ) 

ซึ่งบุรุษนั้นนั่นเทียว  มคฺคุทฺเทสกํ ให้เป็นผู้แสดงซึ่งหนทาง  อภิรุยฺห เสด็จขึ้นแล้ว  

หตฺถึ สู่ช้าง  สปริวาโร ผู้ทรงเป็นไปกับด้วยบริวาร  นิกฺขมิ เสด็จออกไปแล้ว ฯ
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 พระเจ้าอุเทน  ให้พรานป่านั้นแหละเป็นผู้นําทาง  ขึ้นทรงช้างพร้อมด้วยบริวาร  เสด็จ

ออกไปแล้ว  

 อุเทโน สัญญาวิเสสนะของ ราชาๆ สุทธกัตตาใน นิกฺขมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตํๆ วิเสสนะของ ปุริสํๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวา  มคฺคุทฺเทสกํ 

วิกติกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขมิ  หตฺถึ สัมปาปุณียกัมมะใน อภิรุยฺหๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขมิ  สปริวาโร วิเสสนะของ ราชา ฯ  

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

๔๑๘. ตสฺสาคมนํ  ญตฺวา  จรปุริสา  คนฺตฺวา  จณฺฑปชฺโชตสฺส  อาโรเจสุํ ฯ  

 ตสฺส  (อุเทนสฺส)  อาคมนํ  ญตฺวา  จรปุริสา  คนฺตฺวา  จณฺฑปชฺโชตสฺส  อาโรเจสุํ ฯ

 จรปุริสา อ.บุรุษผู้สอดแนม ท.  ญตฺวา รู้แล้ว  อาคมนํ ซึ่งการเสด็จมา  ตสฺส   

(อุเทนสฺส) ของพระราชาพระนามว่าอุเทนนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อาโรเจสุํ กราบทูล

แล้ว  จณฺฑปชฺโชตสฺส แก่พระราชาพระนามว่าจัณฑปัชโชต ฯ

 เหล่าบุรุษผู้สอดแนม ทราบการเสด็จมาของท้าวเธอ จึงไปกราบทูลแด่พระเจ้าจัณฑ-

ปัชโชต

 จรปุริสา สุทธกัตตาใน อาโรเจสุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ อุเทนสฺสๆ 

สามีสัมพันธะใน อาคมนํๆ อวุตตกัมมะใน ญตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อาโรเจสุํ  จณฺฑปชฺโชตสฺส สัมปทานใน อาโรเจสุํ ฯ

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

๔๑๙. โส  อาคนฺตฺวา  มชฺเฌ  ตุจฺฉํ  กตฺวา  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  พลนิกายํ  ปโยเชสิ ฯ

 โส  (จณฺฑปชฺโชโต)  อาคนฺตฺวา  มชฺเฌ  ตุจฺฉํ  กตฺวา  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  พลนิกายํ  ปโยเชสิ ฯ

 โส  (จณฺฑปชฺโชโต) อ.พระราชาพระนามว่าจัณฑปัชโชตนั้น  อาคนฺตฺวา เสด็จมา

แล้ว  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  ตุจฺฉํ ให้เป็นที่ว่าง  มชฺเฌ ในท่ามกลาง  ปโยเชส ิทรง

ประกอบแล้ว  พลนิกายํ ซึ่งหมู่แห่งพล  ปสฺเสส ุในข้าง ท.  อุโภสุ ทั้งสอง ฯ

 พระเจ้าจัณฑปัชโชตนั้น เสด็จมาแล้ว ซุ่มกําลังพลไว้ ๒ ข้าง ปล่อยว่างไว้ตรงกลาง
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 โส วิเสสนะของ จณฺฑปชฺโชโตๆ สุทธกัตตาใน ปโยเชสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  มชฺเฌ วิสยาธาระใน กตฺวา  ตุจฺฉํ วิกติกัมมะ

ใน กตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน ปโยเชสิ  อุโภสุ วิเสสนะของ ปสฺเสสุๆ วิสยาธาระใน  

ปโยเชสิ  พลนิกายํ อวุตตกัมมะใน ปโยเชสิ ฯ

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

๔๒๐. อุเทโน  ราชา  ตสฺสาคมนํ  อชานนฺโต  หตฺถึ  อนุพนฺธิ ฯ

 อุเทโน  ราชา  ตสฺส  (จณฺฑปชฺโชตสฺส)  อาคมนํ  อชานนฺโต  หตฺถึ  อนุพนฺธิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  อุเทโน พระนามว่าอุเทน  อชานนฺโต ไม่ทรงทราบอยู่  อาคมนํ 

ซึ่งการเสด็จมา  ตสฺส  (จณฺฑปชฺโชตสฺส) ของพระราชาพระนามว่าจัณฑปัชโชตนั้น  

อนุพนฺธิ ทรงติดตามแล้ว  หตฺถึ ซึ่งช้าง ฯ

 พระเจ้าอุเทนไม่ทรงทราบถึงการเสด็จมาของพระเจ้าจัณฑปัชโชต จึงทรงติดตามช้าง

ไป

 อุเทโน สัญญาวิเสสนะของ ราชาๆ สุทธกัตตาใน อนุพนฺธิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ตสฺส วิเสสนะของ จณฺฑปชฺโชตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อาคมนํๆ อวุตตกัมมะใน  

อชานนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ราชา  หตฺถึ อวุตตกัมมะใน อนุพนฺธิ ฯ

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

๔๒๑. อนฺโตฅิตมนุสฺสา  เวเคน  ปลาเปสุํ ฯ  

 อนฺโตฅิตมนุสฺสา  (หตฺถึ)  เวเคน  ปลาเปสุํ ฯ

 อนฺโตติมนุสฺสา อ.มนุษย์ผู้ดํารงอยู่แล้วในภายใน ท.  (หตฺถึ) ยังช้าง  ปลาเปสุํ ให้

หนีแล้ว  เวเคน โดยเร็ว ฯ

 พวกมนุษย์ที่อยู่ข้างใน รีบพาช้างไม้หนีไปโดยเร็ว 

 อนฺโตฅิตมนุสฺสา เหตุกัตตาใน ปลาเปสุํๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  หตฺถึ การิตกัมมะ

ใน ปลาเปสุํ  เวเคน ตติยาวิเสสนะใน ปลาเปสุํ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๔๒๒. กฏฺฅหตฺถี  รญฺโญ  มนฺตํ  ปริวตฺเตตฺวา  วีณํ  วาเทนฺตสฺส  ตนฺติสทฺทํ  อสุณนฺโต  วิย   

ปลายติเยว ฯ

 กฏฺหตฺถี อ.ช้างอันเป็นวิการแห่งไม้  อสุณนฺโต  วิย ราวกะว่าไม่ได้ยินอยู่  ตนฺติสทฺทํ 

ซึ่งเสียงแห่งสายพิณ  รญฺโญ ของพระราชา  มนฺตํ  ปริวตฺเตตฺวา  วีณํ  วาเทนฺตสฺส  

ผู้ ยังมนต์ ให้เป็นไปรอบแล้ว ดีดอยู่ ซึ่งพิณ  ปลายติ  เอว ย่อมหนีไปนั่นเทียว ฯ 

 ช้างไม้ทําเหมือนไม่ได้ยินเสียงแห่งสายพิณของพระราชาผู้ทรงร่ายมนต์ดีดพิณอยู่  

ย่อมหนีไปถ่ายเดียว

 กฏฺฅหตฺถี สุทธกัตตาใน ปลายติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  รญฺโญ สามีสัมพันธะใน  

ตนฺติสทฺทํ  มนฺตํ การิตกัมมะใน ปริวตฺเตตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน วาเทนฺตสฺส  วีณํ 

อวุตตกัมมะใน วาเทนฺตสฺสๆ วิเสสนะของ รญฺโญ  ตนฺติสทฺทํ อวุตตกัมมะใน อสุณนฺโตๆ  

อุปมาอัพภันตรกิริยาของ กฏฺฅหตฺถี  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ รญฺโญ  มนฺตํ   

ปริวตฺเตตฺวา  วีณํ  วาเทนฺตสฺส  ตนฺติสทฺทํ  อสุณนฺโต  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

ปลายติ ฯ  

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

๔๒๓. ราชา  หตฺถินาคํ  ปาปุณิตุํ  อสกฺโกนฺโต  อสฺสํ  อารุยฺห  อนุพนฺธิ ฯ   

 ราชา อ.พระราชา  อสกฺโกนฺโต ไม่ทรงอาจอยู่  ปาปุณิตุํ เพื่ออันถึง  หตฺถินาคํ ซึ่ง

ช้างตัวประเสริฅ  อารุยฺห เสด็จขึ้นแล้ว  อสฺส ํสู่ม้า  อนุพนฺธิ ทรงติดตามแล้ว ฯ

 พระราชาไม่อาจทันพระยาช้างตัวประเสริฐได้จึงเสด็จขึ้นม้าติดตามไป

 ราชา สุทธกัตตาใน อนุพนฺธิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  หตฺถินาคํ สัมปาปุณียกัมมะ 

ใน ปาปุณิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺโกนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ราชา  อสฺสํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน อารุยฺหๆ ปุพพกาลกิริยาใน อนุพนฺธิ ฯ

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

๔๒๔. ตสฺมึ  เวเคน  อนุพนฺธนฺเต,  พลนิกาโย  โอหิยิ ฯ 

 ตสฺมึ  (อุเทเน)  เวเคน  อนุพนฺธนฺเต,  พลนิกาโย  โอหิยิ ฯ

 ตสฺมึ  (อุเทเน) ครั้นเมื่อพระราชาพระนามว่าอุเทนนั้น  อนุพนฺธนฺเต ทรงติดตามอยู่  
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เวเคน โดยเร็ว,  พลนิกาโย อ.หมู่แห่งพล  โอหิยิ ล้าลงแล้ว ฯ

 เมื่อท้าวเธอรีบตามไปโดยเร็ว  กําลังพล ก็ล้าหลัง

 ตสฺมึ วิเสสนะของ อุเทเนๆ ลักขณะใน อนุพนฺธนฺเตๆ ลักขณกิริยา  เวเคน ตติยา- 

วิเสสนะใน อนุพนฺธนฺเต,  พลนิกาโย สุทธกัตตาใน โอหิยิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ

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

๔๒๕. ราชา  เอกโก’ว  อโหสิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  เอกโก ว ทรงเป็นผู้ผู้เดียวเทียว  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 พระราชา ได้เป็นผู้(เสด็จ)พระองค์เดียวเท่านั้น

 ราชา สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

เอกโกๆ วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

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

๔๒๖. อถ  นํ  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  ปยุตฺตา  จณฺฑปชฺโชตสฺส  ปุริสา  คณฺหิตฺวา  อตฺตโน  รญฺโญ  

อทํสุ ฯ

 อถ  นํ  (อุเทนํ  รญฺญา)  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  ปยุตฺตา  จณฺฑปชฺโชตสฺส  ปุริสา  คณฺหิตฺวา  อตฺตโน  

รญฺโญ  อทํสุ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  ปุริสา อ.บุรุษ ท.  จณฺฑปชฺโชตสฺส ของพระราชาพระนามว่าจัณฑ- 

ปัชโชต  (รญฺญา)  ปยุตฺตา ผู้อันพระราชาทรงประกอบแล้ว  ปสฺเสส ุในข้าง ท.  อุโภสุ  

ทั้งสอง  คณฺหิตฺวา จับแล้ว  นํ  (อุเทนํ) ซึ่งพระราชาพระนามว่าอุเทนนั้น  อทํสุ ได้

ถวายแล้ว  รญฺโญ แก่พระราชา  อตฺตโน ของตน ฯ  

 ครั้งนั้น เหล่าบุรุษของพระเจ้าจัณฑปัชโชต ซึ่งดักซุ่มอยู่แล้ว ณ ๒ ข้างทาง จึงจับ 

ท้าวเธอ ถวายพระเจ้าแผ่นดินของตน

 อถ กาลสัตตมี  ปยุตฺตา วิเสสนะของ ปุริสาๆ สุทธกัตตาใน อทํสุๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ อุเทนํๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหิตฺวา  รญฺญา อนภิหิตกัตตาใน 

ปยุตฺตา  อุโภสุ วิเสสนะของ ปสฺเสสุๆ วิสยาธาระใน ปยุตฺตา  จณฺฑปชฺโชตสฺส สามี- 

สัมพันธะใน ปุริสา  คณฺหิตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อทํสุ  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน 
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รญฺโญๆ สัมปทานใน อทํสุ ฯ

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

๔๒๗. อถสฺส  พลนิกาโย  อมิตฺตวสํ  คตภาวํ  ญตฺวา  พหิ  ขนฺธาวารํ  นิเวเสตฺวา  อจฺฉิ ฯ

 อถ  อสฺส  (อุเทนสฺส)  พลนิกาโย  (อตฺตโน  รญฺโญ)  อมิตฺตวสํ  คตภาวํ  ญตฺวา  (อญฺญมญฺญ�)  พหิ  

ขนฺธาวารํ  นิเวเสตฺวา  อจฺฉิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  พลนิกาโย อ.หมู่แห่งพล  อสฺส  (อุเทนสฺส) ของพระราชาพระนามว่า 

อุเทนนั้น  ญตฺวา รู้แล้ว  (อตฺตโน  รญฺโญ)  อมิตฺตวสํ  คตภาวํ ซึ่งความที่- แห่งพระ

ราชา ของตน -เป็นผู้ไปแล้ว สู่อํานาจแห่งพระราชาผู้มิใช่มิตร  (อญฺญมญฺญ ํ) ยังกัน

และกัน  นิเวเสตฺวา ให้ตั้งแล้ว  ขนฺธาวารํ ซึ่งค่าย  พห ิในภายนอก  อจฺฉิ อยู่แล้ว ฯ   

 ต่อมา กําลังพลของท้าวเธอ ทราบว่าพระราชาของตนตกไปสู่อํานาจแห่งข้าศึกแล้ว  

จึงตั้งค่ายอยู่ภายนอก

 อถ กาลสัตตมี  พลนิกาโย สุทธกัตตาใน อจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะ 

ของ อุเทนสฺสๆ สามีสัมพันธะใน พลนิกาโย  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน รญฺโญๆ  

ภาวาทิสัมพันธะใน คตภาวํ  อมิตฺตวสํ สัมปาปุณียกัมมะใน คต-  คตภาวํ อวุตตกัมมะ 

ใน ญตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิเวเสตฺวา  อญฺญมญฺญ � การิตกัมมะใน นิเวเสตฺวา   

พหิ วิสยาธาระใน นิเวเสตฺวา  ขนฺธาวารํ อวุตตกัมมะใน นิเวเสตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน อจฺฉิ ฯ   

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

[ พระเจ้าจัณฑปัชโชตให้ลูกสาวเรียนมนต์ ]

๔๒๘. จณฺฑปชฺโชโตปิ  อุเทนํ  ชีวคาหเมว  คาหาเปตฺวา  เอกสฺมึ  โจรเคเห  ปกฺขิปิตฺวา   

ทฺวารํ  ปิทหาเปตฺวา  ตโย  ทิวเส  ชยปานํ  ปิวิ ฯ

 จณฺฑปชฺโชโตปิ  (ราชปุริสํ)  อุเทนํ  ชีวคาหเมว  คาหาเปตฺวา  เอกสฺมึ  โจรเคเห  ปกฺขิปิตฺวา   

(ราชปุริสํ)  ทฺวารํ  ปิทหาเปตฺวา  ตโย  ทิวเส  ชยปานํ  ปิวิ ฯ

 จณฺฑปชฺโชโตปิ แม้ อ.พระราชาพระนามว่าจัณฑปัชโชต  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  

คาหาเปตฺวา ให้จับแล้ว  อุเทนํ ซึ่งพระราชาพระนามว่าอุเทน  ชีวคาหํ  เอว จับเป็น
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นั่นเทียว  ปกฺขิปิตฺวา ทรงใส่เข้าไปแล้ว  โจรเคเห ในเรือนเป็นที่จองจําซึ่งโจร  เอกสฺมึ  

หลังหนึ่ง  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  ปิทหาเปตฺวา ให้ปิดแล้ว  ทฺวารํ ซึ่งประตู  ปิว ิ

ทรงดื่มแล้ว  ชยปานํ ซึ่งนํ้าอันบุคคลพึงดื่มในเพราะความชนะ  ทิวเส สิ้นวัน ท.  ตโย 

สาม ฯ

 ฝ่ายพระเจ้าจัณฑปัชโชต  ทรงสั่งให้จับพระเจ้าอุเทนอย่างจับเป็น  แล้วขังไว้ในเรือน

ขังโจรหลังหนึ่ง ให้ปิดประตูเสีย ทรงดื่มนํ้าชัยบานตลอด ๓ วัน  

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ จณฺฑปชฺโชโตๆ สุทธกัตตาใน ปิวิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ราชปุริสํ การิตกัมมะใน คาหาเปตฺวา  อุเทนํ อวุตตกัมมะใน คาหาเปตฺวา  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ ชีวคาหํๆ กิริยาวิเสสนะใน คาหาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปกฺขิปิตฺวา  เอกสฺมึ วิเสสนะของ โจรเคเหๆ วิสยาธาระใน ปกฺขิปิตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน ปิทหาเปตฺวา  ราชปุริสํ การิตกัมมะใน ปิทหาเปตฺวา  ทฺวารํ อวุตตกัมมะใน  

ปิทหาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปิวิ  ตโย วิเสสนะของ ทิวเสๆ อัจจันตสังโยคะใน  

ปิวิ  ชยปานํ อวุตตกัมมะใน ปิวิ ฯ

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

๔๒๙. อุเทโน  ตติยทิวเส  อารกฺขเก  ปุจฺฉิ  “กหํ  โว  ราชา  ตาตา”ติ ฯ 

 อุเทโน  ตติยทิวเส  อารกฺขเก  ปุจฺฉิ  “กหํ  (าเน)  โว  ราชา  ตาตา  (คโต)”  อิติ ฯ

 อุเทโน อ.พระราชาพระนามว่าอุเทน  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  อารกฺขเก ซึ่งบุคคล 

ผู้อารักขา ท.  ตติยทิวเส ในวันที่ ๓  อิติ ว่า  “ตาตา ดูก่อนพ่อ ท.  ราชา อ.พระราชา  

โว ของเธอ ท.  (คโต) เสด็จไปแล้ว  กหํ  (าเน) ในที่ไหน”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ในวันที่ ๓ พระเจ้าอุเทนทรงถามพวกผู้คุมว่า “พ่อทั้งหลาย พระเจ้าแผ่นดินของพวก

เจ้า ไปไหนเสีย”

 อุเทโน สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตติยทิวเส กาลสัตตมีใน ปุจฺฉิ   

อารกฺขเก อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิ  “ตาตา อาลปนะ  ราชา สุทธกัตตาใน คโตๆ กิตบท 

กัตตุวาจก  กหํ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน คโต  โว สามีสัมพันธะใน ราชา”   

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๔๓๐. “ปจฺจามิตฺโต  เม  คหิโต’ติ  ชยปานํ  ปิวตี”ติ ฯ

 (ปุริสา)  “(อมฺหากํ  ราชา)  ‘ปจฺจามิตฺโต  เม  คหิโต’ติ  (จินฺตเนน)  ชยปานํ  ปิวตี”ติ  

(อาหํสุ) ฯ

 (ปุริสา) อ.บุรุษ ท.  (อาหํสุ) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “(ราชา) อ.พระราชา  (อมฺหากํ) 

ของข้าพระองค์ ท.  ปิวต ิย่อมทรงดื่ม  ชยปานํ ซึ่งนํ้าอันบุคคลพึงดื่มในเพราะความ

ชนะ  (จินฺตเนน) ด้วยอันทรงดําริ  อิติ ว่า  ‘ปจฺจามิตฺโต อ.ปัจจามิตร  เม อันเรา   

คหิโต จับได้แล้ว’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกบุรุษกราบทูลแล้วว่า “พระเจ้าแผ่นดิน ทรงดื่มนํ้าชัยบาน ด้วยทรงยินดีว่า ‘เราจับ 

ข้าศึกได้’

 ปุริสา สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ราชา สุทธกัตตาใน ปิวติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สามีสัมพันธะใน ราชา  ‘ปจฺจามิตฺโต วุตตกัมมะใน 

คหิโตๆ กิตบทกัมมวาจก  เม อนภิหิตกัตตาใน คหิโต’  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ 

กรณะใน ปิวติ  ชยปานํ อวุตตกัมมะใน ปิวติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๔๓๑. “กา  นาเมสา,  มาตุคามสฺส  วิย  ตุมฺหากํ  รญฺโญ  กิริยา,  นนุ  ปฏิราชานํ  คเหตฺวา    

วิสฺสชฺเชตุํ  วา  มาเรตุํ  วา  วฏฺฏติ,  อมฺเห  ทุกฺขํ  นิสีทาเปตฺวา  ชยปานํ  กิร   

ปิวตี”ติ ฯ 

 (อุเทโน)  “กา  นาม  เอสา  (กิริยา),  มาตุคามสฺส  (กิริยา)  วิย  ตุมฺหากํ  รญฺโญ  กิริยา,  นนุ   

(ตุมฺหากํ  รญฺญา)  ปฏิราชานํ  คเหตฺวา  วิสฺสชฺเชตุํ  วา  (ตุมฺหากํ  รญฺญา  ปฏิราชานํ  คเหตฺวา)  

มาเรตุํ  วา  วฏฺฏติ,  (ตุมฺหากํ  ราชา)  อมฺเห  ทุกฺขํ  นิสีทาเปตฺวา  ชยปานํ  กิร  ปิวตี”ติ  (อาห) ฯ

 (อุเทโน) อ.พระราชาพระนามว่าอุเทน  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “เอสา  (กิริยา) 

อ.กิริยานั่น  กา  นาม ชื่ออะไร,  กิริยา อ.กิริยา  รญฺโญของพระราชา  ตุมฺหากํ ของ

ท่าน ท.   (กิริยา)  วิย ราวกะ อ.กิริยา  มาตุคามสฺส ของมาตุคาม,  (ตุมฺหากํ  รญฺญา)  

ปฏิราชานํ  คเหตฺวา  วิสฺสชฺเชตุํ  วา อ.อัน- อันพระราชา ของท่าน ท.  จับแล้ว ซึ่ง

พระราชาผู้เป็นข้าศึก -ปล่อยหรือ  (ตุมฺหากํ  รญฺญา  ปฏิราชานํ  คเหตฺวา)  มาเรตุํ   

วา หรือว่า อ.อัน- อันพระราชา ของท่าน ท. จับแล้ว ซึ่งพระราชาผู้เป็นข้าศึก -ให้
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สวรรคตแล้ว  วฏฺฏติ ย่อมควร  นนุ มิใช่หรือ,  กิร ได้ยินว่า  (ราชา) อ.พระราชา   

(ตุมฺหากํ) ของท่าน ท.  อมฺเห ยังเรา  นิสีทาเปตฺวา ให้นั่งแล้ว  ทุกฺขํ เป็นทุกข์  ปิวต ิ

ย่อมทรงดื่ม  ชยปานํ ซึ่งนํ้าอันบุคคลพึงดื่มในเพราะความชนะ”  อิติ ดังนี้ ฯ  

   พระเจ้าอุเทนตรัสว่า “พระเจ้าแผ่นดินของพวกเจ้ามีกิริยาช่างกระไรดังผู้หญิง, การจับ

พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นศัตรูกันได้แล้ว  จะปล่อยหรือฆ่าเสีย  จึงควรมิใช่หรือ?  นี่สิกลับ

ให้เรานั่งทนทุกข์  แล้วไปนั่งดื่มนํ้าชัยบานเสีย” 

 อุเทโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “นามศัพท์ ครหัตถโชตกะเข้า

กับ กาๆ ก็ดี  เอสา ก็ดี วิเสสนะของ กิริยาๆ ลิงคัตถะ,  มาตุคามสฺส สามีสัมพันธะใน 

กิริยาๆ อุปมาลิงคัตถะ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ มาตุคามสฺส  กิริยา,  ตุมฺหากํ  

สามีสัมพันธะใน รญฺโญ สามีสัมพันธะใน กิริยาๆ ลิงคัตถะ,  วิสฺสชฺเชตุํ ก็ดี  มาเรตุํ ก็ดี  

ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นนุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  ตุมฺหากํ สามี- 

สัมพันธะใน รญฺญาๆ อนภิหิตกัตตาใน วิสฺสชฺเชตุํ  ปฏิราชานํ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน วิสฺสชฺเชตุํ  ตุมฺหากํ สามีสัมพันธะใน รญฺญาๆ อนภิหิตกัตตาใน  

มาเรตุํ  ปฏิราชานํ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน มาเรตุํ  วา สองศัพท์ 

ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ปฏิราชานํ  คเหตฺวา   วิสฺสชฺเชตุํ และ มาเรตุํ,  กิร อนุสสวนัตถะ  

ราชา สุทธกัตตาใน ปิวติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตุมฺหากํ สามีสัมพันธะใน ราชา   

อมฺเห การิตกัมมะใน นิสีทาเปตฺวา  ทุกฺขํ กิริยาวิเสสนะใน นิสีทาเปตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน ปิวติ  ชยปานํ อวุตตกัมมะใน ปิวติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๔๓๒. เต  คนฺตฺวา  ตมตฺถํ  รญฺโญ  กเถสุํ ฯ  

 เต  (ปุริสา)  คนฺตฺวา  ตํ  อตฺถํ  รญฺโญ  กเถสุํ ฯ

 เต  (ปุริสา) อ.บุรุษ ท. เหล่านั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  กเถสุํ กราบทูลแล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่ง

เนื้อความนั้น  รญฺโญ แก่พระราชา ฯ

 พวกบุรุษเหล่านั้น ก็พากันไปทูลเนื้อความนั้นแด่พระราชา  

 เต วิเสสนะของ ปุริสาๆ สุทธกัตตาใน กเถสุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คนฺตฺวา ปุพพ-

กาลกิริยาใน กเถสุํ  ตํ วิเสสนะของ อตฺถํๆ อวุตตกัมมะใน กเถสุํ  รญฺโญ สัมปทานใน 
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กเถสุํ ฯ 

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

๔๓๓. โส  คนฺตฺวา  “สจฺจํ  กิร  ตฺวํ  เอวํ  วเทสี”ติ  ปุจฺฉิ ฯ

 โส  (จณฺฑปชฺโชโต)  คนฺตฺวา  “สจฺจํ  กิร  ตฺวํ  เอวํ  วเทสี”ติ  ปุจฺฉิ ฯ

 โส  (จณฺฑปชฺโชโต) อ.พระราชาพระนามว่าจัณฑปัชโชตนั้น  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  

ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “กิร ได้ยินว่า  ตฺวํ อ.ท่าน  วเทสิ ย่อมกล่าว  เอวํ อย่างนี้  

สจฺจํ จริงหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเจ้าจัณฑปัชโชตเสด็จไป ตรัสถามว่า “ได้ยินว่า ท่านพูดอย่างนี้ จริงหรือ?”

 โส วิเสสนะของ จณฺฑปชฺโชโตๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คนฺตฺวา  

ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ  “กิร อนุสสวนัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน วเทสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  สจฺจํ กิริยาวิเสสนะใน วเทสิ  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน วเทสิ”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๔๓๔. “อาม  มหาราชา”ติ ฯ 

 (อุเทโน)  “อาม  มหาราช  (เอวํ)”ติ  (อาห) ฯ

 (อุเทโน) อ.พระราชาพระนามว่าอุเทน  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่

มหาราชเจ้า  อาม ใช่  (เอวํ) อ.อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเจ้าอุเทนตรัสว่า “ถูกแล้ว ท่านมหาราชเจ้า”

 อุเทโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาราช อาลปนะ  อาม  

สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวํ สัจจวาจกลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๓๕. “สาธุ  ตํ  วิสฺสชฺเชสฺสามิ,  เอวรูโป  กิร  เต  มนฺโต  อตฺถิ,  ตํ  มยฺหํ  ทสฺสสีติ ฯ

 (จณฺฑปชฺโชโต)  “สาธุ  (อหํ)  ตํ  วิสฺสชฺเชสฺสามิ,  เอวรูโป  กิร  เต  มนฺโต  อตฺถิ,  (ตฺวํ)  ตํ  (มนฺตํ)  

มยฺหํ  ทสฺสสีติ  (อาห) ฯ
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 (จณฺฑปชฺโชโต) อ.พระราชาพระนามว่าจัณฑปัชโชต  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “สาธุ 

อ.ดีละ  (อหํ) อ.เรา  วิสฺสชฺเชสฺสาม ิ จักปล่อย  ต ํ ซึ่งท่าน,  กิร ได้ยินว่า  มนฺโต 

อ.มนต์  เอวรูโป อันมีอย่างนี้เป็นรูป  เต ของท่าน  อตฺถิ มีอยู่,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ทสฺสส ิ

จักให้  ตํ  (มนฺตํ) ซึ่งมนต์นั้น  มยฺห ํแก่เราหรือ?”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเจ้าจัณฑปัชโชตตรัสว่า “ดีละ เราจักปล่อยท่าน, ทราบว่า ท่านมีมนต์เช่นนี้, ท่าน

จักให้มนต์นั้น แก่เราไหม?”

 จณฺฑปชฺโชโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สาธุ สัมปฏิจฉนัตถ- 

ลิงคัตถะ,  อหํ สุทธกัตตาใน วิสฺสชฺเชสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ อวุตตกัมมะ

ใน วิสฺสชฺเชสฺสามิ,  กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เอวรูโป วิเสสนะของ มนฺโตๆ สุทธกัตตาใน 

อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต สามีสัมพันธะใน มนฺโต,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ทสฺสสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ มนฺตํๆ อวุตตกัมมะใน ทสฺสสิ  มยฺหํ สัมปาทาน

ใน ทสฺสสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๓๖. “สาธุ  ทสฺสามิ,  คหณสมเย  มํ  วนฺทิตฺวา  ตํ  คณฺหาหิ,  กึ  ปน  ตฺวํ  มํ  วนฺทิสฺสสีติ ฯ

 (อุเทโน)  “สาธุ  (อหํ)  ทสฺสามิ,  (ตฺวํ)  คหณสมเย  มํ  วนฺทิตฺวา  ตํ  (มนฺตํ)  คณฺหาหิ,  กึ  ปน  ตฺวํ  

มํ  วนฺทิสฺสสีติ  (อาห) ฯ

 (อุเทโน) อ.พระราชาพระนามว่าอุเทน  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “สาธุ อ.ดีละ  อหํ 

อ.ข้าพเจ้า  ทสฺสามิ จักให้,  (ตฺวํ) อ.พระองค์  วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  ม ํ ซึ่งข้าพเจ้า  

คหณสมเย ในสมัยเป็นที่เรียน  คณฺหาหิ จงเรียนเอา  ตํ  (มนฺตํ) ซึ่งมนต์นั้น,  ปน 

แต่ว่า  ตฺว ํอ.ท่าน  วนฺทิสฺสส ิจักไหว้  ม ํซึ่งข้าพเจ้า  กึ หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเจ้าอุเทนตรัสว่า “ตกลง ข้าพเจ้าจักให้, ในเวลาเรียน จงไหว้ข้าพเจ้าแล้วเรียนมนต์

นั้น; แต่ว่า ท่านจักไหว้ข้าพเจ้าหรือไม่เล่า?” 

 อุเทโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สาธุ สัมปฏิจฉนัตถลิงคัตถะ,   

อหํ สุทธกัตตาใน ทสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คณฺหาหิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  คหณสมเย กาลสัตตมีใน วนฺทิตฺวา  มํ อวุตตกัมมะใน  

วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คณฺหาหิ  ตํ วิเสสนะของ มนฺตํๆ อวุตตกัมมะใน  
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คณฺหาหิ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน วนฺทิสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  มํ อวุตตกัมมะใน วนฺทิสฺสสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๓๗. “กฺยาหํ  ตํ  วนฺทิสฺสามี”ติ ฯ  

 (จณฺฑปชฺโชโต)  “กึ  อหํ  ตํ  วนฺทิสฺสามี”ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (จณฺฑปชฺโชโต) อ.พระราชาพระนามว่าจัณฑปัชโชต  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  

“อหํ อ.เรา  วนฺทิสฺสามิ จักไหว้  ตํ ซึ่งท่าน  กึ ทําไม”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเจ้าจัณฑปัชโชตตรัสว่า “เราจักไหว้ท่านทําไม”  

 จณฺฑปชฺโชโต สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน  

วนฺทิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  ตํ อวุตตกัมมะใน วนฺทิสฺสามิ”  

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๔๓๘. “กึ  น  วนฺทิสฺสสี”ติ ฯ 

 (อุเทโน)  “(ตฺวํ)  กึ  น  วนฺทิสฺสสี”ติ  (อาห) ฯ

 (อุเทโน) อ.พระราชาพระนามว่าอุเทน  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.พระองค์   

น  วนฺทิสฺสสิ จักไม่ไหว้  กึ หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเจ้าอุเทนตรัสว่า “ท่านจักไม่ไหว้หรือ?”

 อุเทโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน วนฺทิสฺสสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน วนฺทิสฺสสิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ

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

๔๓๙. “น  วนฺทิสฺสามี”ติ ฯ  

 (จณฺฑปชฺโชโต)  “(อหํ)  น  วนฺทิสฺสามี”ติ  (อาห) ฯ

 (จณฺฑปชฺโชโต) อ.พระราชาพระนามว่าจัณฑปัชโชต  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) 
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อ.เรา  น  วนฺทิสฺสามิ จักไม่ไหว้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเจ้าจัณฑปัชโชตตรัสว่า “เราจักไม่ไหว้”

 จณฺฑปชฺโชโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน  

วนฺทิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน วนฺทิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน อาห ฯ

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

๔๔๐. “อหํปิ  น  ทสฺสามีติ ฯ 

 (อุเทโน)  “อหํปิ  น  ทสฺสามี”ติ  (อาห) ฯ

 (อุเทโน) อ.พระราชาพระนามว่าอุเทน  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อหํปิ แม้ อ.ข้าพเจ้า  

น  ทสฺสามิ จักไม่ให้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเจ้าอุเทนตรัสว่า “แม้ข้าพเจ้า ก็จักไม่ให้”

 อุเทโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อหํๆ 

สุทธกัตตาใน ทสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ทสฺสามิ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาห ฯ

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

๔๔๑. “เอวํ  สนฺเต,  ราชาณํ  เต  กริสฺสามี”ติ ฯ

 (จณฺฑปชฺโชโต)  “เอวํ  (ภาเว)  สนฺเต,  (อหํ)  ราชาณํ  เต  กริสฺสามี”ติ  (อาห) ฯ

 (จณฺฑปชฺโชโต) อ.พระราชาพระนามว่าจัณฑปัชโชต  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “เอวํ  

(ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนี้  สนฺเต มีอยู่,  (อหํ) อ.เรา  กริสฺสามิ จักกระทํา   

ราชาณํ ซึ่งอาชญาแห่งพระราชา  เต แก่ท่าน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเจ้าจัณฑปัชโชตตรัสว่า “เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจักลงราชอาชญาแก่ท่าน”

 จณฺฑปชฺโชโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เอวํ วิเสสนะของ ภาเวๆ 

ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  อหํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ราชาณํ อวุตตกัมมะใน กริสฺสามิ  เต สัมปทานใน กริสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน  
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อาห ฯ

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

๔๔๒. “กโรหิ  สรีรสฺส  เม  อิสฺสโร,  น  ปน  จิตฺตสฺสา”ติ ฯ

 (อุเทโน)  “(ตฺวํ) กโรหิ,  (ตฺวํ)  สรีรสฺส  เม  อิสฺสโร  (อสิ),  (ตฺวํ)  น  ปน  จิตฺตสฺส  (อิสฺสโร  อสิ)”   

อิติ  (อาห) ฯ

 (อุเทโน) อ.พระราชาพระนามว่าอุเทน  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.พระองค์   

กโรหิ จงกระทําเถิด,  (ตฺวํ) อ.พระองค์  อิสฺสโร ทรงเป็นใหญ่  สรีรสฺส แห่งสรีระ  เม 

ของข้าพเจ้า  (อสิ) ย่อมเป็น,  ปน แต่ว่า  (ตฺวํ) อ.พระองค์  (อิสฺสโร) ทรงเป็นใหญ่  

จิตฺตสฺส แห่งจิต  (อสิ) ย่อมเป็น  น หามิได้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเจ้าอุเทนตรัสว่า “เชิญทําเถิด, ท่านเป็นใหญ่แห่งร่างกายของข้าพเจ้า, แต่ไม่เป็น

ใหญ่แห่งจิต”

 อุเทโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน กโรหิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สรีรสฺส สามี-

สัมพันธะใน อิสฺสโร  เม สามีสัมพันธะใน สรีรสฺส  อิสฺสโร วิกติกัตตาใน อสิ,  ปนศัพท์ 

วิเสสโชตกะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ   

จิตฺตสฺส สามีสัมพันธะใน อิสฺสโรๆ วิกติกัตตาใน อสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๔๓. ราชา  ตสฺส  สูรคชฺชิตํ  สุตฺวา  “กถนฺนุ  โข  อิมสฺส  มนฺตํ  คณฺหิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  “อิมํ  

มนฺตํ  อญฺญํ  ชานาเปตุํ  น  สกฺกา,  มม  ธีตรํ  เอตสฺส  สนฺติเก  อุคฺคณฺหาเปตฺวา  อหํ  

ตสฺสา  สนฺติเก  คณฺหิสฺสามีติ  จินฺเตสิ ฯ

 ราชา  ตสฺส  (อุเทนสฺส)  สูรคชฺชิตํ  สุตฺวา  “(อหํ)  กถํ  นุ  โข  อิมสฺส  (อุเทนสฺส)  มนฺตํ   

คณฺหิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  “(มยา)  อิมํ  มนฺตํ  อญฺญํ  (ปุคฺคลํ)  ชานาเปตุํ  น  สกฺกา,  มม  ธีตรํ  

เอตสฺส  (อุเทนสฺส)  สนฺติเก  อุคฺคณฺหาเปตฺวา  อหํ  ตสฺสา  (ธีตุยา)  สนฺติเก  คณฺหิสฺสามีติ   

จินฺเตสิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  สูรคชฺชิต ํ ซึ่งการคํารามอย่างกล้าหาญ  

ตสฺส  (อุเทนสฺส) ของพระราชาพระนามว่าอุเทนนั้น  จินฺเตตฺวา ทรงดําริแล้ว  อิติ 
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ว่า  “(อหํ) อ.เรา  คณฺหิสฺสามิ จักเรียนเอา  มนฺต ํซึ่งมนต์  อิมสฺส  (อุเทนสฺส) ของ

พระราชาพระนามว่าอุเทนนี้  กถํ  นุ  โข อย่างไรหนอแล”  อิติ ดังนี้  จินฺเตสิ ทรง

ดําริแล้ว  อิติ ว่า  “(มยา) อันเรา  น  สกฺกา ไม่อาจ  อิมํ  มนฺตํ  อญฺญํ  (ปุคฺคลํ)   

ชานาเปตุํ เพื่ออัน- ยังบุคคลอื่น -ให้รู้ ซึ่งมนต์นี้,  อหํ อ.เรา  ธีตรํ ยังธิดา  มม ของ

เรา  อุคฺคณฺหาเปตฺวา ให้เรียนเอาแล้ว  สนฺติเก ในสํานัก  เอตสฺส  (อุเทนสฺส) ของ

พระราชาพระนามว่าอุเทนนั่น  คณฺหิสฺสามิ จักเรียนเอา  สนฺติเก ในสํากนัก  ตสฺสา  

(ธีตุยา) ของธิดานั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 พระราชาทรงสดับถ้อยคําอันองอาจของท้าวเธอแล้ว จึงทรงดําริว่า “เราจักเรียนมนต์ 

ของพระเจ้าอุเทนนี้ได้อย่างไรหนอ” แล้วทรงคิดได้ว่า “เราไม่อาจให้คนอื่นรู้มนต์นี้ได้,  

เราจักให้ธิดาของเราเรียนในสํานักพระเจ้าอุเทนนี้  แล้วจึงเรียนเอาในสํานักของนาง”

 ราชา สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ อุเทนสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน สูรคชฺชิตํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “อหํ 

สุทธกัตตาใน คณฺหิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กถํ ปุจฉนัตถะ  นุศัพท์ สังกัปปัตถะ   

โขศัพท์ วจนาลังการะ  อิมสฺส วิเสสนะของ อุเทนสฺสๆ สามีสัมพันธะใน มนฺตํๆ อวุตต-

กัมมะใน คณฺหิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตสิ   

“มยา อนภิหิตกัตตาใน สกฺกาๆ กิริยาบทภาววาจก  อิมํ วิเสสนะของ มนฺตํๆ อวุตต-

กัมมะใน ชานาเปตุํ  อญฺญ� วิเสสนะของ ปุคฺคลํๆ การิตกัมมะใน ชานาเปตุํๆ ตุมัตถ-

สัมปทานใน สกฺกา,  อหํ สุทธกัตตาใน คณฺหิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม  

สามีสัมพันธะใน ธีตรํๆ การิตกัมมะใน อุคฺคณฺหาเปตฺวา  เอตสฺส วิเสสนะของ  

อุเทนสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระใน อุคฺคณฺหาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน คณฺหิสฺสามิ  ตสฺสา วิเสสนะของ ธีตุยาๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระใน 

คณฺหิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ 

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

๔๔๔. อถ  นํ  อาห  “อญฺญสฺส  วนฺทิตฺวา  คณฺหนฺตสฺส  ทสฺสสีติ ฯ

 อถ  นํ  (อุเทนํ  จณฺฑปชฺโชโต)  อาห  “(ตฺวํ)  อญฺญสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  วนฺทิตฺวา  คณฺหนฺตสฺส   

ทสฺสสีติ ฯ
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 อถ ครั้งนั้น  (จณฺฑปชฺโชโต) อ.พระราชาพระนามว่าจัณฑปัชโชต  อาห ตรัสแล้ว  

นํ  (อุเทนํ) กะพระเจ้าอุเทนนั้น  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  ทสฺสสิ จักให้  อญฺญสฺส  

(ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคลอื่น  วนฺทิตฺวา  คณฺหนฺตสฺส ผู้ไหว้แล้วเรียนเอาอยู่หรือ”  อิติ  

ดังนี้ ฯ 

 ลําดับนั้น ท้าวเธอจึงตรัสกับพระเจ้าอุเทนนั้นว่า “ท่านจักให้แก่คนอื่นผู้ไหว้แล้วเรียน

เอาหรือ?”

 อถ กาลสัตตมี  จณฺฑปชฺโชโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะ

ของ อุเทนํๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน ทสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อญฺญสฺส วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ สัมปทานใน ทสฺสสิ  วนฺทิตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน  

คณฺหนฺตสฺสๆ วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺส”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๔๕. “อาม  มหาราชา”ติ ฯ   

 (อุเทโน)  “อาม  มหาราช  (เอวํ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (อุเทโน) อ.พระราชาพระนามว่าอุเทน  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่

มหาราชเจ้า  อาม พระเจ้าข้า  (เอวํ) อ.อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเจ้าอุเทนตรัสว่า “อย่างนั้น ท่านมหาราช”

 อุเทโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาราช อาลปนะ  อาม  

สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวํ สัจจวาจกลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๔๖. “เตนหิ  อมฺหากํ  ฆเร  เอกา  ขุชฺชา  อตฺถิ,  ตสฺสา  อนฺโตสาณิยํ  นิสินฺนาย  ตฺวํ  พหิ

สาณิยํ  ฅิโต ว  มนฺตํ  วาเจหี”ติ ฯ

 (จณฺฑปชฺโชโต)  “เตนหิ  อมฺหากํ  ฆเร  เอกา  ขุชฺชา  อตฺถิ,  (ตฺวํ)  ตสฺสา  (ขุชฺชาย)  อนฺโตสาณิยํ   

นิสินฺนาย  ตฺวํ  พหิสาณิยํ  ฅิโต ว  มนฺตํ  วาเจหี”ติ  (อาห) ฯ

 (จณฺฑปชฺโชโต) อ.พระราชาพระนามว่าจัณฑปัชโชต  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  

“เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  ขุชฺชา อ.หญิงค่อม  เอกา คนหนึ่ง  ฆเร ในเรือน  อมฺหากํ ของ
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เรา ท.  อตฺถิ มีอยู่,  ตฺว ํอ.ท่าน  โิต ว ดํารงอยู่แล้วเทียว  พหิสาณิยํ ในภายนอกแห่ง

ม่าน  วาเจห ิจงบอก  มนฺต ํซึ่งมนต์  ตสฺสา  (ขุชฺชาย) แก่หญิงค่อมนั้น  นิสินฺนาย 

ผู้นั่งแล้ว  อนฺโตสาณิยํ ในภายในแห่งม่าน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเจ้าจัณฑปัชโชตตรัสว่า “ถ้ากระนั้น ในเรือนของเรามีหญิงค่อมอยู่คนหนึ่ง, ท่าน

ดํารงอยู่ภายนอกม่าน  จงบอกมนต์แก่หญิงนั้น ผู้นั่งอยู่ภายในม่านเถิด”

 จณฺฑปชฺโชโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  

เอกา วิเสสนะของ ขุชฺชาๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สามี- 

สัมพันธะใน ฆเรๆ วิสยาธาระใน ขุชฺชา,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน วาเจหิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะของ ขุชฺชายๆ สัมปทานใน วาเจหิ  อนฺโตสาณิยํ วิสยาธาระ 

ใน นิสินฺนายๆ วิเสสนะของ ขุชฺชาย  พหิสาณิยํ วิสยาธาระใน ฅิโต  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ ฅิโตๆ วิเสสนะของ ตฺวํ  มนฺตํ อวุตตกัมมะใน วาเจหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

อาห ฯ 

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

๔๔๗. “สาธุ  มหาราช  ขุชฺชา  วา  โหตุ  ปีฅสปฺปิ  วา,  วนฺทนฺติยา  ทสฺสามี”ติ ฯ

 (อุเทโน)  “สาธุ  มหาราช  (สา  อิตฺถี)  ขุชฺชา  วา  โหตุ  ปีฅสปฺปิ  วา,  (อหํ)  วนฺทนฺติยา   

(อิตฺถิยา)  ทสฺสามี”ติ  (อาห) ฯ

 (อุเทโน) อ.พระราชาพระนามว่าอุเทน  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่

มหาราชเจ้า  สาธุ อ.ดีละ  (สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  ขุชฺชา  วา เป็นหญิงค่อมหรือ  

ปีสปฺปิ  วา หรือว่าเป็นหญิงง่อย  โหตุ จงยกไว้,  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  ทสฺสามิ จักให้  

(อิตฺถิยา) แก่หญิง  วนฺทนฺติยา ผู้ไหว้อยู่”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเจ้าอุเทนตรัสว่า “ดีละ ท่านมหาราช นางจะเป็นคนค่อมหรือคนง่อย ก็ช่างเถอะ, 

ข้าพเจ้าก็จักให้แก่หญิงผู้ไหว้อยู่”

 อุเทโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาราช อาลปนะ  สาธุ  

สัมปฏิจฉนัตถลิงคัตถะ,  สา วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน โหตุๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ขุชฺชา ก็ดี  ปีฅสปฺปิ ก็ดี วิกติกัตตาใน โหตุ  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะ

เข้ากับ ขุชฺชา และ ปีฅสปฺปิ  วา,  อหํ สุทธกัตตาใน ทสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  
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วนฺทนฺติยา วิเสสนะของ อิตฺถิยาๆ สัมปทานใน ทสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๔๘. ตโต  ราชา  คนฺตฺวา  ธีตรํ  วาสุลทตฺตํ  อาห  “อมฺม  เอโก  สงฺขกุฏฺฅิ  อนคฺฆํ  มนฺตํ   

ชานาติ,  ตํ  อญฺญ�  ชานาเปตุํ  น  สกฺกา,  ตฺวํ  อนฺโตสาณิยํ  นิสีทิตฺวา  ตํ  วนฺทิตฺวา  

มนฺตํ  คณฺห,  โส  พหิสาณิยํ  ฅตฺวา  ตุยฺหํ  วาเจสฺสติ,  ตว  สนฺติกา  อหํ  คณฺหิสฺสามีติ ฯ

 ตโต  ราชา  คนฺตฺวา  ธีตรํ  วาสุลทตฺตํ  อาห  “อมฺม  เอโก  สงฺขกุฏฺฅิ  อนคฺฆํ  มนฺตํ  ชานาติ,  (มยา)  

ตํ  (มนฺตํ)  อญฺญํ  (ปุคฺคลํ)  ชานาเปตุํ  น  สกฺกา,  ตฺวํ  อนฺโตสาณิยํ  นิสีทิตฺวา  ตํ  (สงฺขกุฏฺฅึ)   

วนฺทิตฺวา  มนฺตํ  คณฺห,  โส  (สงฺขกุฏฺฅิ)  พหิสาณิยํ  ฅตฺวา  ตุยฺหํ  วาเจสฺสติ,  ตว  สนฺติกา  อหํ  

คณฺหิสฺสามีติ ฯ

 ตโต ในลําดับนั้น  ราชา อ.พระราชา  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  อาห ตรัสแล้ว   

วาสุลทตฺตํ กะพระนางวาสุลทัตตา  ธีตรํ ผู้เป็นพระธิดา  อิติ ว่า  “อมฺม แน่ะแม่  

สงฺขกุฏฺ ิอ.บุรุษผู้มีโรคเรื้อนนํ้าเต้า  เอโก คนหนึ่ง  ชานาติ ย่อมรู้  มนฺต ํซึ่งมนต์  

อนคฺฆํ อันหาค่ามิได้,  (มยา) อันเรา  น  สกฺกา ไม่อาจ  ตํ  (มนฺตํ)  อญฺญ ํ  (ปุคฺคลํ)   

ชานาเปตุํ เพื่ออัน- ยังบุคคลอื่น -ให้รู้ ซึ่งมนต์นั้น,  ตฺว ํ อ.เธอ  นิสีทิตฺวา นั่งแล้ว   

อนฺโตสาณิยํ ในภายในแห่งม่าน  วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  ตํ  (สงฺขกุฏฺ)ึ ซึ่งบุรุษผู้มีโรค

เรื้อนนํ้าเต้านั้น  คณฺห จงเรียนเอา  มนฺต ํซึ่งมนต์,  โส  (สงฺขกุฏฺ)ิ อ.บุรุษโรคเรื้อน

นํ้าเต้านั้น  ตฺวา ดํารงอยู่แล้ว  พหิสาณิยํ ในภายนอกแห่งม่าน  วาเจสฺสติ จักบอก  

ตุยฺห ํแก่เธอ,  อหํ อ.เรา  คณฺหิสฺสามิ จักเรียนเอา  สนฺติกา จากสํานัก  ตว ของเธอ”  

อิติ ดังนี้ ฯ    

 ลําดับนั้น พระราชาเสด็จไป ตรัสบอกพระนางวาสุลทัตตาราชธิดาว่า “ลูกหญิง ชาย

เป็นโรคเรื้อนนํ้าเต้าคนหนึ่ง รู้มนต์หาค่ามิได้, พ่อไม่อาจที่จะให้คนอื่นรู้มนต์นั้นได้,   

เจ้าจงนั่งภายในม่าน ไหว้ชายนั้นแล้วเรียนมนต์, ชายนั้น ยืนอยู่ภายนอกม่าน จักบอก

แก่เจ้า, พ่อจักเรียนจากสํานักของเจ้า”

 ตโต กาลสัตตมี  ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คนฺตฺวา ปุพพกาล- 

กิริยาใน อาห  ธีตรํ วิเสสนะของ วาสุลทตฺตํๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “อมฺม อาลปนะ   

เอโก วิเสสนะของ สงฺขกุฏฺฅิๆ สุทธกัตตาใน ชานาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อนคฺฆํ 

วิเสสนะของ มนฺตํๆ อวุตตกัมมะใน ชานาติ,  มยา อนภิหิตกัตตาใน สกฺกาๆ กิริยา-
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บทภาววาจก  ตํ วิเสสนะของ มนฺตํๆ อวุตตกัมมะใน ชานาเปตุํ  อญฺญ� วิเสสนะของ 

ปุคฺคลํๆ การิตกัมมะใน ชานาเปตุํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺกา,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คณฺหๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อนฺโตสาณิยํ วิสยาธาระใน นิสีทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

วนฺทิตฺวา  ตํ วิเสสนะของ สงฺขกุฏฺฅึๆ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน คณฺห  มนฺตํ อวุตตกัมมะใน คณฺห,  โส วิเสสนะของ สงฺขกุฏฺฅิๆ สุทธกัตตาใน  

วาเจสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พหิสาณิยํ วิสยาธาระใน ฅตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

วาเจสฺสติ  ตุยฺหํ สัมปทานใน วาเจสฺสติ,  อหํ สุทธกัตตาใน คณฺหิสฺสามิๆ อาขยาตบท 

กัตตุวาจก  ตว สามีสัมพันธะใน สนฺติกาๆ อปาทานใน คณฺหิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะ

ใน อาห ฯ    

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

๔๔๙. เอวํ  โส  เนสํ  อญฺญมญฺญ�  สนฺถวกรณภเยน  ธีตรํ  ขุชฺชํ  อิตรํ  สงฺขกุฏฺฅึ  กตฺวา   

กเถสิ ฯ

 เอวํ  โส  (จณฺฑปชฺโชโต)  เนสํ  (ชนานํ)  อญฺญมญฺญ�  สนฺถวกรณภเยน  ธีตรํ  ขุชฺชํ  อิตรํ  (อุเทนํ)  

สงฺขกุฏฺฅึ  กตฺวา  กเถสิ ฯ

 โส  (จณฺฑปชฺโชโต) อ.พระราชาพระนามว่าจัณฑปัชโชตนั้น  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  

ธีตรํ ซึ่งพระธิดา  ขุชฺชํ ให้เป็นหญิงค่อม  อิตรํ  (อุเทนํ) ซึ่งพระราชาพระนามว่าอุเทน

นอกนี้  สงฺขกุฏฺ ึให้เป็นบุรุษผู้มีโรคเรื้อนนํ้าเต้า  สนฺถวกรณภเยน เพราะทรงกลัว

แต่การกระทําซึ่งความเชยชิด  อญฺญมญฺญ ํ ซึ่งกันและกัน  เนสํ  (ชนานํ) แห่งชน ท. 

เหล่านั้น  กเถสิ ตรัสแล้ว  เอวํ อย่างนี้ ฯ

 พระเจ้าจัณฑปัชโชตนั้น ตรัสทําให้พระราชธิดาเป็นหญิงค่อม ฝ่ายพระเจ้าอุเทน ให้

เป็นชายโรคเรื้อนนํ้าเต้าอย่างนี้  เพราะทรงเกรงคนทั้ง ๒ นั้น  จะทําสันถวะกันและกัน  

 โส วิเสสนะของ จณฺฑปชฺโชโตๆ สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ 

กิริยาวิเสสนะใน กเถสิ  เนสํ วิเสสนะของ ชนานํๆ สามีสัมพันธะใน อญฺญมญฺญ�ๆ  

อวุตตกัมมะใน สนฺถวกรณภเยนๆ เหตุใน กตฺวา  ธีตรํ อวุตตกัมมะใน กตฺวา  ขุชฺชํ  

วิกติกัมมะใน กตฺวา  อิตรํ วิเสสนะของ อุเทนํๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวา  สงฺขกุฏฺฅึ  

วิกติกัมมะใน กตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน กเถสิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๔๕๐. โส  ตสฺสา  อนฺโตสาณิยํ  วนฺทิตฺวา  นิสินฺนาย  พหิ  ฅิโต ว  มนฺตํ  วาเจสิ ฯ

 โส  (อุเทโน)  ตสฺสา  (วาสุลทตฺตาย)  อนฺโตสาณิยํ  วนฺทิตฺวา  นิสินฺนาย  พหิ  ฅิโต ว  มนฺตํ   

วาเจสิ ฯ

 โส  (อุเทโน) อ.พระราชาพระนามว่าอุเทนนั้น  โิต ว ทรงดํารงอยู่แล้วเทียว  พห ิใน

ภายนอก  วาเจสิ ทรงบอกแล้ว  มนฺต ํซึ่งมนต์  ตสฺสา  (วาสุลทตฺตาย) แก่พระนาง

วาสุลทัตตานั้น  วนฺทิตฺวา  นิสินฺนาย ผู้ไหว้แล้ว ประทับนั่งแล้ว  อนฺโตสาณิยํ ใน

ภายในแห่งม่าน ฯ

 พระเจ้าอุเทนนั้น ทรงดํารงอยู่ภายนอกม่านนั่นแหละ ได้ตรัสบอกมนต์แก่พระนาง 

ผู้ไหว้แล้วประทับนั่งภายในม่าน

 โส วิเสสนะของ อุเทโนๆ สุทธกัตตาใน วาเจสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะ 

ของ วาสุลทตฺตายๆ สัมปทานใน วาเจสิ  อนฺโตสาณิยํ วิสยาธาระใน นิสินฺนาย   

วนฺทิตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน นิสินฺนายๆ วิเสสนะของ วาสุลทตฺตาย  พหิ วิสยาธาระ 

ใน ฅิโต  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ฅิโตๆ วิเสสนะของ อุเทโน  มนฺตํ อวุตตกัมมะใน  

วาเจสิ ฯ

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

๔๕๑. อถ  (อุเทโน)  นํ  เอกทิวสํ  ปุนปฺปุนํ  วุจฺจมานมฺปิ  มนฺตปทํ  วตฺตุํ  อสกฺโกนฺตึ  “อเร  

ขุชฺเช  อติพหโลฏฺฅกโปลํ  เต  มุขํ,  เอวํ  นาม  วเทหีติ  อาห ฯ  

 อถ  (อุเทโน)  นํ  (วาสุลทตฺตํ  อตฺตนา)  เอกทิวสํ  ปุนปฺปุนํ  วุจฺจมานมฺปิ  มนฺตปทํ  วตฺตุํ   

อสกฺโกนฺตึ  “อเร  ขุชฺเช  อติพหโลฏฺฅกโปลํ  เต  มุขํ,  (ตฺวํ)  เอวํ  นาม  วเทหีติ  อาห ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (อุเทโน) อ.พระราชาพระนามว่าอุเทน  อาห ตรัสแล้ว  นํ  (วาสุลทตฺตํ) 

กะพระนางวาสุลทัตตานั้น  (อตฺตนา)  วุจฺจมานมฺปิ แม้ผู้อันพระองค์ ตรัสบอกอยู่  

ปุนปฺปุน ํ บ่อยๆ  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  อสกฺโกนฺตึ ผู้ไม่อาจอยู่  วตฺตุ ํ เพื่ออันตรัส  

มนฺตปทํ ซึ่งบทแห่งมนต์   อิติ ว่า  “ขุชฺเช แน่ะหญิงค่อม  อเร เว้ย  มุขํ อ.ปาก  เต 

ของมึง  อติพหโลฏฺกโปลํ มีริมฝีปากและกระพุ้งแก้มอันหนายิ่ง,  (ตฺวํ) อ.มึง  วเทหิ 

จงกล่าว  เอวํ  นาม ชื่ออย่างนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ    
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 ต่อมาวันหนึ่ง พระเจ้าอุเทน ตรัสกับพระนาง ผู้แม้อันท้าวเธอตรัสบอกบ่อยๆ ก็ไม่

สามารถจะกล่าวบทแห่งมนต์ได้ว่า “เหวย อีหญิงค่อม! ปากของมึงมีริมขอบและ

กระพุ้งแก้มอันหนานัก,  มึงจงว่าไปอย่างนี้”

 อถ กาลสัตตมี  อุเทโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ 

วาสุลทตฺตํๆ อกถิตกัมมะใน อาห  อตฺตนา อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจมานํ  เอกทิวสํ  

ทุติยากาลสัตตมีใน วุจฺจมานํ  ปุนปฺปุนํ กิริยาวิเสสนะใน วุจฺจมานํ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ 

เข้ากับ วุจฺจมานํๆ วิเสสนะของ วาสุลทตฺตํ  มนฺตปทํ อวุตตกัมมะใน วตฺตุํๆ ตุมัตถ-

สัมปทานใน อสกฺโกนฺตึๆ วิเสสนะของ วาสลุทตฺตํ  “อเร วิเสสนะของ ขุชฺเชๆ อาลปนะ  

อติพหโลฏฺฅกโปลํ วิเสสนะของ มุขํ  เต สามีสัมพันธะใน มุขํๆ ลิงคัตถะ,  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน วเทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ เอวํๆ กิริยา- 

วิเสสนะใน วเทหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

[ พระอัครมเหสีองค์ที่ ๒ ของพระเจ้าอุเทน ]

๔๕๒. สา  กุชฺฌิตฺวา  “อเร  ทุฏฺฅกุฏฺฅิ  กึ  วเทสิ,  มาทิสา  ขุชฺชา  นาม  โหตีติ  สาณิกณฺณํ   

อุกฺขิปิตฺวา,  “กาสิ  ตฺวนฺติ  วุตฺเต,  “รญฺโญ  ธีตา  วาสุลทตฺตา  นามาหนฺติ  อาห ฯ   

 สา  (วาสุลทตฺตา)  กุชฺฌิตฺวา  “อเร  ทุฏฺฅกุฏฺฅิ  (ตฺวํ)  กึ  (วจนํ)  วเทสิ,  มาทิสา  (อิตฺถี)  ขุชฺชา  

นาม  โหตีติ  (วตฺวา)  สาณิกณฺณํ   อุกฺขิปิตฺวา,  “กา  อสิ  ตฺวนฺติ  (วจเน  อุเทเนน)  วุตฺเต,  “รญฺโญ  

ธีตา  วาสุลทตฺตา  นาม  (อมฺหิ)  อหํ”  อิติ  อาห ฯ

 สา  (วาสุลทตฺตา) อ.พระนางวาสุลทัตตานั้น  กุชฺฌิตฺวา ทรงกริ้วแล้ว  (วตฺวา) ตรัส

แล้ว  อิติ ว่า  “ทุฏฺกุฏฺ ิแน่ะบุรุษผู้มีโรคเรื้อนผู้ชั่วช้า  อเร เว้ย  (ตฺวํ) อ.เจ้า  วเทสิ 

ย่อมกล่าว  กึ  (วจนํ) ซึ่งคําอะไร,  (อิตฺถี) อ.หญิง  มาทิสา ผู้เช่นกับด้วยเรา  ขุชฺชา  

นาม ชื่อว่าเป็นหญิงค่อม  โหติ ย่อมเป็นหรือ”  อิติ ดังนี้  อุกฺขิปิตฺวา ทรงยกขึ้นแล้ว  

สาณิกณฺณํ ซึ่งมุมแห่งผ้าม่าน,  วจเน ครั้นเมื่อพระดํารัส  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  กา 

เป็นใคร  อสิ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  (อุเทเนน) อันพระราชาพระนามว่าอุเทน  วุตฺเต 

ตรัสแล้ว,  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.ดิฉัน  วาสุลทตฺตา  นาม เป็นผู้ชื่อว่าวาสุล- 

ทัตตา  ธีตา ผู้เป็นพระธิดา  รญฺโญของพระราชา  (อมฺหิ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ 
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 พระนางทรงกริ้ว  จึงตรัสว่า  “เหวย  อ้ายขี้เรื้อนชั่วชาติ   มึงพูดอะไร?  คนเช่นกู

นะหรือ ชื่อว่าหญิงค่อม?” ดังนี้แล้ว ทรงยกมุมม่านขึ้น, เมื่อพระเจ้าอุเทน ตรัสถามว่า 

“ท่านเป็นใคร?”   จึงตรัสตอบว่า “เราชื่อวาสุลทัตตา ธิดาของพระเจ้าแผ่นดิน”

 สา วิเสสนะของ วาสุลทตฺตาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุชฺฌิตฺวา 

ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “อเร วิเสสนะของ ทุฏฺฅกุฏฺฅิๆ อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน  

วเทสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน วเทสิ,  มาทิสา  

วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ ครหัตถ-

โชตกะเข้ากับ ขุชฺชาๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน อุกฺขิปิตฺวา  สาณิกณฺณํ อวุตตกัมมะใน อุกฺขิปิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห,  

“ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กา วิกติกัตตาใน อสิ”  อิติศัพท์ สรูปะ

ใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  อุเทเนน อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  “อหํ 

สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  รญฺโญ สามีสัมพันธะใน ธีตาๆ วิเสสนะ

ของ วาสุลทตฺตา  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ วาสุลทตฺตาๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๕๓. “ปิตา  เต  ตํ  มยฺหํ  กเถนฺโต  ‘ขุชฺชา’ติ  กเถสี”ติ ฯ

 (อุเทโน)  “ปิตา  เต  ตํ  มยฺหํ  กเถนฺโต  ‘ขุชฺชา’ติ  กเถสี”ติ  (อาห) ฯ

 (อุเทโน) อ.พระราชาพระนามว่าอุเทน  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ปิตา อ.พระบิดา  

เต ของเธอ  กเถนฺโต เมื่อตรัสบอก  ต ํซึ่งเธอ  มยฺห ํแก่เรา  กเถสิ ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  

‘ขุชฺชา อ.หญิงค่อม’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเจ้าอุเทนตรัสว่า “บิดาของท่าน เมื่อตรัสถึงท่านแก่เรา ก็ตรัสว่า ‘หญิงค่อม’

 อุเทโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปิตา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต สามีสัมพันธะใน ปิตา  ตํ อวุตตกัมมะใน กเถนฺโต  มยฺหํ 

สัมปทานใน กเถนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ปิตา  ‘ขุชฺชา ลิงคัตถะ’  อิติศัพท์ อาการะ

ใน กเถสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๔๕๔. “มยฺหํ  กเถนฺโตปิ  ตํ  สงฺขกุฏฺฅึ  กตฺวา  กเถสี”ติ ฯ

 (วาสุลทตฺตา)  “(ปิตา)  มยฺหํ  กเถนฺโตปิ  ตํ  สงฺขกุฏฺฅึ  กตฺวา  กเถสี”ติ  (อาห) ฯ

 (วาสุลทตฺตา) อ.พระนางวาสุลทัตตา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(ปิตา) อ.พระบิดา   

กเถนฺโตปิ แม้เมื่อตรัสบอก  มยฺห ํแก่หม่อมฉัน  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  ต ํซึ่งพระองค์  

สงฺขกุฏฺ ึให้เป็นบุุรุษผู้มีโรคเรื้อนนํ้าเต้า  กเถสิ ตรัสแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระนางวาสุลทัตตาตรัสว่า “แม้เมื่อตรัสแก่เรา พระบิดาก็ทรงกล่าวกระทําให้ท่าน  

เป็นคนโรคเรื้อนนํ้าเต้า”

 วาสุลทตฺตา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปิตา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยฺหํ สัมปทานใน กเถนฺโต  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ  

กเถนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ปิตา  ตํ อวุตตกัมมะใน กตฺวา  สงฺขกุฏฺฅึ วิกติกัมมะใน 

กตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน กเถสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๕๕. เต  อุโภปิ  “อมฺหากํ  สนฺถวกรณภเยน  กถิตํ  ภวิสฺสตี”ติ  อนฺโตสาณิยญฺเญว  สนฺถวํ  

กรึสุ ฯ

 เต  อุโภปิ  (ชนา)  “(ตํ  วจนํ  รญฺญา)  อมฺหากํ  สนฺถวกรณภเยน  กถิตํ  ภวิสฺสตี”ติ  (จินฺเตตฺวา)  

อนฺโตสาณิยํ  เอว  สนฺถวํ  กรึสุ ฯ

 เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  อุโภปิ แม้ทั้งสอง  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  

“(ตํ  วจนํ) อ.พระดํารัสนั้น  (รญฺญา)  กถิตํ เป็นพระดํารัส อันพระราชา ตรัสแล้ว   

สนฺถวกรณภเยน เพราะความกลัวแต่การกระทําซึ่งความเชยชิด  อมฺหากํ แห่งเรา ท.   

ภวิสฺสต ิจักเป็น”  อิติ ดังนี้  กรึสุ กระทําแล้ว  สนฺถวํ ซึ่งความเชยชิด  อนฺโตสาณิยํ  

เอว ในภายในแห่งผ้าม่านนั่นเทียว ฯ  

 ทั้ง ๒ คนนั้น คิดว่า “คํานั้น ท้าวเธอคงจักตรัสด้วยเกรงเราจะทําสันถวะกัน” แล้วก็ทํา 

สันถวะกันในภายในม่านนั่นเอง 

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อุโภ  เต ก็ดี  อุโภ ก็ดี วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน กรึสุๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตํ วิเสสนะของ วจนํๆ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบท 
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กัตตุวาจก  รญฺญา อนภิหิตกัตตาใน กถิตํ  อมฺหากํ สามีสัมพันธะใน สนฺถวกรณ- 

ภเยนๆ เหตุใน กถิตํๆ วิกติกัตตาใน ภวิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน กรึสุ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อนฺโตสาณิยํๆ วิสยาธาระใน กรึสุ  

สนฺถวํ อวุตตกัมมะใน กรึสุ ฯ

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

๔๕๖. ตโต  ปฏฺฅาย  มนฺตคฺคหณํ  วา  สิปฺปคฺคหณํ  วา  นตฺถิ ฯ

 ตโต  (กาลโต)  ปฏฺฅาย  มนฺตคฺคหณํ  วา  สิปฺปคฺคหณํ  วา  นตฺถิ ฯ

 มนฺตคฺคหณํ  วา อ.การเรียนเอาซึ่งมนต์หรือ  สิปฺปคฺคหณํ  วา หรือว่า อ.การเรียน

เอาซึ่งศิลปะ  นตฺถิ ย่อมไม่มี  ปฏฺาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น ฯ 

 จําเดิมแต่นั้น การเรียนมนต์หรือการเรียนศิลปะ จึงไม่มี

 (ตั้งแต่นั้นมา ก็ไม่มีการเรียนมนต์หรือการเรียนศิลปะเลย)

 มนฺตคฺคหณํ ก็ดี  สิปฺปคฺคหณํ ก็ดี สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  ตโต  

วิเสสนะของ กาลโตๆ อปาทานใน ปฏฺฅายๆ กิริยาวิเสสนะใน นตฺถิ  วา สองศัพท์  

ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ มนฺตคฺคหณํ และ สิปฺปคฺคหณํ ฯ

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

๔๕๗. ราชาปิ  ธีตรํ  นิจฺจํ  ปุจฺฉติ  “สิปฺปํ  คณฺหสิ  อมฺมา”ติ ฯ

  ราชาปิ  ธีตรํ  นิจฺจํ  ปุจฺฉติ  “(ตฺวํ)  สิปฺปํ  คณฺหสิ  อมฺมา”ติ ฯ

 ราชาปิ แม้ อ.พระราชา  ปุจฺฉติ ย่อมตรัสถาม  ธีตรํ ซึ่งธิดา  นิจฺจํ เนืองนิตย์  อิติ ว่า  

“อมฺม แน่ะแม่  (ตฺวํ) อ.เธอ  คณฺหสิ ย่อมเรียน  สิปฺป ํซึ่งศิลปะหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ฝ่ายพระราชา ทรงถามพระธิดาเป็นนิตย์ว่า “เจ้ายังเรียนศิลปะอยู่หรือ? ลูก”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ราชาๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ธีตรํ 

อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉติ  นิจฺจํ กิริยาวิเสสนะใน ปุจฺฉติ  “อมฺม อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตา

ใน คณฺหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สิปฺปํ อวุตตกัมมะใน คณฺหสิ”  อิติศัพท์ อาการะ

ใน ปุจฺฉติ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๔๕๘. “คณฺหามิ  ตาตา”ติ ฯ

  (วาสุลทตฺตา)  “(อหํ)  คณฺหามิ  ตาตา”ติ  (อาห) ฯ

 (วาสุลทตฺตา) อ.พระนางวาสุลทัตตา  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต ข้าแต่

เสด็จพ่อ  (อหํ) อ.หม่อมฉัน  คณฺหามิ เรียนอยู่”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระนางตรัสว่า “ข้าแต่พระราชบิดา หม่อมฉันยังเรียนอยู่ เพค่ะ”

 วาสุลทตฺตา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตาต อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตา 

ใน คณฺหามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๕๙. อถ  นํ  เอกทิวสํ  อุเทโน อาห  “ภทฺเท  สามิเกน  กตฺตพฺพนฺนาม  เนว  มาตาปิตโร            

น  ภาติกภคินิโย  กาตุํ  สกฺโกนฺติ,  สเจ  มยฺหํ  ชีวิตํ  ทสฺสสิ,  ปญฺจ  เต  อิตฺถีสตานิ  

ปริวารํ  ทตฺวา  อคฺคมเหสิฏฺฅานํ  ทสฺสามี”ติ ฯ

 อถ  นํ  (วาสุลทตฺตํ)  เอกทิวสํ  อุเทโน อาห  “ภทฺเท  สามิเกน  กตฺตพฺพํ  (กิจฺจํ)  นาม  เนว   

มาตาปิตโร  น  ภาติกภคินิโย  กาตุํ  สกฺโกนฺติ,  สเจ  (ตฺวํ)  มยฺหํ  ชีวิตํ  ทสฺสสิ,  (อหํ)  ปญฺจ  เต  

อิตฺถีสตานิ  ปริวารํ  ทตฺวา  อคฺคมเหสิฏฺฅานํ  ทสฺสามี”ติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  อุเทโน อ.พระราชาพระนามว่าอุเทน  อาห ตรัสแล้ว  นํ  (วาสุลทตฺตํ)  

กะพระนางวาสุลทัตตานั้น  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  อิติ ว่า  “ภทฺเท แน่ะนางผู้เจริญ   

มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  เนว  สกฺโกนฺติ ย่อมไม่อาจนั่นเทียว  ภาติกภิคินิโย  

อ.พี่ชายน้องชายและพี่หญิงน้องหญิง ท.  น  สกฺโกนฺติ ย่อมไม่อาจ  กาตุํ เพื่ออัน

กระทํา  (กิจฺจํ) ซึ่งกิจ  สามิเกน  กตฺตพฺพํ  นาม ชื่อ อัน- อันสามี -พึงกระทํา,  สเจ 

ถ้าว่า  (ตฺวํ) อ.เธอ  ทสฺสส ิจักให้  ชีวิต ํซึ่งชีวิต  มยฺห ํแก่เราไซร้,  (อหํ) อ.เรา  ทตฺวา 

ให้แล้ว  อิตฺถีสตานิ ซึ่งร้อยแห่งหญิง ท.  ปญฺจ ห้า  ปริวารํ ให้เป็นบริวาร  เต ของเธอ   

ทสฺสามิ จักให้  อคฺคมเหสิฏฺานํ ซึ่งตําแหน่งแห่งอัครมเหสี”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ต่อมา ในวันหนึ่ง พระเจ้าอุเทนตรัสกับพระนางว่า “นางผู้เจริญ  ชื่อว่าหน้าที่ซึ่งสามีพึง

กระทํา  มารดาบิดา  พี่น้องชายและพี่น้องหญิง  ไม่สามารถจะทําได้เลย;  หากเธอ  จัก

ให้ชีวิตแก่เรา,  เราจักให้หญิง ๕๐๐ นางเป็นบริวาร แล้วให้ตําแหน่งอัครมเหสีแก่เธอ”
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 อถ กาลสัตตมี  อุเทโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ  

วาสุลทตฺตํๆ อกถิตกัมมะใน อาห  เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน อาห  “ภทฺเท อาลปนะ  

มาตาปิตโร ก็ดี  ภาติกภคินิโย ก็ดี สุทธกัตตาใน สกฺโกนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

สามิเกน อนภิหิตกัตตาใน กตฺตพฺพํ  นามศัพท์ ปสังสัตถโชตกะเข้ากับ กตฺตพฺพํๆ  

วิเสสนะของ กิจฺจํๆ อวุตตกัมมะใน กาตุํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นๆ สองศัพท์  

ปฏิเสธะใน สกฺโกนฺติ  กาตุํ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺโกนฺติ,  สเจ ปริกัปปัตถะ  ตฺวํ สุทธ-

กัตตาใน ทสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยฺหํ สัมปทานใน ทสฺสสิ  ชีวิตํ อวุตตกัมมะ 

ใน ทสฺสสิ,  อหํ สุทธกัตตาใน ทสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปญฺจ วิเสสนะของ  

อิตฺถีสตานิ  เต สามีสัมพันธะใน ปริวารํ  อิตฺถีสตานิ อวุตตกัมมะใน ทตฺวา  ปริวารํ  

วิกติกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทสฺสามิ  อคฺคมเหสิฏฺฅานํ อวุตตกัมมะใน  

ทสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๖๐. “สเจ  อิมสฺมึ  วจเน  ปติฏฺฅาตุํ  สกฺขิสฺสถ,  ทสฺสามิ  โว  ชีวิตทานนฺ”ติ ฯ

 (วาสุลทตฺตา)  “สเจ  (ตุมฺเห)  อิมสฺมึ  วจเน  ปติฏฺฅาตุํ  สกฺขิสฺสถ,  (อหํ)  ทสฺสามิ  โว  ชีวิต- 

ทานนฺ”ติ  (อาห) ฯ

 (วาสุลทตฺตา) อ.พระนางวาสุลทัตตา  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “สเจ  ถ้าว่า  

(ตุมฺเห)  อ.พระองค์  สกฺขิสฺสถ  จักอาจ  ปติฏฺาตุํ  เพื่ออันตั้งไว้อยู่  อิมสฺมึ  วจเน 

ในพระดํารัสนี้ไซร้,  (อหํ)  อ.หม่อมฉัน  ทสฺสามิ  จักให้  ชีวิตทานํ  ให้ซึ่งชีวิต  โว  

แก่พระองค์  อิติ  ดังนี้  ฯ

 พระนาง ตรัสว่า “ถ้าพระองค์ จักอาจเพื่อตั้งอยู่ในพระดํารัสนี้, หม่อมฉันก็จักถวาย

ชีวิตทาน แก่พระองค์”

 วาสุลทตฺตา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สเจ ปริกัปปัตถะ  ตุมฺเห สุทธ-

กัตตาใน สกฺขิสฺสถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ วจเนๆ วิสยาธาระ 

ใน ปติฏฺฅาตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺขิสฺสถ,  อหํ สุทธกัตตาใน ทสฺสามิๆ อาขยาตบท 

กัตตุวาจก  โว สัมปทานใน ทสฺสามิ  ชีวิตทานํ กิริยาวิเสสนะใน ทสฺสามิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๔๖๑. “สกฺขิสฺสามิ  ภทฺเท”ติ ฯ 

 (อุเทโน)  “(อหํ)  สกฺขิสฺสามิ  ภทฺเท”ติ  (อาห) ฯ

 (อุเทโน) อ.พระราชาพระนามว่าอุเทน  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภทฺเท แน่ะนาง 

ผู้เจริญ  (อหํ) อ.เรา  สกฺขิสฺสามิ จักอาจ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเจ้าอุเทน ตรัสตอบว่า “แน่ะนางผู้เจริญ เราจักอาจ”

 อุเทโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภทฺเท อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตา

ใน สกฺขิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๖๒. สา  “สาธุ  สามี”ติ  ปิตุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺตํ  อฏฺฅาสิ ฯ 

 สา  (วาสุลทตฺตา)  “สาธุ  สามี”ติ  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา)  ปิตุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺตํ   

อฏฺฅาสิ ฯ

 สา  (วาสุลทตฺตา) อ.พระนางวาสุลทัตตานั้น  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา) ทูลรับพร้อมแล้ว  อิติ  

ว่า  “สามิ ข้าแต่พระสวามี  สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  สนฺติก ํ 

สู่สํานัก  ปิต ุ ของพระบิดา  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  อฏฺาสิ ได้ประทับยืนแล้ว   

เอกมนฺตํ ณ ที่สมควร ฯ

 พระนาง ทรงรับพระดํารัสว่า “ตกลง เพค่ะ” ดังนี้แล้ว ก็เสด็จไปสู่สํานักพระราชบิดา   

ถวายบังคมแล้ว ได้ยืนอยู่ข้างหนึ่ง  

 สา วิเสสนะของ วาสุลทตฺตาๆ สุทธกัตตาใน อฏฺฅาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ 

อาลปนะ  สาธุ สัมปฏิจฉนัตถลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน สมฺปฏิจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน คนฺตฺวา  ปิตุ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อฏฺฅาสิ  เอกมนฺตํ วิสยาธาระใน อฏฺฅาสิ ฯ

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

๔๖๓. อถ  นํ  โส  ปุจฺฉิ  “อมฺม  นิฏฺฅิตํ  สิปฺปนฺ”ติ ฯ

 อถ  นํ  (วาสุลทตฺตํ)  โส  (จณฺฑปชฺโชโต)  ปุจฺฉิ  “อมฺม  นิฏฺฅิตํ  สิปฺปนฺ”ติ ฯ
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 อถ ครั้งนั้น  โส  (จณฺฑปชฺโชโต) อ.พระราชาพระนามว่าจัณฑปัชโชต  ปุจฺฉิ ตรัส

ถามแล้ว  นํ  (วาสุลทตฺตํ) ซึ่งพระนางวาสุลทัตตานั้น  อิติ ว่า  “อมฺม แน่ะแม่  สิปฺป ํ

อ.ศิลปะ  นิฏฺติ ํสําเร็จแล้วหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ลําดับนั้นท้าวเธอตรัสถามพระนางว่า “ศิลปะสําเร็จแล้วหรือ? ลูกหญิง”

 อถ กาลสัตตมี  โส วิเสสนะของ จณฺฑปชฺโชโตๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ วาสุลทตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิ  “อมฺม อาลปนะ  สิปฺปํ 

สุทธกัตตาใน นิฏฺฅิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๔๖๔. “น  ตาว  นิฏฺฅิตํ  ตาต  สิปฺปนฺ”ติ ฯ    

 (วาสุลทตฺตา)  “น  ตาว  นิฏฺฅิตํ  ตาต  สิปฺปนฺ”ติ  (อาห) ฯ

 (วาสุลทตฺตา) อ.พระนางวาสุลทัตตา  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต ข้าแต่

เสด็จพ่อ  สิปฺปํ อ.ศิลปะ  น  นิฏฺติ ํไม่สําเร็จแล้ว  ตาว ก่อน”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 พระนางวาสุลทัตตากราบทูลว่า “ข้าแต่พระบิดา ศิลปะยังไม่สําเร็จก่อน เพค่ะ”

 วาสุลทตฺตา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตาต อาลปนะ  สิปฺปํ สุทธ-

กัตตาใน นิฏฺฅิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน นิฏฺฅิตํ  ตาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะ 

ใน นิฏฺฅิตํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๖๕. อถ  นํ  “กึ  อมฺมา”ติ ฯ

 อถ  (จณฺฑปชฺโชโต)  นํ  (วาลุลทตฺตํ)  “กึ  อมฺมา”ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (จณฺฑปชฺโชโต) อ.พระราชาพระนามว่าจัณฑปัชโชต  (ปุจฺฉิ) ตรัสถาม

แล้ว  นํ  (วาสุลทตฺตํ) ซึ่งพระนางวาสุลทัตตานั้น  อิติ ว่า  “อมฺม แน่ะแม่  กึ อ.อะไร”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 ลําดับนั้น พระเจ้าจัณฑปัชโชต  ตรัสถามพระนางว่า “ทําไมเล่า? ลูกหญิง” 

 อถ กาลสัตตมี  จณฺฑปชฺโชโต สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะ
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ของ วาสุลทตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิ  “อมฺม อาลปนะ  กึ ปุจฉนัตถลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๔๖๖. “อมฺหากํ  เอกํ  ทฺวารญฺจ  วาหนญฺจ  ลทฺธุํ  วฏฺฏติ  ตาตา”ติ ฯ

 (วาสุลทตฺตา)  “อมฺหากํ  เอกํ  ทฺวารํ  จ  (เอกํ)  วาหนํ  จ  ลทฺธุํ  วฏฺฏติ  ตาตา”ติ  (อาห) ฯ

 (วาสุลทตฺตา) อ.พระนางวาสุลทัตตา  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต ข้าแต่

เสด็จพ่อ  อมฺหากํ  เอกํ  ทฺวารํ  จ  (เอกํ)  วาหนํ  จ  ลทฺธุํ อ.อัน- อันหม่อมฉัน ท. -ได้ 

ซึ่งประตูหนึ่งด้วย ซึ่งพาหนะหนึ่งด้วย  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระนางวาสุลทัตตากราบทูลว่า  “ข้าแต่พระบิดา กระหม่อมฉันควรจะได้ประตู ประตู 

๑ กับพาหนะตัว ๑”

 วาสุลทตฺตา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตาต อาลปนะ  ลทฺธุํ ตุมัตถ-

กัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ ฉัฏฅีอนภิหิตกัตตาใน ลทฺธุํ  เอกํ  

วิเสสนะของ ทฺวารํ และ วาหนํ  ทฺวารํ ก็ดี  วาหนํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน ลทฺธุํ  จ สองศัพท์ 

ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ เอกํ  ทฺวารํ และ เอกํ  วาหนํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๖๗. “อิทํ  กึ  อมฺมา”ติ ฯ  

 (จณฺฑปชฺโชโต)  “อิทํ  กึ  (กมฺมํ)  อมฺมา”ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (จณฺฑปชฺโชโต) อ.พระราชาพระนามว่าจัณฑปัชโชต  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  

“อมฺม แน่ะแม่  อิทํ  (กมฺมํ) อ.กรรมนี้  กึ อะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเจ้าจัณฑปัชโชตตรัสว่า “นี้ เป็นอย่างไรเล่า? ลูกหญิง”

 จณฺฑปชฺโชโต สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อมฺม อาลปนะ  อิทํ ก็ดี   

กึ ก็ดี วิเสสนะของ กมฺมํๆ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๔๖๘. “ตาต  รตฺตึ  กิร  ตารกสญฺญาย  มนฺตสฺส  อุปจารตฺถาย  เอกํ  โอสธํ  คเหตพฺพํ  อตฺถิ,   

ตสฺมา  อมฺหากํ  เวลาย  วา  อเวลาย  วา  นิกฺขมนกาเล  เอกํ  ทฺวารญฺจ  วาหนญฺจ  
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ลทฺธุํ  วฏฺฏตี”ติ ฯ

 (วาสุลทตฺตา)  “ตาต  (อมฺเหหิ)  รตฺตึ  กิร  ตารกสญฺญาย  มนฺตสฺส  อุปจารตฺถาย  เอกํ  โอสธํ   

คเหตพฺพํ  อตฺถิ,  ตสฺมา  อมฺหากํ  เวลาย  วา  อเวลาย  วา  นิกฺขมนกาเล  เอกํ  ทฺวารํ  จ  (เอกํ)  

วาหนํ  จ  ลทฺธุํ  วฏฺฏตี”ติ  (อาห) ฯ

 (วาสุลทตฺตา) อ.พระนางวาสุลทัตตา  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต ข้าแต่

เสด็จพ่อ  กิร ได้ยินว่า  โอสธํ อ.โอสถ  เอกํ ขนานหนึ่ง  (อมฺเหหิ)  คเหตพฺพํ เป็น

โอสถอันหม่อมฉัน ท. พึงเก็บเอา  อุปจารตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่อุปจาระ  มนฺตสฺส 

แห่งมนต์   ตารกสญฺญาย ด้วยสัญญาณแห่งดาว  รตฺตึ ในเวลากลางคืน  อตฺถิ มีอยู่,   

ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  อมฺหากํ  เวลาย  วา  อเวลาย  วา  นิกฺขมนกาเล  เอกํ  ทฺวารํ  

จ  (เอกํ)  วาหนํ  จ  ลทฺธุํ อ.อัน- อันหม่อมฉัน ท.  ได้ ซึ่งประตูหนึ่งด้วย ซึ่งพาหนะ

หนึ่งด้วย ในกาลเป็นที่ออกไป ในเวลาหรือ หรือว่าในสมัยมิใช่เวลา  วฏฺฏติ ย่อมควร”  

อิติ ดังนี้ ฯ 

 พระนางวาสุลทัตตากราบทูลว่า “ข้าแต่พระบิดา ทราบว่า มีโอสถขนานหนึ่ง จะต้อง

เก็บในเวลากลางคืน ด้วยสัญญาณดวงดาว เพื่อประโยชน์เป็นอุปจารแห่งมนต์, เพราะ

ฉะนั้น ในเวลาที่พวกหม่อมฉันออกไปในเวลา หรือนอกเวลา จึงควรที่จะได้ประตูๆ ๑ 

กับพาหนะตัว ๑”

 วาสุลทตฺตา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตาต อาลปนะ  กิรศัพท์  

อนุสสวนัตถะ  เอกํ วิเสสนะของ โอสธํๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน คเหตพฺพํ  รตฺตึ กาลสัตตมีใน คเหตพฺพํ  ตารกสญฺญาย กรณะ

ใน คเหตพฺพํ  มนฺตสฺส สามีสัมพันธะใน อุปจารตฺถายๆ สัมปทานใน คเหตพฺพํๆ วิกติ-

กัตตาใน อตฺถิ,  ตสฺมา เหตวัตถะ  ลทฺธุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อมฺหากํ อนภิหิตกัตตาใน ลทฺธุํ  เวลาย ก็ดี  อเวลาย ก็ดี กาลสัตตมีใน นิกฺขมนกาเล  

วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ เวลาย และ อเวลาย  นิกฺขมนกาเล กาลสัตตตมีใน 

ลทฺธุํ  เอกํ วิเสสนะของ ทฺวารํ และ วาหนํ  ทฺวารํ ก็ดี  วาหนํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน ลทฺธุํ  

จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ทฺวารํ และ วาหนํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

 ...............................................................................................................................
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๔๖๙. ราชา  “สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  สมฺปฏิจฺฉิ ตรัสรับพร้อมแล้ว  อิติ ว่า  “สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชา ตรัสรับว่า “ได้”

 ราชา สุทธกัตตาใน สมฺปฏิจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สาธุ สัมปฏิจฉนัตถลิงคัตถะ”  

อิติศัพท์ อาการะใน สมฺปฏิจฺฉิ ฯ

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

๔๗๐. เต  อตฺตโน  อภิรุจิตํ  เอกํ  ทฺวารํ  หตฺถคตํ  กรึสุ ฯ 

 เต  (เทฺว  ชนา)  อตฺตโน  อภิรุจิตํ  เอกํ  ทฺวารํ  หตฺถคตํ  กรึสุ ฯ

 เต  (เทฺว  ชนา) อ.ชน ท. สอง เหล่านั้น  กรึสุ กระทําแล้ว  ทฺวารํ ซึ่งประตู  เอกํ หนึ่ง  

อตฺตโน  อภิรุจิตํ อัน- อันพระองค์ -พอพระทัยยิ่งแล้ว  หตฺถคตํ ให้เป็นประตูอันไป

แล้วในพระหัตถ์ ฯ

 พระเจ้าอุเทนและพระนางวาสุลทัตตานั้น ได้ยึดประตู ๑ ซึ่งตนพอใจ ไว้ในเงื้อมมือ

แล้ว

 เต ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน กรึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน  

ฉัฏฅีอนภิหิตกัตตาใน อภิรุจิตํๆ ก็ดี  เอกํ ก็ดี วิเสสนะของ ทฺวารํๆ อวุตตกัมมะใน  

กรึสุ  หตฺถคตํ วิกติกัมมะใน กรึสุ ฯ

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

[ พาหนะ ๕ ของพระเจ้าจัณฑปัชโชต ]

๔๗๑. รญฺโญ  ปน  ปญฺจ  วาหนานิ  อเหสุํ  “ภทฺทวตี  นาม  กเรณุกา  เอกทิวสํ  ปญฺญาส-

โยชนานิ   คจฺฉติ,  กาโก  นาม  ทาโส  สฏฺฅิโยชนานิ  คจฺฉติ,  เวลกํสิ  จ  มุญฺชเกสิ   

จาติ  เทฺว  อสฺสา  โยชนสตํ  คจฺฉนฺติ,  นาฬาคิริ  หตฺถี  วีสติโยชนสตนฺติ ฯ

 รญฺโญ  ปน  ปญฺจ  วาหนานิ  อเหสุํ  “ภทฺทวตี  นาม  กเรณุกา  เอกทิวสํ  ปญฺญาสโยชนานิ    

คจฺฉติ,  กาโก  นาม  ทาโส  (เอกทิวสํ)  สฏฺฅิโยชนานิ  คจฺฉติ,  ‘เวลกํสิ  จ  มุญฺชเกสิ  จาติ  เทฺว  

อสฺสา  (เอกทิวสํ)  โยชนสตํ  คจฺฉนฺติ,  นาฬาคิริ  หตฺถี  (เอกทิวสํ)  วีสติโยชนสตํ  (คจฺฉติ)”  อิติ ฯ
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 ปน ก็  วาหนานิ อ.พาหนะ ท.  ปญฺจ ห้า  รญฺโญของพระราชา  อิติ คือ  “กเรณุกา 

อ.ช้างพัง  ภทฺทวตี  นาม ชื่อว่าภัททวดี  คจฺฉติ ย่อมไป  ปญฺญาสโยชนานิ สิ้นโยชน์

ห้าสิบ ท.  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง,  ทาโส อ.ทาส  กาโก  นาม ชื่อว่ากากะ  คจฺฉติ ย่อม

ไป  สฏฺโิยชนานิ สิ้นโยชน์หกสิบ ท.  (เอกทิวสํ) ในวันหนึ่ง,  อสฺสา อ.ม้า ท.  เทฺว 

สอง  อิติ คือ  ‘เวลกํสิ  จ อ.ม้าชื่อว่าเวลกังสิด้วย  มุญฺชเกสิ  จ อ.ม้าชื่อว่ามุญชเกสิ

ด้วย’  คจฺฉนฺติ ย่อมไป  โยชนสต ํสิ้นร้อยแห่งโยชน์  (เอกทิวสํ) ในวันหนึ่ง,  หตฺถี 

อ.ช้าง  นาฬาคิริ ชื่อว่านาฬาคิรี  (คจฺฉติ) ย่อมไป  วีสติโยชนสต ํสิ้นร้อยแห่งโยชน์

ยี่สิบ  (เอกทิวสํ) ในวันหนึ่ง”  อเหสุํ ได้มีแล้ว ฯ

 ก็พระราชา  มีพาหนะทั้ง ๕ คือ ช้างพัง ๑ เชือก ชื่อภัททวดี ไปได้วันละ ๕๐ โยชน์, 

ทาสชื่อว่ากากะ ไปได้ ๖๐ โยชน์, ม้า ๒ ตัว คือ ม้าเวลกังสี และม้ามุญชเกสิ ไปได้ ๑๐๐ 

โยชน์, ช้างนาฬาคิรี ไปได้ ๑๒๐ โยชน์

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ปญฺจ วิเสสนะของ วาหนานิๆ สุทธกัตตาใน อเหสุํๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  รญฺโญ สามีสัมพันธะใน อเหสุํ  “นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้า

กับ ภทฺทวตีๆ วิเสสนะของ กเรณุกาๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน คจฺฉติ  ปญฺญาสโยชนานิ อัจจันตสังโยคะใน คจฺฉติ,  

นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ กาโกๆ วิเสสนะของ ทาโสๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน คจฺฉติ  สฏฺฅิโยชนานิ อัจจันต- 

สังโยคะใน คจฺฉติ,  ‘เวลกํสิ ก็ดี  มุญฺชเกสิ ก็ดี  สรูปะใน  อิติ  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ 

เข้ากับ เวลกํสิ และมุญฺชเกสิ’  อิติศัพท์ สรูปะใน เทฺว  อสฺสา  เทฺว วิเสสนะของ อสฺสาๆ 

สุทธกัตตาใน คจฺฉนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน คจฺฉนฺติ  

โยชนสตํ อัจจันตสังโยคะใน คจฺฉนฺติ,  นาฬาคิริ สัญญาวิเสสนะของ หตฺถีๆ สุทธกัตตา

ใน คจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน คจฺฉติ  วีสติโยชนสตํ 

อัจจันตสังโยคะใน คจฺฉติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ปญฺจ  วาหนานิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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[ ประวัติที่จะได้พาหนะเหล่านั้น ]

๔๗๒. โส  กิร  ราชา,  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ,  เอกสฺส   อิสฺสรสฺส  อุปฏฺฅาโก  อโหสิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  โส  ราชา อ.พระราชานั้น,  พุทฺเธ ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้า  อนุปฺปนฺเน ไม่

เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว,  อุปฏฺาโก เป็นอุปัฏฅาก  อิสฺสรสฺส ของชนผู้เป็นใหญ่  เอกสฺส 

คนหนึ่ง  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 ดังได้ยินมา พระราชาพระองค์นั้น ในเมื่อพระพุทธเจ้ายังมิได้ทรงอุบัติขึ้น ได้เป็นคน

รับใช้ของอิสรชนผู้หนึ่ง

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  โส วิเสสนะของ ราชาๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  พุทฺเธ ลักขณะใน อนุปฺปนฺเนๆ ลักขณกิริยา  เอกสฺส วิเสสนะของ  

อิสฺสรสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อุปฏฺฅาโกๆ วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

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

๔๗๓. อเถกทิวสํ  ตสฺมึ  อิสฺสเร  พหินครํ  คนฺตฺวา  นหาตฺวา  อาคจฺฉนฺเต,  เอโก  ปจฺเจกพุทฺโธ  

นครํ  ปิณฺฑาย  ปวิสิตฺวา  สกลนครวาสีนํ  มาเรน  อาวฏฺฏิตตฺตา  เอกํ  ภิกฺขมฺปิ   

อลภิตฺวา  ยถาโธเตน  ปตฺเตน  นิกฺขมิ ฯ    

 อถ  เอกทิวสํ  ตสฺมึ  อิสฺสเร  พหินครํ  คนฺตฺวา  นหาตฺวา  อาคจฺฉนฺเต,  เอโก  ปจฺเจกพุทฺโธ   

นครํ  ปิณฺฑาย  ปวิสิตฺวา  สกลนครวาสีนํ  (ชนานํ)  มาเรน  อาวฏฺฏิตตฺตา  เอกํ  ภิกฺขมฺปิ   

อลภิตฺวา  ยถาโธเตน  ปตฺเตน  นิกฺขมิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  ตสฺมึ  อิสฺสเร ครั้นเมื่อผู้เป็นใหญ่นั้น  คนฺตฺวา 

ไปแล้ว  พหินครํ สู่ที่ภายนอกแห่งนคร  นหาตฺวา อาบแล้ว  อาคจฺฉนฺเต มาอยู่,   

ปจฺเจกพุทฺโธ อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า  เอโก องค์หนึ่ง  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  นครํ  

สู่นคร  ปิณฺฑาย เพื่อก้อนข้าว  อลภิตฺวา ไม่ได้แล้ว  ภิกฺขมฺปิ แม้ซึ่งภิกษา  เอกํ 

อย่างหนึ่ง  สกลนครวาสีนํ  (ชนานํ)  มาเรน  อาวฏฺฏิตตฺตา เพราะความที่- แห่งชน 

ท. ผู้อยู่ในนครทั้งสิ้นโดยปกติ -เป็นผู้- อันมาร -ให้หมุนไปทั่วแล้ว  ปตฺเตน มีบาตร  

ยถาโธเตน อันถูกล้างแล้วอย่างไร  นิกฺขมิ ออกไปแล้ว ฯ    

 ต่อมา วันหนึ่ง เมื่ออิสรชนผู้นั้น ไปนอกพระนคร อาบนํ้าแล้วมาอยู่, พระปัจเจกพุทธ-

เจ้าองค์หนึ่ง เข้าไปสู่พระนครเพื่อบิณฑบาต ไม่ได้ภิกษาสักอย่างหนึ่ง เพราะชาวเมือง
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ทั้งสิ้น ถูกมารดลใจ มีบาตรตามที่ล้างไว้แล้ว กลับออกไป

 อถ กาลสัตตมี  เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน นิกฺขมิ  ตสฺมึ วิเสสนะของ อิสฺสเรๆ 

ลักขณะใน อาคจฺฉนฺเตๆ ลักขณกิริยา  พหินครํ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน นหาตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคจฺฉนฺเต,  เอโก วิเสสนะของ  

ปจฺเจกพุทฺโธๆ สุทธกัตตาใน นิกฺขมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นครํ สัมปาปุณียกัมมะ

ใน ปวิสิตฺวา  ปิณฺฑาย สัมปทานใน ปวิสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อลภิตฺวา  สกลนคร-

วาสีนํ วิเสสนะของ ชนานํๆ ภาวาทิสัมพันธะใน อาวฏฺฏิตตฺตา  มาเรน อนภิหิตกัตตา 

ใน อาวฏฺฏิต-  อาวฏฺฏิตตฺตา เหตุใน อลภิตฺวา  เอกํ วิเสสนะของ ภิกฺขํ  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ ภิกฺขํๆ อวุตตกัมมะใน อลภิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขมิ   

ยถาโธเตน วิเสสนะของ ปตฺเตนๆ อิตถัมภูตะของ ปจฺเจกพุทฺโธ ฯ

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

๔๗๔. อถ  นํ  นครทฺวารํ  สมฺปตฺตกาเล  มาโร  อญฺญาตกเวเสน  อุปสงฺกมิตฺวา  “อปิ  โว   

ภนฺเต  กิญฺจิ  ลทฺธนฺ”ติ  ปุจฺฉิ ฯ

 อถ  นํ  (ปจฺเจกพุทฺธํ)  นครทฺวารํ  สมฺปตฺตกาเล  มาโร  (เกนจิ)  อญฺญาตกเวเสน  อุปสงฺกมิตฺวา  

“อปิ  โว  ภนฺเต  กิญฺจิ  (วตฺถุ)  ลทฺธนฺ”ติ  ปุจฺฉิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  มาโร อ.มาร  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไปหาแล้ว  นํ  (ปจฺเจกพุทฺธํ) ซึ่งพระ

ปัจเจกพุทธเจ้านั้น  (เกนจิ)  อญฺญาตกเวเสน ด้วยเพศ- อันใครๆ -ไม่รู้แล้ว  สมฺปตฺต-

กาเล ในกาลเป็นที่ถึงพร้อมแล้ว  นครทฺวารํ ซึ่งประตูแห่งพระนคร  ปุจฺฉิ ถามแล้ว   

อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  กิญฺจิ  (วตฺถุ) อ.วัตถุอะไรๆ  โว อันท่าน  ลทฺธํ  

ได้แล้ว  อปิ บ้างไหม”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ลําดับนั้น มารเข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น ด้วยเพศที่ใครๆ ก็รู้ไม่จัก แล้วถาม

ท่าน ในขณะที่ท่านถึงประตูพระนครว่า “ท่านเจ้าข้า ท่านได้อะไรๆ บ้างไหม?”  

 อถ กาลสัตตมี  มาโร สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะ

ของ ปจฺเจกพุทฺธํๆ อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวา  นครทฺวารํ สัมปาปุณียกัมมะใน  

สมฺปตฺตกาเลๆ กาลสัตตมีใน อุปสงฺกมิตฺวา  เกนจิ อนภิหิตกัตตาใน อญฺญาตก-   

อญฺญาตกเวเสน กรณะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ  “ภนฺเต อาลปนะ  
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กิญฺจิ วิเสสนะของ วตฺถุๆ วุตตกัมมะใน ลทฺธํๆ กิตบทกัมมวาจก  อปิศัพท์ ปุจฉนัตถะ  

โว อนภิหิตกัตตาใน ลทฺธํ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ 

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

๔๗๕. “กึ  ปน  เม  ตฺวํ  อลภนาการํ  กรี”ติ ฯ

 (ปจฺเจกพุทฺโธ)  “กึ  ปน  เม  ตฺวํ  อลภนาการํ  กรี”ติ  (อาห) ฯ

 (ปจฺเจกพุทฺโธ) อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ปน ก็  ตฺวํ อ.ท่าน  

กริ กระทําแล้ว  อภลนาการ ํซึ่งอาการคืออันไม่ได้  เม แห่งเรา  กึ ทําไม”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 พระปัจเจกพุทธเจ้า ตอบว่า “ก็เจ้าทําอาการคืออันไม่ได้แห่งเราแล้ว ทําไม?”

 ปจฺเจกพุทฺโธ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ   

ตฺวํ สุทธกัตตาใน กริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เม สามีสัมพันธะใน 

อภลนาการํๆ อวุตตกัมมะใน กริ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๗๖. “เตนหิ  นิวตฺติตฺวา  ปุน  ปวิสถ,  อิทานิ  น  กริสฺสามี”ติ ฯ 

 (มาโร)  “เตนหิ  (ตุมฺเห)  นิวตฺติตฺวา  ปุน  ปวิสถ,  (อหํ)  อิทานิ  น  กริสฺสามี”ติ  (อาห) ฯ

 (มาโร) อ.มาร  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตุมฺเห) อ.ท่าน   

นิวตฺติตฺวา กลับแล้ว  ปวิสถ ขอจงเข้าไป  ปุน อีก,  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า  น  กริสฺสามิ 

จักไม่ทํา  อิทานิ ในกาลนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 มารกล่าวว่า “ถ้ากระนั้น ขอท่านจงกลับเข้าไปอีก, คราวนี้ ข้าพเจ้าจักไม่ทํา”

 มาโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตุมฺเห  

สุทธกัตตาใน ปวิสถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิวตฺติตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ปวิสถ   

ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน ปวิสถ,  อหํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อิทานิ กาลสัตตมีใน กริสฺสามิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน กริสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

อาห ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๔๗๗. “นาหํ  ปุน  นิวตฺติสฺสามี”ติ ฯ 

 (ปจฺเจกพุทฺโธ)  “น  อหํ  ปุน  นิวตฺติสฺสามี”ติ  (อาห) ฯ

 (ปจฺเจกพุทฺโธ) อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ  อ.เรา  น  

นิวตฺติสฺสาม ิจักไม่กลับ  ปุน อีก”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่า “เราจักไม่กลับอีก”

 ปจฺเจกพุทฺโธ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน  

นิวตฺติสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน นิวตฺติสฺสามิ  ปุนศัพท์  

กิริยาวิเสสนะใน นิวตฺติสฺสามิ” อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๗๘. สเจ  หิ  นิวตฺเตยฺย,  ปุน  โส  สกลนครวาสีนํ  สรีเร  อธิมุจฺจิตฺวา  ปาณึ  ปหริตฺวา   

หสนเกฬึ  กเรยฺย,  ปจฺเจกพุทฺเธ  อนิวตฺเต,  มาโร  ตตฺเถว  อนฺตรธายิ ฯ

 สเจ  หิ  (ปจฺเจกพุทฺโธ)  นิวตฺเตยฺย,  ปุน  โส  (มาโร)  สกลนครวาสีนํ  (ชนานํ)  สรีเร  อธิมุจฺจิตฺวา   

ปาณึ  ปหริตฺวา  หสนเกฬึ  กเรยฺย,  ปจฺเจกพุทฺเธ  อนิวตฺเต,  มาโร  ตตฺถ  เอว  (าเน)   

อนฺตรธายิ ฯ

 ห ิ ก็  สเจ ถ้าว่า  (ปจฺเจกพุทฺโธ) อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า  นิวตฺเตยฺย พึงกลับไซร้,  

โส  (มาโร) อ.มารนั้น  อธิมุจฺจิตฺวา สิงแล้ว  สรีเร ในสรีระ  (ชนานํ) ของชน ท.  

สกลนครวาสีนํ ผู้อยู่ในนครทั้งสิ้นโดยปกติ  ปุน อีก  ปหริตฺวา ปรบแล้ว  ปาณึ ซึ่ง

ฝ่ามือ  กเรยฺย พึงกระทํา  หสนเกฬึ ซึ่งการหัวเราะเยาะ,  ปจฺเจกพุทฺเธ ครั้นเมื่อพระ

ปัจเจกพุทธเจ้า  อนิวตฺเต ไม่กลับแล้ว,  มาโร อ.มาร  อนฺตรธายิ หายไปแล้ว  ตตฺถ  

เอว  (าเน) ในที่นั้นนั่นเทียว ฯ  

 ก็ถ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น พึงกลับไปไซร้, มารนั้น จะพึงสิงร่างของชาวเมืองทั้งสิ้น  

แล้วปรบมือทําการหัวเราะเย้ยอีก,   เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่กลับ  มาร ก็หายไปใน

ที่นั้นเอง

 หิศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  สเจ ปริกัปปัตถะ  ปจฺเจกพุทฺโธ สุทธกัตตาใน นิวตฺเตยฺยๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก,  โส วิเสสนะของ มาโรๆ สุทธกัตตาใน กเรยฺยๆ อาขยาตบท 
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กัตตุวาจก  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน อธิมุจฺจิตฺวา  สกลนครวาสีนํ วิเสสนะของ  

ชนานํๆ สามีสัมพันธะใน สรีเรๆ วิสยาธาระใน อธิมุจฺจิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปหริตฺวา  ปาณึ อวุตตกัมมะใน ปหริตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน กเรยฺย  หสนเกฬึ  

อวุตตกัมมะใน กเรยฺย,  ปจฺเจกพุทฺเธ ลักขณะใน อนิวตฺเตๆ ลักขณกิริยา,  มาโร  

สุทธกัตตาใน อนฺตรธายิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตตฺถๆ  

วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน อนฺตรธายิ ฯ

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

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

๔๗๙. อถ  โส  อิสฺสโร  ยถาโธเตน  ปตฺเตนคจฺฉนฺตํ  ปจฺเจกพุทฺธํ  ทิสฺวา ว  วนฺทิตฺวา  “อปิ  

ภนฺเต  กิญฺจิ  ลทฺธนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ

 อถ  โส  อิสฺสโร  ยถาโธเตน  ปตฺเตน  อาคจฺฉนฺตํ  ปจฺเจกพุทฺธํ  ทิสฺวา ว  วนฺทิตฺวา  “อปิ  ภนฺเต  

(ตยา)  กิญฺจิ  (วตฺถุ)  ลทฺธนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  โส  อิสฺสโร อ.ชนผู้เป็นใหญ่  ทิสฺวา ว เห็นแล้วเทีียว  ปจฺเจกพุทฺธํ ซึ่ง

พระปัจเจกพุทธเจ้า  อาคจฺฉนฺตํ ผู้มาอยู่  ปตฺเตน ด้วยทั้งบาตร  ยถาโธเตน อย่าง

ที่ถูกล้างแล้ว  วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   

กิญฺจิ  (วตฺถุ) อ.วัตถุอะไรๆ  (ตยา) อันท่าน  ลทฺธํ ได้แล้ว  อปิ บ้างหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ขณะนั้น อิสรชนผู้นั้น พอเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้มาอยู่ด้วยทั้งบาตร ตามที่ล้างไว้

แล้ว จึงไหว้ แล้วถามว่า “ท่านเจ้าข้า ท่านได้อะไรๆ บ้างไหม?”

 อถ กาลสัตตมี  โส วิเสสนะของ อิสฺสโรๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ยถาโธเตน วิเสสนะของ ปตฺเตนๆ อิตถัมภูตะของ ปจฺเจกพุทฺธํ อาคจฺฉนฺตํ วิเสสนะของ 

ปจฺเจกพุทฺธํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ทิสฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ  “ภนฺเต อาลปนะ  กิญฺจิ วิเสสนะของ 

วตฺถุๆ วุตตกัมมะใน ลทฺธํๆ กิตบทกัมมวาจก  อปิศัพท์ ปุจฉนัตถะ  ตยา อนภิหิตกัตตา 

ใน ลทฺธํ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๔๘๐. “จริตฺวา  นิกฺขนฺตมฺหาวุโสติ ฯ 

 (ปจฺเจกพุทฺโธ)  “(มยํ)  จริตฺวา  นิกฺขนฺตา  อมฺห  อาวุโสติ  (อาห) ฯ

 (ปจฺเจกพุทฺโธ) อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อาวุโส ดูก่อนท่าน

ผู้มีอายุ  (มยํ) อ.อาตมา  จริตฺวา เที่ยวไปแล้ว  นิกฺขนฺตา เป็นผู้ออกไปแล้ว  อมฺห 

ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ท่านตอบเขาว่า “ผู้มีอายุ อาตมาเที่ยวไปแล้ว ออกมาแล้ว” 

 ปจฺเจกพุทฺโธ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาวุโส อาลปนะ  มยํ  

สุทธกัตตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  จริตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขนฺตาๆ  

วิกติกัตตาใน อมฺห”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๘๑. โส  จินฺเตสิ  “อยฺโย  มยา  ปุจฺฉิตํ  อกเถตฺวา  อญฺญ�  วทติ,  น  กิญฺจิ  ลทฺธํ   

ภวิสฺสตีติ ฯ

 โส  (อิสฺสโร)  จินฺเตสิ  “อยฺโย  มยา  ปุจฺฉิตํ  (วจนํ)  อกเถตฺวา  อญฺญ �  (วจนํ)  วทติ,  น  กิญฺจิ  (วตฺถุ  

ปจฺเจกพุทฺเธน)  ลทฺธํ  ภวิสฺสตีติ ฯ

 โส  (อิสฺสโร) อ.ชนผู้เป็นใหญ่นั้น  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อยฺโย อ.พระคุณเจ้า  

อกเถตฺวา ไม่บอกแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  มยา  ปุจฺฉิตํ อัน- อันเรา -ถามแล้ว  วทติ ย่อม

กล่าว  อญฺญ ํ  (วจนํ) ซึ่งคําอื่น,  กิญฺจิ  (วตฺถุ) อ.วัตถุอะไรๆ  (ปจฺเจกพุทฺเธน)  ลทฺธํ 

เป็นของ- อันพระปัจเจกพุทธเจ้า -ได้แล้ว  ภวิสฺสต ิจักเป็น  น หามิได้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เขาคิดว่า “พระผู้เป็นเจ้า ไม่ตอบคําที่เราถาม กลับกล่าวคําอื่นเสีย, ท่านคงจักยังไม่ได้

อะไรๆ”

 โส วิเสสนะของ อิสฺสโรๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยฺโย สุทธ-

กัตตาใน วทติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน ปุจฺฉิตํๆ วิเสสนะของ 

วจนํๆ อวุตตกัมมะใน อกเถตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วทติ  อญฺญํ วิเสสนะของ วจนํๆ 

อวุตตกัมมะใน วทติ,  กิญฺจิ วิเสสนะของ วตฺถุๆ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  ปจฺเจกพุทฺเธน อนภิหิตกัตตาใน ลทฺธํๆ วิกติกัตตา
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ใน ภวิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ

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

๔๘๒. อถสฺส  ปตฺตํ  โอโลเกนฺโต  ตุจฺฉํ  ปตฺตํ  ทิสฺวา  เคเห  ภตฺตสฺส  อตฺตโน  นิฏฺฅิตานิฏฺฅิต-

ภาวํ  อชานนตาย  สูโร  หุตฺวา  ปตฺตํ  คเหตุํ  อวิสหนฺโต  “ภนฺเต  โถกํ  อธิวาเสถาติ  

วตฺวา  เวเคน  ฆรํ  คนฺตฺวา  “อมฺหากํ  ภตฺตํ  นิฏฺฅิตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “นิฏฺฅิตนฺติ  วุตฺเต,   

ตํ  อุปฏฺฅากํ  อาห  “ตาต  อญฺโญ  ตยา  สมฺปนฺนเวคตโร  นตฺถิ,  สีเฆน  ชเวน  ตํ   

ภทนฺตํ  ปตฺวา  ‘ปตฺตํ  ภนฺเต  เทถาติ  วตฺวา  ปตฺตํ  คเหตฺวา  เวเคน  เอหีติ ฯ  

 อถ  (อิสฺสโร)  อสฺส  (ปจฺเจกพุทฺธสฺส)  ปตฺตํ  โอโลเกนฺโต  ตุจฺฉํ  ปตฺตํ  ทิสฺวา  เคเห  ภตฺตสฺส   

อตฺตโน  นิฏฺฅิตานิฏฺฅิตภาวํ  อชานนตาย  สูโร  หุตฺวา  ปตฺตํ  คเหตุํ  อวิสหนฺโต  “(ตุมฺเห)  ภนฺเต   

โถกํ  (กาลํ)  อธิวาเสถาติ  วตฺวา  เวเคน  ฆรํ  คนฺตฺวา  “อมฺหากํ  ภตฺตํ  นิฏฺฅิตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา,   

“(ตุมฺหากํ  ภตฺตํ)  นิฏฺฅิตนฺติ  (วจเน  อุปฏฺฅาเกน)  วุตฺเต,  ตํ  อุปฏฺฅากํ  อาห  “ตาต  อญฺโญ  

(ปุคฺคโล)  ตยา  สมฺปนฺนเวคตโร  นตฺถิ,  (ตฺวํ)  สีเฆน  ชเวน  ตํ  ภทนฺตํ  ปตฺวา  ‘(ตุมฺเห)  ปตฺตํ  

ภนฺเต  เทถาติ  วตฺวา  ปตฺตํ  คเหตฺวา  เวเคน  เอหีติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (อิสฺสโร) อ.ชนผู้เป็นใหญ่  โอโลเกนฺโต แลดูอยู่  ปตฺต ํซึ่งบาตร  อสฺส  

(ปจฺเจกพุทฺธสฺส) ของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ปตฺต ํซึ่งบาตร  ตุจฺฉํ 

อันเปล่า  อวิสหนฺโต ไม่อาจอยู่  สูโร  หุตฺวา  ปตฺตํ  คเหตุํ เพื่ออัน- เป็นผู้กล้า เป็นแล้ว 

รับเอา ซึ่งบาตร  อชานนตาย เพราะความเป็นคืออันไม่รู้  เคเห  ภตฺตสฺส  อตฺตโน  

นิฏฺติานิฏฺติภาวํ ซึ่งความที่- แห่งภัตร ในเรือน -เป็นของสําเร็จแล้วหรือไม่สําเร็จ

แล้ว แก่ตน  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  

(กาลํ) ยังกาล  โถกํ หน่อยหนึ่ง  อธิวาเสถ ขอจงให้อยู่ทับ”  อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา ไปแล้ว  

ฆรํ สู่เรือน  เวเคน โดยเร็ว  ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภตฺตํ อ.ภัตร  อมฺหากํ เพื่อ

เรา ท.  นิฏฺติ ํสําเร็จแล้วหรือ”  อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “(ภตฺตํ) อ.ภัตร   

(ตุมฺหากํ) เพื่อท่าน ท.  นิฏฺติ ํสําเร็จแล้ว”  อิติ ดังนี้  (อุปฏฺาเกน) อันอุปัฏฅาก  วุตฺเต  

กล่าวแล้ว,  อาห กล่าวแล้ว  ตํ  (อุปฏฺากํ) กะอุปัฏฅากนั้น  อิติ ว่า  “ตาต ดูก่อน

พ่อ  อญฺโญ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลอื่น  สมฺปนฺนเวคตโร เป็นผู้มีความเร็วอันถึงพร้อม

แล้วกว่า  ตยา กว่าเจ้า  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  (ตฺวํ) อ.เจ้า  ปตฺวา ถึงแล้ว  ตํ  ภทนฺตํ ซึ่ง

ท่านผู้เจริญนั้น  ชเวน ด้วยการแล่นไป  สีเฆน อันเร็ว  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  
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‘ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  เทถ ขอจงให้  ปตฺต ํซึ่งบาตร’  อิติ ดังนี้   

คเหตฺวา รับเอาแล้ว  ปตฺต ํซึ่งบาตร  เอหิ จงมา  เวเคน โดยเร็ว”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ในทันใดนั้น  เขาแลดูบาตรของท่าน  เห็นบาตรเปล่า  ก็เป็นผู้แกล้วกล้า  แต่ไม่อาจรับ

บาตร  เพราะยังไม่รู้ว่า ภัตรในเรือนของตน เสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จ จึงกล่าวว่า “ท่าน

เจ้าข้า ขอท่านจงรอหน่อย” ดังนี้แล้ว ก็ไปสู่เรือนโดยเร็ว ถามว่า “ภัตรสําหรับเราเสร็จ

แล้วหรือ?” เมื่อคนรับใช้ตอบว่า “เสร็จแล้ว” จึงกล่าวกับคนรับใช้นั้นว่า “พ่อ คนอื่นที่

มีความเร็วอันสมบูรณ์กว่าเจ้า ไม่มี, ด้วยฝีเท้าอันเร็ว เจ้าจงไปถึงพระผู้เป็นเจ้านั้น  

กล่าวว่า ‘ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงให้บาตร,’ แล้วรับ บาตรมาโดยเร็ว” 

 อถ กาลสัตตมี  อิสฺสโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะ

ของ ปจฺเจกพุทฺธสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน โอโลเกนฺโตๆ อัพภันตร-

กิริยาของ อิสฺสโร  ตุจฺฉํ วิเสสนะของ ปตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน อวิสหนฺโต  เคเห วิสยาธาระใน ภตฺตสฺสๆ ภาวาทิสัมพันธะใน นิฏฺฅิตานิฏฺฅิตภาวํ   

อตฺตโน สัมปทานใน นิฏฺฅิตานิฏฺฅิตภาวํๆ อวุตตกัมมะใน อชานน-  อชานนตาย เหตุใน 

อวิสหนฺโต  สูโร วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คเหตุํ  ปตฺตํ อวุตตกัมมะใน 

คเหตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อวิสหนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ อิสฺสโร  “ภนฺเต อาลปนะ  

ตุมฺเห เหตุกัตตาใน อธิวาเสถๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  โถกํ วิเสสนะของ กาลํๆ 

การิตกัมมะใน อธิวาเสถ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา   

เวเคน ตติยาวิเสสนะใน คนฺตฺวา  ฆรํ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

ปุจฺฉิตฺวา  “ภตฺตํ สุทธกัตตาใน นิฏฺฅิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สัมปาทานใน ภตฺตํ”  

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห,  “ภตฺตํ สุทธกัตตาใน นิฏฺฅิตํๆ 

กิติบทกัตตุวาจก  ตุมฺหากํ สัมปทานใน ภตฺตํ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน 

วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  อุปฏฺฅาเกน อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  ตํ วิเสสนะของ อุปฏฺฅากํๆ 

อกถิตกัมมะใน อาห  “ตาต อาลปนะ  อญฺโญ วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน 

นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  ตยา อปาทานใน สมฺปนฺนเวคตโรๆ วิกติกัตตาใน นตฺถิ,  

ตฺวํ สุทธกัตตาใน เอหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สีเฆน วิเสสนะของ ชเวนๆ ตติยา- 

วิเสสนะใน ปตฺวา  ตํ วิเสสนะของ ภทนฺตํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน วตฺวา  ‘ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน เทถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  
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ปตฺตํ อวุตตกัมมะใน เทถ’  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คเหตฺวา  

ปตฺตํ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เอหิ  เวเคน ตติยาวิเสสนะใน เอหิ”  

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๘๓. โส  เอกวจเนเนว  ปกฺขนฺทิตฺวา  ปตฺตํ  คเหตฺวา  อาหริ ฯ   

 โส  (อุปฏฺฅาโก)  เอกวจเนน  เอว  ปกฺขนฺทิตฺวา  ปตฺตํ  คเหตฺวา  อาหริ ฯ

 โส  (อุปฏฺาโก) อ.อุปัฏฅากนั้น  ปกฺขนฺทิตฺวา แล่นไปแล้ว  เอกวจเนน  เอว ด้วยคํา

เดียวนั่นเทียว  คเหตฺวา รับเอาแล้ว  ปตฺต ํซึ่งบาตร  อาหริ นํามาแล้ว ฯ 

 เขาวิ่งไปด้วยคําสั่งคําเดียวเท่านั้น รับบาตร นํามาแล้ว

 โส วิเสสนะของ อุปฏฺฅาโกๆ สุทธกัตตาใน อาหริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ เอกวจเนนๆ กรณะใน ปกฺขนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คเหตฺวา  

ปตฺตํ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาหริ ฯ

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

๔๘๔. อิสฺสโรปิ  อตฺตโน  โภชนสฺส  ปตฺตํ  ปูเรตฺวา  “อิมํ  สีฆํ  คนฺตฺวา  อยฺยสฺส  สมฺปาเทหิ,  

อหนฺเต  อิโต  ปตฺตึ  เทมีติ  อาห ฯ

 อิสฺสโรปิ  อตฺตโน  โภชนสฺส  ปตฺตํ  ปูเรตฺวา  “(ตฺวํ)  อิมํ  (ปตฺตํ)  สีฆํ  คนฺตฺวา  อยฺยสฺส  สมฺปาเทหิ,  

อหํ  เต  อิโต  (ทานโต)  ปตฺตึ  เทมีติ  อาห ฯ

 อิสฺสโรปิ แม้ อ.ชนผู้เป็นใหญ่  ปตฺต ํยังบาตร  ปูเรตฺวา ให้เต็มแล้ว  โภชนสฺส ด้วย

โภชนะ  อตฺตโน ของตน  อาห กล่าวแล้ว  อิติ  ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  คนฺตฺวา ไปแล้ว  

สีฆํ เร็ว  อิมํ  (ปตฺตํ) ยังบาตรนี้  สมฺปาเทหิ จงให้ถึงพร้อม  อยฺยสฺส แก่พระคุณ

เจ้า,  อหํ อ.เรา  เทมิ จะให้  ปตฺต ึซึ่งส่วนบุญ  อิโต  (ทานโต) แต่ทานนี้  เต แก่เจ้า”   

อิติ ดังนี้ ฯ

 แม้อิสรชน ทําบาตรให้เต็มด้วยโภชนะของตน แล้วกล่าวว่า “เจ้าจงรับไป ถวายบาตรนี้ 

แก่พระผู้เป็นเจ้า เราจะให้ส่วนบุญแต่ทานนี้ แก่เจ้า”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อิสฺสโรๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  
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อตฺตโน สามีสัมพันธะใน ปูเรตฺวา  โภชนสฺส ฉัฏฐีกรณะใน ปูเรตฺวา  ปตฺตํ การิตกัมมะ 

ใน ปูเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “ตฺวํ เหตุกัตตาใน สมฺปาเทหิๆ อาขยาตบทเหตุ-

กัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะของ ปุตฺตํ การิตกัมมะใน สมฺปาเทหิ  สีฆํ กิริยาวิเสสนะใน 

คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สมฺปาเทหิ  อยฺยสฺส สัมปทานใน สมฺปาเทหิ,  อหํ สุทธ- 

กัตตาใน เทมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต สัมปทานใน เทมิ  อิโต วิเสสนะของ  

ทานโตๆ อปาทานใน เทมิ  ปตฺตึ อวุตตกัมมะใน เทมิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๘๕. โส  ตํ  คเหตฺวา  ชเวน  คนฺตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปตฺตํ  ทตฺวา  ปญฺจปติฏฺฅิเตน   

วนฺทิตฺวา  “ภนฺเต  เวลา  อุปกฏฺฅา,  อหํ  อติสีเฆน  ชเวน  คโต  จ  อาคโต  จ,  เอตสฺส  

เม  ชวสฺส  ผเลน  โยชนานํ  ปณฺณาสสฏฺฅีสตวีสติสตคมนสมตฺถานิ  ปญฺจ  วาหนานิ  

นิพฺพตฺตนฺตุ,  อาคจฺฉนฺตสฺส  จ  เม  คจฺฉนฺตสฺส  จ  สรีรํ  สุริยเตเชน  ตตฺตํ,  ตสฺส  เม  

ผเลน  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฅาเน  อาณา  สุริยเตชสทิสา  โหตุ,  อิมสฺมึ  เม  ปิณฺฑปาเต  

สามินา  ปตฺติ  ทินฺนา,  ตสฺสา  นิสฺสนฺเทน  ตุมฺเหหิ  ทิฏฺฅธมฺมสฺส  ภาคี  โหมีติ  อาห ฯ 

 โส  (อุปฏฺฅาโก)  ตํ  (ปตฺตํ)  คเหตฺวา  ชเวน  คนฺตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปตฺตํ  ทตฺวา   

ปญฺจปติฏฺฅิเตน  วนฺทิตฺวา  “ภนฺเต  เวลา  อุปกฏฺฅา,  อหํ  อติสีเฆน  ชเวน  คโต  จ  อาคโต  

จ  (อมฺหิ),  เอตสฺส  เม  ชวสฺส  ผเลน  โยชนานํ  ปณฺณาสสฏฺฅีสตวีสติสตคมนสมตฺถานิ  ปญฺจ   

วาหนานิ  นิพฺพตฺตนฺตุ,  อาคจฺฉนฺตสฺส  จ  เม  คจฺฉนฺตสฺส  จ  สรีรํ  สุริยเตเชน  ตตฺตํ,  ตสฺส  

(กมฺมสฺส)  เม  ผเลน  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฅาเน  อาณา  สุริยเตชสทิสา  โหตุ,  อิมสฺมึ  เม   

ปิณฺฑปาเต  สามินา  ปตฺติ  ทินฺนา,  (อหํ)  ตสฺสา  (ปตฺติยา)  นิสฺสนฺเทน  ตุมฺเหหิ  ทิฏฺฅธมฺมสฺส  

ภาคี  โหมีติ  อาห ฯ 

 โส  (อุปฏฺาโก) อ.อุปัฏฅากนั้น  คเหตฺวา รับเอาแล้ว  ตํ  (ปตฺตํ) ซึ่งบาตรนั้น   

คนฺตฺวา ไปแล้ว  ชเวน ด้วยการแล่นไป  ทตฺวา ถวายแล้ว  ปตฺต ํซึ่งบาตร  ปจฺเจก- 

พุทธสฺส แก่พระปัจเจกพุทธเจ้า  วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  ปญฺจปติฏฺเิตน ด้วยอันตั้ง

ไว้เฉพาะแห่งองค์ห้า  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  เวลา 

อ.เวลา  อุปกฏฺา เข้าไปใกล้แล้ว,  อหํ อ.กระผม  คโต  จ เป็นผู้ไปแล้วด้วย  อาคโต   

จ เป็นผู้มาแล้วด้วย  ชเวน ด้วยการแล่นไป  อติสีเฆน อันเร็วยิ่ง  (อมฺหิ) ย่อม

เป็น,  วาหนานิ อ.พาหนะ ท.  ปญฺจ ห้า  ปณฺณาสสฏฺสีตวีสติสตคมนสมตฺถาน ิ 
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อันสามารถเพื่ออันไปสิ้นห้าสิบ หกสิบ หนึ่งร้อย และร้อยยี่สิบ  โยชนานํ แห่งโยชน์ 

ท.  นิพฺพตฺตนฺต ุ ขอจงบังเกิด  เม แก่กระผม  ผเลน ด้วยผล  เอตสฺส  ชวสฺส 

แห่งการแล่นไปนั่น,  สรีรํ อ.สรีระ  เม ของกระผม  อาคจฺฉนฺตสฺส  จ ผู้มาอยู่ด้วย  

คจฺฉนฺตสฺส  จ ผู้ไปอยู่ด้วย  สุริยเตเชน อันเดชแห่งพระอาทิตย์  ตตฺต ํแผดเผาแล้ว,  

อาณา อ.อาชญา  สุริยเตชสทิสา เป็นเช่นกับด้วยเดชแห่งพระอาทิตย์  โหตุ จงมี  เม 

แก่กระผม  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺาเน ในที่เป็นที่ทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้ว  ผเลน 

ด้วยผล  ตสฺส  (กมฺมสฺส) แห่งกรรมนั้น,  ปตฺต ิอ.ส่วนบุญ  อิมสฺมึ  ปิณฺฑปาเต ใน

บิณฑบาตนี้  สามินา อันเจ้านาย  ทินฺนา ให้แล้ว  เม แก่กระผม,  (อหํ) อ.กระผม  

ภาคี เป็นผู้มีส่วน  ตุมฺเหหิ  ทิฏฺธมฺมสฺส แห่งธรรม อันท่าน เห็นแล้ว  นิสฺสนฺเทน 

เพราะวิบากเป็นเครื่องไหลออก  ตสฺสา  (ปตฺติยา) แห่งส่วนบุญนั้น  โหมิ ขอจงเป็น”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 เขารับบาตรนั้น แล้ววิ่งไป ถวายบาตรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า ไหว้ด้วยเบญจางค- 

ประดิษฐ์ แล้วกล่าวว่า “ท่านเจ้าข้า เวลาจวนแจแล้ว, ข้าพเจ้าไปและมา ด้วยฝีเท้า อัน

เร็วยิ่ง, ด้วยผลแห่งฝีเท้าของข้าพเจ้านี้ ขอพาหนะทั้งหลาย ๕ ซึ่งสามารถจะไปได้ ๕๐ 

โยชน์ ๖๐ โยชน์ ๑๐๐ โยชน์ ๑๒๐ โยชน์ จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า, อนึ่ง ร่างกายของ

ข้าพเจ้า ผู้มาอยู่และไปอยู่ ถูกแสงแห่งดวงอาทิตย์แผดเผาแล้ว, ด้วยผลแห่งความที่

ร่างกาย ถูกแสงแห่งดวงอาทิตย์แผดเผานั้นของข้าพเจ้า ขออาชญาของข้าพเจ้า จง

แผ่ไปเช่นกับแสงแห่งดวงอาทิตย์ ในที่ๆ เกิดแล้วและเกิดแล้ว; ส่วนบุญ ในเพราะ

บิณฑบาตนี้ อันนายให้แล้วแก่ข้าพเจ้า, เพราะผลอันไหลออกแห่งส่วนบุญนั้น ขอ

ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมอันท่านเห็นแล้ว”

 โส วิเสสนะของ อุปฏฺฅาโกๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะ

ของ ปตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  ชเวน ตติยาวิเสสนะ

ใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธสฺส สัมปทานใน ทตฺวา  ปตฺตํ อวุตต- 

กัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิตฺวา  ปญฺจปติฏฺฅิเตน กรณะใน วนฺทิตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “ภนฺเต อาลปนะ  เวลา สุทธกัตตาใน อุปกฏฺฅาๆ กิตบท 

กัตตุวาจก,  อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อติสีเฆน วิเสสนะของ  

ชเวนๆ ตติยาวิเสสนะใน คโต และ อาคโต  คโต ก็ดี  อาคโต ก็ดี วิกติกัตตาใน อมฺหิ  
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จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ คโต และ อาคโต,  ปณฺณาสสฏฺฅีสตวีสติสตคมน- 

สมตฺถานิ ก็ดี  ปญฺจ  ก็ดี วิเสสนะของ วาหนานิๆ สุทธกัตตาใน นิพฺพตฺตนฺตุๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  เอตสฺส วิเสนะของ ชวสฺส  เม สัมปทานใน นิพฺพตฺตนฺตุ  ชวสฺส สามี- 

สัมพันธะใน ผเลนๆ กรณะใน นิพฺพตฺตนฺตุ  โยชนานํ สามีสัมพันธะใน ปณฺณาสสฏฺฅีสต-

วีสติสตคมนสมตฺถานิ,  สรีรํ วุตตกัมมะใน ตตฺตํๆ กิตบทกัมมวาจก  อาคจฺฉนฺตสฺส ก็ดี  

คจฺฉนฺตสฺส ก็ดี วิเสสนะของ เมๆ สามีสัมพันธะใน  สรีรํ  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ 

เข้ากับ อาคจฺฉนฺตสฺส และ คจฺฉนฺตสฺส  สุริยเตเชน อนภิหิตกัตตาใน ตตฺตํ,  อาณา  

สุทธกัตตาใน โหตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ กมฺมสฺสๆ สามี- 

สัมพันธะใน ผเลน  เม สัมปทานใน โหตุ  ผเลน กรณะใน โหตุ  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฅาเน  

วิสยาธาระใน โหตุ  สุริยเตชสทิสา วิกติกัตตาใน โหตุ,  ปตฺติ วุตตกัมมะใน ทินฺนาๆ  

กิตบทกัมมวาจก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ ปิณฺฑปาเต  เม สัมปทานใน ทินฺนา  ปิณฺฑิปาเต  

วิสยาธาระใน ปตฺติ  สามินา อนภิหิตกัตตาใน ทินฺนา,  อหํ สุทธกัตตาใน โหมิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะของ ปตฺติยาๆ สามีสัมพันธะใน นิสฺสนฺเทนๆ 

เหตุใน ภาคี  ตุมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน ทิฏฺฅ-  ทิฏฺฅธมฺมสฺส สามีสัมพันธะใน ภาคีๆ  

วิกติกัตตาใน โหมิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๘๖. ปจฺเจกพุทฺโธ  “เอวํ  โหตูติ  วตฺวา  

  “อิจฺฉิตํ  ปตฺถิตํ  ตุยฺหํ    ขิปฺปเมว  สมิชฺฌตุ  

  สพฺเพ  ปูเรนฺตุ  สงฺกปฺปา       จนฺโท  ปณฺณรโส  ยถา, 

  อิจฺฉิตํ  ปตฺถิตํ  ตุยฺหํ              ขิปฺปเมว  สมิชฺฌตุ 

  สพฺเพ  ปูเรนฺตุ  สงฺกปฺปา        มณิ  โชติรโส  ยถาติ  

 อนุโมทนํ  อกาสิ ฯ    

 ปจฺเจกพุทฺโธ  “เอวํ  (ตยา  ปตฺถิตปตฺถนา)  โหตูติ  วตฺวา  

  “(ตยา)  อิจฺฉิตํ  ปตฺถิตํ  (ผลํ)  ตุยฺหํ   ขิปฺปํ  เอว  สมิชฺฌตุ  

  สพฺเพ  ปูเรนฺตุ  สงฺกปฺปา       จนฺโท  ปณฺณรโส  ยถา, 

  (ตยา)  อิจฺฉิตํ  ปตฺถิตํ  (ผลํ)  ตุยฺหํ   ขิปฺปํ  เอว  สมิชฺฌตุ 

  สพฺเพ  ปูเรนฺตุ  สงฺกปฺปา        มณิ  โชติรโส  ยถาติ  

 อนุโมทนํ  อกาสิ ฯ
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 ปจฺเจกพุทฺโธ อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตยา  ปตฺถิต- 

ปตฺถนา) อ.ความปรารถนา อันท่าน ปรารถนาแล้ว  เอวํ อย่างนี้  โหตุ จงสําเร็จ”  อิติ 

ดังนี้  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  อนุโมทนํ ซึ่งการอนุโมทนา  อิติ ว่า

“(ผลํ) อ.ผล  (ตยา)  อิจฺฉิตํ อัน- อันท่าน -ต้องการแล้ว  

(ตยา)  ปตฺถิตํ อัน- อันท่าน -ปรารถนาแล้ว  สมิชฺฌตุ ขอจง

สําเร็จ  ตุยฺห ํแก่ท่าน  ขิปฺปํ  เอว พลันนั่นเทียว,  สงฺกปฺปา 

อ.ความดําริ ท.  สพฺเพ ทั้งปวง  ปูเรนฺตุ จงเต็ม  จนฺโท  ยถา 

ราวกะ อ.พระจันทร์  ปณฺณรโส อันมีในวัน ๑๕ คํ่า, (ผลํ) อ.ผล  

(ตยา)  อิจฺฉิตํ อัน- อันท่าน -ต้องการแล้ว  (ตยา)  ปตฺถิตํ อัน- 

อันท่าน -ปรารถนาแล้ว  สมิชฺฌต ุขอจงสําเร็จ  ตุยฺห ํแก่ท่าน  

ขิปฺปํ  เอว พลันนั่นเทียว,  สงฺกปฺปา อ.ความดําริ ท.  สพฺเพ 

ทั้งปวง  ปูเรนฺตุ จงเต็ม  มณิ  ยถา ราวกะ อ.แก้วมณี  โชติ-

รโส ชื่อว่าโชติรส”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 พระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่า “ขอความปรารถนาที่ท่านตั้งไว้นี้ จงสําเร็จ” แล้วได้กระทํา 

อนุโมทนาว่า :-

“สิ่งที่ต้องการแล้ว ปรารถนาแล้ว จงพลันสําเร็จ แก่ท่าน, ขอ

ความดําริทั้งปวง  จงเต็ม  ดังพระจันทร์  ซึ่งมีในดิถีที่ ๑๕ (วัน

เพ็ญขึ้น ๑๕ คํ่า)

สิ่งที่ต้องการแล้วปรารถนาแล้ว จงพลันสําเร็จแก่ท่าน, ขอ

ความดําริทั้งปวง จงเต็ม ดังแก้วมณีชื่อว่าโชติรส”

 ปจฺเจกพุทฺโธ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปตฺถิตปตฺถนา สุทธกัตตา

ใน โหตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน ปตฺถิต-  ตยา อนภิหิตกัตตาใน 

ปตฺถิต-”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อกาสิ

“อิจฺฉิตํ ก็ดี  ปตฺถิตํ ก็ดี วิเสสนะของ ผลํๆ สุทธกัตตาใน  

สมิชฺฌตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตยา อนภิหิตกัตตาใน อิจฺฉิตํ 

และ ปตฺถิตํ  ตุยฺหํ สัมปทานใน สมิชฺฌตุ  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ ขิปฺปํๆ กิริยาวิเสสนะใน สมิชฺฌตุ,  สพฺเพ วิเสสนะ



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒316 [๒.อัปปมาท

ของ สงฺกปฺปาๆ สุทธกัตตาใน ปูเรนฺตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ปณฺณรโส วิเสสนะของ จนฺโทๆ อุปมาลิงคัตถะ  ยถา อุปมา-

โชตกะเข้ากับ จนฺโท  ปณฺณรโส,  อิจฺฉิตํ ก็ดี  ปตฺถิตํ ก็ดี  

วิเสสนะของ ผลํๆ สุทธกัตตาใน สมิชฺฌตุๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ตยา อนภิหิตกัตตาใน อิจฺฉิตํ และ ปตฺถิตํ  ตุยฺหํ 

สัมปทานใน สมิชฺฌตุ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ขิปฺปํๆ  

กิริยาวิเสสนะใน สมิชฺฌตุ,  สพฺเพ วิเสสนะของ สงฺกปฺปาๆ  

สุทธกัตตาใน ปูเรนฺตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โชติรโส  

สัญญาวิเสสนะของ มณิๆ อุปมาลิงคัตถะ  ยถา อุปมาโชตกะ

เข้ากับ มณิ  โชติรโส”  อิติศัพท์ สรูปะใน อนุโมทนํๆ อวุตต- 

กัมมะใน อกาสิ ฯ 

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

๔๘๗. ปจฺเจกพุทฺธานํ  กิร  อิมาว  เทฺว  คาถา  อนุโมทนคาถา  นาม  โหนฺติ ฯ

 ปจฺเจกพุทฺธานํ  กิร  อิมา  เอว  เทฺว  คาถา  อนุโมทนคาถา  นาม  โหนฺติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  คาถา อ.คาถา ท.  เทฺว สอง  อิมา  เอว เหล่านี้เทียว  อนุโมทนคาถา  

นาม ชื่อว่าเป็นคาถาเป็นเครื่องอนุโมทนา  ปจฺเจกพุทฺธานํ ของพระปัจเจกพุทธเจ้า 

ท.  โหนฺติ ย่อมเป็น ฯ

 ได้ทราบว่า คาถา ๒ คาถานี้แล ชื่อว่าคาถาอนุโมทนาของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อิมาๆ ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ 

คาถาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปจฺเจกพุทฺธานํ สามีสัมพันธะ 

ใน อนุโมทนคาถา  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ อนุโมทนคาถาๆ วิกติกัตตาใน 

โหนฺติ ฯ

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

๔๘๘. ตตฺถ  มณิ  โชติรโสติ  สพฺพกามททํ  มณิรตนํ  วุจฺจติ ฯ

 (ปณฺฑิเตน)  ตตฺถ  (คาถายํ)  “มณิ  โชติรโสติ  สพฺพกามททํ  มณิรตนํ  วุจฺจติ ฯ

 มณิรตน ํ อ.แก้วมณี  สพฺพกามททํ อันให้ซึ่งสมบัติอันน่าใคร่ทั้งปวง  (ปณฺฑิเตน)  
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อันบัณฑิต  วุจฺจติ ย่อมเรียก  อิติ ว่า  “มณิ อ.แก้วมณี  โชติรโส ชื่อว่าโชติรส”  ตตฺถ  

(คาถายํ) ในพระคาถานั้น ฯ

 รัตนะคือแก้วมณี อันให้สิ่งที่มุ่งหมายทั้งปวง(แก้วสารพัดนึก) เรียกว่า “แก้วมณีโชติรส”  

ในคาถานั้น 

 สพฺพกามททํ วิเสสนะของ มณิรตนํๆ วุตตกัมมะใน วุจฺจติๆ อาขยาตบทกัมมวาจก  

ปณฺฑิเตน อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจติ  ตตฺถ วิเสสนะของ คาถายํๆ วิสยาธาระใน วุจฺจติ  

“โชติรโส สัญญาวิเสสนะของ มณิๆ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน วุจฺจติ ฯ

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

๔๘๙. อิทนฺตสฺส  ปุพฺพจริตํ ฯ  

 อิทํ  (ปุพฺพจริตํ)  ตสฺส  (อุปฏฺากสฺส)  ปุพฺพจริตํ  (โหติ) ฯ

 อิทํ  (ปุพฺพจริตํ) อ.ความประพฤติในกาลก่อนนี้  ปุพฺพจริตํ เป็นความประพฤติในกาล

ก่อน  ตสฺส  (อุปฏฺากสฺส) แห่งอุปัฏฅากนั้น  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ 

 นี้เป็นบุรพจริตแห่งบุรุษรับใช้นั้น

 อิทํ วิเสสนะของ ปุพฺพจริตํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส  

วิเสสนะของ อุปฏฺากสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปุพฺพจริตํๆ วิกติกัตตาใน โหติ ฯ

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

๔๙๐. โส  เอตรหิ  จณฺฑปชฺโชโต  อโหสิ ฯ

 โส  (อุปฏฺาโก)  เอตรหิ  จณฺฑปชฺโชโต  อโหสิ ฯ

 โส  (อุปฏฺาโก) อ.อุปัฏฅากนั้น  จณฺฑปชฺโชโต เป็นพระราชาพระนามว่าจัณฑ- 

ปัชโชต  เอตรหิ ในกาลนี้  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 เขาได้เป็นพระเจ้าจัณฑปัชโชตในบัดนี้  

 โส วิเสสนะของ อุปฏฺาโกๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตรหิ  

กาลสัตตตมีใน จณฺฑปชฺโชโตๆ วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๔๙๑. ตสฺส  จ  กมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทน  อิมานิ  ปญฺจ  วาหนานิ  นิพฺพตฺตึสุ ฯ

 ตสฺส  จ  กมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทน  อิมานิ  ปญฺจ  วาหนานิ  นิพฺพตฺตึสุ ฯ

 จ ก็  วาหนานิ อ.พาหนะ ท.  ปญฺจ ห้า  อิมานิ เหล่านี้  นิพฺพตฺตึส ุ บังเกิดแล้ว   

นิสฺสนฺเทน เพราะวิบากเป็นเครื่องไหลออก  ตสฺส  กมฺมสฺส แห่งกรรมนั้น ฯ

 ก็เพราะผลอันไหลออกแห่งกรรมนั้น พาหนะ ๕ เหล่านี้ จึงเกิดขึ้น

 จศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  อิมานิ ก็ดี  ปญฺจ ก็ดี วิเสสนะของ วาหนานิๆ สุทธกัตตา

ใน นิพฺพตฺตึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ กมฺมสฺสๆ สามีสัมพันธะใน  

นิสิสนฺเทนๆ เหตุใน นิพฺพตฺตึสุ ฯ

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

[ พระเจ้าอุเทนหนี ]

๔๙๒. อเถกทิวสํ  ราชา  อุยฺยานกีฬาย  นิกฺขมิ ฯ   

 อถ  เอกทิวสํ  ราชา  อุยฺยานกีฬาย  นิกฺขมิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  ราชา อ.พระราชา  นิกฺขมิ เสด็จออกไปแล้ว   

อุยฺยานกีฬาย เพื่อทรงกีฬาในพระราชอุทายน ฯ

 ต่อมาวันหนึ่ง พระราชาเสด็จออกเพื่อทรงกีฬาในพระราชอุทยาน

 อถ กาลสัตตมี  เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน นิกฺขมิ  ราชา สุทธกัตตาใน นิกฺขมิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุยฺยานกีฬาย สัมปทานใน นิกฺขมิ ฯ

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

๔๙๓. อุเทโน  “อชฺช  ปลายิตพฺพนฺติ  มหนฺตมหนฺเต  จมฺมปสิพฺพเก  หิรญฺญสุวณฺณสฺส   

ปูเรตฺวา  กเรณุกปิฏฺเฅ  ฅเปตฺวา  วาสุลทตฺตํ  อาทาย  ปลายิ ฯ

 อุเทโน  “(มยา)  อชฺช  ปลายิตพฺพนฺติ  (จินฺเตตฺวา)  มหนฺตมหนฺเต  จมฺมปสิพฺพเก  หิรญฺญ- 

สุวณฺณสฺส  ปูเรตฺวา  กเรณุกปิฏฺเฅ  ฅเปตฺวา  วาสุลทตฺตํ  อาทาย  ปลายิ ฯ

 อุเทโน อ.พระราชาพระนามว่าอุเทน  (จินฺเตตฺวา) ทรงดําริแล้ว  อิติ ว่า  “(มยา)  
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อันเรา  ปลายิตพฺพํ พึงหนีไป  อชฺช ในวันนี้”  อิติ ดังนี้  จมฺมปสิพฺพเก ยังกระสอบ

อันเป็นวิการแห่งหนัง  มหนฺตมหนฺเต ทั้งใหญ่ทั้งใหญ่  ปูเรตฺวา ให้เต็มแล้ว  หิรญฺญ- 

สุวณฺณสฺส ด้วยเงินและทอง  เปตฺวา ทรงวางไว้แล้ว  กเรณุกปิฏฺเ บนหลัง 

แห่งช้างพัง  อาทาย ทรงพาเอาแล้ว  วาสุลทตฺตํ ซึ่งพระนางวาสุลทัตตา  ปลายิ 

เสด็จหนีไปแล้ว ฯ    

 พระเจ้าอุเทน ทรงดําริว่า “เราควรหนีไป ในวันนี้” จึงทรงบรรจุกระสอบหนังใหญ่ๆ  ให้

เต็มด้วยเงินและทอง วางไว้บนหลังช้างพัง แล้วพาพระนางวาสุลทัตตาเสด็จหนีไป

 อุเทโน สุทธกัตตาใน ปลายิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มยา อนภิหิตกัตตาใน  

ปลายิตพฺพํๆ กิตบทภาววาจก  อชฺช กาลสัตตมีใน ปลายิตพฺพํ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปูเรตฺวา  มหนฺตมหนฺเต วิเสสนะของ จมฺมปสิพฺพเกๆ 

การิตกัมมะใน ปูเรตฺวา  หิรญฺญสุวณฺณสฺส ฉัฏฐีกรณะใน ปูเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน  ฅเปตฺวา   กเรณุกปิฏฺเฅ อุปสิเลสิกาธาระใน ฅเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาทาย   

วาสุลทตฺตํ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน ปลายิ ฯ

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

๔๙๔. อนฺเตปุรปาลกา  ปลายนฺตํ  ทิสฺวา   คนฺตฺวา  รญฺโญ  อาโรเจสุํ ฯ

 อนฺเตปุรปาลกา  (ชนา)  ปลายนฺตํ  (อุเทนํ)  ทิสฺวา   คนฺตฺวา  รญฺโญ  อาโรเจสุํ ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  อนฺเตปุรปาลกา ผู้รักษาซึ่งภายในแห่งเมือง  ทิสฺวา เห็นแล้ว   

(อุเทนํ) ซึ่งพระราชาพระนามว่าอุเทน  ปลายนฺตํ ผู้เสด็จหนีไปอยู่  คนฺตฺวา ไปแล้ว 

อาโรเจสุํ กราบทูลแล้ว  รญฺโญ แก่พระราชา ฯ 

 พวกทหารรักษาเมือง เห็นพระเจ้าอุเทนกําลังเสด็จหนีไป จึงไปกราบทูลแด่พระราชา

 อนฺเตปุรปาลกา วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน อาโรเจสุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ปลายนฺตํ วิเสสนะของ อุเทนํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน อาโรเจสุํ  รญฺโญ สัมปทานใน อาโรเจสุํ ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๔๙๕. ราชา  “สีฆํ  คจฺฉถา”ติ  พลํ  ปหิณิ ฯ

 ราชา  “(ตุมฺเห)  สีฆํ  คจฺฉถา”ติ  (วตฺวา)  พลํ  ปหิณิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.เจ้า ท.  คจฺฉถ จงไป  สีฆํ 

เร็ว”  อิติ ดังนี้  ปหิณ ิทรงส่งไปแล้ว  พลํ ซึ่งพล ฯ 

 พระราชาทรงส่งกําลังพลไปด้วยพระดํารัสสั่งว่า “พวกเจ้าจงไปเร็ว”

 ราชา สุทธกัตตาใน ปหิณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน คจฺฉถๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  สีฆํ กิริยาวิเสสนะใน คจฺฉถ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปหิณิ  พลํ อวุตตกัมมะใน ปหิณิ ฯ

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

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

๔๙๖. อุเทโน  พลสฺส  ปกฺขนฺตภาวํ  ญตฺวา  กหาปณปสิพฺพกํ  โมเจตฺวา  ปาเตสิ ฯ  

 อุเทโน  พลสฺส  ปกฺขนฺตภาวํ  ญตฺวา  กหาปณปสิพฺพกํ  โมเจตฺวา  (กหาปณปสิพฺพกํ)  ปาเตสิ ฯ

 อุเทโน อ.พระราชาพระนามว่าอุเทน  ญตฺวา ทรงทราบแล้ว  พลสฺส  ปกฺขนฺตภาวํ 

ซึ่งความที่- แห่งกําลัง -แล่นออกไปแล้ว  โมเจตฺวา ทรงแก้แล้ว  กหาปณปสิพฺพกํ  

ซึ่งกระสอบอันเต็มด้วยกหาปณะ  (กหาปณปสิพฺพกํ) ทรงยังกระสอบอันเต็มด้วย

กหาปณะ  ปาเตสิ ให้ตกไปแล้ว ฯ  

 พระเจ้าอุเทน ทรงทราบว่า “กําลังพลไล่ตามมาแล้ว จึงทรงแก้กระสอบที่เต็มด้วย

กหาปณะ ทํากหาปณะให้ตก

 อุเทโน เหตุกัตตาใน ปาเตสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  พลสฺส ภาวาทิสัมพันธะใน 

ปกฺขนฺตภาวํๆ อวุตตกัมมะใน ญตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โมเจตฺวา  กหาปณปสิพฺพกํ 

อวุตตกัมมะใน โมเจตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปาเตสิ  กหาปณปสิพฺพกํ การิตกัมมะใน 

ปาเตสิ ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๔๙๗. มนุสฺสา  กหาปเณ  อุจฺจินิตฺวา  ปุน  ปกฺขนฺทึสุ ฯ

 มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  อุจฺจินิตฺวา เก็บแล้ว  กหาปเณ ซึ่งกหาปณะ ท.  ปกฺขนฺทึสุ 

แล่นไปแล้ว  ปุน อีก ฯ

 พวกมนุษย์เก็บกหาปณะทั้งหลาย แล้วก็ไล่ตามไปอีก 

 มนุสฺสา สุทธกัตตาใน ปกฺขนฺทึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กหาปเณ อวุตตกัมมะใน  

อุจฺจินิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปกฺขนฺทึสุ  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน ปกฺขนฺทึสุ ฯ

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

๔๙๘. อิตโร  สุวณฺณปสิพฺพกํ  โมเจตฺวา  ปาเตตฺวา,  เตสํ  สุวณฺณโลเภน  ปปญฺจนฺตานญฺเญว, 

พหิ  นิวุตฺถํ  อตฺตโน  ขนฺธาวารํ  ปาปุณิ ฯ 

 อิตโร  (อุเทโน)  สุวณฺณปสิพฺพกํ  โมเจตฺวา  (สุวณฺณปสิพฺพกํ)  ปาเตตฺวา,  เตสํ  (มนุสฺสานํ)   

สุวณฺณโลเภน  ปปญฺจนฺตานํ  เอว,  พหิ  นิวุตฺถํ  อตฺตโน  ขนฺธาวารํ  ปาปุณิ ฯ

 อิตโร  (อุเทโน) อ.พระราชาพระนามว่าอุเทนนอกนี้  โมเจตฺวา ทรงแก้แล้ว  สุวณฺณ-

ปสิพฺพก ํซึ่งกระสอบอันเต็มด้วยทอง  (สุวณฺณปสิพฺพกํ) ยังกระสอบอันเต็มด้วยทอง   

ปาเตตฺวา ให้ตกไปแล้ว,  เตสํ  (มนุสฺสานํ) เมื่อมนุษย์ ท. เหล่านั้น  ปปญฺจนฺตานํ  

เอว เนิ่นช้าอยู่นั่นเทียว  สุวณฺณโลเภน เพราะความโลภในทอง,  ปาปุณิ เสด็จถึงแล้ว  

ขนฺธาวารํ ซึ่งค่าย  อตฺตโน ของพระองค์  นิวุตฺถํ อันตั้งอยู่แล้ว  พห ิ ในภายนอก 

ฯ   

 ฝ่ายพระเจ้าอุเทน ก็ทรงแก้กระสอบที่เต็มด้วยทอง แล้วทําให้ตก เมื่อมนุษย์เหล่านั้น 

มัวเนิ่นช้าอยู่  เพราะความโลภในทอง  ก็เสด็จถึงค่ายของพระองค์ซึ่งตั้งอยู่ภายนอก

 อิตโร วิเสสนะของ อุเทโนๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สุวณฺณ-

ปสิพฺพกํ อวุตตกัมมะใน โมเจตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปาเตตฺวา  สุวณฺณปสิพฺพกํ 

การิตกัมมะใน ปาเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปาปุณิ,  เตสํ วิเสสนะของ มนุสฺสานํๆ 

อนาทรใน ปปญฺจนฺตานํๆ อนาทรกิริยา  สุวณฺณโลเภน เหตุใน ปปญฺจนฺตานํ  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ ปปญฺจนฺตานํ,  พหิ วิสยาธาระใน นิวุตฺถํๆ วิเสสนะของ ขนฺธาวารํ  

อตฺตโน สามีสัมพันธะใน ขนฺธาวารํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุณิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๔๙๙. อถ  นํ  อาคจฺฉนฺตํ  ทิสฺวา ว  อตฺตโน  พลกาโย  ปริวาเรตฺวา  นครํ  ปเวเสสิ ฯ  

 อถ  นํ  (อุเทนํ)  อาคจฺฉนฺตํ  ทิสฺวา ว  อตฺตโน  พลกาโย  ปริวาเรตฺวา  (อุเทนํ)  นครํ  ปเวเสสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  พลกาโย อ.หมู่แห่งพล  อตฺตโน ของพระองค์  ทิสฺวา ว เห็นแล้วเทียว  

นํ  (อุเทนํ) ซึ่งพระราชาพระนามว่าอุเทนนั้น  อาคจฺฉนฺตํ ผู้เสด็จมาอยู่  ปริวาเรตฺวา 

แวดล้อมแล้ว  (อุเทนํ) ทูลยังพระราชาพระนามว่าอุเทน  ปเวเสส ิให้เสด็จเข้าไปแล้ว  

นครํ สู่พระนคร

 ขณะนั้น  กําลังพลของพระองค์พอเห็นท้าวเธอเสด็จมา  ก็แวดล้อมเชิญเสด็จให้เข้าไป 

สู่พระนคร

 อถ กาลสัตตมี  พลกาโย เหตุกัตตาใน ปเวเสสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  นํ ก็ดี  

อาคจฺฉนฺตํ ก็ดี วิเสสนะของ อุเทนํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปริวาเรตฺวา  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน พลกาโย  ปริวาเรตฺวา  

ปุพพกาลกิริยาใน ปเวเสสิ  อุเทนํ การิตกัมมะใน ปเวเสสิ  นครํ สัมปาปุณียกัมมะใน 

ปเวเสสิ ฯ

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

๕๐๐. โส  คนฺตฺวา ว  วาสุลทตฺตํ  อภิสิญฺจิตฺวา  อคฺคมเหสิฏฺฅาเน  ฅเปสิ ฯ

 โส  (ราชา)  คนฺตฺวา ว  วาสุลทตฺตํ  อภิสิญฺจิตฺวา  อคฺคมเหสิฏฺฅาเน  ฅเปสิ ฯ

 โส  (ราชา) อ.พระราชานั้น  คนฺตฺวาว เสด็จไปแล้วเทียว  อภิสิญฺจิตฺวา ทรงอภิเสก 

แล้ว  วาสุลทตฺตํ ซึ่งพระนางวาสุลทัตตา  เปสิ ทรงแต่งตั้งไว้แล้ว  อคฺคมเหสิฏฺาเน 

ในตําแหน่งแห่งอัครมเหสี ฯ

 ท้าวเธอ ครั้นเสด็จไปแล้ว ก็อภิเษกพระนางวาสุลทัตตา ตั้งไว้ในตําแหน่งอัครมเหสี

 โส วิเสสนะของ ราชาๆ สุทธกัตตาใน ฅเปสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อภิสิญฺจิตฺวา  วาสุลทตฺตํ อวุตตกัมมะ 

ใน อภิสิญฺจิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฅเปสิ  อคฺคมเหสิฏฺฅาเน วิสยาธาระใน ฅเปสิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
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อิทํ  วาสุลทตฺตาย  วตฺถุ ฯ

อิทํ  (วตฺถุ)  วาสุลทตฺตาย  วตฺถุ  (โหติ) ฯ

อิทํ  (วตฺถุ) อ.เรื่องนี้  วตฺถุ เป็นเรื่อง  วาสุลทตฺตาย ของพระนางวาสุลทัตตา  

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ

นี้เป็นเรื่องของพระนางวาสุลทัตตา

อิทํ วิเสสนะของ วตฺถุๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก

วาสุลทตฺตาย สามีสัมพันธะใน วตฺถุๆ วิกติกัตตาใน โหติ ฯ

[ ประวัตินางมาคันทิยา ]

๕๐๑. อปรา  ปน  มาคนฺทิยา  นาม  รญฺโญ  สนฺติกา  อคฺคมเหสิฏฺฅานํ  ลภิ ฯ

 อปรา  (อิตฺถี)  ปน  มาคนฺทิยา  นาม  รญฺโญ  สนฺติกา  อคฺคมเหสิฏฺฅานํ  ลภิ ฯ

 ปน ก็  อปรา  (อิตฺถี) อ.หญิงอื่นอีก  มาคนฺทิยา  นาม ชื่อว่ามาคันทิยา  ลภิ ได้แล้ว  

อคฺคมเหสิฏฺานํ ซึ่งตําแหน่งแห่งอัครมเหสี  สนฺติกา จากสํานัก  รญฺโญ ของพระ

ราชา ฯ

 ก็หญิงอื่นอีก ชื่อว่ามาคันทิยา ได้ตําแหน่งอัครมเหสี จากสํานักของพระราชา

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  อปรา วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน ลภิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ มาคนฺทิยาๆ วิเสสนะของ อิตฺถี  รญฺโญ 

สามีสัมพันธะใน สนฺติกาๆ อปาทานใน ลภิ  อคฺคมเหสิฏฺฅานํ อวุตตกัมมะใน ลภิ ฯ

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

๕๐๒. สา  กิร  กุรุรฏฺเฅ  มาคนฺทิยสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ธีตา,  มาตาปิสฺสา  มาคนฺทิยาเตฺวว   

นามํ ฯ 

   สา  (มาคนฺทิยา)  กิร  กุรุรฏฺเฅ  มาคนฺทิยสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ธีตา  (โหติ),  มาตาปิ  อสฺสา   

(มาคนฺทิยาย  ‘มาคนฺทิยา’  อิติ  เอว  นามํ  (ลภิ)  ฯ

 กิร ได้ยินว่า  สา  (มาคนฺทิยา) อ.นางมาคันทิยานั้น  ธีตา เป็นธิดา  พฺราหฺมณสฺส 

ของพราหมณ์  มาคนฺทิยสฺส ชื่อว่ามาคันทิยะ  กุรุรฏฺเ ในแคว้นกุรุ  (โหติ) ย่อมเป็น,  
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มาตาปิ แม้ อ.มารดา  อสฺสา  (มาคนฺทิยาย) ของนางมาคันทิยานั้น  ลภิ ได้แล้ว  

นามํ ซึ่งชื่อ  “มาคนฺทิยา”  อิติ  เอว ว่า “อ.นางมาคันทิยา” ดังนี้นั่นเทียว ฯ

 ได้ยินว่า พระนางมาคันทิยานั้น เป็นธิดาของพราหมณ์ชื่อว่ามาคันทิยะในแคว้นกุรุ, 

แม้มารดาของนาง ก็ได้ชื่อว่า “มาคันทิยา” ดังนี้นั่นแหละ 

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  สา วิเสสนะของ มาคนฺทิยาๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  กุรุรฏฺเฅ วิสยาธาระใน มาคนฺทิยสฺสๆ สัญญาวิเสสนะของ พฺราหฺมณสฺสๆ 

สามีสัมพันธะใน ธีตาๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มาตาๆ สุทธ-

กัตตาใน ลภิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺสา วิเสสนะของ มาคนฺทิยายๆ สามีสัมพันธะ

ใน มาตา  “มาคนฺทิยา ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน ลภิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

“มาคนฺทิยา”ติ  นามํ อวุตตกัมมะใน ลภิ ฯ 

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

๕๐๓. จูฬปิตาปิสฺสา  มาคนฺทิโย ว.

 จูฬปิตาปิ  อสฺสา  (มาคนฺทิยาย)  มาคนฺทิโย ว  (โหติ).

 จูฬปิตาปิ แม้ อ.อา  อสฺสา  (มาคนฺทิยาย) ของนางมาคันทิยานั้น  มาคนฺทิโย ว เป็น

ผู้ชื่อว่ามาคันทิยะเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 แม้อาของนาง ก็เป็นผู้ชื่อว่ามาคันทิยะนั่นแหละ

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ จูฬปิตาๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อสฺสา วิเสสนะของ มาคนฺทิยายๆ สามีสัมพันธะใน จูฬปิตา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้า

กับ มาคนฺทิโยๆ วิกติกัตตาใน โหติ ฯ

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

๕๐๔. สา  อภิรูปา  อโหสิ  เทวจฺฉรปฏิภาคา ฯ

 สา  (มาคนฺทิยา)  อภิรูปา  อโหสิ  เทวจฺฉรปฏิภาคา ฯ

 สา  (มาคนฺทิยา) อ.นางมาคันทิยานั้น  อภิรูปา เป็นหญิงมีรูปงาม  เทวจฺฉรปฏิภาคา 

เป็นผู้มีส่วนเปรียบแห่งนางเทพอัปสร  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ
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 นางมาคันทิยานั้น ได้เป็นหญิงมีรูปงาม มีส่วนเปรียบกับนางเทพอัปสร

 สา วิเสสนะของ มาคนฺทิยาๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อภิรูปา  

ก็ดี  เทวจฺฉรปฏิภาคา ก็ดี วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

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

๕๐๕. ปิตา  ปนสฺสา  อนุจฺฉวิกํ  สามิกํ  อลภนฺโต  มหนฺเตหิ  มหนฺเตหิ  กุเลหิ  ยาจิโตปิ   

“ตุมฺเห  น  มยฺหํ  ธีตุ  อนุจฺฉวิกาติ  ตชฺเชตฺวา  อุยฺโยเชสิ ฯ  

 ปิตา  ปน  อสฺสา  (มาคนฺทิยาย)  อนุจฺฉวิกํ  สามิกํ  อลภนฺโต  มหนฺเตหิ  มหนฺเตหิ  กุเลหิ   

ยาจิโตปิ  “ตุมฺเห  น  มยฺหํ  ธีตุ  อนุจฺฉวิกา  (อตฺถ)”  อิติ  ตชฺเชตฺวา  อุยฺโยเชสิ ฯ

 ปน ก็  ปิตา อ.บิดา  อภลนฺโต ไม่ได้อยู่  สามิกํ ซึ่งสามี  อนุจฺฉวิกํ ผู้สมควร  อสฺสา  

(มาคนฺทิยาย) แก่นางมาคันทิยานั้น  มหนฺเตห ิ  มหนฺเตหิ  กุเลหิ  ยาจิโตปิ แม้ผู้

อันตระกูล ท. ใหญ่ ใหญ่ ขอแล้ว  ตชฺเชตฺวา คุกคามแล้ว  อิติ ว่า  “ตุมฺเห อ.ท่าน ท.  

อนุจฺฉวิกา เป็นผู้สมควร  ธีต ุแก่ธิดา  มยฺห ํของเรา  (อตฺถ) ย่อมเป็น  น หามิได้”   

อิติ ดังนี้  อุยฺโยเชสิ ส่งไปแล้ว ฯ

 ก็ บิดา ไม่ได้อยู่ซึ่งสามีผู้สมควรแก่นางมาคันทิยานั้น แม้ถูกตระกูลใหญ่ๆ ขอแล้ว  

ก็คุกคามว่า “พวกท่านเป็นผู้ไม่คู่ควรแก่ธิดาของเรา” ดังนี้ แล้วส่งกลับไป

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ปิตา สุทธกัตตาใน อุยฺโยเชสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อสฺสา วิเสสนะของ มาคนฺทิยายๆ สัมปทานใน อนุจฺฉวิกํๆ วิเสสนะของ สามิกํๆ  

อวุตตกัมมะใน อลภนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ปิตา  มหนฺเตหิ สองบท วิเสสนะของ 

กุเลหิๆ อนภิหิตกัตตาใน ยาจิโต  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ยาจิโตๆ วิเสสนะของ 

ปิตา  “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  มยฺหํ 

สามีสัมพันธะใน ธีตุๆ สัมปทานใน อนุจฺฉวิกาๆ วิกติกัตตาใน อตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะ

ใน ตชฺเชตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุยฺโยเชสิ ฯ 

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

๕๐๖. อเถกทิวสํ  สตฺถา  ปจฺจูสสมเย  โลกํ  โอโลเกนฺโต  มาคนฺทิยพฺราหฺมณสฺส   

สปชาปติกสฺส  อนาคามิผลุปนิสฺสยํ  ทิสฺวา  อตฺตโน  ปตฺตจีวรมาทาย  ตสฺส  พหินิคเม  

อคฺคิปริจรณฏฺฅานํ  อคมาสิ ฯ
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 อถ  เอกทิวสํ  สตฺถา  ปจฺจูสสมเย  โลกํ  โอโลเกนฺโต  มาคนฺทิยพฺราหฺมณสฺส  สปชาปติกสฺส   

อนาคามิผลุปนิสฺสยํ  ทิสฺวา  อตฺตโน  ปตฺตจีวรํ  อาทาย  ตสฺส  (พฺราหฺมณสฺส)  พหินิคเม   

อคฺคิปริจรณฏฺฅานํ  อคมาสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  สตฺถา อ.พระศาสดา  โอโลเกนฺโต ทรงตรวจดูอยู่  

โลกํ ซึ่งสัตว์โลก  ปจฺจูสสมเย ในสมัยเป็นที่ขจัดเสียเฉพาะซึ่งมืด  ทิสฺวา ทรงเห็น

แล้ว  อนาคามิผลุปนิสฺสยํ ซึ่งอุปนิสัยแห่งอนาคามิผล  มาคนฺทิยพฺราหฺมณสฺส ของ

พราหมณ์ชื่อว่ามาคันทิยะ  สปชาปติกสฺส ผู้เป็นไปกับด้วยปชาบดี  อาทาย ทรงถือ

เอาแล้ว  ปตฺตจีวร ํซึ่งบาตรและจีวร  อตฺตโน ของพระองค์  อคมาสิ ได้เสด็จไปแล้ว  

อคฺคิปริจรณฏฺานํ สู่ที่เป็นที่บําเรอซึ่งไฟ  พหินิคเม ในภายนอกแห่งนิคม  ตสฺส   

(พฺราหฺมณสฺส) ของพราหมณ์นั้น ฯ

 ครั้นภายหลัง ณ วันหนึ่ง พระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลารุ่งสาง ทรงเห็น

อุปนิสัยแห่งอนาคามิผลของมาคันทิยพราหมณ์พร้อมกับปชาบดี ทรงถือเอาบาตรและ

จีวรของพระองค์ ได้เสด็จไปสู่ที่บําเรอไฟของพราหมณ์นั้น ซึ่งอยู่ในภายนอกนิคม

 อถ กาลสัตตมี  เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน อคมาสิ  สตฺถา สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปจฺจูสสมเย กาลสัตตมีใน โอโลเกนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ 

สตฺถา  โลกํ อวุตตกัมมะใน โอโลเกนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  มาคนฺทิย- 

พฺราหฺมณสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อนาคามิผลุปนิสฺสยํ  สปชาปติกสฺส วิเสสนะของ  

มาคนฺทิยพฺราหฺมณสฺส  อนาคามิผลุปนิสฺสยํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

อาทาย  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน ปตฺตจีวรํๆ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยา

ใน อคมาสิ  ตสฺส วิเสสนะของ พฺราหฺมณสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อคฺคิปริจรณฏฺฅานํ   

พหินิคเม วิสยาธาระใน อคมาสิ  อคฺคิปริจรณฏฺฅานํ สัมปาปุณียกัมมะใน อคมาสิ ฯ 

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

๕๐๗. โส  ตถาคตสฺส  รูปโสภคฺคํ  อตฺตภาวํ  โอโลเกตฺวา  “อิมสฺมึ  โลเก  อิมินา  ปุริเสน  

สทิโส  อญฺโญ  ปุริโส  นาม  นตฺถิ,  อยํ  มยฺหํ  ธีตุ  อนุจฺฉวิโก,  อิมสฺส  ปุริสสฺส   

โปสาวนตฺถาย  มม  ธีตรํ  ทสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  “สมณ  เอกา  เม  ธีตา  อตฺถิ,  อหํ   

เอตฺตกํ  กาลํ  ตสฺสา  อนุจฺฉวิกํ  ปุริสํ  น  ปสฺสามิ,  ตุมฺเห  ตสฺสา,  สา  จ  ตุมฺหากญฺเญว   

อนุจฺฉวิกา,  ตุมฺหากํ  ปาทปริจาริกํ  ตสฺสา  จ  ภตฺตารํ  ลทฺธุํ  วฏฺฏติ,  ตํ  โว  อหํ   
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ทสฺสามิ,  ยาว  มม  คมนา  อิเธว  ติฏฺฅถาติ  อาห ฯ

 โส  (พฺราหฺมโณ)  ตถาคตสฺส  รูปโสภคฺคํ  อตฺตภาวํ  โอโลเกตฺวา  “อิมสฺมึ  โลเก  อิมินา  ปุริเสน  

สทิโส  อญฺโญ  ปุริโส  นาม  นตฺถิ,  อยํ  (ปุริโส)  มยฺหํ  ธีตุ  อนุจฺฉวิโก  (โหติ),  (อหํ)  อิมสฺส   

ปุริสสฺส  โปสาวนตฺถาย  มม  ธีตรํ  ทสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  “สมณ  เอกา  เม  ธีตา  อตฺถิ,  อหํ   

เอตฺตกํ  กาลํ  ตสฺสา  (ธีตุยา)  อนุจฺฉวิกํ  ปุริสํ  น  ปสฺสามิ,  ตุมฺเห  ตสฺสา  (ธีตุยา  อนุจฺฉวิกา  

อตฺถ),  สา  (ธีตา)  จ  ตุมฺหากํ  เอว  อนุจฺฉวิกา  (โหติ),  ตุมฺหากํ  ปาทปริจาริกํ  (ลทฺธุํ  จ)  ตสฺสา   

(ธีตุยา)  จ  ภตฺตารํ  ลทฺธุํ  วฏฺฏติ,  ตํ  (ธีตรํ)  โว  อหํ  ทสฺสามิ,  (ตุมฺเห)  ยาว  มม  คมนา   

อิธ  เอว  (ฅาเน)  ติฏฺฅถาติ  อาห ฯ

 โส   (พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์นั้น  โอโลเกตฺวา แลดูแล้ว  อตฺตภาวํ ซึ่งอัตภาพ   

รูปโสภคฺคํ อันเลิศด้วยความงามแห่งพระรูป  ตถาคตสฺส ของพระตถาคต  จินฺเตตฺวา  

คิดแล้ว  อิติ ว่า  “ปุริโส  นาม ชื่อ อ.บุรุษ  อญฺโญ อื่น  สทิโส ผู้เช่นกับ  อิมินา  ปุริเสน  

ด้วยบุรุษนี้  อิมสฺมึ  โลเก ในโลกนี้  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  อยํ  (ปุริโส) อ.บุรุษนี้  อนุจฺฉวิโก 

เป็นผู้สมควร  ธีต ุแก่ธิดา  มยฺห ํแก่เรา  (โหติ) ย่อมเป็น,  (อหํ) อ.เรา  ทสฺสามิ จักให้  

ธีตรํ ซึ่งธิดา  มม ของเรา  อิมสฺส  ปุริสสฺส แก่บุรุษนี้  โปสาวนตฺถาย เพื่อประโยชน์

แก่การพอกเลี้ยง”  อิติ ดังนี้  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สมณ ดูก่อนพระสมณะ  ธีตา 

อ.ธิดา  เม ของข้าพเจ้า  เอกา คนหนึ่ง  อตฺถิ มีอยู่,  อหํ อ.ข้าพเจ้า  น  ปสฺสาม ิย่อม

ไม่เห็น  ปุริส ํซึ่งบุรุษ  อนุจฺฉวิกํ ผู้สมควร  ตสฺสา  (ธีตุยา) แก่ธิดานั้น  กาลํ สิ้นกาล  

เอตฺตกํ มีประมาณเท่านี้,  ตุมฺเห อ.ท่าน  (อนุจฺฉวิกา) เป็นผู้สมควร  ตสฺสา  (ธีตุยา) 

แก่ธิดานั้น  (อตฺถ) ย่อมเป็น,  จ อนึ่ง  สา  (ธีตา) อ.ธิดานั้น  อนุจฺฉวิกา เป็นผู้สมควร  

ตุมฺหากํ  เอว แก่ท่านนั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น,  ตุมฺหากํ  ปาทปริจาริกํ  (ลทฺธุํ  จ) 

อ.อัน- อันท่าน -ได้ ซึ่งหญิงผู้รับใช้ใกล้เท้า ด้วย  ตสฺสา  (ธีตุยา)  จ  ภตฺตารํ  ลทฺธุํ  

อ.อัน- ธิดานั้น -ได้ ซึ่งสามี ด้วย  วฏฺฏติ ย่อมควร,  อหํ อ.ข้าพเจ้า  ทสฺสามิ จักให้  ตํ  

(ธีตรํ) ซึ่งธิดานั้น  โว แก่ท่าน,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  ติฏฺถ จงดํารงอยู่  อิธ  เอว  (าเน) 

ในที่นี้นั่นเทียว  ยาว เพียงใด  คมนา แต่การไป  มม ของเรา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พราหมณ์นั้นแลดูอัตภาพอันเลิศด้วยความงามแห่งพระรูปของพระตถาคต คิดแล้วว่า 

“ขึ้นชื่อว่าบุรุษอื่นผู้เช่นกับด้วยบุรุษนี้ในโลกนี้ ย่อมไม่มี, บุรุษนี้เป็นผู้เหมาะสมแก่ธิดา

ของเรา, เราจักให้ธิดาของเราแก่บุรุษนี้ เพื่อประโยชน์แก่การพอกเลี้ยง” ดังนี้ กล่าว
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ว่า “ดูก่อนสมณะ ธิดาของข้าพเจ้าคนหนึ่งมีอยู่, ข้าพเจ้าย่อมไม่เห็นบุรุษผู้เหมาะสม

แก่ธิดานั้น ตลอดกาลมีประมาณเท่านี้, ท่านเป็นผู้เหมาะสมกับธิดานั้น, อนึ่ง ธิดานั้น

เป็นผู้เหมาะสมกับท่านเท่านั้น, การที่ท่านได้หญิงรับใช้ใกล้เท้า และการที่ธิดานั้นได้

สามี ย่อมควร, ข้าพเจ้าจักให้ธิดานั้นแก่ท่าน, เชิญท่านดํารงอยู่ในที่นี้นั่นแหละ ตราบ

เท่าการไปของข้าพเจ้า” ดังนี้

 โส วิเสสนะของ พฺราหฺมโณๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตถาคตสฺส  

สามีสัมพันธะใน อตฺตภาวํ  รูปโสภคฺคํ วิเสสนะของ อตฺตภาวํๆ อวุตตกัมมะใน  

โอโลเกตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “สทิโส ก็ดี  อญฺโญ ก็ดี วิเสสนะของ  

ปุริโส  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  

อิมสฺมึ วิเสสนะของ โลเกๆ วิสยาธาระใน ปุริโส  อิมินา วิเสสนะของ ปุริเสนๆ ตติยา- 

วิเสสนะใน สทิโส,  อยํ วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

มยฺหํ สามีสัมพันธะใน ธีตุๆ สัมปทานใน อนุจฺฉวิโกๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  อหํ สุทธ-

กัตตาใน ทสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมสฺส วิเสสนะของ ปุริสสฺสๆ สัมปทาน 

ใน ทสฺสามิ  โปสาวนตฺถาย สัมปทานใน ทสฺสามิ  มม สามีสัมพันธะใน ธีตรํๆ อวุตต-

กัมมะใน ทสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “สมณ  

อาลปนะ  เอกา วิเสสนะของ ธีตาๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เม สามีสัมพันธะใน ธีตา,  อหํ สุทธกัตตาใน ปสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตฺตกํ 

วิเสสนะของ กาลํๆ อัจจันตสังโยคะใน ปสฺสามิ  ตสฺสา วิเสสนะของ ธีตุยาๆ สัมปทาน

ใน อนุจฺฉวิกํๆ วิเสสนะของ ปุริสํๆ อวุตตกัมมะใน ปสฺสามิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน  

ปสฺสามิ,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะของ  

ธีตุยาๆ สัมปทานใน อนุจฺฉวิกาๆ วิกติกัตตาใน อตฺถ,  จศัพท์ สัมปิณฑนัตถะ  สา  

วิเสสนะของ ธีตาๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ ตุมฺหากํๆ สัมปทานใน อนุจฺฉวิกาๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  ลทฺธุํ ตุมัตถกัตตาใน 

วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตุมฺหากํ ฉัฏฅีอนภิหิตกัตตาใน ลทฺธุํ  ปาทปริจาริกํ  

อวุตตกัมมะใน ลทฺธุํ  ตสฺสา วิเสสนะของ ธีตุยาๆ ฉัฏฅีอนภิหิตกัตตาใน ลทฺธุํ  ภตฺตารํ 

อวุตตกัมมะใน ลทฺธุํ  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ตุมฺหากํ  ปาทปริจาริกํ  ลทฺธุํ  และ 

ตสฺสา  ธีตุยา  ภตฺตารํ  ลทฺธุํ,  อหํ สุทธกัตตาใน ทสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ตํ วิเสสนะของ ธีตรํๆ อวุตตกัมมะใน ทสฺสามิ  โว สัมปทานใน ทสฺสามิ,  ตุมฺเห  
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สุทธกัตตาใน ติฏฺฅถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน ติฏฺฅถ  มม 

สามีสัมพันธะใน คมนาๆ อปาทานใน ยาว  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อิธๆ วิเสสนะ

ของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน ติฏฺฅถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๐๘. สตฺถา  กิญฺจิ  อวตฺวา  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ

 สตฺถา  กิญฺจิ  (วจนํ)  อวตฺวา  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  อวตฺวา ไม่ตรัสแล้ว  กิญฺจิ  (วจนํ) ซึ่งพระดํารัสอะไร  ตุณฺห ี

เป็นผู้นิ่ง  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 พระศาสดาไม่ตรัสพระดํารัสอะไร ได้ทรงเป็นผู้นิ่ง

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กิญฺจิ วิเสสนะของ วจนํๆ  

อวุตตกัมมะใน อวตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน อโหสิ  ตุณฺหี วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

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

๕๐๙. พฺราหฺมโณ  เวเคน  ฆรํ  คนฺตฺวา  “โภติ  โภติ  ธีตุ  เม  อนุจฺฉวิโก  ทิฏฺโฅ,  สีฆํ  สีฆํ  ตํ  

อลงฺกโรหีติ  ตํ  อลงฺการาเปตฺวา  สทฺธึ  พฺราหฺมณิยา  อาทาย  สตฺถุ  สนฺติกํ  ปายาสิ ฯ

 พฺราหฺมโณ  เวเคน  ฆรํ  คนฺตฺวา  “โภติ  โภติ  ธีตุ  เม  อนุจฺฉวิโก  (ปุริโส  มยา)  ทิฏฺโฅ,   

(ตฺวํ)  สีฆํ  สีฆํ  ตํ  (ธีตรํ)  อลงฺกโรหีติ  (วตฺวา  พฺราหฺมณึ)  ตํ  (ธีตรํ)  อลงฺการาเปตฺวา  สทฺธึ   

พฺราหฺมณิยา  อาทาย  สตฺถุ  สนฺติกํ  ปายาสิ ฯ

 พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ฆรํ สู่เรือน  เวเคน โดยเร็ว  (วตฺวา) 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “โภติ ดูก่อนนางผู้เจริญ  โภติ ดูก่อนนางผู้เจริญ  (ปุริโส) อ.บุรุษ   

อนุจฺฉวิโก ผู้สมควร  ธีต ุ แก่ธิดา  เม ของเรา  (มยา) อันเรา  ทิฏฺโ เห็นแล้ว,  

(ตฺวํ) อ.เธอ  อลงฺกโรหิ จงประดับ  ตํ  (ธีตรํ) ซึ่งธิดานั้น  สีฆํ  สีฆํ เร็วๆ”  อิติ ดังนี้   

(พฺราหฺมณึ) ยังนางพราหมณี  อลงฺการาเปตฺวา ให้ประดับแล้ว  ตํ  (ธีตรํ) ซึ่งธิดานั้น  

อาทาย พาเอาแล้ว  สทฺธึ กับ  พฺราหฺมณิยา ด้วยนางพราหมณี  ปายาสิ ได้ดําเนิน

ไปแล้ว  สนฺติกํ สู่สํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา ฯ

 พราหมณ์ไปเรือนโดยเร็ว กล่าวว่า “แน่ะนางผู้เจริญๆ บุรุษผู้เหมาะสมแก่ธิดาของเรา 
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เราพบแล้ว, เธอจงประดับประดาธิดานั้นเร็วๆ” ดังนี้ ใช้นางพราหมณีให้ประดับธิดา

นั้น พาไปสู่สํานักของพระศาสดาพร้อมกับนางพราหมณี

 พฺราหฺมโณ สุทธกัตตาใน ปายาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เวเคน ตติยาวิเสสนะใน 

คนฺตฺวา  ฆรํ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “โภติ สองบท 

อาลปนะ  อนุจฺฉวิโก วิเสสนะของ ปุริโสๆ วุตตกัมมะใน ทิฏฺโฅๆ กิตบทกัมมวาจก   

ธีตุ สัมปทานใน อนุจฺฉวิโก  เม สามีสัมพันธะใน ธีตุ  มยา อนภิหิตกัตตาใน ทิฏฺโฅ,  

ตฺวํ สุทธกัตตาใน อลงฺกโรหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สีฆํ สองบท กิริยาวิเสสนะใน  

อลงฺกโรหิ  ตํ วิเสสนะของ ธีตรํๆ อวุตตกัมมะใน อลงฺกโรหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อลงฺการาเปตฺวา  พฺราหฺมณึ การิตกัมมะใน อลงฺการาเปตฺวา   

ตํ วิเสสนะของ ธีตรํๆ อวุตตกัมมะใน อลงฺการาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริิยาใน ปายาสิ  

สทฺธึ กิริยาสมวายะใน อาทาย  พฺราหฺมณิยา สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึ  อาทาย สมาน-

กาลกิริยาใน ปายาสิ  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปายาสิ ฯ   

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

๕๑๐. สกลนครํ  สงฺขุภิ  “อยํ  เอตฺตกํ  กาลํ  ‘มยฺหํ  ธีตุ  อนุจฺฉวิโก  นตฺถีติ  กสฺสจิ  อทตฺวา  

‘อชฺช  เม  ธีตุ  อนุจฺฉวิโก  ทิฏฺโฅติ  กิร  วทติ;  กีทิโส  นุ  โข  โส,  ปสฺสิสฺสาม  นนฺติ ฯ

 สกลนครํ  สงฺขุภิ  “อยํ  (พฺราหฺมโณ)  เอตฺตกํ  กาลํ  ‘(ปุริโส)  มยฺหํ  ธีตุ  อนุจฺฉวิโก  นตฺถีติ   

(วตฺวา)  กสฺสจิ  อทตฺวา  ‘อชฺช  เม  ธีตุ  อนุจฺฉวิโก  (ปุริโส  มยา)  ทิฏฺโฅติ  กิร  วทติ;  กีทิโส  นุ  

โข  (โหติ)  โส  (ปุริโส),  (มยํ)  ปสฺสิสฺสาม  นํ  (ปุริสํ)”  อิติ ฯ

 สกลนครํ อ.นครทั้งสิ้น  สงฺขุภิ กระฉ่อนแล้ว  อิติ ว่า  “กิร ได้ยินว่า  อยํ  (พฺราหฺมโณ) 

อ.พราหมณ์นี้  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  ‘(ปุริโส) อ.บุรุษ  อนุจฺฉวิโก เป็นผู้สมควร   

ธีต ุ แก่ธิดา  มยฺห ํ ของเรา  นตฺถิ ย่อมไม่มี’  อิติ ดังนี้  เอตฺตกํ  กาลํ สิ้นกาล มี

ประมาณเท่านี้  อทตฺวา ไม่ให้แล้ว  กสฺสจิ แก่ใครๆ  วทติ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  ‘อชฺช 

ในวันนี้  (ปุริโส) อ.บุรุษ  อนุจฺฉวิโก ผู้สมควร  ธีตุ แก่ธิดา  เม ของเรา  (มยา) อัน

เรา  ทิฏฺโ เห็นแล้ว’  อิติ ดังนี้,  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  กีทิโส  นุ  โข เป็นผู้เช่นไร

หนอแล  (โหติ) ย่อมเป็น,  (มยํ) อ.เรา ท.  ปสฺสิสฺสาม จักเห็น  นํ  (ปุริสํ) ซึ่งบุรุษนั้น”  

อิติ ดังนี้ ฯ
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 ชาวเมืองทั้งสิ้นลํ่าลือกันว่า “ทราบว่า พราหมณ์นี้กล่าวว่า ‘บุรุษผู้สมควรแก่ธิดาของ

เราไม่มี’ ดังนี้ ตลอดกาลมีประมาณเท่านี้ แล้วไม่ให้แก่ใครๆ ย่อมกล่าวว่า ‘วันนี้ บุรุษ

ผู้สมควรแก่ธิดาของเรา เราเห็นแล้ว’ ดังนี้, บุรุษนั้นเป็นคนเช่นไรหนอแล,  พวกเราจัก

ดูบุรุษนั้น” ดังนี้

 สกลนครํ สุทธกัตตาใน สงฺขุภิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  อยํ  

วิเสสนะของ พฺราหฺมโณๆ สุทธกัตตาใน วทติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตฺตกํ วิเสสนะ

ของ กาลํๆ อัจจันตสังโยคะใน วตฺวา  ‘ปุริโส สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  

มยฺหํ สามีสัมพันธะใน ธีตุๆ สัมปทานใน อนุจฺฉวิโกๆ วิกติกัตตาใน นตฺถิ’  อิติศัพท์  

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทตฺวา  กสฺสจิ สัมปทานใน อทตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน วทติ  ‘อชฺช กาลสัตตมีใน ทิฏฺโฅ  อนุจฺฉวิโก วิเสสนะของ ปุริโสๆ วุตตกัมมะ

ใน ทิฏฺโฅๆ กิตบทกัมมวาจก  เม สามีสัมพันธะใน ธีตุๆ สัมปทานใน อนุจฺฉวิโก  มยา  

อนภิหิตกัตตาใน ทิฏฺโฅ’  อิติศัพท์ อาการะใน วทติ,  โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตา 

ใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กีทิโส วิกติกัตตาใน โหติ  นุศัพท์ สังกัปปัตถะ   

โขศัพท์ วจนาลังการะ,  มยํ สุทธกัตตาใน ปสฺสิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ 

วิเสสนะของ ปุริสํๆ อวุตตกัมมะใน ปสฺสิสฺสาม”  อิติศัพท์ อาการะใน สงฺขุภิ ฯ

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

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

๕๑๑. มหาชโน  เตเนว  สทฺธึ  นิกฺขมิ ฯ    

 มหาชโน  เตน  เอว  (พฺราหฺมเณน)  สทฺธึ  นิกฺขมิ ฯ

 มหาชโน อ.มหาชน  นิกฺขมิ ออกไปแล้ว  สทฺธึ กับ  เตน  เอว  (พฺราหฺมเณน) ด้วย

พราหมณ์นั้นนั่นเทียว ฯ

 มหาชนออกไปพร้อมกับพราหมณ์นั้นนั่นแหละ

 มหาชโน สุทธกัตตาใน นิกฺขมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้า

กับ เตนๆ วิเสสนะของ พฺราหฺมเณนๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน  

นิกฺขมิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๑๒. ตสฺมึ  ธีตรํ  คเหตฺวา  อาคจฺฉนฺเต,  สตฺถา  เตน  วุตฺตฏฺฅาเน  อฅตฺวา  ตตฺถ  ปทเจติยํ  

ทสฺเสตฺวา  คนฺตฺวา  อญฺญสฺมึ  ฅาเน  อฏฺฅาสิ ฯ

 ตสฺมึ  (พฺราหฺมเณ)  ธีตรํ  คเหตฺวา  อาคจฺฉนฺเต,  สตฺถา  เตน  (พฺราหฺมเณน)  วุตฺตฏฺฅาเน  อฅตฺวา  

ตตฺถ  (ฅาเน)  ปทเจติยํ  ทสฺเสตฺวา  คนฺตฺวา  อญฺญสฺมึ  ฅาเน  อฏฺฅาสิ ฯ

 ตสฺมึ  (พฺราหฺมเณ) ครั้นเมื่อพราหมณ์นั้น  คเหตฺวา พาเอาแล้ว  ธีตรํ ซึ่งธิดา  

อาคจฺฉนฺเต มาอยู่,  สตฺถา อ.พระศาสดา  อตฺวา ไม่ทรงดํารงอยู่แล้ว  เตน   

(พฺราหฺมเณน)  วุตฺตฏฺาเน ในที่ อันพราหมณ์นั้น กล่าวแล้ว  ทสฺเสตฺวา ทรงแสดง

แล้ว  ปทเจติย ํซึ่งเจดีย์คือรอยพระบาท  ตตฺถ  (าเน) ในที่นั้น  คนฺตฺวา เสด็จไป

แล้ว  อฏฺาสิ ได้ดํารงอยู่แล้ว  อญฺญสฺมึ  าเน ในที่อื่น ฯ

 เมื่อพราหมณ์นั้นพาธิดามาอยู่, พระศาสดาไม่ทรงดํารงอยู่ในที่อันพราหมณ์นั้นกล่าว

แล้ว ทรงแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทในที่นั้น เสด็จไปแล้ว ได้ดํารงอยู่แล้วในที่อื่น

 ตสฺมึ วิเสสนะของ พฺราหฺมเณๆ ลักขณะใน อาคจฺฉนฺเตๆ ลักขณกิริยา  ธีตรํ อวุตตกัมมะ

ใน คเหตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน อาคจฺฉนฺเต,  สตฺถา สุทธกัตตาใน อฏฺฅาสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  เตน วิเสสนะของ พฺราหฺมเณนๆ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺต-  วุตฺตฏฺฅาเน 

วิสยาธาระใน อฅตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทสฺเสตฺวา  ตตฺถ วิเสสนะของ ฅาเนๆ  

วิสยาธาระใน ทสฺเสตฺวา  ปทเจติยํ อวุตตกัมมะใน ทสฺเสตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อฏฺฅาสิ  อญฺญสฺมึ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน 

อฏฺฅาสิ ฯ     

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

๕๑๓. พุทฺธานํ  หิ  ปทเจติยํ  อธิฏฺฅหิตฺวา  อกฺกนฺตฏฺฅาเนเยว  ปญฺญายติ,  น  อญฺญตฺถ:   

เยสญฺจ  อตฺถาย  อธิฏฺฅิตํ  โหติ,  เต ว  นํ  ปสฺสนฺติ;  เตสํ  ปน  อทสฺสนกรณตฺถํ   

หตฺถิอาทโย  วา  อกฺกมนฺตุ,  มหาเมโฆ  วา  วสฺสตุ,  เวรมฺพวาตา  วา  ปหรนฺตุ,  น  นํ  

โกจิ  มกฺเขตุํ  สกฺโกติ ฯ    

 พุทฺธานํ  หิ  ปทเจติยํ  (พุทฺเธหิ)  อธิฏฺฅหิตฺวา  อกฺกนฺตฏฺฅาเน  เอว  ปญฺญายติ,  น  อญฺญตฺถ  

(ฅาเน  ปญฺญายติ);  (ปทเจติยํ  พุทฺเธหิ)  เยสํ  (ชนานํ)  จ  อตฺถาย  อธิฏฺฅิตํ  โหติ,  เต  เอว  

(ชนา)  นํ  (ปทเจติยํ)  ปสฺสนฺติ;  เตสํ  (ชนานํ)  ปน  อทสฺสนกรณตฺถํ  หตฺถิอาทโย  (สตฺตา)  วา   
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อกฺกมนฺตุ,  มหาเมโฆ  วา  วสฺสตุ,  เวรมฺพวาตา  วา  ปหรนฺตุ,  น  นํ  (ปทเจติยํ)  โกจิ  มกฺเขตุํ  

สกฺโกติ ฯ

 ห ิ จริงอยู่  ปทเจติยํ อ.เจดีย์คือรอยพระบาท  พุทฺธานํ ของพระพุทธเจ้า ท.   

ปญฺญายติ ย่อมปรากฏ  (พุทฺเธหิ)  อธิฏฺหิตฺวา  อกฺกนฺตฏฺาเน  เอว ในที่เป็นที่- 

อันพระพุทธเจ้า ท. ทรงอธิษฐานแล้ว -ทรงเหยียบแล้วนั่นเทียว,  น  (ปญฺญายติ) ย่อม

ไม่ปรากฏ  อญฺญตฺถ  (าเน) ในที่อื่น;  จ อนึ่ง  (ปทเจติยํ) อ.เจดีย์คือรอยพระบาท  

(พุทฺเธหิ)  อธิฏฺติํ   เป็นของ อันพระพุทธเจ้า ท. ทรงอธิษฅานแล้ว  อตฺถาย เพื่อ

ประโยชน์  เยสํ  (ชนานํ) แก่ชน ท. เหล่าใด  โหติ ย่อมเป็น,  เต  เอว  (ชนา) อ.ชน ท.  

เหล่านั้นนั่นเทียว  ปสฺสนฺติ ย่อมเห็น  นํ  (ปทเจติยํ) ซึ่งเจดีย์คือรอยพระบาทนั้น;   

ปน ก็  (สตฺตา) อ.สัตว์ ท.  หตฺถิอาทโย มีช้างเป็นต้น  อกฺกมนฺตุ จงเหยียบ  วา หรือ,  

วา หรือว่า  มหาเมโฆ อ.ฝนใหญ่  วสฺสต ุจงตก,  วา หรือว่า  เวรมฺพวาตา อ.ลม 

ชื่อว่าเวรัมพะ ท.  ปหรนฺตุ จงพัด  อทสฺสนกรณตฺถํ เพื่ออันกระทําซึ่งการไม่เห็น  

เตสํ  (ชนานํ) แห่งชน ท. เหล่านั้น,  โกจิ อ.ใครๆ  น  สกฺโกติ ย่อมไม่อาจ  มกฺเขตุํ 

เพื่ออันลบ  นํ  (ปทเจติยํ) ซึ่งเจดีย์คือรอยพระบาทนั้น ฯ

 ความจริง เจดีย์คือรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมปรากฏในที่เป็นที่อัน

พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงอธิษฐานเหยียบแล้วเท่านั้น ย่อมไม่ปรากฏในที่อื่น, อนึ่ง 

เจดีย์คือรอยพระบาท เป็นของอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงอธิษฐานเพื่อประโยชน์แก่

ชนเหล่าใด, พวกชนเหล่านั้นเท่านั้น ย่อมเห็นเจดีย์คือรอยพระบาทนั้น, ก็ พวกสัตว์

มีช้างเป็นต้นจงเหยียบ หรือ ฝนห่าใหญ่จงตก หรือว่า ลมชื่อว่าเวรัมพะทั้งหลายจง

พัด เพื่อทําให้ไม่เห็น แห่งพวกชนเหล่านั้น, ใครๆ ก็ไม่สามารถเพื่อจะลบเจดีย์คือรอย

พระบาทนั้นได้

 หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  ปทเจติยํ สุทธกัตตาใน ปญฺญายติๆ สองบท อาขยาตบท

กัตตุวาจก  พุทฺธานํ สามีสัมพันธะใน ปทเจติยํ  พุทฺเธหิ อนภิหิตกัตตาใน อกฺกนฺต-  

อธิฏฺฅหิตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อกฺกนฺต-  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อกฺกนฺตฏฺฅาเนๆ 

วิสยาธาระใน ปญฺญายติ,  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปญฺญายติ  อญฺญตฺถ วิเสสนะของ 

ฅาเนๆ วิสยาธาระใน ปญฺญายติ;  จศัพท์ สัมปิณฑนัตถะ  ปทเจติยํ สุทธกัตตาใน  

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พุทฺเธหิ อนภิหิตกัตตาใน อธิฏฺฅิตํ  เยสํ วิเสสนะของ  
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ชนานํๆ สัมปทานใน อตฺถายๆ สัมปทานใน อธิฏฺฅิตํๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  ปนศัพท์ 

วากยารัมภโชตกะ  หตฺถิอาทโย วิเสสนะของ สตฺตาๆ สุทธกัตตาใน อกฺกมนฺตุๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ วิเสสนะของ ชนานํๆ สามีสัมพันธะใน อทสฺสนกรณตฺถํๆ 

สัมปทานใน อกฺกมนฺตุ  วสฺสตุ และ ปหรนฺตุ  วา สามศัพท์ วากยวิกัปปัตถะเข้า

กับ หตฺถิอาทโย  สตฺตา  อกฺกมนฺตุ,  มหาเมโฆ  วสฺสตุ และ เวรมฺพวาตา  ปหรนฺตุ,   

มหาเมโฆ สุทธกัตตาใน วสฺสตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  เวรมฺพวาตา สุทธกัตตาใน 

ปหรนฺตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  โกจิ สุทธกัตตาใน สกฺโกติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺโกติ  นํ วิเสสนะของ ปทเจติยํๆ อวุตตกัมมะใน มกฺเขตุํๆ  

ตุมัตถสัมปทานใน สกฺโกติ ฯ

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

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

๕๑๔. อถ  พฺราหฺมณี  พฺราหฺมณํ  อาห  “กุหึ  โส  ปุริโส”ติ ฯ

 อถ  พฺราหฺมณี  พฺราหฺมณํ  อาห  “กุหึ  (ฅาเน  คโต)  โส  ปุริโส”ติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น   พฺราหฺมณี อ.นางพราหมณี   อาห กล่าวแล้ว  พฺราหฺมณํ กะพราหมณ์   

อิติ ว่า  “โส  ปุริโส อ.บุรุษนั้น  คโต ไปแล้ว  กุหึ  (าเน) ณ ที่ไหน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น นางพราหมณีพูดกับพราหมณ์ว่า “บุรุษนั้นไป ณ ที่ไหนเสียละ”

 อถ กาลสัตตมี  พฺราหฺมณี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พฺราหฺมณึ อกถิ

ตกัมมะใน อาห  “โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน คโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  กุหึ 

วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน คโต”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

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

๕๑๕. “อิมสฺมึ  ฅาเน  ติฏฺฅาหีติ  นํ  อวจํ,  กุหึ  นุ  โข  โส  คโต”ติ  โอโลเกนฺโต  ปทเจติยํ  ทิสฺ

วา  “อยมสฺส  ปทวลญฺโช”ติ  อาห ฯ

 (พฺราหฺมโณ)  “(อหํ)  ‘(ตฺวํ)  อิมสฺมึ  ฅาเน  ติฏฺฅาหี’ติ  นํ  (ปุริสํ)  อวจํ,  กุหึ  (ฅาเน)  นุ  โข  โส   

(ปุริโส)  คโต”ติ  (วตฺวา)  โอโลเกนฺโต  ปทเจติยํ  ทิสฺวา  “อยํ  (ปทวลญฺโช)  อสฺส  (ปุริสสฺส)  

ปทวลญฺโช  (โหติ)”  อิติ  อาห ฯ
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 (พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  อวจํ ได้กล่าวแล้ว  

นํ  (ปุริสํ) กะบุรุษนั้น  อิติ ว่า  ‘(ตฺวํ) อ.ท่าน  ติฏฺาหิ จงดํารงอยู่  อิมสฺมึ  (าเน) ใน

ที่นี้’  อิติ ดังนี้,  โส  (ปุริโส) อ.บุรุษนั้น  คโต ไปแล้ว  กุหึ  (าเน)  นุ  โข ในที่ไหน

หนอแล”  อิติ ดังนี้  โอโลเกนฺโต แลดูอยู่  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ปทเจติยํ ซึ่งเจดีย์คือรอย

พระบาท  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  (ปทวลญฺโช) อ.รอยเท้านี้  ปทวลญฺโช เป็น

รอยเท้า  อสฺส  (ปุริสสฺส) ของบุรุษนั้น  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พราหมณ์กล่าวกับบุรุษนั้นว่า “เราได้กล่าวว่า ‘ขอท่านจงดํารงอยู่ในที่นี้’ ดังนี้, บุรุษนั้น

ไปอยู่ที่ไหนหนอแล” ดังนี้ แลดูอยู่เห็นเจดีย์คือรอยพระบาท จึงกล่าวว่า “นี้เป็นรอย

เท้าของบุรุษนั้น” ดังนี้

 พฺราหฺมโณ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน อวจํๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘ตฺวํ สุทธกัตตาใน ติฏฺฅาหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมสฺมึ  

วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน ติฏฺฅาหิ’  อิติศัพท์ อาการะใน อวจํ  นํ วิเสสนะ

ของ ปุริสํๆ อกถิตกัมมะใน อวจํ,  โส วิเสสนะของ ปุริโสๆ สุทธกัตตาใน คโตๆ กิตบท 

กัตตุวาจก  กุหึ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน คโต  นุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์  

วจนาลังการะ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอโลเกนฺโตๆ อัพภันตร-

กิริยาของ พฺราหฺมโณ  ปทเจติยํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “อยํ  

วิเสสนะของ ปทวลญฺโชๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะ

ของ ปุริสสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปทวลญฺโชๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

อาห ฯ

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

๕๑๖. พฺราหฺมณี  สลกฺขณมนฺตานํ  ติณฺณํ  เวทานํ  ปคุณตาย  ลกฺขณมนฺเต  ปริวตฺเตตฺวา   

ปทลกฺขณํ  อุปธาเรตฺวา  “นยิทํ  พฺราหฺมณ  ปญฺจกามคุณเสวิโน  ปทนฺติ  วตฺวา  อิมํ  

คาถมาห

   “รตฺตสฺส  หิ  อุกฺกุฏิกํ  ปทํ  ภเว, 

   ทุฏฺฅสฺส  โหติ  สหสานุปีฬิตํ,

   มูฬฺหสฺส  โหติ  อวกฑฺฒิตํ  ปทํ,

   วิวฏจฺฉทสฺส  อิทมีทิสํ  ปทนฺ”ติ ฯ
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 พฺราหฺมณี  (อตฺตโน)  สลกฺขณมนฺตานํ  ติณฺณํ  เวทานํ  ปคุณตาย  ลกฺขณมนฺเต  ปริวตฺเตตฺวา   

ปทลกฺขณํ  อุปธาเรตฺวา  “น  อิทํ  (ปทํ)  พฺราหฺมณ  ปญฺจกามคุณเสวิโน  (ปุคฺคลสฺส)  ปทํ  (โหติ)”  

อิติ  วตฺวา  อิมํ  คาถํ  อาห

   “(ราเคน)  รตฺตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  หิ  อุกฺกุฏิกํ  ปทํ  ภเว, 

   (โทเสน)  ทุฏฺฅสฺส  (ปุคฺคลสฺส  ปทํ)  โหติ  สหสา  อนุปีฬิตํ,

   มูฬฺหสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  โหติ  อวกฑฺฒิตํ  ปทํ,

   วิวฏจฺฉทสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  อิทํ  อีทิสํ  (ปทํ)  ปทํ  (โหติ)”  อิติ ฯ

 พฺราหฺมณี อ.นางพราหมณี  ลกฺขณมนฺเต ยังมนต์เป็นเครื่องทายซึ่งลักษณะ ท.   

ปริวตฺเตตฺวา ให้เป็นไปรอบแล้ว  (อตฺตโน)  สลกฺขณมนฺตานํ  ติณฺณํ  เวทานํ   

ปคุณตาย เพราะความที่- แห่งตน -เป็นผู้คล่องแคล่ว ในเวท ท. สาม อันเป็นไปกับ

ด้วยมนต์เป็นเครื่องทํานายซึ่งลักษณะ  อุปธาเรตฺวา พิจารณาแล้ว  ปทลกฺขณํ ซึ่ง

ลักษณะแห่งรอยเท้า  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “พฺราหฺมณ ข้าแต่พราหมณ์  อิทํ  

(ปทํ) อ.รอยเท้านี้  ปทํ เป็นรอยเท้า  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  ปญฺจกามคุณเสวิโน  

ผู้เสพซึ่งกามคุณห้าเป็นปกติ  (โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้”  อิติ ดังนี้  อาห กล่าวแล้ว  

อิมํ  คาถํ ซึ่งคาถานี้  อิติ ว่า 

“หิ ก็  ปทํ อ.รอยเท้า  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  (ราเคน)  

รตฺตสฺส ผู้อันราคะ ย้อมแล้ว  อุกฺกุฏิกํ เป็นรอยเท้ากระหย่ง   

ภเว ย่อมเป็น,  (ปทํ) อ.รอยเท้า  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล   

(โทเสน)  ทุฏฺสฺส ผู้อันโทสะ ประทุษร้ายแล้ว  อนุปีฬิตํ เป็น

รอยเท้าอันบีบตามแล้ว  สหสา โดยสาหัส  โหติ ย่อมเป็น,  

ปทํ อ.รอยเท้า  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  มูฬฺหสฺส ผู้หลงแล้ว  

อวกฑฺฒิตํ เป็นรอยเท้าคร่าลงแล้ว  โหติ ย่อมเป็น,  อิทํ  (ปทํ) 

อ.รอยเท้านี้  อีทิสํ อันเช่นนี้  ปทํ เป็นรอยเท้า  (ปุคฺคลสฺส) 

ของบุคคล  วิวฏจฺฉทสฺส ผู้มีกิเลสเพียงดังเครื่องมุงบังอันเปิด

แล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นางพราหมณีร่ายมนต์เป็นเครื่องทํานายลักษณะ เพราะว่าตนเป็นผู้คล่องแคล่วในเวท

ทั้งสามพร้อมกับมนต์เป็นเครื่องทํานายลักษณะ ใคร่ครวญลักษณะแห่งรอยเท้า แล้ว

กล่าวว่า “ข้าแต่พราหมณ์ รอยเท้านี้ เป็นรอยเท้าของบุคคลผู้เสพกามคุณห้าโดยปกติ 
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หามิได้” ดังนี้ แล้วกล่าวคาถานี้ว่า

“ก็ รอยเท้าของบุคคลผู้ถูกราคะย้อมแล้ว เป็นรอยเท้ากระหย่ง, 

รอยเท้าของบุคคลผู้ถูกโทสะประทุษร้ายแล้ว เป็นรอยเท้า

อันกดหนัก, รอยเท้าของบุคคลผู้หลง เป็นรอยเท้าอันจิกลง, 

รอยเท้านี้อันเช่นนี้ เป็นรอยเท้าของบุคคลผู้มีกิเลสดุจหลังคา

เครื่องมุงบังที่เปิดออกแล้ว” ดังนี้

 พฺราหฺมณี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน ภาวาทิสัมพันธะใน  

ปคุณตาย  สลกฺขณมนฺตานํ ก็ดี  ติณฺณํ ก็ดี วิเสสนะของ เวทานํๆ ฉัฏฅีวิสยาธาระใน  

ปคุณตายๆ เหตุใน ปริวตฺเตตฺวา  ลกฺขณมนฺเต การิตกัมมะใน ปริวตฺเตตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน อุปธาเรตฺวา  ปทลกฺขณํ อวุตตกัมมะใน อุปธาเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

วตฺวา  “พฺราหฺมณ อาลปนะ  อิทํ วิเสสนะของ ปทํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท 

กัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  ปญฺจกามคุณเสวิโน วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ สามี-

สัมพันธะใน ปทํๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

อาห  อิมํ วิเสสนะของ คาถํๆ อวุตตกัมมะใน อาห

“หิศัพท์ ปทปูรณะ  ปทํ สุทธกัตตาใน ภเวๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ราเคน อนภิหิตกัตตาใน รตฺตสฺสๆ วิเสสนะของ 

ปุคฺคลฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปทํ  อุกฺกุฏิกํ วิกติกัตตาใน ภเว,  

ปทํ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โทเสน  

อนภิหิตกัตตาใน ทุฏฺฅสฺสๆ วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ สามี- 

สัมพันธะใน ปทํ  สหสา ตติยาวิเสสนะใน อนุปีฬิตํๆ วิกติ- 

กัตตาใน โหติ,  อิทํ วิเสสนะของ ปทํๆ สุทธกัตตาใน  

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มูฬฺหสฺส วิเสสนะของ 

ปุคฺคลสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปทํ  อวกฑฺฒิตํ วิกติกัตตาใน 

โหติ,  อิทํ ก็ดี  อีทิสํ ก็ดี วิเสสนะของ ปทํๆ สุทธกัตตาใน  

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วิวฏจฺฉทสฺส วิเสสนะของ 

ปุคฺคลสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปทํๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติ-

ศัพท์ สรูปะใน อิมํ  คาถํ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๑๗. อถ  นํ  พฺราหฺมโณ  อาห  “โภติ  ตฺวํ  อุทกจาฏิยํ  กุมฺภิเล  วิย  เคหมชฺเฌ  วสนโจเร  

วิย  มนฺเต  ปสฺสนสีลา,  ตุณฺหี  โหหีติ ฯ

 อถ  นํ  (พฺราหฺมณึ)  พฺราหฺมโณ  อาห  “โภติ  ตฺวํ  อุทกจาฏิยํ  กุมฺภิเล  (ปสฺสนฺโต  ปุคฺคโล)  วิย  

เคหมชฺเฌ  วสนโจเร  (ปสฺสนฺโต  ปุคฺคโล)  วิย  มนฺเต  ปสฺสนสีลา  (อสิ),  (ตฺวํ)  ตุณฺหี  โหหีติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  พฺราหฺมโณ อ.พราหมฺณ์  อาห กล่าวแล้ว  นํ  (พฺราหฺมณึ) กะนางพราหมณี 

นั้น  อิติ ว่า  “โภติ แน่ะนางผู้เจริญ  ตฺว ํอ.เธอ  มนฺเต  ปสฺสนสีลา เป็นผู้มีการเห็น 

ซึ่งมนต์ ท. เป็นปกติ  (อสิ) ย่อมเป็น  (ปุคฺคโล)  วิย ราวกะ อ.บุคคล  (ปสฺสนฺโต)  

ผู้เห็นอยู่  กุมฺภิเล ซึ่งจระเข้ ท.  อุทกจาฏิยํ ในตุ่มเพื่อประโยชน์แก่นํ้า  (ปุคฺคโล)  

วิย ราวกะ อ.บุคคล  (ปสฺสนฺโต) ผู้เห็นอยู่  วสนโจเร ซึ่งโจรผู้อยู่ ท.  เคหมชฺเฌ ใน

ท่ามกลางแห่งเรือน,  (ตฺวํ) อ.เธอ  ตุณฺห ีเป็นผู้นิ่ง  โหหิ จงเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พราหมณ์กล่าวกับนางพราหมณีนั้นว่า “นางผู้เจริญ เธอเป็นผู้มีปกติเห็นมนต์ 

ทั้งหลาย เหมือนบุคคลผู้เห็นจระเข้ทั้งหลายในตุ่มนํ้า เหมือนบุคคลผู้เห็นพวกโจรผู้อยู่

ในท่ามกลางเรือน, เธอจงเป็นผู้นิ่งเสีย” ดังนี้

 อถ กาลสัตตมี  พฺราหฺมโณ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ 

พฺราหฺมณึๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “โภติ อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  อุทกจาฏิยํ วิสยาธาระใน กุมฺภิเลๆ อวุตตกัมมะใน ปสฺสนฺโตๆ วิเสสนะ 

ของ ปุคฺคโลๆ อุปมาลิงคัตถะ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ อุทกจาฏิยํ  กุมฺภิเล   

ปสฺสนฺโต  ปุคฺคโล,  เคหมชฺเฌ วิสยาธาระใน วสนโจเรๆ อวุตตกัมมะใน ปสฺสนฺโตๆ  

วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ อุปมาลิงคัตถะ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ เคหมชฺเฌ   

วสนโจเร  ปสฺสนฺโต  ปุคฺคโล,  มนฺเต อวุตตกัมมะใน ปสฺสน-  ปสฺสนสีลา วิกติกัตตา

ใน อสิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน โหหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตุณฺหี วิกติกัตตาใน โหหิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๑๘. “พฺราหฺมณ  ยํ  อิจฺฉสิ,  ตํ  วเทหิ;  นยิทํ  ปญฺจกามคุณเสวิโน  ปทนฺ”ติ ฯ

 (พฺราหฺมณี)  “พฺราหฺมณ  (ตฺวํ)  ยํ  (วจนํ  วตฺตุํ)  อิจฺฉสิ,  (ตฺวํ)  ตํ  (วจนํ)  วเทหิ;  น  อิทํ  (ปทํ)  

ปญฺจกามคุณเสวิโน  (ปุคฺคลสฺส)  ปทํ  (โหติ)”  อิติ  (อาห) ฯ
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 (พฺราหฺมณี) อ.นางพราหมณี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “พฺราหฺมณ ข้าแต่พราหมณ์  

(ตฺวํ) อ.ท่าน  อิจฺฉสิ ย่อมปรารถนา  (วตฺตุํ) เพื่ออันกล่าว  ยํ  (วจนํ) ซึ่งคําใด,  (ตฺวํ) 

อ.ท่าน  วเทหิ จงกล่าว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น;  อิทํ  (ปทํ) อ.รอยเท้านี้  ปทํ เป็น

รอยเท้า  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคล  ปญฺจกามคุณเสวิโน ผู้เสพซึ่งกามคุณห้าเป็นปกติ   

(โหติ) ย่อมเป็น  น หามิได้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นางพราหมณีกล่าวว่า “ข้าแต่พราหมณ์ ท่านย่อมปรารถนาเพื่อจะกล่าวคําใด, เชิญ

ท่านกล่าวคํานั้นเถิด, รอยเท้านี้ เป็นรอยเท้าของบุคคลผู้เสพกามคุณห้าเป็นปกติ

หามิได้” ดังนี้ 

 พฺราหฺมณี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “พฺราหฺมณ อาลปนะ  ตฺวํ  

สุทธกัตตาใน อิจฺฉสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยํ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน 

วตฺตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อิจฺฉสิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน วเทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ตํ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน วเทหิ,  อิทํ วิเสสนะของ ปทํๆ สุทธกัตตาใน  

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  ปญฺจกามคุณเสวิโน วิเสสนะของ 

ปุคฺคลสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปทํๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๑๙. อิโต  จิโต  จ  โอโลเกนฺโต  สตฺถารํ  ทิสฺวา  “อยํ  โส  ปุริโสติ  วตฺวา  พฺราหฺมโณ   

คนฺตฺวา  “สมณ  ธีตรํ  เต  โปสาวนตฺถาย  ทมฺมีติ  อาห ฯ

 อิโต  จ  (ปสฺสโต)  อิโต  จ  (ปสฺสโต)  โอโลเกนฺโต  สตฺถารํ  ทิสฺวา  “อยํ  (สมโณ)  โส  ปุริโสติ   

วตฺวา  พฺราหฺมโณ  คนฺตฺวา  “สมณ  (อหํ)  ธีตรํ  เต  โปสาวนตฺถาย  ทมฺมีติ  อาห ฯ

 พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์  โอโลเกนฺโต แลดูอยู่  อิโต  (ปสฺสโต)  จ แต่ข้างนี้ด้วย  อิโต   

(ปสฺสโต)  จ แต่ข้างนี้ด้วย  ทิสฺวา เห็นแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  วตฺวา กล่าว

แล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  (สมโณ) อ.พระสมณะนี้  โส  ปุริโส คือ อ.บุรุษนั้น”  อิติ ดังนั้น   

คนฺตฺวา ไปแล้ว  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สมณ ดูก่อนสมณะ  (อหํ) อ.ข้าพเจ้า   

ทมฺมิ จะให้  ธีตรํ ซึ่งธิดา  เต แก่ท่าน  โปสาวนตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การเลี้ยงดู”  

อิติ ดังนี้ ฯ
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 พราหมณ์แลดูข้างนี้ ข้างโน้น ก็เห็นพระศาสดา จึงกล่าวว่า “สมณะนี้ คือบุรุษนั้น” ดังนี้ 

ไปแล้วกล่าวว่า “ดูก่อนสมณะ ข้าพเจ้ามอบธิดาให้แก่ท่านเพื่อประโยชน์แก่การเลี้ยง

ดู” ดังนี้ 

 พฺราหฺมโณ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิโต สองบท วิเสสนะของ 

ปสฺสโตๆ สองบท ตติยาวิเสสนะใน โอโลเกนฺโต  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้า

กับ อิโต  ปสฺสโต และ อิโต  ปสฺสโต  โอโลเกนฺโต อัพภันตรกิริยาของ พฺราหฺมโณ   

สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “อยํ วิเสสนะของ สมโณๆ  

ลิงคัตถะ  โส  ปุริโส วิเสสลาภีของ อยํ  สมโณ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “สมณ อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน  

ทมฺมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ธีตรํ อวุตตกัมมะใน ทมฺมิ  เต สัมปทานใน ทมฺมิ   

โปสาวนตฺถาย สัมปทานใน ทมฺมิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๒๐. สตฺถา  “ธีตรา  เต  มยฺหํ  อตฺโถ  อตฺถิ  วา  นตฺถิ  วาติ  อวตฺวาว  “พฺราหฺมณ   

เอกนฺเต  การณํ  กเถมีติ  วตฺวา,  “กเถหิ  สมณาติ  วุตฺเต,  มหาภินิกฺขมนโต  ปฏฺฅาย  

ยาว  อชปาลนิโคฺรธมูลา  มาเรน  อนุพนฺธภาวํ  อชปาลนิโคฺรธมูเล  จ  “อตีโตทานิ  

เม  เอส  วิสยนฺติ  ตสฺส  โสกาตุรสฺส  โสกวูปสมนตฺถํ  อาคตาหิ  มารธีตาหิ  กุมาริก- 

วณฺณาทิวเสน  ปโยชิตปโลภนํ  อาจิกฺขิตฺวา

  “ทิสฺวาน  ตณฺหํ  อรติญฺจ  ราคํ

  นาโหสิ  ฉนฺโท  อปิ  เมถุนสฺมึ,

  กิเมวิทํ  มุตฺตกรีสปุณฺณํ

  ปาทาปิมํ  สมฺผุสิตุํ  น  อิจฺเฉติ

 อิมํ  คาถมาห ฯ

 สตฺถา  “ธีตรา  เต  มยฺหํ  อตฺโถ  อตฺถิ  วา  นตฺถิ  วาติ  อวตฺวาว  “(อหํ)  พฺราหฺมณ  เอกํ  เต  การณํ  

กเถมีติ  วตฺวา,  “(ตฺวํ)  กเถหิ  สมณาติ  (วจเน  พฺราหฺมเณน)  วุตฺเต,  มหาภินิกฺขมนโต  ปฏฺฅาย  

ยาว  อชปาลนิโคฺรธมูลา  (อตฺตโน)  มาเรน  อนุพนฺธภาวํ  (จ)  อชปาลนิโคฺรธมูเล  จ  “อตีโต   

อิทานิ  เม  เอโส  (สมโณ  โคตโม)  วิสยนฺติ  ตสฺส  (มารสฺส)  โสกาตุรสฺส  โสกวูปสมนตฺถํ   

อาคตาหิ  มารธีตาหิ  กุมาริกวณฺณาทิวเสน  ปโยชิตปโลภนํ  อาจิกฺขิตฺวา
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  “ทิสฺวาน  ตณฺหํ  (จ)  อรตึ  จ  ราคํ  (จ)

  (มยฺหํ)  น  อโหสิ  ฉนฺโท  อปิ  เมถุนสฺมึ,

  (ฉนฺโท)  กึ  เอว  อิทํ  มุตฺตกรีสปุณฺณํ  

  (ตว  ธีตุยา  สรีีรํ)  ทิสฺวา  มยฺหํ  ภวิสฺสติ),

  (อหํ)  ปาทาปิ  อิมํ  (ตว  ธีตุยา  สรีรํ)  สมฺผุสิตุํ  น  อิจฺเฉติ

 อิมํ  คาถํ  อาห ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  อวตฺวาว ไม่ตรัสแล้วเทียว  อิติ ว่า  “อตฺโถ อ.ความต้องการ   

ธีตรา ด้วยธิดา  เต ของท่าน  อตฺถิ  วา มีอยู่หรือ  นตฺถิ  วา หรือว่าไม่มีอยู่  มยฺห ํ

แก่เรา”  อิติ ดังนี้  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “พฺราหฺมณ ดูก่อนพราหมณ์  (อหํ) อ.เรา  

กเถมิ จะกล่าว  การณํ ซึ่งเหตุ  เอกํ อย่างหนึ่ง  เต แก่ท่าน”  อิติ ดังนี้,  (วจเน) 

ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “สมณ ดูก่อนพระสมณะ  (ตฺวํ) อ.ท่าน  กเถหิ จงกล่าว”  อิติ  

ดังนี้  (พฺราหฺมเณน) อันพราหมณ์  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  อาจิกฺขิตฺวา ตรัสบอกแล้ว  

(อตฺตโน)  มาเรน  อนุพนฺธภาวํ ซึ่งความที่- แห่งพระองค์ -เป็นผู้ อันมาร ติดตามแล้ว   

ปฏฺาย จําเดิม  มหาภินิกฺขมนโต แต่การเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่  ยาว เพียงใด  

อชปาลนิโคฺรธมูลา แต่โคนแห่งต้นอชปาลนิโครธ  (จ) ด้วย  อชปาลนิโคฺรธมูเล  จ  

“อตีโต  อิทานิ  เม  เอโส  (สมโณ  โคตโม)  วิสยนฺติ  ตสฺส  (มารสฺส)  โสกาตุรสฺส  

โสกวูปสมนตฺถํ  อาคตาหิ  มารธีตาหิ  กุมาริกวณฺณาทิวเสน  ปโยชิตปโลภนํ ซึ่ง

การประเล้าประโลม อัน- อันธิดาของมาร ท. ผู้มาแล้ว เพื่ออันยังความเศร้าโศก- ของ

มารนั้น ผู้กระสับกระส่ายเพราะความเศร้าโศก ว่า “อ.พระสมณะ ผู้โคดมนั่น ไปล่วง

แล้ว ซึ่งวิสัย ของเรา ในกาลนี้” ดังนี้ -ให้เข้าไปสงบวิเศษ -ประกอบแล้ว ด้วยสามารถ

แห่งเพศมีเพศแห่งกุมาริกาเป็นต้น ที่โคนแห่งต้นอชปาลนิโครธ ด้วย  อาห ตรัสแล้ว  

อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถานี้  อิติ ว่า  

“ฉนฺโท  อปิ แม้ อ.ความพอใจ  เมถุนสฺมึ ในเมถุน  น  อโหสิ 

ไม่ได้มีแล้ว  (มยฺหํ) แก่เรา  ทิสฺวาน เพราะเห็น  ตณฺหํ  (จ) 

ซึ่งนางตัณหาด้วย  อรตึ  จ ซึ่งนางอรดีด้วย  ราคํ  (จ) ซึ่ง

นางราคาด้วย,  (ฉนฺโท) อ.ความพอใจ  (เมถุนสฺมึ) ในเมถุน   

(ภวิสฺสติ) จักมี  (มยฺหํ) แก่เรา  กึ  เอว อย่างไรนั่นเทียว  (ทิสฺวา)  

เพราะเห็น  (สรีรํ) ซึ่งสรีระ  (ธีตุยา) แห่งธิดา  (ตว) ของท่าน  
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อิทํ นี้  มุตฺตกรีสปุณฺณ ํ ผู้เต็มแล้วด้วยปัสสาวะและอุจจาระ,  

(อหํ) อ.เรา  น  อิจฺเฉ ย่อมไม่ปรารถนา  สมฺผุสิตุ ํ เพื่ออัน

สัมผัส  อิมํ  (ตว  ธีตุยา  สรีรํ) ซึ่งสรีระ แห่งธิดา ของท่าน นี้  

ปาทาปิ แม้ด้วยเท้า”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาไม่ตรัสว่า “ความต้องการด้วยธิดาของท่านมีหรือไม่มีแก่เรา” ดังนี้ ตรัส

ว่า “พราหมณ์ เราจะบอกเหตุอย่างหนึ่งแก่ท่าน” ดังนี้, เมื่อพราหมณ์กล่าวว่า “ดูก่อน

สมณะ เชิญท่านกล่าวเถิด” ดังนี้, จึงตรัสบอกความที่พระองค์ถูกมารติดตามตั้งแต่

เสด็จออกมหาภิเนกษกรม จนถึงที่โคนต้นอชปาลนิโครธ และการประเล้าประโลมที่

พวกธิดามารผู้มาเพื่อทําความเศร้าโศกของมารนั้นผู้อาดูรเพราะความเศร้าโศกว่า 

“บัดนี้ พระสมณะผู้โคดมนั่น ก้าวล่วงวิสัยของเราเสียแล้ว” ดังนี้ ให้เข้าไปสงบระงับ 

ประกอบด้วยสามารถแห่งเพศมีเพศกุมาริกาเป็นต้น แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า

“แม้ความพอใจในเมถุนไม่ได้มีแล้วแก่เรา เพราะเห็นนาง

ตัณหา นางอรดี และนางราคา, แม้ความพอใจจักมีแก่เรา

ได้อย่างไร เพราะเห็นสรีระแห่งธิดาของท่าน ที่เต็มไปด้วย

ปัสสาวะและอุจจาระ, เราไม่ปรารถนาเพื่อจะสัมผัสสรีระธิดา

ของท่านแม้ด้วยเท้า” ดังนี้ 

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อตฺโถ สุทธกัตตาใน อตฺถิ และ 

นตฺถิ  อตฺถิ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นตฺถิ กิริยาบทกัตตุวาจก  ธีตรา ตติยาวิเสสนะใน 

อตฺโถ  เต สามีสัมพันธะใน ธีตรา  มยฺหํ สัมปทานใน อตฺถิ และ นตฺถิ  วา สองศัพท์  

ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ อตฺถิ และ นตฺถิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อวตฺวา  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ อวตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “พฺราหฺมณ อาลปนะ  อหํ สุทธ-

กัตตาใน กเถมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกํ วิเสสนะของ การณํ  เต สัมปทานใน  

กเถมิ  การณํ อวุตตกัมมะใน กเถมิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน อาจิกฺขิตฺวา,  “สมณ อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน กเถหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”   

อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  พฺราหฺมเณน อนภิหิตกัตตา 

ใน วุตฺเต,  มหาภินิกฺขมนโต อปาทานใน ปฏฺฅายๆ กิริยาวิเสสนะใน อนุพนฺธ-   

ยาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน อนุพนฺธ-  อชปาลนิโคฺรธมูลา อปาทานใน ยาว  อตฺตโน  

ภาวาทิสัมพันธะใน อนุพนฺธภาวํ  มาเรน อนภิหิตกัตตาใน อนุพนฺธ-  อนุพนฺธภาวํ  
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อวุตตกัมมะใน อาจิกฺขิตฺวา  อชปาลนิโคฺรธมูเล วิสยาธาระใน ปโยชิต-  จศัพท์  

ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ มหาภินิกฺขมนโต  ปฏฺฅาย  ยาว  อชปาลนิโคฺรธมูลา  อตฺตโน

มาเรน  อนุพนฺธภาวํ และ อชปาลนิโคฺรธมูเล  “อตีโต  อิทานิ  เม  เอโส  สมโณ   

โคตโม  วิสยนฺติ  ตสฺส  มารสฺส  โสกาตุรสฺส  โสกวูปสมนตฺถํ  อาคตาหิ  มารธีตาหิ   

กุมาริกวณฺณาทิวเสน  ปโยชิตปโลภนํ,  “เอโส วิเสสนะของ สมโณๆ สุทธกัตตาใน  

อตีโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  อิทานิ กาลสัตตมีใน อตีโต  เม สามีสัมพันธะใน วิสยํ   

โคตโม วิเสสนะของ สมโณ  วิสยํ อวุตตกัมมะใน อตีโต”  อิติศัพท์ สรูปะใน โสกาตุรสฺส   

ตสฺส วิเสสนะของ มารสฺสๆ สามีสัมพันธะใน โสกวูปสมนตฺถํ  โสกาตุรสฺส วิเสสนะของ 

มารสฺส  โสกวูปสมนตฺถํ สัมปทานใน อาคตาหิๆ วิเสสนะของ มารธีตาหิๆ อนภิหิตกัตตา 

ใน ปโยชิต-  กุมาริกวณฺณาทิวเสน ตติยาวิเสสนะใน ปโยชิตปโลภนํๆ อวุตตกัมมะใน  

อาจิกฺขิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห 

“อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ฉนฺโทๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทิสฺวาน เหตุใน อโหสิ  ตณฺหํ ก็ดี  อรตึ  

ก็ดี  ราคํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาน  จ สามศัพท์ ปท- 

สมุจจยัตถะเข้ากับ ตณฺหํ  อรตึ และ ราคํ  มยฺหํ สัมปทาน 

ใน อโหสิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อโหสิ  เมถุนสฺมึ วิสยาธาระ 

ใน ฉนฺโท,  ฉนฺโท สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุ- 

วาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ กึๆ ศัพท์ ปุจฉนัตถะ  อิทํ  

วิเสสนะของ มุตฺตกรีสปุณฺณํ วิเสสนะของ สรีรํ  ตว สามี- 

สัมพันธะใน ธีตุยาๆ สามีสัมพันธะใน สรีรํๆ อวุตตกัมมะใน  

ทิสฺวาๆ เหตุใน ภวิสฺสติ  มยฺหํ สัมปทานใน ภวิสฺสติ,  อหํ  

สุทธกัตตาใน อิจฺเฉๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ ปาทาๆ กรณะใน สมฺผุสิตุํ  อิมํ วิเสสนะ 

ของ สรีรํ  ตว สามีสัมพันธะใน ธีตุยาๆ สามีสัมพันธะใน 

สรีรํๆ อวุตตกัมมะใน สมฺผุสิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อิจฺเฉ   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน อิจฺเฉ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิมํ  คาถํ  อิมํ  

วิเสสนะของ คาถํๆ อวุตตกัมมะใน อาห ฯ   

 ...............................................................................................................................
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๕๒๑. คาถาปริโยสาเน  พฺราหฺมโณ  จ  พฺราหฺมณี  จ  อนาคามิผเล  ปติฏฺฅหึสุ ฯ

 คาถาปริโยสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระคาถา  พฺราหฺมโณ  จ อ.พราหมณ์ 

ด้วย  พฺราหฺมณี  จ อ.นางพราหมณีด้วย  ปติฏฺหึสุ ดํารงอยู่เฉพาะแล้ว  อนาคามิ- 

ผเล ในอนาคามิผล ฯ

 เวลาจบพระคาถา ทั้งพราหมณ์ และนางพราหมณี ต่างดํารงอยู่ในอนาคามิผล

 คาถาปริโยสาเน กาลสัตตมีใน ปติฏฺฅหึสุ  พฺราหฺมโณ ก็ดี  พฺราหฺมณี ก็ดี สุทธกัตตา 

ใน ปติฏฺฅหึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ พฺราหฺมโณ 

และ  พฺราหฺมณี  อนาคามิผเล วิสยาธาระใน ปติฏฺฅหึสุ ฯ  

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

๕๒๒. มาคนฺทิยาปิ  โข  ธีตา  “สจสฺส  สมณสฺส  มยา  อตฺโถ  นตฺถิ,  อนตฺถิกภาโว  วตฺตพฺโพ;  

อยํ  ปน  มํ  มุตฺตกรีสปุณฺณํ  กโรติ;  โหตุ,  อตฺตโน  ชาติกุลปเทสโภคยสวยสมฺปตฺตึ  

อาคมฺม  ตถารูปํ  ภตฺตารํ  ลภิตฺวา  สมณสฺส  โคตมสฺส  กตฺตพฺพยุตฺตกํ  ชานิสฺสามีติ  

สตฺถริ  อาฆาตํ  พนฺธิ ฯ

 มาคนฺทิยาปิ  โข  ธีตา  “สเจ  อสฺส  สมณสฺส  มยา  อตฺโถ  นตฺถิ,  (อตฺตโน)  อนตฺถิกภาโว  (อิมินา  

สมเณน)  วตฺตพฺโพ;  อยํ  (สมโณ)  ปน  มํ  มุตฺตกรีสปุณฺณํ  กโรติ;  (เอตํ  การณํ)  โหตุ,  (อหํ)  

อตฺตโน  ชาติกุลปเทสโภคยสวยสมฺปตฺตึ  อาคมฺม  ตถารูปํ  ภตฺตารํ  ลภิตฺวา  (มยา)  สมณสฺส   

โคตมสฺส  กตฺตพฺพยุตฺตกํ  (กมฺมํ)  ชานิสฺสามีติ  สตฺถริ  อาฆาตํ  พนฺธิ ฯ

 ธีตา อ.ธิดา  มาคนฺทิยาปิ  โข แม้ชื่อว่ามาคันทิยาแล  พนฺธิ ผูกแล้ว  อาฆาตํ ซึ่ง

ความอาฆาต  สตฺถริ ในพระศาสดา  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  อตฺโถ อ.ความต้องการ  

มยา ด้วยเรา  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อสฺส  สมณสฺส แก่พระสมณะนั้นไซร้,  (อตฺตโน)  

อนตฺถิกภาโว อ.ความที่ -แห่งตน -เป็นผู้ไม่มีความต้องการ  (อิมินา  สมเณน) 

อันพระสมณะนี้  วตฺตพฺโพ พึงกล่าว,  ปน แต่ว่า  อยํ  (สมโณ) อ.พระสมณะนี้   

กโรติ ย่อมกระทํา  ม ํ ซึ่งเรา  มุตฺตกรีสปุณฺณ ํ ให้เป็นผู้เต็มแล้วด้วยปัสสาวะและ

อุจจาระ,  (เอตํ  การณํ) อ.เหตุนั่น  โหตุ จงยกไว้,  (อหํ) อ.เรา  อาคมฺม อาศัย

แล้ว  ชาติกุลปเทสโภคยสวยสมฺปตฺต ึ ซึ่งความถึงพร้อมด้วยชาติ ตระกูล ประเทศ 

โภคทรัพย์ ยศ และวัย  อตฺตโน ของตน  ลภิตฺวา ได้แล้ว  ภตฺตารํ ซึ่งสามี  ตถา
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รูปํ ผู้มีอย่างนั้นเป็นรูป  ชานิสฺสามิ จักรู้  (กมฺมํ) ซึ่งกรรม  (มยา)  กตฺตพฺพยุตฺตก ํ

อันควรแล้วแก่กรรม อันเรา พึงกระทํา  สมณสฺส แก่พระสมณะ  โคตมสฺส ผู้โคดม”   

อิติ ดังนี้ ฯ

 ธิดาแม้ชื่อว่ามาคันทิยาแล ผูกอาฆาตในพระศาสดาว่า “ถ้าความต้องการด้วยเราไม่มี

แก่พระสมณะนั้นไซร้, พระสมณะนี้ พึงบอกว่าไม่มีความต้องการ, แต่ว่า พระสมณะ

นี้(กลับ)ทําเราให้เป็นผู้เต็มไปด้วยปัสสาวะและอุจจาระ, เหตุนั่น จงยกไว้, เราอาศัย

ความถึงพร้อมด้วยชาติ ตระกูล ประเทศ โภคทรัพย์ ยศ และวัยของตน ได้สามีผู้เห็น

ปานนั้น จักรู้กรรมที่เราควรทําแก่พระสมณะผู้โคดม” ดังนี้

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มาคนฺทิยาๆ สัญญาวิเสสนะของ ธีตาๆ สุทธกัตตาใน 

พนฺธิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โขศัพท์ วจนาลังการะ  “สเจ ปริกัปปัตถะ  อตฺโถ  

สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ สมณสฺสๆ สัมปทานใน 

นตฺถิ  มยา ตติยาวิเสสนะใน อตฺโถ,  อนตฺถิกภาโว วุตตกัมมะใน วตฺตพฺโพๆ กิตบท 

กัมมวาจก  อตฺตโน ภาวาทิสัมพันธะใน อนตฺถิกภาโว  อิมินา วิเสสนะของ สมเณนๆ  

อนภิหิตกัตตาใน วตฺตพฺโพ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  อยํ วิเสสนะของ สมโณๆ สุทธ- 

กัตตาใน กโรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มํ อวุตตกัมมะใน กโรติ  มุตฺตกรีสปุณฺณํ 

วิกติกัมมะใน กโรติ;  เอตํ วิเสสนะของ การณํๆ สุทธกัตตาใน โหตุๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก,  อหํ สุทธกัตตาใน ชานิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สามี- 

สัมพันธะใน ชาติกุลปเทสโภคยสวยสมฺปตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน อาคมฺมๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน ลภิตฺวา  ตถารูปํ วิเสสนะของ ภตฺตารํๆ อวุตตกัมมะใน ลภิตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน ชานิสฺสามิ  มยา อนภิหิตกัตตาใน กตฺตพฺพ-  สมณสฺส สัมปทานใน กตฺตพฺพ-  

โคตมสฺส วิเสสนะของ สมณสฺส  กตฺตพฺพยุตฺตกํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน  

ชานิสฺสามิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อาฆาตํ  สตฺถริ วิสยาธาระใน พนฺธิ  อาฆาตํ อวุตตกัมมะ 

ใน พนฺธิ ฯ

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

๕๒๓. กึ  ปน  สตฺถา  ตสฺสา  อตฺตนิ  อาฆาตุปฺปตฺตึ  ชานาติ  น  ชานาตีติ ฯ   

 “กึ  ปน  สตฺถา  ตสฺสา  (มาคนฺทิยาย)  อตฺตนิ  อาฆาตุปฺปตฺตึ  ชานาติ  (อุทาหุ)  น  ชานาตีติ  

(ปุจฺฉา) ฯ
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 (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  อิติ ว่า  “ปน ก็  สตฺถา อ.พระศาสดา  ชานาติ ย่อมทรงทราบ   

อาฆาตุปฺปตฺตึ ซึ่งความเกิดขึ้นแห่งความอาฆาต  อตฺตนิ ในพระองค์  ตสฺสา   

(มาคนฺทิยาย) ของนางมาคันทิยานั้น  กึ หรือ  (อุทาหุ) หรือว่า  น  ชานาติ ย่อม 

ไม่ทราบ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ถามว่า “ก็ พระศาสดาย่อมทรงทราบความเกิดขึ้นแห่งความอาฆาตในพระองค์ ของ

นางมาคันทิยานั้นหรือ หรือว่าไม่ทรงทราบ” ดังนี้ ฯ

 “ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  สตฺถา สุทธกัตตาใน ชานาติๆ สองบท อาขยาตบท

กัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  ตสฺสา วิเสสนะของ มาคนฺทิยายๆ สามีสัมพันธะใน 

อาฆาตุปฺปตฺตึ  อตฺตนิ วิสยาธาระใน อาฆาตุปฺปตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน ชานาติ  อุทาหุ 

ปุจฉนัตถะ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ชานาติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ปุจฺฉาๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๕๒๔. ชานาติเยว ฯ

 “(สตฺถา)  ชานาติ  เอว”  (อิติ  วิสฺสชฺชนํ) ฯ

 (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  อิติ ว่า  “(สตฺถา) อ.พระศาสดา  ชานาติ  เอว ทรงทราบอยู่ 

นั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 แก้ว่า “พระศาสดาทรงทราบอยู่”

 “สตฺถา สุทธกัตตาใน ชานาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

ชานาติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วิสฺสชฺชนํๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๕๒๕. “ชานนฺโต  กสฺมา  คาถมาหาติ ฯ  

 “(สตฺถา)  ชานนฺโต  กสฺมา  คาถํ  อาหาติ  (ปุจฺฉา) ฯ

 (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  อิติ ว่า  “(สตฺถา) อ.พระศาสดา  ชานนฺโต ทรงทราบอยู่  อาห 

ตรัสแล้ว  คาถํ ซึ่งพระคาถา  กสฺมา เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ถามว่า “พระศาสดาทรงทราบอยู่ ตรัสพระคาถา เพราะเหตุอะไร”
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 “สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ชานนฺโต อัพภันตรกิริยาของ  

สตฺถา  กสฺมา เหตุใน อาห  คาถํ อวุตตกัมมะใน อาห”  อิติศัพท์ สรูปะใน ปุจฺฉาๆ  

ลิงคัตถะ ฯ

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

๕๒๖. อิตเรสํ  ทฺวินฺนํ  วเสน ฯ 

 “(สตฺถา  ชานนฺโต)  อิตเรสํ  ทฺวินฺนํ  (ชนานํ)  วเสน  (คาถํ  อาห”  อิติ วิสฺสชฺชนํ) ฯ

 (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  อิติ ว่า  “(สตฺถา) อ.พระศาสดา  (ชานนฺโต) ทรงทราบอยู่  

(อาห) ตรัสแล้ว  (คาถํ) ซึ่งพระคาถา  วเสน ด้วยสามารถ  (ชนานํ) แห่งชน ท.   

ทฺวินฺนํ สอง  อิตเรสํ นอกนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 แก้ว่า “พระศาสดาทรงทราบอยู่ ตรัสพระคาถา ด้วยสามารถแห่งชนทั้งสองนอกนี้”

 “สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ชานนฺโต อัพภันตรกิริยาของ  

สตฺถา  อิตเรสํ ก็ดี  ทฺวินฺนํ ก็ดี วิเสสนะของ ชนานํๆ สามีสัมพันธะใน วเสนๆ ตติยา- 

วิเสสนะใน อาห  คาถํ อวุตตกัมมะใน อาห”  อิติศัพท์ สรูปะใน วิสฺสชฺชนํๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๕๒๗. พุทฺธา  นาม  อาฆาตํ  อคเณตฺวา  มคฺคผลาธิคมารหานํ  วเสน  ธมฺมํ  เทเสนฺติเยว ฯ  

 พุทฺธา  นาม  อาฆาตํ  อคเณตฺวา  มคฺคผลาธิคมารหานํ  (ชนานํ)  วเสน  ธมฺมํ  เทเสนฺติ  เอว ฯ  

 พุทฺธา  นาม ชื่อ อ.พระพุทธเจ้า ท.  อคเณตฺวา ไม่ทรงคํานึงถึงแล้ว  อาฆาตํ ซึ่ง

ความอาฆาต  เทเสนฺติ  เอว ย่อมทรงแสดงนั่นเทียว  ธมฺม ํ ซึ่งธรรม  วเสน ด้วย

สามารถ  (ชนานํ) แห่งชน ท.  มคฺคผลาธิคมารหานํ ผู้ควรแก่การบรรลุมรรคและ 

ผล ฯ

 ธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงคํานึงถึงความอาฆาต ย่อมทรงแสดงธรรมนั่น

แหละ ด้วยสามารถแห่งชนที่ควรแก่การบรรลุมรรคผล

 นามศัพท์ ปสังสัตถโชตกะ  พุทฺธา สุทธกัตตาใน เทเสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อาฆาตํ อวุตตกัมมะใน อคเณตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เทเสนฺติ  มคฺคผลาธิคมารหานํ 

วิเสสนะของ ชนานํๆ สามีสัมพันธะใน วเสนๆ ตติยาวิเสสนะใน เทเสนฺติ  ธมฺมํ อวุตต-
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กัมมะใน เทเสนฺติ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เทเสนฺติ ฯ

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

๕๒๘. มาตาปิตโร  ตํ  เนตฺวา  จูฬมาคนฺทิยํ  กนิฏฺฅํ  ปฏิจฺฉาเปตฺวา  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  

อุโภปิ  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺตํ  ปาปุณึสุ ฯ  

 มาตาปิตโร  ตํ  (มาคนฺทิยํ)  เนตฺวา  จูฬมาคนฺทิยํ  กนิฏฺฅํ  ปฏิจฺฉาเปตฺวา  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  

อุโภปิ  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺตํ  ปาปุณึสุ ฯ

 มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  เนตฺวา นําไปแล้ว  ตํ  (มาคนฺทิยํ) ซึ่งนางมา

คันทิยานั้น  กนิฏฺํ ยังน้องชายผู้น้อยที่สุด  จูฬมาคนฺทิยํ ชื่อว่าจูฬมาคันทิยะ   

ปฏิจฺฉาเปตฺวา ให้รับแล้ว  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา  

อุโภปิ แม้ทั้งสอง  ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  ปาปุณึสุ บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็น

แห่งพระอรหันต์ ฯ

  มารดาบิดานํานางมาคันทิยานั้นไป ให้น้องชายชื่อว่าจูฬมาคันทิยะรับไว้ แล้วไปสู่

สํานักของพระศาสดา แม้ทั้งสองท่านบวชแล้ว ก็บรรลุพระอรหัต

 มาตาปิตโร สุทธกัตตาใน ปาปุณึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ มาคนฺทิยํๆ 

อวุตตกัมมะใน เนตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปฏิจฺฉาเปตฺวา  จูฬมาคนฺทิยํ สัญญา- 

วิเสสนะของ กนิฏฺฅํๆ การิตกัมมะใน ปฏิจฺฉาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา   

สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปพฺพชิตฺวา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อุโภๆ วิเสสนะของ มาตาปิตโร  ปพฺพชิตฺวา 

ปุพพกาลกิริยาใน ปาปุณึสุ  อรหตฺตํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุณึสุ ฯ

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

๕๒๙. จูฬมาคนฺทิโยปิ  จินฺเตสิ  “มม  ธีตา  โอมกสตฺตสฺส  นานุจฺฉวิกา,  เอกสฺส  รญฺโญ ว    

อนุจฺฉวิกาติ  ตํ  อาทาย  โกสมฺพึ  คนฺตฺวา  สพฺพาลงฺกาเรหิ  อลงฺกริตฺวา  อิมํ  อิตฺถีรตนํ  

เทวสฺส  อนุจฺฉวิกนฺติ  อุเทนสฺส  รญฺโญ  อทาสิ ฯ  

 จูฬมาคนฺทิโยปิ  จินฺเตสิ  “มม  ธีตา  โอมกสตฺตสฺส   น  อนุจฺฉวิกา  (โหติ),  (มม  ธีตา)  เอกสฺส   

รญฺโญ ว  อนุจฺฉวิกา  (โหติ)”  อิติ  ตํ  (มาคนฺทิยํ)  อาทาย  โกสมฺพึ  คนฺตฺวา  สพฺพาลงฺกาเรหิ   

อลงฺกริตฺวา  “อิมํ  อิตฺถีรตนํ  เทวสฺส  อนุจฺฉวิกํ  (โหติ)”  อิติ  (วจเนน)  อุเทนสฺส  รญฺโญ  อทาสิ ฯ
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 จูฬมาคนฺทิโยปิ แม้ อ.นายจูฬมาคันทิยะ  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “ธีตา อ.ธิดา  

มม ของเรา  อนุจฺฉวิกา เป็นผู้สมควร  โอมกสตฺตสฺส แก่สัตว์ผู้ตํ่าต้อย  (โหติ) ย่อม

เป็น  น หามิได้,  (ธีตา) อ.ธิดา  (มม) ของเรา  อนุจฺฉวิกา เป็นผู้สมควร  รญฺโญ ว แก่

พระราชา  เอกสฺส พระองค์เดียวเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  อาทาย พาเอา

แล้ว  ตํ  (มาคนฺทิยํ) ซึ่งนางมาคันทิยานั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  โกสมฺพึ สู่เมืองโกสัมพี   

อลงฺกริตฺวา ประดับแล้ว  สพฺพาลงฺกาเรหิ ด้วยเครื่องประดับทั้งปวง ท.  อทาสิ ได้

ทูลถวายแล้ว  รญฺโญ แก่พระราชา  อุเทนสฺส พระนามว่าอุเทน  (วจเนน) ด้วยคํา   

อิติ ว่า  “อิมํ  อิตฺถีรตนํ อ.รัตนะคือหญิงนี้  อนุจฺฉวิกํ เป็นของสมควร  เทวสฺส แก่

พระองค์ผู้สมมุติเทพ  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 แม้นายจูฬมาคันทิยะก็คิดว่า “ธิดาของเรา เป็นผู้ไม่คู่ควรแก่สัตว์ผู้ตํ่าต้อย, ธิดาของ

เราเป็นผู้คู่ควรแก่พระราชาพระองค์เดียวเท่านั้น” ดังนี้ แล้วพานางมาคันทิยาไปสู่

เมืองโกสัมพี ประดับด้วยเครื่องประดับทุกชนิด ได้ทูลถวายแด่พระเจ้าอุเทน ด้วยคํา

ว่า “หญิงแก้วนี้ เป็นของคู่ควรแด่พระองค์ผู้สมมุติเทพ” ดังนี้

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ จูฬมาคนฺทิโยๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิ และ อทาสิ   

จินฺเตสิ ก็ดี  อทาสิ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ธีตา สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน ธีตา  โอมกสตฺตสฺส สัมปทานใน อนุจฺฉวิกา  นศัพท์ 

ปฏิเสธนัตถะ  อนุจฺฉวิกา วิกติกัตตาใน โหติ,  ธีตา สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน ธีีตา  เอกสฺส วิเสสนะของ รญฺโญ  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ รญฺโญๆ สัมปทานใน อนุจฺฉวิกาๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

จินฺเตสิ  ตํ วิเสสนะของ มาคนฺทิยํๆ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน  

คนฺตฺวา  โกสมฺพึ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อลงฺกริตฺวา   

สพฺพาลงฺกาเรหิ กรณะใน อลงฺกริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทาสิ  “อิมํ วิเสสนะ

ของ อิตฺถีรตนํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เทวสฺส สัมปทานใน  

อนุจฺฉวิกํๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน อทาสิ  อุเทนสฺส 

สัญญาวิเสสนะของ รญฺโญๆ สัมปทานใน อทาสิ ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๕๓๐. โส  ตํ  ทิสฺวา ว  อุปฺปนฺนพลวสิเนโห  อภิเสกํ  ทตฺวา  ปญฺจสตมาตุคามมสฺสา  ปริวารํ  

กตฺวา  อคฺคมเหสิฏฺฅาเน  ฅเปสิ ฯ  

 โส  (อุเทโน)  ตํ  (มาคนฺทิยํ)  ทิสฺวา ว  อุปฺปนฺนพลวสิเนโห  (หุตฺวา)  อภิเสกํ  ทตฺวา  ปญฺจสต- 

มาตุคามํ  อสฺสา  (มาคนฺทิยาย)  ปริวารํ  กตฺวา  อคฺคมเหสิฏฺฅาเน  ฅเปสิ ฯ

 โส  (อุเทโน) อ.พระราชาพระนามว่าอุเทนนั้น  ทิสฺวา ว ทอดพระเนตรแล้วเทียว  ตํ  

(มาคนฺทิยํ) ซึ่งนางมาคันทิยานั้น  อุปฺปนฺนพลวสิเนโห เป็นผู้มีความรักอันมีกําลัง

อันเกิดขึ้นแล้ว  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  ทตฺวา ประทานแล้ว  อภิเสกํ ซึ่งการอภิเษก   

กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  ปญฺจสตมาตุคามํ ซึ่งหญิงมีร้อยห้าเป็นประมาณ  ปริวารํ ให้

เป็นบริวาร  อสฺสา  (มาคนฺทิยาย) ของนางมาคันทิยานั้น  เปสิ ทรงแต่งตั้งไว้แล้ว  

อคฺคมเหสิฏฺาเน ในตําแหน่งแห่งพระอัครมเหสี ฯ

 พระเจ้าอุเทนนั้นพอทอดพระเนตรเห็นนางมาคันทิยาเท่านั้น ก็เกิดความรักที่มีกําลัง

ขึ้น ประทานการอภิเษก ทรงทําหญิง ๕๐๐ นางให้เป็นบริวารของนางมาคันทิยานั้น 

แล้วทรงแต่งตั้งไว้ในตําแหน่งพระอัครมเหสี

 โส วิเสสนะของ อุเทโนๆ สุทธกัตตาใน ฅเปสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะ

ของ มาคนฺทิยํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ทิสฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน อุปฺปนฺน-  อุปฺปนฺนพลวสิเนโห วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทตฺวา   

อภิเสกํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  ปญฺจสตมาตุคามํ อวุตตกัมมะ 

ใน กตฺวา  อสฺสา วิเสสนะของ มาคนฺทิยายๆ สามีสัมพันธะใน ปริวารํๆ วิกติกัมมะใน 

กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฅเปสิ  อคฺคมเหสิฏฺฅาเน วิสยาธาระใน ฅเปสิ ฯ 

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

อิทํ  มาคนฺทิยาย  วตฺถุํ ฯ

 อิทํ  (วตฺถุ)  มาคนฺทิยาย  วตฺถุํ  (โหติ) ฯ

อิทํ  (วตฺถุ) อ.เรื่องนี้  วตฺถุ เป็นเรื่อง  มาคนฺทิยาย ของพระนางมาคันทิยา  

(โหติ) ย่อมเป็น ฯ

นี้เป็นเรื่องของพระนางมาคันทิยา

อิทํ วิเสสนะของ วตฺถุๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก

มาคนฺทิยาย สามีสัมพันธะใน วตฺถุๆ วิกติกัตตาใน โหติ ฯ
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๕๓๑. เอวมสฺส  ทิยฑฺฒสหสฺสนาฏกิตฺถีปริวารา  ติสฺโส  อคฺคมเหสิโย  อเหสุํ ฯ  

 เอวํ  อสฺส  (อุเทนสฺส)  ทิยฑฺฒสหสฺสนาฏกิตฺถีปริวารา  ติสฺโส  อคฺคมเหสิโย  อเหสุํ ฯ

 อคฺคมเหสิโย อ.พระอัครมเหสี ท.  ติสฺโส สาม  ทิยฑฺฒสหสฺสนาฏกิตฺถีปริวารา  

ผู้มีหญิงนักฟ้อนหนึ่งพันที่สองด้วยทั้งกึ่งเป็นเป็นประมาณเป็นบริวาร  อสฺส  (อุเทนสฺส)  

ของพระราชาพระนามว่าอุเทนนั้น  อเหสุํ ได้มีแล้ว  เอวํ ด้วยประการฉะนี้ ฯ

 พระอัครมเหสี ๓ พระองค์ มีหญิงนักฟ้อนประมาณ ๑,๕๐๐ คนเป็นบริวาร ของพระเจ้า

อุเทนนั้น ได้มีแล้ว ด้วยประการฉะนี้ 

 ทิยฑฺฒสหสฺสนาฏกิตฺถีปริวารา ก็ดี  ติสฺโส ก็ดี วิเสสนะของ อคฺคมเหสิโยๆ สุทธกัตตา 

ใน อเหสุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ ปการัตถะ  อสฺส วิเสสนะของ อุเทนสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน อคฺคมเหสิโย ฯ

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

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

๕๓๒. ตสฺมึ  โข  ปน  สมเย  “โฆสกเสฏฺฅี  กุกฺกุฏเสฏฺฅี  ปาวาริกเสฏฺฅีติ  โกสมฺพิยํ  ตโย   

เสฏฺฅิโน  โหนฺติ ฯ

 ปน ก็  ตสฺม ึ โข  สมเย ในสมัยนั้นแล  เสฏฺโิน อ.เศรษฐี ท.  ตโย สาม  โกสมฺพิย ํ

ในเมืองโกสัมพี  อิติ คือ  “โฆสกเสฏฺ ีอ.เศรษฐีชื่อว่าโฆสกะ  กุกฺกุฏเสฏฺ ีอ.เศรษฐี

ชื่อว่ากุกกุฏะ  ปาวาริกเสฏฺ ีอ.เศรษฐีชื่อว่าปาวาริกะ”  โหนฺติ ย่อมมี ฯ

 ก็ ในสมัยนั้นแล ในเมืองโกสัมพี มีเศรษฐี ๓ คน คือ “โฆสกเศรษฐี  กุกกุฏเศรษฐี และ

ปาวาริกเศรษฐี” 

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ตสฺมึ วิเสสนะของ สมเย  โขศัพท์ วจนาลังการะ  สมเย 

กาลสัตตมีใน โหนฺติ  “โฆสกเสฏฺฅี  กุกฺกุฏเสฏฺฅี  ปาวาริกเสฏฺฅี สรูปะใน อิติๆ ศัพท์  

สรูปะใน ตโย  เสฏฺฅิโน  ตโย วิเสสนะของ เสฏฺฅิโนๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  โกสมฺพิยํ วิสยาธาระใน เสฏฺฅิโน ฯ  

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

 ...............................................................................................................................
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๕๓๓. เต  อุปกฏฺฅาย  วสฺสูปนายิกาย  ปญฺจสเต  ตาปเส  หิมวนฺตโต  อาคนฺตฺวา  นคเร   

ภิกฺขาย  จรนฺเต  ทิสฺวา  ปสีทิตฺวา  นิสีทาเปตฺวา  โภเชตฺวา  ปฏิญฺญ �  คเหตฺวา  จตฺตาโร   

มาเส  อตฺตโน  สนฺติเก  วาสาเปตฺวา  ปุน  วสฺสารตฺเต  อาคมนตฺถาย  ปฏิชานาเปตฺวา   

อุยฺโยเชสุํ ฯ  

 เต  (เสฏฺฅิโน),  อุปกฏฺฅาย  วสฺสูปนายิกาย,  ปญฺจสเต  ตาปเส  หิมวนฺตโต  อาคนฺตฺวา  นคเร   

ภิกฺขาย  จรนฺเต  ทิสฺวา  ปสีทิตฺวา  (เต  ตาปเส)  นิสีทาเปตฺวา  โภเชตฺวา  ปฏิญฺญ �  คเหตฺวา   

(เต  ตาปเส)  จตฺตาโร  มาเส  อตฺตโน  สนฺติเก  วาสาเปตฺวา  (เต  ตาปเส)  ปุน  วสฺสารตฺเต    

อาคมนตฺถาย  ปฏิชานาเปตฺวา  อุยฺโยเชสุํ ฯ  

 เต  (เสฏฺโิน) อ.เศรษฐี ท. เหล่านั้น,  วสฺสูปนายิกาย ครั้นเมื่อดิถีเป็นที่น้อมเข้าไป

ใกล้ซึ่งกาลฝน  อุปกฏฺาย เข้าไปใกล้แล้ว,  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตาปเส ซึ่งดาบส ท.  

ปญฺจสเต ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ  หิมวนฺตโต อาคนฺตฺวา นคเร  ภิกฺขาย  จรนฺเต 

ผู้- มาแล้ว จากป่าหิมพานต์ -เที่ยวไปอยู่ ในนคร เพื่อภิกษา  ปสีทิตฺวา เลื่อมใสแล้ว  

(เต  ตาปเส) ยังดาบส ท. เหล่านั้น  นิสีทาเปตฺวา ให้นั่งแล้ว  โภเชตฺวา ให้บริโภค

แล้ว  คเหตฺวา รับเอาแล้ว  ปฏิญฺญ ํ ซึ่งปฏิญญา  (เต  ตาปเส) ยังดาบส ท. เหล่านั้น  

วาสาเปตฺวา ให้อยู่แล้ว  สนฺติเก ในสํานัก  อตฺตโน ของตน  มาเส ตลอดเดือน ท.  

จตฺตาโร สี่  (เต  ตาปเส) ยังดาบส ท. เหล่านั้น  ปฏิชานาเปตฺวา ให้ปฏิญญาแล้ว   

อาคมนตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การมา  วสฺสารตฺเต ในสมัยแห่งภูมิภาคอันฝนย้อม

แล้ว  ปุน อีก  อุยฺโยเชสุํ ส่งไปแล้ว ฯ

 พวกเศรษฐีเหล่านั้น, เมื่อวันเข้าพรรษาใกล้เข้ามา, เห็นพวกดาบสเหล่านั้นผู้มาจาก

ป่าหิมพานต์กําลังเที่ยวไปในนครเพื่อภิกษา เลื่อมใส แล้วเชื้อเชิญให้นั่ง ให้บริโภค รับ

เอาปฏิญญา ให้ดาบสเหล่านั้นอยู่ในสํานักของตน ๔ เดือน ให้ปฏิญญาเพื่อประโยชน์

แก่การมาในสมัยที่ฝนตกย้อมภูมิภาคอีกครั้ง แล้วจึงส่งไป

 เต วิเสสนะของ เสฏฺฅิโนๆ สุทธกัตตาใน อุยฺโยเชสุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,   

วสฺสูปนายิกาย ลักขณะใน อุปกฏฺฅายๆ ลักขณกิริยา,  ปญฺจสเต วิเสสนะของ ตาปเสๆ 

อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  หิมวนฺตโต อปาทานใน อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จรนฺเต  

นคเร วิสยาธาระใน จรนฺเต  ภิกฺขาย สัมปทานใน จรนฺเตๆ วิเสสนะของ ตาปเส  ทิสฺวา  
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ปุพพกาลกิริยาใน ปสีทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสีทาเปตฺวา  เต วิเสสนะของ  

ตาปเสๆ การิตกัมมะใน นิสีทาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โภเชตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน คเหตฺวา  ปฏิญฺญ � อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วาสาเปตฺวา  เต  

วิเสสนะของ ตาปเสๆ การิตกัมมะใน วาสาเปตฺวา  จตฺตาโร วิเสสนะของ มาเสๆ  

อัจจันตสังโยคะใน วาสาเปตฺวา  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระใน  

วาสาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปฏิชานาเปตฺวา  เต วิเสสนะของ ตาปเสๆ การิต- 

กัมมะใน ปฏิชานาเปตฺวา  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน อาคมน-  วสฺสารตฺเต กาลสัตตมี

ใน อาคมนตฺถายๆ สัมปทานใน ปฏิชานาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุยฺโยเชสุํ ฯ     

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

๕๓๔. ตาปสาปิ  ตโต  ปฏฺฅาย  อฏฺฅ  มาเส  หิมวนฺเต  วสิตฺวา  จตฺตาโร  มาเส  เตสํ  สนฺติเก  

วสนฺติ ฯ  

 ตาปสาปิ  ตโต  (กาลโต)  ปฏฺฅาย  อฏฺฅ  มาเส  หิมวนฺเต  วสิตฺวา  จตฺตาโร  มาเส  เตสํ  (เสฏฺฅีนํ)  

สนฺติเก  วสนฺติ ฯ

 ตาปสาปิ แม้ อ.ดาบส ท.  วสิตฺวา อยู่แล้ว  หิมวนฺเต ในป่าหิมพานต์  มาเส ตลอด

เดือน ท.  อฏฺ แปด  วสนฺต ิย่อมอยู่  สนฺติเก ในสํานัก  เตสํ  (เสฏฺนีํ) ของเศรษฐี ท.  

เหล่านั้น  มาเส ตลอดเดือน ท.  จตฺตาโร สี่  ปฏฺาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาล

นั้น ฯ

 แม้พวกดาบสอยู่ในป่าหิมพานต์ ๘ เดือน อยู่ในสํานักของพวกเศรษฐี ๔ เดือน จําเดิม

แต่กาลนั้นมา

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ตาปสาๆ สุทธกัตตาใน วสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ตโต วิเสสนะของ กาลโตๆ อปาทานใน ปฏฺฅายๆ กิริยาวิเสสนะใน วสนฺติ  อฏฺฅ  

วิเสสนะของ มาเสๆ อัจจันตสังโยคะใน วสิตฺวา  หิมวนฺเต วิสยาธาระใน วสิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน วสนฺติ  จตฺตาโร วิเสสนะของ มาเสๆ อัจจันตสังโยคะใน วสนฺติ   

เตสํ วิเสสนะของ เสฏฺฅีนํๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระใน วสนฺติ ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๕๓๕. เต  อปรภาเค  หิมวนฺตโต  อาคจฺฉนฺตา  อรญฺญายตเน  เอกํ  มหานิโคฺรธํ  ทิสฺวา  ตสฺส  

มูเล  นิสีทึสุ ฯ  

 เต  (ตาปสา)  อปรภาเค  หิมวนฺตโต  อาคจฺฉนฺตา  อรญฺญายตเน  เอกํ  มหานิโคฺรธํ  ทิสฺวา   

ตสฺส  (มหานิโคฺรธสฺส)  มูเล  นิสีทึสุ ฯ

 อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก  เต  (ตาปสา) อ.ดาบส ท. เหล่านั้น  อาคจฺฉนฺตา  

มาอยู่  หิมวนฺตโต จากป่าหิมพานต์  ทิสฺวา เห็นแล้ว  มหานิโคฺรธํ ซึ่งต้นไทรใหญ่  

เอกํ ต้นหนึ่ง  อรญฺญายตเน ในราวแห่งป่า  นิสีทึสุ นั่งแล้ว  มูเล ที่โคน  ตสฺส   

(มหานิโคฺรธสฺส) แห่งต้นไทรใหญ่นั้น ฯ

 ในเวลาต่อมา พวกดาบสเหล่านั้นมาจากป่าหิมพานต์ เห็นต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งที่

ราวป่า จึงนั่งที่โคนต้นไทรใหญ่นั้น

 อปรภาเค กาลสัตตมีใน นิสีทึสุ  เต วิเสสนะของ ตาปสาๆ สุทธกัตตาใน นิสีทึสุๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  หิมวนฺตโต อปาทานใน อาคจฺฉนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ  

ตาปสา  อรญฺญายตเน วิสยาธาระใน ทิสฺวา  เอกํ วิเสสนะของ มหานิโคฺรธํๆ อวุตต- 

กัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสีทึสุ  ตสฺส วิเสสนะของ มหานิโคฺรธสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน มูเลๆ วิสยาธาระใน นิสีทึสุ ฯ    

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

๕๓๖. เตสุ  เชฏฺฅกตาปโส  จินฺเตสิ  “อิมสฺมึ  รุกฺเข  อธิวตฺถา  เทวตา  น  โอรมติกา  ภวิสฺสติ   

มเหสกฺเขเนเวตฺถ  เทวราเชน  ภวิตพฺพํ,  สาธุ  วตสฺส,  สจายํ  อิสิคณสฺส  ปานียํ   

ทเทยฺยาติ ฯ  

 เตสุ  (ตาปเสสุ)  เชฏฺฅกตาปโส  จินฺเตสิ  “อิมสฺมึ  รุกฺเข  อธิวตฺถา  เทวตา  น  โอรมติกา   

ภวิสฺสติ,  มเหสกฺเขน  เอว  เอตฺถ  (รุกฺเข)  เทวราเชน  ภวิตพฺพํ,  (ตํ  เทวราชสฺส  ปานียทานํ)  

สาธุ  วต  อสฺส,  สเจ  อยํ  (เทวตา)  อิสิคณสฺส  ปานียํ  ทเทยฺยาติ ฯ

 เตสุ  (ตาปเสสุ)  เชฏฺกตาปโส อ.- ในดาบส ท. เหล่านั้นหนา -ดาบสผู้เจริญที่สุด  

จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “เทวตา อ.เทวดา  อธิวตฺถา ผู้สิงอยู่แล้ว  อิมสฺมึ  รุกฺเข 

ที่ต้นไม้นี้  โอรมติกา เป็นเทวดาตํ่าต้อย  ภวิสฺสต ิจักเป็น  น หามิได้,  เทวราเชน  

เอว อันเทวราช  มเหสกฺเขน ผู้มีศักดิ์ใหญ่นั่นเทียว  ภวิตพฺพ ํพึงมี  เอตฺถ  (รุกฺเข)  
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ที่ต้นไม้นี้,  สเจ ถ้าว่า  อยํ  (เทวตา) อ.เทวดานี้  ทเทยฺย พึงให้  ปานียํ ซึ่งนํ้า 

อันบุคคลพึงดื่ม  อิสิคณสฺส แก่หมู่แห่งฤษีไซร้,  (ตํ  เทวราชสฺส  ปานียทานํ) อ.การ

ให้ซึ่งนํ้าอันบุคคลพึงดื่ม ของเทวราช นั้น  สาธุ  วต เป็นการให้ดีหนอ  อสฺส พึงเป็น”   

อิติ ดังนี้ ฯ

 ในบรรดาดาบสเหล่านั้น หัวหน้าดาบสคิดว่า “เทวดาผู้สิงสถิตย์อยู่ที่ต้นไม้นี้ น่าจักเป็น

เทวดาไม่ตํ่าต้อย, เทวราชผู้มีศักดิ์ใหญ่เท่านั้นพึงมีที่ต้นไม้นี้, ถ้าเทวดานี้พึงให้นํ้าดื่ม

แก่หมู่ฤษีไซร้, การให้นํ้าดื่มของเทวราชนั้น เป็นการดีหนอ” ดังนี้

 เตสุ วิเสสนะของ ตาปเสสุๆ นิทธารณะใน เชฏฺฅกตาปโสๆ นิทธารณียะและสุทธกัตตา

ใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อธิวตฺถา วิเสสนะของ เทวตาๆ สุทธกัตตาใน  

ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ รุกฺเขๆ วิสยาธาระใน อธิวตฺถา  

นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  โอรมติกา วิกติกัตตาใน ภวิสฺสติ,  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

มเหสกฺเขนๆ วิเสสนะของ เทวราเชนๆ อนภิหิตกัตตาใน ภวิตพฺพํๆ กิตบทภาววาจก   

เอตฺถ วิเสสนะของ รุกฺเขๆ วิสยาธาระใน ภวิตพฺพํ,  ตํ วิเสสนะของ ปานียทานํๆ  

สุทธกัตตาใน อสฺสๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เทวราชสฺส สามีสัมพันธะใน ปานียทานํ  

สาธุ วิกติกัตตาใน อสฺส  วตศัพท์ สังกัปปัตถะ,  สเจ ปริกัปปัตถะ  อยํ วิเสสนะของ  

เทวตาๆ สุทธกัตตาใน ทเทยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิสิคณสฺส สัมปทานใน  

ทเทยฺย  ปานียํ อวุตตกัมมะใน ทเทยฺย”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ

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

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

๕๓๗. โส  ปานียํ  อทาสิ ฯ

 โส  (เทวราชา)  ปานียํ  อทาสิ ฯ

 โส  (เทวราชา) อ.เทวราชนั้น  อทาสิ ได้ให้แล้ว  ปานียํ ซึ่งนํ้าอันบุคคลพึงดื่ม ฯ

 เทวราชนั้นได้ให้นํ้าดื่ม

 โส วิเสสนะของ เทวราชาๆ สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปานียํ  

อวุตตกัมมะใน อทาสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๓๘. ตาปโส  นหาโนทกํ  จินฺเตสิ ฯ

 ตาปโส อ.ดาบส  จินฺเตสิ คิดแล้ว  นหาโนทกํ ซึ่งนํ้าเป็นเครื่องอาบ ฯ

 ดาบสได้คิดถึงนํ้าอาบ

 ตาปโส สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นหาโนทกํ อวุตตกัมมะใน  

จินฺเตสิ ฯ

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

๕๓๙. ตมฺปิ  อทาสิ ฯ

 (โส  เทวราชา)  ตมฺปิ  (นหาโนทกํ)  อทาสิ ฯ

 (โส  เทวราชา) อ.เทวราชนั้น  อทาสิ ได้ให้แล้ว  ตมฺปิ  (นหาโนทกํ) ซึ่งนํ้าเป็นเครื่อง

อาบ แม้นั้น ฯ

 เทวราชนั้นได้ให้นํ้าอาบแม้นั้น

 โส วิเสสนะของ เทวราชาๆ สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ ตํๆ วิเสสนะของ นหาโนทกํๆ อวุตตกัมมะใน อทาสิ ฯ

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

๕๔๐. ตโต  โภชนํ  จินฺเตสิ ฯ 

  ตโต  (ตาปโส)  โภชนํ  จินฺเตสิ ฯ

 ตโต ในลําดับนั้น  (ตาปโส) อ.ดาบส  จินฺเตสิ คิดแล้ว  โภชนํ ซึ่งโภชนะ ฯ

 ต่อจากนั้น ดาบสได้คิดถึงโภชนะ

 ตโต กาลสัตตมี  ตาปโส สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โภชนํ  

อวุตตกัมมะใน จินฺเตสิ ฯ

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

๕๔๑. ตมฺปิ  อทาสิ ฯ  

 (โส  เทวราชา)  ตมฺปิ  (โภชนํ)  อทาสิ ฯ
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 (โส  เทวราชา) อ.เทวราชนั้น  อทาสิ ได้ให้แล้ว  ตมฺปิ  (โภชนํ) ซึ่งโภชนะ แม้นั้น ฯ

 เทวราชนั้นได้ให้โภชนะแม้นั้น

 โส วิเสสนะของ เทวราชาๆ สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ ตํๆ วิเสสนะของ โภชนํๆ อวุตตกัมมะใน อทาสิ ฯ

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

๕๔๒. อถสฺส  เอตทโหสิ  “อยํ  เทวราชา  อมฺเหหิ  จินฺติตจินฺติตํ  สพฺพํ  เทติ,  อโห  วต  นํ  

ปสฺเสยฺยามาติ ฯ  

 อถ  อสฺส  (ตาปสสฺส)  เอตํ  (จินฺตนํ)  อโหสิ  “อยํ  เทวราชา  อมฺเหหิ  จินฺติตจินฺติตํ  สพฺพํ  (วตฺถุํ)  

เทติ,  อโห  วต  (มยํ)  นํ  (เทวราชํ)  ปสฺเสยฺยามาติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เอตํ  (จินฺตนํ) อ.ความคิดนั่น  อิติ ว่า  “อยํ  เทวราชา อ.เทวราชนี้   

เทติ ย่อมให้  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุ  สพฺพ ํทั้งปวง  อมฺเหหิ  จินฺติตจินฺติตํ อัน- อันเรา ท.  

ทั้งคิดแล้วทั้งคิดแล้ว,  อโห  วต โอหนอ  (มยํ) อ.เรา ท.  ปสฺเสยฺยาม พึงเห็น  นํ  

(เทวราชํ) ซึ่งเทวราชนั้น”  อิติ ดังนี้  อโหสิ ได้มีแล้ว  อสฺส  (ตาปสสฺส) แก่ดาบส 

นั้น ฯ

 ทีนั้น ดาบสนั้นได้มีความคิดนั่นว่า “เทวราชนี้ย่อมให้ทุกสิ่งที่พวกเราทั้งคิดแล้วทั้งคิด

แล้ว, โอหนอพวกเราพึงเห็นเทวราชนั้น” ดังนี้

 อถ กาลสัตตมี  เอตํ วิเสสนะของ จินฺตนํๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อสฺส วิเสสนะของ ตาปสสฺสๆ สัมปทานใน อโหสิ  “อยํ วิเสสนะของ เทวราชาๆ  

สุทธกัตตาใน เทติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน จินฺติตจินฺติตํๆ 

ก็ดี  สพฺพํ ก็ดี วิเสสนะของ วตฺถุํๆ อวุตตกัมมะใน เทติ,  อโห อัจฉริยัตถะ  วตศัพท์  

สังกัปปัตถะ  มยํ สุทธกัตตาใน ปสฺเสยฺยามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ 

เทวราชํๆ อวุตตกัมมะใน ปสฺเสยฺยาม”  อิติศัพท์ สรูปะใน เอตํ  จินฺตนํ ฯ

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

๕๔๓. โส  รุกฺขกฺขนฺธํ  ปทาเลตฺวา  อตฺตานํ  ทสฺเสสิ ฯ  

 โส  (เทวราชา)  รุกฺขกฺขนฺธํ  ปทาเลตฺวา  อตฺตานํ  ทสฺเสสิ ฯ
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 โส  (เทวราชา) อ.เทวราชนั้น  ปทาเลตฺวา ชําแรกแล้ว  รุกฺขกฺขนฺธํ ซึ่งลําต้น 

แห่งต้นไม้  ทสฺเสสิ แสดงแล้ว  อตฺตานํ ซึ่งตน ฯ

 เทวราชนั้นชําแรกลําต้นของต้นไม้แสดงตน

 โส วิเสสนะของ เทวราชาๆ สุทธกัตตาใน ทสฺเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  รุกฺขกฺขนฺธํ  

อวุตตกัมมะใน ปทาเลตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน ทสฺเสสิ  อตฺตานํ อวุตตกัมมะใน  

ทสฺเสสิ ฯ

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

๕๔๔. อถ  นํ  “เทวราช  มหตี  เต  สมฺปตฺติ,  กินฺนุ  โข  กตฺวา   อยํ  ลทฺธาติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  

 อถ  นํ  (เทวราชํ  เต  ตาปสา)  “เทวราช  มหตี  เต  สมฺปตฺติ,  (ตยา)  กึ  นุ  โข  (กมฺมํ)  กตฺวา   

อยํ  (สมฺปตฺติ)  ลทฺธาติ  ปุจฺฉึสุ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (เต  ตาปสา) อ.ดาบส ท. เหล่านั้น  ปุจฺฉึสุ ถามแล้ว  นํ  (เทวราชํ) ซึ่ง

เทวราชนั้น  อิติ ว่า  “เทวราชา ดูก่อนเทวราช  สมฺปตฺต ิ อ.สมบัติ  เต ของท่าน   

มหต ีใหญ่,  อยํ  (สมฺปตฺติ) อ.สมบัตินี้  (ตยา) อันท่าน  กตฺวา กระทําแล้ว  กึ  นุ  โข  

(กมฺมํ) ซึ่งกรรมอะไรหนอแล  ลทฺธา ได้แล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พวกดาบสเหล่านั้นถามเทวราชนั้นว่า “ดูก่อนเทวราช สมบัติของท่านใหญ่, 

สมบัตินี้ ท่านทํากรรมอะไรไว้หนอ ได้แล้ว” ดังนี้

 อถ กาลสัตตมี  เต วิเสสนะของ ตาปสาๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

นํ วิเสสนะของ เทวราชํๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉึสุ  “เทวราช อาลปนะ  มหตี วิเสสนะของ 

สมฺปตฺติๆ ลิงคัตถะ  เต สามีสัมพันธะใน สมฺปตฺติ,  อยํ วิเสสนะของ สมฺปตฺติๆ วุตต- 

กัมมะใน ลทฺธาๆ กิตบทกัมมวาจก  ตยา อนภิหิตกัตตาใน ลทฺธา  กึ วิเสสนะของ กมฺมํ  

นุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  กมฺมํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน ลทฺธา”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉึสุ ฯ

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

๕๔๕. “มา  ปุจฺฉถ  อยฺยาติ ฯ  

 (โส  เทวราชา)  “(ตุมฺเห)  มา  ปุจฺฉถ  อยฺยาติ  (อาห) ฯ
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 (โส  เทวราชา) อ.เทวราชนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อยฺยา ข้าแต่พระคุณเจ้า ท.  

(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  มา  ปุจฺฉถ ขอจงอย่าถาม”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เทวราชนั้นกล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลาย ขอพวกท่านอย่าถามเลย” ดังนี้

 โส วิเสสนะของ เทวราชาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยฺยา 

อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ปุจฺฉถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน 

ปุจฺฉถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๔๖. “อาจิกฺข  เทวราชาติ  ฯ  

 (ตาปสา)  “(ตฺวํ)  อาจิกฺข  เทวราชาติ  (อาหํสุ) ฯ

 (ตาปสา) อ.ดาบส ท.  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เทวราช ดูก่อนเทวราช  (ตฺวํ) 

อ.ท่าน  อาจิกฺข ขอจงบอก”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกดาบสกล่าวว่า “ท่านเทวราช ท่านโปรดเล่า(ให้ฟังหน่อย)เถิด” ดังนี้

 ตาปสา สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทวราช อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน อาจิกฺขๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๕๔๗. โส  อตฺตนา  กตกมฺมสฺส  ปริตฺตกตฺตา  ลชฺชมาโน  กเถตุํ  น  วิสหติ,  เตหิ  ปุนปฺปุนํ  

นิปฺปีฬิยมาโน  ปน  “เตนหิ  สุณาถาติ  วตฺวา  กเถสิ ฯ

   โส  (เทวราชา)  อตฺตนา  กตกมฺมสฺส  ปริตฺตกตฺตา  ลชฺชมาโน  กเถตุํ  น  วิสหติ,  (โส  เทวราชา)  

เตหิ  (ตาปเสหิ)  ปุนปฺปุนํ  นิปฺปีฬิยมาโน  ปน  “เตนหิ  (ตุมฺเห)  สุณาถาติ  วตฺวา  กเถสิ ฯ

 โส  (เทวราชา) อ.เทวราชนั้น  ลชฺชมาโน ละอายอยู่  อตฺตนา  กตกมฺมสฺส   

ปริตฺตกตฺตา เพราะความที่แห่งกรรม อันตน กระทําแล้ว เป็นกรรมนิดหน่อย   

น  วิสหต ิย่อมไม่อาจ  กเถตุํ เพื่ออันกล่าว,  ปน แต่ว่า  (โส  เทวราชา) อ.เทวราชนั้น  

เตหิ  (ตาปเสหิ)  นิปฺปีฬิยมาโน ผู้อันดาบส ท. เหล่านั้น บีบคั้นอยู่  ปุนปฺปุน ํบ่อยๆ  

วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  สุณาถ จงฟัง”   

อิติ ดังนี้  กเถสิ กล่าวแล้ว ฯ
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 เทวราชนั้นละอายเพราะว่ากรรมที่ตนได้กระทําไว้เป็นกรรมเพียงเล็กน้อย จึงไม่กล้า

จะบอก, แต่ว่า เทวราชนั้น ถูกพวกดาบสเหล่านั้นรบเร้าอยู่บ่อยๆ จึงกล่าวว่า “ถ้าเช่น

นั้น เชิญพวกท่านฟังเถิด” ดังนี้แล้ว จึงเล่า(เรื่องราวให้ฟัง)

 โส วิเสสนะของ เทวราชาๆ สุทธกัตตาใน วิสหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตนา  

อนภิหิตกัตตาใน กต-  กตกมฺมสฺส ภาวาทิสัมพันธะใน ปริตฺตกตฺตาๆ เหตุใน  

ลชฺชมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ เทวราชา  กเถตุํ ตุมัตถสัมปทานใน วิสหติ  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน วิสหติ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  โส วิเสสนะของ เทวราชาๆ สุทธกัตตา

ใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตหิ วิเสสนะของ ตาปเสหิๆ อนภิหิตกัตตาใน  

นิปฺปีฬิยมาโน  ปุนปฺปุนํ กิริยาวิเสสนะใน นิปฺปีฬิยมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ  

เทวราชา  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน สุณาถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  

อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กเถสิ ฯ

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

๕๔๘. โส  กิร  เอโก  ทุคฺคตมนุสฺโส  หุตฺวา  ภตึ  ปริเยสนฺโต  อนาถปิณฺฑิกสฺส  สนฺติเก   

ภติกมฺมํ  ลภิตฺวา  ตํ  นิสฺสาย  ชีวิตํ  กปฺเปสิ ฯ  

 โส  (เทวราชา)  กิร  เอโก  ทุคฺคตมนุสฺโส  หุตฺวา  ภตึ  ปริเยสนฺโต  อนาถปิณฺฑิกสฺส  สนฺติเก   

ภติกมฺมํ  ลภิตฺวา  ตํ  (อนาถปิณฺฑิกํ)  นิสฺสาย  ชีวิตํ  กปฺเปสิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  โส  (เทวราชา) อ.เทวราชนั้น  ทุคฺคตมนุสฺโส เป็นมนุษย์ผู้ถึงแล้วซึ่งยาก  

เอโก คนหนึ่ง  หุตฺวา เป็นแล้ว  ปริเยสนฺโต แสวงหาอยู่  ภต ึซึ่งการรับจ้าง  ลภิตฺวา  

ได้แล้ว  ภติกมฺม ํซึ่งการงานคือการรับจ้าง  สนฺติเก ในสํานัก  อนาถปิณฺฑิกสฺส ของ

เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ  นิสฺสาย อาศัยแล้ว  ตํ  (อนาถปิณฺฑิกํ) ซึ่งเศรษฐีชื่อว่า

อนาถบิณฑิกะนั้น  กปฺเปส ิสําเร็จแล้ว  ชีวิต ํซึ่งชีวิต ฯ

 ทราบว่า เทวราชนั้นเป็นมนุษย์ผู้ขัดสนคนหนึ่ง แสวงหาการรับจ้าง ได้การงานคือการ

รับจ้างในสํานักของอนาถบิณฑิกเศรษฐี อาศัยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี สําเร็จชีวิต

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  โส วิเสสนะของ เทวราชาๆ สุทธกัตตาใน กปฺเปสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  เอโก วิเสสนะของ ทุคฺคตมนุสฺโสๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน ปริเยสนฺโต  ภตึ อวุตตกัมมะใน ปริเยสนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ เทวราชา  



361วรรค] ๑. เรื่องพระนางสามาวดี

อนาถปิณฺฑิกสฺส สามีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระใน ลภิตฺวา  ภติกมฺมํ อวุตตกัมมะ 

ใน ลภิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสฺสาย  ตํ วิเสสนะของ อนาถปิณฺฑิกํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน นิสฺสายๆ สมานกาลกิริยาใน กปฺเปสิ  ชีวิตํ อวุตตกัมมะใน กปฺเปสิ ฯ

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

๕๔๙. อเถกสฺมึ  อุโปสถทิวเส  สมฺปตฺเต  อนาถปิณฺฑิโก  วิหารโต  อาคนฺตฺวา  ปุจฺฉิ  “ตสฺส  

ภติกสฺส  อชฺช  อุโปสถทิวสภาโว  เกนจิ  กถิโตติ ฯ  

 อถ  เอกสฺมึ  อุโปสถทิวเส  สมฺปตฺเต  อนาถปิณฺฑิโก  วิหารโต  อาคนฺตฺวา  ปุจฺฉิ  “ตสฺส  ภติกสฺส  

อชฺช  อุโปสถทิวสภาโว  เกนจิ  กถิโตติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  อุโปสถทิวเส ครั้นเมื่อวันอุโบสถ  เอกสฺมึ วันหนึ่ง  สมฺปตฺเต ถึงพร้อม

แล้ว  อนาถปิณฺฑิโก อ.เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  วิหารโต 

จากวิหาร  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  อิติ ว่า  “อุโปสถทิวสภาโว อ.ความที่แห่งวันอุโบสถ  อชฺช 

ในวันนี้  เกนจิ อันใครๆ กถิโต บอกแล้ว  ตสฺส  ภติกสฺส แก่บุรุษผู้กระทําซึ่งการ

รับจ้างนั้นหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น เมื่อถึงวันอุโบสถวันหนึ่ง อนาถบิณฑิกเศรษฐีมาจากวิหาร ถามว่า “ความเป็นวัน

อุโบสถในวันนี้ ใครๆ บอกแก่บุรุษผู้ทําการรับจ้างนั้นหรือไม่” ดังนี้

 อถ กาลสัตตมี  เอกสฺมึ วิเสสนะของ อุโปสถทิวเส ลักขณะใน สมฺปตฺเตๆ ลักขณกิริยา  

อนาถปิณฺฑิโก สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วิหารโต อปาทานใน  

อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ  “อุโปสถทิวสภาโว วุตตกัมมะใน กถิโตๆ กิตบท 

กัมมวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ ภติกสฺสๆ สัมปทานใน กถิโต  อชฺช กาลสัตตมีใน  

อุโปสถทิวสภาโว  เกนจิ อนภิหิตกัตตาใน กถิโต”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๕๕๐. “น  กถิโต  สามีติ ฯ  

 (ชนา)  “(อุโปสถทิวสภาโว  เกนจิ)  น  กถิโต  สามีติ  (อาหํสุ) ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  (อุโปสถทิวสภาโว) 

อ.ความเป็นแห่งวันอุโบสถ  (เกนจิ) อันใครๆ  น  กถิโต ไม่บอกแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 พวกชนกล่าวว่า “นาย ความเป็นวันอุโบสถ ใครๆ ก็ไม่บอก”

 ชนา สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  อุโปสถทิวสภาโว  

วุตตกัมมะใน กถิโตๆ กิตบทกัมมวาจก  เกนจิ อนภิหิตกัตตาใน กถิโต  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน กถิโต”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๕๕๑. “เตนหิสฺส  สายมาสํ  ปจถาติ ฯ 

 (อนาถปิณฺฑิโก)  “เตนหิ  (ตุมฺเห)  อสฺส  (ภติกสฺส)  สายมาสํ  ปจถาติ  (อาห) ฯ

 (อนาถปิณฺฑิโก) อ.เศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ  

ถ้าอย่างนั้น  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  ปจถ จงหุง  สายมาสํ ซึ่งอาหารอันบุคคลพึงบริโภค

ในเวลาเย็น  อสฺส  (ภติกสฺส) แก่บุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้างนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อนาถบิณฑิกเศรษฐีกล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้น พวกท่านจงหุงอาหารที่บุคคลพึงบริโภคใน

เวลาเย็นให้แก่บุรุษผู้ทําการรับจ้างนั้นเถิด” ดังนี้

 อนาถปิณฺฑิโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ   

ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ปจถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ ภติกสฺสๆ 

สัมปทานใน ปจถ  สายมาสํ อวุตตกัมมะใน ปจถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๕๒.  อถสฺส  ปตฺโถทนํ  ปจึสุ ฯ 

 อถ  (ชนา)  อสฺส  (ภติกสฺส)  ปตฺโถทนํ  ปจึสุ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (ชนา) อ.ชน ท.  ปจึสุ หุงแล้ว  ปตฺโถทนํ ซึ่งข้าวสุกแห่งข้าวสารมีแล่ง

หนึ่งเป็นประมาณ  อสฺส  (ภติกสฺส) แก่บุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้างนั้น ฯ

 ทีนั้น พวกชนใช้ข้าวสารหนึ่งแล่งหุงข้าวให้แก่คนทําการรับจ้างนั้น

 อถ กาลสัตตมี  ชนา สุทธกัตตาใน ปจึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ  

ภติกสฺสๆ สัมปทานใน ปจึสุ  ปตฺโถทนํ อวุตตกัมมะใน ปจึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๕๓. โส  ตํทิวสํ  อรญฺเญ  กมฺมํ  กตฺวา  สายํ  อาคนฺตฺวา,  ภตฺเต  วฑฺเฒตฺวา  ทินฺเน,   

“ฉาโตสฺมีติ  สหสา  อภุญฺชิตฺวา ว  “อญฺเญสุ  ทิวเสสุ  อิมสฺมึ  เคเห  ‘ภตฺตํ  เทถ  

สูปํ  เทถ  พฺยญฺชนํ  เทถาติ  มหาโกลาหลํ  โหติ,  อชฺช  สพฺเพ  นิสฺสทฺทา  นิปชฺชึสุ,   

มยฺหเมเวกสฺส  อาหารํ  วฑฺฒยึสุ;  กินฺนุ  โข  เอตนฺติ  จินฺเตตฺวา  ปุจฺฉิ  “อวเสสา   

ภุญฺชึสูติ ฯ 

  โส  (ภติโก)  ตํทิวสํ  อรญฺเญ  กมฺมํ  กตฺวา  สายํ  อาคนฺตฺวา,  ภตฺเต  (ปุคฺคเลน)  วฑฺเฒตฺวา   

ทินฺเน,  “(อหํ)  ฉาโต  อสฺมีติ  (จินฺตเนน)  สหสา  อภุญฺชิตฺวา ว  “อญฺเญสุ  ทิวเสสุ  อิมสฺมึ  เคเห  

‘(ตุมฺเห)  ภตฺตํ  เทถ  (ตุมฺเห)  สูปํ  เทถ  (ตุมฺเห)  พฺยญฺชนํ  เทถาติ  มหาโกลาหลํ  โหติ,  อชฺช  

สพฺเพ  (ชนา)  นิสฺสทฺทา  (หุตฺวา)  นิปชฺชึสุ,  (ชนา)  มยฺหํ  เอว  เอกสฺส  อาหารํ  วฑฺฒยึสุ;  กินฺนุ  

โข  เอตํ  (การณํ)”  อิติ  จินฺเตตฺวา  ปุจฺฉิ  “อวเสสา  (ชนา)  ภุญฺชึสูติ ฯ

 โส  (ภติโก) อ.บุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้างนั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  กมฺม ํซึ่งการงาน  

อรญฺเญ ในป่า  ตํทิวสํ ในวันนั้น  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  สายํ ในเวลาเย็น,  ภตฺเต  

ครั้นเมื่อภัตร  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  วฑฺเฒตฺวา ให้เจริญแล้ว  ทินฺเน ให้แล้ว,   

อภุญฺชิตฺวา ว ไม่บริโภคแล้วเทียว  สหสา โดยพลัน  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ 

ว่า  “(อหํ) อ.เรา  ฉาโต เป็นผู้หิวแล้ว  อสฺม ิย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว   

อิติ ว่า  “มหาโกลาหลํ อ.ความโกลาหลใหญ่  อิติ ว่า  ‘(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  เทถ  

ขอจงให้  ภตฺต ํซึ่งภัตร,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  เทถ ขอจงให้  สูป ํซึ่งแกง,  (ตุมฺเห) 

อ.ท่าน ท.  เทถ ขอจงให้  พฺยญฺชนํ ซึ่งกับ’  อิติ ดังนี้  โหติ ย่อมมี  อิมสฺม ึ เคเห ใน

เรือนนี้  อญฺเญสุ  ทิวเสสุ ในวัน ท. เหล่าอื่น,  อชฺช ในวันนี้  สพฺเพ  (ชนา) อ.ชน ท. 

ทั้งปวง  นิสฺสทฺทา เป็นผู้มีเสียงออกแล้ว  (หุตฺวา) เป็น  นิปชฺชึส ุนอนแล้ว,  (ชนา) 

อ.ชน ท.  อาหารํ ยังอาหาร  วฑฺฒยึส ุ ให้เจริญแล้ว  มยฺหํ  เอว แก่เรานั่นเทียว   

เอกสฺส ผู้เดียว;  เอตํ  (การณํ) อ.เหตุนั่น  กินฺนุ  โข อะไรหนอแล”  อิติ ดังนี้  ปุจฺฉิ 

ถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ชนา) อ.ชน ท.  อวเสสา ผู้เหลือลง  ภุญฺชึสุ บริโภคแล้วหรือ”   

อิติ ดังนี้ ฯ 

   บุรุษผู้ทําการรับจ้างนั้นทําการงานในป่าในวันนั้น (กลับ)มาในเวลาเย็น, เมื่อบุคคลคด

ภัตรให้แล้ว, ไม่บริโภคโดยฉับพลันเทียวด้วยคิดว่า “เราเป็นผู้หิวแล้ว” ดังนี้ คิดว่า “ใน

วันเหล่าอื่น ในเรือนนี้ มีความโกลาหลใหญ่ว่า ‘พวกท่านจงให้ภัตร พวกท่านจงให้กับ 
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พวกท่านจงให้แกง’ ดังนี้, ในวันนี้ พวกชนทั้งปวง เป็นผู้ปราศจากเสียง (พากัน)นอน

แล้ว, พวกชนคดอาหารให้แก่เราผู้เดียวเท่านั้น, เหตุนั่นอะไรหนอแล” ดังนี้ จึงถามว่า 

“พวกชนที่เหลือ บริโภคแล้วหรือ” ดังนี้

 โส วิเสสนะของ ภติโกๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํทิวสํ ทุติยา- 

กาลสัตตมีใน กตฺวา  อรญฺเญ วิสยาธาระใน กตฺวา  กมฺมํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อาคนฺตฺวา  สายํ กาลสัตตมีใน อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อภุญฺชิตฺวา,  ภตฺเต ลักขณะใน ทินฺเนๆ ลักขณกิริยา  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน ทินฺเน  

วฑฺเฒตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ทินฺเน,  “อหํ สุทธกัตตาใน อสฺมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ฉาโต วิกติกัตตาใน อสฺมิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณะใน อภุญฺชิตฺวา  สหสา 

ตติยาวิเสสนะใน อภุญฺชิตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อภุญฺชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน จินฺเตตฺวา  “มหาโกลาหลํ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อญฺเญสุ  

วิเสสนะของ ทิวเสสุๆ กาลสัตตมีใน โหติ  อิมสฺมึ วิเสสนะของ เคเหๆ วิสยาธาระใน  

โหติ  ‘ตุมฺเห สุทธกัตตาใน เทถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภตฺตํ อวุตตกัมมะใน เทถ,  

ตุมฺเห สุทธกัตตาใน เทถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สูปํ อวุตตกัมมะใน เทถ,  ตุมฺเห 

สุทธกัตตาใน เทถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พฺยญฺชนํ อวุตตกัมมะใน เทถ’  อิติศัพท์  

สรูปะใน มหาโกลาหลํ,  อชฺช กาลสัตตมี  สพฺเพ วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน 

นิปชฺชึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิสฺสทฺทา วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยา

ใน นิปชฺชึสุ,  ชนา เหตุกัตตาใน วฑฺฒยึสุๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ มยฺหํๆ สัมปทานใน วฑฺฒยึสุ  เอกสฺส วิเสสนะของ มยฺหํ  อาหารํ  

การิตกัมมะใน วฑฺฒยึสุ;  กินฺนุ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  เอตํ วิเสสนะของ 

การณํๆ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ  “เอวเสสา  

วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ภุญฺชึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะ

ใน ปุจฺฉิ ฯ 

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

๕๕๔. “น  ภุญฺชึสุ  ตาตาติ ฯ  

 (ชนา)  “(อวเสสา  ชนา)  น  ภุญฺชึสุ  ตาตาติ  (อาหํสุ) ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต แน่ะพ่อ  (ชนา) อ.ชน ท.  (อวเสสา)  
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ผู้เหลือลง  น  ภุญฺชึสุ ไม่บริโภคแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกชนกล่าวว่า “พวกชนที่เหลือไม่บริโภค พ่อ” ดังนี้

 ชนา สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตาต อาลปนะ  อวเสสา วิเสสนะ

ของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ภุญฺชึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ภุญฺชึสุ”  

อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๕๕๕. “กึ  การณาติ ฯ    

 (โส  ภติโก)  “(อวเสสา  ชนา)  กึ  การณา  (น  ภุญฺชึสุ)”  อิติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (โส  ภติโก) อ.บุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้างนั้น  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ชนา) อ.ชน 

ท.  (อวเสสา) ผู้เหลือลง  (น  ภุญฺชึสุ) ไม่บริโภคแล้ว  กึ  การณา เพราะเหตุอะไร”   

อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรุษผู้ทําการรับจ้างนั้นถามว่า “พวกชนที่เหลือไม่บริโภคเพราะเหตุอะไร” ดังนี้

 โส วิเสสนะของ ภติโกๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อวเสสา  

วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ภุญฺชึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึการณา เหตุใน 

ภุญฺชึสุ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ภุญฺชึสุ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๕๕๖. “อิมสฺมึ  เคเห  อุโปสถทิวเสสุ  สายมาสํ  น  ปจนฺติ,  สพฺเพ  อุโปสถิกา  โหนฺติ,   

อนฺตมโส  ถนปายิโนปิ  ทารเก  มุขํ  วิกฺขาเลตฺวา  จตุมธุรํ  มุเข  ปกฺขิปาเปตฺวา   

มหาเสฏฺฅี  อุโปสถิเก  กาเรสิ,  คนฺธเตลปฺปทีเป  ชาลนฺเต,  ขุทฺทกมหลฺลกทารกา  

สยนคตา  ทฺวตฺตึสาการํ  สชฺฌายนฺติ,  ตุยฺหํ  ปน  อุโปสถทิวสภาวํ  กเถตุํ  สตึ  น   

กริมฺหา;  ตสฺมา  ตเวว  ภตฺตํ  ปกฺกํ,  ภุญฺชสฺสุ  นนฺติ ฯ

  (ชนา)  “(ชนา)  อิมสฺมึ  เคเห  อุโปสถทิวเสสุ  สายมาสํ  น  ปจนฺติ,  สพฺเพ  (ชนา)  อุโปสถิกา  

โหนฺติ,  อนฺตมโส  ถนปายิโนปิ  ทารเก  มุขํ  วิกฺขาเลตฺวา  (ปุคฺคลํ)  จตุมธุรํ  มุเข  ปกฺขิปาเปตฺวา  

มหาเสฏฺฅี  (เต  ทารเก)  อุโปสถิเก  กาเรสิ,  คนฺธเตลปฺปทีเป  ชาลนฺเต,  ขุทฺทกมหลฺลกทารกา  

สยนคตา  ทฺวตฺตึสาการํ  สชฺฌายนฺติ,  (มยํ)  ตุยฺหํ  ปน  อุโปสถทิวสภาวํ  กเถตุํ  สตึ  น  กริมฺหา;  

ตสฺมา  (อมฺเหหิ)  ตว  เอว  ภตฺตํ  ปกฺกํ,  (ตฺวํ)  ภุญฺชสฺสุ  นํ  (ภตฺตํ)”  อิติ  (อาหํสุ) ฯ
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 (ชนา) อ.ชน ท.  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ชนา) อ.ชน ท.  น  ปจนฺติ ย่อมไม่

หุง  สายมาสํ ซึ่งอาหารอันบุคคลพึงบริโภคในเวลาเย็น  อุโปสถทิวเสสุ ในวันแห่ง

อุโบสถ ท.  อิมสฺมึ  เคเห ในเรือนนี้,  สพฺเพ  (ชนา) อ.ชน ท. ทั้งปวง  อุโปสถิกา เป็น

ผู้รักษาซึ่งอุโบสถ  โหนฺติ ย่อมเป็น,  มหาเสฏฺ ีอ.ท่านมหาเศรษฐี  ทารเก ยังเด็ก ท.   

ถนปายิโนปิ แม้ผู้ดื่มซึ่งนมโดยปกติ  อนฺตมโส โดยที่สุด  วิกฺขาเลตฺวา ให้บ้วนแล้ว  

มุขํ ซึ่งปาก  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ปกฺขิปาเปตฺวา ให้ใส่เข้าไปแล้ว  จตุมธุรํ ซึ่งของ

อร่อยสี่อย่าง  มุเข ในปาก  (เต  ทารเก) ยังเด็ก ท. เหล่านั้น  กาเรสิ ให้กระทําแล้ว  

อุโปสถิเก ให้เป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถ,  คนฺธเตลปฺปทีเป ครั้นเมื่อประทีปอันบุคคลตาม

ด้วยนํ้ามันอันเจือด้วยของหอม  ชาลนฺเต ลุกโพลงอยู่,  ขุทฺทกมหลฺลกทารกา อ.เด็ก

เล็กและเด็กใหญ่ ท.  สยนคตา ผู้ไปแล้วสู่ที่เป็นที่นอน  สชฺฌายนฺติ ย่อมสาธยาย  

ทฺวตฺตึสาการํ ซึ่งอาการสามสิบสอง,  ปน แต่ว่า  (มยํ) อ.เรา ท.  น  กริมฺหา ไม่

กระทําแล้ว  สต ึ ซึ่งสติ  กเถตุํ เพื่ออันบอก อุโปสถทิวสภาวํ ซึ่งความเป็นแห่งวัน

อุโบสถ  ตุยฺห ํแก่ท่าน,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ภตฺต ํอ.ภัตร  (อมฺเหหิ) อันเรา ท.   

ปกฺกํ หุงแล้ว  ตว  เอว แก่ท่านนั่นเทียว,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ภุญฺชสฺสุ จงบริโภค  นํ  

(ภตฺตํ) ซึ่งภัตรนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกชนกล่าวว่า “พวกชนย่อมไม่หุงอาหารเย็นในวันอุโบสถทั้งหลายในเรือนนี้, พวก

ชนทั้งปวงเป็นผู้รักษาอุโบสถ, ท่านมหาเศรษฐีให้เด็กทั้งหลายแม้ผู้ดื่มนมโดยปกติ

โดยที่สุด ให้บ้วนปาก แล้วให้ใส่ของอร่อย ๔ อย่างในปาก ทําเด็กเหล่านั้นให้เป็นผู้

รักษาอุโบสถ, เมื่อประทีปนํ้ามันที่เจือด้วยของหอมลุกโพลงอยู่, ทั้งเด็กเล็กเด็กโตทั้ง

หลายพากันไปสู่ที่นอน แล้วย่อมสาธยายอาการ ๓๒, แต่พวกเราไม่ทําสติเพื่ออันบอก

ว่าเป็นวันอุโบสถแก่ท่าน, เพราะฉะนั้น ภัตร พวกเราหุงไว้เพื่อท่านเท่านั้น, ท่านจง

บริโภคภัตรนั้นเถิด” ดังนี้

 ชนา สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ชนา สุทธกัตตาใน ปจนฺติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ เคเหๆ วิสยาธาระใน ปจนฺติ  อุโปสถ- 

ทิวเสสุ กาลสัตตมีใน ปจนฺติ  สายมาสํ อวุตตกัมมะใน ปจนฺติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน  

ปจนฺติ,  สพฺเพ วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อุโปสถิกา วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  มหาเสฏฺฅี เหตุกัตตาใน กาเรสิๆ อาขยาตบท 
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เหตุกัตตุวาจก  อนฺตมโส ตติยาวิเสสนะใน ทารเก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ  

ถนปายิโนๆ วิเสสนะของ ทารเกๆ การิตกัมมะใน วิกฺขาเลตฺวา  มุขํ อวุตตกัมมะใน  

วิกฺขาเลตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปกฺขิปาเปตฺวา  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน ปกฺขิปาเปตฺวา  

จตุมธุรํ อวุตตกัมมะใน ปกฺขิปาเปตฺวา  มุเข วิสยาธาระใน ปกฺขิปาเปตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน กาเรสิ  เต วิเสสนะของ ทารเกๆ การิตกัมมะใน กาเรสิ  อุโปสถิเก วิกติกัมมะ

ใน กาเรสิ,  คนฺธเตลปฺปทีเป ลักขณะใน ชาลนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  ขุทฺทกมหลฺลกทารกา  

สุทธกัตตาใน สชฺฌายนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สยนคตา วิเสสนะของ ขุทฺทก- 

มหลฺลกทารกา  ทฺวตฺตึสาการํ อวุตตกัมมะใน สชฺฌายนฺติ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ   

มยํ สุทธกัตตาใน กริมฺหาๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตุยฺหํ สัมปทานใน กเถตุํ  อุโปสถ-

ทิวสภาวํ อวุตตกัมมะใน กเถตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน กริมฺหา  สตึ อวุตตกัมมะใน  

กริมฺหา  นศัพท์ ปฏิเสธะใน กริมฺหา;  ตสฺมา เหตุวัตถะ  ภตฺตํ วุตตกัมมะใน ปกฺกํๆ 

กิตบทกัมมวาจก  อมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน ปกฺกํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตวๆ 

สัมปทานใน ปกฺกํ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ภุญฺชสฺสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ 

ภตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน ภุญฺชสฺสุ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๕๕๗. “สเจ  อิทานิ  อุโปสถิเกน  ภวิตุํ  วฏฺฏติ,  อหํปิ  ภเวยฺยนฺติ  อาห ฯ

 (โส  ภติโก)  “สเจ  (เกนจิ)  อิทานิ  อุโปสถิเกน  ภวิตุํ  วฏฺฏติ,  อหํปิ  ภเวยฺยนฺติ  อาห ฯ

 (โส  ภติโก) อ.บุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้างนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  

(เกนจิ)  อิทานิ  อุโปสถิเกน  ภวิตุ ํอ.อัน- อันใครๆ เป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถ ในกาลนี้  

-เป็น  วฏฺฏติ ย่อมควร,  อหํปิ แม้ อ.เรา  ภเวยฺย ํควรเป็นหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 บุรุษผู้ทําการรับจ้างนั้นกล่าวว่า “ถ้าว่า การที่ใครๆ เป็นผู้รักษาอุโบสถในกาลนี้ ย่อม

ควร, แม้เราควรเป็นด้วยหรือ” ดังนี้

 โส วิเสสนะของ ภติโกๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สเจ ปริกัปปัตถะ  

ภวิตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เกนจิ อนภิหิตกัตตาใน ภวิตุํ   

อิทานิ กาลสัตตมีใน ภวิตุํ  อุโปสถิเกน วิกติกัตตาใน ภวิตุํ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้า

กับ อหํๆ สุทธกัตตาใน ภเวยฺยํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒368 [๒.อัปปมาท

๕๕๘. “อิทํ  เสฏฺฅี  ชานาตีติ ฯ

  (ชนา)  “อิทํ  (วตฺถุํ)  เสฏฺฅี  ชานาตีติ  (อาหํสุ) ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เสฏฺ ีอ.เศรษฐี  ชานาติ ย่อมรู้  อิทํ  

(วตฺถุํ) ซึ่งเรื่องนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกชนกล่าวว่า “ท่านเศรษฐีย่อมรู้เรื่องนี้” ดังนี้

 ชนา สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน ชานาติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิทํ วิเสสนะของ วตฺถุํๆ อวุตตกัมมะใน ชานาติ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๕๕๙.  “เตนหิ  นํ  ปุจฺฉถาติ ฯ 

 (โส  ภติโก)  “เตนหิ  (ตุมฺเห)  นํ  (เสฏฺฅึ)  ปุจฺฉถาติ  (อาห) ฯ

 (โส  ภติโก) อ.บุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้างนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ  

ถ้าอย่างนั้น  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  ปุจฺฉถ จงถาม  นํ  (เสฏฺ)ึ ซึ่งเศรษฐีนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรุษผู้ทําการรับจ้างนั้นกล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้น พวกท่านจงถามท่านเศรษฐีนั้น” ดังนี้

 โส วิเสสนะของ ภติโกๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เตนหิ  

อุยโยชนัตถะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ปุจฺฉถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ 

เสฏฺฅึๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๖๐. เต  คนฺตฺวา  เสฏฺฅึ  ปุจฺฉึสุ ฯ 

 เต  (ชนา)  คนฺตฺวา  เสฏฺฅึ  ปุจฺฉึสุ ฯ

 เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ปุจฺฉึส ุถามแล้ว  เสฏฺ ึซึ่งเศรษฐี ฯ

 พวกชนเหล่านั้น ไปแล้ว ถามกับเศรษฐี

 เต วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คนฺตฺวา ปุพพ-
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กาลกิริยาใน ปุจฺฉึสุ  เสฏฺฅึ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉึสุ ฯ

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

๕๖๑. โส  เอวมาห  “อิทานิ  อภุญฺชิตฺวา  มุขํ  วิกฺขาเลตฺวา  อุโปสถงฺคานิ  อธิฏฺฅหนฺโต   

อุปฑฺฒุโปสถกมฺมํ  ลภิสฺสตีติ ฯ  

  โส  (เสฏฺฅี)  เอวํ  อาห  “(โส  ภติโก)  อิทานิ  อภุญฺชิตฺวา  มุขํ  วิกฺขาเลตฺวา  อุโปสถงฺคานิ   

อธิฏฺฅหนฺโต  อุปฑฺฒุโปสถกมฺมํ  ลภิสฺสตีติ ฯ

 โส  (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐีนั้น  อาห กล่าวแล้ว  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  “(โส  ภติโก) อ.บุรุษ

ผู้กระทําซึ่งการรับจ้างนั้น  อภุญฺชิตฺวา ไม่บริโภคแล้ว  อิทานิ ในกาลนี้  วิกฺขาเลตฺวา 

บ้วนแล้ว  มุขํ ซึ่งปาก  อธิฏฺหนฺโต อธิษฐานอยู่  อุโปสถงฺคานิ ซึ่งองค์แห่งอุโบสถ ท.   

ลภิสฺสติ จักได้  อุปฑฺฒุโปสถกมฺมํ ซึ่งอุโบสถกรรมอันเข้าไปกึ่งหนึ่ง”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เศรษฐีนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า “บุรุษผู้ทําการรับจ้างนั้น ไม่บริโภคในบัดนี้ บ้วนปาก 

อธิษฐานองค์อุโบสถทั้งหลาย จักได้อุโบสถกรรมเข้าไปครึ่งหนึ่ง” ดังนี้

 โส วิเสสนะของ เสฏฺฅีๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะ 

ใน อาห  “โส วิเสสนะของ ภติโกๆ สุทธกัตตาใน ลภิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อิทานิ กาลสัตตมีใน อภุญฺชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิกฺขาเลตฺวา  มุขํ อวุตตกัมมะ 

ใน วิกฺขาเลตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อธิฏฺฅหนฺโต  อุโปสถงฺคานิ อวุตตกัมมะใน  

อธิฏฺฅหนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ เสฏฺฅี  อุปฑฺฒุโปสถกมฺมํ อวุตตกัมมะใน ลภิสฺสติ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๖๒. อิตโร  ตํ  สุตฺวา  ตถา  อกาสิ ฯ  

 อิตโร  (ภติโก)  ตํ  (วจนํ)  สุตฺวา  ตถา  อกาสิ ฯ

 อิตโร  (ภติโก) อ.บุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้างนอกนี้  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํา

นั้น  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ

 บุรุษผู้ทําการรับจ้างนอกนี้ฟังคํานั้นแล้ว ก็ได้ทําเหมือนอย่างนั้น
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 อิตโร วิเสสนะของ ภติโกๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะ

ของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อกาสิ  ตถา กิริยาวิเสสนะของ 

อกาสิ ฯ

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

๕๖๓. ตสฺส  สกลทิวสํ  กมฺมํ  กตฺวา  ฉาตสฺส  สรีเร  วาตา  กุปฺปึสุ ฯ  

 ตสฺส  (ภติกสฺส)  สกลทิวสํ  กมฺมํ  กตฺวา  ฉาตสฺส  สรีเร  วาตา  กุปฺปึสุ ฯ

 วาตา อ.ลม ท.  สรีเร ในสรีระ  ตสฺส  (ภติกสฺส) ของบุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้างนั้น  

สกลทิวสํ  กมฺมํ  กตฺวา  ฉาตสฺส ผู้กระทําแล้ว ซึ่งการงาน ตลอดวันทั้งสิ้น หิวแล้ว  

กุปฺปึส ุกําเริบแล้ว ฯ

 ลมทั้งหลายในสรีระของบุรุษผู้ทําการรับจ้างนั้น ผู้ทําการงานตลอดวันทั้งสิ้นแล้วหิว

แล้ว กําเริบแล้ว

 วาตา สุทธกัตตาใน กุปฺปึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ ภติกสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน สรีเร  สกลทิวสํ อัจจันตสังโยคะใน กตฺวา  กมฺมํ อวุตตกัมมะใน  

กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฉาตสฺสๆ วิเสสนะของ ภติกสฺส  สรีเร วิสยาธาระใน วาตา ฯ 

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

๕๖๔. โส  โยตฺเตน  อุทรํ  พนฺธิตฺวา  โยตฺตโกฏิยํ  คเหตฺวา  ปริวตฺตติ ฯ  

 โส  (ภติโก)  โยตฺเตน  อุทรํ  พนฺธิตฺวา  โยตฺตโกฏิยํ  คเหตฺวา  ปริวตฺตติ ฯ

 (โส  ภติโก) อ.บุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้างนั้น  พนฺธิตฺวา ผูกแล้ว  อุทรํ ซึ่งท้อง   

โยตฺเตน ด้วยเชือก  คเหตฺวา จับแล้ว  โยตฺตโกฏิยํ ที่ปลายแห่งเชือก  ปริวตฺตต ิ

ย่อมเป็นไปรอบ ฯ

 บุรุษผู้ทําการรับจ้างนั้น ใช้เชือกผูกท้อง จับที่ปลายเชือกแล้วหมุนไปรอบๆ

 โส วิเสสนะของ ภติโกๆ สุทธกัตตาใน ปริวตฺตติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โยตฺเตน 

กรณะใน พนฺธิตฺวา  อุทรํ อวุตตกัมมะใน พนฺธิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คเหตฺวา   

โยตฺตโกฏิยํ วิสยาธาระใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปริวตฺตติ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๖๕. เสฏฺฅี  ตํ  ปวตฺตึ  สุตฺวา  อุกฺกาหิ  ธาริยมานาหิ  จตุมธุรํ  คาหาเปตฺวา  ตสฺส  สนฺติกํ   

อาคนฺตฺวา  “กึ  ตาตาติ  ปุจฺฉิ ฯ  

 เสฏฺฅี  ตํ  ปวตฺตึ  สุตฺวา  อุกฺกาหิ  (ปุคฺคเลหิ)  ธาริยมานาหิ  (ปุคฺคลํ)  จตุมธุรํ  คาหาเปตฺวา  ตสฺส  

(ภติกสฺส)  สนฺติกํ  อาคนฺตฺวา  “กึ  ตาตาติ  ปุจฺฉิ ฯ

 เสฏฺ ี อ.เศรษฐี  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  ปวตฺต ึ ซึ่งความเป็นไปทั่วนั้น  อุกฺกาหิ มีคบ

เพลิง ท.  (ปุคฺคเลหิ)  ธาริยมานาหิ อัน- อันบุคคล ท. -ทรงไว้อยู่  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล   

คาหาเปตฺวา ให้ถือเอาแล้ว  จตุมธุรํ ซึ่งของอร่อยสี่อย่าง  อาคนฺตฺวา มาแล้ว   

สนฺติก ํสู่สํานัก  ตสฺส  (ภติกสฺส) ของบุรุษผู้ทําการรับจ้างนั้น  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  อิติ ว่า  

“ตาต แน่ะพ่อ  กึ อ.อะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เศรษฐีฟังเรื่องราวนั้นแล้ว มีคบเพลิงทั้งหลายที่พวกคนช่วยกันถือ ใช้คนให้ถือเอาของ

อร่อย ๔ อย่างมาสู่สํานักของบุรุษผู้ทําการรับจ้างนั้น แล้วถามว่า “แน่ะพ่อ อะไร” ดังนี้

 เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ ปวตฺตึๆ อวุตต- 

กัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คาหาเปตฺวา  อุกฺกาหิ อิตถัมภูตะของ เสฏฺฅี  

ปุคฺคเลหิ อนภิหิตกัตตาใน ธาริยมานาหิๆ วิเสสนะของ อุกฺกาหิ  ปุคฺคลํ การิตกัมมะ 

ใน คาหาเปตฺวา  จตุมธุรํ อวุตตกัมมะใน คาหาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคนฺตฺวา   

ตสฺส วิเสสนะของ ภติกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สนฺตกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน  

อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ  “ตาต อาลปนะ  กึ ปุจฉนัตถลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ 

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

๕๖๖. “สามิ  วาตา  เม กุปฺปิตาติ ฯ 

 (โส  ภติโก)  “สามิ  วาตา  เม กุปฺปิตาติ  (อาห) ฯ

 (โส  ภติโก) อ.บุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้างนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่

นาย  วาตา อ.ลม ท.  กุปฺปิตา กําเริบแล้ว  เม ต่อกระผม”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 บุรุษผู้ทําการรับจ้างนั้นกล่าวว่า “นาย ลมทั้งหลายกําเริบแล้วต่อกระผม” ดังนี้ 

 โส วิเสสนะของ ภติโกๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  
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วาตา สุทธกัตตาใน กุปฺปิตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  เม สัมปทานใน กุปฺปิตา”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ

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

๕๖๗. “เตนหิ  อุฏฺฅาย  อิทํ  เภสชฺชํ  ขาทาหีติ ฯ  

 (เสฏฺฅี)  “เตนหิ  (ตฺวํ)  อุฏฺฅาย  อิทํ  เภสชฺชํ  ขาทาหีติ  (อาห) ฯ

 (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.ท่าน   

อุฏฺาย ลุกขึ้นแล้ว  ขาทาหิ จงเคี้ยวกิน  อิทํ  เภสชฺชํ ซึ่งเภสัชนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เศรษฐีกล่าวแล้วว่า “ถ้าเช่นนั้น ท่านลุกขึ้นแล้ว จงเคี้ยวกินเภสัชนี้”

 เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน ขาทาหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุฏฺฅาย ปุพพกาลกิริยาใน ขาทาหิ  อิทํ วิเสสนะ

ของ เภสชฺชํๆ อวุตตกัมมะใน ขาทาหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๖๘. “ตุมฺเหปิ  ขาทิตฺถ  สามีติ ฯ   

 (โส  ภติโก)  “ตุมฺเหปิ  ขาทิตฺถ  สามีติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (โส  ภติโก) อ.บุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้างนั้น  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่

นาย  ตุมฺเหป ิแม้ อ.ท่าน ท.  ขาทิตฺถ เคี้ยวกินแล้วหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 บุรุษผู้ทําการรับจ้างนั้นกล่าวว่า “นาย แม้พวกท่านเคี้ยวกินแล้วหรือ” ดังนี้

 โส วิเสสนะของ ภติโกๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ตุมฺเหๆ สุทธกัตตาใน ขาทิตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”   

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ  

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

๕๖๙. “อมฺหากํ  อผาสุกํ   นตฺถิ,  ตฺวํ  ขาทาหีติ ฯ   

 (เสฏฺฅี)  “อมฺหากํ  อผาสุกํ   นตฺถิ,  ตฺวํ  ขาทาหีติ  (อาห) ฯ

 (เสฏฺ)ี อ.เศรษฐี  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อผาสุกํ อ.ความไม่ผาสุก  อมฺหากํ  
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ของเรา ท.  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  ตฺว ํอ.เธอ  ขาทาหิ จงเคี้ยวกินเถิด”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เศรษฐีกล่าวว่า “ความไม่ผาสุกของพวกเราย่อมไม่มี, เชิญเธอเคี้ยวกินเถิด” ดังนี้

 เสฏฺฅี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อผาสุกํ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ  

กิริยาบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สามีสัมพันธะใน อผาสุกํ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ขาทาหิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๕๗๐. “สามิ  อุโปสถกมฺมํ  กโรนฺโต  สกลํ  กาตุํ  นาสกฺขึ,  อุปฑฺฒุโปสถกมฺมํปิ  เม  วิกลํ   

มา  อโหสีติ  น  อิจฺฉิ ฯ  

 (โส  ภติโก)  “สามิ  (อหํ)  อุโปสถกมฺมํ  กโรนฺโต  สกลํ  (อุโปสถกมฺมํ)  กาตุํ  น  อสกฺขึ,   

อุปฑฺฒุโปสถกมฺมํปิ  เม  วิกลํ  มา  อโหสีติ  (วตฺวา)  น  อิจฺฉิ ฯ

 (โส  ภติโก) อ.บุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้างนั้น  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ  

ข้าแต่นาย  (อหํ) อ.กระผม  กโรนฺโต เมื่อกระทํา  อุโปสถกมฺมํ ซึ่งอุโบสถกรรม  น   

อสกฺขึ ไม่ได้อาจแล้ว  กาตุํ เพื่ออันกระทํา  (อุโปสถกมฺมํ) ซึ่งอุโบสถกรรม  สกลํ  

ทั้งสิ้น,  อุปฑฺฒุโปสถกมฺมํปิ แม้ อ.อุโบสกถกรรมอันเข้าไปกึ่งหนึ่ง  เม ของกระผม   

วิกลํ เป็นของบกพร่อง  มา  อโหสิ อย่าได้เป็นแล้ว”  อิติ ดังนี้  น  อิจฺฉิ ไม่ปรารถนา

แล้ว ฯ 

 บุรุษผู้ทําการรับจ้างนั้นกล่าวว่า “นาย กระผมเมื่อทําอุโบสถกรรม ไม่สามารถเพื่อจะ

ทําอุโบสถกรรมนั้นทั้งหมดได้, แม้อุโบสถกรรมครึ่งหนึ่งของกระผม อย่าได้เป็นของ

บกพร่องเลย” ดังนี้ ไม่ปรารถนาแล้ว

 โส วิเสสนะของ ภติโกๆ สุทธกัตตาใน อิจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  

อหํ สุทธกัตตาใน อสกฺขึๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุโปสถกมฺมํ อวุตตกัมมะใน  

กโรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ อหํ  สกลํ วิเสสนะของ อุโปสถกมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน  

กาตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺขึ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อสกฺขึ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้า

กับ อุปฑฺฒุโปสถกมฺมํๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะ 

ใน อุปฑฺฒุโปสถกมฺมํ  วิกลํ วิกติกัตตาใน อโหสิ  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน อโหสิ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อิจฺฉิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อิจฺฉิ ฯ 
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๕๗๑. “มา  เอวํ  กริ  ตาตาติ  วุจฺจมาโนปิ  อนิจฺฉิตฺวา  อรุเณ   อุฏฺฅหนฺเต  มิลาตมาลา  วิย  

กาลํ  กตฺวา  ตสฺมึ  นิโคฺรธรุกฺเข  เทวตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  

 (โส  ภติโก  เสฏฺฅินา)  “(ตฺวํ)  มา  เอวํ  กริ  ตาตาติ  วุจฺจมาโนปิ  อนิจฺฉิตฺวา,  อรุเณ   อุฏฺฅหนฺเต,  

มิลาตมาลา  วิย  กาลํ  กตฺวา  ตสฺมึ  นิโคฺรธรุกฺเข  เทวตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ

 (โส  ภติโก) อ.บุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้างนั้น  (เสฏฺนิา)  วุจฺจมาโนปิ แม้ผู้อันเศรษฐี 

กล่าวอยู่  อิติ ว่า  “ตาต ดูก่อนพ่อ  (ตฺวํ) อ.เธอ  มา  กริ อย่ากระทําแล้ว  เอวํ 

อย่างนี้”  อิติ ดังนี้  อนิจฺฉิตฺวา ไม่ปรารถนาแล้ว,  อรุเณ ครั้นเมื่ออรุณ  อุฏฺหนฺเต 

ขึ้นไปอยู่,  กตฺวา กระทําแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ  มิลาตมาลา  วิย ราวกะ อ.ระเบียบ

อันเหี่ยวแล้ว  เทวตา เป็นเทวดา  ตสฺมึ  นิโคฺรธรุกฺเข ที่ต้นไทรนั้น  หุตฺวา เป็น   

นิพฺพตฺต ิบังเกิดแล้ว ฯ

 บุรุษผู้ทําการรับจ้างนั้น แม้ถูกเศรษฐีกล่าวอยู่ว่า “พ่อ เธออย่าทําอย่างนี้เลย” ก็ไม่

ปรารถนา, เมื่ออรุณขึ้นไปอยู่, ก็เสียชีวิต ดุจระเบียบที่เหี่ยวแห้ง บังเกิดเป็นเทวดาที่

ต้นไทรนั้น

 โส วิเสสนะของ ภติโกๆ สุทธกัตตาใน นิพฺพตฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เสฏฺฅินา  

อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจมาโน  “ตาต อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน กริๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน กริ  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน กริ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

วุจฺจมาโน  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ วุจฺจมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ ภติโก   

อนิจฺฉิตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา,  อรุเณ ลักขณะใน อุฏฺฅหนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  

มิลาตมาลา อุปมาลิงคัตถะ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ มิลาตมาลา  กาลํ อวุตต- 

กัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  ตสฺมึ วิเสสนะของ นิโคฺรธรุกฺเขๆ  

วิสยาธาระใน เทวตาๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน นิพฺพตฺติ ฯ   

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

๕๗๒. ตสฺมา   อิมมตฺถํ  กเถตฺวา   “โส  เสฏฺฅี  พุทฺธมามโก  ธมฺมมามโก  สงฺฆมามโก,  ตํ   

นิสฺสาย  กตสฺส  อุปฑฺฒุโปสถกมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทเนว  สา  สมฺปตฺติ  มยา  ลทฺธาติ   

อาห ฯ  

 ตสฺมา   (โส  เทวราชา)  อิมํ  อตฺถํ  กเถตฺวา   “โส  เสฏฺฅี  พุทฺธมามโก  ธมฺมมามโก  สงฺฆมามโก  
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(โหติ),  (มยา)  ตํ  (เสฏฺฅึ)  นิสฺสาย  กตสฺส  อุปฑฺฒุโปสถกมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทน  เอว  สา  สมฺปตฺติ  

มยา  ลทฺธาติ  อาห ฯ  

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (โส  เทวราชา) อ.เทวราชนั้น  กเถตฺวา ครั้นกล่าวแล้ว  อิมํ  

อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนี้  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “โส  เสฏฺ ีอ.เศรษฐีนั้น  พุทฺธมามโก  

เป็นผู้นับถือซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นของแห่งเรา  ธมฺมมามโก เป็นผู้นับถือซึ่งพระธรรม 

ว่าเป็นของแห่งเรา  สงฺฆมามโก เป็นผู้นับถือซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นของแห่งเรา  (โหติ)  

ย่อมเป็น,  สา  สมฺปตฺติ อ.สมบัตินั้น  มยา อันข้าพเจ้า  ลทฺธา ได้แล้ว  นิสฺสนฺเทน   

เอว เพราะวิบากเป็นเครื่องไหลออกนั่นเทียว  อุปฑฺฒุโปสถกมฺมสฺส แห่งอุโบสถ- 

กรรมเข้าอันเข้าไปกึ่งหนึ่ง  (มยา)  กตสฺส อัน- อันข้าพเจ้า -กระทําแล้ว  นิสฺสาย 

เพราะอาศัย  ตํ  (เสฏฺ)ึ ซึ่งเศรษฐีนั้น”  อิติ ดังนี้่ ฯ

 เพราะฉะนั้น เทวราชนั้นครั้นกล่าวเนื้อความนี้แล้ว จึงกล่าวว่า “เศรษฐีนั้น เป็น

พุทธมามกะ เป็นธัมมมามกะ เป็นสังฆมามกะ, สมบัตินั้น ข้าพเจ้าได้แล้ว เพราะ

วิบากเป็นเครื่องไหลออกแห่งอุโบสถกรรมครึ่งหนึ่งนั่นแหละที่ข้าพเจ้าทํา เพราะอาศัย

เศรษฐีนั้น” ดังนี้

 ตสฺมา เหตวัตถะ  โส วิเสสนะของ เทวราชาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะของ อตฺถํๆ อวุตตกัมมะใน กเถตฺวาๆ ลักขณัตถะ  “โส  

วิเสสนะของ เสฏฺฅีๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พุทฺธมามโก ก็ดี   

ธมฺมมามโก ก็ดี  สงฺฆมามโก ก็ดี วิกติกัตตาใน โหติ,  สา วิเสสนะของ สมฺปตฺติๆ  

วุตตกัมมะใน ลทฺธาๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน กตสฺส  ตํ วิเสสนะของ 

เสฏฺฅึๆ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ เหตุใน กตสฺสๆ วิเสสนะของ อุปฑฺฒุโปสถกมฺมสฺสๆ 

สามีสัมพันธะใน นิสฺสนฺเทน  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นิสฺสนฺเทนๆ เหตุใน ลทฺธา  

มยา อนภิหิตกัตตาใน ลทฺธา”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๗๓. “พุทฺโธติ  วจนํ  สุตฺวา ว  ปญฺจสตา  ตาปสา  อุฏฺฅาย  เทวตาย  อญฺชลึ  ปคฺคยฺห   

‘พุทฺโธติ  วเทสีติ  ‘พุทฺโธติ  วทามีติ  ติกฺขตฺตุํ  ปฏิชานาเปตฺวา  “โฆโสปิ  โข  เอโส  

ทุลฺลโภ  โลกสฺมินฺติ  อุทานํ  อุทาเนตฺวา  “เทวเต  อเนเกสุ  กปฺปสตสหสฺเสสุ  อสฺสุต-

ปุพฺพํ  สทฺทํ  ตยา  สุณาปิตมฺหาติ  อาหํสุ ฯ  
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 “พุทฺโธติ  วจนํ  สุตฺวา ว  ปญฺจสตา  ตาปสา  อุฏฺฅาย  เทวตาย  อญฺชลึ  ปคฺคยฺห  “(ตฺวํ)  ‘พุทฺโธติ   

วเทสีติ  (วตฺวา  เทวตํ)  “(อหํ)  ‘พุทฺโธติ  วทามีติ  ติกฺขตฺตุํ  ปฏิชานาเปตฺวา  “โฆโสปิ  โข  เอโส  

ทุลฺลโภ  (โหติ)  โลกสฺมินฺติ  อุทานํ  อุทาเนตฺวา  “เทวเต  (มยํ)  อเนเกสุ  กปฺปสตสหสฺเสสุ   

(อมฺเหหิ)  อสฺสุตปุพฺพํ  สทฺทํ  ตยา  สุณาปิตา  อมฺหาติ  อาหํสุ ฯ

 ตาปสา อ.ดาบส ท.  ปญฺจสตา มีห้าร้อยเป็นประมาณ  สุตฺวา ว ฟังแล้วเทียว  วจนํ  

ซึ่งคํา  อิติ ว่า  “พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้า”  อิติ ดังนี้  อุฏฺาย ลุกขึ้นแล้ว  ปคฺคยฺห 

ประคองแล้ว  อญฺชลึ ซึ่งอัญชลี  เทวตาย ต่อเทวดา  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  

“(ตฺวํ) อ.ท่าน  วเทสิ ย่อมกล่าว  ‘พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้า’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  (เทวตํ) 

ยังเทวดา  ปฏิชานาเปตฺวา ให้ปฏิญญาแล้ว  ติกฺขตฺตุํ สามครั้ง  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  

วทามิ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  ‘พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้า’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  อุทาเนตฺวา 

เปล่งแล้ว  อุทานํ ซึ่งอุทาน  อิติ ว่า  “เอโส  โฆโสปิ  โข แม้ อ.เสียงนั่นแล  ทุลฺลโภ 

เป็นเสียงอันบุคคลได้โดยยาก  โลกสฺมึ ในโลก  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  อาหํสุ 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เทวเต ข้าแต่เทวดา  (มยํ) อ.เรา ท.  ตยา  สุณาปิตา เป็นผู้อัน

ท่าน ให้ได้ยินแล้ว  สทฺทํ ซึ่งเสียง  (อมฺเหหิ)  อสฺสุตปุพฺพ ํอัน- อันเรา ท. -ไม่ได้ยิน

แล้วในกาลก่อน  กปฺปสตสหสฺเสส ุในแสนแห่งกัป ท.  อเนเกสุ มิใช่หนึ่ง  อมฺห ย่อม

เป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกดาบสประมาณ ๕๐๐ ท่านพอฟังคําว่า “พระพุทธเจ้า” เท่านั้น ก็พากันลุกขึ้น 

ประคองอัญชลีต่อเทวดา กล่าวว่า “ท่านกล่าวว่า ‘พระพุทธเจ้า’ ดังนี้หรือ ให้เทวดา

ปฏิญญา ๓ ครั้งว่า “เราย่อมกล่าวว่า ‘พระพุทธเจ้า’ ดังนี้ เปล่งอุทานว่า “แม้เสียงนั่น

แล เป็นเสียงที่บุคคลได้โดยยากในโลก” ดังนี้ กล่าวว่า “ข้าแต่เทวดา พวกเราเป็นผู้ที่

ท่านให้ได้ยินเสียงที่ไม่เคยฟังในหลายแสนกัป”

 ปญฺจสตา วิเสสนะของ ตาปสาๆ สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก “พุทฺโธ 

ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจนํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุฏฺฅายๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปคฺคยฺห  เทวตาย สัมปทานใน 

ปคฺคยฺห  อญฺชลึ อวุตตกัมมะใน ปคฺคยฺหๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน 

วเทสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘พุทฺโธ ลิงคัตถะ’  อิติศัพท์ อาการะใน วเทสิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปฏิชานาเปตฺวา  เทวตํ การิตกัมมะใน  
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ปฏิชานาเปตฺวา  “อหํ สุทธกัตตาใน วทามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘พุทฺโธ ลิงคัตถะ’  

อิติศัพท์ อาการะใน วทามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปฏิชานาเปตฺวา  ติกฺขตฺตุํ กิริยา- 

วิเสสนะใน ปฏิชานาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุทาเนตฺวา  “เอโส วิเสสนะของ โฆโส   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ โฆโสๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

โขศัพท์ วจนาลังการะ  ทุลฺลโภ วิกติกัตตาใน โหติ  โลกสฺมึ วิสยาธาระใน ทุลฺลโภ”   

อิติศัพท์ สรูปะใน อุทานํๆ อวุตตกัมมะใน อุทาเนตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาหํสุ   

“เทวเต อาลปนะ  มยํ สุทธกัตตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อเนเกสุ วิเสสนะ

ของ กปฺปสตสหสฺเสสุๆ กาลสัตตมีใน อสฺสุตปุพฺพํ  อมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน อสฺสุต- 

ปุพฺพํๆ วิเสสนะของ สทฺทํๆ อวุตตกัมมะใน สุณาปิตา  ตยา อนภิหิตกัตตาใน  

สุณาปิตาๆ วิกติกัตตาใน อมฺห”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๕๗๔. อถนฺเตวาสิกา  อาจริยํ  เอตทโวจุํ  “เตนหิ  สตฺถุ  สนฺติกํ  คจฺฉามาติ ฯ   

 อถ  อนฺเตวาสิกา  อาจริยํ  เอตํ  (วจนํ)  อโวจุํ  “เตนหิ  (มยํ)  สตฺถุ  สนฺติกํ  คจฺฉามาติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  อนฺเตวาสิกา อ.อันเตวาสิก ท.  อโวจุํ ได้กล่าวแล้ว  เอตํ  (วจนํ) ซึ่งคํา

นั่น  อาจริยํ กะอาจารย์  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (มยํ) อ.กระผม ท.  คจฺฉาม 

จะไป  สนฺติกํ สู่สํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พวกอันเตวาสิกได้กล่าวคํานั่นกับอาจารย์ว่า “ถ้าเช่นนั้น พวกกระผมจะไปสู่

สํานักของพระศาสดา” ดังนี้

 อถ กาลสัตตมี  อนฺเตวาสิกา สุทธกัตตาใน อโวจุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาจริยํ  

อกถิตกัมมะใน อโวจุํ  เอตํ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน อโวจุํ  “เตนหิ  

อุยโยชนัตถะ  มยํ สุทธกัตตาใน คจฺฉามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถุ สามีสัมพันธะ

ใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉาม” อิติศัพท์ สรูปะใน เอตํ  วจนํ ฯ

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

๕๗๕. “ตาตา  ตโย  เสฏฺฅิโน  อมฺหากํ  พหุปการา,  เสฺว  เตสํ  นิเวสเน  ภิกฺขํ  คณฺหิตฺวา    

เตสมฺปิ  อาจิกฺขิตฺวา  คมิสฺสาม  อธิวาเสถ  ตาตาติ ฯ  

 (อาจริโย)  “ตาตา  ตโย  เสฏฺฅิโน  อมฺหากํ  พหุปการา  (โหนฺติ),  (มยํ)  เสฺว  เตสํ  (เสฏฺฅีนํ)   
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นิเวสเน  ภิกฺขํ  คณฺหิตฺวา  เตสมฺปิ  (เสฏฺฅีนํ)  อาจิกฺขิตฺวา  คมิสฺสาม,  (ตุมฺเห  คมนํ)  อธิวาเสถ  

ตาตาติ  (อาห) ฯ

 (อาจริโย) อ.อาจารย์  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาตา ดูก่อนพ่อ ท.  เสฏฺโิน 

อ.เศรษฐี ท.  ตโย สาม  พหุปการา เป็นผู้มีอุปการะมาก  อมฺหากํ แก่เรา ท.  (โหนฺติ)  

ย่อมเป็น,  เสฺว ในวันพรุ่งนี้  (มยํ) อ.เรา ท.  คณฺหิตฺวา รับเอาแล้ว  ภิกฺขํ ซึ่งภิกษา   

นิเวสเน ในที่เป็นที่อยู่  เตสํ  (เสฏฺนีํ) ของเศรษฐี ท. เหล่านั้น  อาจิกฺขิตฺวา บอกแล้ว  

เตสมฺปิ   เสฏฺนีํ) แก่เศรษฐี ท. แม้เหล่านั้น  คมิสฺสาม จักไป,  ตาตา ดูก่อนพ่อ ท.  

(ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  (คมนํ) ยังการไป  อธิวาเสถ จงให้อยู่ทับ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อาจารย์กล่าวว่า “ดูก่อนพ่อทั้งหลาย พวกเศรษฐีทั้งสามคนเป็นผู้มีอุปการะมากแก่

พวกเรา, พวกเรารับภิกษาในเรือนของพวกเศรษฐีเหล่านั้น บอกแก่พวกเศรษฐีแม้

เหล่านั้น จักไปในวันพรุ่งนี้, ดูก่อนพ่อทั้งหลาย พวกเธอจงระงับการไป” ดังนี้

 อาจริโย สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตาตา อาลปนะ  ตโย วิเสสนะ

ของ เสฏฺฅิโนๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สัมปทานใน  

พหุปการาๆ วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  มยํ สุทธกัตตาใน คมิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เสฺว กาลสัตตมีใน คมิสฺสาม  เตสํ วิเสสนะของ เสฏฺฅีนํๆ สามีสัมพันธะใน นิเวสเนๆ  

วิสยาธาระใน คณฺหิตฺวา  ภิกฺขํ อวุตตกัมมะใน คณฺหิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อาจิกฺขิตฺวา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เตสํๆ วิเสสนะของ เสฏฺฅีนํๆ สัมปทานใน  

อาจิกฺขิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คมิสฺสาม,  ตาตา อาลปนะ  ตุมฺเห เหตุกัตตาใน  

อธิวาเสถๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  คมนํ การิตกัมมะใน อธิวาเสถ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ      

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

๕๗๖. เต  อธิวาสยึสุ ฯ  

 เต  (อนฺเตวาสิกา  คมนํ)  อธิวาสยึสุ ฯ

 เต  (อนฺเตวาสิกา) อ.อันเตวาสิก ท. เหล่านั้น  (คมนํ) ยังการไป  อธิวาสยึสุ ให้อยู่

ทับแล้ว ฯ

 พวกอันเตวาสิกเหล่านั้นระงับการไป
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 เต วิเสสนะของ อนฺเตวาสิกาๆ เหตุกัตตาใน อธิวาสยึสุๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  

คมนํ การิตกัมมะใน อธิวาสยึสุ ฯ      

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

๕๗๗. ปุนทิวเส  เสฏฺฅิโน  ยาคุภตฺตํ  สมฺปาเทตฺวา  อาสนานิ  ปญฺญาเปตฺวา  “อชฺช  โน   

อยฺยานํ  อาคมนทิวโสติ  ญตฺวา  ปจฺจุคฺคมนํ  กตฺวา   เต  อาทาย  นิเวสนํ  คนฺตฺวา   

นิสีทาเปตฺวา  ภิกฺขํ  อทํสุ ฯ  

 ปุนทิวเส  เสฏฺฅิโน  ยาคุภตฺตํ  สมฺปาเทตฺวา  (ปุคฺคลํ)  อาสนานิ  ปญฺญาเปตฺวา  “อชฺช  โน  อยฺยานํ  

อาคมนทิวโส  (โหติ)”  อิติ  ญตฺวา  ปจฺจุคฺคมนํ  กตฺวา   เต  (ตาปเส)  อาทาย  นิเวสนํ  คนฺตฺวา   

(เต  ตาปเส)  นิสีทาเปตฺวา  ภิกฺขํ  อทํสุ ฯ

 ปุนทิวเส ในวันรุ่งขึ้น  เสฏฺโิน อ.เศรษฐี ท.  ยาคุภตฺตํ ยังข้าวต้มและภัตร   

สมฺปาเทตฺวา ให้ถึงพร้อมแล้ว  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ปญฺญาเปตฺวา ให้ปูลาดแล้ว   

อาสนานิ ซึ่งอาสนะ ท.  ญตฺวา รู้แล้ว  อิติ ว่า  “อชฺช อ.วันนี้  อาคมนทิวโส เป็น

วันเป็นที่มา  อยฺยานํ แห่งพระคุณเจ้า ท.  โน ของเรา ท.  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  

กตฺวา กระทําแล้ว  ปจฺจุคฺคมนํ ซึ่งการต้อนรับ  อาทาย พาเอาแล้ว  เต  (ตาปเส) ซึ่ง

ดาบส ท. เหล่านั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  นิเวสนํ สู่ที่เป็นที่อยู่  (เต  ตาปเส) ยังดาบส ท. 

เหล่านั้น  นิสีทาเปตฺวา ให้นั่งแล้ว  อทํสุ ได้ถวายแล้ว  ภิกฺขํ ซึ่งภิกษา ฯ

 ในวันรุ่งขึ้น พวกเศรษฐีจัดข้าวต้มและภัตรให้ถึงพร้อม ใช้คนให้ปูลาดอาสนะทั้งหลาย 

รู้ว่า “วันนี้เป็นวันเป็นที่มาของพระคุณเจ้าทั้งหลายของพวกเรา” ดังนี้ ทําการต้อนรับ 

พาเอาพวกดาบสเหล่านั้นไปสู่เรือน แล้วเชื้อเชิญให้นั่ง ได้ถวายภิกษา

 ปุนทิวเส กาลสัตตมีใน อทํสุ  เสฏฺฅิโน สุทธกัตตาใน อทํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ยาคุภตฺตํ การิตกัมมะใน สมฺปาเทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปญฺญาเปตฺวา  ปุคฺคลํ  

การิตกัมมะใน ปญฺญาเปตฺวา  อาสนานิ อวุตตกัมมะใน ปญฺญาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน ญตฺวา  “อชฺช สัตตมีปัจจัตตะใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โน สามีสัมพันธะ

ใน อยฺยานํๆ สามีสัมพันธะใน อาคมนทิวโสๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

ญตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  ปจฺจุคฺคมนํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา 

ใน อาทาย  เต วิเสสนะของ ตาปเสๆ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน  
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นิเวสนํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสีทาเปตฺวา  เต วิเสสนะ

ของ ตาปเสๆ การิตกัมมะใน นิสีทาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทํสุ  ภิกฺขํ อวุตต- 

กัมมะใน อทํสุ ฯ 

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

๕๗๘. เต  กตภตฺตกิจฺจา  “มหาเสฏฺฅิโน  มยํ  คมิสฺสามาติ  วทึสุ ฯ  

 เต  (ตาปสา)  กตภตฺตกิจฺจา  “มหาเสฏฺฅิโน  มยํ  คมิสฺสามาติ  วทึสุ ฯ

 เต  (ตาปสา) อ.ดาบส ท. เหล่านั้น  กตภตฺตกิจฺจา ผู้มีกิจด้วยภัตรอันกระทําแล้ว   

วทึสุ กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มหาเสฏฺโิน ดูก่อนมหาเศรษฐี ท.  มย ํ อ.เรา ท.   

คมิสฺสาม  จักไป”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกดาบสเหล่านั้นผู้มีกิจด้วยภัตรที่ทําแล้ว กล่าวแล้วว่า “ดูก่อนมหาเศรษฐีทั้งหลาย 

พวกเราจักไป” ดังนี้

 เต วิเสสนะของ ตาปสาๆ สุทธกัตตาใน วทึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กตภตฺตกิจฺจา 

วิเสสนะของ ตาปสา  “มหาเสฏฺฅิโน อาลปนะ  มยํ สุทธกัตตาใน คมิสฺสามๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน วทึสุ ฯ

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

๕๗๙. “นนุ  ภนฺเต   ตุมฺเหหิ  จตฺตาโร  วสฺสิเก  มาเส   อมฺหากํ  คหิตา  ปฏิญฺญา,  อิทานิ   

กุหึ  คจฺฉถาติ ฯ   

 (เต  เสฏฺฅิโน)  “นนุ  ภนฺเต   ตุมฺเหหิ  จตฺตาโร  วสฺสิเก  มาเส  อมฺหากํ  คหิตา  ปฏิญฺญา,  (ตุมฺเห)  

อิทานิ  กุหึ  (าเน)  คจฺฉถาติ  (อาหํสุ) ฯ

 (เต  เสฏฺโิน) อ.เศรษฐี ท. เหล่านั้น  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่าน 

ผู้เจริญ  ปฏิญฺญา อ.ปฏิญญา ตุมฺเหห ิ อันท่าน ท.  คหิตา รับแล้ว  อมฺหากํ ต่อ

ข้าพเจ้า ท.  มาเส ตลอดเดือน ท.  วสฺสิเก อันมีในฤดูฝน  จตฺตาโร สี่  นนุ มิใช่หรือ,  

อิทานิ ในกาลนี้  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  คจฺฉถ จะไป  กุหึ  (าเน) ในที่ไหน”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 พวกเศรษฐีเหล่านั้นกล่าวว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ พวกท่านรับปฏิญญาต่อพวกข้าพเจ้า

ไว้ ๔ เดือนที่มีในฤดูฝนมิใช่หรือ, บัดนี้ พวกท่านจะไปในที่ไหน” ดังนี้
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 เต วิเสสนะของ เสฏฺฅิโนๆ สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต 

อาลปนะ  ปฏิญฺญา วุตตกัมมะใน คหิตาๆ กิตบทกัมมวาจก  นนุศัพท์ ปุจฉนัตถะ   

ตุมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน คหิตา  จตฺตาโร ก็ดี  วสฺสิเก ก็ดี วิเสสนะของ มาเสๆ  

อัจจันตสังโยคะใน คหิตา  อมฺหากํ สัมปทานใน คหิตา,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน คจฺฉถๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิทานิ กาลสัตตมีใน คจฺฉถ  กุหึ วิเสสนะของ าเนๆ  

วิสยาธาระใน คจฺฉถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๕๘๐. “โลเก  กิร  พุทฺโธ  อุปฺปนฺโน,  ธมฺโม  อุปฺปนฺโน,  สงฺโฆ  อุปฺปนฺโน,  ตสฺมา  สตฺถุ   

สนฺติกํ  คมิสฺสามาติ ฯ  

 (เต  ตาปสา)  “โลเก  กิร  พุทฺโธ  อุปฺปนฺโน,  ธมฺโม  อุปฺปนฺโน,  สงฺโฆ  อุปฺปนฺโน,  ตสฺมา  (มยํ)  

สตฺถุ  สนฺติกํ  คมิสฺสามาติ  (อาหํสุ) ฯ

 (เต  ตาปสา) อ.ดาบส ท. เหล่านั้น  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “กิร ได้ยินว่า  

พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้า  อุปฺปนฺโน ทรงอุบัติขึ้นแล้ว  โลเก ในโลก,  ธมฺโม อ.พระธรรม   

อุปฺปนฺโน เกิดขึ้นแล้ว,  สงฺโฆ อ.พระสงฆ์  อุปฺปนฺโน เกิดขึ้นแล้ว,  ตสฺมา เพราะเหตุ

นั้น  (มยํ) อ.เรา ท.  คมิสฺสาม จักไป  สนฺติก ํสู่สํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา”  อิติ 

ดังนี้ ฯ 

 พวกดาบสเหล่านั้นกล่าวว่า “ได้ยินว่า พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลก, พระธรรม

เกิดขึ้นแล้ว, พระสงฆ์เกิดขึ้นแล้ว, เพราะฉะนั้น พวกเราจักไปสู่สํานักของพระศาสดา”  

ดังนี้

 เต วิเสสนะของ ตาปสาๆ สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “กิรศัพท์  

อนุสสวนัตถะ  พุทฺโธ สุทธกัตตาใน อุปฺปนฺโนๆ กิตบทกัตตุวาจก  โลเก วิสยาธาระใน 

อุปฺปนฺโน,  ธมฺโม สุทธกัตตาใน อุปฺปนฺโนๆ กิตบทกัตตุวาจก,  สงฺโฆ สุทธกัตตาใน  

อุปฺปนฺโนๆ กิตบทกัตตุวาจก,  ตสฺมา เหตวัตถะ  มยํ สุทธกัตตาใน คมิสฺสามๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คมิสฺสาม”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาหํสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๘๑. “กึ  ปน  ตสฺส  สตฺถุ  สนฺติกํ  ตุมฺหากญฺเญว  คนฺตุํ  วฏฺฏตีติ ฯ  

 (เต  เสฏฺฅิโน)  “กึ  ปน  ตสฺส  สตฺถุ  สนฺติกํ  ตุมฺหากํ  เอว  คนฺตุํ  วฏฺฏตีติ  (ปุจฺฉึสุ) ฯ

 (เต  เสฏฺโิน) อ.เศรษฐี ท. เหล่านั้น  (ปุจฺฉึสุ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ปน ก็  ตสฺส  สตฺถุ  

สนฺติกํ  ตุมฺหากํ  เอว  คนฺตุํ อ.อัน- อันท่าน ท. นั่นเทียว -ไป สู่สํานัก ของพระศาสดา

นั้น  วฏฺฏติ ย่อมควร  กึ หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกเศรษฐีเหล่านั้น ถามแล้วว่า “ก็ เฉพาะพวกท่านเท่านั้นหรือ ที่จะไปสู่สํานักของ

พระศาสดานั้น จึงจะควร”

 เต วิเสสนะของ เสฏฺฅิโนๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปนศัพท์ 

วากยารัมภโชตกะ  คนฺตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ 

ปุจฉนัตถะ  ตสฺส วิเสสนะของ สตฺถุๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะ 

ใน คนฺตุํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตุมฺหากํๆ ฉัฏฐีอนภิหิตกัตตาใน คนฺตุํ”  อิติศัพท์  

อาการะใน ปุจฺฉึสุ ฯ

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

๕๘๒. “อญฺเญสมฺปิ  อวาริตํ  อาวุโสติ ฯ   

 (เต  ตาปสา)  “อญฺเญสมฺปิ  (ชนานํ)  คมนํ  (สตฺถารา)  อวาริตํ  อาวุโสติ  (อาหํสุ) ฯ

 (เต  ตาปสา) อ.ดาบส ท. เหล่านั้น  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อาวุโส ดูก่อน 

ผู้มีอายุ  คมนํ อ.การไป  (ชนานํ) ของชน ท.  อญฺเญสมฺป ิแม้เหล่าอื่น  (สตฺถารา) 

อันพระศาสดา   อวาริตํ ไม่ทรงห้ามแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 พวกดาบสเหล่านั้นกล่าวว่า “ดูก่อนท่านผู้มีอายุ  การไปของพวกชนแม้เหล่าอื่น พระ

ศาสดาไม่ทรงห้ามแล้ว”

 เต วิเสสนะของ ตาปสาๆ สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาวุโส  

อาลปนะ คมนํ วุตตกัมมะใน อวาริตํๆ กิตบทกัมมวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ 

อญฺเญสํๆ วิเสสนะของ ชนานํๆ สามีสัมพันธะใน คมนํ  สตฺถารา อนภิหิตกัตตาใน  

อวาริตํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๘๓. “เตนหิ  ภนฺเต  อาคเมถ,  มยํปิ  ปริวจฺฉํ  กตฺวา  คจฺฉามาติ ฯ  

 (เต  เสฏฺฅิโน)  “เตนหิ  (ตุมฺเห)  ภนฺเต  (กาลํ)  อาคเมถ,  มยํปิ  ปริวจฺฉํ  กตฺวา  คจฺฉามาติ   

(อาหํสุ) ฯ

 (เต  เสฏฺโิน) อ.เศรษฐี ท. เหล่านั้น  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่าน 

ผู้เจริญ  เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อาคเมถ ขอจงคอยท่า,  มยํป ิแม้ 

อ.ข้าพเจ้า ท.  กตฺวา กระทําแล้ว  ปริวจฺฉํ ซึ่งการตระเตรียม  คจฺฉาม จะไป”  อิติ 

ดังนี้่ ฯ

 พวกเศรษฐีเหล่านั้นกล่าวว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ถ้าอย่างนั้น พวกท่านจงคอยท่า, แม้

พวกข้าพเจ้าทําการตระเตรียมแล้ว จะไป” ดังนี้

 เต วิเสสนะของ เสฏฺฅิโนๆ สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต  

อาลปนะ  เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อาคเมถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

กาลํ การิตกัมมะใน อาคเมถ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มยํๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉามๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปริวจฺฉํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คจฺฉาม”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๕๘๔. “ตุมฺเหสุ  ปริวจฺฉํ  กโรนฺเตสุ,  อมฺหากํ  ปปญฺโจ  โหติ,  มยํ  ปุรโต  คจฺฉาม,  ตุมฺเห   

ปจฺฉโต  อาคจฺเฉยฺยาถาติ  วตฺวา  เต  ปุเรตรํ  คนฺตฺวา  สมฺมาสมฺพุทฺธํ  ทิสฺวา   

อภิตฺถวิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺตํ  นิสีทึสุ ฯ 

 “ตุมฺเหสุ  ปริวจฺฉํ  กโรนฺเตสุ,  อมฺหากํ  ปปญฺโจ  โหติ,  มยํ  ปุรโต  คจฺฉาม,  ตุมฺเห  ปจฺฉโต   

อาคจฺเฉยฺยาถาติ  วตฺวา  เต  (ตาปสา)  ปุเรตรํ  คนฺตฺวา  สมฺมาสมฺพุทฺธํ  ทิสฺวา  อภิตฺถวิตฺวา   

วนฺทิตฺวา  เอกมนฺตํ  นิสีทึสุ ฯ

 เต  (ตาปสา) อ.ดาบส ท. เหล่านั้น  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตุมฺเหสุ ครั้นเมื่อ

ท่าน ท.  กโรนฺเตสุ กระทําอยู่  ปริวจฺฉํ ซึ่งการตระเตรียม,  ปปญฺโจ อ.ความเนิ่นช้า   

อมฺหากํ ของเรา ท.  โหติ จะมี,  มย ํ อ.เรา ท.  คจฺฉาม จะไป  ปุรโต ในที่ข้าง

หน้า,  ตุมฺเห อ.ท่าน ท.  อาคจฺเฉยฺยาถ พึงมา  ปจฺฉโต ในภายหลัง”  อิติ ดังนี้   

คนฺตฺวา ไปแล้ว  ปุเรตรํ ก่อนกว่า  ทิสฺวา เฝ้าแล้ว  สมฺมาสมฺพุทฺธํ ซึ่งพระสัมมา-
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สัมพุทธเจ้า  อภิตฺถวิตฺวา ชมเชยแล้ว  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  นิสีทึสุ นั่งแล้ว   

เอกมนฺตํ ณ ที่สมควร ฯ

 พวกดาบสเหล่านั้นกล่าวว่า “เมื่อพวกท่านทําการตระเตรียมอยู่, ความเนิ่นช้าของ

พวกเราจะมี, พวกเราจะไปข้างหน้า, พวกท่านพึงตามมาข้างหลัง” ดังนี้ ไปก่อนกว่า 

เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชมเชยแล้ว ถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร

 เต วิเสสนะของ ตาปสาๆ สุทธกัตตาใน นิสีทึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตุมฺเหสุ  

ลักขณะใน กโรนฺเตสุๆ ลักขณกิริยา  ปริวจฺฉํ อวุตตกัมมะใน กโรนฺเตสุ,  ปปญฺโจ  

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สามีสัมพันธะใน ปปญฺโจ,   

มยํ สุทธกัตตาใน คจฺฉามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุรโต วิสยาธาระใน คจฺฉาม,   

ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อาคจฺเฉยฺยาถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปจฺฉโต วิสยาธาระ 

ใน อาคจฺเฉยฺยาถ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  ปุเรตรํ  

กิริยาวิเสสนะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทิสฺวา  สมฺมาสมฺพุทฺธํ อวุตตกัมมะใน  

ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อภิตฺถวิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน นิสีทึสุ  เอกมนฺตํ วิสยาธาระใน นิสีทึสุ ฯ

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

๕๘๕. อถ  เนสํ  สตฺถา  อนุปุพฺพีกถํ  กเถตฺวา  ธมฺมํ  เทเสสิ ฯ  

 อถ  เนสํ  (ตาปสานํ)  สตฺถา  อนุปุพฺพีกถํ  กเถตฺวา  ธมฺมํ  เทเสสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สตฺถา อ.พระศาสดา  กเถตฺวา ตรัสแล้ว  อนุปุพฺพีกถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่อง

กล่าวตามลําดับ  เนสํ  (ตาปสานํ) แก่ดาบส ท. เหล่านั้น  เทเสสิ ทรงแสดงแล้ว  ธมฺม ํ

ซึ่งธรรม ฯ

 ทีนั้น พระศาสดาตรัสอนุบุพพีกถาแก่พวกดาบสเหล่านั้น ทรงแสดงธรรม

 อถ กาลสัตตมี  สตฺถา สุทธกัตตาใน เทเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เนสํ วิเสสนะ

ของ ตาปสานํๆ สัมปทานใน กเถตฺวา  อนุปุพฺพีกถํ อวุตตกัมมะใน กเถตฺวาๆ สมาน-

กาลกิริยาใน เทเสสิ  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน เทเสสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๘๖. เทสนาปริโยสาเน  สพฺเพ  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺตํ  ปตฺวา  ปพฺพชฺชํ  ยาจิตฺวา   

“เอถ  ภิกฺขโวติ  วจนสมนนฺตรเมว  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา  วสฺสสติกตฺเถรา  วิย  อเหสุํ ฯ 

   เทสนาปริโยสาเน  สพฺเพ  (ตาปสา)  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺตํ  ปตฺวา  ปพฺพชฺชํ  ยาจิตฺวา   

“(ตุมฺเห)  เอถ  ภิกฺขโว  (หุตฺวา)”  อิติ  วจนสมนนฺตรํ  เอว  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา  (หุตฺวา)   

วสฺสสติกตฺเถรา  วิย  อเหสุํ ฯ

 เทสนาปริโยสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระเทศนา  (ตาปสา) อ.ดาบส ท.  

สพฺเพ ทั้งปวง  ปตฺวา บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  สห กับ   

ปฏิสมฺภิทาหิ ด้วยปฏิสัมภิทา ท.  ยาจิตฺวา ทูลขอแล้ว  ปพฺพชฺช ํ ซึ่งการบวช  

อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบาตรและจีวรอันสําเร็จแล้วด้วยฤทธิ์  วจน-

สมนฺตร ํ เอว ในระหว่างแห่งพระดํารัสนั่นเทียว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  ภิกฺขโว 

เป็นภิกษุ  (หุตฺวา) เป็น  เอถ มาเถิด”  อิติ ดังนี้  (หุตฺวา) เป็น  วสฺสสติกตฺเถรา  วิย 

เป็นราวกะว่าพระเถระผู้มีร้อยแห่งพรรษา  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ

 เวลาจบพระเทศนา พวกดาบสทั้งหมดบรรลุพระอรหัตพร้อมกับปฏิสัมภิทาทั้งหลาย 

แล้วทูลขอการบวช เป็นผู้ทรงบาตรและจีวรอันสําเร็จด้วยฤทธิ์ ในระหว่างแห่งพระ

ดํารัสว่า “จงเป็นภิกษุมาเถิด” ดังนี้นั่นแหละ ได้เป็นดุจพระเถระผู้มี ๑๐๐ พรรษา

 เทสนาปริโยสาเน กาลสัตตมีใน อเหสุํ  สพฺเพ วิเสสนะของ ตาปสาๆ สุทธกัตตาใน  

อเหสุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สหศัพท์ ทัพพสมวายะใน อรหตฺตํ  ปฏิสมฺภิทาหิ  

สหัตถตติยาเข้ากับ สห  อรหตฺตํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ยาจิตฺวา  ปพฺพชฺชํ อวุตตกัมมะใน ยาจิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อเหสุํ  “ตุมฺเห  

สุทธกัตตาใน เอถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภิกฺขโว วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมาน-

กาลกิริยาใน เอถ” อิติศัพท์ สรูปะใน วจนสมนฺตรํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

วจนสมนฺตรํๆ ทุติยาวิสยาธาระใน อิทฺธิมยปตฺตจีวรธราๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ  

สมานกาลกิริยาใน อเหสุํ  วสฺสสติกตฺเถรา อุปมาวิกติกัตตาใน อเหสุํ  วิยศัพท์ อุปมา-

โชตกะเข้ากับ วสฺสสติกตฺเถรา ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๕๘๗. เตปิ  โข  ตโย  เสฏฺฅิโน  ปญฺจหิ  ปญฺจหิ  สกฏสเตหิ  วตฺถจฺฉาทนสปฺปิมธุผาณิตาทีนิ   

ทานุปกรณานิ  อาทาย  สาวตฺถึ  ปตฺวา  เชตวนํ  ปวิสิตฺวา  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา   

ธมฺมกถํ  สุตฺวา  กถาปริโยสาเน  โสตาปตฺติผเล  ปติฏฺฅาย  อฑฺฒมาสมตฺตํ  ทานํ   

ททมานา  สตฺถุ  สนฺติเก  วสิตฺวา  โกสมฺพีคมนตฺถาย  สตฺถารํ  ยาจิตฺวา,  สตฺถารา   

ปฏิญฺญ �  ททนฺเตน  “สุญฺญาคาเร  โข  คหปตโย  ตถาคตา  อภิรมนฺตีติ  วุตฺเต,  “อญฺญาตํ  

ภนฺเต,  อมฺเหหิ  ปหิตสาสเนนาคนฺตุํ  วฏฺฏตีติ  วตฺวา  โกสมฺพึ  คนฺตฺวา  “โฆสกเสฏฺฅี   

โฆสิตารามํ  กุกฺกุฏเสฏฺฅี  กุกฺกุฏารามํ  ปาวาริกเสฏฺฅี  ปาวาริการามนฺติ  ตโย   

มหาวิหาเร  กาเรตฺวา  สตฺถุ  อาคมนตฺถาย  สาสนํ  ปหิณึสุ ฯ 

 เตปิ  โข  ตโย  เสฏฺฅิโน  ปญฺจหิ  ปญฺจหิ  สกฏสเตหิ  วตฺถจฺฉาทนสปฺปิมธุผาณิตาทีนิ   

ทานุปกรณานิ  อาทาย  สาวตฺถึ  ปตฺวา  เชตวนํ  ปวิสิตฺวา  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  ธมฺมกถํ  สุตฺวา   

กถาปริโยสาเน  โสตาปตฺติผเล  ปติฏฺฅาย  อฑฺฒมาสมตฺตํ  (กาลํ)  ทานํ  ททมานา  สตฺถุ   

สนฺติเก  วสิตฺวา  โกสมฺพีคมนตฺถาย  สตฺถารํ  ยาจิตฺวา,  สตฺถารา  ปฏิญฺญ �  ททนฺเตน   

“สุญฺญาคาเร  โข  คหปตโย  ตถาคตา  อภิรมนฺตีติ  (วจเน)  วุตฺเต,  “(ตํ  วตฺถุ  อมฺเหหิ)  อญฺญาตํ  

ภนฺเต,  (ตุมฺเหหิ)  อมฺเหหิ  ปหิตสาสเนน  อาคนฺตุํ  วฏฺฏตีติ  วตฺวา  โกสมฺพึ  คนฺตฺวา  (ปุคฺคลํ)  

“โฆสกเสฏฺฅี  (ปุคฺคลํ)  โฆสิตารามํ  (กาเรสิ),  กุกฺกุฏเสฏฺฅี  (ปุคฺคลํ)  กุกฺกุฏารามํ  (กาเรสิ,)   

ปาวาริกเสฏฺฅี  (ปุคฺคลํ)  ปาวาริการามํ  (กาเรสิ)”  อิติ  ตโย  มหาวิหาเร  กาเรตฺวา  สตฺถุ   

อาคมนตฺถาย  สาสนํ  ปหิณึสุ ฯ

 เสฏฺโิน อ.เศรษฐี ท.  ตโย สาม  เตปิ  โข แม้เหล่านั้นแล  อาทาย ถือเอาแล้ว   

ทานุปกรณานิ ซึ่งอุปกรณ์แห่งทาน ท.  วตฺถจฺฉาทนสปฺปิมธุผาณิตาทีนิ มีวัตถุเป็น

เครื่องปกปิดคือผ้า เนยใส นํ้าผึ้ง และนํ้าอ้อยเป็นต้น  สกฏสเตหิ ด้วยร้อยแห่งเกวียน 

ท.  ปญฺจหิ ห้า  ปญฺจหิ ห้า  ปตฺวา ถึงแล้ว  สาวตฺถึ ซึ่งเมืองสาวัตถี  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว   

เชตวน ํสู่พระวิหารชื่อว่าเชตวัน  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  

สุตฺวา ฟังแล้ว  ธมฺมกถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม  ปติฏฺาย ดํารงอยู่เฉพาะ

แล้ว  โสตาปตฺติผเล ในโสดาปัตติผล  กถาปริโยสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่ง

วาจาเป็นเครื่องกล่าว  ททมานา ถวายอยู่  ทานํ ซึ่งทาน  (กาลํ) ตลอดกาล  อฑฺฒ-

มาสมตฺต ํ มีกึ่งแห่งเดือนเป็นประมาณ  วสิตฺวา อยู่แล้ว  สนฺติเก ในสํานัก  สตฺถุ 

ของพระศาสดา  ยาจิตฺวา ทูลขอแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  โกสมฺพีคมนตฺถาย  
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เพื่อประโยชน์แก่การเสด็จไปสู่เมืองโกสัมพี,  (วจเน) ครั้นเมื่อพระดํารัส  อิติ ว่า  

“คหปตโย ดูก่อนคฤหบดี ท.  ตถาคตา อ.พระตถาคตเจ้า ท.  อภิรมนฺติ ย่อมยินดี

ยิ่ง  สุญฺญาคาเร  โข ในเรือนว่างแล”  อิติ ดังนี้  สตฺถารา อันพระศาสดา  ททนฺเตน 

ผู้ทรงประทานอยู่  ปฏิญฺญ ํ ซึ่งปฏิญญา  วุตฺเต ตรัสแล้ว,  วตฺวา กราบทูลแล้ว  อิติ 

ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  (ตํ  วตฺถุ) อ.เรื่องนั้น  (อมฺเหหิ) อันข้าพระองค์ 

ท.  อญฺญาตํ รู้ทั่วแล้ว,  (ตุมฺเหหิ)  อมฺเหหิ  ปหิตสาสเนน  อาคนฺตุํ อ.อัน- อัน

พระองค์ -เสด็จมา ด้วยข่าวสาส์น อันข้าพระองค์ ท. ส่งไปแล้ว  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ  

ดังนี้  คนฺตฺวา ไปแล้ว  โกสมฺพึ สู่เมืองโกสัมพี  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  กาเรตฺวา ให้

กระทําแล้ว  มหาวิหาเร ซึ่งมหาวิหาร ท.  ตโย สาม  อิติ คือ  “โฆสกเสฏฺ ีอ.เศรษฐี

ชื่อว่าโฆสกะ  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  (กาเรสิ) ให้กระทําแล้ว  โฆสิตารามํ ซึ่งโฆสิตาราม,   

กุกฺกุฏเสฏฺ ี อ.เศรษฐีชื่อว่ากุกกุฏะ  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  (กาเรสิ) ให้กระทําแล้ว   

กุกฺกุฏารามํ ซึ่งกุกกุฏาราม,  ปาวาริกเสฏฺ ีอ.เศรษฐีชื่อว่าปาวาริกะ  (ปุคฺคลํ) ยัง

บุคคล  (กาเรสิ) ให้กระทําแล้ว  ปาวาริการามํ ซึ่งปาวาริการาม”  ปหิณึส ุส่งไปแล้ว  

สาสนํ ซึ่งข่าวสาส์น  อาคมนตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การเสด็จมา  สตฺถุ แห่งพระ

ศาสดา ฯ

  พวกเศรษฐีทั้ง ๓ คนแม้เหล่านั้นแล ใช้เกวียนคนละ ๕๐๐ เล่ม ขนอุปกรณ์ทําทานมี

วัตถุเป็นเครื่องปกปิดคือผ้า เนยใส นํ้าผึ้ง และนํ้าอ้อยเป็นต้น ถึงเมืองสาวัตถี เข้าไป

ยังวัดพระเชตวัน ถวายบังคมพระศาสดา ฟังธรรมกถา ในเวลาจบกถา ดํารงอยู่ใน

โสดาปัตติผล พากันถวายทานประมาณครึ่งเดือน อยู่ในสํานักของพระศาสดา ทูลขอ

พระศาสดาเพื่อประโยชน์แก่การเสด็จไปยังเมืองโกสัมพี, เมื่อพระศาสดาทรงประทาน

ปฏิญญาตรัสพระดํารัสว่า “ดูก่อนคฤหบดีทั้งหลาย พระตถาคตเจ้าทั้งหลาย ย่อม

ยินดียิ่งในเรือนว่างแล” ดังนี้, จึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เรื่องนั้น พวกข้า

พระองค์ทราบ, การที่พระองค์เสด็จมาด้วยข่าวสาส์นที่พวกข้าพระองค์ส่งไป ย่อม

ควร” ดังนี้ ไปยังเมืองโกสัมพี แล้วให้บุคคลสร้างมหาวิหาร ๓ แห่ง คือ “โฆสกเศรษฐีให้

สร้างโฆสิตาราม กุกกุฏเศรษฐีให้สร้างกุกกุฏาราม ปาวาริกเศรษฐีให้สร้างปาวาริกา- 

ราม” แล้วส่งข่าวสาส์นไป เพื่อประโยชน์แก่การเสด็จมาของพระศาสดา 

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เตๆ ก็ดี  ตโย ก็ดี วิเสสนะของ เสฏฺฅิโนๆ สุทธกัตตาใน 
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ปหิณึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปญฺจหิ สองบท วิเสสนะของ สกฏสเตหิๆ กรณะใน 

อาทาย  วตฺถจฺฉาทนสปฺปิมธุผาณิตาทีนิ วิเสสนะของ ทานุปกรณานิๆ อวุตตกัมมะใน 

อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน ปตฺวา  สาวตฺถึ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน ปวิสิตฺวา  เชตวนํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

วนฺทิตฺวา  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สุตฺวา  ธมฺมกถํ  

อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปติฏฺฅาย  กถาปริโยสาเน กาลสัตตมีใน  

ปติฏฺฅาย  โสตาปตฺติผเล วิสยาธาระใน ปติฏฺฅายๆ ปุพพกาลกิริยาใน ททมานา   

อฑฺฒมาสมตฺตํ วิเสสนะของ กาลํๆ อัจจันตสังโยคะใน ททมานา  ทานํ อวุตตกัมมะใน 

ททมานาๆ อัพภันตรกิริยาของ เสฏฺฅิโน  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระ 

ใน วสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ยาจิตฺวา  โกสมฺพีคมนตฺถาย สัมปทานใน ยาจิตฺวา   

สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน ยาจิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา,  สตฺถารา อนภิหิตกัตตาใน 

วุตฺเต  ปฏิญฺญ � อวุตตกัมมะใน ททนฺเตนๆ วิเสสนะของ สตฺถารา  “คหปตโย อาลปนะ  

ตถาคตา สุทธกัตตาใน อภิรมนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สุญฺญาคาเร วิสยาธาระ 

ใน อภิรมนฺติ  โขศัพท์ วจนาลังการะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ  

ลักขณกิริยา,  “ภนฺเต อาลปนะ  ตํ วิเสสนะของ วตฺถุๆ วุตตกัมมะใน อญฺญาตํๆ  

กิตบทกัมมวาจก  อมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน อญฺญาตํ,  อาคนฺตุํ ตุมัตถกัตตาใน  

วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตุมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน อาคนฺตุํ  อมฺเหหิ อนภิหิต- 

กัตตาใน ปหิต-  ปหิตสาสเนน กรณะใน อาคนฺตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  โกสมฺพึ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน กาเรตฺวา  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน กาเรตฺวา  “โฆสกเสฏฺฅี เหตุกัตตาใน กาเรสิๆ 

อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน กาเรสิ  โฆสิตารามํ อวุตตกัมมะ

ใน กาเรสิ,  กุกฺกุฏเสฏฺฅี เหตุกัตตาใน กาเรสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ปุคฺคลํ  

การิตกัมมะใน กาเรสิ  กุกฺกุฏารามํ อวุตตกัมมะใน กาเรสิ,  ปาวาริกเสฏฺฅี เหตุกัตตา

ใน กาเรสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน กาเรสิ  ปาวาริการามํ  

อวุตตกัมมะใน กาเรสิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ตโย  มหาวิหาเร  ตโย วิเสสนะของ  

มหาวิหาเรๆ อวุตตกัมมะใน กาเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปหิณึสุ  สตฺถุ สามีสัมพันธะ

ใน อาคมนตฺถาย สัมปทานใน ปหิณึสุ  สาสนํ อวุตตกัมมะใน ปหิณึสุ ฯ  

 ...............................................................................................................................
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๕๘๘. สตฺถา  เตสํ  สาสนํ  สุตฺวา  ตตฺถ  อคมาสิ ฯ  

 สตฺถา  เตสํ  (เสฏฺฅีนํ)  สาสนํ  สุตฺวา  ตตฺถ  (าเน)  อคมาสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  สาสนํ ซึ่งข่าวสาส์น  เตสํ  (เสฏฺนีํ) ของ

เศรษฐี ท. เหล่านั้น  อคมาสิ ได้เสด็จไปแล้ว  ตตฺถ  (าเน) ในที่นั้น ฯ

 พระศาสดาทรงสดับข่าวสาส์นของพวกเศรษฐีเหล่านั้น แล้วได้เสด็จไปในที่นั้น

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ วิเสสนะของ เสฏฺฅีนํๆ  

สามีสัมพันธะใน สาสนํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อคมาสิ  ตตฺถ  

วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน อคมาสิ ฯ  

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

๕๘๙. เต  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  สตฺถารํ  วิหาเร  ปเวเสตฺวา  “อิมํ  วิหารํ  จาตุทฺทิสสฺส  พุทฺธปฺ-

ปมุขสฺส   ภิกฺขุสงฺฆสฺส  เทมีติ  ติกฺขตฺตุํ  นิยฺยาเทตฺวา  วาเรน  วาเรน  ปฏิชคฺคนฺติ ฯ  

 เต  (เสฏฺฅิโน)  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  สตฺถารํ  วิหาเร  ปเวเสตฺวา  “(อหํ)  อิมํ  วิหารํ  จาตุทฺทิสสฺส   

พุทฺธปฺปมุขสฺส   ภิกฺขุสงฺฆสฺส  เทมีติ  ติกฺขตฺตุํ  นิยฺยาเทตฺวา  วาเรน  วาเรน  ปฏิชคฺคนฺติ ฯ

 เต  (เสฏฺโิน) อ.เศรษฐี ท. เหล่านั้น  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ต้อนรับแล้ว  สตฺถารํ ทูลยังพระ

ศาสดา  ปเวเสตฺวา ให้เสด็จเข้าไปแล้ว  วิหาเร ในวิหาร  นิยฺยาเทตฺวา มอบถวาย

แล้ว  ติกฺขตฺตุํ สามครั้ง  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.ข้าพระองค์  เทมิ ย่อมถวาย  อิมํ  วิหารํ 

ซึ่งวิหารนี้  ภิกฺขุสงฺฆสฺส แก่หมู่แห่งภิกษุ  พุทฺธปฺปมุขสฺส มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข  

จาตุทฺทิสสฺส ผู้มาแล้วจากทิศ ๔”  อิติ ดังนี้  ปฏิชคฺคนฺติ ย่อมปฏิบัติ  วาเรน ตาม

วาระ  วาเรน ตามวาระ ฯ

 พวกเศรษฐีเหล่านั้นต้อนรับ แล้วทูลนิมนต์ให้พระศาสดาเสด็จเข้าไปในวิหาร มอบ

ถวาย ๓ ครั้งว่า “ข้าพระองค์ขอถวายวิหารนี้แก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข  

ผู้มาจากทิศทั้ง ๔” ดังนี้ ปฏิบัติตามวาระๆ

 เต วิเสสนะของ เสฏฺฅิโนๆ สุทธกัตตาใน ปฏิชคฺคนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ปเวเสตฺวา  สตฺถารํ การิตกัมมะใน ปเวเสตฺวา วิหาเร 

วิสยาธาระใน ปเวเสตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิยฺยาเทตฺวา  “อหํ สุทธกัตตาใน เทมิๆ 



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒390 [๒.อัปปมาท

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะของ วิหารํๆ อวุตตกัมมะใน เทมิ  จาตุทฺทิสสฺส ก็ดี  

พุทฺธปฺปมุขสฺส ก็ดี วิเสสนะของ ภิกฺขุสงฺฆสฺสๆ สัมปทานใน เทมิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

นิยฺยาเทตฺวา  ติกฺขตฺตุํ กิริยาวิเสสนะของ นิยฺยาเทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปฏิชคฺคนฺติ   

วาเรน สองบท ตติยาวิเสสนะใน ปฏิชคฺคนฺติ ฯ

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

๕๙๐.  สตฺถา  เทวสิกํ  เอเกกสฺมึ  วิหาเร  วสติ,  ยสฺส  วิหาเร  วุตฺโถ  โหติ,  ตสฺเสว  ฆรทฺวาเร  

ปิณฺฑาย  จรติ ฯ

 สตฺถา  เทวสิกํ  เอเกกสฺมึ  วิหาเร  วสติ,  (สตฺถา)  ยสฺส  (เสฏฺฅิโน)  วิหาเร  วุตฺโถ  โหติ,  (สตฺถา)  

ตสฺส  เอว  (เสฏฺฅิโน)  ฆรทฺวาเร  ปิณฺฑาย  จรติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วสต ิย่อมประทับ  วิหาเร ในวิหาร  เอเกกสฺมึ หนึ่งๆ  เทวสิกํ  

ทุกๆ วัน,  (สตฺถา) อ.พระศาสดา  วุตฺโถ เป็นผู้ประทับแล้ว  วิหาเร ในวิหาร  ยสฺส   

(เสฏฺโิน) ของเศรษฐีท่านใด  โหติ ย่อมเป็น,  (สตฺถา) อ.พระศาสดา  จรติ ย่อมเสด็จ

เที่ยวไป  ฆรทฺวาเร ใกล้ประตูแห่งบ้าน  ตสฺส  เอว  (เสฏฺโิน) ของเศรษฐีท่านนั้น 

นั่นเทียว  ปิณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต ฯ

 พระศาสดาย่อมประทับในวิหารหนึ่งๆ ทุกๆ วัน, พระศาสดาประทับอยู่ในวิหารของ

เศรษฐีท่านใด, พระศาสดาย่อมเสด็จเที่ยวไปใกล้ประตูเรือนของเศรษฐีท่านนั้นนั่น

แหละ เพื่อบิณฑบาต 

 สตฺถา สุทธกัตตาใน วสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เทวสิกํ กิริยาวิเสสนะใน วสติ   

เอเกกสฺมึ วิเสสนะของ วิหาเรๆ วิสยาธาระใน วสติ,  สตฺถา สุทธกัตตาใน โหติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยสฺส วิเสสนะของ เสฏฺฅิโนๆ สามีสัมพันธะใน วิหาเรๆ  

วิสยาธาระใน วุตฺโถๆ วิกติกัตตาใน โหติ,  สตฺถา สุทธกัตตาใน จรติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตสฺสๆ วิเสสนะของ เสฏฺฅิโนๆ สามีสัมพันธะใน 

ฆรทฺวาเรๆ สมีปาธาระใน จรติ  ปิณฺฑาย สัมปทานใน จรติ ฯ

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

๕๙๑. เตสํ  ปน  ติณฺณํ  เสฏฺฅีนํ  อุปฏฺฅาโก  สุมโน  นาม  มาลากาโร  อโหสิ ฯ  

 ปน ก็  มาลากาโร อ.นายมาลาการ  สุมโน  นาม ชื่อว่าสุมนะ  อุปฏฺาโก ผู้เป็น 
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อุปัฏฅาก  เสฏฺนี ํของเศรษฐี ท.  ติณฺณํ สาม  เตส ํเหล่านั้น  อโหสิ ได้มีแล้ว ฯ

 ก็ ได้มีนายมาลาการชื่อว่าสุมนะผู้เป็นอุปัฏฅากของเศรษฐีทั้ง ๓ ท่านเหล่านั้น

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  อุปฏฺฅาโก วิเสสนะของ มาลากาโร  นามศัพท์ สัญญา-

โชตกะเข้ากับ สุมโนๆ วิเสสนะของ มาลากาโรๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เตสํ ก็ดี  ติณฺณํ ก็ดี วิเสสนะของ เสฏฺฅีนํๆ สามีสัมพันธะใน อุปฏฺฅาโก ฯ

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

๕๙๒. โส  เต  เสฏฺฅิโน  เอวมาห  “อหํ  ตุมฺหากํ  ทีฆรตฺตํ  อุปการโก,  สตฺถารํ  โภเชตุ- 

กาโมมฺหิ,  มยฺหํ  เอกทิวสํ  สตฺถารํ  เทถาติ ฯ  

 โส  (สุมโน)  เต  เสฏฺฅิโน  เอวํ  อาห  “อหํ  ตุมฺหากํ  ทีฆรตฺตํ  อุปการโก  (อมฺหิ),  (อหํ)  สตฺถารํ  

โภเชตุกาโม  อมฺหิ,  (ตุมฺเห)  มยฺหํ  เอกทิวสํ  สตฺถารํ  เทถาติ ฯ

 โส  (สุมโน) อ.นายสุมนะนั้น  อาห กล่าวแล้ว  เอวํ อย่างนี้  เต  เสฏฺโิน กะเศรษฐี ท.  

เหล่านั้น  อิติ ว่า  “อหํ อ.กระผม  อุปการโก เป็นผู้ทําอุปการะ  ทีฆรตฺตํ สิ้นราตรี 

อันยาวนาน  ตุมฺหากํ แก่ท่าน ท.  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  (อหํ) อ.กระผม  สตฺถารํ  โภเชตุ- 

กาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออัน- ยังพระศาสดา -ให้เสวย  อมฺหิ ย่อมเป็น,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.   

เทถ ขอจงให้  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  เอกทิวสํ ตลอดวันหนึ่ง  มยฺห ํ แก่กระผม”   

อิติ ดังนี้ ฯ  

 นายสุมนะนั้นกล่าวอย่างนี้กับพวกเศรษฐีเหล่านั้นว่า “กระผมเป็นผู้ทําอุปการะสิ้นกาล

ยาวนานแก่พวกท่าน, กระผมเป็นผู้มีความประสงค์จะทูลนิมนต์ให้พระศาสดาเสวย, 

ขอพวกท่านจงให้พระศาสดาตลอดวันหนึ่งแก่กระผมเถิด” ดังนี้

 โส วิเสสนะของ สุมโนๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต วิเสสนะของ  

เสฏฺฅิโนๆ อกถิตกัมมะใน อาห  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน อาห  “อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตุมฺหากํ สัมปทานใน อุปการโก  ทีฆรตฺตํ อัจจันตสังโยคะใน 

อุปการโกๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

สตฺถารํ การิตกัมมะใน โภเชตุ-  โภเชตุกาโม วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน 

เทถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยฺหํ สัมปทานใน เทถ  เอกทิวสํ อัจจันตสังโยคะใน เทถ  

สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน เทถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒392 [๒.อัปปมาท

๕๙๓. “เตนหิ  ภเณ  เสฺว  โภเชหีติ ฯ  

 (เต  เสฏฺฅิโน)  “เตนหิ  ภเณ  (ตฺวํ  สตฺถารํ)  เสฺว  โภเชหีติ  (อาหํสุ) ฯ

 (เต  เสฏฺโิน) อ.เศรษฐี ท. เหล่านั้น  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภเณ แน่ะพนาย  

เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.ท่าน  (สตฺถารํ) ยังพระศาสดา  โภเชหิ จงให้เสวย  เสฺว 

ในวันพรุงนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกเศรษฐีเหล่านั้น กล่าวว่า “แน่ะพนาย ถ้าเช่นนั้น เชิญท่านทูลนิมนต์ให้พระศาสดา

เสวยในวันพรุ่งนี้เถิด” ดังนี้

 เต วิเสสนะของ เสฏฺฅิโนๆ สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภเณ 

อาลปนะ  เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตฺวํ เหตุกัตตาใน โภเชหิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  

สตฺถารํ การิตกัมมะใน โภเชหิ  เสฺว กาลสัตตมีใน โภเชหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

อาหํสุ ฯ

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

๕๙๔. “สาธุ  สามีติ  โส  สตฺถารํ  นิมนฺเตตฺวา  สกฺการํ  ปฏิยาเทสิ ฯ  

 “สาธุ  สามีติ  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา)  โส  (สุมโน)  สตฺถารํ  นิมนฺเตตฺวา  สกฺการํ  ปฏิยาเทสิ ฯ

 โส  (สุมโน) อ.นายสุมนะนั้น  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา) รับพร้อมแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่

นาย  สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังนี้  นิมนฺเตตฺวา ทูลนิมนต์แล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา   

ปฏิยาเทสิ จัดแจงแล้ว  สกฺการํ ซึ่งเครื่องสักการะ ฯ

 นายสุมนะนั้นรับว่า “ได้ครับ นาย” ดังนี้ แล้วทูลนิมนต์พระศาสดา แล้วจัดแจงเครื่อง

สักการะ 

 โส วิเสสนะของ สุมโนๆ สุทธกัตตาใน ปฏิยาเทสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ 

อาลปนะ  สาธุ สัมปฏิจฉนัตถลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน สมฺปฏิจฺฉิตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน นิมนฺเตตฺวา  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน นิมนฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปฏิยาเทสิ  สกฺการํ อวุตตกัมมะใน ปฏิยาเทสิ ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๕๙๕. ตทา  ราชา  สามาวติยา  เทวสิกํ  ปุปฺผมูเล  อฏฺฅ  กหาปเณ  เทติ ฯ  

 ตทา ในกาลนั้น  ราชา อ.พระราชา  เทติ ย่อมพระราชทาน  กหาปเณ ซึ่งกหาปณะ 

ท.  อฏฺ แปด  ปุปฺผมูเล อันเป็นมูลค่าเพื่อดอกไม้  เทวสิกํ ทุกๆ วัน  สามาวสติยา 

เพื่อพระนางสามาวดี ฯ

 คราวนั้น พระราชาพระราชทาน ๘ กหาปณะ อันเป็นมูลค่าเพื่อดอกไม้ทุกๆ วัน เพื่อ

พระนางสามาวดี

 ตทา กาลสัตตมี  ราชา สุทธกัตตาใน เทติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สามาวติยา 

สัมปทานใน เทติ  เทวสิกํ กิริยาวิเสสนะใน เทติ  ปุปฺผมูเล ก็ดี  อฏฺฅ ก็ดี วิเสสนะของ 

กหาปเณๆ อวุตตกัมมะใน เทติ ฯ

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

๕๙๖. ตสฺสา  ขุชฺชุตฺตรา  นาม  ทาสี  สุมนมาลาการสฺส  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  นิพทฺธํ  ปุปฺผานิ  

คณฺหาติ ฯ  

 ตสฺสา  (สามาวติยา)  ขุชฺชุตฺตรา  นาม  ทาสี  สุมนมาลาการสฺส  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  นิพทฺธํ  ปุปฺผานิ   

คณฺหาติ ฯ

 ทาสี อ.นางทาสี  ตสฺสา  (สามาวติยา) ของพระนางสามาวดีนั้น  ขุชฺชุตฺตรา  นาม 

ชื่อว่าขุชชุตตรา  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติก ํ สู่สํานัก  สุมนมาลาการสฺส ของนาย 

มาลาการชื่อว่าสุมนะ  คณฺหาติ ย่อมถือเอา  ปุปฺผานิ ซึ่งดอกไม้ ท.  นิพทฺธํ เนือง

นิตย์ ฯ

 นางทาสีของพระนางสามาวดี ชื่อว่าขุชชุตตรา ไปสู่สํานักของนายมาลาการชื่อว่า

สุมนะ ย่อมถือเอาดอกไม้ทั้งหลายเนืองนิตย์

 นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ขุชฺชุตฺตรา  วิเสสนะของ ทาสีๆ สุทธกัตตาใน คณฺหาติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะของ สามาวติยาๆ สามีสัมพันธะใน ทาสี   

สุมนมาลาการสฺส สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน คณฺหาติ  นิพทฺธํ กิริยาวิเสสนะใน คณฺหาติ  ปุปฺผานิ อวุตตกัมมะใน  

คณฺหาติ ฯ
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๕๙๗. อถ  นํ  ตสฺมึ  ทิวเส  อาคตํ  มาลากาโร  อาห  “มยา  สตฺถา  นิมนฺติโต,  อชฺช   

อคฺคปุปฺเผหิ  สตฺถารํ  ปูเชสฺสามิ,  ติฏฺฅ  ตาว,  ตฺวํ  ปริเวสนาย  สหายิกา  หุตฺวา  ธมฺมํ  

สุตฺวา  อวเสสานิ  ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  คมิสฺสสีติ ฯ  

 อถ  นํ  (ขุชฺชุตฺตรํ)  ตสฺมึ  ทิวเส  อาคตํ  มาลากาโร  อาห  “มยา  สตฺถา  นิมนฺติโต,  (อหํ)  อชฺช  

อคฺคปุปฺเผหิ  สตฺถารํ  ปูเชสฺสามิ,  (ตฺวํ)  ติฏฺฅ  ตาว,  ตฺวํ  ปริเวสนาย  สหายิกา  หุตฺวา  ธมฺมํ   

สุตฺวา  อวเสสานิ  ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  คมิสฺสสีติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  มาลากาโร อ.นายมาลาการ  อาห กล่าวแล้ว  นํ  (ขุชฺชุตฺตรํ) กะนาง 

ขุชชุตรานั้น  อาคตํ ผู้มาแล้ว  ตสฺมึ  ทิวเส ในวันนั้น  อิติ ว่า  “สตฺถา อ.พระศาสดา  

มยา อันกระผม  นิมนฺติโต ทูลนิมนต์แล้ว,  (อหํ) อ.กระผม  ปูเชสฺสาม ิ จักบูชา   

สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  อคฺคปุปฺเผหิ ด้วยดอกไม้อันเลิศ ท.  อชฺช ในวันนี้,  

(ตฺวํ) อ.เธอ  ติฏฺ จงดํารงอยู่  ตาว ก่อน,  ตฺว ํ อ.เธอ  สหายิกา เป็นหญิงสหาย 

ปริเวสนาย ในการเลี้ยงดู  หุตฺวา เป็นแล้ว  สุตฺวา ฟังแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  คเหตฺวา  

ถือเอาแล้ว  ปุปฺผานิ ซึ่งดอกไม้ ท.  อวเสสานิ อันเหลือลง  คมิสฺสส ิ จักไป”   

อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น นายมาลาการกล่าวกับนางขุชชุตรานั้นผู้มาแล้วในวันนั้นว่า “พระศาสดา กระผม 

ทูลนิมนต์ไว้, กระผมจักบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้อันเลิศในวันนี้, เธอจงคอยก่อน, 

เธอเป็นหญิงสหายในการเลี้ยงดู ฟังธรรม แล้วถือเอาดอกไม้ทั้งหลายที่เหลือ แล้วจึง

ค่อยไป” ดังนี้

 อถ กาลสัตตมี  มาลากาโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะ

ของ ขุชฺชุตฺตรํๆ อกถิตกัมมะใน อาห  ตสฺมึ วิเสสนะของ ทิวเสๆ กาลสัตตมีใน อาคตํๆ  

วิเสสนะของ ขุชฺชุตฺตรํ  “สตฺถา วุตตกัมมะใน นิมนฺติโตๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา  

อนภิหิตกัตตาใน นิมนฺติโต,  อหํ สุทธกัตตา ปูเชสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อชฺช 

กาลสัตตมีใน ปูเชสฺสามิ  อคฺคปุปฺเผหิ กรณะใน ปูเชสฺสามิ  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน  

ปูเชสฺสามิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ติฏฺฅๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะ

ใน ติฏฺฅ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คมิสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปริเวสนาย วิสยาธาระ 

ใน สหายิกาๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สุตฺวา  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน  

สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คเหตฺวา  อวเสสานิ วิเสสนะของ ปุปฺผานิๆ อวุตตกัมมะใน 
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คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คมิสฺสสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๙๘. สา  “สาธูติ  อธิวาเสสิ ฯ  

 สา  (ขุชฺชุตฺตรา)  “สาธูติ  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อชฺเฌสนํ)  อธิวาเสสิ ฯ

 สา  (ขุชฺชุตฺตรา ) อ.นางขุชชุตตรานั้น  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา) รับพร้อมแล้ว  อิติ ว่า  “สาธุ 

อ.ดีละ”  อิติ ดังนี้  (อชฺเฌสนํ) ยังคําเชื้อเชิญ  อธิวาเสสิ ให้อยู่ทับแล้ว ฯ

 นางขุชชุตตรานั้นรับว่า “ได้จ๊ะ” แล้วรับคําเชื้อเชิญ

 สา วิเสสนะของ ขุชฺชุตฺตราๆ เหตุกัตตาใน อธิวาเสสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  

“สาธุ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน สมฺปฏิจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อธิวาเสสิ   

อชฺเฌสนํ การิตกัมมะใน อธิวาเสสิ ฯ

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

๕๙๙. สุมโน  พุทฺธปฺปมุขํ  ภิกฺขุสงฺฆํ  ปริวิสิตฺวา  อนุโมทนกรณตฺถาย  ปตฺตํ  อคฺคเหสิ ฯ

 สุมโน อ.นายสุมนะ  ปริวิสิตฺวา อังคาสแล้ว  ภิกฺขุสงฺฆํ ซึ่งหมู่แห่งภิกษุ  พุทฺธปฺปมุขํ 

อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข  อคฺคเหสิ ได้รับเอาแล้ว  ปตฺต ํ ซึ่งบาตร  อนุโมทน-

กรณตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การกระทําซึ่งอนุโมทนา ฯ

 นายสุมนะอังคาสภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ได้รับเอาบาตร เพื่อประโยชน์

แก่การทําอนุโมทนา

 สุมโน สุทธกัตตาใน อคฺคเหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พุทฺธปฺปมุขํ วิเสสนะของ  

ภิกฺขุสงฺฆํๆ อวุตตกัมมะใน ปริวิสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อคฺคเหสิ  อนุโมทน- 

กรณตฺถาย สัมปทานใน อคฺคเหสิ  ปตฺตํ อวุตตกัมมะใน อคฺคเหสิ ฯ

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

๖๐๐. สตฺถา  อนุโมทนธมฺมเทสนํ  อารภิ ฯ  

 สตฺถา อ.พระศาสดา  อารภิ ทรงเริ่มแล้ว  อนุโมทนธมฺมเทสนํ ซึ่งพระธรรมเทศนา

เป็นเครื่องอนุโมทนา ฯ

 พระศาสดาทรงเริ่มพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องอนุโมทนา



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒396 [๒.อัปปมาท

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อารภิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อนุโมทนธมฺมเทสนํ อวุตตกัมมะ

ใน อารภิ ฯ

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

๖๐๑. ขุชฺชุตฺตราปิ  สตฺถุ  ธมฺมกถํ  สุณนฺตีเยว  โสตาปตฺติผเล  ปติฏฺฅหิ ฯ

 ขุชฺชุตฺตราปิ แม้ อ.นางขุชชุตตรา  สุณนฺต ี  เอว ฟังอยู่  ธมฺมกถํ ซึ่งวาจาเป็น

เครื่องกล่าวซึ่งธรรม  สตฺถุ ของพระศาสดานั่นเทียว  ปติฏฺหิ ดํารงอยู่เฉพาะแล้ว   

โสตาปตฺติผเล ในโสดาปัตติผล ฯ

 แม้นางขุชชุตตราฟังธรรมกถาของพระศาสดาอยู่นั่นแหละ ก็ดํารงอยู่ในโสดาปัตติผล  

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ขุชฺชุตฺตราๆ สุทธกัตตาใน ปติฏฺฅหิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน ธมฺมกถํๆ อวุตตกัมมะใน สุณนฺตี  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ สุณนฺตีๆ อัพภันตรกิริยาของ ขุชฺชุตฺตรา  โสตาปตฺติผเล วิสยาธาระ 

ใน ปติฏฺฅหิ ฯ

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

๖๐๒. สา  อญฺเญสุ  ทิวเสสุ  จตฺตาโร  กหาปเณ  อตฺตโน  คเหตฺวา  จตูหิ  ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  

คจฺฉติ,  ตํทิวสํ  อฏฺฅหิปิ  ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  คตา ฯ  

 สา  (ขุชฺชุตฺตรา)  อญฺเญสุ  ทิวเสสุ  จตฺตาโร  กหาปเณ  อตฺตโน  คเหตฺวา  จตูหิ  (กหาปเณหิ)   

ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  คจฺฉติ,  ตํทิวสํ  (สา  ขุชฺชุตฺตรา)  อฏฺฅหิปิ  (กหาปเณหิ)  ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  

คตา ฯ

 สา  (ขุชฺชุตฺตรา ) อ.นางขุชชุตตรานั้น  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  กหาปเณ ซึ่งกหาปณะ 

ท.  จตฺตาโร สี่  อตฺตโน เพื่อตน  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ปุปฺผานิ ซึ่งดอกไม้ ท.   

(กหาปเณหิ) ด้วยกหาปณะ ท.  จตูหิ สี่  คจฺฉติ ย่อมไป  ทิวเสสุ ในวัน ท.  อญฺเญสุ 

เหล่าอื่น,  ตํทิวสํ ในวันนั้น  (สา  ขุชฺชุตฺตรา) อ.นางขุชชุตตรานั้น  คเหตฺวา ถือเอา

แล้ว  ปุปฺผานิ ซึ่งดอกไม้ ท.  (กหาปเณหิ) ด้วยกหาปณะ ท.  อฏฺหิปิ แม้แปด  คตา 

ไปแล้ว ฯ

 นางขุชชุตตรานั้นถือเอา ๔ กหาปณะเพื่อตน ถือเอาดอกไม้ทั้งหลายด้วย ๔ กหาปณะ 

ย่อมไปในวันอื่นๆ, ในวันนั้น นางขุชชุตตรานั้น ถือเอาดอกไม้ทั้งหลาย แม้ด้วย ๘ 
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กหาปณะ ไปแล้ว  

 สา วิเสสนะของ ขุชฺชุตฺตราๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อญฺเญสุ  

วิเสสนะของ ทิวเสสุๆ กาลสัตตมีใน คจฺฉติ  จตฺตาโร วิเสสนะของ กหาปเณๆ อวุตต-

กัมมะใน คเหตฺวา  อตฺตโน สัมปทานใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คเหตฺวา  จตูหิ  

วิเสสนะของ กหาปเณหิๆ กรณะใน คเหตฺวา  ปุปฺผานิ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน คจฺฉติ,  ตํทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน คตา  สา วิเสสนะของ  

ขุชฺชุตฺตราๆ สุทธกัตตาใน คตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ  

อฏฺฅหิๆ วิเสสนะของ กหาปเณหิๆ กรณะใน คเหตฺวา  ปุปฺผานิ อวุตตกัมมะใน  

คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คตา ฯ 

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

๖๐๓. อถ  นํ  สามาวตี  อาห  กินฺนุ  โข  อมฺม  อมฺหากํ  รญฺญา  ทฺวิคุณํ  ปุปฺผมูลํ   

ทินฺนนฺติ  ฯ  

 อถ  นํ  (ขุชฺชุตฺตรํ)  สามาวตี  อาห  “กินฺนุ  โข  อมฺม  อมฺหากํ  รญฺญา  ทฺวิคุณํ  ปุปฺผมูลํ   

ทินฺนนฺติ  ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สามาวตี อ.พระนางสามาวดี  อาห ตรัสแล้ว  นํ  (ขุชฺชุตฺตรํ) กะนาง 

ขุชชุตตรานั้น  อิติ ว่า “อมฺม แน่ะแม่  ปุปฺผมูลํ อ.มูลค่าเพื่อดอกไม้  ทฺวิคุณํ อันคูณ

ด้วยสอง  รญฺญา อันพระราชา  ทินฺนํ พระราชทานแล้ว  อมฺหากํ แก่เรา ท.  กินฺนุ  โข 

หรือหนอแล”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พระนางสามาวดีตรัสกับนางขุชชุตตรานั้นว่า “แน่ะแม่ มูลค่าเพื่อดอกไม้ที่คูณ

สอง พระราชาพระราชทานแล้วแก่พวกเราหรือหนอแล” ดังนี้

 อถ กาลสัตตมี  สามาวตี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะ

ของ ขุชฺชุตฺตรํๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “อมฺม อาลปนะ  ทฺวิคุณํ วิเสสนะของ ปุปฺผมูลํ  

วุตตกัมมะใน ทินฺนํๆ กิตบทกัมมวาจก  กินฺนุ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ   

อมฺหากํ สัมปทานใน ทินฺนํ  รญฺญา อนภิหิตกัตตาใน ทินฺนํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๖๐๔. “โน  อยฺเยติ ฯ  

 (สา  ขุชฺชุตฺตรา)  “โน  อยฺเย  (ตุมฺหากํ  รญฺญา  ทฺวิคุณํ  ปุปฺผมูลํ  ทินฺนํ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (สา  ขุชฺชุตฺตรา) อ.นางขุชชุตตรานั้น  (อาห) ทูลแล้ว  อิติ ว่า  “อยฺเย ข้าแต่แม่

เจ้า  (ปุปฺผมูลํ) อ.มูลค่าเพื่อดอกไม้  (ทฺวิคุณํ) อันคูณด้วยสอง  (รญฺญา) อันพระราชา  

(ทินฺนํ) พระราชทานแล้ว  (ตุมฺหากํ) แก่พระองค์ ท.  โน หามิได้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นางขุชชุตตรานั้นทูลว่า “ข้าแต่แม่เจ้า มูลค่าเพื่อดอกไม้ที่คูณด้วยสอง พระราชา

พระราชทานแล้วแก่พวกพระองค์หามิได้” ดังนี้

 สา วิเสสนะของ ขุชฺชุตฺตราๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยฺเย 

อาลปนะ  ทฺวิคุณํ วิเสสนะของ ปุปฺผมูลํๆ วุตตกัมมะใน ทินฺนํๆ กิตบทกัมมวาจก   

โนศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  ตุมฺหากํ สัมปทานใน ทินฺนํ  รญฺญา อนภิหิตกัตตาใน ทินฺนํ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๐๕. “อถ  กสฺมา  พหูนิ  ปุปฺผานีติ ฯ  

 (สามาวตี)  “อถ  (ภาเว  สนฺเต),  กสฺมา  พหูนิ  (โหนฺติ)  ปุปฺผานีติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (สามาวตี) อ.พระนางสามาวดี  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อ 

ความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  ปุปฺผานิ อ.ดอกไม้ ท.  พหูน ิ เป็นของมาก   

(โหนฺติ) ย่อมเป็น  กสฺมา เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระนางสามาวดีตรัสถามว่า “เมื่อเป็นเช่นนั้น, ดอกไม้ทั้งหลายเป็นของมากเพราะ

เหตุอะไร” ดังนี้

 สามาวตี สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อถ วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณะ 

ใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  ปุปฺผานิ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

กสฺมา เหตุใน โหนฺติ  พหูนิ วิกติกัตตาใน โหนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ 

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

 ...............................................................................................................................
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๖๐๖. “อญฺเญสุ  ทิวเสสุ  อหํ  จตฺตาโร  กหาปเณ  อตฺตโน  คเหตฺวา  จตูหิ  ปุปฺผานิ   

อาหรามีติ ฯ  

 (สา  ขุชฺชุตฺตรา)  “อญฺเญสุ  ทิวเสสุ  อหํ  จตฺตาโร  กหาปเณ  อตฺตโน  คเหตฺวา  จตูหิ  (กหาปเณหิ)  

ปุปฺผานิ  อาหรามีติ  (อาห) ฯ

 (สา  ขุชฺชุตฺตรา) อ.นางขุชชุตตรานั้น  (อาห) ทูลแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.หม่อมฉัน   

คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  กหาปเณ ซึ่งกหาปณะ ท.  จตฺตาโร สี่  อตฺตโน เพื่อตน   

อาหรามิ ย่อมนํามา  ปุปฺผานิ ซึ่งดอกไม้ ท.  (กหาปเณหิ) ด้วยกหาปณะ ท.  จตูหิ สี่  

ทิวเสสุ ในวัน ท.  อญฺเญสุ เหล่าอื่น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นางขุชชุตตรานั้นทูลว่า “หม่อมฉันถือเอากหาปณะ ๔ กหาปณะเพื่อตน ย่อมนํา

ดอกไม้ทั้งหลายมา ด้วย ๔ กหาปณะ ในวันเหล่าอื่น” ดังนี้ 

 สา วิเสสนะของ ขุชฺชุตฺตราๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธ-

กัตตาใน อาหรามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อญฺเญสุ วิเสสนะของ ทิวเสสุๆ กาลสัตตมี 

ใน อาหรามิ  จตฺตาโร วิเสสนะของ กหาปเณๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวา  อตฺตโน 

สัมปทานใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาหรามิ  จตูหิ วิเสสนะของ กหาปเณหิๆ 

กรณะใน อาหรามิ  ปุปฺผานิ อวุตตกัมมะใน อาหรามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๖๐๗. “อชฺช  กสฺมา  น  คณฺหสีติ ฯ  

 (สามาวตี)  “(ตฺวํ)  อชฺช  กสฺมา  น  คณฺหสีติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (สามาวตี) อ.พระนางสามาวดี  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เจ้า  น   

คณฺหสิ ย่อมไม่ถือเอา  กสฺมา เพราะเหตุอะไร  อชฺช ในวันนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระนางสามาวดีตรัสถามว่า “วันนี้ เจ้าไม่ถือเอาเพราะเหตุอะไร” ดังนี้

 สามาวตี สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน คณฺหสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อชฺช กาลสัตตมีใน คณฺหสิ  กสฺมา เหตุใน คณฺหสิ  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน คณฺหสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๖๐๘. “สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ธมฺมกถํ  สุตฺวา  ธมฺมสฺส  อธิคตตฺตาติ ฯ  

 (สา  ขุชฺชุตฺตรา)  “(อหํ)  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ธมฺมกถํ  สุตฺวา  ธมฺมสฺส  (มยา)  อธิคตตฺตา  (น   

คณฺหามิ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 สา  (ขุชฺชุตฺตรา) อ.นางขุชชุตตรานั้น  (อาห) ทูลแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.หม่อมฉัน   

(น  คณฺหามิ) ย่อมไม่ถือเอา  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ธมฺมกถํ  สุตฺวา  ธมฺมสฺส  (มยา)  

อธิคตตฺตา เพราะความที่- แห่งธรรม -เป็นสภาพ อันหม่อมฉัน ฟังแล้ว ซึ่งวาจาเป็น

เครื่องกล่าวซึ่งธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า -บรรลุแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นางขุชชุตตรานั้นทูลว่า “ดิฉันไม่ถือเอา เพราะว่าธรรมเป็นสภาพที่ดิฉันฟังธรรมกถา

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบรรลุแล้ว” ดังนี้

 สา วิเสสนะของ ขุชฺชุตฺตราๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ  

สุทธกัตตาใน คณฺหามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สามีสัมพันธะใน  

ธมฺมกถํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อธิคต-  ธมฺมสฺส ภาวาทิสัมพันธะ

ใน อธิคตตฺตา  มยา อนภิหิตกัตตาใน อธิคต-  อธิคตตฺตา เหตุใน คณฺหามิ  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน คณฺหามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๐๙. อถ  นํ  “อเร  ทุฏฺฅทาสิ  เอตฺตกํ  กาลํ  ตยา  คหิตกหาปเณ  เม  เทหีติ  อตชฺเชตฺวา     

“อมฺม  ตยา  ปีตํ  อมตํ  อมฺเหปิ  ปาเยหีติ  วตฺวา,  “เตนหิ  มํ  นฺหาเปหีติ  วุตฺเต,   

โสฬสหิ  คนฺโธทกฆเฏหิ  นฺหาเปตฺวา  เทฺว  มฏฺฅสาฏเก  ทาเปสิ ฯ  

 อถ  (สามาวตี)  นํ  (ขุชฺชุตฺตรํ)  “อเร  ทุฏฺฅทาสิ  (ตฺวํ)  เอตฺตกํ  กาลํ  ตยา  คหิตกหาปเณ  เม   

เทหีติ  อตชฺเชตฺวา  “อมฺม  (ตฺวํ)  ตยา  ปีตํ  อมตํ  อมฺเหปิ  ปาเยหีติ  วตฺวา,  “เตนหิ  (ตฺวํ)  มํ   

นฺหาเปหีติ  (วจเน  ขุชฺชุตฺตราย)  วุตฺเต,  (ขุชฺชุตฺตรํ)  โสฬสหิ  คนฺโธทกฆเฏหิ  นฺหาเปตฺวา  

(ปุคฺคลํ)  เทฺว  มฏฺฅสาฏเก  ทาเปสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (สามาวตี) อ.พระนางสามาวดี  อตชฺเชตฺวา ไม่ทรงคุกคามแล้ว  นํ   

ขุชฺชุตฺตรํ) ซึ่งนางขุชชุตตรานั้น  อิติ ว่า  “ทุฏฺทาสิ ดูก่อนนางทาสีผู้ชั่วช้า  อเร 

โว้ย  (ตฺวํ) อ.เจ้า  เทหิ จงให้  ตยา  คหิตกหาปเณ ซึ่งกหาปณะ อันเจ้า ถือเอาแล้ว 

ท.  กาลํ สิ้นกาล  เอตฺตกํ อันมีประมาณเท่านี้  เม แก่เรา”  อิติ ดังนี้  วตฺวา ตรัส
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แล้ว  อิติ ว่า  “อมฺม แน่ะแม่  (ตฺวํ) อ.เจ้า  อมฺเหปิ แม้ยังเรา ท.  ปาเยหิ จงให้ดื่ม  

อมตํ ซึ่งอมตะ  ตยา  ปีต ํอัน- อันเจ้า -ดื่มแล้ว”  อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ  

ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.พระองค์  ม ํทรงยังหม่อมฉัน  นฺหาเปหิ จงให้อาบ

เถิด”  อิติ ดังนี้  ขุชฺชุตฺตราย อันนางขุชชุตตรา  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  (ขุชฺชุตฺตรํ) ทรง

ยังนางขุชชุตตรา  นฺหาเปตฺวา ให้อาบแล้ว  คนฺโธทกฆเฏหิ ด้วยหม้อแห่งนํ้าอันเจือ

ด้วยของหอม ท.  โสฬสหิ สิบหกหม้อ  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  ทาเปสิ ให้ให้แล้ว   

มฏฺสาฏเก ซึ่งผ้าสาฎกเนื้อเกลี้ยง ท.  เทฺว สองผืน ฯ

 ทีนั้น พระนางสามาวดีไม่ทรงคุกคามนางขุชชุตตราว่า “ดูก่อนนางทาสีผู้ชั่วช้าเอ๋ย เจ้า

จงให้กหาปณะที่เจ้าถือเอาแล้วทั้งหลายสิ้นกาลมีประมาณเท่านี้แก่เรา” ดังนี้ ตรัสว่า 

“แน่ะแม่ เจ้าจงให้แม้พวกเราดื่มอมตะที่เจ้าดื่มแล้วด้วยเถิด” ดังนี้, เมื่อนางขุชชุตตรา 

กล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้น ขอพระองค์จงให้หม่อมฉันอาบเถิด” ดังนี้ ทรงให้นางขุชชุตตรา 

อาบด้วยหม้อนํ้าที่เจือด้วยของหอม ๑๖ หม้อ แล้วทรงสั่งบุคคลให้ให้ผ้าสาฎกเนื้อ

เกลี้ยง ๒ ผืน

 อถ กาลสัตตมี  สามาวตี เหตุกัตตาใน ทาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะ

ของ ขุชฺชุตฺตรํๆ อวุตตกัมมะใน อตชฺเชตฺวา  “อเร วิเสสนะของ ทุฏฺฅทาสิๆ อาลปนะ  

ตฺวํ สุทธกัตตาใน เทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตฺตกํ วิเสสนะของ กาลํๆ อัจจันต-

สังโยคะใน คหิต-  ตยา อนภิหิตกัตตาใน คหิต-  คหิตกหาปเณ อวุตตกัมมะใน เทหิ   

เม สัมปทานใน เทหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อตชฺเชตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  

“อมฺม อาลปนะ  ตฺวํ เหตุกัตตาใน ปาเยหิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ตยา อนภิหิต- 

กัตตาใน ปีตํๆ วิเสสนะของ อมตํๆ อวุตตกัมมะใน ปาเยหิ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้า

กับ อมฺเหๆ การิตกัมมะใน ปาเยหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

นฺหาเปตฺวา,  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตฺวํ เหตุกัตตาใน นฺหาเปหิๆ อาขยาตบทเหตุ

กัตตุวาจก  มํ การิตกัมมะใน นฺหาเปหิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ  

ลักขณกิริยา  ขุชฺชุตฺตราย อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  ขุชฺชุตฺตรํ การิตกัมมะใน  

นฺหาเปตฺวา  โสฬสหิ วิเสสนะของ คนฺโธทกฆเฏหิๆ กรณะใน นฺหาเปตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน ทาเปสิ  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน ทาเปสิ  เทฺว วิเสสนะของ มฏฺฅสาฏเกๆ  

อวุตตกัมมะใน ทาเปสิ ฯ
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๖๑๐. สา  เอกํ  นิวาเสตฺวา  เอกํ  ปารุปิตฺวา  อาสนํ  ปญฺญาเปตฺวา  เอกํ  วีชนึ  อาหราเปตฺวา   

อาสเน  นิสีทิตฺวา  จิตฺรวีชนึ  อาทาย  ปญฺจ  มาตุคามสตานิ  อามนฺเตตฺวา  ตาสํ   

สตฺถารา  เทสิตนิยาเมเนว  ธมฺมํ  เทเสสิ ฯ  

 สา  (ขุชฺชุตฺตรา)  เอกํ  (สาฏกํ)  นิวาเสตฺวา  เอกํ  (สาฏกํ)  ปารุปิตฺวา  (ปุคฺคลํ)  อาสนํ   

ปญฺญาเปตฺวา  เอกํ  วีชนึ  อาหราเปตฺวา  อาสเน  นิสีทิตฺวา  จิตฺรวีชนึ  อาทาย  ปญฺจ  มาตุคาม- 

สตานิ  อามนฺเตตฺวา  ตาสํ  (อิตฺถีนํ)  (ธมฺมสฺส)  สตฺถารา  เทสิตนิยาเมน  เอว  ธมฺมํ  เทเสสิ ฯ

 สา  (ขุชฺชุตฺตรา) อ.นางขุชชุตตรานั้น  นิวาเสตฺวา นุ่งแล้ว  (สาฏกํ) ซึ่งผ้าสาฎก  เอกํ 

ผืนหนึ่ง  ปารุปิตฺวา ห่มแล้ว  (สาฏกํ) ซึ่งผ้าสาฎก  เอกํ ผืนหนึ่ง  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  

ปญฺญาเปตฺวา ให้ปูลาดแล้ว  อาสนํ ซึ่งอาสนะ  อาหราเปตฺวา ให้นํามาแล้ว  วีชน ึ

ซึ่งพัด  เอกํ อันหนึ่ง  นิสีทิตฺวา นั่งแล้ว  อาสเน บนอาสนะ  อาทาย ถือเอาแล้ว   

จิตฺรวีชนึ ซึ่งพัดอันวิจิตร  อามนฺเตตฺวา เรียกแล้ว  มาตุคามสตานิ ซึ่งร้อยแห่งหญิง 

ท.  ปญฺจ ห้า  เทเสสิ แสดงแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  ตาสํ  (อิตฺถีนํ) แก่หญิง ท. เหล่านั้น   

(ธมฺมสฺส)  สตฺถารา  เทสิตนิยาเมน  เอว โดยทํานอง- แห่งธรรม อันพระศาสดา  

-ทรงแสดงแล้ว นั่นเทียว ฯ

 นางขุชชุตตรานั้นนุ่งผ้าสาฎกผืนหนึ่ง ห่มผ้าสาฎกผืนหนึ่ง ใช้บุคคลให้ปูลาดอาสนะ 

ให้นําพัดหนึ่งอันมา แล้วนั่งบนอาสนะ ถือพัดอันวิจิตร เรียกหญิง ๕๐๐ คน แล้วแสดง

ธรรมแก่พวกหญิงเหล่านั้น ตามทํานองแห่งธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วนั่นแหละ

 สา วิเสสนะของ ขุชฺชุตฺตราๆ สุทธกัตตาใน เทเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกํ  

วิเสสนะของ สาฏกํๆ อวุตตกัมมะใน นิวาเสตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปารุปิตฺวา  เอกํ 

วิเสสนะของ สาฏกํๆ อวุตตกัมมะใน ปารุปิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปญฺญาเปตฺวา   

ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน ปญฺญาเปตฺวา และ อาหราเปตฺวา  อาสนํ อวุตตกัมมะใน  

ปญฺญาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาหราเปตฺวา  เอกํ วิเสสนะของ วีชนึๆ อวุตตกัมมะ 

ใน อาหราเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสีทิตฺวา  อาสเน อุปสิเลสิกาธาระใน นิสีทิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อาทาย  จิตฺรวีชนึ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน  

อามนฺเตตฺวา  ปญฺจ วิเสสนะของ มาตุคามสตานิๆ อวุตตกัมมะใน อามนฺเตตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน เทเสสิ  ตาสํ วิเสสนะของ อิตฺถีนํๆ สัมปทานใน เทเสสิ  ธมฺมสฺส  

สามีสัมพันธะใน เทสิตนิยาเมน  สตฺถารา อนภิหิตกัตตาใน เทสิต-  เอวศัพท์ อวธารณะ
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เข้ากับ เทสิตนิยาเมนๆ ตติยาวิเสสนะใน เทเสสิ  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน เทเสสิ ฯ

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

๖๑๑. ตสฺสา  ธมฺมกถํ  สุตฺวา  ตา  สพฺพาปิ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏฺฅหึสุ ฯ  

 ตสฺสา  (ขุชฺชุตฺตราย)  ธมฺมกถํ  สุตฺวา  ตา  สพฺพาปิ  (อิตฺถิโย)  โสตาปตฺติผเล  ปติฏฺฅหึสุ ฯ

 ตา  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านั้น  สพฺพาป ิ แม้ทั้งปวง  สุตฺวา ฟังแล้ว  ธมฺมกถํ 

ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม  ตสฺสา  (ขุชฺชุตฺตราย) ของนางขุชชุตตรานั้น   

ปติฏฺหึสุ ดํารงอยู่เฉพาะแล้ว  โสตาปตฺติผเล ในโสดาปัตติผล ฯ

 พวกหญิงเหล่านั้นแม้ทั้งหมด ฟังธรรมกถาของนางขุชชุตตรานั้นแล้ว ดํารงอยู่ใน 

โสดาปัตติผล

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สพฺพา  ตา ก็ดี  สพฺพา ก็ดี วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ  

สุทธกัตตาใน ปติฏฺฅหึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะของ ขุชฺชุตฺตรายๆ  

สามีสัมพันธะใน ธมฺมกถํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปติฏฺฅหึสุ   

โสตาปตฺติผเล วิสยาธาระใน ปติฏฺฅหึสุ ฯ 

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

๖๑๒. ตา  สพฺพาปิ  ขุชฺชุตฺตรํ  วนฺทิตฺวา  “อมฺม  อชฺชโต  ปฏฺฅาย  ตฺวํ  กิลิฏฺฅกมฺมํ  มา  กริ,  

อมฺหากํ  มาตุฏฺฅาเน  จ  อาจริยฏฺฅาเน  จ  ฅตฺวา  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  สตฺถารา   

เทสิตํ  ธมฺมํ  สุณิตฺวา  อมฺหากํ  กเถหีติ  วทึสุ ฯ  

 ตา  สพฺพาปิ  (อิตฺถิโย)  ขุชฺชุตฺตรํ  วนฺทิตฺวา  “อมฺม  อชฺชโต  ปฏฺฅาย  ตฺวํ  กิลิฏฺฅกมฺมํ  มา  กริ,  

(ตฺวํ)  อมฺหากํ  มาตุฏฺฅาเน  จ  อาจริยฏฺฅาเน  จ  ฅตฺวา  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  สตฺถารา  เทสิตํ  

ธมฺมํ  สุณิตฺวา  อมฺหากํ  กเถหีติ  วทึสุ ฯ

 ตา  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านั้น  สพฺพาป ิ แม้ทั้งปวง  วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว   

ขุชฺชุตฺตรํ ซึ่งนางขุชชุตตรา  วทึสุ กล่าวแล้ว อิติ ว่า  “อมฺม ข้าแต่แม่  ตฺว ํอ.ท่าน  

มา  กริ อย่าทําแล้ว  กิลิฏฺกมฺมํ ซึ่งการงานอันเศร้าหมองแล้ว  ปฏฺาย จําเดิม   

อชฺชโต แต่วันนี้,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ตฺวา ดํารงอยู่แล้ว  มาตุฏฺาเน  จ ในตําแหน่งแห่ง

มารดาด้วย  อาจริยฏฺาเน  จ ในตําแหน่งแห่งอาจารย์ด้วย  อมฺหากํ ของข้าพเจ้า ท.   

คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติก ํ สู่สํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา  สุณิตฺวา ฟังแล้ว  ธมฺม ํ
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ซึ่งธรรม  สตฺถารา  เทสิตํ อัน- อันพระศาสดา -ทรงแสดงแล้ว  กเถหิ ขอจงบอก   

อมฺหากํ แก่ข้าพเจ้า ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกหญิงเหล่านั้นแม้ทั้งหมดไหว้นางขุชชุตตรา แล้วกล่าวว่า “ข้าแต่แม่ ท่านอย่า

ทําการงานที่เศร้าหมองจําเดิมแต่วันนี้, ท่านดํารงอยู่ในฐานะแม่และฐานะอาจารย์ของ

พวกข้าพเจ้า ไปสู่สํานักของพระศาสดา ฟังธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงแล้ว ขอจง

บอกแก่พวกข้าพเจ้า” ดังนี้

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สพฺพา  ตา ก็ดี  สพฺพา ก็ดี วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ  

สุทธกัตตาใน วทึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ขุชฺชุตฺตรํ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน วทึสุ  “อมฺม อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน กริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อชฺชโต อปาทานใน ปฏฺฅายๆ กิริยาวิเสสนะใน กริ  กิลิฏฺฅกมฺมํ อวุตตกัมมะใน กริ   

มาศัพท์ ปฏิเสธะใน กริ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน กเถหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ  

สามีสัมพันธะใน มาตุฏฺฅาเน และ อาจริยฏฺฅาเน  มาตุฏฺฅาเน ก็ดี  อาจริยฏฺฅาเน ก็ดี 

วิสยาธาระใน ฅตฺวา  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ มาตุฏฺฅาเน และ อาจริยฏฺฅาเน  

ฅตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน 

คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สุณิตฺวา  สตฺถารา อนภิหิตกัตตาใน เทสิตํๆ วิเสสนะของ 

ธมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน สุณิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กเถหิ  อมฺหากํ สัมปทานใน กเถหิ”  

อิติศัพท์ อาการะใน วทึสุ ฯ

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

๖๑๓. สา  ตถา  กโรนฺตี  อปรภาเค  ติปิฏกธรา  ชาตา ฯ  

 สา  (ขุชฺชุตฺตรา)  ตถา  กโรนฺตี  อปรภาเค  ติปิฏกธรา  ชาตา ฯ

 สา  (ขุชฺชุตฺตรา) อ.นางขุชชุตตรานั้น  กโรนฺตี กระทําอยู่  ตถา เหมือนอย่างนั้น   

ติปิฏกธรา เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งปิฎกสาม  ชาตา เกิดแล้ว  อปรภาเค ในกาลอันเป็นส่วน

อื่นอีก ฯ

 นางขุชชุตตรานั้น ทําเหมือนอย่างนั้น ในเวลาต่อมา กลายเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎก

 สา วิเสสนะของ ขุชฺชุตฺตราๆ สุทธกัตตาใน ชาตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  ตถา กิริยา- 

วิเสสนะใน กโรนฺตีๆ อัพภันตรกิริยาของ ขุชฺชุตฺตรา  อปรภาเค กาลสัตตมีใน ชาตา   
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ติปิฏกธรา วิกติกัตตาใน ชาตา ฯ

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

๖๑๔. อถ  นํ  สตฺถา  “เอตทคฺคํ  ภิกฺขเว  มม  สาวิกานํ  อุปาสิกานํ  ธมฺมกถิกานํ,  ยทิทํ   

ขุชฺชุตฺตราติ  เอตทคฺเค  ฅเปสิ ฯ  

 อถ  นํ  (ขุชฺชุตฺตรํ)  สตฺถา  “เอตํ  (ขนฺธปญฺจกํ)  อคฺคํ  (โหติ)  ภิกฺขเว  มม  สาวิกานํ  อุปาสิกานํ  

ธมฺมกถิกานํ,  ยํ  อิทํ  (ขนฺธปญฺจกํ)  ขุชฺชุตฺตราติ  เอตทคฺเค  ฅเปสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สตฺถา อ.พระศาสดา  เปสิ ทรงแต่งตั้งไว้แล้ว  นํ  (ขุชฺชุตฺตรํ) ซึ่ง

นางขุชชุตตรานั้น  เอตทคฺเค ในเอตทัคคะ  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ยํ  

อิทํ  (ขนฺธปญฺจกํ) อ.ขันธปัญจกนี้ใด  ขุชฺชุตฺตรา คือ อ.นางขุชชุตตรา,  เอตํ   

(ขนฺธปญฺจกํ) อ.ขันธปัญจกนั่น  อคฺคํ เป็นผู้เลิศ  อุปาสิกานํ กว่าอุบาสิกา ท.   

สาวิกานํ ผู้เป็นสาวิกา  มม ของเรา  ธมฺมกถิกานํ ผู้เป็นธรรมกถึก  (โหติ) ย่อมเป็น”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พระศาสดาทรงแต่งตั้งนางขุชชุตตรานั้นไว้ในตําแหน่งเอตทัคคะว่า “ดูก่อนภิกษุ

ทั้งหลาย ขันธปัญจกนี้ใด คือ นางขุชชุตตรา, ขันธปัญจกนั่น เป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกา 

ทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของเราผู้เป็นธรรมกถึก” ดังนี้

 อถ กาลสัตตมี  สตฺถา สุทธกัตตาใน ฅเปสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ  

ขุชฺชุตฺตรํๆ อวุตตกัมมะใน ฅเปสิ  “ภิกฺขเว อาลปนะ  เอตํ วิเสสนะของ ขนฺธปญฺจกํๆ 

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อคฺคํ วิกติกัตตาใน โหติ  มม สามี- 

สัมพันธะใน สาวิกานํๆ ก็ดี  ธมฺมกถิกานํ ก็ดี วิเสสนะของ อุปาสิกานํๆ ฉัฏฅีอปาทาน

ใน อคฺคํ,  ยํ ก็ดี  อิทํ ก็ดี วิเสสนะของ ขนฺธปญฺจกํๆ ลิงคัตถะ  ขุชฺชุตฺตรา วิเสสลาภีของ 

ขนฺธปญฺจกํ”  อิติศัพท์ อาการะใน ฅเปสิ  เอตทคฺเค วิสยาธาระใน ฅเปสิ ฯ

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

๖๑๕. ตาปิ  โข  ปญฺจสตา  อิตฺถิโย  ตํ  เอวมาหํสุ  “อมฺม  สตฺถารํ  ปสฺสิตุกามมฺห,  ตํ  โน   

ทสฺเสหิ,  คนฺธมาลาทีหิ  นํ  ปูเชสฺสามาติ ฯ  

 ตาปิ  โข  ปญฺจสตา  อิตฺถิโย  ตํ  (ขุชฺชุตฺตรํ)  เอวํ  อาหํสุ  “(มยํ)  อมฺม  สตฺถารํ  ปสฺสิตุกามา  อมฺห,  

(ตฺวํ)  ตํ  (สตฺถารํ)  โน  ทสฺเสหิ,  (มยํ)  คนฺธมาลาทีหิ  (วตฺถูหิ)  นํ  (สตฺถารํ)  ปูเชสฺสามาติ ฯ
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 อิตฺถิโย อ.หญิง ท.  ปญฺจสตา ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ  ตาปิ  โข แม้เหล่านั้นแล  อาหํสุ  

กล่าวแล้ว  เอวํ อย่างนี้  ตํ  (ขุชฺชุตฺตรํ) กะนางขุชชุตตรานั้น  อิติ ว่า  “อมฺม ข้าแต่แม่  

(มยํ) อ.ข้าพเจ้า ท.  ปสฺสิตุกามา เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเฝ้า  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  อมฺห 

ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ทสฺเสหิ ขอจงแสดง  ตํ  (สตฺถารํ) ซึ่งพระศาสดานั้น  โน แก่

ข้าพเจ้า ท.,  (มยํ) อ.ข้าพเจ้า ท.  ปูเชสฺสาม จักบูชา  นํ  (สตฺถารํ) ซึ่งพระศาสดา

นั้น  (วตฺถูหิ) ด้วยวัตถุ ท.  คนฺธมาลาทีหิ มีของหอมและระเบียบเป็นต้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกหญิงประมาณ ๕๐๐ คนแม้เหล่านั้นแล กล่าวกับนางขุชชุตตรานั้นอย่างนี้ว่า  

“ข้าแต่แม่ พวกข้าพเจ้าเป็นผู้มีความประสงค์จะเฝ้าพระศาสดา, ขอท่านช่วยแสดงพระ

ศาสดาแก่พวกข้าพเจ้าเถิด, พวกข้าพเจ้าจักบูชาพระศาสดานั้น ด้วยวัตถุทั้งหลาย  

มีของหอมและระเบียบเป็นต้น” ดังนี้ 

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ตาๆ ก็ดี  ปญฺจสตา ก็ดี วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตา

ใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โขศัพท์ วจนาลังการะ  ตํ วิเสสนะของ ขุชฺชุตฺตรํๆ 

อกถิตกัมมะใน อาหํสุ  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน อาหํสุ  “อมฺม อาลปนะ  มยํ สุทธกัตตาใน 

อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน ปสฺสิตุ-  ปสฺสิตุกามา วิกติกัตตา 

ใน อมฺห,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ทสฺเสหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ  

สตฺถารํๆ อวุตตกัมมะใน ทสฺเสหิ  โน สัมปทานใน ทสฺเสหิ,  มยํ สุทธกัตตาใน  

ปูเชสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คนฺธมาลาทีหิ วิเสสนะของ วตฺถูหิๆ กรณะใน  

ปูเชสฺสาม  นํ วิเสสนะของ สตฺถารํๆ อวุตตกัมมะใน ปูเชสฺสาม”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาหํสุ ฯ 

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

๖๑๖. “อยฺเย  ราชกุลํ  นาม  ภาริยํ,  ตุมฺเห  คเหตฺวา  พหิ  คนฺตุํ  น  สกฺกาติ ฯ  

 (สา  ขุชฺชุตฺตรา)  “อยฺเย  ราชกุลํ  นาม  ภาริยํ  (โหติ),  (มยา)  ตุมฺเห  คเหตฺวา  พหิ  คนฺตุํ   

น  สกฺกาติ  (อาห) ฯ

 (สา  ขุชฺชุตฺตรา) อ.นางขุชชุตตรานั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อยฺเย ข้าแต่แม่เจ้า  

ราชกุลํ  นาม ชื่อ อ.ราชตระกูล  ภาริยํ เป็นของหนัก  (โหติ) ย่อมเป็น,  (มยา) อัน

ดิฉัน  น  สกฺกา ไม่อาจ  ตุมฺเห  คเหตฺวา  พหิ  คนฺตุํ เพื่ออัน- พาเอา ซึ่งท่าน ท. -แล้ว

จึงไป ในภายนอก”  อิติ ดังนี้ ฯ



407วรรค] ๑. เรื่องพระนางสามาวดี

 นางขุชชุตตรานั้นกล่าวว่า “ข้าแต่แม่เจ้า ขึ้นชื่อว่าราชตระกูล เป็นของหนัก, ดิฉันไม่

สามารถเพื่อจะพาเอาพวกท่านแล้วไปในภายนอกได้” ดังนี้ 

 สา วิเสสนะของ ขุชฺชุตฺตราๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยฺเย 

อาลปนะ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ราชกุลํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ภาริยํ วิกติกัตตาใน โหติ,  มยา อนภิหิตกัตตาใน สกฺกาๆ กิริยาบทภาว-

วาจก  ตุมฺเห อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน คนฺตุํ  พหิ วิสยาธาระใน  

คนฺตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺกา  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺกา”  อิติศัพท์ อาการะใน  

อาห ฯ

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

๖๑๗. “อมฺม  มา  โน  นาเสหิ,  ทสฺเสเหว  อมฺหากํ  สตฺถารนฺติ ฯ  

 (ตา  อิตฺถิโย)  “(ตฺวํ)  อมฺม  มา  โน  นาเสหิ,  (ตฺวํ)  ทสฺเสหิ  เอว  อมฺหากํ  สตฺถารนฺติ  (อาหํสุ) ฯ

 (ตา  อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านั้น  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺม ข้าแต่แม่  (ตฺวํ) 

อ.ท่าน  มา  โน  นาเสหิ ขอจง อย่า ยังข้าพเจ้า ท. ให้ฉิบหาย,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ทสฺเสหิ   

เอว ขอจงแสดงนั่นเทียว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  อมฺหากํ แก่ข้าพเจ้า ท.”  อิติ  

ดังนี้ ฯ

 พวกหญิงเหล่านั้นกล่าวว่า “ข้าแต่แม่ ขอท่านอย่าทําให้ข้าพเจ้าทั้งหลายฉิบหายเลย, 

ขอท่านจงแสดงพระศาสดาแก่พวกข้าพเจ้านั่นแหละ” ดังนี้

 ตา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อมฺม อาลปนะ  

ตฺวํ เหตุกัตตาใน นาเสหิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน นาเสหิ   

โน การิตกัมมะใน นาเสหิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ทสฺเสหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ทสฺเสหิ  อมฺหากํ สัมปทานใน ทสฺเสหิ  สตฺถารํ อวุตตกัมมะ

ใน ทสฺเสหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๖๑๘. “เตนหิ  ตุมฺหากํ  วสนคพฺภานํ  ภิตฺตีสุ  ยตฺตเกน  โอโลเกตุํ  สกฺกา  โหติ,  ตตฺตกํ  

ฉิทฺทํ  กตฺวา  คนฺธมาลาทีนิ  อาหราเปตฺวา  สตฺถารํ  ติณฺณํ  เสฏฺฅีนํ  ฆรทฺวารํ  คจฺฉนฺตํ    

ตุมฺเห  เตสุ  เตสุ  ฅาเนสุ  ฅตฺวา  โอโลเกถ  เจว  หตฺเถ  ปสาเรตฺวา  วนฺทถ  จ  ปูเชถ  
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จาติ ฯ  

 (สา  ขุชฺชุตฺตรา)  “เตนหิ  ตุมฺหากํ  วสนคพฺภานํ  ภิตฺตีสุ,  (ตุมฺเหหิ)  ยตฺตเกน  (ฉิทฺเทน)   

โอโลเกตุํ  สกฺกา  โหติ,  ตตฺตกํ  ฉิทฺทํ  กตฺวา  (ปุคฺคลํ)  คนฺธมาลาทีนิ  (วตฺถูนิ)  อาหราเปตฺวา   

สตฺถารํ  ติณฺณํ  เสฏฺฅีนํ  ฆรทฺวารํ  คจฺฉนฺตํ   ตุมฺเห  เตสุ  เตสุ  ฅาเนสุ  ฅตฺวา  โอโลเกถ  เจว   

หตฺเถ  ปสาเรตฺวา  วนฺทถ  จ  ปูเชถ  จาติ  (อาห) ฯ

 (สา  ขุชฺชุตฺตรา) อ.นางขุชชุตตรานั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่าง

นั้น  ตุมฺเห อ.ท่าน ท.  กตฺวา กระทําแล้ว  ตตฺตกํ  ฉิทฺทํ ซึ่ง-,  (ตุมฺเหหิ)  ยตฺตเกน   

(ฉิทฺเทน)  โอโลเกตุํ  สกฺกา อ.อัน- อันท่าน ท. อาจ เพื่ออันแลดู โดยช่อง อันมี

ประมาณเท่าใด  โหติ มีอยู่,  -ช่อง มีประมาณเท่านั้น  ภิตฺตีส ุที่ฝา ท.  วสนคพฺภานํ 

แห่งห้องเป็นที่อยู่ ท.  ตุมฺหากํ ของท่าน ท.  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  อาหราเปตฺวา ให้นํา

มาแล้ว  (วตฺถูนิ) ซึ่งวัตถุ ท.  คนฺธมาลาทีนิ มีของหอมและระเบียบเป็นต้น  ตฺวา 

ยืนแล้ว  เตสุ  เตสุ  าเนสุ  ในที่ ท. เหล่านั้นๆ  โอโลเกถ  เจว จงแลดูด้วยนั่นเทียว  

หตฺเถ  ปสาเรตฺวา  วนฺทถ  จ จงเหยียดออก ซึ่งมือ ท. แล้วจึงถวายบังคมด้วย  ปูเชถ  

จ จงบูชาด้วย  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  คจฺฉนฺตํ ผู้เสด็จไปอยู่  ฆรทฺวารํ สู่ประตู 

แห่งเรือน  เสฏฺนีํ ของเศรษฐี ท.  ติณฺณํ สาม”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นางขุชชุตตรานั้นกล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้น พวกท่านทําช่องขนาดเท่าที่พวกท่านสามารถ

เพื่อจะแลดู ที่ฝาทั้งหลายแห่งห้องเป็นที่อยู่ทั้งหลายของพวกท่าน แล้วใช้ให้คนนํา

วัตถุทั้งหลายมีของหอมและระเบียบเป็นต้นมา ยืนอยู่ในที่เหล่านั้นๆ จงแลดู จงเหยียด

มือทั้งหลายออกถวายบังคม และจงบูชาพระศาสดาผู้กําลังเสด็จไปสู่ประตูเรือนของ

เศรษฐีทั้งสามคน”

 สา วิเสสนะของ ขุชฺชุตฺตราๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เตนหิ  

อุยโยชนัตถะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน โอโลเกถ  วนฺทถ และ ปูเชถ  โอโลเกถ ก็ดี  วนฺทถ 

ก็ดี  ปูเชถ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตุมฺหากํ สามีสัมพันธะใน วสนคพฺภานํๆ  

สามีสัมพันธะใน ภิตฺตีสุๆ วิสยาธาระใน กตฺวา,  สกฺกา สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ตุมฺเหหิ อนภิหิกัตตาใน สกฺกา  ยตฺตเกน วิเสสนะของ ฉิทฺเทนๆ กรณะ

ใน โอโลเกตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺกา,  ตตฺตกํ วิเสสนะของ ฉิทฺทํๆ อวุตตกัมมะ
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ใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาหราเปตฺวา  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน อาหราเปตฺวา   

คนฺธมาลาทีนิ วิเสสนะของ วตฺถูนิๆ อวุตตกัมมะใน อาหราเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

ฅตฺวา  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน โอโลเกถ  วนฺทถ และ ปูเชถ  ติณฺณํ วิเสสนะของ เสฏฺฅีนํ 

สามีสัมพันธะใน ฆรทฺวารํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉนฺตํๆ วิเสสนะของ สตฺถารํ   

เตสุ สองบท วิเสสนะของ ฅาเนสุๆ วิสยาธาระใน ฅตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอโลเกถ  

วนฺทถ และ ปูเชถ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ สามศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ  

โอโลเกถ,  หตฺเถ  ปสาเรตฺวา  วนฺทถ และ ปูเชถ  หตฺเถ อวุตตกัมมะใน ปสาเรตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๑๙. ตา  ตถา  กตฺวา  สตฺถารํ  คจฺฉนฺตญฺเจว  อาคจฺฉนฺตญฺจ  โอโลเกตฺวา  วนฺทึสุ  เจว   

ปูเชสุํ  จ ฯ  

 ตา  (อิตฺถิโย)  ตถา  กตฺวา  สตฺถารํ  คจฺฉนฺตํ  เจว  อาคจฺฉนฺตํ  จ  โอโลเกตฺวา  วนฺทึสุ  เจว   

ปูเชสุํ  จ ฯ

 ตา  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น   

โอโลเกตฺวา แลดูแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  คจฺฉนฺตํ  เจว ผู้เสด็จไปอยู่ด้วยนั่น

เทียว  อาคจฺฉนฺต ํ  จ ผู้เสด็จมาอยู่ด้วย  วนฺทึสุ  เจว ถวายบังคมแล้วด้วยนั่นเทียว   

ปูเชสุํ  จ บูชาแล้วด้วย  ฯ

 พวกหญิงเหล่านั้นทําเหมือนอย่างนั้น แลดูพระศาสดาผู้เสด็จไปและเสด็จกลับมา พา

กันถวายบังคมและบูชาแล้ว

 ตา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน วนฺทึสุ และ ปูเชสุํ  วนฺทึสุ ก็ดี  ปูเชสุํ ก็ดี 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตถา กิริยาวิเสสนะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอโลเกตฺวา   

สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน โอโลเกตฺวา  คจฺฉนฺตํ ก็ดี  อาคจฺฉนฺตํ ก็ดี วิเสสนะของ  

สตฺถารํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ คจฺฉนฺตํ  

และ อาคจฺฉนฺตํ  โอโลเกตฺวา สมานกาลกิริยาใน วนฺทึสุ และ ปูเชสุํ  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ วนฺทึสุ และ ปูเชสุํ ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๖๒๐. อเถกทิวสํ  มาคนฺทิยา  อตฺตโน  ปาสาทตลโต  นิกฺขมิตฺวา  จงฺกมมานา  ตาสํ   

วสนฏฺฅานํ  คนฺตฺวา  คพฺเภสุ  ฉิทฺทํ  ทิสฺวา  “อิทํ  กินฺติ  ปุจฺฉิตฺวา,  ตาหิ  ตสฺสา   

สตฺถริ  พนฺธาฆาตํ  อชานนฺตีหิ  “สตฺถา  อิมํ  นครํ  อาคโต,  มยํ  เอตฺถ  ฅตฺวา  สตฺถารํ  

วนฺทาม  เจว  ปูเชม  จาติ  วุตฺเต,  “อาคโต  นาม  อิมํ  นครํ  สมโณ  โคตโม,  อิทานิสฺส   

กตฺตพฺพํ  ชานิสฺสามิ,  อิมาปิ  ตสฺส  อุปฏฺฅายิกา,  อิมาสํปิ  กตฺตพฺพํ  ชานิสฺสามีติ   

จินฺเตตฺวา  คนฺตฺวา  รญฺโญ  อาโรเจสิ  “มหาราช  สามาวตีมิสฺสกานํ  ปญฺจสตานํ   

อิตฺถีนํ  พหิทฺธา  ปตฺถนา  อตฺถิ,  กติปาเหเนว  เต  ชีวิตํ  น  ภวิสฺสตีติ ฯ

    อถ  เอกทิวสํ  มาคนฺทิยา  อตฺตโน  ปาสาทตลโต  นิกฺขมิตฺวา  จงฺกมมานา  ตาสํ  (อิตฺถีนํ)   

วสนฏฺฅานํ  คนฺตฺวา  คพฺเภสุ  ฉิทฺทํ  ทิสฺวา  “อิทํ  (การณํ)  กินฺติ  ปุจฺฉิตฺวา,  ตาหิ  (อิตฺถีหิ)   

ตสฺสา  (มาคนฺทิยาย)  สตฺถริ  พนฺธาฆาตํ  อชานนฺตีหิ  “สตฺถา  อิมํ  นครํ  อาคโต,  มยํ  เอตฺถ  

(ฅาเน)  ฅตฺวา  สตฺถารํ  วนฺทาม  เจว  ปูเชม  จาติ  (วจเน)  วุตฺเต,  “อาคโต  นาม  อิมํ  นครํ  

สมโณ  โคตโม,  อิทานิ  (อหํ  มยา)  อสฺส  (สมณสฺส  โคตมสฺส)  กตฺตพฺพํ  (กมฺมํ)  ชานิสฺสามิ,   

อิมาปิ  (อิตฺถิโย)  ตสฺส  (สมณสฺส  โคตมสฺส)  อุปฏฺฅายิกา  (โหนฺติ),  (อหํ  มยา)  อิมาสํปิ   

(อิตฺถีนํ)  กตฺตพฺพํ  (กมฺมํ)  ชานิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  คนฺตฺวา  รญฺโญ  อาโรเจสิ  “มหาราช   

สามาวตีมิสฺสกานํ  ปญฺจสตานํ  อิตฺถีนํ  พหิทฺธา  ปตฺถนา  อตฺถิ,  กติปาเหน  เอว  เต  ชีวิตํ  น   

ภวิสฺสตีติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เอกทิวส ํ ในวันหนึ่ง  มาคนฺทิยา อ.พระนางมาคันทิยา  นิกฺขมิตฺวา  

เสด็จออกไปแล้ว  ปาสาทตลโต จากพื้นแห่งปราสาท  อตฺตโน ของพระองค์   

จงฺกมมานา เสด็จไปมาอยู่  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  วสนฏฺานํ สู่ที่เป็นที่อยู่  ตาสํ  

(อิตฺถีนํ) ของหญิง ท. เหล่านั้น  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  ฉิทฺทํ ซึ่งช่อง  คพฺเภสุ ในห้อง 

ท.  ปุจฺฉิตฺวา ทรงถามแล้ว  อิติ  ว่า  “อิทํ  (การณํ) อ.เหตุนี้  กึ อะไร”  อิติ ดังนี้,  

(วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “สตฺถา อ.พระศาสดา  อาคโต เสด็จมาแล้ว  อิมํ  นครํ 

สู่พระนครนี้,  มย ํอ.หม่อมฉัน ท.  ตฺวา ยืนแล้ว  เอตฺถ  (าเน) ในที่นี้  วนฺทาม  

เจว ย่อมถวายบังคมด้วยนั่นเทียว  ปูเชม  จ ย่อมบูชาด้วย  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา”   

อิติ ดังนี้  ตาหิ  (อิตฺถีหิ) อันหญิง ท. เหล่านั้น  อชานนฺตีหิ ผู้ไม่รู้อยู่  ตสฺสา   

(มาคนฺทิยาย)  สตฺถริ  พนฺธาฆาตํ ซึ่งความอาฆาต อันพระนางมาคันทิยานั้น ผูกแล้ว 

ในพระศาสดา  วุตฺเต ทูลแล้ว,  จินฺเตตฺวา ทรงดําริแล้ว  อิติ ว่า  “สมโณ อ.พระสมณะ   
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โคตโม ผู้โคดม  อาคโต  นาม ชื่อว่าเสด็จมาแล้ว  อิมํ  นครํ สู่พระนครนี้,  อิทานิ ใน

กาลนี้  (อหํ) อ.เรา  ชานิสฺสามิ จักรู้  (กมฺมํ) ซึ่งกรรม  (มยา)  กตฺตพฺพ ํอัน- อันเรา 

-พึงทํา  (สมณสฺส) แก่พระสมณะ  (โคตมสฺส) ผู้โคดม  อสฺส นั้น,  อิมาปิ  (อิตฺถิโย)  

อ.หญิง ท. แม้เหล่านี้  อุปฏฺายิกา เป็นอุปัฏฅายิกา  สมณสฺส ของพระสมณะ   

โคตมสฺส ผู้โคดม  ตสฺส นั้น  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  (อหํ) อ.เรา  ชานิสฺสามิ จักรู้  (กมฺมํ) 

ซึ่งกรรม  (มยา)  กตฺตพฺพํ อัน- อันเรา -พึงทํา  อิมาสํปิ  (อิตฺถีนํ) แก่หญิง ท. แม้เหล่านี้”   

อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  อาโรเจสิ กราบทูลแล้ว  รญฺโญ แก่พระราชา  อิติ ว่า  

“มหาราช ข้าแต่พระมหาราชเจ้า  ปตฺถนา อ.ความปรารถนา  พหิทฺธา ในภายนอก  

อิตฺถีนํ แห่งหญิง ท.  ปญฺจสตานํ ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ  สามาวตีมิสฺสกานํ ผู้เจือ

ด้วยพระนางสามาวดี  อตฺถิ มีอยู่,  ชีวิต ํอ.ชีวิต  เต ของพระองค์  น  ภวิสฺสติ จักไม่มี  

กติปาเหน  เอว โดยวันเล็กน้อยนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น ในวันหนึ่ง พระนางมาคันทิยาเสด็จออกจากพื้นปราสาทของพระองค์ เสด็จไป

มาอยู่ เสด็จไปสู่ที่อยู่ของพวกหญิงเหล่านั้น เห็นช่องในห้องทั้งหลาย จึงตรัสถาม

ว่า “นี้ อะไร” ดังนี้, เมื่อพวกหญิงเหล่านั้นผู้ไม่รู้ความอาฆาตที่พระนางมาคันทิยานั้น

ผูกไว้ในพระศาสดาทูลว่า “พระศาสดาเสด็จมาสู่พระนครนี้, พวกหม่อมฉันยืนในที่นี้ 

ถวายบังคมและบูชาพระศาสดา” ดังนี้, ทรงดําริว่า “พระสมณะผู้โคดมชื่อว่าเสด็จมาสู่

พระนครนี้แล้ว, บัดนี้ เราจักรู้กรรมที่เราควรทําแก่พระสมณะผู้โคดมนั้น, แม้หญิงพวก

นี้ก็เป็นอุปัฏฅายิกาของพระสมณะผู้โคดมนั้น, เราจักรู้กรรมที่เราควรทําแม้แก่หญิง

พวกนี้” ดังนี้ เสด็จไปกราบทูลแด่พระราชาว่า “ข้าแต่พระมหาราชเจ้า ความปรารถนา

ในภายนอกของหญิง ๕๐๐ คน เจือด้วยพระนางสามาวดีมีอยู่, ชีวิตของพระองค์จัก

ไม่มีโดยสองสามวันนั่นแหละ”

 อถ กาลสัตตมี  เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน อาโรเจสิ  มาคนฺทิยา สุทธกัตตาใน  

อาโรเจสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน ปาสาทตลโตๆ อปาทาน

ใน นิกฺขมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จงฺกมมานาๆ อัพภันตรกิริยาของ มาคนฺทิยา  ตาสํ 

วิเสสนะของ อิตฺถีนํๆ สามีสัมพันธะใน วสนฏฺฅานํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ทิสฺวา  คพฺเภสุ วิสยาธาระใน ทิสฺวา  ฉิทฺทํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิตฺวา  “อิทํ วิเสสนะของ การณํๆ ลิงคัตถะ  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ”   
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อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา,  ตาหิ วิเสสนะของ 

อิตฺถีหิๆ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต  ตสฺสา วิเสสนะของ มาคนฺทิยายๆ ฉัฏฅีอนภิหิตกัตตา

ใน พนฺธาฆาตํ  สตฺถริ วิสยาธาระใน พนฺธาฆาตํๆ อวุตตกัมมะใน อชานนฺตีหิๆ วิเสสนะ

ของ อิตฺถีหิ  “สตฺถา สุทธกัตตาใน อาคโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะของ นครํๆ 

สัมปาปุณียกัมมะใน อาคโต,  มยํ สุทธกัตตาใน วนฺทาม และ ปูเชม  วนฺทาม ก็ดี  ปูเชม 

ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตฺถ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน ฅตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน วนฺทาม และ ปูเชม  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน วนฺทาม และ ปูเชม  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ วนฺทาม และ ปูเชม”  อิติศัพท์  

สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา,  “โคตโม วิเสสนะของ สมโณๆ  

สุทธกัตตาใน อาคโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ อาคโต  อิมํ 

วิเสสนะของ นครํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อาคโต,  อิทานิ กาลสัตตมีใน ชานิสฺสามิ  อหํ 

สุทธกัตตาใน ชานิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน กตฺตพฺพํ  

อสฺส ก็ดี  โคตมสฺส ก็ดี วิเสสนะของ สมณสฺสๆ สัมปทานใน กตฺตพฺพํๆ วิเสสนะ

ของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน ชานิสฺสามิ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อิมาๆ วิเสสนะ

ของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส ก็ดี  โคตมสฺส ก็ดี  

วิเสสนะของ สมณสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อุปฏฺฅายิกาๆ วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  อหํ  

สุทธกัตตาใน ชานิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน กตฺตพฺพํ  

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อิมาสํๆ วิเสสนะของ อิตฺถีนํๆ สัมปทานใน กตฺตพฺพํๆ  

วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน ชานิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาโรเจสิ  รญฺโญ สัมปทานใน  

อาโรเจสิ  “มหาราช อาลปนะ  ปตฺถนา สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

สามาวตีมิสฺสกานํ ก็ดี  ปญฺจสตานํ ก็ดี วิเสสนะของ อิตฺถีนํๆ สามีสัมพันธะใน ปตฺถนา  

พหิทฺธา วิสยาธาระใน ปตฺถนา,  ชีวิตํ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ กติปาเหนๆ ตติยาวิเสสนะใน ภวิสฺสติ  เต สามีสัมพันธะ 

ใน ชีวิตํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ภวิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาโรเจสิ ฯ   

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

๖๒๑. ราชา  “น  ตา  เอวรูปํ  กริสฺสนฺตีติ  น  สทฺทหิ,  ปุน  วุตฺเตปิ,  น  สทฺทหิเยว ฯ  

 ราชา  “น  ตา  (อิตฺถิโย)  เอวรูปํ  (กมฺมํ)  กริสฺสนฺตีติ  น  สทฺทหิ,  (มาคนฺทิยาย  วจเน)  ปุน   
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วุตฺเตปิ,  (ราชา)  น  สทฺทหิ  เอว ฯ

 ราชา อ.พระราชา  น  สทฺทหิ ไม่ทรงเชื่อแล้ว  อิติ ว่า  “ตา  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. 

เหล่านั้น  น  กริสฺสนฺต ิจักไม่กระทํา  (กมฺมํ) ซึ่งกรรม  เอวรูปํ อันมีอย่างนี้เป็นรูป”  

อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อพระดํารัส  (มาคนฺทิยาย) อันพระนางมาคันทิยา  วุตฺเตป ิ 

แม้กราบทูลแล้ว  ปุน อีก,  (ราชา) อ.พระราชา  น  สทฺทหิ  เอว ไม่ทรงเชื่อแล้ว 

นั่นเทียว ฯ

 พระราชาไม่ทรงเชื่อแล้วว่า “พวกหญิงเหล่านั้นจักไม่ทํากรรมเห็นปานนี้” ดังนี้, เมื่อ

พระนางมาคันทิยาแม้กราบทูลแล้วอีก, พระราชาก็ไม่ทรงเชื่อแล้วนั่นแหละ

 ราชา สุทธกัตตาใน สทฺทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ  

สุทธกัตตาใน กริสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน กริสฺสนฺติ  เอวรูปํ  

วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กริสฺสนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน สทฺทหิ  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน สทฺทหิ,  มาคนฺทิยาย อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต  วจเน ลักขณะใน วุตฺเตๆ  

ลักขณกิริยา  ปุน กิริยาวิเสสนะใน วุตฺเต  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ วุตฺเต,  ราชา 

สุทธกัตตาใน สทฺทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สทฺทหิ  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ สทฺทหิ ฯ

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

๖๒๒. อถ  นํ,  เอวํ  ติกฺขตฺตุํ  วุตฺเตปิ,  อสทฺทหนฺตํ  “สเจ  เม  น  สทฺทหสิ,  ตาสํ  วสนฏฺฅานํ  

คนฺตฺวา  อุปธาเรหิ  มหาราชาติ  อาห ฯ

 อถ  (มาคนฺทิยา)  นํ  (ราชานํ),  เอวํ  (วจเน  อตฺตนา)  ติกฺขตฺตุํ  วุตฺเตปิ,  อสทฺทหนฺตํ  “สเจ  (ตฺวํ)  

เม  น  สทฺทหสิ,  (ตฺวํ)  ตาสํ  (อิตฺถีนํ)  วสนฏฺฅานํ  คนฺตฺวา  อุปธาเรหิ  มหาราชาติ  อาห ฯ 

  อถ ครั้งนั้น  (มาคนฺทิยา) อ.พระนางมาคันทิยา,  (วจเน) ครั้นเมื่อพระดํารัส  เอวํ 

อย่างนี้  (อตฺตนา) อันพระองค์  วุตฺเตป ิแม้กราบทูลแล้ว  ติกฺขตฺตุํ สามครั้ง,  อาห 

กราบทูลแล้ว  นํ  (ราชานํ) กะพระราชานั้น  อสทฺทหนฺตํ ผู้ไม่ทรงเชื่ออยู่  อิติ ว่า  

“สเจ ถ้าว่า  (ตฺวํ) อ.พระองค์  น  สทฺทหสิ ย่อมไม่ทรงเชื่อ  เม ต่อหม่อมฉันไซร้,  

มหาราช ข้าแต่พระมหาราชเจ้า  (ตฺวํ) อ.พระองค์  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว    วสนฏฺานํ 

สู่ที่เป็นที่อยู่  ตาสํ  (อิตฺถีนํ) ของหญิง ท. เหล่านั้น  อุปธาเรหิ จงใคร่ครวญเถิด”  อิติ  
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ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พระนางมาคันทิยา, เมื่อพระองค์แม้กราบทูลพระดํารัสอย่างนี้, จึงตรัสกับพระ

ราชานั้นผู้ไม่ทรงเชื่ออยู่ว่า “ถ้าพระองค์จะไม่ทรงเชื่อต่อหม่อมฉันไซร้, ข้าแต่พระ

มหาราชเจ้า ขอพระองค์เสด็จไปสู่ที่อยู่ของพวกหญิงเหล่านั้น แล้วจงใคร่ครวญเอา

เถิด” ดังนี้

 อถ กาลสัตตมี  มาคนฺทิยา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะ

ของ ราชานํๆ อกถิตกัมมะใน อาห,  เอวํ วิเสสนะของ วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ  

ลักขณกิริยา  อตฺตนา อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต  ติกฺขตฺตุํ กิริยาวิเสสนะใน วุตฺเต  อปิ-

ศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ วุตฺเต,  อสทฺทหนฺตํ วิเสสนะของ ราชานํ  “สเจ ปริกัปปัตถะ  

ตฺวํ สุทธกัตตาใน สทฺทหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สัมปทานใน สทฺทหสิ  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน สทฺทหสิ,  มหาราช อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อุปธาเรหิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ตาสํ วิเสสนะของ อิตฺถีนํๆ สามีสัมพันธะใน วสนฏฺฅานํๆ สัมปาปุณียกัมมะ

ใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุปธาเรหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๖๒๓. ราชา  คนฺตฺวา  คพฺเภสุ  ฉิทฺทํ  ทิสฺวา  “อิทํ  กินฺติ  ปุจฺฉิตฺวา,  ตสฺมึ  อตฺเถ  อาโรจิ

เต,  ตาสํ  อกุชฺฌิตฺวา  กิญฺจิ  อวตฺวา ว  ฉิทฺทานิ  ปิทหาเปตฺวา  สพฺพคพฺเภสุ  ขุทฺทจฺ- 

ฉิทฺทกวาตปานานิ  กาเรสิ ฯ

 ราชา  คนฺตฺวา  คพฺเภสุ  ฉิทฺทํ  ทิสฺวา  “อิทํ  (การณํ)  กินฺติ  ปุจฺฉิตฺวา,  ตสฺมึ  อตฺเถ  (ตาหิ  อิตฺถีหิ)  

อาโรจิเต,  ตาสํ  (อิตฺถีนํ)  อกุชฺฌิตฺวา  กิญฺจิ  (วจนํ)  อวตฺวา ว  (ปุคฺคลํ)  ฉิทฺทานิ  ปิทหาเปตฺวา  

(ปุคฺคลํ)  สพฺพคพฺเภสุ  ขุทฺทจฺฉิทฺทกวาตปานานิ  กาเรสิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  ฉิทฺทํ ซึ่งช่อง   

คพฺเภสุ ในห้อง ท.  ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “อิทํ  (การณํ) อ.เหตุนี้  กึ อะไร” 

อิติ ดังนี้,  ตสฺมึ  อตฺเถ ครั้นเมื่อเนื้อความนั้น  (ตาหิ  อิตฺถีหิ) อันหญิง ท. เหล่านั้น  

อาโรจิเต กราบทูลแล้ว,  อกุชฺฌิตฺวา ไม่ทรงกริ้วแล้ว  ตาสํ  (อิตฺถีนํ) ต่อหญิง ท. 

เหล่านั้น  อวตฺวา ว ไม่ทรงตรัสแล้วเทียว  กิญฺจิ  (วจนํ) ซึ่งพระดํารัสอะไรๆ  (ปุคฺคลํ) 

ทรงยังบุคคล  ปิทหาเปตฺวา ให้ปิดแล้ว  ฉิทฺทานิ ซึ่งช่อง ท.  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  

กาเรสิ ให้กระทําแล้ว  ขุทฺทจฺฉิทฺทกวาตปานานิ ซึ่งช่องเป็นที่ดื่มกินซึ่งลมอันเป็น
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ช่องเล็ก ท.   สพฺพคพฺเภสุ ในห้องทั้งปวง ท. ฯ 

 พระราชาเสด็จไปแล้ว ทรงเห็นช่องในห้องทั้งหลาย จึงตรัสถามว่า “นี้ อะไร”, เมื่อพวก

หญิงเหล่านั้นกราบทูลเนื้อความนั้นแล้ว, ไม่ทรงกริ้วต่อพวกหญิงเหล่านั้น ไม่ตรัสพระ

ดํารัสอะไรเลยๆ ทรงให้ปิดช่องทั้งหลาย แล้วให้ช่างทําหน้าต่างช่องเล็กๆ ในทุกๆ 

ห้อง

 ราชา เหตุกัตตาใน กาเรสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  คนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน  

ทิสฺวา  คพฺเภสุ วิสยาธาระใน ฉิทฺทํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปุจฺฉิตฺวา  “อิทํ วิเสสนะของ การณํๆ  ลิงคัตถะ  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะ

ใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อกุชฺฌิตฺวา,  ตสฺมึ วิเสสนะของ อตฺเถๆ ลักขณะใน 

อาโรจิเตๆ ลักขณกิริยา  ตาหิ วิเสสนะของ อิตฺถีหิๆ อนภิหิตกัตตาใน อาโรจิเต,  ตาสํ  

วิเสสนะของ อิตฺถีนํๆ สัมปทานใน อกุชฺฌิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อวตฺวา  กิญฺจิ  

วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน อวตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อวตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปิทหาเปตฺวา  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน ปิทหาเปตฺวา  ฉิทฺทานิ อวุตต-

กัมมะใน ปิทหาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กาเรสิ  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน กาเรสิ  

สพฺพคพฺเภสุ วิสยาธาระใน กาเรสิ   ขุทฺทจฺฉิทฺทกวาตปานานิ อวุตตกัมมะใน กาเรสิ ฯ

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

๖๒๔.   ขุทฺทจฺฉิทฺทกวาตปานานิ  กิร  ตสฺมึ  กาเล  อุปฺปนฺนานิ ฯ  

 กิร ได้ยินว่า  ขุทฺทจฺฉิทฺทกวาตปานานิ อ.ช่องเป็นที่ดื่มกินซึ่งลมอันเป็นช่องเล็ก ท.  

อุปฺปนฺนานิ เกิดขึ้นแล้ว  ตสฺมึ  กาเล ในกาลนั้น ฯ

 ทราบมาว่า หน้าต่างช่องเล็กๆ ทั้งหลาย เกิดขึ้นในสมัยนั้น

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  ขุทฺทจฺฉิทฺทกวาตปานานิ สุทธกัตตาใน อุปฺปนฺนานิๆ กิตบท-

กัตตุวาจก  ตสฺมึ วิเสสนะของ กาเลๆ กาลสัตตมีใน อุปฺปนฺนานิ ฯ  

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

๖๒๕. มาคนฺทิยา  ตาสํ  กิญฺจิ  กาตุํ  อสกฺกุณิตฺวา  “สมณสฺส  โคตมสฺเสว  กตฺตพฺพํ   

กริสฺสามีติ  นาครานํ  ลญฺจํ  ทตฺวา  “สมณํ  โคตมํ  อนฺโตนครํ  ปวิสิตฺวา  จรนฺตํ   

ทาสกมฺมกรโปริเสหิ  สทฺธึ  อกฺโกสิตฺวา  ปริภาสิตฺวา  ปลาเปถาติ ฯ 
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  มาคนฺทิยา  ตาสํ  (อิตฺถีนํ)  กิญฺจิ  กาตุํ  อสกฺกุณิตฺวา  “(อหํ  มยา)  สมณสฺส  โคตมสฺส  เอว  

กตฺตพฺพํ  (กมฺมํ)  กริสฺสามีติ  (จินฺเตตฺวา)  นาครานํ  ลญฺจํ  ทตฺวา  “(ตุมฺเห)  สมณํ  โคตมํ   

อนฺโตนครํ  ปวิสิตฺวา  จรนฺตํ  ทาสกมฺมกรโปริเสหิ  สทฺธึ  อกฺโกสิตฺวา  ปริภาสิตฺวา  (สมณํ  โคตมํ)  

ปลาเปถาติ  (อาห) ฯ

   มาคนฺทิยา อ.พระนางมาคันทิยา  อสกฺกุณิตฺวา ไม่ทรงอาจแล้ว  กาตุํ เพื่ออันกระทํา  

กิญฺจิ ซึ่งอะไรๆ  ตาสํ  (อิตฺถีนํ) แก่หญิง ท. เหล่านั้น  (จินฺเตตฺวา) ทรงดําริแล้ว  อิติ  

ว่า  “(อหํ) อ.เรา  กริสฺสามิ จักกระทํา  (กมฺมํ) ซึ่งกรรม  (มยา)  กตฺตพฺพ ํอัน- อัน

เรา -พึงกระทํา  สมณสฺส แก่พระสมณะ  โคตมสฺส  เอว ผู้โคดมนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้  

ทตฺวา ประทานแล้ว  ลญฺจํ ซึ่งค่าจ้าง  นาครานํ แก่ชาวเมือง ท.  อาห ตรัสแล้ว  อิติ 

ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อกฺโกสิตฺวา ด่าแล้ว  ปริภาสิตฺวา บริภาษแล้ว  สมณ ํซึ่ง

พระสมณะ  โคตมํ ผู้โคดม  อนฺโตนครํ  ปวิสิตฺวา  จรนฺตํ ผู้เข้าไปแล้ว สู่ภายในแห่ง

พระนคร เที่ยวไปอยู่  สทฺธึ กับ  ทาสกมฺมกรโปริเสหิ ด้วยทาส กรรมกร และหมู่แห่ง

บุรุษ ท.  (สมณํ) ยังพระสมณะ  โคตมํ ผู้โคดม  ปลาเปถ จงให้หนีไป”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระนางมาคันทิยาไม่ทรงอาจเพื่อจะทําอะไรๆ แก่พวกหญิงเหล่านั้นได้ ทรงดําริว่า 

“เราจักทํากรรมที่เราควรทําแก่พระสมณะผู้โคดมนั่นแหละ” ดังนี้แล้ว ประทานค่าจ้าง

แก่พวกชาวเมือง ตรัสว่า “พวกท่านด่า บริภาษพระสมณะผู้โคดมผู้เข้าไปสู่ภายใน

พระนครแล้วเที่ยวไปอยู่ พร้อมกับพวกทาส กรรมกร และหมู่บุรุษ จงทําให้พระสมณะ

ผู้โคดมหนีไป” ดังนี้

 มาคนฺทิยา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตาสํ วิเสสนะของ อิตฺถีนํๆ 

สัมปทานใน กาตุํ  กิญฺจิ อวุตตกัมมะใน กาตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺกุณิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “อหํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

มยา อนภิหิตกัตตาใน กตฺตพฺพํ  สมณสฺส สัมปทานใน กตฺตพฺพํ  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ โคตมสฺสๆ วิเสสนะของ สมณสฺส  กตฺตพฺพํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน กริสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทตฺวา  นาครานํ 

สัมปทานใน ทตฺวา  ลญฺจํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “ตุมฺเห  

เหตุกัตตาใน ปลาเปถๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  สมณํ อวุตตกัมมะใน อกฺโกสิตฺวา  

และ ปริภาสิตฺวา  โคตมํ วิเสสนะของ สมณํ  อนฺโตนครํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสิตฺวาๆ  
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ปุพพกาลกิริยาใน จรนฺตํๆ วิเสสนะของ สมณํ  ทาสกมฺมกรโปริเสหิ สหัตถตติยาเข้า

กับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน อกฺโกสิตฺวา และ ปริภาสิตฺวา  อกฺโกสิตฺวา ก็ดี  ปริภาสิตฺวา  

ก็ดี ปุพพกาลกิริยาใน ปลาเปถ  สมณํ การิตกัมมะใน ปลาเปถ  โคตมํ วิเสสนะของ  

สมณํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๒๖. มิจฺฉาทิฏฺฅิกา  ตีสุ  รตเนสุ  อปฺปสนฺนา  อนฺโตนครํ  ปวิฏฺฅํ  สตฺถารํ  อนุพนฺธิตฺวา   

“โจโรสิ  พาโลสิ  มูฬฺโหสิ  โอฏฺโฅสิ  โคโณสิ  คทฺรโภสิ  เนรยิโกสิ  ติรจฺฉานคโตสิ,  

นตฺถิ  ตุยฺหํ  สุคติ,  ทุคฺคติเยว  ตุยฺหํ ปาฏิกงฺขาติ  ทสหิ  อกฺโกสวตฺถูหิ  อกฺโกสนฺติ   

ปริภาสนฺติ ฯ

 มิจฺฉาทิฏฺฅิกา  (ชนา)  ตีสุ  รตเนสุ  อปฺปสนฺนา  อนฺโตนครํ  ปวิฏฺฅํ  สตฺถารํ  อนุพนฺธิตฺวา  “(ตฺวํ)   

โจโร  อสิ,  (ตฺวํ)  พาโล  อสิ,  (ตฺวํ)  มูฬฺโห  อสิ,  (ตฺวํ)  โอฏฺโฅ  อสิ,  (ตฺวํ)  โคโณ  อสิ,  (ตฺวํ)  

คทฺรโภ  อสิ,  (ตฺวํ)  เนรยิโก  อสิ,  (ตฺวํ)  ติรจฺฉานคโต  อสิ,  นตฺถิ  ตุยฺหํ  สุคติ,  ทุคฺคติ  เอว  ตุยฺหํ  

ปาฏิกงฺขาติ  ทสหิ  อกฺโกสวตฺถูหิ  อกฺโกสนฺติ  ปริภาสนฺติ ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  มิจฺฉาทิฏฺกิา ผู้มีความเห็นผิด  อปฺปสนฺนา ไม่เลื่อมใสแล้ว   

รตเนสุ ในรัตนะ ท.  ตีส ุ สาม  อนุพนฺธิตฺวา ติดตามแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา   

ปวิฏฺํ ผู้เข้าไปแล้ว  อนฺโตนครํ สู่ภายในแห่งพระนคร  อกฺโกสนฺติ ย่อมด่า   

ปริภาสนฺติ ย่อมบริภาษ  อกฺโกสวตฺถูหิ ด้วยวัตถุเป็นเครื่องด่า ท.  ทสหิ สิบ  อิติ ว่า  

“(ตฺวํ) อ.ท่าน  โจโร เป็นโจร  อสิ ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  พาโล เป็นคนพาล  อสิ 

ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  มูฬฺโห เป็นคนหลง  อสิ ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  โอฏฺโ เป็น

อูฅ  อสิ ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  โคโณ เป็นโค  อสิ ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  คทฺรโภ 

เป็นลา  อสิ ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เนรยิโก เป็นสัตว์นรก  อสิ ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) 

อ.ท่าน  ติรจฺฉานคโต เป็นสัตว์เดรัจฉาน  อสิ ย่อมเป็น,  สุคติ อ.สุคติ  นตฺถิ ย่อม

ไม่มี  ตุยฺห ํแก่ท่าน,  ทุคฺคต ิ เอว อ.ทุคตินั่นเทียว  ตุยฺห ํอันท่าน  ปาฏิกงฺขา พึงหวัง

เฉพาะ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกชนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย พากันติดตามพระศาสดาผู้เข้าไป

สู่ภายในพระนคร ย่อมด่า ย่อมบริภาษด้วยอักโกสวัตถุ ๑๐ ประการ ว่า “ท่านเป็นโจร, 

ท่านเป็นคนพาล, ท่านเป็นคนหลง, ท่านเป็นอูฐ, ท่านเป็นโค, ท่านเป็นลา, ท่านเป็น
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สัตว์นรก, ท่านเป็นสัตว์เดรัจฉาน, สุคติย่อมไม่มีแก่ท่าน, ทุคติเท่านั้นที่ท่านพึงหวัง

ได้”

 มิจฺฉาทิฏฺฅิกา วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน อกฺโกสนฺติ และ ปริภาสนฺติ  อกฺโกสนฺติ  

ก็ดี  ปริภาสนฺติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตีสุ วิเสสนะของ รตเนสุๆ วิสยาธาระใน 

อปฺปสนฺนาๆ วิเสสนะของ ชนา  อนฺโตนครํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิฏฺฅํๆ วิเสสนะของ 

สตฺถารํๆ อวุตตกัมมะใน อนุพนฺธิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อกฺโกสนฺติ และ ปริภาสนฺติ  

“ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โจโรๆ วิกติกัตตาใน อสิ,  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พาโลๆ วิกติกัตตาใน อสิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  มูฬฺโหๆ วิกติกัตตาใน อสิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  โอฏฺโฅๆ วิกติกัตตาใน อสิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

โคโณๆ วิกติกัตตาใน อสิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คทฺรโภๆ 

วิกติกัตตาใน อสิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เนรยิโกๆ วิกติกัตตา

ใน อสิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ติรจฺฉานคโตๆ วิกติกัตตาใน 

อสิ,  สุคติ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  ตุยฺหํ สัมปทานใน นตฺถิ,  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ ทุคฺคติๆ วุตตกัมมะใน ปาฏิกงฺขาๆ กิตบทกัมมวาจก  ตุยฺหํ ฉัฏฐี- 

อนภิหิตกัตตาใน ปาฏิกงฺขา”  อิติศัพท์ สรูปะใน ทสหิ  อกฺโกสวตฺถูหิ  ทสหิ วิเสสนะ

ของ อกฺโกสวตฺถูหิๆ กรณะใน อกฺโกสนฺติ และ ปริภาสนฺติ ฯ

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

๖๒๗. ตํ  สุตฺวา  อายสฺมา  อานนฺโท  สตฺถารํ  เอตทโวจ  “ภนฺเต  อิเม  นาครา  อมฺเห   

อกฺโกสนฺติ  ปริภาสนฺติ,  อิโต  อญฺญตฺถ  คจฺฉามาติ ฯ  

 ตํ  (วจนํ)  สุตฺวา  อายสฺมา  อานนฺโท  สตฺถารํ  เอตํ  (วจนํ)  อโวจ  “ภนฺเต  อิเม  นาครา  อมฺเห  

อกฺโกสนฺติ  ปริภาสนฺติ,  (มยํ)  อิโต  (านโต)  อญฺญตฺถ  (าเน)  คจฺฉามาติ ฯ

 อานนฺโท อ.พระอานนท์  อายสฺมา ผู้มีอายุ  สุตฺวา ฟังแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น   

อโวจ ได้กราบทูลแล้ว  เอตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั่น  สตฺถารํ กะพระศาสดา  อิติ ว่า  “ภนฺเต  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  อิเม  นาครา อ.ชาวเมือง ท. เหล่านี้  อกฺโกสนฺติ ย่อมด่า   

ปริภาสนฺติ ย่อมบริภาษ  อมฺเห ซึ่งเรา ท.,  (มยํ) อ.เรา ท.  คจฺฉาม จะไป  อญฺญตฺถ  

(าเน) ในที่อื่น  อิโต  (านโต) จากที่นี้”  อิติ ดังนี้ ฯ 
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 พระอานนท์ผู้มีอายุฟังคํานั้นแล้ว ได้กราบทูลคํานั่นกับพระศาสดาว่า “ข้าแต่พระองค์ 

ผู้เจริญ พวกชาวเมืองเหล่านี้ ย่อมด่า ย่อมบริภาษพวกเรา, พวกเราจะไปในที่อื่น 

จากที่นี้” ดังนี้

 อายสฺมา วิเสสนะของ อานนฺโทๆ สุทธกัตตาใน อโวจๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ต ํ

วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อโวจ  สตฺถารํ  

อกถิตกัมมะใน อโวจ  เอตํ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน อโวจ  “ภนฺเต อาลปนะ  

อิเม วิเสสนะของ นาคราๆ สุทธกัตตาใน อกฺโกสนฺติ และปริภาสนฺติ  อกฺโกสนฺติ ก็ดี   

ปริภาสนฺติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺเห อวุตตกัมมะใน อกฺโกสนฺติ และ ปริภาสนฺติ,   

มยํ สุทธกัตตาใน คจฺฉามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิโต วิเสสนะของ านโตๆ  

อปาทานใน อญฺญตฺถๆ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน คจฺฉาม”  อิติศัพท์ สรูปะใน 

เอตํ  วจนํ ฯ

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

๖๒๘. “กุหึ  อานนฺทาติ ฯ  

 (สตฺถา)  “(มยํ)  กุหึ  (าเน  คจฺฉาม)  อานนฺทาติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “อานนฺท ดูก่อนอานนท์  (มยํ) 

อ.เรา ท.  (คจฺฉาม) จะไป  กุหึ  (าเน) ในที่ไหน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสถามว่า “ดูก่อนอานนท์ พวกเราจะไปในที่ไหน”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อานนฺท อาลปนะ  มยํ สุทธกัตตา

ใน คจฺฉามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุหึ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน คจฺฉาม”  

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๖๒๙. “อญฺญ�  นครํ  ภนฺเตติ ฯ   

 (อานนฺโท)  “(มยํ)  อญฺญ �  นครํ  (คจฺฉาม)  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ

 (อานนฺโท) อ.พระอานนท์  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ 

ผู้เจริญ  (มยํ) อ.เรา ท.  (คจฺฉาม) จะไป  อญฺญ ํ  นครํ สู่เมืองอื่น”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 พระอานนท์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกเราจะไปสู่เมืองอื่น” ดังนี้ 

 อานนฺโท สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  มยํ สุทธกัตตา 

ใน คจฺฉามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อญฺญ� วิเสสนะของ นครํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน 

คจฺฉาม”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๓๐. “ตตฺถ  มนุสฺเสสุ   อกฺโกสนฺเตสุ,  ปุน  กตฺถ  คมิสฺสาม  อานนฺทาติ ฯ

  (สตฺถา)  “ตตฺถ  (นคเร)  มนุสฺเสสุ  อกฺโกสนฺเตสุ,  (มยํ)  ปุน  กตฺถ  (าเน)  คมิสฺสาม  อานนฺทาติ  

(ปุจฺฉิ) ฯ

  (สตฺถา) อ.พระศาสดา   (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “มนุสฺเสส ุครั้นเมื่อมนุษย์ ท.  

ตตฺถ  (นคเร) ในเมืองนั้น  อกฺโกสนฺเตสุ ด่าอยู่,  อานนฺท ดูก่อนอานนท์  (มยํ) อ.เรา 

ท.  คมิสฺสาม จักไป  กตฺถ  (าเน)  ในที่ไหน  ปุน อีก”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสถามว่า “เมื่อพวกมนุษย์ในเมืองนั้นพากันด่าอยู่, ดูก่อนอานนท์ พวก

เราจักไปในที่ไหนอีก” ดังนี้

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตตฺถ วิเสสนะของ นคเรๆ  

วิสยาธาระใน มนุสฺเสสุๆ ลักขณะใน อกฺโกสนฺเตสุๆ ลักขณกิริยา,  อานนฺท อาลปนะ  

มยํ สุทธกัตตาใน คมิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน  

คมิสฺสาม  กตฺถ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน คมิสฺสาม”  อิติศัพท์ อาการะใน  

ปุจฺฉิ ฯ 

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

๖๓๑. “ตโตปิ  อญฺญ �  นครํ  ภนฺเตติ ฯ  

 (อานนฺโท)  “(มยํ)  ตโตปิ  (นครโต)  อญฺญ �  นครํ  (คจฺฉาม)  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ

 (อานนฺโท) อ.พระอานนท์  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ 

ผู้เจริญ  (มยํ) อ.เรา ท.  (คจฺฉาม) จะไป  อญฺญ ํ  นครํ สู่เมืองอื่น  ตโตปิ  (นครโต) 

จากเมือง แม้นั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระอานนท์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกเราจะไปสู่เมืองอื่นจากเมือง 
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แม้นั้น” ดังนี้ 

 อานนฺโท สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  มยํ สุทธกัตตา 

ใน คจฺฉามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ตโตๆ วิเสสนะ

ของ นครโตๆ อปาทานใน อญฺญ�ๆ วิเสสนะของ นครํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉาม”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๓๒. “ตตฺถ  มนุสฺเสสุ  อกฺโสนฺเตสุ,  กุหึ  คมิสฺสามาติ ฯ

 (สตฺถา)  “ตตฺถ  (นคเร)  มนุสฺเสสุ  อกฺโสนฺเตสุ,  (มยํ)  กุหึ  (าเน)  คมิสฺสามาติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “มนุสฺเสส ุครั้นเมื่อมนุษย์ ท.  

ตตฺถ  (นคเร) ในเมืองนั้น  อกฺโกสนฺเตสุ ด่าอยู่,  (มยํ) อ.เรา ท.  คมิสฺสาม จักไป   

กุหึ  (าเน) ในที่ไหน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสถามว่า “เมื่อพวกมนุษย์ในเมืองนั้นด่า, พวกเราจักไปในที่ไหน” ดังนี้

 สตฺถา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตตฺถ วิเสสนะของ นคเรๆ  

วิสยาธาระใน มนุสฺเสสุๆ ลักขณะใน อกฺโกสนฺเตสุๆ ลักขณกิริยา,  มยํ สุทธกัตตาใน 

คมิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุหึ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน คมิสฺสาม”  

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๖๓๓. “ตโต  อญฺญ �  นครํ  ภนฺเตติ ฯ

 (อานนฺโท)  “(มยํ)  ตโต  (นครโต)  อญฺญ �  นครํ  (คจฺฉาม)  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ

 (อานนฺโท) อ.พระอานนท์  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ 

ผู้เจริญ    มย ํอ.เรา ท.  (คจฺฉาม) จะไป  อญฺญ ํ  นครํ สู่เมืองอื่น  ตโต  (นครโต) จาก

เมืองนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระอานนท์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกเราจะไปสู่เมืองอื่นจากเมืองนั้น”

 อานนฺโท สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  มยํ สุทธกัตตา

ใน คจฺฉามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตโต วิเสสนะของ นครโตๆ อปาทานใน อญฺญ�ๆ 
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วิเสสนะของ นครํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉาม”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๖๓๔.   “อานนฺท  น  เอวํ  กาตุํ  วฏฺฏติ,  ยตฺถ  อธิกรณํ  อุปฺปนฺนํ,  ตตฺเถว  ตสฺมึ  วูปสนฺเต,  

อญฺญตฺถ  คนฺตุํ  วฏฺฏติ;  เก  ปน  เต  อานนฺท  อกฺโกสนฺตีติ ฯ  

 (สตฺถา)  “อานนฺท  น  (อมฺเหหิ)  เอวํ  กาตุํ  วฏฺฏติ,  ยตฺถ  (าเน)  อธิกรณํ  อุปฺปนฺนํ,  ตตฺถ  เอว  

(าเน)  ตสฺมึ  (อธิกรเณ)  วูปสนฺเต,  (อมฺเหหิ)  อญฺญตฺถ  (าเน)  คนฺตุํ  วฏฺฏติ;  เก  ปน  เต  (ชนา)  

อานนฺท  อกฺโกสนฺตีติ  (อาห) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา   (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อานนฺท ดูก่อนอานนท์  (อมฺเหหิ)   

เอวํ  กาตุํ อ.อัน- อันเรา ท. กระทํา อย่างนี้  น  วฏฺฏติ ย่อมไม่ควร,  อธิกรณํ 

อ.อธิกรณ์  อุปฺปนฺนํ เกิดขึ้นแล้ว  ยตฺถ  (าเน) ในที่ใด,  ตสฺมึ  (อธิกรเณ) ครั้น

เมื่ออธิกรณ์นั้น  วูปสนฺเต เข้าไปสงบแล้ว  ตตฺถ  เอว  (าเน) ในที่นั้นนั่นเทียว,   

(อมฺเหหิ)  อญฺญตฺถ  (าเน) คนฺตุํ อ.อัน- อันเรา ท. -ไป ในที่อื่น  วฏฺฏติ ย่อม

ควร;  อานนฺท ดูก่อนอานนท์  ปน ก็  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  เก เหล่าไหน   

อกฺโกสนฺติ ย่อมด่า”  อิติ ดังนี้ ฯ

  พระศาสดาตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์ การที่พวกเราทําอย่างนี้ ย่อมไม่ควร, อธิกรณ์เกิด

ขึ้นในที่ใด, เมื่ออธิกรณ์สงบแล้วในที่นั้นนั่นแหละ, การที่พวกเราไปในที่อื่น ย่อมควร; 

ดูก่อนอานนท์ ก็ พวกชนเหล่านั้นเหล่าไหน ย่อมด่า” ดังนี้ 

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อานนฺท อาลปนะ  กาตุํ ตุมัตถ- 

กัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน วฏฺฏติ  อมฺเหหิ อนภิหิต- 

กัตตาใน กาตุํ  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน กาตุํ,  อธิกรณํ สุทธกัตตาใน อุปฺปนฺนํๆ กิตบท 

กัตตุวาจก  ยตฺถ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน อุปฺปนฺนํ,  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ ตตฺถๆ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน วูปสนฺเต  ตสฺมึ วิเสสนะของ  

อธิกรเณๆ ลักขณะใน วูปสนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  คนฺตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  อมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน คนฺตุํ  อญฺญตฺถ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระ 

ใน คนฺตุํ;  อานนฺท อาลปนะ  ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  เก ก็ดี  เต ก็ดี วิเสสนะของ 

ชนาๆ สุทธกัตตาใน อกฺโกสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๖๓๕. “ภนฺเต  ทาสกมฺมาเร  อุปาทาย  สพฺเพ  อกฺโกสนฺตีติ ฯ  

 (อานนฺโท)  “ภนฺเต  ทาสกมฺมาเร  อุปาทาย  สพฺเพ  (ชนา)  อกฺโกสนฺตีติ  (อาห) ฯ

 (อานนฺโท) อ.พระอานนท์  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ 

ผู้เจริญ  (ชนา) อ.ชน ท.  สพฺเพ ทั้งปวง  อุปาทาย เข้าไปถือเอา  ทาสกมฺมกเร  

ซึ่งทาสและกรรมกร ท.  อกฺโกสนฺติ ย่อมด่า”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระอานนท์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกชนทั้งปวงเข้าไปถือเอาพวกทาส

และกรรมกร ย่อมด่า”

 อานนฺโท สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  สพฺเพ วิเสสนะ

ของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน อกฺโกสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทาสกมฺมกเร อวุตต- 

กัมมะใน อุปาทายๆ วิเสสนะของ ชนา”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๓๖. “อหํ  อานนฺท  สงฺคามํ  โอติณฺณหตฺถิสทิโส,  สงฺคามํ  โอติณฺณหตฺถิโน  หิ  จตูหิ   

ทิสาหิ  อาคเต  สเร  สหิตุํ  ภาโร,  ตเถว  พหูหิ  ทุสฺสีเลหิ  กถิตกถานํ  สหนํ  นาม  มยฺหํ   

ภาโรติ  วตฺวา  อตฺตานํ  อารพฺภ  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมา  นาควคฺเค  ติสฺโส  คาถา  อภาสิ  

  “อหํ  นาโคว  สงฺคาเม  จาปาโต  ปติตํ  สรํ  

  อติวากฺยํ  ติติกฺขิสฺสํ,  ทุสฺสีโล  หิ  พหุชฺชโน, 

  ทนฺตํ  นยนฺติ  สมิตึ, ทนฺตํ  ราชาภิรูหติ  

  ทนฺโต  เสฏฺโฅ  มนุสฺเสสุ,  โยติวากฺยํ  ติติกฺขติ,

  วรมสฺสตรา  ทนฺตา,   อาชานียา  จ  สินฺธวา 

  กุญฺชรา  จ  มหานาคา, อตฺตทนฺโต  ตโต  วรนฺติ ฯ 

 (สตฺถา)  “อหํ  อานนฺท  สงฺคามํ  โอติณฺณหตฺถิสทิโส  (อมฺหิ),  (ยถา)  สงฺคามํ  โอติณฺณหตฺถิโน  

หิ  จตูหิ  ทิสาหิ  อาคเต  สเร  สหิตุํ  ภาโร  (โหติ),  ตเถว  พหูหิ  ทุสฺสีเลหิ  (ชเนหิ)  กถิตกถานํ  

สหนํ  นาม  มยฺหํ  ภาโร  (โหติ)”  อิติ  วตฺวา  อตฺตานํ  อารพฺภ  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมา  นาควคฺเค  

ติสฺโส  คาถา  อภาสิ  

  “อหํ  นาโค  อิว  สงฺคาเม  จาปาโต  ปติตํ  สรํ  (ติิติกฺขนฺโต)  

  อติวากฺยํ  ติติกฺขิสฺสํ,  ทุสฺสีโล  (โหติ)  หิ  พหุชฺชโน, 
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  (ชนา  ปุคฺคเลน)  ทนฺตํ  (วาหนํ)  นยนฺติ  สมิตึ,  

  (ปุคฺคเลน)  ทนฺตํ  (วาหนํ)  ราชา  อภิรูหติ,  

  (โส  ปุคฺคโล)  ทนฺโต  เสฏฺโฅ  (โหติ)  มนุสฺเสสุ,  

  โย  (ปุคฺคโล)  อิติวากฺยํ  ติติกฺขติ,

  วรํ  (โหติ)  อสฺสตรา  (ปุคฺคเลน)  ทนฺตา  อาชานียา  จ  สินฺธวา 

  กุญฺชรา  จ  มหานาคา,  (ปุคฺคโล)  อตฺตทนฺโต  

  ตโต  (อสฺสตราทิสตฺตโต)  วรํ  (โหติ)”  อิติ ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อานนฺท ดูก่อนอานนท์  อหํ อ.เรา  

โอติณฺณหตฺถิสทิโส เป็นเช่นกับด้วยช้างตัวข้ามลงแล้ว  สงฺคามํ สู่สงคราม  (อมฺหิ) 

ย่อมเป็น,  ห ิเหมือนอย่างว่า  สหิตุ ํอ.อันอดกลั้น  สเร ซึ่งลูกศร ท.  อาคเต อันมา

แล้ว  ทิสาหิ จากทิศ ท.  จตูหิ สี่  ภาโร เป็นภาระ  โอติณฺณหตฺถิโน ของช้างตัวข้าม

ลงแล้ว  สงฺคาม ํสู่สงคราม  (โหติ) ย่อมเป็น  (ยถา) ฉันใด,  สหนํ  นาม ชื่อ อ.อัน 

อดกลั้น  พหูหิ  ทุสฺสีเลหิ  (ชเนหิ)  กถิตกถานํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว- อันชน ท.  

ผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว มาก -กล่าวแล้ว ท.  ภาโร เป็นภาระ  มยฺห ํ ของเรา  

(โหติ) ย่อมเป็น  ตเถว ฉันนั้นนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้  อารพฺภ ทรงปรารภ  อตฺตานํ  

ซึ่งพระองค์  เทเสนฺโต เมื่อทรงแสดง  ธมฺม ํ ซึ่งธรรม  อภาสิ ได้ตรัสแล้ว  คาถา  

ซึ่งพระคาถา ท.  ติสฺโส สาม  นาควคฺเค ในนาควรรค  อิมา เหล่านี้  อิติ ว่า

“อหํ อ.เรา  ติติกฺขิสฺสํ จักอดกลั้น  อติวากฺยํ ซึ่งคําล่วงเกิน  

นาโค  อิว เพียงดัง อ.ช้างตัวประเสริฐ  (ติติกฺขนฺโต) ตัว

อดกลั้นอยู่  สร ํ ซึ่งลูกศร  ปติต ํ อันตกแล้ว  จาปาโต จาก

แล่ง  สงฺคาเม ในสงคราม,  ห ิเพราะว่า  พหุชฺชโน อ.ชนมาก   

ทุสฺสีโล เป็นผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น,  

(ชนา) อ.ชน ท.  นยนฺต ิ ย่อมนําไป  (วาหนํ) ซึ่งพาหนะ  

(ปุคฺคเลน)  ทนฺตํ อัน- อันบุคคล -ฝึกแล้ว  สมิต ึสู่ที่ประชุม,  

ราชา อ.พระราชา  อภิรูหติ ย่อมเสด็จขึ้น  (วาหนํ) สู่พาหนะ   

(ปุคฺคเลน)  ทนฺตํ อัน- อันบุคคล -ฝึกแล้ว,  โย  (ปุคฺคโล) 

อ.บุคคลใด  ติติกฺขติ ย่อมอดกลั้น  อติวากฺยํ ซึ่งคําล่วง

เกิน,  (โส  ปุคฺคโล)  อ.บุคคลนั้น  ทนฺโต ผู้ฝึกแล้ว  เสฏฺโ 
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เป็นผู้ประเสริฐที่สุด  มนุสฺเสส ุในมนุษย์ ท.  (โหติ) ย่อมเป็น,   

อสฺสตรา  (จ) อ.ม้าอัสดร ท. ด้วย  สินฺธวา อ.ม้าสินธพ ท.   

อาชานียา ตัวอาชาไนย  จ ด้วย  มหานาคา อ.ช้างตัว

ประเสริฐ ท.  กุญฺชรา ชนิดกุญชร  จ ด้วย  (ปุคฺคเลน)  ทนฺตา 

ตัวอันบุคคล ฝึกแล้ว  วรํ เป็นสัตว์ประเสริฐ  (โหติ) ย่อมเป็น,   

(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อตฺตทนฺโต ผู้มีตนอันฝึกแล้ว  วรํ เป็น

ผู้ประเสริฐ  ตโต  (อสฺสตราทิสตฺตโต) กว่าสัตว์มีม้าอัสดร

เป็นต้นนั้น  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์ เราเป็นเช่นกับช้างตัวลงสู่สงคราม, เหมือนอย่าง

ว่า การอดกลั้นลูกศรทั้งหลายที่มาแล้วจากทิศทั้ง ๔ เป็นภาระของช้างตัวลงแล้ว 

สู่สงคราม ฉันใด, ชื่อว่าการอดกลั้นคํากล่าวที่พวกชนผู้ทุศีลจํานวนมากกล่าวแล้ว 

ทั้งหลาย เป็นภาระของเรา ฉันนั้นนั่นแหละ” ดังนี้ ทรงปรารภพระองค์ เมื่อทรงแสดง

ธรรม ได้ตรัสพระคาถา ๓ พระคาถาเหล่านี้ในนาควรรคว่า

“เราจักอดกลั้นคําล่วงเกิน ดุจช้างตัวอดกลั้นลูกศรที่ตกจาก

แล่งในสงคราม, เพราะว่า ชนจํานวนมาก เป็นผู้ทุศีล, พวกชน

ย่อมนําพาหนะที่ถูกฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุม, พระราชาย่อมเสด็จ

ขึ้นสู่พาหนะที่ถูกฝึกแล้ว, บุคคลใด ย่อมอดกลั้นคําล่วงเกินได้,  

บุคคลนั้นผู้ฝึกแล้ว เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในพวกมนุษย์, ม้า 

อัสสดรทั้งหลาย ม้าสินธพทั้งหลายตัวอาชาไนย และช้างใหญ่

ทั้งหลายผู้กุญชรที่ถูกฝึกแล้ว เป็นสัตว์ประเสริฐ, บุคคลผู้ฝึก

ตนแล้ว เป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์มีม้าอัสสดรเป็นต้นนั้น” ดังนี้

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อภาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อานนฺท อาลปนะ  อหํ สุทธ- 

กัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สงฺคามํ สัมปาปุณียกัมมะใน โอติณฺณ-   

โอติณฺณหตฺถิสทิโส วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  หิศัพท์ ตัปปาฏิกรณโชตกะ  สหิตุํ ตุมัตถกัตตา 

ใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยถา อุปมาโชตกะ  สงฺคามํ สัมปาปุณียกัมมะใน  

โอติณฺณ-  โอติณฺณหตฺถิโน สามีสัมพันธะใน ภาโร  จตูหิ วิเสสนะของ ทิสาหิๆ  

อปาทานใน อาคเตๆ วิเสสนะของ สเรๆ อวุตตกัมมะใน สหิตุํ  ภาโร วิกติกัตตาใน โหติ,  
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นามศัพท์ ปสังสัตถโชตกะเข้ากับ สหนํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ตเถว อุปเมยยโชตกะ  พหูหิ ก็ดี  ทุสฺสีเลหิ ก็ดี วิเสสนะของ ชเนหิๆ อนภิหิตกัตตาใน 

กถิต-  กถิตกถานํ ฉัฏฅีอวุตตกัมมะใน สหนํ  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน ภาโรๆ วิกติกัตตา

ใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อารพฺภ  อตฺตานํ อวุตตกัมมะ

ใน อารพฺภๆ สมานกาลกิริยาใน เทเสนฺโต  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน เทเสนฺโตๆ อัพภันตร-

กิริยาของ สตฺถา  อิมา ก็ดี  ติสฺโส ก็ดี วิเสสนะของ คาถา  นาควคฺเค วิสยาธาระใน  

คาถาๆ อวุตตกัมมะใน อภาสิ

“อหํ สุทธกัตตาใน ติติกฺขิสฺสํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นาโค 

อุปมาลิงคัตถะ  อิวศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ นาโค  สงฺคาเม  

จาปาโต  ปติตํ  สรํ  ติิติกฺขนฺโต,  สงฺคาเม วิสยาธาระใน ปติตํ   

จาปาโต อปาทานใน ปติตํๆ วิเสสนะของ สรํๆ อวุตตกัมมะ

ใน ติติกฺขนฺโตๆ วิเสสนะของ นาโค  อติวากฺยํ อวุตตกัมมะใน  

ติติกฺขิสฺสํ,  หิศัพท์ เหตุโชตกะ  พหุชฺชโน สุทธกัตตาใน โหติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทุสฺสีโล วิกติกัตตาใน โหติ,  ชนา  

สุทธกัตตาใน นยนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคเลน  

อนภิหิตกัตตาใน ทนฺตํๆ วิเสสนะของ วาหนํๆ อวุตตกัมมะใน 

นยนฺติ  สมิตึ สัมปาปุณียกัมมะใน นยนฺติ,  ราชา สุทธกัตตา

ใน อภิรูหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตา

ใน ทนฺตํๆ วิเสสนะของ วาหนํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อภิรูหติ,   

โส วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ทนฺโต วิเสสนะของ ปุคฺคโล  เสฏฺโฅ วิกติกัตตาใน 

โหติ  มนุสฺเสสุ วิสยาธาระใน เสฏฺโฅ,  โย วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ 

สุทธกัตตาใน ติติกฺขติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อติวากฺยํ  

อวุตตกัมมะใน ติติกฺขติ,  อสฺสตรา ก็ดี  สินฺธวา ก็ดี  มหานาคา 

ก็ดี สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วรํ วิกติกัตตา 

ใน โหติ  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน ทนฺตาๆ วิเสสนะของ  

อสฺสตรา  สินฺธวา และ มหานาคา  อาชานียา วิเสสนะของ  

สินฺธวา  กุญฺชรา วิเสสนะของ มหานาคา  จ สามศัพท์ ปท-



427วรรค] ๑. เรื่องพระนางสามาวดี

สมุจจยัตถะเข้ากับ อสฺสตรา  ปุคฺคเลน  ทนฺตา,  อาชานียา   

สินฺธวา และ กุญฺชรา  มหานาคา,  ปุคฺคโล สุทธกัตตาใน โหติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตทนฺโต วิเสสนะของ ปุคฺคโล  ตโต 

วิเสสนะของ อสฺสตราทิสตฺตโตๆ อปาทานใน วรํๆ วิกติกัตตา

ใน โหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิมา  ติสฺโส  คาถา ฯ

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

๖๓๗. ธมฺมกถา  สมฺปตฺตมหาชนสฺส  สาตฺถิกา  อโหสิ ฯ  

 ธมฺมกถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม  สาตฺถิกา เป็นธรรมกถาเป็นไปกับด้วย

วาจาอันมีประโยชน์  อโหสิ ได้มีแล้ว สมฺปตฺตมหาชนสฺส แก่มหาชนผู้ถึงพร้อม 

แล้ว  ฯ

 ธรรมกถา ได้เป็นธรรมกถาเป็นไปกับด้วยวาจาที่มีประโยชน์แก่มหาชนผู้ถึงพร้อม

แล้ว

 ธมฺมกถา สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สมฺปตฺตมหาชนสฺส สัมปทาน

ใน สาตฺถิกาๆ วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

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

๖๓๘. เอวํ  ธมฺมํ  เทเสตฺวา  “มา  จินฺตยิตฺถ  อานนฺท,  เอเต  สตฺตาหมตฺตเมว  อกฺโกสิสฺสนฺติ,  

อฏฺฅเม  ทิวเส  ตุณฺหี  ภวิสฺสนฺติ,  พุทฺธานํ  หิ  อุปฺปนฺนํ  อธิกรณํ  สตฺตาหโต  อุตฺตรึ  

น  คจฺฉตีติ ฯ   

 (สตฺถา)  เอวํ  ธมฺมํ  เทเสตฺวา  “(ตุมฺเห)  มา  จินฺตยิตฺถ  อานนฺท,  เอเต  (ชนา)  สตฺตาหมตฺตํ  

เอว  (กาลํ)  อกฺโกสิสฺสนฺติ,  อฏฺฅเม  ทิวเส  ตุณฺหี  ภวิสฺสนฺติ,  พุทฺธานํ  หิ  อุปฺปนฺนํ  อธิกรณํ   

สตฺตาหโต  อุตฺตรึ  น  คจฺฉตีติ  (อาห) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  เทเสตฺวา ครั้นทรงแสดงแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  เอวํ อย่างนี้  

(อาห) ตรัสแล้ว อิติ ว่า  “อานนฺท ดูก่อนอานนท์  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  มา  จินฺตยิตฺถ 

อย่าคิดแล้ว,  เอเต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั่น  อกฺโกสิสฺสนฺต ิ จักด่า  (กาลํ) สิ้น

กาล  สตฺตาหมตฺต ํ  เอว อันมีวันเจ็ดเป็นประมาณนั่นเทียว,  ตุณฺห ี เป็นผู้นิ่ง   

ภวิสฺสนฺต ิจักเป็น  ทิวเส ในวัน    อฏฺเม ที่แปด,  ห ิเพราะว่า  อธิกรณํ อ.อธิกรณ์  
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อุปฺปนฺน ํอันเกิดขึ้นแล้ว  พุทฺธานํ แก่พระพุทธเจ้า ท.  น  คจฺฉติ ย่อมไม่ไป  อุตฺตรึ  

ยิ่ง  สตฺตาหโต กว่าวันเจ็ด”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาครั้นทรงแสดงธรรมอย่างนี้แล้ว ตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์ พวกเธออย่าพากัน

คิดไปเลย, พวกชนเหล่านั่นจักด่าประมาณ ๗ วันเท่านั้น ในวันที่ ๘ ก็จักพากันเงียบ, 

เพราะว่า อธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะไม่ไปเกินกว่า ๗ วัน”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน เทเสตฺวา  

ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน เทเสตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “อานนฺท อาลปนะ  ตุมฺเห 

สุทธกัตตาใน จินฺตยิตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน จินฺตยิตฺถ,  เอเต  

วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน อกฺโกสิสฺสนฺติ และ ภวิสฺสนฺติ  อกฺโกสิสฺสนฺติ ก็ดี   

ภวิสฺสนฺติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ สตฺตาหมตฺตํๆ  

วิเสสนะของ กาลํๆ อัจจันตสังโยคะใน อกฺโกสิสฺสนฺติ,  อฏฺฅเม วิเสสนะของ ทิวเสๆ 

กาลสัตตมีใน ภวิสฺสนฺติ  ตุณฺหี วิกติกัตตาใน ภวิสฺสนฺติ,  หิศัพท์ เหตุโชตกะ  อุปฺปนฺนํ  

วิเสสนะของ อธิกรณํๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พุทฺธานํ 

สัมปทานใน อุปฺปนฺนํ  สตฺตาหโต อปาทานใน อุตฺตรึๆ กิริยาวิเสสนะใน คจฺฉติ  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน คจฺฉติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๓๙. มาคนฺทิยา  สตฺถารํ  อกฺโกสาเปตฺวา  ปลาเปตุํ  อสกฺโกนฺตี  “กินฺนุ  โข  กริสฺสามีติ   

จินฺเตตฺวา  “อิมา  เอตสฺส  อุปตฺถมฺภภูตา,  เอตาสํ  พฺยสนํ  กริสฺสามีติ  เอกทิวสํ  รญฺโญ  

สุราปานฏฺฅาเน  อุปฏฺฅานํ  กโรนฺตี  จูฬปิตุ  สาสนํ  ปหิณิ  “อตฺโถ  เม  กิร  กุกฺกุเฏหิ,  

อฏฺฅ  มตกุกฺกุเฏ  อฏฺฅ  สชีวกุกฺกุเฏ  คเหตฺวา  อาคจฺฉตุ,  อาคนฺตฺวา  จ  ปน  โสปาณ-

มตฺถเก  ฅตฺวา  อาคตภาวํ  นิเวเทตฺวา,  ‘ปวิสตูติ  วุตฺเตปิ;  อปวิสิตฺวา  ปฅมํ  อฏฺฅ   

สชีวกุกฺกุเฏ  ปหิณตุ,  ปจฺฉา  อิตเรติ,  จูฬุปฏฺฅากสฺส  จ  “มม  วจนํ  กเรยฺยาสีติ  ลญฺจํ  

อทาสิ ฯ  

 มาคนฺทิยา  (ปุคฺคลํ)  สตฺถารํ  อกฺโกสาเปตฺวา  (สตฺถารํ)  ปลาเปตุํ  อสกฺโกนฺตี  “(อหํ)  กินฺนุ  โข  

กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  “อิมา  (อิตฺถิโย)  เอตสฺส  (สมณสฺส  โคตมสฺส)  อุปตฺถมฺภภูตา  (โหนฺติ),   

(อหํ)  เอตาสํ  (อิตฺถีนํ)  พฺยสนํ  กริสฺสามีติ  (จินฺเตตฺวา)  เอกทิวสํ  รญฺโญ  สุราปานฏฺฅาเน   

อุปฏฺฅานํ  กโรนฺตี  จูฬปิตุ  สาสนํ  ปหิณิ  “อตฺโถ  เม  กิร  กุกฺกุเฏหิ  (อตฺถิ),  (จูฬปิตา)  อฏฺฅ   
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มตกุกฺกุเฏ  อฏฺฅ  สชีวกุกฺกุเฏ  คเหตฺวา  อาคจฺฉตุ,  (จูฬปิตา)  อาคนฺตฺวา  จ  ปน  โสปาณมตฺถเก   

ฅตฺวา  (อตฺตโน)  อาคตภาวํ  นิเวเทตฺวา,  ‘(จูฬปิตา)  ปวิสตูติ  (วจเน  รญฺญา)  วุตฺเตปิ;   

อปวิสิตฺวา  ปฅมํ  อฏฺฅ  สชีวกุกฺกุเฏ  ปหิณตุ,  ปจฺฉา  อิตเร  (มตกุกฺกุเฏ  ปหิณตุ)”  อิติ  (ญาปน-

เหตุกํ),  (มาคนฺทิยา)  จูฬุปฏฺฅากสฺส  จ  “(ตฺวํ)  มม  วจนํ  กเรยฺยาสีติ  (วจเนน)  ลญฺจํ  อทาสิ ฯ

 มาคนฺทิยา อ.พระนางมาคันทิยา  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  อกฺโกสาเปตฺวา ให้ด่าแล้ว  

สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  อสกฺโกนฺตี เมื่อไม่อาจ  (สตฺถารํ)  ปลาเปตุํ เพื่ออัน- ยัง

พระศาสดา -ให้หนีไป  จินฺเตตฺวา ทรงดําริแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  กริสฺสามิ จัก

กระทํา  กินฺนุ  โข อย่างไรหนอแล”  อิติ ดังนี้  (จินฺเตตฺวา) ทรงดําริแล้ว  อิติ ว่า   

“อิมา  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านี้  อุปถมฺภภูตา เป็นผู้อุปภัมภ์เป็นแล้ว  (สมณสฺส)  

แก่พระสมณะ  (โคตมสฺส) ผู้โคดม  เอตสฺส นั่น  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  (อหํ) อ.เรา   

กริสฺสามิ จักกระทํา  พฺยสน ํซึ่งความฉิบหาย  เอตาสํ  (อิตฺถีนํ) แก่หญิง ท. เหล่านั่น”  

อิติ ดังนี้  กโรนฺตี ทรงกระทําอยู่     อุปฏฺานํ ซึ่งการบํารุง  สุราปานฏฺาเน ในที่เป็น

ที่ทรงดื่มซึ่งนํ้าจัณฑ์  รญฺโญ ของพระราชา  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  ปหิณ ิทรงส่งไปแล้ว   

สาสนํ ซึ่งข่าวสาส์น  จูฬปิตุ แก่อา   (ญาปนเหตุกํ) มีอันให้รู้-  อิิติ ว่า  “กิร ได้ยินว่า   

อตฺโถ อ.ความต้องการ  กุกฺกุเฏหิ ด้วยไก่ ท.  (อตฺถิ) มีอยู่  เม แก่เรา,  (จูฬปิตา)  

อ.อา  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  มตกุกฺกุเฏ ซึ่งไก่ตัวตายแล้ว ท.  อฏฺ แปดตัว   

สชีวกุกฺกุเฏ ซึ่งไก่ตัวเป็นไปกับด้วยชีวิต ท.  อฏฺ แปดตัว  อาคจฺฉตุ จงมา,  จ ปน 

ก็แล  (จูฬปิตา) อ.อา  อาคนฺตฺวา ครั้นมาแล้ว  ตฺวา ยืนอยู่แล้ว  โสปาณมตฺถเก  

บนที่สุดแห่งบันได  นิเวเทตฺวา บอกแล้ว  (อตฺตโน)  อาคตภาวํ ซึ่งความที่- แห่งตน 

-เป็นผู้มาแล้ว,  (วจเน) ครั้นเมื่อพระดํารัส  อิติ ว่า  “(จูฬปิตา) อ.อา  ปวิสต ุจงเข้ามา

เถิด”  อิติ ดังนี้  (รญฺญา) อันพระราชา  วุตฺเตป ิแม้ตรัสแล้ว;  อปวิสิตฺวา ไม่เข้าไปแล้ว  

ปหิณต ุจงส่งไป  สชีวกุกฺกุเฏ ซึ่งไก่ตัวเป็นไปกับด้วยชีวิต ท.  อฏฺ แปดตัว  ปมํ 

ก่อน,  (ปหิณตุ) จงส่งไป  (มตกุกฺกุเฏ) ซึ่งไก่ตัวตายแล้ว ท.  อิตเร นอกนี้  ปจฺฉา 

ในภายหลัง”  อิติ ดังนี้ -เป็นเหตุ,  จ อนึ่ง  (มาคนฺทิยา) อ.พระนางมาคันทิยา  อทาสิ  

ได้ประทานแล้ว  ลญฺจํ ซึ่งค่าจ้าง  จูฬุปฏฺากสฺส แก่จูฬุปัฏฅาก  (วจเนน) ด้วยคํา   

อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  กเรยฺยาสิ พึงกระทํา  วจนํ ซึ่งคํา  มม ของเรา”  อิติ ดังนี้ ฯ 

  พระนางมาคันทิยาทรงใช้คนให้ด่าพระศาสดา เมื่อไม่สามารถเพื่อจะทําให้พระศาสดา
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เสด็จหนีไปได้ จึงทรงดําริว่า “เราจักทําอย่างไรหนอแล” ดังนี้ ทรงดําริงว่า “หญิงพวกนี้

เป็นผู้อุปถัมภ์แก่พระสมณะผู้โคดมนั่น, เราจักทําความฉิบหายแก่หญิงพวกนั่น” ดังนี้ 

วันหนึ่ง ทําการบํารุงในที่เป็นที่ทรงดื่มนํ้าจัณฑ์ของพระราชา ส่งข่าวสาส์นไปให้แก่อา

มีอันให้รู้ว่า “ได้ยินว่า ความต้องการด้วยไก่ทั้งหลาย มีอยู่แก่ดิฉัน, อาถือเอาไก่ที่ตาย

แล้ว ๘ ตัว ไก่ที่ยังมีชีวิต ๘ ตัว จงมา, ก็แล อา ครั้นมาแล้ว ยืนอยู่บนที่สุดบันได แจ้ง

ความที่ตนเป็นผู้มาแล้ว, แม้เมื่อพระราชาตรัสว่า ‘อา จงเข้ามาเถิด’ ดังนี้, อย่าเพิ่งเข้า

มา ส่งไก่ที่ยังมีชีวิตอยู่ ๘ ตัวมาก่อน, ภายหลังจึงส่งไก่ที่ตายแล้วนอกนี้มา” ดังนี้เป็น

เหตุ, อนึ่ง พระนางมาคันทิยาได้ประทานค่าจ้างแก่จูฬุปัฏฅากด้วยพระดํารัสว่า “ท่าน

พึงทําคําของเรา” ดังนี้

 มาคนฺทิยา สุทธกัตตาใน ปหิณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน  

อกฺโกสาเปตฺวา  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน อกฺโกสาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อสกฺโกนฺตี  

สตฺถารํ การิตกัมมะใน ปลาเปตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺโกนฺตีๆ อัพภันตรกิริยาของ 

มาคนฺทิยา  “อหํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กินฺนุศัพท์ ปุจฉนัตถะ   

โขศัพท์ วจนาลังการะ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา   

“อิมา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตสฺส  

ก็ดี  โคตมสฺส ก็ดี วิเสสนะของ สมณสฺสๆ สัมปทานใน อุปตฺถมฺภภูตาๆ วิกติกัตตา

ใน โหนฺติ,  อหํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตาสํ วิเสสนะของ  

อิตฺถีนํๆ สัมปทานใน กริสฺสามิ  พฺยสนํ อวุตตกัมมะใน กริสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กโรนฺตี  เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน กโรนฺตี  รญฺโญ 

สามีสัมพันธะใน สุราปานฏฺฅาเนๆ วิสยาธาระใน กโรนฺตี  อุปฏฺฅานํ อวุตตกัมมะใน  

กโรนฺตีๆ อัพภันตรกิริยาของ มาคนฺทิยา  จูฬปิตุ สัมปทานใน ปหิณิ  สาสนํ อวุตตกัมมะ

ใน ปหิณิ  “กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  อตฺโถ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เม สัมปทานใน อตฺถิ  กุกฺกุเฏหิ ตติยาวิเสสนะใน อตฺโถ,  จูฬปิตา สุทธกัตตาใน  

อาคจฺฉตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อฏฺฅ วิเสสนะของ มตกุกฺกุเฏๆ อวุตตกัมมะใน  

คเหตฺวา  อฏฺฅ วิเสสนะของ สชีวกุกฺกุเฏๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ สมานกาลกิริยา

ใน อาคจฺฉตุ,  จ  ปนศัพท์ นิปาตสมูหะ  จูฬปิตา สุทธกัตตาใน ปหิณตุๆ สองบท 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาคนฺตฺวา ลักขณัตถะ  โสปาณมตฺถเก วิสยาธาระใน ฅตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน นิเวเทตฺวา  อตฺตโน ภาวาทิสัมพันธะใน อาคตภาวํๆ อวุตตกัมมะใน 
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นิเวเทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อปวิสิตฺวา,  ‘จูฬปิตา สุทธกัตตาใน ปวิสตุๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก’  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  รญฺญา  

อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ วุตฺเต,  อปวิสิตฺวา ปุพพกาลกิริยา

ใน ปหิณตุ  ปฅมํ กิริยาวิเสสนะใน ปหิณตุ  อฏฺฅ วิเสสนะของ สชีวกุกฺกุเฏ อวุตตกัมมะ 

ใน ปหิณตุ,  ปจฺฉา กาลสัตตมีใน ปหิณตุ  อิตเร วิเสสนะของ มตกุกฺกุเฏๆ อวุตต- 

กัมมะใน ปหิณตุ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ญาปนเหตุกํๆ กิริยาวิเสสนะใน ปหิณิ,  จศัพท์  

สัมปิณฑนัตถะ  มาคนฺทิยา สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  จูฬุปฏฺฅากสฺส 

สัมปทานใน อทาสิ  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน กเรยฺยาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม  

สามีสัมพันธะใน วจนํๆ อวุตตกัมมะใน กเรยฺยาสิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะ

ใน อทาสิ  ลญฺจํ อวุตตกัมมะใน อทาสิ ฯ

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

๖๔๐. มาคนฺทิโย  อาคนฺตฺวา  รญฺโญ  นิเวทาเปตฺวา,  “ปวิสตูติ  วุตฺเต,  “รญฺโญ  อาปานภูมึ  

น  ปวิสิสฺสามีติ  อาห ฯ

 มาคนฺทิโย  อาคนฺตฺวา  (ปุคฺคลํ)  รญฺโญ  นิเวทาเปตฺวา,  “(จูฬปิตา)  ปวิสตูติ  (วจเน  รญฺญา)   

วุตฺเต,  “(อหํ)  รญฺโญ  อาปานภูมึ  น  ปวิสิสฺสามีติ  อาห ฯ

 มาคนฺทิโย อ.นายมาคันทิยะ  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  นิเวทาเปตฺวา 

ให้กราบทูลแล้ว  รญฺโญ แก่พระราชา,  (วจเน) ครั้นเมื่อพระดํารัส  อิติ ว่า  “(จูฬปิตา) 

อ.อา  ปวิสต ุจงเข้ามา”  อิติ ดังนี้  (รญฺญา) อันพระราชา  วุตฺเต ตรัสแล้ว,  อาห 

กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  น  ปวิสิสฺสาม ิจักไม่เข้าไป  อาปานภูมึ สู่ภาค

พื้นเป็นที่ทรงดื่ม”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นายมาคันทิยะมาแล้ว ใช้บุคคลให้กราบทูลแก่พระราชา, เมื่อพระราชาตรัสว่า “จงเข้า

มาเถิด” ดังนี้, ก็กล่าวว่า “เราจักไม่เข้าไปสู่ภาคพื้นเป็นทีี่ทรงดื่มของพระราชา” ดังนี้

 มาคนฺทิโย สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน นิเวทาเปตฺวา  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน นิเวทาเปตฺวา  รญฺโญ สัมปทานใน  

นิเวทาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห,  “จูฬปิตา สุทธกัตตาใน ปวิสตุๆ อาขยาตบท 

กัตตุวาจก”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  รญฺญา  
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อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  “อหํ สุทธกัตตาใน ปวิสิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  รญฺโญ 

สามีสัมพันธะใน อาปานภูมึๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสิสฺสามิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน  

ปวิสิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๔๑. อิตรา  จูฬุปฏฺฅากํ  ปหิณิ  “คจฺฉ  ตาต  มม  จูฬปิตุ  สนฺติกนฺติ ฯ  

 อิตรา  (มาคนฺทิยา)  จูฬุปฏฺฅากํ  ปหิณิ  “(ตฺวํ)  คจฺฉ  ตาต  มม  จูฬปิตุ  สนฺติกนฺติ  (วจเนน) ฯ

 อิตรา  (มาคนฺทิยา) อ.พระนางมาคันทิยานอกนี้  ปหิณ ิทรงส่งไปแล้ว  จูฬุปฏฺากํ 

ซึ่งจูฬุปัฏฅาก  (วจเนน) ด้วยพระดํารัส  อิติ ว่า  “(ตาต) แน่ะพ่อ  (ตฺวํ) อ.เจ้า  คจฺฉ 

จงไป  สนฺติก ํสู่สํานัก  จูฬปิตุ ของอา  มม ของเรา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระนางมาคันทิยานอกนี้ส่งจูฬุปัฏฅากไปด้วยพระดํารัสว่า “แน่ะพ่อ เจ้าจงไปสู่สํานัก

ของอาของเรา” ดังนี้

 อิตรา วิเสสนะของ มาคนฺทิยาๆ สุทธกัตตาใน ปหิณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

จูฬุปฏฺฅากํ อวุตตกัมมะใน ปหิณิ  “ตาต อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน จูฬปิตุๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน คจฺฉ”  อิติ ดังนี้ ฯ

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

๖๔๒. โส  คนฺตฺวา  เตน  ทินฺเน  อฏฺฅ  สชีวกุกฺกุเฏ  อาเนตฺวา  “เทว  ปุโรหิเตน  ปณฺณากาโร   

ปหิโตติ  อาห ฯ  

 โส  (จูฬุปฏฺฅาโก)  คนฺตฺวา  เตน  (มาคนฺทิเยน)  ทินฺเน  อฏฺฅ  สชีวกุกฺกุเฏ  อาเนตฺวา  “เทว   

ปุโรหิเตน  ปณฺณากาโร  ปหิโตติ  อาห ฯ

 โส  (จูฬุปฏฺาโก) อ.จูฬุปัฏฅากนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  อาเนตฺวา นํามาแล้ว   

สชีวกุกฺกุเฏ ซึ่งไก่ตัวเป็นไปกับด้วยชีวิต ท.  อฏฺ แปดตัว  เตน  (มาคนฺทิเยน)  ทินฺเน  

อัน- อันนายมาคันทิยะนั้น -ให้แล้ว  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ 

ผู้สมมุติเทพ  ปณฺณากาโร อ.เครื่องบรรณาการ  ปุโรหิเตน อันปุโรหิต  ปหิโต ส่งมา

แล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 จูฬุปัฏฅากนั้นไปแล้ว นําไก่ที่ยังมีชีวิตอยู่ ๘ ตัว ที่นายมาคันทิยะนั้นให้ไว้มา กราบทูล

ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ เครื่องบรรณาการ อันปุโรหิตส่งมาถวายแล้ว” ดังนี้

 โส วิเสสนะของ จูฬุปฏฺฅาโกๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คนฺตฺวา  

ปุพพกาลกิริยาใน อาเนตฺวา  เตน วิเสสนะของ มาคนฺทิเยนๆ อนภิหิตกัตตาใน  

ทินฺเนๆ ก็ดี  อฏฺฅ ก็ดี วิเสสนะของ สชีวกุกฺกุเฏๆ อวุตตกัมมะใน อาเนตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน อาห  “เทว อาลปนะ  ปณฺณากาโร วุตตกัมมะใน ปหิโตๆ กิตบทกัมมวาจก   

ปุโรหิเตน อนภิหิตกัตตาใน ปหิโต”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๖๔๓. ราชา  “ภทฺทโก  วต  โน  อุตฺตริภงฺโค  อุปฺปนฺโน,  โก  นุ  โข  ปเจยฺยาติ  อาห ฯ   

 ราชา อ.พระราชา  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อุตฺตริภงฺโค อ.แกงอ่อม  ภทฺทโก  วต อัน

เจริญหนอ  อุปฺปนฺโน เกิดขึ้นแล้ว  โน แก่เรา ท.,  โก  นุ  โข อ.ใครหนอแล  ปเจยฺย 

พึงแกง”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาตรัสว่า “แกงอ่อมอันดีเลิศหนอเกิดขึ้นแก่พวกเรา, ใครกันหนอพึงแกง”

 ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภทฺทโก วิเสสนะของ อุตฺตริภงฺโคๆ 

สุทธกัตตาใน อุปฺปนฺโนๆ กิตบทกัตตุวาจก  วตศัพท์ อัจฉริยัตถะ  โน สัมปทานใน  

อุปฺปนฺโน,  โก สุทธกัตตาใน ปเจยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นุศัพท์ ปุจฉนัตถะ   

โขศัพท์ วจนาลังการะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๔๔. มาคนฺทิยา   “มหาราช  สามาวตีปมุขา  ปญฺจสตา  อิตฺถิโย  นิกฺกมฺมา  วิจรนฺติ,  ตาสํ  

เปเสหิ,  ตา  ปจิตฺวา  อาหริสฺสนฺตีติ  อาห ฯ  

 มาคนฺทิยา   “มหาราช  สามาวตีปมุขา  ปญฺจสตา  อิตฺถิโย  นิกฺกมฺมา  (หุตฺวา)  วิจรนฺติ,  (ตฺวํ)  

ตาสํ  (อิตฺถีนํ)  เปเสหิ,  ตา  (อิตฺถิโย)  ปจิตฺวา  อาหริสฺสนฺตีติ  อาห ฯ

 มาคนฺทิยา อ.พระนางมาคันทิยา  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่พระ

มหาราชเจ้า  อิตฺถิโย อ.หญิง ท.  ปญฺจสตา ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ  สามาวตีปมุขา  

ผู้มีพระนางสามาวดีเป็นประมุข  นิกฺกมฺมา เป็นผู้มีการงานออกแล้ว  (หุตฺวา) เป็น   

วิจรนฺติ ย่อมเที่ยวไป,  (ตฺวํ) อ.พระองค์  เปเสหิ ขอจงส่งไป  ตาสํ  (อิตฺถีนํ) แก่หญิง ท.  
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เหล่านั้น,  ตา  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านั้น  ปจิตฺวา แกงแล้ว  อาหริสฺสนฺติ จักนํา

มา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระนางมาคันทิยากราบทูลว่า “ข้าแต่พระมหาราชเจ้า พวกหญิง ๕๐๐ คน มีพระนาง

สามาวดีเป็นประมุข เป็นผู้ไม่มีการงานทํา ย่อมเที่ยวไป, ขอพระองค์โปรดส่งไปให้ 

แก่พวกหญิงเหล่านั้นเถิด, พวกหญิงเหล่านั้นแกงแล้ว จักนํามา” ดังนี้ 

 มาคนฺทิยา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาราช อาลปนะ  สามาวตี- 

ปมุขา ก็ดี  ปญฺจสตา ก็ดี วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน วิจรนฺติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นิกฺกมฺมา วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิิริยาใน วิจรนฺติ,  ตฺวํ สุทธ- 

กัตตาใน เปเสหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตาสํ วิเสสนะของ อิตฺถีนํๆ สัมปทานใน  

เปเสหิ,  ตา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน อาหริสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ปจิตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อาหริสฺสนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ   

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

๖๔๕. ราชา  “คจฺฉ  ตาสํ  ทตฺวา,  อญฺญสฺส  กิร  หตฺเถ  อทตฺวา  สยเมว   มาเรตฺวา   

ปจนฺตูติ  เปเสสิ ฯ  

 ราชา  “(ตฺวํ)  คจฺฉ  ตาสํ  (อิตฺถีนํ)  ทตฺวา,  (ตา  อิตฺถิโย)  อญฺญสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  กิร  หตฺเถ   

อทตฺวา  (กุกฺกุเฏ)  สยํ  เอว   มาเรตฺวา  ปจนฺตูติ  (วจเนน)  เปเสสิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  เปเสสิ ทรงส่งไปแล้ว  (วจเนน) ด้วยพระดํารัส  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) 

อ.เธอ  คจฺฉ จงไป  ทตฺวา ให้แล้ว  ตาสํ  (อิตฺถีนํ) แก่หญิง ท. เหล่านั้น,  กิร ได้ยิน

ว่า  (ตา  อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านั้น  อทตฺวา ไม่ให้แล้ว  หตฺเถ ในมือ  อญฺญสฺส

(ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลอื่น  (กุกฺกุเฏ) ยังไก่ ท.  มาเรตฺวา ให้ตายแล้ว  สยํ  เอว ด้วย

ตนเองนั่นเทียว  ปจนฺตุ จงแกง”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาทรงส่งไปด้วยพระดํารัสว่า “เธอจงไปให้แก่พวกหญิงเหล่านั้น, ได้ยินว่า พวก

หญิงเหล่านั้น ไม่ให้ในมือของบุคคลอื่น ฆ่าให้ตายด้วยตนเองนั่นแหละ จงแกง” ดังนี้

 ราชา สุทธกัตตาใน เปเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ตาสํ วิเสสนะของ อิตฺถีนํๆ สัมปทานใน ทตฺวาๆ อปรกาลกิริยาใน คจฺฉ,  

กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  ตา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน ปจนฺตุๆ อาขยาตบท
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กัตตุวาจก  อญฺญสฺส วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ สามีสัมพันธะใน หตฺเถๆ วิสยาธาระใน 

อทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน มาเรตฺวา  กุกฺกุเฏ การิตกัมมะใน มาเรตฺวา  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ สยํๆ กรณะใน มาเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปจนฺตุ”  อิติศัพท์ สรูปะ

ใน วจเนนๆ กรณะใน เปเสสิ ฯ    

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

๖๔๖. จูฬุปฏฺฅาโก  “สาธุ  เทวาติ  คนฺตฺวา  ตถา  วตฺวา  ตาหิ  “มยํ  ปาณาติปาตํ  น   

กโรมาติ  ปฏิกฺขิตฺโต  อาคนฺตฺวา  ตมตฺถํ  รญฺโญ  อาโรเจสิ ฯ  

 จูฬุปฏฺฅาโก  “สาธุ  เทวาติ  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา)  คนฺตฺวา  ตถา  วตฺวา  ตาหิ  (อิตฺถีหิ)  “มยํ   

ปาณาติปาตํ  น  กโรมาติ  ปฏิกฺขิตฺโต  อาคนฺตฺวา  ตํ  อตฺถํ  รญฺโญ  อาโรเจสิ ฯ

 จูฬุปฏฺาโก อ.จูฬุปัฏฅาก  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา) รับพร้อมแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่

พระองค์ผู้สมมุติเทพ  สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา ไปแล้ว  วตฺวา กล่าวแล้ว  

ตถา เหมือนอย่างนั้น  ตาหิ  (อิตฺถีหิ)  ปฏิกฺขิตฺโต ผู้อันหญิง ท. เหล่านั้น ห้ามแล้ว   

อิติ ว่า  “มย ํ อ.เรา ท.  น  กโรม ย่อมไม่กระทํา  ปาณาติปาตํ ซึ่งปาณาติบาต”   

อิติ ดังนี้  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  อาโรเจสิ กราบทูลแล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  

รญฺโญ แก่พระราชา ฯ

 จูฬุปัฏฅากรับพร้อมแล้วว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ พระเจ้าข้า” ดังนี้ มาแล้ว กล่าว

เหมือนอย่างนั้น ถูกพวกหญิงเหล่านั้นปฏิเสธว่า “พวกเราไม่ทําปาณาติบาต” ดังนี้  

จึงกลับมากราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระราชา

 จูฬุปฏฺฅาโก สุทธกัตตาใน อาโรเจสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว อาลปนะ  สาธุ  

สัมปฏิจฉนัตถลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน สมฺปฏิจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  ตถา กิริยาวิเสสนะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

ปฏิกฺขิตฺโต  ตาหิ วิเสสนะของ อิตฺถีหิๆ อนภิหิตกัตตาใน ปฏิกฺขิตฺโต  “มยํ สุทธกัตตา 

ใน กโรมๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปาณาติปาตํ อวุตตกัมมะใน กโรม  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน กโรม”  อิติศัพท์ อาการะใน ปฏิกฺขิตฺโตๆ วิเสสนะของ จูฬุปฏฺฅาโก   

อาคนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อาโรเจสิ  ตํ วิเสสนะของ อตฺถํๆ อวุตตกัมมะใน  

อาโรเจสิ  รญฺโญ สัมปทานใน อาโรเจสิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๖๔๗. มาคนฺทิยา  “ทิฏฺฅํ  เต  มหาราช,  อิทานิ  ตาสํ  ปาณาติปาตสฺส  กรณํ  วา  อกรณํ  วา  

ชานิสฺสสิ,  ‘สมณสฺส  โคตมสฺส  ปจิตฺวา เปเสนฺตูติ  วเทหิ  เทวาติ  อาห ฯ  

 มาคนฺทิยา  “ทิฏฺฅํ  เต  มหาราช  (ตํ  กมฺมํ),  (ตฺวํ)  อิทานิ  ตาสํ  (อิตฺถีนํ)  ปาณาติปาตสฺส  กรณํ  

วา  อกรณํ  วา  ชานิสฺสสิ,  (ตฺวํ)  ‘(ตา  อิตฺถิโย)  สมณสฺส  โคตมสฺส  ปจิตฺวา เปเสนฺตูติ  วเทหิ   

เทวาติ  อาห ฯ

 มาคนฺทิยา อ.พระนางมาคันทิยา  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่พระ

มหาราชเจ้า  (ตํ  กมฺมํ) อ.กรรมนั้น  เต อันพระองค์  ทิฏฺํ ทรงเห็นแล้ว,  อิทานิ 

ในกาลนี้  (ตฺวํ) อ.พระองค์  ชานิสฺสส ิ จักทรงทราบ  กรณํ  วา ซึ่งการกระทําหรือ   

อกรณํ  วา หรือว่า ซึ่งการไม่กระทํา  ปาณาติปาตสฺส ซึ่งปาณาติบาต  ตาสํ  (อิตฺถีนํ)  

แห่งหญิง ท. เหล่านั้น,  เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  (ตฺวํ) อ.พระองค์  วเทหิ  

ขอจงตรัส  อิติ ว่า  ‘(ตา  อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านั้น  ปจิตฺวา แกงแล้ว  เปเสนฺตุ 

ขอจงส่งไป  สมณสฺส แก่พระสมณะ  โคตมสฺส ผู้โคดม’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระนางมาคันทิยาตรัสว่า “ข้าแต่มหาราชเจ้า กรรมนั้น พระองค์ทรงเห็นแล้ว, 

พระองค์จักทรงทราบการทําหรือไม่ทําปาณาติบาตแห่งพวกหญิงเหล่านั้นในบัดนี้, ข้า

แต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ ขอพระองค์โปรดตรัสว่า ‘พวกหญิงเหล่านั้นแกงแล้วจงส่งไป

แก่พระสมณะผู้โคดม’ ดังนี้

 มาคนฺทิยา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาราช อาลปนะ  ตํ วิเสสนะ

ของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน ทิฏฺฅํๆ กิตบทกัมมวาจก  เต อนภิหิตกัตตาใน ทิฏฺฅํ,  อิทานิ  

กาลสัตตมีใน ชานิสฺสสิ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ชานิสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตาสํ  

วิเสสนะของ อิตฺถีนํๆ สามีสัมพันธะใน กรณํ และ อกรณํ  ปาณาติปาตสฺส ฉัฏฐี- 

อวุตตกัมมะใน กรณํ และ อกรณํ  กรณํ ก็ดี  อกรณํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน ชานิสฺสสิ   

วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ กรณํ และ อกรณํ,  เทว อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน วเทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘ตา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน  

เปเสนฺตุๆอาขยาตบทกัตตุวาจก  สมณสฺสๆ สัมปทานใน เปเสนฺตุ  โคตมสฺสๆ วิเสสนะ 

ของ สมณสฺส  ปจิตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน เปเสนฺตุ’  อิติศัพท์ อาการะใน วเทหิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๖๔๘. ราชา  ตถา  วตฺวา  เปเสสิ ฯ  

 ราชา อ.พระราชา  วตฺวา ตรัสแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น  เปเสส ิทรงส่งไปแล้ว ฯ

 พระราชาตรัสเหมือนอย่างนั้น แล้วก็ทรงส่งไป

 ราชา สุทธกัตตาใน เปเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตถา กิริยาวิเสสนะใน วตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน เปเสสิ ฯ

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

๖๔๙. อิตโร  คเหตฺวา  คจฺฉนฺโต  วิย  หุตฺวา  คนฺตฺวา  เต  กุกฺกุเฏ  ปุโรหิตสฺส  ทตฺวา   

มตกุกฺกุเฏ  คเหตฺวา  ตาสํ  สนฺติกํ  เนตฺวา  “อิเม  กิร  กุกฺกุเฏ  ปจิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติกํ  

ปหิณถาติ  อาห ฯ  

 อิตโร  (จูฬุปฏฺฅาโก)  คเหตฺวา  คจฺฉนฺโต  วิย  หุตฺวา  คนฺตฺวา  เต  กุกฺกุเฏ  ปุโรหิตสฺส  ทตฺวา  

มตกุกฺกุเฏ  คเหตฺวา  ตาสํ  (อิตฺถีนํ)  สนฺติกํ  เนตฺวา  “(ตุมฺเห)  อิเม  กิร  กุกฺกุเฏ  ปจิตฺวา  สตฺถุ  

สนฺติกํ  ปหิณถาติ  อาห ฯ

 อิตโร  (จูฬุปฏฺาโก) อ.จูฬุปัฏฅากนอกนี้  คเหตฺวา รับเอาแล้ว  คจฺฉนฺโต  วิย เป็น

ราวกะว่าไปอยู่  หุตฺวา เป็นแล้ว  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ทตฺวา ให้แล้ว  เต  กุกฺกุเฏ ซึ่งไก่ 

ท. เหล่านั้น  ปุโรหิตสฺส แก่ปุโรหิต  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  มตกุกฺกุเฏ ซึ่งไก่ตัวตาย

แล้ว ท.  เนตฺวา นําไปแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  ตาสํ  (อิตฺถีนํ) ของหญิง ท. เหล่านั้น  

อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “กิร ได้ยินว่า  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  ปจิตฺวา แกงแล้ว  อิเม  

กุกฺกุเฏ ซึ่งไก่ ท. เหล่านี้  ปหิณถ จงส่งไป  สนฺติก ํสู่สํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา”   

อิติ ดังนี้ ฯ

 จูฬุปัฏฐากนอกนี้รับเอาแล้ว ทําทีว่าไปอยู่ แล้วไป นําไก่เหล่านั้นไปให้แก่ปุโรหิต แล้ว

ถือเอาไก่ตัวที่ตายแล้ว นําไปยังสํานักของหญิงเหล่านั้น กล่าวว่า “มีคําสั่งมาว่า ให้

พวกเธอแกงไก่เหล่านี้ แล้วจงส่งไปยังสํานักพระศาสดา”

 อิตโร วิเสสนะของ จูฬุปฏฺฅาโกๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คเหตฺวา 

ปุพพกาลกิริยาใน คจฺฉนฺโตๆ อุปมาวิกติกัตตาใน หุตฺวา  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ 

คจฺฉนฺโต  หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทตฺวา  เต วิเสสนะ
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ของ กุกฺกุเฏๆ อวุตตกัมมะใน ทตฺวา  ปุโรหิตสฺส สัมปทานใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน คเหตฺวา  มตกุกฺกุเฏ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เนตฺวา  ตาสํ  

วิเสสนะของ อิตฺถีนํๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน เนตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน อาห  “กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ปหิณถๆ อาขยาตบท 

กัตตุวาจก  อิเม วิเสสนะของ กุกฺกุเฏๆ อวุตตกัมมะใน ปจิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

ปหิณถ  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปหิณถ”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน อาห ฯ 

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

๖๕๐. “อาหร  สามิ,  อิทนฺนาม  อมฺหากํ  กิจฺจนฺติ  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  คณฺหึสุ ฯ  

 (ตา  อิตฺถิโย)  “(ตฺวํ)  อาหร  สามิ,  อิทํ  (ปจนํ)  นาม  อมฺหากํ  กิจฺจํ  (โหติ)”  อิติ  (วตฺวา)   

ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  คณฺหึสุ ฯ

 (ตา  อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านั้น  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  (ตฺวํ) 

อ.ท่าน  อาหร จงนํามา,  อิทํ  (ปจนํ)  นาม ชื่อ อ.การแกงนี้  กิจฺจํ เป็นกิจ  อมฺหากํ 

ของเรา ท.  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ต้อนรับแล้ว  คณฺหึสุ รับเอา

แล้ว ฯ

 พวกหญิงเหล่านั้นกล่าวว่า “ข้าแต่นาย ท่านจงนํามา, ชื่อว่าการแกงนี้ เป็นกิจของพวก

เรา” ดังนี้ ต้อนรับแล้ว รับเอาแล้ว

 ตา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน คณฺหึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ 

อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อาหรๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  อิทํ วิเสสนะของ ปจนํ  

นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ปจนํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อมฺหากํ สามีสัมพันธะใน กิจฺจํๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปจฺจุคฺคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คณฺหึสุ ฯ

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

๖๕๑. โส  รญฺโญ  สนฺติกํ  อาคนฺตฺวา  “กึ  ตาตาติ  ปุฏฺโฅ  “สมณสฺส  โคตมสฺส  ปจิตฺวา   

เปเสถาติ  วุตฺตมตฺเตเยว,  ปฏิมคฺคํ  อาคนฺตฺวา  คณฺหึสูติ  อาจิกฺขิ ฯ  

 โส  (จูฬุปฏฺฅาโก)  รญฺโญ  สนฺติกํ  อาคนฺตฺวา  (รญฺญา)  “กึ  ตาตาติ  ปุฏฺโฅ  “(ตุมฺเห)  สมณสฺส   
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โคตมสฺส  ปจิตฺวา  เปเสถาติ  (วจเน  มยา)  วุตฺตมตฺเต  เอว  (สนฺเต),  (ตา  อิตฺถิโย)  ปฏิมคฺคํ   

อาคนฺตฺวา  คณฺหึสูติ  อาจิกฺขิ ฯ

 โส  (จูฬุปฏฺาโก) อ.จูฬุปัฏฅากนั้น  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  สนฺติก ํ สู่สํานัก  รญฺโญ 

ของพระราชา  (รญฺญา)  ปุฏฺโ ผู้อันพระราชา ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต แน่ะ

พ่อ  กึ อ.อะไร”  อิติ ดังนี้  อาจิกฺขิ กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “(วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ 

ว่า  ‘(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  ปจิตฺวา แกงแล้ว  เปเสถ จงส่งไป  สมณสฺส แก่พระสมณะ   

โคตมสฺส ผู้โคดม’  อิติ ดังนี้  มยา  วุตฺตมตฺเต  เอว เป็นคําสักว่า อันข้าพระองค์ กล่าว

แล้วนั่นเทียว  (สนฺเต) มีอยู่,  (ตา  อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านั้น  อาคนฺตฺวา มาแล้ว   

ปฏิมคฺคํ สู่หนทางสวน  คณฺหึสุ รับเอาแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 จูฬุปัฏฅากนั้นมาสู่สํานักของพระราชา ถูกพระราชาตรัสถามว่า “พ่อ อะไร” ดังนี้ จึง

กราบทูลว่า “เมื่อข้าพระองค์เป็นผู้สักว่ากล่าวแล้วว่า ‘ขอพวกท่านจงแกงแล้วส่งไป

(ถวาย)แก่พระสมณะผู้โคดมเถิด’ ดังนี้ เท่านั้นแหละ, พวกหญิงเหล่านั้นเดินสวนทาง

มารับเอาไป” ดังนี้ 

 โส วิเสสนะของ จูฬุปฏฺฅาโกๆ สุทธกัตตาใน อาจิกฺขิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  รญฺโญ 

สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปุฏฺโฅ  รญฺญา อนภิหิตกัตตาใน ปุฏฺโฅ “ตาต อาลปนะ  กึ ปุจฉนัตถลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน ปุฏฺโฅๆ วิเสสนะของ จูฬุปฏฺฅาโก  “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน เปเสถๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  สมณสฺส สัมปทานใน เปเสถ  โคตมสฺส วิเสสนะของ สมณสฺส  ปจิตฺวา 

ปุพพกาลกิริยาใน เปเสถ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน สนฺเต  มยา อนภิหิต- 

กัตตาใน วุตฺต-  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ วุตฺตมตฺเตๆ วิกติกัตตาใน สนฺเต,  ตา วิเสสนะ 

ของ อิตฺถิโย สุทธกัตตาใน คณฺหึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปฏิมคฺคํ สัมปาปุณียกัมมะ

ใน อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คณฺหึสุ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาจิกฺขิ ฯ

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

๖๕๒. มาคนฺทิยา  “ปสฺส  มหาราช,  น  ตา  ตุมฺหาทิสานํ  กโรนฺติ;  ‘พหิทฺธา  ปตฺถนา  ตาสํ  

อตฺถีติ  วุตฺเต,  น  สทฺทหสีติ  อาห ฯ  

 มาคนฺทิยา  “(ตฺวํ)  ปสฺส  มหาราช,  น  ตา  (อิตฺถิโย)  ตุมฺหาทิสานํ  (ชนานํ)  กโรนฺติ;  ‘พหิทฺธา  

ปตฺถนา  ตาสํ  (อิตฺถีนํ)  อตฺถีติ  (วจเน  มยา)  วุตฺเต,  (ตฺวํ)  น  สทฺทหสีติ  อาห ฯ
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 มาคนฺทิยา อ.พระนางมาคันทิยา  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่พระ

มหาราชเจ้า  (ตฺวํ) อ.พระองค์  ปสฺส จงทอดพระเนตรเถิด,  ตา  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. 

เหล่านั้น  กโรนฺติ ย่อมกระทํา  (ชนานํ) แก่ชน ท.  ตุมฺหาทิสานํ ผู้เช่นกับพระองค์  

น หามิได้;  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  ‘ปตฺถนา อ.ความปรารถนา  พหิทฺธา ใน

ภายนอก  อตฺถิ มีอยู่  ตาสํ  (อิตฺถีนํ) แก่หญิง ท. เหล่านั้น’  อิติ ดังนี้  (มยา) อัน

หม่อมฉัน  วุตฺเต กราบทูลแล้ว,  (ตฺวํ) อ.พระองค์  น  สทฺทหสิ ย่อมไม่ทรงเชื่อ”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 พระนางมาคันทิยากราบทูลว่า “ข้าแต่พระมหาราชเจ้า ขอพระองค์จงทอดพระเนตร

เถิด, พวกหญิงเหล่านั้นย่อมทําแก่พวกชนผู้เช่นกับพระองค์ หามิได้, เมื่อหม่อมฉัน

กราบทูลว่า “ความปรารถนาในภายนอก มีอยู่แก่พวกหญิงเหล่านั้น” ดังนี้, พระองค์ 

ก็ไม่ทรงเชื่อ” ดังนี้ 

 มาคนฺทิยา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาราช อาลปนะ  ตฺวํ  

สุทธกัตตาใน ปสฺสๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตา

ใน กโรนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  ตุมฺหาทิสานํ วิเสสนะของ 

ชนานํๆ สัมปทานใน กโรนฺติ;  ‘ปตฺถนา สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

พหิทฺธา วิสยาธาระใน ปตฺถนา  ตาสํ วิเสสนะของ อิตฺถีนํๆ สัมปทานใน อตฺถิ’   

อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  มยา อนภิหิตกัตตาใน  

วุตฺเต,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน สทฺทหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน  

สทฺทหสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๕๓. ราชา  ตํ  สุตฺวาปิ  อธิวาเสตฺวา  ตุณฺหีเยว  อโหสิ ฯ  

 ราชา  ตํ  (วจนํ)  สุตฺวาปิ  (ตํ  วจนํ)  อธิวาเสตฺวา  ตุณฺหี  เอว  อโหสิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  สุตฺวาป ิแม้ทรงสดับแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั้น  (ตํ  วจนํ) ทรงยัง

คํานั้น  อธิวาเตฺวา ให้อยู่ทับแล้ว  ตุณฺหี  เอว ทรงเป็นผู้นิ่งนั่นเทียว  อโหสิ ได้เป็น

แล้ว ฯ

 พระราชาแม้ทรงสดับคํานั้น ทรงระงับเสีย ได้ทรงเป็นผู้นิ่งนั่นแหละ
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 ราชา สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน สุตฺวา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อธิวาเสตฺวา  ตํ  

วิเสสนะของ วจนํๆ การิตกัมมะใน อธิวาเสตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อโหสิ  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ ตุณฺหีๆ วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

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

๖๕๔. มาคนฺทิยา  “กินฺนุ  โข  กริสฺสามีติ  จินฺเตสิ ฯ  

 มาคนฺทิยา  “(อหํ)  กินฺนุ  โข  กริสฺสามีติ  จินฺเตสิ ฯ

 มาคนฺทิยา อ.พระนางมาคันทิยา  จินฺเตสิ ทรงดําริแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา   

กริสฺสามิ จักกระทํา  กินฺนุ  โข อย่างไรหนอแล”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระนางมาคันทิยาทรงดําริว่า “เราจักทําอย่างไรหนอแล” 

 มาคนฺทิยา สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กินฺนุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ”  อิติศัพท์  

อาการะใน จินฺเตสิ ฯ

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

๖๕๕. ตทา  ปน  ราชา  “สามาวติยา  จ  วาสุลทตฺตาย  จ  มาคนฺทิยาย  จาติ  ติสฺสนฺนํปิ   

เอตาสํ  ปาสาทตเล  วาเรน  วาเรน  สตฺตาหํ  วีตินาเมติ ฯ  

 ตทา  ปน  ราชา  “สามาวติยา  จ  วาสุลทตฺตาย  จ  มาคนฺทิยาย  จาติ  ติสฺสนฺนํปิ  เอตาสํ  (เทวีนํ)  

ปาสาทตเล  วาเรน  วาเรน  สตฺตาหํ  วีตินาเมติ ฯ

 ปน ก็  ตทา ในกาลานั้น  ราชา อ.พระราชา  สตฺตาหํ ทรงยังวันเจ็ด  วีตินาเมสิ ให้

น้อมไปล่วงวิเศษแล้ว  วาเรน ตามวาระ  วาเรน ตามวาระ  ปาสาทตเล บนพื้นแห่ง

ปราสาท  เอตานํ  (เทวีนํ) ของพระเทวี ท. เหล่านั่น  ติสฺสนฺนํป ิแม้ทั้งสามพระองค์  

อิติ คือ  “สามาวติยา  จ ของพระนามสามาวดีด้วย  วาสุลทตฺตาย  จ ของพระนาง

วาสุลทัตตาด้วย  มาคนฺทิยาย  จ ของพระนางมาคันทิยาด้วย” ฯ

 ก็ในคราวนั้น พระราชาทรงทําให้หนึ่งสัปดาห์ผ่านล่วงไปตามวาระๆ บนพื้นปราสาท

ของพระเทวีเหล่านั่น ทั้ง ๓ พระองค์ คือ “ของพระนางสามาวดี ของพระนางวาสุลทัตตา  

และของพระนางมาคันทิยา”
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 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ตทา กาลสัตตมี  ราชา เหตุกัตตาใน วีตินาเมสิๆ อาขยาต-

บทเหตุกัตตุวาจก  “สามาวติยา  จ  วาสุลทตฺตาย  จ  มาคนฺทิยาย  จ” สรูปะใน อิติๆ 

ศัพท์ สรูปะใน ติสฺสนฺนํปิ  เอตาสํ  เทวีนํ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ติสฺสนฺนํๆ ก็ดี   

เอตาสํ ก็ดี วิเสสนะของ เทวีนํๆ สามีสัมพันธะใน ปาสาทตเลๆ วิสยาธาระใน  

วีตินาเมสิ  วาเรน สองบท ตติยาวิเสสนะใน วีตินาเมสิ  สตฺตาหํ การิตกัมมะใน  

วีตินาเมสิ ฯ

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

๖๕๖. อถ  “เสฺว  วา  ปรเสฺว  วา  สามาวติยา  ปาสาทตลํ  คมิสฺสตีติ  ญตฺวา  มาคนฺทิยา   

จูฬปิตุ  สาสนํ  ปหิณิ  “อลคทฺเทน  กิร  เม  อตฺโถ,  ทาฅา  อุทฺธริตฺวา  เอกํ  สปฺปํ   

เปเสตูติ ฯ  

 อถ  “(ราชา)  เสฺว  วา  ปรเสฺว  วา  สามาวติยา  ปาสาทตลํ  คมิสฺสตีติ  ญตฺวา  มาคนฺทิยา  จูฬปิตุ   

สาสนํ  ปหิณิ  “อลคทฺเทน  กิร  เม  อตฺโถ  (อตฺถิ),  (จูฬปิตา)  ทาฅา  อุทฺธริตฺวา  เอกํ  สปฺปํ   

เปเสตูติ  (ญาปนเหตุกํ) ฯ

 อถ ครั้งนั้น  มาคนฺทิยา อ.พระนางมาคันทิยา  ญตฺวา ทรงทราบแล้ว  อิติ ว่า  “(ราชา) 

อ.พระราชา  คมิสฺสสต ิจักเสด็จไป  ปาสาทตลํ สู่พื้นแห่งปราสาท  สามาวติยา ของ

พระนางสามาวดี  เสฺว  วา ในวันพรุ่งนี้  ปรเสฺว  วา หรือว่าในวันมะรืนนี้”  อิติ ดังนี้  

ปหิณ ิทรงส่งไปแล้ว  สาสนํ ซึ่งข่าวสาส์น  จูฬปิตุ แก่อา  (ญาปนเหตุกํ) มีอันให้รู้-  

อิติ ว่า  “กิร ได้ยินว่า  อตฺโถ อ.ความต้องการ  อลคทฺเทน ด้วยงูพิษ  (อตฺถิ) มีอยู่  

เม แก่ดิฉัน,  (จูฬปิตา) อ.อา  อุทฺธริตฺวา ถอนขึ้นแล้ว  ทาา ซึ่งเขี้ยว ท.  เปเสตุ จง

ส่งมา  สปฺป ํซึ่งงู  เอกํ ตัวหนึ่ง”  อิติ ดังนี้ -เป็นเหตุ ฯ

 ทีนั้น พระนางมาคันทิยาทรงทราบว่า “พระราชาจักเสด็จไปสู่พื้นปราสาทของพระนาง

สามาวดีในวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้” ดังนี้ จึงส่งข่าวสาส์นไปให้แก่อามีอันให้รู้ว่า “ได้ยิน

ว่า ความต้องการด้วยงูพิษมีอยู่แก่ดิฉัน, อาถอนเขี้ยว(พิษ)ออกแล้ว จงส่งงูตัวหนึ่งมา” 

ดังนี้เป็นเหตุ

 อถ กาลสัตตมี  มาคนฺทิยา สุทธกัตตาใน ปหิณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ราชา  

สุทธกัตตาใน คมิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เสฺว ก็ดี  ปรเสฺว ก็ดี กาลสัตตมีใน  

คมิสฺสติ  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ เสฺว และ ปรเสฺว  สามาวติยา สามี- 
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สัมพันธะใน ปาสาทตลํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คมิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน ญตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ปหิณิ  จูฬปิตุ สัมปทานใน ปหิณิ  สาสนํ อวุตตกัมมะใน ปหิณิ   

“กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  อตฺโถ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อลคทฺเทน ตติยาวิเสสนะใน อตฺโถ  เม สัมปทานใน อตฺถิ,  จูฬปิตา สุทธกัตตาใน  

เปเสตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทาฅา อวุตตกัมมะใน อุทฺธริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

เปเสตุ  เอกํ วิเสสนะของ สปฺปํๆ อวุตตกัมมะใน เปเสตุ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ญาปน- 

เหตุกํๆ กิริยาวิเสสนะใน ปหิณิ ฯ   

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

๖๕๗. โส  ตถา  กตฺวา  เปเสสิ ฯ  

 โส  (จูฬปิตา)  ตถา  กตฺวา  เปเสสิ ฯ

 โส  (จูฬปิตา) อ.อา  กตฺวา กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น  เปเสสิ ส่งไปแล้ว ฯ

 อานั้นทําเหมือนอย่างนั้น แล้วส่งไป

 โส วิเสสนะของ จูฬปิตาๆ สุทธกัตตาใน เปเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตถา กิริยา- 

วิเสสนะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เปเสสิ ฯ

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

๖๕๘. ราชา  อตฺตโน  คมนฏฺฅานํ  หตฺถิกนฺตวีณํ  อาทายเยว  คจฺฉติ ฯ  

 ราชา  อตฺตโน  คมนฏฺฅานํ  หตฺถิกนฺตวีณํ  อาทาย  เอว  คจฺฉติ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  อาทาย  เอว ทรงถือเอา  หตฺถิกนฺตวีณํ ซึ่งพิณอันเป็นเครื่อง 

ยังช้างให้ใคร่นั่นเทียว  คจฺฉติ ย่อมเสด็จไป  คมนฏฺานํ สู่ที่เป็นที่เสด็จไป  อตฺตโน 

ของพระองค์ ฯ

 พระราชาทรงถือเอาพิณเป็นเครื่องทําให้ช้างใคร่นั่นแหละ ย่อมเสด็จไปสู่ที่เป็นที่เสด็จ

ไปของพระองค์

 ราชา สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน  

คมนฏฺฅานํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉติ  หตฺถิกนฺตวีณํ อวุตตกัมมะใน อาทาย   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน คจฺฉติ ฯ  



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒444 [๒.อัปปมาท

๖๕๙. ตสฺสา  โปกฺขเร  เอกํ  ฉิทฺทํ  อตฺถิ,  มาคนฺทิยา  เตน  ฉิทฺเทน  สปฺปํ  ปเวเสตฺวา  ฉิทฺทํ  

มาลาคุเลน  ถเกสิ ฯ  

 ตสฺสา  (วีณาย)  โปกฺขเร  เอกํ  ฉิทฺทํ  อตฺถิ,  มาคนฺทิยา  เตน  ฉิทฺเทน  สปฺปํ  ปเวเสตฺวา  ฉิทฺทํ  

มาลาคุเลน  ถเกสิ ฯ

 ฉิทฺทํ อ.ช่อง  เอกํ ช่องหนึ่ง  โปกฺขเร ในราง  ตสฺสา  (วีณาย) ของพิณนั้น  อตฺถิ  

มีอยู่,  มาคนฺทิยา อ.พระนางมาคันทิยา  สปฺป ํยังงู  ปเวเสตฺวา ให้เข้าไปแล้ว  เตน  

ฉิทฺเทน โดยช่องนั้น  ถเกสิ ปิดกั้นแล้ว  ฉิทฺทํ ซึ่งช่อง  มาลาคุเลน ด้วยกลุ่มแห่ง

ระเบียบ ฯ

 ช่องหนึ่งช่องในรางของพิณมีอยู่, พระนางมาคันทิยาทําให้งูเลื้อยเข้าไปโดยช่องนั้น 

แล้วปิดกั้นช่องด้วยกลุ่มแห่งระเบียบ

 เอกํ วิเสสนะของ ฉิทฺทํๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะ

ของ วีณายๆ สามีสัมพันธะใน โปกฺขเรๆ วิสยาธาระใน ฉิทฺทํ,  มาคนฺทิยา สุทธกัตตา 

ใน ถเกสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตน วิเสสนะของ ฉิทฺเทนๆ ตติยาวิเสสนะใน  

ปเวเสตฺวา  สปฺปํ การิตกัมมะใน ปเวเสตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ถเกสิ  ฉิทฺทํ อวุตต- 

กัมมะใน ถเกสิ  มาลาคุเลน กรณะใน ถเกสิ ฯ

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

๖๖๐. สปฺโป  ทฺวีหตีหํ  อนฺโตวีณายเมว  อโหสิ ฯ  

 สปฺโป  ทฺวีหตีหํ  อนฺโตวีณายํ  เอว  อโหสิ ฯ

 สปฺโป อ.งู  อโหสิ ได้มีแล้ว  อนฺโตวีณายํ  เอว ในภายในแห่งพิณนั่นเทียว  ทฺวีหตีหํ 

สิ้นวันสองหรือวันสาม ฯ

 งูได้มีอยู่ในภายในพิณ ๒ หรือ ๓ วัน

 สปฺโป สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทฺวีหตีหํ อัจจันตสังโยคะใน อโหสิ  

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อนฺโตวีณายํๆ วิสยาธาระใน อโหสิ ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๖๖๑. มาคนฺทิยา  รญฺโญ  คมนทิวเส  “อชฺช  กตริสฺสา  ปาสาทํ  คมิสฺสสิ  เทวาติ  ปุจฺฉิตฺวา,  

“สามาวติยาติ  วุตฺเต,  “อชฺช  มยา  มหาราช  อมนาโป  สุปิโน  ทิฏฺโฅ,  น  สกฺกา  ตตฺถ  

คนฺตุํ  เทวาติ ฯ  

 มาคนฺทิยา  รญฺโญ  คมนทิวเส  “(ตฺวํ)  อชฺช  กตริสฺสา  (มเหสิยา)  ปาสาทํ  คมิสฺสสิ  เทวาติ   

ปุจฺฉิตฺวา,  “(อหํ)  สามาวติยา  (ปาสาทํ  คมิสฺสามิ)”  อิติ  (วจเน  รญฺญา)  วุตฺเต,  “อชฺช  มยา  

มหาราช  อมนาโป  สุปิโน  ทิฏฺโฅ,  (ตยา)  น  สกฺกา  ตตฺถ  (าเน)  คนฺตุํ  เทวาติ  (อาห) ฯ

 มาคนฺทิยา อ.พระนางมาคันทิยา  ปุจฺฉิตฺวา ทูลถามแล้ว  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติ

เทพ  (ตฺวํ) อ.พระองค์  คมิสฺสส ิจักเสด็จไป  ปาสาทํ สู่ปราสาท  กตริสฺสา  (มเหสิยา)  

ของพระมเหสี องค์ไหน  อชฺช ในวันนี้”  อิติ ดังนี้  คมนทิวเส ในวันเป็นที่เสด็จไป  

รญฺโญ ของพระราชา,  วจเน ครั้นเมื่อพระดํารัส  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  (คมิสฺสามิ) 

จักไป  (ปาสาทํ) สู่ปราสาท  สามาวติยา ของพระนางสามาวดี”  อิติ ดังนี้  (รญฺญา) 

อันพระราชา  วุตฺเต ตรัสแล้ว,  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่พระ

มหาบพิตร  อชฺช ในวันนี้  สุปิโน อ.สุบิน  อมนาโป อันไม่เป็นที่ยังใจให้เอิบอาบ  มยา 

อันหม่อมฉัน  ทิฏฺโ เห็นแล้ว,  เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  (ตยา) อันพระองค์  น  

สกฺกา ไม่อาจ  คนฺตุํ เพื่ออันเสด็จไป  ตตฺถ  (าเน) ในที่นั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระนางมาคันทิยาทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ พระองค์จักเสด็จไปสู่

ปราสาทของพระมเหสีองค์ไหน” ดังนี้ ในวันเป็นที่เสด็จไปของพระราชา, เมื่อพระ

ราชาตรัสว่า “ของพระนางสามาวดี” ดังนี้, จึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระมหาบพิตร วันนี้ 

สุบินอันไม่น่าชอบใจ หม่อมฉัน(ฝัน)เห็นแล้ว, ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ พระองค์ไม่

อาจเพื่อจะเสด็จไปในที่นั้นได้” ดังนี้

 มาคนฺทิยา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  รญฺโญ สามีสัมพันธะใน  

คมนทิวเสๆ กาลสัตตมีใน ปุจฺฉฺิตฺวา  “เทว อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คมิสฺสสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อชฺช กาลสัตตมีใน คมิสฺสสิ  กตริสฺสา วิเสสนะของ มเหสิยาๆ  

สามีสัมพันธะใน ปาสาทํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คมิสฺสสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห,  “อหํ สุทธกัตตาใน คมิสฺสามิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  สามาวติยา สามีสัมพันธะใน ปาสาทํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คมิสฺสามิ”   



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒446 [๒.อัปปมาท

อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  รญฺญา อนภิหิตกัตตาใน 

วุตฺเต,  “มหาราช อาลปนะ  อชฺช กาลสัตตมีใน ทิฏฺโฅ  อมนาโป วิเสสนะของ สุปิโนๆ 

วุตตกัมมะใน ทิฏฺโฅๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน ทิฏฺโฅ,  เทว อาลปนะ  

ตยา อนภิหิตกัตตาใน สกฺกาๆ กิิริยาบทภาววาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺกา  ตตฺถ  

วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน คนฺตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺกา”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ     

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

๖๖๒. “คจฺฉาเมวาติ ฯ  

 (ราชา)  “(อหํ)  คจฺฉามิ  เอว”  อิติ  (อาห) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  คจฺฉามิ  เอว จะไป 

นั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาตรัสว่า “เราจะไปนั่นแหละ”

 ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน คจฺฉามิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ คจฺฉามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

อาห ฯ

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

๖๖๓. สา  ยาวตติยํ  วาเรตฺวา  “เอวํ  สนฺเต,  อหํปิ  ตุมฺเหหิ  สทฺธึ  คมิสฺสามีติ  วตฺวา   

นิวตฺติยมานาปิ  อนิวตฺติตฺวา  “น  ชานามิ  ‘กึ  ภวิสฺสติ’  เทวาติ  รญฺญา  สทฺธิญฺเญว  

อคมาสิ ฯ  

 สา  (มาคนฺทิยา)  ยาวตติยํ  วาเรตฺวา  “เอวํ  (ภาเว)  สนฺเต,  อหํปิ  ตุมฺเหหิ  สทฺธึ  คมิสฺสามีติ   

วตฺวา  (รญฺญา)  นิวตฺติยมานาปิ  อนิวตฺติตฺวา  “(อหํ)  น  ชานามิ  ‘กึ  ภวิสฺสติ’  (อิติ)  เทวาติ   

(วตฺวา)  รญฺญา  สทฺธึ  เอว  อคมาสิ ฯ

 สา  (มาคนฺทิยา) อ.พระนางมาคันทิยานั้น  วาเรตฺวา ทูลห้ามแล้ว  ยาวตติย ํกําหนด

เพียงใดแต่ครั้งที่สาม  วตฺวา กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เอวํ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็น

อย่างนั้น  สนฺเต มีอยู่,  อหํปิ แม้ อ.หม่อมฉัน  คมิสฺสาม ิจักไป  สทฺธึ กับ  ตุมฺเหห ิ

ด้วยพระองค์”  อิติ ดังนี้  (รญฺญา)  นิวตฺติยมานาปิ แม้ผู้อันพระราชา ให้เสด็จกลับอยู่  
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อนิวตฺติตฺวา ไม่เสด็จกลับแล้ว  (วตฺวา) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ 

ผู้สมมุติเทพ  (อหํ) อ.หม่อมฉัน  น  ชานามิ ย่อมไม่รู้  อิติ ว่า  ‘กึ อ.อะไร  ภวิสฺสต ิ

จักมี’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  อคมาสิ ได้เสด็จไปแล้ว  สทฺธึ  เอว กับ  รญฺญา ด้วยพระ

ราชานั่นเทียว ฯ

 พระนางมาคันทิยาทูลห้ามถึง ๓ ครั้ง กราบทูลว่า “เมื่อเป็นเช่นนั้นมีอยู่, แม้หม่อมฉัน

จักไปกับพระองค์” แม้ถูกพระราชาตรัสให้เสด็จกลับ ก็ไม่ยอมกลับ กราบทูลว่า “ข้าแต่ 

พระองค์ผู้สมมุติเทพ หม่อมฉันย่อมไม่รู้ว่า ‘อะไรจักมี’ ดังนี้ ได้เสด็จไปพร้อมกับ 

พระราชานั่นแหละ

 สา วิเสสนะของ มาคนฺทิยาๆ สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ยาวตติยํ กิริยาวิเสสนะใน วาเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “เอวํ วิเสสนะของ 

ภาเวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อหํๆ สุทธกัตตา 

ใน คมิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตุมฺเหหิ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยา-

สมวายะใน คมิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิิริยาใน นิวตฺติยมานา  

รญฺญา อนภิหิตกัตตาใน นิวตฺติยมานา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ นิวตฺติยมานาๆ 

อัพภันตรกิริยาของ มาคนฺทิยา  อนิวตฺติตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “เทว อาลปนะ  

อหํ สุทธกัตตาใน ชานามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ชานามิ  ‘กึ 

สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก’  อิติศัพท์ อาการะใน ชานามิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อคมาสิ  รญฺญา สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึ   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน อคมาสิ ฯ

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

๖๖๔. ราชา  สามาวตีมิสฺสกาหิ  ทินฺนานิ  วตฺถปุปฺผคนฺธาภรณานิ  ธาเรตฺวา  สุโภชนํ   

ภุญฺชิตฺวา  วีณํ  อุสฺสีสเก  ฅเปตฺวา  สยเน  นิปชฺชิ ฯ  

 ราชา  สามาวตีมิสฺสกาหิ  (อิตฺถีหิ)  ทินฺนานิ  วตฺถปุปฺผคนฺธาภรณานิ  ธาเรตฺวา  สุโภชนํ   

ภุญฺชิตฺวา  วีณํ  อุสฺสีสเก  ฅเปตฺวา  สยเน  นิปชฺชิ ฯ 

 ราชา อ.พระราชา  ธาเรตฺวา ทรงทรงไว้แล้ว  วตฺถปุปฺผคนฺธาภรณานิ ซึ่งผ้า ดอกไม้ 

ของหอมและอาภรณ์ ท.  สามาวตีมิสฺสกาหิ  (อิตฺถีหิ)  ทินฺนานิ อัน- อันหญิง ท.  
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ผู้เจือด้วยพระนางสามาวดี -ถวายแล้ว  ภุญฺชิตฺวา เสวยแล้ว  สุโภชนํ ซึ่งโภชนะอัน

ดี  เปตฺวา ทรงวางไว้แล้ว  วีณ ํซึ่งพิณ  อุสฺสีสเก ในเบื้องบนแห่งพระเศียร  นิปชฺช ิ

บรรทมแล้ว  สยเน บนที่เป็นที่บรรทม ฯ 

 พระราชาทรงผ้า ดอกไม้ ของหอม และอาภรณ์ที่พวกหญิงผู้เจือด้วยพระนางสามาวดี

ถวาย เสวยโภชนะที่ดี ทรงวางพิณไว้ข้างบนพระเศียร แล้วบรรทมบนที่บรรทม

 ราชา สุทธกัตตาใน นิปชฺชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สามาวตีมิสฺสกาหิ วิเสสนะของ 

อิตฺถีหิๆ อนภิหิตกัตตาใน ทินฺนานิๆ วิเสสนะของ วตฺถปุปฺผคนฺธาภรณานิๆ อวุตต- 

กัมมะใน ธาเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ภุญฺชิตฺวา  สุโภชนํ อวุตตกัมมะใน ภุญฺชิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ฅเปตฺวา  อุสฺสีสเก วิสยาธาระใน ฅเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

นิปชฺชิ  สยเน อุปสิเลสิกาธาระใน นิปชฺชิ ฯ

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

๖๖๕. มาคนฺทิยา  อปราปรํ  วิจรนฺตี  วิย  หุตฺวา  วีณาฉิทฺทโต  ปุปฺผคุลํ  อปเนสิ ฯ

 มาคนฺทิยา อ.พระนางมาคันทิยา  วิจรนฺตี  วิย เป็นราวกะว่าเที่ยวไปอยู่  อปราปรํ 

ไปๆ มาๆ  หุตฺวา เป็นแล้ว  อปเนสิ นําออกไปแล้ว  ปุปฺผคุลํ ซึ่งกลุ่มแห่งดอกไม้  

วีณาฉิทฺทโต จากช่องแห่งพิณ ฯ

 พระนางมาคันทิยาเป็นดุจเที่ยวไปอยู่ ไปๆ มาๆ นํากลุ่มดอกไม้ออกไปจากช่องพิณ

 มาคนฺทิยา สุทธกัตตาใน อปเนสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปราปรํ กิริยาวิเสสนะใน 

วิจรนฺตีๆ อุปมาวิกติกัตตาใน หุตฺวา  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ อปราปรํ  วิจรนฺตี  

หุตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อปเนสิ  วีณาฉิทฺทโต อปาทานใน อปเนสิ  ปุปฺผคุลํ อวุตต-

กัมมะใน อปเนสิ ฯ

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

๖๖๖. สปฺโป ทฺวีหตีหํ  นิราหาโร  เตน  ฉิทฺเทน  นิกฺขมิตฺวา  อสฺสสนฺโต  ผณํ  กตฺวา  สยนปิฏฺเฅ  

นิปชฺชิ ฯ  

 สปฺโป ทฺวีหตีหํ  นิราหาโร  (หุตฺวา)  เตน  ฉิทฺเทน  นิกฺขมิตฺวา  อสฺสสนฺโต  ผณํ  กตฺวา  สยนปิฏฺเฅ  

นิปชฺชิ ฯ
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 สปฺโป อ.งู  นิราหาโร เป็นสัตว์มีอาหารออกแล้ว  ทฺวีหตีหํ สิ้นวันสองหรือวันสาม  

(หุตฺวา) เป็น  นิกฺขมิตฺวา เลื้อยออกไปแล้ว  เตน  ฉิทฺเทน โดยช่องนั้น  อสฺสสนฺโต 

หายใจเข้าอยู่  กตฺวา กระทําแล้ว  ผณํ ซึ่งพังพาน  นิปชฺช ินอนแล้ว  สยนปิฏฺเ บน

หลังแห่งที่เป็นที่บรรทม ฯ

 งูเป็นสัตว์ไม่มีอาหารสิ้นสองสามวัน เลื้อยออกโดยช่องนั้น หายใจเข้าอยู่ แผ่พังพาน

แล้วนอนบนหลังแห่งที่เป็นที่บรรทม 

 สปฺโป สุทธกัตตาใน นิปชฺชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทฺวีหตีหํ อัจจันตสังโยคะใน  

นิราหาโรๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขมิตฺวา  เตน วิเสสนะของ  

ฉิทฺเทนๆ ตติยาวิเสสนะใน นิกฺขมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อสฺสสนฺโตๆ อัพภันตร-

กิริยาของ สปฺโป  ผณํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิปชฺชิ  สยนปิฏฺเฅ 

อุปสิเลสิกาธาระใน นิปชฺชิ ฯ 

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

๖๖๗. มาคนฺทิยา  ตํ  ทิสฺวา   “เทว  สปฺโปติ  มหาสทฺทํ  กตฺวา  ราชานญฺจ  ตา  จ  อกฺโกสนฺตี   

“อยํ  ทนฺธราชา  อลกฺขิโก  มยฺหํ  วจนํ  น  สุณาติ,  อิมาปิ  นิสฺสิริกา  ทุพฺพินีตา,   

กินฺนาม  รญฺโญ  สนฺติกา  น  ลภนฺติ;  กึ  นุ,  ตุมฺเห  อิมสฺมึ  มเตเยว,  สุขํ  ชีวิสฺสถ,  

ชีวนฺเต,  ทุกฺขํ  ชีวถ,  อชฺช  มยา  ปาปสุปิโน  ทิฏฺโฅ,  ‘สามาวติยา  ปาสาทํ  คนฺตุํ   

น  วฏฺฏตีติ  วิรวนฺติยาปิ  เม  ตยา  สทฺโท  น  สุโต  เทวาติ  อาห ฯ  

 มาคนฺทิยา  ตํ  (สปฺปํ)  ทิสฺวา   “เทว  สปฺโปติ  มหาสทฺทํ  กตฺวา  ราชานํ  จ  ตา  (อิตฺถิโย)  จ   

อกฺโกสนฺตี  “อยํ  ทนฺธราชา  อลกฺขิโก  (หุตฺวา)  มยฺหํ  วจนํ  น  สุณาติ,  อิมาปิ  (อิตฺถิโย)   

นิสฺสิริกา  ทุพฺพินีตา  (โหนฺติ),  (อิมา  อิตฺถิโย)  กึ  นาม  รญฺโญ  สนฺติกา  น  ลภนฺติ;  กึ  นุ, 

ตุมฺเห  อิมสฺมึ  (รญฺเญ)  มเต  เอว,  สุขํ  ชีวิสฺสถ,  (อิมสฺมึ  รญฺเญ)  ชีวนฺเต,  (ตุมฺเห)  ทุกฺขํ  ชีวถ,   

อชฺช  มยา  ปาปสุปิโน  ทิฏฺโฅ,  ‘(ตยา)  สามาวติยา  ปาสาทํ  คนฺตุํ  น  วฏฺฏตีติ  วิรวนฺติยาปิ  เม  

ตยา  สทฺโท  น  สุโต  เทวาติ  อาห ฯ

 มาคนฺทิยา อ.พระนางมาคันทิยา  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  ตํ  (สปฺปํ) ซึ่งงูนั้น  กตฺวา 

ทรงกระทําแล้ว  มหาสทฺทํ ซึ่งเสียงอันดัง  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ   

สปฺโป อ.งู”  อิติ ดังนี้  อกฺโกสนฺตี ทรงด่าอยู่  ราชานํ  จ ซึ่งพระราชาด้วย  ตา  (อิตฺถิโย)   
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จ ซึ่งหญิง ท. เหล่านั้นด้วย  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  ทนฺธราชา อ.พระราชา 

ผู้เขลานี้  อลกฺขิโก เป็นผู้ไม่มีบุญ  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  น  สุณาติ ย่อมไม่ฟัง  วจนํ ซึ่งคํา  

มยฺห ํของเรา,  อิมาปิ  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. แม้เหล่านี้  นิสฺสิริกา เป็นผู้มีสิริออกแล้ว  

ทุพฺพินีตา เป็นผู้อันบุคคลแนะนําได้โดยยาก  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  (อิมา  อิตฺถิโย)  

อ.หญิง ท. เหล่านี้  น  ลภนฺติ ย่อมไม่ได้  กึ  นาม ชื่อซึ่งอะไร  สนฺติกา จากสํานัก  

รญฺโญ ของพระราชา,  อิมสฺมึ  (รญฺเญ) ครั้นเมื่อพระราชานี้  มเต  เอว สวรรคตแล้ว

นั่นเทียว,  (ตุมฺเห) อ.เจ้า ท.  ชีวิสฺสถ จักเป็นอยู่  สุขํ สบาย  กึ  นุ หรือหนอ,  (อิมสฺมึ  

รญฺเญ) ครั้นเมื่อพระราชานี้  ชีวนฺเต ทรงพระชนม์อยู่,  (ตุมฺเห) อ.เจ้า ท.  ชีวถ ย่อม

อยู่  ทุกฺขํ เป็นทุกข์หรือ,  ปาปสุปิโน อ.สุบินอันชั่ว  มยา อันเรา  ทิฏฺโ เห็นแล้ว  

อชฺช ในวันนี้,  เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  สทฺโท อ.เสียง  เม ของหม่อมฉัน   

วิรวนฺติยาป ิแม้ผู้ร้องอยู่  อิติ ว่า  ‘(ตยา)  สามาวติยา  ปาสาทํ  คนฺตุํ อ.อัน- อัน

พระองค์ -เสด็จไป สู่ปราสาท ของพระนางสามาวดี  น  วฏฺฏติ ย่อมไม่ควร’  อิติ ดังนี้  

ตยา อันพระองค์  น  สุโต ไม่ทรงสดับแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระนางมาคันทิยาทรงเห็นงู จึงทําเสียงดังว่า “ข้าแต่พระองค์สมมุติเทพ งู” ดังนี้ ด่า

ทั้งพระราชา และหญิงพวกนั้น กล่าวว่า “พระราชาผู้เขลานี้ เป็นผู้ไม่มีบุญ ย่อมไม่

ฟังคําของเรา, หญิงแม้พวกนี้ เป็นผู้ไม่มีสิริ เป็นผู้ที่บุคคลแนะนําได้ยาก, หญิงพวกนี้ 

ไม่ได้ชื่ออะไรจากสํานักของพระราชา, พวกเจ้า เมื่อพระราชานี้สวรรคตแล้วนั่นแหละ 

จักเป็นอยู่สบาย เมื่อพระราชานี้ ทรงพระชนม์อยู่ ย่อมเป็นอยู่เป็นทุกข์หรือไร, ในวัน

นี้ สุบินอันชั่ว เรา เห็นแล้ว, ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ เสียงของหม่อมฉันแม้ผู้ร้องอยู่

ว่า ‘การที่พระองค์เสด็จไปสู่ปราสาทของพระนางสามาวดี ย่อมไม่ควร’ ดังนี้ พระองค์ 

ไม่ทรงได้ยินแล้ว” ดังนี้ 

 มาคนฺทิยา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ สปฺปํๆ  

อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  “เทว อาลปนะ  สปฺโป ลิงคัตถะ”  

อิติศัพท์ สรูปะใน มหาสทฺทํๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อกฺโกสนฺตี   

ราชานํ ก็ดี  อิตฺถิโย ก็ดี อวุตตกัมมะใน อกฺโกสนฺตี  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้า

กับ ราชานํ และ ตา  อิตฺถิโย  ตา วิเสสนะของ อิตฺถิโย  อกฺโกสนฺตี อัพภันตรกิริยาของ  

มาคนฺทิยา  “อยํ วิเสสนะของ ทนฺธราชา สุทธกัตตาใน สุณาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  



451วรรค] ๑. เรื่องพระนางสามาวดี

อลกฺขิโก วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สุณาติ  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน  

วจนํๆ อวุตตกัมมะใน สุณาติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สุณาติ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้า

กับ อิมาๆ วิเสสนะของบ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

นิสฺสิริกา ก็ดี  ทุพฺพินีตา ก็ดี วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  อิมา วิเสสนะของ อิตฺถิโย  

สุทธกัตตาใน ลภนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ ครหัตถโชตกะเข้ากับ กึๆ 

อวุตตกัมมะใน ลภนฺติ  รญฺโญ สามีสัมพันธะใน สนฺติกาๆ อปาทานใน ลภนฺติ  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน ลภนฺติ;  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ชีวิสฺสถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึ  นุ ศัพท์ 

ปุจฉนัตถะ  อิมสฺมึ วิเสสนะของ รญฺเญๆ ลักขณะใน มเตๆ ลักขณกิริยา  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ มเต,  สุขํ กิริยาวิเสสนะใน ชีวิสฺสถ,  อิมสฺมึ วิเสสนะของ รญฺเญๆ 

ลักขณะใน ชีวนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ชีวถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ทุกฺขํ กิริยาวิเสสนะใน ชีวถ,  อชฺช กาลสัตตมีใน ทิฏฺโฅ  ปาปสุปิโน วุตตกัมมะใน ทิฏฺโฅๆ 

กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน ทิฏฺโฅ,  เทว อาลปนะ  สทฺโท วุตตกัมมะ 

ใน สุโตๆ กิตบทกัมมวาจก  ‘คนฺตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตยา 

อนภิหิตกัตตาใน คนฺตุํ  สามาวติยา สามีสัมพันธะใน ปาสาทํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน 

คนฺตุํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน วฏฺฏติ’  อิติศัพท์ อาการะใน วิรวนฺติยา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ 

เข้ากับ วิรวนฺติยาๆ วิเสสนะของ เมๆ สามีสัมพันธะใน สทฺโท  ตยา อนภิหิตกัตตาใน 

สุโต  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สุโต”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

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

๖๖๘. ราชา  สปฺปํ  ทิสฺวา  มรณภยตชฺชิโต  “เอวรูปํปิ  นาม  อิมํ  กริสฺสนฺติ;  อโห  ปาปาหํ  

อิมาสํ  ปาปภาวํ  อาจิกฺขนฺติยาปิ  อิมิสฺสา  วจนํ  น  สทฺทหึ;  ปฅมํ  อตฺตโน  คพฺเภสุ  

ฉิทฺทานิ  กตฺวา  นิสินฺนา  ปุน  มยา  เปสิเต  กุกฺกุเฏ  ปฏิปหิณึสุ,  อชฺช  สยเน  สปฺปํ  

วิสฺสชฺชึสูติ  โกเธน  สมฺปชฺชลิโต  วิย  อโหสิ ฯ  

 ราชา  สปฺปํ  ทิสฺวา  มรณภยตชฺชิโต  “(อิมา  อิตฺถิโย)  เอวรูปํปิ  นาม  อิมํ  (กมฺมํ)  กริสฺสนฺติ;  อโห  

ปาโป  อหํ  อิมาสํ  (อิตฺถีนํ)  ปาปภาวํ  อาจิกฺขนฺติยาปิ  อิมิสฺสา  (มาคนฺทิยาย)  วจนํ  น  สทฺทหึ;   

(อิมา  อิตฺถิโย)  ปฅมํ  อตฺตโน  คพฺเภสุ  ฉิทฺทานิ  กตฺวา  นิสินฺนา  ปุน  มยา  เปสิเต  กุกฺกุเฏ   

ปฏิปหิณึสุ,  อชฺช  สยเน  สปฺปํ  วิสฺสชฺชึสูติ  (จินฺเตตฺวา)  โกเธน  สมฺปชฺชลิโต  วิย  อโหสิ ฯ
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 ราชา อ.พระราชา  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  สปฺป ํซึ่งงู  มรณภยตชฺชิโต ผู้อันภัยแต่ความ

ตายคุกคามแล้ว  จินฺเตตฺวา ทรงดําริแล้ว  อิติ ว่า  “(อิมา  อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่า

นี้  กริสฺสนฺต ิจักกระทํา  อิมํ  (กมฺมํ) ซึ่งกรรมนี้  เอวรูปํปิ  นาม ชื่อ แม้อันมีอย่างนี้

เป็นรูป,  อโห โอ  อหํ อ.เรา  ปาโป ผู้ชั่ว  น  สทฺทหึ ไม่เชื่อแล้ว  วจนํ ซึ่งคํา  อิมิสฺสา   

(มาคนฺทิยาย) ของพระนางมาคันทิยานี้  อาจิกฺขนฺติยาป ิ แม้ผู้บอกอยู่  อิมาสํ   

(อิตฺถีนํ)   ปาปภาวํ ซึ่งความที่- แห่งหญิง ท. เหล่านี้ -เป็นคนชั่ว,  (อิมา  อิตฺถิโย) 

อ.หญิง ท. เหล่านี้  กตฺวา กระทําแล้ว  ฉิทฺทานิ ซึ่งช่อง ท.  คพฺเภสุ ในห้อง ท.  อตฺตโน  

ของตน  นิสินฺนา นั่งแล้ว ปม ํ ก่อน,  ปฏิปหิณึสุ ส่งกลับแล้ว  กุกฺกุเฏ ซึ่งไก่ ท.  

มยา  เปสิเต อัน- อันเรา -ส่งไปแล้ว  ปุน อีก,  วิสฺสชฺชึส ุ ปล่อยแล้ว  สปฺป ํ ซึ่งงู  

สยเน บนที่เป็นที่นอน  อชฺช ในวันนี้”  อิติ ดังนี้  โกเธน  สมฺปชฺชลิโต  วิย เป็นราวกะ

ว่า อันความโกรธ ให้โพลงทั่วพร้อมแล้ว  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ  

 พระราชาทรงเห็นงู ผู้ถูกภัยแต่ความตายคุกคามแล้ว ทรงดําริว่า “หญิงพวกนี้จัก

ทํากรรมนี้ ชื่อแม้เห็นปานนี้, โอ เราผู้ชั่ว ไม่เชื่อคําของพระนางมาคันทิยาแม้ผู้บอก

ความที่หญิงพวกนี้เป็นผู้ชั่ว, หญิงพวกนี้ทําช่องทั้งหลายในห้องทั้งหลายของตน แล้ว

นั่ง ก่อน, ซํ้ายังส่งกลับไก่ทั้งหลายที่เราส่งไปแล้ว, ในวันนี้ ปล่อยงูบนที่นอน” ได้เป็น

ดุจถูกความโกรธให้โพลงทั่วแล้ว

 ราชา สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สปฺปํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน -ตชฺชิโต  มรณภยตชฺชิโต วิเสสนะของ ราชา  “อิมา วิเสสนะของ 

อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน กริสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้า

กับ เอวรูปํ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ เอวรูปํๆ ก็ดี  อิมํ ก็ดี วิเสสนะของ กมฺมํๆ 

อวุตตกัมมะใน กริสฺสนฺติ,  อโห สังเวคัตถะ  ปาโป วิเสสนะของ อหํๆ สุทธกัตตาใน 

สทฺทหึๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมาสํ วิเสสนะของ อิตฺถีนํๆ ภาวาทิสัมพันธะใน  

ปาปภาวํๆ อวุตตกัมมะใน อาจิกฺขนฺติยา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อาจิกฺขนฺติยาๆ  

ก็ดี  อิมิสฺสา ก็ดี วิเสสนะของ มาคนฺทิยายๆ สามีสัมพันธะใน วจนํๆ อวุตตกัมมะใน  

สทฺทหึ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สทฺทหึ,  อิมา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน  

ปฏิปหิณึสุ และ วิสฺสชฺชึสุ  ปฏิปหิณึสุ ก็ดี  วิสฺสชฺชึสุ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปฅมํ 

กิริยาวิเสสนะใน กตฺวา  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน คพฺเภสุๆ วิสยาธาระใน กตฺวา   
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ฉิทฺทานิ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสินฺนาๆ วิเสสนะของ อิตฺถิโย   

ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน ปฏิปหิณึสุ  มยา อนภิหิตกัตตาใน เปสิเตๆ วิเสสนะของ  

กุกฺกุเฏๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิปหิณึสุ,  อชฺช กาลสัตตมีใน วิสฺสชฺชึสุ  สยเน วิสยาธาระ 

ใน วิสฺสชฺชึสุ  สปฺปํ อวุตตกัมมะใน วิสฺสชฺชึสุ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน สมฺปชฺชลิโต  โกเธเน อนภิหิตกัตตาใน สมฺปชฺชลิโตๆ อุปมาวิกติกัตตา 

ใน อโหสิ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ โกเธน  สมฺปชฺชลิโต ฯ

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

๖๖๙. สามาวตีปิ  ปญฺจนฺนํ  อิตฺถีสตานํ  โอวาทํ  อทาสิ  “อมฺมา  อมฺหากํ  อญฺญ�  ปฏิสรณํ  

นตฺถิ,  นรินฺเท  จ  เทวิยา  จ  อตฺตนิ  จ  สมเมว  เมตฺตจิตฺตํ  ปวตฺเตถ,  มา  กสฺสจิ  

โกปํ  กริตฺถาติ ฯ  

 สามาวตีปิ  ปญฺจนฺนํ  อิตฺถีสตานํ  โอวาทํ  อทาสิ  “อมฺมา  อมฺหากํ  อญฺญ �  ปฏิสรณํ  นตฺถิ,   

(ตุมฺเห)  นรินฺเท  จ  เทวิยา  จ  อตฺตนิ  จ  สมํ  เอว  เมตฺตจิตฺตํ  ปวตฺเตถ,  (ตุมฺเห)  มา  กสฺสจิ  

โกปํ  กริตฺถาติ ฯ

 สามาวตีปิ แม้ อ.พระนางสามาวดี  อทาสิ ได้ประทานแล้ว  โอวาทํ ซึ่งพระ

โอวาท  อิตฺถีสตานํ แก่ร้อยแห่งหญิง ท.  ปญฺจนฺนํ ห้า  อิติ ว่า  “อมฺมา แน่ะแม่ ท.   

ปฏิสรณํ อ.ที่พึ่งเฉพาะ  อญฺญ ํ อื่น  อมฺหากํ ของเรา ท.  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  (ตุมฺเห)  

อ.เธอ ท.  เมตฺตจิตฺตํ ยังจิตดวงประกอบด้วยเมตตา  สมํ  เอว อันเสมอนั่นเทียว  

นรินฺเท  จ ในจอมแห่งนรชนด้วย  เทวิยา  จ ในพระเทวีด้วย  อตฺตนิ  จ ในตนด้วย  

ปวตฺเตถ จงให้เป็นไป,  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  มา  กริตฺถ อย่ากระทําแล้ว  โกปํ ซึ่งความ

โกรธ  กสฺสจิ ต่อใครๆ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 แม้พระนางสามาวดีได้ประทานโอวาทแก่หญิง ๕๐๐ คนว่า “แน่ะแม่ทั้งหลาย ที่พึ่ง

เฉพาะอย่างอื่นของพวกเราไม่มี, พวกเธอจงทําจิตประกอบด้วยเมตตาที่สมํ่าเสมอ

ในจอมนรชน ในพระเทวี และในตนเองให้เป็นไปเถิด, พวกเธออย่าทําความโกรธต่อ

ใครๆ” ดังนี้

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สามาวตีๆ สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ปญฺจนฺนํ วิเสสนะของ อิตฺถีสตานํๆ สัมปทานใน อทาสิ  โอวาทํ อวุตตกัมมะใน  

อทาสิ  “อมฺมา อาลปนะ  อญฺญ� วิเสสนะของ ปฏิสรณํๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบท 
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กัตตุวาจก  อมฺหากํ สามีสัมพันธะใน ปฏิสรณํ,  ตุมฺเห เหตุกัตตาใน ปวตฺเตถๆ  

อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  นรินฺเท ก็ดี  เทวิยา ก็ดี  อตฺตนิ ก็ดี วิสยาธาระใน สมํ   

จ สามศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ นรินฺเท  เทวิยา และ อตฺตนิ  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ สมํๆ วิเสสนะของ เมตฺตจิตฺตํๆ การิตกัมมะใน ปวตฺเตถ,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน 

กริตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน กริตฺถ  กสฺสจิ สัมปทานใน กริตฺถ  

โกธํ อวุตตกัมมะใน กริตฺถ”  อิติศัพท์ สรูปะใน โอวาทํ ฯ

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

๖๗๐. ราชา  สหสฺสถามํ  สิงฺคธนุํ  อาทาย  ชิยํ  โปเถตฺวา  วิสปีตํ  สรํ  สนฺนยฺหิตฺวา   

สามาวตึ  ปุเร  กตฺวา  สพฺพา  ตา  ปฏิปฏิยา  ฅปาเปตฺวา  สามาวติยา  อุเร  สรํ  

วิสฺสชฺเชสิ ฯ  

 ราชา  สหสฺสถามํ  สิงฺคธนุํ  อาทาย  ชิยํ  โปเถตฺวา  วิสปีตํ  สรํ  สนฺนยฺหิตฺวา  สามาวตึ  ปุเร   

กตฺวา  (ราชปุริเส)  สพฺพา  ตา  (อิตฺถิโย)  ปฏิปฏิยา  ฅปาเปตฺวา  สามาวติยา  อุเร  สรํ   

วิสฺสชฺเชสิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  อาทาย ทรงถือเอาแล้ว  สิงฺคธนุํ ซึ่งธนูมีสัณฐานเพียงดังเขาสัตว์  

สหสฺสถามํ อันมีกําลังอันบัณฑิตกําหนดแล้วด้วยพัน  โปเถตฺวา ทรงดีดแล้ว  ชิย ํซึ่ง

สาย  สนฺนยฺหิตฺวา ทรงผูกสอดแล้ว  สรํ ซึ่งลูกศร  วิสปีต ํอันยาพิษดื่มแล้ว  กตฺวา 

ทรงกระทําแล้ว  สามาวตึ ซึ่งพระนางสามาวดี  ปุเร ในเบื้องหน้า  (ราชปุริเส) ทรงยัง

ราชบุรุษ ท.  ปาเปตฺวา ให้พักไว้แล้ว  ตา  (อิตฺถิโย) ซึ่งหญิง ท. เหล่านั้น  สพฺพา 

ทั้งปวง  ปฏิปาฏิยา ตามลําดับ  วิสฺสชฺเชส ิทรงปล่อยแล้ว  สร ํซึ่งลูกศร  อุเร ที่พระ

อุระ  สามาวติยา ของพระนางสามาวดี ฯ

 พระราชาทรงถือเอาธนูที่มีสัณฅานดุจเข้าสัตว์มีกําลังที่ถูกกําหนดด้วยหนึ่งพัน ดีดสาย 

ผูกสอดลูกศรที่อาบยาพิษ ทรงทําพระนางสามาวดีไว้ในที่ข้างหน้า ให้พักพวกหญิง

เหล่านั้นทั้งหมดตามลําดับ ทรงปล่อยลูกศรที่พระอุระของพระนางสามาวดี

 ราชา สุทธกัตตาใน วิสฺสชฺเชสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สหสฺสถามํ วิเสสนะของ  

สิงฺคธนุํๆ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ ปุพพกาลกิริยาใน โปเถตฺวา  ชิยํ อวุตตกัมมะใน 

โปเถตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สนฺนยฺหิตฺวา  วิสปีตํ วิเสสนะของ สรํๆ อวุตตกัมมะใน 

สนฺนยฺหิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  สามาวตึ อวุตตกัมมะใน กตฺวา  ปุเร วิสยาธาระ 
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ใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฅปาเปตฺวา  ราชปุริเส การิตกัมมะใน ฅปาเปตฺวา  สพฺพา  

ก็ดี  ตา ก็ดี วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ อวุตตกัมมะใน ฅปาเปตฺวา  ปฏิปาฏิยา ตติยา- 

วิเสสนะใน ฅปาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิสฺสชฺเชสิ  สามาวติยา สามีสัมพันธะใน 

อุเรๆ วิสยาธาระใน วิสฺสชฺเชสิ  สรํ อวุตตกัมมะใน วิสฺสชฺเชสิ ฯ   

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

๖๗๑. โส  ตสฺสา  เมตฺตานุภาเวน  ปฏินิวตฺติตฺวา  อาคตมคฺคาภิมุโข ว  หุตฺวา  รญฺโญ  หทยํ  

ปวิสนฺโต  วิย  อฏฺฅาสิ ฯ   

 โส  (สโร)  ตสฺสา  (สามาวติยา)  เมตฺตานุภาเวน  ปฏินิวตฺติตฺวา  อาคตมคฺคาภิมุโข ว  หุตฺวา  

รญฺโญ  หทยํ  ปวิสนฺโต  วิย  อฏฺฅาสิ ฯ

 โส  (สโร) อ.ลูกศรนั้น  ปฏินิวตฺติตฺวา กลับเฉพาะแล้ว  เมตฺตานุภาเวน ด้วยอานุภาพ

แห่งเมตตา  ตสฺสา  (สามาวติยา) ของพระนางสามาวดีนั้น  อาคตมคฺคาภิมุโข ว 

เป็นของมีหน้าเฉพาะต่อหนทางที่มาแล้วเทียว  หุตฺวา เป็นแล้ว  ปวิสนฺโต  วิย ราวกะ

ว่าเข้าไปอยู่  หทยํ สู่พระหทัย  รญฺโญของพระราชา  อฏฺาสิ ได้ตั้งอยู่แล้ว ฯ

 ลูกศรนั้นหมุนกลับ ด้วยอานุภาพแห่งเมตตาของพระนาง เป็นของมุ่งหน้าต่อทางที่มา

แล้ว ดุจเข้าไปสู่พระหทัยของพระราชา ได้ตั้งอยู่แล้ว

 โส วิเสสนะของ สโรๆ สุทธกัตตาใน อฏฺฅาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะ 

ของ สามาวติยาๆ สามีสัมพันธะใน เมตฺตานุภาเวนๆ กรณะใน ปฏินิวตฺติตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อาคตมคฺคาภิมุโขๆ วิกติกัตตา

ใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปวิสนฺโต  รญฺโญ สามีสัมพันธะใน หทยํๆ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน ปวิสนฺโตๆ อุปมาอัพภันตรกิริยาของ สโร  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ 

รญฺโญ  หทยํ  ปวิสนฺโต ฯ 

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

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

๖๗๒. ราชา  จินฺเตสิ  “มยา  ขิตฺโต  สโร  สิลํปิ  วิชฺฌิตฺวา  คจฺฉติ,  อากาเส  ปฏิหนนฏฺฅานํปิ  

นตฺถิ,  อถ  ปเนส  นิวตฺติตฺวา  มม  หทยาภิมุโข  ชาโต;  อยํ  หิ  นิจฺจิตฺโต  นิสฺสตฺโต  

นิชฺชีโว  สโรปิ  เอติสฺสา  คุณํ  ชานาติ,  อหํ  มนุสฺสภูโตปิ  น  ชานามีติ ฯ   
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 ราชา  จินฺเตสิ  “มยา  ขิตฺโต  สโร  สิลํปิ  วิชฺฌิตฺวา  คจฺฉติ,  อากาเส  ปฏิหนนฏฺฅานํปิ  นตฺถิ,   

อถ  ปน  (ภาเว  สนฺเต),  เอโส  (สโร)  นิวตฺติตฺวา  มม  หทยาภิมุโข  ชาโต;  อยํ  หิ  นิจฺจิตฺโต  

นิสฺสตฺโต  นิชฺชีโว  สโรปิ  เอติสฺสา  (สามาวติยา)  คุณํ  ชานาติ,  อหํ  มนุสฺสภูโตปิ  น  ชานามีติ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  จินฺเตสิ ทรงดําริแล้ว  อิติ ว่า  “สโร อ.ลูกศร  มยา  ขิตฺโต 

อัน- อันเรา -ซัดไปแล้ว  วิชฺฌิตฺวา เจาะแล้ว  สิลํปิ แม้ซึ่งศิลา  คจฺฉติ ย่อมไป,   

ปฏิหนนฏฺานํปิ   แม้ อ.ที่เป็นที่กระทบ  อากาเส ในอากาศ  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  ปน 

แต่ว่า  อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  เอโส  (สโร) อ.ลูกศร

นั่น  นิวตฺติตฺวา กลับแล้ว  หทยาภิมุโข เป็นของมีหน้าเฉพาะต่อหทัย  มม ของเรา  

ชาโต เกิดแล้ว,  ห ิก็  อยํ  สโรปิ แม้ อ.ลูกศรนี้  นิจฺจิตฺโต มีจิตออกแล้ว  นิสฺสตฺโต 

มิใช่สัตว์  นิชฺชีโว มิใช่ชีวะ  ชานาติ ย่อมรู้  คุณํ ซึ่งคุณ  เอติสฺสา  (สามาวติยา)  

ของพระนางสามาวดีนั่น,  อหํ อ.เรา  มนุสฺสภูโตป ิ แม้ผู้เป็นมนุษย์เป็นแล้ว  น   

ชานามิ ย่อมไม่รู้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาทรงดําริว่า “ลูกศรที่เรายิงไป เจาะแม้แต่ศิลาแล้วทะลุไป, แม้ที่เป็นที่กระทบ

ในอากาศ ย่อมไม่มี, แต่ว่า เมื่อเป็นเช่นนี้มีอยู่, ลูกศรนั่นกลับแล้ว มุ่งหน้าตรงต่อหัวใจ

ของเรา, ก็ แม้ลูกศรนี้ ไม่มีจิต ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ชีวะ ยังรู้คุณของพระนาง, เราเป็นถึง

มนุษย์ ย่อมไม่รู้(คุณของพระนางเลย)” ดังนี้

 ราชา สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ขิตฺโต วิเสสนะของ สโรๆ  

สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน ขิตฺโต  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ สิลํๆ อวุตตกัมมะใน วิชฺฌิตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน คจฺฉติ,   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ปฏิหนนฏฺฅานํๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  

อากาเส วิสยาธาระใน ปฏิหนนฏฺฅานํ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  อถ วิเสสนะของ ภาเวๆ 

ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  เอโส วิเสสนะของ สโรๆ สุทธกัตตาใน ชาโตๆ  

กิตบทกัตตุวาจก  นิวตฺติตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ชาโต  มม สามีสัมพันธะใน  

หทยาภิมุโขๆ วิกติกัตตาใน ชาโต,  หิศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  อยํ ก็ดี  นิจฺจิตฺโต ก็ดี   

นิสฺสตฺโต ก็ดี  นิชฺชีโว ก็ดี วิเสสนะของ สโร  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สโรๆ  

สุทธกัตตาใน ชานาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอติสฺสา วิเสสนะของ สามาวติยาๆ  

สามีสัมพันธะใน คุณํๆ อวุตตกัมมะใน ชานาติ,  อหํ สุทธกัตตาใน ชานามิๆ อาขยาต-
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บทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มนุสฺสภูโตๆ วิเสสนะของ อหํ  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน ชานามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ

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

๖๗๓. โส  ธนุํ  ฉฑฺเฑตฺวา  อญฺชลึ  ปคฺคยฺห  สามาวติยา  ปาทมูเล  อุกฺกุฏิกํ  นิสีทิตฺวา  อิมํ  

คาถมาห  

  “สมฺมุยฺหามิ  ปมุยฺหามิ,   สพฺพา  มุยฺหนฺติ  เม  ทิสา,  

  สามาวติ  มํ  ตายสฺสุ, ตฺวญฺจ  เม  สรณํ  ภวาติ ฯ 

 โส  (ราชา)  ธนุํ  ฉฑฺเฑตฺวา  อญฺชลึ  ปคฺคยฺห  สามาวติยา  ปาทมูเล  อุกฺกุฏิกํ  นิสีทิตฺวา  อิมํ  คาถํ  

อาห  

  “(อหํ)  สมฺมุยฺหามิ  ปมุยฺหามิ,   สพฺพา  มุยฺหนฺติ  เม  ทิสา,  

  (ตฺวํ)  สามาวติ  มํ  ตายสฺสุ, ตฺวํ  จ  เม  สรณํ  ภวาติ ฯ

 โส  (ราชา) อ.พระราชานั้น  ฉฑฺเฑตฺวา ทรงทิ้งแล้ว  ธนุํ ซึ่งธนู  ปคฺคยฺห ประคอง

แล้ว  อญฺชลึ ซึ่งอัญชลี  นิสีทิตฺวา ประทับนั่งแล้ว  อุกฺกุฏิกํ กระโหย่ง  ปาทมูเล  

ณ ที่ใกล้แห่งพระบาท  สามาวติยา ของพระนางสามาวดี  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ 

ซึ่งพระคาถานี้  อิติ ว่า

“(อหํ) อ.เรา  สมฺมุยฺหาม ิย่อมหลงพร้อม  ปมุยฺหาม ิย่อมหลง- 

ทั่ว  ภิยฺโย โดยยิ่ง,  ทิสา อ.ทิศ ท.  สพฺพา ทั้งปวง  มุยฺหนฺต ิ

ย่อมหลง  เม แก่เรา,  สามาวติ ดูก่อนพระนางสามาวดี  (ตฺวํ) 

อ.เธอ  ตายสฺส ุจงป้องกัน  ม ํซึ่งเรา,  จ อนึ่ง  ตฺว ํอ.เธอ  สรณํ 

เป็นที่พึ่ง  เม ของเรา  ภว ขอจงเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชานั้นทรงทิ้งธนู ประคองอัญชลี ประทับนั่งกระโหย่ง ณ ที่ใกล้พระบาทของ

พระนางสามาวดี ตรัสพระคาถานี้ว่า

“เราย่อมหลงโดยยิ่ง, ทิศทั้งหลายทั้งปวงย่อมหลงแก่เรา, ดู

ก่อนพระนางสามาวดี เธอจงป้องกันเรา, อนึ่ง ขอเธอจงเป็นที่

พึ่งของเรา” ดังนี้ 

 โส วิเสสนะของ ราชาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ธนุํ อวุตต- 

กัมมะใน ฉฑฺเฑตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปคฺคยฺห อญฺชลึ อวุตตกัมมะใน ปคฺคยฺหๆ  
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ปุพพกาลกิริยาใน  นิสีทิตฺวา  สามาวติยา สามีสัมพันธะใน ปาทมูเลๆ วิสยาธาระใน  

นิสีทิตฺวา  อุกฺกุฏิกํ กิริยาวิเสสนะใน นิสีทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  อิมํ วิเสสนะ

ของ คาถํๆ อวุตตกัมมะใน อาห 

“อหํ สุทธกัตตาใน ปมุยฺหามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภิยฺโย  

กิริยาวิเสสนะใน ปมุยฺหามิ,  สพฺพา วิเสสนะของ ทิสาๆ  

สุทธกัตตาใน มุยฺหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สัมปทาน

ใน มุยฺหนฺติ,  สามาวติ อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ตายสฺสุๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  มํ อวุตตกัมมะใน ตายสฺสุ,  จศัพท์ 

สัมปิณฑนัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ภวๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เม สามีสัมพันธะใน สรณํๆ วิกติกัตตาใน ภว”  อิติศัพท์ สรูปะ

ใน อิทํ  คาถํ ฯ

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

๖๗๔. สา  ตสฺส  วจนํ  สุตฺวา  “สาธุ  เทว  มํ  สรณํ  คจฺฉาติ  อวตฺวา  “ยมหํ  มหาราช  สรณํ  

คตา,  ตเมว  ตฺวมฺปิ  สรณํ  คจฺฉาติ ฯ  

 สา  (สามาวตี)  ตสฺส  (รญฺโญ)  วจนํ  สุตฺวา  “สาธุ  เทว  (ตฺวํ)  มํ  สรณํ  คจฺฉาติ  อวตฺวา  “ยํ  

(ปุคฺคลํ)  อหํ  มหาราช  สรณํ  คตา  (อมฺหิ),  ตํ  เอว  (ปุคฺคลํ)  ตฺวมฺปิ  สรณํ  คจฺฉาติ  (อาห) ฯ

 สา  (สามาวตี) อ.พระนางสามาวดีนั้น  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  วจนํ ซึ่งพระดํารัส  ตสฺส  

(รญฺโญ) ของพระราชานั้น  อวตฺวา ไม่กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ 

ผู้สมมุติเทพ  สาธุ อ.ดีละ  (ตฺวํ) อ.พระองค์  คจฺฉ ขอจงถึง  ม ํซึ่งหม่อมฉัน  สรณํ  

ว่าเป็นที่พึ่ง”  อิติ ดังนี้  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่มหาบพิตร  อหํ 

อ.หม่อมฉัน  คตา เป็นผู้ถึงแล้ว  ยํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลใด  สรณํ ว่าเป็นที่พึ่ง  (อมฺหิ) 

ย่อมเป็น,  ตฺวมฺป ิ แม้ อ.พระองค์  คจฺถ ขอจงถึง  ตํ  เอว  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลนั้น 

นั่นเทียว  สรณํ ว่าเป็นที่พึ่ง”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระนางสามาวดีนั้น ทรงสดับพระดํารัสของพระราชานั้น ไม่กราบทูลว่า “ข้าแต่

พระองค์ผู้สมมุติเทพ ดีละ ขอพระองค์จงถึงหม่อมฉันว่าเป็นที่พึ่ง” ดังนี้ กราบทูลว่า 

“ข้าแต่มหาบพิตร หม่อมฉันเป็นผู้ถึงบุคคลใดว่าเป็นที่พึ่ง, แม้พระองค์ขอจงถึงบุคคล

นั้นว่าเป็นที่พึ่ง” ดังนี้
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 สา วิเสสนะของ สามาวตีๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะ

ของ รญฺโญๆ สามีสัมพันธะใน วจนํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อวตฺวา 

“เทว อาลปนะ  สาธุ ลิงคัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉ  สรณํ สัมภาวนาใน คจฺฉ”  อิติศัพท์ อาการะใน อวตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “มหาราช อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ยํ วิเสสนะของ ปุคฺคลํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คตา  สรณํ สัมภาวนาใน 

คตาๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ตฺวํๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตํ วิเสสนะของ ปุคฺคลํๆ  สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน คจฺฉ  สรณํ สัมภาวนาใน คจฺฉ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๖๗๕.  อิทํ  วตฺวา  สามาวตี   สมฺมาสมฺพุทฺธสาวิกา    

  “มา  มํ  ตฺวํ  สรณํ  คจฺฉ; ยมหํ  สรณํ  คตา,  

  เอส  พุทฺโธ  มหาราช,   เอส  พุทฺโธ  อนุตฺตโร,  

  สรณํ  คจฺฉ  ตํ  พุทฺธํ;   ตฺวญฺจ  เม  สรณํ  ภวาติ  อาห ฯ

   อิทํ  (วจนํ)  วตฺวา  สามาวตี   สมฺมาสมฺพุทฺธสาวิกา    

  “มา  มํ  ตฺวํ  สรณํ  คจฺฉ; ยํ  (ปุคฺคลํ)  อหํ  สรณํ  คตา  (อมฺหิ),  

  เอโส  (ปุคฺคโล)  พุทฺโธ  (โหติ)  มหาราช,  เอโส  พุทฺโธ  อนุตฺตโร  (โหติ),  

  (ตฺวํ)  สรณํ  คจฺฉ  ตํ  พุทฺธํ;   ตฺวํ  จ  เม  สรณํ  ภวาติ  อาห ฯ

สามาวดี อ.พระนางสามาวดี  สมฺมาสมฺพุทฺธสาวิกา ผู้เป็น

สาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  วตฺวา ครั้นกราบทูลแล้ว  

อิทํ  (วจนํ) ซึ่งพระดํารัสนี้  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  

“ตฺว ํอ.พระองค์  มา  คจฺฉ ขอจงอย่าถึง  ม ํซึ่งหม่อมฉัน  สรณํ 

ว่าเป็นที่พึ่ง,  อหํ อ.หม่อมฉัน  คตา เป็นผู้ถึงแล้ว  ยํ  (ปุคฺคลํ) 

ซึ่งบุคคลใด  สรณ ํว่าเป็นที่พึ่ง  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  มหาราช 

ข้าแต่มหาบพิตร  เอโส  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั่น  พุทฺโธ เป็น

พระพุทธเจ้า  (โหติ) ย่อมเป็น,  เอโส  พุทฺโธ อ.พระพุทธเจ้า

นั่น  อนุตฺตโร เป็นผู้ยอดเยี่ยม  (โหติ) ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒460 [๒.อัปปมาท

คจฺฉ ขอจงถึง  ตํ  พุทฺธํ ซึ่งพระพุทธเจ้านั้น  สรณํ ว่าเป็นที่

พึ่ง;  จ อนึ่ง  ตฺว ํอ.พระองค์  สรณํ เป็นที่พึ่ง  เม ของหม่อม

ฉัน  ภว ขอจงเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

พระนางสามาวดีผู้เป็นสัมมาสัมพุทธสาวิกา ครั้นกราบทูลพระ

ดํารัสนี้แล้ว กราบทูลว่า “ขอพระองค์อย่าถึงหม่อมฉันว่าเป็นที่

พึ่ง, หม่อมฉันเป็นผู้ถึงบุคคลใดว่าเป็นที่พึ่ง, ข้าแต่มหาบพิตร 

บุคคลนั่นเป็นพระพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้านั่น เป็นผู้ยอดเยี่ยม, 

ขอพระองค์จงถึงพระพุทธเจ้านั้นว่าเป็นที่พึ่ง, อนึ่ง ขอพระองค์

จงเป็นที่พึ่งของหม่อมฉัน” ดังนี้ 

สมฺมาสมฺพุทฺธสาวิกา วิเสสนะของ สามาวตีๆ สุทธกัตตาใน 

อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิทํ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตต-

กัมมะใน วตฺวาๆ ลักขณัตถะ

“ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์  

ปฏิเสธะใน คจฺฉ  มํ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉ  สรณํ สัมภาวนา

ใน คจฺฉ;  อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ยํ วิเสสนะของ ปุคฺคลํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คตา  สรณํ  

สัมภาวนาใน คตาๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  มหาราช อาลปนะ  

เอโส วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  พุทฺโธ วิกติกัตตาใน โหติ,  เอโส วิเสสนะของ 

พุทฺโธๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อนุตฺตโร  

วิกติกัตตาใน โหติ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  สรณํ สัมภาวนาใน คจฺฉ  ตํ วิเสสนะของ พุทฺธํๆ 

สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉ,  จศัพท์ สัมปิณฑนัตถะ  ตฺวํ สุทธ- 

กัตตาใน ภวๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน 

สรณํๆ วิกติกัตตาใน ภว”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๖๗๖. ราชา  ตสฺสา  วจนํ  สุตฺวา  “อิทานาหํ  อติเรกตรํ  ภายามีติ  วตฺวา  อิทํ  คาถมาห  

  “เอส  ภิยฺโย  ปมุยฺหามิ   สพฺพา  มุยฺหนฺติ  เม  ทิสา,  

  สามาวติ  มํ  ตายสฺสุ, ตฺวญฺจ  เม  สรณํ  ภวาติ ฯ  

 ราชา  ตสฺสา  (สามาวติยา)  วจนํ  สุตฺวา  “อิทานิ  อหํ  อติเรกตรํ  ภายามีติ  วตฺวา  อิทํ  คาถํ  อาห  

  “เอโส  (อหํ)  ภิยฺโย  ปมุยฺหามิ,   สพฺพา  มุยฺหนฺติ  เม  ทิสา,  

  (ตฺวํ)  สามาวติ  มํ  ตายสฺสุ, ตฺวํ  จ  เม  สรณํ  ภวาติ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  วจนํ ซึ่งพระดํารัส  ตสฺสา  (สามาวติยา) 

ของพระนางสามาวดีนั้น  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อิทานิ ในกาลนี้  อหํ อ.เรา   

ภายามิ ย่อมกลัว  อติเรกตรํ ยิ่งกว่า”  อิติ ดังนี้  อาห ตรัสแล้ว  อิทํ  คาถํ ซึ่งพระ

คาถานี้  อิติ ว่า  

“เอโส  (อหํ) อ.เรานั่น  ปมุยฺหาม ิ ย่อมหลงทั่ว  ภิยฺโย โดย

ยิ่ง,  ทิสา อ.ทิศ ท.  สพฺพา ทั้งปวง  มุยฺหนฺต ิ ย่อมหลง  

เม แก่เรา,  สามาวติ ดูก่อนพระนางสามาวดี  (ตฺวํ) อ.เธอ   

ตายสฺส ุจงป้องกัน  ม ํซึ่งเรา,  จ อนึ่ง  ตฺว ํอ.เธอ  สรณํ เป็น

ที่พึ่ง  เม ของเรา  ภว ขอจงเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาทรงสดับพระดํารัสของพระนางสามาวดีนั้น ตรัสว่า “ในบัดนี้ เราย่อมกลัวยิ่ง

กว่า” ดังนี้ ตรัสพระคาถานี้ว่า

“เรานั่นย่อมหลงโดยยิ่ง, ทิศทั้งหลายทั้งปวง ย่อมหลงแก่เรา,  

ดูก่อนพระนางสามาวดี เธอจงป้องกันเรา, อนึ่ง ขอเธอจงเป็น

ที่พึ่งของเรา” ดังนี้

 ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะของ สามาวติยาๆ 

สามีสัมพันธะใน วจนํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “อิทานิ  

กาลสัตตมีใน ภายามิ  อหํ สุทธกัตตาใน ภายามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อติเรกตรํ 

กิริยาวิเสสนะใน ภายามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  อิทํ  

วิเสสนะของ คาถํๆ อวุตตกัมมะใน อาห

“เอโส วิเสสนะของ อหํๆ สุทธกัตตาใน ปมุยฺหามิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ภิยฺโย กิริยาวิเสสนะใน ปมุยฺหามิ,  สพฺพา วิเสสนะ
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ของ ทิสาๆ สุทธกัตตาใน มุยฺหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม 

สัมปทานใน มุยฺหนฺติ,  สามาวติ อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน 

ตายสฺสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มํ อวุตตกัมมะใน ตายสฺสุ,  

จศัพท์ สัมปิณฑนัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ภวๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน สรณํๆ วิกติกัตตาใน ภว”  อิติ- 

ศัพท์ สรูปะใน อิทํ  คาถํ ฯ 

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

๖๗๗. อถ  นํ  สา  ปุริมนเยเนว  ปุน  ปฏิกฺขิปิตฺวา,  “เตนหิ  ตญฺจ  สรณํ  คจฺฉามิ  สตฺถารญฺจ,  

วรญฺจ เต  ทมฺมีติ  วุตฺเต,  “วโร  คหิโต  โหตุ  มหาราชาติ  อาห ฯ  

 อถ  นํ  (ราชานํ)  สา  (สามาวตี)  ปุริมนเยน  เอว  ปุน  ปฏิกฺขิปิตฺวา,  “เตนหิ  (อหํ)  ตํ  จ  สรณํ  

คจฺฉามิ  สตฺถารํ  จ,  (อหํ)  วรํ  จ เต  ทมฺมีติ  (วจเน  รญฺญา)  วุตฺเต,  “วโร  (มยา)  คหิโต  โหตุ  

มหาราชาติ  อาห ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สา  (สามาวตี) อ.พระนางสามาวดีนั้น  ปฏิกฺขิปิตฺวา ทูลห้ามแล้ว  นํ  

(ราชานํ) ซึ่งพระราชานั้น  ปุน อีก  ปุริมนเยน  เอว โดยนัยอันมีในก่อนนั่นเทียว,  

(วจเน) ครั้นเมื่อพระดํารัส  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (อหํ) อ.เรา  คจฺฉามิ ย่อมถึง  

ต ํซึ่งเธอ  จ ด้วย  สตฺถารํ  จ ซึ่งพระศาสดาด้วย  สรณํ ว่าเป็นที่พึ่ง,  จ อนึ่ง  (อหํ) 

อ.เรา  ทมฺมิ ย่อมให้  วร ํซึ่งพร  เต แก่เธอ”  อิติ ดังนี้  (รญฺญา) อันพระราชา  วุตฺเต 

ตรัสแล้ว,  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่มหาบพิตร  วโร อ.พร  (มยา)  

คหิโต เป็นพร อันหม่อมฉัน รับเอาแล้ว  โหตุ ขอจงเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พระนางสามาวดีนั้นทูลห้ามพระราชานั้นอีกโดยนัยอันมีในก่อนนั่นแหละ, เมื่อ

พระราชาตรัสว่า “ถ้าเช่นนั้น เราขอถึงเธอและพระศาสดา ว่าเป็นที่พึ่ง, อนึ่ง เราย่อม

ให้พรแก่เธอ” ดังนี้, กราบทูลว่า “ข้าแต่มหาบพิตร พร ขอจงเป็นพรอันหม่อมฉันรับเอา

แล้ว” ดังนี้

 อถ กาลสัตตมี  สา วิเสสนะของ สามาวตีๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก    

นํ วิเสสนะของ ราชานํๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิกฺขิปิตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

ปุริมนเยนๆ ตติยาวิเสสนะใน ปฏิกฺขิปิตฺวา  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน ปฏิกฺขิปิตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน อาห,  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  อหํ สุทธกัตตาใน คจฺฉามิๆ อาขยาต-
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บทกัตตุวาจก  ตํ ก็ดี  สตฺถารํ ก็ดี สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉามิ  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ 

เข้ากับ ตํ และ สตฺถารํ  สรณํ สัมภาวนาใน คจฺฉามิ,  จศัพท์ สัมปิณฑนัตถะ  อหํ  

สุทธกัตตาใน ทมฺมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วรํ อวุตตกัมมะใน ทมฺมิ  เต สัมปทาน

ใน ทมฺมิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  รญฺญา อนภิหิต-

กัตตาใน วุตฺเต,  “มหาราช อาลปนะ  วโร สุทธกัตตาใน โหตุๆ อาขยาตบทกัมมวาจก  

มยา อนภิหิตกัตตาใน คหิโตๆ วิกติกัตตาใน โหตุ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๗๘. โส  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺวา  สรณํ  คนฺตฺวา  นิมนฺเตตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  สตฺตาหํ  ทานํ  

ทตฺวา  สามาวตึ  อามนฺเตตฺวา  “อุฏฺเฅสิ  วรํ  คณฺหาหีติ  อาห ฯ   

 โส  (ราชา)  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺวา  (สตฺถารํ)  สรณํ  คนฺตฺวา  นิมนฺเตตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  สตฺตาหํ  

ทานํ  ทตฺวา  สามาวตึ  อามนฺเตตฺวา  “(ตฺวํ)  อุฏฺเฅสิ  วรํ  คณฺหาหีติ  อาห ฯ

 โส  (ราชา) อ.พระราชานั้น  อุปสงฺกมิตฺวา เสด็จเข้าไปเฝ้าแล้ว  สตฺถารํ ซึ่ง

พระศาสดา  คนฺตฺวา ทรงถึงแล้ว  (สตฺถารํ) ซึ่งพระศาสดา  สรณํ ว่าเป็นที่พึ่ง   

นิมนฺเตตฺวา ทูลนิมนต์แล้ว  ทตฺวา ทรงถวายแล้ว  ทานํ ซึ่งทาน  สตฺตาหํ ตลอด

วันเจ็ด  ภิกฺขุสงฺฆสฺส แก่หมู่แห่งภิกษุ  อามนฺเตตฺวา ตรัสเรียกแล้ว  สามาวตึ ซึ่ง

พระนางสามาวดี  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  อุฏฺเสิ จงลุกขึ้น  คณฺหาหิ 

จงรับเอา  วร ํซึ่งพร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชานั้นเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทรงถึงพระศาสดาว่าเป็นที่พึ่ง ทูลนิมนต์แล้ว 

ทรงถวายทานตลอด ๗ วัน แก่ภิกษุสงฆ์ ตรัสเรียกพระนางสามาวดี แล้วตรัสว่า “เธอ

จงลุกขึ้น จงรับเอาพรเถิด” ดังนี้

 โส วิเสสนะของ ราชาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถารํ  

อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน 

คนฺตฺวา  สรณํ สัมภาวนาใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิมนฺเตตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน ทตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส สัมปทานใน ทตฺวา  สตฺตาหํ อัจจันตสังโยคะใน ทตฺวา  

ทานํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อามนฺเตตฺวา  สามาวตึ อวุตตกัมมะใน  

อามนฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน อุฏฺเฅสิ และ คณฺหาหิ  อุฏฺเฅสิ  

ก็ดี  คณฺหาหิ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  วรํ อวุตตกัมมะใน คณฺหาหิ”  อิติศัพท์  
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อาการะใน อาห ฯ 

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

๖๗๙. “มหาราช  มยฺหํ  หิรญฺญาทีหิ  อตฺโถ  นตฺถิ,  อิทํ  ปน  เม  วรํ  เทหิ,  ตถา  กโรหิ,  ยถา  

สตฺถา  นิพทฺธํ  ปญฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  อิธาคจฺฉติ,  ธมฺมํ  สุณิสฺสามาติ ฯ

 (สามาวตี)  “มหาราช  มยฺหํ  หิรญฺญาทีหิ  (วตฺถูหิ)  อตฺโถ  นตฺถิ,  (ตฺวํ)  อิทํ  ปน  เม  วรํ  เทหิ,  

(ตฺวํ)  ตถา  กโรหิ,  ยถา  สตฺถา  นิพทฺธํ  ปญฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  อิธ  (าเน)  อาคจฺฉติ,  (มยํ)  

ธมฺมํ  สุณิสฺสามาติ  (อาห) ฯ

 (สามาวตี) อ.พระนางสามาวดี  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่

มหาบพิตร  อตฺโถ อ.ความต้องการ  (วตฺถูหิ) ด้วยวัตถุ ท.  หิรญฺญาทีหิ มีเงิน

เป็นต้น  นตฺถิ ย่อมไม่มี  มยฺห ํแก่หม่อมฉัน,  ปน แต่ว่า  (ตฺวํ) อ.พระองค์  เทหิ ขอ

จงพระราชทาน  อิทํ  วรํ ซึ่งพรนี้  เม แก่หม่อมฉัน,  สตฺถา อ.พระศาสดา  อาคจฺฉติ  

ย่อมเสด็จมา  อิธ  (าเน)  ในที่นี้  สทฺธึ กับ  ภิกฺขุสเตหิ ด้วยร้อยแห่งภิกษุ ท.  ปญฺจหิ 

ห้า  นิพทฺธํ เนืองนิตย์  ยถา โดยประการใด,  (ตฺวํ) อ.พระองค์  กโรหิ ขอจงกระทํา  

ตถา โดยประการนั้น,  (มยํ) อ.หม่อมฉัน ท.  สุณิสฺสาม จักฟัง  ธมฺม ํซึ่งธรรม”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 พระนางสามาวดีกราบทูลว่า “ข้าแต่มหาบพิตร ความต้องการด้วยวัตถุทั้งหลายมีเงิน

เป็นต้น ย่อมไม่มีแก่หม่อมฉัน, แต่ว่า ขอพระองค์จงพระราชทานพรนี้แก่หม่อมฉัน

เถิด, ขอพระองค์โปรดทําโดยประการที่พระศาสดาจะเสด็จมาในที่นี้ พร้อมกับภิกษุ 

๕๐๐ รูป เนืองนิตย์เถิด, พวกหม่อมฉันจักฟังธรรม” ดังนี้

 สามาวตี สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาราช อาลปนะ  อตฺโถ  

สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  มยฺหํ สัมปทานใน นตฺถิ  หิรญฺญาทีหิ  

วิเสสนะของ วตฺถูหิๆ ตติยาวิเสสนะใน อตฺโถ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน 

เทหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิทํ วิเสสนะของ วรํ  เม สัมปทานใน เทหิ  วรํ อวุตต- 

กัมมะใน เทหิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน กโรหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตถา ปการัตถะ,   

สตฺถา สุทธกัตตาใน อาคจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยถา ปการัตถะ  นิพทฺธํ  

กิริยาวิเสสนะใน อาคจฺฉติ  ปญฺจหิ วิเสสนะของ ภิกฺขุสเตหิๆ สหัตถตติยาเข้ากับ 
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สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน อาคจฺฉติ  อิธ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน อาคจฺฉติ,  

มยํ สุทธกัตตาใน สุณิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน สุณิสฺสาม”  

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๘๐.   ราชา  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  “ภนฺเต  ปญฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  นิพทฺธํ  อิธาคจฺฉถ,   

สามาวตีมิสฺสกา  ธมฺมํ  สุณิสฺสามาติ  วทนฺตีติ  อาห ฯ  

 ราชา  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  “(ตุมฺเห)  ภนฺเต ปญฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  นิพทฺธํ  อิธ  (าเน)  อาคจฺฉถ,  

สามาวตีมิสฺสกา  (อิตฺถิโย)  ‘(มยํ)  ธมฺมํ  สุณิสฺสามาติ  วทนฺตีติ  อาห ฯ

 ราชา อ.พระราชา  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  อาห กราบทูล

แล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.พระองค์  อาคจฺฉถ ขอจง

เสด็จมา  อิธ  (าเน)   ในที่นี้  นิพทฺธํ เนืองนิตย์  สทฺธึ กับ  ภิกฺขุสเตหิ ด้วยร้อย 

แห่งภิกษุ ท.  ปญฺจหิ ห้า,  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท.  สามาวตีมิสฺสกา ผู้เจือด้วยพระนาง

สามาวดี  วทนฺติ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  ‘(มยํ) อ.หม่อมฉัน ท.  สุณิสฺสาม จักฟัง  ธมฺม ํ

ซึ่งธรรม’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาถวายบังคมพระศาสดา แล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์

จงเสด็จมาในที่นี้เนืองนิตย์พร้อมกับภิกษุ ๕๐๐ รูปเถิด, พวกหญิงเจือด้วยพระนาง 

สามาวดีย่อมกล่าวว่า ‘พวกหม่อมฉันจักฟังธรรม’ ดังนี้

 ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อาคจฺฉถๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ปญฺจหิ วิเสสนะของ ภิกฺขุสเตหิๆ  สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยา-

สมวายะใน อาคจฺฉถ  นิพทฺธํ กิริยาวิเสสนะใน อาคจฺฉถ  อิธ วิเสสนะของ าเนๆ  

วิสยาธาระใน อาคจฺฉถ,  สามาวตีมิสฺสกา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน  

วทนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘มยํ สุทธกัตตาใน สุณิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน สุณิสฺสาม’  อิติศัพท์ อาการะใน วทนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๖๘๑. “มหาราช  พุทฺธานํ  นาม  เอกสฺมึ  ฅาเน  นิพทฺธํ  คนฺตุํ  น  วฏฺฏติ,  มหาชโน   

ปจฺจาสึสตีติ ฯ  

 (สตฺถา)  “มหาราช  พุทฺธานํ  นาม  เอกสฺมึ  ฅาเน  นิพทฺธํ  คนฺตุํ  น  วฏฺฏติ,  มหาชโน   

ปจฺจาสึสตีติ  (อาห) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร  พุทฺธานํ  

นาม  เอกสฺมึ  าเน  นิพทฺธํ  คนฺตุํ อ.อัน- ชื่ออันพระพุทธเจ้า ท. ไป ในที่ แห่งเดียว 

เนืองนิตย์  น  วฏฺฏติ ย่อมไม่ควร,  มหาชโน อ.มหาชน  ปจฺจาสึสติ ย่อมหวังเฉพาะ”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสแล้วว่า “ดูก่อนมหาบพิตร การที่ธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไปใน

ที่แห่งเดียวเป็นประจํา ไม่สมควรเลย, มหาชนย่อมพากันหวัง(การไป)”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาราช อาลปนะ  คนฺตุํ ตุมัตถ-

กัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ พุทฺธานํๆ 

ฉัฏฅีอนภิหิตกัตตาใน คนฺตุํ  เอกสฺมึ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน คนฺตุํ  นิพทฺธํ 

กิริยาวิเสสนะใน คนฺตุํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน วฏฺฏติ,  มหาชโน สุทธกัตตาใน ปจฺจาสึสติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๘๒. “เตนหิ  ภนฺเต  เอกํ  ภิกฺขุํ  อาณาเปถาติ ฯ  

 (ราชา)  “เตนหิ  (ตุมฺเห)  ภนฺเต  เอกํ  ภิกฺขุํ  อาณาเปถาติ  (อาห) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  

เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตุมฺเห) อ.พระองค์  อาณาเปถ ขอจงรับสั่ง  ภิกฺขุํ ซึ่งภิกษุ  เอกํ 

รูปหนึ่ง”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชากราบทูลแล้วว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าเช่นนั้น ขอพระองค์จงรับสั่ง 

พระภิกษุรูปหนึ่งเถิด”

 ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  เตนหิ อุยโยชนัตถะ   

ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อาณาเปถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกํ วิเสสนะของ ภิกฺขุํๆ  



467วรรค] ๑. เรื่องพระนางสามาวดี

อวุตตกัมมะใน อาณาเปถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๘๓. สตฺถา  อานนฺทตฺเถรํ  อาณาเปสิ ฯ  

 สตฺถา อ.พระศาสดา  อาณาเปสิ ทรงรับสั่งแล้ว  อานนฺทตฺเถรํ ซึ่งพระอานนท์ 

ผู้เถระ ฯ

 พระศาสดาทรงรับสั่งพระอานนทเถระ

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาณาเปสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อานนฺทตฺเถรํ อวุตตกัมมะใน 

อาณาเปสิ ฯ

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

๖๘๔. โส  ตโต  ปฏฺฅาย  ปญฺจ  ภิกฺขุสตานิ  อาทาย  นิพทฺธํ  ราชกุลํ  คจฺฉติ ฯ  

 โส  (อานนฺทตฺเถโร)  ตโต  (กาลโต)  ปฏฺฅาย  ปญฺจ  ภิกฺขุสตานิ  อาทาย  นิพทฺธํ  ราชกุลํ   

คจฺฉติ ฯ

 โส  (อานนฺทตฺเถโร) อ.พระอานนท์ผู้เถระนั้น  อาทาย พาเอาแล้ว  ภิกฺขุสตานิ ซึ่ง

ร้อยแห่งภิกษุ ท.  ปญฺจ ห้า  คจฺฉติ ย่อมไป  ราชกุลํ สู่ราชตระกูล  นิพทฺธํ เนืองนิตย์  

ปฏฺาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น ฯ

 พระอานนทเถระนั้นพาเอาภิกษุ ๕๐๐ รูป ไปราชตระกูลเป็นประจํา ตั้งแต่กาลนั้น

 โส วิเสสนะของ อานนฺทตฺเถโรๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตโต  

วิเสสนะของ กาลโตๆ อปาทานใน ปฏฺฅายๆ กิริยาวิเสสนะใน คจฺฉติ  ปญฺจ วิเสสนะ

ของ ภิกฺขุสตานิๆ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน คจฺฉติ  นิพทฺธํ กิริยา- 

วิเสสนะใน คจฺฉติ  ราชกุลํ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉติ ฯ

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

๖๘๕. ตาปิ  เทวิโย  นิพทฺธํ  เถรํ  สปริวารํ  โภเชนฺติ  ธมฺมํ  สุณนฺติ ฯ 

 ตาปิ  เทวิโย อ.พระเทวี ท. แม้เหล่านั้น  เถรํ ยังพระเถระ  สปริวารํ ผู้เป็นไปกับด้วย

บริวาร  โภเชนฺติ ย่อมให้ฉัน  สุณนฺต ิย่อมฟัง  ธมฺม ํซึ่งธรรม  นิพทฺธํ เนืองนิตย์  ฯ

 พวกพระเทวีแม้เหล่านั้น นิมนต์พระเถระพร้อมบริวารให้ฉัน ย่อมฟังธรรมเนืองนิตย์
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 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ตาๆ วิเสสนะของ เทวิโยๆ เหตุกัตตาใน โภเชนฺติ และ  

สุทธกัตตาใน สุณนฺติ  โภเชนฺติ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  สุณนฺติ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นิพทฺธํ กิริยาวิเสสนะใน โภเชนฺติ และ สุณนฺติ  เถรํ การิตกัมมะใน  

โภเชนฺติ  สปริวารํ วิเสสนะของ เถรํ  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน สุณนฺติ ฯ

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

๖๘๖. ตา  เอกทิวสํ  เถรสฺส  ธมฺมกถํ  สุตฺวา  ปสีทิตฺวา  ปญฺจหิ  อุตฺตราสงฺคสเตหิ  ธมฺมปูชํ  

อกํสุ ฯ  

 ตา  (อิตฺถิโย)  เอกทิวสํ  เถรสฺส  ธมฺมกถํ  สุตฺวา  ปสีทิตฺวา  ปญฺจหิ  อุตฺตราสงฺคสเตหิ  ธมฺมปูชํ  

อกํสุ ฯ

 เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  ตา  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านั้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  ธมฺมกถํ  

ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม  เถรสฺส ของพระเถระ  ปสีทิตฺวา เลื่อมใสแล้ว  อกํสุ  

ได้กระทําแล้ว  ธมฺมปูช ํ ซึ่งการบูชาซึ่งธรรม  อุตฺตราสงฺคสเตหิ ด้วยร้อยแห่งผ้า 

สไบเฉียง ท.  ปญฺจหิ ห้า ฯ

 ในวันหนึ่ง พวกหญิงเหล่านั้นฟังธรรมกถาของพระเถระ เกิดความเลื่อมใสแล้ว ได้

ทําการบูชาธรรมด้วยผ้าสไบเฉียง ๕๐๐ ผืน

 ตา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน อกํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกทิวสํ  

ทุติยากาลสัตตมีใน อกํสุ  เถรสฺส สามีสัมพันธะใน ธมฺมกถํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ปสีทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อกํสุ  ปญฺจหิ วิเสสนะของ อุตฺตรา-

สงฺคสเตหิๆ กรณะใน อกํสุ  ธมฺมปูชํ อวุตตกัมมะใน อกํสุ ฯ

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

๖๘๗. เอเกโก  อุตฺตราสงฺโค  ปญฺจสตานิ  อคฺฆติ ฯ  

 อุตฺตราสงฺโค อ.ผ้าสไบเฉียง  เอเกโก ผืนหนึ่งๆ  อคฺฆติ ย่อมถึงค่า  ปญฺจสตานิ  

ซึ่งร้อยแห่งทรัพย์ ๕ ท. ฯ

 ผ้าสไบเฉียงแต่ละผืน มีราคาผืนละ ๕๐๐

 เอเกโก วิเสสนะของ อุตฺตราสงฺโคๆ สุทธกัตตาใน อคฺฆติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  
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ปญฺจสตานิ อวุตตกัมมะใน อคฺฆติ ฯ

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

๖๘๘. ตาสํ  เอกํ  วตฺถํปิ  อทิสฺวา  ราชา  ปุจฺฉิ  “กุหึ  อุตฺตราสงฺคาติ ฯ  

 ตาสํ  (อิตฺถีนํ)  เอกํ  วตฺถํปิ  อทิสฺวา  ราชา  ปุจฺฉิ  “กุหึ  (าเน)  อุตฺตราสงฺคา  (สนฺติ)” อิติ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  อทิสฺวา ไม่ทอดพระเนตรแล้ว  วตฺถํปิ แม้ซึ่งผ้า  เอกํ ผืนหนึ่ง  

ตาสํ  (อิตฺถีนํ) ของหญิง ท. เหล่านั้น  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “อุตฺตราสงฺคา 

อ.ผ้าสไบเฉียง ท.  (สนฺติ) มีอยู่  กุหึ  (าเน) ในที่ไหน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาไม่ทอดพระเนตรเห็นผ้าแม้แต่ผืนเดียวของพวกหญิงเหล่านั้น จึงตรัสถามว่า 

“ผ้าสไบเฉียงทั้งหลาย มีอยู่ในที่ไหน” 

 ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตาสํ วิเสสนะของ อิตฺถีนํๆ  

สามีสัมพันธะใน วตฺถํ  เอกํ วิเสสนะของ วตฺถํ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ วตฺถํๆ 

อวุตตกัมมะใน อทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ  “อุตฺตราสงฺคา สุทธกัตตาใน สนฺติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุหึ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน สนฺติ”  อิติศัพท์  

อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๖๘๙. “อยฺยสฺส  โน  ทินฺนาติ ฯ  

 (ตา  อิตฺถิโย)  “(อุตฺตราสงฺคา)  อยฺยสฺส  โน  ทินฺนาติ  (อาหํสุ) ฯ

 (ตา  อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านั้น  อาหํสุ กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “(อุตฺตราสงฺคา) 

อ.ผ้าสไบเฉียง ท.  โน อันหม่อมฉัน ท.  ทินฺนา ถวายแล้ว  อยฺยสฺส แก่พระคุณเจ้า”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกหญิงเหล่านั้นกราบทูลว่า “ผ้าสไบเฉียงทั้งหลาย พวกหม่อมฉันถวายแก่พระคุณ

เจ้า”

 ตา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อุตฺตราสงฺคา  

วุตตกัมมะใน ทินฺนาๆ กิตบทกัมมวาจก  อยฺยสฺส สัมปทานใน ทินฺนา  โน อนภิหิต- 

กัตตาใน ทินฺนา”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ
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๖๙๐. “เตน  สพฺเพ  คหิตาติ ฯ  

 (ราชา)  “เตน  (อยฺเยน)  สพฺเพ  (อุตฺตราสงฺคา)  คหิตาติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “(อุตฺตราสงฺคา) อ.ผ้าสไบเฉียง ท.   

สพฺเพ ทั้งปวง  เตน  (อยฺเยน) อันพระคุณเจ้านั้น  คหิตา รับเอาแล้วหรือ”  อิติ  

ดังนี้ ฯ

 พระราชาตรัสถามว่า “ผ้าสไบเฉียงทั้งหมด พระคุณเจ้านั้น รับเอาแล้วหรือ”

 ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สพฺเพ วิเสสนะของ อุตฺตราสงฺคาๆ 

วุตตกัมมะใน คหิตาๆ กิตบทกัมมวาจก  เตน วิเสสนะของ อยฺเยนๆ อนภิหิตกัตตาใน 

คหิตา”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๖๙๑. “อาม  คหิตาติ ฯ  

 (ตา  อิตฺถิโย)  “อาม  (เตน  อยฺเยน  สพฺเพ  อุตฺตราสงฺคา)  คหิตาติ  (อาหํสุ) ฯ

 (ตา  อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านั้น  (อาหํสุ) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “อาม พระเจ้าค่ะ  

(อุตฺตราสงฺคา) อ.ผ้าสไบเฉียง ท.  (สพฺเพ) ทั้งปวง  (เตน  อยฺเยน) อันพระคุณเจ้านั้น  

คหิตา รับเอาแล้วหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกหญิงเหล่านั้นกราบทูลว่า “พระเจ้าค่ะ ผ้าสไบเฉียงทั้งปวง พระคุณเจ้านั้นรับเอา

แล้ว”

 ตา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาม  

สัมปฏิจฉนัตถะ  สพฺเพ วิเสสนะของ อุตฺตราสงฺคาๆ วุตตกัมมะใน คหิตาๆ กิตบท 

กัมมวาจก  เตน วิเสสนะของ อยฺเยนๆ อนภิหิตกัตตาใน คหิตา”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาหํสุ ฯ

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

๖๙๒. ราชา  เถรํ  อุปสงฺกมิตฺวา  ตาหิ  อุตฺตราสงฺคานํ  ทินฺนภาวํ  ปุจฺฉิตฺวา  ตาหิ   

ทินฺนภาวญฺจ  เถเรน  คหิตภาวญฺจ  สุตฺวา  “นนุ  ภนฺเต  อติพหูนิ  วตฺถานิ,  เอตฺตเกหิ  

กึ  กริสฺสถาติ  ปุจฺฉิ ฯ
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 ราชา  เถรํ  อุปสงฺกมิตฺวา  ตาหิ  (อิตฺถีหิ)  อุตฺตราสงฺคานํ  ทินฺนภาวํ  ปุจฺฉิตฺวา  (เตสํ   

อุตฺตราสงฺคานํ)  ตาหิ  (อิตฺถีหิ)  ทินฺนภาวํ  จ  (เตสํ  อุตฺตราสงฺคานํ)  เถเรน  คหิตภาวํ  จ  สุตฺวา  

“นนุ  ภนฺเต  อติพหูนิ  วตฺถานิ,  (ตุมฺเห)  เอตฺตเกหิ  (วตฺเถหิ)  กึ  กริสฺสถาติ  ปุจฺฉิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  อุปสงฺกมิตฺวา เสด็จเข้าไปหาแล้ว  เถรํ ซึ่งพระเถระ  ปุจฺฉิตฺวา ตรัส

ถามแล้ว  ตาหิ  (อิตฺถีหิ)  อุตฺตราสงฺคานํ  ทินฺนภาวํ ซึ่งความที่- แห่งผ้าสไบเฉียง ท.  

-เป็นของ อันหญิง ท. เหล่านั้น ถวายแล้ว  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  (เตสํ  อุตฺตรา- 

สงฺคานํ)  ตาหิ  (อิตฺถีหิ)  ทินฺนภาวํ  จ ซึ่งความที่- แห่งผ้าสไบเฉียง ท. เหล่านั้น -เป็น

ของ อันหญิง ท. เหล่านั้น ถวายแล้วด้วย  (เตสํ  อุตฺตราสงฺคานํ)  เถเรน  คหิตภาวํ   

จ ซึ่งความที่- แห่งผ้าสไบเฉียง ท. เหล่านั้น -เป็นของ อันพระเถระ รับเอาแล้ว

ด้วย  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  วตฺถานิ อ.ผ้า ท.   

อติพหูนิ อันมากยิ่ง  นนุ มิใช่หรือ,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  กริสฺสถ จักกระทํา  กึ ซึ่ง

อะไร  (วตฺเถหิ) ด้วยผ้า ท.  เอตฺตเกหิ อันมีประมาณเท่านี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาตรัสถามถึงผ้าสไบเฉียงทั้งหลายที่พวกหญิงเหล่านั้นถวายแล้ว ทรงสดับว่า

ผ้าสไบเฉียงเหล่านั้นเป็นของที่พวกหญิงเหล่านั้นถวายแล้ว และความที่ผ้าสไบเฉียง

เหล่านั้นเป็นของที่พระเถระรับเอาแล้ว ตรัสถามว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ผ้ามีจํานวน

มากยิ่ง มิใช่หรือ, พวกท่านจักทําอะไรด้วยผ้ามีประมาณเท่านี้” 

 ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เถรํ อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิตฺวา  ตาหิ วิเสสนะของ อิตฺถีหิๆ อนภิหิตกัตตาใน ทินฺน-   

อุตฺตราสงฺคานํ ภาวาทิสัมพันธะใน ทินฺนภาวํๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน สุตฺวา  เตสํ วิเสสนะของ อุตฺตราสงฺคานํๆ ภาวาทิสัมพันธะใน ทินฺนภาวํ  

ตาหิ วิเสสนะของ อิตฺถีหิๆ อนภิหิตกัตตาใน ทินฺน-  ทินฺนภาวํ อวุตตกัมมะใน สุตฺวา   

จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ตาหิ  ทินฺนภาวํ และ เถเรน  คหิตภาวํ,  เตสํ  

วิเสสนะของ อุตฺตราสงฺคานํๆ ภาวาทิสัมพันธะใน คหิตภาวํ  เถเรน อนภิหิตกัตตาใน 

คหิต-  คหิตภาวํ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ  “ภนฺเต อาลปนะ  

อติพหูนิ วิเสสนะของ วตฺถานิๆ ลิงคัตถะ  นนุศัพท์ ปุจฉนัตถะ,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน 

กริสฺสถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตฺตเกหิ วิเสสนะของ วตฺเถหิๆ กรณะใน กริสฺสถ   

กึ อวุตตกัมมะใน กริสฺสถ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ
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๖๙๓. “อมฺหากํ  ปโหนกานิ  คณฺหิตฺวา  เสสานิ  ชิณฺณจีวรกานํ  ทสฺสามิ  มหาราชาติ ฯ  

 (เถโร)  “(อหํ)  อมฺหากํ  ปโหนกานิ  (วตฺถานิ)  คณฺหิตฺวา  เสสานิ  (วตฺถานิ)  ชิณฺณจีวรกานํ   

(ภิกฺขูนํ)  ทสฺสามิ  มหาราชาติ  (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) ถวายพระพรแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่มหาบพิตร  

(อหํ) อ.อาตมา  คณฺหิตฺวา รับเอาแล้ว  (วตฺถานิ) ซึ่งผ้า ท.  ปโหนกานิ อันเพียงพอ   

อมฺหากํ แก่อาตมา ท.  ทสฺสามิ จักถวาย  (วตฺถานิ) ซึ่งผ้า ท.  เสสานิ อันเหลือ   

(ภิกฺขูนํ) แก่ภิกษุ ท.  ชิณฺณจีวรกานํ ผู้มีจีวรอันเก่าแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระถวายพระพรว่า “ข้าแต่มหาบพิตร อาตมารับเอาผ้าทั้งหลายที่เพียงพอแก่

พวกอาตมา จักถวายผ้าทั้งหลายที่เหลือแก่พวกภิกษุผู้มีจีวรอันเก่าแล้ว”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาราช อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตา

ใน ทสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สัมปทานใน ปโหนกานิๆ วิเสสนะของ 

วตฺถานิๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทสฺสามิ  เสสานิ วิเสสนะของ 

วตฺถานิๆ อวุตตกัมมะใน ทสฺสามิ  ชิณฺณจีวรกานํ วิเสสนะของ ภิกฺขูนํๆ สัมปทานใน 

ทสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๙๔. “เต  อตฺตโน  ปุราณจีวรานิ  กึ  กริสฺสนฺตีติ ฯ  

 (ราชา)  “เต  (ภิกฺขู)  อตฺตโน  ปุราณจีวรานิ  กึ  กริสฺสนฺตีติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “เต (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  

กริสฺสนฺต ิจักกระทํา  กึ อย่างไร  ปุราณจีวรานิ ซึ่งจีวรอันเก่า ท.  อตฺตโน ของตน”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาตรัสถามว่า “พวกภิกษุเหล่านั้นจักทําอย่างไรซึ่งจีวรเก่าๆ ทั้งหลายของตน”

 ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตา 

ใน กริสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน ปุราณจีวรานิๆ  

อวุตตกัมมะใน กริสฺสนฺติ  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๖๙๕. “ชิณฺณตรจีวรกานํ  ทสฺสนฺตีติ ฯ  

 (เถโร)  “(ภิกฺขู)  ชิณฺณตรจีวรกานํ  (ภิกฺขูนํ)  ทสฺสนฺตีติ  (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) ถวายพระพรแล้ว  อิติ ว่า  “(ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  ทสฺสนฺติ 

จักถวาย  ภิกฺขูนํ แก่ภิกษุ ท.  ชิณฺณตรจีวรกานํ ผู้มีจีวรอันเก่ากว่า”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระถวายพระพรว่า “พวกภิกษุจักถวายแก่พวกภิกษุผู้ที่มีจีวรที่เก่ากว่า”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขู สุทธกัตตาใน ทสฺสนฺติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ชิณฺณตรจีวรกานํ วิเสสนะของ ภิกฺขูนํๆ สัมปทานใน ทสฺสนฺติ”  

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๖๙๖. “เต  อตฺตโน  ชิณฺณจีวรานิ  กึ  กริสฺสนฺตีติ ฯ

 (ราชา)  “เต  (ภิกฺขู)  อตฺตโน  ชิณฺณจีวรานิ  กึ  กริสฺสนฺตีติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “เต  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  

กริสฺสนฺต ิจักกระทํา  กึ อย่างไร  ชิณฺณจีวรานิ ซึ่งจีวรอันเก่า ท.  อตฺตโน ของตน”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาตรัสถามว่า “พวกภิกษุเหล่านั้นจักทําอย่างไรซึ่งจีวรเก่าๆ ของตน”

 ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตา

ใน กริสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน ชิณฺณจีวรานิๆ อวุตต-

กัมมะใน กริสฺสนฺติ  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๖๙๗. “ปจฺจตฺถรณานิ  กริสฺสนฺตีติ ฯ

 (เถโร)  “(ภิกฺขู)  ปจฺจตฺถรณานิ  กริสฺสนฺตีติ  (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) ถวายพระพรแล้ว  อิติ ว่า  “(ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  กริสฺสนฺต ิ

จักกระทํา  ปจฺจตฺถรณานิ ให้เป็นผ้าปูลาด ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระถวายพระพรว่า “พวกภิกษุจักทําให้เป็นผ้าปูลาดทั้งหลาย”
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 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขู สุทธกัตตาใน กริสฺสนฺติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปจฺจตฺถรณานิ วิกติกัมมะใน กริสฺสนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ

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

๖๙๘. “ปุราณปจฺจตฺถรณานิ  กึ  กริสฺสนฺตีติ ฯ  

 (ราชา)  “(ภิกฺขู)  ปุราณปจฺจตฺถรณานิ  กึ  กริสฺสนฺตีติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  กริสฺสนฺต ิ 

จักกระทํา  กึ อย่างไร  ปุราณปจฺจตฺถรณานิ ซึ่งผ้าเป็นเครื่องปูลาดอันเก่า ท.”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 พระราชาตรัสถามว่า “พวกภิกษุจักทําอย่างไรซึ่งผ้าปูลาดเก่าทั้งหลาย” 

 ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขู สุทธกัตตาใน กริสฺสนฺติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุราณปจฺจตฺถรณานิ อวุตตกัมมะใน กริสฺสนฺติ  กึศัพท์  

ปุจฉนัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๖๙๙. “ภุมฺมตฺถรณานิ  กริสฺสนฺตีติ ฯ  

 (เถโร)  “(ภิกฺขู)  ภุมฺมตฺถรณานิ  กริสฺสนฺตีติ  (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) ถวายพระพรแล้ว  อิติ ว่า  “(ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  กริสฺสนฺต ิ

จักกระทํา  ภุมฺมตฺถรณานิ ให้เป็นเครื่องปูลาดซึ่งภาคพื้น ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระถวายพระพรว่า “พวกภิกษุจักทําให้เป็นผ้าปูลาดพื้นทั้งหลาย”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขู สุทธกัตตาใน กริสฺสนฺติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภุมฺมตฺถรณานิ วิกติกัมมะใน กริสฺสนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ

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

๗๐๐. “ปุราณภุมฺมตฺถรณานิ  กึ  กริสฺสนฺตีติ ฯ  

 (ราชา)  “(ภิกฺขู)  ปุราณภุมฺมตฺถรณานิ  กึ  กริสฺสนฺตีติ  (ปุจฺฉิ) ฯ
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 (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  กริสฺสนฺต ิ 

จักกระทํา  กึ อย่างไร  ปุราณภุมฺมตฺถรนานิ ซึ่งผ้าเป็นเครื่องปูลาดซึ่งภาคพื้น 

อันเก่า ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาตรัสถามว่า “พวกภิกษุจักทําอย่างไรซึ่งผ้าปูลาดพื้นทั้งหลาย”

 ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขู สุทธกัตตาใน กริสฺสนฺติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุราณภุมฺมตฺถรณานิ อวุตตกัมมะใน กริสฺสนฺติ  กึศัพท์  

ปุจฉนัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๗๐๑. “ปาทปุญฺฉนานิ  กริสฺสนฺติ  มหาราชาติ ฯ  

 (เถโร)  “(ภิกฺขู)  ปาทปุญฺฉนานิ  กริสฺสนฺติ  มหาราชาติ  (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) ถวายพระพรแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่มหาบพิตร  

(ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  กริสฺสนฺต ิ จักกระทํา  ปาทปุญฺฉนานิ ให้เป็นผ้าเป็นเครื่องเช็ด 

ซึ่งเท้า ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระถวายพระพรว่า “ข้าแต่มหาบพิตร พวกภิกษุจักทําให้เป็นผ้าเช็ดเท้าทั้ง

หลาย”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาราช อาลปนะ  ภิกฺขู สุทธกัตตา 

ใน กริสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปาทปุญฺฉนานิ วิกติกัมมะใน กริสฺสนฺติ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๗๐๒. “ปุราณปาทปุญฺฉนานิ  กึ  กริสฺสนฺตีติ ฯ  

 (ราชา)  “(ภิกฺขู)  ปุราณปาทปุญฺฉนานิ  กึ  กริสฺสนฺตีติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  กริสฺสนฺต ิ

จักกระทํา  กึ อย่างไร  ปุราณปาทปุญฺฉนานิ ซึ่งผ้าเป็นเครื่องเช็ดซึ่งเท้าอันเก่า ท.”   

อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาตรัสถามว่า “พวกภิกษุจักทําอย่างไรซึ่งผ้าเช็ดเท้าเก่าทั้งหลาย”
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 ราชา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขู สุทธกัตตาใน กริสฺสนฺติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุราณปาทปุญฺฉนานิ อวุตตกัมมะใน กริสฺสนฺติ  กึศัพท์  

ปุจฉนัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๗๐๓. “ขณฺฑาขณฺฑิกํ  โกฏฺเฏตฺวา  มตฺติกาย  มทฺทิตฺวา  ภิตฺตึ  วิลิมฺปิสฺสนฺตีติ ฯ  

 (เถโร)  “(ภิกฺขู)  ขณฺฑาขณฺฑิกํ  โกฏฺเฏตฺวา  มตฺติกาย  มทฺทิตฺวา  ภิตฺตึ  วิลิมฺปิสฺสนฺตีติ  (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) ถวายพระพรแล้ว  อิติ ว่า  “(ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  โกฏฺเฏตฺวา 

ทุบแล้ว  ขณฺฑาขณฺฑิกํ ให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่  มทฺทิตฺวา ขยําแล้ว  มตฺติกาย 

ด้วยดินเหนียว  วิลิมฺปิสฺสนฺต ิจักฉาบทา  ภิตฺต ึซึ่งฝาผนัง”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระถวายพระพรว่า “พวกภิกษุทุบให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ ขยํากับดินเหนียว จัก

ฉาบทาฝาผนัง”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขู สุทธกัตตาใน วิลิมฺปิสฺสนฺติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ขณฺฑาขณฺฑิกํ วิกติกัมมะใน โกฏฺเฏตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน มทฺทิตฺวา  มตฺติกาย กรณะใน มทฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิลิมฺปิสฺสนฺติ  ภิตฺตึ  

อวุตตกัมมะใน วิลิมฺปิสฺสนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๗๐๔. “ภนฺเต  เอตฺตกํ  กตฺวาปิ  อยฺยานํ  ทินฺนานิ  น  นสฺสนฺตีติ ฯ  

 (ราชา)  “ภนฺเต  (ปุคฺคเลน)  เอตฺตกํ  (กมฺมํ)  กตฺวาปิ  อยฺยานํ  ทินฺนานิ  (วตฺถานิ)  น  นสฺสนฺตีติ  

(อาห) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (วตฺถานิ) 

อ.ผ้า ท.  (ปุคฺคเลน)  เอตฺตกํ  (กมฺมํ)  กตฺวาปิ  อยฺยานํ  ทินฺนานิ อัน- อันบุคคล  

แม้กระทําแล้ว ซึ่งการงาน มีประมาณเท่านี้ -ถวายแล้ว แก่พระคุณเจ้า ท.  น  นสฺสนฺติ  

ย่อมไม่ฉิบหาย”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาตรัสว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ผ้าทั้งหลายที่บุคคลแม้ทําการงานมีประมาณเท่า

นี้ แล้วถวายแก่พระคุณเจ้าทั้งหลาย ย่อมไม่ฉิบหายไป”
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 ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ทินฺนานิ วิเสสนะ

ของ วตฺถานิๆ สุทธกัตตาใน นสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคเลน อนภิหิต- 

กัตตาใน ทินฺนานิ  เอตฺตกํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวา  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทินฺนานิ  อยฺยานํ สัมปทานใน ทินฺนานิ  

นศัพท์ ปฏิเสธะใน นสฺสนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๗๐๕. “อาม  มหาราชาติ ฯ  

 (เถโร)  “อาม  มหาราช  (เอวํ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) ถวายพระพรแล้ว  อิติ ว่า  “มหาราช ข้าแต่มหาบพิตร  

อาม ขอถวายพระพร  (เอวํ) อ.อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระถวายพระพรว่า “ข้าแต่มหาบพิตร ขอถวายพระพร”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาราช อาลปนะ  อาม  

สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวํ สัจจวาจกลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๗๐๖. ราชา  ปสนฺโน  อปรานิ  ปญฺจ  วตฺถสตานิ  อาหราเปตฺวา  เถรสฺส  ปาทมูเล   

ฅปาเปสิ ฯ  

 ราชา  ปสนฺโน  (ปุคฺคลํ)  อปรานิ  ปญฺจ  วตฺถสตานิ  อาหราเปตฺวา  (ปุคฺคลํ)  เถรสฺส  ปาทมูเล   

ฅปาเปสิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  ปสนฺโน ทรงเลื่อมใสแล้ว  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  อาหราเปตฺวา 

ให้นํามาแล้ว  วตฺถสตานิ ซึ่งร้อยแห่งผ้า ท.  ปญฺจ ห้า  อปรานิ เหล่าอื่นอีก  (ปุคฺคลํ) 

ทรงยังบุคคล  ปาเปสิ ให้ตั้งไว้แล้ว  ปาทมูเล ณ ที่ใกล้แห่งเท้า  เถรสฺส ของพระ

เถระ ฯ

 พระราชารับทรงเลื่อมใสแล้ว สั่งให้นําผ้ามาอีก ๕๐๐ ผืนเหล่าอื่นอีก รับสั่งให้วางไว้ ณ

ที่ใกล้เท้าของพระเถระ

 ราชา เหตุกัตตาใน ฅปาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ปสนฺโน วิเสสนะของ ราชา  
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ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน อาหราเปตฺวา  อปรานิ ก็ดี  ปญฺจ ก็ดี วิเสสนะของ วตฺถสตานิๆ  

อวุตตกัมมะใน อาหราเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฅปาเปสิ  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน  

ฅปาเปสิ  เถรสฺส สามีสัมพันธะใน ปาทมูเลๆ วิสยาธาระใน ฅปาเปสิ ฯ

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

๗๐๗. เถโร  กิร  ปญฺจสตคฺฆนิกานิ  วตฺถานิ  ปญฺจสตภาเคน  ปาทมูเล  ฅเปตฺวา  ทินฺนานิ   

ปญฺจสตกฺขตฺตุํ  ลภิ,  สหสฺสคฺฆนิกานิ  วตฺถานิ  สหสฺสภาเคน  ปาทมูเล  ฅเปตฺวา   

สหสฺสกฺขตฺตุํ  ลภิ,  สตสหสฺสคฺฆนิกานิ  วตฺถานิ  สตสหสฺสภาเคน  ปาทมูเล  ฅเปตฺวา  

ทินฺนานิ  สตสหสฺสกฺขตฺตุํ  ลภิ ฯ  

 เถโร  กิร  ปญฺจสตคฺฆนิกานิ  วตฺถานิ  (รญฺญา)  ปญฺจสตภาเคน  ปาทมูเล  ฅเปตฺวา  ทินฺนานิ   

ปญฺจสตกฺขตฺตุํ  ลภิ,  สหสฺสคฺฆนิกานิ  วตฺถานิ  (รญฺญา)  สหสฺสภาเคน  ปาทมูเล  ฅเปตฺวา   

(ทินฺนานิ)  สหสฺสกฺขตฺตุํ  ลภิ,  สตสหสฺสคฺฆนิกานิ  วตฺถานิ  (รญฺญา)  สตสหสฺสภาเคน  ปาทมูเล  

ฅเปตฺวา  ทินฺนานิ  สตสหสฺสกฺขตฺตุํ  ลภิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  เถโร อ.พระเถระ  ลภิ ได้แล้ว  วตฺถานิ ซึ่งผ้า ท.  ปญฺจสตคฺฆนิกานิ  

อันมีค่าร้อยห้า  (รญฺญา)  ปญฺจสตภาเคน  ปาทมูเล  เปตฺวา  ทินฺนานิ อัน- อัน

พระราชา ทรงวางไว้แล้ว ณ ที่ใกล้แห่งเท้า โดยส่วนร้อยห้า  ปญฺจสตกฺขตฺตุํ ห้าร้อย

ครั้ง,  ลภิ ได้แล้ว  วตฺถานิ ซึ่งผ้า ท.  สหสฺสคฺฆนิกานิ อันมีค่าพันหนึ่ง  (รญฺญา)  

สหสฺสภาเคน  ปาทมูเล  เปตฺวา  ทินฺนานิ อัน- อันพระราชา ทรงวางไว้แล้ว ณ ที่

ใกล้แห่งเท้า โดยส่วนพันหนึ่ง  สหสฺสกฺขตฺตุ ํพันครั้ง,  ลภิ ได้แล้ว  วตฺถานิ ซึ่งผ้า ท.   

สตสหสฺสคฺฆนิกานิ อันมีค่าแสนหนึ่ง  (รญฺญา)  สตสหสฺสภาเคน  ปาทมูเล   

เปตฺวา  ทินฺนานิ อัน- อันพระราชา ทรงวางไว้แล้ว ณ ที่ใกล้แห่งเท้า โดยส่วนแสน

หนึ่ง  สตสหสฺสกฺขตฺตุ ํแสนครั้ง ฯ

 ได้ยินว่า พระเถระได้ผ้าทั้งหลายที่มีราคา ๕๐๐ ที่พระราชาทรงวางไว้ใกล้เท้า โดย 

๕๐๐ ส่วนถวาย ๕๐๐ ครั้ง, ได้ผ้าทั้งหลายที่มีราคา ๑,๐๐๐ ที่พระราชาทรงวางไว้ใกล้

เท้า โดย ๑,๐๐๐ ส่วนถวาย ๑,๐๐๐ ครั้ง, ได้ผ้าทั้งหลายที่มีราคา ๑๐๐,๐๐๐ ที่พระ

ราชาทรงวางไว้ใกล้เท้า โดย ๑๐๐,๐๐๐ ส่วนถวาย ๑๐๐,๐๐๐ ครั้ง

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เถโร สุทธกัตตาใน ลภิๆ สามบท อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ปญฺจสตคฺฆนิกานิ วิเสสนะของ วตฺถานิๆ อวุตตกัมมะใน ลภิ  รญฺญา อนภิหิตกัตตาใน 
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ทินฺนานิ  ปญฺจสตภาเคน ตติยาวิเสสนะใน ฅเปตฺวา  ปาทมูเล วิสยาธาระใน ฅเปตฺวา  ๆ   

สมานกาลกิริยาใน ทินฺนานิๆ วิเสสนะของ วตฺถานิ  ปญฺจสตกฺขตฺตุํ กิริยาวิเสสนะใน 

ลภิ,  สหสฺสคฺฆนิกานิ วิเสสนะของ วตฺถานิๆ อวุตตกัมมะใน ลภิ  รญฺญา อนภิหิตกัตตา 

ใน ทินฺนานิ  สหสฺสภาเคน ตติยาวิเสสนะใน ฅเปตฺวา  ปาทมูเล วิสยาธาระใน ฅเปตฺวาๆ  

สมานกาลกิริยาใน ทินฺนานิๆ วิเสสนะของ วตฺถานิ  สหสฺสกฺขตฺตุํ กิริยาวิเสสนะใน 

ลภิ,  สตสหสฺสคฺฆนิกานิ วิเสสนะของ วตฺถานิๆ อวุตตกัมมะใน ลภิ  รญฺญา อนภิหิต- 

กัตตาใน ทินฺนานิ  สตสหสฺสภาเคน ตติยาวิเสสนะใน ฅเปตฺวา  ปาทมูเล วิสยาธาระ 

ใน ฅเปตฺวา  ๆ สมานกาลกิริยาใน ทินฺนานิๆ วิเสสนะของ วตฺถานิ  สตสหสฺสกฺขตฺตุํ  

กิริยาวิเสสนะใน ลภิ ฯ     

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

๗๐๘. “เอกํ  เทฺว  ตีณิ  จตฺตาริ  ปญฺจ  ทสาติอาทินา  นเยน  ลทฺธานํ  ปน  คณนา  นาม   

นตฺถิ  ฯ  

 “เอกํ  (วตฺถํ)  เทฺว  (วตฺถานิ)  ตีณิ  (วตฺถานิ)  จตฺตาริ  (วตฺถานิ)  ปญฺจ  (วตฺถานิ)  ทส  (วตฺถานิ)”  

อิติอาทินา  นเยน  (เถเรน)  ลทฺธานํ  (วตฺถานํ)  ปน  คณนา  นาม  นตฺถิ  ฯ

 ปน ก็  คณนา  นาม ชื่อ อ.การนับ  (วตฺถานํ) ซึ่งผ้า ท.  (เถเรน)  ลทฺธานํ อัน- อัน

พระเถระ -ได้แล้ว  นเยน โดยนัย  อิติอาทินา เป็นต้นว่า  “เอกํ  (วตฺถํ) อ.ผ้าผืนหนึ่ง  

เทฺว  (วตฺถานิ) อ.ผ้า ท. สอง  ตีณิ  (วตฺถานิ) อ.ผ้า ท. สาม  จตฺตาริ  (วตฺถานิ) อ.ผ้า 

ท. สี่  ปญฺจ  (วตฺถานิ) อ.ผ้า ท. ห้า  ทส  (วตฺถานิ) อ.ผ้า ท. สิบ”  อิติ ดังนี้  นตฺถิ ย่อม

ไม่มี ฯ

 ก็ การนับผ้าทั้งหลายที่พระเถระได้แล้วโดยนัยเป็นต้นว่า “หนึ่งผืน สองผืน สามผืน สี่

ผืน ห้าผืน สิบผืน” ย่อมไม่มี

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  นามศัพท์ ปสังสัตถโชตกะเข้ากับ คณนาๆ สุทธกัตตา

ใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  “เอกํ วิเสสนะของ วตฺถํๆ ลิงคัตถะ  เทฺว วิเสสนะของ  

วตฺถานิๆ ลิงคัตถะ  ตีณิ วิเสสนะของ วตฺถานิๆ ลิงคัตถะ  จตฺตาริ วิเสสนะของ วตฺถานิๆ  

ลิงคัตถะ  ปญฺจ วิเสสนะของ วตฺถานิๆ ลิงคัตถะ  ทส วิเสสนะของ วตฺถานิๆ ลิงคัตถะ”  

อิติอาทินา วิเสสนะของ นเยนๆ ตติยาวิเสสนะใน ลทฺธานํ  เถเรน อนภิหิตกัตตาใน 

ลทฺธานํๆ วิเสสนะของ วตฺถานํๆ ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน คณนา ฯ
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๗๐๙. ตถาคเต  กิร  ปรินิพฺพุเต,  เถโร  สกลชมฺพุทีปํ  วิจริตฺวา  สพฺพวิหาเรสุ  ภิกฺขูนํ   

อตฺตโน  สนฺตกาเนว  ปตฺตจีวรานิ  อทาสิ ฯ  

 กิร ได้ยินว่า  ตถาคเต ครั้นเมื่อพระตถาคตเจ้า  ปรินิพฺพุเต ทรงปรินิพพานแล้ว,   

เถโร อ.พระเถระ  วิจริตฺวา เที่ยวไปแล้ว  สกลชมฺพุทีปํ สู่ชมพูทวีปทั้งสิ้น  อทาสิ  

ได้ถวายแล้ว  ปตฺตจีวรานิ ซึ่งบาตรและจีวร ท.  สนฺตกานิ  เอว อันเป็นของมีอยู่  

อตฺตโน ของตนนั่นเทียว  ภิกฺขูนํ แก่ภิกษุ ท.  สพฺพวิหาเรสุ ในวิหารทั้งปวง ท. ฯ

 ทราบว่า เมื่อพระตถาคตเจ้าทรงปรินิพพานแล้ว, พระเถระเที่ยวไปสู่ชมพูทวีปทั้งสิ้น 

ได้ถวายบาตรและจีวรที่เป็นสมบัติของตนนั่นแหละแก่พวกภิกษุในวิหารทั้งปวง

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  ตถาคเต ลักขณะใน ปรินิพฺพุเตๆ ลักขณกิริยา,  เถโร สุทธกัตตา 

ใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สกลชมฺพุทีปํ สัมปาปุณียกัมมะใน วิจริตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อทาสิ  สพฺพวิหาเรสุ วิสยาธาระใน อทาสิ  ภิกฺขูนํ สัมปทานใน  

อทาสิ  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน สนฺตกานิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ สนฺตกานิๆ  

วิเสสนะของ ปตฺตจีวรานิๆ อวุตตกัมมะใน อทาสิ ฯ 

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

๗๑๐. มาคนฺทิยา  “ยมหํ  กโรมิ,  ตํ  ตถา  อหุตฺวา  อญฺญถา ว โหติ,  กินฺนุ  โข  กริสฺสามีติ   

จินฺเตตฺวา  “อตฺเถโส  อุปาโยติ,  รญฺเญ  อุยฺยานกีฬํ  คจฺฉนฺเต,  จูฬปิตุ  สาสนํ  ปหิณิ  

“สามาวติยา  ปาสาทํ  คนฺตฺวา  ทุสฺสโกฏฺฅาคารเตลโกฏฺฅาคารานิ  วิวราเปตฺวา   

ทุสฺสานิ  เตลจาฏีสุ  เตเมตฺวา  ถมฺเภ  เวเฅตฺวา  ตา  สพฺพา  เอกโต  กตฺวา  ทฺวารํ   

ปิทหิตฺวา  พหิ  ยนฺตกํ  ทตฺวา  ทณฺฑทีปกาหิ  เคเห  อคฺคึ  ททมาโน  โอตริตฺวา   

คจฺฉตูติ ฯ  

 มาคนฺทิยา  “ยํ  (กมฺมํ)  อหํ  กโรมิ,  ตํ  (กมฺมํ)  ตถา  อหุตฺวา  อญฺญถา ว  โหติ,  (อหํ)  กินฺนุ  โข  

กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  “อตฺถิ  เอโส  อุปาโยติ  (จินฺเตตฺวา),  รญฺเญ  อุยฺยานกีฬํ  คจฺฉนฺเต,  จูฬปิตุ  

สาสนํ  ปหิณิ  “(จูฬปิตา)  สามาวติยา  ปาสาทํ  คนฺตฺวา (ปุคฺคลํ)  ทุสฺสโกฏฺฅาคารเตลโกฏฺฅาคารานิ   

วิวราเปตฺวา  ทุสฺสานิ  เตลจาฏีสุ  เตเมตฺวา  ถมฺเภ  เวเฅตฺวา  ตา  สพฺพา  (อิตฺถิโย)  เอกโต   

กตฺวา  ทฺวารํ  ปิทหิตฺวา  พหิ  ยนฺตกํ  ทตฺวา  ทณฺฑทีปกาหิ  เคเห  อคฺคึ  ททมาโน  โอตริตฺวา  

คจฺฉตูติ  (ญาปนเหตุกํ) ฯ
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 มาคนฺทิยา อ.พระนางมาคันทิยา  จินฺเตตฺวา ทรงดําริแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  กโรมิ  

ย่อมกระทํา  ยํ  (กมฺมํ) ซึ่งกรรมใด,  ตํ  (กมฺมํ) อ.กรรมนั้น  อหุตฺวา ไม่เป็นแล้ว  

ตถา เหมือนอย่างนั้น  โหติ ย่อมมี  อญฺญถา ว โดยประการอื่นเทียว,  (อหํ) อ.เรา   

กริสฺสามิ จักกระทํา  กินฺนุ  โข อย่างไรหนอแล้ว”  อิติ ดังนี้  (จินฺเตตฺวา) ทรงดําริ

แล้ว  อิติ ว่า  “เอโส  อุปาโย อ.อุบายนั่น  อตฺถิ มีอยู่”  อิติ ดังนี้,  รญฺเญ ครั้นเมื่อพระ

ราชา  คจฺฉนฺเต เสด็จไปอยู่  อุยฺยานกีฬํ สู่ที่เป็นที่ทรงกรีฑาในพระอุทยาน,  ปหิณ ิ

ทรงส่งไปแล้ว  สาสนํ ซึ่งข่าวสาส์น  จูฬปิตุ แก่อา  (ญาปนเหตุกํ) มีอันให้รู้-  อิติ ว่า   

“(จูฬปิตา) อ.อา  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ปาสาทํ สู่ปราสาท  สามาวติยา ของพระนาง 

สามาวดี  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  วิวราเปตฺวา ให้เปิดแล้ว  ทุสฺสโกฏฺาคารเตลโกฏฺา-

คารานิ ซึ่งเรือนคลังแห่งผ้าและเรือนคลังแห่งนํ้ามัน ท.  ทุสฺสานิ ยังผ้า ท.  เตเมตฺวา  

ให้เปียกแล้ว  เตลจาฏีสุ ในตุ่มแห่งนํ้ามัน ท.  เวเตฺวา พันแล้ว  ถมฺเภ ซึ่งเสา ท.  

กตฺวา กระทําแล้ว  ตา  (อิตฺถิโย) ซึ่งหญิง ท. เหล่านั้น  สพฺพา ทั้งปวง  เอกโต โดย

ความเป็นอันเดียวกัน  ปิทหิตฺวา ปิดแล้ว  ทฺวารํ ซึ่งประตู  ทตฺวา ให้แล้ว  ยนฺตก ํ 

ซึ่งยนต์  พห ิ ในภายนอก  ททมาโน ให้อยู่  อคฺคึ ซึ่งไฟ  เคเห ที่พระตําหนัก   

ทณฺฑทีปกาหิ ด้วยประทีปด้าม ท.  โอตริตฺวา ข้ามลงแล้ว  คจฺฉตุ จงไป”  อิติ ดังนี้ 

-เป็นเหตุ ฯ

   พระนางมาคันทิยาทรงดําริว่า “เราทํากรรมใด, กรรมนั้นไม่เป็นเหมือนอย่างนั้น ย่อม

เป็นโดยประการอื่นทั้งนั้น, เราจักทําอะไรหนอแล” ดังนี้ ทรงดําริว่า “อุบายนั่นมีอยู่” 

ดังนี้, เมื่อพระราชาเสด็จไปสู่ที่ทรงกรีฑาในพระอุทยาน, ส่งข่าวสาส์นไปให้อามีอัน

ให้รู้ว่า “อาไปปราสาทของพระนางสามาวดี ให้คนช่วยเปิดเรือนคลังผ้าและเรือน

คลังนํ้ามัน ชุบผ้าทั้งหลยที่ตุ่มนํ้ามันทั้งหลาย พันเสาทั้งหลาย ทําพวกหญิงเหล่านั้น

ทั้งหมดร่วมกัน ปิดประตู ให้ยนต์ในภายนอก จุดไฟที่พระตําหนักด้วยประทีปด้าม 

ข้ามลงแล้ว จงไป” ดังนี้เป็นเหตุ

 มาคนฺทิยา สุทธกัตตาใน ปหิณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน กโรมิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กโรมิ,  ตํ วิเสสนะของ 

กมฺมํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตถา กิริยาวิเสสนะใน อหุตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน โหติ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อญฺญถาๆ ตติยาวิเสสนะใน  
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โหติ,  อหํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กินฺนุ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์ 

วจนาลังการะ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “เอโส 

วิเสสนะของ อุปาโยๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะ

ใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิิริยาใน ปหิณิ,  รญฺเญ ลักขณะใน คจฺฉนฺเตๆ ลักขณกิริยา  

อุยฺยานกีฬํ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉนฺเต,  จูฬปิตุ สัมปทานใน ปหิณิ  สาสนํ อวุตต- 

กัมมะใน ปหิณิ  “จูฬปิตา สุทธกัตตาใน คจฺฉตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สามาวติยา  

สามีสัมพันธะใน ปาสาทํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

วิวราเปตฺวา  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน วิวราเปตฺวา  ทุสฺสโกฏฺฅาคารเตลโกฏฺฅาคารานิ 

อวุตตกัมมะใน วิวราเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เตเมตฺวา  ทุสฺสานิ การิตกัมมะใน  

เตเมตฺวา  เตลจาฏีสุ วิสยาธาระใน เตเมตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เวเฅตฺวา  ถมฺเภ  

อวุตตกัมมะใน เวเฅตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  ตา ก็ดี  สพฺพา ก็ดี วิเสสนะของ 

อิตฺถิโยๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวา  เอกโต ตติยาวิเสสนะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน   

ปิทหิตฺวา  ทฺวารํ อวุตตกัมมะใน ปิทหิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทตฺวา  พหิ วิสยาธาระ 

ใน ทตฺวา  ยนฺตกํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ททมาโน  ทณฺฑทีปกาหิ 

กรณะใน ททมาโน  เคเห วิสยาธาระใน ททมาโน  อคฺคึ อวุตตกัมมะใน ททมาโนๆ 

อัพภันตรกิริยาของ จูฬปิตา  โอตริตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน คจฺฉตุ”  อิติศัพท์ สรูปะใน 

ญาปนเหตุกํๆ กิริยาวิเสสนะใน ปหิณิ ฯ  

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

๗๑๑. โส  ปาสาทํ  อภิรุยฺห  โกฏฺฅาคารานิ  วิวราเปตฺวา  วตฺถานิ  เตลจาฏีสุ  เตเมตฺวา   

ถมฺเภ  เวเฅตุมารภิ ฯ  

 โส  (จูฬปิตา)  ปาสาทํ  อภิรุยฺห  (ปุคฺคลํ)  โกฏฺฅาคารานิ  วิวราเปตฺวา  วตฺถานิ  เตลจาฏีสุ   

เตเมตฺวา   ถมฺเภ  เวเฅตุํ  อารภิ ฯ

 โส  (จูฬปิตา) อ.อานั้น  อภิรุยฺห ขึ้นเฉพาะแล้ว  ปาสาทํ สู่ปราสาท  (ปุคฺคลํ) ยัง

บุคคล  วิวราเปตฺวา ให้เปิดแล้ว  โกฏฺาคารานิ ซึ่งเรือนคลัง ท.  วตฺถานิ ยังผ้า ท.  

เตเมตฺวา ให้เปียกแล้ว  เตลจาฏีสุ ในตุ่มนํ้ามัน ท.  อารภิ เริ่มแล้ว  เวเตุํ เพื่ออัน

พัน  ถมฺเภ ซึ่งเสา ท. ฯ

  อานั้นขึ้นปราสาทใช้คนให้เปิดเรือนคลังทั้งหลาย ชุบผ้าทั้งหลายในตุ่มนํ้ามันทั้งหลาย 
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เริ่มเพื่อจะพันเสาทั้งหลาย

 โส วิเสสนะของ จูฬปิตาๆ สุทธกัตตาใน อารภิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปาสาทํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน อภิรุยฺหๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิวราเปตฺวา  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน 

วิวราเปตฺวา  โกฏฺฅาคารานิ อวุตตกัมมะใน วิวราเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เตเมตฺวา  

วตฺถานิ การิตกัมมะใน เตเมตฺวา  เตลจาฏีสุ วิสยาธาระใน เตเมตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน อารภิ  ถมฺเภ อวุตตกัมมะใน เวเฅตุํ ตุมัตถสัมปทานใน อารภิ ฯ   

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

๗๑๒. อถ  นํ  สามาวตีปมุขา  อิตฺถิโย  “กึ  เอตํ  จูฬปิตาติ  วทนฺติโย  อุปสงฺกมึสุ ฯ

 อถ  นํ  (มาคนฺทิยํ)  สามาวตีปมุขา  อิตฺถิโย  “กึ  เอตํ  (กมฺมํ)  จูฬปิตาติ  วทนฺติโย  อุปสงฺกมึสุ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  อิตฺถิโย อ.หญิง ท.  สามาวตีปมุขา มีพระนางสามาวดีเป็นประมุข   

วทนฺติโย กล่าวอยู่  อิติ ว่า  “จูฬปิต ข้าแต่อา  เอตํ  (กมฺมํ) อ.กรรมนั่น  กึ อะไร”   

อิติ ดังนี้  อุปสงฺกมึสุ เข้าไปหาแล้ว  ตํ  (มาคนฺทิยํ) ซึ่งนายมาคันทิยะนั้น ฯ

 ทีนั้น พวกหญิงมีพระนางสามาวดีเป็นประมุข พากันกล่าวว่า “ข้าแต่อา อะไรนั่น” แล้ว

เข้าไปหานายมาคันทิยะนั้น

 อถ กาลสัตตมี  สามาวตีปมุขา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน อุปสงฺกมึสุๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ มาคนฺทิยํๆ อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมึสุ  “จูฬปิต 

อาลปนะ  กึ ก็ดี  เอตํ ก็ดี วิเสสนะของ กมฺมํๆ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน วทนฺติโยๆ  

อัพภันตรกิริยาของ อิตฺถิโย ฯ

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

๗๑๓.  “อมฺมา  ราชา  ทฬฺหีกมฺมตฺถาย  อิเม  ถมฺเภ  เตลปิโลติกาหิ  เวฅาเปติ,  ราชเคเห  นาม  

สุยุตฺตทุยุตฺตํ  ทุชฺชานํ,  มา  เม  สนฺติเก  โหถ  อมฺมาติ  เอวํ  วตฺวา  ตา  อาคตา  คพฺเภ  

ปเวเสตฺวา  ทฺวารานิ  ปิทหิตฺวา  พหิ  ยนฺตกํ  ทตฺวา  อาทิโต  ปฏฺฅาย  อคฺคึ  ททนฺโต  

โอตริ ฯ  

 (มาคนฺทิโย)  “อมฺมา  ราชา  (มํ)  ทฬฺหีกมฺมตฺถาย  อิเม  ถมฺเภ  เตลปิโลติกาหิ  เวฅาเปติ,   

ราชเคเห  นาม  สุยุตฺตทุยุตฺตํ  (กมฺมํ)  ทุชฺชานํ  (โหติ),  (ตุมฺเห)  มา  เม  สนฺติเก  โหถ  อมฺมาติ  

เอวํ  วตฺวา  ตา  อาคตา  (อิตฺถิโย)  คพฺเภ  ปเวเสตฺวา  ทฺวารานิ  ปิทหิตฺวา  พหิ  ยนฺตกํ  ทตฺวา  
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อาทิโต  ปฏฺฅาย  อคฺคึ  ททนฺโต  โอตริ ฯ

 (มาคนฺทิโย) อ.นายมาคันทิยะ  วตฺวา กล่าวแล้ว  เอวํ อย่างนี้  อิติ ว่า  “อมฺมา แน่ะ

แม่ ท.  ราชา อ.พระราชา  (มํ) ทรงยังเรา  เวาเปติ ย่อมให้พัน  อิเม  ถมฺเภ ซึ่ง

เสา ท. เหล่านี้  เตลปิโลติกาหิ ด้วยผ้าเก่าอันชุ่มแล้วด้วยนํ้ามัน  ทฬฺหีกมฺมตฺถาย 

เพื่อประโยชน์แก่การกระทําให้มั่นคง,  (กมฺมํ) อ.กรรม  สุยุตฺตทุยุตฺต ํ อันบุคคลทั้ง

ประกอบดีแล้วทั้งประกอบไม่ดีแล้ว  ราชเคเห  นาม ชื่อในพระราชมณเฑียร  ทุชฺชานํ  

เป็นกรรมอันบุคคลรู้ได้โดยยาก  (โหติ) ย่อมเป็น,  อมฺมา แน่ะแม่ ท.  (ตุมฺเห) อ.เธอ 

ท.  มา  โหถ  ขอจงอย่ามี  สนฺติเก ในสํานัก  มม ของเรา”  อิติ ดังนี้  ตา  (อิตฺถิโย) 

ยังหญิง ท. เหล่านั้น  อาคตา ผู้มาแล้ว  ปเวเสตฺวา ให้เข้าไปแล้ว  คพฺเภ ในห้อง  

ปิทหิตฺวา ปิดแล้ว  ทฺวาราน ิซึ่งประตู ท.  ทตฺวา ให้แล้ว  ยนฺตก ํซึ่งยนต์  พห ิใน

ภายนอก  ททนฺโต ให้อยู่  อคฺคึ ซึ่งไฟ  ปฏฺาย จําเดิม  อาทิโต แต่ต้น  โอตริ ข้าม

ลงแล้ว ฯ

 นายมาคันทิยะกล่าวอย่างนี้ว่า “แน่ะแม่ทั้งหลาย พระราชาทรงรับสั่งให้พันเสาเหล่า

นี้ด้วยผ้าเก่าที่ชุ่มด้วยนํ้ามันเพื่อประโยชน์แก่การทําให้มั่งคง, กรรมทั้งที่ประกอบไว้

ดีแล้วทั้งประกอบไว้ไม่ดีแล้ว ชื่อในพระราชมณเฑียร เป็นกรรมที่บุคคลรู้ได้โดยยาก, 

แน่ะแม่ทั้งหลาย พวกเธอขอจงอย่ามีในสํานักของเรา” ดังนี้ แล้วให้พวกหญิงเหล่านั้น

ผู้มาแล้วเข้าไปในห้อง ปิดประตู ให้ยนต์ในภายนอก จุดไฟตั้งแต่เริ่มต้น แล้วข้ามลง 

 มาคนฺทิโย สุทธกัตตาใน โอตริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อมฺมา อาลปนะ  ราชา  

เหตุกัตตาใน เวฅาเปติๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  มํ การิตกัมมะใน เวฅาเปติ  ทฬฺหี-

กมฺมตฺถาย สัมปทานใน เวฅาเปติ  อิเม วิเสสนะของ ถมฺเภๆ อวุตตกัมมะใน เวฅาเปติ  

เตลปิโลติกาหิ กรณะใน เวฅาเปติ,  สุยุตฺตทุยุตฺตํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ สุทธกัตตาใน  

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ราชเคเหๆ วิสยาธาระ 

ใน สุยุตฺตทุยุตฺตํ  ทุชานํ วิกติกัตตาใน โหติ,  อมฺมา อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน 

โหถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน โหถ  เม สามีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ 

วิสยาธาระใน โหถ”  อิติศัพท์ สรูปะใน เอวํๆ นิทัสสนัตถะ  วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

ปเวเสตฺวา ตา ก็ดี  อาคตา ก็ดี วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ การิตกัมมะใน ปเวเสตฺวา  คพฺเภ 

วิสยาธาระใน ปเวเสตฺวา  ทฺวารานิ อวุตตกัมมะใน ปิทหิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  
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ทตฺวา  พหิ วิสยาธาระใน ทตฺวา  ยนฺตกํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ททนฺโต  อาทิโต อปาทานใน ปฏฺฅายๆ กิริยาวิเสสนะใน ททนฺโต  อคฺคึ อวุตตกัมมะใน 

ททนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ มาคนฺทิโย ฯ

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

๗๑๔. สามาวตี  ตาสํ  โอวาทํ  อทาสิ  “อมฺหากํ  อนมตคฺเค  สํสาเร  วิจรนฺตีนํ  เอวํ  อคฺคินา   

ฌายมานานํ  อตฺตภาวานํ  พุทฺธญาเณนปิ  ปริจฺเฉโท  น  สุกโร,  อปฺปมตฺตา   

โหถาติ ฯ  

 สามาวตี  ตาสํ  (อิตฺถีนํ)  โอวาทํ  อทาสิ  “อมฺหากํ  อนมตคฺเค  สํสาเร  วิจรนฺตีนํ  เอวํ  อคฺคินา  

ฌายมานานํ  อตฺตภาวานํ  พุทฺธญาเณนปิ  ปริจฺเฉโท  น  สุกโร,  (ตุมฺเห)  อปฺปมตฺตา  โหถาติ ฯ  

 สามาวตี อ.พระนางสามาวดี  อทาสิ ได้ประทานแล้ว  โอวาทํ ซึ่งพระโอวาท  ตาสํ  

(อิตฺถีนํ) แก่หญิง ท. เหล่านั้น  อิติ ว่า  “ปริจฺเฉโท อ.การกําหนด  อตฺตภาวานํ ซึ่ง

อัตภาพ ท.  อคฺคินา  ฌายมานานํ อัน- อันไฟ -ไหม้อยู่  เอวํ อย่างนี้  อมฺหากํ ของ

เรา ท.  วิจรนฺตีนํ ผู้เที่ยวไปอยู่  สํสาเร ในสงสาร  อนมตคฺเค อันมีเบื้องตนและที่สุด

อันบุคคลตามไปอยู่รู้ไม่ได้แล้ว  พุทฺธญาเณนปิ แม้อันพระพุทธญาณ  สุกโร กระทํา

ได้โดยง่าย  น หามิได้,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อปฺปมตฺตา เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว  โหถ 

ขอจงเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระนางสามาวดีได้ประทานพระโอวาทแก่พวกหญิงเหล่านั้นว่า “การกําหนดอัตภาพ

ที่ถูกไฟไหม้อยู่อย่างนี้ของพวกเราผู้ท่องเที่ยวไปอยู่ในสงสารท่ีมีเบื้องต้นและที่สุดอัน

บุคคลตามไปอยู่รู้ไม่ได้แล้ว แม้อันพระพุทธญาน ก็กําหนดไม่ได้ง่ายๆ, ขอพวกเธอจง

เป็นผู้ไม่ประมาทเถิด”

 สามาวตี สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขาตบทกัตตุวาจก  ตาสํ วิเสสนะของ อิตฺถีนํๆ 

สัมปทานใน อทาสิ  โอวาทํ อวุตตกัมมะใน อทาสิ  “ปริจฺเฉโท วุตตกัมมะใน สุกโรๆ 

กิตบทกัมมวาจก  อมฺหากํ สามีสัมพันธะใน อตฺตภาวานํ  อนมตคฺเค วิเสสนะของ  

สํสาเรๆ วิสยาธาระใน วิจรนฺตีนํๆ วิเสสนะของ อมฺหากํ  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน 

ฌายมานานํ  อคฺคินา อนภิหิตกัตตาใน ฌานมานานํๆ วิเสสนะของ อตฺตภาวานํๆ 

ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน ปริจฺเฉโท  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ พุทฺธญาเณนๆ อนภิหิต- 

กัตตาใน สุกโร  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน โหถๆ อาขยาตบท



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒486 [๒.อัปปมาท

กัตตุวาจก  อปฺปมตฺตา วิกติกัตตาใน โหถ”  อิติศัพท์ สรูปะใน โอวาทํ ฯ

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

๗๑๕. ตา,  เคเห  ฌายนฺเต,  เวทนาปริคฺคหกมฺมฏฺฅานํ  มนสิกโรนฺติโย,  กาจิ  ทุติยผลํ,  กาจิ   

ตติยผลํ  ปาปุณึสุ;  เตน  วุตฺตํ  “อถโข  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  ปจฺฉาภตฺตํ  ปิณฺฑปาต- 

ปฏิกฺกนฺตา,  เยน  ภควา,  เตนุปสงฺกมึสุ;  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺตํ  อภิวาเทตฺวา   

เอกมนฺตํ  นิสีทึสุ;  เอกมนฺตํ  นิสินฺนา  โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺตํ  เอตทโวจุํ  ‘อิธ  ภนฺเต   

รญฺโญ  อุเทนสฺส  อุยฺยานคตสฺส  อนฺเตปุรํ  ทฑฺฒํ,  ปญฺจ  อิตฺถีสตานิ  กาลกตานิ   

สามาวตีปมุขานิ,  ตาสํ  ภนฺเต  อุปาสิกานํ  กา  คติ,  โก  อภิสมฺปราโยติ ฯ  

 ตา  (อิตฺถิโย),  เคเห  (อคฺคินา)  ฌายนฺเต,  เวทนาปริคฺคหกมฺมฏฺฅานํ  มนสิกโรนฺติโย,  กาจิ   

ทุติยผลํ  (ปาปุณึสุ),  กาจิ  ตติยผลํ  ปาปุณึสุ;  เตน  (วจนํ  ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน)  วุตฺตํ  “อถ  โข  

สมฺพหุลา  ภิกฺขู  ปจฺฉาภตฺตํ  ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา,  เยน  (ทิสาภาเคน)  ภควา  (วิหรติ),  เตน  

(ทิสาภาเคน)  อุปสงฺกมึสุ;  (เต  ภิกฺขู)  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺตํ  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺตํ  นิสีทึสุ;  

เอกมนฺตํ  นิสินฺนา  โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺตํ  เอตํ  (วจนํ)  อโวจุํ  ‘อิธ  (โกสมฺพิยํ  อคฺคินา)  ภนฺเต   

รญฺโญ  อุเทนสฺส  อุยฺยานคตสฺส  อนฺเตปุรํ  ทฑฺฒํ,  ปญฺจ  อิตฺถีสตานิ  กาลกตานิ  (โหนฺติ)   

สามาวตีปมุขานิ,  ตาสํ  ภนฺเต  อุปาสิกานํ  กา  คติ,  โก  อภิสมฺปราโยติ ฯ

 ตา  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านั้น,  เคเห ครั้นเมื่อพระตําหนัก  อคฺคินา อันไฟ  

(ฌายนฺเต) ไหม้อยู่,  มนสิกโรนฺติโย กระทําไว้ในใจอยู่  เวทนาปริคฺคหกมฺมฏฺานํ 

ซึ่งกรรมฐานอันกําหนดซึ่งเวทนา  กาจิ บางพวก  (ปาปุณึสุ) บรรลุแล้ว  ทุติยผลํ ซึ่ง

ผลที่สอง,  กาจิ บางพวก  ปาปุณึสุ บรรลุแล้ว  ตติยผลํ ซึ่งผลที่สาม;  เตน เพราะ

เหตุนั้น  (วจนํ) อ.คํา    อิติ ว่า  “อถ  โข ครั้งนั้นแล  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  สมฺพหุ

ลา ผู้มากพร้อม  ปิณฺฑปาตปฏิกฺกมนฺตา ก้าวกลับแล้วจากบิณฑบาต  ปจฺฉาภตฺตํ 

ในภายหลังแห่งภัตร  อุปสงฺกมึสุ เข้าไปเฝ้าแล้ว  เตน  (ทิสาภาเคน) ใน-,  ภควา 

อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  (วิหรติ) ย่อมประทับ  เยน  (ทิสาภาเคน) ในส่วนแห่งทิศใด, -

ส่วนแห่งทิศนั้น;  (เต  ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  อุปสงฺกมิตฺวา ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว   

อภิวาเทตฺวา ถวายบังคมแล้ว  ภควนฺตํ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า  นิสีทึสุ นั่งแล้ว   

เอกมนฺตํ ณ ที่สมควร;  เต  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  นิสินฺนา  โข ผู้นั่งแล้วแล   

เอกมนฺตํ ณ ที่สมควร  อโวจุํ ได้กราบทูลแล้ว  เอตํ  (วจนํ) ซึ่งคํานั่น  ภควนฺตํ กะ
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พระผู้มีพระภาคเจ้า  อิติ ว่า  ‘ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  อนฺเตปุรํ อ.ภายในเมือง  

อุเทนสฺส ของพระเจ้าอุเทน  รญฺโญ ผู้เป็นพระราชา  อิธ  (โกสมฺพิยํ) ในเมืองโกสัมพี 

นี้  อุยฺยานคตสฺส ผู้เสด็จไปแล้วสู่พระอุทยาน  (อคฺคินา) อันไฟ  ทฑฺฒํ ไหม้แล้ว,  

อิตฺถีสตานิ อ.ร้อยแห่งหญิง ท.  ปญฺจ ห้า  สามาวตีปมุขานิ มีพระนางสามาวดีเป็น

ประมุข  กาลกตานิ เป็นผู้มีกาละอันกระทําแล้ว  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  ภนฺเต ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ  คติ อ.คติ  กา อะไร  ตาสํ  อุปาสิกานํ แห่งอุบาสิกา ท. เหล่านั้น,   

อภิสมฺปราโย อ.ภพอันเป็นไปในเบื้องหน้าเฉพาะ  โก อะไร”  อิติ ดังนี้  (ธมฺม- 

สงฺคาหกาจริเยน อันพระธรรมสังคาหกาจารย์  วุตฺต ํกล่าวไว้แล้ว ฯ

 พวกหญิงเหล่านั้น เมื่อไฟกําลังไหม้อยู่ ทําไว้ในใจซึ่งกรรมฅานกําหนดเวทนา บาง

พวกบรรลุผลที่สอง บางพวกบรรลุผลที่สาม, เพราะฉะนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย์ 

จึงกล่าวคําไว้ว่า “ทีนั้นแล พวกภิกษุมากพร้อม กลับจากบิณฑบาตหลังภัตตาหาร 

เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ, พวกภิกษุเหล่านั้น ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว 

ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า นั่ง ณ ที่สมควร, พวกภิกษุเหล่านั้นผู้นั่งแล้ว ณ ที่

สมควรแล ได้กราบทูลคํานั่นกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ‘ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภายใน

เมืองพระเจ้าอุเทนผู้เป็นพระราชาในเมืองโกสัมพีนี้ผู้เสด็จไปสู่พระอุทยาน ถูกไฟไหม้, 

พวกหญิง ๕๐๐ คน มีพระนามสามาวดีเป็นประมุข ได้เสียชีวิตลง, ข้าแต่พระองค์ 

ผู้เจริญ คติอะไรของพวกหญิงเหล่านั้น, ภพหน้าอะไรของพวกหญิงเหล่านั้น’

 ตา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณึสุๆ สองบทๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  

เคเห ลักขณะใน ฌายนฺเตๆ ลักขณกิริยา  อคฺคินา อนภิหิตกัตตาใน ฌายนฺเต,   

เวทนาปริคฺคหกมฺมฏฺฅานํ อวุตตกัมมะใน มนสิกโรนฺติโยๆ อัพภันตรกิริยาของ อิตฺถิโย  

กาจิ วิเสสนะของ อิตฺถิโย  ทุติยผลํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุณึสุ  กาจิ วิเสสนะของ 

อิตฺถิโย  ตติยผลํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุณึสุ;  เตน เหตวัตถะ  วจนํ วุตตกัมมะใน 

วุตฺตํๆ กิตบทกัมมวาจก  ธมฺมสงฺคาหกาจริเยน อนภิหิตกัตตาใน วุตฺตํ  “อถ กาลสัตตมี   

โขศัพท์ วจนาลังการะ  สมฺพหุลา วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน อุปสงฺกมึสุๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปจฺฉาภตฺตํ กาลสัตตมีใน ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาๆ วิเสสนะ

ของ ภิกฺขู,  ภควา สุทธกัตตาใน วิหรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เยน วิเสสนะของ  

ทิสาภาเคนๆ ตติยาวิสยาธาระใน วิหรติ,  เตน วิเสสนะของ ทิสาภาเคนๆ ตติยา- 
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วิสยาธาระใน อุปสงฺกมึสุ;  เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน นิสีทึสุๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อุปสงฺกมิตฺวา ลักขณัตถะ  ภควนฺตํ อวุตตกัมมะใน อภิวาเทตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน นิสีทึสุ  เอกมนฺตํ วิสยาธาระใน นิสีทึสุ;  นิสินฺนา ก็ดี  เต ก็ดี วิเสสนะของ 

ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน อโวจุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกมนฺตํ วิสยาธาระใน นิสินฺนา   

โขศัพท์ วจนาลังการะ  ภควนฺตํ อกถิตกัมมะใน อโวจุํ  เอตํ วิเสสนะของ วจนํๆ  

อวุตตกัมมะใน อโวจุํ  ‘ภนฺเต อาลปนะ  อนฺเตปุรํ วุตตกัมมะใน ทฑฺฒํๆ กิตบทกัมม-

วาจก  อิธ วิเสสนะของ โกสมฺพิยํๆ วิสยาธาระใน รญฺโญ  อคฺคินา อนภิหิตกัตตา

ใน ทฑฺฒํ  รญฺโญ วิเสสนะของ อุเทนสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อนฺเตปุรํ  อุยฺยานคตสฺส  

วิเสสนะของ อุเทนสฺส,  ปญฺจ ก็ดี  สามาวตีปมุขานิ ก็ดี วิเสสนะของ อิตฺถีสตานิๆ  

สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กาลกตานิ วิกติกัตตาใน โหนฺติ,   

ภนฺเต อาลปนะ  กา วิเสสนะของ คติๆ ลิงคัตถะ  ตาสํ วิเสสนะของ อุปาสิกานํๆ  

สามีสัมพันธะใน คติ,  โก วิเสสนะของ อภิสมฺปราโยๆ ลิงคัตถะ’  อิติศัพท์ สรูปะใน  

เอตํ  วจนํ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจนํ ฯ

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

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

๗๑๖. “สนฺเตตฺถ  ภิกฺขเว  อุปาสิกาโย  โสตาปนฺนา,  สนฺติ  สกทาคามินิโย,  สนฺติ   

อนาคามินิโย,  สพฺพา  ตา  ภิกฺขเว  อุปาสิกาโย  อนิปฺผลา  กาลกตาติ ฯ  

 (ภควา)  “สนฺติ  เอตฺถ  (อุปาสิกาสุ)  ภิกฺขเว  อุปาสิกาโย  โสตาปนฺนา,  สนฺติ  สกทาคามินิโย   

(อุปาสิกาโย),  สนฺติ  อนาคามินิโย  (อุปาสิกาโย),  สพฺพา  ตา  ภิกฺขเว  อุปาสิกาโย  อนิปฺผลา  

กาลกตา  (โหนฺติ)”  อิติ  (อาห) ฯ

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

เอตฺถ  (อุปาสิกาสุ)  อุปาสิกาโย อ.- ในอุบาสิกา ท. เหล่านี้หนา -อุบาสิกา ท.   

โสตาปนฺนา เป็นพระโสดาบัน  สนฺต ิ มีอยู่,  (อุปาสิกาโย) อ.อุบาสิกา ท.  

สกทาคามินิโย เป็นพระสกทาคามินี  สนฺต ิ มีอยู่,  (อุปาสิกาโย) อ.อุบาสิกา ท.   

อนาคามินิโย เป็นพระอนาคามินี  สนฺต ิ มีอยู่,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ตา   

อุปาสิกาโย อ.อุบาสิกา ท. เหล่านั้น  สพฺพา ทั้งปวง  อนิปฺผลา เป็นผู้มีผลออกแล้ว

หามิได้  กาลกตา เป็นผู้มีกาละอันกระทําแล้ว  (โหนฺติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรดาอุบาสิกาเหล่านี้ อุบาสิกา 

ทั้งหลาย ที่เป็นพระโสดาบันมีอยู่, ที่พระเป็นสกทาคามินีมีอยู่, ที่เป็นพระอนาคามินี 

มีอยู่, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมด เป็นผู้ไม่ปราศจากผล  

มีกาละอันกระทําแล้ว”

 ภควา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขเว อาลปนะ  เอตฺถ วิเสสนะ

ของ อุปาสิกาสุๆ นิทธารณะใน อุปาสิกาโยๆ นิทธารณียะและสุทธกัตตาใน สนฺติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  โสตาปนฺนา วิกติกัตตาใน สนฺติ,  อุปาสิกาโย สุทธกัตตาใน  

สนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สกทาคามินิโย วิกติกัตตาใน สนฺติ,  อุปาสิกาโย  

สุทธกัตตาใน สนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อนาคามินิโย วิกติกัตตาใน สนฺติ,  ภิกฺขเว 

อาลปนะ  สพฺพา ก็ดี  ตา ก็ดี วิเสสนะของ อุปาสิกาโยๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  อนิปฺผลา ก็ดี  กาลกตา ก็ดี วิกติกัตตาใน โหนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ

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

๗๑๗. อถโข  ภควา  เอตมตฺถํ  วิทิตฺวา  ตายํ  เวลายํ  อิมํ  อุทานํ  อุทาเนสิ  

  “โมหสมฺพนฺธโน  โลโก ภพฺพรูโป ว  ทิสฺสติ, 

  อุปธิพนฺธโน  พาโล   ตมสา ปริวาริโต  

  สสฺสตี  วิย  ขายติ,   ปสฺสโต  นตฺถิ  กิญฺจนนฺติ ฯ 

 อถ  โข  ภควา  เอตํ  อตฺถํ  วิทิตฺวา  ตายํ  เวลายํ  อิมํ  อุทานํ  อุทาเนสิ  

  “โมหสมฺพนฺธโน  โลโก ภพฺพรูโป  อิว  (หุตฺวา)  ทิสฺสติ, 

  อุปธิพนฺธโน  พาโล   ตมสา ปริวาริโต

  สสฺสตี  วิย  (หุตฺวา)  ขายติ, ปสฺสโต  (ปุคฺคลสฺส)  นตฺถิ  กิญฺจนนฺติ  ฯ  

 อถ  โข ครั้งนั้นแล  ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  วิทิตฺวา ทรงทราบแล้ว  เอตํ  อตฺถํ 

ซึ่งเนื้อความนั่น  อุทาเนสิ ทรงเปล่งแล้ว  อิมํ  อุทานํ ซึ่งพระอุทานนี้  ตายํ  เวลายํ 

ในเวลานั้น  อิติ ว่า 

“โลโก อ.สัตว์โลก  โมหสมฺพนฺธโน อันมีโมหะเป็นเครื่องผูก

พร้อม  ทิสฺสติ ย่อมปรากฏ  ภพฺพรูโป  อิว เป็นเพียงดังมีรูป

อันสมควร  (หุตฺวา) เป็น,  พาโล อ.คนพาล  อุปธิพนฺธโน ผู้มี
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อุปธิเป็นเครื่องผูก  ตมสา  ปริวาริโต ผู้อันความมืดแวดล้อม

แล้ว  ขายติ ย่อมปรากฏ  สสฺสตี  วิย เป็นราวกะว่าเที่ยง   

(หุตฺวา) เป็น,  กิญฺจนํ อ.กิเลสชาตเป็นเครื่องกังวล  นตฺถิ ย่อม

ไม่มี  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคล  ปสฺสโต ผู้เห็นอยู่”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว ทรงเปล่งพระอุทานนี้ ใน

เวลานั้นว่า

“สัตว์โลกมีโมหะผูกไว้ ย่อมปรากฏดุจมีรูปที่สมควร, คนพาลมี

อุปธิผูกไว้ ถูกความมืดแวดล้อมไว้ ย่อมปรากฏดุจว่าเป็นของ

เที่ยง, กิเลสเป็นเครื่องกังวล ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เห็นอยู่”

 อถ กาลสัตตมี  โขศัพท์ วจนาลังการะ  ภควา สุทธกัตตาใน อุทาเนสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  เอตํ วิเสสนะของ อตฺถํๆ อวุตตกัมมะใน วิทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อุทาเนสิ  ตายํ วิเสสนะของ เวลายํๆ กาลสัตตมีใน อุทาเนสิ  อิมํ วิเสสนะของ อุทานํๆ 

อวุตตกัมมะใน อุทาเนสิ

“โมหสมฺพนฺธโน วิเสสนะของ โลโกๆ สุทธกัตตาใน ทิสฺสติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภพฺพรูโป อุปมาวิกติกัตตาใน หุตฺวา   

อิวศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ ภพฺพรูป หุตฺวา สมานกาลกิริยา

ใน ทิสฺสติ,  อุปธิพนฺธโน วิเสสนะของ พาโลๆ สุทธกัตตาใน  

ขายติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตมสา อนภิหิตกัตตาใน  

ปริวาริโตๆ วิเสสนะของ พาโล  สสฺสตี อุปมาวิกติกัตตาใน  

หุตฺวา  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ สสฺสตี  หุตฺวา สมาน-

กาลกิริยาใน ขายติ,  กิญฺจนํ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบท

กัตตุวาจก  ปสฺสโต วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ สัมปทานใน นตฺถิ”  

อิติศัพท์ สรูปะใน อิมํ  อุทานํ ฯ

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

๗๑๘. เอวญฺจ  ปน  วตฺวา  “ภิกฺขเว  สตฺตา  นาม  วฏฺเฏ  วิจรนฺตา  นิจฺจกาลํ  อปฺปมตฺตา   

หุตฺวา  ปุญฺญกมฺมเมว  กโรนฺติ,  ปมาทิโน  หุตฺวา  ปาปกมฺมํปิ  กโรนฺติ;  ตสฺมา  วฏฺเฏ  

วิจรนฺตา  สุขํปิ  ทุกฺขํปิ  อนุภวนฺตีติ  ธมฺมํ  เทเสสิ ฯ  
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 (สตฺถา)  เอวํ  จ  ปน  วตฺวา  “ภิกฺขเว  สตฺตา  นาม  วฏฺเฏ  วิจรนฺตา  นิจฺจกาลํ  อปฺปมตฺตา   

หุตฺวา  ปุญฺญกมฺมํ  เอว  กโรนฺติ,  (สตฺตา)  ปมาทิโน  หุตฺวา  ปาปกมฺมํปิ  กโรนฺติ;  ตสฺมา  (สตฺตา)  

วฏฺเฏ  วิจรนฺตา  สุขํปิ  ทุกฺขํปิ  อนุภวนฺตีติ  ธมฺมํ  เทเสสิ ฯ

 จ  ปน ก็แล  (สตฺถา) อ.พระศาสดา  วตฺวา ครั้นตรัสแล้ว  เอวํ อย่างนี้  เทเสสิ ทรง

แสดง  ธมฺม ํซึ่งธรรม  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  สตฺตา  นาม ชื่อ อ.สัตว์ ท.  

วิจรนฺตา เที่ยวไปอยู่  วฏฺเฏ ในวัฏฏะ  อปฺปมตฺตา เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว  นิจฺจกาลํ 

ตลอดกาลเป็นนิตย์  หุตฺวา เป็น  กโรนฺติ ย่อมกระทํา  ปุญฺญกมฺมํ  เอว ซึ่งกรรมอัน

เป็นบุญนั่นเทียว,  (สตฺตา) อ.สัตว์ ท.  ปมาทิโน เป็นผู้มีความประมาท  หุตฺวา เป็น  

กโรนฺติ ย่อมกระทํา  ปาปกมฺมํป ิแม้ซึ่งกรรมอันชั่ว,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (สตฺตา) 

อ.สัตว์ ท.  วิจรนฺตา เที่ยวไปอยู่  วฏฺเฏ ในวัฏฏะ  อนุภวนฺติ ย่อมเสวย  สุขํปิ ซึ่ง

ความสุขบ้าง  ทุกฺขํปิ ซึ่งความทุกข์บ้าง”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ก็แล พระศาสดาครั้นตรัสแล้วอย่างนี้ ทรงแสดงธรรมว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมดา

ว่าพวกสัตว์เที่ยวไปอยู่ในวัฏฏะ เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วตลอดกาลเป็นนิตย์ ย่อม

ทํากรรมที่เป็นบุญเท่านั้น, พวกสัตว์เป็นผู้มีความประมาทแล้ว ย่อมทําแม้กรรมอันชั่ว, 

เพราะฉะนั้น พวกสัตว์เที่ยวไปอยู่ในวัฏฏะ ย่อมเสวยความสุขบ้าง ความทุกข์บ้าง”

 จ  ปนศัพท์ นิปาตสมูหะ  สตฺถา สุทธกัตตาใน เทเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ 

กิริยาวิเสสนะใน วตฺวาๆ ลักขณัตถะ  “ภิกฺขเว อาลปนะ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะ

เข้ากับ สตฺตาๆ สุทธกัตตาใน กโรนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วฏฺเฏ วิสยาธาระใน  

วิจรนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺตา  นิจฺจกาลํ อัจจันตสังโยคะใน อปฺปมตฺตาๆ วิกติ-

กัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน กโรนฺติ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปุญฺญกมฺมํๆ 

อวุตตกัมมะใน กโรนฺติ,  สตฺตา สุทธกัตตาใน กโรนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปมาทิโน  

วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน กโรนฺติ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ  

ปาปกมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กโรนฺติ,  ตสฺมา เหตวัตถะ  สตฺตา สุทธกัตตาใน อนุภวนฺติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  วฏฺเฏ วิสยาธาระใน วิจรนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺตา   

อปิ สองศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สุขํ และ ทุกฺขํ  สุขํ ก็ดี  ทุกฺขํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน  

อนุภวนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน เทเสสิ  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน เทเสสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๗๑๙. ราชา  “สามาวติยา  เคหํ  กิร  ฌายตีติ  สุตฺวา  เวเคนาคจฺฉนฺโตปิ  อทฑฺฒํ  สมฺปาปุณิตุํ   

นาสกฺขิ,  อาคนฺตฺวา  จ  ปน  เคหํ  นิพฺพาเปตฺวา  อุปฺปนฺนพลวโทมนสฺโส  อมจฺจคณ-

ปริวุโต  นิสีทิตฺวา  สามาวติยา  คุเณ  อนุสฺสรนฺโต  “กสฺส  นุ  โข  อิทํ  กมฺมนฺติ   

จินฺเตตฺวา  “มาคนฺทิยาย  การิตํ  ภวิสฺสตีติ  ญตฺวา  “ตาเสตฺวา  ปุจฺฉิยมานา  น   

กเถสฺสติ,  สณิกํ  อุปาเยน  ปุจฺฉิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  อมจฺเจ  อาห  “อมฺโภ  อหํ  อิโต  

ปุพฺเพ  อุฏฺฅาย  สมุฏฺฅาย  อาสงฺกิตปริสงฺกิโต ว  โหมิ,  สามาวตี  เม  นิจฺจํ  โอตารเมว   

คเวสติ,  สา  กาลกตา;  อิทานิ  ปน  เม  จิตฺตํ  นิพฺพุตํ  ภวิสฺสติ,  สุเขน  วสิตุํ   

ลภิสฺสามีติ ฯ

   ราชา  “สามาวติยา  เคหํ  กิร  ฌายตีติ  สุตฺวา  เวเคน  อาคจฺฉนฺโตปิ  (อคฺคินา)  อทฑฺฒํ  (เคหํ)  

สมฺปาปุณิตุํ  น  อสกฺขิ,  (ราชา)  อาคนฺตฺวา  จ  ปน  เคหํ  นิพฺพาเปตฺวา  อุปฺปนฺนพลวโทมนสฺโส  

อมจฺจคณปริวุโต  นิสีทิตฺวา  สามาวติยา  คุเณ  อนุสฺสรนฺโต  “กสฺส  นุ  โข  อิทํ  (กมฺมํ)  กมฺมํ   

(โหติ)”  อิติ  จินฺเตตฺวา  “(อิทํ  กมฺมํ)  มาคนฺทิยาย  การิตํ  ภวิสฺสตีติ  ญตฺวา  “(สา  มาคนฺทิยา  

มยา)  ตาเสตฺวา  ปุจฺฉิยมานา  น  กเถสฺสติ,  (อหํ)  สณิกํ  อุปาเยน  ปุจฺฉิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา   

อมจฺเจ  อาห  “อมฺโภ  อหํ  อิโต  (กาลโต)  ปุพฺเพ  อุฏฺฅาย  สมุฏฺฅาย  อาสงฺกิตปริสงฺกิโต ว  โหมิ,  

สามาวตี  เม  นิจฺจํ  โอตารํ  เอว  คเวสติ,  สา  (สามาวตี)  กาลกตา  (โหติ);  อิทานิ  ปน  เม   

จิตฺตํ  นิพฺพุตํ  ภวิสฺสติ,  (อหํ)  สุเขน  วสิตุํ  ลภิสฺสามีติ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  อิติ ว่า  “กิร ได้ยินว่า  เคหํ อ.พระตําหนัก   

สามาวติยา ของพระนางสามาวดี  ฌายติ ย่อมไหม้”  อิติ ดังนี้  อาคจฺฉนฺโตปิ แม้

เสด็จมาอยู่  เวเคน โดยเร็ว  น  อสกฺขิ ไม่ได้อาจแล้ว  สมฺปาปุณิตุ ํเพื่ออันถึงพร้อม  

(เคหํ) ซึ่งพระตําหนัก  (อคฺคินา)  อทฑฺฒํ อัน- อันไฟ -ไม่ไหม้แล้ว,  จ  ปน ก็แล  (ราชา) 

อ.พระราชา  อาคนฺตฺวา ครั้นเสด็จมาแล้ว  เคหํ ทรงยังพระตําหนัก  นิพฺพาเปตฺวา  

ให้ดับแล้ว  อุปฺปนฺนพลโทมนสฺโส ผู้มีความโทมนัสอันมีกําลังอันเกิดขึ้นแล้ว  อมจฺจ-

คณปริวุโต ผู้อันหมู่แห่งอํามาตย์แวดล้อมแล้ว  นิสีทิตฺวา ประทับนั่งแล้ว  อนุสฺสรนฺโต  

ทรงระลึกถึงอยู่  คุเณ ซึ่งคุณ ท.  สามาวติยา ของพระนางสามาวดี  จินฺเตตฺวา ทรง

ดําริแล้ว  อิติ ว่า  “อิทํ  (กมฺมํ) อ.กรรมนี้  กมฺม ํเป็นกรรม  กสฺส  นุ  โข ของใครหนอ

แล  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  ญตฺวา ทรงทราบแล้ว  อิติ ว่า  “(อิทํ  กมฺมํ) อ.กรรม

นี้  มาคนฺทิยาย  การิตํ เป็นกรรม อันพระนางมาคันทิยา ให้กระทําแล้ว  ภวิสฺสต ิจัก



493วรรค] ๑. เรื่องพระนางสามาวดี

เป็น”  อิติ ดังนี้  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(สา  มาคนฺทิยา) อ.พระนางมาคันทิ

ยานั้น  (มยา)  ตาเสตฺวา  ปุจฺฉิยมานา ผู้อันเรา ให้สะดุ้งแล้ว ถามอยู่  น  กเถสฺสติ 

จักไม่บอก,  (อหํ) อ.เรา  ปุจฺฉิสฺสามิ จักถาม  อุปาเยน โดยอุบาย  สณิกํ ค่อยๆ”   

อิติ ดังนี้  อาห ตรัสแล้ว  อมจฺเจ กะอํามาตย์ ท.  อิติ ว่า  “อมฺโภ ดูก่อนท่านผู้เจริญ  

อหํ อ.เรา  อุฏฺาย ลุกขึ้นแล้ว  สมุฏฺาย ลุกขึ้นพร้อมแล้ว  ปุพฺเพ ในกาลก่อน  อิโต  

(กาลโต) แต่กาลนี้  อาสงฺกิตปริสงฺกิโต ว เป็นผู้ทั้งระแวงแล้วทั้งระแวงรอบแล้วเทียว  

โหมิ ย่อมเป็น,  สามาวตี อ.พระนางสามาวดี  คเวสติ ย่อมแสวงหา  โอตารํ  เอว 

ซึ่งช่องนั่นเทียว  เม ของเรา  นิจฺจํ เนืองนิตย์,  สา  (สามาวตี) อ.พระนางสามาวดีนั้น   

กาลกตา เป็นผู้มีกาละอันกระทําแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น,  ปน ก็  อิทานิ ในกาลนี้   

จิตฺตํ อ.จิต  เม ของเรา  นิพฺพุต ํเป็นธรรมชาตดับแล้ว  ภวิสฺสต ิจักเป็น,  (อหํ) อ.เรา  

ลภิสฺสามิ จักได้  วสิตุ ํเพื่ออันอยู่  สุเขน ตามสบาย”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาทรงสดับว่า “ได้ยินว่า ตําหนักของพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้” แม้เสด็จมา

โดยเร็ว ก็ไม่สามารถเพื่อจะทันตําหนักที่ไฟไม่ไหม้ได้, ก็แล พระราชาครั้นเสด็จมา

ถึงแล้ว ทรงให้ดับพระตําหนัก ทรงเกิดความโทมนัสที่มีกําลัง มีหมู่อํามาตย์แวดล้อม 

ประทับนั่งระลึกถึงคุณทั้งหลายของพระนางสามาวดีอยู่ ทรงดําริว่า “กรรมนี้ เป็นกรรม

ของใครหนอแล” ดังนี้ ทรงทราบว่า “น่าจะเป็นกรรมที่พระนางมาคันทิยาให้ทํา” ดังนี้ 

ทรงดําริว่า “พระนางมาคันทิยาถูกเราให้สะดุ้งกลัวแล้วถามอยู่ จักไม่บอก, เราจักถาม

โดยอุบายค่อยๆ” ดังนี้ จึงตรัสกับพวกอํามาตย์ว่า “ผู้เจริญทั้งหลาย เราผุดลุกผุดนั่งใน

กาลก่อนแต่กาลนี้ เป็นผู้ทั้งระแวงแล้วทั้งสงสัยแล้วนั่นแหละ, พระนางสามาวดีย่อม

แสวงหาช่องของเราเป็นนิตย์ทีเดียว, พระนางสามาวดีเป็นผู้เสียชีวิตแล้ว, ก็ บัดนี้ จิต

ของเราจักเป็นธรรมชาตดับแล้ว, เราจักได้เพื่อจะอยู่ตามสบาย(เสียที)” ดังนี้

 ราชา สุทธกัตตาใน อสกฺขิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “กิร อนุสสวนัตถะ  เคหํ สุทธกัตตา 

ใน ฌายติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สามาวติยา สามีสัมพันธะใน เคหํ”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคจฺฉนฺโต  เวเคน ตติยาวิเสสนะใน อาคจฺฉนฺโต   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อาคจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ราชา  อคฺคินา  

อนภิหิตกัตตาใน อทฑฺฒํๆ วิเสสนะของ เคหํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน สมฺปาปุณิตุํๆ  

ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺขิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อสกฺขิ,  จ  ปนศัพท์ นิปาตสมูหะ  ราชา 
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สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาคนฺตฺวา ลักขณัตถะ  เคหํ การิตกัมมะ

ใน นิพฺพาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุปฺปนฺน-  อุปฺปนฺนพลวโทมนสฺโส ก็ดี  อมจฺจคณ-

ปริวุโต ก็ดี วิเสสนะของ ราชา  นิสีทิตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อนุสฺสรนฺโต  สามาวติยา 

สามีสัมพันธะใน คุเณๆ อวุตตกัมมะใน อนุสฺสรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ราชา  “อิทํ 

วิเสสนะของ กมฺมํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กสฺส สามีสัมพันธะ 

ใน กมฺมํ  นุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  กมฺมํ วิกติกัตตาใน โหติ”   

อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฅตฺวา  “อิทํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ 

สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาคนฺทิยาย อนภิหิตกัตตาใน การิตํๆ 

วิกติกัตตาใน ภวิสฺสติ”  อิติิศัพท์ อาการะใน ญตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา   

“สา วิเสสนะของ มาคนฺทิยาๆ สุทธกัตตาใน กเถสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา  

อนภิหิตกัตตาใน ปุจฺฉิยมานา  ตาเสตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิยมานาๆ อัพภันตร-

กิริยาของ มาคนฺทิยา  นศัพท์ ปฏิเสธะใน กเถสฺสติ,  อหํ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิสฺสามิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  สณิกํ กิริยาวิเสสนะใน ปุจฺฉิสฺสามิ  อุปาเยน ตติยาวิเสสนะใน 

ปุจฺฉิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  อมจฺเจ อกถิต- 

กัมมะใน อาห  “อมฺโภ อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน โหมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิโต  

วิเสสนะของ กาลโตๆ อปาทานใน ปุพฺเพๆ กาลสัตตมีใน อุฏฺฅาย และ สมุฏฺฅาย  

อุฏฺฅาย ก็ดี  สมุฏฺฅาย ก็ดี สมานกาลกิริยาใน อาสงฺกิตปริสงฺกิโต  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ อาสงฺกิตปริสงฺกิโตๆ วิกติกัตตาใน โหมิ,  สามาวตี สุทธกัตตาใน คเวสติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน โอตารํ  นิจฺจํ กิริยาวิเสสนะใน คเวสติ   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ โอตารํๆ อวุตตกัมมะใน คเวสติ,  สา วิเสสนะของ สามาวตีๆ  

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กาลกตา วิกติกัตตาใน โหติ,  ปนศัพท์ 

วากยารัมภโชตกะ  อิทานิ กาลสัตตมีใน ภวิสฺสติ  จิตฺตํ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน จิตฺตํ  นิพฺพุตํ วิกติกัตตาใน ภวิสฺสติ,  อหํ  

สุทธกัตตาใน ลภิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สุเขน ตติยาวิเสสนะใน วสิตุํๆ  

ตุมัตถสัมปทานใน ลภิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๗๒๐. “เกน  นุ  โข  เทว  อิทํ  กมฺมํ  กตนฺติ ฯ   

 (อมจฺจา)  “เกน  นุ  โข  เทว  อิทํ  กมฺมํ  กตนฺติ  (ปุจฺฉึสุ) ฯ
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 (อมจฺจา) อ.อํามาตย์ ท.  (ปุจฺฉึสุ) ทูลถามแล้ว  อิติ ว่า  “เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติ

เทพ  อิทํ  กมฺม ํอ.กรรมนี้  เกน  นุ  โข อันใครหนอแล  กตํ กระทําแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกอํามาตย์ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ กรรมนี้ ใครหนอแล กระทํา”

 อมจฺจา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เทว อาลปนะ  อิทํ วิเสสนะ

ของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบทกัมมวาจก  เกน อนภิหิตกัตตาใน กตํ  นุศัพท์ 

ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉึสุ ฯ

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

๗๒๑. “มยิ  สิเนเหน  เกนจิ  กตํ  ภวิสฺสตีติ ฯ 

  (ราชา)  “(อิทํ  กมฺมํ)  มยิ  สิเนเหน  เกนจิ  กตํ  ภวิสฺสตีติ  (อาห) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(อิทํ  กมฺมํ) อ.กรรมนี้  เกนจิ  กตํ เป็น

กรรม อันใครๆ กระทําแล้ว  สิเนเหน เพราะความรัก  มย ิในเรา  ภวิสฺสต ิจักเป็น”   

อิติ ดังนี้ ฯ

 ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อิทํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ สุทธกัตตา

ใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยิ วิสยาธาระใน สิเนเหนๆ เหตุใน กตํ  เกนจิ  

อนภิหิตกัตตาใน กตํๆ วิกติกัตตาใน ภวิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๗๒๒. มาคนฺทิยา  สมีเป  ฅิตา  ตํ  สุตฺวา  “อญฺโญ  โกจิ  กาตุํ  น  สกฺขิสฺสติ,  มยา  กตํ,  เทว  

อหํ  จูฬปิตรํ  อาณาเปตฺวา  กาเรสินฺติ  อาห ฯ  

 มาคนฺทิยา  สมีเป  ฅิตา  ตํ  (วจนํ)  สุตฺวา  “อญฺโญ  โกจิ  กาตุํ  น  สกฺขิสฺสติ,  (อิทํ  กมฺมํ)  มยา  

กตํ,  เทว  อหํ  จูฬปิตรํ  อาณาเปตฺวา  (จูฬปิตรํ)  กาเรสินฺติ  อาห ฯ

 มาคนฺทิยา อ.พระนางมาคันทิยา  ติา ประทับยืนอยู่แล้ว  สมีเป ในที่ใกล้  สุตฺวา 

ทรงสดับแล้ว  ตํ  (วจนํ) ซึ่งพระดํารัสนั้น  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “โกจิ อ.ใครๆ  

อญฺโญ อื่น  น  สกฺขิสฺสติ จักไม่อาจ  กาตุํ เพื่ออันกระทํา,  (อิทํ  กมฺมํ) อ.กรรมนี้  

มยา อันหม่อมฉัน  กตํ กระทําแล้ว,  เทว ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ  อหํ อ.หม่อม

ฉัน  อาณาเปตฺวา สั่งบังคับแล้ว  จูฬปิตรํ ซึ่งอา  (จูฬปิตรํ) ยังอา  กาเรสึ ให้กระทํา
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แล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 พระนางมาคันทิยาประทับยืนอยู่ในที่ใกล้ สดับพระดํารัสนั้น กราบทูลว่า “ใครๆ อื่น 

จักไม่อาจเพื่อจะทําได้, กรรมนั้น หม่อมฉันทําเอง, ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ หม่อม

ฉันสั่งบังคับอา ให้อาทํา”

 มาคนฺทิยา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สมีเป วิสยาธาระใน ฅิตาๆ  

วิสยาธาระใน มาคนฺทิยา  ตํ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน อาห  “อญฺโญ วิเสสนะของ โกจิๆ สุทธกัตตาใน สกฺขิสฺสติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  กาตุํ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺขิสฺสติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺขิสฺสติ,  อิทํ  

วิเสสนะของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน 

กตํ,  เทว อาลปนะ  อหํ เหตุกัตตาใน กาเรสึๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  จูฬปิตรํ  

อวุตตกัมมะใน อาณาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กาเรสึ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๗๒๓. ราชา  “ตํ  ฅเปตฺวา  อญฺโญ  มยิ  สิเนหสตฺโต  นาม  นตฺถิ,  ปสนฺโนสฺมิ,  วรํ  เต  ทมฺมิ,  

เทวิ  ตฺวํ  อตฺตโน  ญาติคณํ  ปกฺโกสาเปหีติ ฯ  

 ราชา  “ตํ  ฅเปตฺวา  อญฺโญ  มยิ  สิเนหสตฺโต  นาม  นตฺถิ,  (อหํ)  ปสนฺโน  อสฺมิ,  (อหํ)  วรํ  เต  

ทมฺมิ,  เทวิ  ตฺวํ  (ปุคฺคลํ)  อตฺตโน  ญาติคณํ  ปกฺโกสาเปหีติ  (อาห) ฯ

 ราชา อ.พระราชา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “สิเนหสตฺโต  นาม ชื่อ อ.สัตว์ผู้รัก  มย ิ

ในเรา  อญฺโญ อื่น  เปตฺวา เว้น  ต ํซึ่งเธอ  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  (อหํ) อ.เรา  ปสนฺโน 

เป็นผู้เลื่อมใสแล้ว  อสฺม ิย่อมเป็น,  (อหํ) อ.เรา  ทมฺมิ ย่อมให้  วรํ ซึ่งพร  เต แก่

เธอ,  เทวิ ดูก่อนพระเทวี  ตฺว ํอ.เธอ  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ปกฺโกสาเปหิ จงให้ร้องเรียก   

ญาติคณํ ซึ่งหมู่แห่งญาติ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ราชา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อญฺโญ วิเสสนะของ สิเนหสตฺโต  

นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ สิเนหสตฺโตๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  

ตํ อวุตตกัมมะใน ฅเปตฺวาๆ วิเสสนะของ สิเนหสตฺโต  มยิ วิสยาธาระใน สิเนหสตฺโต,  

อหํ สุทธกัตตาใน อสฺมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปสนฺโน วิกติกัตตาใน อสฺมิ,  อหํ สุทธ- 

กัตตาใน ทมฺมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วรํ อวุตตกัมมะใน ทมฺมิ  เต สัมปทานใน 

ทมฺมิ,  เทวิ อาลปนะ  ตฺวํ เหตุกัตตุวาจก  ปกฺโกสาเปหิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  
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ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน ปกฺโกสาเปหิ  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน ญาติคณํๆ อวุตตกัมมะ

ใน ปกฺโกสาเปหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๗๒๔. สา  ญาตกานํ  สาสนํ  ปหิณิ  “ราชา  มม  ปสนฺโน  วรํ  เทติ,  สีฆํ  อาคจฺฉตูติ ฯ  

 สา  (มาคนฺทิยา)  ญาตกานํ  สาสนํ  ปหิณิ  “ราชา  มม  ปสนฺโน  วรํ  เทติ,  (ญาติคโณ)  สีฆํ  

อาคจฺฉตูติ  (ญาปนเหตุกํ) ฯ

 สา  (มาคนฺทิยา) อ.พระนางมาคันทิยานั้น  ปหิณ ิทรงส่งไปแล้ว  สาสนํ ซึ่งข่าวสาส์น  

ญาตกานํ แก่ญาติ ท.  (ญาปนเหตุกํ) มีอันให้รู้-  อิติ ว่า  “ราชา อ.พระราชา  ปสนฺโน  

ทรงเลื่อมใสแล้ว  มม ต่อข้าพเจ้า  เทติ ย่อมพระราชทาน  วรํ ซึ่งพร,  (ญาติคโณ) 

อ.หมู่แห่งญาติ  อาคจฺฉตุ จงมา  สีฆํ เร็ว”  อิติ ดังนี้ -เป็นเหตุ ฯ

 พระนางมาคันทิยานั้น ทรงส่งข่าวสาส์นแก่พวกญาติทั้งหลายมีอันให้รู้ว่า “พระราชา

ทรงเลื่อมใสต่อข้าพเจ้า ย่อมพระราชทานพร, ขอหมู่ญาติจงมาเร็ว” เป็นเหตุ

 สา วิเสสนะของ มาคนฺทิยาๆ สุทธกัตตาใน ปหิณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ญาตกานํ 

สัมปทานใน ปหิณิ  สาสนํ อวุตตกัมมะใน ปหิณิ  “ราชา สุทธกัตตาใน เทติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  มม สัมปทานใน ปสนฺโนๆ วิเสสนะของ ราชา  วรํ อวุตตกัมมะใน  

เทติ, ญาติคโณ สุทธกัตตาใน อาคจฺฉตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สีฆํ กิริยาวิเสสนะใน 

อาคจฺฉตุ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ญาปนเหตุกํๆ กิริยาวิเสสนะใน ปหิณิ ฯ 

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

๗๒๕. ราชา  อาคตาคตานํ  มหนฺตํ  สกฺการํ  กาเรสิ ฯ  

 ราชา  (ปุคฺคลํ)  อาคตาคตานํ  (ญาตกานํ)  มหนฺตํ  สกฺการํ  กาเรสิ ฯ

 ราชา อ.พระราชา  (ปุคฺคลํ) ทรงยังบุคคล  กาเรสิ ให้กระทําแล้ว  สกฺการํ ซึ่งสักการะ  

มหนฺต ํอันใหญ่  (ญาตกานํ) แก่ญาติ ท.  อาคตาคตานํ ผู้ทั้งมาแล้วทั้งมาแล้ว ฯ

 พระราชาทรงรับสั่งให้ทําสักการะอันใหญ่แก่พวกญาติผู้ทั้งมาถึงแล้วๆ

 ราชา เหตุกัตตาใน กาเรสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน กาเรสิ   

อาคตาคตานํ วิเสสนะของ ญาตกานํๆ สัมปทานใน กาเรสิ  มหนฺตํ วิเสสนะของ  
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สกฺการํๆ อวุตตกัมมะใน กาเรสิ ฯ

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

๗๒๖. ตํ  ทิสฺวา  ตสฺสา  อญฺญาตกาปิ  ลญฺจํ  ทตฺวา  “มยํ  มาคนฺทิยาย  ญาตกาติ   

อาคจฺฉึสุ ฯ  

 ตํ  (สกฺการํ)  ทิสฺวา  ตสฺสา  (มาคนฺทิยา)  อญฺญาตกาปิ  (ชนา)  ลญฺจํ  ทตฺวา  “มยํ  มาคนฺทิยาย  

ญาตกา  (อมฺห)”  อิติ  (วตฺวา)  อาคจฺฉึสุ  ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  อญฺญาตกาปิ แม้ผู้มิใช่ญาติ  ตสฺสา  (มาคนฺทิยาย) ของพระนางมา

คันทิยานั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (สกฺการํ) ซึ่งสักการะนั้น  ทตฺวา ให้แล้ว  ลญฺจํ ซึ่ง

สินบน  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มย ํอ.เรา ท.  ญาตกา เป็นญาติ  มาคนฺทิยาย 

ของพระนางมาคันทิยา  (อมฺห) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  อาคจฺฉึสุ มาแล้ว ฯ

 พวกชนแม้ผู้มิใช่ญาติของพระนางมาคันทิยานั้น เห็นสักการะนั้นแล้ว ก็ให้สินบน แล้ว

กล่าวว่า “พวกเราเป็นญาติของพระนางมาคันทิยา” ดังนี้แล้ว ก็พากันมา

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อญฺญาตกาๆ วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน อาคจฺฉึสุๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ สกฺการํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน ทตฺวา  ตสฺสา วิเสสนะของ มาคนฺทิยาๆ สามีสัมพันธะใน อญฺญาตกา  ลญฺจํ 

อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “มยํ สุทธกัตตาใน อมฺหๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  มาคนฺทิยาย สามีสัมพันธะใน ญาตกาๆ วิกติกัตตาใน อมฺห”  อิติศัพท์ 

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคจฺฉึสุ ฯ

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

๗๒๗. ราชา  เต  สพฺเพ  คาหาเปตฺวา  ราชงฺคเณ  นาภิปฺปมาเณ  อาวาเฏ  ขนาเปตฺวา  เต  

ตตฺถ  นิสีทาเปตฺวา  ปํสุํ  ปูเรตฺวา  อุปริ  ปลาลํ  วิกีราเปตฺวา  อคฺคึ  ทาเปสิ,  จมฺมสฺส  

ทฑฺฒกาเล  อยนงฺคเลหิ  กสาเปตฺวา  ขณฺฑาขณฺฑํ  หีราหีรํ  กาเรสิ ฯ

   ราชา  (ราชปุริสํ)  เต  สพฺเพ  (ชเน)  คาหาเปตฺวา  (ราชปุริสํ)  ราชงฺคเณ  นาภิปฺปมาเณ  อาวาเฏ  

ขนาเปตฺวา  เต  (ชเน)  ตตฺถ  (อาวาเฏสุ)  นิสีทาเปตฺวา  ปํสุํ  ปูเรตฺวา  (ราชปุริสํ)  อุปริ  ปลาลํ   

วิกีราเปตฺวา  อคฺคึ  ทาเปสิ,  (ราชา  ราชปุริสํ)  จมฺมสฺส  (อคฺคินา)  ทฑฺฒกาเล  อยนงฺคเลหิ   

กสาเปตฺวา  (ราชปุริสํ)  ขณฺฑาขณฺฑํ  หีราหีรํ  กาเรสิ ฯ
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 ราชา อ.พระราชา  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  คาหาเปตฺวา ให้จับแล้ว  เต  (ชเน) 

ซึ่งชน ท. เหล่านั้น  สพฺเพ ทั้งปวง  (ราชปุริสํ) ทรงยังบุรุษ  ขนาเปตฺวา ให้ขุดแล้ว  

อาวาเฏ ซึ่งหลุม ท.  นาภิปฺปมาเณ อันมีสะดือเป็นประมาณ  ราชงฺคเณ ที่เนิน

แห่งพระราชา  เต  (ชเน) ทรงยังชน ท. เหล่านั้น  นิสีทาเปตฺวา ให้นั่งแล้ว  ตตฺถ   

(อาวาเฏสุ) ในหลุ่ม ท. เหล่านั้น  ปํสุ ํยังดินล้วน  ปูเรตฺวา ให้เต็มแล้ว  (ราชปุริสํ) 

ทรงยังราชบุรุษ  วิกีราเปตฺวา ให้เกลี่ยแล้ว  ปลาลํ ซึ่งฟาง  อุปริ ในเบื้องบน  ทาเปสิ  

ให้ให้แล้ว  อคฺคึ ซึ่งไฟ,  (ราชา) อ.พระราชา  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  กสาเปตฺวา  

ให้ไถแล้ว  อยนงฺคเลหิ ด้วยไถอันเป็นวิการแห่งเหล็ก  จมฺมสฺส  (อคฺคินา)  ทฑฺฒ-

กาเล ในกาล แห่งหนัง อันไฟ ไหม้แล้ว  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  กาเรสิ ให้กระทํา

แล้ว  ขณฺฑาขณฺฑํ ให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่  หีราหีรํ ให้เป็นริ้วน้อยริ้วใหญ่ ฯ

 พระราชาทรงรับสั่งให้ราชบุรุษจับพวกชนเหล่านั้นทั้งหมด รับสั่งให้ขุดหลุมทั้งหลายมี

ประมาณสะดือที่ลานหลวง แล้วให้พวกชนเหล่านั้นนั่งในหลุมเหล่านั้น ทรงให้กลบดิน

แล้ว ให้เกลี่ยฟางลงเบื้องบน แล้วให้จุดไฟ, พระราชาทรงรับสั่งให้ราชบุรุษไถด้วยไถ

เหล็ก ในเวลาที่หนังถูกไฟไหม้แล้ว แล้วทรงให้ทําเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ ริ้วน้อยริ้ว

ใหญ่

 ราชา เหตุกัตตาใน ทาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ราชปุริสํ การิตกัมมะใน  

คาหาเปตฺวา  เต ก็ดี  สพฺเพ ก็ดี วิเสสนะของ ชเนๆ การิตกัมมะใน คาหาเปตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ขนาเปตฺวา  ราชปุริสํ การิตกัมมะใน ขนาเปตฺวา  ราชงฺคเณ  

วิสยาธาระใน ขนาเปตฺวา  นาภิปฺปมาเณ วิเสสนะของ อาวาเฏๆ อวุตตกัมมะใน  

ขนาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสีทาเปตฺวา  เต วิเสสนะของ ชเนๆ การิตกัมมะใน 

นิสีทาเปตฺวา  ตตฺถ วิเสสนะของ อาวาเฏสุๆ วิสยาธาระใน นิสีทาเปตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน ปูเรตฺวา  ปํสุํ การิตกัมมะใน ปูเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิกีราเปตฺวา   

ราชปุริสํ การิตกัมมะใน วิกีราเปตฺวา  อุปริ วิสยาธาระใน วิกีราเปตฺวา  ปลาลํ อวุตต-

กัมมะใน วิกีราเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทาเปสิ  อคฺคึ อวุตตกัมมะใน ทาเปสิ,  ราชา 

เหตุกัตตาใน กาเรสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ราชปุริสํ การิตกัมมะใน กสาเปตฺวา  

จมฺมสฺส สามีสัมพันธะใน ทฑฺฒกาเล  อคฺคินา อนภิิหิตกัตตาใน ทฑฺฒ-  ทฑฺฒกาเล  

กาลสัตตมีใน กสาเปตฺวา  อยนงฺคเลหิ กรณะใน กสาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  
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กาเรสิ  ราชปุริสํ การิตกัมมะใน กาเรสิ  ขณฺฑาขณฺฑํ ก็ดี  หีราหีรํ ก็ดี วิกติกัมมะใน 

กาเรสิ ฯ

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

๗๒๘. มาคนฺทิยาย  สรีรโตปิ  ติขิเณเนว  สตฺเถน  ฆนฆนฏฺฅาเนสุ  มํสํ  อุปฺปาเฏตฺวา  เตเลน  

ปกฺกํ  อุทฺธนํ  อาโรเปตฺวา  ปูเว  วิย  ปจาเปตฺวา  ตเมว  ขาทาเปสิ ฯ 

  (ราชา  ราชปุริสํ)  มาคนฺทิยาย  สรีรโตปิ  ติขิเณน  เอว  สตฺเถน  ฆนฆนฏฺฅาเนสุ  มํสํ   

อุปฺปาเฏตฺวา  (ราชปุริสํ)  เตเลน  ปกฺกํ  อุทฺธนํ  อาโรเปตฺวา  (สูทํ)  ปูเว  (ปจาเปนฺตํ)  วิย   

ปจาเปตฺวา  (ปุคฺคลํ)  ตํ  เอว  (มํสํ)  ขาทาเปสิ ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  อุปฺปาเฏตฺวา ให้เชือดแล้ว  มํส ํ

ซึ่งเนื้อ  สรีรโตปิ แม้จากสรีระ  มาคนฺทิยาย ของพระนางมาคันทิยา  สตฺเถน ด้วย

มีด  ติขิเณน  เอว อันคมนั่นเทียว  ฆนฆนฏฺาเนสุ ในที่แห่งเนื้อลํ่าและเนื้อลํ่า ท.   

(ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  อาโรเปตฺวา ให้ยกขึ้นแล้ว  อุทฺธนํ สู่เตา  ปกฺกํ อันเดือด

พล่านแล้ว  เตเลน ด้วนํ้ามัน  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  ปจาเปตฺวา ให้ทอดแล้ว  

(สูทํ)  วิย ราวกะ ยังพ่อครัว  (ปจาเปนฺตํ) ให้ทอดอยู่  ปูเว ซึ่งขนม ท.  (ปุคฺคลํ) ทรง

ยังบุคคล  ขาทาเปสิ ให้เคี้ยวกินแล้ว  ตํ  เอว  มํสํ ซึ่งเนื้อนั้นนั่นเทียว ฯ 

 พระราชาทรงรับสั่งให้ราชบุรุษใช้มีดเฉพาะที่คมๆ เชือดเนื้อแม้จากร่างของพระนาง

มาคันทิยา ในที่เนื้อลํ่าๆ ทั้งหลาย แล้วทรงให้ยกขึ้นสู่เตาที่เดือดพล่านด้วยนํ้ามัน แล้ว

ทรงให้ทอด ดุจทรงใช้ให้พ่อครัวทอดขนมทั้งหลาย แล้วทรงให้เคี้ยวกินเนื้อนั้นนั่น

แหละ

 ราชา เหตุกัตตาใน ขาทาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ราชปุริสํ การิตกัมมะ

ใน อุปฺปาเฏตฺวา  มาคนฺทิยาย สามีสัมพันธะใน สรีรโต  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ  

สรีรโตๆ อปาทานใน อุปฺปาเฏตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ติขิเณนๆ วิเสสนะ

ของ สตฺเถนๆ กรณะใน อุปฺปาเฏตฺวา  ฆนฆนฏฺฅาเนสุ วิสยาธาระใน อุปฺปาเฏตฺวา  มํสํ  

อวุตตกัมมะใน อุปฺปาเฏตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาโรเปตฺวา  ราชปุริสํ การิตกัมมะ

ใน อาโรเปตฺวา  เตเลน กรณะใน ปกฺกํๆ วิเสสนะของ อุทฺธนํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน 

อาโเรปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปจาเปตฺวา  ปูเว อวุตตกัมมะใน ปจาเปนฺตํๆ วิเสสนะ 

ของ สูทํๆ อุปมาการิตกัมมะใน  ปจาเปตฺวา  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ ปูเว   
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ปจาเปนฺตํ  สูทํ,  ปจาเปตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ขาทาเปสิ  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน  

ขาทาเปสิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตํๆ วิเสสนะของ มํสํๆ อวุตตกัมมะใน  

ขาทาเปสิ ฯ 

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

๗๒๙. อเถกทิวสํ  ธมฺมสภายํ  ภิกฺขู  กถํ  สมุฏฺฅาเปสุํ  “อนนุจฺฉวิกํ  วต  อาวุโส  เอวรูปาย  

สทฺธาสมฺปนฺนาย  อุปาสิกาย  เอวรูปํ  มรณนฺติ ฯ  

 อถ  เอกทิวสํ  ธมฺมสภายํ  ภิกฺขู  กถํ  สมุฏฺฅาเปสุํ  “อนนุจฺฉวิกํ  วต  (โหติ)  อาวุโส  เอวรูปาย  

สทฺธาสมฺปนฺนาย  อุปาสิกาย  เอวรูปํ  มรณนฺติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เอกทิวส ํในวันหนึ่ง  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  กถํ ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าว  อิติ  

ว่า  “อาวุโส ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ท.  มรณํ อ.ความตาย  เอวรูปํ อันมีอย่างนี้เป็นรูป  

อุปาสิกาย ของอุบาสิกา  สทฺธาสมฺปนฺนาย ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยศรัทธา  เอวรูปาย 

ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป  อนนุจฺฉวิกํ  วต เป็นสิ่งไม่สมควรหนอ  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ 

ดังนี้  สมุฏฺาเปสุ ํให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว  ธมฺมสภาย ํในโรงเป็นที่กล่าวและเป็นที่แสดง

ซึ่งธรรม ฯ

 ครั้นภายหลัง ณ วันหนึ่ง พวกภิกษุสนทนากันที่ธรรมสภาว่า “ดูก่อนท่านผู้มีอายุ 

ทั้งหลาย ความตายเห็นปานนี้ของอุบาสิกาผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเห็นปานนี้ เป็นสิ่งไม่

สมควรเลยหนอ”

 อถ กาลสัตตมี  เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน สมุฏฺฅาเปสุํ  ภิกฺขู เหตุกัตตาใน  

สมุฏฺฅาเปสุํๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ธมฺมสภายํ วิสยาธาระใน สมุฏฺฅาเปสุํ  กถํ 

การิตกัมมะใน สมุฏฺฅาเปสุํ  “อาวุโส อาลปนะ  เอวรูปํ วิเสสนะของ มรณํๆ สุทธกัตตา

ใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วตศัพท์ สังเวคัตถะ  เอวรูปาย ก็ดี  สทฺธาสมฺปนฺนาย 

ก็ดี วิเสสนะของ อุปาสิกายๆ สามีสัมพันธะใน มรณํ”  อิติศัพท์ สรูปะใน กถํ ฯ

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

๗๓๐. สตฺถา  อาคนฺตฺวา  “กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา   

“อิมาย  นามาติ  วุตฺเต,  “ภิกฺขเว  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  สามาวตีปมุขานํ  อิตฺถีนํ  เอตํ   

อยุตฺตํ,  ปุพฺเพ  กตกมฺมสฺส  ปน  ยุตฺตเมว  เอตาหิ  ลทฺธนฺติ  วตฺวา  “กึ  ภนฺเต  เอตาหิ  

ปุพฺเพ  กตํ,  อาจิกฺขถ  โนติ  เตหิ  ยาจิโต  อตีตํ  อาหริ:
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  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  “(ตุมฺเห)  กาย  นุ  อตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  “(มยํ  

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

อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  สามาวตีปมุขานํ  อิตฺถีนํ  เอตํ  (มรณํ)  อยุตฺตํ,  (อตฺตนา)  ปุพฺเพ  กตกมฺมสฺส  

ปน  ยุตฺตํ  เอว  (มรณํ)  เอตาหิ  (อิตฺถีหิ)  ลทฺธนฺติ  วตฺวา  “กึ  (กมฺมํ)  ภนฺเต  เอตาหิ  (อิตฺถีหิ)  

ปุพฺเพ  กตํ,  (ตุมฺเห)  อาจิกฺขถ  โนติ  เตหิ  (ภิกฺขูหิ)  ยาจิโต  อตีตํ  (วตฺถุํ)  อาหริ:

 สตฺถา อ.พระศาสดา  อาคนฺตฺวา เสด็จมาแล้ว  ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  

“ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  สนฺนิสินฺนา เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว  กถาย  

ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว  กาย  นุ อะไรหนอ  อตฺถ ย่อมมี  เอตรหิ ในกาลนี้”   

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

นั่งพร้อมกันแล้ว  กถาย ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว  อิมาย  นาม ชื่อนี้  อมฺห ย่อมมี  

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

แล้ว,  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เอตํ  (มรณํ) อ.ความตายนั่น  

อิตฺถีนํ แห่งหญิง ท.  สามาวตีปมุขานํ มีพระนางสามาวดีเป็นประมุข  อยุตฺต ํ ไม่

สมควรแล้ว  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว ในอัตภาพนี้,  ปน แต่ว่า  (มรณํ) อ.ความตาย  ยุตฺต ํ 

เอว อันสมควรแล้วนั่นเทียว  (อตฺตนา)  ปุพฺเพ  กตกมฺมสฺส แก่กรรม อันตน กระทํา

แล้ว ในกาลก่อน   เอตาหิ  (อิตฺถีหิ) อันหญิง ท. เหล่านั่น  ลทฺธํ ได้แล้ว”  อิติ ดังนี้  

เตหิ  (ภิกฺขูหิ)  ยาจิโต ผู้อันภิกษุ ท. เหล่านั้น ทูลอ้อนวอนแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ  กึ  (กมฺมํ) อ.กรรมอะไร  เอตาหิ  (อิตฺถีหิ) อันหญิง ท. เหล่านั่น  กตํ 

กระทําแล้ว  ปุพฺเพ ในกาลก่อน,  (ตุมฺเห) อ.พระองค์  อาจิกฺขถ ขอจงตรัสบอก  โน 

แก่ข้าพระองค์ ท.”  อิติ ดังนี้  อาหริ ทรงนํามาแล้ว  อตีตํ  (วตฺถุํ) ซึ่งเรื่อง อันเป็นไป 

ล่วงแล้ว:

 พระศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัสถามว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเป็นผู้นั่งประชุม

กันด้วยเรื่องสนทนาอะไรหนอ”, เมื่่อพวกภิกษุกราบทูลว่า “ด้วยเรื่องชื่อนี้”, ตรัสว่า 

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความตายนั่นของพวกหญิงมีพระนางสามาวดีเป็นประมุข ไม่

สมควรในอัตภาพนี้, แต่ความตายอันสมควรนั่นแหละแก่กรรมที่ตนกระทําไว้ในกาล

ก่อน พวกหญิงเหล่านั่นได้แล้ว” ถูกพวกภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนว่า “ข้าแต่พระองค์ 

กรรมอะไรที่พวกหญิงเหล่านั่นกระทําไว้ในกาลก่อน, ขอพระองค์จงตรัสบอกแก่พวก
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ข้าพระองค์” ทรงนํามาแล้วซึ่งเรื่องอันล่วงไปแล้ว:

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาคนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน 

ปุจฺฉิตฺวา  “ภิกฺขเว อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กาย 

วิเสสนะของ กถาย  นุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เอตรหิ กาลสัตตมีใน อตฺถ  กถาย กรณะใน  

สนฺนิสินฺนาๆ วิกติกัตตาใน อตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

วตฺวา  “มยํ สุทธกัตตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ 

อิมายๆ วิเสสนะของ กถาย  เอตรหิ กาลสัตตมีใน อมฺห  กถาย กรณะใน สนฺนิสินฺนาๆ  

วิกติกัตตาใน อมฺห”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  เตหิ 

วิเสสนะของ ภิกฺขูหิๆ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  “ภิกฺขเว อาลปนะ  เอตํ วิเสสนะของ 

มรณํๆ สุทธกัตตาใน อยุตฺตํๆ กิตบทกัตตุวาจก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ อตฺตภาเวๆ  

วิสยาธาระใน อยุตฺตํ  สามาวตีปมุขานํ วิเสสนะของ อิตฺถีนํๆ สามีสัมพันธะใน มรณํ,  

ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ยุตฺตํๆ วิเสสนะของ มรณํๆ วุตต- 

กัมมะใน ลทฺธํๆ กิตบทกัมมวาจก  อตฺตนา อนภิหิตกัตตาใน กต-  ปุพฺเพ กาลสัตตมี

ใน กต-  กตกมฺมสฺส สัมปทานใน ยุตฺตํ  เอตาหิ วิเสสนะของ อิตฺถีหิ อนภิหิตกัตตา

ใน ลทฺธํ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ยาจิโต  “ภนฺเต อาลปนะ  กึ  

วิเสสนะของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบทกัมมวาจก  เอตาหิ วิเสสนะของ อิตฺถีหิๆ  

อนภิหิตกัตตาใน กตํ  ปุพฺเพ กาลกสัตตมีใน กตํ,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อาจิกฺขถๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  โน สัมปทานใน อาจิกฺขถ”  อิติศัพท์ อาการะใน ยาจิโต  เตหิ  

วิเสสนะของ ภิกฺขูหิๆ อนภิหิตกัตตาใน ยาจิโตๆ วิเสสนะของ สตฺถา  อตีตํ วิเสสนะ

ของ วตฺถุํๆ อวุตตกัมมะใน อาหริ:

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

๗๓๑. อตีเต  พาราณสิยํ  พฺรหฺมทตฺเต  รชฺชํ  กาเรนฺเต,  ราชเคเห  นิพทฺธํ  อฏฺฅ  ปจฺเจกพุทฺธา  

ภุญฺชนฺติ ฯ  

 อตีเต  พาราณสิยํ  พฺรหฺมทตฺเต  (ปุคฺคลํ)  รชฺชํ  กาเรนฺเต,  ราชเคเห  นิพทฺธํ  อฏฺฅ  ปจฺเจกพุทฺธา  

ภุญฺชนฺติ ฯ

 อตีเต  ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  พฺรหฺมทตฺเต ครั้นเมื่อพระเจ้าพรหมทัต  (ปุคฺคลํ) 

ทรงยังบุคคล  กาเรนฺเต ให้กระอยู่  รชฺช ํ ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  พาราณสิยํ  
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ในเมืองพาราณสี,  ปจฺเจกพุทฺธา อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า ท.  อฏฺ แปด  ภุญฺชนฺติ 

ย่อมฉัน  ราชเคเห ในพระราชนิเวศน์  นิพทฺธํ เนืองนิตย์ ฯ

 ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชย์ในเมืองพาราณสี, พระปัจเจกพุทธ-

เจ้า ๘ องค์ ย่อมฉันในพระราชนิเวศน์เนืองนิตย์

 อตีเต กาลสัตตมีใน ภุญฺชนฺติ  พาราณสิยํ วิสยาธาระใน กาเรนฺเต  พฺรหฺมทตฺเต 

ลักขณะใน กาเรนฺเตๆ ลักขณกิริยา  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน กาเรนฺเต  รชฺชํ อวุตตกัมมะ

ใน กาเรนฺเต,  อฏฺฅ วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺธาๆ สุทธกัตตาใน ภุญฺชนฺติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ราชเคเห วิสยาธาระใน ภุญฺชนฺติ  นิพทฺธํ กิริยาวิเสสนะใน ภุญฺชนฺติ ฯ 

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

๗๓๒. ปญฺจสตา  อิตฺถิโย  เต  อุปฏฺฅหนฺติ ฯ  

 ปญฺจสตา  อิตฺถิโย  เต  (ปจฺเจกพุทฺเธ)  อุปฏฺฅหนฺติ ฯ

 อิตฺถิโย อ.หญิง ท.  ปญฺจสตา มีร้อยห้าเป็นประมาณ  อุปฏฺหนฺติ ย่อมอุปัฏฅาก   

เต  (ปจฺเจกพุทฺเธ) ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า ท. เหล่านั้น ฯ

 พวกหญิงมีประมาณ ๕๐๐ คน ย่อมอุปัฏฅากพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้น

 ปญฺจสตา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน อุปฏฺฅหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เต วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺเธๆ อวุตตกัมมะใน อุปฏฺฅหนฺติ ฯ

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

๗๓๓. เตสุ  สตฺต  ปจฺเจกพุทฺธา  หิมวนฺตํ  คจฺฉนฺติ;  เอโก,  นทีตีเร  เอกํ  ติณคหนํ  อตฺถิ,  

ฌานํ  สมาปชฺชิตฺวา  นิสีทิ ฯ  

 เตสุ  (อฏฺฅสุ  ปจฺเจกพุทฺเธสุ)  สตฺต  ปจฺเจกพุทฺธา  หิมวนฺตํ  คจฺฉนฺติ;  เอโก  (ปจฺเจก พุทฺโธ),   

นทีตีเร  เอกํ  ติณคหนํ  อตฺถิ,  ฌานํ  สมาปชฺชิตฺวา  นิสีทิ ฯ

 เตสุ  (อฏฺสุ  ปจฺเจกพุทฺเธสุ)  สตฺต  ปจฺเจกพุทฺธา อ.- ในพระปัจเจกพุทธเจ้า ท. ๘ 

เหล่านั้นหนา -พระปัจเจกพุทธเจ้า ท. เจ็ด  คจฺฉนฺติ ย่อมไป  หิมวนฺต ํสู่ป่าหิมพานต์,  

เอโก  (ปจฺเจกพุทฺโธ) อ.พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง, ติณคหนํ อ.ชัฏแห่งหญ้า  เอกํ 

แห่งหนึ่ง  อตฺถิ มีอยู่  นทีตีเร ที่ฝั่งแม่นํ้า,  สมาปชฺชิตฺวา  นิสีทิ นั่งเข้าแล้ว  ฌานํ 
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ซึ่งฌาน ฯ

 ในบรรดาพระปัจเจกพุทธเจ้า ๘ องค์เหล่านั้น พระปัจเจกพุทธเจ้า ๘ องค์ พากันไป

ป่าหิมพานต์, พระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งองค์นั่งเข้าฌานอยู่ที่ชัฏแห่งหญ้าแห่งหนึ่ง ที่ฝั่ง

แม่นํ้า

 เตสุ ก็ดี  อฏฺฅสุ ก็ดี วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺเธสุๆ นิทธารณะใน สตฺต  ปจฺเจกพุทฺธา  

สตฺต วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺธาๆ นิทธารณียะและสุทธกัตตาใน คจฺฉนฺติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  หิมวนฺตํ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉนฺติ;  เอโก วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺโธๆ 

สุทธกัตตาใน นิสีทิๆ อาขยาตบทกัตตวาจก,  เอกํ วิเสสนะของ ติณคหนํๆ สุทธกัตตา

ใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นทีตีเร วิสยาธาระใน อตฺถิ,  ฌานํ สัมปาปุณียกัมมะ

ใน สมาปชฺชิตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน นิสีทิ ฯ

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

๗๓๔. อเถกทิวสํ  ราชา,  ปจฺเจกพุทฺเธสุ  คเตสุ,  ตา  อิตฺถิโย  อาทาย  นทิยํ  อุทกกีฬํ  กีฬิตุํ  

คโต ฯ  

 อถ  เอกทิวสํ  ราชา,  ปจฺเจกพุทฺเธสุ  คเตสุ,  ตา  อิตฺถิโย  อาทาย  นทิยํ  อุทกกีฬํ  กีฬิตุํ  คโต ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  ราชา อ.พระราชา,  ปจฺเจกพุทฺเธสุ ครั้นเมื่อ 

พระปัจเจกพุทธเจ้า ท.  คเตสุ ไปแล้ว,  อาทาย พาเอาแล้ว  ตา  อิตฺถิโย ซึ่งหญิง ท.  

เหล่านั้น  คโต เสด็จไปแล้ว  กีฬิตุํ เพื่ออันทรงกรีฑา  อุทกกีฬํ ซึ่งกีฬาในนํ้า  นทิยํ 

ในแม่นํ้า ฯ

 ครั้นภายหลัง ณ วันหนึ่ง เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายไปแล้ว พระราชาทรงเอา

พวกหญิงเหล่านั้น เสด็จไปเพื่อทรงกรีฑากีฬาในนํ้าในแม่นํ้า

 อถ กาลสัตตมี  เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน คโต  ราชา สุทธกัตตาใน คโตๆ  

กิตบทกัตตุวาจก,  ปจฺเจกพุทฺเธสุ ลักขณะใน คเตสุๆ ลักขณกิริยา,  ตา วิเสสนะของ  

อิตฺถิโยๆ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน คโต  นทิยํ วิสยาธาระใน  

อุทกกีฬํๆ อวุตตกัมมะใน กีฬิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน คโต ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๗๓๕. ตตฺถ  ตา  อิตฺถิโย  ทิวสภาคํ  อุทกํ  กีฬิตฺวา  อุตฺตริตฺวา  สีตปีฬิตา ว  อคฺคึ   

วิสิพฺเพตุกามา  “อมฺหากํ  อคฺคิกรณฏฺฅานํ  โอโลเกยฺยาถาติ  อปราปรํ  วิจรนฺติโย  

ตํ  ติณคหนํ  ทิสฺวา  “ติณราสีติ  สญฺญาย  ปริวาเรตฺวา  ฅิตา  อคฺคึ  อทํสุ,  ติเณสุ   

ฌายิตฺวา  ปตนฺเตสุ,  ปจฺเจกพุทฺธํ  ทิสฺวา  “นฏฺฅมฺห  นฏฺฅมฺห,  รญฺโญ  ปจฺเจกพุทฺโธ  

ฌายติ,  ราชา  ญตฺวา  อมฺเห  นาเสสฺสติ,  สุทฑฺฒํ  นํ  กริสฺสามาติ  สพฺพา  อิโต  จิโต  

จ  ทารูนิ  อาหริตฺวา  ตสฺส  อุปริ  ราสึ  กรึสุ ฯ  

 ตตฺถ  (ฅาเน)  ตา  อิตฺถิโย  ทิวสภาคํ  อุทกํ  กีฬิตฺวา  อุตฺตริตฺวา  สีตปีฬิตา ว  อคฺคึ   

วิสิพฺเพตุกามา  (หุตฺวา)  “(ตุมฺเห)  อมฺหากํ  อคฺคิกรณฏฺฅานํ  โอโลเกยฺยาถาติ  (วตฺวา)  อปราปรํ   

วิจรนฺติโย  ตํ  ติณคหนํ  ทิสฺวา  “ติณราสีติ  สญฺญาย  ปริวาเรตฺวา  ฅิตา  อคฺคึ  อทํสุ,  ติเณสุ   

ฌายิตฺวา  ปตนฺเตสุ,  ปจฺเจกพุทฺธํ  ทิสฺวา  “(มยํ)  นฏฺฅา  อมฺห,  (มยํ)  นฏฺฅา  อมฺห,  รญฺโญ   

ปจฺเจกพุทฺโธ  ฌายติ,  ราชา  ญตฺวา  อมฺเห  นาเสสฺสติ,  (มยํ)  (อคฺคินา)  สุทฑฺฒํ  นํ  (ปจฺเจกพุทฺธํ)   

กริสฺสามาติ  (วตฺวา)  สพฺพา  อิโต  (ปสฺสโต)  จ  อิโต  (ปสฺสโต)  จ  ทารูนิ  อาหริตฺวา  ตสฺส   

(ปจฺเจกพุทฺธสฺส)  อุปริ  ราสึ  กรึสุ ฯ

 ตา  อิตฺถิโย อ.หญิง ท. เหล่านั้น  กีฬิตฺวา เล่นแล้ว  อุทกํ ซึ่งนํ้า  ทิวสภาคํ ตลอด

ส่วนแห่งวัน  ตตฺถ  (าเน) ในที่นั้น  อุตฺตริตฺวา ข้ามขึ้นแล้ว  สีตปีฬิตา ว ผู้อันความ

หนาวบีบคั้นแล้วเทียว  วิสิพฺเพตุกามา เป็นผู้ใคร่เพื่ออันผิง  อคฺคึ ซึ่งไฟ  (หุตฺวา) 

เป็นแล้ว  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  โอโลเกยฺยาถ พึงตรวจดู  

อคฺคิกรณฏฺานํ ซึ่งที่เป็นที่กระทําซึ่งไฟ  อมฺหากํ ของเรา ท.”  อิติ ดังนี้  วิจรนฺติโย  

เที่ยวไปอยู่  อปราปรํ ไปๆ มาๆ  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  ติณคหนํ ซึ่งชัฏแห่งหญ้านั้น  

ปริวาเรตฺวา  ติา ยืนแวดล้อมแล้ว  อทํสุ ได้ให้แล้ว  อคฺคึ ซึ่งไฟ  สญฺญาย ด้วย

ความสําคัญ  อิติ ว่า  “ติณราสิ อ.กองแห่งหญ้า”  อิติ ดังนี้,  ติเณสุ ครั้นเมื่อหญ้า 

ท.  ฌายิตฺวา ไหม้แล้ว  ปตนฺเตส ุตกไปอยู่,  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ปจฺเจกพุทฺธํ ซึ่งพระ

ปัจเจกพุทธเจ้า  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  นฏฺา เป็นผู้ฉิบหายแล้ว  

อมฺห ย่อมเป็น,  (มยํ) อ.เรา ท.  นฏฺา เป็นผู้ฉิบหายแล้ว  อมฺห ย่อมเป็น,  ปจฺเจก-

พุทฺโธ อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า  รญฺโญของพระราชา  ฌายติ ย่อมไหม้,  ราชา อ.พระ

ราชา  ญตฺวา ทรงทราบแล้ว  อมฺเห ยังเรา ท.  นาเสสฺสติ จักทรงให้ฉิบหาย,  (มยํ) 

อ.เรา ท.  กริสฺสาม จักกระทํา  นํ  (ปจฺเจกพุทฺธํ) ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น  (อคฺคินา)   
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สุทฑฺฒํ ให้เป็นผู้ อันไฟ ไหม้ดีแล้ว”  อิติ ดังนี้  สพฺพา ทั้งปวง  อาหริตฺวา นํามาแล้ว  

ทารูนิ ซึ่งฟืน ท.  อิโต  (ปสฺสโต)  จ จากข้างนี้ด้วย  อิโต  (ปสฺสโต)  จ จากข้างนี้ด้วย  

กรึสุ กระทําแล้ว  ราสึ ให้เป็นกอง  อุปริ ในเบื้องบน  ตสฺส  (ปจฺเจกพุทฺธสฺส) แห่ง

พระปัจเจกพุทธเจ้านั้น ฯ

 พวกหญิงเหล่านั้นเล่นนํ้าตลอดส่วนแห่งวันในที่นั้น ข้ามขึ้นแล้ว ถูกความหนาวบีบ

คั้นเทียว เป็นผู้ประสงค์จะผิงไฟ จึงกล่าวว่า “พวกท่านพึงตรวจดูที่ก่อไฟของพวก

เรา” ดังนี้ เที่ยวไปๆ มาอยู่ เห็นชักหญ้านั้น พากันยืนแวดล้อมแล้วได้จุดไฟ ด้วยความ

สําคัญว่า “กองหญ้า” ดังนี้, เมื่อหญ้าทั้งหลายไหม้ตกไปอยู่, เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้า 

กล่าวว่า “พวกเราเป็นผู้ฉิบหายแล้ว, พวกเราเป็นผู้ฉิบหายแล้ว, พระปัจเจกพุทธเจ้า 

ของพระราชาย่อมไหม้, พระราชาทรงทราบแล้ว จักทรงทําให้พวกเราฉิบหาย, พวก

เราจักทําพระปัจเจกพุทธเจ้าให้เป็นผู้ที่ไฟไหม้ดีแล้ว” ดังนี้ ทั้งปวง นําฟืนทั้งหลายมา

จากข้างนี้และข้างโน้น ทําให้เป็นกองข้างบนพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น  

  ตา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน อทํสุ และ กรึสุ  อทํสุ ก็ดี  กรึสุ ก็ดี อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ตตฺถ วิเสสนะของ ฅาเนๆ วิสยาธาระใน กีฬิตฺวา  ทิวสภาคํ อัจจันต-

สังโยคะใน กีฬิตฺวา  อุทกํ อวุตตกัมมะใน กีฬิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุตฺตริตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน สีตปีฬิตา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ สีตปีฬิตาๆ วิเสสนะของ  

อิตฺถิโย  อคฺคึ อวุตตกัมมะใน วิสิพฺเพตุกามาๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน วตฺวา  “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน โอโลเกยฺยาถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สามี-

สัมพันธะใน อคฺคิกรณฏฺฅานํๆ อวุตตกัมมะใน โอโลเกยฺยาถ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิจรนฺติโย  อปราปรํ กิริยาวิเสสนะใน วิจรนฺติโยๆ อัพภันตร-

กิริยาของ อิตฺถิโย  ตํ วิเสสนะของ ติณคหนํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา 

ใน ปริวาเรตฺวา  “ติณราสิ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน สญฺญายๆ กรณะใน  

ปริวาเรตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน ฅิตาๆ วิเสสนะของ อิตฺถิโย  อคฺคึ อวุตตกัมมะใน  

อทํสุ,  ติเณสุ ลักขณะใน ปตนฺเตสุๆ ลักขณกิริยา  ฌายิตฺวา สมานกาลกิริยาใน  

ปตนฺเตสุ,  ปจฺเจกพุทฺธํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “มยํ สุทธ-

กัตตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นฏฺฅา วิกติกัตตาใน อมฺห,  มยํ สุทธกัตตาใน 

อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นฏฺฅา วิกติกัตตาใน อมฺห,  ปจฺเจกพุทฺโธ สุทธกัตตา 
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ใน ฌายติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  รญฺโญ สามีสัมพันธะใน ปจฺเจกพุทฺโธ,  ราชา  

เหตุกัตตาใน นาเสสฺสติๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ญตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน  

นาเสสฺสติ  อมฺเห การิตกัมมะใน นาเสสฺสติ,  มยํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อคฺคินา อนภิหิตกัตตาใน สุทฑฺฒํๆ วิกติกัมมะใน  กริสฺสาม  นํ วิเสสนะของ 

ปจฺเจกพุทฺธํๆ อวุตตกัมมะใน กริสฺสาม”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน อาหริตฺวา  อิโต สองบท วิเสสนะของ ปสฺสโตๆ สองบท ตติยาวิเสสนะใน อาหริตฺวา  

จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ อิโต  ปสฺสโต และ อิโต  ปสฺสโต  ทารูนิ อวุตตกัมมะ 

ใน อาหริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กรึสุ  ตสฺส วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺธสฺสๆ สามี- 

สัมพันธะใน อุปริๆ วิสยาธาระใน กรึสุ  ราสึ วิกติกัมมะใน กรึสุ ฯ 

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

๗๓๖. มหา  ทารุราสิ  อโหสิ ฯ

 ทารุราสิ อ.กองแห่งฟืน  มหา ใหญ่  อโหสิ ได้มีแล้ว ฯ  

 ได้มีกองฟืนใหญ่แล้ว

 มหา วิเสสนะของ ทารุราสิๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ

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

๗๓๗. อถ  นํ  อาลิมฺเปตฺวา  “อิทานิ  ฌายิสฺสตีติ  สญฺญาย  ปกฺกมึสุ ฯ   

 อถ  (ตา  อิตฺถิโย)  นํ  (ทารุราสึ)  อาลิมฺเปตฺวา  “(ปจฺเจกพุทฺโธ)  อิทานิ  ฌายิสฺสตีติ  สญฺญาย   

ปกฺกมึสุ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (ตา  อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านั้น  อาลิมฺเปตฺวา สุมแล้ว  นํ  (ทารุ-

ราสึ) ซึ่งกองแห่งฟืนนั้น  ปกฺกมึส ุหลีกไปแล้ว  สญฺญาย ด้วยความสําคัญ  อิติ ว่า   

“(ปจฺเจกพุทฺโธ) อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า  ฌายิสฺสติ จักไหม้  อิทานิ ในกาลนี้”  อิติ 

ดังนี้ ฯ 

 ทีนั้น พวกหญิงเหล่านั้นสุมกองฟืนนั้น หลีกไปด้วยเข้าใจว่า “พระปัจเจกพุทธเจ้าจัก

ไหม้ในบัดนี้” 

 อถ กาลสัตตมี  ตา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน ปกฺกมึสุๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ ทารุราสึๆ อวุตตกัมมะใน อาลิมฺเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา



509วรรค] ๑. เรื่องพระนางสามาวดี

ใน ปกฺกมึสุ  “ปจฺเจกพุทฺโธ สุทธกัตตาใน ฌายิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิทานิ  

กาลสัตตมีใน ฌายิสฺสติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน สญฺญายๆ กรณะใน ปกฺกมึสุ ฯ

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

๗๓๘. ตา  ปฅมํ  อสญฺเจตนิกา  หุตฺวา  อิทานิ  กมฺมุนา  พชฺฌึสุ,  ปจฺเจกพุทฺธํ  ปน  อนฺโต- 

สมาปตฺติยํ  สกฏสหสฺสทารูนิ  อาหริตฺวา  อาลิมฺเปนฺตาปิ  อุสุมาการมตฺตํปิ  กาตุํ  น  

สกฺโกนฺติ ฯ  

 ตา  (อิตฺถิโย)  ปฅมํ  อสญฺเจตนิกา  หุตฺวา  อิทานิ  กมฺมุนา  พชฺฌึสุ,  (ชนา)  ปจฺเจกพุทฺธํ  ปน   

อนฺโตสมาปตฺติยํ  สกฏสหสฺสทารูนิ  อาหริตฺวา  อาลิมฺเปนฺตาปิ  อุสุมาการมตฺตํปิ  (การณํ)  กาตุํ  

น  สกฺโกนฺติ ฯ

 ตา  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านั้น  อสญฺเจตนิกา เป็นผู้ไม่ประกอบด้วยเจตนา  ปมํ 

ครั้งแรก  หุตฺวา เป็น  พชฺฌึสุ ผูกแล้ว  กมฺมุนา ด้วยกรรม  อิทานิ ในกาลนี้,  ปน ก็  

(ชนา) อ.ชน ท.  อาหริตฺวา นํามาแล้ว  สกฏสหสฺสทารูนิ ซึ่งฟืนมีพันแห่งเกวียน ท.  

อาลิมฺเปนฺตาปิ แม้สุมอยู่  ปจฺเจกพุทฺธํ ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า  อนฺโตสมาปตฺติยํ ใน

ภายในแห่งสมาบัติ  น  สกฺโกนฺติ ย่อมไม่อาจ  กาตุํ เพื่ออันกระทํา  (การณํ) ซึ่งเหตุ  

อุสุมาการมตฺตํปิ แม้สักว่าอาการคือไออุ่น ฯ

 พวกหญิงเหล่านั้น ครั้งแรก เป็นผู้ไม่มีเจตนา ผูกกรรมในกาลนี้, ก็พวกชนนําฟืนเป็น

พันเกวียนมา แม้สุมพระปัจเจกพุทธเจ้าในภายในสมาบัติ ย่อมไม่อาจเพื่อจะทําเหตุ

สักว่าอาการคือไออุ่นได้

 ตา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน พชฺฌึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปฅมํ กิริยา- 

วิเสสนะใน อสญฺเจตนิกาๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน พชฺฌึสุ  อิทานิ  

กาลสัตตมีใน พชฺฌึสุ  กมฺมุนา กรณะใน พชฺฌึสุ,  ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  

ชนา สุทธกัตตาใน สกฺโกนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปจฺเจกพุทฺธํ อวุตตกัมมะใน  

อาลิมฺเปนฺตา  อนฺโตสมาปตฺติยํ วิสยาธาระใน ปจฺเจกพุทฺธํ  สกฏสหสฺสทารูนิ อวุตต-

กัมมะใน อาหริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาลิมฺเปนฺตา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ  

อาลิมฺเปนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ ชนา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อุสุมาการมตฺตํๆ 

วิเสสนะของ การณํๆ อวุตตกัมมะใน กาตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺโกนฺติ  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน สกฺโกนฺติ ฯ
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๗๓๙. ตสฺมา  โส  สตฺตเม  ทิวเส  อุฏฺฅาย  ยถาสุขํ  อคมาสิ ฯ  

 ตสฺมา  โส  (ปจฺเจกพุทฺโธ)  สตฺตเม  ทิวเส  อุฏฺฅาย  ยถาสุขํ  อคมาสิ ฯ

 ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  โส  (ปจฺเจกพุทฺโธ) อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า  อุฏฺาย ลุกขึ้นแล้ว  

ทิวเส ในวัน  สตฺตเม ที่เจ็ด  อคมาสิ ได้ไปแล้ว  ยถาสุขํ ตามสบาย ฯ

 เพราะฉะนั้น พระปัจเจกพุทธเจ้านั้น ลุกขึ้นในวันที่ ๗ ได้ไปตามสบาย

 ตสฺมา เหตวัตถะ  โส วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺโธๆ สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบท 

กัตตุวาจก  สตฺตเม วิเสสนะของ ทิวเสๆ กาลสัตตมีใน อุฏฺฅายๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อคมาสิ  ยถาสุขํ กิริยาวิเสสนะใน อคมาสิ ฯ 

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

๗๔๐. ตา  ตสฺส  กมฺมสฺส  กตตฺตา  พหูนิ  วสฺสสหสฺสานิ  นิรเย  ปจิตฺวา  ตสฺเสว  กมฺมสฺส   

วิปากาวเสเสน  อตฺตภาวสเต  อิมินา ว  นิยาเมน  เคเห  ฌายมาเน  ฌายึสุ ฯ 

 ตา  (อิตฺถิโย)  ตสฺส  กมฺมสฺส  (อตฺตนา)  กตตฺตา  พหูนิ  วสฺสสหสฺสานิ  นิรเย  ปจิตฺวา  ตสฺส  เอว  

กมฺมสฺส  วิปากาวเสเสน  อตฺตภาวสเต  อิมินา ว  นิยาเมน  เคเห  (อคฺคินา)  ฌายมาเน  ฌายึสุ ฯ

 ตา  (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท. เหล่านั้น  ปจิตฺวา ไหม้แล้ว  นิรเย ในนรก  วสฺสสหสฺสาน ิ 

สิ้นพันแห่งปี ท.  พหูน ิมาก  ตสฺส  กมฺมสฺส  (อตฺตนา)  กตตฺตา เพราะความที่- แห่ง

กรรมนั้น -เป็นกรรม อันตน -กระทําแล้ว  ฌายึสุ ไหม้แล้ว  เคเห ในเรือน  (อคฺคินา)   

ฌายมาเน อัน- อันไฟ -ไหม้อยู่  อิมินา ว  นิยาเมน โดยทํานองนี้เทียว  อตฺตภาวสเต  

ในร้อยแห่งอัตภาพ  วิปากาวเสเสน เพราะวิบากอันเหลือลง  ตสฺส  เอว  กมฺมสฺส 

แห่งกรรมนั้นนั่นเทียว ฯ

 พวกหญิงเหล่านั้นไหม้ในนรกหลายพันปี เพราะกรรมนั้น ตนได้ทําไว้ ไหม้ในเรือนที่

ถูกไฟไหม้โดยทํานองนี้นั่นแหละในหนึ่งร้อยอัตภาพ เพราะเศษวิบากแห่งกรรมนั้นนั่น

แหละ

 ตา วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน ฌายึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะ

ของ กมฺมสฺสๆ ภาวาทิสัมพันธะใน กตตฺตา  อตฺตนา อนภิหิตกัตตาใน กต-  กตตฺตา 

เหตุใน ปจิตฺวา  พหูนิ วิเสสนะของ วสฺสสหสฺสานิๆ อัจจันตสังโยคะใน ปจิตฺวา  นิรเย 
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วิสยาธาระใน ปจิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ฌายึสุ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตสฺสๆ  

วิเสสนะของ กมฺมสฺสๆ สามีสัมพันธะใน วิปากาวเสเสนๆ เหตุใน ฌายึสุ  อตฺตภาวสเต  

วิสยาธาระใน ฌายึสุ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อิมินาๆ วิเสสนะของ นิยาเมนๆ  

ตติยาวิเสสนะใน ฌายึสุ  เคเห วิสยาธาระใน ฌายึสุ  อคฺคินา อนภิหิตกัตตาใน  

ฌายมาเนๆ วิเสสนะของ เคเห ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๔๑. อิทํ  เอตาสํ  ปุพฺพกมฺมนฺติ ฯ  

 อิทํ  (กมฺมํ)  เอตาสํ  (อิตฺถีนํ)  ปุพฺพกมฺมํ  (โหติ)”  อิติ ฯ

 อิทํ  (กมฺมํ) อ.กรรมนี้  ปุพฺพกมฺม ํเป็นกรรมในกาลก่อน  เอตาสํ  (อิตฺถีนํ) ของหญิง 

ท. เหล่านั่น  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นี้เป็นบุพพกรรมของพวกหญิงเหล่านั่น” ดังนี้

 อิทํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตาสํ วิเสสนะ

ของ อิตฺถีนํๆ สามีสัมพันธะใน ปุพฺพกมฺมํๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๔๒. เอวํ  วุตฺเต,  ภิกฺขู  สตฺถารํ  ปุจฺฉึสุ  “ขุชฺชุตฺตรา  ปน  ภนฺเต  เกน  กมฺเมน  ขุชฺชา  

ชาตา,  เกน  มหาปญฺญา,  เกน  โสตาปตฺติผลํ  อธิคตา,  เกน  ปเรสํ  เปสนการิกา  

ชาตาติ ฯ   

 (สตฺถารา)  เอวํ  (วจเน)  วุตฺเต,  ภิกฺขู  สตฺถารํ  ปุจฺฉึสุ  “ขุชฺชุตฺตรา  ปน  ภนฺเต  เกน  กมฺเมน   

ขุชฺชา  ชาตา,  เกน  (กมฺเมน)  มหาปญฺญา  (ชาตา),  เกน  (กมฺเมน)  โสตาปตฺติผลํ  อธิคตา  

(ชาตา),  เกน  (กมฺเมน)  ปเรสํ  (ชนานํ)  เปสนการิกา  ชาตาติ ฯ

 (วจเน) ครั้นเมื่อพระดํารัส  เอวํ อย่างนี้  (สตฺถารา) อันพระศาสดา  วุตฺเต ตรัสแล้ว,  

ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  ปุจฺฉึส ุทูลถามแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ  ปน ก็  ขุชฺชุตฺตรา อ.นางขุชชุตตรา  ขุชฺชา เป็นหญิงค่อม  ชาตา 

เกิดแล้ว  เกน  กมฺเมน เพราะกรรมอะไร,  มหาปญฺญา เป็นผู้มีปัญญามาก  (ชาตา) 

เกิดแล้ว  เกน  (กมฺเมน) เพราะกรรมอะไร,  อธิคตา เป็นผู้บรรลุแล้ว  โสตาปตฺติผลํ 
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ซึ่งโสดาปัตติผล  (ชาตา) เกิดแล้ว  เกน  (กมฺเมน) เพราะกรรมอะไร,  เปสนการิกา 

เป็นหญิงกระทําซึ่งการรับใช้  ปเรสํ  (ชนานํ) ของบุคคล ท. เหล่าอื่น  ชาตา เกิดแล้ว  

เกน  (กมฺเมน) เพราะกรรมอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เมื่อพระศาสดาตรัสพระดํารัสอย่างนี้แล้ว, พวกภิกษุจึงทูลถามพระศาสดาว่า “ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ ก็ นางขุชชุตตรา เกิดเป็นหญิงค่อม เพราะกรรมอะไร, นางเป็นผู้มี

ปัญญามาก เพราะกรรมอะไร, นางบรรลุโสดาปัตติผล เพราะกรรมอะไร, นางเป็นหญิง

รับใช้ของชนเหล่าอื่น เพราะกรรมอะไร”

 เอวํ วิเสสนะของ วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  สตฺถารา อนภิหิตกัตตา

ใน วุตฺเต,  ภิกฺขู สุทธกัตตาใน ปุจฺฉึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถารํ อวุตตกัมมะ

ใน ปุจฺฉึสุ  “ภนฺเต อาลปนะ  ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ขุชฺชุตฺตรา สุทธกัตตาใน  

ชาตาๆ  สี่บท กิตบทกัตตุวาจก  เกน วิเสสนะของ กมฺเมนๆ เหตุใน ชาตา  ขุชฺชา  

วิกติกัตตาใน ชาตา,  เกน วิเสสนะของ กมฺเมนๆ เหตุใน ชาตา  มหาปญฺญา วิกติกัตตา 

ใน ชาตา,  เกน วิเสสนะของ กมฺเมนๆ เหตุใน ชาตา  โสตาปตฺติผลํ สัมปาปุณียกัมมะ

ใน อธิคตาๆ วิกติกัตตาใน ชาตา,  เกน วิเสสนะของ กมฺเมนๆ เหตุใน ชาตา  ปเรสํ  

วิเสสนะของ ชนานํๆ สามีสัมพันธะใน เปสนการิกาๆ วิกติกัตตาใน ชาตา”  อิติศัพท์ 

อาการะใน ปุจฺฉึสุ ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๔๓. “ภิกฺขเว  ตสฺเสว  รญฺโญ  พาราณสิยํ  รชฺชํ  กรณกาเล  เสฺว ว  ปจฺเจกพุทฺโธ  โถกํ   

ขุชฺชธาตุโก  อโหสิ ฯ 

  (สตฺถา)  “ภิกฺขเว  ตสฺส  เอว  รญฺโญ  พาราณสิยํ  รชฺชํ  กรณกาเล  โส  เอว  ปจฺเจกพุทฺโธ  โถกํ  

ขุชฺชธาตุโก  อโหสิ ฯ  (เปิดที่ ชาตาติ...ข้อ ๗๖๒)

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  กรณกาเล 

ในกาลเป็นที่กระทํา  รชฺช ํซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  พาราณสิยํ ในเมืองพาราณสี  

ตสฺส  เอว  รญฺโญ แห่งพระราชาพระองค์นั้นนั่นเทียว  โส  เอว  ปจฺเจกพุทฺโธ อ.พระ

ปัจเจกพุทธเจ้านั้นนั่นเทียว  ขุชฺชธาตุโก เป็นผู้มีธาตุแห่งคนค่อม  โถกํ หน่อยหนึ่ง  

อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ
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 พระศาสดาตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในกาลที่พระราชาพระองค์นั้นนั่นแหละครอง

ราชย์ในเมืองพาราณสี พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นนั่นแหละ ได้มีสภาพเป็นคนค่อมหน่อย

หนึ่ง

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขเว อาลปนะ  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ โสๆ วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺโธๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตสฺสๆ วิเสสนะของ รญฺโญๆ สามีสัมพันธะใน 

กรณกาเล  พาราณสิยํ วิสยาธาระใน กรณกาเล  รชฺชํ อวุตตกัมมะใน กรณ-  กรณกาเล 

กาลสัตตมีใน อโหสิ  โถกํ กิริยาวิเสสนะใน ขุชฺชธาตุโกๆ วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๔๔. อเถกา  อุปฏฺฅายิกา  อิตฺถี  กมฺพลํ  ปารุปิตฺวา  สุวณฺณสรกํ  คเหตฺวา  “อมฺหากํ   

ปจฺเจกพุทฺโธ  เอวญฺจ  เอวญฺจ  วิจรตีติ  ขุชฺชา  หุตฺวา  ตสฺส  วิจรณาการํ  ทสฺเสสิ ฯ  

 อถ  เอกา  อุปฏฺฅายิกา  อิตฺถี  กมฺพลํ  ปารุปิตฺวา  สุวณฺณสรกํ  คเหตฺวา  “อมฺหากํ  ปจฺเจกพุทฺโธ  

เอวํ  จ  เอวํ  จ  วิจรตีติ  (วตฺวา)  ขุชฺชา  หุตฺวา  ตสฺส  (ปจฺเจกพุทฺธสฺส)  วิจรณาการํ  ทสฺเสสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  อิตฺถี อ.หญิง  อุปฏฺายิกา ผู้เป็นอุปัฏฅายิกา  เอกา คนหนึ่ง  ปารุปิตฺวา 

ห่มแล้ว  กมฺพลํ ซึ่งผ้ากัมพล  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  สุวณฺณสรกํ ซึ่งขันอันเป็นวิการ

แห่งทอง  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ปจฺเจกพุทฺโธ อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า  อมฺหากํ 

ของเรา ท.  วิจรติ ย่อมเที่ยวไป  เอวํ  จ อย่างนี้ด้วย  เอวํ  จ อย่างนี้ด้วย”  อิติ ดังนี้  

ขุชฺชา เป็นหญิงค่อม  หุตฺวา เป็น  ทสฺเสสิ แสดงแล้ว  วิจรณาการํ ซึ่งอาการแห่งการ

เที่ยวไป  ตสฺส  (ปจฺเจกพุทฺธสฺส) แห่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น ฯ

 ทีนั้น หญิงผู้เป็นอุปัฏฅายิกาคนหนึ่งห่มผ้ากัมพล ถือเอาขันทองคํา กล่าวว่า “พระ

ปัจเจกพุทธเจ้าของพวกเราย่อมเที่ยวไปอย่างนี้ๆ” เป็นหญิงค่อมแสดงอาการเที่ยวไป

ของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น

 อถ กาลสัตตมี  เอกา ก็ดี  อุปฏฺฅายิกา ก็ดี วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน ทสฺเสสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กมฺพลํ อวุตตกัมมะใน ปารุปิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คเหตฺวา  

สุวณฺณสรกํ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “ปจฺเจกพุทฺโธ สุทธ-

กัตตาใน วิจรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สามีสัมพันธะใน ปจฺเจกพุทฺโธ  เอวํ 
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สองศัพท์ นิทัสสนัตถะ  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ เอวํ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  ขุชฺชา วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน  

ทสฺเสสิ  ตสฺส วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺธสฺสๆ สามีสัมพันธะใน วิจรณาการํๆ อวุตต- 

กัมมะใน ทสฺเสสิ ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๔๕. ตสฺส  นิสฺสนฺเทน  ขุชฺชา  ชาตา ฯ  

 (ขุชฺชุตฺตรา)  ตสฺส  (กมฺมสฺส)  นิสฺสนฺเทน  ขุชฺชา  ชาตา ฯ

 (ขุชฺชุตฺตรา) อ.นางขุชชุตตรา  ขุชฺชา เป็นหญิงค่อม  ชาตา เกิดแล้ว  นิสฺสนฺเทน 

เพราะวิบากเป็นเครื่องไหลออก  ตสฺส  (กมฺมสฺส) แห่งกรรมนั้น ฯ

 นางขุชชุตตราเกิดเป็นหญิงค่อมเพราะวิบากแห่งกรรมนั้น

 ขุชฺชุตฺตรา สุทธกัตตาใน ชาตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ กมฺมสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน นิสฺสนฺเทนๆ เหตุใน ชาตา  ขุชฺชา วิกติกัตตาใน ชาตา ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๔๖. เต  ปน  ปจฺเจกพุทฺเธ  ปฅมทิวเส  ราชา  เคเห  นิสีทาเปตฺวา  ปตฺเต  คาหาเปตฺวา   

ปายาสสฺส  ปูเรตฺวา  ทาเปสิ,  อุณฺหปายาสสฺส  ปูเร  ปตฺเต  ปจฺเจกพุทฺธา  ปริวตฺเตตฺวา   

ปริวตฺเตตฺวา  คณฺหนฺติ ฯ  

 เต  ปน  ปจฺเจกพุทฺเธ  ปฅมทิวเส  ราชา  เคเห  นิสีทาเปตฺวา  (ราชปุริสํ)  ปตฺเต  คาหาเปตฺวา   

(ปตฺเต)  ปายาสสฺส  ปูเรตฺวา  (ราชปุริสํ)  ทาเปสิ,  อุณฺหปายาสสฺส  ปูเร  ปตฺเต  ปจฺเจกพุทฺธา   

ปริวตฺเตตฺวา  ปริวตฺเตตฺวา  คณฺหนฺติ ฯ

 ปน ก็  ราชา อ.พระราชา  เต  ปจฺเจกพุทฺเธ ทรงยังพระปัจเจกพุทธเจ้า ท. เหล่านั้น   

นิสีทาเปตฺวา ให้นั่งแล้ว  เคเห ในพระตําหนัก  ปมทิวเส ในวันที่หนึ่ง  (ราชปุริสํ)  

ทรงยังราชบุรุษ  คาหาเปตฺวา ให้ถือเอาแล้ว  ปตฺเต ซึ่งบาตร ท.  (ปตฺเต) ทรงยัง

บาตร ท.  ปูเรตฺวา ให้เต็มแล้ว  ปายาสสฺส ด้วยข้าวปายาส  (ราชปุริสํ) ทรงยัง

ราชบุรุษ  ทาเปสิ ให้ถวายแล้ว,  ปจฺเจกพุทฺธา อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า ท.  ปตฺเต  

ยังบาตร ท.  ปูเร อันเต็ม  อุณฺหปายาสสฺส ด้วยข้าวปายาสอันร้อน  ปริวตฺเตตฺวา  

ให้เป็นไปรอบแล้ว  ปริวตฺเตตฺวา ให้เป็นไปรอบแล้ว คณฺหนฺติ ย่อมรับเอา ฯ
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  ก็พระราชานิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นให้นั่งที่พระตําหนักในวันแรก แล้วรับสั่ง

ให้ราชบุรุษรับเอาบาตรทั้งหลาย ทรงใส่ข้าวปายาสให้เต็ม แล้วให้ถวาย, พระปัจเจก

พุทธเจ้าทั้งหลายทําบาตรทั้งหลายที่เต็มด้วยข้าวปายาสอันร้อนให้หมุนไปรอบๆ ย่อม

ถือเอา

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ราชา เหตุกัตตาใน ทาเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  

เต วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺเธๆ การิตกัมมะใน นิสีทาเปตฺวา  ปฅมทิวเส กาลสัตตมี

ใน นิสีทาเปตฺวา  เคเห วิสยาธาระใน นิสีทาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คาหาเปตฺวา   

ราชปุริสํๆ การิตกัมมะใน คาหาเปตฺวา  ปตฺเต อวุตตกัมมะใน คาหาเปตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน ปูเรตฺวา  ปตฺเต การิตกัมมะใน ปูเรตฺวา  ปายาสสฺส ฉัฏฐีกรณะใน  

ปูเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทาเปสิ  ราชปุริสํ การิตกัมมะใน ทาเปสิ,  ปจฺเจกพุทฺธา 

สุทธกัตตาใน คณฺหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุณฺหปายาสสฺส ฉัฏฅีกรณะใน ปูเรๆ 

วิเสสนะของ ปตฺเตๆ การิตกัมมะใน ปริวตฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปริวตฺเตตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน คณฺหนฺติ ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๔๗. สา  อิตฺถี  เต  ตถา  กโรนฺเต  ทิสฺวา  อตฺตโน  สนฺตกานิ  อฏฺฅ  ทนฺตวลยานิ  ทตฺวา    

“อิธ  ฅเปตฺวา  คณฺหถาติ  อาห ฯ  

 สา  อิตฺถี  เต  (ปจฺเจกพุทฺเธ)  ตถา  กโรนฺเต  ทิสฺวา  อตฺตโน  สนฺตกานิ  อฏฺฅ  ทนฺตวลยานิ   

ทตฺวา  “(ตุมฺเห)  อิธ  (วลเย)  ฅเปตฺวา  คณฺหถาติ  อาห ฯ

 สา  อิตฺถี อ.หญิงนั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  เต  (ปจฺเจกพุทฺเธ) ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า 

ท. เหล่านั้น  กโรนฺเต ผู้กระทําอยู่  ตถา เหมือนอย่างนั้น  ทตฺวา ถวายแล้ว  ทนฺต- 

วลยานิ ซึ่งวลัยอันเป็นวิการแห่งงา ท.  อฏฺ แปด  สนฺตกานิ อันเป็นของมีอยู่  อตฺตโน  

ของตน  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  เปตฺวา วางไว้แล้ว  อิธ  

(วลเย) บนวลัยนี้  คณฺหถ จงถือเอา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 หญิงนั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นทําอยู่เหมือนอย่างนั้น จึงถวายวลัยงา(ช้าง)ที่

เป็นสมบัติของตัวเอง แล้วกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายวางไว้บนวลัยนี้ จงถือเอาเถิด”
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 สา วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต วิเสสนะของ 

ปจฺเจกพุทฺเธๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  ตถา กิริยาวิเสสนะใน กโรนฺเตๆ วิเสสนะของ  

ปจฺเจกพุทฺเธ  ทิสฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ทตฺวา  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน สนฺตกานิๆ 

ก็ดี อฏฺฅ ก็ดี วิเสสนะของ ทนฺตวลยานิๆ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

อาห  “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน คณฺหถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิธ วิเสสนะของ วลเยๆ  

วิสยาธาระใน ฅเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คณฺหถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๔๘. เต  ตถา  กตฺวา  ตํ  โอโลเกสุํ ฯ  

 เต  (ปจฺเจกพุทฺธา)  ตถา  กตฺวา  ตํ  (อิตฺถึ)  โอโลเกสุํ ฯ

 เต  (ปจฺเจกพุทฺธา) อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า ท. เหล่านั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  ตถา 

เหมือนอย่างนั้น  โอโลเกสุํ แลดูแล้ว  ตํ  (อิตฺถึ) ซึ่งหญิงนั้น ฯ

 พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นทําเหมือนอย่างนั้นแล้ว พากันแลดูหญิงนั้น

 เต วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺธาๆ สุทธกัตตาใน โอโลเกสุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ตถา กิริยาวิเสสนะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอโลเกสุํ  ตํ วิเสสนะของ อิตฺถึๆ  

อวุตตกัมมะใน โอโลเกสุํ ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๔๙. สา  เตสํ  อธิปฺปายํ  ญตฺวา  “นตฺถิ  ภนฺเต  อมฺหากํ  เอเตหิ  อตฺโถ,  ตุมฺหากญฺเญว   

ตานิ  ปริจฺจตฺตานิ,  คเหตฺวา  คจฺฉถาติ อาห ฯ  

 สา  (อิตฺถี)  เตสํ  (ปจฺเจกพุทฺธานํ)  อธิปฺปายํ  ญตฺวา  “นตฺถิ  ภนฺเต  อมฺหากํ  เอเตหิ  (วลเยหิ)   

อตฺโถ,  (อมฺเหหิ)  ตุมฺหากํ  เอว  ตานิ  (วลยานิ)  ปริจฺจตฺตานิ,  (ตุมฺเห)  คเหตฺวา  คจฺฉถาติ อาห ฯ

 สา  (อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  ญตฺวา รู้แล้ว  อธิปฺปายํ ซึ่งความประสงค์  เตสํ  (ปจฺเจก-

พุทฺธานํ) ของพระปัจเจกพุทธเจ้า ท. เหล่านั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  อตฺโถ อ.ความต้องการ  เอเตหิ  (วลเยหิ) ด้วยวลัย ท. เหล่านั่น  

นตฺถิ ย่อมไม่มี  อมฺหากํ แก่ดิฉัน ท.,  ตานิ  (วลยานิ) อ.วลัย ท. เหล่านั้น  (อมฺเหหิ) 

อันดิฉัน ท.  ปริจฺจตฺตานิ สละรอบแล้ว  ตุมฺหากํ  เอว แก่ท่าน ท. นั่นเทียว,  (ตุมฺเห) 

อ.ท่าน ท.  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  คจฺฉถ จงไปเถิด”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 หญิงนั้นทราบความประสงค์ของพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้น จึงกล่าวว่า “ท่านเจ้าค่ะ 

พวกดิฉันไม่มีความต้องการด้วยวลัยเหล่านั่น, วลัยเหล่านั้น พวกดิฉันสละเพื่อท่าน 

ทั้งหลายนั่นแหละ, นิมนต์พวกท่านจึงถือเอาไปเถิด” 

 สา วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ วิเสสนะของ 

ปจฺเจกพุทฺธานํๆ สามีสัมพันธะใน อธิิปฺปายํๆ อวุตตกัมมะใน ญตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน อาห  “ภนฺเต อาลปนะ  อตฺโถ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ  

สัมปทานใน นตฺถิ  เอเตหิ วิเสสนะของ วลเยหิๆ ตติยาวิเสสนะใน อตฺโถ,  ตานิ  

วิเสสนะของ วลยานิๆ วุตตกัมมะใน ปริจฺจตฺตานิๆ กิตบทกัมมวาจก  อมฺเหหิ อนภิหิต- 

กัตตาใน ปริจฺจตฺตานิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตุมฺหากํๆ สัมปทานใน ปริจฺจตฺตานิ,   

ตุมฺเห สุทธกัตตาใน คจฺฉถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คเหตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน 

คจฺฉถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๕๐. เต  คเหตฺวา  นนฺทมูลกปพฺภารํ  อคมํสุ ฯ  

 เต  (ปจฺเจกพุทฺธา)  คเหตฺวา  นนฺทมูลกปพฺภารํ  อคมํสุ ฯ

 เต  (ปจฺเจกพุทฺธา) อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า ท.  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  อคมํสุ ได้ไปแล้ว  

นนฺทมูลกปพฺภารํ สู่เงื้อมชื่อว่านันทมูลกะ ฯ

 พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น ถือเอาแล้ว ได้ไปยังเงื้อมภูเขาชื่อว่านันทมูลกะ

 เต วิเสสนะของ ปจฺเจกพุทฺธาๆ สุทธกัตตาใน อคมํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คเหตฺวา 

ปุพพกาลกิริยาใน อคมํสุ  นนฺทมูลกปพฺภารํ สัมปาปุณียกัมมะใน อคมํสุ ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๕๑. อชฺชปิ  ตานิ  วลยานิ  อโรคาเนว ฯ  

 อชฺชปิ  ตานิ  วลยานิ  อโรคานิ  เอว  (โหนฺติ) ฯ

 อชฺชป ิแม้ในวันนี้  ตานิ  วลยานิ อ.วลัย ท. เหล่านั้น  อโรคานิ  เอว เป็นของไม่มี

โรคนั่นเทียว  (โหนฺติ) ย่อมเป็น ฯ

 แม้ถึงทุกวันนี้ วลัยเหล่านั้น ก็เป็นของไม่เสียหายไปนั่นแหละ
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 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อชฺชๆ กาลสัตตมีใน โหนฺติ  ตานิ วิเสสนะของ วลยานิๆ 

สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อโรคานิๆ 

วิกติกัตตาใน โหนฺติ ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๕๒. สา  ตสฺส  กมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทน  อิทานิ  ติปิฏกธรา  มหาปญฺญา  ชาตา ฯ  

 สา  (ขุชฺชุตฺตรา)  ตสฺส  กมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทน  อิทานิ  ติปิฏกธรา  มหาปญฺญา  ชาตา ฯ

 สา  (ขุชฺชุตฺตรา) อ.นางขุชชุตรานั้น  ติปิฏกธรา เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งปิฎกสาม  มหา-

ปญฺญา เป็นผู้มีปัญญามาก  ชาตา เกิดแล้ว  อิทานิ ในกาลนี้  นิสฺสนฺเทน เพราะ

วิบากเป็นเครื่องไหลออก  ตสฺส  กมฺมสฺส แห่งกรรมนั้น ฯ

 นางขุชชุตตรานั้น เกิดเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎก มีปัญญามากในบัดนี้ เพราะวิบาก 

แห่งกรรมนั้น

 สา วิเสสนะของ ขุชฺชุตฺตราๆ สุทธกัตตาใน ชาตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะ

ของ กมฺมสฺสๆ สามีสัมพันธะใน นิสฺสนฺเทนๆ เหตุใน ชาตา  อิทานิ กาลสัตตมีใน ชาตา  

ติปิฏกธรา ก็ดี  มหาปญฺญา ก็ดี วิกติกัตตาใน ชาตา ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๕๓. ปจฺเจกพุทฺธานํ  กตอุปฏฺฅานนิสฺสนฺเทน  โสตาปตฺติผลํ  ปตฺตา ฯ  

 (สา  ขุชฺชุตฺตรา  อตฺตนา)  ปจฺเจกพุทฺธานํ  กตอุปฏฺฅานนิสฺสนฺเทน  โสตาปตฺติผลํ  ปตฺตา ฯ

 (สา  ขุชฺชุตฺตรา) อ.นางขุชชุตตรานั้น  ปตฺตา บรรลุแล้ว  โสตาปตฺติผลํ ซึ่งโสดาปัตติ- 

ผล  (อตฺตนา)  ปจฺเจกพุทฺธานํ  กตอุปฏฺานนิสฺสนฺเทน เพราะวิบากเป็นเครื่องไหล

ออกแห่งการบํารุง อันตน กระทําแล้ว แก่พระปัจเจกพุทธเจ้า ท. ฯ

 นางขุชชุตตรานั้นบรรลุโสดาปัตติผล เพราะวิบากแห่งการบํารุงที่ตนได้กระทําไว้แก่

พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย

 สา วิเสสนะของ ขุชฺชุตฺตราๆ สุทธกัตตาใน ปตฺตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  อตฺตนา  

อนภิหิตกัตตาใน กต-  ปจฺเจกพุทฺธานํ สัมปทานใน กต-  กตอุปฏฺฅานนิสฺสนฺเทน  

เหตุใน ปตฺตา  โสตาปตฺติผลํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺตา ฯ
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๗๕๔. อิทมสฺสา  พุทฺธนฺตเร  ปุพฺพกมฺมํ ฯ  

 อิทํ  (กมฺมํ)  อสฺสา  (ขุชฺชุตฺตราย)  พุทฺธนฺตเร  ปุพฺพกมฺมํ  (โหติ) ฯ

 อิทํ  (กมฺมํ) อ.กรรมนี้  ปุพฺพกมฺม ํ เป็นกรรมในกาลก่อน  พุทฺธนฺตเร ในพุทธันดร   

อสฺสา  (ขุชฺชุตฺตราย) ของนางขุชชุตตรานั้น  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 นี้เป็นบุพพกรรมในหนึ่งพุทธันดรของนางขุชชุตตรานั้น

 อิทํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺสา วิเสสนะ

ของ ขุชฺชุตฺตรายๆ สามีสัมพันธะใน ปุพฺพกมฺมํ  พุทฺธนฺตเร กาลสัตตมีใน ปุพฺพกมฺมํๆ 

วิกติกัตตาใน โหติ ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๕๕. กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  กาเล  ปน  เอกา  พาราณสีเสฏฺฅิโน  ธีตา  วฑฺฒมานกจฺฉายาย   

อาทาสํ  คเหตฺวา  อตฺตานํ  อลงฺกโรนฺตี  นิสีทิ ฯ 

 ปน ก็  กาเล ในกาล  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาม

ว่ากัสสปะ  ธีตา อ.ธิดา  พาราณสีเสฏฺโิน ของเศรษฐีในเมืองพาราณสี  เอกา คน

หนึ่ง  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  อาทาสํ ซึ่งกระจก  อลงฺกโรนฺตี  นิสีทิ นั่งประดับอยู่แล้ว   

อตฺตานํ ซึ่งตน  วฑฺฒนานกจฺฉายาย ในเวลาอันมีเงาอันเจริญอยู่ ฯ

 ก็ในกาลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ธิดาของเศรษฐีในเมืองพาราณ

สีคนหนึ่ง ถือเอากระจก นั่งประดับตนอยู่ในเวลาที่ยังมีเงาเจริญอยู่

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  เอกา วิเสสนะของ ธีตาๆ สุทธกัตตาใน นิสีทิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สามีสัมพันธะใน กาเลๆ กาลสัตตมีใน นิสีทิ  

พาราณสีเสฏฺฅิโน สามีสัมพันธะใน ธีตา  วฑฺฒมานกจฺฉายาย กาลสัตตมีใน นิสีทิ   

อาทาสํ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน อลงฺกโรนฺตี  อตฺตานํ อวุตตกัมมะ

ใน อลงฺกโรนฺตีๆ อัพภันตรกิริยาของ ธีตา ฯ   

 ...............................................................................................................................

๗๕๖. อถสฺสา  วิสฺสาสิกา  เอกา  ขีณาสวา  ภิกฺขุนี  ตํ  ทฏฺฅุํ  อคมาสิ ฯ  

 อถ  อสฺสา  (เสฏฺฅิธีตุยา)  วิสฺสาสิกา  เอกา  ขีณาสวา  ภิกฺขุนี  ตํ  (เสฏฺฅิธีตรํ)  ทฏฺฅุํ  อคมาสิ ฯ
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 อถ ครั้งนั้น  ภิกฺขุนี อ.ภิกษุณี  ขีณาสวา ผู้เป็นพระขีณาสพ  เอกา รูปหนึ่ง   

วิสฺสาสิกา ผู้คุ้นเคยกัน  อสฺสา  (เสฏฺธิีตุยา) แห่งธิดาของเศรษฐีนั้น  อคมาสิ ได้ไป

แล้ว  ทฏฺํุ เพื่ออันเยี่ยม  ตํ  (เสฏฺธิีตรํ) ซึ่งธิดาของเศรษฐีนั้น ฯ

 ทีนั้น ภิกษุณีผู้เป็นพระขีณาสพรูปหนึ่งผู้คุ้นเคยของธิดาเศรษฐีนั้น ได้ไปเพื่อจะเยี่ยม

ธิดาเศรษฐีนั้น

 อถ กาลสัตตมี  วิสฺสาสิกา ก็ดี  เอกา ก็ดี  ขีณาสวา ก็ดี วิเสสนะของ ภิกฺขุนีๆ สุทธกัตตา 

ใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺสา วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตุยาๆ สามีสัมพันธะ

ใน วิสฺสาสิกา  ตํ วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตรํๆ อวุตตกัมมะใน ทฏฺฅุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน  

อคมาสิ ฯ   

 ...............................................................................................................................

๗๕๗. ภิกฺขุนิโย  หิ  ขีณาสวาปิ  สายณฺหสมเย  อุปฏฺฅากกุลานิ  ทฏฺฅุกามา  โหนฺติ ฯ   

 ห ิจริงอยู่  ภิกฺขุนิโย อ.ภิกษุณี ท.  ขีณาสวาปิ แม้ผู้เป็นพระขีณาสพ  ทฏฺุกามา เป็น

ผู้ใคร่เพื่ออันเยี่ยม  อุปฏฺากกุลานิ ซึ่งตระกูลแห่งอุปัฏฅาก ท.  สายณฺหสมเย ใน

สมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน  โหนฺติ ย่อมเป็น ฯ

 ความจริง เหล่าภิกษุณีแม้ผู้เป็นพระขีณาสพ เป็นผู้ประสงค์จะเยี่ยมตระกูลอุปัฏฐาก

ทั้งหลายในเวลาเย็น

 หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  ภิกฺขุนิโย สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ขีณาสวาๆ วิเสสนะของ ภิกฺขุนิโย  สายณฺหสมเย กาล- 

สัตตมีใน ทฏฺฅุกามา  อุปฏฺฅากกุลานิ อวุตตกัมมะใน ทฏฺฅุกามาๆ วิกติกัตตาใน  

โหนฺติ ฯ  

 ...............................................................................................................................

๗๕๘. ตสฺมึ  ปน  ขเณ  เสฏฺฅิธีตาย  สนฺติเก  กาจิ  เปสนการิกา  นตฺถิ ฯ  

 ปน ก็  ตสฺม ึ ขเณ ในขณะนั้น  เปสนการิกา อ.หญิงผู้กระทําซึ่งการรับใช้  กาจิ ไรๆ  

สนฺติเก ในสํานัก   เสฏฺธิีตาย ของธิดาของเศรษฐี  นตฺถิ ย่อมไม่มี ฯ

 ก็ในขณะนั้น หญิงรับใช้ไรๆ ในสํานักของธิดาเศรษฐีไม่มีเลย(แม้แต่คนเดียว)
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 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ตสฺมึ วิเสสนะของ ขเณๆ กาลสัตตมีใน นตฺถิ  กาจิ  

วิเสสนะของ เปสนการิกาๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  เสฏฺฅิธีตาย  

สามีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระใน เปสนการิกา ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๕๙. สา  “วนฺทามิ  อยฺเย,  เอตํ  ตาว  เม  ปสาธนเปฬิกํ  คเหตฺวา  เทถาติ  อาห ฯ  

 สา  (เสฏฺฅิธีตา)  “(อหํ)  วนฺทามิ  อยฺเย,  (ตุมฺเห)  เอตํ  ตาว  เม  ปสาธนเปฬิกํ  คเหตฺวา  เทถาติ  

อาห ฯ

 สา  (เสฏฺธิีตา) อ.ธิดาของเศรษฐีนั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อยฺเย ข้าแต่แม่เจ้า  

(อหํ) อ.ดิฉัน  วนฺทามิ ย่อมไหว้,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  คเหตฺวา หยิบแล้ว  ปสาธนเปฬิกํ 

ซึ่งตระกร้าแห่งเครื่องประดับ  เทถ ขอจงให้  เม แก่ดิฉัน  ตาว ก่อน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ธิดาของเศรษฐีนั้นกล่าวว่า “ข้าแต่แม่เจ้า ดิฉันขอไหว้, ท่านขอจงช่วยหยิบตระกร้า

เครื่องประดับให้ดิฉันก่อนเถิด”

 สา วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยฺเย 

อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน วนฺทามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน 

เทถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตํ วิเสสนะของ ปสาธนเปฬิกํ  ตาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะ

ใน คเหตฺวา  เม สัมปทานใน เทถ  ปสาธนเปฬิกํ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน เทถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๖๐. เถรี  จินฺเตสิ  “สจสฺสา  อิมํ  คณฺหิตฺวา  น  ทสฺสามิ,  มยิ  อาฆาตํ  กตฺวา  นิรเย   

นิพฺพตฺติสฺสติ,  สเจ  ปน  ทสฺสามิ,  ปรสฺส  เปสนการิกา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติสฺสติ,   

นิรยสนฺตาปโต  โข  ปน  ปรสฺส  เปสนภาโว ว  เสยฺโยติ ฯ  

 เถรี  จินฺเตสิ  “สเจ  (อหํ)  อสฺสา  (เสฏฺฅิธีตุยา)  อิมํ  (ปสาธนเปฬิกํ)  คณฺหิตฺวา  น  ทสฺสามิ,  

(เสฏฺฅิธีตา)  มยิ  อาฆาตํ  กตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺติสฺสติ,  สเจ  ปน  (อหํ)  ทสฺสามิ,  (เสฏฺฅิธีตา)   

ปรสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  เปสนการิกา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติสฺสติ,  นิรยสนฺตาปโต  โข  ปน  ปรสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  

เปสนภาโว ว  เสยฺโย  (โหติ)”  อิติ ฯ
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 เถรี อ.พระเถรี  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  อหํ อ.เรา  คณฺหิตฺวา  น   

ทสฺสามิ จักไม่ถือเอาแล้วให้  อิมํ  (ปสาธนเปฬิกํ) ซึ่งตระกร้าแห่งเครื่องประดับนี้   

อสฺสา  (เสฏฺธิีตุยา) แก่ธิดาของเศรษฐีนั้นไซร้,  (เสฏฺธิีตา) อ.ธิดาของเศรษฐี  กตฺวา  

กระทําแล้ว อาฆาตํ ซึ่งความอาฆาต  มย ิในเรา  นิพฺพตฺติสฺสต ิจักบังเกิด  นิรเย ใน

นรก,  ปน แต่ว่า  สเจ ถ้าว่า  (อหํ) อ.เรา  ทสฺสามิ จักให้ไซร้,  (เสฏฺธิีตา) อ.ธิดาของ

เศรษฐี  เปสนการิกา เป็นหญิงกระทําซึ่งการรับใช้  ปรสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลอื่น   

หุตฺวา เป็น  นิพฺพตฺติสฺสติ จักบังเกิด,  ปน ก็  เปสนภาโว ว อ.ความเป็นคืออันรับ

ใช้เทียว  ปรสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลอื่น  เสยฺโย เป็นคุณชาตประเสริฅกว่า  นิรย- 

สนฺตาปโต  โข กว่าความร้อนพร้อมในนรกแล  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถรีคิดว่า “ถ้าเราจักไม่หยิบตระกร้าเครื่องประดับนี้แล้วให้แก่ธิดาเศรษฐีนั้นไซร้, 

นางก็จะผูกอาฆาตในเราแล้วจักบังเกิดในนรก, แต่ถ้าเราจักหยิบให้ไซร้, นางก็จัก

บังเกิดเป็นหญิงรับใช้บุคคลอื่น, ก็ความเป็นคืออันรับใช้บุคคลอื่นประเสริฅกว่าความ

ร้อนในนรกแล”

 เถรี สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สเจ ปริกัปปัตถะ  อหํ สุทธกัตตา 

ใน ทสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺสา วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตุยาๆ สัมปทานใน 

ทสฺสามิ  อิมํ วิเสสนะของ ปสาธนเปฬิกํๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหิตฺวาๆ สมานกาลกิริยา

ใน ทสฺสามิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ทสฺสามิ,  เสฏฺฅิธีตา สุทธกัตตาใน นิพฺพตฺติสฺสติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยิ วิสยาธาระใน อาฆาตํๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน นิพฺพตฺติสฺสติ  นิรเย วิสยาธาระใน นิพฺพตฺติสฺสติ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ   

สเจ ปริกัปปัตถะ  อหํ สุทธกัตตาใน ทสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  เสฏฺฅิธีตา  

สุทธกัตตาใน นิพฺพตฺติสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปรสฺส วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน เปสนการิกาๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน นิพฺพตฺติสฺสติ,   

ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เปสนภาโวๆ สุทธกัตตาใน  

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิรยสนฺตาปโต อปาทานใน เสยฺโย  โขศัพท์ วจนาลังการะ   

ปรสฺส วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ สามีสัมพันธะใน เปสนภาโว  เสยฺโย วิกติกัตตาใน  

โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๗๖๑. สา  อนุทยํ  ปฏิจฺจ  ตํ  คเหตฺวา  ตสฺสา  อทาสิ ฯ  

 สา  (เถรี)  อนุทยํ  ปฏิจฺจ  ตํ  (ปสาธนเปฬิกํ)  คเหตฺวา  ตสฺสา  (เสฏฺฅิธีตุยา)  อทาสิ ฯ

 สา  (เถรี) อ.พระเถรีนั้น  ปฏิจฺจ อาศัยแล้ว  อนุทยํ ซึ่งความเอ็นดู  คเหตฺวา หยิบ

เอาแล้ว  ตํ  (ปสาธนเปฬิกํ) ซึ่งตระกร้าแห่งเครื่องประดับ  อทาสิ ได้ให้แล้ว  ตสฺสา  

(เสฏฺธิีตุยา) แก่ธิดาของเศรษฐีนั้น ฯ

 พระเถรีนั้นอาศัยความเอ็นดู จึงหยิบตระกร้าเครื่องประดับส่งให้ธิดาของเศรษฐีไป

 สา วิเสสนะของ เถรีๆ สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อนุทยํ อวุตต- 

กัมมะใน ปฏิจฺจๆ ปุพพกาลกิริยาใน คเหตฺวา  ตํ วิเสสนะของ ปสาธนเปฬิกํๆ อวุตต-

กัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทาสิ  ตสฺสา วิเสสนะของ เสฏฺฅิธีตุยาๆ 

สัมปทานใน อทาสิ ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๖๒. ตสฺส  กมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทน  ปเรสํ  เปสการิกา  ชาตา”ติ ฯ  

 (สา  ขุชฺชุตฺตรา)  ตสฺส  กมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทน  ปเรสํ  (ชนานํ)  เปสการิกา  ชาตา”ติ  (อาห) ฯ

 (สา  ขุชฺชุตฺตรา) อ.นางขุชชุตตรานั้น  เปสการิกา เป็นหญิงกระทําซึ่งการรับใช้  

ปเรสํ  (ชนานํ) ของชน ท. เหล่าอื่น  นิสฺสนฺเทน เพราะวิบากเป็นเครื่องไหลออก  

ตสฺส  กมฺมสฺส แห่งกรรมนั้น  ชาตา เกิดแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นางขุชชุตตราเกิดเป็นหญิงทําการรับใช้พวกชนเหล่าอื่น เพราะวิบากแห่งกรรมนั้น 

ดังนี้แล

 สา วิเสสนะของ ขุชฺชุตฺตราๆ สุทธกัตตาใน ชาตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะ

ของ กมฺมสฺสๆ สามีสัมพันธะใน นิสฺสนฺเทนๆ เหตุใน เปสการิกา  ปเรสํ วิเสสนะของ 

ชนานํๆ สามีสัมพันธะใน เปสการิกาๆ วิกติกัตตาใน ชาตา”  อิติศัพท์ อาการะใน  

อาห ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๖๓. ปุเนกทิวสํ  ภิกฺขู  ธมฺมสภายํ  กถํ  สมุฏฺฅาเปสุํ  “สามาวตีปมุขา  ปญฺจสตา  อิตฺถิโย    

เคเห  อคฺคินา  ฌายึสุ,  มาคนฺทิยาย  ญาตกา  อุปริ  ปลาลคฺคึ  ทตฺวา  อยนงฺคเลหิ   
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ภินฺนา,  มาคนฺทิยา  ปกฺกุฏฺฅิตเตเลน  ปกฺกา,  เก  นุ  โข  เอตฺถ  ชีวนฺติ  นาม,  เก  

มตา  นามาติ ฯ  

 ปุเนกทิวสํ  ภิกฺขู  ธมฺมสภายํ  กถํ  สมุฏฺฅาเปสุํ  “สามาวตีปมุขา  ปญฺจสตา  อิตฺถิโย  เคเห   

อคฺคินา  ฌายึสุ,  มาคนฺทิยาย  ญาตกา  (ราชปุริเสหิ)  อุปริ  ปลาลคฺคึ  ทตฺวา  อยนงฺคเลหิ  ภินฺนา,   

มาคนฺทิยา  (ราชปุริเสหิ)  ปกฺกุฏฺฅิตเตเลน  ปกฺกา,  เก  (ชนา)  นุ  โข  เอตฺถ  (ชเนสุ)  ชีวนฺติ  นาม,  

เก  (ชนา)  มตา  นามาติ ฯ

 ปุเนกทิวสํ ในวันรุ่งขึ้น  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  กถํ วาจาเป็นเครื่องกล่าว  อิติ ว่า  “อิตฺถิโย 

อ.หญิง ท.  ปญฺจสตา ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ  สามาวตีปมุขา ผู้มีพระนางสามาวดี

เป็นประมุข  อคฺคินา อันไฟ  ฌายึสุ ไหม้แล้ว  เคเห ในพระตําหนัก,  ญาตกา อ.ญาติ  

ท.  มาคนฺทิยาย ของพระนางมาคันทิยา  (ราชปุริเสหิ) อันราชบุรุษ ท.  ทตฺวา  

ให้แล้ว  ปลาลคฺคึ ซึ่งไฟอันมีฟางเป็นเชื้อ  อุปริ ในเบื้องบน  ภินฺนา ทําลายแล้ว   

อยนงฺคเลหิ ด้วยไถอันเป็นวิการแห่งเหล็ก,  มาคนฺทิยา อ.พระนางมาคันทิยา   

(ราชปุริเสหิ) อันราชบุรุษ ท.  ปกฺกา ทอดแล้ว  ปกฺกุฏฺติเตเลน ด้วยนํ้ามันอันเดือด

พล่านแล้ว,  เอตฺถ  (ชเนสุ)  เก  (ชนา) อ.- ในชน ท. เหล่านี้หนา -ชน ท. เหล่าไหน   

ชีวนฺต ิ นาม ชื่อว่าย่อมเป็นอยู่,  เก  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่าไหน  มตา  นาม ชื่อว่า

ตายแล้ว”  อิติ ดังนี้  สมุฏฺาเปสุํ ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว  ธมฺมสภาย ํในโรงเป็นที่กล่าว

และเป็นที่แสดงซึ่งธรรม ฯ

 ในวันรุ่งขึ้น พวกภิกษุสนทนากันที่ธรรมสภาว่า “พวกหญิงมี ๕๐๐ คนเป็นประมาณ  

มีพระนางสามาวดีเป็นประมุข ถูกไฟคลอกที่พระตําหนัก, พวกญาติของพระนาง 

มาคันทิยา ถูกพวกราชบุรุษใส่ไฟฟางข้างบน แล้วทําลายด้วยไถเหล็ก, พระนาง 

มาคันทิยา ถูกทอดด้วยนํ้ามันที่เดือดพล่าน, ในบรรดาชนเหล่านี้ ชนพวกไหน ชื่อว่า

ย่อมเป็นอยู่, พวกไหน ชื่อว่าตายแล้ว

 ปุเนกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน สมุฏฺฅาเปสุํ  ภิกฺขู เหตุกัตตาใน สมุฏฺฅาเปสุํๆ อาขยาต-

บทเหตุกัตตุวาจก  ธมฺมสภายํ วิสยาธาระใน สมุฏฺฅาเปสุํ  กถํ การิตกัมมะใน สมุฏฺฅาเปสุํ   

“สามาวตีปมุขา ก็ดี  ปญฺจสตา ก็ดี วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ วุตตกัมมะใน ฌายึสุๆ 

อาขยาตบทกัมมวาจก  เคเห วิสยาธาระใน ฌายึสุ  อคฺคินา อนภิหิตกัตตาใน ฌายึสุ,   
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ญาตกา วุตตกัมมะใน ภินฺนาๆ กิตบทกัมมวาจก  มาคนฺทิยาย สามีสัมพันธะใน  

ญาตกา  ราชปุริเสหิ อนภิหิตกัตตาใน ภินฺนา  อุปริ วิสยาธาระใน ทตฺวา  ปลาลคฺคึ 

อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ภินฺนา  อยนงฺคเลหิ กรณะใน ภินฺนา,   

มาคนฺทิยา วุตตกัมมะใน ปกฺกาๆ กิตบทกัมมวาจก  ราชปุริเสหิ อนภิหิตกัตตาใน 

ปกฺกา  ปกฺกุฏฺฅิตเตเลน กรณะใน ปกฺกา,  เอตฺถ วิเสสนะของ ชเนสุๆ นิทธารณะใน 

เก  ชนา  เก วิเสสนะของ ชนาๆ นิทธารณียะและสุทธกัตตาใน ชีวนฺติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  โขศพท์ วจนาลังการะ  นามศัพท์ ปสังสัตถโชตกะเข้า

กับ ชีวนฺติ,  เก วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน มตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ 

ครหัตถโชตกะเข้ากับ มตา”  อิติศัพท์ สรูปะใน กถํ ฯ   

 ...............................................................................................................................

๗๖๔. สตฺถา  อาคนฺตฺวา  “กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “อิมาย   

นามาติ  วุตฺเต,  “ภิกฺขเว  เยเกจิ  ปมตฺตา,  เต  วสฺสสตํ  ชีวนฺตาปิ  มตาเยว  นาม;  

เย  อปฺปมตฺตา,  เต  มตาปิ  ชีวนฺติเยว;  ตสฺมา  มาคนฺทิยา  ชีวนฺตีปิ  มตาปิ  มตาเยว  

นาม, สามาวตีปมุขา  ปญฺจสตา  อิตฺถิโย  มตาปิ  ชีวนฺติเยว  นาม;  น  หิ  ภิกฺขเว   

อปฺปมตฺตา  มรนฺติ  นามาติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ   

  “อปฺปมาโท  อมตํปทํ,   ปมาโท  มจฺจุโน  ปทํ;   

  อปฺปมตฺตา  น  มียนฺติ;   เย  ปมตฺตา,  ยถา  มตา;  

  เอตํ  วิเสสโต  ญตฺวา   อปฺปมาทมฺหิ  ปณฺฑิตา  

  อปฺปมาเท  ปโมทนฺติ   อริยานํ  โคจเร  รตา;  

  เต  ฌายิโน  สาตติกา   นิจฺจํ  ทฬฺหปรกฺกมา  

  ผุสนฺติ  ธีรา  นิพฺพานํ   โยคกฺเขมํ  อนุตฺตรนฺติ ฯ 

 สตฺถา  อาคนฺตฺวา  “(ตุมฺเห)  กาย  นุ  อตฺถ  ภิกฺขเว  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “(มยํ  เอตรหิ)  

อิมาย  นาม  (กถาย  สนฺนิสินฺนา  อมฺห)”  อิติ  (วจเน  เตหิ  ภิกฺขูหิ)  วุตฺเต,  “ภิกฺขเว  เยเกจิ  (ชนา)  

ปมตฺตา,  เต  (ชนา)  วสฺสสตํ  ชีวนฺตาปิ  มตา  เอว  นาม;  เย  (ชนา)  อปฺปมตฺตา,  เต  (ชนา)   

มตาปิ  ชีวนฺติ  เอว;  ตสฺมา  มาคนฺทิยา  ชีวนฺตีปิ  มตาปิ  มตา  เอว  นาม,  สามาวตีปมุขา   

ปญฺจสตา  อิตฺถิโย  มตาปิ  ชีวนฺติ  เอว  นาม;  น  หิ  ภิกฺขเว  อปฺปมตฺตา  (สตฺตา)  มรนฺติ   

นามาติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ   

  “อปฺปมาโท  อมตํปทํ  (โหติ),   ปมาโท  มจฺจุโน  ปทํ  (โหติ);   
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  อปฺปมตฺตา  (สตฺตา)  น  มียนฺติ;  เย  (สตฺตา)  ปมตฺตา,  

  ยถา  (สตฺตา)  มตา  (โหนฺติ),  (ตถา  เต  สตฺตา  โหนฺติ);  

  เอตํ  (อตฺถํ)  วิเสสโต  ญตฺวา   อปฺปมาทมฺหิ  (ตฺวา)  ปณฺฑิตา  

  อปฺปมาเท  ปโมทนฺติ   อริยานํ  โคจเร  รตา  (โหนฺติ);  

  เต  (ปณฺฑิตา)  ฌายิโน  สาตติกา  นิจฺจํ  ทฬฺหปรกฺกมา  

  ผุสนฺติ  ธีรา  นิพฺพานํ   โยคกฺเขมํ  อนุตฺตรนฺติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  อาคนฺตฺวา เสด็จมาแล้ว  ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  

“ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  สนฺนิสินฺนา เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว   

กถาย ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว  กาย  นุ อะไรหนอ  อตฺถ ย่อมมี  เอตรหิ ในกาลนี้”  

อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “มย ํอ.ข้าพระองค์ ท.  (สนฺนิสินฺนา) เป็นผู้นั่ง

พร้อมกันแล้ว  (กถาย) ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว   อิมาย  นาม ชื่อนี้  (อมฺห) ย่อมมี  

(เอตรหิ) ในกาลนี้”  อิติ ดังนี้  (เตหิ  ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท. เหล่านั้น  วุตฺเต กราบทูล

แล้ว,  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เยเกจิ  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่า

ใดเหล่าหนึ่ง  ปมตฺตา ประมาทแล้ว,  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  ชีวนฺตาป ิแม้เป็น

อยู่อยู่  วสฺสสต ํสิ้นร้อยแห่งปี  มตา  เอว  นาม ชื่อว่าตายแล้วนั่นเทียว,  เย  (ชนา) 

อ.ชน ท. เหล่าใด  อปฺปมตฺตา ไม่ประมาทแล้ว,  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  มตาปิ 

แม้ตายแล้ว  ชีวนฺติ  เอว ย่อมเป็นอยู่นั่นเทียว,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  มาคนฺทิยา 

อ.พระนางมาคันทิยา  ชีวนฺตีป ิเป็นอยู่อยู่บ้าง  มตาป ิตายแล้วบ้าง  มตา  เอว  นาม  

ชื่อว่าตายแล้วนั่นเทียว,  อิตฺถิโย อ.หญิง ท.  ปญฺจสตา ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ   

สามาวตีปมุขา ผู้มีพระนางสามาวดีเป็นประมุข  มตาป ิ แม้ตายแล้ว  ชีวนฺต ิ  เอว  

นาม ชื่อว่าย่อมเป็นอยู่นั่นเทียว,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ห ิจริงอยู่  (สตฺตา) อ.สัตว์ 

ท.  อปฺปมตฺตา ผู้ไม่ประมาทแล้ว  มรนฺต ิ นาม ชื่อว่าย่อมตาย  น หามิได้”  อิติ ดังนี้  

อภาสิ ได้ตรัสแล้ว  อิมา  คาถา ซึ่งพระคาถา ท. เหล่านี้  อิติ ว่า  

 “อปฺปมาโท อ.ความไม่ประมาท  อมตํปทํ เป็นเหตุถึงซึ่ง

อมตะ  (โหติ) ย่อมเป็น,  ปมาโท อ.ความประมาท  ปทํ เป็น

หนทาง  มจฺจุโน สู่ความตาย  (โหติ) ย่อมเป็น,  (สตฺตา) 

อ.สัตว์ ท.  อปฺปมตฺตา ผู้ไม่ประมาทแล้ว  น  มียนฺต ิ ย่อม

ไม่ตาย,  เย  (สตฺตา) อ.สัตว์ ท. เหล่าใด  ปมตฺตา ประมาท



527วรรค] ๑. เรื่องพระนางสามาวดี

แล้ว,  (สตฺตา) อ.สัตว์ ท.  มตา เป็นผู้ตายแล้ว  (โหนฺติ) ย่อม

เป็น  ยถา ฉันใด,  (เต  สตฺตา) อ.สัตว์ ท. เหล่านั้น  (โหนฺติ) 

ย่อมเป็น  (ตถา) ฉันนั้น,  ปณฺฑิตา อ.บัณฑิต ท.  ญตฺวา รู้

แล้ว  เอตํ  (อตฺถํ) ซึ่งเนื้อความนั่น  วิเสสโต โดยความแปลก

กัน  (ตฺวา) ตั้งอยู่แล้ว  อปฺปมาทมฺหิ ในความไม่ประมาท   

ปโมทนฺติ ย่อมบรรเทิง  อปฺปมาเท ในความไม่ประมาท  รตา 

เป็นผู้ยินดีแล้ว  โคจเร ในธรรมอันเป็นอารมณ์  อริยานํ ของ

พระอริยเจ้า ท.  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  เต  (ปณฺฑิตา) อ.บัณฑิต 

ท. เหล่านั้น  ฌายิโน ผู้เพ่งโดยปกติ  สาตติกา ผู้มีความ

เพียรเป็นไปติดต่อ  ทฬฺหปรกฺกมา ผู้มีความบากบั่นอันมั่น  

นิจฺจํ เนืองนิตย์  ธีรา ผู้เป็นนักปราชญ์  ผุสนฺติ ย่อมถูกต้อง   

นิพฺพานํ ซึ่งพระนิพพาน  โยคกฺเขมํ อันเป็นแดนเกษมจาก

โยคะ  อนุตฺตรํ อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเป็นผู้ประชุมกันด้วย

เรื่องอะไรหนอ ย่อมมีในกาลนี้”, เมื่อพวกภิกษุกราบทูลว่า “พวกข้าพระองค์เป็นผู้

นั่งประชุมกันด้วยเรื่องชื่อนี้” ดังนี้, จึงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกชนเหล่าใด

เหล่าหนึ่งประมาทแล้ว, พวกชนเหล่านั้น แม้มีชีวิตอยู่ตั้ง ๑๐๐ ปี ก็ชื่อว่าตายแล้วนั่น

แหละ, พวกชนเหล่าใดไม่ประมาทแล้ว, พวกชนเหล่านั้น ถึงตายแล้ว ก็ชื่อว่าย่อมเป็น

อยู่นั่นเอง, เพราะฉะนั้น พระนางมาคันทิยา มีชีวิตอยู่ก็ดี ตายแล้วก็ดี ก็ชื่อว่าตายแล้ว 

ทั้งนั้น, พวกหญิง ๕๐๐ คน มีพระนางสามาวดีเป็นประมุข แม้ตายแล้ว ก็ชื่อว่าย่อม

เป็นอยู่นั่นแหละ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความจริง พวกสัตว์ผู้ไม่ประมาทแล้ว ชื่อว่า

ย่อมตาย หามิได้” ดังนี้ ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า

 “ความไม่ประมาทเป็นเหตุถึงอมตะ, ความประมาทเป็นหนทาง

แห่งความตาย, พวกสัตว์ผู้ไม่ประมาทแล้ว ย่อมไม่ตาย, พวก

สัตว์เหล่าใดประมาทแล้ว, พวกสัตว์เหล่านั้น ย่อมเป็นเหมือน

พวกสัตว์ผู้ตายแล้ว, พวกบัณฑิตรู้เนื้อความโดยความต่างกัน  

ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้ว ย่อมบันเทิงในความไม่ประมาท 

เป็นผู้ยินดีในธรรมที่เป็นอารมณ์ของพระอริยเจ้าท้ังหลาย, 
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พวกบัณฑิตเหล่านั้น ผู้เพ่งโดยปกติ ผู้มีความเพียรต่อเนื่อง  

มีความบากบั่นมั่นคงเนืองนิตย์ ผู้เป็นนักปราชญ์ ย่อมกระทบ

พระนิพพานที่เป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม” ดังนี้ 

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อภาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาคนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน 

ปุจฺฉิตฺวา  “ภิกฺขเว อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กาย 

วิเสสนะของ กถาย  นุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  กถาย กรณะใน สนฺนิสินฺนาๆ วิกติกัตตาใน 

อตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา,  “มยํ สุทธกัตตาใน 

อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตรหิ กาลสัตตมีใน อมฺห  นามศัพท์ สัญญาโชตกะ 

เข้ากับ อิมายๆ วิเสสนะของ กถายๆ กรณะใน สนฺนิสินฺนาๆ วิกติกัตตาใน อมฺห”   

อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  เตหิ วิเสสนะของ ภิกฺขูหิๆ  

อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  “ภิกฺขเว อาลปนะ  เยเกจิ วิเสสนะใน ชนาๆ สุทธกัตตาใน 

ปมตฺตาๆ กิตบทกัตตุวาจก,  เต วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน มตาๆ กิตบทกัตตุ- 

วาจก  วสฺสสตํ อัจจันตสังโยคะใน ชีวนฺตา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ชีวนฺตาๆ 

อัพภันตรกิริยาของ ชนา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ มตา  นามศัพท์ ครหัตถโชตกะ

เข้ากับ มตา,  เย วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน อปฺปมตฺตาๆ กิตบทกัตตุวาจก,   

เต วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ชีวนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ มตาๆ วิเสสนะของ ชนา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ชีวนฺติ,  ตสฺมา  

เหตวัตถะ  มาคนฺทิยา สุทธกัตตาใน มตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  อปิ สองศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ ชีวนฺตี และ มตา  ชีวนฺตี อัพภันตรกิริยาของ มาคนฺทิยา  มตา  

วิเสสนะของ มาคนฺทิยา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ มตา  นามศัพท์ ครหัตถโชตกะ

เข้ากับ มตา,  สามาวตีปมุขา ก็ดี  ปญฺจสตา ก็ดี วิเสสนะของ อิตฺถิโยๆ สุทธกัตตาใน  

ชีวนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มตาๆ วิเสสนะของ  

อิตฺถิโย  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ชีวนฺติ  นามศัพท์ ปสังสัตถโชตกะเข้ากับ ชีวนฺติ,  

ภิกฺขเว อาลปนะ  หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  อปฺปมตฺตา วิเสสนะของ สตฺตาๆ สุทธ- 

กัตตาใน มรนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  นามศัพท์ ปสังสัตถ-

โชตกะเข้ากับ มรนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อภาสิ  อิมา  

วิเสสนะของ คาถาๆ อวุตตกัมมะใน อภาสิ 

 “อปฺปมาโท สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมตํ
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ปทํ วิกติกัตตาใน โหติ,  ปมาโท สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  มจฺจุโน จตุตถีสัมปาปุณียกัมมะใน ปทํๆ  

วิกติกัตตาใน โหติ,  อปฺปมตฺตา วิเสสนะของ สตฺตาๆ สุทธกัตตา 

ใน มียนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน มียนฺติ,   

เย วิเสสนะของ สตฺตาๆ สุทธกัตตาใน ปมตฺตาๆ กิตบทกัตตุ-

วาจก,  สตฺตา สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ยถา อุปมาโชตกะ  มตา วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  เต วิเสสนะของ 

สตฺตาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตถา  

อุปเมยยโชตกะ,  ปณฺฑิตา สุทธกัตตาใน ปโมทนฺติ และโหนฺติ  

ปโมทนฺติ ก็ดี  โหนฺติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตํ วิเสสนะ

ของ อตฺถํๆ อวุตตกัมมะใน ญตฺวา  วิเสสโต ตติยาวิเสสนะใน 

ญตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ตฺวา  อปฺปมาทมฺหิ วิสยาธาระใน 

ตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปโมทนฺติ  อปฺปมาเท วิสยาธาระใน  

ปโมทนฺติ  อริยานํ สามีสัมพันธะใน โคจเรๆ วิสยาธาระใน  

รตาๆ วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  เต วิเสสนะของ ปณฺฑิตาๆ สุทธ-

กัตตาใน ผุสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ฌายิโน ก็ดี  สาตติกา  

ก็ดี  ทฬฺหปรกฺกมา ก็ดี  ธีรา ก็ดี  วิเสสนะของ ปณฺฑิตา  นิจฺจํ  

กิริยาวิเสสนะใน ทฬฺหปรกฺกมา  นิพฺพานํ อวุตตกัมมะใน  

ผุสนฺติ  โยคกฺเขมํ ก็ดี  อนุตฺตรํ ก็ดี วิเสสนะของ นิพฺพานํ”   

อิติศัพท์ สรูปะใน อิมา  คาถา ฯ  

 ...............................................................................................................................

๗๖๕. ตตฺถ  อปฺปมาโทติ  ปทํ  มหนฺตํ  อตฺถํ  ทีเปติ  มหนฺตํ  อตฺถํ  คเหตฺวา  ติฏฺติ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อปฺปมาโทติ  ปทํ  มหนฺตํ  อตฺถํ  ทีเปติ  มหนฺตํ  อตฺถํ  คเหตฺวา  ติฏฺติ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อปฺปมาโทติ  ปทํ อ.- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บท ว่า “อปฺปมาโท” 

ดังนี้  ทีเปติ ย่อมแสดง  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความ  มหนฺต ํ อันใหญ่  มหนฺต ํ  อตฺถํ   

คเหตฺวา  ติฏฺติ คือว่า ถือเอาแล้ว ซึ่งเนื้อความ อันใหญ่ ย่อมตั้งอยู่ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “อปฺปมาโท” ย่อมแสดงเนื้อความอันใหญ่ คือว่าถือเอาเนื้อ
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ความอันใหญ่ แล้วย่อมตั้งอยู่ 

 ตตฺถ วิเสสนะของ ปเทสุๆ นิทธารณะใน ปทํ  “อปฺปมาโท” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์  

สรูปะใน ปทํๆ นิทธารณียะและสุทธกัตตาใน ทีเปติ และ ติฏฺติ  ทีเปติ ก็ดี  ติฏฺติ ก็ดี  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  มหนฺตํ วิเสสนะของ อตฺถํๆ อวุตตกัมมะใน ทีเปติ  มหนฺตํ  

วิเสสนะของ อตฺถํๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ติฏฺติ  มหนฺตํ  อตฺถํ  

ทีเปติๆ วิวริยะใน มหนฺตํ  อตฺถํ  คเหตฺวา  ติฏฺติๆ วิวรณะ ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๖๖. สกลํปิ  หิ  เตปิฏกํ  พุทฺธวจนํ  อาหริตฺวา  กถิยมานํ  อปฺปมาทเมว  โอตรติ,  เตน  วุตฺตํ  

“เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ยานิ  กานิจิ  ชงฺคลานํ  ปาณานํ  ปทชาตานิ,  สพฺพานิ  ตานิ   

หตฺถิปเท  สโมธานํ  คจฺฉนฺติ,  หตฺถิปทํ  เตสํ  อคฺคมกฺขายติ,  ยทิทํ,  มหนฺตตฺเตน;  

เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  เยเกจิ  กุสลา  ธมฺมา,  สพฺเพเต  อปฺปมาทมูลกา  อปฺปมาท- 

สโมสรณา,  อปฺปมาโท  เตสํ  ธมฺมานํ  อคฺคมกฺขายตีติ ฯ

   สกลํปิ  หิ  เตปิฏกํ  พุทฺธวจนํ  (อาจริเยน)  อาหริตฺวา  กถิยมานํ  อปฺปมาทํ  เอว  โอตรติ,   

เตน  (วจนํ  ภควตา)  วุตฺตํ  “เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ยานิ  กานิจิ  ชงฺคลานํ  ปาณานํ  ปทชาตานิ,   

สพฺพานิ  ตานิ  (ปทชาตานิ)  หตฺถิปเท  สโมธานํ  คจฺฉนฺติ,  หตฺถิปทํ  (โลเกน)  เตสํ  (ปทานํ)   

อคฺคํ  อกฺขายติ,  ยํ  อิทํ  (หตฺถิปทํ),  (ตสฺส  อิมสฺส  หตฺถิปทสฺส)  มหนฺตตฺเตน;  เอวเมว  โข  

ภิกฺขเว  เยเกจิ  กุสลา  ธมฺมา,  สพฺเพ  เอเต  (ธมฺมา)  อปฺปมาทมูลกา  อปฺปมาทสโมสรณา   

(โหนฺติ),  อปฺปมาโท  (ปณฺฑิเตน)  เตสํ  ธมฺมานํ  อคฺคํ  อกฺขายตีติ ฯ

 ห ิ จริงอยู่  พุทฺธวจนํ อ.พระพุทธพจน์  เตปิฏกํ คือ อ.ปิฎกสาม  สกลํปิ แม้ทั้งสิ้น  

(อาจริเยน)  อาหริตฺวา  กถิยมานํ อัน- อันอาจารย์ นํามาแล้ว -กล่าวอยู่  โอตรติ 

ย่อมข้ามลง  อปฺปมาทํ  เอว สู่ความไม่ประมาทนั่นเทียว,  เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ)  

อ.พระดํารัส  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ปทชาตานิ อ.รอยเท้า ท.  ยานิ   

กานิจิ เหล่าใดเหล่าหนึ่ง  ปาณานํ ของสัตว์ ท.  ชงฺคลานํ ผู้เที่ยวไปบนแผ่นดิน,  ตานิ   

(ปทชาตานิ) อ.รอยเท้า ท. เหล่านั้น  สพฺพานิ ทั้งปวง  คจฺฉนฺติ ย่อมถึง  สโมธานํ  

ซึ่งการประชุมลง  หตฺถิปเท ในรอยเท้าของช้าง,  หตฺถิปทํ อ.รอยเท้าของช้าง  (โลเกน)  

อันชาวโลก  อกฺขายติ ย่อมกล่าว  อคฺคํ ว่าเป็นยอด  เตสํ  (ปทานํ) แห่งรอยเท้า 

ท. เหล่านั้น,  (ตสฺส  อิมสฺส  หตฺถิปทสฺส)  มหนฺตตฺเตน เพราะความที่- แห่ง-,  ยํ  
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อิทํ  (หตฺถิปทํ) อ.รอยเท้าแห่งช้างนี้ใด, -รอยเท้าแห่งช้างนี้นั้น -เป็นรอยเท้าใหญ่,   

เสยฺยถาปิ แม้ฉันใด,  ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ธมฺมา อ.ธรรม ท.  กุสลา อันเป็น

กุศล  เยเกจิ เหล่าใดเหล่าหนึ่ง,  เอเต  (ธมฺมา) อ.ธรรม ท. เหล่านั่น  สพฺเพ ทั้งปวง  

อปฺปมาทมูลกา เป็นสภาพมีความไม่ประมาทเป็นมูล  อปฺปมาทสโมสรณา เป็น

สภาพมีความไม่ประมาทเป็นที่ประชุมลง  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  อปฺปมาโท อ.ความไม่

ประมาท  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  อกฺขายติ ย่อมกล่าว  อคฺคํ ว่าเป็นยอด  เตสํ   

ธมฺมานํ แห่งธรรม ท. เหล่านั้น  เอวเมว  โข ฉันนั้นนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้  (ภควตา) 

อันพระผู้มีพระภาค  วุตฺต ํตรัสแล้ว ฯ       

 ความจริง พระพุทธพจน์ คือพระไตรปิฎกแม้ทั้งสิ้นที่อาจารย์นํามากล่าว ย่อมข้ามลง

สู่ความไม่ประมาทั้งนั้น, เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสพระดํารัสว่า “ดูก่อนภิกษุ

ทั้งหลาย รอยเท้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งของพวกสัตว์ผู้เที่ยวไปบนแผ่นดิน, รอยเท้าเหล่า

นั้นทั้งหมด ย่อมถึงการประชุมลงในรอยเท้า, รอยเท้าช้างที่ชาวโลกกล่าวว่าเป็นยอด

แห่งรอยเท้าเหล่านั้น เพราะความเป็นรอยเท้าใหญ่ แม้ฉันใด, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 

ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลเหล่าใดเหล่าหนึ่ง, ธรรมเหล่านั่นทั้งหมด มีความไม่ประมาท

เป็นมูล ประชุมลงสู่ความไม่ประมาท, ความไม่ประมาท บัณฑิตย่อมกล่าวว่าเป็นยอด

แห่งธรรมเหล่านั้น ฉันนั้นนั่นแหละ” 

 หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สกลํๆ วิเสสนะของ เตปิฏกํๆ  

วิเสสลาภีของ พุทฺธวจนํๆ สุทธกัตตาใน โอตรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาจริเยน  

อนภิหิตกัตตาใน กถิยมานํ  อาหริตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน กถิยมานํๆ อัพภันตรกิริยา

ของ พุทฺธวจนํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อปฺปมาทํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน โอตรติ,  

เตน เหตวัตถะ  วจนํ วุตตกัมมะใน วุตฺตํๆ กิตบทกัมมวาจก  ภควตา อนภิหิตกัตตาใน 

วุตฺตํ  “ภิกฺขเว อาลปนะ  ยานิ  กานิจิ วิเสสนะของ ปทชาตานิๆ ลิงคัตถะ  เสยฺยถาปิ 

อุปมาโชตกะ  ชงฺคลานํ วิเสสนะของ ปาณานํๆ สามีสัมพันธะใน ปทชาตานิ,  สพฺพานิ 

ก็ดี  ตานิ ก็ดี วิเสสนะของ ปทชาตานิๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

หตฺถิปเท วิสยาธาระใน สโมธานํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉนฺติ,  หตฺถิปทํ วุตตกัมมะ 

ใน อกฺขายติๆ อาขยาตบทกัมมวาจก  โลเกน อนภิหิตกัตตาใน อกฺขายติ  เตสํ  

วิเสสนะของ ปทานํๆ สามีสัมพันธะใน อคฺคํๆ สัมภาวนาใน อกฺขายติ,  ยํ ก็ดี  อิทํ ก็ดี  
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วิเสสนะของ หตฺถิปทํๆ ลิงคัตถะ,  ตสฺส ก็ดี  อิมสฺส ก็ดี วิเสสนะของ หตฺถิปทสฺสๆ  

ภาวาทิสัมพันธะใน มหนฺตตฺเตนๆ เหตุใน อกฺขายติ;  ภิกฺขเว อาลปนะ  เยเกจิ วิเสสนะ 

ของ กุสลาๆ วิเสสนะของ ธมฺมาๆ ลิงคัตถะ  เอวเมว อุปเมยยโชตกะ  โขศัพท์  

วจนาลังการะ,  สพฺเพ ก็ดี  เอเต ก็ดี วิเสสนะของ ธมฺมาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปฺปมาทมูลกา ก็ดี  อปฺปมาทสโมสรณา ก็ดี วิกติกัตตา

ใน โหนฺติ,  อปฺปมาโท วุตตกัมมะใน อกฺขายติๆ อาขยาตบทกัมมวาจก  ปณฺฑิเตน  

อนภิหิตกัตตาใน อกฺขายติ  เตสํ วิเสสนะของ ธมฺมานํๆ สามีสัมพันธะใน อคฺคํๆ  

สัมภาวนาใน อกฺขายติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจนํ ฯ      

 ...............................................................................................................................

๗๖๗. โส  ปเนส  อตฺถโต  สติยา  อวิปฺปวาโส  นาม,  นิจฺจํ  อุปฏฺฅิตาย  สติยา  เจตํ  นามํ ฯ 

 โส  ปน  เอโส  (อปฺปมาโท)  อตฺถโต  สติยา  อวิปฺปวาโส  นาม  (โหติ),  นิจฺจํ  (ปุคฺคเลน)   

อุปฏฺฅิตาย  สติยา  จ  เอตํ  (“อปฺปมาโท”ติ  วจนํ)  นามํ  (โหติ) ฯ 

 ปน ก็  โส  เอโส  (อปฺปมาโท) อ.ความไม่ประมาทนั่นนั้น  อวิปฺปวาโส  นาม ชื่อว่า

เป็นความไม่อยู่ปราศ  สติยา จากสติ  อตฺถโต โดยเนื้อความ  (โหติ) ย่อมเป็น,  จ ก็  

เอตํ  “อปฺปมาโท”ติ  (วจนํ) อ.คําว่า “อปฺปมาโท” ดังนี้นั่น  นามํ เป็นชื่่อ  สติยา ของ

สติ  (ปุคฺคเลน)  อุปฏฺติาย อัน- อันบุคคล -เข้าไปตั้งไว้แล้ว  นิจฺจํ เนืองนิตย์  (โหติ) 

ย่อมเป็น ฯ

    ก็ ความไม่ประมาทนั้น ชื่อว่าเป็นความไม่อยู่ปราศจากสติโดยความหมาย, ก็ คําว่า 

“อปฺปมาโท” นั่น เป็นชื่อของสติ ที่บุคคลเข้าไปตั้งไว้เนืองนิตย์

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  โส ก็ดี  เอโส ก็ดี วิเสสนะของ อปฺปมาโทๆ สุทธกัตตาใน 

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺถโต ตติยาวิเสสนะใน อวิปฺปวาโส  สติยา อปาทาน

ใน อวิปฺปวาโส  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ อวิปฺปวาโสๆ วิกติกัตตาใน โหติ,   

จศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  เอตํ วิเสสนะของ วจนํ  “อปฺปมาโท” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์  

สรูปะใน วจนํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิจฺจํ กิริยาวิเสสนะใน  

อุปฏฺฅิตาย  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน อุปฏฺฅิตายๆ วิเสสนะของ สติยาๆ สามี- 

สัมพันธะใน นามํๆ วิกติกัตตาใน โหติ ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๗๖๘. อมตํปทนฺติ  อมตํ  วุจฺจติ  นิพฺพานํ,  ตญฺหิ  อชาตตฺตา  น  ชียติ,  น  มียติ,  ตสฺมา   

อมตนฺติ  วุจฺจติ;  ปชฺชนฺติ  อิมินาติ  ปทํ,  อมตํ  ปาปุณนฺตีติ  อตฺโถ;  อมตสฺส  ปทํ   

อมตํปทํ,  อมตสฺสาธิคมุปาโยติ  วุตฺตํ  โหติ ฯ 

 อมตํปทนฺติ  (ปเท  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ ฯ)  

 (ภควตา)  อมตํ  วุจฺจติ  นิพฺพานํ,  ตํ  (นิพฺพานํ)  หิ  (ตสฺส  นิพฺพานสฺส)  อชาตตฺตา  น  ชียติ  น  

มียติ,  ตสฺมา  (นิพฺพานํ  ภควตา)  “อมตนฺติ  วุจฺจติ;  (สตฺตา)  ปชฺชนฺติ  อิมินา  (อปฺปมาเทน)  อิติ   

(อยํ  อปฺปมาโท)  ปทํ,  “อมตํ  ปาปุณนฺตีติ  อตฺโถ;  อมตสฺส  ปทํ  (อปฺปมาโท)  อมตํปทํ,   

“อมตสฺส  อธิคมุปาโยติ  (วจนํ ภควตา)  วุตฺตํ  โหติ ฯ

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  (ปเท) ในบท  “อมตํปทนฺติ ว่า “อมตํปทํ” ดังนี้   

(ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ

  นิพฺพานํ อ.พระนิพพาน  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาค  วุจฺจติ ย่อมตรัสเรียก  อมตํ 

ว่าอมตะ,  ห ิ เพราะว่า  ตํ  (นิพฺพานํ) อ.พระนิพพานนั้น  น  ชียต ิชื่อว่าย่อมไม่แก่  

น  มียต ิชื่อว่าย่อมไม่ตาย  (ตสฺส  นิพฺพานสฺส)  อชาตตฺตา เพราะความที่- แห่งพระ

นิพพานนั้น -เป็นสภาพไม่เกิดแล้ว,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (นิพฺพานํ) อ.พระนิพพาน  

(ภควตา) อันพระผู้มีพระภาค  วุจฺจติ ย่อมตรัสเรียก  “อมตนฺติ ว่า “อมตะ” ดังนี้;  

(สตฺตา) อ.สัตว์ ท.  ปชฺชนฺติ ย่อมถึง,  อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “ปาปุณนฺติ ย่อม

บรรลุ  อมตํ ซึ่งอมตะ”  อิติ ดังนี้,  อิมินา  (อปฺปมาเทน) ด้วยความไม่ประมาทนี้  อิติ  

เพราะเหตุนั้น  (อยํ  อปฺปมาโท) อ.ความไม่ประมาทนี้  ปทํ ชื่อว่าปทํ;  (อปฺปมาโท) 

อ.ความไม่ประมาท  ปทํ อันเป็นเหตุถึง  อมตสฺส ซึ่งอมตะ,  (วจนํ) อ.คํา  อิติ ว่า  

“อธิคมุปาโย อันเป็นอุบายเป็นเครื่องบรรลุ  อมตสฺส ซึ่งอมตะ”  อิติ ดังนี้  (ภควตา)  

วุตฺต ํ เป็นคําอธิบาย อันพระผู้มีพระภาค ตรัสแล้ว  โหติ ย่อมเป็น,  อมตํปทํ ชื่อว่า

อมตํปทํ ฯ

 พระนิพพาน พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกว่า “อมตะ”, เพราะว่า พระนิพพานนั้น 

ชื่อว่าย่อมไม่แก่ ชื่อว่าย่อมไม่ตาย เพราะว่าพระนิพพานนั้นเป็นสภาพไม่เกิด, เพราะ

ฉะนั้น พระนิพพาน พระผู้มีพระภาคเจ้า ย่อมตรัสเรียกว่า “อมตะ” ดังนี้; พวกสัตว์ย่อม

ถึง อธิบายว่า “ย่อมบรรลุอมตะ” ดังนี้ ด้วยความไม่ประมาทนี้ เพราะเหตุนั้น ความไม่

ประมาทนี้ ชื่อว่าปทํ; ความไม่ประมาทที่เป็นเหตุถึงอมตะ, คําว่า “อันเป็นอุบายเป็น
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เครื่องบรรลุอมตะ” ดังนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายไว้ ชื่อว่าอมตํปทํ

 วินิจฺฉโย วุตตกัมมะใน เวทิตพฺโพๆ กิตบทกัมมวาจก  “อมตํปทํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ 

สรูปะใน ปเทๆ วิสยาธาระใน วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน อนภิหิตกัตตาใน เวทิตพฺโพ ฯ

 นิพฺพานํ วุตตกัมมะใน วุจฺจติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภควตา อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจติ   

อมตํ สัมภาวนาใน วุจฺจติ,  หิศัพท์ เหตุโชตกะ  ตํ วิเสสนะของ นิพฺพานํๆ สุทธกัตตา 

ใน ชียติ และ มียติ  ชียติ ก็ดี  มียติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ  

นิพฺพานสฺสๆ ภาวาทิสัมพันธะใน อชาตตฺตาๆ เหตุใน ชียติ และ มียติ  น สองศัพท์  

ปฏิเสธะใน ชียติ และ มียติ  อชาตตฺตา สัญญี  น  ชียติ  น  มียติ สัญญา,  ตสฺมา  

เหตวัตถะ  นิพพานํ วุตตกัมมะใน วุจฺจติๆ อาขยาตบทกัมมวาจก  ภควตา อนภิหิต-

กัตตาใน วุจฺจติ  “อมตํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ อาการะใน วุจฺจติ,  สตฺตา สุทธกัตตา

ใน ปชฺชนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมินา วิเสสนะของ อปฺปมาเทนๆ กรณะใน  

ปชฺชนฺติ  อิติศัพท์ เหตวัตถะ  อยํ วิเสสนะของ อปฺปมาโทๆ ลิงคัตถะ  ปทํ สัญญา- 

วิเสสนะของ อปฺปมาโท,  “อมตํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุณนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก

ของ สตฺตา”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ;  อมตสฺส ฉัฏฅีอวุตตกัมมะใน ปทํๆ  

วิเสสนะของ อปฺปมาโทๆ ลิงคัตถะ  อมตํปทํ สัญญาวิเสสนะของ อมตสฺส  ปทํ,   

“อมตสฺส ฉัฏฅีอวุตตกัมมะใน อธิคมุปาโยๆ วิเสสนะของ อปฺปมาโท”  อิติศัพท์ สรูปะใน 

วจนํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภควตา อนภิหิตกัตตาใน วุตฺตํๆ 

วิกติกัตตาใน โหติ ฯ       

 ...............................................................................................................................

๗๖๙. ปมาโทติ  ปมชฺชนภาโว ฯ  

 “ปมาโท”ติ  ปมชฺชนภาโว ฯ

 ปมชฺชนภาโว อ.ความเป็นคืออันประมาท  ปมาโทติ ชื่อว่าความประมาท ฯ

 ความเป็นคือความประมาท ชื่อว่าความประมาท 

 “ปมาโท” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ปมาโท  ปมชฺชนภาโวๆ  

ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๗๗๐. มุฏฺฅสจฺจสงฺขาตสฺส  สติยา  โวสฺสคฺคสฺเสตํ  นามํ ฯ   

 (ปณฺฑิเตน)  มุฏฺฅสจฺจสงฺขาตสฺส  สติยา  โวสฺสคฺคสฺส  เอตํ  “ปมาโทติ  (วจนํ)  นามํ  (โหติ) ฯ

 เอตํ  “ปมาโทติ  (วจนํ) อ.คํา ว่า “ปมาโท” ดังนี้นั่น  นามํ เป็นชื่อ  โวสฺสคฺคสฺส แห่ง

การสละลง  สติยา ซึ่งสติ  (ปณฺฑิเตน)  มุฏฺสจฺจสงฺขาตสฺส อัน- อันบัณฑิต กล่าว

แล้วว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้มีสติอันลืมแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 คําว่า “ปมาโท” ดังนี้นั่น เป็นชื่อของการสละสติ กล่าวคือความเป็นผู้หลงลืมสติ

 เอตํ วิเสสนะของ วจนํ  “ปมาโท” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน วจนํๆ สุทธกัตตาใน 

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปณฺฑิเตน อนภิหิตกัตตาใน -สงฺขาตสฺส  มุฏฺฅสจฺจ- 

สงฺขาตสฺส วิเสสนะของ โวสฺสคฺคสฺส  สติยา ฉัฏฅีอวุตตกัมมะใน โวสฺสคฺคสฺสๆ สามี- 

สัมพันธะใน นามํๆ วิกติกัตตาใน โหติ ฯ   

 ...............................................................................................................................

๗๗๑. มจฺจุโนติ  มรณสฺส ฯ   

 “มจฺจุโนติ  (ปทสฺส)  “มรณสฺส”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มรณสฺส แห่งความตาย”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  

“มจฺจุโนติ ว่า “มจฺจุโน” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “มจฺจุโน” ความว่า แห่งความตาย

 “มจฺจุโน” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “มรณสฺส  

สามีสัมพันธะใน ปทํ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๗๒. ปทนฺติ  อุปาโย  มคฺโค ฯ  

 “ปทนฺ”ติ  (ปทสฺส)  “อุปาโย  มคฺโค”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อุปาโย เป็นอุบาย  มคฺโค คือว่า เป็นหนทาง”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “ปทนฺติ ว่า “ปทํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “ปทํ” ความว่า เป็นอุบาย คือว่าเป็นหนทาง
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 “ปทํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “อุปาโย ก็ดี   

มคฺโค ก็ดี วิกติกัตตาใน โหติ  อุปาโย วิวริยะใน มคฺโคๆ วิวรณะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน 

อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๗๓. ปมตฺโต  หิ  ชาตึ  นาติวตฺตติ,  ชาโตปิ  ชียติ  เจว  มียติ  จาติ  ปมาโท  มจฺจุโน   

ปทนฺนาม  โหติ  มรณํ  อุปเนติ ฯ  

 ปมตฺโต  (ชโน)  หิ  ชาตึ  น  อติวตฺตติ,  (โส  ชโน)  ชาโตปิ  ชียติ  เจว  มียติ  จ  อิติ  ปมาโท   

มจฺจุโน  ปทํ  นาม  โหติ  มรณํ  อุปเนติ ฯ

 ห ิจริงอยู่  (ชโน) อ.ชน  ปมตฺโต ผู้ประมาทแล้ว  น  อติวตฺตต ิย่อมไม่เป็นไปล่วง   

ชาตึ ซึ่งชาติ,  (โส  ชโน) อ.ชนนั้น  ชาโตปิ แม้เกิดแล้ว  ชียต ิ เจว ย่อมไม่แก่ด้วยนั่น

เทียว  มียติ  จ ย่อมไม่ตาย  อิติ เพราะเหตุนั้น  ปมาโท อ.ความประมาท  ปทํ  นาม 

ชื่อว่าเป็นหนทาง  มจฺจุโน สู่ความตาย  โหติ ย่อมเป็น  อุปเนติ คือว่า ย่อมนําเข้าไป  

มรณํ สู่ความตาย ฯ

 จริงอยู่ ชนผู้ประมาทแล้ว ย่อมไม่เป็นไปล่วงชาติ, ชนนั้นแม้เกิดแล้ว ย่อมไม่แก่และ 

ไม่ตาย เพราะเหตุนั้น ความประมาท ชื่อว่าเป็นหนทางสู่ความตาย คือว่าย่อมนํา

เข้าไปสู่ความตาย

 หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  ปมตฺโต วิเสสนะของ ชโนๆ สุทธกัตตาใน อติวตฺตติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ชาตึๆ อวุตตกัมมะใน อติวตฺตติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อติวตฺตติ,  

โส วิเสสนะของ ชโนๆ สุทธกัตตาใน ชียติ และ มียติ  ชียติ ก็ดี  มียติ ก็ดี อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ชาโตๆ วิเสสนะของ ชโน  เอวศัพท์ อวธารณะ 

เข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ชียติ และ มียติ  อิติศัพท์ เหตวัตถะ   

ปมาโท สุทธกัตตาใน โหติ และ อุปเนติ  โหติ ก็ดี  อุปเนติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  

มจฺจุโน จตุตถีสัมปาปุณียกัมมะใน ปทํ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ปทํๆ วิกติ- 

กัตตาใน โหติ  มรณํ สัมปาปุณียกัมมะใน อุปเนติ  มจฺจุโน  ปทํ  นาม  โหติ วิวริยะใน 

มรณํ  อุปเนติๆ วิวรณะ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๗๗๔. อปฺปมตฺตา  น  มียนฺตตีิ  สติยา  สมนฺนาคตา  หิ  อปฺปมตฺตา  ‘น  มรนฺติ  อชรามรา  

โหนฺตีติ  น  สลฺลกฺเขตพฺพา,  น  หิ  โกจิ  สตฺโต  อชรามโร  นาม  อตฺถิ;  ปมตฺตสฺส  

ปน  วฏฺฏนฺนาม  น  ปริจฺฉินฺนํ,  อปฺปมตฺตสฺส  ปริจฺฉินฺนํ;  ตสฺมา  ปมตฺตา  ชาติอาทีหิ   

อปริมุตฺตตฺตา  ชีวนฺตาปิ  มตาเยว  นาม,  อปฺปมตฺตา  ปน  อปฺปมาทลกฺขณํ   

วฑฺเฒตฺวา  ขิปฺปํ  มคฺคผลานิ  สจฺฉิกตฺวา  ทุติยตติยอตฺตภาเวสุ  น  นิพฺพตฺตนฺติ;   

ตสฺมา  เต  ชีวนฺตาปิ  มตาปิ  น  มียนฺติเยว  นาม ฯ  

 “อปฺปมตฺตา  น  มียนฺตตีิ  (คาถาปาทสฺส)  “สติยา  สมนฺนาคตา  (สตฺตา)  หิ  อปฺปมตฺตา   

(เกนจิ)  ‘(อปฺปมตฺตสตฺตา)  น  มรนฺติ  อชรามรา  โหนฺตีติ  น  สลฺลกฺเขตพฺพา,  น  หิ  โกจิ   

สตฺโต  อชรามโร  นาม  อตฺถิ;  ปมตฺตสฺส  (สตฺตสฺส)  ปน  วฏฺฏํ  นาม  (พุทฺธญาเณน)  น  ปริจฺฉินฺนํ,   

อปฺปมตฺตสฺส  (สตฺตสฺส  วฏฺฏํ  พุทฺธญาเณน)  ปริจฺฉินฺนํ;  ตสฺมา  ปมตฺตา  (สตฺตา  อตฺตโน)   

ชาติอาทีหิ  (ทุกฺเขหิ)  อปริมุตฺตตฺตา  ชีวนฺตาปิ  มตา  เอว  นาม,  อปฺปมตฺตา  (สตฺตา)  ปน   

อปฺปมาทลกฺขณํ  วฑฺเฒตฺวา  ขิปฺปํ  มคฺคผลานิ  สจฺฉิกตฺวา  ทุติยตติยอตฺตภาเวสุ  น  นิพฺพตฺตนฺติ;  

ตสฺมา  เต  (อปฺปมตฺตสตฺตา)  ชีวนฺตาปิ  มตาปิ  น  มียนฺติ  เอว  นาม”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “หิ ก็  (สตฺตา) อ.สัตว์ ท.  สมนฺนาคตา ผู้มาตามพร้อม

แล้ว  สติยา ด้วยสติ  อปฺปมตฺตา ชื่อว่าผู้ไม่ประมาทแล้ว  (เกนจิ) อันใครๆ  น   

สลฺลกฺเขตพฺพา ไม่พึงกําหนด  อิติ ว่า  ‘(อปฺปมตฺตสตฺตา) อ.สัตว์ผู้ประมาทแล้ว ท.  

น  มรนฺติ ย่อมไม่ตาย  อชรามรา คือว่า เป็นผู้ไม่แก่และไม่ตาย  โหนฺติ ย่อมเป็น’   

อิติ ดังนี้,  ห ิเพราะว่า  สตฺโต อ.สัตว์  โกจิ ไรๆ  อชรามโร  นาม ชื่อว่าเป็นผู้ไม่แก่

และไม่ตาย  อตฺถิ ย่อมมี  น หามิได้,  ปน แต่ว่า  วฏฺฏํ  นาม ชื่อ อ.วัฏฏะ  (สตฺตสฺส) 

ของสัตว์  ปมตฺตสฺส ผู้ประมาทแล้ว  (พุทฺธญาเณน) อันพระพุทธญาณ  น  ปริจฺฉินฺนํ  

ไม่กําหนดแล้ว,  วฏฺฏํ  อ.วัฏฏะ  (สตฺตสฺส) ของสัตว์  อปฺปมตฺตสฺส ผู้ไม่ประมาท

แล้ว  (พุทฺธญาเณน) อันพระพุทธญาณ  ปริจฺฉินฺนํ กําหนดแล้ว,  ตสฺมา เพราะเหตุ

นั้น  (สตฺตา) อ.สัตว์ ท.  ปมตฺตา ผู้ประมาทแล้ว  ชีวนฺตาป ิ แม้เป็นอยู่อยู่  มตา  

เอว  นาม ชื่อว่าตายแล้วนั่นเทียว  (อตฺตโน)  ชาติอาทีหิ  (ทุกฺเขหิ)  อปริมุตฺตตฺตา 

เพราะความที่- แห่งตน -เป็นผู้ไม่พ้นรอบแล้ว จากทุกข์ ท. มีชาติเป็นต้น,  ปน ส่วน

ว่า  (สตฺตา) อ.สัตว์ ท.  อปฺปมตฺตา ผู้ไม่ประมาทแล้ว  อปฺปมาทลกฺขณํ ยังลักษณะ

แห่งความไม่ประมาท  วฑฺเฒตฺวา ให้เจริญแล้ว  สจฺฉิกตฺวา กระทําให้แจ้งแล้ว   
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มคฺคผลานิ ซึ่งมรรคและผล ท.  ขิปฺปํ พลัน  น  นิพฺพตฺตนฺต ิ ย่อมไม่บังเกิด   

ทุติยตติยอตฺตภาเวสุ ในอัตภาพที่สองและที่สาม ท.;  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  เต   

(อปฺปมตฺตสตฺตา) อ.สัตว์ผู้ไม่ประมาทแล้ว ท. เหล่านั้น  ชีวนฺตาปิ เป็นอยู่อยู่ก็ดี   

มตาป ิ ตายแล้วก็ดี  น  มียนฺติ  เอว  นาม ชื่อว่า ย่อมไม่ตายนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้   

(คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  “อปฺปมตฺตา  น  มียนฺตีต ิว่า “อปฺปมตฺตา  

น  มียนฺติ” ดังนี้ ฯ 

 บาทพระคาถาว่า “อปฺปมตฺตา  น  มียนฺติ” ความว่า ก็พวกสัตว์ผู้ประกอบด้วยสติ 

ชื่อว่าผู้ไม่ประมาทแล้ว ใครๆ ก็ไม่พึงกําหนดว่า ‘พวกสัตว์ผู้ประมาทแล้ว ย่อมไม่ตาย 

คือว่าเป็นผู้ไม่แก่และไม่ตาย’ ดังนี้, เพราะว่าสัตว์บางประเภท ชื่อว่าเป็นผู้ไม่แก่และ

ไม่ตาย ไม่มี, แต่ว่า ธรรมดาว่าวัฏฏะของสัตว์ผู้ประมาทแล้ว อันพระพุทธญาณไม่

กําหนด, วัฏฏะของสัตว์ผู้ไม่ประมาทแล้ว พระพุทธญาณกําหนด, เพราะฉะนั้น พวก

สัตว์ผู้ประมาท แม้มีชีวิตอยู่ ก็ชื่อว่าตายแล้วนั่นแหละ เพราะว่าไม่พ้นจากทุกข์มีชาติ

เป็นต้น, ส่วนพวกสัตว์ผู้ไม่ประมาทแล้ว ทําลักษณะความไม่ประมาทให้เจริญ ทํา

มรรคและผลให้แจ้งโดยฉับพลัน ย่อมไม่บังเกิดในอัตภาพที่ ๒ และที่ ๓, เพราะฉะนั้น 

พวกสัตว์ผู้ประมาทแล้ว มีชีวิตอยู่ก็ดี ตายแล้วก็ดี ชื่อว่าย่อมไม่ตายเลยทีเดียว

 “อปฺปมตฺตา  น  มียนฺติ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะ

ใน อตฺโถ  “หิศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  สมนฺนาคตา วิเสสนะของ สตฺตาๆ วุตตกัมมะใน 

สลฺลกฺเขตพฺพาๆ กิตบทกัมมวาจก  สติยา ตติยาวิเสสนะใน สมนฺนาคตา  อปฺปมตฺตา  

วิเสสนะของ สตฺตา  สติยา  สมนฺนาคตา สัญญี  อปฺปมตฺตา สัญญา  เกนจิ อนภิหิตกัตตา 

ใน สลฺลกฺเขตพฺพา  ‘อปฺปมตฺตสตฺตา สุทธกัตตาใน มรนฺติ และ โหนฺติ  มรนฺติ ก็ดี   

โหนฺติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน มรนฺติ  อชรามรา วิกติกัตตา

ใน โหนฺติ  น  มรนฺติ วิวริยะใน อชรามรา  โหนฺติๆ วิวรณะ’  อิติศัพท์ อาการะใน 

สลฺลกฺเขตพฺพา  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สลฺลกฺเขตพฺพา,  หิศัพท์ เหตุโชตกะ  โกจิ วิเสสนะ 

ของ สตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ   

นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ อชรามโรๆ วิกติกัตตาใน อตฺถิ,  ปนศัพท์ ปักขันตร- 

โชตกะ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ วฏฺฏํๆ วุตตกัมมะใน ปริจฺฉินฺนํๆ กิตบท 

กัมมวาจก  ปมตฺตสฺส วิเสสนะของ สตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน วฏฺฏํ  พุทฺธญาเณน  
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อนภิหิตกัตตาใน ปริจฺฉินฺนํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปริจฺฉินฺนํ,  วฏฺฏํ วุตตกัมมะใน  

ปริจฺฉินฺนํๆ กิตบทกัมมวาจก  อปฺปมตฺตสฺส วิเสสนะของ สตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน 

วฏฺฏํ  พุทฺธญาเณน อนภิหิตกัตตาใน ปริจฺฉินฺนํ,  ตสฺมา เหตวัตถะ  ปมตฺตา วิเสสนะ 

ของ สตฺตาๆ สุทธกัตตาใน มตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน ภาวาทิสัมพันธะใน  

อปริมุตฺตตฺตา  ชาติอาทีหิ วิเสสนะของ ทุกฺเขหิๆ อปาทานใน อปริมุตฺตตฺตาๆ เหตุ

ใน มตา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ชีวนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺตา  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ มตา  นามศัพท์ ครหัตถโชตกะเข้ากับ มตา,  ปนศัพท์ ปักขันตร-

โชตกะ  อปฺปมตฺตา วิเสสนะของ สตฺตาๆ สุทธกัตตาใน นิพฺพตฺตนฺติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อปฺปมาทลกฺขณํ การิตกัมมะใน วฑฺเฒตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สจฺฉิกตฺวา  

ขิปฺปํ กิริยาวิเสสนะของ สจฺฉิกตฺวา  มคฺคผลานิ อวุตตกัมมะใน สจฺฉิกตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน นิพฺพตฺตนฺติ  ทุติยตติยอตฺตภาเวสุๆ วิสยาธาระใน นิพฺพตฺตนฺติ  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน นิพฺพตฺตนฺติ;  ตสฺมา เหตวัตถะ  เต วิเสสนะของ อปฺปมตฺตสตฺตาๆ สุทธกัตตา 

ใน มียนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิ สองศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ชีวนฺตา และ 

มตา  ชีวนฺตา อัพภันตรกิริยาของ อปฺปมตฺตสตฺตา  มตา วิเสสนะของ อปฺปมตฺตสตฺตา   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน มียนฺติ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ มียนฺติ  นามศัพท์ ปสังสัตถ- 

โชตกะเข้ากับ มียนฺติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ     

 ...............................................................................................................................

๗๗๕. เย  ปมตฺตา  ยถา  มตาติ  เย  ปน  สตฺตา  ปมตฺตา,  เต  ปมาทมรเณน  มตตฺตา  ยถา  

ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉเทน  มตา  ทารุกฺขนฺธสทิสา  อปคตวิญฺญาณา  ตเถว  โหนฺติ;  เตสํปิ  หิ  

มตานํ  วิย  คหฏฺฅานํ  ตาว  ‘ทานํ  ทสฺสาม  สีลํ  รกฺขิสฺสาม  อุโปสถกมฺมํ  กริสฺสามาติ  

เอกจิตฺตํปิ  น  อุปฺปชฺชติ,  ปพฺพชิตานํปิ  ‘อาจริยุปชฺฌายวตฺตาทีนิ  ปูเรสฺสาม  ธูตงฺคานิ   

สมาทยิสฺสาม  ภาวนํ  วฑฺเฒสฺสามาติ  เอกจิตฺตํปิ  น  อุปฺปชฺชติ,  มเตน  เต  กึนานา-

กรณา ว  โหนฺติ;  เตน  วุตฺตํ  ‘เย  ปมตฺตา  ยถา  มตาติ ฯ

 “เย  ปมตฺตา  ยถา  มตาติ  (คาถาปาทสฺส)  “เย  ปน  สตฺตา  ปมตฺตา,  เต  (สตฺตา  อตฺตโน)   

ปมาทมรเณน  มตตฺตา,  ยถา  (สตฺตา)  ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉเทน  มตา  ทารุกฺขนฺธสทิสา  อปคต-

วิญฺญาณา  (โหนฺติ),  ตเถว  โหนฺติ;  เตสํปิ  (สตฺตานํ)  หิ  มตานํ  (สตฺตานํ  อนุปฺปชฺชนฺตํ   

เอกจิตฺตํ)  วิย  คหฏฺฅานํ  ตาว  ‘(มยํ)  ทานํ  ทสฺสาม  (มยํ)  สีลํ  รกฺขิสฺสาม  (มยํ)  อุโปสถกมฺมํ  

กริสฺสามาติ  เอกจิตฺตํปิ  น  อุปฺปชฺชติ,  (เตสํ  สตฺตานํ)  ปพฺพชิตานํปิ  ‘(มยํ)  อาจริยุปชฺฌาย- 
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วตฺตาทีนิ  (วตฺตานิ)  ปูเรสฺสาม  (มยํ)  ธูตงฺคานิ  สมาทิยิสฺสาม  (มยํ)  ภาวนํ  วฑฺเฒสฺสามาติ   

เอกจิตฺตํปิ  น  อุปฺปชฺชติ,  มเตน  (สตฺเตน)  เต  (สตฺตา)  กึนานากรณา ว  โหนฺติ;  เตน  ภควตา)  

วุตฺตํ  ‘เย  ปมตฺตา  ยถา  มตาติ  (วจนํ)”  อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “ปน ส่วนว่า  เย  สตฺตา อ.สัตว์ ท. เหล่าใด  ปมตฺตา 

ประมาทแล้ว,  (สตฺตา) อ.สัตว์ ท.  มตา เป็นผู้ตายแล้ว  อปคตวิญฺญาณา คือว่า เป็น

ผู้มีิวิญญาณไปปราศแล้ว  ทารุกฺขนิธสทิสา เช่นกับด้วยท่อนแห่งไม้  ชีวิตินฺทฺริยุ- 

ปจฺเฉเทน ด้วยการเข้าไปตัดซึ่งอินทรีย์คือชีวิต  (โหนฺติ) ย่อมเป็น  ยถา ฉันใด,  เต  

(สตฺตา) อ.สัตว์ ท. เหล่านั้น  โหนฺติ ชื่อว่าย่อมเป็น  ตเถว ฉันนั้นนั่นเทียว  (อตฺตโน)   

มตตฺตา เพราะความที่- แห่งตน -เป็นผู้ตายแล้ว  ปมาทมรเณน ด้วยความตายคือ

ความประมาท,  ห ิจริงอยู่  เอกจิตฺตํปิ แม้ อ.จิตดวงหนึ่ง  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  

ทสฺสาม จักถวาย  ทานํ ซึ่งทาน  (มยํ) อ.เรา ท.  รกฺขิสฺสาม จักรักษา  สีลํ ซึ่งศีล  

(มยํ) อ.เรา ท.  กริสฺสาม จักกระทํา  อุโปสถกมฺมํ ซึ่งอุโบสถกรรม’  อิติ ดังนี้  น   

อุปฺปชฺชต ิ ย่อมไม่เกิดขึ้น  เตสํป ิ  (สตฺตานํ) แก่สัตว์ ท. แม้เหล่านั้น  คหฏฺานํ  

ผู้เป็นคฤหัสถ์  ตาว ก่อน,  เอกจิตฺตํปิ แม้ อ.จิตดวงหนึ่ง  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.   

(วตฺตานิ) ยังวัตร ท.  อาจริยุปชฺฌายวตฺตาทีนิ มีอาจริยวัตรและอุปัชฌายวัตร 

เป็นต้น  ปูเรสฺสาม จักให้เต็ม,  (มยํ) อ.เรา ท.  สมาทิยิสฺสาม จักสมาทาน  ธุตงฺคานิ  

ซึ่งธุดงค์ ท.  (มยํ) อ.เรา ท.  ภาวนํ ยังภาวนา  วฑฺเฒสฺสาม จักให้เจริญ’  อิติ ดังนี้  

น  อุปฺปชฺชต ิย่อมไม่เกิดขึ้น  (เตสํ  สตฺตานํ) แก่สัตว์ ท. เหล่านั้น  ปพฺพชิตาน ํแม้ผู้

เป็นบรรพชิต  (เอกจิตฺตํ)  วิย ราวกะ อ.จิตดวงหนึ่ง  (อนุปฺปชฺชนฺตํ) อันไม่เกิดขึ้นอยู่  

(สตฺตานํ) แก่สัตว์ ท.  มตานํ ผู้ตายแล้ว,  เต  (สตฺตา) อ.สัตว์ ท. เหล่านั้น  กึนานา- 

กรณาว เป็นผู้มีการกระทําต่างๆ อะไร  (สตฺเตน) จากสัตว์  มเตน ผู้ตายแล้วเทียว  

โหนฺติ ย่อมเป็น,  เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.พระดํารัส  ‘เย  ปมตฺตา  ยถา  มตาติ  

ว่า ‘เย  ปมตฺตา  ยถา  มตา’ ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาค  วุตฺต ํตรัสแล้ว”   

(อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  “เย  ปมตฺตา  ยถา  มตาติ ว่า 

“เย  ปมตฺตา  ยถา  มตา” ดังนี้ ฯ   

 บาทพระคาถาว่า “เย  ปมตฺตา  ยถา  มตา” ความว่า ส่วนสัตว์เหล่าใดประมาทแล้ว, 

สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ตายแล้ว คือปราศจากวิญญาณ เช่นกับท่อนไม้ ด้วยการเข้าไปตัด
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ชีวิตินทรีย์ ฉันใด, สัตว์เหล่านั้น ชื่อว่าย่อมเป็น ฉันนั้นนั่นแหละ เพราะว่าเป็นผู้ตาย

แล้ว ด้วยความตายคือความประมาท, จริงอยู่ แม้จิตดวงหนึ่งว่า ‘พวกเราจักถวายทาน 

จักรักษาศีล จักทําอุโบสถกรรม’ ดังนี้ ย่อมไม่เกิดขึ้นแม้แก่สัตว์เหล่านั้นผู้เป็นคฤหัสถ์

ก่อน, แม้จิตดวงหนึ่งว่า ‘พวกเราจักบําเพ็ญวัตรมีอาจริยวัตรและอุปัชฌายวัตรเป็นต้น 

จักสมาทานธุดงค์ จักเจริญภาวนา’ ดังนี้ ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นแม้ผู้เป็น

บรรพชิต เหมือนจิตดวงหนึ่งซึ่งไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้ตายแล้ว, พวกสัตว์เหล่านั้น เป็นผู้

มีการทําต่างๆ อะไร จากสัตว์ผู้ตายแล้วเทียว, เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสพระ

ดํารัสว่า ‘เย  ปมตฺตา  ยถา  มตา’ ดังนี้

 “เย  ปมตฺตา  ยถา  มตา” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะ

ใน อตฺโถ  “ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  เย วิเสสนะของ สตฺตาๆ สุทธกัตตาใน ปมตฺตาๆ  

กิตบทกัตตุวาจก,  เต วิเสสนะของ สตฺตาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อตฺตโน ภาวาทิสัมพันธะใน มตตฺตา  ปมาทมรเณน กรณะใน มตตฺตาๆ 

เหตุใน โหนฺติ,  สตฺตา สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยถา อุปมาโชตกะ  

ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉเทน กรณะใน มตา  ทารุกฺขนฺธสทิสา วิเสสนะของ อปคตวิญฺญาณาๆ  

วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  ตเถว อุปเมยยโชตกะ;  หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ เอกจิตฺตํๆ สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เตสํๆ วิเสสนะของ สตฺตานํๆ สัมปทานใน อุปฺปชฺชติ   

มตานํ วิเสสนะของ สตฺตานํๆ สัมปทานใน อนุปฺปชฺชนฺตํๆ วิเสสนะของ เอกจิตฺตํๆ  

อุปมาลิงคัตถะ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ มตานํ  สตฺตานํ  อนุปฺปชฺชนฺตํ  เอกจิตฺตํ,   

คหฏฺฅานํ วิเสสนะของ สตฺตานํ  ตาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน อุปฺปชฺชติ  ‘มยํ สุทธกัตตา 

ใน ทสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทานํ อวุตตกัมมะใน ทสฺสาม,  มยํ สุทธกัตตา

ใน รกฺขิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สีลํ อวุตตกัมมะใน รกฺขิสฺสาม,  มยํ สุทธกัตตา 

ใน กริสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุโปสถกมฺมํ อวุตตกัมมะใน กริสฺสาม’  อิติศัพท์  

สรูปะใน เอกจิตฺตํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อุปฺปชฺชติ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ  

เอกจิตฺตํๆ สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ วิเสสนะของ  

สตฺตานํๆ สัมปทานใน อุปฺปชฺชติ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ปพฺพชิตานํๆ  

วิเสสนะของ สตฺตานํ  ‘มยํ เหตุกัตตาใน ปูเรสฺสามๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก   

อาจริยุปชฺฌายวตฺตาทีนิ วิเสสนะของ วตฺตานิๆ การิตกัมมะใน ปูเรสฺสาม,  มยํ  
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สุทธกัตตาใน สมาทิยิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ธูตงฺคานิ อวุตตกัมมะใน  

สมาทิยิสฺสาม,  มยํ เหตุกัตตาใน วฑฺเฒสฺสามๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ภาวนํ  

การิตกัมมะใน วฑฺเฒสฺสาม’  อิติศัพท์ สรูปะใน เอกจิตฺตํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อุปฺปชฺชติ,  

เต วิเสสนะของ สตฺตาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มเตน วิเสสนะ 

ของ สตฺเตนๆ ตติยาอปาทานใน กึนานากรณา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

กึนานากรณาๆ วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  เตน เหตวัตถะ  วจนํ วุตตกัมมะใน วุตฺตํๆ  

กิตบทกัมมวาจก  ภควตา อนภิหิตกัตตาใน วุตฺตํ  ‘เย  ปมตฺตา  ยถา  มตา’ สรูปะใน  

วจนํ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ      

 ...............................................................................................................................

๗๗๖. เอตํ  วิเสสโต  ญตฺวาติ  ปมตฺตสฺส  วฏฺฏโต  นิสฺสรณํ  นตฺถิ,  อปฺปมตฺตสฺส  อตฺถีติ  เอตํ   

วิเสสโต  ชานิตฺวา ฯ 

 “เอตํ  วิเสสโต  ญตฺวาติ  (คาถาปาทสฺส)  “ปมตฺตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  วฏฺฏโต  นิสฺสรณํ  นตฺถิ,   

อปฺปมตฺตสฺส  (ปุคฺคลสฺส  วฏฺฏโต  นิสฺสรณํ)  อตฺถีติ  เอตํ  (อตฺถํ)  วิเสสโต  ชานิตฺวา”  (อิติ   

อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ชานิตฺวา รู้แล้ว  เอตํ  (อตฺถํ) ซึ่งเนื้อความนั่น  วิเสสโต 

โดยความแปลกกัน  อิติ ว่า  ‘นิสฺสรณํ อ.การแล่นออกไป  วฏฺฏโต จากวัฏฏะ  นตฺถิ 

ย่อมไม่มี  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคล  (ปมตฺตสฺส) ผู้ประมาทแล้ว,  (นิสฺสรณํ) อ.แล่นออก  

วฏฺฏโต จากวัฏฏะ  อตฺถิ ย่อมมี  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคล  อปฺปมตฺตสฺส ผู้ไม่ประมาท

แล้ว’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  “เอตํ  วิเสสโต  

ญตฺวาติ ว่า “เอตํ  วิเสสโต  ญตฺวา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “เอตํ  วิเสสโต  ญตฺวา” ความว่า รู้เนื้อความนั่นโดยความแตกต่างกันว่า ‘การ

แล่นออกจากวัฏฏะของบุคคลผู้ประมาทแล้ว ย่อมไม่มี, การแล่นออกจากวัฏฏะของ

บุคคลผู้ไม่ประมาทแล้ว ย่อมมี’ ดังนี้

 “เอตํ  วิเสสโต  ญตฺวา” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะ 

ใน อตฺโถ  “นิสฺสรณํ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  ปมตฺตสฺสๆ วิเสสนะ 

ของ ปุคฺคลสฺสๆ สัมปทานใน นตฺถิ  วฏฺฏโต อปาทานใน นิสฺสรณํ,  นิสฺสรณํ สุทธกัตตา 

ใน อตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  อปฺปมตฺตสฺสๆ วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ สัมปทานใน 
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อตฺถิ  วฏฺฏโต อปาทานใน นิสฺสรณํ’  อิติศัพท์ สรูปะใน เอตํ  อตฺถํ  เอตํ วิเสสนะของ 

อตฺถํๆ อวุตตกัมมะใน ชานิตฺวา  วิเสสโต ตติยาวิเสสนะใน ชานิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน ปโมทนฺติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ  

 ...............................................................................................................................    

...............................................................................................................................

๗๗๗. “เก  ปน  เอตํ  วิเสสํ  ชานนฺตีติ ฯ  อปฺปมาทมฺหิ  ปณฺฑิตาติ  เย  ปณฺฑิตา  เมธาวิโน   

สปฺปญฺญา  อตฺตโน  อปฺปมาเท  ฅตฺวา  อปฺปมาทํ  วฑฺเฒนฺติ,  เต  เอตํ  วิเสสการณํ  

ชานนฺติ ฯ

 “เก  ปน  (ชนา)  เอตํ  วิเสสํ  ชานนฺตีติ  (ปุจฺฉา) ฯ    

 “อปฺปมาทมฺหิ  (ฅตฺวา)  ปณฺฑิตา  (เอตํ  วิเสสํ  ชานนฺติ)”  อิติ  (วิสฺสชฺชนํ) ฯ 

 “เย  ปณฺฑิตา  เมธาวิโน  สปฺปญฺญา  (ปุคฺคลา)  อตฺตโน  อปฺปมาเท  ฅตฺวา  อปฺปมาทํ  วฑฺเฒนฺติ,  

เต  (ปณฺฑิตา)  เอตํ  วิเสสการณํ  ชานนฺติ”  (อิติ  อตฺโถ  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ

 (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  อิติ ว่า  “ปน ก็  เก  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่าไหน  ชานนฺติ ย่อมรู้  

เอตํ  วิเสสํ ซึ่งความแปลกกันนั่น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  อิติ ว่า  “ปณฺฑิตา อ.บัณฑิต ท.  (ตฺวา) ดํารงอยู่แล้ว  อปฺปมาทมฺหิ  

ในความไม่ประมาท  ชานนฺติ ย่อมรู้  (เอตํ  วิเสสํ) ซึ่งความแปลกกันนั่น”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 (อตฺโถ) อ.อธิบาย  (อิติ) ว่า  “(ปุคฺคลา) อ.บุคคล ท.  ปณฺฑิตา ผู้เป็นบัณฑิต ท.  

เมธาวิโน คือว่า ผู้มีปัญญา  สปฺปญฺญา คือว่า ผู้เป็นไปกับด้วยปัญญา  เย เหล่าใด  

ตฺวา ดํารงอยู่แล้ว  อปฺปมาเท ในความไม่ประมาท  อตฺตโน ของตน  อปฺปมาทํ ยัง

ความไม่ประมาท  วฑฺเฒนฺติ ย่อมให้เจริญ,  เต  (ปณฺฑิตา) อ.บัณฑิต ท. เหล่านั้น  

ชานนฺติ ย่อมรู้  เอตํ  วิเสสการณํ ซึ่งเหตุอันแปลกกันนั่น”  อิติ ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) 

อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ 

 ถามว่า “พวกชนเหล่าไหนย่อมรู้ความแตกต่างกันนั่น”

 แก้ว่า “พวกบัณฑิตตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ย่อมรู้ความแตกต่างกันนั่น”

 บัณฑิตพึงทราบอธิบายว่า “พวกบุคคล ผู้เป็นบัณฑิต คือว่าผู้มีปัญญา ได้แก่ผู้เป็น

ไปกับด้วยปัญญาเหล่าใด ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทของตน ทําความไม่ประมาทให้

เจริญ, พวกบัณฑิตเหล่านั้น ย่อมรู้เหตุแห่งความแตกต่างกันนั่น”
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 “ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  เก วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ชานนฺติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  เอตํ วิเสสนะของ วิเสสํๆ อวุตตกัมมะใน ชานนฺติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน 

ปุจฺฉาๆ ลิงคัตถะ ฯ

 “ปณฺฑิตา สุทธกัตตาใน ชานนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปฺปมาทมฺหิ วิสยาธาระใน 

ฅตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ชานนฺติ  เอตํ วิเสสนะของ วิเสสํๆ อวุตตกัมมะใน ชานนฺติ”  

อิติศัพท์ สรูปะใน วิสฺสชฺชนํๆ ลิงคัตถะ ฯ

 “เย ก็ดี  ปณฺฑิตา ก็ดี  เมธาวิโน ก็ดี  สปฺปญฺญา ก็ดี วิเสสนะของ ปุคฺคลาๆ เหตุกัตตา

ใน วฑฺเฒนฺติๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ปณฺฑิตา วิวริยะใน เมธาวิโนๆ วิวรณะและ

วิวริยะใน  สปฺปญฺญาๆ วิวรณะ  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน อปฺปมาเทๆ วิสยาธาระใน  

ฅตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วฑฺเฒนฺติ  อปฺปมาทํ การิตกัมมะใน วฑฺเฒนฺติ,  เต วิเสสนะ 

ของ ปณฺฑิตาๆ สุทธกัตตาใน ชานนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตํ วิเสสนะของ  

วิเสสํๆ อวุตตกัมมะใน ชานนฺติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ วุตตกัมมะใน เวทิตพฺโพๆ 

กิตบทกัมมวาจก  ปณฺฑิเตน อนภิหิตกัตตาใน เวทิตพฺโพ ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๗๘. อปฺปมาเท  ปโมทนฺตีติ  เต  เอวํ  ญตฺวา  ตสฺมึ  อตฺตโน  อปฺปมาเท  ปโมทนฺติ   

ปหํสิตมุขา  ตุฏฺฅปหฏฺฅา  โหนฺติ ฯ   

 “อปฺปมาเท  ปโมทนฺตีติ  (คาถาปาทสฺส)  “เต  (ปณฺฑิตา)  เอวํ  ญตฺวา  ตสฺมึ  อตฺตโน   

อปฺปมาเท  ปโมทนฺติ  ปหํสิตมุขา  ตุฏฺฅปหฏฺฅา  โหนฺติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เต  (ปณฺฑิตา) อ.บัณฑิต ท. เหล่านั้น  ญตฺวา ครั้นรู้แล้ว  

เอวํ อย่างนี้  ปโมทนฺติ ย่อมบันเทิงทั่ว  ปหํสิตมุขา คือว่า เป็นผู้มีหน้าอันยิ้มแย้มแล้ว  

ตุฏฺปหฏฺา คือว่า เป็นผู้ทั้งยินดีแล้วทั้งร่าเริงทั่วแล้ว  โหนฺติ ย่อมเป็น  อปฺปมาเท 

ในความไม่ประมาท  อตฺตโน ของตน  ตสฺม ึนั้น”  อิติ ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาท

แห่งพระคาถา  “อปฺปมาเท  ปโมทนฺตีติ ว่า “อปฺปมาเท  ปโมทนฺติ” ดังนี้ ฯ

 บาทพระคาถาว่า “อปฺปมาเท  ปโมทนฺติ” ความว่า บัณฑิตเหล่านั้น ครั้นรู้อย่างนี้

แล้ว ย่อมบันเทิง คือว่า เป็นผู้มีใบหน้าอันยิ้มแย้ม ได้แก่เป็นผู้ทั้งยินดีทั้งร่าเริงในความ 

ไม่ประมาทของตนนั้น
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 “อปฺปมาเท  ปโมทนฺติ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะ

ใน อตฺโถ  “เต วิเสสนะของ ปณฺฑิตาๆ สุทธกัตตาใน ปโมทนฺติ และ โหนฺติ  ปโมทนฺติ  

ก็ดี  ปโมทนฺติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน ญตฺวาๆ ลักขณัตถะ  

ตสฺมึ  วิเสสนะของ อปฺปมาเท  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน อปฺปมาเทๆ วิสยาธาระใน  

ปโมทนฺติ  ปหํสิตมุขา  ตุฏฺฅปหฏฺฅา,  ปหํสิตมุขา ก็ดี  ตุฏฺฅปหฏฺฅา ก็ดี วิกติกัตตาใน 

โหนฺติ  ปโมทนฺติ วิวริยะใน ปหํสิตมุขา  ตุฏฺฅปหฏฺฅาๆ วิวรณะ  ปหํสิตมุขา วิวริยะใน 

ตุฏฺฅปหฏฺฅาๆ วิวรณะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๗๙. อริยานํ  โคจเร  รตาติ  เต  เอวํ  อปฺปมาเท  ปโมทนฺตา  ตํ  อปฺปมาทํ  วฑฺฒิตฺวา   

อริยานํ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกานํ  โคจรสงฺขาเต  จตุสติปฏฺฅานาทิเภเท  สตฺตตฺตึส-

โพธิปกฺขิยธมฺเม  นววิเธ  โลกุตฺตรธมฺเม  จ  รตา  อภิรตา  โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  

 “อริยานํ  โคจเร  รตาติ  (คาถาปาทสฺส)  “เต  (ปณฺฑิตา)  เอวํ  อปฺปมาเท  ปโมทนฺตา  ตํ   

อปฺปมาทํ  วฑฺฒิตฺวา  อริยานํ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกานํ  (ปณฺฑิเตน)  โคจรสงฺขาเต   

จตุสติปฏฺฅานาทิเภเท  สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺเม  นววิเธ  โลกุตฺตรธมฺเม  จ  รตา  อภิรตา   

โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ

 อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า  “เต  (ปณฺฑิตา) อ.บัณฑิต ท. เหล่านั้น  ปโมทนฺตา บันเทิง

ทั่วอยู่  อปฺปมาเท ในความไม่ประมาท  เอวํ อย่างนี้  วฑฺฒิตฺวา เจริญแล้ว  ตํ   

อปฺปมาทํ ซึ่งความไม่ประมาทนั้น  รตา เป็นผู้ยินดีแล้ว  อภิรตา คือว่า เป็นผู้ยินดียิ่ง

แล้ว  สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺเม ในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ  จตุสติปฏฺานาทิ- 

เภเท อันต่างด้วยธรรมมีสติปัฏฅาน ๔ เป็นต้น  จ ด้วย  โลกุตฺตรธมฺเม ในโลกุตตร

ธรรม  นววิเธ อันมีอย่าง ๙  จ ด้วย  (ปณฺฑิเตน)  โคจรสงฺขาเต อันอันบัณฑิตกล่าว

แล้วว่าธรรมอันเป็นอารมณ์  อริยานํ ของพระอริยเจ้า ท.  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกานํ 

คือว่า ของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสาวก ท.  โหนฺติ ย่อมเป็น”  อิติ 

ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  “อริยานํ  โคจเร  รตาติ ว่า “อริยานํ  

โคจเร  รตา” ดังนี้ ฯ

 บาทพระคาถาว่า “อริยานํ  โคจเร  รตา” ความว่า พวกบัณฑิตเหล่านั้น บันเทิงอยู่ 

ในความไม่ประมาทอย่างนี้ เจริญความไม่ประมาทนั้น เป็นผู้ยินดีแล้ว คือว่า เป็นผู้
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ยินดียิ่งแล้วในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ที่ต่างด้วยธรรมมีสติปัฏฅาน ๔ เป็นต้น 

และโลกุตตรธรรมมี ๙ ประการ กล่าวคือธรรมที่เป็นอารมณ์ของพระอริยเจ้าทั้งหลาย 

คือว่าพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสาวกทั้งหลาย

 “อริยานํ  โคจเร  รตา” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน 

อตฺโถ  “เต วิเสสนะของ ปณฺฑิตาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ 

กิริยาวิเสสนะใน ปโมทนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ ปณฺฑิตา  ตํ วิเสสนะของ อปฺปมาทํ 

ๆ อวุตตกัมมะใน วฑฺฒิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน รตา  อริยานํ ก็ดี  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธ- 

สาวกานํ ก็ดี สามีสัมพันธะใน โคจรสงฺขาเต  อริยานํ วิวริยะใน พุทฺธปจฺเจกพุทฺธ- 

สาวกานํๆ วิวรณะ  ปณฺฑิเตน อนภิหิตกัตตาใน -สงฺขาเต  โคจรสงฺขาเต ก็ดี   

จตุสติปฏฺฅานาทิเภเท ก็ดี วิเสสนะของ สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺเมๆ วิสยาธาระใน รตา 

และ อภิรตา  นววิเธ วิเสสนะของ โลกุตฺตรธมฺเมๆ วิสยาธาระใน รตา และ อภิรตา  จศัพท์  

ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ โคจรสงฺขาเต  จตุสติปฏฺฅานาทิเภเท  สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺเม 

และ นววิเธ  โลกุตฺตรธมฺเม,  รตา ก็ดี  อภิรตา ก็ดี วิกติกัตตาใน โหนฺติ  รตา วิวริยะ 

ใน อภิรตาๆ วิวรณะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๘๐. เต  ฌายิโนติ   เต  อปฺปมตฺตา  ปณฺฑิตา   ‘อฏฺฅสมาปตฺติสงฺขาเตน  อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน  

วิปสฺสนามคฺคผลสงฺขาเตน  ลกฺขณูปนิชฺฌาเนน  จาติ  ทุพฺพิเธนปิ  ฌาเนน  ฌายิโน ฯ    

 “เต  ฌายิโนติ  (ปททฺวยสฺส)  “เต  อปฺปมตฺตา  ปณฺฑิตา  ‘(ปณฺฑิเตน)  อฏฺฅสมาปตฺติสงฺขา

เตน  อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน  (ปณฺฑิเตน)  วิปสฺสนามคฺคผลสงฺขาเตน  ลกฺขณูปนิชฺฌาเนน  จาติ  

ทุพฺพิเธนปิ  ฌาเนน  ฌายิโน”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ    

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เต  ปณฺฑิตา อ.บัณฑิต ท. เหล่านั้น    อปฺปมตฺตา คือ

ว่า ผู้ไม่ประมาทแล้ว  ฌายิโน ผู้เพ่งโดยปกติ  ฌาเนน ด้วยฌาน  ทุพฺพิเธนปิ แม้อัน

มีอย่างสอง  อิติ คือ  “อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน ด้วยอารัมมณูปนิชฌาน  (ปณฺฑิเตน)  

อฏฺสมาปตฺติสงฺขาเตน อัน- อันบัณฑิต -กล่าวแล้วว่าสมาบัติแปด  (จ) ด้วย  ลกฺขณู-

ปนิชฺฌาเนน ด้วยอารัมมณูปนิชฌาน  (ปณฺฑิเตน)  วิปสฺสนามคฺคผลสงฺขาเตน 

อัน- อันบัณฑิต -กล่าวแล้วว่าวิปัสสนา มรรคและผล  จ ด้วย”  อิติ ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) 

แห่งหมวดสองแห่งบท  “เต  ฌายิโนติ ว่า “เต  ฌายิโน” ดังนี้ ฯ           



547วรรค] ๑. เรื่องพระนางสามาวดี

 สองบทว่า “เต  ฌายิโน” ความว่า พวกบัณฑิตเหล่านั้น คือว่า ผู้ไม่ประมาทแล้ว  

ผู้เพ่งโดยปกติด้วยฌานแม้มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณูปนิชฌาน กล่าวคือสมาบัติ ๘ และ 

ลักขณูปนิชฌาน กล่าวคือ วิปัสสนา มรรค และผล

 “เต  ฌายิโน” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปททฺวยสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “เต  

ก็ดี  อปฺปมตฺตา ก็ดี วิเสสนะของ ปณฺฑิตาๆ สุทธกัตตาใน ปโมทนฺติ และ โหนฺติ   

‘ปณฺฑิเตน สองบท อนภิหิตกัตตาใน -สงฺขาเตน  อฏฺฅสมาปตฺติสงฺขาเตน วิเสสนะของ 

อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน  วิปสฺสนามคฺคผลสงฺขาเตน วิเสสนะของ ลกฺขณูปนิชฺฌาเนน   

อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน ก็ดี  ลกฺขณูปนิชฺฌาเนน ก็ดี สรูปะใน อิติ  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ

เข้ากับ อฏฺฅสมาปตฺติสงฺขาเตน  อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน และ วิปสฺสนามคฺคผลสงฺขาเตน  

ลกฺขณูปนิชฺฌาเนน”  อิติศัพท์ สรูปะใน ทุพฺพิเธนปิ  ฌาเนน  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้า 

กับ ทุพฺพิเธนๆ วิเสสนะของ ฌาเนนๆ กรณะใน ฌายิโนๆ วิเสสนะของ ปณฺฑิตา”   

อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ 

 ...............................................................................................................................

๗๘๑. สาตติกาติ  อภินิกฺขมนโต  ปฏฺฅาย  ยาว  อรหตฺตปฺปตฺตา  สตตํ  ปวตฺตกายิกเจตสิก

วิริยา ฯ   

 “สาตติกาติ  (ปทสฺส)  “อภินิกฺขมนโต  ปฏฺฅาย  ยาว  อรหตฺตปฺปตฺตา  สตตํ  ปวตฺตกายิกเจตสิก

วิริยา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปวตฺตกายิกเจตสิกวิริยา ผู้มีความเพียรอันเป็นไปทาง

กายและเป็นไปทางจิตอันเป็นไปทั่วแล้ว  สตต ํติดต่อ  ปฏฺาย จําเดิม  อภินิกฺขมนโต  

แต่การออกไปเพื่อคุณ  ยาว เพียงใด  อรหตฺตปฺปตฺตา แต่การบรรลุซึ่งความเป็นแห่ง

พระอรหันต์”  อิติ ดังนี้ (ปทสฺส) แห่งบท  “สาตติกาติ ว่า “สาตติกา” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สาตติกา” ความว่า ผู้มีความเพียรที่เป็นไปทางกายและเป็นไปทางจิตที่เป็น

ไปติดต่อ ตั้งแต่ออกบวชเพื่อคุณจนถึงการบรรลุพระอรหัต

 “สาตติกา” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ สามีสัพันธะใน อตฺโถ  “อภินิกฺขมนโต  

อปาทานใน ปฏฺฅายๆ กิริยาวิเสสนะใน ปวตฺต-  ยาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน ปวตฺต-

อรหตฺตปฺปตฺตา อปาทานใน ยาว  สตตํ กิริยาวิเสสนะใน ปวตฺต-  ปวตฺตกายิกเจตสิก- 
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วิริยา วิเสสนะของ ปณฺฑิตา”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๘๒. นิจฺจํ  ทฬฺหปรกฺกมาติ  ยนฺตํ  ปุริสตฺถาเมน  ปุริสวิริเยน  ปุริสปรกฺกเมน  ปตฺตพฺพํ,   

น  ตํ  อปาปุณิตฺวา  วิริยสฺส  สณฺฅานํ  ภวิสฺสตีติ  เอวรูเปน  วิริเยน  อนฺตรา   

อโนสกฺกิตฺวา  นิจฺจํ  ปวตฺเตน   ทฬฺเหน  ปรกฺกเมน  สมนฺนาคตา ฯ 

 “นิจฺจํ  ทฬฺหปรกฺกมาติ  (คาถาปาทสฺส)  “ยํ  ตํ  (ผลํ  ปุคฺคเลน)  ปุริสตฺถาเมน  ปุริสวิริเยน   

ปุริสปรกฺกเมน  ปตฺตพฺพํ,  น  ตํ  (ผลํ)  อปาปุณิตฺวา  วิริยสฺส  สณฺฅานํ  ภวิสฺสตีติ  เอวรูเปน   

วิริเยน  อนฺตรา  อโนสกฺกิตฺวา  นิจฺจํ  ปวตฺเตน   ทฬฺเหน  ปรกฺกเมน  สมนฺนาคตา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สมนฺนาคตา ผู้มาตามพร้อมแล้ว  วิริเยน ด้วยความเพียร  

เอวรูเปน อันมีอย่างนี้เป็นรูป  อิติ ว่า  ‘ยํ  ตํ  (ผลํ) อ.ผลนั้นใด  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  

ปตฺตพฺพ ํ พึงบรรลุ  ปุริสตฺถาเมน ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ  ปุริสวิริเยน ด้วยความ

เพียรของบุรุษ  ปุริสปรกฺกเมน ด้วยความบากบั่นของบุรุษ,  ตํ  (ผลํ)  อปาปุณิตฺวา   

วิริยสฺส  สณฺานํ อ.การ- ไม่บรรลุ ซึ่งผลนั้น -แล้วหยุด ซึ่งความเพียร  น  ภวิสฺสต ิจัก

ไม่มี’  อิติ ดังนี้  ปรกฺกเมน ชื่อว่าด้วยความบากบั่น  ทฬฺเหน อันมั่นคง  ปวตฺเตน อัน

เป็นไปทั่วแล้ว  นิจฺจํ เนืองนิตย์  อโนสกฺกิตฺวา เพราะไม่ย่อท้อ  อนฺตรา ในระหว่าง”  

(อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  “นิจฺจํ  ทฬฺหปรกฺกมาติ ว่า  

“นิจฺจํ  ทฬฺหปรกฺกมา” ดังนี้้ ฯ

 บาทพระคาถาว่า “นิจฺจํ  ทฬฺหปรกฺกมา” ความว่า ผู้ประกอบด้วยความเพียรอันเห็น

ปานนี้ว่า ‘ผลใดที่บุคคลพึงบรรลุด้วยกําลังของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วย

ความบากบั่นของบุรุษ, การที่ยังไม่บรรลุผลนั้น แล้วหยุดความเพียรเสีย จักไม่มี’ ดังนี้ 

ชื่อว่าความบากบั่นที่มั่นคงที่เป็นไปเนืองนิตย์ เพราะไม่ย่อท้อในระหว่าง

 “นิจฺจํ  ทฬฺหปรกฺกมา” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน 

อตฺโถ  “ยํ ก็ดี  ตํ ก็ดี วิเสสนะของ ผลํๆ วุตตกัมมะใน ปตฺตพฺพํๆ กิตบทกัมมวาจก  

ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน ปตฺตพฺพํ  ปุริสตฺถาเมน ก็ดี  ปุริสวิริเยน ก็ดี  ปุริสปรกฺกเมน  

ก็ดี กรณะใน ปตฺตพฺพํ,  สณฺฅานํ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน ภวิสฺสติ  ตํ วิเสสนะของ ผลํๆ สัมปาปุณิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 
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สณฺฅานํ  วิริยสฺส ฉัฏฅีอวุตตกัมมะใน สณฺฅานํ’  อิติศัพท์ สรูปะใน เอวรูเปนๆ วิเสสนะ

ของ วิริเยนๆ ก็ดี  ปรกฺกเมน ก็ดี ตติยาวิเสสนะใน สมนฺนาคตา  อนฺตรา อาธาระใน  

อโนสกฺกิตฺวาๆ เหตุใน ปวตฺเตน  นิจฺจํ กิริยาวิเสสนะใน ปวตฺเตนๆ ก็ดี  ทฬฺเหน ก็ดี  

วิเสสนะของ ปรกฺกเมน  สมนฺนาคตา วิเสสนะของ ปณฺฑิตา  เอวรูเปน  วิริเยน สัญญี  

อนฺตรา  อโนสกฺกิตฺวา  นิจฺจํ  ปวตฺเตน   ทฬฺเหน  ปรกฺกเมน สัญญา”  อิติศัพท์ สรูปะ

ใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ        

 ...............................................................................................................................

๗๘๓. ผุสนฺตตีิ  เอตฺถ  เทฺว  ผุสนา  ญาณผุสนา  วิปากผุสนา ฯ  

 “ผุสนฺตี”ติ  เอตฺถ  (ปเท  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ  เทฺว  ผุสนา  ญาณผุสนา   

วิปากผุสนา ฯ

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  เอตฺถ  (ปเท) ในบทนี้  “ผุสนฺตีติ ว่า “ผุสนฺติ”  (ปณฺฑิเตน) 

อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ  ผุสนา อ.การถูกต้อง  เทฺว สอง  ญาณผุสนา  

คือ อ.การถูกต้องคือญาณ  วิปากผุสนา คือ อ.การถูกต้องคือวิบาก ฯ

 บัณฑิตพึงทราบการวินิจฉัยในบทนี้ว่า “ผุสนฺติ” ดังนี้, การถูกต้องมี ๒ คือ การถูก

ต้องคือญาณ และการถูกต้องคือวิบาก

 วินิจฺฉโย วุตตกัมมะใน เวทิตพฺโพๆ กิตบทกัมมวาจก  “ผุสนฺติ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์  

สรูปะใน  เอตฺถ  ปเท  เอตฺถ วิเสสนะของ ปเทๆ วิสยาธาระใน วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  

อนภิหิตกัตตาใน เวทิตพฺโพ,  เทฺว วิเสสนะของ ผุสนาๆ ลิงคัตถะ  ญาณผุสนา ก็ดี   

วิปากผุสนา ก็ดี วิเสสลาภีของ เทฺว  ผุสนา ฯ   

 ...............................................................................................................................

๗๘๔. ตตฺถ  จตฺตาโร  มคฺคา  ญาณผุสนา  นาม ฯ  

 ตตฺถ  (ทฺวีสุ  ผุสนาสุ)  จตฺตาโร  มคฺคา  ญาณผุสนา  นาม ฯ

 ตตฺถ  (ทฺวีสุ  ผุสนาสุ)  จตฺตาโร  มคฺคา อ.- ในการถูกต้อง ท. สอง เหล่านั้นหนา  

-มรรค ท. สี่  ญาณผุสนา  นาม ชื่อว่าการถูกต้องคือญาณ ฯ

 บรรดาการถูกต้องทั้งสองเหล่านั้น มรรค ๔ ชื่อว่าญาณผุสนา
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 ตตฺถ ก็ดี  ทฺวีสุ ก็ดี วิเสสนะของ ผุสนาสุๆ นิทธารณียะใน จตฺตาโร  มคฺคา  จตฺตาโร  

วิเสสนะของ มคฺคาๆ ลิงคัตถะ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ญาณผุสนาๆ วิเสสนะ

ของ จตฺตาโร  มคฺคา ฯ  

 ...............................................................................................................................

๗๘๕. จตฺตาริ  ผลานิ  วิปากผุสนา  นาม ฯ   

 ผลานิ อ.ผล ท.  จตฺตาริ สี่  วิปากผุสนา  นาม ชื่อว่าการถูกต้องคือวิบาก ฯ

 ผล ๔ ชื่อว่าวิปากผุสนา

 จตฺตาริ วิเสสนะของ ผลานิๆ ลิงคัตถะ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ วิปากผุสนาๆ 

วิเสสนะของ จตฺตาริ  ผลานิ ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๘๖. เตสุ  อิธ  วิปากผุสนา  อธิปฺเปตา ฯ 

 เตสุ  (ทฺวีสุ  ผุสนาสุ  ภควตา)  อิธ  “(ผุสนฺตีติ  ปเท)  วิปากผุสนา  อธิปฺเปตา ฯ

 เตสุ  (ทฺวีสุ  ผุสนาสุ)  วิปากผุสนา อ.- ในการถูกต้อง ท. สอง เหล่านั้นหนา- การถูก

ต้องคือวิบาก  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาค  อธิปฺเปตา ทรงประสงค์เอาแล้ว  อิธ  

“(ผุสนฺตีติ  ปเท) ในบทว่า “ผุสนฺติ” ดังนี้นี้ ฯ

 บรรดาการถูกต้อง ๒ ประการเหล่านั้น การถูกต้องคือวิบาก พระผู้มีพระภาคทรง

ประสงค์เอาแล้วในบทนี้ว่า “ผุสนฺติ” ดังนี้

 เตสุ ก็ดี  ทฺวีสุ ก็ดี วิเสสนะของ ผุสนาสุๆ นิทธารณะใน วิปากผุสนาๆ นิทธารณียะ

และ วุตตกัมมะใน อธิปฺเปตาๆ กิตบทกัมมวาจก  ภควตา อนภิหิตกัตตาใน อธิปฺเปตา   

อิธ วิเสสนะของ ปเท  “ผุสนฺติ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปเทๆ วิสยาธาระใน  

อธิปฺเปตา ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๘๗. อริยผเลน  นิพฺพานํ  สจฺฉิกโรนฺตา  ธีรา  ปณฺฑิตา  วิปากผุสนาย  นิพฺพานํ   

สจฺฉิกโรนฺติ ฯ    

 ปณฺฑิตา อ.บัณฑิต ท.  ธีรา ผู้เป็นปราชญ์  สจฺฉิกโรนฺตา ผู้เมื่อกระทําให้แจ้ง   
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นิพฺพานํ ซึ่งพระนิพพาน  อริยผเลน ด้วยอริยผล  สจฺฉิกโรนฺติ ย่อมกระทําให้แจ้ง  

นิพฺพานํ ซึ่งพระนิพพาน  วิปากผุสนาย ด้วยการถูกต้องคือวิบาก ฯ

 บัณฑิตผู้เป็นปราชญ์ผู้เมื่อจะทําพระนิพพานให้แจ้งด้วยอริยผล ย่อมทําพระนิพพาน

ให้แจ้งด้วยการถูกต้องคือวิบาก

 ธีรา วิเสสนะของ ปณฺฑิตาๆ สุทธกัตตาใน สจฺฉิกโรนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อริยผเลน กรณะใน สจฺฉิกโรนฺตา  นิพฺพานํ อวุตตกัมมะใน สจฺฉิกโรนฺตาๆ วิเสสนะของ 

ปณฺฑิตา  วิปากผุสนาย กรณะใน สจฺฉิกโรนฺติ  นิพฺพานํ อวุตตกัมมะใน สจฺฉิกโรนฺติ ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๘๘. โยคกฺเขมํ  อนุตฺตรนฺติ  เย  จตฺตาโร  โยคา  มหาชนํ  วฏฺเฏ  โอสีทาเปนฺติ,  เตหิ  เขมํ  

นิพฺภยํ  สพฺเพหิ  โลกิยโลกุตฺตรธมฺเมหิ  เสฏฺฅตฺตา  อนุตฺตรนฺติ ฯ

   “โยคกฺเขมํ  อนุตฺตรนฺติ  (คาถาปาทสฺส)  “เย  จตฺตาโร  โยคา  มหาชนํ  วฏฺเฏ  โอสีทาเปนฺติ,   

เตหิ  (โยเคหิ)  เขมํ  นิพฺภยํ  (นิพฺพานสฺส)  สพฺเพหิ  โลกิยโลกุตฺตรธมฺเมหิ  เสฏฺฅตฺตา  อนุตฺตรนฺติ   

(อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “โยคา อ.โยคะ ท.  จตฺตาโร สี่  เย เหล่าใด  มหาชนํ 

ยังมหาชน  โอสีทาเปนฺติ ย่อมให้จมลง  วฏฺเฏ ในวัฏฏะ,  เขมํ อันเป็นแดนเกษม  

นิพฺภย ํคือว่า อันมีภัยออกแล้ว  เตหิ  (โยเคหิ) จากโยคะ ท. เหล่านั้น  อนุตฺตรํ ชื่อ

ว่าอันยอดเยี่ยม  (นิพฺพานสฺส)  สพฺเพหิ  โลกิยโลกุตฺตรธมฺเมหิ  เสฏฺตฺตา  เพราะ

ความที่- แห่งพระนิพพาน -เป็นสภาวะอันประเสริฐที่สุด กว่าธรรมที่เป็นโลกิยะและ

โลกุตระ ท. ทั้งปวง”  อิติ ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  “โยคกฺเขมํ  

อนุตฺตรนฺติ ว่า “โยคกฺเขมํ  อนุตฺตรํ” ดังนี้ ฯ

 บาทพระคาถาว่า “โยคกฺเขมํ  อนุตฺตรํ” ความว่า อันเป็นแดนเกษม คือว่า ปราศจาก

ภัยจากโยคะ ๔ ที่ทําให้มหาชนจมลงในวัฏฏะ ชื่อว่าอันยอดเยี่ยม เพราะพระนิพพาน

เป็นสภาวะประเสริฐที่สุดกว่าธรรมทั้งปวง ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระ

 “โยคกฺเขมํ  อนุตฺตรํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน  

อตฺโถ  “เย ก็ดี  จตฺตาโร ก็ดี วิเสสนะของ โยคาๆ เหตุกัตตาใน โอสีทาเปนฺติๆ 

อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  มหาชนํ การิตกัมมะใน โอสีทาเปนฺติ  วฏฺเฏ วิสยาธาระใน  
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โอสีทาเปนฺติ,  เตหิ วิเสสนะของ โยเคหิๆ อปาทานใน เขมํ  นิพฺภยํ และ อนุตฺตรํ  เขมํ 

ก็ดี  นิพฺภยํ ก็ดี  อนุตฺตรํ ก็ดี วิเสสนะของ นิพฺพานํ  นิพฺพานสฺส ภาวาทิสัมพันธะ

ใน เสฏฺฅตฺตา  สพฺเพหิ วิเสสนะของ โลกิยโลกุตฺตรธมฺเมหิๆ อปาทานใน เสฏฺฅตฺตาๆ  

เหตุใน อนุตฺตรํ  เขมํ วิวริยะใน นิพฺภยํๆ วิวรณะ  สพฺเพหิ  โลกิยโลกุตฺตรธมฺเมหิ  

เสฏฺฅตฺตา สัญญี อนุตฺตรํ สัญญา”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ     

 ...............................................................................................................................

๗๘๙. เทสนาปริโยสาเน  พหู  โสตาปนฺนาทโย  อเหสุํ ฯ  

 เทสนาปริโยสาเน  พหู  (ชนา)  โสตาปนฺนาทโย  (อริยปุคฺคลา)  อเหสุํ ฯ

   เทสนาปริโยสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระเทศนา  พหู  (ชนา) อ.ชน ท. 

มาก  (อริยปุคฺคลา) เป็นพระอริยบุคคล  โสตาปนฺนาทโย  มีพระโสดาบันเป็นต้น   

อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ

 เวลาจบพระเทศนา ชนเป็นจํานวนมาก ได้เป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้น

 เทสนาปริโยสาเน กาลสัตตมีใน อเหสุํ  พหู วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน อเหสุํๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  โสตาปนฺนาทโย วิเสสนะของ อริยปุคฺคลาๆ วิกติกัตตาใน  

อเหสุํ ฯ

 ...............................................................................................................................

๗๙๐. เทสนา  มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  ชาตาติ ฯ 

 เทสนา อ.พระเทศนา  สาตฺถิกา เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์  ชาตา 

เกิดแล้ว  มหาชนสฺส แก่มหาชน  อิติ ดังนี้แล ฯ

 พระเทศนา เกิดเป็นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชน ดังนี้แล

 เทสนา สุทธกัตตาใน ชาตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  มหาชนสฺส สัมปทานใน ชาตา   

สาตฺถิกา วิกติกัตตาใน ชาตา  อิติศัพท์ สมาปนะ ฯ  

 ...............................................................................................................................
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สามาวตีวตฺถุ ฯ 

สามาวตีวตฺถุ  (นิฏฺ�ิตํ) ฯ

สามาวตีวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระนางสามาวดี  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

สามาวตีวตฺถุ สุทธกัตตาใน นิฏฺ� ิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ

จบเรื่องพระนางสามาวต ี





วเิคราะห์ศัพท์กติก์ สมาส ตัทธติ

อปฺปมาทวคฺควณฺณนา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	ตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์

ดังนี้

 ๑. น  ปมาโท  อปฺปมาโท. (น + ปมาท) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ปมาโท	อ.ความประมาท		น	หามิได้		อปฺปมาโท	ชื่อว่าอปฺปมาท.	(ความไม่ประมาท)

	 ๒.	 อปฺปมาเทน		สลฺลกฺขิโต		วคฺโค		อปฺปมาทวคฺโค.	(อปฺปมาท	+	วคฺค)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 วคฺโค	อ.วรรค		 (ปณฺฑิเตน)		สลฺลกฺชิโต	อันบัณฑิต	ก�าหนดแล้ว	 	อปฺปมาเทน	ด้วยความไม่

ประมาท		อปฺปมาทวคฺโค	ชื่อว่าอปฺปมาทวคฺค.	(วรรคที่บัณฑิตก�าหนดด้วยความไม่ประมาท,	อัปปมาทวรรค)

	 ๓.	 อปฺปมาทวคฺคสฺส		วณฺณนา		อปฺปมาทวคฺควณฺณนา.	(อปฺปมาทวคฺค	+	วณฺณนา)	ฉัฏฐีตัปปุริส

สมาส

	 	 วณฺณนา	อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนา		อปฺปมาทวคฺคสฺส	ซึ่งวรรคอันบัณฑิตก�าหนดแล้วด้วยความ

ไม่ประมาท		อปฺปมาทวคฺควณฺณนา	ชื่อว่าอปฺปมาทวคฺควณฺณนา.	(วาจาเป็นเครื่องพรรณนาวรรคที่บัณฑิตก�าหนด

ด้วยความไม่ประมาท,	พรรณนาอัปปมาทวรรค)

สามาวตีวตฺถุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 สามาวติยา  วตฺถุ  สามาวตีวตฺถุ. (สามาวตี + วตฺถุ)

	 วตฺถุ	 อ.เรื่อง	 	สามาวติยา	แห่งพระนางสามาวดี	 	สามาวตีวตฺถุ	 ชื่อว่าสามาวตีวตฺถุ.	 (เรื่องพระนาง 

สามาวดี)

สามาวตีปมุขานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สามาวตี		ปมุข�		เยสนฺติ		สามาวตีปมุขานิ,		ปญฺจ		อิตฺถีสตานิ.	(สามาวตี	+	ปมุข)

	 สามาวตี	อ.พระนางสามาวดี		ปมุข�	เป็นประมุข		เยส�		(ปญฺจนฺน�		อิตฺถีสตาน�)	แห่งร้อยแห่งหญิง	ท.	ห้า	

เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		ปญฺจ		อิตฺถีสตานิ)	อ.ร้อยแห่งหญิง	ท.	ห้า	เหล่านั้น		สามาวตีปมุขานิ	 

ชื่อว่าสามาวตีปมุข,	ได้แก่หญิงห้าร้อย.	(มีพระนางสามาวดีเป็นประมุข)
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(ปญฺจ)  อิตฺถีสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	

	 อิตฺถีน�		สตานิ		อิตฺถีสตานิ.	(อิตฺถี	+	สต)

	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		อิตฺถีน�	แห่งหญิง	ท.		อิตฺถีสตานิ	ชื่อว่าอิตฺถีสต.	(หญิงหนึ่งร้อย)

มาคนฺทิยปมุขานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มาคนฺทิยา		ปมุข�		เยสนฺติ		มาคนฺทิยปมุขานิ,		ญาติสตานิ.	(มาคนฺทิยา	+	ปมุข)

	 มาคนฺทิยา	อ.พระนางมาคันทิยา		ปมุข�	เป็นประมุข		เยส�		(ปญฺจนฺน�		ญาติสตาน�)	แห่งร้อยแห่งญาติ	

ท.	ห้า	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		ปญฺจ		ญาติสตานิ)	อ.ร้อยแห่งญาติ	ท.	ห้า	เหล่านั้น		 

มาคนฺทิยปมุขานิ	ชื่อว่ามาคนฺทิยปมุข,	ได้แก่ญาติห้าร้อย.	(มีพระนางมาคันทิยาเป็นประมุข)		

(ปญฺจ)  ญาติสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 (ปญฺจนฺน�)		ญาตีน�		สตานิ		ญาติสตานิ.	(ญาติ	+	สต)

	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		ญาตีน�	แห่งญาติ	ท.		(ปญฺจนฺน�)	ห้า		ญาติสตานิ	ชื่อว่าญาติสต.	(ญาติห้าร้อย)

มรณพฺยสนํ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มรณเมว		พฺยสน�		มรณพฺยสน�.	(มรณ	+	พฺยสน)

	 มรณ�		เอว	อ.ความตายนั่นเทียว		พฺยสน�	เป็นความวอดวาย		มรณพฺยสน�	ชื่อว่ามรณพฺยสน.	(ความ

วอดวายคือความตาย)

อนุปุพฺพีกถา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 อนุปุพฺเพน  กถา  อนุปุพฺพีกถา. (อนุปุพฺพี + กถา)

	 กถา	อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว		อนุปุพฺเพน	ตามล�าดับ		อนุปุพฺพีกถา	ชื่อว่าอนุปุพฺพีกถา	ชื่อว่าอนุปุพฺพี- 

กถา.	(วาจาเป็นเครื่องกล่าวตามล�าดับ,	อนุบุพพีกถา)
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ทหรกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทหรสฺส		กาโล		ทหรกาโล.	(ทหร	+	กาล)

	 กาโล	อ.กาล		ทหรสฺส		(อตฺตโน)	แห่งพระองค์	ทรงเป็นหนุ่ม		ทหรกาโล	ชื่อว่าทหรกาล.	(กาลที่ทรง

เป็นหนุ่ม)		

เอกาจริยกุลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 เอโก		จ		โส		อาจริโย		จาติ		เอกาจริโย.	(เอก	+	อาจริย)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 เอโก		จ	อ.เดียวกันด้วย		โส	อ.เดียวกันนั้น		อาจริโย		จ	เป็นอาจารย์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

เอกาจริโย	ชื่อว่าเอกาจริย.	(อาจารย์เดียวกัน)

	 ๒.	 เอกาจริยสฺส		กุล�		เอกาจริยกุล�.	(เอกาจริย	+	กุล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 กุล�	อ.ตระกูล		เอกาจริยสฺส	แห่งอาจารย์เดียวกัน		เอกาจริยกุล.	(ตระกูลอาจารย์เดียวกัน)

ทสทสโยชนิกํ  

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ทส		ทส		โยชนานิ		ทสทสโยชนานิ.	(ทส	+	ทส	+	โยชน)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 โยชนานิ	อ.โยชน์	ท.		ทส	สิบ		ทส	สิบ		ทสทสโยชนานิ	ชื่อว่าทสทสโยชน.	(โยชน์สิบสิบ)

	 ๒.	 ทสทสโยชเนหิ		นิยุตฺต�		ทสทสโยชนิก�,		รฏฺ€�.	(ทสทสโยชน	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถ-

ตัทธิต

	 	 (รฏฺ€�)	อ.แว่นแคว้น		นิยุตฺต�	อันประกอบแล้ว		ทสทสโยชเนหิ	ด้วยโยชน์สิบสิบ	ท.		ทสทสโยชนิก�	

ชื่อว่าทสทสโยชนิก,	ได้แก่แว่นแคว้น.	(อันประกอบแล้วด้วยโยชน์สิบสิบ)

ฆราวาโส

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ฆเร  อาวาโส  ฆราวาโส. (ฆร + อาวาส)

	 อาวาโส	อ.การอยู่		ฆเร	ในเรือน		ฆราวาโส	ชื่อว่าฆราวาส.	(การอยู่ในเรือน,	การอยู่ครองเรือน)
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ปุตฺตทาโร

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุตฺโต		จ		ทาโร		จาติ		ปุตฺตทาโร.	(ปุตฺต	+	ทาร)

	 ปุตฺโต		จ	อ.บุตรด้วย		ทาโร		จ	อ.ภรรยาด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปุตฺตทาโร	ชื่อว่าปุตฺตทาร.	(บุตร

และภรรยา,	พระโอรสและพระมเหสี)

อิสิปพฺพชฺชา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อิสิ		หุตฺวา		ปพฺพชฺชา		อิสิปพฺพชฺชา.	(อิสิ	+	ปพฺพชฺชา)	

	 ปพฺพชฺชา	อ.บวช		อิสิ	เป็นฤษี		หุตฺวา	เป็นแล้ว		อิสิปพฺพชฺชา	ชื่อว่าอิสิปพฺพชฺชา.	(บวชเป็นฤษี)

หิมวนฺตปเทโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 หิมวนฺตสฺส		ปเทโส		หิมวนฺตปเทโส.	(หิมวนฺต	+	ปเทส)

	 ปเทโส	 อ.ประเทศ	 	 หิมวนฺตสฺส	 แห่งภูเขาหิมพานต์	 	 หิมวนฺตปเทโส	 ชื่อว่าหิมวนฺตปเทส.	 (ประเทศ 

แห่งภูเขาหิมพานต์)

รชฺชํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราาะห์ว่า

	 ราชิโน		ภาโว		รชฺช�.	(ราช	+	ณฺยปัจจัย)

	 ภาโว	อ.ความเป็น		ราชิโน	แห่งพระราชา		รชฺช�	ชื่อว่ารชฺช.	(ความเป็นพระราชา)

อสกฺโกนฺตา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		สกฺโกนฺตา		อสกฺโกนฺตา,		ชนา.	(น	+	สกฺโกนฺต)

	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		สกฺโกนฺตา	อาจอยู่		น	หามิได้		อสกฺโกนฺตา	ชื่อว่าอสกฺโกนฺต,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	 

(ผู้ไม่อาจอยู่,	ไม่สามารถอยู่)
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เอกฏฺ€านํ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอกญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		เอกฏฺ€าน�.	(เอก	+	€าน)

	 เอก�		จ	อ.หนึ่งด้วย		ต�	อ.หนึ่งนั้น		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เอกฏฺ€าน�	ชื่อว่าเอกฏฺ- 

€าน.	(ที่แห่งหนึ่ง)

อปพฺพชิตสทิสา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		ปพฺพชิตา,		ปุคฺคลา.	(น	+	ปพฺพชิต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (ปุคฺคลา)	อ.บุคคล	ท.		ปพฺพชิตา	ผู้บวชแล้ว		น	หามิได้		อปพฺพชิตา	ชื่อว่าอปพฺพชิต,	ได้แก่

บุคคลทั้งหลาย.	(ผู้ไม่บวชแล้ว)

	 ๒.	 อปพฺพชิเตหิ		สทิสา		อปพฺพชิตสทิสา,		มย�.	(อปพฺพชิต	+	สทิส)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (มย�)	 อ.เรา	ท.		สทิสา	 เป็นเช่นกับ		อปพฺพชิเตหิ	 	 (ปุคฺคเลหิ)	ด้วยบุคคล	ท.	ผู้ไม่บวชแล้ว		

อปพฺพชิตสทิสา	ชื่อว่าอปพฺพชิตสทิส,	ได้แก่เราทั้งหลาย.	(ผู้เช่นกับผู้ไม่บวชแล้ว)

อนฺวฑฺฒมาสํ

	 เป็นอุปสัคคบุพพกอัพยยีภาวสมาส	โดยมีอมาทิปรตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มาสสฺส		อฑฺฒ�		อฑฺฒมาส�.	(อฑฺฒ	+	มาส)	อมาทิปรตัปปุริสสมาส

	 	 อฑฺฒ�	อ.กึ่ง		มาสสฺส	แห่งเดือน		อฑฺฒมาส�	ชื่อว่าอฑฺฒมาส.	(กึ่งเดือน)

	 ๒.	 อฑฺฒมาส�		อฑฺฒมาส�		อนุ		อนฺวฑฺฒมาส�.	(อนุ	+	อฑฺฒมาส)	อุปสัคคบุพพกอัพยยีภาวสมาส

	 	 อนุ	ทุกๆ		อฑฺฒมาส�		อฑฺฒมาส�	กึ่งแห่งเดือนๆ		อนฺวฑฺฒมาส�	ชื่อว่าอนฺวฑฺฒมาส.	(ทุกๆ	กึ่ง

เดือน)

อโุปสถทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุโปสโถ		จ		โส		ทิวโส		จาติ		อุโปสถทิวโส.	(อุโปสถ	+	ทิวส)

	 อุโปสโถ		จ	อ.อันเป็นอุโบสถด้วย		โส	อ.อันเป็นอุโบสถนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น				

อุโปสถทิวโส	ชื่อว่าอุโปสถทิวส.	(วันอันเป็นอุโบสถ,	วันอุโบสถ)
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คณสงฺคณิกา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คเณน		สงฺคณิกา		คณสงฺคณิกา.	(คณ	+	สงฺคณิกา)

	 สงฺคณิกา	อ.ความคลุกคลี		คเณน	กับด้วยหมู่		คณสงฺคณิกา	ชื่อว่าคณสงฺคณิกา.	(ความคลุกคลีกับ

ด้วยหมู่คณะ)

อตฺถิภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อตฺถีน�		ภาโว		อตฺถิภาโว.	(อตฺถิ	+	ภาว)

	 ภาโว	อ.ความที่		อตฺถีน�		(อมฺหาก�)	แห่งเรา	ท.	ผู้มีอยู่		อตฺถิภาโว	ชื่อว่าอตฺถิภาว.	(ความที่พวกเรา

มีอยู่)

อปรภาโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อปโร		จ		โส		ภาโค		จาติ		อปรภาโค.	(อปร	+	ภาค)

	 อปโร		จ	อ.อื่นอีกด้วย		โส	อ.อื่นอีกนั้น		ภาโค		จ	เป็นส่วนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อปรภาโค	ชื่อ

ว่าอปรภาค.	(ส่วนอื่นอีก)

มเหสกฺโข

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหตา		อานุภาเวน		ปเรส�		อภิภวนโต		มเหโสติ		อกฺขายตีติ		มเหสกฺโข.	(มเหสสทฺทูปปท	+	ขา		

ปากเฏ	ในความปรากฏ	+	อปัจจัย)

	 อกฺขายติ	ย่อมปรากฏ		อิติ	ว่า	มเหโส	เป็นผู้ครอบง�า		อภิภวนโต	เพราะครอบง�า		ปเรส�		(ปุคฺคลาน�)	

ซึ่งบุคคล	ท.	เหล่าอื่น		อานุภาเวน	เพราะอานุภาพ		มหตา	อันใหญ่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มเหสกฺโข	ชื่อว่า 

มเหสกฺข.	(ผู้ปรากฏเพราะครอบง�าบุคคลอื่น,	ผู้เป็นใหญ่กว่าบุคคลอื่น,	ผู้มีศักดิ์ใหญ่)
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เทวราชา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เทวาน�		ราชา		เทวราชา.	(เทว	+	ราช)

	 ราชา	อ.จอม		เทวาน�	แห่งเทพ	ท.		เทวราชา	ชื่อว่าเทวราช.	(จอมเทพ)

	 หรือเป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เทโว		จ		โส		ราชา		จาติ		เทวราชา.	(เทว	+	ราช)

	 เทโว		จ	อ.เทวดาด้วย		โส	อ.เทวดานั้น		ราชา		จ	เป็นพระราชาด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เทวราชา	

ชื่อว่าเทวราช.	(เทวดาผู้พระราชา)

อฑฺฒมาสํ

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 มาสสฺส		อฑฺฒ�		อฑฺฒมาส�.	(อฑฺฒ	+	มาส)	

	 	 อฑฺฒ�	อ.กึ่ง		มาสสฺส	แห่งเดือน		อฑฺฒมาส�	ชื่อว่าอฑฺฒมาส.	(กึ่งเดือน)

อทิสฺวา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 น  ทิสฺวา  อทิสฺวา. (น + ทิสฺวา)

	 ทิสฺวา	เห็นแล้ว		น	หามิได้		อทิสฺวา	ชื่อว่าอทิสฺวา.	(ไม่เห็นแล้ว)

กาลกโต

	 กาโล		กโต		เยนาติ		กาลกโต,		สหายโก.	(กาล	+	กต)

	 กาโล	อ.กาละ		เยน		(สหายเกน)	อันสหายใด		กโต	กระท�าแล้ว		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		สหายโก)	 

อ.สหายนั้น		กาลกโต	ชื่อว่ากาลกต,	ได้แก่สหาย.	(ผู้มีกาละอันกระท�าแล้ว,	ผู้ท�ากาละแล้ว)	
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นิพฺพตฺตกฺขโณ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิพฺพตฺตญฺจ		ต�		ขโณ		จาติ		นิพฺพตฺตกฺขโณ.	(นิพฺพตฺต	+	ขณ)

	 นิพฺพตฺต�		จ	อ.เป็นที่บังเกิดแล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่บังเกิดแล้วนั้น		ขโณ		จ	เป็นขณะด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		นิพฺพตฺตกฺขโณ	ชื่อว่านิพฺพตฺตกฺขณ.	(ขณะเป็นที่บังเกิดแล้ว)

เทวสิริ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 เทวสฺส  สิริ  เทวสิริ. (เทว + สิริ)

	 สิริ	อ.สิริ		เทวสฺส	แห่งเทวดา		เทวสิริ	ชื่อว่าเทวสิริ.	(สิริแห่งเทวดา)

กตกิริยา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กตา		จ		สา		กิริยา		จาติ		กตกิริยา.	(กตา	+	กิริยา)

	 กตา		จ	อ.อันถูกกระท�าแล้วด้วย		สา	อ.อันถูกกระท�าแล้วนัน		กิริยา		จ	เป็นกิริยาด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		กตกิริยา	ชื่อว่ากตกิริยา.	(กิริยาที่ถูกท�าแล้ว)

มคฺคมูฬฺหปุริโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มคฺเค		มูฬฺโห		มคฺคมูฬฺโห,		ปุริโส.	(มคฺค	+	มูฬฺห)	สัตตมีตัปปุริสสมาส

	 	 (ปุริโส)	อ.บุรุษ		มูฬฺโห	ผู้หลงแล้ว		มคฺเค	ในหนทาง		มคฺคมูฬฺโห	ชื่อว่ามคฺคมูฬฺห,	ได้แก่บุรุษ.	

(ผู้หลงในหนทาง,	ผู้หลงทาง)

	 ๒.	 มคฺคมูฬฺโห		จ		โส		ปุริโส		จาติ		มคฺคมูฬฺหปุริโส.	(มคฺคมูฬฺห	+	ปุริส)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 

สมาส

	 	 มคฺคมูฬฺโห		จ	อ.ผู้หลงแล้วในหนทางด้วย		โส	อ.ผู้หลงแล้วในหนทางนั้น		ปุริโส		จ	เป็นบุรุษ

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มคฺคมูฬฺหปุริโส	ชื่อว่ามคฺคมูฬฺหปุริส.	(บุรุษผู้หลงทาง)
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สมฺมชฺชนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สมฺมชฺชนญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		สมฺมชฺชนฏฺ€าน�.	(สมฺมชฺชน	+	€าน)

	 สมฺมชฺชน�		จ	อ.เป็นที่กวาดด้วย		ต�	อ.เป็นที่กวาดนั้น		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สมฺมชฺชนฏฺ- 

€าน�	ชื่อว่าสมฺมชฺชนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่กราด)

อนาคมนํ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		อาคมน�		อนาคมน�.	(น	+	อาคมน)

	 อาคมน�	อ.การมา		น	หามิได้		อนาคมน�	ชื่อว่าอนาคมน.	(การไม่มา)

หตฺถิกนฺตวีณา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 หตฺถิสฺส		กนฺตา		หตฺถิกนฺตา,		วีณา.	(หตฺถี	+	กนฺตา)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 (วีณา)	อ.พิณ		กนฺตา	อันเป็นเหตุใคร่		หตฺถิสฺส	แห่งช้าง		หตฺถิกนฺตา	ชื่อว่าหตฺถิกนฺตา,	ได้แก่

พิณ.	(อันเป็นเหตุใคร่แห่งช้าง)

	 ๒.	 หตฺถิกนฺตา		จ		สา		วีณา		จาติ		หตฺถิกนฺตวีณา.	(หตฺถิกนฺต	+	วีณา)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 

สมาส

	 	 หตฺถิกนฺตา		จ	อ.อันเป็นเหตุใคร่แห่งช้างด้วย		สา	อ.อันเป็นเหตุใคร่แห่งช้างนั้น		วีณา		จ	เป็น

พิณด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		หตฺถิกนฺตวีณา	ชื่อว่าหตฺถิกนฺตวีณา.	(พิณอันเป็นเหตุใคร่แห่งช้าง)

หตฺถิกนฺตมนฺตํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 หตฺถิสฺส		กนฺต�		หตฺถิกนฺต�,		มนฺต�.	(หตฺถี	+	กนฺต)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 (มนฺต�)	อ.มนต์		กนฺต�	อันเป็นเหตุใคร่		หตฺถิสฺส	แห่งช้าง		หตฺถิกนฺต�	ชื่อว่าหตฺถิกนฺต,	ได้แก่มนต์.	

(อันเป็นเหตุใคร่แห่งช้าง)
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	 ๒.	 หตฺถิกนฺตญฺจ		ต�		มนฺตญฺจาติ		หตฺถิกนฺตมนฺต�.	(หตฺถิกนฺต	+	มนฺต)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย-

สมาส

	 	 หตฺถิกนฺต�		จ	อ.อันเป็นเหตุใคร่แห่งช้างด้วย		ต�	อ.อันเป็นเหตุใคร่แห่งช้างนั้น		มนฺต�		จ	เป็นมนต์

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		หตฺถิกนฺตมนฺต�	ชื่อว่าหตฺถิกนฺตมนฺต.	(มนต์อันเป็นเหตุใคร่แห่งช้าง)

ปาลยนมนฺตํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปลายนญฺจ		ต�		มนฺตญฺจาติ		ปลายนมนฺต�.	(ปลายน	+	มนฺต)

	 ปลายน�		จ	อ.เป็นเครื่องให้หนีไปด้วย		ต�	อ.เป็นเครื่องให้หนีไปนั้น		มนฺต�		จ	เป็นมนต์ด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ปลายนมนฺต�	ชื่อว่าปลายนมนฺต.	(มนต์เป็นเครื่องให้หนีไป)

ปลายนตนฺติ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปลายนญฺจ		ต�		ตนฺติ		จาติ		ปลายนตนฺติ.	(ปลายน	+	ตนฺติ)

	 ปลายน�		จ	อ.เป็นเครื่องให้หนีไปด้วย		ต�	อ.เป็นเครื่องให้หนีไปนั้น		ตนฺติ		จ	เป็นสายด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ปลายนตนฺติ	ชื่อว่าปลายนตนฺติ.	(สายเป็นเครื่องให้หนีไป)

เอกทิวโส

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอโก		จ		โส		ทิวโส		จาติ		เอกทิวโส.	(เอก	+	ทิวส)

	 เอโก		จ	อ.หนึ่งด้วย		โส	อ.หนึ่งนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เอกทิวโส	ชื่อว่า 

เอกทิวส.	(วันหนึ่ง,	หนึ่งวัน)

คพฺภินี

	 คพฺโภ		อสฺสา		อตฺถีติ		คพฺภินี,		เทวี.	(คพฺภ	+	อีปัจจัย	+	อินีปัจจัย)

	 คพฺโภ	อ.พระครรภ์		อสฺสา		(เทวิยา)	ของพระเทวีนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		เทวี)	

อ.พระเทวีนั้น		คพฺภินี	ชื่อว่าคพฺภินี,	ได้แก่พระเทวี.	(ผู้มีพระครรภ์)
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พาลาตโป

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พาโล		จ		โส		อาตโป		จาติ		พาลาตโป.	(พาล	+	อาตป)

	 พาโล		จ	อ.อ่อนด้วย		โส	อ.อ่อนนั้น		อาตโป		จ	เป็นแดดด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		พาลาตโป	 

ชื่อว่าพาลาตป.	(แดดอ่อน)	

อากาสตลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อากาสสฺส		ตล�		อากาสตล�.	(อากาส	+	ตล)

	 ตล�	อ.พื้น		อากาสสฺส	แห่งอากาศ		อากาสตล�	ชื่อว่าอากาสตล.	(พื้นอากาศ)

สตสหสฺสคฺฆนิกํ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สตสหสฺส�		อคฺโฆ		สตสหสฺสคฺโฆ.	(สตสหสฺส	+	อคฺฆ)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 อคฺโฆ	อ.ค่า		สตสหสฺส�	แสนหนึ่ง		สตสหสฺสคฺโฆ	ชื่อว่าสตสหสฺสคฺฆ.	(ค่าแสนหนึ่ง)

	 ๒.	 สตสหสฺสคฺเฆน		นิยุตฺต�		สตสหสฺสคฺฆิก�,		รตฺตกมฺพล�.	(สตสหสฺสคฺฆ	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิ-

อเนกัตถตัทธิต

	 	 (รตฺตกมฺพล�)	 อ.กัมพลแดง	 	 นิยุตฺต�	 อันประกอบแล้ว	 	 สหตสหสฺสคฺเฆน	 ด้วยค่าแสนหนึ่ง		 

สตสหสฺสคฺฆิก�	ชื่อว่าสตสหสฺสคฺฆิก,	ได้แก่กัมพลแดง.	(อันประกอบด้วยค่าแสนหนึ่ง)

รตฺตกมฺพลํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รตฺตญฺจ		ต�		กมฺพลญฺจาติ		รตฺตกมฺพล�.	(รตฺต	+	กมฺพล)

	 รตฺต�		จ	อ.สีแดงด้วย		ต�	อ.สีแดงนั้น		กมฺพล�		จ	เป็นผ้ากัมพลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		รตฺตกมฺพล�	 

ชื่อว่ารตฺตกมฺพล.	(ผ้ากัมพลสีแดง)
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ราชมุทฺทิกา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รญฺโญ		มุทฺทิกา		ราชมุทฺทิกา.	(ราช	+	มุทฺทิกา)

	 มุทฺทิกา	อ.พระธ�ามรงค์		รญฺโญ	ของพระราชา		ราชมุทฺทิกา	ชื่อว่าราชมุทฺทิกา.	(พระธ�ามรงค์ของพระ

ราชา)

หตฺถิลิงฺคสกุโณ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีอุปมานบุพพบทพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 หตฺถิสฺส		ลิงฺค�		อิว		ลิงฺค�		ยสฺส		โส		หตฺถิลิงฺโค,		สกุโณ.	(หตฺถี	+	ลิงฺค)	ฉัฏฐีอุปมาน- 

บุพพบทพหุพพีหิสมาส

	 	 ลิงฺค�	อ.เพศ		ลิงฺค�		อิว	เพียงดัง	อ.เพศ		หตฺถิสฺส	แห่งช้าง		ยสฺส		(สกุณสฺส)	แห่งนกใด		

(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(สกุโณ)	อ.นกนั้น		หตฺถิลิงฺโค	ชื่อว่าหตฺถิลิงฺค,	ได้แก่นก.	(มีเพศดุจเพศแห่งช้าง)

	 ๒.	 หตฺถิลิงฺโค		จ		โส		สกุโณ		จาติ		หตฺถิลิงฺคสกุโณ.	(หตฺถิลิงฺค	+	สกุณ)	วิเสสนบุพพบทกัมม-

ธารยสมาส

	 	 หตฺถิลิงฺโค		จ	อ.มีเพศเพียงดังเพศแห่งช้างด้วย		โส	อ.มีเพศเพียงดังเพศแห่งช้างนั้น		สกุโณ		จ	

เป็นนกด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		หตฺถิลิงฺคสกุโณ	ชื่อว่าหตฺถิลิงฺคสกุณ.	(นกมีเพศเพียงดังเพศแห่งช้าง)

มํสเปสิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ม�สสฺส		เปสิ		ม�สเปสิ.	(ม�ส	+	เปสิ)

	 เปสิ	อ.ชิ้น		ม�สสฺส	แห่งเนื้อ		ม�สเปสิ	ชื่อว่าม�สเปสิ.	(ชิ้นเนื้อ)	

โอตรณสทฺโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โอตรณสฺส		สทฺโท		โอตรณสทฺโท.	(โอตรณ	+	สทฺท)

	 สทฺโท	อ.เสียง		โอตรณสฺส	แห่งการโฉบลง		โอตรณสทฺโท	ชื่อว่าโอตรณสทฺท.	(เสียงการโฉบลง)
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อนฺโตนิเวสนํ

	 เป็นนิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิเวสนสฺส		อนฺโต		อนฺโตนิเวสน�.	(อนฺโต	+	นิเวสน)

	 อนฺโต	ในภายใน		นิเวสนสฺส	แห่งที่เป็นที่อยู่		อนฺโตนิเวสน�	ชื่อว่าอนฺโตนิเวสน.	(ภายในที่อยู่,	ภายใน

บ้าน)

ครุคพฺภตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 ครุ		คพฺโภ		ยสฺสาติ		ครุคพฺภา,		เทวี.	(ครุ	+	คพฺภ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 คพฺโภ	อ.พระครรภ์		ครุ	อันหนัก		ยสฺสา		(เทวิยา)	ของพระเทวีใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(สา		เทวี)	อ.พระเทวีนั้น		ครุคพฺภา	ชื่อว่าครุคพฺภา,	ได้แก่พระเทวี.	(ผู้มีพระครรภ์อันหนัก)

	 ๒.	 ครุคพฺภาย		ภาโว		ครุคพฺภตา.	(ครุคพฺภา	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิต

	 	 ภาโว	อ.ความที่		ครุคพฺภาย		(เทวิยา)	แห่งพระเทวี	ผู้มีพระครรภ์อันหนัก		ครุคพฺภตา	ชื่อว่า 

ครุคพฺภตา.	(ความที่พระเทวีเป็นผู้มีพระครรภ์อันหนัก)

ภีรุกชาติกตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 ภีรุกสฺส		ชาติ		ยสฺสาติ		ภีรุกชาติกา,		เทวี.	(ภีรุก	+	ชาติ)	ทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 ชาติ	อ.ชาติ		ภีรุกสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคล	ผู้ขลาดกลัว		ยสฺสา		(เทวิยา)	แห่งพระเทวีใด		

(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		เทวี)	อ.เทวีนั้น		ภีรุกชาติกา	ชื่อว่าภีรุกชาติกา,	ได้แก่พระเทวี.	(ผู้มีชาติ

แห่งบุคคลผู้ขลาดกลัว)

	 ๒.	 ภีรุกชาติกาย		ภาโว		ภีรุกชาติกตา.	(ภีรุกชาติกา	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิต

	 	 ภาโว	อ.ความที่		ภีรุกชาติกาย		(เทวิยา)	แห่งพระเทวี	ผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้ขลาดกลัว		ภีรุก- 

ชาติกตา	ชื่อว่าภีรุกชาติกตา.	(ความที่พระเทวีเป็นผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้ขลาดกลัว)
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นขปญฺชรํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นขาน�		ปญฺชร�		นขปญฺชร.	(นข	+	ปญฺชร)

	 ปญฺชร�	อ.กรง		นขาน�	แห่งเล็บ	ท.		นขปญฺชร�	ชื่อว่านขปญฺชร.	(กรงเล็บ)

ยถารุจิตฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมี	นิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ย�		ย�		รุจิต�		ยถารุจิต�.	(ยถา	+	รุจิต)	นิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 รุจิต�	อ.เป็นที่อันตนชอบใจแล้ว		ย�		ย�	ใดใด		ยถารุจิต�	ชื่อว่ายถารุจิต�	ชื่อว่ายถารุจิต.	(เป็นที ่

อันตนชอบใจแล้วอย่างไร)

	 ๒.	 ยถารุจิตญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		ยถารุจิตฏฺ€าน�.	(ยถารุจิต	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ยถารุจิต�		จ	อ.เป็นที่อันตนชอบใจแล้วอย่างไรด้วย		ต�	อ.เป็นที่อันตนชอบใจแล้วอย่างไรนั้น		€าน�		

จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ยถารุจิตฏฺ€าน�	ชื่อว่ายถารุจิตฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่อันตนชอบใจแล้วอย่างไร,	ที่เป็น

ที่ตามที่ตนชอบใจ)	

มรณภยภีตา

	 ๑.	 มรณเมว		ภย�		มรณภย�.	(มรณ	+	ภย)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 มรณ�		เอว	อ.ความตายนั่นเทียว		ภย�	เป็นภัย		มรณภย�	ชื่อว่ามรณภย.	(ภัยคือความตาย)

	 ๒.	 มรณภยสฺมา		ภีตา		มรณภยภีตา,		เทวี.	(มรณภย	+	ภีตา)

	 	 (เทวี)	อ.พระเทวี		ภีตา	ผู้ทรงกลัวแล้ว		มรณภยสฺมา	แต่ภัยคือความตาย		มรณภยภีตา	ชื่อว่า

มรณภยภีตา,	ได้แก่พระเทวี.	(ผู้ทรงกลัวแต่ภัยคือความตาย)

มนุสฺสสทฺโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 มนุสฺสสฺส  สทฺโท  มนุสฺสสทฺโท. (มนุสฺส + สทฺท)

	 สทฺโท	อ.เสียง		มนุสฺสสฺส	แห่งมนุษย์		มนุสฺสสทฺโท	ชื่อว่ามนุสฺสสทฺท.	(เสียงมนุษย์)
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อุพฺพชนีโย

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุพฺเพชนสฺส		€านนฺติ		อุพฺเพชนีโย,		มนุสฺสสทฺโท.	(อุพฺเพชน	+	อียปัจจัย)

	 (มนุสฺสสทฺโท)	อ.เสียงของมนุษย์		€าน�	อันเป็นที่ตั้ง		อุพฺเพชนสฺส	แห่งความสะดุ้ง		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

อุพฺเพชนีโย	ชื่อว่าอุพฺเพชนีย,	ได้แก่เสียงมนุษย์.	(อันเป็นที่ตั้งแห่งความสะดุ้ง)

ชีวิตกฺขโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชีวิตสฺส		ขโย		ชีวิตกฺขโย.	(ชีวิต	+	ขย)

	 ขโย	อ.ความสิ้นไป		ชีวิตสสฺส	แห่งชีวิต		ชีวิตกฺขโย	ชื่อว่าชีวิตกฺขย.	(ความสิ้นชีวิต)

ปณฺฑิตตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปณฺฑิตสฺส		ภาโว		ปณฺฑิตตา.	(ปณฺฑิต	+	ตาปัจจัย)

	 ภาโว	อ.ความที่		ปณฺฑิตสฺส		(อตฺตโน)	แห่งตน	ผู้เป็นบัณฑิต		ปณฺฑิตตา	ชื่อว่าปณฺฑิตตา.	(ความเป็น

บัณฑิต)

มณฺฑปากาโร

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มณฺฑปสฺส		อากาโร		มณฺฑปากาโร.	(มณฺฑป	+	วิย	+	อาการ)

	 อากาโร	อ.อาการ		มณฺฑปสฺส	แห่งมณฑป		มณฺฑปากาโร	ชื่อว่ามณฺฑปาการ.	(อาการแห่งมณฑป)

มหานิโคฺรโธ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺโต		จ		โส		นิโคฺรโธ		จาติ		มหานิโคฺรโธ.	(มหนฺต	+	มหนฺต)

	 มหนฺโต		จ	อ.ใหญ่ด้วย		โส	อ.ใหญ่นั้น		นิโคฺรโธ		จ	เป็นต้นไทรด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหานิโคฺรโธ	 

ชื่อว่ามหานิโคฺรธ.	(ต้นไทรใหญ่)	
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มิครูปาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ด้งนี้

	 ๑.	 มิคสฺส		รูปํ		มิครูปํ.	(มิค	+	รูป)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 รูปํ	อ.รูป		มิคสฺส	แห่งเนื้อ		มิครูปํ	ชื่อว่ามิครูป.	(รูปเนื้อ)

	 ๒.	 มิครูปํ		อาทิ		เยสนฺติ		มิครูปาทีนิ,		รูปานิ.	(มิครูป	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ-

สมาส

	 	 มิครูปํ	อ.รูปแห่งเนื้อ		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(รูปาน�)	แห่งรูป	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		รูปานิ)	อ.รูป	ท.	เหล่านั้น		มิครูปาทีนิ	ชื่อว่ามิครูปาทิ,	ได้แก่รูปทั้งหลาย.	(มีรูปเนื้อเป็นต้น)

วิฏปนฺตโร

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 วิฏปสฺส  อนฺตโร  วิฏปนฺตโร. (วิฏป + อนฺตร)

	 อนฺตโร	อ.ระหว่าง		วิฏปสฺส	แห่งค่าคบ		วิฏปนฺตร.	(ระหว่างแห่งค่าคบ)

อาคตมคฺโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาคตญฺจ		ต�		มคฺโค		จาติ		อาคตมคฺโค.	(อาคต	+	มคฺค)

	 อาคต�		จ	อ.เป็นที่มาแล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่มาแล้วนั้น		มคฺโค		จ	เป็นหนทางด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

อาคตมคฺค.	(หนทางเป็นที่มา)

อาคตมคฺโคโลกนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อาคตญฺจ		ต�		มคฺโค		จาติ		อาคตมคฺโค.	(อาคต	+	มคฺค)

	 	 อาคต�		จ	อ.เป็นที่มาแล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่มาแล้วนั้น		มคฺโค		จ	เป็นหนทางด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		อาคตมคฺค.	(หนทางเป็นที่มา)

	 ๒.	 อาคตมคฺคสฺส		โอโลกน�		อาคตมคฺโคโลกน�.	(อาคตมคฺค	+	โอโลกน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 โอโลกน�	อ.การแลดู		อาคตมคฺคสฺส	ซึ่งหนทางเป็นที่มาแล้ว		อาคตมคฺโคโลกน.	(การแลดูหนทาง

เป็นที่มาแล้ว)
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ปาณิสทฺโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส,	มัชเฌโลปีสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาณีน�		ปหารสฺส		สทฺโท		ปาณิสทฺโท.	(ปาณิ	+	สทฺท)	ลบ	ปหารศัพท์

	 สทฺโท	อ.เสียง		ปหารสฺส	แห่งการปรบ		ปาณีน�	ซึ่งฝ่ามือ	ท.		ปาณิสทฺโท	ชื่อว่าปาณิสทฺท.	(เสียงการ

ปรมมือ)

มุขสทฺโท

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 มุขโต  สทฺโท  มุขสทฺโท. (มุข + สทฺท)

	 สทฺโท	อ.เสียง		มุขโต	จากปาก		มุขสทฺโท	ชื่อว่ามุขสทฺท.	(เสียงจากปาก)

สุริยตฺถงฺคมนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สุริยสฺส		อตฺถงฺคมน�		สุริยตฺถงฺคมน�.	(สุริย	+	อตฺถงฺคมน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 อตฺถงฺคมน�	 อ.เป็นที่ถึงซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้	 	 สุริยสฺส	 แห่งพระอาทิตย์	 	 สุริยตฺถงฺคมน�	 ชื่อว่า 

สุริยตฺถงฺคมน.	(เป็นที่ถึงการตั้งอยู่ไม่ได้แห่งพระอาทิตย์,	พระอาทิตย์ตก)

	 ๒.	 สุริยตฺถงฺคมนญฺจ		ต�		กาโล		จาติ		สุริยตฺถงฺคมนกาโล.	(สุริยตฺถงฺคมน	+	กาล)	วิเสสนบุพพบท- 

กัมมธารยสมาส

	 	 สุริยตฺถงฺคมน�		จ	อ.เป็นที่ถึงซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้แห่งพระอาทิตย์ด้วย		ต�	อ.เป็นที่ถึงซึ่งการตั้งอยู่ไม่

ได้แห่งพระอาทิตย์นั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สุริยตฺถงฺคมนกาโล	ชื่อว่าสุริยตฺถงฺคมนกาล.	

(กาลเป็นที่ตั้งอยู่ไม่ได้แห่งพระอาทิตย์,	กาลเป็นที่พระอาทิตย์ตก)

กมฺมชวาตา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีปัญจมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 กมฺมโต		ชาตา		กมฺมชา,		วาตา.	(กมฺมสทฺทูปปท	+	ชน		ชนเน	ในการเกิด	+	กฺวิปัจจัย)	กัตตุ-

รูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ปัญจมีตัปปุริสสมาส

	 	 (วาตา)	 อ.ลม	 ท.	 	 ชาตา	 อันเกิดแล้ว	 	 กมฺมโต	 แต่กรรม	 	 กมฺมชา	 ชื่อว่ากมฺมช,	 ได้แก่ลม 

ทั้งหลาย.	(อันเกิดแต่ลม)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒572 [๒.อัปปมาท

	 ๒.	 กมฺมชา		จ		เต		วาตา		จาติ		กมฺมชวาตา.	(กมฺมช	+	วาต)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 กมฺมชา		จ	อ.อันเกิดแล้วแต่กรรม	ท.	ด้วย		เต	อ.อันเกิดแล้วแต่กรรม	ท.	เหล่านั้น		วาตา		จ	

เป็นลมด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		กมฺมชวาตา	ชื่อว่ากมฺมชวาต.	(ลมอันเกิดแต่กรรม)

สพฺพทิสา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺพา		จ		ตา		ทิสา		จาติ		สพฺพทิสา.	(สพฺพา	+	ทิสา)

	 สพฺพา		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		ตา	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่านั้น		ทิสา		จ	เป็นทิศด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

สพฺพทิสา	ชื่อว่าสพฺพทิสา.	(ทิศทั้งปวง)

มหาเมโฆ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺโต		จ		โส		เมโฆ		จาติ		มหาเมโฆ.	(มหนฺต	+	เมฆ)

	 มหนฺโต		จ	อ.ใหญ่ด้วย		โส	อ.ใหญ่นั้น		เมโฆ		จ	เป็นเมฆด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหาเมโฆ	 

ชื่อว่ามหาเมฆ.	(เมฆใหญ่)

ราชมเหสี

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รญฺโญ		มเหสี		ราชมเหสี.	(ราช	+	มเหสี)

	 มเหสี	อ.พระมเหสี		รญฺโญ	ของพระราชา		ราชมเหสี	ชื่อว่าราชมเหสี.	(พระมเหสีของพระราชา)

วจนมตฺตํ

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วจนญฺจ		ต�		มตฺตญฺจาติ		วจนมตฺต�,		การณ�.	(วจน	+	มตฺต)

	 วจน�		จ	อ.ค�าพูดด้วย		ต�	อ.ค�าพูดนั้น		มตฺต�		จ	เป็นของน้อยด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		วจนมตฺต�	

ชื่อว่าวจนมตฺต,	ได้แก่เหตุ.	(ค�าพูดเล็กๆ	น้อยๆ,	สักว่าค�าพูด)
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อลภมานา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		ลภมานา		อลภมานา,		เทวี.	(น	+	ลภมานา)

	 (เทวี)	อ.พระเทวี		ลภมานา	ได้อยู่		น	หามิได้		อลภมานา	ชื่อว่าอลภมานา,	ได้แก่พระเทวี.	(ไม่ได้

อยู่,	เมื่อไม่ได้)

ทกฺุขปเรตา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราห์ว่า

	 ทุกฺเขน		ปเรตา		ทุกฺขปเรตา,		เทวี.	(ทุกฺข	+	ปเรตา)	

	 (เทวี)	อ.พระเทวี		ทุกฺเขน	อันความทุกข์		ปเรตา	ครอบง�าแล้ว		ทุกฺขปเรตา	ชื่อว่าทุกฺขปเรตา,	ได้แก่

พระเทวี.	(ถูกความทุกข์ครอบง�าแล้ว)

สพฺพรตฺติ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺพา		จ		สา		รตฺติ		จาติ		สพฺพรตฺติ.	(สพฺพา	+	รตฺติ)

	 สพฺพา		จ	อ.ทั้งปวงด้วย		สา	อ.ทั้งปวงนั้น		รตฺติ		จ	เป็นราตรีด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สพฺพรตฺติ	

ชื่อว่าสพฺพรตฺติ.	(ราตรีทั้งปวง)

วลาหกวิคโม

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วลาหกสฺส		วิคโม		วลาหกวิคโม.	(วลาหก	+	วิคม)

	 วิคโม	อ.ความไปปราศ		วลาหกสฺส	แห่งเมฆ		วลาหกวิคโม	ชื่อว่าวลาหกวิคม.	(เมฆไปปราศ,	ปราศจาก

เมฆ)

อรุณุคฺคมนํ  

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อรุณสฺส		อุคฺคมน�		อรุณุคฺคมน�.	(อรุณ	+	อุคฺคมน)

	 อุคฺคมน�	อ.การขึ้นไป		อรุณสฺส	แห่งอรุณ		อรุณุคฺคมน.	(การขึ้นไปแห่งอรุณ,	อรุณขึ้น)
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คพฺภวุฏฺ€านํ

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	

	 คพฺภสฺมา		วุฏฺ€าน�		คพฺภวุฏฺ€าน�.	(คพฺภ	+	วุฏฺ€าน)

	 วุฏฺ€าน�	อ.การออก		คพฺภสฺมา	จากครรภ์		คพฺภวุฏฺ€าน�	ชื่อว่าคพฺภวุฏฺ€าน.	(การออกจากครรภ์)		

เอกกฺขโณ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอโก		จ		โส		ขโณ		จาติ		เอกกฺขโณ.	(เอก	+	ขณ)

	 เอโก		จ	อ.เดียวกันด้วย		โส	อ.เดียวกันนั้น		ขโณ		จ	เป็นขณะด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เอกกฺขโณ	

ชื่อว่าเอกกฺขณ.	(ขณะเดียวกัน)

เมฆอุตุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 เมฆสฺส  อุตุ  เมฆอุตุ. (เมฆ + อุตุ)

	 อุตุ	อ.ฤดู		เมฆสฺส	แห่งเมฆ		เมฆอุตุ	ชื่อว่าเมฆอุตุ.	(ฤดูแห่งเมฆ)

อรุณุคฺคมนอุตุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อรุณสฺส		อุคฺคมน�		อรุณุคฺคมน�.	(อรุณ	+	อุคฺคมน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 อุคฺคมน�	อ.การขึ้นไป		อรุณสฺส	แห่งอรุณ		อรุณุคฺคมน.	(การขึ้นไปแห่งอรุณ,	อรุณขึ้น)

	 ๒.	 อรุณุคฺคมนสฺส		อุตุ		อรุณุคฺคมนอุตุ.	(อรุณุคฺคมน	+	อุตุ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 อุตุ	อ.ฤดู		อรุณุคฺคมนสฺส	แห่งการขึ้นไปแห่งอรุณ		อรุณุคฺคมนอุตุ	ชื่อว่าอรุณุคฺคมนอุตุ.	(ฤดูแห่ง

การขึ้นไปแห่งอรุณ)

ชาตตตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชาตสฺส		ภาโว		ชาตตฺต�.	(ชาต	+	ตฺตปัจจัย)

	 ภาโว	อ.ความที่		ชาตสฺส		(ปุตฺตสฺส)	แห่งบุตร	ผู้เกิดแล้ว		ชาตตฺต�	ชื่อว่าชาตตฺต.	(ความที่บุตรเป็น 
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ผู้เกิดแล้ว)

วสนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วสนญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		วสนฏฺ€าน�.	(วสน	+	€าน)

	 วสน�		จ	อ.เป็นที่อยู่ด้วย		ต�	อ.เป็นที่อยู่นั้น		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		วสนฏฺ€าน�	 

ชื่อว่าวสนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่อยู่)		

วสฺสทิวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 วสฺสสฺส  ทิวโส  วสฺสทิวโส. (วสฺส + ทิวส)

	 ทิวโส	อ.วัน		วสฺสสฺส	แห่งฝน		วสฺสทิวส.	(วันแห่งฝน,	วันที่ฝนตก)

สีตภยํ

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สีตสฺมา		ภย�		สีตภย�.	(สีต	+	ภย)

	 ภย�	อ.ความกลัว		สีตสฺมา	แต่ความหนาว		สีตภย�	ชื่อว่าสีตภย.	(กลัวความหนาว)

ผลาผลตฺโถ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ผลญฺจ		อผลญฺจาติ		ผลาผลานิ.	(ผล	+	อผล)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 ผล�		จ	อ.ผลน้อยด้วย		อผล�		จ	อ.ผลใหญ่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ผลาผลานิ	ชื่อว่าผลาผล.	

(ผลไม้น้อยและใหญ่)

	 ๒.	 ผลาผลาน�		อตฺโถ		ผลาผลตฺโถ.	(ผลาผล	+	อตฺถ)	จตุตถีตัปปุริสสมาส

	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		ผลาผลาน�	แห่งผลน้อยและใหญ่	ท.		ผลาผลตฺโถ	ชื่อว่าผลาผลตฺถ.	(ประโยชน์

แก่ผลไม้น้อยและใหญ่)
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รุกฺขมูลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รุกฺขสฺส		มูล�		รุกฺขมูล�.	(รุกฺข	+	มูล)

	 มูล�	อ.โคน		รุกฺขสฺส	ของต้นไม้		รุกฺขมูล�	ชื่อว่ารุกฺขมูล.	(โคนต้นไม้)

ขาทิตมํสานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ขาทิตานิ		จ		ตานิ		ม�สานิ		จาติ		ขาทิตม�สานิ.	(ขาทิต	+	ม�ส)

	 ขาทิตานิ		จ	อ.อันถูกเคี้ยวกินแล้ว	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันถูกเคี้ยวกินแล้ว	ท.	เหล่านั้น		ม�สานิ		จ	เป็น

เนื้อด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ขาทิตม�สานิ	ชื่อว่าขาทิตม�ส.	(เนื้อที่ถูกเคี้ยวกินแล้ว)

ทารกสทฺโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ทารกสฺส  สทฺโท  ทารกสทฺโท. (ทารก + สทฺท)

	 สทฺโท	อ.เสียง		ทารกสฺส	แห่งทารก		ทารกสทฺโท	ชื่อว่าทารกสทฺท.	(เสียงทารก)

ชาติสมฺเภโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชาติยา		สมฺเภโท		ชาติสมฺเภโท.	(ชาติ	+	สมฺเภท)

	 สมฺเภโท	อ.การแตก		ชาติยา	แห่งชาติ		ชาติสมฺเภโท	ชื่อว่าชาติสมฺเภท.	(การแตกแห่งชาติ)

ขตฺติยมายา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ขตฺติยสฺส  มายา  ขตฺติยมายา. (ขตฺติย + มายา)

	 มายา	อ.มายา		ขตฺติยสฺส	แห่งกษัตริย์		ขตฺติยมายา	ชื่อว่าขตฺติยมายา.	(มายาแห่งกษัตริย์)	
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อภิรุหณมคฺโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อภิรุหณญฺจ		ต�		มคฺโค		จาติ		อภิรุหณมคฺโค.	(อภิรุหณ	+	มคฺค)

	 อภิรุหณ�		จ	อ.เป็นที่ขึ้นไปด้วย		ต�	อ.เป็นที่ขึ้นไปนั้น		มคฺโค		จ	เป็นหนทางด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

อภิรุหณมคฺโค	ชื่อว่าอภิรุหณมคฺค.	(หนทางเป็นที่ขึ้นไป)

สีลเภโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 สีลสฺส  เภโท  สีลเภโท. (สีล + เภท)

	 เภโท	อ.การแตก		สีลสฺส	แห่งศีล		สีลเภโท	ชื่อว่าสีลเภท.	(การแตกแห่งศีล,	ศีลแตก)

นิมฺมกฺขิกมธุ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอุปสัคบุพพกอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มกฺขิกาย		อภาโว		นิมฺมกฺขิก�.	(นิ	+	มกฺขิกา)	อุปสัคบุพพกอัพยยีภาวสมาส

	 	 อภาโว	อ.ความไม่มี		มกฺขิกาย	แห่งตัวผึ้ง		นิมฺมกฺขิก�	ชื่อว่านิมฺมกฺขิก.	(ไม่มีตัวผึ้ง)

	 ๒.	 นิมฺมกฺขิกญฺจ		ต�		มธุ		จาติ		นิมฺมกฺขิกมธุ.	(นิมฺมกฺขิก	+	มธุ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 นิมฺมกฺขิก�		จ	อ.อันไม่มีตัวด้วย		ต�	อ.อันไม่มีตัวนั้น		มธุ		จ	เป็นน�้าผึ้ง		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

นิมฺมกฺขิกมธุ	ชื่อว่านิมฺมกฺขิกมธุ.	(น�้าผึ้งที่ไม่มีตัวผึ้ง)	

สญฺชาตสาลิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สญฺชาโต		จ		โส		สาลิ		จาติ		สญฺชาตสาลิ.	(สญฺชาต	+	สาลิ)

	 สญฺชาโต		จ	อ.อันเกิดเองแล้วด้วย		โส	อ.อันเกิดเองแล้วนั้น		สาลิ		จ	เป็นข้าวสาลีด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		สญฺชาตสาลิ	ชื่อว่าสญฺชาตสาลิ.	(ข้าวสาลีที่เกิดขึ้นเอง)
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คมนมคฺโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คมนญฺจ		ต�		มคฺโค		จาติ		คมนมคฺโค.	(คมน	+	มคฺค)

	 คมน�		จ	อ.เป็นที่ไปด้วย		ต�	อ.เป็นที่ไปนั้น		มคฺโค		จ	เป็นหนทางด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		คมนมคฺโค	 

ชื่อว่าคมนมคฺค.	(หนทางเป็นที่ไป)

วสิฺสาสมตฺตํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิสฺสาโส		มตฺตา		ยสฺสาติ		วิสฺสาสมตฺต�,		การณ�.	(วิสฺสาส	+	มตฺตา)

	 วิสฺสาโส	อ.ความคุ้นเคย		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(การณสฺส)	แห่งเหตุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(ต�		การณ�)	อ.เหตุนั้น		วิสฺสาสมตฺต�	ชื่อว่าวิสฺสาสมตฺต,	ได้แก่เหตุ.	(มีความคุ้นเคยเป็นประมาณ,	

สักว่าความคุ้นเคย)

ทนฺุนิวตฺถทุปฺปารุตทสฺสนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

		 ๑.	 ทุนฺนิวตฺถญฺจ		ทุปฺปารุตญฺจ		ทุนฺนิวตฺถทุปฺปารุตานิ,		วตฺถานิ.	(ทุนฺนิวตฺถ	+	ทุปฺปารุต)	อิตรีตร-

โยคทวันทสมาส

	 	 (วตฺถ�)	อ.ผ้า		ทุนฺนิวตฺถ�		จ	อันตน	นุ่งแล้วไม่ดีด้วย		(วตฺถ�)	อ.ผ้า		ทุปฺปารุต�		จ	อันตน	ห่มแล้ว

ไม่ดีด้วย	อิติ	 เพราะเหตุนั้น		ทุนฺนิวตฺถทุปฺปารุตานิ	ชื่อว่าทุนฺนิวตฺถทุปฺปารุต,	ได้แก่ผ้าทั้งหลาย.	 (อันตนนุ่งแล้ว 

ไม่ดีและห่มแล้วไม่ดี)

	 ๒.	 ทุนฺนิวตฺถทุปฺปาริตาน�		ทสฺสน�		ทุนฺนิวตฺถทุปฺปาริตทสฺสน�.	(ทุนฺนิวตฺถทุปฺปาริต	+	ทสฺสน)	ฉัฏฐีตัป

ปุริสสมาส

	 	 ทสฺสน�	อ.การแสดง		ทุนฺนิวตฺถทุปฺปารุตาน�		 (วตฺถาน�)	ซึ่งผ้า	ท.	อันตนนุ่งแล้วไม่ดีและห่มไม่ดี		

ทุนฺนิวตฺถทุปฺปารุตทสฺสน�	ชื่อว่าทุนฺนิวตฺถทุปฺปารุตทสฺสน.	(การแสดงผ้าที่ตนนุ่งไม่ดีและห่มไม่ดี)

สีลวินาโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 สีลสฺส  วินาโส  สีลวินาโส. (สีล + วินาส)

	 วินาโส	อ.ความพินาศ		สีลสฺส	แห่งศีล		สีลวินาโส	ชื่อว่าสีลวินาส.	(ความพินาศแห่งศีล)
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สมคฺคสํวาโส

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สมคฺเคน		ส�วาโส		สมคฺคส�วาโส.	(สมคฺค	+	ส�วาส)

	 ส�วาโส	อ.การอยู่ร่วม		สมคฺเคน	โดยความพร้อมเพียงกัน		สมคฺคส�วาโส	ชื่อว่าสมคฺคส�วาส.	(การอยู่

ร่วมโดยพร้อมเพียงกัน)

นกฺขตฺตโยโค

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นกฺขตฺตสฺส		โยโค		นกฺขตฺตโยโค.	(นกฺขตฺต	+	โยค)

	 โยโค	อ.การประกอบ		นกฺขตฺตสฺส	แห่งนักษัตร		นกฺขตฺตโยโค	ชื่อว่านกฺขตฺตโยค.	(การประกอบนักษัตร)

นกฺขตฺตปีฬนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นกฺขตฺตสฺส		ปีฬน�		นกฺขตฺตปีฬน�.	(นกฺขตฺต	+	ปีฬน)

	 ปีฬน�	 อ.ความบีบคั้น	 	 นกฺขตฺตสฺส	 แห่งนักษัตร	 	 นกฺขตฺตปีฬน�	 ชื่อว่านกฺขตฺตปีฬน.	 (ความบีบคั้นแห่ง

นักษัตร)

สามิกภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 สามิกสฺส  ภาโว  สามิกภาโว. (สามิก + ภาว)

	 ภาโว	อ.ความที่		สามิกสฺส		(รญฺโญ)	แห่งพระราชา	ผู้เป็นพระสวามี		สามิกภาโว	ชื่อว่าสามิกภาว.	

(ความที่พระราชาเป็นพระสวามี)

กุลสนฺตกํ  

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กุลสฺส		สนฺตก�		กุลสนฺตก�,		รชฺช�.	(กุล	+	สนฺตก)

	 (รชฺช�)	อ.ความเป็นแห่งพระราชา		สนฺตก�	อันเป็นของมีอยู่		กุลสฺส	แห่งตระกูล		กุลสนฺตก�	ชื่อว่ากุล- 

สนฺตก,	ได้แก่ความเป็นพระราชา.	(อันเป็นของมีอยู่แห่งตระกูล,	เป็นสมบัติของตระกูล)
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เสตจฺฉตฺตํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เสตญฺจ		ต�		ฉตฺตญฺจาติ		เสตจฺฉตฺต�.	(เสต	+	ฉตฺต)

	 เสต�		จ	อ.ขาวด้วย		ต�	อ.ขาวนั้น		ฉตฺต�		จ	เป็นฉัตรด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เสตจฺฉตฺต�	ชื่อว่า 

เสตจฺฉตฺต.	(ฉัตรขาว,	เศวตฉัตร)

มหาชานิโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺโต		จ		โส		ชานิโก		จาติ		มหาชานิโก.	(มหนฺต	+	ชานิก)

	 มหนฺโต		จ	อ.ใหญ่ด้วย		โส	อ.ใหญ่นั้น		ชานิโก		จ	เป็นความเสื่อมด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหา- 

ชานิโก	ชื่อว่ามหาชานิก.	(ความเสื่อมใหญ่)

 

รชฺชลภนากาโร

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 รญฺโญ		ภาโว		รชฺช�.	(ราช	+	ณฺยปัจจัย)	ภาวตัทธิต

	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		รญฺโญ	แห่งพระราชา		รชฺช�	ชื่อว่ารชฺช.	(ความเป็นแห่งพระราชา,	ความเป็น

พระราชา)

	 ๒.	 รชฺชสฺส		ลภน�		รชฺชลภน�.	(รชฺช	+	ลภน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ลภน�	อ.อันได้		รชฺชสฺส	ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา		รชฺชลภน�	ชื่อว่ารชฺชลภน.	(อันได้ความเป็นพระ

ราชา)

	 ๓.	 รชฺชลภนเมว		อากาโร		รชฺชลภนากาโร.	(รชฺชลภน	+	อาการ)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 รชฺชลภน�		เอว	อ.อันได้ซึ่งความเป็นแห่งพระราชานั่นเทียว		อากาโร	เป็นอาการ		รชฺชลภนากาโร	

ชื่อว่ารชฺชลภนาการ.	(อาการคืออันได้ความเป็นพระราชา)

หตฺถิสตสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 หตฺถีน�		สตสหสฺสานิ		หตฺถิสตสหสฺสานิ.	(หตฺถี	+	สตสหสฺส)

	 สตสหสฺสานิ	อ.แสน	ท.		หตฺถีน�	แห่งช้าง	ท.		หตฺถิสตสหสฺสานิ	ชื่อว่าหตฺถิสตสหสฺส.	(ช้างหนึ่งแสน,		
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ช้างหลายแสนเชือก)

วฏฺฏรุกฺขมูลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วฏฺฏรุกฺขสฺส		มูล�		วฏฺฏรุกฺขมูล�.	(วฏฺฏรุกฺข	+	มูล)

	 มูล�	อ.โคน		วฏฺฏรุกฺขสฺส	แห่งต้นไทร		วฏฺฏรุกฺขมูล�	ชื่อว่าวฏฺฏรุกฺขมูล.	(โคนต้นไทร)

ทุติยทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทุติโย		จ		โส		ทิวโส		จาติ		ทุติยทิวโส.	(ทุติย	+	ทิวส)

	 ทุติโย		จ	อ.ที่สองด้วย		โส	อ.ที่สองนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ทุติยทิวส.	(วันที่	๒) 

เสนาปติอาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เสนาปติ		อาทิ		เยส�		เต		เสนาปติอาทโย,		อิสฺสรชนา.	(เสนาปติ	+	อาทิ)

	 เสนาปติ	อ.เสนาบดี		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(อิสฺสรชนาน�)	แห่งชนผู้เป็นใหญ่	ท.		(อตฺถิ)	มีอยู่,		เต		

(อิสฺสรชนา)	อ.ชนผู้เป็นใหญ่	ท.	เหล่านั้น		เสนาปติอาทโย	ชื่อว่าเสนาปติอาทิ,	ได้แก่ชนผู้เป็นใหญ่ทั้งหลาย.	(มี

เสนาบดีเป็นต้น)	

ปารุปนกมฺพลํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปารุปนญฺจ		ต�		กมฺพลญฺจาติ		ปารุปนกมฺพล�.	(ปารุปน	+	กมฺพล)

	 ปารุปน�		จ	อ.เป็นเครื่องห่มด้วย		ต�	อ.เป็นเครื่องห่มนั้น		กมฺพล�		จ	เป็นผ้ากัมพลด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ปารุปนกมฺพล�	ชื่อว่าปารุปนกมฺพล.	(ผ้ากัมพลเป็นเครื่องห่ม)	

ปิลนฺธนมุทฺทิกา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปิลนฺธนญฺจ		ต�		มุทฺทิกา		จาติ		ปิลนฺธนมุทฺทิกา.	(ปิลนฺธน	+	มุทฺทิกา)
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	 ปิลนฺธน�		จ	อ.เป็นเครื่องประดับด้วย		ต�	อ.เป็นเครื่องประดับนั้น		มุทฺทิกา		จ	เป็นธ�ามรงค์ด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		ปิลนฺธนมุทฺทิกา	ชื่อว่าปิลนฺธนมุทฺทิกา.	(ธ�ามรงค์เป็นเครื่องประดับ)

เหฏฺ€ิมสาขา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 เหฏฺ€า		ภวา		เหฏฺ€ิมา,		สาขา.	(เหฏฺ€า	+	อิมปัจจัย	+	อาปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (สาขา)	อ.กิ่ง		ภวา	อันมี		เหฏฺ€า	ในภายใต้		เหฏฺ€ิมา	ชื่อว่าเหฏฺ€ิมา,	ได้แก่กิ่ง.	(ที่มีในภาย

ใต้,	กิ่งข้างล่าง)	

	 ๒.	 เหฏฺ€ิมา		จ		สา		สาขา		จาติ		เหฏฺ€ิมสาขา.	(เหฏฺ€ิมา	+	สาขา)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส 

	 	 เหฏฺ€ิมา		จ	อ.อันมีในภายใต้ด้วย		สา	อ.อันมีในภายใต้นั้น		สาขา		จ	เป็นกิ่งด้วย		เพราะเหตุ

นั้น		เหฏฺ€ิมสาขา	ชื่อว่าเหฏฺ€ิมสาขา.	(กิ่งที่มีในภายใต้)

เชฏฺ€หตฺถี

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เชฏฺโ€		จ		โส		หตฺถี		จาติ		เชฏฺ€หตฺถี.	(เชฏฺ€	+	หตฺถี)

	 เชฏฺโ€		จ	อ.ตัวเจริญที่สุดด้วย		โส	อ.ตัวเจริญที่สุดนั้น		หตฺถี		จ	เป็นช้างด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

เชฏฺ€หตฺถี	ชื่อว่าเชฏฺ€หตฺถี.	(ช้างตัวเจริญที่สุด)

มาตาปิตโร

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มาตา		จ		ปิตา		จ		มาตาปิตโร.	(มาตุ	+	ปิตุ)

	 มาตา		จ	อ.มารดาด้วย		ปิตา		จ	อ.บิดาด้วย		มาตาปิตโร	ชื่อว่ามาตาปิตุ.	(มารดาและบิดา)

หตฺถิสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 หตฺถีน�		สหสฺสานิ		หตฺถิสหสฺสานิ.	(หตฺถี	+	สหสฺส)	สหสฺส	เป็นอเนกสังขยา

	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		หตฺถีน�	แห่งช้าง	ท.		หตฺถิสหสฺสานิ	ชื่อว่าหตฺถิสหสฺส.	(ช้างหลายพันเชือก)
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หตฺถิรโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 หตฺถิสฺส		รโว		หตฺถิรโว.	(หตฺถี	+	รว)

	 รโว	อ.เสียง		หตฺถิสฺส	แห่งช้าง		หตฺถิรโว	ชื่อว่าหตฺถิรว.	(เสียงช้าง)	

ชิณฺณหตฺถี

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชิณฺณา		จ		เต		หตฺถี		จาติ		ชิณฺณหตฺถี.	(ชิณฺณ	+	หตฺถี)

	 ชิณฺณา		จ	อ.ตัวแก่	ท.	ด้วย		เต	อ.ตัวแก่	ท.	เหล่านั้น		หตฺถี		จ	เป็นช้างด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

ชิณฺณหตฺถี	ชื่อว่าชิณฺณหตฺถี.	(ช้างแก่)

โยธหตฺถิสหฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 โยธา		จ		เต		หตฺถิโน		จาติ		โยธหตฺถิโน.	(โยธ	+	หตฺถี)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 โยธา		จ	อ.นักรบ	ท.	ด้วย		เต	อ.นักรบ	ท.	เหล่านั้น		หตฺถิโน		จ	เป็นช้างด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		โยธหตฺถิโน	ชื่อว่าโยธหตฺถี.	(ช้างนักรบ)

	 ๒.	 โยธหตฺถีน�		สหสฺสานิ		โยธหตฺถิสหสฺสานิ.	(โยธหตฺถี	+	สหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		โยธหตฺถีน�	แห่งช้างนักรบ	ท.		โยธหตฺถิสหสฺสานิ	ชื่อว่าโยธหตฺถิสหสฺส.	(ช้าง

นักรบหลายพันเชือก)

ปจฺจนฺตคาโม

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปจฺจนฺเต		€โิต		คาโม		ปจฺจนฺตคาโม.	(ปจฺจนฺต	+	คาม)

	 คาโม	อ.หมู่บ้าน		€โิต	อันตั้งอยู่แล้ว		ปจฺจนฺเต	ในที่สุดแห่งแดน		ปจฺจนฺตคาโม	ชื่อว่าปจฺจนฺตคาม.	

(หมู่บ้านชายแดน)	
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มนุสฺสสงฺคโห

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มนุสฺสาน�		สงฺคโห		มนุสฺสสงฺคโห.	(มนุสฺส	+	สงฺคห)

	 สงฺคโห	อ.การรวบรวม		มนุสฺสาน�	ซึ่งมนุษย์	ท.		มนุสฺสสงฺคโห	ชื่อว่ามนุสฺสสงฺคห.	(การรวบรวมมนุษย์)

ครุคพฺภา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ครุ		คพฺโภ		ยสฺสาติ		ครุคพฺภา,		เทวี.	(ครุ	+	คพฺภ)

	 คพฺโภ	อ.ครรภ์		ครุ	อันหนัก		ยสฺสา		(เทวิยา)	แห่งพระเทวีใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(สา		เทวี)	อ.พระเทวีนั้น		ครุคพฺภา	ชื่อว่าครุคพฺภา,	ได้แก่พระเทวี.	(ผู้ทรงมีพระครรภ์หนัก)

ปเวณิรชฺชํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปเวณิยา		รชฺช�		ปเวณิรชฺช�.	(ปเวณิ	+	รชฺช)	

	 รชฺช�	อ.ความเป็นแห่งพระราชา		ปเวณิยา	โดยเชื้อสาย		ปเวณิรชฺช�	ชื่อว่าปเวณิรชฺช.	(ความเป็นพระราชา

โดยเชื้อสาย)

นิกฺกงฺขา

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิคฺคตา		กงฺขา		เยหิ		เต		นิกฺกงฺขา,		ชนา.	(นิ	+	กงฺขา)

	 กงฺขา	อ.ความสงสัย		นิคฺคตา	ออกแล้ว		เยหิ		(ชเนหิ)	จากชน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		เต		

(ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		นิกฺกงฺขา	ชื่อว่านิกฺกงฺข,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(มีความสงสัยออกแล้ว)

ทุพฺภิกฺขํ

	 เป็นอุปสัคบุพพกอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภิกฺขาย		อภาโว		ทุพฺภิกฺข�.	(ทุ	+	ภิกฺขา)

	 อภาโว	อ.ความไม่มี		ภิกฺขาย	แห่งภิกษา		ทุพฺภิกฺข�	ชื่อว่าทุพฺภิกฺขา.	(ความไม่มีภิกษา)

	 หรือเป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้
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	 ๑.	 ทุลฺลภา		ภิกฺขา		ยสฺมินฺติ		ทุพฺภิกฺข�,		อลฺลกปฺปรฏฺ€�.	(ทุ	+	ภิกฺขา)	สัตตมีทวิปทตุลยาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส

	 	 ภิกฺขา	อ.ภิกษา		ทุลฺลภา	อันบุคคลได้โดยยาก		ยสฺมึ		(อลฺลกปฺปรฏฺเ€)	ในแคว้นอัลลกัปปะใด		

(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		อลฺลกปฺปรฏฺ€�)	อ.แคว้นอัลลกัปปะนั้น		ทุพฺภิกฺข�	ชื่อว่าทุพฺภิกฺข,	ได้แก่

แคว้นอัลลกัปปะ.	(ที่มีภิกษาอันบุคคลได้โดยยาก)

	 ๒.	 ทุพฺภิกฺขสฺส		ภาโว		ทุพฺภิกฺข�.	(ทุพฺภิกฺข	+	ณปัจจัย)	ภาวตัทธิต

	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		ทุพฺภิกฺขสฺส		(อลฺลกปฺปรฏฺ€สฺส)	แห่งแคว้นอัลลกัปปะ	มีภิกษาอันหาได้โดย

ยาก		ทุพฺภิกฺข�	ชื่อว่าทุพฺภิกฺข.	(ความที่เมืองอัลลกัปปะมีภิกษาอันบุคคลหาได้โดยยาก)

ตรุณปุตฺตา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตรุโณ		ปุตฺโต		ยสฺสาติ		ตรุณปุตฺตา,		ภริยา.	(ตรุณ	+	ปุตฺต)

	 ปุตฺโต	อ.บุตร		ตรุโณ	อ่อน		ยสฺสา		(ภริยาย)	แห่งภรรยาใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		

ภริยา)	อ.ภรรยานั้น		ตรุณปุตฺตา	ชื่อว่าตรุณปุตฺตา,	ได้แก่ภรรยา.	(ผู้มีบุตรอ่อน)

ปาเถยฺยํ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปถสฺส		หิต�		ปาเถยฺย�,		วตฺถุ.	(ปถ	+	เณยฺยปัจจัย)

	 (วตฺถุ)	อ.วัตถุ		หิต�	อันเป็นประโยชน์เกื้อกูล		ปถสฺส	แก่หนทาง		ปาเถยฺย�	ชื่อว่าปาเถยฺย,	ได้แก่วัตถุ.	

(อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่หนทาง,	เสบียง)

อหิวาตกโรโค 

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อหิสฺส		วิเสน		สทิโส		วาโต		อหิวาตโก.	(อหิ	+	วาต)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส,	มัชเฌโลปีสมาส

	 	 วาโต	อ.ลม		สทิโส	อันเช่นกับ		วิเสน	ด้วยพิษ		อหิสฺส	ของงู		อหิวาตโก	ชื่อว่าอหิวาตก.	(ลม

อันเช่นกับพิษของงู)

	 ๒.	 อหิวาตเกน		ปวตฺโต		โรโค		อหิวาตกโรโค.	(อหิวาตก	+	โรค)	ตติยาตัปปุริสสมาส,	มัชเฌโลปี

สมาส,	ลบ	ปวตฺตศัพท์
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	 	 โรโค	อ.โรค		ปวตฺโต	อันเป็นไปแล้ว	 	อหิวาตเกน	ด้วยลมอันเช่นกับพิษของงู	 	อหิวาตกโรโค	 

ชื่อว่าอหิวาตกโรค.	(โรคที่เป็นไปเช่นกับพิษของงู,	อหิวาตกโรค)

 

ขุทาภิภูตา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ขุทาย		อภิภูตา		ขุทาภิภูตา,		ชนา.	(ขุทา	+	อภิภูต)

	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		ขุทาย	อันความหิว		อภิภูตา	ครอบง�าแล้ว		ขุทาภิภูตา	ชื่อว่าขุทาภิภูต,	ได้แก่ชน 

ทั้งหลาย.	(ผู้ถูกความหิวครอบง�า)

ปุปฺผทาโม

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ปุปฺผสฺส  ทาโม  ปุปฺผทาโม. (ปุปฺผ + ทาม)

	 ทาโม	อ.พวง		ปุปฺผสฺส	แห่งดอกไม้		ปุปฺผทาโม	ชื่อว่าปุปฺผทาม.	(พวงดอกไม้)

€ปิต€ปิตฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้่

	 ๑.	 €ปิตญฺจ		ต�		€ปิตญฺจาติ		€ปิต€ปิต�,		€าน�.	(€ปิต	+	€ปิต)	วิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส

	 	 ต�		(€าน�)	อ.ที่นั้น		€ปิต�		จ	เป็นที่อันตนวางไว้แล้วด้วย		€ปิต�		จ	เป็นที่อันตนวางไว้แล้วด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		€ปิต€ปิต�	ชื่อว่า€ปิต€ปิต,	ได้แก่ที่.	(เป็นที่อันตนทั้งวางไว้แล้วทั้งวางไว้แล้ว)

	 ๒.	 €ปิต€ปิตญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		€ปิต€ปิตฏฺ€าน�.	(€ปิต€ปิต	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 €ปิต€ปิต�		จ	อ.เป็นที่อันตนทั้งวางไว้แล้วทั้งวางไว้แล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่อันตนทั้งวางไว้แล้วทั้งวาง

ไว้แล้วนั้น		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		€ปิต€ปิตฏฺ€าน�	ชื่อว่า€ปิต€ปิตฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่อันตนทั้งวาง

ไว้แล้วทั้งวางไว้แล้ว)	

พลวตรา

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺพา		อิมา		พลวนฺติโย,		อยมิมาส�		วิเสเสน		พวลนฺตีติ		พลวตรา,		เวทนา.	(พลวนฺตี	+	ตร

ปัจจัย)



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 587วรรค]

	 อิมา		(เวทนา)	อ.เวทนา	ท.	เหล่านี้		สพฺพา	ทั้งปวง		พลวนฺติโย	เป็นสภาพมีก�าลัง		(โหนฺติ)	ย่อม

เป็น,		อย�		เวทนา		อิมาส�		เวทนาน�	อ.-	แห่งเวทนา	ท.	เหล่านี้หนา	-เวทนานี้		พลวนฺตี	เป็นสภาพมีก�าลัง		

วิเสเสน	โดยพิเศษ		(โหติ)	ย่อมเป็น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		พลวตรา	ชื่อว่าพลวตรา,	ได้แก่เวทนา.	(อันมีก�าลัง

กว่า)

นิทฺทายนภาโว

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 นิทฺทายนเมว  ภาโว  นิทฺทายนภาโว. (นิทฺทายน + ภาว)

	 นิทฺทายน�		เอว	อ.อันประพฤติหลับนั่นเทียว		ภาโว	เป็นความเป็น		นิทฺทายนภาโว	ชื่อว่านิทฺทายนภาว.	

(ความเป็นคืออันประพฤติหลับ)

ปณฺณสตฺถโร

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปณฺเณน		สตฺถโร		ปณฺณสตฺถโร.	(ปณฺณ	+	สตฺถร)

	 สตฺถโร	อ.ที่ปูลาด		ปณฺเณน	ด้วยใบไม้		ปณฺณสตฺถโร	ชื่อว่าปณฺณสตฺถร.	(ที่ปูลาดด้วยใบไม้)	

อนฺตรามคฺคํ

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มคฺคสฺส		อนฺตรา		อนฺตรามคฺค�.	(อนฺตรา	+	มคฺค)

	 อนฺตรา	ในระหว่าง		มคฺคสฺส	แห่งหนทาง		อนฺตรามคฺค�	ชื่อว่าอนฺตรามคฺค.	(ระหว่างทาง)

เอตฺตกํ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า		

	 เอต�		ปริมาณมสฺสาติ		เอตฺตก�,		€าน�.	(เอต	+	ตฺตกปัจจัย)

	 ปริมาณ�	อ.ประมาณ		เอต�	เท่านี้		อสฺส		(€านสฺส)	แห่งที่นั้น		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		

€าน�)	อ.ที่นั้น		เอตฺตก�	ชื่อว่าเอตฺตก,	ได้แก่ที่.	(มีประมาณเท่านี้)	
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ปาปกมฺมํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาปญฺจ		ต�		กมฺมญฺจาติ		ปาปกมฺม�.	(ปาป	+	กมฺม)

	 ปาปํ		จ	อ.อันชั่วด้วย		ต�	อ.อันชั่วนั้น		กมฺม�		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปาปกมฺม�	ชื่อว่า

ปาปกมฺม.	(กรรมชั่ว,	บาปกรรม)

โคปาลกุลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โคปาลสฺส		กุล�		โคปาลกุล�.	(โคปาล	+	กุล)

	 กุล�	อ.ตระกูล		โคปาลสฺส	ของบุคคลผู้รักษาซึ่งโค		โคปาลกุล�	ชื่อว่าโคปาลกุล.	(ตระกูลคนเลี้ยงโค)

เธนุมงฺคลํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เธนุยา		มงฺคล�		เธนุมงฺคล�.	(เธนุ	+	มงฺคล)

	 มงฺคล�	อ.มงคล		เธนุยา	เพื่อแม่โคนม		เธนุมงฺคล�	ชื่อว่าเธนุมงฺคล.	(มงคลเพื่อแม่โคนม)

มุทุชาติโก  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มุทุ		ชาติ		ยสฺสาติ		มุทุชาติโก,		กุลปุตฺโต.	(มุทุ	+	ชาติ)

	 ชาติ	อ.ชาติ		มุทุ	อันอ่อนโยน		ยสฺส		(กุลปุตฺตสฺส)	แห่งกุลบุตรใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(โส		กุลปุตฺโต)	อ.กุลบุตรนั้น		มุทุชาติโก	ชื่อว่ามุทุชาติก,	ได้แก่กุลบุตร.	(ผู้มีชาติอันอ่อนโยน)

ทีฆรตฺตํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทีฆา		จ		สา		รตฺติ		จาติ		ทีฆรตฺต�.	(ทีฆา	+	รตฺติ)

	 ทีฆา		จ	อ.อันยาวด้วย		สา	อ.อันยาวนั้น		รตฺติ		จ	เป็นราตรีด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ทีฆรตฺต�	 

ชื่อว่าทีฆรตฺต.	(ราตรีอันยาวนาน)



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 589วรรค]

อูโนทโร

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อูน�		อุทร�		ยสฺสาติ		อูโนทโร,		โกตุหลิโก.	(อูน	+	อุทร)

	 อุทร�	อ.ท้อง		อูน�	อันพร่อง		ยสฺส		(โกตุหลิกสฺส)	ของนายโกตุหลิกะใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(โส		โกตุหลิโก)	อ.นายโกตุหลิกะนั้น		อูโนทโร	ชื่อว่าอูโนทร,	ได้แก่นายโกตุหลิกะ.	(ผู้มีท้องอันพร่อง)

ตทภิมุโข

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตสฺส		อภิมุข�		ยสฺสาติ		ตทภิมุโข,		ปายาโส.	(ต	+	อภิมุข)

	 อภิมุข�	อ.หน้าเฉพาะ		ตสฺส		(สามิกสฺส)	ต่อสามีนั้น		ยสฺส		(ปายาสสฺส)	แห่งข้าวปายาสใด		(อตฺถิ)	

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปายาโส)	อ.ข้าวปายาสนั้น		ตทภิมุโข	ชื่อว่าตทภิมุข,	ได้แก่ข้าวปายาส.	(มีหน้า

เฉพาะต่อสามี,	ตรงหน้าสามีนั้น)

มนฺทสปฺปิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มนฺทญฺจ		ต�		สปฺปิ		จาติ		มนฺทสปฺปิ.	(มนฺท	+	สปฺปิ)

	 มนฺท�		จ	อ.อันเหลวด้วย		ต�	อ.อันเหลวนั้น		สปฺปิ		จ	เป็นเนยใสด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มนฺทสปฺปิ	

ชื่อว่ามนฺทสปฺปิ.	(เนยใสอันเหลว)

สตฺตฏฺ€ทิวสา

	 เป็นวาสัททัตถสังขโยภยบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สตฺต		วา		อฏฺ€		วา		ทิวสา		สตฺตฏฺ€ทิวสา.	(สตฺต	+	อฏฺ€	+	ทิวส)

	 ทิวสา	อ.วัน	ท.		สตฺต		วา	เจ็ดหรือ		อฏฺ€		วา	หรือว่าแปด		สตฺตฏฺ€ทิวสา	ชื่อว่าสตฺตฏฺ€ทิวส.	(เจ็ด

หรือแปดวัน)
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ฉาตตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ฉาตสฺส		ภาโว		ฉาตตา.	(ฉาต	+	ตาปัจจัย)

	 ภาโว	อ.ความที่		ฉาตสฺส		(โกตุหลิกสฺส)	แห่งนายโกตุหลิกะ	ผู้หิวแล้ว		ฉาตตา	ชื่อว่าฉาตตา.	(ความ

ที่นายโกตุหลิกะเป็นผู้หิวแล้ว)

อาหารตณฺหา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาหาเร		ตณฺหา		อาหารตณฺหา.	(อาหาร	+	ตณฺหา)	

	 ตณฺหา	อ.ความอยาก		อาหาเร	ในอาหาร		อาหารตณฺหา	ชื่อว่าอาหารตณฺหา.	(ความอยากในอาหาร)

เหฏฺ€าปี€ํ

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปี€สฺส		เหฏฺ€า		เหฏฺ€าปี€�.	(เหฏฺ€า	+	ปี€)

	 เหฏฺ€า	ในภายใต้		ปี€สฺส	แห่งตั่ง		เหฏฺ€าปี€�	ชื่อว่าเหฏฺ€าปี€.	(ภายใต้ตั่ง)

ปายาสปิณฺโฑ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปายาสสฺส		ปิณฺโฑ		ปายาสปิณฺโฑ.	(ปายาส	+	ปิณฺฑ)

	 ปิณฺโฑ	อ.ก้อน		ปายาสสฺส	แห่งข้าวปายาส		ปายาสปิณฺโฑ	ชื่อว่าปายาสปิณฺฑ.	(ก้อนข้าวปายาส)

ปุญฺญวตี

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุญฺญ�		อสฺสา		อตฺถีติ		ปุญฺญวตี,		สุนขี.	(ปุญฺญ	+	วนฺตุปัจจัย	+	อีปัจจัย)

	 ปุญฺญ�	อ.บุญ		อสฺสา		(สุนขิยา)	แห่งแม่สุนัขนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		สุนขี)	อ.แม่

สุนัขนั้น		ปุญฺญวตี	ชื่อว่าปุญฺญวตี,	ได้แก่แม่สุนัข.	(ตัวมีบุญ)



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 591วรรค]

เอวรูปํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอว�		รูปํ		ยสฺสาติ		เอวรูปํ,		โภชน�.	(เอว�	+	รูป)

	 เอว�	อ.อย่างนี้		รูปํ	เป็นรูป		ยสฺส		(โภชนสฺส)	แห่งโภชนะใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		

โภชน�)	อ.โภชนะนั้น		เอวรูปํ	ชื่อว่าเอวรูป,	ได้แก่โภชนะ.	(อันมีอย่างนี้เป็นรูป,	เห็นปานนี้)

รตฺติภาโค

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รตฺติยา		ภาโค		รตฺติภาโค.	(รตฺติ	+	ภาค)

	 ภาโค	อ.ส่วน		รตฺติยา	แห่งราตรี		รตฺติภาโค	ชื่อว่ารตฺติภาค.	(ส่วนแห่งราตรี)

สรีรกิจฺจํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	วิเคราะห์ว่า

	 สรีเรน		กิจฺจ�		สรีรกิจฺจ�.	(สรีร	+	กิจฺจ)

	 กิจฺจ�	อ.กิจ		สรีเรน	ด้วยสรีระ		สรีรกิจฺจ�	ชื่อว่าสรีรกิจฺจ.	(กิจด้วยสรีระ)

ตณฺฑุลนาฬิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตณฺฑุลสฺส		นาฬิ		ตณฺฑุลนาฬิ.	(ตณฺฑุล	+	นาฬิ)

	 นาฬิ	อ.ทะนาน		ตณฺฑุลสฺส	แห่งข้าวสาร		ตณฺฑุลนาฬิ	ชื่อว่าตณฺฑุลนาฬิ.	(ทะนานข้าวสาร)

สตฺตโม  

	 เป็นสังขยาตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 สตฺตนฺน�		ปูรโณ		สตฺตโม,		ทิวโส.	(สตฺต	+	มปัจจัย)

	 (ทิวโส)	อ.วัน		ปูรโณ	อันเป็นเหตุเต็ม		สตฺตนฺน�		(ทิวสาน�)	แห่งวัน	ท.	๗		สตฺตโม	ชื่อว่าสตฺตม,	ได้แก่

วัน.	(ที่	๗)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒592 [๒.อัปปมาท

เอกเธนุ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอกา		จ		สา		เธนุ		จาติ		เอกเธนุ.	(เอกา	+	เธนุ)

	 เอกา		จ	อ.ตัวหนึ่งด้วย		สา	อ.ตัวหนึ่งนั้น		เธนุ		จ	เป็นแม่โคนมด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เอกเธนุ	

ชื่อว่าเอกเธนุ.	(แม่โคนมตัวหนึ่ง)

ภตฺตปิณฺโฑ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภตฺตสฺส		ปิณฺโฑ		ภตฺตปิณฺโฑ.	(ภตฺต	+	ปิณฺฑ)

	 ปิณฺโฑ	อ.ก้อน		ภตฺตสฺส	แห่งภัตร		ภตฺตปิณฺโฑ	ชื่อว่าภตฺตปิณฺฑ.	(ก้อนภัตร)

วาลมิคฏฺ€านํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 วาโล		จ		โส		มิโค		จาติ		วาลมิโค.	(วาล	+	มิค)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 วาโล		จ	อ.ร้ายด้วย		โส	อ.ร้ายนั้น		มิโค		จ	เป็นเนื้อด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		วาลมิโค	 

ชื่อว่าวาลมิค.	(เนื้อร้าย)

	 ๒.	 วาลมิคสฺส		€าน�		วาลมิคฏฺ€าน�.	(วาลมิค	+	€าน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 €าน�	อ.ที่		วาลมิคสฺส	แห่งเนื้อร้าย		วาลมิคฏฺ€าน�	ชื่อว่าวาลมิคฏฺ€าน.	(ที่แห่งเนื้อร้าย)		

วาลมิโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วาโล		จ		โส		มิโค		จาติ		วาลมิโค.	(วาล	+	มิค)

	 วาโล		จ	อ.ร้ายด้วย		โส	อ.ร้ายนั้น		มิโค		จ	เป็นเนื้อด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		วาลมิโค	ชื่อว่า 

วาลมิค.	(เนื้อร้าย)

ปหิตสญฺญาณํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปหิตญฺจ		ต�		สญฺญาณญฺจาติ		ปหิตสญฺญาณ�.	(ปหิต	+	สญฺญาณ)



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 593วรรค]

	 ปหิต�		จ	อ.อันถูกส่งไปแล้วด้วย		ต�	อ.อันถูกส่งไปแล้วนั้น		สญฺญาณ�		จ	เป็นสัญญาณด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		ปหิตสญฺญาณ�	ชื่อว่าปหิตสญฺญาณ.	(สัญญาณที่ถูกส่งไปแล้ว)

อโนกาสทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		โอกาโส		อโนกาโส,		ทิวโส.	(น	+	โอกาส)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 โอกาโส	อ.โอกาส		น	ไม่ใช่		อโนกาโส	ชื่อว่าอโนกาส,	ได้แก่วัน.	(ไม่ใช่โอกาส)

	 ๒.	 อโนกาโส		จ		โส		ทิวโส		จาติ		อโนกาสทิวโส.	(อโนกาส	+	ทิวส)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย

สมาส

	 	 อโนกาโส		จ	อ.อันไม่ใช่โอกาสด้วย		โส	อ.อันไม่ใช่โอกาสนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		อโนกาสทิวโส	ชื่อว่าอโนกาสทิวส.	(วันที่ไม่ใช่โอกาส)

เอกวจนํ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอกญฺจ		ต�		วจนญฺจาติ		เอกวจน�.	(เอก	+	วจน)

	 เอก�		จ	อ.เดียวด้วย		ต�	อ.เดียวนั้น		วจน�		จ	เป็นค�าด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เอกวจน�	ชื่อว่า 

เอกวจน.	(ค�าเดียว)

คจฺฉภูมิโปถนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส	 และฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	 มี

วิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 คจฺโฉ		จ		ภูมิ		จ		คจฺฉภูมิโย.	(คจฺฉ	+	ภูมิ)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 คจฺโฉ		จ	อ.กอไม้ด้วย		ภูมิ		จ	อ.ภาคพื้นด้วย		คจฺฉภูมิโย	ชื่อว่าคจฺฉภูมิ.	(กอไม้และภาคพื้น)

	 ๒.	 คจฺฉภูมีน�		โปถน�		คจฺฉภูมิโปถน�.	(คจฺฉภูมิ	+	โปถน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 โปถน�	อ.เป็นที่ฟาด		คจฺฉภูมีน�	ซึ่งกอไม้และภาคพื้น	ท.		คจฺฉภูมิโปถน�	ชื่อว่าคจฺฉภูมิโปถน.	(เป็น

ที่ฟาดกอไม้และภาคพื้น)

	 ๓.	 คจฺฉภูมิโปถนญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		คจฺฉภูมิโปถนฏฺ€าน�.	(คจฺฉภูมิโปถน	+	€าน)	วิเสสนบุพพบท-

กัมมธารยสมาส



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒594 [๒.อัปปมาท

	 	 คจฺฉภูมิโปถน�		จ	อ.เป็นที่ฟาดซึ่งกอไม้และภาคพื้นด้วย		ต�	อ.เป็นที่ฟาดซึ่งกอไม้และภาคพื้นนั้น		

€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		คจฺฉภูมิโปถนฏฺ€าน�	ชื่อว่าคจฺฉภูมิโปถนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ฟาดกอไม้และ

ภาคพื้น)	

ปลายนภาโว

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ปลายนเมว  ภาโว  ปลายนภาโว. (ปลายน + ภาว)

	 ปลายน�		เอว	อ.อันหนีไปนั่นเทียว		ภาโว	เป็นความเป็น		ปลายนภาโว	ชื่อว่าปลายนภาว.	(ความเป็น

คืออันหนีไป)

สรีรปฺปฏิชคฺคนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สรีรสฺส		ปฏิชคฺคน�		สรีรปฺปฏิชคฺคน�.	(สรีร	+	ปฏิชคฺคน)

	 ปฏิชคฺคน�	อ.การประคับประคอง		สรีรสฺส	ซึ่งสรีระ		สรีรปฺปฏิชคฺคน�	ชื่อว่าสรีรปฺปฏิชคฺคน.	(การประคับ

ประคองสรีระ)

ปณฺณสาลาทฺวารํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปณฺณสาลาย		ทฺวาร�		ปณฺณสาลาทฺวาร�.	(ปณฺณสาลา	+	ทฺวาร)

	 ทฺวาร�	 อ.ประตู	 	 ปณฺณสาลาย	 แห่งบรรณศาลา	 	 ปณฺณสาลาทฺวาร�	 ชื่อว่าปณฺณสาลาทฺวาร.	 (ประต ู

บรรณศาลา)

อาคตภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาคตสฺส		ภาโว		อาคตภาโว.	(อาคต	+	ภาว)

	 ภาโว	อ.ความเป็น		อาคตสฺส		(อตฺตโน)	แห่งตน	ผู้มาแล้ว		อาคตภาโว	ชื่อว่าอาคตภาว.	(ความที่ตน

เป็นผู้เป็นมาแล้ว)



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 595วรรค]

อิตรมคฺโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อิตโร		จ		โส		มคฺโค		จาติ		อิตรมคฺโค.	(อิตร	+	มคฺค)

	 อิตโร		จ	อ.นอกนี้ด้วย		โส	อ.นอกนี้นั้น		มคฺโค		จ	เป็นหนทางด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อิตรมคฺโค	

ชื่อว่าอิตรมคฺค.	(หนทางนอกนี้)

อนิวตฺติตฺวา

	 เป็นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 น  นิวตฺติตฺวา  อนิวตฺติตฺวา. (น + นิวตฺติตฺวา)

	 นิวตฺติตฺวา	กลับแล้ว		น	หามิได้		อนิวตฺติตฺวา	ชื่อว่าอนิวตฺติตฺวา.	(ไม่กลับแล้ว)

อนิวตฺตนภาโว

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		นิวตฺตน�		อนิวตฺตน�.	(น	+	นิวตฺตน)	นิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 นิวตฺตน�	อ.อันกลับ		น	หามิได้		อนิวตฺตน�	ชื่อว่าอนิวตฺตน.	(อันไม่กลับ)

	 ๒.	 อนิวตฺตนเมว		ภาโว		อนิวตฺตนภาโว.	(อนิวตฺตน	+	ภาว)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อนิวตฺตน�		เอว	อ.อันไม่กลับนั่นเทียว		ภาโว	เป็นความเป็น		อนิวตฺตนภาโว	ชื่อว่าอนิวตฺตภาว.	

(ความเป็นคืออันไม่กลับ)

นิวาสนกณฺโณ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิวาสนสฺส		กณฺโณ		นิวาสนกณฺโณ.	(นิวาสน	+	กณฺณ)

	 กณฺโณ	อ.มุม		นิวาสนสฺส	แห่งผ้าเป็นเครื่องนุ่ง		นิวาสนกณฺโณ	ชื่อว่านิวาสนกณฺณ.	(มุมผ้านุ่ง)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒596 [๒.อัปปมาท

พลวสิเนโห

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 พล�		อสฺส		อตฺถีติ		พลวา,		สิเนโห.	(พล	+	วนฺตุ)	อัสสัตถิตัทธิต

	 	 พล�	อ.ก�าลัง		อสฺส		(สิเนหสฺส)	แห่งความรักนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		สิเนโห)	

อ.ความรักนั้น		พลวา	ชื่อว่าพลวนฺตุ,	ได้แก่ความรัก.	(อันมีก�าลัง)

	 ๒.	 พลวา		จ		โส		สิเนโห		จาติ		พลวสิเนโห.	(พลวนฺตุ	+	สิเนห)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 พลวา		จ	อ.อันมีก�าลังด้วย		โส	อ.อันมีก�าลังนั้น		สิเนโห		จ	เป็นความรักด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		พลวสิเนโห	ชื่อว่าพลวสิเนห.	(ความรักอันมีก�าลัง)	

จีวรวตฺถานิ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จีวรสฺส		วตฺถานิ		จีวรวตฺถานิ.	(จีวร	+	วตฺถ)

	 วตฺถานิ	อ.ผ้า	ท.		จีวรสฺส	แห่งจีวร		จีวรวตฺถานิ	ชื่อว่าจีวรวตฺถ.	(ผ้าเพื่อจีวร)

ทุกฺกรํ

	 เป็นกัมมรูป,	กัมมสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทุกฺเขน		กรียตีติ		ทุกฺกร�,		กมฺม�.	(ทุ	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ขปัจจัย)

	 (กมฺม�)	อ.กรรม		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคล	กรียติ	ย่อมกระท�า		ทุกฺเขน	โดยยาก		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ทุกฺกร�	 

ชื่อว่าทุกฺกร,	ได้แก่กรรม.	(ที่บุคคลกระท�าได้โดยยาก)

ผาสุกฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ผาสุกญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		ผาสุกฏฺ€าน�.	(ผาสุก	+	€าน)

	 ผาสุก�		จ	อ.เป็นที่ผาสุกด้วย		ต�	อ.เป็นที่ผาสุกนั้น		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ผาสุกฏฺ- 

€าน�	ชื่อว่าผาสุกฏฺ€าน.	(ผาสุก	+	€าน)



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 597วรรค]

คนฺธมาทนาภิมุโข

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คนฺธมาทนสฺส		อภิมุข�		ยสฺสาติ		คนฺธมาทนาภิมุโข,		ปจฺเจกพุทฺโธ.	(คนฺธมาทน	+	อภิมุข)

	 อภิมุข�	อ.เฉพาะหน้า		คนฺธมาทนสฺส	ต่อภูเขาคันธมาทน์		ยสฺส		(ปจฺเจกพุทฺธสฺส)	แห่งพระปัจเจกพุทธ-

เจ้าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปจฺเจกพุทฺโธ)	อ.ปัจเจกพุทธเจ้านั้น		คนฺธมาทนาภิมุโข	ชื่อว่า 

คนฺธมาทนาภิมุข,	ได้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้า.	(มีหน้าเฉพาะต่อภูเขาคันธมาทน์,	มุ่งหน้าต่อภูเขาคันธมาทน์)

จกฺขุปโถ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จกฺขุสฺส		ปโถ		จกฺขุปโถ.	(จกฺขุ	+	ปถ)

	 ปโถ	อ.คลอง		จกฺขุสฺส	แห่งจักษุ		จกฺขุปโถ	ชื่อว่าจกฺขุปถ.	(คลองแห่งจักษุ)

อุชุชาติกา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุชุ		ชาติ		เยสนฺติ		อุชุชาติกา,		ติรจฺฉานา.	(อุชุ	+	ชาติ)	

	 ชาติ	อ.ชาติ		อุชุ	อันตรง		เยส�		(ติรจฺฉานาน�)	แห่งสัตว์เดรัจฉาน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(เต		ติรจฺฉานา)	อ.สัตว์เดรัจฉาน	ท.	เหล่านั้น		อุชุชาติกา	ชื่อว่าอุชุชาติก,	ได้แก่สัตว์เดรัจฉาน

ทั้งหลาย.	(ตัวมีชาติอันตรง)

อกุฏิลา  

	 นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		กุฏิลา		อกุฏิลา,		ติรจฺฉานา.	(น	+	สุนข)	

	 (ติรจฺฉานา)	 อ.สัตว์เดรัจฉาน	 ท.	 	 กุฏิลา	 คดโกง	 	 น	 หามิได้	 	 อกุฏิลา	 ชื่อว่าอกุฏิล,	 ได้แก่สัตว์

เดรัจฉานทั้งหลาย.	(ตัวไม่คดโกง)
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อุชุทิฏฺ€ิตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 อุชุ		ทิฏฺ€ิ		ยสฺสาติ		อุชุทิฏฺ€ิ,		สุนโข.	(อุชุ	+	ทิฏฺ€ิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 ทิฏฺ€ิ	อ.ความเห็น		อุชุ	อันตรง		ยสฺส		(สุนขสฺส)	แห่งสุนัขใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(โส		สุนโข)	อ.สุนัขนั้น		อุชุทิฏฺ€ิ	ชื่อว่าอุชุทิฏฺ€ิ,	ได้แก่สุนัข.	(ตัวมีความเห็นอันตรง)		

	 ๒.	 อุุชุทิฏฺ€ิสฺส		ภาโว		อุชุทิฏฺ€ิตา.	(อุชุทิฏฺ€ิ	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิต

	 	 ภาโว	อ.ความที่		อุชุทิฏฺ€ิสฺส		(สุนขสฺส)	แห่งสุนัข	ตัวมีความเห็นอันตรง		อุชุทิฏฺ€ิตา	ชื่อว่าอุชุทิฏฺ€ิตา.	 

(ความเป็นสัตว์มีความเห็นอันตรง)

อกุฏิลตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 น		กุฏิโล		อกุฏิโล,		สุนโข.	(น	+	สุนข)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (สุนโข)	อ.สุนัข		กุฏิโล	คดโกง		น	หามิได้		อกุฏิโล	ชื่อว่าอกุฏิล,	ได้แก่สุนัข.	(ตัวไม่คดโกง)

	 ๒.	 อกุฏิลสฺส		ภาโว		อกุฏิลตา.	(อกุฏิล	+	ตาปัจจัย)

	 	 ภาโว	อ.ความที่		อกุฏิลสฺส		(สุนขสฺส)	แห่งสุนัข	ตัวไม่คดโกง		อกุฏิลตา	ชื่อว่าอกุฏิลตา.	(ความ

ที่เป็นสัตว์ไม่คดโกง)

อจฺฉราสหสฺสปริวุโต

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อจฺฉราน�		สหสฺส�		อจฺฉราสหสฺส�.	(อจฺฉรา	+	สหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 สหสฺส�	อ.พัน		อจฺฉราน�	แห่งนางอัปสร	ท.		อจฺฉราสหสฺส�	ชื่อว่าอจฺฉราสหสฺส.	(นางอัปสรหนึ่งพัน)

	 ๒.	 อจฺฉราสหสฺเสน		ปริวุโต		อจฺฉราสหสฺสปริวุโต,		สุนโข.	(อจฺฉราสหสฺส	+	ปริวุต)	ตติยาตัปปุริส

สมาส

	 	 (สุนโข)	อ.สุนัข		อจฺฉราสหสฺเสน	อันพันแห่งนางอัปสร		ปริวุโต	แวดล้อมแล้ว		อจฺฉราสหสฺสปริวุโต	 

ชื่อว่าอจฺฉราสหสฺสปริวุต,	ได้แก่สุนัข.	(อันนางอัปสรหนึ่งพันแวดล้อม)
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มหาสมฺปตฺติ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหตี		จ		สา		สมฺปตฺติ		จาติ		มหาสมฺปตฺติ.	(มหนฺตี	+	สมฺปตฺติ)

	 มหตี		จ	อ.ใหญ่ด้วย		สา	อ.ใหญ่นั้น		สมฺปตฺติ		จ	เป็นสมบัติด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหาสมฺปตฺติ	 

ชื่อว่ามหาสมฺปตฺติ.	(สมบัติใหญ่,	มหาสมบัติ)

กณฺณมูลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กณฺณสฺส		มูล�		กณฺณมูล�.	(กณฺณ	+	มูล)

	 มูล�	อ.ใกล้		กณฺณสฺส	แห่งหู		กณฺณมูล�	ชื่อว่ากณฺณมูล.	(ใกล้หู)

โสฬสโยชนฏฺ€านํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 โสฬส		โยชนานิ		โสฬสโยชนานิ.	(โสฬส	+	โยชน)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 โยชนานิ	อ.โยชน์	ท.		โสฬส	สิบหก		โสฬสโยชนานิ	ชื่อว่าโสฬสโยชน.	(สิบหกโยชน์)

	 ๒.	 โสฬสโยชนาน�		€าน�		โสฬสโยชนฏฺ€าน�.	(โสฬสโยชน	+	€าน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 €าน�	อ.ที่		โสฬสโยชนาน�	แห่งโยชน์สิบหก	ท.		โสฬสโยชนฏฺ€าน�	ชื่อว่าโสฬสโยชนฏฺ€าน.	(พื้นที่

สิบหกโยชน์)

ปกติกถาสทฺโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. ปกติยา  กถา  ปกติกถา. (ปกติ + กถา) ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 กถา	อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว		ปกติยา	ตามปกติ		ปกติกถา	ชื่อว่าปกติกถา.	(วาจาเป็นเครื่อง

กล่าวตามปกติ)

 ๒. ปกติกถาย  สทฺโท  ปกติกถาสทฺโท. (ปกติกถา + สทฺท) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 สทฺโท	อ.เสียง		ปกติกถาย	แห่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวตามปกติ		ปกติกถาสทฺโท	ชื่อวาปกติกถา-

สทฺท.	(เสียงแห่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวตามปกติ,	เสียงพูดตามปกติ)
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ทสโยชนสหสฺสํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ทส		โยชนานิ		ทสโยชนานิ.	(ทส	+	โยชน)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 โยชนานิ	อ.โยชน์	ท.		ทส	สิบ		ทสโยชนานิ	ชื่อว่าทสโยชน.	(สิบโยชน์)

	 ๒.	 ทสโยชนาน�		สหสฺส�		ทสโยชนสหสฺส�.	(ทสโยชน	+	สหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 สหสฺส�	อ.พัน		ทสโยชนาน�	แห่งโยชน์สิบ	ท.		ทสโยชนสหสฺส�	ชื่อว่าทสโยชนสหสฺส.	(หมื่นโยชน์)

เทวนครํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เทวาน�		นคร�		เทวนคร�.	(เทว	+	นคร)

	 นคร�	อ.เมือง		เทวาน�	แห่งเทวดา	ท.		เทวนคร�	ชื่อว่าเทวนคร.	(เมืองเทวดา,	เทพนคร)

อายุกฺขโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 อายุสฺส  ขโย  อายุกฺขโย. (อายุ + ขย)

	 ขโย	อ.ความสิ้นไป		อายุสฺส	แห่งอายุ		อายุกฺขโย	ชื่อว่าอายุกฺขย.	(ความสิ้นไปแห่งอายุ,	สิ้นอายุ,	หมด

อายุ) 

ปุญฺญกฺขโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุญฺญสฺส		ขโย		ปุญฺญกฺขโย.	(ปุญฺญ	+	ขย)

	 ขโย	อ.ความสิ้นไป		ปุญฺญสฺส	แห่งบุญ		ปุญฺญกฺขโย	ชื่อว่าปุญฺญกฺขย.	(ความสิ้นไปแห่งบุญ,	สิ้นบุญ)

อาหารกฺขโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาหารสฺส		ขโย		อาหารกฺขโย.	(อาหาร	+	ขย)

	 ขโย	อ.ความสิ้นไป		อาหารสฺส	แห่งอาหาร		อาหารกฺขโย	ชื่อว่าอาหารกฺขย.	(ความสิ้นไปแห่งอาหาร,	

สิ้นอาหาร,	หมดอาหาร)
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ปุญฺญกมฺมํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุญฺญญฺจ		ต�		กมฺมญฺจาติ		ปุญฺญกมฺม�.	(ปุญฺญ	+	กมฺม)

	 ปุญฺญ�	 	 จ	 อ.อันเป็นบุญด้วย	 	 ต�	 อ.อันเป็นบุญนั้น	 	 กมฺม�	 	 จ	 เป็นกรรมด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		

ปุญฺญกมฺม�	ชื่อว่าปุญฺญกมฺม.	(กรรมอันเป็นบุญ,	บุญกรรม)

ยาวตายุกํ

	 เป็นนิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อายุสฺส		ยตฺตโก		ปริจฺเฉโท		ยาวตายุก�.	(ยาวตา	+	อายุ)

	 ปริจฺเฉโท	อ.การก�าหนด		ยตฺตโก	อันมีประมาณเพียงใด		อายุสฺส	แห่งอายุ		ยาวตายุก�	ชื่อว่ายาวตายุก.	 

(ก�าหนดเพียงใดแห่งอายุ)

ราชโกฏฺ€าคารํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รญฺโญ		โกฏฺ€าคาร�		ราชโกฏฺ€าคาร�.	(ราช	+	โกฏฺ€าคาร)

	 โกฏฺ€าคาร�	อ.เรือนคลัง		รญฺโญ	ของพระราชา		ราชโกฏฺ€าคาร�	ชื่อว่าราชโกฏฺ€าคาร.	(เรือนคลังของ

พระราชา)			

จตุปญฺจนาฬิมตฺตํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีวาสัททัตถสังขโยภยบทพหุพพีิหิสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 จตสฺโส		วา		ปญฺจ		วา		นาฬิโย		จตุปญฺจนาฬิโย.	(จตุ	+	ปญฺจ	+	นาฬิ)	

	 	 นาฬิโย	อ.ทะนาน	ท.		จตสฺโส		วา	สี่หรือ		ปญฺจ		วา	หรือว่าห้า		จตุปญฺจนาฬิโย	ชื่อว่า 

จตุปญฺจนาฬิ.	(สี่หรือห้าทะนาน)

	 ๒.	 จตุปญฺจนาฬิโย		มตฺตา		ยสฺสาติ		จตุปญฺจนาฬิมตฺต�,		ธญฺญ�.	(จตุปญฺจนาฬิ	+	มตฺตา)	

	 	 จตุปญฺจนาฬิโย	อ.ทะนานสี่หรือห้า	ท.		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(ธญฺญสฺส)	แห่งข้าวเปลือก

ใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		ธญฺญ�)	อ.ข้าวเปลือกนั้น		จตุปญฺจนาฬิมตฺต�	ชื่อว่าจตุปญฺจนาฬิมตฺต,	

ได้แก่ข้าวเปลือก.	(มีสี่หรือห้าทะนานเป็นประมาณ,	มีประมาณ	๔	หรือ	๕	ทะนาน)
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สติสมฺโมโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 สติยา  สมฺโมโส  สติสมฺโมโส. (สติ + สมฺโมส)

	 สมฺโมโส	อ.ความหลงพร้อม		สติยา	แห่งสติ		สติสมฺโมโส	ชื่อว่าสติสมฺโมส.	(ความหลงพร้อมแห่งสติ)

กิลนฺตกาโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กิลนฺโต		กาโย		ยสฺสาติ		กิลนฺตกาโย,		เทวปุตฺโต.	(กิลนฺต	+	กาย)

	 กาโย	อ.กาย		กิลนฺโต	อันบอบช�้าแล้ว		ยสฺส		(เทวปุตฺตสฺส)	แห่งเทพบุตรใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 

เพราะเหตุนั้น	 	 (โส		 เทวปุตฺโต)	อ.เทพบุตรนั้น	 	กิลนฺตกาโย	ชื่อว่ากิลนฺตกาย,	 ได้แก่เทพบุตร.	 (ผู้มีร่างกาย 

อันบอบช�้าแล้ว)

มุฏฺ€สฺสติ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มุฏฺ€า		สติ		ยสฺสาติ		มุฏฺ€สฺสติ,		เทวปุตฺโต.	(มุฏฺ€	+	สติ)

	 สติ	อ.สติ		มุฏฺ€า	อันหลงแล้ว		ยสฺส		(เทวปุตฺตสฺส)	แห่งเทพบุตรใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		 

(โส		เทวปุตฺโต)	อ.เทพบุตรนั้น		มุฏฺ€สฺสติ	ชื่อว่ามุฏฺ€สฺสติ,	ได้แก่เทพบุตร.	(ผู้มีสติอันหลงแล้ว)	

วิชาตทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิชาตญฺจ		ต�		ทิวโส		จาติ		วิชาตทิวโส.	(วิชาต	+	ทิวส)

	 วิชาต�		จ	อ.เป็นที่คลอดแล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่คลอดแล้วนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		วิชาตทิวโส	ชื่อว่าวิชาตทิวส.	(วันเป็นที่คลอด)

กตฺตรสุปฺปํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กตฺตรญฺจ		ต�		สุปฺปญฺจาติ		กตฺตรสุปฺปํ.	(กตฺตร	+	สุปฺป)
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	 กตฺตร�		จ	อ.เก่าด้วย		ต�	อ.เก่านั้น		สุปฺปํ		จ	เป็นกระด้งด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		กตฺตรสุปฺปํ	ชื่อ

ว่ากตฺตรสุปฺป.	(กระด้งเก่า)	

สงฺการกูโฏ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 สงฺการสฺส  กูโฏ  สงฺการกูโฏ. (สงฺการ + กูฏ)

	 กูโฏ	อ.กอง		สงฺการสฺส	แห่งหยากเยื่อ		สงฺการกูโฏ	ชื่อว่าสงฺการกูฏ.	(กองหยากเยื่อ)

สิเนหปฺปภวํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สิเนโห		ปภโว		ยสฺสาติ		สิเนหปฺปภว�,		ภุกฺกรณ�.	(สิเนห	+	ปภว)

	 สิเนโห	อ.ความรัก		ปภโว	เป็นแดนเกิด		ยสฺส		(ภุกฺกรณสฺส)	แห่งการกระท�าซึ่งการเห่าหอนใด		(อตฺถิ)	

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		ภุกฺกรณ�)	อ.การกระท�าซึ่งการเห่าหอนนั้น		สิเนหปฺปภว�	ชื่อว่าสิเนหปฺปภว,	ได้แก่

การท�าการเห่าหอน.	(มีความรักเป็นแดนเกิด)

กากสุนขสนฺนิปาโต

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 กากา		จ		สุนขา		จ		กากสุนขา.	(กาก	+	สุนข)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 กากา		จ	อ.กา	ท.	ด้วย		สุนขา		จ	อ.สุนัข	ท.	ด้วย		กากสุนขา	ชื่อว่ากากสุนข.	(กาและสุนัข)

	 ๒.	 กากสุนขาน�		สนฺนิปาโต		กากสุนขสนฺนิปาโต.	(กากสุนข	+	สนฺนิปาต)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 สนฺนิปาโต	อ.การประชุม		กากสุนขาน�	แห่งกาและสุนัข	ท.		กากสุนขสนฺนิปาโต	ชื่อว่ากากสุนข-

สนฺนิปาต.	(การประชุมแห่งกาและสุนัข)

ปุตฺตสิเนโห

	 เป็นวิเสสโนปมบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุตฺโต		อิว		สิเนโห		ปุตฺตสิเนโห.	(ปุตฺต	+	สิเนห)

	 สิเนโห	อ.ความรัก		ปุตฺโต		วิย	เพียงดังบุตร		ปุตฺตสิเนโห	ชื่อว่าปุตฺตสิเนห.	(ความรักเพียงดังบุตร)
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โกสมฺพิกเสฏฺ€ี

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 โกสมฺพิย�		วสตีติ		โกสมฺพิโก,		เสฏฺ€ี.	(โกสมฺพี	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (โย		เสฏฺ€ี)	อ.เศรษฐีใด		วสติ	ย่อมอยู่		โกสมฺพิย�	ในเมืองโกสัมพี		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		

เสฏฺ€ี)	อ.เศรษฐีนั้น		โกสมฺพิโก	ชื่อว่าโกสมฺพิก,	ได้แก่เศรษฐี.	(ผู้อยู่ในเมืองโกสัมพี)

	 ๒.	 โกสมฺพิโก		จ		โส		เสฏฺ€ี		จาติ		โกสมฺพิกเสฏฺ€ี.	(โกสมฺพิก	+	เสฏฺ€ี)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 

สมาส

	 	 โกสมฺพิโก		จ	อ.ผู้อยู่ในเมืองโกสัมพีด้วย		โส	อ.ผู้อยู่ในเมืองโกสัมพีนั้น		เสฏฺ€ี		จ	เป็นเศรษฐี

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		โกสมฺพิกเสฏฺ€ี	ชื่อว่าโกสมฺพิกเสฏฺ€ี.	(เศรษฐีผู้อยู่ในเมืองโกสัมพี)	

ติถิกรณนกฺขตฺตโยโค

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 ติถิยา		กรณ�		ติถิกรณ�.	(ติถิ	+	กรณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 กรณ�	อ.เป็นเครื่องกระท�า		ติถิยา	ซึ่งดิถี		ติถิกรณ�	ชื่อว่าติถิกรณ.	(เป็นเครื่องกระท�าดิถี)

	 ๒.	 ติถิกรณญฺจ		ต�		นกฺขตฺตญฺจาติ		ติถิกรณนกฺขตฺต�.	(ติถิกรณ	+	นกฺขตฺต)	วิเสสนบุพพบทกัมมธาร

ยสาส

	 	 ติถิกรณ�		จ	อ.เป็นเครื่องกระท�าซึ่งดิถีด้วย		ต�	อ.เป็นเครื่องกระท�าซึ่งดิถีนั้น		นกฺขตฺต�		จ	เป็น

นักษัตรด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ติถิกรณนกฺขตฺต�	ชื่อว่าติถิกรณนกฺขตฺต.	(นักษัตรเป็นเครื่องกระท�าดิถี)

	 ๓.	 ติถิกรณนกฺขตฺตสฺส		โยโค		ติถิกรณนกฺขตฺตโยโค.	(ติถิกรณนกฺขตฺต	+	โยค)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 โยโค	อ.การประกอบ		ติถิกรณนกฺขตฺตสฺส	ซึ่งนักษัตรเป็นเครื่องประกอบซึ่งดิถี		ติถิกรณนกฺขตฺต-

โยโค	ชื่อว่าติถิกรณนกฺขตฺตโยค.	(การประกอบนักษัตรเป็นเครื่องกระท�าดิถี)

ชาตทารโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชาโต		จ		โส		ทารโก		จาติ		ชาตทารโก.	(ชาต	+	ทารก)

	 ชาโต		จ	อ.ผู้เกิดแล้วด้วย		โส	อ.ผู้เกิดแล้วนั้น		ทารโก		จ	เป็นทารกด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ชาต-
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ทารโก	ชื่อว่าชาตทารก.	(ทารกผู้เกิดแล้ว)

เชฏฺ€กเสฏฺ€ี

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เชฏฺ€โก		จ		โส		เสฏฺ€ี		จาติ		เชฏฺ€กเสฏฺ€ี.	(เชฏฺ€ก	+	เสฏฺ€ี)

	 เชฏฺ€โก		จ	อ.ผู้เจริญที่สุดด้วย		โส	อ.ผู้เจริญที่สุดนั้น		เสฏฺ€ี		จ	เป็นเศรษฐีด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

เชฏฺ€กเสฏฺ€ี	ชื่อว่าเชฏฺ€กเสฏฺ€ี.	(เศรษฐีผู้เจริญที่สุด)

ครุคพฺภา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ครุ		คพฺโภ		ยสฺสา		สา		ครุคพฺภา,		อิตฺถี.	

	 คพฺโภ	อ.ครรภ์		ครุ	อันหนัก		ยสฺสา		(อิตฺถิยา)	ของหญิงใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		สา		(อิตฺถี)	อ.หญิง

นั้น		ครุคพฺภา	ชื่อว่าครุคพฺภา,	ได้แก่หญิง.	(ผู้มีครรภ์หนัก)	

เสฏฺ€ิฏฺ€านํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เสฏฺ€ิสฺส		€าน�		เสฏฺ€ิฏฺ€าน�.	(เสฏฺ€ี	+	€าน�)

	 €าน�	อ.ต�าแหน่ง		เสฏฺ€ิสฺส	แห่งเศรษฐี		เสฏฺ€ิฏฺ€าน�	ชื่อว่าเสฏฺ€ิฏฺฐาน.	(ต�าแหน่งเศรษฐี)

กติปาหจฺจโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 กติปยา		จ		เต		อหา		จาติ		กติปาหา.	(กติปย	+	อห)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 กติปยา		จ	อ.เล็กน้อย	ท.	ด้วย		เต	อ.เล็กน้อย	ท.	เหล่านั้น		อหา		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		กติปาหา	ชื่อว่ากติปาห.	(วันเล็กน้อย)
	 ๒.	 กติปาหาน�		อจฺจโย		กติปาหจฺจโย.	(กติปาห	+	อจฺจย)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อจฺจโย	อ.อันล่วงไป		กติปาหาน�	แห่งวันเล็กน้อย	ท.		กติปาหจฺจโย	ชื่อวากติปาหจฺจย.	(ล่วงไป

แห่งวันเล็กน้อย,	ผ่านไปสองสามวัน)
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นิกฺขมนเวลา

	 นิกฺขมนญฺจ		ต�		เวลา		จาติ		นิกฺขมนเวลา.	(นิกฺขมน	+	เวลา)

	 นิกฺขมน�		จ	อ.เป็นที่ออกไปด้วย		ต�	อ.เป็นที่ออกไปนั้น		เวลา		จ	เป็นเวลาด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

นิกฺขมนเวลา	ชื่อว่านิกฺขมนเวลา.	(เวลาเป็นที่ออกไป)

วชทฺวารมชฺโฌ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 วชสฺส		ทฺวาร�		วชทฺวาร�.	(วช	+	ทฺวาร)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ทฺวาร�	อ.ประตู		วชสฺส	แห่งคอก		วชทฺวาร�	ชื่อว่าวชทฺวาร.	(ประตูคอก)

	 ๒.	 วชทฺวารสฺส		มชฺโฌ		วชทฺวารมชฺโฌ.	(วชทฺวาร	+	มชฺฌ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 มชฺโฌ	 อ.ท่ามกลาง	 	 วชทฺวารสฺส	 แห่งประตูแห่งคอก	 	 วชทฺวารมชฺโฌ	 ชื่อว่าวชทฺวารมชฺฌ.	

(ท่ามกลางประตูคอก)	

มทฺทนามทฺทนภาโว

 เป็นอวธารณกัมมธารยสมาส	โดยมีวิกัปปนทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มทฺทน�		วา		อมทฺทน�		วา		มทฺทนามทฺทน�.	(มทฺทน	+	อมทฺทน)	วิกัปปนทวันทสมาส

	 	 มทฺทน�		วา	อ.การเหยียบหรือ		อมทฺนทน�		วา	หรือว่า	อ.การไม่เหยียบ		มทฺทนามทฺทน�	ชื่อว่า

มทฺทนามทฺทน.	(การเหยียบหรือการไม่เหยียบ)

	 ๒.	 มทฺทนามทฺทนเมว		ภาโว		มทฺทนามทฺทนภาโว.	 (มทฺทนามทฺทน	+	ภาว)	อวธารณกัมมธารย- 

สมาส

	 	 มทฺทนามทฺทน�	 	 เอว	 อ.การเหยียบหรือการไม่เหยียบนั่นเทียว	 ภาโว	 เป็นความเป็น	 ชื่อว่า 

มทฺทนามทฺทนภาว.	(ความเป็นคืออันเหยียบหรืออันไม่เหยียบ)

วชทฺวารํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วชสฺส		ทฺวาร�		วชทฺวาร�.	(วช	+	ทฺวาร)

	 ทฺวาร�	อ.ประตู		วชสฺส	แห่งคอก		วชทฺวาร�	ชื่อว่าวชทฺวาร.	(ประตูคอก)
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วิวฏมตฺตํ 

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิวฏ�		มตฺตา		ยสฺสาติ		วิวฏมตฺต�,		วชทฺวาร�.	(วิวฏ	+	มตฺตา)

	 (วชทฺวาร�)	อ.ประตูแห่งคอก		วิวฏ�	ถูกเปิดแล้ว		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(วชทฺวารสฺส)	แห่งประตู

แห่งคอกใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		วชทฺวาร�)	อ.ประตูแห่งคอกนั้น		วิวฏมตฺต�	ชื่อว่าวิวฏมตฺต,	

ได้แก่ประตูคอก.	(มีที่ถูกเปิดแล้วเป็นประมาณ,	สักว่าถูกเปิดแล้ว)

โคคณเชฏฺ€โก

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 คุนฺน�		คโณ		โคคโณ.	(โค	+	คณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 คโณ	อ.ฝูง		คุนฺน�	แห่งโค	ท.		โคคโณ	ชื่อว่าโคคณ.	(ฝูงโค)

	 ๒.	 โคคเณ		เชฏฺ€โก		โคคณเชฏฺ€โก,		อุสโภ.	(โคคณ	+	เชฏฺ€ก)	สัตตมีตัปปุริสสมาส

	 	 (อุสโภ)	 อ.โคอุสภะ	 	 เชฏฺ€โก	 ตัวเจริญที่สุด	 	 โคคเณ	 ในฝูงแห่งโค	 	 โคคณเชฏฺ€โก	 ชื่อว่า

โคคณเชฏฺ€ก,	ได้แก่โคอุสภะ.	(ตัวจ่าฝูงโค)

สพฺพปจฺฉา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺเพส�		ปจฺฉา		สพฺพปจฺฉา.	(สพฺพ	+	ปจฺฉา)

	 ปจฺฉา	ในภายหลัง		สพฺเพส�		(คุนฺน�)	แห่งโค	ท.	ทั้งปวง		สพฺพปจฺฉา	ชื่อว่าสพฺพปจฺฉา.	(ในภายหลัง

แห่งโคทั้งปวง)	

สพฺพป€มํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺเพส�		ป€ม�		สพฺพป€ม�.	(สพฺพ	+	ป€ม)	ฉัฏฐีอปาทาน

	 ป€ม�	ก่อน		สพฺเพส�		(คุนฺน�)	กว่าโค	ท.	ทั้งปวง		สพฺพป€ม�	ชื่อว่าสพฺพป€ม.	(ก่อนกว่าโคทั้งปวง)
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อเนกสตา  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 น		เอก�		อเนก�,		สต�.	(น	+	เอก)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (สต�)	อ.ร้อย		เอก�	หนึ่ง		น	หามิได้		อเนก�	ชื่อว่าอเนก,	ได้แก่ร้อย.	(มิใช่หนึ่ง,	อเนก)

	 ๒.	 อเนก�		สต�		มตฺตา		ยาสนฺติ		อเนกสตา,		คาวิโย.	(อเนก	+	สต)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส

	 	 สต�	อ.ร้อย		อเนก�	มิใช่หนึ่ง		มตฺตา	 เป็นประมาณ		ยาส�		 (คาวีน�)	แห่งแม่โค	ท.	 เหล่าใด		

(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตา		คาวิโย)	อ.แม่โค	ท.	เหล่านั้น		อเนกสตา	ชื่อว่าอเนกสตา,	ได้แก่แม่โค 

ทั้งหลาย.	(มีประมาณร้อยมิใช่หนึ่ง,	มีประมาณหลายร้อยตัว)

โคปาลโก

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คาโว		ปาเลตีติ		โคปาลโก,		ปุคฺคโล.	(โคสทฺทูปปท	+	ปาล		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	ณฺวุปัจจัย)

	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		ปาเลติ	ย่อมรักษา		คาโว	ซึ่งโค	ท.		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	

อ.บุคคลนั้น		โคปาลโก	ชื่อว่าโคปาลก,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้รักษาโค,	คนเลี้ยงโค,	นายโคบาล)

นิจฺจโล  

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิคฺคโต		จโล		อสฺมาติ		นิจฺจโล,		อุสโภ.	(นิ	+	จล)

	 จโล	อ.การไหว		นิคฺคโต	ออกไปแล้ว		อสฺมา		(อุสภสฺมา)	จากโคอุสภะนั้น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		

อุสโภ)	อ.โคอุสภะนั้น		นิจฺจโล	ชื่อว่านิจฺจล,	ได้แก่โคอุสภะ.	(ตัวปราศจากการไหว,	ตัวนิ่ง)

สกฏสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สกฏาน�		สตานิ		สกฏสตานิ.	(สกฏ	+	สต)

	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		สกฏาน�	แห่งเกวียน	ท.		สกฏสตานิ	ชื่อว่าสกฏสต.	(เกวียนหนึ่งร้อยเล่ม)



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 609วรรค]

ปจฺจูสกาโล 

	 เป็นวิเสสนปุพพปทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปจฺจูโส		จ		โส		กาโล		จาติ		ปจฺจูสกาโล.	(ปจฺจูส	+	กาล)

	 ปจฺจูโส		จ	อ.อันขจัดเสียเฉพาะซึ่งความมืดด้วย		โส	อ.อันขจัดเสียเฉพาะซึ่งความมือนั้น		กาโล		จ	เป็น

กาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปจฺจูสกาโล	ชื่อว่าปจฺจูสกาล.	(กาลอันขจัดเสียเฉพาะซึ่งความมืด,	ใกล้รุ่ง,	ใกล้

สว่าง)

จกฺกมคฺโค

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จกฺกสฺส		อตฺถาย		มคฺโค		จกฺกมคฺโค.	(จกฺก	+	มคฺค)

	 มคฺโค	อ.ทาง		อตฺถาย	เพื่อประโยชน์		จกฺกสฺส	แก่ล้อ		จกฺกมคฺโค	ชื่อว่าจกฺกมคฺค.	(ทางเพื่อล้อ)

สกฏเชฏฺ€โก

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สกโฏ		จ		โส		เชฏฺ€โก		จาติ		สกฏเชฏฺ€โก.	(สกฏ	+	เชฏฺ€ก)

	 สกโฏ		จ	อ.เกวียนด้วย		โส	อ.เกวียนนั้น		เชฏฺ€โก		จ	เป็นเล่มที่เจริญที่สุดด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

สกฏเชฏฺ€โก	ชื่อว่าสกฏเชฏฺ€ก.	(เกวียนเล่มที่เจริญที่สุด,	หัวหน้าเกวียน)

ตุฏฺ€มานโส

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตุฏฺ€�		มานส�		ยสฺสาติ		ตุฏฺ€มานโส,		ปุริโส.	(ตุฏฺ€	+	มานส)

	 มานส�	อ.ใจ		ตุฏฺ€�	อันยินดีแล้ว		ยสฺส		(ปุริสสฺส)	แห่งบุรุษใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		

ปุริโส)	อ.บุรุษนั้น		ตุฏฺ€มานโส	ชื่อว่าตุฏฺ€มานส,	ได้แก่บุรุษ.	(ผู้มีใจยินดีแล้ว)
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อามกสุสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อามกสฺส		ฉฑฺฑน�		สุสาน�		อามกสุสาน�.	(อามก	+	สุสาน)

	 สุสาน�	อ.ป่าช้า		ฉฑฺฑน�	เป็นที่ิทิ้ง		อามกสฺส	ซึ่งผีดิบ		อามกสุสาน�	ชื่อว่าอามกสุสาน.	(สุสานเป็นที่ทิ้ง

ผีดิบ)

สุนขาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุนขา		อาทิ		เยสนฺติ		สุนขาทโย,		สตฺตา.	(สุนข	+	อาทิ)

	 สุนขา	อ.สุนัข	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(สตฺตาน�)	แห่งสัตว์	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(เต		สุนขา)	อ.สุนัข	ท.	เหล่านั้น		สุนขาทโย	ชื่อว่าสุนขาทิ,	ได้แก่สัตว์ทั้งหลาย.	(มีสุนัขเป็นต้น)	

มตามตภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิกัปปนทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. มโต  วา  อมโต  วา  มตามโต. (มต + อมต) วิกัปปนทวันทสมาส

	 	 มโต		วา	อ.ผู้ตายแล้ว	หรือ		อมโต		วา	หรือว่า	อ.ผู้ไม่ตายแล้ว		มตามโต	ชื่อว่ามตามต.	 

(ผู้ตายแล้วหรือไม่ตายแล้ว)

  ๒. มตามตสฺส  ภาโว  มตามตภาโว. (มตามต + ภาว) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		มตามตสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคล	ผู้ตายแล้วหรือไม่ตายแล้ว		มตามต- 

ภาโว	ชื่อว่ามตามตภาว.	(ความเป็นแห่งผู้ตายแล้วหรือไม่ตายแล้ว)

ภาติกาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภาติโก		อาทิ		เยสนฺติ		ภาติกาทโย,		ปิยชนา.	(ภาติก	+	อาทิ)

	 ภาติโก	อ.พี่น้องชาย		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(ปิยชนาน�)	แห่งปิยชน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(เต		ปิยชนา)	อ.ปิยชน	ท.	เหล่านั้น		ภาติกาทโย	ชื่อว่าภาติกาทิ,	ได้แก่ปิยชนทั้งหลาย.	(มีพี่

น้องชายเป็นต้น)
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สุนขกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 สุนขสฺส  กาโล  สุนขกาโล. (สุนข + กาล)

	 กาโล	อ.กาล		สุนขสฺส		(ทารกสฺสส)	แห่งทารก	เป็นสุนัข		สุนขกาโล	ชื่อว่าสุนขกาล.	(กาลที่เด็กเป็น

สุนัข)

ภุกฺกรณมตฺตํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภุกฺกรณ�		มตฺตา		ยสฺสาติ		ภุกฺกรณมตฺต�,		การณ�.	(ภุกฺกรณ	+	มตฺตา)

	 ภุกฺกรณ�	อ.การเห่าหอน		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(การณสฺส)	แห่งเหตุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 

เพราะเหตุนั้น	 	 (ต�	 	 การณ�)	 อ.เหตุนั้น	 	 ภุกฺกรณมตฺต�	 ชื่อว่าภุกฺกรณมตฺต,	 ได้แก่เหตุ.	 (มีการเห่าหอนเป็น

ประมาณ,	สักว่าการเห่าหอน)

อชปาโล

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อช�		ปาเลตีติ		อชปาโล,		ปุคฺคโล.	(อชสทฺทูปปท	+	ปาล		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	อปัจจัย)

	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		ปาเลติ	ย่อมรักษา		อช�	ซึ่งแพะ		อิติ	เพราะเหตุนั้น	(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคล

นั้น		อชปาโล	ชื่อว่าอชปาล,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้เลี้ยงแพะ)	

อเนกสตสหสฺสา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 น		เอก�		อเนก�,		สตสหสฺส�.	(น	+	เอก)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (สต�)	อ.ร้อย		เอก�	หนึ่ง		น	หามิได้		อเนก�	ชื่อว่าอเนก,	ได้แก่แสน.	(มิใช่หนึ่ง,	อเนก)

	 ๒.	 อเนก�		สตสหสฺส�		ยาสนฺติ		อเนกสตสหสฺสา,		อชา.	(อเนก	+	สตสหสฺส)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยา- 

ธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 สตสหสฺส�	อ.แสน		อเนก�	มิใช่หนึ่ง		ยาส�		(อชาน�)	แห่งแม่แพะ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 
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เพราะเหตุนั้น	 	 (ตา	 	อชา)	 อ.แม่แพะ	ท.	 เหล่านั้น	 	 อเนกสตสหสฺสา	 ชื่อว่าอเนกสตสหสฺสา,	 ได้แก่แม่แพะ 

ทั้งหลาย.	(มีแสนมิใช่หนึ่ง,	มีหลายแสนตัว)	

สุสานปสฺโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 สุสานสฺส  ปสฺโส  สุสานปสฺโส. (สุสาน + ปสฺส)

	 ปสฺโส	อ.ข้าง		สุสานสฺส	แห่งป่าช้า		สุสานปสฺโส	ชื่อว่าสุสานปสฺส.	(ข้างป่าช้า)

ปณฺณาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปณฺณานิ		อาทิ		เยสนฺติ		ปณฺณาทีนิ,		ติณชาตานิ.	(ปณฺณ	+	อาทิ)

	 ปณฺณานิ	อ.ใบไม้	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(ติณชาตาน�)	แห่งติณชาติ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		ติณชาตานิ)	อ.ติณชาติ	ท.	เหล่านั้น		ปณฺณาทีนิ	ชื่อว่าปณฺณาทิ,	ได้แก่ติณชาติทั้งหลาย.	

(มีใบไม้เป็นต้น)	

คจฺฉนฺตรํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คจฺฉสฺส		อนฺตร�		คจฺฉนฺตร�.	(คจฺฉ	+	อนฺตร)

	 อนฺตร�	อ.ระหว่าง		คจฺฉสฺส	แห่งกอไม้		คจฺฉนฺตร�	ชื่อว่าคจฺฉนฺตร.	(ระหว่างกอไม้)	

โจรปปาตปพฺพโต

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 โจร�		ปปาโต		โจรปปาโต,		ปพฺพโต.	(โจร	+	ปปาต)	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (ปพฺพโต)	อ.ภูเขา		โจร�		ปปาโต	เป็นที่-	ยังโจร	-ให้ตกไป		โจรปปาโต	ชื่อว่าโจรปปาต,	ได้แก่

ภูเขา.	(เป็นที่ท�าให้โจรตกไป)

	 ๒.	 โจรปปาโต		จ		โส		ปพฺพโต		จาติ		โจรปปาตปพฺพโต.	(โจรปปาต	+	ปพฺพต)	วิเสสนบุพพบท-

กัมมธารยสมาส

	 	 โจรปปาโต		จ	อ.เป็นที่ยังโจรให้ตกไปด้วย		โส	อ.เป็นที่ยังโจรให้ตกไปนั้น		ปพฺพโต		จ	เป็นภูเขา

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		โจรปปาตปพฺพโต	ชื่อว่าโจรปปาตปพฺพต.	(ภูเขาเป็นที่ท�าให้โจรตกไป)
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ปพฺพตกุจฺฉิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปพฺพตสฺส		กุจฺฉิ		ปพฺพตกุจฺฉิ.	(ปพฺพต	+	กุจฺฉิ)

	 กุจฺฉิ	อ.ท้อง		ปพฺพตสฺส	แห่งภูเขา		ปพฺพตกุจฺฉิ	ชื่อว่าปพฺพตกุจฺฉิ.	(ท้องภูเขา)

ขณฺฑาขณฺฑิโก  

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 ขณฺโฑ		จ		อขณฺโฑ		จ		ขณฺฑาขณฺณ�.	(ขณฺฑ	+	อขณฺฑ)	สมาหารทวันทสมาส

	 	 ขณฺโฑ		จ	อ.ท่อนน้อยด้วย		อขณฺโฑ		จ	อ.ท่อนใหญ่ด้วย		ขณฺฑาขณฺฑ�	ชื่อว่าขณฺฑาขณฺฑ.	(ทอน

น้อยและท่อนใหญ่)

	 ๒.	 ขณฺฑาขณฺฑ�		อสฺส		อตฺถีติ		ขณฺฑาขณฺฑิโก,		ทารโก.	(ขณฺฑาขณฺฑ	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต

	 	 ขณฺฑาขณฺฑ�	อ.ท่อนน้อยและท่อนใหญ่		อสฺส		(ทารกสฺส)	แห่งทารกนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(โส		ทารโก)	อ.ทารกนั้น		ขณฺฑาขณฺฑิโก	ชื่อว่าขณฺฑาขณฺฑิก,	ได้แก่ทารก.	(ผู้มีท่อนน้อยและท่อนใหญ่)

ปพฺพตมตฺถกํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปพฺพตสฺส		มตฺถก�		ปพฺพตมตฺถก�.	(ปพฺพต	+	มตฺถก)

	 มตฺถก�	อ.ยอด		ปพฺพตสฺส	แห่งภูเขา		ปพฺพตมตฺถก�	ชื่อว่าปพฺพตมตฺถก.	(ยอดภูเขา)

มหาเวณุคุมฺโพ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 เวณูน�		คุมฺโพ		เวณุคุมฺโพ.	(เวณุ	+	คุมฺพ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 คุมฺโพ	อ.กอ		เวณูน�	แห่งไม้ไผ่	ท.		เวณุคุมฺโพ	ชื่อว่าเวณุคุมฺพ.	(กอไม้ไผ่)

	 ๒.	 มหนฺโต		จ		โส		เวณุคุมฺโพ		จาติ		มหาเวณุคุมฺโพ.	(มหนฺต	+	เวณุคุมฺพ)	วิเสสนบุพพบทกัมม-

ธารยสมาส

	 	 มหนฺโต		จ	อ.ใหญ่ด้วย		โส	อ.ใหญ่นั้น		เวณุคุมฺโพ		จ	เป็นกอแห่งไม้ไผ่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		มหาเวณุคุมฺโพ	ชื่อว่ามหาเวณุคุมฺพ.	(กอไม้ไผ่กอใหญ่)
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ปพฺพตานุสาโร

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ปพฺพตสฺส  อนุสาโร  ปพฺพตานุสาโร. (ปพฺพต + อนุสาร)

	 อนุสาโร	อ.แนว		ปพฺพตสฺส	แห่งภูเขา		ปพฺพตานุสาโร	ชื่อว่าปพฺพตานุสาร.	(แนวภูเขา)

ฆนชาโต

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ฆโน		จ		โส		ชาโต		จาติ		ฆนชาโต,		ชิญฺชุกคุมฺโพ.	(ฆน	+	ชาต)

	 (ชิญฺชุกคุมฺโพ)	อ.พุ่มแห่งกระพังโหม		ฆโน		จ	อันเป็นพุ่มหนาด้วย		โส	อันเป็นพุ่มหนานั้น		ชาโต		จ	

เกิดแล้วด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ฆนชาโต	ชื่อว่าฆนชาต,	ได้แก่พุ่มกระพังโหม.	(เกิดเป็นพุ่มหนา)			

ชิญฺชุกคุมฺโพ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชิญฺชุกสฺส		คุมฺโพ		ชิญฺชุกคุมฺโพ.	(ชิญฺชุก	+	คุมฺพ)

	 คุมฺโพ	อ.พุ่ม		ชิญฺชุกสฺส	แห่งกระพังโหม		ชิญฺชุกคุมฺโพ	ชื่อว่าชิญฺชุกคุมฺพ.	(พุ่มกระพังโหม)

นฬการเชฏฺ€โก

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นฬกาโร		จ		โส		เชฏฺ€โก		จาติ		นฬการเชฏฺ€โก.	(นฬการ	+	เชฏฺ€ก)

	 นฬกาโร		จ	อ.ช่างสานด้วย		โส	อ.ช่างสานนั้น		เชฏฺ€โก		จ	เป็นผู้เจริญที่สุดด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

นฬการเชฏฺ€โก	ชื่อว่านฬการเชฏฺ€ก.	(ช่างสานผู้เจริญที่สุด,	ช่างสานผู้เป็นหัวหน้า,	หัวหน้าช่างสาน)

ทารกสทฺโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ทารกสฺส  สทฺโท  ทารกสทฺโท. (ทารก + สทฺท)

	 สทฺโท	อ.เสียง		ทารกสฺส	แห่งทารก		ทารกสทฺโท	ชื่อว่าทารกสทฺท.	(เสียงทารก,	เสียงเด็ก)
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ตุฏฺ€จิตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตุฏฺ€�		จิตฺต�		ยสฺสาติ		ตุฏฺ€จิตฺโต,		นฬการเชฏฺ€โก.	(ตุฏฺ€	+	จิตฺต)

	 จิตฺต�	อ.จิต		ตุฏฺ€�	อันยินดีแล้ว		ยสฺส		(นฬการเชฏฺ€กสฺส)	แห่งช่างสานผู้เจริญที่สุดใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		นฬการเชฏฺ€โก)	อ.ช่างสานผู้เจริญที่สุดนั้น		ตุฏฺ€จิตฺโต	ชื่อว่าตุฏฺ€จิตฺต,	ได้แก่หัวหน้า

ช่างสาน.	(ผู้มีจิตอันยินดีแล้ว,	ดีใจแล้ว)

มรณุปาโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มรณญฺจ		ต�		อุปาโย		จาติ		มรณุปาโย.	(มรณ	+	อุปาย)

	 มรณ�		จ	อ.เป็นเครื่องตายด้วย		ต�	อ.เป็นเครื่องตายนั้น		อุปาโย		จ	เป็นอุบายด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		มรณุปาโย	ชื่อว่ามรณุปาย.	(อุบายเป็นเครื่องตาย,	อุบายเป็นเหตุให้ตาย)

สหายกกุมฺภกาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 กุมฺภ�		กโรตีติ		กุมฺภกาโร.	(กุมฺภสทฺทูปปท	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ณปัจจัย)	กัตตุรูป,	

กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		กโรติ	ย่อมกระท�า		กุมฺภ�	ซึ่งหม้อ		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	

อ.บุคคลนั้น		กุมฺภกาโร	ชื่อว่ากุมฺภการ.	(ผู้ท�าหม้อ,	ช่างปั้นหม้อ)

	 ๒.	 สหายโก		จ		โส		กุมฺภกาโร		จาติ		สหายกกุมฺภกาโร.	(สหายก	+	กุมฺภการ)	วิเสสนบุพพบท-

กัมมธารยสมาส 

	 	 สหายโก		จ	อ.ผู้เป็นสหายด้วย		โส	อ.ผู้เป็นสหายนั้น		กุมฺภกาโร		จ	เป็นบุคคลผู้กระท�าซึ่งหม้อ

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สหายกกุมฺภกาโร	ชื่อว่าสหายกกุมฺภการ.	(ช่างปั้นหม้อผู้เป็นสหาย)	
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ลญฺจการสทิสํ  

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ลญฺจสฺส		กาโร		ลญฺจกาโร.	(ลญฺจสทฺทูปปท	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ณปัจจัย)	ภาวรูป,	

ภาวสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 กรณ�	อ.การกระท�า		ลญฺจสฺส	ซึ่งสินจ้าง		ลญฺจกาโร	ชื่อว่าลญฺจการ.	(การท�าสินจ้าง)

	 ๒.	 ลญฺจกาเรน		สทิส�		ลญฺจการสทิส�,		สหสฺส�.	(ลญฺจการ	+	สทิส)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (สหสฺส�)	อ.พันแห่งทรัพย์		สทิส�	อันเช่นดับ		ลญฺจกาเรน	ด้วยการกระท�าซึ่งสินจ้าง		ลญฺจการสทิส�	

ชื่อว่าลญฺจการสทิส,	ได้แก่ทรัพย์หนึ่งพัน.	(อันเป็นเช่นกับด้วยการท�าสินจ้าง)	

กตฺตพฺพยุตฺตกํ 

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กตฺตพฺพสฺส		ยุตฺตก�		กตฺตพฺพยุตฺตก�,		กมฺม�.	(กตฺตพฺพ	+	ยุตฺตก)

	 (กมฺม�)	อ.กรรม		ยุตฺตก�	อันควรแล้ว		(มยา)		กตฺตพฺพสฺส		(กมฺมสฺส)	แก่กรรม	อันเรา	พึงกระท�า		

กตฺตพฺพยุตฺตก�	ชื่อว่ากตฺตพฺพยุตฺตก,	ได้แก่กรรม.	(ที่ควรแก่กรรมที่เราพึงกระท�า)

พหุลกฺขํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พหุ		จ		ต�		ลกฺขญฺจาติ		พหุลกฺข�.	(พหุ	+	ลกฺข)

	 พหุ		จ	อ.มากด้วย		ต�	อ.มากนั้น		ลกฺข�		จ	เป็นคะแนนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		พหุลกฺข�	ชื่อว่า

พหุลกฺข.	(คะแนนมาก)

คฬุกีฬา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คุฬํ		กีฬา		คุฬกีฬา.	(คุฬ	+	กีฬา)

	 กีฬา	อ.การเล่น		คุฬํ	ซึ่งขลุบ		คุฬกีฬา	ชื่อว่าคุฬกีฬา.	(การเล่นขลุบ)

วุตฺตนิยาโม

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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 วุตฺตสฺส  นิยาโม  วุตฺตนิยาโม. (วุตฺต + นิยาม)

	 นิยาโม	อ.ท�านอง		(มยา)		วุตฺตสฺส		(วจนสฺส)	แห่งค�า	อันข้าพเจ้า	กล่าวแล้ว		วุตฺตนิยาโม	ชื่อว่าวุตฺ

ตนิยาม.	(ท�านองแห่งค�าที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้ว)

ทิวสภาโค

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทิวสสฺส		ภาโค		ทิวสภาโค.	(ทิวส	+	ภาค)

	 ภาโค	อ.ส่วน		ทิวสสฺส	แห่งวัน		ทิวสภาโค	ชื่อว่าทิวสภาค.	(ส่วนแห่งวัน)

อคตการณํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		คต�		อคต�.	(น	+	คต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 คต�	อ.การไป		น	หามิได้		อคต�	ชื่อว่าอคต.	(การไม่ไป)

	 ๒.	 อคตสฺส		การณ�		อคตการณ�.	(อคต	+	การณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 การณ�	อ.เหตุ		อคตสฺส	แห่งการไม่ไป		อคตการณ�	ชื่อว่าอคตการณ.	(เหตุแห่งการไม่ไป)

คตการณํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คตสฺส		การณ�		คตการณ�.	(คต	+	การณ)

	 การณ�	อ.เหตุ		คตสฺส	แห่งการไป		คตการณ�	ชื่อว่าคตการณ.	(เหตุแห่งการไป)

มหาวิรโว

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺโต		จ		โส		วิรโว		จาติ		มหาวิรโว.	(มหนฺต	+	วิรว)

	 มหนฺโต		จ	อ.ดังด้วย		โส	อ.ดังนั้น		วิรโว		จ	เป็นเสียงร้องด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหาวิรโว	 

ชื่อว่ามหาวิรว.	(ร้องเสียงดัง)
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สกลสรีรํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สกลญฺจ		ต�		สรีรญฺจาติ		สกลสรีร�.	(สกล	+	สรีร)

	 สกล�		จ	อ.ทั้งสิ้นด้วย		ต�	อ.ทั้งสิ้นนั้น		สรีร�		จ	เป็นสรีระด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สกลสรีร�	ชื่อว่า

สกลสรีร.	(สรีระทั้งสิ้น)

ปกฺกุฏฺ€ิตโลหิโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปกฺกุฏฺ€ิต�		โลหิต�		ยสฺสาติ		ปกฺกุฏฺ€ิตโลหิโต,		เสฏฺ€ี.	(ปกฺกุฏฺ€ิต	+	โลหิต)

	 โลหิต�	อ.เลือด		ปกฺกุฏฺ€ิต�		ยสฺส		(เสฏฺ€ิสฺส)	แห่งเศรษฐีใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		

เสฏฺ€ี)	อ.เศรษฐีนั้น		ปกฺกุฏฺ€ิตโลหิโต	ชื่อว่าปกฺกุฏฺ€ิตโลหิต,	ได้แก่เศรษฐี.	(ผู้มีเลือดอันเดือดพล่านแล้ว)

อนปฺปกํ  

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		อปฺปก�		อนปฺปก�,		โทมนสฺส�.	(น	+	อปฺปก)

	 (โทมนสฺส�)	อ.ความโทมนัส		อปฺปก�	อันน้อย		น	หามิได้		อนปฺปก�	ชื่อว่าอนปฺปก,	ได้แก่ความโทมนัส.	

(อันไม่น้อย)

อปฺปทุฏฺโ€

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		ปทุฏฺโ€		อปฺปทุฏฺโ€,		ปุคฺคโล.	(น	+	ปทุฏฺ€)

	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		ปทุฏฺโ€	ผู้ประทุษร้ายแล้ว		น	หามิได้		อปฺปทุฏฺโ€	ชื่อว่าอปฺปทุฏฺ€,	ได้แก่บุคคล.	

(ผู้ไม่ประทุษร้ายแล้ว)

ปทุฏฺ€มโน

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปทุฏฺโ€		มโน		ยสฺสาติ		ปทุฏฺ€มโน,		ปุคฺคโล.	(ปทุฏฺ€	+	มน)

	 มโน	อ.ใจ		(โทเสน)		ปทุฏฺโ€	อันโทษ	ประทุษร้ายแล้ว		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลใด		(อตฺถิ)	มี

อยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปทุฏฺ€มโน	ชื่อว่าปทุฏฺ€มน,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีใจอันโทษประทุษร้าย)	
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อทณฺฑา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นตฺถิ		ทณฺโฑ		เยสนฺติ		อทณฺฑา,		ปุคฺคลา.	(น	+	ทณฺฑ)

	 ทณฺโฑ	อ.อาชญา		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		เยส�		(ปุคฺคลาน�)	แก่บุคคล	ท.	เหล่าใด		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		

ปุคฺคลา)	อ.บุคคล	ท.	เหล่านั้น		อทณฺฑา	ชื่อว่าอทณฺฑ,	ได้แก่บุคคลทั้งหลาย.	(ผู้ไม่มีอาชญา)

จิตฺตกฺเขโป

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จิตฺตสฺส		เขโป		จิตฺตกฺเขโป.	(จิตฺต	+	เขป)

	 เขโป	อ.ความกระสับกระส่าย		จิตฺตสฺส	แห่งจิต		จิตฺตกฺเขโป	ชื่อว่าจิตฺตกฺเขป.	(ความกระสับกระส่าย

แห่งจิต,	ความฟุ้งซ่านแห่งจิต)

ทุปฺปญฺโญ

	 ทุฏฺ€ุ		ปญฺญา		อสฺสาติ		ทุปฺปญฺโญ,		ปุคฺคโล.	(ทุ	+	ปญฺญา)

	 ปญฺญา	อ.ปัญญา		ทุฏฺ€ุ	อันทราม		อสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลนั้น		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		ทุปฺปญฺโญ	ชื่อว่าทุปฺปญฺญ,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีปัญญาทราม)

ทุสฺสนฺโต

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ทุสฺสสฺส  อนฺโต  ทุสฺสนฺโต. (ทุสฺส + อนฺต)

	 อนฺโต	อ.ชาย		ทุสฺสสฺส	แห่งผ้า		ทุสฺสนฺโต	ชื่อว่าทุสฺสนฺต.	(ชายผ้า)

อกฺขรสมโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 อกฺขรสฺส  สมโย  อกฺขรสมโย. (อกฺขร + สมย)

	 สมโย	อ.ลัทธิ		อกฺขรสฺส	แห่งอักษร		อกฺขรสมโย	ชื่อว่าอกฺขรสมย.	(ลัทธิแห่งอักษร,	อักษรสมัย)
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ทหรกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทหรสฺส		กาโล		ทหรกาโล.	(ทหร	+	กาล)

	 กาโล	อ.กาล		ทหรสฺส		(โฆสกสฺส)	แห่งนายโฆสะ	ผู้เป็นหนุ่ม		ทหรกาโล	ชื่อว่าทหรกาล.	(กาลแห่ง

นายโฆสกะเป็นหนุ่ม)

มาราปนปณฺณํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มาราปนญฺจ		ต�		ปณฺณญฺจาติ		มาราปนปณฺณ�.	(มาราปน	+	ปณฺณ)

	 มาราปน�		จ	อ.เป็นเครื่องให้ตายด้วย		ต�	อ.เป็นเครื่องให้ตายนั้น		ปณฺณ�		จ	เป็นจดหมายด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		มาราปนปณฺณ�	ชื่อว่ามาราปนปณฺณ.	(จดหมายเป็นเครื่องให้ตาย)

อสุกคาโม

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อสุโก		จ		โส		คาโม		จาติ		อสุกคาโม.	(อสุก	+	คาม)

	 อสุโก		จ	อ.โน้นด้วย		โส	อ.โน้นนั้น		คาโม		จ	เป็นหมู่บ้านด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อสุกคาโม	ชื่อ

ว่าอสุกคาม.	(หมู่บ้านโน้น)

ปาตราโส

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ปาโต  อาโส  ปาตราโส. (ปาโต + อาส)

	 อาโส	อ.อาหารอันบุคคลพึงกิน		ปาโต	ในเวลาเช้า		ปาตราโส	ชื่อว่าปาตราส.	(อาหารที่บุคคลพึงกินใน

เวลาเช้า,	อาหารเช้า)

เสฏฺ€ิฆรํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เสฏฺ€ิสฺส		ฆร�		เสฏฺ€ิฆร�.	(เสฏฺ€ี	+	ฆร)

	 ฆร�	อ.เรือน		เสฏฺ€ิสฺส	ของเศรษฐี		เสฏฺ€ิฆร�	ชื่อว่าเสฏฺ€ิฆร.	(เรือนของเศรษฐี)



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 621วรรค]

เสฏฺ€ิชายา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เสฏฺ€ิสฺส		ชายา		เสฏฺ€ิชายา.	(เสฏฺ€ี	+	ชายา)

	 ชายา	อ.ภรรยา		เสฏฺ€ิสฺส	ของเศรษฐี		เสฏฺ€ิชายา	ชื่อว่าเสฏฺ€ิชายา.	(ภรรยาของเศรษฐี)

อนฺโตนครํ

	 เป็นนิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	

	 นครสฺส		อนฺโต		อนฺโตนคร�.	(อนฺโต	+	นคร)

	 อนฺโต	ในภายใน		นครสฺส	แห่งเมือง		อนฺโตนคร�	ชื่อว่าอนฺโตนคร.	(ภายในเมือง)

สหายกเสฏฺ€ี

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สหายโก		จ		โส		เสฏฺ€ี		จาติ		สหายกเสฏฺ€ี.	(สหายก	+	เสฏฺ€ี)

	 สหายโก		จ	อ.ผู้เป็นสหายด้วย		โส	อ.ผู้เป็นสหายนั้น		เสฏฺ€ี		จ	เป็นเศรษฐีด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

สหายกเสฏฺ€ี	ชื่อว่าสหายกเสฏฺ€ี.	(เศรษฐีผู้เป็นสหาย)

ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกา

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีวาสัททัตถสังขโยภยบทพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มี

วิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปณฺณรส		วา		โสฬส		วา		วสฺสานิ		ปณฺณรสโสฬสวสฺสานิ.	 (ปณฺณรส	+	โสฬส	+	วสฺส)	 

วาสัททัตถสังขโยภยบทพหุพพีหิสมาส

	 	 วสฺสานิ	อ.กาลฝน	ท.		ปณฺณรส		วา	สิบห้าหรือ		โสฬส		วา	หรือว่าสิบหก		ปณฺณรสโสฬส- 

วสฺสานิ	ชื่อว่าปณฺณรสโสฬสวสฺส.	(สิบห้าหรือสิบหกปี)

	 ๒.	 ปณฺณรสโสฬสวสฺสานิ		อิติ		อุทฺเทสิกา		ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกา,		ธีตา.	(ปณฺณรสโสฬสวสฺส	

+ อุทฺเทสิกา) สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (ธีตา)	อ.ธิดา		อุทฺเทสิกา	อันบุคคลพึงแสดงขึ้น		ปณฺณรสโสฬสวสฺสานิ		อิติ	ว่ามีกาลฝนสิบห้า

หรือสิบหก		ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกา	ชื่อว่าปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกา,	ได้แก่ธิดา.	(ผู้อันบุคคลพึงแสดงขึ้นว่า

มีอายุ	๑๕	หรือ	๑๖	ปี)		
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เปสนการิกา

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เปสน�		กโรตีติ		เปสนการิกา,		ทาสี.	(เปสนสทฺทูปปท	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ณฺวุปัจจัย)

	 (ยา		ทาสี)	อ.นางทาสีใด		กโรติ	ย่อมกระท�า		เปสน�	ซึ่งการรับใช้		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		ทาสี)	

อ.นางทาสีนั้น		เปสนการิกา	ชื่อว่าเปสนการิกา,	ได้แก่นางทาสี.	(ผู้ท�าการรับใช้)

สตฺตภูมิโก  

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สตฺต		ภูมิโย		สตฺตภูมิโย.	(สตฺต	+	ภูมิ)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 ภูมิโย	อ.ชั้น	ท.		สตฺต	เจ็ด		สตฺตภูมิโย	ชื่อว่าสตฺตภูมิ.	(๗	ชั้น)

	 ๒.	 สตฺตภูมีหิ		นิยุตฺโต		สตฺตภูมิโก,		ปาสาโท.	(สตฺตภูมิ	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (ปาสาโท)	 อ.ปราสาท		นิยุตฺโต	อันประกอบแล้ว	 	สตฺตภูมีหิ	 กับด้วยชั้นเจ็ด	ท.	 	สตฺตภูมิโก	 

ชื่อว่าสตฺตภูมิก,	ได้แก่ปราสาท.	(ที่ประกอบด้วย	๗	ชั้น)

อุปริตลํ

	 เป็นนิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตลสฺส		อุปริ		อุปริตล�.	(อุปริ	+	ตล)

	 อุปริ	ในเบื้องบน		ตลสฺส	แห่งพื้น		อุปริตล�	ชื่อว่าอุปริตล.	(ในเบื้องบนแห่งพื้น)

สิริคพฺโภ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สิริยา		นิยุตฺโต		คพฺโภ		สิริคพฺโภ.	(สิริ	+	คพฺภ)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	นิยุตฺตศัพท์

	 คพฺโภ	อ.ห้อง		นิยุตฺโต	อันประกอบแล้ว		สิริยา	ด้วยสิริ		สิริคพฺโภ	ชื่อว่าสิริคพฺภ.	(ห้องที่ประกอบด้วย

สิริ)
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เสฏฺ€ิธีตา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เสฏฺ€ิสฺส		ธีตา		เสฏฺ€ิธีตา.	(เสฏฺ€ี	+	ธีตุ)

	 ธีตา	อ.ธิดา		เสฏฺ€ิสฺส	ของเศรษฐี		เสฏฺ€ิธีตา	ชื่อว่าเสฏฺ€ิธีตา.	(ธิดาของเศรษฐี)

อนฺตราปณํ

	 เป็นนิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาปณสฺส		อนฺตรา		อนฺตราปณ�.	(อนฺตรา	+	อาปณ)

	 อนฺตรา	ในระหว่าง		อาปณสฺส	แห่งตลาด		อนฺตราปณ�	ชื่อว่าอนฺตราปณ.	(ระหว่างร้านตลาด)

 

เสฏฺ€ิปุตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เสฏฺ€ิสฺส		ปุตฺโต		เสฏฺ€ิปุตฺโต.	(เสฏฺ€ี	+	ปุตฺต)

	 ปุตฺโต	อ.บุตร		เสฏฺ€ิสฺส	ของเศรษฐี		เสฏฺ€ิปุตฺโต	ชื่อว่าเสฏฺ€ิปุตฺโต.	(บุตรของเศรษฐี)

ฉวิอาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ฉวิ		อาทิ		เยสนฺติ		ฉวิอาทีนิ,		อวยวานิ.	(ฉวิ	+	อาทิ)

	 ฉวิ	อ.ผิว		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(อวยวาน�)	แห่งอวัยวะ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(ตานิ		อวยวานิ)	อ.อวัยวะ	ท.	เหล่านั้น		ฉวิอาทีนิ	ชื่อว่าฉวิอาทิ,	ได้แก่อวัยวะทั้งหลาย.	(มีผิวเป็นต้น)

อฏฺ€ิมิญฺชํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อฏฺ€ิมฺหิ		มิญฺช�		อฏฺ€ิมิญฺช�.	(อฏฺ€ิ	+	มิญฺช)

	 มิญฺช�	อ.เยื่อ		อฏฺ€ิมฺหิ	ในกระดูก		อฏฺ€ิมิญฺช�	ชื่อว่าอฏฺ€ิมิญฺช.	(เยื่อในกระดูก)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒624 [๒.อัปปมาท

โกตุหลิกกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โกตุหลิกสฺส		กาโล		โกตุหลิกกาโล.	(โกตุหิลก	+	กาล)

	 กาโล	อ.กาล		โกตุหลิกสฺส		(โฆสกสฺส)	แห่งนายโฆสกะ	ผู้เป็นนายโกตุหลิกะ		โกตุหลิกกาโล	ชื่อว่า

โกตุหลิกกาล.	(กาลที่นายโฆสะเป็นนายโกตุหลิกะ)

นาฬิโกทโน

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 นาฬิ		อสฺส		อตฺถีติ		นาฬิโก,		โอทโน.	(นาฬิ	+	อิก)	อัสสัตถิตัทธิต

	 	 นาฬิ	อ.ทะนาน		อสฺส		(โอทนสฺส)	แห่งข้าวสุกนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		โอทโน)	 

อ.ข้าวสุกนั้น		นาฬิโก	ชื่อว่านาฬิก,	ได้แก่ข้าวสุก.	(มีหนึ่งทะนาน)

	 ๒.	 นาฬิโก		จ		โส		โอทโน		จาติ		นาฬิโกทโน.	(นาฬิก	+	โอทน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 นาฬิโก		จ	อ.อันมีทะนานด้วย		โส	อ.อันมีทะนานนั้น		โอทโน		จ	เป็นข้าวสุกด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		นาฬิโกทโน	ชื่อว่านาฬิโกทน.	(ข้าวสุกมีหนึ่งทะนาน)

เสฏ€ิกุลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เสฏฺ€ิสฺส		กุล�		เสฏฺ€ิกุล�.	(เสฏฺ€ี	+	กุล)

	 กุล�	อ.ตระกูล		เสฏฺ€ิสฺส	ของเศรษฐี		เสฏฺ€ิกุล�	ชื่อว่าเสฏฺ€ิกุล�.	(ตระกูลของเศรษฐี)

ปุพฺพสิเนโห

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุพฺเพ		สิเนโห		ปุพฺพสิเนโห.	(ปุพฺพ	+	สิเนห)

	 สิเนโห	อ.ความรัก		ปุพฺเพ	ในกาลก่อน		ปุพฺพสิเนโห	ชื่อว่าปุพฺพสิเนห.	(ความรักในกาลก่อน)
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ปจฺจุปฺปนฺนหิตํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปจฺจุปฺปนฺเน		หิต�		ปจฺจุปฺปนฺนหิต�.	(ปจฺจุปฺปนฺน	+	หิต)

	 หิต�	อ.การเกื้อกูลกัน		ปจฺจุปฺปนฺเน	ในปัจจุบัน		ปจฺจุปฺปนฺนหิต�	ชื่อว่าปจฺจุปฺปนฺนหิต.	(การเกื้อกูลกันใน

ปัจจุบัน)

มาตาปิตโร

	 เป็นอสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มาตา		จ		ปิตา		จ		มาตาปิตโร.	(มาตุ	+	ปิตุ)

	 มาตา	อ.มารดาด้วย		ปิตา		จ	อ.บิดาด้วย		มาตาปิตโร	ชื่อว่ามาตาปิตุ.	(มารดาและบิดา)

อญฺญาวิหิตตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 อญฺญ�		วิหิต�		เยหีติ		อญฺญาวิหิตา,		มาตาปิตโร.	(อญฺญ	+	วิหิต)	ตติยาทวิปทตุลยาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส

	 	 อญฺญ�		(กิจฺจ�)	อ.กิจอื่น		เยหิ		(มาตาปิตูหิ)	อันมารดาและบิดา	ท.	เหล่าใด		วิหิต�	กระท�าแล้ว	

อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		มาตาปิตโร)	อ.มารดาและบิดา	ท.	เหล่านั้น		อญฺญาวิหิตา	ชื่อว่าอญฺญาวิหิต,	ได้แก่

มารดาและบิดาทั้งหลาย.	(ผู้มีกิจอื่นท�าแล้ว)

	 ๒.	 อญฺญาวิหิตาน�		ภาโว		อญฺญาวิหตตา.	(อญฺญาวิหิต	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิต

	 	 ภาโว	อ.ความที่		อญฺญาวิหิตาน�		(มาตาปิตูน�)	แห่งมารดาและบิดา	ท.	ผู้มีกิจอื่นที่กระท�าแล้ว	

อญฺญาวิหิตตา	ชื่อว่าอญฺญาวิหิตตา.	(ความที่มารดาบิดาเป็นผู้มีกิจอื่นท�าแล้ว)

อปสฺสนฺตา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		ปสฺสนฺตา		อปสฺสนฺตา,		มาตาปิตโร.	(น	+	ปสฺสนฺต)

	 (มาตาปิตโร)	อ.มารดาและบิดา	ท.		ปสฺสนฺตา	เห็นอยู่		น	หามิได้		อปสฺสนฺตา	ชื่อว่าอปสฺสนฺต,	ได้แก่

มารดาและบิดาทั้งหลาย.	(ไม่เห็นอยู่,	เมื่อไม่เห็น)
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กุสลตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 กุสลาย		ภาโว		กุสลตา.	(กุสลา	+	ตาปัจจัย)

	 ภาโว	อ.ความที่		กุสลาย		(ธีตุยา)	แห่งธิดา	ผู้ฉลาด		กุสลตา	ชื่อว่ากุสลตา.	(ความที่นางเป็นผู้ฉลาด)

มรณปณฺณํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	

	 มรณญฺจ		ต�		ปณฺณญฺจาติ		มรณปณฺณ�.	(มรณ	+	ปณฺณ)

	 มรณ�		จ	อ.เป็นเหตุตายด้วย		ต�	อ.เป็นเหตุตายนั้น		ปณฺณ�		จ	เป็นจดหมายด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

มรณปณฺณ�	ชื่อว่ามรณปณฺณ.	(จดหมายเป็นเหตุตาย)

วสนคาโม

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วสนญฺจ		ต�		คาโม		จาติ		วสนคาโม.	(วสน	+	คาม)

	 วสน�		จ	อ.อันเป็นที่อยู่ด้วย		ต�	อ.อันเป็นที่อยู่นั้น		คาโม		จ	เป็นหมู่บ้านด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ว

สนคาโม	ชื่อว่าวสนคาม.	(หมู่บ้านเป็นที่อยู่)

ทฺวิภูมิกํ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 เทฺว		ภูมิโย		ทฺวิภูมิโย.	(ทฺวิ	+	ภูมิ)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 ภูมิโย	อ.ชั้น	ท.		เทฺว	สอง		ทฺวิภูมิโย	ชื่อว่าทฺวิภูมิ.	(สองขั้น)

	 ๒.	 ทฺวิภูมีหิ		นิยุตฺต�		ทฺวิภูมิก�,		เคห�.	(ทฺวิภูมิ	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (เคห�)	อ.เรือน		นิยุตฺต�	อันประกอบแล้ว		ทฺวิภูมีหิ	ด้วยชั้นสอง	ท.		ทฺวิภูมิก�	ชื่อว่าทฺวิภูมิก,	ได้แก่

เรือน.	(อันประกอบด้วย	๒	ชั้น,	บ้าน	๒	ชั้น)
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ปาการปริกฺเขโป

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ปากาเรน  ปริกฺเขโป  ปาการปริกฺเขโป. (ปาการ + ปริกฺเขป)

	 ปริกฺเขโป	อ.การล้อม		ปากาเรน	ด้วยก�าแพง		ปาการปริกฺเขโป	ชื่อว่าปาการปริกฺเขป.	(การล้อมด้วย

ก�าแพง)

ปุริสคุตฺติ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุริสาน�		คุตฺติ		ปุริสคุตฺติ.	(ปุริส	+	คุตฺติ)

	 คุตฺติ	อ.การคุ้มครอง		ปุริสาน�	แห่งบุรุษ	ท.		ปุริสคุตฺติ	ชื่อว่าปุริสคุตฺติ.	(การคุ้มครองแห่งบุรุษ)

สุสํวิหิตารกฺขา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุส�วิหิตา		จ		สา		อารกฺขา		จาติ		สุส�วิหิตารกฺขา.	(สุส�วิหิตา	+	อารกฺขา)

	 สุส�วิหิตา		จ	อ.อันตนกระท�าดีแล้วด้วย		สา	อ.อันตนกระท�าดีแล้วนั้น		อารกฺขา		จ	เป็นการอารักขา

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สุส�วิหิตารกฺขา	ชื่อว่าสุส�วิหิตารกฺขา.	(การอารักขาที่ตนกระท�าดีแล้ว,	การอารักขาที่ตน

จัดแจงอย่างดี)

คามกิจฺจํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คาเม		กิจฺจ�		คามกิจฺจ�.	(คาม	+	กิจฺจ)

	 กิจฺจ�	อ.กิจ		คาเม	ในหมู่บ้าน	คามกิจฺจ�	ชื่อว่าคามกิจฺจ.	(กิจในหมู่บ้าน)

เชฏฺ€ปุตฺโต

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เชฏฺโ€		จ		โส		ปุตฺโต		จาติ		เชฏฺ€ปุตฺโต.	(เชฏฺ€	+	ปุตฺต)

	 เชฏฺโ€		จ	อ.ผู้เจริญที่สุดด้วย		โส	อ.ผู้เจริญที่สุดนั้น		ปุตฺโต		จ	เป็นบุตรด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

เชฏฺ€ปุตฺโต	ชื่อว่าเชฏฺ€ปุตฺต.	(บุตรผู้เจริญที่สุด)
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คามมชฺโฌ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คามสฺส		มชฺโฌ		คามมชฺโฌ.	(คาม	+	มชฺฌ)

	 มชฺโฌ	อ.ท่ามกลาง		คามสฺส	แห่งหมู่บ้าน		คามมชฺโฌ	ชื่อว่าคามมชฺฌ.	(ท่ามกลางหมู่บ้าน)

วุตฺตปฺปการํ

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วุตฺตสฺส		ปกาโร		ยสฺสาติ		วุตฺตปฺปการ�,		เคห�.	(วุตฺต	+	ปการ)

	 ปกาโร	อ.ประการ		(มยา)		วุตฺตสฺส		(วจนสฺส)	แห่งค�า	อันข้าพเจ้า	กล่าวแล้ว		ยสฺส		(เคหสฺส)	แห่ง

เรือนใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		เคห�)	อ.เรือนนั้น		วุตฺตปฺปการ�	ชื่อว่าวุตฺตปฺปการ,	ได้แก่เรือน.	

(มีประการดังที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้)	

ทารุอาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทารุ		อาทิ		เยสนฺติ		ทารุอาทีนิ,		อุปกรณานิ.	(ทารุ	+	อาทิ)

	 ทารูนิ	อ.ไม้	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(อุปกรณาน�)	แห่งอุปกรณ์	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		อุปกรณานิ)	อ.อุปกรณ์	ท.	เหล่านั้น		ทารุอาทีนิ	ชื่อว่าทารุอาทิ,	ได้แก่ไม้ทั้งหลาย.	(มีไม้

เป็นต้น)

คามสตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คามาน�		สต�		คามสต�.	(คาม	+	สต)

	 สต�	อ.ร้อย		คามาน�	แห่งหมู่บ้าน	ท.		คามสต�	ชื่อว่าคามสต.	(หนึ่งร้อยหมู่บ้าน)

โทมนสฺสํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ทุมนสฺส		ภาโว		โทมนสฺส�.	(ทุมน	+	ณฺยปัจจัย)

	 ภาโว	อ.ความเป็น		ทุมนสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคล	ผู้มีใจไม่ดี		โทมนสฺส�	ชื่อว่าโทมนสฺส.	(ความเป็น

ผู้มีใจไม่ดี,	ความเสียใจ)



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 629วรรค]

ปุตฺตโสโก

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ปุตฺเตน  โสโก  ปุตฺตโสโก. (ปุตฺต + โสก)

	 โสโก	อ.ความโศก		ปุตฺเตน	เพราะบุตร		ปุตฺตโสโก	ชื่อว่าปุตฺตโสก.	(ความโศกเพราะบุตร)

กุจฺฉิทาโห

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กุจฺฉิย�		ทาโห		กุจฺฉิทาโห.	(กุจฺฉิ	+	ทาห)

	 ทาโห	อ.ความเร่าร้อน		กุจฺฉิย�	ในท้อง		กุจฺฉิทาโห	ชื่อว่ากุจฺฉิทาห.	(ความเร่าร้อนในท้อง)

เสฏฺ€ิธีตา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เสฏฺ€ิสฺส		ธีตา		เสฏฺ€ิธีตา.	(เสฏฺ€ี	+	ธีตุ)

	 ธีตา	อ.ธิดา		เสฏฺ€ิสฺส	ของเศรษฐี		เสฏฺ€ิธีตา	ชื่อว่าเสฏฺ€ิธีตุ.	(ธิดาของเศรษฐี,	ลูกสาวเศรษฐี)

ป€มตรา

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺพา		อิมา		ป€มา,		อยมิมาส�		วิเสเสน		ป€มาติ		ป€มตรา,		กถา.	(ป€มา	+	ตรปัจจัย)

	 อิมา		(กถา)	อ.การบอก	ท.	เหล่านี้		สพฺพา	ทั้งปวง		ป€มา	เป็นการบอกก่อน		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น,		

อย�		กถา		อิมาส�		(กถาน�)	อ.-	แห่งการบอก	ท.	เหล่านี้หนา	-การบอกนี้		ป€มา	ก่อน		วิเสเสน	โดยพิเศษ		

(โหติ)	ย่อมเป็น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ป€มตรา	ชื่อว่าป€มตรา,	ได้แก่การบอก.	(ก่อนกว่า)

ทุฏฺ€ปุตฺโต

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทุฏฺโ€		จ		โส		ปุตฺโต		จาติ		ทุฏฺ€ปุตฺโต.	(ทุฏฺ€	+	ปุตฺต)

	 ทุฏฺโ€		จ	อ.ผู้อันโทษประทุษร้ายแล้วด้วย		โส	อ.ผู้อันโทษประทุษร้ายแล้วนั้น		ปุตฺโต		จ	เป็นบุตรด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		ทุฏฺ€ปุตฺโต	ชื่อว่าทุฏฺ€ปุตฺต.	(บุตรผู้อันโทษประทุษร้าย,	บุตรผู้ชั่วช้า)	
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สาปเตยฺยํ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 สปติสฺส		หิต�		สาปเตยฺย�,		ธน�.	(สปติ	+	เณยฺยปัจจัย)

	 (ธน�)	อ.ทรัพย์		หิต�	อันเป็นประโยชน์เกื้อกูล		สปติสฺส	แก่เจ้าของ		สาปเตยฺย�	ชื่อว่าสาปเตยฺย.	(อัน

เป็นประโยชน์แก่เจ้าของ,	ทรัพย์สมบัติ)

ทฏฺ€ุกาโม

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	จตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทฏฺ€ุ�		กาเมตีติ		ทฏฺ€ุกาโม,		ปุคฺคโล.	(ทฏฺ€ุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)	

	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		ทฏฺ€ุ�	เพื่ออันเห็น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	

อ.บุคคลนั้น		ทฏฺ€ุกาโม	ชื่อว่าทฏฺ€ุกาม,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ใคร่เพื่ออันเห็น,	ผู้ประสงค์จะเห็น)

ปาทมูลิโก

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 ปาทสฺส		มูล�		ปาทมูล�.	(ปาท	+	มูล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 มูล�	อ.ที่ใกล้		ปาเท	แห่งเท้า		ปาทมูล�	ชื่อว่าปาทมูล.	(ที่ใกล้แห่งเท้า,	ใกล้เท้า)

	 ๒.	 ปาทมูเล		กมฺม�		กโรตีติ		ปาทมูลิโก,		ปุริโส.	(ปาทมูล	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (โย	 	 ปุริโส)	 อ.บุรุษใด	 	 กโรติ	 ย่อมกระท�า	 	 กมฺม�	 ซึ่งการงาน	 	 ปาทมูเล	 ในที่ใกล้แห่งเท้า		 

ปาทมูลิก�	ชื่อว่าปาทมูลิก,	ได้แก่บุรุษ.	(ผู้ท�าการงานในที่ใกล้เท้า)	

€ิตภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 €ิตสฺส		ภาโว		€ิตภาโว.	(€ิต	+	ภาว)

	 ภาโว	อ.ความที่		€ิตสฺส		(ปุริสสฺส)	แห่งบุรุษ	ผู้ยืนแล้ว		€ิตภาโว	ชื่อว่า€ิตภาว.	(ความที่บุรุษเป็นผู้ยืนแล้ว) 

 

ทุพฺพโล

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทุฏฺ€�		พล�		อสฺสาติ		ทุพฺพโล,		ปิตา.		(ทุ	+	พล)
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	 พล�	อ.ก�าลัง		(โทเสน)		ทุฏฺ€�	อันโทษ	ประทุษร้ายแล้ว		อสฺส		(ปิตุโน)	แห่งบิดานั้น		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 

เพราะเหตุนั้น	 	 (โส		ปิตา)	อ.บิดานั้น	 	ทุพฺพโล	 ชื่อว่าทุพฺพล,	 ได้แก่บิดา.	 (ผู้มีก�าลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว,	 

ผู้มีก�าลังทราม)

พลวา

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 พล�		อสฺส		อตฺถีติ		พลวา,		โรโค.	(พล	+	วนฺตุปัจจัย)

	 พล�	อ.ก�าลัง		อสฺส		(โรคสฺส)	แห่งโรคนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		โรโค)	อ.โรคนั้น		

พลวา	ชื่อว่าพลวนฺตุ,	ได้แก่โรค.	(มีก�าลัง)

เปสิตกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เปสิตญฺจ		ต�		กาโล		จาติ		เปสิตกาโล.	(เปสิต	+	กาล)

	 เปสิต�		จ	อ.เป็นที่ถูกส่งไปแล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่ถูกส่งไปแล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		เปสิตกาโล	ชื่อว่าเปสิตกาล.	(กาลเป็นที่ถูกส่งไปแล้ว)

คตปุริโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คโต		จ		โส		ปุริโส		จาติ		คตปุริโส.	(คต	+	ปุริส)

	 คโต		จ	อ.ผู้ไปแล้วด้วย		โส	อ.ผู้ไปแล้วนั้น		ปุริโส		จ	เป็นบุรุษด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		คตปุริโส	

ชื่อว่าคตปุริส.	(บุรุษผู้ไปแล้ว)

ตติยวาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตติโย		จ		โส		วาโร		จาติ		ตติยวาโร.	(ตติย	+	วาร)

	 ตติโย		จ	อ.ที่สามด้วย		โส	อ.ที่สามนั้น		วาโร		จ	เป็นวาระด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ตติยวาโร	ชื่อ

ว่าตติยวาร.	(วาระที่	๓)
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พาฬฺหคิลาโน

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พาฬฺโห		จ		โส		คิลาโน		จาติ		พาฬฺหคิลาโน,		เสฏฺ€ี.	(พาฬฺห	+	คิลาน)

	 พาฬฺโห		จ	อ.หนักด้วย		โส	อ.หนักนั้น		คิลาโน		จ	เป็นผู้ป่วยด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		พาฬฺหคิลาโน	 

ชื่อว่าพาฬฺหคิลาน,	ได้แก่เศรษฐี.	(ผู้ป่วยหนัก,	เป็นไข้หนัก)

มจฺจุปรายโน

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มจฺจุ		ปรายน�		อสฺสาติ		มจฺจุปรายโน,		เสฏฺ€ี.	(มจฺจุ	+	ปรายน)

	 มจฺจุ	อ.ความตาย		ปรายน�	เป็นที่ไปในเบื้องหน้า		อสฺส		(เสฏฺ€ิสฺส)	แห่งเศรษฐีนั้น		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 

เพราะเหตุนั้น		(โส		เสฏฺ€ี)	อ.เศรษฐีนั้น		มจฺจุปรายโน	ชื่อว่ามจฺจุปรายน,	ได้แก่เศรษฐี.	(ผู้มีความตายเป็นที่ไป

ในเบื้องหน้า)

อผาสุกํ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		ผาสุก�		อผาสุก�.	(น	+	ผาสุก)

	 ผาสุก�	อ.ความผาสุก		น	หามิได้		อผาสุก�	ชื่อว่าอผาสุก.	(ความไม่ผาสุก,	ความไม่ส�าราญ)	

กุลเคหํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กุลสฺส		เคห�		กุลเคห�.	(กุล	+	เคห)

	 เคห�	อ.เรือน		กุลสฺส	แห่งตระกูล		กุลเคห�	ชื่อว่ากุลเคห.	(เรือนแห่งตระกูล)

ปาทปสฺโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ปาทสฺส  ปสฺโส  ปาทปสฺโส. (ปาท + ปสฺส)

	 ปสฺโส	อ.ข้าง		ปาทสฺส	แห่งเท้า		ปาทปสฺโส	ชื่อว่าปาทปสฺส.	(ข้างเท้า)
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อุสฺสีสกปสฺโส

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีอุปสัคบุพพกอัพยยีภาวสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สีสสฺส		อุปริ		อุสฺสีสก�.	(อุ	+	สีส)	อุปสัคบุพพกอัพยยีภาวสมาส

	 	 อุปริ	ในเบื้องบน		สีสสฺส	แห่งศีรษะ		อุสฺสีสก�	ชื่อว่าอุสฺสีสก.	(เบื้องบนศีรษะ)

 ๒. อุสฺสีสเก  ปสฺโส  อุสฺสีสกปสฺโส. (อุสฺสีสก + ปสฺส) สัตตมีตัปปุริสสมาส

	 	 ปสฺโส	อ.ข้าง		อุสฺสีสเก	ในที่เบื้องบนแห่งศีรษะ		อุสฺสีสกปสฺโส	ชื่อว่าอุสฺสีสกปสฺส.	(ข้างในที่เบื้อง

บนศีรษะ)

ปวิฏฺ€กาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปวิฏฺโ€		จ		โส		กาโล		จาติ		ปวิฏฺ€กาโล.	(ปวิฏฺ€	+	กาล)

	 ปวิฏฺโ€		จ	อ.เป็นที่เข้าไปแล้วด้วย		โส	อ.เป็นที่เข้าไปแล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ปวิฏฺ€กาโล	ชื่อว่าปวิฏฺ€กาล.	(กาลเป็นที่เข้าไปแล้ว)

ปาทมูลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาทสฺส		มูล�		ปาทมูล�.	(ปาท	+	มูล)

	 มูล�	อ.ใกล้		ปาทสฺส	แห่งเท้า		ปาทมูล�	ชื่อว่าปาทมูล.	(ใกล้เท้า)

 

อุปโภคปริโภคภณฺฑานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อุปโภโค		จ		ปริโภโค		จ		อุปโภคปริโภคา.	(อุปโภค	+	ปริโภค)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 อุปโภโค		จ	อ.เป็นเครื่องอุปโภคด้วย		ปริโภโค		จ	อ.เป็นเครื่องบริโภคด้วย		อุปโภคปริโภคา	

ชื่อว่าอุปโภคปริโภค.	(เป็นเครื่องอุปโภคและบริโภค)

	 ๒.	 อุปโภคปริโภคา		จ		เต		ภณฺฑานิ		จาติ		อุปโภคปริโภคภณฺฑานิ.	(อุปโภคปริโภค	+	ภณฺฑ)	

วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อุปโภคปริโภคา		จ	อ.เป็นเครื่องอุปโภคและบริโภค	ท.	ด้วย		เต	อ.เป็นเครื่องอุปโภคและบริโภค	
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ท.	เหล่านั้น		ภณฺฑานิ		จ	เป็นภัณฑะด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อุปโภคปริโภคภณฺฑานิ	ชื่อว่า	อุปโภคปริโภค

ภณฺฑ.	(ภัณฑะอันเป็นเครื่องอุปโภคและบริโภค)

คามกฺเขตฺตทฺวิปทจตุปฺปทยานวาหนานิ

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คาโม		จ		เขตฺตญฺจ		ทฺวิปโท		จ		จตุปฺปโท		จ		ยานญฺจ		วาหนญฺจา		คามกฺเขตฺตทฺวิปทจตุปฺปท-

ยานวาหนานิ.	(คาม	+	เขตฺต	+	ทฺวิปท	+	จตุปฺปท	+	ยาน	+	วาหน)

	 คาโม		จ	อ.หมู่บ้านด้วย		เขตฺต�		จ	อ.นาด้วย		ทฺวิปโท		จ	อ.สัตว์ตัวมีเท้าสองด้วย		จตุปฺปโท		จ	

อ.สัตว์ตัวมีเท้าสี่ด้วย		ยาน�		จ	อ.ยานด้วย		วาหน�		จ	อ.พาหนะด้วย		คามกฺเขตฺตทฺวิปทจตุปฺปทยานวาหนานิ	

ชื่อว่า	คามกฺเขตฺตทฺวิปทจตุปฺปทยานวาหน.	(หมู่บ้าน	นา	สัตว์สองเท้า	สัตว์สี่เท้า	ยาน	และพาหนะ)

วตฺตุกาโม

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	จตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วตฺตุ�		กาเมตีติ		วตฺตุกาโม,		ปุคฺคโล.	(วตฺตุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)	

	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		วตฺตุ�	เพื่ออันกล่าว		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	

อ.บุคคลนั้น		วตฺตุกาโม	ชื่อว่าวตฺตุกาม,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ใคร่เพื่ออันกล่าว,	ผู้ประสงค์จะกล่าว)

โสกาตุรา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โสเกน		อาตุรา		โสกาตุรา,		อิตฺถี.	(โสก	+	อาตุรา)

	 (อิตฺถี)	อ.หญิง		อาตุรา	ผู้กระสับกระส่าย		โสเกน	เพราะความโศก		โสกาตุรา	ชื่อว่าโสกาตุรา,	ได้แก่

หญิง.	(ผู้กระสับกระส่ายเพราะความโศก)	

อลกฺขิกา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นตฺถิ		ลกฺขี		อสฺสาติ		อลกฺขิกา,		อิตฺถี.	(น	+	ลกฺขิ)

	 ลกฺขี	อ.บุญ		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อสฺสา		(อิตฺถิยา)	แก่หญิงนั้น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		อิตฺถี)	อ.หญิง

นั้น		อลกฺขิกา	ชื่อว่าอลกฺขิกา,	ได้แก่หญิง.	(ผู้ไม่มีบุญ)
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อุรมชฺโฌ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุรสฺส		มชฺโฌ		อุรมชฺโฌ.	(อุร	+	มชฺฌ)

	 มชฺโฌ	อ.ท่ามกลาง		อุรสฺส	แห่งอก		อุรมชฺโฌ	ชื่อว่าอุรมชฺฌ.	(ท่ามกลางอก)

ราชงฺคโณ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รญฺโญ		องฺคโณ		ราชงฺคโณ.	(ราช	+	องฺคณ)

	 องฺคโณ	อ.เนิน		รญฺโญ	ของพระราชา		ราชงฺคโณ	ชื่อว่าราชงฺคณ.	(เนินของพระราชา,	สนามหลวง)

เสฏฺ€ิฏฺ€านํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เสฏฺ€ิสฺส		€าน�		เสฏฺ€ิฏฺ€าน�.	(เสฏฺ€ี	+	€าน)

	 €าน�	อ.ต�าแหน่ง		เสฏฺ€ิสฺส	แห่งเศรษฐี		เสฏฺ€ิฏฺ€าน�	ชื่อว่าเสฏฺ€ิฏฺ€าน.	(ต�าแหน่งเศรษฐี)

อาคมนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาคมนญฺจ		ต�		กาโล		จาติ		อาคมนกาโล.	(อาคมน	+	กาล)

	 อาคมน�		จ	อ.เป็นที่มาด้วย		ต�	อ.เป็นที่มานั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อาคมน-

กาโล	ชื่อว่าอาคมนกาล.	(กาลเป็นที่มา)

กีฬนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กีฬนญฺจ		ต�		กาโล		จาติ		กีฬนกาโล.	(กีฬน	+	กาล)

	 กีฬน�		จ	อ.เป็นที่เล่นด้วย		ต�	อ.เป็นที่เล่นนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		กีฬนกาโล	

ชื่อว่ากีฬนกาล.	(กาลเป็นที่เล่น)
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ภุตฺตโภโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภุตฺโต		จ		โส		โภโค		จาติ		ภุตฺตโภโค.	(ภุตฺต	+	โภค)

	 ภุตฺโต		จ	อ.อันถูกบริโภคแล้วด้วย		โส	อ.อันถูกบริโภคแล้วนั้น		โภโค		จ	เป็นโภคะด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ภุตฺตโภโค	ชื่อว่าภุตฺตโภค.	(โภคะที่ถูกบริโภคแล้ว,	โภคะที่ถูกใช้สอยแล้ว)

สพฺพสตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺเพส�		สต�		สพฺพสต�.	(สพฺพ	+	สต)

	 สต�	อ.ร้อย		สพฺเพส�		(วตฺถูน�)	แห่งวัตถุ	ท.	ทั้งปวง		สพฺพสต�	ชื่อว่าสพฺพสต.	(วัตถุทุกอย่างๆ	ละหนึ่ง

ร้อย)

โอโลกิโตโลกิตฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 โอโลกิตญฺจ		ต�		โอโลกิตญฺจาติ		โอโลกิโตโลกิต�,		€าน�.	(โอโลกิต	+	โอโลกิต)	วิเสสโนภยบท

กัมมธารยสมาส 

	 	 ต�		(€าน�)	อ.ที่นั้น		โอโลกิต�		จ	เป็นที่อันถูกแลดูแล้วด้วย		โอโลกิต�		จ	เป็นที่อันถูกแลดูแล้ว

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		โอโลกิโตกิต�	ชื่อว่าโอโลกิโตโลกิต,	ได้แก่ที่.	(เป็นที่ทั้งถูกแลดูแล้วทั้งถูกแลดูแล้ว)

	 ๒.	 โอโลกิโตโลกิตญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		โอโลกิโตโลกิตฏฺ€าน�.	 (โอโลกิโตโลกิต	+	€าน)	วิเสสน- 

บุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 โอโลกิโตโลกิต�		จ	อ.เป็นที่ทั้งถูกแลดูแล้วทั้งถูกแลดูแล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่ทั้งถูกแลดูแล้วทั้งถูก

แลดูแล้วนั้น		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		โอโลกิโตโลกิตฏฺ€าน�	ชื่อว่าโอโลกิโตโลกิตฏฺ€าน.	(ที่เป็น

ที่ทั้งถูกแลดูแล้วทั้งถูกแลดูแล้ว)	

มงฺคลกรณตฺโถ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มงฺคลสฺส		กรณ�		มงฺคลกรณ�.	(มงฺคล	+	กรณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 กรณ�	อ.การกระท�า		มงฺคลสฺส	ซึ่งมงคล		มงฺคลกรณ�	ชื่อว่ามงฺคลกรณ.	(การท�ามงคล)
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	 ๒.	 มงฺคลกรณสฺส		อตฺโถ		มงฺคลกรณตฺโถ.	(มงฺคลกรณ	+	อตฺถ)	จตุตถีตัปปุริสสมาส

	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		มงฺคลกรณสฺส	แก่การกระท�าซึ่งมงคล		มงฺคลกรณตฺโถ	ชื่อว่ามงฺคลกรณตฺถ.	

(ประโยชน์แก่การท�ามงคล)

มาเรตุกาโม

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	จตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มาเรตุ�		กาเมตีติ		มาเรตุกาโม,		เสฏฺ€ี.	(มาเรตุ�สทฺทูปปท	+	กมุ	กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)

	 (โย		เสฏฺ€ี)	อ.เศรษฐีใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		(ต�)		มาเรตุ�	เพื่ออัน-	ยังท่าน	-ให้ตาย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(โส		เสฏฺ€ี)	อ.เศรษฐีนั้น		มาเรตุกาโม	ชื่อว่ามาเรตุกาม,	ได้แก่เศรษฐี.	(ผู้ประสงค์จะฆ่าท่านให้ตาย)	

อสทฺทหนฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		สทฺทหนฺโต		อสทฺทหนฺโต,		เสฏฺ€ี.	(น	+	สทฺทหนฺต)

	 (เสฏฺ€ี)	อ.เศรษฐี		สทฺทหนฺโต	เชื่ออยู่		น	หามิได้		อสทฺทหนฺโต	ชื่อว่าอสทฺทหนฺต,	ได้แก่เศรษฐี.	(ผู้ไม่

เชื่ออยู่)	 	

โภคคาโม

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โภโค		จ		โส		คาโม		จาติ		โภคคาโม.	(โภค	+	คาม)

	 โภโค		จ	อ.ส่วยด้วย		โส	อ.ส่วยนั้น		คาโม		จ	เป็นหมู่บ้านด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		โภคคาโม	 

ชื่อว่าโภคคาม.	(หมู่บ้านส่วย)	

ปมาทชีวิตํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปมาเทน		ชีวิต�		ปมาทชีวิต�.	(ปมาท	+	ชีวิต)

	 ชีวิต�	อ.อันเป็นอยู่		ปมาเทน	ด้วยความประมาท		ปมาทชีวิต�	ชื่อว่าปมาทชีวิต.	(การเป็นอยู่ด้วยความ

ประมาท)
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อยุตฺตํ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		ยุตฺต�		อยุตฺต�,		ปมาทชีวิต�.	(น	+	ยุตฺต)

	 (ปมาทชีวิต�)	อ.อันเป็นอยู่ด้วยความประมาท		ยุตฺต�	ควรแล้ว		น	หามิได้		อยุตฺต�	ชื่อว่าอยุตฺต,	ได้แก่

การเป็นอยู่ด้วยความประมาท.	(ไม่สมควรแล้ว,	ไม่เหมาะสมแล้ว)

อปฺปมตฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		ปมตฺโต		อปฺปมตฺโต,		ชโน.	(น	+	ปมตฺต)

	 (ชโน)	อ.ชน		ปมตฺโต	ประมาทแล้ว		น	หามิได้		อปฺปมตฺโต	ชื่อว่าอปฺปมตฺต,	ได้แก่ชน.	(ผู้ไม่ประมาท

แล้ว)	

อทฺธิกกปณาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อทฺธิกา		จ		กปณา		จ		อทฺธิกกปณา.	(อทฺธิก	+	กปณ)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 อทฺธิกา		จ	อ.ชนผู้ไปสู่ทางไกล	ท.	ด้วย		กปณา		จ	อ.ชนผู้ก�าพร้า	ท.	ด้วย		อทฺธิกกปณา	ชื่อ

ว่าอทฺธิกกปณ.	(ชนผู้ไปสู่ทางไกลและชนผู้ก�าพร้า)

	 ๒.	 อทฺธิกกปณา		อาทิ		เยสนฺติ		อทฺธิกกปณาทโย,		ชนา.	(อทฺธิกกปณ	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยา- 

ธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 อทฺธิกกปณา	อ.ชนผู้ไปสู่ทางไกลและชนผู้ก�าพร้า	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(ชนาน�)	แห่งชน	ท.	

เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		อทฺธิกกปณาทโย	ชื่อว่าอทฺธิก-

กปณาทิ,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ชนผู้เดินทางไกลและคนก�าพร้า)

ทานพฺยาวโฏ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทาเน		พฺยาวโฏ		ทานพฺยาวโฏ,		กุฏุมฺพิโก.	(ทาน	+	พฺยาวฏ)

	 (กุฏุมฺพิโก)	อ.กุฎุมพี		พฺยาวโฏ	ผู้ขวนขวายแล้ว		ทาเน	ในทาน		ทานพฺยาวโฏ	ชื่อว่าทานพฺยาวฏ,	

ได้แก่กุฎุมพี.	(ผู้ขวนขวายในทาน)	



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 639วรรค]

อทิฏฺ€ปุพฺพสหายโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	และอยุตตัตถสมาสอยู่ภายใน	

มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		ทิฏฺโ€		อทิฏฺโ€,		สหายโก.	(น	+	ทิฏฺ€)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (สหายโก)	อ.สหาย		ทิฏฺโ€	ถูกเห็นแล้ว		น	หามิได้		อทิฏฺโ€	ชื่อว่าอทิฏฺ€,	ได้แก่สหาย.	(ผู้ไม่

ถูกเห็นแล้ว)

	 ๒.		 อทิฏฺโ€		ปุพฺพนฺติ		อทิฏฺ€ปุพฺโพ,		สหายโก.	(อทิฏฺ€	+	ปุพฺพ)	อยุตตัตถสมาส

	 	 (สหายโก)	อ.สหาย		อทิฏฺโ€	ไม่ถูกเห็นแล้ว		ปุพฺพ�	ในกาลก่อน		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อทิฏฺ€ปุพฺโพ	 

ชื่อว่าอทิฏฺ€ปุพฺพ,	ได้แก่สหาย.	(ผู้ไม่เคยถูกเห็นแล้ว)

	 ๓.	 อทิฏฺ€ปุพฺโพ		จ		โส		สหายโก		จาติ		อทิฏฺ€ปุพฺพสหายโก.	(อทิฏฺ€ปุพฺพ	+	สหายก)	วิเสสน

บุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อทิฏฺ€ปุพฺโพ		จ	อ.ผู้ไม่ถูกเห็นแล้วในกาลก่อนด้วย		โส	อ.ผู้ไม่ถูกเห็นแล้วในกาลก่อนนั้น		สหาย

โก		จ	เป็นสหายด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อทิฏฺ€ปุพฺพสหายโก	ชื่อว่า	อทิฏฺ€ปุพฺพสหายก.	(สหายผู้ไม่เคยเห็น

กันแล้ว)		

วยปฺปเทสํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วโย		จ		ปเทโส		จ		วยปฺปเทส�.	(วย	+	ปเทส)

	 วโย		จ	อ.วัยด้วย		ปเทโส		จ	อ.ประเทศด้วย		วยปฺปเทส�	ชื่อว่าวยปฺปเทส.	(วัยและประเทศ,	วัยและ

สถานที่)	

สหายกภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สหายกสฺส		ภาโว		สหายกภาโว.	(สหายก	+	ภาว)

	 ภาโว	อ.ความเป็น		สหายกสฺส	แห่งสหาย		สหายกภาโว	ชื่อว่าสหายกภาว.	(ความเป็นสหาย)
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สพฺพปจฺฉา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺเพส�		ปจฺฉา		สพฺพปจฺฉา.	(สพฺพ	+	ปจฺฉา)

	 ปจฺฉา	ในภายหลัง		สพฺเพส�		(สตฺตาน�)	แห่งสัตว์	ท.	ทั้งปวง		สพฺพปจฺฉา	ชื่อว่าสพฺพปจฺฉา.	(ภายหลัง

แห่งสัตว์ทั้งปวง)

ฆรมานุสกา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มนุสฺสาน�		สมูหา		มานุสฺสกา.	(มนุสฺส	+	กณฺปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 สมูหา	อ.ประชุม	ท.		มนุสฺสาน�	แห่งมนุษย์	ท.		มานุสฺสกา	ชื่อว่ามานุสฺสก.	(ประชุมแห่งมนุษย์)

 ๒. ฆเร  มานุสฺสกา  ฆรมานุสฺสกา. (ฆร + มานุสฺสก) สัตตมีตัปปุริสสมาส

	 	 มานุสฺสกา	อ.ประชุมแห่งมนุษย์	ท.		ฆเร	ในเรือน		ฆรมานุสฺสกา	ชื่อว่าฆรมานุสฺสก.	(ประชุมแห่ง

มนุษย์ในเรือน)

ขีณปาเถยฺยา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ขีณ�		ปาเถยฺย�		เยสนฺติ		ขีณปาเถยฺยา,		ชนา.	(ขีณ	+	ปาเถยฺย)

	 ปาเถยฺย�	อ.วัตถุอันเกื้อกูลแก่หนทาง		เยส�		(ชนาน�)	ของชน	ท.	เหล่าใด		สิ้นไปแล้ว		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		ขีณปาเถยฺยา	ชื่อว่าขีณปาเถยฺย,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้มีวัตถุอันเกื้อกูลแก่

หนทางอันสิ้นไปแล้ว,	ผู้มีเสบียงอันสิ้นไปแล้ว)

 

วาตาตปํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วาโต		จ		อาตโป		จ		วาตาตปํ.	(วาต	+	อาตป)

	 วาโต		จ	อ.ลมด้วย		อาตโป		จ	อ.แดดด้วย		วาตาตปํ	ชื่อว่าวาตาตป.	(ลมและแดด)



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 641วรรค]

กิลนฺตสรีรา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กิลนฺต�		สรีร�		เยสนฺติ		กิลนฺตสรีรา,		ชนา.	(กิลนฺต	+	สรีร)

	 สรีร�	อ.สรีระ		กิลนฺต�	อันบอบช�้าแล้ว		เยส�		(ชนาน�)	แห่งชน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		กิลนฺตสรีรา	ชื่อว่ากิลนฺตสรีร,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้มีสรีระที่บอบช�้า

แล้ว,	ผู้มีร่างกายที่บอบช�้าแล้ว)	

อุทกผาสุกฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อุทเกน		ผาสุก�		ยสฺสาติ		อุทกผาสก�,		€าน�.	(อุทก	+	ผาสุก)	ทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 ผาสุก�	อ.ความผาสุก		อุทเกน	ด้วยน�้า		ยสฺส		(€านสฺส)	แห่งที่ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(ต�		€าน�)	อ.ที่นั้น		อุทกผาสุก�	ชื่อว่าอุทกผาสุก,	ได้แก่ที่.	(มีความผาสุกด้วยน�้า)

	 ๒.	 อุทกผาสุกญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		อุทกผาสุกฏฺ€าน�.	(อุทกผาสุก	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธาร

ยสมาส

	 	 อุทกผาสุก�		จ	อ.อันมีความผาสุกด้วยน�้าด้วย		ต�	อ.อันมีความผาสุกด้วยน�้านั้น		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		อุทกผาสุกฏฺ€าน�	ชื่อว่าอุทกผาสุกฏฺ€าน.	(ที่อันมีความผาสุกด้วยน�้า)	 	

นครทฺวารํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นครสฺส		ทฺวาร�		นครทฺวาร�.	(นคร	+	ทฺวาร)

	 ทฺวาร�	อ.ประตู		นครสฺส	แห่งเมือง		นครทฺวาร�	ชื่อว่านครทฺวาร.	(ประตูเมือง)

วิชาตมาตา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิชาตา		จ		สา		มาตา		จาติ		วิชาตมาตา.	(วิชาตา	+	มาตุ)

	 วิชาตา		จ	อ.ผู้คลอดแล้วด้วย		สา	อ.ผู้คลอดแล้วนั้น		มาตา		จ	เป็นมารดาด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

วิชาตมาตา	ชื่อว่าวิชาตมาตุ.	(มารดาผู้คลอดแล้ว)
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อมนาปา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		มนาปา		อมนาปา,		ชนา.	(น	+	มนาป)

	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		มนาปา	เป็นที่ยังใจให้เอิบอาบ		น	หามิได้		อมนาปา	ชื่อว่าอมนาป,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	

(ผู้ไม่เป็นที่ยังใจให้เอิบอาบ,	ผู้เป็นที่ไม่เอิบอาบใจ)

 

เอกาโห

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอโก		จ		โส		อโห		จาติ		เอกาโห.	(เอก	+	อห)

	 เอโก		จ	อ.หนึ่งด้วย		โส	อ.หนึ่งนั้น		อโห		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เอกาโห	ชื่อว่าเอกาห.	

(หนึ่งวัน)	

ทวฺีหํ

	 เป็นสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เทฺว		อหา	ทฺวีห�.	(ทฺวิ	+	อห)

	 อหา	อ.วัน	ท.		เทฺว	สอง		ทฺวีห�	ชื่อว่าทฺวีห.	(สองวัน)

กปณทฺธิกาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 กปณา		จ		อทฺธิกา		จ		กปณทฺธิกา.	(กปณ	+	อทฺธิก)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 กปณา		จ	อ.ชนผู้ก�าพร้า	ท.	ด้วย		อทฺธิกา		จ	อ.ชนผู้ไปสู่ทางไกล	ท.	ด้วย		กปณทฺธิกา	ชื่อ

ว่ากปณทฺธิก.	(ชนผู้ก�าพร้าและชนผู้เดินทางไกล)

	 ๒.	 กปณทฺธิกา		อาทิ		เยสนฺติ		กปณทฺธิกาทโย,		ชนา.	(กปณทฺธิก	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยา- 

ธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 กปณทฺธิกา	อ.ชนผู้ก�าพร้าและชนผู้ไปสู่ทางไกล	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(ชนาน�)	แห่งชน	ท.	

เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		กปณทฺธิกาทโย	ชื่อว่ากปณทฺธิกาทิ,	

ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(คนก�าพร้าและชนผู้เดินทางไกล)



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 643วรรค]

อาหารตฺโถ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาหารสฺส		อตฺโถ		อาหารตฺโถ.	(อาหาร	+	อตฺถ)

	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อาหารสฺส	แก่อาหาร		อาหารตฺโถ	ชื่อว่าอาหารตฺถ.	(ประโยชน์แก่อาหาร)

มหาโภคกุลํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 มหนฺโต		โภโค		ยสฺสาติ		มหาโภค�,		กุล�.	(มหนฺต	+	โภค)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ

สมาส

	 	 โภโค	อ.โภคะ		มหนฺโต	มาก		ยสฺส		(กุลสฺส)	แห่งตระกูลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(ต�		กุล�)	อ.ตระกูลนั้น		มหาโภค�	ชื่อว่ามหาโภค,	ได้แก่ตระกูล.	(มีโภคะมาก)

	 ๒.	 มหาโภคญฺจ		ต�		กุลญฺจาติ		มหาโภคกุล�.	(มหาโภค	+	กุล)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 มหาโภค�		จ	อ.ผู้มีโภคะมากด้วย		ต�	อ.ผู้มีโภคะนั้น		กุล�		จ	เป็นตระกูลด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		มหาโภคกุล�	ชื่อว่ามหาโภคกุล.	(ตระกูลผู้มีโภคะมาก)	

อจฺฉินฺนลชฺชตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อจฺฉินฺนา		ลชฺชา		ยสฺสาติ		อจฺฉินฺนลชฺชา,		ธีตา.	(อจฺฉินฺนา	+	ลชฺชา)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ

พหุพพีหิสมาส

	 	 ลชฺชา	อ.ความละอาย		(วิปตฺติยา)		อจฺฉินฺนา	อัน-	อันความวิบัติ	ตัดขาดแล้ว		ยสฺสา		(ธีตุยา)	

แห่งธิดาใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		ธีตา)	อ.ธิดานั้น		อจฺฉินฺนลชฺชา	ชื่อว่าอจฺฉินฺนลชฺชา,	ได้แก่

ธิดา.	(ผู้มีความละอายอันความวิบัติตัดขาดแล้ว)

	 ๒.	 อจฺฉินฺนลชฺชาย		ภาโว		อจฺฉินฺนลชฺชตา.	(อจฺฉินฺนลชฺชา	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิต

	 	 ภาโว	อ.ความที่		อจฺฉินฺนลชฺชาย		 (ธีตุยา)	แห่งธิดา	ผู้มีความละอายอันความวิบัติตัดขาดแล้ว		

อจฺฉินฺนลชฺชตา	ชื่อว่าอจฺฉินฺนลชฺชตา.	(ความที่ธิดาผู้มีความละอายอันความวิบัติตัดขาดแล้ว)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒644 [๒.อัปปมาท

อลชฺชมานา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		ลชฺชมานา		อลชฺชมานา,		ธีตา.	(น	+	ลชฺชมานา)

	 (ธีตา)	อ.ธิดา		ลชฺชมานา	ผู้ละอายอยู่		น	หามิได้		อลชฺชมานา	ชื่อว่าอลชฺชมานา,	ได้แก่ธิดา.	(ผู้

ละอายอยู่)

กปณชโน

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กปโณ		จ		โส		ชโน		จาติ		กปณชโน.	(กปณ	+	ชน)

	 กปโณ		จ	อ.ผู้ก�าพร้าด้วย		โส	อ.ผู้ก�าพร้านั้น		ชโน		จ	เป็นชนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		กปณชโน	

ชื่อว่ากปณชน.	(ชนผู้ก�าพร้า,	คนก�าพร้า,	คนแร้นแค้น)

 

มหากุลานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺตานิ		จ		ตานิ		กุลานิ		จาติ		มหากุลานิ.	(มหนฺต	+	กุล)

	 มหนฺตานิ		จ	อ.ใหญ่	ท.	ด้วย		ต�	อ.ใหญ่	ท.	เหล่านั้น		กุลานิ		จ	เป็นตระกูลด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		มหากุลานิ	ชื่อว่ามหากุล.	(ตระกูลใหญ่)

มาตาธีตโร

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มาตา		จ		ธีตา		จ	มาตาธีตโร.	(มาตุ	+	ธีตุ)

	 มาตา		จ	อ.มารดาด้วย		ธีตา		จ	อ.ธิดาด้วย		มาตาธีตโร	ชื่อว่ามาตุธีตุ.	(มารดาและธิดา)

ทุกฺขุปฺปตฺติ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ทุกฺขสฺส  อุปฺปตฺติ  ทุกฺขุปฺปตฺติ. (ทุกฺข + อุปฺปตฺติ)

	 อุปฺปตฺติ	อ.การเกิดขึ้น		ทุกฺขสฺส	แห่งทุกข์		ทุกฺขุปฺปตฺติ	ชื่อว่าทุกฺขุปฺปตฺติ.	(การเกิดขึ้นแห่งทุกข์)
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สญฺชาตจฺฉาตกทุกฺขา 

	 เป็นจตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีปัญจมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ฉาตกสฺมา		ทุกฺข�		ฉาตกทุกฺข�.	(ฉาตก	+	ทุกฺข)	ปัญจมีตัปปุริสสมาส

	 	 ทุกฺข�	อ.ความทุกข์		ฉาตกสฺมา	เพราะความหิว		ฉาตกทุกฺข�	ชื่อว่าฉาตกทุกฺข.	(ความทุกข์เพราะ

ความหิว)

	 ๒.	 สญฺชาต�		ฉาตกทุกฺข�		อสฺสาติ		สญฺชาตจฺฉาตกทุกฺขา,		กุมาริกา.	(สญฺชาต	+	ฉาตกทุกฺข)	จตุตถี- 

ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 ฉาตกทุกฺข�	 อ.ความทุกข์เพราะความหิว	 	 สญฺชาต�	 อันเกิดพร้อมแล้ว	 	 อสฺสา	 	 (กุมาริกาย)	 

แก่กุมาริกานั้น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		กุมาริกา)	อ.กุมาริกานั้น		สญฺชาตจฺฉาตกทุกฺขา	ชื่อว่าสญฺชาตจฺฉาตก-

ทุกฺขา,	ได้แก่กุมาริกา.	(มีความทุกข์เพราะความหิวอันเกิดแล้ว,	เกิดความทุกข์เพราะความหิว)

 

กุจฺฉิปฺปมาโณ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กุจฺฉิยา		ปมาโณ		กุจฺฉิปมาโณ.	(กุจฺฉิ	+	ปมาณ)

	 ปมาโณ	อ.ประมาณ		กุจฺฉิยา	แห่งท้อง		กุจฺฉิปฺปมาโณ	ชื่อว่ากุจฺฉิปฺปมาณ.	(ประมาณแห่งท้อง)	

 

หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 หิริ		จ		โอตฺตปฺปญฺจ		หิโรตฺตปฺปํ.	(หิริ	+	โอตฺตปฺป)	สมาหารทวันทสมาส

	 	 หิริ	 	 จ	 อ.หิริด้วย	 	 โอตฺตปฺปํ	 	 จ	 อ.โอตตัปปะด้วย	 	 หิโรตฺตปฺปํ	 ชื่อว่าหิโรตฺตปฺป.	 (หิริและ

โอตตัปปะ,	ความละอายและความเกรงกลัวต่อบาป)

	 ๒.	 หิโรตฺตปฺเปน		สมฺปนฺนา		หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนา,		กุลธีตา.	(หิโรตฺตปฺป	+	สมฺปนฺนา)	ตติยาตัปปุริส

สมาส

	 	 (กุลธีตา)	อ.กุลธิดา		สมฺปนฺนา	ผู้ถึงพร้อมแล้ว		หิโรตฺตปฺเปน	ด้วยหิริและโอตตัปปะ		หิโรตฺตปฺป-

สมฺปนฺนา	ชื่อว่าหิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนา,	ได้แก่กุลธิดา.	(ผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะ)
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สตฺติปฺปหาโร

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สตฺติยา		ปหาโร		สตฺติปฺปหาโร.	(สตฺติ	+	ปหาร)

	 ปหาโร	อ.การประหาร		สตฺติยา	ด้วยหอก		สตฺติปฺปหาโร	ชื่อว่าสตฺติปฺปหาร.	(การประหารด้วยหอก)

 

ขารปริเสโก

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ขาเรน  ปริเสโก  ขารปริเสโก. (ขาร + ปริเสก)

	 ปริเสโก	อ.การรด		ขาเรน	ด้วยน�้าด่าง		ขารปริเสโก	ชื่อว่าขารปริเสก.	(การรดด้วยน�้าด่าง)	

สญฺชาตพลวโทมนสฺโส

	 เป็นจตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 พลวนฺตญฺจ		ต�		โทมนสฺสญฺจาติ		พลวโทมนสฺส�.	(พลวนฺตุ	+	โทมนสฺส)	วิเสสนบุพพบทกัมม- 

ธารยสมาส

	 	 พลวนฺต�		จ	อ.อันมีก�าลังด้วย		ต�	อ.อันมีก�าลังนั้น		โทมนสฺส�		จ	เป็นความโทมนัสด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		พลวโทมนสฺส�	ชื่อว่าพลวโทมนสฺส.	(ความโทมนัสอันมีก�าลัง,	ความเสียใจอันมีก�าลัง)

	 ๒.	 สญฺชาต�		พลวโทมนสฺส�		อสฺสาติ		สญฺชาตพลวโทมนสฺโส,		มิตฺตกุฏุมฺพิโก.	(สญฺชาต	+	พลว- 

โทมนสฺส)	จตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	

	 	 พลวโทมนสฺส�	อ.ความโทมนัสอันมีก�าลัง		สญฺชาต�	อันเกิดพร้อมแล้ว		อสฺส		(มิตฺตกุฏุมฺพิกสฺส)	

แก่กุฎุมพีชื่อว่ามิตตะนั้น		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		มิตฺตกุฏุมฺพิโก)	อ.กุฎุมพีชื่อว่ามิตตะนั้น		สญฺ

ชาตพลวโทมนสฺโส	ชื่อว่าสญฺชาตพลวโทมนสฺส,	ได้แก่กุฎุมพีชื่อว่ามิตตะ.	(ผู้มีความโทมนัสอันมีก�าลังที่เกิดขึ้น,	ผู้

เกิดความเสียใจอย่างแรง)

 

เชฏฺ€ธีตุฏฺ€านํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 เชฏฺ€า		จ		สา		ธีตา		จาติ		เชฏฺ€ธีตา.	(เชฏฺ€า	+	ธีตุ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 647วรรค]

	 	 เชฏฺ€า		จ	อ.ผู้เจริญที่สุดด้วย		สา	อ.ผู้เจริญที่สุดนั้น		ธีตา		จ	เป็นธิดาด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		เชฏฺ€ธีตา	ชื่อว่าเชฏฺ€ธีตุ.	(ธิดาผู้เจริญที่สุด)

	 ๒.	 เชฏฺ€ธีตุยา		€าน�		เชฏฺ€ธีตุฏฺ€าน�.	(เชฏฺ€ธีตุ	+	€าน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 €าน�	อ.ต�าแหน่ง		เชฏฺ€ธีตุยา	แห่งธิดาผู้เจริญที่สุด		เชฏฺ€ธีตุฏฺ€าน�	ชื่อว่าเชฏฺ€ธีตุฏฺ€าน.	(ต�าแหน่ง

ธิดาผู้เจริญที่สุด)	

ทานคฺโค

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทานสฺส		อคฺโค		ทานคฺโค.	(ทาน	+	อคฺค)

	 อคฺโค	อ.โรง		ทานสฺส	แห่งทาน		ทานคฺโค	ชื่อว่าทานคฺค.	(โรงทาน)

อุจฺจาสทฺโท

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุจฺจา		จ		โส		สทฺโท		จาติ		อุจฺจาสทฺโท.	(อุจฺจา	+	สทฺท)

	 อุจฺจา		จ	อ.สูงด้วย		โส	อ.สูงนั้น		สทฺโท		จ	เป็นเสียงด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อุจฺจาสทฺโท	ชื่อว่า

อุจฺจาสทฺท.	(เสียงสูง)

มหาสทฺโท

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺโต		จ		โส		สทฺโท		จาติ		มหาสทฺโท.	(มหนฺต	+	สทฺท)

	 มหนฺโต		จ	อ.ใหญ่ด้วย		โส	อ.ใหญ่นั้น		สทฺโท		จ	เป็นเสียงด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหาสทฺโท	

ชื่อว่ามหาสทฺท.	(เสียงใหญ่)

นิสฺสทฺทา

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิคฺคโต		สทฺโท		เยหิ		เต		นิสฺสทฺทา,		ชนา.	(นิ	+	สทฺท)

	 สทฺโท	อ.เสียง		นิคฺคโต	ไปปราศแล้ว		เยหิ		(ชเนหิ)	จากชน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		เต		(ชนา)	

อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		นิสฺสทฺทา	ชื่อว่านิสฺสทฺท,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้มีเสียงออกแล้ว,	ปราศจากเสียง,	เงียบเสียง)
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ปเวสนปฺปมาโณ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปเวสเนน		ปมาโณ		ปเวสนปฺปมาโณ.	(ปเวสน	+	ปมาณ)

	 ปมาโณ	อ.ประมาณ		ปเวสนสฺส	แห่งการเข้าไป		ปเวสนปฺปมาโณ	ชื่อว่าปเวสนปฺปมาณ.	(ประมาณแห่ง

การเข้าไป,	ขนาดการเข้าไป)	

การิตตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะหว่า

	 การิตาย		ภาโว		การิตตฺต�.	(การิตา	+	ตฺตปัจจัย)

	 ภาโว	อ.ความที่		(สามาวติยา)		การิตาย		(วติยา)	แห่งรั้ว	อันนางสามาวดี	ให้กระท�าแล้ว		การิตตฺต�	

ชื่อว่าการิตตฺต.	(ความที่รั้วเป็นของที่นางสามาวดีให้สร้างแล้ว)

ทฺวีหตีหํ

	 เป็นวาสัททัตถสังขโยภบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทฺวีห�		วา		ตีห�		วา		ทฺวีหตีห�.	(ทฺวีห	+	ตีห)

	 ทฺวีห�		วา	อ.วันสองหรือ		ตีห�		วา	หรือว่า	อ.วันสาม		ทฺวีหตีห�	ชื่อว่าทฺวีหตีห.	(สองหรือสามวัน)

อชานนตา

	 ภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		ชานน�		อชานน�.	(น	+	ชานน)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ชานน�	อ.อันรู้		น	หามิได้		อชานน�	ชื่อว่าอชานน.	(อันไม่รู้)

	 ๒.	 อชานนเมว		ภาโว		อชานนตา.	(อชานน	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิต

	 	 อชานน�		เอว	อ.อันไม่รู้นั่นเทียว		ภาโว	เป็นความเป็น		อชานนตา	ชื่อว่าอชานนตา.	(ความเป็น

คืออันไม่รู้)

อหิวาตกโรคุปฺปตฺติ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อหิวาตกโรคสฺส		อุปฺปตฺติ		อหิวาตกโรคุปฺปตฺติ.	(อหิวาตกโรค	+	อุปฺปตฺติ)
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	 อุปฺปตฺติ	อ.การเกิดขึ้น		อหิวาตกโรคสฺส	แห่งอหิวาตกโรค		อหิวาตกโรคุปฺปตฺติ	ชื่อว่าอหิวาตกโรคุปฺปตฺติ.	 

(การเกิดขึ้นแห่งอหิวาตกโรค)	

 

€ปิตภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 €ปิตาย		ภาโว		€ปิตภาโว.	(€ปิตา	+	ภาว)

	 ภาโว	อ.ความที่		(อตฺตนา)		€ปิตาย		(เสฏฺ€ิธีตุยา)	แห่งธิดาของเศรษฐี	ผู้อันตน	ตั้งไว้แล้ว		€ปิตภาโว	 

ชื่อว่า€ปิตภาว.	(ความที่ธิดาของเศรษฐีเป็นผู้อันตนตั้งไว้แล้ว)

ปริวารตฺโถ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ปริวารสฺส  อตฺโถ  ปริวารตฺโถ. (ปริวาร + อตฺถ)

	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		ปริวารสฺส	แก่ความเป็นบริวาร		ปริวารตฺโถ	ชื่อว่าปริวารตฺถ.	(ประโยชน์แก่ความ

เป็นบริวาร) 

อนิกฺขมนกา 

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		นิกฺขมนกา		อนิกฺขมนกา,		กุลธีตโร.	(น	+	นิกฺขมนกา)

	 (กุลธีตโร)	อ.กุลธิดา	ท.		นิกฺขมนกา	ผู้ไม่ออกไป		น	หามิได้		อนิกฺขมนกา	ชื่อว่าอนิกฺขมนกา,	ได้แก่

กุลธิดาทั้งหลาย.	(ผู้ไม่ออกไป)

นาฏกิตฺถิโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นาฏกา		จ		ตา		อิตฺถิโย		จาติ		นาฏกิตฺถิโย.	(นาฏก	+	อิตฺถิโย)

	 นาฏกา		จ	อ.ผู้เป็นนักฟ้อน	ท.	ด้วย		ตา	อ.ผู้เป็นนักฟ้อน	ท.	เหล่านั้น		อิตฺถิโย		จ	เป็นหญิงด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		นาฏกิตฺถิโย	ชื่อว่านาฏกิตฺถี.	(หญิงนักฟ้อน)
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อุปฺปนฺนสิเนโห

	 เป็นจตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุปฺปนฺโน		สิเนโห		ยสฺสาติ		อุปฺปนฺนสิเนโห,		ราชา.	(อุปฺปนฺน	+	สิเนห)

	 สิเนโห	อ.ความรัก		อุปฺปนฺโน	อันเกิดขึ้นแล้ว		ยสฺส		(รญฺโญ)	แก่พระราชา		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(โส		ราชา)	อ.พระราชานั้น		อุปฺปนฺนสิเนโห	ชื่อว่าอุปฺปนฺนสิเนห,	ได้แก่พระราชา.	(ผู้มีความรักอันเกิด

ขึ้นแล้ว,	เกิดความรักแล้ว)

กฑฺฒนภยํ

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กฑฺฒนโต		ภย�		กฑฺฒนภย�.	(กฑฺฒน	+	ภย)

	 ภย�	อ.ความกลัว		กฑฺฒนโต	แต่การฉุด		กฑฺฒนภย�	ชื่อว่ากฑฺฒนภย.	(ความกลัวแต่การฉุด,	ความ

กลัวแต่การคร่าออก)

สปริวารา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สห		ปริวาเรน		ยา		วตฺตตีติ		สปริวารา,		ธีตา.	(สห	+	ปริวาร)

	 ยา		(ธีตา)	อ.ธิดาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		ปริวาเรน	ด้วยบริวาร		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		

ธีตา)	อ.ธิดานั้น		สปริวารา	ชื่อว่าสปริวารา,	ได้แก่ธิดา.	(พร้อมกับบริวาร)

อคฺคมเหสิฏฺ€านํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อคฺคมเหสิยา		€าน�		อคฺคมเหสิฏฺ€าน�.	(อคฺคมเหสี	+	€าน)

	 €าน�	อ.ต�าแหน่ง		อคฺคมเหสิยา	แห่งพระอัครมเหสี		อคฺคมเหสิฏฺ€าน�	ชื่อว่าอคฺคมเหสิฏฺ€าน.	(ต�าแหน่ง

พระอัครมเหสี)		

ปริวาริตฺถิโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปริวารา		จ		ตา		อิตฺถิโย		จาติ		ปริวาริตฺถิโย.	(ปริวาร	+	อิตฺถี)

	 ปริวารา		จ	อ.ผู้เป็นบริวาร	ท.	ด้วย		ตา	อ.ผู้เป็นบริวาร	ท.	เหล่านั้น		อิตฺถิโย		จ	เป็นหญิงด้วย		อิติ	 
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เพราะเหตุนั้น		ปริวาริตฺถิโย	ชื่อว่าปริวาริตฺถี.	(หญิงผู้เป็นบริวาร)

หตฺถิวาหนสมฺปนฺโน

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 หตฺถีเยว		วาหน�		หตฺถิวาหน�.	(หตฺถี	+	วาหน)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 หตฺถี		เอว	อ.ช้างนั่นเทียว		วาหน�	เป็นพาหนะ		หตฺถิวาหน�	ชื่อว่าหตฺถิวาหน.	(พาหนะคือช้าง)

	 ๒.	 หตฺถิวาหเนน		สมฺปนฺโน		หตฺถิวาหนสมฺปนฺโน,		ปุคฺคโล.	(หตฺถิวาหน	+	สมฺปนฺน)	ตติยาตัปปุริส

สมาส

	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		สมฺปนฺโน	ผู้ถึงพร้อมแล้ว		หตฺถิวาหเนน	ด้วยพาหนะคือช้าง		หตฺถิวาหน- 

สมฺปนฺโน	ชื่อว่าหตฺถิวาหนสมฺปนฺน,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ถึงพร้อมด้วยพาหนะคือช้าง)

ทารุหตฺถี

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทารุสฺส		วิกาโร		หตฺถี		ทารุหตฺถี.	(ทารุ	+	หตฺถี)

	 หตฺถี	อ.ช้าง		วิกาโร	อันเป็นวิการ		ทารุสฺส	แห่งไม้		ทารุหตฺถี	ชื่อว่าทารุหตฺถี.	(ช้างไม้)

วสนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วสนญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		วสนฏฺ€าน�.	(วสน	+	€าน)

	 วสน�		จ	อ.เป็นที่อยู่ด้วย		ต�	อ.เป็นที่อยู่นั้น		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		วสนฏฺ€าน�	ชื่อ

ว่าวสนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่อยู่)

หตฺถิวาหนํ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 หตฺถีเยว		วาหน�		หตฺถีวาหน�.	(หตฺถี	+	วาหน)

	 หตฺถี		เอว	อ.ช้างนั่นเทียว		วาหน�	เป็นพาหนะ		หตฺถีวาหน�	ชื่อว่าหตฺถีวาหน.	(พาหนะคือช้าง)
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อสฺสวาหนํ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อสฺโสเยว		วาหน�		อสฺสวาหน�.	(อสฺส	+	วาหน)

	 อสฺโส		เอว	อ.ม้านั่นเทียว		วาหน�	เป็นพาหนะ		อสฺสวาหน�	ชื่อว่าอสฺสวาหน.	(พาหนะคือม้า)

ทารุมโย

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทารุสฺส		วิกาโร		ทารุมโย,		ยนฺตหตฺถี.	(ทารุ	+	มยปัจจัย)

	 (ยนฺตหตฺถี)	อ.ช้างอันประกอบแล้วด้วยยนต์		วิกาโร	อันเป็นวิการ		ทารุสฺส	แห่งไม้		ทารุมโย	ชื่อว่า 

ทารุมย,	ได้แก่ช้างยนต์.	(อันเป็นวิการแห่งไม้)

ยนฺตหตฺถี

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ยนฺเตน		นิยุตโต		หตฺถี		ยนฺตหตฺถี.	(ยนฺต	+	หตฺถี)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	นิยุตฺตศัพท์

	 หตฺถี	อ.ช้าง		นิยุตฺโต	อันประกอบแล้ว		ยนฺเตน	ด้วยยนต์		ยนฺตหตฺถี	ชื่อว่ายนฺตหตฺถี.	(ช้างยนต์)

กตจิตฺตกมฺโม

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กต�		จิตฺตกมฺม�		ยสฺสาติ		กตจิตฺตกมฺโม,		หตฺถี.	(กต	+	จิตฺตกมฺม)

	 จิตฺตกมฺม�	อ.จิตรกรรม		 (ปุคฺคเลน)		กต�	อัน-	อันบุคคล	กระท�าแล้ว		ยสฺส		 (หตฺถิสฺส)	แห่งช้าง

ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		หตฺถี)	อ.ช้างนั้น		กตจิตฺตกมฺโม	ชื่อว่ากตจิตฺตกมฺม,	ได้แก่ช้าง.	 

(มีจิตรกรรมอันบุคคลกระท�าแล้ว)

อาสนฺนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาสนฺนญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		อาสนฺนฏฺ€าน�.	(อาสนฺน	+	€าน)

	 อาสนฺน�		จ	อ.ใกล้เคียงด้วย		ต�	อ.ใกล้เคียงนั้น		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อาสนฺนฏฺ-

€าน�	ชื่อว่าอาสนฺนฏฺ€าน.	(ที่ใกล้เคียง)	
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สรตีรํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สรสฺส		ตีร�		สรตีร�.	(สร	+	ตีร)

	 ตีร�	อ.ฝั่ง		สรสฺส	แห่งสระ		สรตีร�	ชื่อว่าสรตีร.	(ฝั่งสระ)

อนฺโตกุจฺฉิ

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กุจฺฉิยา		อนฺโต		อนฺโตกุจฺฉิ.	(อนฺโต	+	กุจฺฉิ)

	 อนฺโต	ในภายใน		กุจฺฉิยา	แห่งท้อง		อนฺโตกุจฺฉิ	ชื่อว่าอนฺโตกุจฺฉิ.	(ภายในท้อง)

หตฺถิลณฺโฑ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 หตฺถิสฺส		ลณฺโฑ		หตฺถิลณฺโฑ.	(หตฺถี	+	ลณฺฑ)

	 ลณฺโฑ	อ.คูถ		หตฺถิสฺส	แห่งช้าง		หตฺถิลณฺโฑ	ชื่อว่าหตฺถิลณฺฑ.	(คูถช้าง,	ขี้ช้าง)	 	

 

วนจรโก

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	สัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วเน		จรตีติ		วนจรโก,		ปุริโส.	(วนสทฺทูปปท	+	จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	อปัจจัย)

	 (โย		ปุริโส)	อ.บุรุษใด		จรติ	ย่อมเที่ยวไป		วเน	ในป่า		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุริโส)	อ.บุรุษนั้น			

วนจรโก	ชื่อว่าวนจรก,	ได้แก่บุรุษ.	(ผู้เที่ยวไปในป่า)

สพฺพเสโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺพานิ		เสตานิ		ยสฺส		โส		สพฺพเสโต,		วรวารโณ.	(สพฺพ	+	เสต)

	 (อวยวานิ)	อ.อวัยวะ	ท.		สพฺพานิ	ทั้งปวง		เสตานิ	ขาว		ยสฺส		(วรวารณสฺส)	แห่งช้างตัวประเสริฐใด		

(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		วรวารโณ)	อ.ช้างตัวประเสริฐนั้น		สพฺพเสโต	ชื่อว่าสพฺพเสต,	ได้แก่ช้าง

ตัวประเสริฐ.	(ตัวมีอวัยวะทั้งปวงขาว,	ตัวขาวปอด,	ช้างเผือก)
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เกลาสกูฏปฏิภาโค

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. เกลาสสฺส  กูโฏ  เกลาสกูโฏ. (เกลาส + กูฏ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 กูโฏ	 อ.ยอด	 	 เกลาสสฺส	 แห่งภูเขาชื่อว่าไกรลาส	 	 เกลาสกูโฏ	 ชื่อว่าเกลาสกูฏ.	 (ยอดภูเขา

ไกรลาส)

	 ๒.	 เกลาสกูเฏน		ปฏิภาโค		ยสฺสาติ		เกลาสกูฏปฏิภาโค,		วรวารโณ.	(เกลาสกูฏ	+	ปฏิภาค)	

ทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 ปฏิคาโค	อ.ส่วนเปรียบ		 เกลาสกูเฏน	ด้วยยอดแห่งภูเขาชื่อว่าไกรลาส		ยสฺส		 (วรวารณสฺส)	

แห่งช้างตัวประเสริฐใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		วรวารโณ)	อ.ช้างตัวประเสริฐนั้น		เกลาสกูฏ- 

ปฏิภาโค	ชื่อว่าเกลาสกูฏปฏิภาค,	ได้แก่ช้างตัวประเสริฐ.	(ตัวมีส่วนเปรียบด้วยยอดภูเขาไกรลาส)

วรวารโณ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วโร		จ		โส		วารโณ		จาติ		วรวารโณ.	(วร	+	วารณ)

	 วโร		จ	อ.ตัวประเสริฐด้วย		 โส	อ.ตัวประเสริฐนั้น		วารโณ		จ	 เป็นช้างด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

วรวารโณ	ชื่อว่าวรวารณ.	(ช้างตัวประเสริฐ)	

มคฺคุทฺเทสโก

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มคฺค�		อุทฺทิสตีติ		มคฺคุทฺเทสโก,		ปุริโส.	(มคฺคสทฺทูปปท	+	อุ	+	ทิส		โพธเน	ในการให้รู้	+	ณฺวุ

ปัจจัย)

	 (โย		ปุริโส)	อ.บุรุษใด		อุทฺทิสติ	ย่อมแสดง		มคฺค�	ซึ่งหนทาง		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุริโส)	อ.บุรุษ

นั้น		มคฺคุทฺเทสโก,	ได้แก่บุรุษ.	(ผู้แสดงหนทาง,	ผู้น�าทาง)

สปริวาโร

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	วิเคราะห์ว่า

	 สห		ปริวาเรน		โย		วตฺตตีติ		สปริวาโร,		ราชา.	(สห	+	ปริวาร)



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 655วรรค]

	 โย		(ราชา)	อ.พระราชาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		ปริวาเรน	ด้วยบริวาร		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(โส		ราชา)	อ.พระราชานั้น		สปริวาโร	ชื่อว่าสปริวาร,	ได้แก่พระราชา.	(ผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร,	พร้อมกับบริวาร)

จรปุริสา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จรา		จ		เต		ปุริสา		จาติ		จรปุริสา.	(จร	+	ปุริส)

	 จรา		จ	อ.ผู้สอดแนม	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้สอดแนม	ท.	เหล่านั้น		ปุริสา		จ	เป็นบุรุษด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		จรปุริสา	ชื่อว่าจรปุริส.	(บุรุษผู้สอดแนม,	สายลับ)	 	

พลนิกาโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พลาน�		นิกาโย		พลนิกาโย.	(พล	+	นิกาย)

	 นิกาโย	อ.หมู่		พลาน�	แห่งก�าลังพล	ท.		พลนิกาโย	ชื่อว่าพลนิกาย.	(หมู่แห่งก�าลังพล,	หมู่พล)

อนฺโต€ิตมนุสฺสา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 อนฺโต		€ิตา		อนฺโต€ิตา,		มนุสฺสา.	(อนฺโต	+	€ิต)	สัตตมีตัปปุริสสมาส

	 	 (มนุสฺสา)	อ.มนุษย์	ท.		€ิตา	ผู้ด�ารงอยู่แล้ว		อนฺโต	ในภายใน		อนฺโต€ิตา	ชื่อว่าอนฺโต€ิต,	ได้แก่

มนุษย์ทั้งหลาย.	(ผู้ด�ารงอยู่ในภายใน)

	 ๒.	 อนฺโต€ิตา		จ		เต		มนุสฺสา		จาติ		อนฺโต€ิตมนุสฺสา.	(อนฺโต€ิต	+	มนุสฺส)	วิเสสนบุพพบท- 

กัมมธารยสมาส

	 	 อนฺโต€ิตา	 	 จ	อ.ผู้ด�ารงอยู่แล้วในภายใน	ท.	 ด้วย	 	 เต	อ.ผู้ด�ารงอยู่แล้วในภายใน	ท.	 เหล่า

นั้น		มนุสฺสา		จ	เป็นมนุษย์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อนฺโต€ิตมนุสฺสา	ชื่อว่าอนฺโต€ิตมนุสฺส.	(มนุษย์ผู้ด�ารงอยู่

ในภายใน)
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กฏฺ€หตฺถี

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่

	 กฏฺ€สฺส		วิกาโร		หตฺถี		กฏฺ€หตฺถี.	(กฏฺ€	+	หตฺถี)

	 หตฺถี	อ.ช้าง		วิกาโร	อันเป็นวิการ		กฏฺ€สฺส	แห่งไม้		กฏฺ€หตฺถี	ชื่อว่ากฏฺ€หตฺถี.	(ช้างไม้)	

ตนฺติสทฺโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ตนฺติยา  สทฺโท  ตนฺติสทฺโท. (ตนฺติ + สทฺท)

	 สทฺโท	อ.เสียง		ตนฺติยา	แห่งสาย		ตนฺติสทฺโท	ชื่อว่าตนฺติสทฺท.	(เสียงแห่งสาย)

หตฺถินาโค

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 หตฺถี		จ		โส		นาโค		จาติ		หตฺถินาโค.	(หตฺถี	+	นาค)

	 หตฺถี		จ	อ.ช้างด้วย		โส	อ.ช้างนั้น		นาโค		จ	เป็นตัวประเสริฐด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		หตฺถินาโค	

ชื่อว่าหตฺถินาค.	(ช้างตัวประเสริฐ)

อมิตฺตวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. น  มิตฺโต  อมิตฺโต. (น + มิตฺต) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 มิตฺโต	อ.มิตร		น	หามิได้		อมิตฺโต	ชื่อว่าอมิตฺต.	(ผู้มิใช่มิตร,	ศัตรู)

 ๒. อมิตฺตสฺส  วโส  อมิตฺตวโส. (อมิตฺต + วส) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วโส	อ.อ�านาจ		อมิตฺตสฺส	แห่งศัตรู		อมิตฺตวโส	ชื่อว่าอมิตฺตวส.	(อ�านาจของศัตรู)	

คตภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คตสฺส		ภาโว		คตภาโว.	(คต	+	ภาว)

	 ภาโว	อ.ความที่		คตสฺส		(รญฺโญ)	แห่งพระราชา	ผู้เสด็จไปแล้ว		คตภาโว	ชื่อว่าคตภาว.	(ความที่พระ
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ราชาเป็นผู้เสด็จไปแล้ว)

ชีวคาโห

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชีว�		คาโห		ชีวคาโห.	(ชีว	+	คาห)

	 คาโห	อ.จับ		ชีว�	เป็น		ชีวคาโห	ชื่อว่าชีวคาห.	(จับเป็น)

โจรเคหํ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โจร�		พนฺธน�		เคห�		โจรเคห�.	(โจร	+	เคห)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	พนฺธนศัพท์

	 เคห�	อ.เรือน		พนฺธน�	เป็นที่จองจ�า		โจร�	ซึ่งโจร		โจรเคห�	ชื่อว่าโจรเคห.	(เรือนเป็นที่จองจ�าโจร)	

ชยปานํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชเย		ปาน�		ชยปาน�.	(ชย	+	ปาน)

	 ปาน�	อ.น�้าอันบุคคลพึงดื่ม		ชเย	ในเพราะความชนะ		ชยปาน�	ชื่อว่าชยปาน.	(น�้าดื่มในเพราะความชนะ)

ตติยทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตติโย		จ		โส		ทิวโส		จาติ		ตติยทิวโส.	(ตติย	+	ทิวส)

	 ตติโย		จ	อ.ที่สามด้วย		โส	อ.ที่สามนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ตติยทิวโส	ชื่อ

ว่าตติยทิวส.	(วันที่	๓)

คหณสมโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คหณญฺจ		ต�		สมโย		จาติ		คณหสมโย.	(คณห	+	สมย)

	 คหณ�		จ	อ.เป็นที่เรียนด้วย		ต�	อ.เป็นที่เรียนนั้น		สมโย		จ	เป็นสมัยด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		คหณ-

สมโย	ชื่อว่าคหณสมย.	(สมัยเป็นที่เรียน)	
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ราชาณา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รญฺโญ		อาณา		ราชาณา.	(ราช	+	อาณา)

	 อาณา	อ.อาชญา		รญฺโญ	ของพระราชา		ราชาณา	ชื่อว่าราชาณา.	(อาชญาของพระราชา)

สูรคชฺชิตํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สูรญฺจ		ต�		คชฺชิตนฺติ		สูรคชฺชิต�.	(สูร	+	คชฺชิต)

	 สูร�		จ	อ.อันกล้าด้วย		ต�	อ.อันกล้านั้น		คชฺชิต�		จ	เป็นการค�ารามด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สูรคชฺชิต�	 

ชื่อว่าสูรคชฺชิต.	(การค�ารามอย่างกล้าหาญ)

อนฺโตสาณิ

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	

	 สาณิยา		อนฺโต		อนฺโตสาณิ.	(อนฺโต	+	สาณิ)

	 อนฺโต	ในภายใน		สาณิยา	แห่งม่าน		อนฺโตสาณิ	ชื่อว่าอนฺโตสาณิ.	(ภายในม่าน)

พหิสาณิ

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สาณิยา		พหิ		พหิสาณิ.	(พหิ	+	สาณิ)

	 พหิ	ในภายนอก		สาณิยา	แห่งม่าน		พหิสาณิ	ชื่อว่าพหิสาณิ.	(ภายนอกม่าน)

ปี€สปฺปิ

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปีเ€น		สปฺปติ		คจฺฉตีติ		ปี€สปฺปิ.	(ปี€สทฺทูปปท	+	สปฺป		คติมฺหิ	ในการไป	+	อิปัจจัย)

	 (โย		ปุริโส)	อ.บุรุษใด		สปฺปติ		คจฺฉติ	ย่อมไป		ปีเ€น	ด้วยตั่ง		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุริโส)	

อ.บุรุษนั้น		ปี€สปฺปิ	ชื่อว่าปี€สปฺปิ.	(บุรุษผู้ไปด้วยตั่ง)		
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สงฺขกุฏฺ€ิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สงฺโข		จ		โส		กุฏฺ€ิ		จาติ		สงฺขกุฏฺ€ิ.	(สงฺข	+	กุฏฺ€ิ)

	 สงฺโข		จ	อ.น�้าเต้าด้วย		โส	อ.น�้าเต้านั้น		กุฏฺ€ิ		จ	เป็นบุรุษผู้มีโรคเรื้อนด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

สงฺขกุฏฺ€ิ	ชื่อว่าสงฺขกุฏฺ€ิ.	(บุรุษผู้มีโรคเรื้อนน�้าเต้า)	

อนคฺฆํ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นตฺถิ		อคฺโฆ		อสฺสาติ		อนคฺฆ�,		มนฺต�.	(น	+	อคฺฆ)

	 อคฺโฆ	อ.ค่า		อสฺส		(มนฺตสฺส)	แห่งมนต์		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		มนฺต�)	อ.มนต์นั้น		

อนคฺฆ�	ชื่อว่าอนคฺฆ,	ได้แก่มนต์.	(อันไม่มีค่า,	อันมีค่ามิได้)

สนฺถวกรณภยํ

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สนฺถวสฺส		กรณ�		สนฺถวกรณ�.	(สนฺถว	+	กรณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 กรณ�	อ.การกระท�า		สนฺถวสฺส	ซึ่งความเชยชิด		สนฺถวกรณ�	ชื่อว่าสนฺถวกรณ.	(การกระท�าความ

เชยชิด)

	 ๒.	 สนฺถวกรณโต		ภย�		สนฺถวกรณภย�.	(สนฺถวกรณ	+	ภย)	ปัญจมีตัปปุริสสมาส

	 	 ภย�	 อ.ความกลัว	 	 สนฺถวกรณโต	 แต่การกระท�าซึ่งความเชยชิด	 	 สนฺถวกรณภย�	 ชื่อว่าสนฺถว-

กรณภย.	(ความกลัวแต่การท�าความเชยชิด)	

มนฺตปทํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มนฺตสฺส		ปท�		มนฺตปท�.	(มนฺต	+	ปท)

	 ปท�	อ.บท		มนฺตสฺส	แห่งมนต์		มนฺตปท�	ชื่อว่ามนฺตปท.	(บทมนต์)
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อติพหโลฏฺ€กโปลํ  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 โอฏฺโ€		จ		กโปโล		จ		โอฏฺ€กโปล�.	(โอฏฺ€	+	กโปล)	สมาหารทวันทสมาส

	 	 โอฏฺโ€		จ	อ.ริมฝีปากด้วย		กโปโล		จ	อ.กระพุ้งแก้มด้วย		โอฏฺ€กโปล�	ชื่อว่าโอฏฺ€กโปล.	(ริม

ฝีปากและกระพุ้งแก้ม)

	 ๒.	 อติพลห�		โอฏฺ€กโปล�		ยสฺสาติ		อติพหโลฏฺ€กโปล�,		มุข�.	(อติพลห	+	โอฏฺ€กโปล)	ฉัฏฐีทวิปท-

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 โอฏฺ€กโปล�	อ.ริมฝีปากและกระพุ้งแก้ม		อติพหล�	อันหนายิ่ง		ยสฺส		(มุขสฺส)	แห่งปากใด		(อตฺถิ)	

มีอยู่		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		อติพหโลฏฺ€กโปล�	ชื่อว่าอติพหโลฏฺ€กโปล,	ได้แก่ปาก.	 (มีริมฝีปากและกระพุ้งแก้ม 

อันหนายิ่ง)

ทุฏฺ€กุฏฺ€ี

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 กุฏฺ€�		อสฺส		อตฺถีติ		กุฏฺ€ี,		ปุริโส.	(กุฏฺ€	+	อีปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต

	 	 กุฏฺ€�	อ.โรคเรื้อน		อสฺส		(ปุริสสฺส)	ของบุรุษนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุริโส)	

อ.บุรุษนั้น		กุฏฺ€ี	ชื่อว่ากุฏฺ€ี,	ได้แก่บุรุษ.	(ผู้มีโรคเรื้อน)

	 ๒.	 ทุฏฺโ€		จ		โส		กุฏฺ€ี		จาติ		ทุฏฺ€กุฏฺ€ี,		ปุริโส.	(ทุฏฺ€	+	กุฏฺ€ี)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ทุฏฺโ€		จ	อ.ผู้อันโทษประทุษร้ายแล้วด้วย		โส	อ.ผู้อันโทษประทุษร้ายแล้วนั้น		กุฏฺ€ี		จ	เป็นบุรุษ

ผู้มีโรคเรื้อนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ทุฏฺ€กุฏฺ€ี	ชื่อว่าทุฏฺ€กุฏฺ€ี.	(ผู้มีโรคเรื้อนผู้อันโทษประทุษร้ายแล้ว,	ผู้มีโรค

เรือนผู้ชั่วช้า)	 	 	 	

สาณิกณฺณํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สาณิยา		กณฺณ�		สาณิกณฺณ�.	สาณิ	+	กณฺณ)

	 กณฺณ�	อ.มุม		สาณิยา	แห่งม่าน		สาณิกณฺณ�	ชื่อว่าสาณิกณฺณ.	(มุมม่าน)
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มนฺตคฺคหณํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มนฺตสฺส		คหณ�		มนฺตคฺคหณ�.	(มนฺต	+	คหณ)

	 คหณ�	อ.การเรียนเอา		มนฺตสฺส	ซึ่งมนต์		มนฺตคฺคหณ�	ชื่อว่ามนฺตคฺคณห.	(การเรียนมนต์)

สิปฺปคฺคหณํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สิปฺปสฺส		คหณ�		สิปฺปคฺคหณ�.	(สิปฺป	+	คหณ)

	 คหณ�	อ.การเรียนเอา		สิปฺปสฺส	ซึ่งศิลปะ		สิปฺปคฺคหณ�	ชื่อว่าสิปฺปคฺคณห.	(การเรียนศิลปะ)

ภาติกภคินิโย

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภาติกา		จ		ภคินิโย		จ		ภาติกภคินิโย.	(ภาติก	+	ภคินิ)

	 ภาติกา		จ	อ.พี่น้องชาย	ท.	ด้วย		ภคินิโย		จ	อ.พี่น้องหญิง	ท.	ด้วย		ภาติกภคินิโย	ชื่อว่าภาติกภคินิ.	 

(พี่น้องชายและพี่น้องหญิง)

ชีวิตทานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชีวิตสฺส		ทาน�		ชีวิตทาน�.	(ชีวิต	+	ทาน)

	 ทาน�	อ.การให้		ชีวิตสฺส	ซึ่งชีวิต		ชีวิตทาน�	ชื่อว่าชีวิตทาน.	(การให้ชีวิต,	ถวายพระชนม์ชีพ)	

ตารกสญฺญา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตารกาย		สญฺญา		ตารกสญฺญา.	(ตารกา	+	สญฺญา)

	 สญฺญา	อ.สัญญา		ตารกาย	แห่งดวงดาว		ตารกสญฺญา	ชื่อว่าตารกสญฺญา.	(สัญญาแห่งดวงดาว)
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อุปจารตฺโถ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุปจารสฺส		อตฺโถ		อุปจารตฺโถ.	(อุปจาร	+	อตฺถ)

	 อตฺโถ	 อ.ประโยชน์	 	 อุปจารสฺส	 แก่ความเป็นอุปจาระ	 	 อุปจารตฺโถ	 ชื่อว่าอุปจารตฺถ.	 (ประโยชน์ 

แก่อุปจาระ)

นิกฺขมนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิกฺขมนญฺจ		ต�		กาโล		จาติ		นิกฺขมนกาโล.	(นิกฺขมน	+	กาล)

	 นิกฺขมน�		จ	อ.เป็นที่ออกไปด้วย		ต�	อ.เป็นที่ออกไปนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

นิกฺขมนกาโล	ชื่อว่านิกฺขมนกาล.	(กาลเป็นที่ออกไป)

 

หตฺถคตํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 หตฺเถ		คต�		หตฺถคต�,		ทฺวาร�.	(หตฺถ	+	คต)

	 (ทฺวาร�)	อ.ประตู		คต�	อันไปแล้ว		หตฺเถ	ในมือ		หตฺถคต�	ชื่อว่าหตฺถคต,	ได้แก่ประตู.	(อันไปแล้วใน

มือ,	อยู่ในก�ามือ)

ปญฺญาสโยชนานิ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปญฺญาส		โยชนานิ		ปญฺญาสโยชนานิ.	(ปญฺญาส	+	โยชน)

	 โยชนานิ	อ.โยชน์	ท.		ปญฺญาส	ห้าสิบ		ปญฺญาสโยชนานิ	ชื่อว่าปญฺญาสโยชน.	(ห้าสิบโยชน์)

สฏฺ€โิยชนานิ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สฏฺ€ิ		โยชนานิ		สฏฺ€โิยชนานิ.	(สฏฺ€ิ	+	โยชน)

	 โยชนานิ	อ.โยชน์	ท.		สฏฺ€ิ	หกสิบ		สฏฺ€โิยชนานิ	ชื่อว่าสฏฺ€โิยชน.	(หกสิบโยชน์)	
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วีสติโยชนสตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 วีสติ		โยชนานิ		วีสติโยชนานิ.	(วีสติ	+	โยชน)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 โยชนานิ	อ.โยชน์	ท.		วีสติ	ยี่สิบ		วีสติโยชนานิ	ชื่อว่าวีสติโยชน.	(ยี่สิบโยชน์)

	 ๒.	 วีสติโยชนาน�		สต�		วีสติโยชนสต�.	(วีสติโยชน	+	สต)

	 	 สต�	อ.ร้อย		วีสติโยชนาน�	แห่งโยชน์ยี่สิบ	ท.		วีสติโยชนสต�	ชื่อว่าวีสติโยชนสต.	(หนึ่งร้อยยี่สิบ

โยชน์)	

พหินครํ

	 เป็นนิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นครสฺส		พหิ		พหินคร�.	(พหิ	+	นคร)

	 พหิ	ในภายนอก		นครสฺส	แห่งเมือง		พหินคร�	ชื่อว่าพหินคร.	(ภายนอกเมือง)	

สกลนครวาสิโน

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สกลญฺจ		ต�		นครญฺจาติ		สกลนคร�.	(สกล	+	นคร)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส		

	 	 สกล�		จ	อ.ทั้งสิ้นด้วย		ต�	อ.ทั้งสิ้นนั้น		นคร�		จ	เป็นเมืองด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สกลนคร�	

ชื่อว่าสกลนคร.	(เมืองทั้งสิ้น)

	 ๒.	 สกลนคเร		วสนฺติ		สีเลนาติ		สกลนครวาสิโน,		ชนา.	(สกลนครสทฺทูปปท	+	วส		นิวาเส	ใน

การอยู่	+	ณีปัจจัย)	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส,	สัตตมีตัปปุริสสมาส

	 	 (เย		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าใด		วสนฺติ	ย่อมอยู่		สกลนคเร	ในเมืองทั้งสิ้น		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	 

เพราะเหตุนั้น		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		สกลนครวาสิโน	ชื่อว่าสกลนครวาสี,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้อยู่ใน

เมืองทั้งสิ้นโดยปกติ,	ชาวเมืองทั้งปวง)
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อาวฏฺฏิตตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาวฏฺฏิตาน�		ภาโว		อาวฏฺฏิตตฺต�.	(อาวฏฺฏิต	+	ตฺตปัจจัย)

	 ภาโว	อ.ความที่		(มาเรน)		อาวฏฺฏิตาน�		(ชนาน�)	แห่งชน	ท.	ผู้อันมาร	ให้เป็นไปทั่วแล้ว		อาวฏฺฏิตตฺต�	

ชื่อว่าอาวฏฺฏิตตฺต.	(ความที่พวกชนถูกมารหมุนไป)

ยถาโธโต

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โย		โย		โธโต		ยถาโธโต,		ปตฺโต.	(ยถา	+	โธต)

	 (ปตฺโต)	อ.บาตร		(ปุคฺคเลน)		โธโต	อันบุคคล	ล้างแล้ว		โย		โย	ใดๆ		ยถาโธโต	ชื่อว่ายถาโธต,	

ได้แก่บาตร.	(อันถูกล้างแล้วอย่างไร,	ตามที่ล้างแล้ว)

นครทฺวารํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นครสฺส		ทฺวาร�		นครทฺวาร�.	(นคร	+	ทฺวาร)

	 ทฺวาร�	อ.ประตู		นครสฺส	แห่งเมือง		นครทฺวาร�	ชื่อว่านครทฺวาร.	(ประตูเมือง)	

สมฺปตฺตกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สมฺปตฺตญฺจ		ต�		กาโล		จาติ		สมฺปตฺตกาโล.	(สมฺปตฺต	+	กาล)

	 สมฺปตฺต�		จ	อ.เป็นที่ถึงพร้อมแล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่ถึงพร้อมแล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		สมฺปตฺตกาโล	ชื่อว่าสมฺปตฺตกาล.	(กาลเป็นที่ถึงพร้อมแล้ว)

อญฺญาตกเวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อญฺญาตโก		จ		โส		เวโส		จาติ		อญฺญาตกเวโส.	(อญฺญาตก	+	เวส)

	 (เกนจิ)		อญฺญาตโก		จ	อ.อันใครๆ	ไม่รู้แล้วด้วย		โส	อ.อันใครๆ	ไม่รู้แล้วนั้น		เวโส		จ	เป็นเพศด้วย		
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อิติ	เพราะเหตุนั้น		อญฺญาตกเวโส	ชื่อว่าอญฺญาตกเวส.	(เพศที่ใครๆ	ก็ไม่รู้)

อลภนากาโร

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		ลภน�		อลภน�.	(น	+	ลภน)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ลภน�	อ.อันได้		น	หามิได้		อลภน�	ชื่อว่าอภลน.	(อันไม่ได้,	การไม่ได้)

	 ๒.	 อลภนเมว		อากาโร		อลภนากาโร.	(อลภน	+	อาการ)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อลภน�		เอว	อ.อันไม่ได้นั่นเทียว		อากาโร	เป็นอาการ		อลภนากาโร	ชื่อว่าอลภนาการ.	(อาการ

คืออันไม่ได้)	

หสนเกฬี

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 หสนญฺจ		เกฬิ		จ		หสนเกฬิ.	(หสน	+	เกฬิ)

	 หสน�	อ.การหัวเราะด้วย		เกฬิ		จ	อ.การเยาะเย้ยด้วย		หสนเกฬิ	ชื่อว่าหสนเกฬิ.	(การหัวเราะและการ

เยาะเย้ย)

อนิวตฺโต

	 เป็นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		นิวตฺโต		อนิวตฺโต,		ปจฺเจกพุทฺโธ.	(น	+	นิวตฺต)

	 (ปจฺเจกพุทฺโธ)	อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า		นิวตฺโต	กลับแล้ว		น	หามิได้		อนิวตฺโต	ชื่อว่าอนิวตฺต,	ได้แก่

พระปัจเจกพุทธเจ้า.	(ผู้ไม่กลับแล้ว)	 	

นิฏฺ€ิตานิฏฺ€ิตภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิกัปปนทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑.	 นิฏฺ€ิต�		วา		อนิฏฺ€ิต�		วา		นิฏฺ€ิตานิฏฺ€ิต�.	(นิฏฺ€ิต�	+	อนิฏฺ€ิต)	วิกัปปนทวันทสมาส

	 	 นิฏฺ€ิต�		วา	อ.อันส�าเร็จแล้วหรือ		นิฏฺ€ิต�		วา	หรือว่า	อ.อันไม่ส�าเร็จแล้ว		นิฏฺ€ิตานิฏฺ€ิต�	ชื่อว่า

นิฏฺ€ิตานิฏฺ€ิต.	(อันส�าเร็จแล้วหรือไม่ส�าเร็จแล้ว)
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	 	 ๒.	 นิฏฺ€ิตานิฏฺ€ิตสฺส		ภาโว		นิฏฺ€ิตานิฏฺ€ิตภาโว.	(นิฏฺ€ิตานิฏฺ€ิต	+	ภาว)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		นิฏฺ€ิตานิฏฺ€ิตสฺส		(ภตฺตสฺส)	แห่งภัตร	อันส�าเร็จแล้วหรือไม่ส�าเร็จแล้ว	ชื่อว่า

นิฏฺ€ิตานิฏฺ€ิตภาว.	(ความเป็นแห่งภัตรเสร็จแล้วหรือไม่เสร็จแล้ว) 

สมฺปนฺนเวคตโร

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 สมฺปนฺโน		เวโค		ยสฺสาติ		สมฺปนฺนเวโค,		ปุคฺคโล.	(สมฺปนฺน	+	เวค)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส

	 	 เวโค	อ.ความเร็ว		สมฺปนฺโน	อันถึงพร้อมแล้ว		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		สมฺปนฺนเวโค	ชื่อว่าสมฺปนฺนเวค,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีความเร็วอัน

ถึงพร้อมแล้ว)

	 ๒.	 สพฺเพ		อิเม		สมฺปนฺนเวคา,		อยมิเมส�		วิเสเนน		สมฺปนฺนเวโคติ		สมฺปนฺนเวคตโร,		ปุคฺคโล.	

(สมฺปนฺนเวค	+	ตรปัจจัย)	วิเสสตัทธิต

	 	 อิเม	 	 (ปุคฺคลา)	 อ.บุคคล	ท.	 เหล่านี้	 	 สพฺเพ	 ทั้งปวง	 	 สมฺปนฺนเวคา	 เป็นผู้มีความเร็วอันถึง

พร้อแล้ว		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น,		อย�		(ปุคฺคโล)		อิเมส�		(ปุคฺคลาน�)	อ.-	แห่งบุคคล	ท.	เหล่านี้หนา	-บุคคลนี้		 

สมฺปนฺนเวโค	 เป็นผู้มีความเร็วอันถึงพร้อมแล้ว	 	 วิเสเสน	 โดยพิเศษ	 	 (โหติ)	 ย่อมเป็น	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

(อย�		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนี้		สมฺปนฺนเวคตโร	ชื่อว่าสมฺปนฺนเวคตร,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีความเร็วอันถึงพร้อมแล้วกว่า)

ปญฺจปติฏฺ€ิตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปญฺจนฺน�		องฺคาน�		ปติฏฺ€ิต�		ปญฺจปติฏฺ€ิต�.	(ปญฺจ	+	ปติฏฺ€ิต)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	องฺคศัพท์

	 ปติฏฺ€ิต�	อ.อันตั้งไว้เฉพาะ		องฺคาน�	แห่งองค์	ท.		ปญฺจนฺน�	ห้า		ปญฺจปติฏฺ€ิต�	ชื่อว่าปญฺจปติฏฺ€ิต.	(การ

ตั้งไว้เฉพาะองค์ห้า,	เบญจางคประดิษฐ์)

ปณฺณาสสฏฺ€ิสตวีสติสตคมนสมตฺถานิ  

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	 โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส	 และทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์ 

ดังนี้

	 ๑.	 ปณฺณาส		จ		สฏฺ€ิ		จ		สตญฺจ		วีสติสตานิ		จ		ปณฺณาสสฏฺ€ิสตวีสติสตานิ.	(ปณฺณาส	+	สฏฺ€ิ	 
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+ สต + วีสติสต)

	 	 ปณฺณาส		จ	อ.ห้าสิบด้วย		สฏฺ€ิ		จ	อ.หกสิบด้วย		สต�		จ	อ.หนึ่งร้อยด้วย		วีสติสตานิ		จ	

อ.หนึ่งร้อยยี่สิบ	ท.	ด้วย		ปณฺณาสสฏฺ€ิสตวีสติสตานิ	ชื่อว่าปณฺณาสสฏฺ€ิสตวีสติสต.	(ห้าสิบ	หกสิบ	หนึ่งร้อย	

และหนึ่งร้อยยี่สิบ)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 ๒.	 ปณฺณาสสฏฺ€ิสตวีสติสตานิ	 	 คมน�	 	 ปณฺณาสสฏฺ€ิสตวีสติสตคมน�.	 (ปณฺณาสสฏฺ€ิสตวีสติสต	+	

คมน)	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 คมน�	 อ.อันไป	 	 ปณฺณาสสฏฺ€ิสตวีสติสตานิ	 สิ้นห้าสิบ	 หกสิบ	 หนึ่งร้อย	 และหนึ่งร้อยยี่สิบ	

ท.	 	 ปณฺณาสสฏฺ€ิสตวีสติสตคมน�	 ชื่อว่าปณฺณาสสฏฺ€ิสตวีสติสตคมน.	 (การไปสิ้น	 ๕๐,	 ๖๐,	 ๑๐๐	 และ	

๑๒๐)	

	 ๓.	 ปณฺณาสสฏฺ€ิสตวีสติสตคมนสฺส		สมตฺถานิ		ปณฺณาสสฏฺ€ิสตวีสติสตคมนสมตฺถานิ,		วาหนานิ.	

(ปณฺณาสสฏฺ€ิสตวีสติสตคมน	+	สมตฺถ)	จตุตถีตัปปุริสสมาส

	 	 (วาหนานิ)	อ.พาหนะ	ท.		สมตฺถานิ	อันสามารถ		ปณฺณาสสฏฺ€ิสตวีสติสตคมนสฺส	เพื่ออันไปสิ้น

ห้าสิบ	หกสิบ	หนึ่งร้อย	และหนึ่งร้อยยี่สิบ		ปณฺณาสสฏฺ€ิสตวีสติสตคมนสมตฺถานิ	ชื่อว่าปณฺณาสสฏฺ€ิสตวีสติสต- 

คมนสมตฺถ,	ได้แก่พาหนะทั้งหลาย.	(อันสามารถเพื่อจะไปสิ้น	๕๐,	๖๐,	๑๐๐	และ	๑๒๐)			

สุริยเตโช

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุริยสฺส		เตโช		สุริยเตโช.	(สุริย	+	เตช)

	 เตโช	อ.เดช		สุริยสฺส	แห่งพระอาทิตย์		สุริยเตโช	ชื่อว่าสุริยเตช.	(เดชพระอาทิตย์)

นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 นิพฺพตฺตญฺจ		ต�		นิพฺพตฺตญฺจาติ		นิพฺพตฺตนิพฺพตฺต�,		€าน�.	(นิพฺพตฺต	+	นิพฺพตฺต)	วิเสสโนภย

บทกัมมธารยสมาส

	 	 ต�		(€าน�)	อ.ที่นั้น		นิพฺพตฺต�		จ	เป็นที่บังเกิดแล้วด้วย		นิพฺพตฺต�		จ	เป็นที่บังเกิดแล้วด้วย		อิติ	 

เพราะเหตุนั้น		นิพฺพตฺตนิพฺพตฺต�	ชื่อว่านิพฺพตฺตนิพฺพตฺต,	ได้แก่ที่.	(เป็นที่ทั้งบังเกิดแล้วเป็นที่ทั้งบังเกิดแล้ว)

	 ๒.	 นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ€าน�.	(นิพฺพตฺตนิพฺพตฺต	+	€าน)	วิเสสน- 

บุพพบทกัมมธารยสมาส
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	 	 นิพฺพตฺตนิพฺพตฺต�		จ	อ.เป็นที่ทั้งบังเกิดแล้วเป็นที่ทั้งบังเกิดแล้วด้วย			ต�	อ.เป็นที่ทั้งบังเกิดแล้วเป็น

ที่ทั้งบังเกิดแล้วนั้น		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ€าน�	ชื่อว่านิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺ€าน.	

(ที่เป็นที่ทั้งบังเกิดแล้วเป็นที่ทั้งบังเกิดแล้ว)	

สุริยเตชสทิสา  

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สุริยสฺส		เตโช		สุริยเตโช.	(สุริย	+	เตช)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 เตโช	อ.เดช		สุริยสฺส	แห่งพระอาทิตย์		สุริยเตโช	ชื่อว่าสุริยเตช.	(เดชพระอาทิตย์)

	 ๒.	 สุริยเตเชน		สทิสา		สุริยเตชสทิสา,		อาณา.	(สุริยเตช	+	สทิสา)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (อาณา)	อ.อาชญา		สทิสา	อันเช่น		สุริยเตเชน	ด้วยเดชแห่งพระอาทิตย์		สุริยเตชสทิสา	ชื่อว่า

สุริยเตชสทิสา,	ได้แก่อาชญา.	(อันเช่นกับเดชพระอาทิตย์)	

ทิฏฺ€ธมฺโม

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทิฏฺโ€		จ		โส		ธมฺโม		จาติ		ทิฏฺ€ธมฺโม.	(ทิฏฺ€	+	ธมฺม)

	 ทิฏฺโ€		จ	อ.อันสัตว์เห็นแล้วด้วย		โส	อ.อันสัตว์เห็นแล้วนั้น		ธมฺโม		จ	เป็นธรรมด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ทิฏฺ€ธมฺโม	ชื่อว่าทิฏฺ€ธมฺม.	(ธรรมที่สัตว์เห็นแล้ว,	ชาตินี้)

 

ภาคี

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภาโค		อสฺส		อตฺถีติ		ภาคี,		ปุคฺคโล.	(ภาค	+	อีปัจจัย)

	 ภาโค	อ.ส่วน		อสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	

อ.บุคคลนั้น		ภาคี	ชื่อว่าภาคี,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีส่วน)

อนุโมทนคาถา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อนุโมทนา		จ		สา		คาถา		จาติ		อนุโมทนคาถา.	(อนุโมทนา	+	คาถา)
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	 อนุโมทนา		จ	อ.เป็นเครื่องอนุโมทนาด้วย		สา	อ.เป็นเครื่องอนุโมทนานั้น		คาถา		จ	เป็นคาถาด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		อนุโมทนคาถา	ชื่อว่าอนุโมทนคาถา.	(คาถาเป็นเครื่องอนุโมทนา)

สพฺพกามททํ

	 ๑.	 สพฺพา		จ		สา		กามา		จาติ		สพฺพกามา,		สมฺปตฺติ.	(สพฺพา	+	กามา)	วิเสสนบุพพบทกัมม-

ธารยสมาส

	 	 สพฺพา		จ	อ.ทั้งปวงด้วย		สา	อ.ทั้งปวงนั้น		กามา		จ	เป็นอันน่าใคร่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

สพฺพกามา	ชื่อว่าสพฺพกามา,	ได้แก่สมบัติ.	(อันน่าใคร่ทั้งปวง)

	 ๒.	 สพฺพกาม�		ททาตีติ		สพฺพกามทท�,		มณิรตน�.	(สพฺพกามสทฺทูปปท	+	ทท		ทาเน	ในการให้	+	

อปัจจัย)

	 	 (ย�		มณิรตน�)	อ.แก้วคือมณีใด		ททาติ	ย่อมให้		สพฺพกาม�		 (สมฺปตฺตึ)	ซึ่งสมบัติ	อันน่าใคร่ 

ทั้งปวง		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		มณิรตน�)	อ.แก้วคือมณีนั้น		สพฺพกามทท�	ชื่อว่าสพฺพกามทท,	ได้แก่แก้วมณี.	

(อันให้สมบัติอันน่าใคร่ทุกอย่าง)			

มณิรตนํ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มณิเยว		รตน�		มณิรตน�.	(มณิ	+	รตน)

	 มณิ		เอว	อ.แก้วมณี		รตน�	เป็นแก้ว		มณิรตน�	ชื่อว่ามณิรตน.	(แก้วคือมณี,	แก้วมณี)

 

ปุพฺพจริตํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุพฺเพ		จริต�		ปุพฺพจริต�.	(ปุพฺพ	+	จริต)

	 จริต�	อ.ความประพฤติ		ปุพฺเพ	ในกาลก่อน		ปุพฺพจริต�	ชื่อว่าปุพฺพจริต.	(ความประพฤติในกาลก่อน)

อุยฺยานกีฬา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุยฺยาเน		กีฬา		อุยฺยานกีฬา.	(อุยฺยาน	+	กีฬา)

	 กีฬา	อ.กรีฑา		อุยฺยาเน	ในอุทยาน		อุยฺยานกีฬา	ชื่อว่าอุยฺยานกีฬา.	(กรีฑาในอุทยาน)
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มหนฺตมหนฺตานิ

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺตานิ		จ		ตานิ		มหนฺตานิ		จาติ		มหนฺตมหนฺตานิ,		จมฺมปสิพฺพกานิ.	(มหนฺต	+	มหนฺต)

	 ตานิ	 	 (จมฺมปสิพฺพกานิ)	 อ.กระสอบอันเป็นวิการแห่งหนัง	 ท.	 เหล่านั้น	 	มหนฺตานิ	 	 จ	อันใหญ่ด้วย		 

มหนฺตานิ		จ	อันใหญ่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหนฺตมหนฺตานิ	ชื่อว่ามหนฺตมหนฺต,	ได้แก่กระสอบหนังทั้งหลาย.	

(ทั้งใบใหญ่ทั้งใบใหญ่)	

จมฺมปสิพฺพกานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จมฺมสฺส		วิการา		ปสิพฺพกานิ		จมฺมปสิพฺพกานิ.	(จมฺม	+	ปสิพฺพก)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	วิการศัพท์

	 ปสิพฺพกานิ	อ.กระสอบ	ท.		วิการา	อันเป็นวิการ		จมฺมสฺส	แห่งหนัง		จมฺมปสิพฺพกานิ	ชื่อว่าจมฺม- 

ปสิพพก.	(กระสอบหนัง)

หิรญฺญสุวณฺณํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 หิรญฺญญฺจ		สุวณฺณญฺจ		หิรญฺญสุวณฺณ�.	(หิรญฺญ	+	สุวณฺณ)

	 หิรญฺญ�		จ	อ.เงินด้วย		สุวณฺณ�		จ	อ.ทองด้วย		หิรญฺญสุวณฺณ�	ชื่อว่าหิรญฺญสุวณฺณ.	(เงินและทอง)

กเรุณกปิฏฺ€ํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กเรณุกาย		ปิฏฺ€�		กเรณุกปิฏฺ€�.	(กเรณุกา	+	ปิฏฺ€)

	 ปิฏฺ€�	อ.หลัง		กเรณุกาย	แห่งช้างพัง		กเรณุกปิฏฺ€�	ชื่อว่ากเรณุกปิฏฺ€.	(หลังช้างพัง)	

  

อนฺเตปุรปาลกา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีนิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปุรสฺส		อนฺเต		อนฺเตปุร�.	(อนฺเต	+	ปุร)	นิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส

	 	 อนฺเต	ในภายใน		ปุรสฺส	แห่งวัง		อนฺเตปุร�	ชื่อว่าอนฺเตปุร.	(ภายในวัง)
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	 ๒.	 อนฺเตปร�		ปาเลนฺตีติ		อนฺเตปุรปาลกา,		ชนา.	(อนฺเตปุรสทฺทูปปท	+	ปาล		รกฺขเณ	ในการรักษา	

+	ณฺวุปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (เย		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าใด		ปาเลนฺติ	ย่อมรักษา		อนฺเตปุร�	ซึ่งภายในแห่งวัง		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		อนฺเตปุรปาลกา	ชื่อว่าอนฺเตปุรปาลก,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้รักษาภายในวัง)

ปกฺขนฺตภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ปกฺขนฺตสฺส  ภาโว  ปกฺขนฺตภาโว. (ปกฺขนฺต + ภาว)

	 ภาโว	อ.ความที่		ปกฺขนฺตสฺส		(พลสฺส)	แห่งพล	ผู้แล่นไปแล้ว		ปกฺขนฺตภาโว	ชื่อว่าปกฺขนฺตภาว.	(ความ

ที่พลเป็นผู้แล่นไปแล้ว)

 

กหาปณปสิพฺพกํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กหาปเณหิ		ปูร�		ปสิพฺพก�		กหาปณปสิพฺพก�.	(กหาปณ	+	ปสิพฺพก)

	 ปสิพฺพก�	อ.กระสอบ		ปูร�	อันเต็ม		กหาปเณหิ	ด้วยกหาปณะ	ท.		กหาปณปสิพฺพก�	ชื่อว่ากหาปณ- 

ปสิพฺพก.	(กระสอบที่เต็มด้วยกหาปณะ)	

สุวณฺณปสิพฺพกํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุวณฺเณน		ปูร�		ปสิพฺพก�		สุวณฺณปสิพฺพก�.	(สุวณฺณ	+	ปสิพฺพก)

	 ปสิพฺพก�	 อ.กระสอบ	 	 ปูร�	 อันเต็ม	 	 สุวณฺเณน	 ด้วยงทอง	 	 สุวณฺณปสิพฺพก�	 ชื่อว่าสุวณฺณปสิพฺพก.	

(กระสอบที่เต็มด้วยทอง)

สุวณฺณโลโภ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุวณฺเณ		โลโภ		สุวณฺณโลโภ.	(สุวณฺณ	+	โลภ)

	 โลโภ	อ.ความโลภ		สุวณฺเณ	ในทอง		สุวณฺณโลโภ	ชื่อว่าสุวณฺณโลภ.	(ความโลภในทอง)	
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เทวจฺฉรปฏิภาคา

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เทวจฺฉราย		ปฏิภาโค		ยสฺสาติ		เทวจฺฉรปฏิภาคา,		มาคนฺทิยา.	(เทวจฺฉรา	+	ปฏิภาค)

	 ปฏิภาโค	อ.ส่วนเปรียบ		เทวจฺฉราย	ด้วยนางเทพอัปสร		ยสฺสา		(มาคนฺทิยาย)	แห่งนางมาคันทิยาใด		 

(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (สา		มาคนฺทิยา)	อ.นางมาคันทิยานั้น		เทวจฺฉรปฏิภาคา	ชื่อว่าเทวจฺฉร- 

ปฏิภาคา,	ได้แก่นางมาคันทิยา.	(ผู้มีส่วนเปรียบด้วยนางเทพอัปสร,	ดุจนางเทพอัปสร)

สปชาปติโก

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สห		ปชาปติยา		โย		วตฺตตีติ		สปชาปติโก,		มาคนฺทิยพฺราหฺมโณ.	(สห	+	ปชาปติ)

	 โย		(มาคนฺทิยพฺราหฺมโณ)	อ.พราหมณ์ชื่อว่ามาคันทิยะใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		ปชาปติยา	

ด้วยปชาบดี		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส	มาคนฺทิยพฺราหฺมโณ)	อ.พราหมณ์ชื่อว่ามาคันทิยะนั้น		สปชาปติโก	ชื่อว่า

สปชาปติก,	ได้แก่มาคันทพราหมณ์.	(พร้อมกับปชาบดี)	

อนาคามิผลุปนิสฺสโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อนาคามิผลสฺส		อุปนิสฺสโย		อนาคามิผลุปนิสฺสโย.	(อนาคามิผล	+	อุปนิสฺสย)

	 อุปนิสฺสโย	 อ.อุปนิสัย	 	 อนาคามิผลสฺส	 แห่งอนาคามิผล	 	 อนาคามิผลุปนิสฺสโย	 ชื่อว่าอนาคามิผลุ-

ปนิสฺสย.	(อุปนิสัยแห่งอนาคามิผล)

ปตฺตจีวรํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปตฺโต		จ		จีวรญฺจ		ปตฺตจีวร�.	(ปตฺต	+	จีวร)

	 ปตฺโต		จ	อ.บาตรด้วย		จีวร�		จ	อ.จีวรด้วย		ปตฺตจีวร�	ชื่อว่าปตฺตจีวร.	(บาตรและจีวร)
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พหินิคโม

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิคมสฺส		พหิ		พหินิคโม.	(พหิ	+	นิคม)

	 พหิ	ในภายนอก		นิคมสฺส	แห่งนิคม		พหินิคโม	ชื่อว่าพหินิคม.	(ภายนอกนิคม)

อคฺคิปริจรณฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อคฺคิสฺส		ปริจรณ�		อคฺคิปริจรณ�.	(อคฺคิ	+	ปริจรณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ปริจรณ�	อ.เป็นที่บ�าเรอ		อคฺคิสฺส	ซึ่งไฟ		อคฺคิปริจรณ�	ชื่อว่าอคฺคิปริจรณ.	(เป็นที่บ�าเรอไฟ)

	 ๒.	 อคฺคิปริจรณญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		อคฺคิปริจรณฏฺ€าน�.	(อคฺคิปริจรณ	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมม-

ธารยสมาส

	 	 อคฺคิปริจรณ�		จ	อ.เป็นที่บ�าเรอซึ่งไฟด้วย		ต�	อ.เป็นที่บ�าเรอซึ่งไฟนั้น		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	

เพราะเเหตุนั้น		อคฺคิปริจรณฏฺ€าน�	ชื่อว่าอคฺคิปริจรณฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่บ�าเรอไฟ)	

รูปโสภคฺโค

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. รูปสฺส  โสภา  รูปโสภา. (รูป + โสภา) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 โสภา	อ.ความงาม		รูปสฺส	แห่งรูป		รูปโสภา	ชื่อว่ารูปโสภา.	(ความงามแห่งรูป)

	 ๒.	 รูปโสภาย		อคฺโค		รูปโสภคฺโค,		อตฺตภาโว.	(รูปโสภา	+	อคฺค)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (อตฺตภาโว)	อ.อัตภาพ		อคฺโค	อันเลิศ		รูปโสภาย	ด้วยความงามแห่งรูป		รูปโสภคฺโค	ชื่อว่า 

รูปโสภคฺค,	ได้แก่อัตภาพ.	(อันเลิศด้วยความงามแห่งรูป)

โปสาวนตฺถาย

 โปสาวนสฺส  อตฺถาย  โปสาวนตฺถาย. (โปสาวน + อตฺถ)

	 อตฺถาย	เพื่อประโยชน์		โปสาวนสฺส	แก่การพอกเลี้ยง		โปสาวนตฺถาย	ชื่อว่าโปสาวนตฺถ.	 (ประโยชน ์

แก่การพอกเลี้ยง)
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ปาทปริจาริกา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาเท		ปริจาริกา		ปาทปริจาริกา.	(ปาท	+	ปริจาริกา)

	 ปริจาริกา	 อ.หญิงรับใช้	 	 ปาเท	 ใกล้เท้า	 	 ปาทปริจาริกา	 ชื่อว่าปาทปริจาริกา.	 (หญิงรับใช้ใกล้เท้า,	

ภรรยา)

สกลนครํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สกลญฺจ		ต�		นครญฺจาติ		สกลนคร�.	(สกล	+	นคร)

	 สกล�		จ	อ.ทั้งสิ้นด้วย		ต�	อ.ทั้งสิ้นนั้น		นคร�		จ	เป็นเมืองด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สกลนคร�	ชื่อว่า

สกลนคร.	(เมืองทั้งสิ้น)

วตฺุตฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วุตฺตญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		วุตฺตฏฺ€าน�.	(วุตฺต	+	€าน)

	 วุตฺต�		จ	อ.เป็นที่อันดิฉันกล่าวแล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่อันดิฉันกล่าวแล้วนั้น		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		วุตฺตฏฺ€าน�	ชื่อว่าวุตฺตฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่อันดิฉันกล่าวแล้ว)	

ปทเจติยํ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปทเมว		เจติย�		ปทเจติย�.	(ปท	+	เจติย)

	 ปท�		เอว	อ.รอยพระบาทนั่นเทียว		เจติย�	เป็นเจดีย์		ปทเจติย�	ชื่อว่าปทเจติย.	(เจดีย์คือรอยพระบาท)

อกฺกนฺตฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อกฺกนฺตญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		อกฺกนฺตฏฺ€าน�.	(อกฺกนฺต	+	€าน)

	 อกฺกนฺต�		จ	อ.เป็นที่เหยียบแล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่เหยียบแล้วนั้น		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		อกฺกนฺตฏฺ€าน�	ชื่อว่าอกฺกนฺตฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่เหยียบแล้ว)



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 675วรรค]

อทสฺสนกรณํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		ทสฺสน�		อทสฺสน�.	(น	+	ทสฺสน)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ทสฺสน�	อ.การเห็น		น	หามิได้		อทสฺสน�	ชื่อว่าอทสฺสน.	(การไม่เห็น)

	 ๒.	 อทสฺสนสฺส		กรณ�		อทสฺสนกรณ�.	(อทสฺสน	+	กรณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 กรณ�	อ.การกระท�า		อทสฺสนสฺส	ซึ่งการไม่เห็น		อทสฺสนกรณ�	ชื่อว่าอทสฺสนกรณ.	(การท�าซึ่งการ

ไม่เห็น)	

หตฺถิอาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 หตฺถี		อาทิ		เยสนฺติ		หตฺถิอาทโย,		สตฺตา.	(หตฺถี	+	อาทิ)

	 หตฺถี	อ.ช้าง		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(สตฺตาน�)	แห่งสัตว์	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(เต		สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.	เหล่านั้น		หตฺถิอาทโย	ชื่อว่าหตฺถิอาทิ,	ได้แก่สัตว์ทั้งหลาย.	(มีช้างเป็นต้น)

มหาเมโฆ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺโต		จ		โส		เมโฆ		จาติ		มหาเมโฆ.	(มหนฺต	+	เมฆ)

	 มหนฺโต		จ	อ.ใหญ่ด้วย		โส	อ.ใหญ่นั้น		เมโฆ		จ	เป็นเมฆด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหาเมโฆ	ชื่อ

ว่ามหาเมฆ.	(เมฆใหญ่,	มหาเมฆ)

เวรมฺพวาตา

	 เวรมฺพา		จ		เต		วาตา		จาติ		เวรมฺพวาตา.	(เวรมฺพ	+	วาต)

	 เวรมฺพา		จ	อ.ชื่อว่าเวรัมพะ	ท.	ด้วย		เต	อ.ชื่อว่าเวรัมพะ	ท.	เหล่านั้น		วาตา		จ	เป็นลมด้วย		อิติ	 

เพราะเหตุนั้น		เวรมฺพวาตา	ชื่อว่าเวรมฺพวาต.	(ลมชื่อว่าเวรัมพะ)
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ปทวลญฺโช

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปทสฺส		วลญฺโช		ปทวลญฺโช.	(ปท	+	วลญฺช)

	 วลญฺโช	อ.รอย		ปทสฺส	แห่งเท้า		ปทวลญฺโช	ชื่อว่าปทวลญฺช.	(รอยเท้า)

 

สลกฺขณมนฺตา  

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ลกฺขณ�		มนฺต�		ลกฺขณมนฺต�.	(ลกฺขณ	+	มนฺต)	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 มนฺต�	 อ.มนต์เป็นเครื่องท�านาย		ลกฺขณ�	 ซึ่งลักษณะ		ลกฺขณมนฺต�	 ชื่อว่าลกฺขณมนฺต.	 (มนต์เป็น

เครื่องท�านายลักษณะ)

	 ๒.	 สห		ลกฺขณมนฺเตน		เย		วตฺตนฺตีติ		สลกฺขณมนฺตา,		เวทา.	(สห	+	ลกฺขณมนฺต)	สหบุพพบท

พหุพพีหิสมาส

	 	 เย		(เวทา)	อ.เวท	ท.	เหล่าใด		วตฺตนฺติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		ลกฺขณมนฺเตน	ด้วยมนต์เป็น

เครื่องท�านายซึ่งลักษณะ		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		เวทา)	อ.เวท	ท.	เหล่านั้น		สลกฺขณมนฺตา	ชื่อว่าสลกฺขณ-

มนฺต,	 ได้แก่เวททั้งหลาย.	 (อันเป็นไปกับด้วยมนต์เป็นเครื่องท�านายลักษณะ,	 พร้อมกับมนต์เป็นเครื่องท�านาย

ลักษณะ)		

ปคุณตา

	 ภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปคุณสฺส		ภาโว		ปคุณตา.	(ปคุณ	+	ตาปัจจัย)

	 ภาโว	อ.ความที่		ปคุณสฺส		(อตฺตโน)	แห่งตน	ผู้คล่องแคล่ว		ปคุณตา	ชื่อว่าปคุณตา.	(ความที่ตนเป็น

ผู้คล่องแคล่ว)

ลกฺขณมนฺตํ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ลกฺขณ�		มนฺต�		ลกฺขณมนฺต�.	(ลกฺขณ	+	มนฺต)

	 มนฺต�	อ.มนต์เป็นเครื่องท�านาย		ลกฺขณ�	ซึ่งลักษณะ		ลกฺขณมนฺต�	ชื่อว่าลกฺขณมนฺต.	 (มนต์เป็นเครื่อง

ท�านายลักษณะ)	
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ปทลกฺขณํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปทสฺส		ลกฺขณ�		ปทลกฺขณ�.	(ปท	+	ลกฺขณ)

	 ลกฺขณ�	อ.ลักษณะ		ปทสฺส	แห่งรอยเท้า		ปทลกฺขณ�	ชื่อว่าปทลกฺขณ.	(ลักษณะรอยเท้า)	

ปญฺจกามคุณเสวี

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปญฺจ		กามคุณา		ปญฺจกามคุณา.	(ปญฺจ	+	กามคุณ)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 กามคุณา	อ.กามคุณ	ท.		ปญฺจ	ห้า		ปญฺจกามคุณา	ชื่อว่าปญฺจกามคุณ.	(กามคุณ	๕)

	 ๒.	 ปญฺจกามคุเณ		เสวติ		สีเลนาติ		ปญฺจกามคุณเสวี,		ปุคฺคโล.	(ปญฺจกามคุณสทฺทูปปท	+	สิวุ		

เสวาย�	ในการเสพ	+	ณีปัจจัย)	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		เสวติ	ย่อมเสพ		ปญฺจกามคุเณ	ซึ่งกามคุณห้า	ท.		สีเลน	โดยปกติ		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		ปญฺจกามคุณเสวี	ชื่อว่าปญฺจกามคุณเสวี,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้เสพ

กามคุณ	๕	โดยปกติ)

ววิฏจฺฉโท

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ฉโท		วิย		ฉโท.	(ฉท	+	อปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 ฉโท		วิย	อ.กิเลสเพียงดังเครื่องมุงบัง		ฉโท	ชื่อว่าฉท.	(กิเลสดุจเครื่องมุงบัง)

	 ๒.	 วิวโฏ		ฉโท		เยน		โส		วิวฏจฺฉโท,		ปุคฺคโล.	(วิวฏ	+	ฉท)	ตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ

สมาส

	 	 ฉโท	อ.กิเลสเพียงดังเครื่องมุงบัง		เยน		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคลใด			วิวโฏ	เปิดแล้ว		(อตฺถิ)	มี

อยู่,		โส		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		วิวฏจฺฉโท	ชื่อว่าวิวฏจฺฉท,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีกิเลสดุจเครื่องมุงบังอันเปิดแล้ว)

อุทกจาฏี

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุทกสฺส		อตฺถาย		จาฏี		อุทกจาฏี.	(อุทก	+	จาฏี)

	 จาฏี	อ.ต่อม		อตฺถาย	เพื่อประโยชน์		อุทกสฺส	แก่น�้า		อุทกจาฏี	ชื่อว่าอุทกจาฏี.	(ตุ่มน�้า)	
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เคหมชฺโฌ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เคหสฺส		มชฺโฌ		เคหมชฺโฌ.	(เคห	+	มชฺฌ)

	 มชฺโฌ	อ.ท่ามกลาง		เคหสฺส	แห่งเรือน		เคหมชฺโฌ	ชื่อว่าเคหมชฺฌ.	(ท่ามกลางเรือน)

วสนโจโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วสนญฺจ		ต�		โจโร		จาติ		วสนโจโร.	(วสน	+	โจร)

	 วสน�		จ	อ.ผู้อยู่ด้วย		ต�	อ.ผู้อยู่นั้น		โจโร		จ	เป็นโจรด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		วสนโจโร	ชื่อว่า 

วสนโจร.	(โจรผู้อยู่)	

ปสฺสนสีลา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปสฺสน�		สีลมสฺสาติ		ปสฺสนสีลา,		พฺราหฺมณี.	(ปสฺสน	+	สีล)

	 ปสฺสน�	อ.อันเห็น		สีล�	เป็นปกติ		อสฺสา		(พฺราหฺมณิยา)	แห่งนางพราหมณีนั้น		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(สา		พฺราหฺมณี)	อ.นางพราหมณีนั้น		ปสฺสนสีลา	ชื่อว่าปสฺสนสีลา,	ได้แก่นางพราหมณี.	(ผู้มีอัน

เห็นเป็นปกติ)

 

อชปาลนิโคฺรธมูลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อชปาลนิโคฺรธสฺส		มูล�		อชปาลนิโคฺรธมูล�.	(อชปาลนิโคฺรธ	+	มูล)

	 มูล�	อ.โคน		อชปาลนิโคฺรธสฺส	แห่งต้นอชปาลนิโครธ		อชปาลนิโคฺรธมูล�	ชื่อว่าอชปาลนิโคฺรธมูล.	(โคน

ต้นอชปาลนิโครธ)

อนุพนฺธภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 อนุพนฺธสฺส  ภาโว  อนุพนฺธภาโว. (อนุพนฺธ + ภาว)
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	 ภาโว	อ.ความที่		(มาเรน)		อนุพนฺธสฺส		(อตฺตโน)	แห่งพระพระองค์	ผู้อันมาร	ติดตามแล้ว		อนุพนฺธ-

ภาโว	ชื่อว่าอนุพนฺธภาว.	(ความที่พระองค์ถูกมารติดตามแล้ว)

โสกาตุโร

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โสเกน		อาตุโร		โสกาตุโร,		มาโร.	(โสก	+	อาตุร)

	 (มาโร)	อ.มาร		อาตุโร	ผู้กระสับกระส่าย		โสเกน	เพราะความโศก		โสกาตุโร	ชื่อว่าโสกาตุร,	ได้แก่

มาร.	(ผู้กระสับกระส่ายเพราะความโศก)

 

โสกวูปสมนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โสกสฺส		วูปสมน�		โสกวูปสมน�.	(โสก	+	วูปสมน)

	 โสกสฺส		วูปสมน�	อ.การ-	ยังความโศก	-ให้เข้าไปสงบวิเศษ		โสกวูปสมน�	ชื่อว่าโสกวูปสมน.	(การช่วย

ให้ความโศกเข้าไปสงบ)

มารธีตา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 มารสฺส  ธีตา  มารธีตา. (มาร + ธีตุ)

	 ธีตา	อ.ธิดา		มารสฺส	แห่งมาร		มารธีตา	ชื่อว่ามารธีตุ.	(ธิดามาร)

กุมาริกาวณฺณาทิวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มี

วิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 กุมาริกาย		วณฺโณ		กุมาริกาวณฺโณ.	(กุมาริกา	+	วณฺณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วณฺโณ	อ.เพศ		กุมาริกาย	แห่งกุมาริกา		กุมาริกาวณฺโณ	ชื่อว่ากุมาริกาวณฺณ.	(เพศแห่งกุมาริกา) 

	 ๒.	 กุมาริกาวณฺโณ		อาทิ		เยสนฺติ		กุมาริกาวณฺณาทโย,		วณฺณา.	(กุมาริกาวณฺณ	+	อาทิ)	ฉัฏฐี-

ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
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	 	 กุมาริกาวณฺโณ	อ.เพศแห่งกุมาริกา	 	อาทิ	 เป็นต้น	 	 เยส�	 	 (วณฺณาน�)	 แห่งเพศ	ท.	 เหล่าใด		

(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		วณฺณา)	อ.เพศ	ท.	เหล่านั้น		กุมาริกาวณฺณาทโย	ชื่อว่ากุมาริกาวณฺณาทิ,	

ได้แก่เพศทั้งหลาย.	(มีเพศแห่งกุมาริกาเป็นต้น)

	 ๓.	 กุมาริกาวณฺณาทีน�		วโส		กุมาริกาวณฺณาทิวโส.	(กุมาริกาวณฺณาทิ	+	วส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วโส	อ.สามารถ		กุมาริกาวณฺณาทีน�		(วณฺณาน�)	แห่งเพศ	ท.	มีเพศแห่งกุมาริกาเป็นต้น		กุมาริกา- 

วณฺณาทิวโส	ชื่อว่ากุมาริกาวณฺณาทิวส.	(สามารถแห่งเพศมีเพศกุมาริกาเป็นต้น)

ปโยชิตปโลภนํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปโยชิตญฺจ		ต�		ปโลภนญฺจาติ		ปโยชิตปโลภน�.	(ปโยชิต	+	ปโลภน)

	 ปโยชิต�		จ	อ.อันถูกประกอบแล้วด้วย		ต�	อ.อันถูกประกอบแล้วนั้น		ปโลภน�		จ	เป็นการประเล้าประโลม

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปโยชิตปโลภน�	ชื่อว่าปโยชิตปโลภน.	(การประเล้าประโลมที่ถูกประกอบแล้ว)	

มุตฺตกรีสปุณฺณา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มุตฺตญฺจ		กรีสญฺจ		มุตฺตกรีสานิ.	(มุตฺต	+	กรีส)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 มุตฺต�	 	 จ	 อ.มูตรด้วย	 	 กรีส�	 	 จ	 อ.กรีสด้วย	 	 มุตฺตกรีสานิ	 ชื่อว่ามุตฺตกรีส.	 (มูตรและกรีส,	

ปัสสาวะและอุจจาระ)

	 ๒.	 มุตฺตกรีเสหิ		ปุณฺณา		มุตฺตกรีสปุณฺณา,		อิตฺถี.	(มุตฺตกรีส	+	ปุณฺณา)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (อิตฺถี)	อ.หญิง		ปุณฺณา	ผู้เต็มแล้ว		มุตฺตกรีเสหิ	ด้วยมูตรและกรีส	ท.		มุตฺตกรีสปุณฺณา	ชื่อว่า

มุตฺตกรีสปุณฺณา,	ได้แก่หญิง.	(ผู้เต็มด้วยมูตรและกรีส)

คาถาปริโยสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คาถาย		ปริโยสาน�		คาถาปริโยสาน�.	(คาถา	+	ปริโยสาน)

	 ปริโยสาน�	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ		คาถาย	แห่งพระคาถา		คาถาปริโยสาน�	ชื่อว่าคาถาปริโยสาน.	

(กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระคาถา,	เวลาจบพระคาถา)
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อนตฺถิกภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อตฺโถ		อสฺส		อตฺถีติ		อตฺถิโก,		สมโณ.	(อตฺถ	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต

	 	 อตฺโถ	อ.ความต้องการ		อสฺส		(สมณสฺส)	แห่งสมณะนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		

สมโณ)	อ.สมณะนั้น		อตฺถิโก	ชื่อว่าอตฺถิก,	ได้แก่สมณะ.	(ผู้มีความต้องการ)

	 ๒.	 น		อตฺถิโก		อนตฺถิโก,		สมโณ.	(น	+	อตฺถิก)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (สมโณ)	อ.สมณะ		อตฺถิโก	ผู้มีความต้องการ		น	หามิได้		อนตฺถิโก	ชื่อว่าอนตฺถิก,	ได้แก่สมณะ.	

(ผู้ไม่มีความต้องการ)

 ๓. อนตฺถิกสฺส  ภาโว  อนตฺถิกภาโว. (อนตฺถิก + ภาว) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ภาโว	อ.ความที่		อนตฺถิกสฺส		(สมณสฺส)	แห่งสมณะ	ผู้ไม่มีความต้องการ		อนตฺถิกภาโว	ชื่อว่า

อนตฺถิกภาว.	(ความที่พระสมณะเป็นผู้ไม่มีความต้องการ)	

ชาติกุลปเทสโภคยสวยสมฺปตฺติ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ชาติ		จ		กุลญฺจ		ปเทโส		จ		โภโค		จ		ยโส		จ		วโย		จ		ชาติกุลปเทสโภคยสวยา.	(ชาติ	

+	กุล	+	ปเทส	+	โภค	+	ยส	+	วย)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 ชาติ		จ	อ.ชาติด้วย		กุล�		จ	อ.ตระกูลด้วย		ปเทโส		จ	อ.ประเทศด้วย		โภโค		จ	อ.โภคะ

ด้วย		ยโส	อ.ยศด้วย		วโย		จ	อ.วัยด้วย		ชาติกุลปเทสโภคยสวยา	ชื่อว่าชาติกุลปเทสโภคยสวย.	(ชาติ	ตระกูล	

ประเทศ	โภคทรัพย์	ยศ	และวัย)

	 ๒.	 ชาติกุลปเทสโภคยสวเยหิ		สมฺปตฺติ		ชาติกลุปเทสโภคยสวยสมฺปตฺติ.	(ชาติกุลปเทสโภคยสวย	+	

สมฺปตฺติ) ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 สมฺปตฺติ	อ.ความถึงพร้อม		ชาติกลุปเทสโภคยสวเยหิ	ด้วยชาติ	ตระกูล	ประเทศ	โภคะ	ยศ	และ

วัย	ท.		ชาติกุลปเทสโภคยสวยสมฺปตฺติ	ชื่อว่าชาติกุลปเทสโภคยสวยสมฺปตฺติ.	(ความถึงพร้อมด้วยชาติ	ตระกูล	

ประเทศ	โภคทรัพย์	ยศ	และวัย)
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ตถารูโป

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตถา		รูปํ		ยสฺสาติ		ตถารูโป,		ภตฺตา.	(ตถา	+	รูป)

	 ตถา	อ.อย่างนั้น		รูปํ	เป็นรูป		ยสฺส		(ภตฺตุโน)	แห่งสามีใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		

ภตฺตา)	อ.สามีนั้น		ตถารูโป	ชื่อว่าตถารูป,	ได้แก่สามี.	(ผู้มีอย่างนั้นเป็นรูป,	ผู้เห็นปานนั้น)

อาฆาตุปฺปตฺติ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 อาฆาตสฺส  อุปฺปตฺติ  อาฆาตุปฺปตฺติ. (อาฆาต + อุปฺปตฺติ)

	 อุปฺปตฺติ	อ.ความเกิดขึ้น		อาฆาตสฺส	แห่งความอาฆาต		อาฆาตุปฺปตฺติ	ชื่อว่าอาฆาตุปฺปตฺติ.	(ความเกิด

ขึ้นแห่งความอาฆาต)	

มคฺคผลาธิคมารหา

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส	และทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มคฺโค		จ		ผลญฺจ		มคฺคผลานิ.	(มคฺค	+	ผล)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 มคฺโค		จ	อ.มรรคด้วย		ผล�		จ	อ.ผลด้วย		มคฺคผลานิ	ชื่อว่ามคฺคผล.	(มรรคและผล)

	 ๒.	 มคฺคผลานิ		อธิคโม		มคฺคผลาธิคโม.	(มคฺคผล	+	อธิคม)	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 อธิคโม	อ.การบรรลุ		มคฺคผลานิ	ซึ่งมรรคและผล	ท.		มคฺคผลาธิคโม	ชื่อว่ามคฺคผลาธิคม.	(การ

บรรลุมรรคและผล)

	 ๓.	 มคฺคผลาธิคมสฺส		อรหา		มคฺคผลาธิคมารหา,		ชนา.	(มคฺคผลาธิคม	+	อรห)	จตุตถีตัปปุริส

สมาส

	 	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		อรหา	ผู้ควร		มคฺคผลาธิคมสฺส	แก่การบรรลุซึ่งมรรคและผล		มคฺคผลาธิคมารหา	 

ชื่อว่ามคฺคผลาธิคมารห,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้ควรแก่การบรรลุมรรคและผล)	

โอมกสตฺโต

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โอมโก		จ		โส		สตฺโต		จาติ		โอมกสตฺโต.	(โอมก	+	สตฺต)
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	 โอมโก		จ	อ.ผู้ต�่าช้าด้วย		โส	อ.ผู้ต�่าช้านั้น		สตฺโต		จ	เป็นสัตว์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		โอมกสตฺโต	 

ชื่อว่าโอมกสตฺต.	(สัตว์ผู้ต�่าช้า)	

สพฺพาลงฺการา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺเพ		จ		เต		อลงฺการา		จาติ		สพฺพาลงฺการา.	(สพฺพ	+	อลงฺการ)

	 สพฺเพ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		เต	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่านั้น		อลงฺการา		จ	เป็นเครื่องประดับด้วย		อิติ	 

เพราะเหตุนั้น		สพฺพาลงฺการา	ชื่อว่าสพฺพาลงฺการ.	(เครื่องประดับทั้งปวง)

อิตฺถีรตนํ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อิตฺถีเยว		รตน�		อิตฺถีรตน�.	(อิตฺถี	+	รตน)

	 อิตฺถี		เอว	อ.หญิงนั่นเทียว		รตน�	เป็นรัตนะ		อิตฺถีรตน�	ชื่อว่าอิตฺถีรตน.	(รัตนะคือหญิง)

อุปฺปนฺนพลวสิเนโห

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีจตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 พลวา		จ		โส		สิเนโห		จาติ		พลวสิเนโห.	(พลวนฺตุ	+	สิเนห)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 พลวา		จ	อ.อันมีก�าลังด้วย		โส	อ.อันมีก�าลังนั้น		สิเนโห		จ	เป็นความรักด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		พลวสิเนโห	ชื่อว่าพลวสิเนห.	(ความรักที่มีก�าลัง)

	 ๒.	 อุปฺปนฺโน		พลวสิเนโห		ยสฺสาติ		อุปฺปนฺนพลวสิเนโห,		อุเทโน.	(อุปฺปนฺน	+	พลวสิเนห)	จตุตถี

ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 พลวสิเนโห	อ.ความรักอันมีก�าลัง		อุปฺปนฺโน	เกิดขึ้นแล้ว		ยสฺส		(อุเทนสฺส)	แก่พระเจ้าอุเทนใด

(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		อุเทโน)	อ.พระเจ้าอุเทนนั้น		อุปฺปนฺนพลวสิเนโห	ชื่อว่าอุปฺปนฺนพลวสิเนห,	

ได้แก่พระเจ้าอุเทน.	(ผู้มีความรักที่มีก�าลังอันเกิดขึ้นแล้ว)
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ปญฺจสตมาตุคาโม

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 ปญฺจ		สตานิ		มตฺตา		ยสฺสาติ		ปญฺจสโต,		มาตุคาโม.	(ปญฺจ	+	สต)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ

พหุพพีหิสมาส,	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	มตฺตาศัพท์

	 	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		ปญฺจ	ห้า		มตฺตา	 เป็นประมาณ		ยสฺส		 (มาตุคามสฺส)	แห่งมาตุคามใด		

(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		มาตุคาโม)	อ.มาตุคามนั้น		ปญฺจสโต	ชื่อว่าปญฺจสต,	ได้แก่หญิง.	(ผู้มี

ห้าร้อยเป็นประมาณ,	มีประมาณห้าร้อยคน)

	 ๒.	 ปญฺจสโต		จ		โส		มาตุคาโม		จาติ		ปญฺจสตมาตุคาโม.	(ปญฺจสต	+	มาตุคาม)	วิเสสนบุพพบท- 

กัมมธารยสมาส

	 	 ปญฺจสโต		จ	อ.ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณด้วย		โส	อ.ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณนั้น		มาตุคาโม		จ	

เป็นมาตุคามด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปญฺจสตมาตุคาโม	ชื่อว่าปญฺจสตมาตุคาม.	(หญิงมีประมาณห้าร้อยคน)

อคฺคมเหสิฏฺ€านํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อคฺคมเหสิยา		€าน�		อคฺคมเหสิฏฺ€าน�.	(อคฺคมเหสี	+	€าน)

	 €าน�	 อ.ต�าแหน่ง	 	อคฺคมเหสิยา	แห่งอัครมเหสี	 	อคฺคมเหสิฏฺ€าน�	 ชื่อว่าอคฺคมเหสิฏฺ€าน.	 (ต�าแหน่ง

อัครมเหสี)

ทยิฑฺฒสหสฺสนาฏกิตฺถิีปริวารา

	 ๑.	 อฑฺเฒน		ทุติย�		ทิยฑฺฒ�.	(อฑฺฒ	+	ทุติย)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 ทุติย�	อ.ที่สอง		อฑฺเฒน	ด้วยทั้งกึ่ง		ทิยฑฺฒ�	ชื่อว่าทิยฑฺฒ.	(ที่สองด้วยทั้งกึ่ง,	หนึ่งครึ่ง)

	 ๒.	 ทิยฑฺฒ�		สหสฺส�		มตฺตา		ยาสนฺติ		ทิยฑฺฒสหสฺสา,		นาฏกิตฺถิโย.	(ทิยฑฺฒ	+	สหสฺส)	ฉัฏฐี- 

ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 		 สหสฺส�	อ.พัน		ทิยฑฺฒ�	ที่สองด้วยทั้งกึ่ง		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยาส�		(นาฏกิตฺถีน�)	แห่งหญิง 

นักฟ้อน	ท.	 เหล่าใด		 (อตฺถิ)	มีอยู่	 	อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (ตา		นาฏกิตฺถิโย)	อ.หญิงนักฟ้อน	ท.	 เหล่านั้น		 

ทิยฑฺฒสหสฺสา	ชื่อว่าทิยฑฺฒสหสฺส,	ได้แก่หญิงนักฟ้อนทั้งหลาย.	(มีพันที่สองด้วยทั้งกึ่งเป็นประมาณ,	มีประมาณ

หนึ่งพันห้าร้อยคน)
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	 ๓.	 นาฏกา		จ		ตา		อิตฺถิโย		จาติ		นาฏกิตฺถิโย.	(นาฏกา	+	อิตฺถี)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย

สมาส

	 	 นาฏกา		จ	อ.นักฟ้อน	ท.	ด้วย		ตา	อ.นักฟ้อน	ท.	เหล่านั้น		อิตฺถิโย		จ	เป็นหญิงด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		นาฏกิตฺถิโย	ชื่อว่านาฏกิตฺถี.	(หญิงนักฟ้อน)

	 ๔.	 ทิยฑฺฒสหสฺสา		จ		ตา		นาฏกิตฺถิโย		จาติ		ทิยฑฺฒสหสฺสนาฏกิตฺถิโย.	(ทิยฑฺฒสหสฺส	+	นาฏกิตฺถี)	 

วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ทิยฑฺฒสหสฺสา		จ	อ.ผู้มีพันที่สองด้วยทั้งกึ่งเป็นประมาณ	ท.	ด้วย		ตา	อ.ผู้มีพันที่สองด้วยทั้งกึ่ง	

เป็นประมาณ	ท.	เหล่านั้น		นาฏกิตฺถิโย		จ	เป็นหญิงนักฟ้อนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ทิยฑฺฒสหสฺสนาฏกิตฺถิโย	 

ชื่อว่าทิยฑฺฒสหสฺสนาฏกิตฺถี.	(หญิงนักฟ้อนมีหนึ่งพันห้าร้อยคนเป็นประมาณ)

	 ๕.	 ทิยฑฺฒสหสฺสนาฏกิตฺถิโย		ปริวาโร		ยาสนฺติ		ทิยฑฺฒสหสฺสนาฏกิตฺถีปริวารา,		อคฺคมเหสิโย.	

(ทิยฑฺฒสหสฺสนาฏกิตฺถี	+	ปริวาร)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 ทิยฑฺฒสหสฺสนาฏกิตฺถิโย	อ.หญิงนักฟ้อนมีพันที่สองด้วยทั้งกึ่งเป็นประมาณ		ปริวาโร	เป็นบริวาร		

ยาส�	 	 (อคฺคมเหสีน�)	 แห่งอัครมเหสี	 ท.	 เหล่าใด		 (สนฺติ)	 มีอยู่	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (ตา		อคฺคมเหสิโย)	

อ.อัครมเหสี	ท.	เหล่านั้น		ทิยฑฺฒสหสฺสนาฏกิตฺถีปริวารา	ชื่อว่าทิยฑฺฒสหสฺสนาฏกิตฺถีปริวารา,	ได้แก่อัครมเหสี

ทั้งหลาย.	(ผู้มีหญิงนักฟ้อนมีหนึ่งพันห้าร้อยคนเป็นประมาณเป็นบริวาร)	 	 	

 

วสฺสูปนายิกา

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วสฺส�		อุปเนตีติ		วสฺสูปนายิกา,		ติถิ.	(วสฺสสทฺทูปปท	+	อุป	+	นี		นเย	ในการน�าไป	+	ณฺวุปัจจัย)

	 (ยา		ติถิ)	อ.ดิถีใด		อุปเนติ	ย่อมน�าเข้าไปใกล้		วสฺส�	ซึ่งกาลฝน		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		ติถิ)	

อ.ดิถีนั้น		วสฺสูปนายิกา	ชื่อว่าวสฺสูปนายิกา,	ได้แก่ดิถี.	(อันน�าเข้าไปใกล้กาลฝน,	ใกล้วันเข้าพรรษา)	

วสฺสารตฺโต

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วสฺเสน		รตฺโต		วสฺสารตฺโต,		สมโย.	(วสฺส	+	รตฺต)

	 (ภูมิยา)		วสฺเสน		รตฺโต		(สมโย)	อ.สมัย	แห่งภาคพื้น	อันฝน	ย้อมแล้ว		วสฺสารตฺโต	ชื่อว่าวสฺสารตฺต,	 

ได้แก่สมัย.	(ที่ภาคพื้นถูกฝนย้อมแล้ว)
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อาคมนตฺโถ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาคมนสฺส		อตฺโถ		อาคมนตฺโถ	(อาคมน	+	อตฺถ)

	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อาคมนสฺส	แก่การมา		อาคมนตฺโถ	ชื่อว่าอาคมนตฺถ.	(ประโยชน์แก่การมา)

อรญฺญายตนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อรญฺญสฺส		อายตน�		อรญฺญายตน�.	(อรญฺญ	+	อายตน)	

	 อรญฺญสฺส		อายตน�	อ.ชาย		อรญฺญสฺส	แห่งป่า		อรญฺญายตน�	ชื่อว่าอรญฺญายตน.	(ชายป่า)

มหานิโคฺรโธ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺโต		จ		โส		นิโคฺรโธ		จาติ		มหานิโคฺรโธ.	(มหนฺต	+	นิโคฺรธ)

	 มหนฺโต		จ	อ.ใหญ่ด้วย		โส		อ.ใหญ่นั้น		นิโคฺรโธ		จ	เป็นต้นไทรด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหานิโคฺรโธ	 

ชื่อว่ามหานิโคฺรธ.	(ต้นไทรใหญ่)

เชฏฺ€กตาปโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เชฏฺ€โก		จ		โส		ตาปโส		จาติ		เชฏฺ€กตาปโส.	(เชฏฺ€ก	+	ตาปส)

	 เชฏฺ€โก		จ	อ.ผู้เจริญที่สุดด้วย		โส	อ.ผู้เจริญที่สุดนั้น		ตาปโส		จ	เป็นดาบสด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

เชฏฺ€กตาปโส	ชื่อว่าเชฏฺ€กตาปส.	(ดาบสผู้เจริญที่สุด,	หัวหน้าดาบส)	 	

อิสิคโณ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อิสีน�		คโณ	อิสิคโณ.	(อิสิ	+	คณ)

	 คโณ	หมู่		อิสีน�	แห่งฤษี	ท.		อิสิคโณ	ชื่อว่าอิสิคณ.	(หมู่ฤษี)
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นหาโนทกํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นหานญฺจ		ต�		อุทกญฺจาติ		นหาโนทก�.	(นหาน	+	อุทก)

	 นหาน�		จ	อ.เป็นเครื่องอาบด้วย		ต�	อ.เป็นเครื่องอาบนั้น		อุทก�		จ	เป็นน�้าด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

นหาโนทก�	ชื่อว่านหาโนทก.	(น�้าเป็นเครื่องอาบ,	น�้าอาบ)

จนิฺติตจินฺติตํ

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จินฺติตญฺจ		ต�		จินฺติตญฺจาติ		จินฺติตจินฺติต�,		วตฺถุ.	(จินฺติต	+	จินฺติต)

	 ต�		(วตฺถุ)	อ.วัตถุนั้น		(มยา)		จินฺติต�		จ	อันเรา	คิดแล้วด้วย		(มยา)		จินฺติต�		จ	อันเรา	คิดแล้ว

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		จินฺติตจินฺติต�	ชื่อว่าจินฺติตจินฺติต,	ได้แก่วัตถุ.	(ที่เราทั้งคิดแล้วทั้งคิดแล้ว)	

รุกฺขกฺขนฺโธ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 รุกฺขสฺส  ขนฺโธ  รุกฺขกฺขนฺโธ. (รุกฺข + ขนฺธ)

	 ขนฺโธ	อ.ล�าต้น		รุกฺขสฺส	แห่งต้นไม้		รุกฺขกฺขนฺโธ	ชื่อว่ารุกฺขกฺขนฺธ.	(ล�าต้นของต้นไม้)

กตกมฺมํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กตญฺจ		ต�		กมฺมญฺจาติ		กตกมฺม�.	(กต	+	กมฺม)

	 กต�		จ	อ.อันถูกกระท�าแล้วด้วย		ต�	อ.อันถูกกระท�าแล้วนั้น		กมฺม�		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		กตกมฺม�	ชื่อว่ากตกมฺม.	(กรรมที่ถูกกระท�าแล้ว)

ปริตฺตกตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปริตฺตกสฺส		ภาโว		ปริตฺตกตฺต�.	(ปริตฺตก	+	ตฺตปัจจัย)

	 ภาโว	 อ.ความที่	 	 ปริตฺตกสฺส	 	 (กตกมฺมสฺส)	 แห่งกรรม	 อันตน	 กระท�าแล้ว	 เป็นกรรมนิดหน่อย		 

ปริตฺตกตฺต�	ชื่อว่าปริตฺตกตฺต.	(ความที่กรรมที่ตนกระท�าเป็นกรรมนิดหน่อย)
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ทุคฺคตมนุสฺโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ทุกฺข�		คโต		อุปคโต		ทุคฺคโต,		มนุสฺโส.	(ทุ	+	คต)	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (มนุสฺโส)	อ.มนุษย์		คโต		อุปคโต	ผู้ถึงแล้ว		ทุกฺข�	ซึ่งความยาก		ทุคฺคโต	ชื่อว่าทุคฺคต,	ได้แก่

มนุษย์.	(ผู้ถึงแล้วซึ่งยาก,	ผู้ตกทุกข์ได้ยาก)

	 ๒.	 ทุคฺคโต		จ		โส		มนุสฺโส		จาติ		ทุคฺคตมนุสฺโส.	(ทุคฺคต	+	มนุสฺส)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย-

สมาส

	 	 ทุคฺคโต		จ	อ.ผู้ถึงแล้วซึ่งยากด้วย		โส	อ.ผู้ถึงแล้วซึ่งยากนั้น		มนุสฺโส		จ	เป็นมนุษย์ด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		ทุคฺคตมนุสฺโส	ชื่อว่าทุคฺคตมนุสฺส.	(มนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก,	มนุษย์ผู้ขัดสน)

ภติกมฺมํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภติยา		กมฺม�		ภติกมฺม�.	(ภติ	+	กมฺม)

	 กมฺม�	อ.การงาน		ภติยา	ด้วยการรับจ้าง		ภติกมฺม�	ชื่อว่าภติกมฺม.	(การงานด้วยการรับจ้าง)

อุโปสถทิวสภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อุโปสโถ		จ		โส		ทิวโส		จาติ		อุโปสถทิวโส.	(อุโปสถ	+	ทิวส)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อุโปสโถ	 	 จ	 อ.อุโบสถด้วย	 	 โส	 อ.อุโบสถนั้น	 	 ทิวโส	 	 จ	 เป็นวันด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

อุโปสถทิวโส	ชื่อว่าอุโปสถทิวส.	(วันอุโบสถ)

 ๒. อุโปสถทิวสสฺส  ภาโว  อุโปสถทิวสภาโว. (อุโปสถทิวส + ภาว) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ภาโว	 อ.ความเป็น	 	 อุโปสถทิวสสฺส	 แห่งวันอุโบสถ	 	 อุโปสถทิวสภาโว	 ชื่อว่าอุโปสถทิวสภาว.	

(ความเป็นแห่งวันอุโบสถ)

ปตฺโถทโน

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปตฺโถ		จ		โส		โอทโน		จาติ		ปตฺโถทโน.	(ปตฺถ	+	โอทน)

	 ปตฺโถ		จ	อ.แล่งหนึ่งด้วย		โส	อ.แล่งหนึ่งนั้น		โอทโน		จ	เป็นข้าวสุก		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปตฺโถทโน	 
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ชื่อว่าปตฺโถทน.	(ข้าวสุกแล่งหนึ่ง)

มหาโกลาหโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺโต		จ		โส		โกลาหโล		จาติ		มหาโกลาหโล.	(มหนฺต	+	โกลาหล)

	 มหนฺโต		จ	อ.ใหญ่ด้วย		โส	อ.ใหญ่นั้น		โกลาหโล		จ	เป็นความโกลาหลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

มหาโกลาหโล	ชื่อว่ามหาโกลาหล.	(ความโกลาหลใหญ่)

นิสฺสทฺทา

	 นิคฺคโต		สทฺโท		เยหิ		เต		นิสฺสทฺทา,		ชนา.	(นิ	+	สทฺท)

	 สทฺโท	อ.เสียง		นิคฺคโต	ออกไปแล้ว		เยหิ		(ชเนหิ)	จากชน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		เต		(ชนา)	

อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		นิสฺสทฺทา	ชื่อว่านิสฺสทฺท,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(มีเสียงออกแล้ว,	ปราศจากเสียง)

อุโปสถิกา

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุโปสถ�		รกฺขนฺตีติ		อุโปสถิกา,		ชนา.	(อุโปสถ	+	ณิกปัจจัย)

	 (เย		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าใด		รกฺขนฺติ	ย่อมรักษา		อุโปสถ�	ซึ่งอุโบสถ		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ชนา)	

อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		อุโปสถิกา	ชื่อว่าอุโปสถิก,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้รักษาอุโบสถ)	

ถนปายิโน

	 เป็นกัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ถน�		ปิวนฺติ		สีเลนาติ		ถนปายิโน,		ทารกา.	(ถนสทฺทูปปท	+	ปา		ปาเน	ในการดื่ม	+	ณีปัจจัย)

	 (เย		ทารกา)	อ.ทารก	ท.	เหล่าใด		ปิวนฺติ	ย่อมดื่ม		ถน�	ซึ่งน�้านม		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(เต		ทารกา)	อ.ทารก	ท.	เหล่านั้น		ถนปายิโน	ชื่อว่าถนปายี,	ได้แก่ทารก.	(ผู้ดื่มน�้านมโดยปกติ)
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จตุมธุรํ

	 เป็นสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จตฺตาริ		มธุรานิ		จตุมธุร�.	(จตุ	+	มธุร)

	 มธุรานิ	อ.ของอันอร่อย	ท.		จตฺตาริ	สี่อย่าง		จตุมธุร�	ชื่อว่าจตุมธุร.	(ของอร่อย	๔	อย่าง)

คนฺธเตลปฺปทีโป

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 คนฺเธน		มิสฺสก�		เตล�		คนฺธเตล�.	(คนฺธ	+	เตล)	ตติยาตัปปุริสสมาส,	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	 

มิสฺสกศัพท์

	 	 เตล�	อ.น�้ามัน		มิสฺสก�	อันเจือ		คนฺเธน	ด้วยของหอม		คนฺธเตล�	ชื่อว่าคนฺธเตล.	(น�้ามันอันเจือ

ด้วยของหอม)

	 ๒.	 คนฺธเตเลน		ชลิโต		ปทีโป		คนฺธเตลปทีโป.	(คนฺธเตล	+	ปทีป)	ตติยาตัปปุริสสมาส,	มัชเฌโลปี- 

สมาส,	ลบ	ชลิตศัพท์

	 	 ปทีโป	อ.ประทีป		(ปุคฺคเลน)		ชลิโต	อัน	อันบุคคล	ตามแล้ว		คนฺธเตเลน	ด้วยน�้ามันอันเจือด้วย

ของหอม		คนฺธเตลปทีโป	ชื่อว่าคนฺธเตลปทีป.	(ประทีบที่บุคคลตามแล้วด้วยน�้ามันอันเจือด้วยของหอม)	

ขุทฺทกมหลฺลกทารกา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ขุทฺทกา		จ		เต		ทารกา		จาติ		ขุทฺทกทารกา.	(ขุทฺทก	+	ทารก)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย

สมาส

	 	 ขุทฺทกา		จ	อ.เล็ก	ท.	ด้วย		เต	อ.เล็ก	ท.	เหล่านั้น		ทารกา		จ	เป็นเด็กด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		ขุทฺทกทารกา	ชื่อว่าขุทฺทกทารก.	(เด็กเล็ก)

	 ๒.	 มหลฺลกา		จ		เต		ทารกา		จาติ		มหลฺลกทารกา.	(มหลฺลก	+	ทารก)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 

สมาส

	 	 มหลฺลกา		จ	อ.โต	ท.	ด้วย		เต	อ.โต	ท.	เหล่านั้น		ทารกา		จ	เป็นเด็กด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		มหลฺลกทารกา	ชื่อว่ามหลฺลกทารก.	(เด็กโต)

	 ๓.	 ขุทฺทกทารกา		จ		มหลฺลกทารกา		จ		ขุทฺทกมหลฺลกทารกา.	(ขุทฺทกทารก	+	มหลฺลกทารก)	 
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อิตรีตรโยคทวันทสมาส,	ลบ	ทารกศัพท์ข้างหน้า

	 	 ขุทฺทกทารกา		จ	อ.เด็กเล็ก	ท.	ด้วย		มหลฺลกทารกา		จ	อ.เด็กโต	ท.	ด้วย		ขุทฺทกมหลฺลก-

ทารกา	ชื่อว่าขุทฺทกมหลฺลกทารก.	(เด็กเล็กและเด็กโต)	

สยนคตา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สยน�		คตา		สยนคตา,		ขุทฺทกมหลฺลกทารกา.	(สยน	+	คต)	

	 (ขุทฺทกมหลฺลกทารกา)	อ.เด็กเล็กและเด็กโต	ท.		คตา	ไปแล้ว		สยน�	สู่ที่เป็นที่นอน		สยนคตา	ชื่อว่า

สยนคต,	ได้แก่เด็กเล็กและเด็กโต.	(ผู้ไปสู่ที่เป็นที่นอน)	

ทฺวตึสาการํ

	 เป็นสมาหารทิคุสามาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทฺวตฺตึส		อาการา		ทฺวตฺตึสาการ�.	(ทฺวตฺตึส	+	อาการ)

	 อาการา	อ.อาการ	ท.		ทฺวตฺตึส	สามสิบสอง		ทฺวตฺตึสาการ�	ชื่อว่าทฺวตฺตึสาการ.	(อาการ	๓๒)

อุโปสถงฺคานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุโปสถสฺส		องฺคานิ		อุโปสถงฺคานิ.	(อุโปสถ	+	องฺค)

	 องฺคานิ	อ.องค์	ท.		อุโปสถสฺส	แห่งอุโบสถ		อุโปสถงฺคานิ	ชื่อว่าอุโปสถงฺค.	(องค์อุโบสถ)	

อุปฑฺฒุโปสถกมฺมํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุปฑฺฒญฺจ		ต�		อุโปสถกมฺมญฺจาติ		อุปฑฺฒุโปสถกมฺม�.	(อุปฑฺฒ	+	อุโปสถกมฺม)

	 อุปฑฺฒ�		จ	อ.อันเข้าไปด้วยทั้งกึ่งด้วย		ต�	อ.อันเข้าไปทั้งกึ่งนั้น		อุโปสถกมฺม�		จ	เป็นอุโบสถกรรมด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		อุปฑฺฒุโปสถกมฺม�	ชื่อว่าอุปฑฺฒุโปสถกมฺม.	(อุโบสถกรรมเข้าไปครึ่งหนึ่ง)
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สกลทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สกโล		จ		โส		ทิวโส		จาติ		สกลทิวโส.	(สกล	+	ทิวส)

	 สกโล		จ	อ.ทั้งสิ้นด้วย		โส	อ.ทั้งสิ้นนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สกลทิวส.	(วัน

ทั้งสิ้น,	ทั้งวัน)		

โยตฺตโกฏิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 โยตฺตสฺส  โกฏิ  โยตฺตโกฏิ. (โยตฺติ + โกฏิ)

	 โกฏิ	อ.ปลาย		โยตฺตสฺส	แห่งเชือก		โยตฺตโกฏิ	ชื่อว่าโยตฺตโกฏิ.	(ปลายเชือก)

มิลาตมาลา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มิลาตา		จ		สา		มาลา		จาติ		มิลาตมาลา.	(มิลาตา	+	มาลา)

	 มิลาตา		จ	อ.อันเหี่ยวแห้งแล้วด้วย		สา	อ.อันเหี่ยวแห้งแล้วนั้น		มาลา		จ	เป็นระเบียบด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		มิลาตมาลา	ชื่อว่ามิลาตมาลา.	(ระเบียบที่เหี่ยวแห้งแล้ว)

พุทฺธมามโก

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 อมฺหาก�		พุทฺโธติ		เอว�		พุทฺธ�		มมายตีติ		พุทฺธมามโก.	(พุทฺธ	+	มม	+	กณฺปัจจัย)

	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		มมายติ	ย่อมยึดถือว่าเป็นของแห่งเรา		พุทฺธ�	ซึ่งพระพุทธเจ้า		เอว�	อย่างนี้		

อิติ	ว่า		"พุทฺโธ	อ.พระพุทธเจ้า		อมฺหาก�	ของเรา	ท."		อิติ	ดังนี้		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคล

นั้น		พุทฺธมามโก	ชื่อว่าพุทฺธมามก.	(ผู้ยึดถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเรา)
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ธมฺมมามโก

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 อมฺหาก�		ธมฺโมติ		เอว�		ธมฺม�		มมายตีติ		ธมฺมมามโก.	(ธมฺม	+	มม	+	กณฺปัจจัย)	

	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		มมายติ	ย่อมยึดถือว่าเป็นของแห่งเรา		ธมฺม�	ซึ่งพระธรรม		เอว�	อย่างนี้		

อิติ	ว่า		"ธมฺโม	อ.พระธรรม		อมฺหาก�	ของเรา	ท."		อิติ	ดังนี้		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		

ธมฺมมามโก	ชื่อว่าธมฺมมามก.	(ผู้ยึดถือพระธรรมว่าเป็นของเรา)

สงฺฆมามโก

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 อมฺหาก�		สงฺโฆติ		เอว�		สงฺฆ�		มมายตีติ		สงฺฆมามโก.	(สงฺฆ	+	มม	+	กณฺปัจจัย)	

	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		มมายติ	ย่อมยึดถือว่าเป็นของแห่งเรา		สงฺฆ�	ซึ่งพระสงฆ์		เอว�	อย่างนี้		

อิติ	ว่า		"สงฺโฆ	อ.พระสงฆ์		อมฺหาก�	ของเรา	ท."		อิติ	ดังนี้		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		

สงฺฆมามโก	ชื่อว่าสงฺฆมามก.	(ผู้ยึดถือพระสงฆ์ว่าเป็นของเรา)

ปญฺจสตา  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปญฺจ		สตานิ		มตฺตา		เยส�		เต		ปญฺจสตา,		ตาปสา.	(ปญฺจ	+	สต)	อันตโลปีสมาส,	ลบ	มตฺตา

ศัพท์

	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		ปญฺจ	ห้า		มตฺตา	เป็นประมาณ		เยส�		(ตาปสาน�)	แห่งดาบส	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	 

มีอยู่,		เต		(ตาปสา)	อ.ดาบส	ท.	เหล่านั้น		ปญฺจสตา	ชื่อว่าปญฺจสต,	ได้แก่ดาบสทั้งหลาย.	(มีประมาณ	๕๐๐	

ท่าน)

กปฺปสตสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กปฺปาน�		สตสหสฺสานิ		กปฺปสตสหสฺสานิ.	(กปฺป	+	สตสหสฺส)

	 สตสหสฺสานิ	อ.แสน	ท.		กปฺปาน�	แห่งกัป		กปฺปสตสหสฺสานิ	ชื่อว่ากปฺปสตสหสฺส.	(แสนกัป)	
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อสฺสุตปุพฺโพ

	 เป็นอยุตตัตถสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		สุโต		อสฺสุโต,		สทฺโท.	(น	+	สุต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (สทฺโท)	อ.เสียง		(มยา)		สุโต	อันเรา	ฟังแล้ว		น	หามิได้		อสฺสุโต	ชื่อว่าอสฺสุต,	ได้แก่เสียง.	

(อันเราไม่ฟังแล้ว)

	 ๒.	 อสฺสุโต		ปุพฺพนฺติ		อสฺสุตปุพฺโพ,		สทฺโท.	(อสฺสุต	+	ปุพฺพ)	อยุตตัตถสมาส

	 	 (สทฺโท)	อ.เสียง		(มยา)		อสฺสุโต	อันเรา	ไม่ฟังแล้ว		ปุพฺพ�	ในกาลก่อน		อิติ	เพราะเหตุนั้น		 

อสฺสุตปุพฺโพ	ชื่อว่าอสฺสุตปุพฺพ,	ได้แก่เสียง.	(อันเราไม่เคยฟังแล้ว)

พหุปการา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พหู		อุปการา		เยสนฺติ		พหุปการา,		เสฏฺ€โิน.	(พหุ	+	อุปการ)

	 อุปการา	อ.อุปการะ		พหู	มาก		เยส�		(เสฏฺ€ีน�)	แห่งเศรษฐี	ท.	เหล่านั้น		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(เต		เสฏฺ€โิน)	อ.เศรษฐี	ท.	เหล่านั้น		พหุปการา	ชื่อว่าพหุปการ,	ได้แก่เศรษฐีทั้งหลาย.	(ผู้มีอุปการะ

มาก)

ยาคุภตฺตํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ยาคุ		จ		ภตฺตญฺจ		ยาคุภตฺต�.	(ยาคุ	+	ภตฺต)

	 ยาคุ		จ	อ.ข้าวต้มด้วย		ภตฺต�		จ	อ.ภัตรด้วย		ยาคุภตฺต�	ชื่อว่ายาคุภตฺต.	(ข้าวต้มและภัตร)

 

อาคมนทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาคมนญฺจ		ต�		ทิวโส		จาติ		อาคมนทิวโส.	(อาคมน	+	ทิวส)

	 อาคมน�		จ	อ.เป็นที่มาด้วย		ต�	อ.เป็นที่มานั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อาคมน- 

ทิวโส	ชื่อวาอาคมนทิวส.	(วันเป็นที่มา)	
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กตภตฺตกิจฺจา

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้่

	 ๑.	 ภตฺเตน		กิจฺจ�		ภตฺตกิจฺจ�.	(ภตฺต	+	กิจฺจ)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 กิจฺจ�	อ.กิจ		ภตฺเตน	ด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจ�	ชื่อว่าภตฺตกิจฺจ.	(กิจด้วยภัตร,	ภัตกิจ)

	 ๒.	 กต�		ภตฺตกิจฺจ�		เยหิ		เต		กตภตฺตกิจฺจา,		ตาปสา.	(กต	+	ภตฺตกิจฺจ)	ตติยาทวิปทตุลยาธิ-

กรณพหุพพีหิสมาส	

	 	 ภตฺตกิจฺจ�	อ.กิจด้วยภัตร		เยหิ		(ตาปเสหิ)	อันดาบสท	ท.	เหล่าใด		กต�	กระท�าแล้ว,		เต		(ตาปสา)	 

อ.ดาบส	ท.	เหล่านั้น		กตภตฺตกิจฺจา	ชื่อว่ากตภตฺตกิจฺจ,	ได้แก่ดาบสทั้งหลาย.	(ผู้มีภัตกิจอันกระท�าแล้ว,	กระท�า

ภัตกิจแล้ว)

อนุปุพฺพีกถา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 อนุปุพฺเพน  กถา  อนุปุพฺพีกถา. (อนุปุพฺพ + กถา)

	 กถา	 อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว	 	 อนุปุพฺเพน	 ตามล�าดับ	 	 อนุปุพฺพีกถา	 ชื่อว่าอนุปุพฺพีกถา.	 (วาจาเป็น

เครื่องกล่าวตามล�าดับ,	อนุบุพพีกถา)

เทสนาปริโยสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เทสนาย		ปริโยสาน�		เทสนาปริโยสาน�.	(เทสนา	+	ปริโยสาน)

	 ปริโยสาน�	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ		เทสนาย	แห่งพระเทศนา		เทสนาปริโยสาน�	ชื่อว่าเทสนาปริโยสาน.	 

(กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระเทศนา,	เวลาจบพระเทศนา)	

วจนสมนนฺตรํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วจนสฺส		สมนนฺตร�		วจนสมนนฺตร�.	(วจน	+	สมนนฺตร)

	 สมนนฺตร�	 อ.ล�าดับ	 	 วจนสฺส	 แห่งพระด�ารัส	 	 วจนสมนนฺตร�	 ชื่อว่าวจนสมนนฺตร�	 ชื่อว่าวจนสมนนฺตร.	

(ล�าดับแห่งพระด�ารัส)
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อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	 โดยมีสมาหารทวันทสมาส	 และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มี

วิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อิทฺธิยา		นิปฺผนฺน�		อิทฺธิมย�,		ปตฺตจีวร�.	(อิทฺธิ	+	มยปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (ปตฺตจีวร�)	อ.บาตรและจีวร		นิปฺผนฺน�	อันส�าเร็จแล้ว		อิทฺธิยา	ด้วยฤทธิ์		อิทฺธิมย�	ชื่อว่าอิทฺธิมย,	

ได้แก่บาตรและจีวร.	(อันส�าเร็จด้วยฤทธิ์)

	 ๒.	 ปตฺโต		จ		จีวรญฺจ		ปตฺตจีวร�.	(ปตฺต	+	จีวร)	สมาหารทวันทสมาส

	 	 ปตฺโต		จ	อ.บาตด้วย		จีวร�		จ	อ.จีวรด้วย		ปตฺตจีวร�	ชื่อว่าปตฺตจีวร.	(บาตรและจีวร)

	 ๓.	 อิทฺธิมยญฺจ		ต�		ปตฺตจีวรญฺจนาติ		อิทฺธิมยปตฺตจีวร�.	(อิทฺธิมย	+	ปตฺตจีวร)	วิเสสนบุพพบทกัมม

ธารยสมาส

	 	 อิทฺธิมย�		จ	อ.อันส�าเร็จแล้วด้วยฤทธิ์ด้วย		ต�	อ.อันส�าเร็จแล้วด้วยฤทธิ์นั้น		ปตฺตจีวร�		จ	เป็น

บาตและจีวรด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อิทฺธิมยปตฺตจีวร�	ชื่อว่าอิทฺธิมยปตฺตจีวร.	(บาตรและจีวรอันส�าเร็จด้วยฤทธิ์)

	 ๔.	 อิทฺธิมยปตฺตจีวร�		ธาเรนฺตีติ		อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา,		ภิกฺขู.	 (อิทฺธิมยปตฺตจีวรสทฺทูปปท	+	ธร		

ธารเณ	ในการทรงไว้	+	อปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (เย	 	 ภิกฺขู)	 อ.ภิกษุ	 ท.	 เหล่าใด	 	 ธาเรนฺติ	 ย่อมทรงไว้	 	 อิทฺธิมยปตฺตจีวร�	 ซึ่งบาตรและจีวร

อันส�าเร็จแล้วด้วยฤทธิ์	 	อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (เต		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	 เหล่านั้น		อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา	ชื่อว่า	

อิทฺธิมยปตฺตจีวรธร,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้ทรงบาตรและจีวรที่ส�าเร็จด้วยฤทธิ์)

  

วสฺสสติกตฺเถรา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 วสฺสาน�		สต�		วสฺสสต�.	(วสฺส	+	สต)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 สต�	อ.ร้อย		วสฺสาน�	แห่งปี	ท.		วสฺสสต�	ชื่อว่าวสฺสสต.	(ร้อยพรรษา,	ร้อยปี)

	 ๒.	 วสฺสสเตน		นิยุตฺตา		วสฺสสติกา,		เถรา.	(วสฺสสต	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (เถรา)	อ.พระเถระ	ท.		นิยุตฺตา	ผู้ประกอบแล้ว		วสฺสสเตน	ด้วยร้อยแห่งพรรษา		วสฺสสติกา	 

ชื่อว่าวสฺสสติก,	ได้แก่พระเถระทั้งหลาย.	(ผู้ประกอบด้วยหนึ่งร้อยพรรษา)

	 ๓.	 วสฺสสติกา		จ		เต		เถรา		จาติ		วสฺสสติกตฺเถรา.	(วสฺสสติก	+	เถร)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 

สมาส
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	 	 วสฺสสติกา		จ	อ.ผู้ประกอบแล้วด้วยร้อยแห่งพรรษา	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้ประกอบแล้วด้วยร้อยแห่ง

พรรษา	ท.	เหล่านั้น		เถรา		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		วสฺสสติกตฺเถรา	ชื่อว่าวสฺสสติกตฺเถร.	

(พระเถระผู้ประกอบด้วยหนึ่งร้อยพรรษา)	

สกฏสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สกฏาน�		สตานิ		สกฏสตานิ.	(สกฏ	+	สต)

	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		สกฏาน�	แห่งเกวียน	ท.		สกฏสตานิ	ชื่อว่าสกฏสต.	(เกวียนหนึ่งร้อย)

วตฺถจฺฉาทนสปฺปิมธุผาณิตาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และอิตรีตรโยค- 

ทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 วตฺถเมว		อจฺฉาทน�		วตฺถจฺฉาทน�.	(วตฺถ	+	อจฺฉาทน)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 วตฺถ�		เอว	อ.ผ้านั่นเทียว		อจฺฉาทน�	เป็นวัตถุเครื่องปกปิด		วตฺถจฺฉาทน�	ชื่อว่าวตฺถจฺฉาทน.	(วัตถุ

เป็นเครื่องปกปิดคือผ้า)

	 ๒.	 วตฺถจฺฉาทนญฺจ		สปฺปิ		จ		มธุ		จ		ผาณิตญฺจ		วตฺถจฺฉาทนสปฺปิมธุผาณิตานิ.	(วตฺถจฺฉาทน	+	

สปฺปิ	+	มธุ	+	ผาณิต)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 วตฺถจฺฉาทน�		จ	อ.วัตถุเป็นเครื่องปกปิดด้วย		สปฺปิ		จ	อ.เนยใสด้วย		มธุ		จ	อ.น�้าผึ้งด้วย		

ผาณิต�		จ	อ.น�้าอ้อยด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		วตฺถจฺฉาทนสปฺปิมธุผาณิตานิ	ชื่อว่าวตฺถจฺฉาทนสปฺปิมธุผาณิต.	

(วัตถุเป็นเครื่องปกปิด	เนยใส	น�้าผึ้ง	และน�้าอ้อย)

	 ๓.	 วตฺถจฺฉาทนสปฺปิมธุผาณิตานิ		อาทิ		เยสนฺติ		วตฺถจฺฉาทนสปฺปิมธุผาณิตาทีนิ,		ทานุปกรณานิ.	

(วตฺถจฺฉาทนสปฺปิมธุผาณิต	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 วตฺถจฺฉาทนสปฺปิมธุผาณิตานิ	อ.วัตถุเป็นเครื่องปกปิดคือผ้า	เนยใส	น�้าผึ้ง	และน�้าอ้อย	ท.		อาทิ	

เป็นต้น		เยส�		(ทานุปกรณาน�)	แห่งอุปกรณ์แห่งทาน	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		 

ทานุปกรณานิ)	 อ.อุปกรณ์แห่งทาน	 ท.	 เหล่านั้น	 	 วตฺถจฺฉาทนสปฺปิมธุผาณิตาทีนิ	 ชื่อว่าวตฺถจฺฉาทนสปฺปิมธุ- 

ผาณิตาทิ,	ได้แก่อุปกรณ์แห่งทานทั้งหลาย.	(มีวัตถุเป็นเครื่องปกปิดคือผ้า	เนยใส	น�้าผึ้ง	และน�้าอ้อยเป็นต้น)
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ทานุปกรณานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทานสฺส		อุปกรณานิ		ทานุปกรณานิ.	(ทาน	+	อุปกรณ)

	 อุปกรณานิ	อ.อุปกรณ์	ท.		ทานสฺส	แห่งทาน		ทานุปกรณานิ	ชื่อว่าทานุปกรณ.	(อุปกรณ์แห่งทาน)

กถาปริโยสานํ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปริอวสฺยติ		เอตฺถาติ		ปริโยสาน�,		กาโล.	(ปริ+อว+	โส		โอสิเต	ในการจบลง,	ส�าเร็จลง	+	ยุ

ปัจจัย)	กัตตุรูป,	อธิกรณสาธนะ

	 	 (กถา)	อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว		ปริอวสฺยติ	ย่อมสิ้นสุดลงรอบ		เอตฺถ		(กาเล)	ในกาลนี้		อิติ	 

เพราะเหตุนั้น		ปริโยสาน�	ชื่อว่าปริโยสาน.	ได้แก่วาจาเป็นเครื่องกล่าว.	(เป็นที่สิ้นสุดลงรอบ)

	 ๒.	 กถาย		ปริโยสาน�		กถาปริโยสาน�.	(กถา	+	ปริโยสาน)

	 	 ปริโยสาน�	อ.เป็นที่สิ้นสุดลงรอบ		กถาย	แห่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว		กถาปริโยสาน�	ชื่อว่ากถา- 

ปริโยสาน.	(เป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งกถา,	จบกถา)	

ธมฺมกถา

	 เป็นกัตตุรูป,	กรณสาธนะ,	เป็นกิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ธมฺม�		กเถติ		เอตายาติ		ธมฺมกถา.	(ธมฺมสทฺทูปปท	+	กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	อปัจจัย)

	 (สตฺถา)	อ.พระศาสดา		กเถติ	ย่อมตรัส		ธมฺม�	ซึ่งธรรม		เอตาย		(วาจาย)	ด้วยวาจานั่น		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ธมฺมกถา	ชื่อว่าธมฺมกถา.	(วาจาเป็นเครื่องกล่าวธรรม,	ธรรมกถา)

อฑฺฒมาสมตฺตํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอมาทิปรตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มาสสฺส		อฑฺฒ�		อฑฺฒมาส�.	(อฑฺฒ	+	มาส)	อมาทิปรตัปปุริสสมาส

	 	 อฑฺฒ�	อ.กึ่ง		มาสสฺส	แห่งเดือน		อฑฺฒมาส�	ชื่อว่าอฑฺฒมาส.	(กึ่งเดือน,	ครึ่งเดือน)

	 ๒.	 อฑฺฒมาส�		มตฺตา		ยสฺสาติ		อฑฺฒมาสมตฺต�,		ทาน�.	(อฑฺฒมาส	+	มตฺตา)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิ-

กรณพหุพพีหิสมาส



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 699วรรค]

	 	 อฑฺฒมาส�	อ.กึ่งแห่งเดือน		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(ทานสฺส)	แห่งทานใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		ทาน�)	อ.ทานนั้น		อฑฺฒมาสมตฺต�	ชื่อว่าอฑฺฒมาสมตฺต,	ได้แก่ทาน.	(มีครึ่งเดือนเป็น

ประมาณ,	ประมาณครึ่งเดือน,	สักว่าครึ่งเดือน)

โกสมฺพีคมนตฺโถ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 โกสมฺพึ		คมน�		โกสมฺพีคมน�.	(โกสมฺพี	+	คมน)	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 คมน�	อ.การไป		โกสมฺพึ	สู่เมืองโกสัมพี		โกสมฺพีคมน�	ชื่อว่าโกสมฺพีคมน.	(การไปสู่เมืองโกสัมพี)

	 ๒.	 โกสมฺพีคมนสฺส		อตฺโถ		โกสมฺพีคมนตฺโถ.	(โกสมฺพีคมน	+	อตฺถ)	จตุตถีตัปปุริสสมาส

	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		 โกสมฺพีคมนสฺส	แก่การไปสู่เมืองโกสัมพี		 โกสมฺพีคมนตฺโถ	ชื่อว่าโกสมฺพี-

คมนตฺถ.	(ประโยชน์แก่การไปสู่เมืองโกสัมพี)

สุญฺญาคารํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุญฺญญฺจ		ต�		อาคารญฺจาติ		สุญฺญาคาร�.	(สุญฺญ	+	อาคาร)	

	 สุญฺญ�		จ	อ.ว่างด้วย		ต�	อ.ว่างนั้น		อาคาร�		จ	เป็นเรือนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สุญฺญาคาร�	ชื่อ

ว่าสุญฺญาคาร.	(เรือนว่าง)	

ปหิตสาสนํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปหิตญฺจ		ต�		สาสนญฺจาติ		ปหิตสาสน�.	(ปหิต	+	สาสน)

	 ปหิต�		จ	อ.อันถูกส่งไปแล้วด้วย		ต�	อ.อันถูกส่งไปแล้วนั้น		สาสน�		จ	เป็นข่าวสาส์นด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ปหิตสาสน�	ชื่อว่าปหิตสาสน.	(ข่าวสาส์นที่ถูกส่งไปแล้ว)

อาคมนตฺโถ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาคมนสฺส		อตฺโถ		อาคมนตฺโถ.	(อาคมน	+	อตฺถ)

	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อาคมนสฺส	แก่การมา		อาคมนตฺโถ	ชื่อว่าอาคมนตฺถ.	(ประโยชน์แก่การมา)
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พุทฺธปฺปมุโข

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พุทฺโธ		ปมุข�		ยสฺสาติ		พุทฺธปฺปมุโข,		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(พุทฺธ	+	ปมุข)

	 พุทฺโธ	อ.พระพุทธเจ้า		ปมุข�	เป็นประมุข		ยสฺส		(ภิกฺขุสงฺฆสฺส)	แห่งหมู่แห่งภิกษุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 

เพราะเหตุนั้น		พุทฺธปฺปมุโข	ชื่อว่าพุทฺธปฺปมุข,	ได้แก่ภิกษุสงฆ์.	(มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข)

ภิกฺขุสงฺโฆ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภิกฺขูน�		สงฺโฆ		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(ภิกฺขุ	+	สงฺฆ)

	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขูน�	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสงฺโฆ	ชื่อว่าภิกฺขุสงฺฆ.	(หมู่ภิกษุ,	ภิกษุสงฆ์)

ฆรทฺวารํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ฆรสฺส		ทฺวาร�		ฆรทฺวาร�.	(ฆร	+	ทฺวาร)

	 ทฺวาร�	อ.ประตู		ฆรสฺส	แห่งเรือน		ฆรทฺวาร�	ชื่อว่าฆรทฺวาร.	(ประตูเรือน)

มาลากาโร

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มาล�		กโรตีติ		มาลากาโร,		ปุคฺคโล.	(มาลาสทฺทูปปท	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ณปัจจัย)

	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		กโรติ	ย่อมกระท�า		มาล�	ซึ่งระเบียบ		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	

อ.บุคคลนั้น		มาลากาโร	ชื่อว่ามาลาการ,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ท�าระเบียบ,	ช่างร้อยพวงมาลัย,	นายมาลาการ)

โภเชตุกาโม

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	จตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โภเชตุ�		กาเมตีติ		โภเชตุกาโม,		มาลากาโร.	(โภเชตุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย) 

		 (โย		มาลากาโร)	อ.นายมาลาการใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		(ภิกฺขุ�)		โภเชตุ�	เพื่ออัน-	ยังภิกษุ	-ให้ฉัน		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		มาลากาโร)	อ.นายมาลาการนั้น		โภเชตุกาโม	ชื่อว่าโภเชตุกาม,	ได้แก่นายมาลาการ.	



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 701วรรค]

(ผู้ใคร่เพื่อจะให้ภิกษุฉัน)

ปุปฺผมูลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุปฺผสฺส		มูล�		ปุปฺผมูล�.	(ปุปฺผ	+	มูล)

	 มูล�	อ.ค่า		ปุปฺผสฺส	แห่งดอกไม้		ปุปฺผมูล�	ชื่อว่าปุปฺผมูล.	(ค่าดอกไม้)

อคฺคปุปฺผานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อคฺคานิ		จ		ตานิ		ปุปฺผานิ		จาติ		อคฺคปุปฺผานิ.	(อคฺค	+	ปุปฺผ)

	 อคฺคานิ		จ	อ.อันเลิศ	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันเลิศ	ท.	เหล่านั้น		ปุปฺผานิ		จ	เป็นดอกไม้ด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		อคฺคปุปฺผานิ	ชื่อว่าอคฺคปุปฺผ.	(ดอกไม้อันเลิศ)

อนุโมทนกรณตฺโถ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อนุโมทนสฺส		กรณ�		อนุโมทนกรณ�.	(อนุโมทน	+	กรณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 กรณ�	อ.การกระท�า		อนุโมทนสฺส	ซึ่งการอนุโมทนา		อนุโมทนกรณ�	ชื่อว่าอนุโมทนกรณ.	(การท�า

อนุโมทนา)

	 ๒.	 อนุโมทนกรณสฺส		อตฺโถ		อนุโมทนกรณตฺโถ.	(อนุโมทนกรณ	+	อตฺถ)	จตุตถีตัปปุริสสมาส

	 	 อตฺโถ	 อ.ประโยชน์	 	 อนุโมทนกรณสฺส	 แก่การกระท�าซึ่งอนุโมทนา	 	 อนุโมทนกรณตฺโถ	 ชื่อว่า 

อนุโมทนกรณตฺถ.	(ประโยชน์แก่การท�าอนุโมทนา)

อนุโมทนธมฺมเทสนา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อนุโมทนา		จ		สา		ธมฺมเทสนา		จาติ		อนุโมทนธมฺมเทสนา.	(อนุโมทนา	+	ธมฺมเทสนา)

	 อนุโมทนา		จ	อ.เป็นเครื่องอนุโมทนาด้วย		สา	อ.เป็นเครื่องอนุโมทนานั้น		ธมฺมเทสนา		จ	เป็นพระ

ธรรมเทศนาด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 อนุโมทนธมฺมเทสนา	 ชื่อว่าอนุโมทนธมฺมเทสนา.	 (พระธรรมเทศนาเป็น

เครื่องอนุโมทนา)	
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ทฺวิคุณํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทฺวีหิ		คุณ�		ทฺวิคุณ�,		ปุปฺผมูล�.	(ทฺวิ	+	คุณ)

	 (ปุปฺผมูล�)	อ.ค่าแห่งดอกไม้		คุณ�	อันคูณ		ทฺวีหิ	ด้วยสอง		ทฺวิคุณ�	ชื่อว่าทฺวิคุณ,	ได้แก่ค่าของดอกไม้.	

(ที่คูณด้วยสอง)

อธิคตตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 อธิคตสฺส		ภาโว		อธิคตตฺต�.	(อธิคต	+	ตฺตปัจจัย)

	 ภาโว	อ.ความที่	 	 (มยา)		อธิคตสฺส		 (ธมฺมสฺส)	แห่งธรรม	อันดิฉัน	บรรลุแล้ว		อธิคตตฺต�	 ชื่อว่า 

อธิคตตฺต.	(ความที่ธรรมเป็นสภาพอันดิฉันบรรลุแล้ว)

ทุฏฺ€ทาสี

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทุฏฺ€า		จ		สา		ทาสี		จาติ		ทุฏฺ€ทาสี.	(ทุฏฺ€า	+	ทาสี)

	 ทุฏฺ€า		จ	อ.ผู้อันโทษประทุษร้ายแล้วด้วย		สา	อ.ผู้อันโทษประทุษร้ายแล้วนั้น		ทาสี		จ	เป็นทาสีด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		ทุฏฺ€ทาสี	ชื่อว่าทุฏฺ€ทาสี.	(ทาสีผู้อันโทษประทุษร้ายแล้ว,	ทาสีผู้ชั่วช้า)

คหิตกหาปณา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คหิตา		จ		เต		กหาปณา		จาติ		คหิตกหาปณา.	(คหิต	+	กหาปณ)

	 คหิตา		จ	อ.อันถูกถือเอาแล้ว	ท.	ด้วย		เต	อ.อันถูกถือเอาแล้ว	ท.	เหล่านั้น		กหาปณา		จ	เป็น

กหาปณะด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		คหิตกหาปณา	ชื่อว่าคหิตกหาปณ.	(กหาปณะที่ถูกถือเอาแล้ว)

คนฺโธทกฆฏา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 คนฺเธน		มิสฺสก�		อุทก�		คนฺโธทก�.	(คนฺธ	+	อุทก)	ตติยาตัปปุริสสมาส,	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	

มิสฺสกศัพท์



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 703วรรค]

	 	 อุทก�	อ.น�้า		มิสฺสก�	อันเจือ		คนฺเธน	ด้วยของหอม		คนฺโธทก�	ชื่อว่าคนฺโธทก.	(น�้าที่เจือด้วยของ

หอม)

	 ๒.	 คนฺโธทเกน		ปุณฺณา		ฆฏา		คนฺโธทกฆฏา.	(คนฺโธทก	+	ฆฏ)	ตติยาตัปปุริสสมาส,	มัชเฌโลปี

สมาส,	ลบ	ปุณฺณศัพท์

	 	 ฆฏา	อ.หม้อ	ท.		ปุณฺณา	อันเต็มแล้ว		คนฺโธทเกน	ด้วยน�้าอันเจือด้วยของหอม		คนฺโธทกฆฏา	

ชื่อว่าคนฺโธทกฆฏ.	(หม้อที่เต็มด้วยน�้าที่เจือด้วยของหอม)

มฏฺ€สาฏกา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มฏฺ€า		จ		เต		สาฏกา		จาติ		มฏฺ€สาฏกา.	(มฏฺ€	+	สาฏก)

	 มฏฺ€า		จ	อ.อันเกลี้ยง	ท.	ด้วย		เต	อ.อันเกลี้ยง	ท.	เหล่านั้น		สาฏกา		จ	เป็นผ้าสาฎกด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		มฏฺ€สาฏา	ชื่อว่ามฏฺ€สาฏก.	(ผ้าสาฎกอันเกลี้ยง)		

จิตฺรวีชนี

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จิตฺรา		จ		สา		วีชนี		จาติ		จิตฺรวีชนี.	(จิตฺรา	+	วีชนี)

	 จิตฺรา		จ	อ.อันวิจิตรด้วย		สา	อ.อันวิจิตรนั้น		วีชนี		จ	เป็นพัดด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		จิตฺรวีชนี	

ชื่อว่าจิตฺรวีชนี.	(พัดอันวิจิตร)

มาตุคามสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มาตุคามาน�		สตานิ		มาตุคามสตานิ.	(มาตุคาม	+	สต)

	 สตานิ	 อ.ร้อย	 ท.	 	 มาตุคามาน�	 แห่งมาตุคาม	 ท.	 	 มาตุคามสตานิ	 ชื่อว่ามาตุคามสต.	 (มาตุคาม 

หนึ่งร้อยคน,	หญิงหนึ่งร้อยคน)
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เทสิตนิยาโม

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เทสิโต		จ		โส		นิยาโม		จาติ		เทสิตนิยาโม.	(เทสิต	+	นิยาม)

	 เทสิโต		จ	อ.เป็นที่อันถูกแสดงแล้วด้วย		โส	อ.เป็นที่อันถูกแสดงแล้วนั้น		นิยาโม		จ	เป็นท�านองด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		เทสิตนิยาโม	ชื่อว่าเทสิตนิยาม.	(ท�านองเป็นที่อันถูกแสดงแล้ว)

กิลิฏฺ€กมฺมํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กิลิฏฺ€ญฺจ		ต�		กมฺมญฺจาติ		กิลิฏฺ€กมฺม�.	(กิลิฏฺ€	+	กมฺม)

	 กิลิฏฺ€�		จ	อ.อันเศร้าหมองแล้วด้วย		ต�	อ.อันเศร้าหมองแล้วนั้น		กมฺม�		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		กิลิฏฺ€กมฺม�	ชื่อว่ากิลิฏฺ€กมฺม.	(การงานที่เศร้าหมอง)

มาตุฏฺ€านํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มาตุยา		€าน�		มาตุฏฺ€าน�.	(มาตุ	+	€าน)	

	 €าน�	อ.ฐานะ		มาตุยา	แห่งมารดา		มาตุฏฺ€าน�	ชื่อว่ามาตุฏฺ€าน.	(ฐานะแห่งมารดา,	ต�าแหน่งมารดา)

อาจริยฏฺ€านํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาจริยสฺส		€าน�		อาจริยฏฺ€าน�.	(อาจริย	+	€าน)	

	 €าน�	อ.ฐานะ		อาจริยสฺส	แห่งอาจารย์		อาจริยฏฺ€าน�	ชื่อว่าอาจริยฏฺ€าน.	(ฐานะแห่งอาจารย์,	ต�าแหน่ง

อาจารย์)

ตปิิฏกธรา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ตีณิ		ปิฏกานิ		ติปิฏก�.	(ติ	+	ปิฏก)	สมาหารทิคุสมาส

	 	 ปิฏกานิ	อ.ปิฎก	ท.		ตีณิ	สาม		ติปิฏก�	ชื่อว่าติปิฏก.	(สามปิฎก,	พระไตรปิฎก)
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	 ๒.	 ติปิฏก�		ธาเรตีติ		ติปิฏกธรา,		อิตฺถี.	(ติปิฏกสทฺทูปปท	+	ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	อ

ปัจจัย	+	อาปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (ยา		อิตฺถี)	อ.หญิงใด		ธาเรติ	ย่อมทรงไว้		ติปิฏก�	ซึ่งปิฎกสาม		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		(สา		

อิตฺถี)	อ.หญิงนั้น		ติปิฏกธรา	ชื่อว่าติปิฏกธรา,	ได้แก่หญิง.	(ผู้ทรงปิฎกสาม,	ผู้ทรงพระไตรปิฎก)

ปสฺสิตุกามา 

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	จตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปสฺสิตุ�		กาเมนฺตีติ		ปสฺสิตุกามา,		อิตฺถิโย.	(ปสฺสิตุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)

	 (ยา		อิตฺถิโย)	อ.หญิง	ท.	เหล่าใด		กาเมนฺติ	ย่อมใคร่		ปสฺสิตุ�	เพื่ออันเห็น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตา		

อิตฺถิโย)	อ.หญิง	ท.	เหล่านั้น		ปสฺสิตุกามา	ชื่อว่าปสฺสิตุกามา,	ได้แก่หญิงทั้งหลาย.	(ผู้ใคร่เพื่อจะเห็น,	ผู้ใคร่

เพื่อจะเฝ้า,	ผู้ใคร่เพื่อจะเยี่ยม)

คนฺธมาลาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 คนฺโธ		จ		มาลา		คนฺธมาลา.	(คนฺธ	+	มาลา)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 คนฺโธ		จ	อ.ของหอมด้วย		มาลา		จ	อ.ระเบียบด้วย		คนฺธมาลา	ชื่อว่าคนฺธมาลา.	(ของหอม

และระเบียบ)

	 ๒.	 คนฺธมาลา		อาทิ		เยสนฺติ		คนฺธมาลาทีนิ,		วตฺถูนิ.	(คนฺธมาลา	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส

	 	 คนฺธมาลา	อ.ของหอมและระเบียบ		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(วตฺถูน�)	แห่งวัตถุ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	 

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่านั้น		คนฺธมาลาทีนิ	ชื่อว่าคนฺธมาลาทิ,	ได้แก่วัตถ ุ

ทั้งหลาย.	(มีของหอมและระเบียบเป็นต้น)

วสนคพฺภา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วสนานิ		จ		ตานิ		คพฺภา		จาติ		วสนคพฺภา.	(วสน	+	คพฺภ)

	 วสนานิ		จ	อ.เป็นที่อยู่	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.เป็นที่อยู่	ท.	เหล่านั้น		คพฺภา		จ	เป็นห้องด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		วสนคพฺภา	ชื่อว่าวสนคพฺภ.	(ห้องเป็นที่อยู่)
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ปาสาทตลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาสาทสฺส		ตล�		ปาสาทตล�.	(ปาสาท	+	ตล)

	 ตล�	อ.พื้น		ปาสาทสฺส	แห่งปราสาท		ปาสาทตล�	ชื่อว่าปาสาทตล.	(พื้นปราสาท)

พนฺธาฆาโต

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พนฺโธ		จ		โส		อาฆาโต		จาติ		พนฺธาฆาโต.	(พนฺธ	+	อาฆาต)

	 พนฺโธ		จ	อ.อันถูกผูกแล้วด้วย		โส	อ.อันถูกผูกแล้วนั้น		อาฆาโต		จ	เป็นความอาฆาตด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		พนฺธาฆาโต	ชื่อว่าพนฺธาฆาต.	(ความอาฆาตอันถูกผูกไว้แล้ว,	ผูกอาฆาตแล้ว)

สามาวตีมิสฺสกา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สามาวติยา		มิสฺสกา		สามาวตีมิสฺสกา,		อิตฺถิโย.	(สามาวตี	+	มิสฺสกา)

	 (อิตฺถิโย)	อ.หญิง	ท.		มิสฺสกา	ผู้ผสม		สามาวติยา	ด้วยพระนางสามาวดี		สามาวตีมิสฺสกา	ชื่อว่า 

สามาวตีมิสฺสกา,	ได้แก่หญิงทั้งหลาย.	(ผู้ผสมกับพระนางสามาวดี)

กติปาหํ 

 เป็น วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 กติปยญฺจ		ต�		อหญฺจาติ		กติปาห�.	(กติปย	+	อห)	
	 กติปย�		จ	อ.เล็กน้อยด้วย		ต�	อ.เล็กน้อยนั้น		อห�		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		กติปาห�	 

ชื่อว่ากติปาห.	(วันเล็กน้อย,	สองสามวัน)

สพฺพคพฺภา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺเพ		จ		เต		คพฺภา		จาติ		สพฺพคพฺภา.	(สพฺพ	+	คพฺภ)

	 สพฺเพ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		เต	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่านั้น		คพฺภา		จ	เป็นห้องด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
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นั้น		สพฺพคพฺภา	ชื่อว่าสพฺพคพฺภ.	(ห้องทั้งปวง)	

ขุทฺทจฺฉิทฺทกวาตปานานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 ขุทฺท�		ฉิทฺทก�		เยสนฺติ		ขุทฺทฉิิทฺทกานิ,		วาตปานานิ.	(ขุทฺท	+	ฉิทฺทก)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ-

พหุพพีหิสมาส

	 	 ฉิทฺทก�	อ.ช่อง		ขุทฺท�	อันเล็ก		เยส�		(วาตปานาน�)	แห่งช่องเป็นที่ดื่มกินซึ่งลม	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		วาตปานานิ)	อ.ช่องเป็นที่ดื่มกินซึ่งลม	ท.	เหล่านั้น		ขุทฺทฉิทฺทกานิ	ชื่อว่าขุทฺท-

ฉิทฺทก,	ได้แก่หน้าต่างทั้งหลาย.	(มีช่องอันเล็ก)

	 ๒.	 ขุทฺทจฺฉิทฺทกานิ		จ		ตานิ		วาตปานานิ		จาติ		ขุทฺทจฺฉิทฺทกวาตปานานิ.	(ขุทฺทจฺฉิทฺทก	+	วาต

ปาน) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ขุทฺทจฺฉิทฺทกานิ		จ	อ.อันมีช่องอันเล็ก	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันมีช่องอันเล็ก	ท.	เหล่านั้น		วาตปานานิ		 

จ	 เป็นช่องเป็นที่ดื่มกินซึ่งลมด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 ขุทฺทจฺฉิทฺทกวาตปานานิ	 ชื่อว่าขุทฺทจฺฉิทฺทกวาตปาน.	

(หน้าต่างที่มีช่องอันเล็ก)	

นาครา

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 นคเร		วสนฺตีติ		นาครา,		ชนา.	(นคร	+	ณปัจจัย)

	 (เย		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าใด		วสนฺติ	ย่อมอยู่		นคเร	ในเมือง		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	 

เหล่านั้น		นาครา	ชื่อว่านาคร,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้อยู่ในเมือง,	ชาวเมือง)	

 

อนฺโตนครํ

	 เป็นนิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นครสฺส		อนฺโต		อนฺโตนคร�.	(อนฺโต	+	นคร)

	 อนฺโต	ในภายใน		นครสฺส	แห่งเมือง		อนฺโตนคร�	ชื่อว่าอนฺโตนคร.	(ภายในเมือง)	
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ทาสกมฺมกรโปริสา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ทาสา		จ		กมฺมกรา		จ		ทาสกมฺมกรา.	(ทาส	+	กมฺมกร)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 ทาสา		จ	อ.ทาส	ท.	ด้วย		กมฺมกรา		จ	อ.กรรมกร	ท.	ด้วย		ทาสกมฺมกรา	ชื่อว่าทาสกมฺมกร.	

(ทาสและกรรมกร)

	 ๒.		 ปุริสาน�		สมูโห		โปริโส.	(ปุริส	+	ณปัจจัย)	สมูหตัทธิต

	 	 สมูโห	อ.ประชุม		ปุริสาน�	แห่งบุรุษ	ท.		โปริโส	ชื่อว่าโปริส.	(ประชุมแห่งบุรุษ)

	 ๓.	 ทาสกมฺมกรา		จ		เต		โปริสา		จาติ		ทาสกมฺมกรโปริสา.	(ทาสกมฺมกร	+	โปริส)	วิเสสน- 

บุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ทาสกมฺมกรา		จ	อ.ทาสและกรรมกร	ท.	ด้วย		เต	อ.ทาสและกรรมกร	ท.	เหล่านั้น		โปริสา		จ	

เป็นประชุมแห่งบุรุษด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ทาสกมฺมกรโปริสา	ชื่อว่าทาสกมฺมกรโปริส.	(ประชุมแห่งทาสและ

กรรมกร)   

มิจฺฉาทิฏฺ€ิกา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มิจฺฉา		ทิฏฺ€ิ		เยสนฺติ		มิจฺฉาทิฏฺ€ิกา.	(มิจฺฉา	+	ทิฏฺ€ิ)

	 ทิฏฺ€ิ	อ.ความเห็น		มิจฺฉา	ผิด		เยส�		(ชนาน�)	แห่งชน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		มิจฺฉาทิฏฺ€ิกา	ชื่อว่ามิจฺฉาทิฏฺ€ิก,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้มีความเห็นผิด)																				

เนรยิโก

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิรเย		ชาโต		เนรยิโก,		สตฺโต.	(นิรย	+	ณิกปัจจัย)

	 (สตฺโต)	อ.สัตว์		ชาโต	เกิดแล้ว		นิรเย	ในนรก		เนรยิโก	ชื่อว่าเนรยิก,	ได้แก่สัตว์.	(ผู้เกิดในนรก,	

สัตว์นรก)
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อกฺโกสวตฺถูนิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อกฺโกสา		จ		เต		วตฺถูนิ		จาติ		อกฺโกสวตฺถูนิ.	(อกฺโกส	+	วตฺถุ)

	 อกฺโกสา		จ	อ.เป็นเครื่องด่า	ท.	ด้วย		เต	อ.เป็นเครื่องด่า	ท.	เหล่านั้น		วตฺถูนิ		จ	เป็นวัตถุด้วย		อิติ	 

เพราะเหตุนั้น		อกฺโกสวตฺถูนิ	ชื่อว่าอกฺโกสวตฺถุ.	(วัตถุเป็นเครื่องด่า)

ทาสกมฺมกรา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทาสา		จ		กมฺมกรา		จ		ทาสกมฺมกรา.	(ทาส	+	กมฺมกร)

	 ทาสา		จ	อ.ทาส	ท.	ด้วย		กมฺมกรา		จ	อ.กรรมกร	ท.	ด้วย		ทาสกมฺมกรา	ชื่อว่าทาสกมฺมกร.	(ทาส

และกรรมกร)

โอติณฺณหตฺถิสทิโส

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 โอติณฺณา		จ		เต		หตฺถิโน		จาติ		โอติณฺณหตฺถิโน.	(โอติณฺณ	+	หตฺถี)

	 	 โอติณฺณา		จ	อ.ตัวข้ามลงแล้ว	ท.	ด้วย		เต	อ.ตัวข้ามลงแล้ว	ท.	เหล่านั้น		หตฺถิโน		จ	เป็น

ช้างด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		โอติณฺณหตฺถิโน	ชื่อว่าโอติณฺณหตฺถี.	(ช้างตัวข้ามลงแล้ว)	

	 ๒.	 โอติณฺณหตฺถีหิ		สทิโส		โอติณฺณหตฺถีสทิโส,		พุทฺโธ.	(โอติณฺณหตฺถี	+	สทิส)

	 	 (พุทฺโธ)	อ.พระพุทธเจ้า		สทิโส	ผู้เช่นกับ		โอติณฺณหตฺถีหิ	ด้วยช้างตัวข้ามลงแล้ว	ท.		โอติณฺ

ณหตฺถีสทิโส	ชื่อว่าโอติณฺณหตฺถีสทิส,	ได้แก่พระพุทธเจ้า.	(ผู้เช่นกับช้างตัวข้ามลงแล้ว)

 

ทุสฺสีลา  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทุฏฺ€�		สีล�		เยสนฺติ		ทุสฺสีลา,		ชนา.	(ทุ	+	สีล)

	 สีล�	อ.ศีล		(โทเสน)		ทุฏฺ€�	อัน	อันโทษประทุษร้ายแล้ว		เยส�		(ชนาน�)	แห่งชน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		ทุสฺสีลา	ชื่อว่าทุสฺสีล,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้มีศีลอัน

โทษประทุษร้ายแล้ว,	ผู้ทุศีล)
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กถิตกถา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กถิตา		จ		สา		กถา		จาติ		กถิตกถา.	(กถิตา	+	กถา)

	 กถิตา		จ	อ.อันถูกกล่าวแล้วด้วย		สา	อ.อันถูกกล่าวแล้วนั้น		กถา		จ	เป็นวาจาเป็นเครื่องกล่าวด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		กถิตกถา	ชื่อว่ากถิตกถา.	(วาจาเป็นเครื่องกล่าวอันถูกกล่าวแล้ว,	ค�าพูดที่ถูกกล่าวแล้ว)

ทุสฺสีโล 

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทุฏฺ€�		สีล�		ยสฺสาติ		ทุสฺสีโล,		พหุชฺชโน.	(ทุ	+	สีล)

	 สีล�	อ.ศีล		(โทเสน)		ทุฏฺ€�	อัน	อันโทษประทุษร้ายแล้ว		ยสฺส		(พหุชฺชนสฺส)	แห่งชนมากใด		(อตฺถิ)	

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		พหุชฺชโน)	อ.ชนมากนั้น		ทุสฺสีโล	ชื่อว่าทุสฺสีล,	ได้แก่ชนมาก.	(ผู้มีศีลอันโทษ

ประทุษร้ายแล้ว,	ผู้ทุศีล)	

พหุชฺชโน

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พหุ		จ		โส		ชโน		จาติ		พหุชฺชโน.	(พหุ	+	ชน)

	 พหุ		จ	อ.มากด้วย		โส	อ.มากนั้น		ชโน		จ	เป็นชนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		พหุชฺชโน	ชื่อว่าพหุชฺชโน	 

ชื่อว่าพหุชฺชน.	(ชนมาก,	ชนเป็นจ�านวนมาก)

สมฺปตฺตมหาชโน

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สมฺปตฺโต		จ		โส		มหาชโน		จาติ		สมฺปตฺตมหาชโน.	(สมฺปตฺต	+	มหาชน)

	 สมฺปตฺโต		จ	อ.ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วย		โส	อ.ผู้ถึงพร้อมแล้วนั้น		มหาชโน		จ	เป็นมหาชนด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		สมฺปตฺตมหาชโน	ชื่อว่าสมฺปตฺตมหาชน.	(มหาชนผู้ถึงพร้อมแล้ว)

สตฺตาหมตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สตฺตาห�		มตฺตา		ยสฺส		โส		สตฺตาหมตฺโต,		กาโล.	(สตฺตาห	+	มตฺตา)
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	 สตฺตาห�	อ.วันเจ็ด		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(กาลสฺส)	แห่งกาลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		กาโล	

อ.กาลนั้น		สตฺตาหมตฺโต	ชื่อว่าสตฺตาหมตฺต,	ได้แก่กาลเวลา.	(ประมาณ	๗	วัน,	ประมาณหนึ่งสัปดาห์)

สตฺตาหํ

	 เป็นสมาหารทิคุสมาส	มีวิคราะห์ว่า

	 สตฺต		อหา		สตฺตาห�.	(สตฺต	+	อห)

	 อหา	อ.วัน	ท.		สตฺต	เจ็ด		สตฺตาห�	ชื่อว่าสตฺตาห.	(เจ็ดวัน,	หนึ่งสัปดาห์)

อุปตฺถมฺภภูตา

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุปตฺถมฺภา		จ		ตา		ภูตา		จาติ		อุปตฺถมฺภภูตา,		อิตฺถิโย.	(อุปตฺถมฺภ	+	ภูต)

	 (อิตฺถิโย)	อ.หญิง	ท.		อุปตฺถมฺภา		จ	เป็นผู้อุปถัมภ์ด้วย		ตา	อ.เป็นผู้อุปถัมภ์เหล่านั้น		ภูตา		จ	เป็น

แล้วด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อุปถมฺภภูตา	ชื่อว่าอุปถมฺภภูต,	ได้แก่หญิงทั้งหลาย.	(เป็นผู้อุปถัมภ์เป็นแล้ว)

สุราปานฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สุราย		ปาน�		สุราปาน�.	(สุรา	+	ปาน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	

	 	 ปาน�	อ.เป็นที่ดื่ม		สุราย	ซึ่งสุรา		สุราปาน�	ชื่อว่าสุราปาน.	(เป็นที่ดื่มสุรา,	เป็นที่เสวยน�้าจัณฑ์)

	 ๒.	 สุราปานญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		สุราปานฏฺ€าน�.	(สุราปาน	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 สุราปาน�		จ	อ.เป็นที่ดื่มซึ่งสุราด้วย		ต�	อ.เป็นที่ดื่มซึ่งสุรานั้น		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		สุราปานฏฺ€าน�	ชื่อว่าสุราปานฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ดื่มสุรา,	ที่เป็นที่เสวยน�้าจัณฑ์)		

 

มตกุกฺกุฏา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มตา		จ		เต		กุกฺกุฏา		จาติ		มตกุกฺกุฏา.	(มต	+	กุกฺกุฏ)

	 มตา		จ	อ.ตัวตายแล้ว	ท.	ด้วย		เต	อ.ตัวตายแล้ว	ท.	เหล่านั้น		กุกฺกุฏา		จ	เป็นไก่ด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		มตกุกฺกุฏา	ชื่อว่ามตกุกฺกุฏ.	(ตายที่ตัวแล้ว)	



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒712 [๒.อัปปมาท

สชีวกุกฺกุฏา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีสหบุพพบทพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สห		ชีเวน		เย		วตฺตนฺตีติ		สชีวา,		กุกฺกุฏา.	(สห	+	ชีว)	สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส

	 	 เย		(กุกฺกุฏา)	อ.ไก่	ท.	เหล่าใด		วตฺตนฺติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		ชีเวน	ด้วยชีวิต		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(เต		กุกฺกุฏา)	อ.ไก่	ท.	เหล่านั้น		สชีวา	ชื่อว่าสชีว,	ได้แก่ไก่ทั้งหลาย.	(ตัวเป็นไปกับด้วยชีวิต,	ตัวที่

ยังเป็นอยู่)

	 ๒.	 สชีวา		จ		เต		กุกฺกุฏา		จาติ		สชีวกุกฺกุฏา.	(สชีว	+	กุกฺกุฏ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 สชีวา		จ	อ.ผู้เป็นไปกับด้วยชีวิต	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้เป็นไปกับด้วยชีวิต	ท.	เหล่านั้น		กุกฺกุฏา		จ	

เป็นไก่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สชีวกุกฺกุฏา	ชื่อว่าสชีวกุกฺกุฏ.	(ไก่ตัวที่เป็นไปกับด้วยชีวิต,	ไก่ตัวที่ยังเป็นอยู่)

โสปาณมตฺถกํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โสปาณสฺส		มตฺถก�		โสปาณมตฺถก�.	(โสปาณ	+	มตฺถก)

	 มตฺถก�	อ.ที่สุด		โสปาณสฺส	แห่งบันได		โสปาณมตฺถก�	ชื่อว่าโสปาณมตฺถก.	(ที่สุดบันได)

อาคตภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาคตสฺส		ภาโว		อาคตภาโว.	(อาคต	+	ภาว)	

	 ภาโว	อ.ความที่		อาคตสฺส		(อตฺตโน)	แห่งตน	ผู้มาแล้ว		อาคตภาโว	ชื่อว่าอาคตภาว.	(ความที่ตน

เป็นผู้มาแล้ว)

อาปานภูมิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	

	 อาปานญฺจ		ต�		ภูมิ		จาติ		อาปานภูมิ.	(อาปาน	+	ภูมิ)

	 อาปาน�		จ	อ.เป็นที่ดื่มด้วย		ต�	อ.เป็นที่ดื่มนั้น		ภูมิ		จ	เป็นภาคพื้นด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อาปาน-

ภูมิ	ชื่อว่าอาปานภูมิ.	(ภาคพื้นเป็นที่ดื่ม,	ภาคพื้นเป็นที่เสวย)
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นิกฺกมฺมา  

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิคฺคต�		กมฺม�		ยาหิ		ตา		นิกฺกมฺมา,		อิตฺถิโย.	(นิ	+	กมฺม)

	 กมฺม�	อ.การงาน		นิคฺคต�	อันออกไปแล้ว		ยาหิ		(อิตฺถีหิ)	จากหญิง	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		(ตา		

อิตฺถิโย)	อ.หญิง	ท.	เหล่านั้น		นิกฺกมฺมา	ชื่อว่านิกฺกมฺม,	ได้แก่หญิงทั้งหลาย.	(ผู้มีการงานไปปราศแล้ว,	ไม่มีการ

งาน)

ปาณาติปาโต 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาณสฺส		อติปาตน�	ปาณาติปาโต.	(ปาณสทฺทูปปท	+	อติ	+	ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	เณปัจจัย	

+	ยุปัจจัย)

	 ปาณสฺส		อติปาตน�	อ.การ	ยังสัตว์	ให้ตกล่วงไป		ปาณาติปาโต	ชื่อว่าปาณาติปาต.	(การท�าให้สัตว์ตก

ล่วงไป,	ปาณาติบาต)

วุตฺตมตฺตํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วุตฺต�		มตฺตา		ยสฺสาติ		วุตฺตมตฺต�,		วจน�.	(วุตฺต	+	มตฺตา)

	 วุตฺต�		(วจน�)	อ.ค�าพูด	อันถูกกล่าวแล้ว		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(วจนสฺส)	แห่งค�าพูดใด		(อตฺถิ)	

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		วจน�)	อ.ค�าพูดนั้น		วุตฺตมตฺต�	ชื่อว่าวุตฺตมตฺต,	ได้แก่ค�าพูด.	(มีอันถูกกล่าวแล้ว

เป็นประมาณ,	สักว่าถูกกล่าวแล้ว)

ตุมฺหาทิสา

	 เป็นกัตตุรูป,	กัมมสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตมิว		น�		ปสฺสนฺตีติ		ตุมฺหาทิสา,		ชนา.	(ตุมฺหสทฺทูปปท	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู	+	กฺวิปัจจัย)

	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		ปสฺสนฺติ	ย่อมเห็น		น�		(ปุคฺคล�)	ซึ่งบุคคลนั้น		ต�		อิว	เพียงดังซึ่งท่าน		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		ตุมฺหาทิสา	ชื่อว่าตุมฺหาทิส,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้เช่นกับท่าน)
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ปาสาทตลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาสาทสฺส		ตล�		ปาสาทตล�.	(ปาสาท	+	ตล)

	 ตล�	อ.พื้น		ปาสาทสฺส	แห่งปราสาท		ปาสาทตล�	ชื่อว่าปาสาทตล.	(พื้นปราสาท)

คมนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คมนญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		คมนฏฺ€าน�.	(คมน	+	€าน)

	 คมน�		จ	อ.เป็นที่ไปด้วย		ต�	อ.เป็นที่ไปนั้น		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		คมนฏฺ€าน�	ชื่อว่า 

คมนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ไป)

มาลาคุโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มาลาน�		คุโล		มาลาคุโณ.	(มาลา	+	คุล)

	 คุโล	อ.กลุ่ม		มาลาน�	แห่งระเบียบ	ท.		มาลาคุโล	ชื่อว่ามาลาคุล.	(กลุ่มแห่งระเบียบ)

 

ทฺวีหตีหํ

	 เป็นวาสัททัตถสังขโยภยบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทฺวีห�		วา		ตีห�		วา		ทฺวีหตีห�.	(ทฺวีห	+	ตีห)

	 ทฺวีห�		วา	อ.วันสองหรือ		ตีห�		วา	หรือว่า	อ.วันสาม		ทฺวีหตีห�	ชื่อว่าทฺวีหตีห.	(สองหรือสามวัน)

อนฺโตวีณา

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วีณาย		อนฺโต		อนฺโตวีณา.	(อนฺโต	+	วีณา)

	 อนฺโต	ในภายใน		วีณาย	แห่งพิณา		อนฺโตวีณา	ชื่อว่าอนฺโตวีณา.	(ภายในพิณ)
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ยาวตติยํ

	 เป็นนิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตติยสฺส		ยตฺตโก		ปริจฺเฉโท		ยาวตติย�.	(ยาว	+	ตติย)

	 ปริจฺเฉโท	อ.การก�าหนด		ยตฺตโก	อันมีประมาณเพียงใด		ตติยสฺส		(วารสฺส)	แห่งวาระ	ที่สาม		ยาว-

ตติย�	ชื่อว่ายาวตติย.	(ก�าหนดเพียงใดแห่งวาระที่	๓,	ถึง	๓	ครั้ง)	

สามาวตีมิสฺสกา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สามาวติยา		มิสฺสกา		สามาวตีมิสฺสกา,		อิตฺถิโย.	(สามาวตี	+	มิสฺสก)

	 (อิตฺถิโย)	อ.หญิง	ท.		มิสฺสกา	ผู้เจือปน		สามาวติยา	ด้วยพระนางสามาวดี		สามาวตีมิสฺสกา	ชื่อว่า

สามาวตีมิสฺสกา,	ได้แก่หญิงทั้งหลาย.	(ผู้เจือปนด้วยพระนางสามาวดี)	

วตฺถปุปฺผคนฺธาภรณานิ

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วตฺถญฺจ		ปุปฺผญฺจ		คนฺโธ		จ		อาภรณญฺจ		วตฺถปุปฺผคนฺธาภรณานิ.	(วตฺถ	+	ปุปฺผ	+	คนฺธ	+	

อาภรณ)

	 วตฺถ�		จ	อ.ผ้าด้วย		ปุปฺผ�		จ	อ.ดอกไม้ด้วย		คนฺโธ		จ	อ.ของหอมด้วย		อาภรณ�		จ	อ.อาภรณ์

ด้วย		วตฺถปุปฺผคนฺธาภรณานิ	ชื่อว่าวตฺถปุปฺผคนฺธาภรณ.	(ผ้า	ดอกไม้	ของหอม	และอาภรณ์)

อุสฺสีสกํ

	 เป็นอุปสัคบุพพกอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สีสสฺส		อุปริ		อุสฺสีสก�.	(อุ	+	สีส)

	 อุปริ	ในเบื้องบน		สีสสฺส	แห่งศีรษะ		อุสฺสีสก�	ชื่อว่าอุสฺสีสก.	(เบื้องบนศีรษะ,	เบื้องบนพระเศียร)
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วีณาฉิทฺทํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วีณาย		ฉิทฺท�		วีณาฉิทฺท�.	(วีณา	+	ฉิทฺท)

	 ฉิทฺท�	อ.ช่อง		วีณาย	แห่งพิณ		วีณาฉิทฺท�	ชื่อว่าวีณาฉิทฺท.	(ช่องพิณ)

ปุปฺผคุโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุปฺผาน�		คุโล		ปุปฺผคุโณ.	(ปุปฺผ	+	คุล)

	 คุโล	อ.กลุ่ม		ปุปฺผาน�	แห่งระเบียบ	ท.		ปุปฺผคุโล	ชื่อว่าปุปฺผคุล.	(กลุ่มแห่งดอกไม้)

  

นิราหาโร

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิคฺคโต		อาหาโร		ยสฺมาติ		นิราหาโร,		สปฺโป.	(นิ	+	อาหาร)

	 อาหาโร	อ.อาหาร		นิคฺคโต	ออกแล้ว			ยสฺมา		(สปฺปา)	จากงูใด		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		สปฺโป)	

อ.งูนั้น		นิราหาโร	ชื่อว่านิราหาร,	ได้แก่งู.	(มีอาหารออกแล้ว,	ปราศจากอาหาร)

 

สยนปิฏฺโ€

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สยนญฺจ		ต�		ปิฏฺโ€		จาติ		สยนปิฏฺโ€.	(สยน	+	ปิฏฺ€)

	 สยน�		จ	อ.เป็นที่นอนด้วย		ต�	อ.เป็นที่นอนนั้น		ปิฏฺโ€		จ	เป็นหลังด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สยน-

ปิฏฺโ€	ชื่อว่าสยนปิฏฺ€.	(หลังเป็นที่นอน,	หลังเป็นที่บรรทม)

ทนฺธราชา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทนฺโธ		จ		โส		ราชา		จาติ		ทนฺธราชา.	(ทนฺธ	+	ราช)

	 ทนฺโธ		จ	อ.ผู้เขลาด้วย		โส	อ.ผู้เขลานั้น		ราชา		จ	เป็นพระราชาด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ทนฺธราชา	 

ชื่อว่าทนฺธราช.	(พระราชาผู้เขลา)
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อลกฺขิโก

	 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นตฺถิ		ลกฺขี		ยสฺสาติ		อลกฺขิโก,		ราชา.	(น	+	ลกฺขี)

	 ลกฺขี	อ.บุญ		ยสฺส		(รญฺโญ)	ของพระราชานั้น		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ราชา)	

อ.พระราชานั้น		อลกฺขิโก	ชื่อว่าอลกฺขิก,	ได้แก่พระราชา.	(ผู้ไม่มีบุญ)

นิสฺสิริกา

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิคฺคตา		สิริ		ยาหิ		ตา		นิสฺสิริกา,		อิตฺถิโย.	(นิ	+	สิริ)

	 สิริ	อ.สิริ		นิคฺคตา	ออกแล้ว		ยาหิ		(อิตฺถีหิ)	จากหญิง	ท.	เหล่านี้,		ตา		(อิตฺถิโย)	อ.หญิง	ท.	เหล่า

นั้น		นิสฺสิริกา	ชื่อว่านิสฺสิริกา,	ได้แก่หญิงทั้งหลาย.	(ผู้มีสิริออกแล้ว)	

ปาปสุปิโน

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาโป		จ		โส		สุปิโน		จาติ		ปาปสุปิโน.	(ปาป	+	สุปิน)

	 ปาโป		จ	อ.อันชั่วด้วย		โส	อ.อันชั่วนั้น		สุปิโน		จ	เป็นความฝันด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปาปสุปิโน	

ชื่อว่าปาปสุปิน.	(ความฝันอันชั่ว)

มรณภยตชฺชิโต

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีปัญจมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มรณโต		ภย�		มรณภย�.	(มรณ	+	ภย)	ปัญจมีตัปปุริสสมาส

	 	 ภย�	อ.ความกลัว		มรณโต	แต่ความตาย		มรณภย�	ชื่อว่ามรณภย.	(ความกลัวแต่ความตาย)

	 ๒.	 มรณภเยน		ตชฺชิโต		มรณภยตชฺชิโต,		ราชา.	(มรณภย	+	ตชฺชิต)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (ราชา)	อ.พระราชา		มรณภเยน		ตชฺชิโต	ผู้	อันความกลัวแต่ความตาย	คุกคามแล้ว		มรณภย-

ตชฺชิโต	ชื่อว่ามรณภยตชฺชิต,	ได้แก่พระราชา.	(ผู้ถูกความกลัวแต่ความตายคุกคามแล้ว)
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ปาปภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาปาน�		ภาโว		ปาปภาโว.	(ปาป	+	ภาว)

	 ภาโว	อ.ความเป็น		ปาปาน�		(อิตฺถีน�)	แห่งหญิง	ท.	ผู้ชั่ว		ปาปภาโว	ชื่อว่าปาปภาว.	(ความเป็นผู้ชั่ว)

เมตฺตจิตฺตํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เมตฺตาย		นิยุตฺต�		จิตฺต�		เมตฺตจิตฺต�.	(เมตฺตา	+	จิตฺต)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	นิยุตฺตศัพท์

	 จิตฺต�	 อ.จิต	 	 นิยุตฺต�	 อันประกอบแล้ว	 	 เมตฺตาย	 ด้วยเมตตา	 	 เมตฺตจิตฺต�	 ชื่อว่าเมตฺตจิตฺต.	 (จิตที่

ประกอบด้วยเมตตา,	เมตตาจิต)

สหสฺสถามํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สหสฺเสน		สลฺลกฺขิต�		ถาม�		ยสฺสาติ		สหสฺสถาม�,		สิงฺคธนุ.	(สหสฺส	+	ถาม)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	

สลฺลกฺขิตศัพท์

	 ถาม�	อ.ก�าลัง		(ปณฺฑิเตน)		สลฺลกฺขิต�	อัน	อันบัณฑิต	ก�าหนดแล้ว		สหสฺเสน	ด้วยพัน		สหสฺสถาม�	

ชื่อว่าสหสฺสถาม,	ได้แก่ธนุอันเป็นวิการแห่งเขาสัตว์)

สิงฺคธนุ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สิงฺคสฺส		วิกาโร		ธนุ		สิงฺคธนุ.	(สิงฺค	+	ธนุ)

	 ธนุ	อ.ธนู		วิกาโร	อันเป็นวิการ		สิงฺคสฺส	แห่งเขาสัตว์		สิงฺคธนุ	ชื่อว่าสิงฺคธนุ.	(ธนุอันเป็นวิการแห่ง

เขาสัตว์)
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วิสปีโต

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิส�		ปีต�		เยนาติ		วีสปีโต,		สโร.	(วิส	+	ปีต)

	 วิส�	อ.ยาพิษ		เยน		(สเรน)	อัน	อันลูกศรใด		ปีต�	ดื่มแล้ว		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		สโร)	อ.ลูกศร

นั้น		วีสปีโต	ชื่อว่าวีสปีต,	ได้แก่ลูกศร.	(มียาพิษอันดื่มแล้ว,	อาบยาพิษ)

เมตฺตานุภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 เมตฺตาย  อานุภาโว  เมตฺตานุภาโว. (เมตฺตา + อานุภาว)

	 อานุภาโว	อ.อานุภาพ		เมตฺตาย	แห่งเมตตา		เมตฺตานุภาโว	ชื่อว่าเมตฺตานุภาว.	(อานุภาพของเมตตา)

อาคตมคฺคาภิมุโข

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อาคตญฺจ		ต�		มคฺโค		จาติ		อาคตมคฺโค.	(อาคต	+	มคฺค)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อาคต�		จ	อ.เป็นที่มาแล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่มาแล้วนั้น		มคฺโค		จ	เป็นหนทางด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		อาคตมคฺโค	ชื่อว่าอาคตมคฺค.	(หนทางเป็นที่มาแล้ว)

	 ๒.	 อาคตมคฺสฺส		อภิมุข�		ยสฺส		โส		อาคตมคฺคาภิมุโข,		สโร.	(อาคตมคฺค	+	อภิมุข)	ทวิปท- 

ภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 อภิมุข�	 อ.หน้าเฉพาะ	 	 อาคตมคฺคสฺส	 ต่อหนทางเป็นที่มาแล้ว	 	 ยสฺส	 	 (สรสฺส)	 แห่งลูกศรใด		

(อตฺถิ)	มีอยู่,		 โส		 (สโร)	อ.ลูกศรนั้น		อาคตมคฺคาภิมุโข	ชื่อว่าอาคตมคฺคาภิมุข,	 ได้แก่ลูกศร.	 (มุ่งหน้าต่อ

หนทางที่มาแล้ว)		

 

ปฏิหนนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปฏิหนนญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		ปฏิหนนฏฺ€าน�.	(ปฏิหนน	+	€าน)

	 ปฏิหนน�		จ	อ.เป็นที่กระทบด้วย		ต�	อ.เป็นที่กระทบนั้น		€าน�		จ	 เป็นที่ด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

ปฏิหนนฏฺ€าน�	ชื่อว่าปฏิหนนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่กระทบ)
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หทยาภิมุโข

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 หทยสฺส		อภิมุข�		ยสฺสาติ		หทยาภิมุโข,		สโร.	(หทย	+	อภิมุข)

	 อภิมุข�	อ.หน้าเฉพาะ		หทยสฺส	ต่อหทัย		ยสฺส		(สรสฺส)	แห่งลูกศรใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(โส		สโร)	อ.ลูกศรนั้น		หทยาภิมุโข	ชื่อว่าหทยาภิมุข,	ได้แก่ลูกศร.	(มีหน้าเฉพาะต่อหทัย,	มุ่งหน้าต่อหทัย)

นิจฺจิตฺโต

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิคฺคต�		จิตฺต�		ยสฺมาติ		นิจฺจิตฺโต,		สโร.	(นิ	+	จิตฺต)

	 จิตฺต�	อ.จิต		นิคฺคต�	ออกแล้ว		ยสฺมา		(สรา)	จากลูกศรใด		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		สโร)	อ.ลูกศร

นั้น		นิจฺจิตฺโต	ชื่อว่านิจฺจิตฺต,	ได้แก่ลูกศร.	(อันมีจิตออกแล้ว,	ปราศจากจิต)

นิสฺสตฺโต

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิคฺคโต		สตฺโต		ยสฺมาติ		นิสฺสตฺโต,		สโร.	(นิ	+	สตฺต)

	 สตฺโต	อ.สัตว์		นิคฺคโต	ออกแล้ว		ยสฺมา		(สรา)	จากลูกศรใด		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		สโร)	อ.ลูก

ศรนั้น		นิสฺสตฺโต	ชื่อว่านิสฺสตฺต,	ได้แก่ลูกศร.	(อันมีสัตว์ออกแล้ว,	ปราศจากสัตว์)

นิชฺชีโว

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิคฺคโต		ชีโว		ยสฺมาติ		นิชฺชีโว,		สโร.	(นิ	+	ชีโว)

	 ชีโว	อ.ชีวิต		นิคฺคโต	ออกแล้ว		ยสฺมา		(สรา)	จากลูกศรใด		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		สโร)	อ.ลูก

ศรนั้น		นิชฺชีโว	ชื่อว่านิชฺชีว,	ได้แก่ลูกศร.	(อันมีชีวิตออกแล้ว,	ปราศจากชีวิต)

มนุสฺสภูโต

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มนุสฺโส		จ		โส		ภูโต		จาติ		มนุสฺสภูโต,		อห�.	(มนุสฺส	+	ภูต)



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 721วรรค]

	 (อห�)	อ.เรา		มนุสฺโส		จ	ผู้เป็นมนุษย์ด้วย		โส	อ.ผู้เป็นมนุษย์นั้น		ภูโต		จ	เป็นแล้วด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		มนุสฺสภูโต	ชื่อว่ามนุสฺสภูต,	ได้แก่เรา.	(ผู้เป็นมนุษย์เป็นแล้ว,	ผู้เป็นมนุษย์)

สมฺมาสมฺพุทฺธสาวิกา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สาวิกา  สมฺมาสมฺพุทฺธสาวิกา. (สมฺมาสมฺพุทฺธ + สาวิกา)

	 สาวิกา	อ.สาวิกา		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส	ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า		สมฺมาสมฺพุทฺธสาวิกา	ชื่อว่าสมฺมา- 

สมฺพุทฺธสาวิกา.	(สาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า)	

อติเรกตรํ

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺพานิ		อิมานิ		อติเรกานิ,		อิทมิเมส�		วิเสเสน		อติเรกนฺติ		อติเรกตร�,		ภย�.	(อติเรก	+	ตรปัจจัย)

	 (ภยานิ)	อ.ความกลัว	ท.		อิมานิ	เหล่านี้		สพฺพานิ	ทั้งปวง		อติเรกานิ	เป็นสภาพยิ่ง		(โหนฺติ)	ย่อม

เป็น,		อิท�		(ภย�)		อิเมส�		(ภยาน�)	อ.-	แห่งความกลัว	ท.	เหล่านี้	-ความกลัวนี้		อติเรก�	เป็นสภาพยิ่ง		วิเสเสน	 

โดยพิเศษ		(โหติ)	ย่อมเป็น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อติเรกตร�	ชื่อว่าอติเรกตร,	ได้แก่ความกลัว.	(ยิ่งกว่า)

ปุริมนโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุริโม		จ		โส		นโย		จาติ		ปุริมนโย.	(ปุริม	+	นย)

	 ปุริโม		จ	อ.อันมีในก่อนด้วย		โส	อ.อันมีในก่อนนั้น		นโย		จ	เป็นนัยด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปุริมนโย	 

ชื่อว่าปุริมนย.	(นัยอันมีในก่อน)

หิรญฺญาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 หิรญฺญ�		อาทิ		เยส�		ตานิ		หิรญฺญาทีนิ,		วตฺถูนิ.	(หิรญฺญ	+	อาทิ)

	 หิรญฺญ�	อ.เงิน		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(วตฺถูน�)	แห่งวัตถุ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ตานิ		(วตฺถูนิ)	

อ.วัตถุ	ท.	เหล่านั้น		หิรญฺญาทีนิ	ชื่อว่าหิรญฺญาทิ,	ได้แก่วัตถุทั้งหลาย.	(มีเงินเป็นต้น)	
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(ปญฺจ)  ภิกฺขุสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภิกฺขุน�		สตานิ		ภิกฺขุสตานิ.	(ภิกฺขุ	+	สต)

	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		ภิกฺขุน�	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสตานิ	ชื่อว่าภิกฺขุสต.	(ภิกษุหนึ่งร้อย)

อานนฺทตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อานนฺโท		จ		โส		เถโร		จาติ		อานนฺทตฺเถโร.	(อานนฺท	+	เถร)

	 อานนฺโท		จ	อ.พระอานนท์ด้วย		โส	อ.พระอานนท์นั้น		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราเหตุนั้น		

อานนฺทตฺเถโร	ชื่อว่าอานนฺทตฺเถร.	(พระอานนทเถระ)	

ราชกุลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รญฺโญ		กุล�		ราชกุล�.	(ราช	+	กุล)

	 กุล�	อ.ตระกูล		รญฺโญ	ของพระราชา		ราชกุล�	ชื่อว่าราชกุล.	(ตระกูลของพระราชา,	ราชตระกูล)

สปริวาโร

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สห		ปริวาเรน		โย		วตฺตตีติ		สปริวาโร,		เถโร.	(สห	+	ปริวาร)

	 โย		(เถโร)	อ.พระเถระใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		ปริวาเรน	ด้วยบริวาร		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(โส		ปริวาโร)	อ.บริวารนั้น		สปริวาโร	ชื่อว่าสปริวาร,	ได้แก่พระเถระ.	(พร้อมกับบริวาร)

อุตฺตราสงฺคสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุตฺตราสงฺคาน�		สตานิ		อุตฺตราสงฺคสตานิ.	(อุตฺตราสงฺค	+	สต)

	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		อุตฺตราสงฺคาน�	แห่งสะไบเฉียง	ท.		อุตฺตราสงฺคสตานิ	ชื่อว่าอุตฺตราสงฺคสต.	(ผ้า

สะไบเฉียง	๑๐๐	ผืน)



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 723วรรค]

ธมฺมปูชา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ธมฺม�		ปูชา		ธมฺมปูชา.	(ธมฺม	+	ปูชา)

	 ปูชา	อ.การบูชา		ธมฺม�	ซึ่งพระธรรม		ธมฺมปูชา	ชื่อว่าธมฺมปูชา.	(การบูชาพระธรรม)

ทินฺนภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทินฺนาน�		ภาโว		ทินฺนภาโว.	(ทินฺน	+	ภาว)

	 ภาโว	 อ.ความที่	 	 (อตฺตนา)	 	 ทินฺนาน�	 	 (อุตฺตราสงฺคาน�)	 แห่งผ้าสไบเฉียง	 ท.	 อันตน	 ถวายแล้ว		 

ทินฺนภาโว	ชื่อว่าทินฺนภาว.	(ความที่ผ้าสไบเฉียงเป็นผ้าอันตนถวายแล้ว)

คหิตภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คหิตาน�		ภาโว		คหิตภาโว.	(คหิต	+	ภาว)

	 ภาโว	อ.ความที่		(เถเรน)		คหิตาน�		(อุตฺตราสงฺคาน�)	แห่งผ้าสไบเฉียง	ท.	อันพระเถระ	รับเอาแล้ว		 

คหิตภาโว	ชื่อว่าคหิตภาว.	(ความที่ผ้าสไบเฉียงเป็นผ้าอันพระเถระรับเอาแล้ว)	

ชิณฺณจีวรกา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชิณฺณานิ		จีวรานิ		เยสนฺติ		ชิณฺณจีวรกา,		ภิกฺขู.	(ชิณฺณ	+	จีวร)

	 จีวรานิ	อ.จีวร	ท.		ชิณฺณานิ	อันเก่าแล้ว		เยส�		(ภิกฺขูน�)	แห่งภิกษุ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(เต		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่านั้น		ชิณฺณจีวรกา	ชื่อว่าชิณฺณจีวรก,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้มีจีวร

เก่า)
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ปุราณจีวรานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุราณานิ		จ		ตานิ		จีวรานิ		จาติ	ปุราณจีวรานิ.	(ปุราณ	+	จีวร)

	 ปุราณานิ		จ	อ.อันเก่าแล้ว	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันเก่าแล้ว	ท.	เหล่านั้น		จีวรานิ		จ	เป็นจีวรด้วย		อิติ	 

เพราะเหตุนั้น		ปุราณจีวรานิ	ชื่อว่าปุราณจีวร.	(จีวรเก่า)

ชิณฺณตรจีวรกา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สพฺพานิ		อิมานิ		ชิณฺณานิ,		อิมานิ		อิเมส�		วิเสเสน		ชิณฺณานีติ		ชิณฺณตรานิ,		จีวรานิ.	(ชิณฺณ	

+	ตรปัจจัย)	วิเสสตัทธิต

	 	 อิมานิ		(จีวรานิ)	อ.จีวร	ท.	เหล่านี้		สพฺพานิ	ทั้งปวง		ชิณฺณานิ	เป็นจีวรอันเก่าแล้ว		(โหนฺติ)	

ย่อมเป็น,		อิมานิ		(จีวรานิ)		อิเมส�		(จีวราน�)	อ.-แห่งจีวร	ท.	เหล่านี้หนา	-จีวร	ท.	เหล่านี้		ชิณฺณานิ	เป็น

จีวรอันเก่า		วิเสเสน	โดยพิเศษ		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ชิณฺณตรานิ	ชื่อว่าชิณฺณตร,	ได้แก่จีวร

ทั้งหลาย.	(อันเก่ากว่า)

	 ๒.	 ชิณฺณตรานิ		จีวรานิ		เยสนฺติ		ชิณฺณตรจีวรกา,		ภิกฺขู.	(ชิณฺณตร	+	จีวร)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิ-

กรณพหุพพีหิสมาส

	 	 จีวรานิ	อ.จีวร	ท.		ชิณฺณตรานิ	อันเก่าแล้วกว่า		เยส�		(ภิกฺขูน�)	แห่งภิกษุ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่านั้น		ชิณฺณตรจีวรกา	ชื่อว่าชิณฺณตรจีวรก,	ได้แก่ภิกษุ

ทั้งหลาย.	(ผู้มีจีวรเก่ากว่า)	

ชิณฺณจีวรานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชิณฺณานิ		จ		ตานิ		จีวรานิ		จาติ		ชิณฺณจีวรานิ.	(ชิณฺณ	+	จีวร)

	 ชิณฺณานิ		จ	อ.อันเก่าแล้ว	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันเก่าแล้ว	ท.	เหล่านั้น		จีวรานิ		จ	เป็นจีวรด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		ชิณฺณจีวรานิ	ชื่อว่าชิณฺณจีวร.	(จีวรเก่า)
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ปุราณปจฺจตฺถรณานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุราณานิ		จ		ตานิ		ปจฺจตฺถรณานิ		จาติ		ปุราณปจฺจตฺถรณานิ.	(ปุราณ	+	ปจฺจตฺถรณ)

	 ปุราณานิ		จ	อ.อันเก่า	ท.	ด้วย		ตานิ	อันเก่า	ท.	เหล่านั้น		ปจฺจตฺถรณานิ		จ	เป็นผ้าเป็นเครื่อง 

ปูลาดด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปุราณปจฺจตฺถรณานิ	ชื่อว่าปุราณปจฺจตฺถรณ.	(ผ้าเป็นเครื่องปูลาดอันเก่า)

 

ปุราณภุมฺมตฺถรณานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ภุมฺมสฺส		อตฺถรณานิ		ภุมฺมตฺถรณานิ.	(ภุมฺม	+	อตฺถรณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 อตฺถรณานิ	อ.ผ้าเป็นเครื่องปูลาด	ท.		ภุมฺมสฺส	ซึ่งพื้น		ภุมฺมตฺถรณานิ	ชื่อว่าภุมฺมตฺถรณ.	(ผ้าเป็น

เครื่องปูลาดพื้น)

	 ๒.	 ปุราณานิ		จ		ตานิ		ภุมฺมตฺถรณานิ		จาติ		ปุราณภุมฺมตฺถรณานิ.	(ปุราณ	+	ภุมฺมตฺถรณ)

	 	 ปุราณานิ		จ	อ.อันเก่า	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันเก่า	ท.	เหล่านั้น		ภุมฺมตฺถรณานิ		จ	เป็นผ้าเครื่อง

ปูลาดซึ่งพื้นด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปุราณภุมฺมตฺถรณานิ	ชื่อว่าปุราณภุมฺมตฺถรณ.	(ผ้าเป็นเครื่องปูลาดพื้นอัน

เก่า) 

ปุราณปาทปุญฺฉนานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปาทสฺส		ปุญฺฉนานิ		ปาทปุญฺฉนานิ,		วตฺถานิ.	(ปาท	+	ปุญฺฉน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 (วตฺถานิ)	อ.ผ้า	ท.		ปุญฺฉนานิ	เป็นเครื่องเช็ด		ปาทสฺส	ซึ่งเท้า		ปาทปุญฺฉนานิ	ชื่อว่าปาทปุญฺฉน,	

ได้แก่ผ้าทั้งหลาย.	(เป็นเครื่องเช็ดเท้า)

	 ๒.	 ปุราณานิ		จ		ตานิ		ปาทปุญฺฉนานิ		จาติ		ปุราณปาทปุญฺฉนานิ,		วตฺถานิ.	(ปุราณ	+	ปาท

ปุญฺฉน)

	 	 (วตฺถานิ)	อ.ผ้าท	ท.		ปุราณานิ		จ	อันเก่าด้วย		ตานิ	อ.อันเก่า	ท.	เหล่านั้น		ปาทปุญฺฉนานิ		จ	

เป็นเครื่องเช็ดซึ่งเท้าด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปุราณปาทปุญฺฉนานิ	ชื่อว่าปุราณปาทปุญฺฉน,	ได้แก่ผ้าทั้งหลาย.	

(เป็นเครื่องเช็ดเท้าอันเก่า)
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วตฺถสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วตฺถาน�		สตานิ		วตฺถสตานิ.	(วตฺถ	+	สต)

	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		วตฺถาน�	แห่งผ้า	ท.		วตฺถสตานิ	ชื่อว่าวตฺถสต.	(ผ้าหนึ่งร้อยผืน)

ปญฺจสตคฺฆนิกานิ

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปญฺจสตานิ		อคฺฆา		ปญฺจสตคฺฆา.	(สหสฺส	+	อคฺฆ)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 อคฺฆา	อ.ค่า	ท.		ปญฺจสตานิ	ร้อยห้า		ปญฺจสตคฺฆา	ชื่อว่าปญฺจสตคฺฆ.	(ค่าห้าร้อย)

	 ๒.	 ปญฺจสตคฺฆา		เตส�		สนฺตีติ		ปญฺจสตคฺฆิกา,		วตฺถานิ.	(ปญฺจสตคฺฆ	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต

	 	 ปญฺจสตคฺฆา	อ.ค่าร้อยห้า	ท.		เตส�		(วตฺถาน�)	แห่งผ้า	ท.	เหล่านั้น		สนฺติ	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(ตานิ		วตฺถานิ)	อ.ผ้า	ท.	เหล่านั้น		ปญฺจสตคฺฆนิกานิ	ชื่อว่าปญฺจสตคฺฆนิก,	ได้แก่ผ้าทั้งหลาย.	(มีค่า

ห้าร้อย)

ปญฺจสตภาคํ

	 เป็นสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปญฺจสตานิ		ภาคา		ปญฺจสตภาค�.	(ปญฺจสต	+	ภาค)

	 ภาคา	อ.ส่วน	ท.	ปญฺจสตานิ	ร้อยห้า		ปญฺจสตภาค�	ชื่อว่าปญฺจสตภาค.	(ส่วนห้าร้อย)

ปญฺจสตกฺขตฺตุํ

	 เป็นอัพยยตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปญฺจสเต		วาเร		ปญฺจสตกฺขตฺตุ�.	(ปญฺจสต	+	กฺขตฺตุ�ปัจจัย)

	 วาเร	ในวาระ		ปญฺจสเต	หนึ่งแสน		ปญฺจสตกฺขตฺตุ�	ชื่อว่าปญฺจสตกฺขตฺตุ�.	(ห้าร้อยครั้ง)
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สหสฺสคฺฆนิกานิ

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สหสฺส�		อคฺฆา		สหสฺสคฺฆา.	(สหสฺส	+	อคฺฆ)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 อคฺฆา	อ.ค่า	ท.		สหสฺส�	พันหนึ่ง		สหสฺสคฺฆา	ชื่อว่าสหสฺสคฺฆ.	(ค่าหนึ่งพัน)

	 ๒.	 สหสฺสคฺฆา		เตส�		สนฺตีติ		สหสฺสคฺฆิกา,		วตฺถานิ.	(สหสฺสคฺฆ	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต

	 	 สหสฺสคฺฆา	อ.ค่าพันหนึ่ง	ท.		เตส�		(วตฺถาน�)	แห่งผ้า	ท.	เหล่านั้น		สนฺติ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(ตานิ		วตฺถานิ)	อ.ผ้า	ท.	เหล่านั้น		สหสฺสคฺฆนิกานิ	ชื่อว่าสหสฺสคฺฆนิก,	ได้แก่ผ้าทั้งหลาย.	(มีค่าหนึ่งพัน)

สหสฺสภาคํ

	 เป็นสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สหสฺส�		ภาคา		สหสฺสภาค�.	(สหสฺส	+	ภาค)

	 ภาคา	อ.ส่วน	ท.	สหสฺส�	พันหนึ่ง		สหสฺสภาค�	ชื่อว่าสหสฺสภาค.	(ส่วนหนึ่งพัน)

สหสฺสกฺขตฺตุํ

	 เป็นอัพยยตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 สหสฺเส		วาเรสุ		สหสฺสกฺขตฺตุ�.	(สหสฺส	+	กฺขตฺตุ�ปัจจัย)

	 วาเรสุ	ในวาระ	ท.		สหสฺเส	หนึ่งพัน		สหสฺสกฺขตฺตุ�	ชื่อว่าสหสฺสกฺขตฺตุ�.	(หนึ่งพันครั้ง)

สตสหสฺสคฺฆนิกานิ

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สตสหสฺส�		อคฺฆา		สตสหสฺสคฺฆา.	(สตสหสฺส	+	อคฺฆ)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 อคฺฆา	อ.ค่า	ท.		สตสหสฺส�	แสนหนึ่ง		สตสหสฺสคฺฆา	ชื่อว่าสตสหสฺสคฺฆ.	(ค่าหนึ่งแสน)

	 ๒.	 สตสหสฺสคฺฆา		เตส�		สนฺตีติ		สตสหสฺสคฺฆิกา,		วตฺถานิ.	(สตสหสฺสคฺฆ	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถิ

ตัทธิต

	 	 สตสหสฺสคฺฆา	อ.ค่าแสนหนึ่ง	ท.		เตส�		(วตฺถาน�)	แห่งผ้า	ท.	เหล่านั้น		สนฺติ	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(ตานิ		วตฺถานิ)	อ.ผ้า	ท.	เหล่านั้น		สตสหสฺสคฺฆนิกานิ	ชื่อว่าสตสหสฺสคฺฆนิก,	ได้แก่ผ้าทั้งหลาย.	(มี

ค่าหนึ่งแสน)
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สตสหสฺสภาคํ

	 เป็นสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สตสหสฺส�		ภาคา		สตสหสฺสภาค�.	(สตสหสฺส	+	ภาค)

	 ภาคา	อ.ส่วน	ท.	สตสหสฺส�	แสนหนึ่ง		สตสหสฺสภาค�	ชื่อว่าสตสหสฺสภาค.	(ส่วนหนึ่งแสน)

สตสหสฺสกฺขตฺตุํ

	 เป็นอัพยยตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 สตสหสฺเส		วาเรสุ		สตสหสฺสกฺขตฺตุ�.	(สตสหสฺส	+	กฺขตฺตุ�ปัจจัย)

	 วาเรสุ	ในวาระ	ท.		สตสหสฺเส	หนึ่งแสน		สตสหสฺสกฺขตฺตุ�	ชื่อว่าสตสหสฺสกฺขตฺตุ�.	(หนึ่งแสนครั้ง)

สกลชมฺพุทีโป

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	 	

	 สกโล		จ		โส		ชมฺพุทีโป		จาติ		สกลชมฺพุทีโป.	(สกล	+	ชมฺพุทีป)

	 สกโล		จ	อ.ทั้งสิ้นด้วย		โส	อ.ทั้งสิ้นนั้น		ชมฺพุทีโป		จ	เป็นชมพูทวีปด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สกล-

ชมฺพุทีโป	ชื่อว่าสกลชมฺพุทีป.	(ชมพูทวีปทั้งสิ้น)

สพฺพวิหารา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺเพ		จ		เต		วิหารา		จาติ		สพฺพวิหารา.	(สพฺพ	+	วิหาร)

	 สพฺเพ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		เต	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่านั้น		วิหารา		จ	เป็นวิหารด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		สพฺพวิหารา	ชื่อว่าสพฺพวิหาร.	(วิหารทั้งปวง)

ปตฺตจีวรานิ

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปตฺโต		จ		จีวรญฺจ		ปตฺตจีวรานิ.	(ปตฺต	+	จีวร)

	 ปตฺโต		จ	อ.บาตรด้วย		จีวร�		จ	อ.จีวรด้วย		ปตฺตจีวรานิ	ชื่อว่าปตฺตจีวร.	(บาตรและจีวร)
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อุยฺยานกีฬา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุยฺยาเน		กีฬา		อุยฺยานกีฬา.	(อุยฺยาน	+	กีฬา)

	 กีฬา	อ.กีฬา		อุยฺยาเน	 ในอุทยาน		อุยฺยานกีฬา	ชื่อว่าอุยฺยานกีฬา.	 (กีฬาในอุทยาน,	กรีฑาในพระ

อุทยาน)

ทุสฺสโกฏฺ€าคารเตลโกฏฺ€าคารานิ

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	และฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ทุสฺสาน�		โกฏฺ€าคาร�		ทุสฺสโกฏฺ€าคาร�.	(ทุสฺส	+	โกฏฺ€าคาร)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 โกฏฺ€าคาร�	อ.เรือนคลัง		ทุสฺสาน�	แห่งผ้า	ท.		ทุสฺสโกฏฺ€าคาร�	ชื่อว่าทุสฺสโกฏฺ€าคาร.	(เรือนคลัง

ผ้า,	คลังผ้า)

	 ๒.	 เตลาน�		โกฏฺ€าคาร�		เตลโกฏฺ€าคาร�.	(เตล	+	โกฏฺ€าคาร)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 โกฏฺ€าคาร�	อ.เรือนคลัง		เตลาน�	แห่งน�้ามัน	ท.		เตลโกฏฺ€าคาร�	ชื่อว่าเตลโกฏฺ€าคาร.	(เรือนคลัง

น�้ามัน,	คลังน�้ามัน)

	 ๓.	 ทุสฺสโกฏฺ€าคารญฺจ		เตลโกฏฺ€าคารญฺจ		ทุสฺสโกฏฺ€าคารเตลโกฏฺ€าคารานิ.	(ทุสฺสโกฏฺ€าคาร	+	

เตลโกฏฺ€าคาร)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 ทุสฺสโกฏฺ€าคาร�	 	 จ	 อ.เรือนคลังแห่งผ้าด้วย	 	 เตลโกฏฺ€าคาร�	 	 จ	 อ.เรือนคลังแห่งน�้ามันด้วย		 

ทุสฺสโกฏฺ€าคารเตลโกฏฺ€าคารานิ	ชื่อว่าทุสฺสโกฏฺ€าคารเตลโกฏฺ€าคาร.	(เรือนคลังผ้าและเรือนคลังน�้ามัน,	คลังผ้า

และคลังน�้ามัน)				

เตลจาฏี

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เตลสฺส		จาฏี		เตลจาฏี.	(เตล	+	จาฏี)

	 จาฏี	อ.ตุ่ม		เตลสฺส	แห่งน�้ามัน		เตลจาฏี	ชื่อว่าเตลจาฏี.	(ตุ่มน�้ามัน)
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ทณฺฑทีปกา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทณฺฑา		จ		เต		ทีปกา		จาติ		ทณฺฑทีปกา.	(ทณฺฑ	+	ทีปก)

	 ทณฺฑา		จ	อ.อันมีด้าม	ท.	ด้วย		เต	อ.อันมีด้าม	ท.	เหล่านั้น		ทีปกา		จ	เป็นประทีปด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ทณฺฑทีปกา	ชื่อว่าทณฺฑทีปก.	(ประทีปมีด้าม)	

ทฬฺหีกมฺมตฺโถ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ทฬฺห�		กมฺม�		ทฬฺหีกมฺม�.	(ทฬฺห	+	กมฺม)	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 กมฺม�	อ.การกระท�า		ทฬฺห�	ให้มั่นคง		ทฬฺหีกมฺม�	ชื่อว่าทฬฺหีกมฺม.	(การกระท�าให้มั่นคง)

	 ๒.	 ทฬฺหีกมฺมสฺส		อตฺโถ		ทฬฺหีกมฺมตฺโถ.	(ทฬฺหีกมฺม	+	อตฺถ)	จตุตถีตัปปุริสสมาส

	 	 อตฺโถ	 อ.ประโยชน์	 	 ทฬฺหีกมฺมสฺส	 แก่การกระท�าให้มั่นคง	 	 ทฬฺหีกมฺมตฺโถ	 ชื่อว่าทฬฺหีกมฺมตฺถ.	

(ประโยชน์แก่การท�าให้มั่นคง)

เตลปิโลติกา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เตเลน		ตินฺตา		ปิโลติกา		เตลปิโลติกา.	(เตล	+	ปิโลติกา)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	ตินฺตาศัพท์

	 ปิโลติกา	อ.ผ้าเก่า		ตินฺตา	อันชุ่มแล้ว		เตเลน	ด้วยน�้ามัน		เตลปิโลติกา	ชื่อว่าเตลปิโลติกา.	(ผ้าเก่า

อันชุ่มแล้วด้วยน�้ามัน)

สุยุตฺตทุยุตฺตํ

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุยุตฺตญฺจ		ต�		ทุยุตฺตญฺจาติ		สุยุตฺตทุยุตฺต�,		กมฺม�.	(สุยุตฺต	+	ทุยุตฺต)

	 ต�		(กมฺม�)	อ.กรรมนั้น		(ปุคฺคเลน)		สุยุตฺต�		จ	อันบุคคล	ประกอบดีแล้วด้วย		(ปุคฺคเลน)		ทุยุตฺต�		จ	 

อันบุคคล	 ประกอบไม่ดีด้วย	 	 สุยุตฺตทุยุตฺต�	 ชื่อว่าสุยุตฺตทุยุตฺต,	 ได้แก่กรรม.	 (ที่บุคคลทั้งประกอบดีแล้ว 

ทั้งประกอบไม่ดีแล้ว)
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อนมตคฺโค

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีปเรกเสสทวันทสมาส	 วิเสสนบุพพบทกัมมธารย
สมาส	และนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ปุพฺโพ		จ		อคฺโค		จ		อคฺคา.	(ปุพฺพ	+	อคฺค)	ปเรกเสสทวันทสมาส
	 	 ปุพฺโพ		จ	อ.เบื้องต้นด้วย		อคฺโค		จ	อ.ที่สุดด้วย		อคฺคา	ชื่อว่าอคฺค.	(เบื้องต้นและที่สุด)
	 ๒.	 อนุคจฺฉิยมานา	 	 จ		 เต	 	อคฺคา	 	 จาติ	 	 อนุคจฺฉิยมานคฺคา.	 (อนุคจฺฉิยมาน	+	อคฺค)	 
วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อนุคจฺฉิยมานา		จ	อ.อันบุคคลตามไปอยู่	ท.	ด้วย		เต	อ.อันบุคคลตามไปอยู่	ท.	เหล่านั้น	 
อคฺคา		จ	เป็นเบื้องต้นและที่สุดด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อนุคจฺฉิยมานคฺคา	ชื่อว่าอนุคจฺฉิยมานคฺค.	(เบื้อง
ต้นและที่สุดอันบุคคลตามไปอยู่)
	 ๓.	 น		อมตา		อนมตา.	(น	+	อมต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส,	นศัพท์หลังมีอรรถ	อนุ
	 	 อมตา	อ.อันตามไปถูกรู้แล้ว		น	หามิได้		อนมตา	ชื่อว่าอนมต.	(อันตามไปไม่ถูกรู้แล้ว)	
	 ๔.	 อนมตา		อนุคจฺฉิยมานคฺคา		ยสฺสาติ		อนมตคฺโค,		ส�สาโร.	(อนมต	+	อคฺค)	ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส,	ลบ	อนุคจฺฉิยมาน	ศัพท์
	 	 อนุคจฺฉิยมานคฺคา	อ.เป็นเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลตามไปอยู่	ท.	อนมตา	อันตามไปไม่ถูกรู้แล้ว		
ยสฺส		(ส�สารสฺส)	แห่งสงสารใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ส�สาโร)	อ.สงสารนั้น		อนมตคฺโค	ชื่อว่า 
อนมตคฺค,	ได้แก่สงสาร.	(มีเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลตามไปอยู่รู้ไม่ได้แล้ว)

เวทนาปริคฺคหกมฺมฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 เวทน�		ปริคฺคโห		อารมฺมณ�		ยสฺสาติ		เวทนาปริคฺคห�,		กมฺมฏฺ€าน�.	(เวทนา	+	ปริคฺคห)	ฉัฏฐี-

ทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 ปริคฺคโห	อ.การก�าหนดถือเอา		เวทน�	ซึ่งเวทนา		อารมฺมณ�	เป็นอารมณ์		ยสฺส		(กมฺมฏฺ€านสฺส)	

แห่งกรรมฐานใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เวทนาปริคฺคห�	ชื่อว่าเวทนาปริคฺคห,	ได้แก่กรรมฐาน.	(มี

การก�าหนดถือเอาเวทนาเป็นอารมณ์)

	 ๒.	 เวทนาปริคฺคหญฺจ		ต�		กมฺมฏฺ€านญฺจาติ		เวทนาปริคฺคหกมฺมฏฺ€าน�.	(เวทนาปริคฺคห	+	กมฺมฏฺ-

€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	
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	 	 เวทนาปริคฺคห�		จ	อ.อันมีการก�าหนดถือเอาซึ่งเวทนาเป็นอารมณ์ด้วย		ต�	อ.อันมีการก�าหนดถือ

เอาซึ่งเวทนาเป็นอารมณ์นั้น		กมฺมฏฺ€าน�		จ	เป็นกรรมฐานด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เวทนาปริคฺคหกมฺมฏฺ€าน�	

ชื่อว่าเวทนาปริคฺคหกมฺมฏฺ€าน.	(กรรมฐานมีการก�าหนดถือเอาเวทนาเป็นอารมณ์)	

ทุติยผลํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทุติยญฺจ		ต�		ผลญฺจาติ		ทุติยผล.	(ทุติย	+	ผล)

	 ทุติย�		จ	อ.ที่สองด้วย		ต�	อ.ที่สองนั้น		ผล�		จ	เป็นผลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ทุติยผล�	ชื่อว่าทุติย

ผล.	(ผลที่สอง)

ตติยผลํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตติยญฺจ		ต�		ผลญฺจาติ		ตติยผล.	(ตติย	+	ผล)

	 ตติย�		จ	อ.ที่สามด้วย		ต�	อ.ที่สามนั้น		ผล�		จ	เป็นผลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ตติยผล�	ชื่อว่าตติยผล.	 

(ผลที่สาม)	

ปจฺฉาภตฺตํ

	 เป็นนิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภตฺตสฺส		ปจฺฉา		ปจฺฉาภตฺต�.	(ปจฺฉา	+	ภตฺต)

	 ปจฺฉา	ในภายหลัง		ภตฺตสฺส	แห่งภัตร		ปจฺฉาภตฺต�	ชื่อว่าปจฺฉาภตฺต.	(ภายหลังภัตร)

ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปิณฺฑปาตสฺมา		ปฏิกฺกนฺตา		ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา,		ภิกฺขู.	(ปิณฺฑปาต	+	ปฏิกฺกนฺต)

	 (ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.		ปฏิกฺกนฺตา	ก้าวกลับแล้ว		ปิณฺฑปาตสฺมา	จากบิณฑบาต		ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺต,	

ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้ก้าวกลับแล้วจากบิณฑบาต,	ผู้กลับจากบิณฑบาตแล้ว)
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อุยฺยานคโต

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุยฺยาน�		คโต		อุยฺยานคโต,		ราชา.	(อุยฺยาน	+	คต)

	 (ราชา)	อ.พระราชา		คโต	ผู้เสด็จไปแล้ว		อุยฺยาน�	สู่อุทยาน		อุยฺยานคโต	ชื่อว่าอุยฺยานคต,	ได้แก่พระ

ราชา.	(ผู้เสด็จไปสู่อุทยาน)

อนฺเตปุรํ

	 เป็นนิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุรสฺส		อนฺเต		อนฺเตปุร�.	(อนฺเต	+	ปุร)

	 อนฺเต	ในภายใน		ปุรสฺส	แห่งวัง		อนฺเตปุร�	ชื่อว่าอนฺเตปุร.	(ภายในวัง)

กาลกตานิ

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กาโล		กโต		เยหิ		ตานิ			กาลกตานิ,		ปญฺจ		อิตฺถีสตานิ.	(กาล	+	กต)

	 กาโล	อ.กาละ		เยหิ		(อิตฺถีสเตหิ)	อันร้อยแห่งหญิง	ท.	เหล่าใด		กโต	กระท�าแล้ว,		ตานิ		(อิตฺถีสตานิ)	 

อ.ร้อยแห่งหญิง	 ท.	 เหล่านั้น	 	 กาลกตานิ	 ชื่อว่ากาลกต,	 ได้แก่หญิงห้าร้อยทั้งหลาย.	 (มีกาละอันกระท�าแล้ว,	

เสียชีวิตแล้ว)

(ปญฺจ)  อิตฺถีสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 (ปญฺจ)		อิตฺถีน�		สตานิ		อิตฺถีสตานิ.	(อิตฺถี	+	สต)

	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		อิตฺถีน�	แห่งหญิง	ท.		(ปญฺจ)	ห้า		อิตฺถีสตานิ	ชื่อว่าอิตฺถีสต.	(หญิงห้าร้อยคน)
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อนิปฺผลา

	 เป็นนนิบาตบุพพทกัมมธารยสมาส	 โดยมีปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 นิคฺคตานิ		ผลานิ		ยาหิ		ตา		นิปฺผลา,		อุปาสิกาโย.	(นิ	+	ผล)	ปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส	

	 	 ผลานิ	อ.ผล	ท.		นิคฺคตานิ	ออกแล้ว		ยาหิ		(อุปาสิกาหิ)	จากอุบาสิกา	ท.	เหล่าใด,		ตา		 

(อุปาสิกาโย)	อ.อุบาสิกา	ท.	เหล่านั้น		นิปฺผลา	ชื่อว่านิปฺผลา,	ได้แก่อุบาสิกาทั้งหลาย.	(มีผลออกแล้ว,	ปราศจาก

ผล)

	 ๒.	 น		นิปฺผลา		อนิปฺผลา,		อุปาสิกาโย.	(น	+	นิปฺผลา)	นนิบาตบุพพทกัมมธารยสมาส

	 	 (อุปาสิกาโย)	อ.อุบาสิกา	ท.			นิปฺผลา	มีผลออกแล้ว		น	หามิได้		อนิปฺผลา	ชื่อว่าอนิปฺผลา,	

ได้แก่อุบาสิกาทั้งหลาย.	(ผู้มีผลออกแล้วหามิได้,	มิได้ปราศจากผล)

 

กาลกตา

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กาโล		กโต		ยาหิ		ตา			กาลกตา,		อุปาสิกาโย.	(กาล	+	กต)

	 กาโล	อ.กาละ		ยาหิ		(อุปาสิกาหิ)	อันอุบาสิกา	ท.	เหล่าใด		กโต	กระท�าแล้ว,		ตา		(อุปาสิกาโย)	

อ.อุบาสิกา	ท.	เหล่านั้น		กาลกตา	ชื่อว่ากาลกตา,	ได้แก่อุบาสิกาทั้งหลาย.	(มีกาละอันกระท�าแล้ว,	เสียชีวิต

แล้ว)

โมหสมฺพนฺธโน

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โมโห		สมฺพนฺธน�		ยสฺสาติ		โมหสมฺพนฺธโน,		โลโก.	(โมห	+	สมฺพนฺธน)

	 โมโห	อ.โมหะ		สมฺพนฺธน�	เป็นเครื่องผูกพร้อม		ยสฺส		(โลกสฺส)	แห่งโลกใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		โมหสมฺพนฺธโน	ชื่อว่าโมหสมฺพนฺธน,	ได้แก่โลก.	(มีโมหะเป็นเครื่องผูก)

ภพฺพรูโป

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 735วรรค]

	 ภพฺพ�		รูปํ		ยสฺสาติ		ภพฺพรูโป,		โลโก.	(ภพฺพ	+	รูป)

	 รูปํ	อ.รูป		ภพฺพ�	อันควร		ยสฺส		(โลกสฺส)	แห่งโลกใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		โลโก)	 

อ.โลกนั้น		ภพฺพรูโป	ชื่อว่าภพฺพรูป,	ได้แก่โลก.	(มีรูปอันควร)	

อุปธิพนฺธโน

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุปธิ		พนฺธน�		ยสฺสาติ		อุปธิพนฺธโน,		พาโล.	(อุปธิ	+	พนฺธน)

	 อุปธิ	อ.อุปธิ		พนฺธน�	เป็นเครื่องผูก		ยสฺส		(พาลสฺส)	แห่งคนพาลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		อุปธิพนฺธโน	ชื่อว่าอุปธิพนฺธน,	ได้แก่คนพาล.	(ผู้มีอุปธิเป็นเครื่องผูก)

นิจฺจกาโล

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิจฺจ�		กาโล		นิจฺจกาโล.	(นิจฺจ	+	กาล)

	 กาโล	อ.กาล		นิจฺจ�	เป็นนิจ		นิจฺจกาโล	ชื่อว่านิจฺจกาล.	(กาลเป็นนิจ)	 	

ปุญฺญกมฺมํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุญฺญญฺจ		ต�		กมฺมญฺจาติ		ปุญฺญกมฺม�.	(ปุญฺญ	+	กมฺม)

	 ปุญฺญ�	 	 จ	 อ.อันเป็นบุญด้วย	 	 ต�	 อ.อันเป็นบุญนั้น	 	 กมฺม�	 	 จ	 เป็นกรรมด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		

ปุญฺญกมฺม�	ชื่อว่าปุญฺญกมฺม.	(กรรมที่เป็นบุญ,	บุญกรรม)

ปมาทิโน

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปมาโท		เตส�		สนฺตีติ		ปมาทิโน,		ชนา.	(ปมาท	+	อีปัจจัย)

	 ปมาโท	อ.ความประมาท		เตส�		(ชนาน�)	แห่งชน	ท.	เหล่านั้น		สนฺติ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		

ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		ปมาทิโน	ชื่อว่าปมาที,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้มีความประมาท)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒736 [๒.อัปปมาท

ปาปกมฺมํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาปญฺจ		ต�		กมฺมญฺจาติ		ปาปกมฺม�.	(ปาป	+	กมฺม)

	 ปาปํ	 	 จ	 อ.อันเป็นบาปด้วย	 	 ต�	 อ.อันเป็นบาปนั้น	 	 กมฺม�	 	 จ	 เป็นกรรมด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

ปาปกมฺม�	ชื่อว่าปาปกมฺม.	(กรรมที่เป็นบาป,	บาปกรรม)	

อุปฺปนฺนพลวโทมนสฺโส

	 เป็นจตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 พลวญฺจ		ต�		โทมนสฺสญฺจาติ		พลวโทมนสฺส�.	(พลวนฺตุ	+	โทมนสฺส)	

	 	 พลว�		จ	อ.อันมีก�าลังด้วย		ต�	อ.อันมีก�าลังนั้น		โทมนสฺส�		จ	เป็นความโทมนัสด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		พลวโทมนสฺส�	ชื่อว่าพลวโทมนสฺส.	(ความโทมนัสอันมีก�าลัง)

	 ๒.	 อุปฺปนฺน�		พลวโทมนสฺส�		ยสฺส		โส		อุปฺปนฺนพลวโทมนสฺโส,		ราชา.	(อุปฺปนฺน	+	พลวโทมนสฺส)

	 	 พลวโทมนสฺส�	อ.ความโทมนัสอันมีก�าลัง		อุปฺปนฺน�	อันเกิดขึ้นแล้ว		ยสฺส		(รญฺโญ)	แก่พระราชา

ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(ราชา)	อ.พระราชานั้น		อุปฺปนฺนพลวโทมนสฺโส	ชื่อว่าอุปฺปนฺนพลวโทมนสฺส,	ได้แก่พระ

ราชา.	(ผู้ทรงมีความโทมนัสอันมีก�าลังอันเกิดขึ้นแล้ว)

 

อมจฺจคณปริวุโต

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อมจฺจาน�		คโณ		อมจฺจคโณ.	(อมจฺจ	+	คณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 คโณ	อ.หมู่		อมจฺจาน�	แห่งอ�ามาตย์	ท.		อมจฺจคโณ	ชื่อว่าอมจฺจคณ.	(หมู่อ�ามาตย์)

	 ๒.	 อมจฺจคเณน		ปริวุโต		อมจฺจคณปริวุโต,		ราชา.	(อมจฺจคณ	+	ปริวุต)

	 	 (ราชา)	อ.พระราชา		อมจฺจคเณน		ปริวุโต	ผู้	อันหมู่แห่งอ�ามาตย์	แวดล้อมแล้ว		อมจฺจคณ- 

ปริวุโต	ชื่อว่าอมจฺจคณปริวุต,	ได้แก่พระราชา.	(ที่หมู่อ�ามาตย์แวดล้อมแล้ว)

อาสงฺกิตปริสงฺกิโต

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 737วรรค]

	 อาสงฺกิโต		จ		โส		ปริสงฺกิโต		จาติ		อาสงฺกิตปริสงฺกิโต,		ราชา.	(อาสงฺกิต	+	ปริสงฺกิต)

	 โส		(ราชา)	อ.พระราชานั้น		อาสงฺกิโต		จ	ทรงระแวงแล้วด้วย		ปริสงฺกิโต		จ	ทรงสงสัยแล้วด้วย		

อิิติ	เพราเหตุนั้น		อาสงฺกิตปริสงฺกิโต	ชื่อว่าอาสงฺกิตปริสงฺกิต,	ได้แก่พระราชา.	(ทั้งทรงระแวงแล้วทั้งทรงสงสัย

แล้ว)

สิเนหสตฺโต

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สิเนเหน		ยุตฺโต		สตฺโต		สิเนหสตฺโต.	(สิเนห	+	สตฺต)

	 สตฺโต	อ.สัตว์		ยุตฺโต	ผู้ประกอบแล้ว		สิเนเหน	ด้วยความรัก		สิเนหสตฺโต	ชื่อว่าสิเนหสตฺต.	(สัตว ์

ผู้ประกอบด้วยความรัก,	สัตว์ผู้มีความรัก)

 

ญาติคโณ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ญาตีน�		คโณ		ญาติคโณ.	(ญาติ	+	คณ)

	 คโณ	อ.หมู่		ญาตีน�	แห่งญาติ	ท.		ญาติคโณ	ชื่อว่าญาติคณ.	(หมู่ญาติ)

อาคตาคตา

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาคตา		จ		เต		อาคตา		จาติ		อาคตาคตา,		ชนา.	(อาคต	+	อาคต)

	 เต		(ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		อาคตา		จ	ผู้มาแล้วด้วย		อาคตา		จ	ผู้มาแล้วด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		อาคตาคตา	ชื่อว่าอาคตาคต,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้ทั้งมาแล้วทั้งมาแล้ว)	

นาภิปมาโณ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นาภิ		ปมาณ�		ยสฺส		โส		นาภิปมาโณ,		อาวาโฏ.	(นาภิ	+	ปมาณ)

	 นาภิ	อ.สะดือ		ปมาณ�	เป็นประมาณ		ยสฺส		(อาวาฏสฺส)	แห่งหลุมนั้น		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(อาวาโฏ)	

อ.หลุมนั้น		นาภิปมาโณ	ชื่อว่านาภิปมาณ,	ได้แก่หลุม.	(มีสะดือเป็นประมาณ,	มีประมาณสะดือ)
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อยนงฺคโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อยสฺส		วิกาโร		นงฺคโล		อยนงฺคโล.	(อย	+	นงฺคล)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	วิการศัพท์

	 นงฺคโล	อ.ไถ		วิกาโร	อันเป็นวิการ		อยสฺส	แห่งเหล็ก		อยนงฺคโล	ชื่อว่าอยนงฺคล.	(ไถเหล็ก)

ทฑฺฒกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทฑฺฒญฺจ		จ		ต�		กาโล		จาติ		ทฑฺฒกาโล.	(ทฑฺฒ	+	กาล)

	 ทฑฺฒ�		จ	อ.เป็นที่อันไฟไหม้แล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่อันไฟไหม้แล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		ทฑฺฒกาโล	ชื่อว่าทฑฺฒกาล.	(กาลเป็นที่ถูกไฟไหม้แล้ว)

ขณฺฑาขณฺฑํ

	 เป็นอสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ขณฺฑญฺจ		อขณฺฑญฺจ		ขณฺฑาขณฺฑ�,		ม�ส�.	(ขณฺฑ	+	อขณฺฑ)

	 (ม�ส�)	อ.เนื้อ		ขณฺฑ�		จ	ท่อนน้อยด้วย		อหีร�		จ	ท่อนใหญ่ด้วย		ขณฺฑาขณฺฑ�	ชื่อว่าขณฺฑาขณฺฑ,	ได้แก่

เนื้อ.	(ท่อนน้อยและท่อนใหญ่)	

หรีาหีรํ

	 เป็นอสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 หีรญฺจ		อหีรญฺจ		หีราหีร�,		ม�ส�.	(หีร	+	อหีร)

	 (ม�ส�)	อ.เนื้อ		หีร�		จ	ริ้วน้อยด้วย		อหีร�		จ	ริ้วใหญ่ด้วย		หีราหีร�	ชื่อว่าหีราหีร,	ได้แก่เนื้อ.	(ริ้วน้อย

และริ้วใหญ่)

ฆนฆนฏฺ€านานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ฆนญฺจ		ฆนญฺจ		ฆนฆนานิ,		ม�สานิ.	(ฆน	+	ฆน)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 (ม�ส�)	 อ.เนื้อ		ฆน�	 	จ	อันล�่าด้วย		ฆน�	 	จ	อันล�่าด้วย		ฆนฆนานิ	 ชื่อว่าฆนฆน,	 ได้แก่เนื้อ 

ทั้งหลาย.	(อันล�่าและอันล�่า)



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 739วรรค]

	 ๒.	 ฆนฆนาน�		€านานิ		ฆนฆนฏฺ€านานิ.	(ฆนฆน	+	€าน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 €านานิ	อ.ที่		ฆนฆนาน�		(ม�สาน�)	แห่งเนื้อ	ท.	อันล�่าและอันล�่า		ฆนฆนฆฺ€านานิ	ชื่อว่าฆนฆนฏฺ-

€าน.	(ที่แห่งเนื้ออันล�่าและอันล�่า)		

สทฺธาสมฺปนฺนา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สทฺธาย		สมฺปนฺนา		สทฺธาสมฺปนฺนา,		อุปาสิกาโย.	(สทฺธา	+	สมฺปนฺนา)

	 (อุปาสิกาโย)	อ.อุบาสิกา	ท.		สมฺปนฺนา	ผู้ถึงพร้อมแล้ว		สทฺธาย	ด้วยศรัทธา		สทฺธาสมฺปนฺนา	ชื่อว่า

สทฺธาสมฺปนฺนา,	ได้แก่อุบาสิกาทั้งหลาย.	(ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา)

กตกมฺมํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กตญฺจ		ต�		กมฺมญฺจาติ		กตกมฺม�.	(กต	+	กมฺม)

	 กต�		จ	อ.อันถูกกระท�าแล้วด้วย		ต�	อ.อันถูกกระท�าแล้วนั้น		กมฺม�		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		กตกมฺม�	ชื่อว่ากตกมฺม.	(กรรมที่ถูกกระท�าแล้ว,	กรรมที่กระท�าไว้แล้ว)

ปญฺจสตา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปญฺจ		สตานิ		มตฺตา		ยาสนฺติ		ปญฺจสตา,		อิตฺถิโย.	(ปญฺจ	+	สต)	อันตโลปีสมาส,	ลบ	มตฺตาศัพท์

	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		ปญฺจ	ห้า		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยาส�		(อิตฺถีน�)	แห่งหญิง	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตา		อิตฺถิโย)	อ.หญิง	ท.	เหล่านั้น		ปญฺจสตา	ชื่อว่าปญฺจสตา,	ได้แก่หญิงทั้งหลาย.	

(มีประมาณห้าร้อยคน)

นทีตีรํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นทิยา		ตีร�		นทีตีร�.	(นที	+	ตีร)

	 ตีร�	อ.ฝั่ง		นทิยา	แห่งแม่น�้า		นทีตีร�	ชื่อว่านทีตีร.	(ฝั่งแม่น�้า)
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ติณคหนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราห์ว่า

	 ติณสฺส		คหน�		ติณคหน�.	(ติณ	+	คหน)

	 คหน�	อ.ชัฏ		ติณสฺส	แห่งหญ้า		ติณคหน�	ชื่อว่าติณคหน.	(ชัฏแห่งหญ้า)

อุทกกีฬา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุทก�		กีฬา		อุทกกีฬา.	(อุทก	+	กีฬา)

	 กีฬา	อ.อันเล่น		อุทก�	ซึ่งน�้า		อุทกกีฬา	ชื่อว่าอุทกกีฬา.	(เล่นในน�้า)

ทิวสภาโค

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทิวสสฺส		ภาโค		ทิวสภาโค.	(ทิวส	+	ภาค)

	 ภาโค	อ.ส่วน		ทิวสสฺส	แห่งวัน		ทิวสภาโค	ชื่อว่าทิวสภาค.	(ส่วนแห่งวัน)

สีตปีฬิตา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สีเตน		ปีฬิตา		สีตปีฬิตา,		อิตฺถิโย.	(สีต	+	ปีฬิต)

	 (อิตฺถิโย)	อ.หญิง	ท.		สีเตน		ปีฬิตา	ผู้	อันความหนาว	บีบคั้นแล้ว		สีตปีฬิตา	ชื่อว่าสีตปีฬิตา,	ได้แก่

หญิงทั้งหลาย.	(ผู้อันความหนาวบีบคั้นแล้ว,	ถูกความหนาวบีบคั้นแล้ว)

วิสิพฺเพตุกามา

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	จตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิสิพฺเพตุ�		กาเมนฺตีติ		วิสิพฺเพตุกามา,		อิตฺถิโย.	(วิสิพฺเพตุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	

ณปัจจัย)

	 (ยา		อิตฺถิโย)	อ.หญิง	ท.	เหล่าใด		กาเมนฺติ	ย่อมใคร่		วิสิพฺเพตุ�	เพื่ออันผิง		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตา		

อิตฺถิโย)	อ.หญิง	ท.	เหล่านั้น		วิสิพฺเพตุกามา	ชื่อว่าวิสิพฺเพตุกามา,	ได้แก่หญิงทั้งหลาย.	(ผู้ใคร่เพื่อจะผิง)
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อคฺคิกรณฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อคฺคิสฺส		กรณ�		อคฺคิกรณ�.	(อคฺคิ	+	กรณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 กรณ�	อ.เป็นที่กระท�า		อคฺคิสฺส	ซึ่งไฟ		อคฺคิกรณ�	ชื่อว่าอคฺคิกรณ.	(เป็นที่กระท�าไฟ,	เป็นที่ก่อไฟ)

	 ๒.	 อคฺคิกรณญฺจ	 	 ต�	 	 €านญฺจาติ	 	 อคฺคิกรณฏฺ€าน�	 ชื่อว่าอคฺคิกรณฏฺ€าน.	 (อคฺคิกรณ	 +	 €าน)	 

วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อคฺคิกรณ�		จ	อ.เป็นที่กระท�าซึ่งไฟด้วย		ต�	อ.เป็นที่กระท�าซึ่งไฟนั้น		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		อคฺคิกรณฏฺ€าน�	ชื่อว่าอคฺคิกรณฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ก่อไฟ)

ติณราสิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ติณาน�		ราสิ		ติณราสิ.	(ติณ	+	ราสิ)

	 ราสิ	อ.กอง		ติณาน�	แห่งหญ้า	ท.		ติณราสิ	ชื่อว่าติณราสิ.	(กองหญ้า)

ทารุราสิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทารูน�		ราสิ		ทารุราสิ.	(ทารุ	+	ราสิ)

	 ราสิ	อ.กอง		ทารูน�	แห่งฟืน	ท.		ทารุราสิ	ชื่อว่าทารุราสิ.	(กองฟืน)

อนฺโตสมาปตฺติ

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 สมาปตฺติยา  อนฺโต  อนฺโตสมาปตฺติ. (อนฺโต + สมาปตฺติ)

	 อนฺโต	 ในภายใน	 	 สมาปตฺติยา	 แห่งสมาบัติ	 	 อนฺโตสมาปตฺติ	 ชื่อว่าอนฺโตสมาปตฺติ.	 (ภายใน

สมาบัติ) 
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สกฏสหสฺสทารูนิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สกฏาน�		สหสฺส�		มตฺตา		เยสนฺติ		สกฏสหสฺสานิ,		ทารูนิ.	(สกฏ	+	สหสฺส)	อันตโลปีสมาส,	

ลบ	มตฺตาศัพท์,	ทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 สหสฺส�	อ.พัน		สกฏาน�	แห่งเกวียน	ท.		มตฺตา	เป็นประมาณ		เยส�		(ทารูน�)	แห่งฟืน	ท.	เหล่า

ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		ทารูนิ)	อ.ฟืน	ท.	เหล่านั้น		สกฏสหสฺสานิ	ชื่อว่าสกฏสหสฺส,	

ได้แก่ฟืนทั้งหลาย.	(มีพันเกวียนเป็นประมาณ,	มีประมาณหนึ่งพันเกวียน)

	 ๒.	 สกฏสหสฺสานิ		จ		ตานิ		ทารูนิ		จาติ		สกฏสหสฺสทารูนิ.	(สกฏสหสฺส	+	ทารุ)	วิเสสนบุพพบท- 

กัมมธารยสมาส

	 	 สกฏสหสฺสานิ		จ	อ.มีพันแห่งเกวียนเป็นประมาณ	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.มีพันแห่งเกวียนเป็นประมาณ	

ท.	เหล่านั้น		ทารูนิ		จ	เป็นฟืนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สกฏสหสฺสทารูนิ	ชื่อว่าสกฏสหสฺสทารุ.	(ฟืนมีพันแห่ง

เกวียนเป็นประมาณ,	ฟืนมีประมาณหนึ่งพันเกวียน)

อุสุมาการมตฺตํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 อุสุมาเยว		อากาโร		อุสุมากาโร.	(อุสุม	+	อาการ)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อุสุมา		เอว	อ.ไออุ่นนั่นเทียว		อากาโร	เป็นอาการ		อุสุมากาโร	ชื่อว่าอุสุมาการ.	(อาการคือ 

ไออุ่น)

	 ๒.	 อุสุมากาโร		มตฺตา		ยสฺสาติ		อุสุมาการมตฺต�,		การณ�.	(อุสุมาการ	+	มตฺตา)	ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 อุสุมากาโร	อ.อาการคือไออุ่น		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(การณสฺส)	แห่งเหตุใด		(อตฺถิ)	มี

อยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		การณ�)	อ.เหตุนั้น		อุสุมาการมตฺต�	ชื่อว่าอุสุมาการมตฺต,	ได้แก่เหตุ.	(มีอาการคือ

ไออุ่นเป็นประมาณ,	สักว่าอาการคือไออุ่น)
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ยถาสุขํ

	 เป็นนิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ย�		ย�		สุข�		ยถาสุข�.	(ยถา	+	สุข)

	 สุข�	อ.ความสุข		ย�		ย�	ใดๆ		ยถาสุข�	ชื่อว่ายถาสุข.	(ความสุขใดๆ,	ตามความสุข,	ตามสบาย)

กตตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 กตสฺส		ภาโว		กตตฺต�.	(กต	+	ตฺตปัจจัย)

	 ภาโว	อ.ความที่		(อตฺตนา)		กตสฺส		(กมฺมสฺส)	แห่งกรรม	อันตน	กระท�าแล้ว		กตตฺต�	ชื่อว่ากตตฺต.	

(ความที่กรรมเป็นกรรมที่ตนกระท�าแล้ว)

วสฺสสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วสฺสาน�		สหสฺสานิ		วสฺสสหสฺสานิ.	(วสฺส	+	สหสฺส)

	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		วสฺสาน�	แห่งปี	ท.		วสฺสสหสฺสานิ	ชื่อว่าวสฺสสหสฺส.	(พันปี)

วิปากาวเสโส

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิปาโก		จ		โส		อวเสโส		จาติ		วิปากาวเสโส.	(วิปาก	+	อวเสส)

	 วิปาโก		จ	อ.วิบากด้วย		โส	อ.วิบากนั้น		อวเสโส		จ	อันเหลือลงด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		วิปากาวเสโส	 

ชื่อว่าวิปากาวเสส.	(วิบากอันเหลือลง,	เศษวิบาก)

อตฺตภาวสตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อตฺตภาวาน�		สต�		อตฺตภาวสต�.	(อตฺตภาว	+	สต)

	 สต�	อ.ร้อย		อตฺตภาวาน�	แห่งอัตภาพ	ท.		อตฺตภาวสต�	ชื่อว่าอตฺตภาวสต.	(๑๐๐	อัตภาพ,	๑๐๐	ชาติ)
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ปุพฺพกมฺมํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุพฺเพ		กมฺม�		ปุพฺพกมฺม�.	(ปุพฺพ	+	กมฺม)

	 กมฺม�	อ.กรรม		ปุพฺเพ	ในกาลก่อน		ปุพฺพกมฺม�	ชื่อว่าปุพฺพกมฺม.	(กรรมในกาลก่อน)

มหาปญฺญา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหตี		ปญฺญา		ยสฺสาติ		มหาปญฺญา,		ขุชฺชุตฺตรา.	(มหตี	+	ปญฺญา)

	 ปญฺญา	อ.ปัญญา		มหตี	มาก		ยสฺสา		(ขุชฺชุตฺตราย)	แห่งนางขุชชุตตราใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(สา		ขุชฺชุตฺตรา)	อ.นางขุชชุตตรานั้น		มหาปญฺญา	ชื่อว่ามหาปญฺญา,	ได้แก่นางขุชชุตตรา.	(ผู้มีปัญญา

มาก) 

เปสนการิกา

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เปสน�		กโรตีติ		เปสนการิกา,		ขุชฺชุตฺตรา.	(เปสนสทฺทูปปท	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ณฺวุปัจจัย)

	 (ยา		ขุชฺชุตฺตรา)	อ.นางขุชชุตตราใด		กโรติ	ย่อมกระท�า		เปสน�	ซึ่งการรับใช้		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		

ขุชฺชุตฺตรา)	อ.นางขุชชุตตรานั้น		เปสนการิกา	ชื่อว่าเปสนการิกา,	ได้แก่นางขุชชุตตรา.	(ผู้ท�าการรับใช้)

กรณกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กรณญฺจ		ต�		กาโล		จาติ		กรณกาโล.	(กรณ	+	กาล)

	 กรณ�		จ	อ.เป็นที่กระท�าด้วย		ต�	อ.เป็นที่กระท�านั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

กรณกาโล	ชื่อว่ากรณกาล.	(กาลเป็นที่กระท�า,	เวลากระท�า)

ขุชฺชธาตุโก

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ขุชฺชสฺส		ธาตุ		ยสฺสาติ		ขุชฺชธาตุโก,		ปจฺเจกพุทฺโธ.	(ขุชฺช	+	ธาตุ)
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	 ธาตุ	อ.ธาตุ		ขุชฺชสฺส	แห่งคนผู้ค่อม		ยสฺส		(ปจฺเจกพุทฺธสฺส)	แห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าใด		(อตฺถิ)	มี

อยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปจฺเจกพุทฺโธ)	อ.พระปัจเจกพุทธเจ้านั้น		ขุชฺชธาตุโก	ชื่อว่าขุชฺชธาตุก,	ได้แก่พระ

ปัจเจกพุทธเจ้า.	(ผู้มีธาตุแห่งคนค่อม)

สุวณฺณสรกํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุวณฺณสฺส		วิกาโร		สรก�		สุวณฺณสรก�.	(สุวณฺณ	+	สรก)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	วิการศัพท์

	 สรก�	อ.ขัน		วิกาโร	อันเป็นวิการ		สุวณฺณสฺส	แห่งทอง		สุวณฺณสรก�	ชื่อว่าสุวณฺณสรก.	(ขันทอง)

วิจรณากาโร

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิจรณเมว		อากาโร		วิจรณากาโร.	(วิจรณ	+	อาการ)

	 วิจรณ�		เอว	อ.อันเที่ยวไปนั่นเทียว		อากาโร	เป็นอาการ		วิจรณากาโร	ชื่อว่าวิจรณาการ.	(อาการคือ

อันเที่ยวไป)	

ป€มทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ป€โม		จ		โส		ทิวโส		จาติ		ป€มทิวโส.	(ป€ม	+	ทิวส)

	 ป€โม		จ	อ.ที่หนึ่งด้วย		โส	อ.ที่หนึ่งนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ป€มทิวโส	ชื่อ

ว่าป€มทิวส.	(วันที่	๑)

อณฺุหปายาโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุณฺโห		จ		โส		ปายาโส		จาติ		อุณฺหปายาโส.	(อุณฺห	+	ปายาส)

	 อุณฺโห		จ	อ.อันร้อนด้วย		โส	อ.อันร้อนนั้น		ปายาโส		จ	เป็นข้าวปายาสด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

อุณฺหปายาโส	ชื่อว่าอุณฺหปายาส.	(ข้าวปายาสอันร้อน)
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ทนฺตวลยานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทนฺตาน�		วิการา		วลยานิ		ทนฺตวลยานิ.	(ทนฺต	+	วลย)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	วิการศัพท์

	 วลยานิ	อ.วลัย	ท.		วิการา	อันเป็นวิการ		ทนฺตาน�	แห่งงา	ท.		ทนฺตวลยานิ	ชื่อว่าทนฺตวลย.	(วลัย 

อันเป็นวิการแห่งงา)

นนฺทมูลกปพฺภาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นนฺทมูลกญฺจ		ต�		ปพฺภาโร		จาติ		นนฺทมูลกปพฺภาโร.	(นนฺทมูลก	+	ปพฺภาร)

	 นนฺทมูลก�		จ	อ.ชื่อว่านันทมูลกะด้วย		ต�	อ.ชื่อว่านันทมูลกะนั้น		ปพฺภาโร		จ	เป็นเงื้อมเขาด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		นนฺทมูลกปพฺภาโร	ชื่อว่านนฺทมูลกปพฺภาร.	(เงื้อมเขาชื่อว่านันทมูลกะ)	

อโรคานิ

	 นตฺถิ		โรโค		เยสนฺติ		อโรคานิ,		วลยานิ.	(น	+	โรค)

	 โรโค	อ.โรค		เยส�		(วลยาน�)	แห่งวลัย	ท.	เหล่าใด		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		วลยานิ)	 

อ.วลัย	ท.	เหล่านั้น		อโรคานิ	ชื่อว่าอโรค,	ได้แก่วลัยทั้งหลาย.	(อันไม่มีโรค,	ไม่เสียหายไป,	คงอยู่สภาพเดิม)

กตอุปฏฺ€านนิสฺสนฺโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 กตญฺจ		ต�		อุปฏฺ€านญฺจาติ		กตอุปฏฺ€าน�.	(กต	+	อุปฏฺ€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 กต�		จ	อ.อันตนกระท�าแล้วด้วย		ต�	อ.อันตนกระท�าแล้วนั้น		อุปฏฺ€าน�		จ	เป็นการบ�ารุงแลด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		กตอุปฏฺ€าน�	ชื่อว่ากตอุปฏฺ€าน.	(การบ�ารุงอันตนกระท�าแล้ว)

	 ๒.	 กตอุปฏฺ€านสฺส		นิสฺสนฺโท		กตอุปฏฺ€านนิสฺสนฺโท.	(กตอุปฏฺ€าน	+	นิสฺสนฺท)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 นิสฺสนฺโท	 อ.วิบากเป็นเครื่องไหลออก	 	 กตอุปฏฺ€านสฺส	 แห่งการบ�ารุงอันตนกระท�าแล้ว	 	 กต- 

อุปฏฺ€านนิสฺสนฺโท	ชื่อว่ากตอุปฏฺ€านนิสฺสนฺท.	(วิบากแห่งการบ�ารุงที่ตนกระท�าแล้ว)	

กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
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	 ๑.	 กสฺสโป		จ		 โส		สมฺมาสมฺพุทฺโธ		จาติ	 	กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺโธ.	 (กสฺสป	+	สมฺมาสมฺพุทฺธ)	 

วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 กสฺสโป		จ	อ.พระนามว่ากัสสปะด้วย		โส	อ.พระนามว่ากัสสปะนั้น		สมฺมาสมฺพุทฺโธ		จ	เป็นพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺโธ	ชื่อว่ากสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธ.	(พระสัมมาสัมพุทธ

เจ้าพระนามว่ากัสสปะ)

	 ๒.	 กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส		กาโล		กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาโล.	(กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธ	+	กาล)	ฉัฏฐี-

ตัปปุริสสมาส

	 	 กาโล	 อ.กาล	 	 กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส	 แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ	 	 กสฺสป- 

สมฺมาสมฺพุทฺธกาโล	ชื่อว่ากสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาล.	(กาลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ)	

 

พาราณสีเสฏฺ€ี

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พาราณสิย�		เสฏฺ€ี		พาราณสีเสฏฺ€ี.	(พาราณสี	+	เสฏฺ€ี)

	 เสฏฺ€ี	อ.เศรษฐี		พาราณสิย�	ในเมืองพาราณสี		พาราณสีเสฏฺ€ี	ชื่อว่าพาราณสีเสฏฺ€ี.	(เศรษฐีในเมือง

พาราณสี)	

วฑฺฒมานกจฺฉายา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วฑฺฒมานา		จ		สา		ฉายา		จาติ		วฑฺฒมานกจฺฉายา.	(วฑฺฒมานา	+	ฉายา)

	 วฑฺฒมานา		จ	อ.อันเจริญอยู่ด้วย		สา	อ.อันเจริญอยู่นั้น		ฉายา		จ	เป็นเงาด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

วฑฺฒมานกจฺฉายา	ชื่อว่าวฑฺฒมานกจฺฉายา.	(เงาอันเจริญอยู่,	เที่ยงวัน)

 

สายณฺหสมโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สายณฺโห		จ		โส		สมโย		จาติ		สายณฺหสมโย.	(สายณฺห	+	สมย)

	 สายณฺโห		จ	อ.เป็นที่สิ้นไปแห่งวันด้วย		โส	อ.เป็นที่สิ้นไปแห่งวันนั้น		สมโย		จ	เป็นสมัยด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		สายณฺหสมโย	ชื่อว่าสายณฺหสมย.	(สมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน,	เวลาเย็น)
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อุปฏฺ€ากกุลานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุปฏฺ€ากานิ		จ		ตานิ		กุลานิ		จาติ		อุปฏฺ€ากกุลานิ.	(อุปฏฺ€าก	+	กุล)

	 อุปฏฺ€ากานิ		จ	อ.ผู้อุปัฏฐาก	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.ผู้อุปัฏฐาก	ท.	เหล่านั้น		กุลานิ		จ	เป็นตระกูลด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		อุปฏฺ€ากกุลานิ	ชื่อว่าอุปฏฺ€ากกุล.	(ตระกูลอุปัฏฐาก)

ทฏฺ€ุกามา

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	จตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทฏฺ€ุ�		กาเมตีติ		ทฏฺ€ุกามา,		ภิกฺขุนี.	(ทฏฺ€ุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)

	 (ยา		ภิกฺขุนี)	อ.ภิกษุณีใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		ทฏฺ€ุ�	เพื่ออันเยี่ยม		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		ภิกฺขุนี)	

อ.ภิกษุณีนั้น		ทฏฺ€ุกามา	ชื่อว่าทฏฺ€ุกามา,	ได้แก่ภิกษุณี.	(ผู้ใคร่เพื่อจะเห็น,	ผู้ประสงค์จะเยี่ยม)

ปสาธนเปฬิกา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปสาธนสฺส		เปฬิกา		ปสาธนเปฬิกา.	(ปสาธน	+	เปฬิกา)

	 เปฬิกา	อ.กระเช้า		ปสาธนสฺส	แห่งเครื่องประดับ		ปสาธนเปฬิกา	ชื่อว่าปสาธนเปฬิกา.	(กระเช้าเครื่อง

ประดับ)

นิรยสนฺตาโป

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 นิรเย  สนฺตาโป  นิรยสนฺตาโป. (นิรย + สนฺตาป)

	 สนฺตาโป	อ.ความร้อนพร้อม		นิรเย	ในนรก		นิรยสนฺตาโป	ชื่อว่านิรยสนฺตาป.	(ความร้อนพร้อมในนรก)

เปสนภาโว

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 เปสนเมว  ภาโว  เปสนภาโว. (เปสน + ภาว)

	 เปสน�		เอว	อ.อันส่งไปนั่นเทียว		ภาโว	เป็นความเป็น		เปสนภาโว	ชื่อว่าเปสนภาว.	(ความเป็นคืออัน

ส่งไป)
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ปลาลคฺคิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 ปลาล�		อุปาทาน�		ยสฺสาติ		ปลาโล.	(ปลาล	+	อุปทาน)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	อุปาทานศัพท์

	 	 ปลาล�	อ.ฟาง		อุปาทาน�	เป็นเชื้อ		ยสฺส		(อคฺคิสฺส)	แห่งไฟใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(โส		ปลาโล)	อ.ฟางนั้น		ปลาโล	ชื่อว่าปลาล,	ได้แก่ไฟ.	(อันมีฟางเป็นเชื้อ)

	 ๒.	 ปลาโล		จ		โส		อคฺคิ		จาติ		ปลาลคฺคิ.	(ปลาล	+	อคฺคิ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ปลาโล		จ	อ.อันมีฟางเป็นเชื้อด้วย		โส	อ.อันมีฟางเป็นเชื้อนั้น		อคฺคิ		จ	เป็นไฟด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ปลาลคฺคิ	ชื่อว่าปลาลคฺคิ.	(ไฟอันมีฟางเป็นเชื้อ)

ปกฺกุฏฺ€ิตเตลํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปกฺกุฏฺ€ิตญฺจ		ต�		เตลญฺจาติ		ปกฺกุฏฺ€ิตเตล�.	(ปกฺกุฏฺ€ิต	+	เตล)

	 ปกฺกุฏฺ€ิต�		จ	อ.อันเดือดพล่านแล้วด้วย		ต�	อ.อันเดือดพล่านแล้วนั้น		เตล�		จ	เป็นน�้ามันด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		ปกฺกุฏฺ€ิตเตล�	ชื่อว่าปกฺกุฏฺ€ิตเตล.	(น�้ามันที่เดือดพล่าน)

วสฺสสตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วสฺสาน�		สต�		วสฺสสต�.	(วสฺส	+	สต)

	 สต�	อ.ร้อย		วสฺสาน�	แห่งปี		วสฺสสต�	ชื่อว่าวสฺสสต.	(ร้อยปี)

อปฺปมาโท

	 เป็นนนิบาตบุพพทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 น  ปมาโท  อปฺปมาโท. (น + ปมาท)

	 ปมาโท	อ.ความประมาท		น	หามิได้		อปฺปมาโท	ชื่อว่าอปฺปมาท.	(ความไม่ประมาท)
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อปฺปมตฺตา

	 เป็นนนิบาตบุพพทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		ปมตฺตา		อปฺปมตฺตา,		สตฺตา.	(น	+	ปมตฺต)

	 (สตฺตา)	 อ.สัตว์	 ท.	 	 ปมตฺตา	 ประมาทแล้ว	 	 น	หามิได้	 	 อปฺปมตฺตา	 ชื่อว่าอปฺปมตฺต,	 ได้แก่สัตว ์

ทั้งหลาย.	(ผู้ไม่ประมาทแล้ว)	

สาตติกา 

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 สตต�		วิริย�		เยสนฺติ		สาตติกา,		ปณฺฑิตา.	(สตต	+	ณิกปัจจัย)

	 วิริย�	อ.ความเพียร		สตต�	อันเป็นไปติดต่อ		เยส�		(ปณฺฑิตาน�)	แห่งบัณฑิต	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ปณฺฑิตา)	อ.บัณฑิต	ท.	เหล่านั้น		สาตติกา	ชื่อว่าสาตติก,	ได้แก่บัณฑิตทั้งหลาย.	 

(ผู้มีความเพียรเป็นไปติดต่อ)

ทฬฺหปรกฺกมา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทฬฺโห		ปรกฺกโม		เยสนฺติ		ทฬฺหปรกฺกมา,		ปณฺฑิตา.	(ทฬฺห	+	ปรกฺกม)

	 ปรกฺกโม	 อ.ความบากบั่น	 	 ทฬฺโห	 อันมั่น	 	 เยส�	 	 (ปณฺฑิตาน�)	 แห่งบัณฑิต	 ท.	 เหล่าใด	 	 (อตฺถิ)	 

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ทฬฺหปรกฺกมา	ชื่อว่าทฬฺหปรกฺกม,	ได้แก่บัณฑิตทั้งหลาย.	(ผู้มีความบากบั่นอันมั่น)	

 

โยคกฺเขโม

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โยเคหิ		เขโม		โยคกฺเขโม.	(โยค	+	เขม)

	 เขโม	อ.อันเป็นแดนเกษม		โยเคหิ	จากโยคะ	ท.		โยคกฺเขโม	ชื่อว่าโยคกฺเขม.	(อันเป็นแดนเกษมจาก

โยคะ,	พระนิพพาน)

เตปิฏกํ

	 เป็นสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตีณิ		ปิฏกานิ		เตปิฏก�.	(ติ	+	ปิฏก)

	 ปิฏกานิ	อ.ปิฎก	ท.		ตีณิ	สาม		เตปิฏก�	ชื่อว่าเตปิฏก.	(ปิฎกสาม,	พระไตรปิฎก)
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พุทฺธวจนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พุทฺธสฺส		วจน�		พุทฺธวจน�.	(พุทฺธ	+	วจน)

	 วจน�	อ.พระด�ารัส		พุทฺธสฺส	ของพระพุทธเจ้า		พุทฺธวจน�	ชื่อว่าพุทฺธวจน.	(พระด�ารัสของพระพุทธเจ้า,	

พระพุทธพจน์)	

หตฺถิปทํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 หตฺถิสฺส		ปท�		หตฺถิปท�.	(หตฺถี	+	ปท)

	 ปท�	อ.ร้อยเท้า		หตฺถิสฺส	แห่งช้าง		หตฺถิปท�	ชื่อว่าหตฺถิปท.	(ร้อยเท้าช้าง)

มหนฺตตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺตสฺส		ภาโว		มหนฺตตฺต�.	(มหนฺต	+	ตฺตปัจจัย)

	 ภาโว	อ.ความที่		มหนฺตสฺส		 (หตฺถิปทสฺส)	แห่งรอยเท้าแห่งช้าง	ใหญ่		มหนฺตตฺต�	ชื่อว่ามหนฺตตฺต.	

(ความที่รอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าใหญ่)

อปฺปมาทมูลกา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

 ๑. น  ปมาโท  อปฺปทาโท. (น + ปมาท) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ปมาโท	อ.ความประมาท		น	หามิได้		อปฺปมาโท	ชื่อว่าอปฺปมาท.	(ความไม่ประมาท)

	 ๒.	 อปฺปมาโท	 	 มูล�	 	 เยสนฺติ	 	 อปฺปมาทมูลกา,	 	 ธมฺมา.	 (อปฺปมาท	 +	 มูล)	 ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 อปฺปมาโท	อ.ความไม่ประมาท		มูล�	เป็นมูล		เยส�		(ธมฺมาน�)	แห่งธรรม	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มี

อยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ธมฺมา)	อ.ธรรม	ท.	เหล่านั้น		อปฺปมาทมูลกา	ชื่อว่าอปฺปมาทมูลก,	ได้แก่ธรรม

ทั้งหลาย.	(มีความไม่ประมาทเป็นมูล)	
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อปฺปมาทสโมสรณา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

 ๑. น  ปมาโท  อปฺปทาโท. (น + ปมาท) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ปมาโท	อ.ความประมาท		น	หามิได้		อปฺปมาโท	ชื่อว่าอปฺปมาท.	(ความไม่ประมาท)

	 ๒.	 อปฺปมาโท		สโมรณ�		เยสนฺติ		อปฺปมาทสโมสรณา,		ธมฺมา.	(อปฺปมาท	+	สโมสรณ)	ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 อปฺปมาโท	อ.ความไม่ประมาท		สโมสรณ�	เป็นที่ประชุมลง		เยส�		(ธมฺมาน�)	แห่งธรรม	ท.	เหล่า

ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ธมฺมา)	อ.ธรรม	ท.	เหล่านั้น		อปฺปมาทสโมสรณา	ชื่อว่าอปฺปมาท-

สโมสรณ,	ได้แก่ธรรมทั้งหลาย.	(มีความไม่ประมาทเป็นที่ประชุมลง,	ประชุมลงในความไม่ประมาท)

อวิปฺปวาโส

	 เป็นนนิบาตบุพพทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 น  วิปฺปวาโส  อวิปฺปวาโส. (น + วิปฺปวาส)

	 วิปฺปวาโส	อ.การอยู่ปราศจาก		น	หามิได้		อวิปฺปวาโส	ชื่อว่าอวิปฺปวาส.	(การไม่อยู่ปราศจาก)

อชาตตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.		 น		ชาต�		อชาต�,		นิพฺพาน�.	(น	+	ชาต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (นิพฺพาน�)	อ.นิพพาน		ชาต�	เกิดแล้ว		น	หามิได้		อชาต�	ชื่อว่าอชาต,	ได้แก่พระนิพพาน.	(อันไม่

เกิดแล้ว)

	 ๒.	 อชาตสฺส		ภาโว		อชาตตฺต�.	(อชาต	+	ตฺตปัจจัย)	ภาวตัทธิต

	 	 ภาโว	อ.ความที่	 	 อชาตสฺส		 (นิพฺพานสฺส)	แห่งพระนิพพาน	อันไม่เกิดแล้ว	 	อชาตตฺต�	 ชื่อว่า 

อชาตตฺต.	(ความที่พระนิพพานเป็นธรรมชาตไม่เกิดแล้ว)

อธิคมุปาโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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	 อธิคโม		จ		โส		อุปาโย		จาติ		อธิคมุปาโย.	(อธิคม	+	อุปาย)

	 อธิคโม		จ	อ.อันเป็นเหตุบรรลุด้วย		โส	อ.อันเป็นเหตุบรรลุนั้น		อุปาโย		จ	เป็นอุบายด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		อธิคมุปาโย	ชื่อว่าอธิคมุปาย.	(อุบายเป็นเหตุบรรลุ)

อมตํปทํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อมตสฺส		ปท�		อมต�ปท�.	(อมต	+	ปท)

	 ปท�	อ.อันเป็นเหตุถึง		อมตสฺส	ซึ่งอมตะ		อมต�ปท�	ชื่อว่าอมต�ปท.	(อันเป็นเหตุถึงอมตะ,	อันเป็นเหตุ

บรรลุพระนิพพาน)	

ปมชฺชนภาโว

	 เป็นอวธารณบุพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปมชฺชนเมว		ภาโว		ปมชฺชนภาโว.	(ปมชฺชน	+	ภาว)

	 ปมชฺชน�		เอว	อ.ความประมาทนั่นเทียว		ภาโว	เป็นความเป็น		ปมชฺชนภาโว	ชื่อว่าปมชฺชนภาว.	(ความ

เป็นคือความประมาท)

มุฏฺ€สจฺจสงฺขาตํ

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มุฏฺ€า		สติ		ยสฺสาติ		มุฏฺ€สติ,		ปุคฺคโล.	(มุฏฺ€า	+	สติ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 สติ	อ.สติ		มุฏฺ€า	อันหลงลืมแล้ว		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		มุฏฺ€สติ	ชื่อว่ามุฏฺ€สติ,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีสติอันหลงลืมแล้ว)

	 ๒.	 มุฏฺ€สติสฺส		ภาโว		มุฏฺ€สจฺจ�.	(มุฏฺ€สติ	+	ณฺยปัจจัย)	ภาวตัทธิต

	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		มุฏฺ€สติสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคล	ผู้มีสติอันหลงลืมแล้ว		มุฏฺ€สจฺจ�	ชื่อว่า

มุฏฺ€สจฺจ.	(ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีสติอันหลงลืมแล้ว)

	 ๓.	 มุฏฺ€สจฺจ�		อิติ		สงฺขาต�		มุฏฺ€สจฺจสงฺขาต�,		สติยา		โวสฺสคฺค�.	(มุฏฺ€สจฺจ	+	สงฺขาต)	สัมภาวนา-

บุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (โวสฺสคฺค�)	อ.การสละลง		(สติยา)	แห่งสติ		(ปณฺฑิเตน)		สงฺขาต�	อันบัณฑิต	กล่าวแล้ว		มุฏฺ€สจฺจ�		 

อิติ	ว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้หลงลืมสติ		มุฏฺ€สจฺจสงฺขาต�	ชื่อว่ามุฏฺ€สจฺจสงฺขาต,	ได้แก่การสละลงสติ.	(กล่าวคือ

ความเป็นผู้มีสติอันหลงลืมแล้ว)	 	
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อชรามรา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

อยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		ชรา		อชรา,		สตฺตา.	(น	+	ชร)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.		ชรา	ผู้แก่		น	หามิได้		อชรา	ชื่อว่าอชร,	ได้แก่สัตว์ทั้งหลาย.	(ผู้ไม่แก่)

	 ๒.	 น		มรา		อมรา,		สตฺตา.	(น	+	มร)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	 	

	 	 (สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.		มรา	ผู้ตาย		น	หามิได้		อมรา	ชื่อว่าอมร,	ได้แก่สัตว์ทั้งหลาย.	(ผู้ไม่ตาย)

	 ๓.	 อชรา		จ		อมรา		จ		อชรามรา,		สตฺตา.	(อชร	+	อมร)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 (สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.		อชรา		จ	ผู้ไม่แก่ด้วย		อมรา		จ	ผู้ไม่ตายด้วย		อชรามรา	ชื่ือว่าอชรามร,	

ได้แก่สัตว์ทั้งหลาย.	(ผู้ไม่แก่และไม่ตาย)

ชาติอาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชาติ		อาทิ		เยสนฺติ		ชาติอาทีนิ,		ทุกฺขานิ.	(ชาติ	+	อาทิ)

	 ชาติ	อ.ชาติ		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(ทุกฺขาน�)	แห่งทุกข์	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(ตานิ		ทุกฺขานิ)	อ.ทุกข์	ท.	เหล่านั้น		ชาติอาทีนิ	ชื่อว่าชาติอาทิ,	ได้แก่ทุกข์ทั้งหลาย.	(มีชาติเป็นต้น)

อปริมุตฺตตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ๑.	 น		ปริมุตฺโต		อปริมุตฺโต,		อตฺตา.	(น	+	ปริมุตฺต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (อตฺตา)	อ.ตน		ปริมุตฺโต	พ้นรอบแล้ว		น	หามิได้		อปริมุตฺโต	ชื่อว่าอปริมุตฺต,	ได้แก่ตน.	(ผู้ไม่

พ้นรอบแล้ว)

	 ๒.	 อปริมุตฺตสฺส		ภาโว		อปริมุตฺตตฺต�.	(อปริมุตฺต	+	ตฺตปัจจัย)	ภาวตัทธิต

	 	 ภาโว	อ.ความที่		อปริมุตฺตสฺส		(อตฺตโน)	แห่งตน	ผู้พ้นรอบแล้ว		อปริมุตฺตตฺต�	ชื่อว่าอปริมุตฺตตฺต.

(ความที่ตนเป็นผู้ไม่พ้นรอบแล้ว)



๑. เรื่องพระนางสามาวดี 755วรรค]

อปฺปมาทลกฺขณํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. น  ปมาโท  อปฺปมาโท. (น + ปมาท) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ปมาโท	อ.ความประมาท		น	หามิได้		อปฺปมาโท	ชื่อว่าอปฺปมาท.	(ความไม่ประมาท)

	 ๒.	 อปฺปมาทสฺส		ลกฺขณ�		อปฺปมาทลกฺขณ�.	(อปฺปมาท	+	ลกฺขณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ลกฺขณ�	อ.ลักษณะ		อปฺปมาทสฺส	แห่งความไม่ประมาท		อปฺปมาทลกฺขณ�	ชื่อว่าอปฺปมาทลกฺขณ.	

(ลักษณะแห่งความไม่ประมาท)

มคฺคผลานิ

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มคฺคา		จ		ผลานิ		จ		มคฺคผลานิ.	(มคฺค	+	ผล)

	 มคฺคา		จ	อ.มรรค	ท.	ด้วย		ผลานิ		จ	อ.ผล	ท.	ด้วย		มคฺคผลานิ	ชื่อว่ามคฺคผล.	(มรรคและผล)

 

ทุติยตติยอตฺตภาวา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่

ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ทุติโย		จ		โส		อตฺตภาโว		จาติ		ทุติยอตฺตภาโว.	(ทุติย	+	อตฺตภาว)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 

สมาส

	 	 ทุติโย		จ	อ.ที่สองด้วย		โส	อ.ที่สองนั้น		อตฺตภาโว		จ	เป็นอัตภาพด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

ทุติยอตฺตภาโว	ชื่อว่าทุติยอตฺตภาว.	(อัตภาพที่	๒)

	 ๒.	 ตติโย		จ		โส		อตฺตภาโว		จาติ		ตติยอตฺตภาโว.	(ตติย	+	อตฺตภาว)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 

สมาส

	 	 ตติโย		จ	อ.ที่สามด้วย		โส	อ.ที่สามนั้น		อตฺตภาโว		จ	เป็นอัตภาพด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

ตติยอตฺตภาโว	ชื่อว่าตติยอตฺตภาว.	(อัตภาพที่	๓)

	 ๓.	 ทุติยอตฺตภาโว		จ		ตติยอตฺตภาโว		จ		ทุติยตติยอตฺตภาวา.	(ทุติยอตฺตภาว	+	ตติยอตฺตภาว)	 

อิตรีตรโยคทวันทสมาส,	ลบ	อตฺตภาวศัพท์ข้างหน้า

	 	 ทุติยอตฺตภาโว		จ	อ.อัตภาพที่สองด้วย		ตติยอตฺตภาโว		จ	อ.อัตภาพที่สามด้วย		ทุติยตติย- 

อตฺตภาวา	ชื่อว่าทุติยตติยอตฺตภาว.	(อัตภาพที่สองและที่สาม)
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ปมาทมรณํ

	 เป็นอวธารณบุพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปมาโทเยว		มรณ�		ปมาทมรณ�.	(ปมาท	+	มรณ)

	 ปมาโท		เอว	อ.ความประมาทนั่นเทียว		มรณ�	เป็นความตาย		ปมาทมรณ�	ชื่อว่าปมาทมรณ.	(ความ

ตายคือความประมาท)

 

มตตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 มตสฺส		ภาโว		มตตฺต�.	(มต	+	ตฺตปัจจัย)

	 ภาโว	อ.ความที่		มตสฺส		(อตฺตโน)	แห่งตน	ผู้ตายแล้ว		มตตฺต�	ชื่อว่ามตตฺต.	(ความที่ตนเป็นผู้ตายแล้ว) 

 

ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉโท

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ชีวิตเมว		อินฺทฺริย�		ชีวิตินฺทฺริย�.	(ชีวิต	+	อินฺทฺริย)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ชีวิต�		เอว	อ.ชีวิตนั่นเทียว		อินฺทฺริย�	เป็นอินทรีย์		ชีวิตินฺทฺริย�	ชื่อว่าชีวิตินฺทฺริย.	(อินทรีย์คือชีวิต)

	 ๒.	 ชีวิตินฺทฺริย�		อุปจฺเฉโท		ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉโท.	(ชีวิตินฺทฺริย	+	อุปจฺเฉท)	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 อุปจฺเฉโท	อ.การเข้าไปตัด		ชีวิตินฺทฺริย�	ซึ่งอินทรีย์คือชีวิต		ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉโท	ชื่อว่าชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉท.	 

(การเข้าไปตัดอินทรีย์คือชีวิต)

ทารุกฺขนฺธสทิสา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. ทารุสฺส  ขนฺโธ  ทารุขนฺโธ. (ทารุ + ขนฺธ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ขนฺโธ	อ.ท่อน		ทารูน�	แห่งฟืน		ทารุกฺขนฺโธ	ชื่อว่าทารุกฺขนฺธ.	(ท่อนฟืน)

	 ๒.	 ทารุกฺขนฺเธน		สทิสา		ทารุกฺขนฺธสทิสา,		สตฺตา.	(ทารุกฺขนฺธ	+	สทิส)

	 	 (สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.		สทิสา	ผู้เช่นกับ		ทารุกฺขนฺเธน	ด้วยท่อนแห่งฟืน		ทารุกฺขนฺธสทิสา	ชื่อว่า 

ทารุกฺขนฺธสทิส,	ได้แก่สัตว์ทั้งหลาย.	(ผู้เช่นกับด้วยกองฟืน)
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อปคตวิญฺญาณา

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อปคต�		วิญฺญาณ�		เยหิ		เต		อปคตวิญฺญาณา,		สตฺตา.	(อปคต	+	วิญฺญาณ)

	 วิญฺญาณ�	อ.วิญญาณ		อปคต�	ไปปราศแล้ว		เยหิ		(สตฺเตหิ)	จากสัตว์	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		

เต		(สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.	เหล่านั้น		อปคตวิญฺญาณา	ชื่อว่าอปคตวิญฺญาณ,	ได้แก่สัตว์ทั้งหลาย.	(ผู้มีวิญญาณไป

ปราศแล้ว)

เอกจิตฺตํ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอกญฺจ		ต�		จิตฺตญฺจาติ		เอกจิตฺต�.	(เอก	+	จิตฺต)

	 เอก�		จ	อ.ดวงหนึ่งด้วย		ต�	อ.ดวงหนึ่งนั้น		จิตฺต�		จ	เป็นจิตด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เอกจิตฺต�	ชื่อ

ว่าเอกจิตฺต.	(จิตดวงหนึ่ง)

อาจริยุปชฺฌายวตฺตาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส	 และจตุตถีตัปปุริสสมาสอยู่

ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อาจริโย		จ		อุปชฺฌาโย		จ		อาจริยุปชฺฌายา.	(อาจริย	+	อุปชฺฌาย)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 อาจริโย		จ	อ.อาจารย์ด้วย		อุปชฺฌาโย		จ	อ.อุปัชฌาย์ด้วย		อาจริยุปชฺฌายา	ชื่อว่าอาจริยุ-

ปชฺฌาย.	(อาจารย์และอุปัชฌาย์)

	 ๒.	 อาจริยุปชฺฌายาน�		วตฺตานิ		อาจริยุปชฺฌายวตฺตานิ.	(อาจริยุปชฺฌาย	+	วตฺต)	จตุตถีตัปปุริสสมาส

	 	 วตฺตานิ	 อ.วัตร	 ท.	 	 อาจริยุปชฺฌายาน�	 แห่งอาจารย์และอุปัชฌาย์	 ท.	 	 อาจริยุปชฺฌายวตฺตานิ	 

ชื่อว่าอาจริยุปชฺฌายวตฺต.	(วัตรเพื่ออาจารย์และอุปัชฌาย์)

	 ๓.	 อาจริยุปชฺฌายวตฺตานิ		อาทิ		เยสนฺติ		อาจริยุปชฺฌายวตฺตาทีนิ,		วตฺตานิ.	(อาจริยุปชฺฌายวตฺต	

+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 อาจริยุปชฺฌายวตฺตานิ	อ.วัตรเพื่ออาจารย์และอุปัชฌาย์	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(วตฺตาน�)	แห่ง

วัตร	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		วตฺตานิ)	อ.วัตร	ท.	เหล่านั้น		อาจริยุปชฺฌายาทีนิ	 

ชื่อว่าอาจริยุปชฺฌายาทิ,	ได้แก่วัตรทั้งหลาย.	(มีวัตรเพื่อาจารย์และอุปัชฌาย์เป็นต้น)
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กึนานากรณา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กึ		นานากรณ�		เยสนฺติ		กึนานากรณา,		สตฺตา.	(กึ	+	นานากรณ)

	 นานากรณ�	อ.การกระท�าต่างๆ		กึ	อะไร		เยส�		(สตฺตาน�)	แห่งสัตว์	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(เต		สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.	เหล่านั้น		กึนานากรณา	ชื่อว่ากึนานากรณ,	ได้แก่สัตว์ทั้งหลาย.	(ผู้มี

การกระท�าต่างๆ	อะไร)	

สปฺปญฺญา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สห		ปญฺญาย		เย		วตฺตนฺตีติ		สปฺปญฺญา,		ปุคฺคลา.	(สห	+	ปญฺญา)

	 เย		(ปุคฺคลา)	อ.บุคคล	ท.	เหล่าใด		วตฺตนฺติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		ปญฺญาย	ด้วยปัญญา		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(เต		ปุคฺคลา)	อ.บุคคล	ท.	เหล่านั้น		สปฺปญฺญา	ชื่อว่าสปฺปญฺญ,	ได้แก่บุคคลทั้งหลาย.	(ผู้เป็น

ไปกับด้วยปัญญา,	ผู้มีปัญญา)		

วิเสสการณํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิเสโส		จ		โส		การณญฺจาติ		วิเสสการณ�.	(วิเสส	+	การณ)

	 วิเสโส		จ	อ.อันแปลกกันด้วย		โส	อ.อันแปลกกันนั้น		การณ�		จ	เป็นเหตุด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

วิเสสการณ�	ชื่อว่าวิเสสการณ.	(เหตุอันแปลกกัน)	

ปหํสิตมุขา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปห�สิต�		มุข�		เยสนฺติ		ปห�สิตมุขา,		ปณฺฑิตา.	(ปห�สิต	+	มุข)

	 มุข�	อ.หน้า		ปห�สิต�	อันยิ้มแย้มแล้ว		เยส�		(ปณฺฑิตาน�)	แห่งบัณฑิต	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		(เต		ปณฺฑิตา)	อ.บัณฑิต	ท.	เหล่านั้น		ปห�สิตมุขา	ชื่อว่าปห�สิตมุข,	ได้แก่บัณฑิตทั้งหลาย.	(ผู้

มีหน้าอันยิ้มแย้มแล้ว)
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ตุฏฺ€ปหฏฺ€า

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตุฏฺ€า		จ		เต		ปหฏฺ€า		จาติ		ตุฏฺ€ปหฏฺ€า,		ปณฺฑิตา.	(ตุฏฺ€	+	ปหฏฺ€)

	 เต		(ปณฺฑิตา)	อ.บัณฑิต	ท.	เหล่านั้น		ตุฏฺ€า		จ	เป็นผู้ยินดีแล้วด้วย		ปหฏฺ€า		จ	เป็นผู้ร่าเริงแล้ว

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ตุฏฺ€ปหฏฺ€า	ชื่อว่า	ตุฏฺ€ปหฏฺ€,	ได้แก่บัณฑิตทั้งหลาย.	(ผู้ทั้งยินดีแล้วทั้งร่าเริงแล้ว)

พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกา

	 อิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พุทฺโธ		จ		ปจฺเจกพุทฺโธ		จ		สาวโก		จ		พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกา.	(พุทฺธ	+	ปจฺเจกพุทฺธ	+	สาวก)

	 พุทฺโธ		จ	อ.พระพุทธเจ้าด้วย		ปจฺเจกพุทฺโธ		จ	อ.พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วย		สาวโก		จ	อ.สาวกด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกา	ชื่อว่าพุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวก.	(พระพุทธเจ้า	พระปัจเจกพุทธเจ้า	และ

สาวก)

โคจรสงฺขาตํ

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โคจโร		อิติ		สงฺขาต�		โคจรสงฺขาต�,		จตุสติปฏฺ€านาทิเภท�.	(โคจร	+	สงฺขาต)

	 จตุสติปฏฺ€านาทิเภท�	อ.อันต่างด้วยธรรมมีสติปัฏฐาน	๔	เป็นต้น		(ปณฺฑิเตน)		สงฺขาต�	อัน	อันบัณฑิต	

กล่าวแล้ว	 	 โคจโร	 	 อิติ	 ว่าเป็นธรรมอันเป็นอารมณ์	 	 โคจรสงฺขาต,	 ได้แก่อันต่างด้วยธรรมมีสติปัฏฐาน	 ๔	

เป็นต้น.	(กล่าวคือธรรมที่เป็นอารมณ์)	

จตุสติปฏฺ€านาทิเภทํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีสมาหารทิคุสมาส	และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มี

วิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 จตฺตาริ		สติปฏฺ€านานิ		จตุสติปฏฺ€าน�.	(จตุ	+	สติปฏฺ€าน)	สมาหารทิคุสมาส

	 	 สติปฏฺ€านานิ	อ.สติปัฏฐาน	ท.		จตฺตาริ	สี่		จตุสติปฏฺ€าน�	ชื่อว่าจตุสติปฏฺ€าน.	(สติปัฏฐาน	๔)

	 ๒.	 จตุสติปฏฺ€าน�		อาทิ		เยสนฺติ		จตุสติปฏฺ€านาทโย,		ธมฺมา.	(จตุสติปฏฺ€าน	+	อาทิ)	ฉัฏฐี- 

ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
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	 	 จตุสติปฏฺ€าน�	อ.สติปัฏฐาน	๔		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(ธมฺมาน�)	แห่งธรรม	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ธมฺมา)	อ.ธรรม	ท.	เหล่านั้น		จตุสติปฏฺ€านาทโย	ชื่อว่าจตุสติปฏฺ€านาทิ,	ได้แก่

ธรรมทั้งหลาย.	(มีสติปัฏฐาน	๔	เป็นต้น)

	 ๓.	 จตุสติปฏฺ€านาทีหิ		เภท�		จตุสติปฏฺ€านาทิเภท�,		สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺม�.	(จตุสติปฏฺ€านาทิ	+	

เภท) ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺม�)	อ.โพธิปักขิยธรรม	๓๗	ประการ		 เภท�	อันต่าง		จตุสติปฏฺ€านาทีห ิ

(ธมฺเมหิ)	ด้วยธรรม	ท.	มีสติปัฏฐาน	๔	เป็นต้น		จตุสติปฏฺ€านาทิเภท�	ชื่อว่าจตุสติปฏฺ€านาทิเภท,	ได้แก่โพธิ-

ปักขิยธรรม	๓๗	ประการ.	(อันต่างด้วยธรรมมีสติปัฏฐาน	๔	เป็นต้น)	 	

สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมํ

	 เป็นสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สตฺตตฺตึส		โพธิปกฺขิยธมฺมา		สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺม�.	(สตฺตตฺตึส	+	โพธิปกฺขิยธมฺม)

	 โพธิปกฺขิยธมฺมา	อ.โพธิปักขิยธรรม	ท.		สตฺตตฺตึส	สามสิบเจ็ดประการ		สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺม�	ชื่อ

ว่าสตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺม.	(โพธิปักขิยธรรม	๓๗	ประการ)	

นววิโธ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เทฺว		วิธา		ยสฺสาติ		นววิโธ,		โลกุตฺตรธมฺโม.	(นว	+	วิธ)

	 วิธา	อ.อย่าง	ท.		นว	เก้า		ยสฺส		(โลกุตฺตรธมฺมสฺส)	แห่งโลกุตรธรรมใด		(อนฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(โส		โลกุตฺตรธมฺโม)	อ.โลกุตรธรรมนั้น		นววิโธ	ชื่อว่านววิธ,	ได้แก่โลกุตรธรรม.	(อันมี	๙	อย่าง)

อฏฺ€สมาปตฺติสงฺขาตํ

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อฏฺ€		สมาปตฺติโย		อฏฺ€สมาปตฺติโย.	(อฏฺ€	+	สมาปตฺติ)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 สมาปตฺติโย	อ.สมาบัติ	ท.		อฏฺ€	แปด		อฏฺ€สมาปตฺติโย	ชื่อว่าอฏฺ€สมาปตฺติ.	(สมาบัติ	๘)

	 ๒.	 อฏฺ€สมาปตฺติโย		อิติ		สงฺขาต�		อฏฺ€สมาปตฺติสงฺขาต�,		อารมฺมณูปนิชฺฌาน�.	(อฏฺ€สมาปตฺติ	+	

สงฺขาต) สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส
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	 	 (อารมฺมณูปนิชฺฌาน�)	อ.อารัมมณูปนิชฌาน		(ปณฺฑิเตน)		สงฺขาต�	อันบัณฑิต	กล่าวแล้ว		อฏฺ€-

สมาปตฺติโย		อิติ	ว่าสมาบัติแปด		อฏฺ€สมาปตฺตสงฺขาต�	ชื่อว่าอฏฺ€สมาปตฺติสงฺขาต,	ได้แก่อารัมมณูปนิชฌาน.	

(กล่าวคือสมาบัติ	๘)	

อารมฺมณูปนิชฺฌานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อารมฺมณสฺส		อุปนิชฺฌาน�		อารมฺมณูปนิชฺฌาน�.	(อารมฺมณ	+	อุปนิชฺฌาน)

	 อุปนิชฺฌาน�	อ.การเข้าไปเพ่ง		อารมฺมณสฺส	ซึ่งอารมณ์		อารมฺมณูปนิชฺฌาน�	ชื่อว่าอารมฺมณูปนิชฺฌาน.	

(การเข้าไปเพ่งอารมณ์,	อารมฺมณูปนิชฌาน)

วิปสฺสนามคฺคผลสงฺขาตํ

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 วิปสฺสนา		จ		มคฺโค		จ		ผลญฺจ		วิปสฺสนามคฺคผลานิ.	(วิปสฺสนา	+	มคฺค	+	ผล)	อิตรีตรโยค- 

ทวันทสมาส

	 	 วิปสฺสนา		จ	อ.วิปัสสนาด้วย		มคฺโค		จ	อ.มรรคด้วย		ผลญฺจ	อ.ผลด้วย		วิปสฺสนามคฺคผลานิ	

ชื่อว่าวิปสฺสนามคฺคผล.	(วิปัสสนา	มรรค	และผล)

	 ๒.	 วิปสฺสนามคฺคผลานิ		อิติ		สงฺขาต�		วิปสฺสนามคฺคผลสงฺขาต�,		ลกฺขณูปนิชฺฌาน�.	(วิปสฺสนามคฺคผล	 

+ สงฺขาต) สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (ลกฺขณูปนิชฺฌาน�)	อ.ลักขณูปนิชฌาน		(ปณฺฑิเตน)		สงฺขาต�	อันบัณฑิต	กล่าวแล้ว		วิปสฺสนา-

มคฺคผลานิ	 	 อิติ	 ว่าวิปัสสนา	มรรค	และผล		 วิปสฺสนามคฺคผลสงฺขาต�	 ชื่อว่าวิปสฺสนามคฺคผลสงฺขาต,	 ได้แก ่

ลักขณูปนิชฌาน.	(กล่าวคือวิปัสสนา	มรรค	และผล)	

ลกฺขณูปนิชฺฌานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ลกฺขณสฺส		อุปนิชฺฌาน�		ลกฺขณูปนิชฺฌาน�.	(ลกฺขณ	+	อุปนิชฺฌาน)

	 อุปนิชฺฌาน�	 อ.การเข้าไปเพ่ง	 	ลกฺขณสฺส	 ซึ่งลักษณะ		ลกฺขณูปนิชฺฌาน�	 ชื่อว่าลกฺขณูปนิชฺฌาน.	 (การ

เข้าไปเพ่งฌาน,	ลักขณูปนิชฌาน)
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ทุพฺพิธํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เทฺว		วิธา		ยสฺสาติ		ทุพฺพิธ�,		ฌาน�.	(ทฺวิ	+	วิธ)

	 วิธา	อ.อย่าง	ท.		เทฺว	สอง		ยสฺส		(ฌานสฺส)	แห่งฌานใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		

ฌาน�)	อ.ฌานนั้น		ทุพฺพิธ�	ชื่อว่าทุพฺพิธ,	ได้แก่ฌาน.	(อันมี	๒	อย่าง)	

อรหตฺตปฺปตฺตํ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อรหตฺต�		ปตฺต�		อรหตฺตปฺปตฺต�.	(อรหตฺต	+	ปตฺต)

	 ปตฺต�	อ.อันบรรลุ		อรหตฺต�	ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์		อรหตฺตปฺปตฺต�	ชื่อว่าอรหตฺตปฺปตฺต.	(อันบรรลุ

ความเป็นพระอรหันต์)

ปวตฺตกายิกเจตสิกวิริยา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีสมาหารทวันทสมาส	 และวิเสสนบุพพบทกัมมธารย-

สมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 กาเยน		ปวตฺตตีติ		กายิก�,		วิริย�.	(กาย	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (ย�		วิริย�)	อ.ความเพียรใด		ปวตฺตติ	ย่อมเป็นไป		กาเยน	ทางกาย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		วิริย�)	 

อ.ความเพียรนั้น		กายิก�	ชื่อว่ากายิก,	ได้แก่ความเพียร.	(อันเป็นไปทางกาย)

	 ๒.	 เจตสา		ปวตฺตตีติ		เจตสิก�,		วิริย�.	(เจต	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (ย�		วิริย�)	อ.ความเพียรใด		ปวตฺตติ	ย่อมเป็นไป		เจตสา	ทางจิต		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		วิริย�)	 

อ.ความเพียรนั้น		เจตสิก�	ชื่อว่าเจตสิก,	ได้แก่ความเพียร.	(อันเป็นไปทางจิต)

	 ๓.	 กายิกญฺจ		เจตสิกญฺจ		กายิกเจตสิก�,		วิริย�.	(กายิก	+	เจตสิก)	สมาหารทวันทสมาส

	 	 (วิริย�)	อ.ความเพียร		กายิก�		จ	อันเป็นไปทางกายด้วย		เจตสิก�		จ	อันเป็นไปทางจิตด้วย		กา

ยิกเจตสิก�	ชื่อว่ากายิกเจตสิก,	ได้แก่ความเพียร.	(อันเป็นไปทางกายและอันเป็นไปทางจิต)

	 ๔.	 กายิกเจตสิกญฺจ		ต�		วิริยญฺจาติ		กายิกเจตสิกวิริย�.	(กายิกเจตสิก	+	วิริย)	วิเสสนบุพพบทกัมม

ธารยสมาส

	 	 กายิกเจตสิก�		จ	อ.อันเป็นไปทางกายและอันเป็นไปทางจิตด้วย		ต�	อ.อันเป็นไปทางกายและเป็น

ไปทางจิตนั้น		วิริย�		จ	เป็นความเพียรด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		กายิกเจตสิกวิริย�	ชื่อว่ากายิกเจตสิกวิริย.	(ความ
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เพียรอันเป็นไปทางกายและอันเป็นไปทางจิต)

	 ๕.	 ปวตฺต�		กายิกเจตสิกวิริย�		เยสนฺติ		ปวตฺตกายิกเจตสิกวิริยา,		ปณฺฑิตา.	(ปวตฺต	+	กายิกเจตสิก

วิริย)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 กายิกเจตสิกวิริย�	 อ.ความเพียรอันเป็นไปทางกายและอันเป็นไปทางจิต	 	 ปวตฺต�	 อันเป็นไปแล้ว		

เยส�		(ปณฺฑิตาน�)	แห่งบัณฑิต	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปวตฺตกายิกเจตสิกวิริยา	ชื่อว่า

ปวตฺตกายิกเจตสิกวิริย,	ได้แก่บัณฑิตทั้งหลาย.	(ผู้มีความเพียรอันเป็นไปทางกายและเป็นไปทางจิตอันเป็นไปแล้ว)

ปุริสตฺถาโม

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ปุริสสฺส  ถาโม  ปุริสตฺถาโม. (ปุริส + ถาม)

	 ถาโม	อ.เรี่ยวแรง		ปุริสสฺส	ของบุรุษ		ปุริสตฺถาโม	ชื่อว่าปุริสตฺถาม.	(เรี่ยวแรงของบุรุษ)

ปุริสวิริยํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุริสสฺส		วิริย�		ปุริสวิริย�.	(ปุริส	+	วิริย)

	 วิริย�	อ.ความเพียร		ปุริสสฺส	ของบุรุษ		ปุริสวิริย�	ชื่อว่าปุริสวิริย.	(ความเพียรของบุรุษ)

ปุริสปรกฺกโม

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ปุริสสฺส  ปรกฺกโม  ปุริสปรกฺกโม. (ปุริส + ปรกฺกม)

	 ปรกฺกโม	อ.ความบากบั่น		ปุริสสฺส	ของบุรุษ		ปุริสปรกฺกโม	ชื่อว่าปุริสปรกฺกม.	(ความบากบั่นของบุรุษ)

ญาณผุสนา

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ญาณเมว		ผุสนา		ญาณผุสนา.	(ญาณ	+	ผุสนา)

	 ญาณ�		เอว	อ.ญาณนั่นเทียว		ผุสนา	เป็นการถูกต้อง		ญาณผุสนา	ชื่อว่าญาณผุสนา.	(การถูกต้องคือ

ญาณ)
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วิปากผุสนา

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 วิปาโกเยว  ผุสนา  วิปากผุสนา. (วิปาก + ผุสนา)

	 วิปาโก		เอว	อ.วิบากนั่นเทียว		ผุสนา	เป็นการถูกต้อง		วิปากผุสนา	ชื่อว่าวิปากผุสนา.	(การถูกต้อง

คือวิบาก)

โลกิยโลกุตฺตรธมฺมา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 โลกิยา		จ		โลกุตฺตรา		จ		โลกิยโลกุตฺตรา.	(โลกิย	+	โลกุตฺตร)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 โลกิยา	 	 จ	อ.อันเป็นโลกิยะ	ท.	ด้วย	 	 โลกุตฺตรา	 	 จ	อ.อันเป็นโลกุตระ	ท.	ด้วย	 	 โลกิย- 

โลกุตฺตรา	ชื่อว่าโลกิยโลกุตฺตร.	(อันเป็นโลกิยะและโลกุตระ)

	 ๒.	 โลกิยโลกุตฺตรา		จ		เต		ธมฺมา		จาติ		โลกิยโลกุตฺตรธมฺมา.	(โลกิยโลกุตฺตร	+	ธมฺม)	วิเสสน- 

บุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 โลกิยโลกุตฺตรา		จ	อ.อันเป็นโลกิยะและโลกุตระ	ท.	ด้วย		เต	อ.อันเป็นโลกิยะและโลกุตระ	ท.	

เหล่านั้น		ธมฺมา		จ	เป็นธรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		โลกิยโลกุตฺตรธมฺมา	ชื่อว่า	โลกิยโลกุตฺตรธมฺม.	(ธรรม

อันเป็นโลกิยะและโลกุตระ)	

เสฏฺ€ตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 เสฏฺ€สฺส		ภาโว		เสฏฺ€ภาโว.	(เสฏฺ€	+	ภาว)

	 ภาโว	อ.ความที่		เสฏฺ€สฺส		(นิพฺพานสฺส)	แห่งพระนิพพาน	ประเสริฐที่สุด		เสฏฺ€ภาโว	ชื่อว่าเสฏฺ€ภาว.	

(ความที่พระนิพพานเป็นสภาพประเสริฐที่สุด)

เทสนาปริโยสานํ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปริอวสฺยติ		เอตฺถาติ		ปริโยสาน�,		กาโล.	(ปริ+อว+	โส		โอสิเต	ในการจบลง,	ส�าเร็จลง	+	ยุ

ปัจจัย)	กัตตุรูป,	อธิกรณสาธนะ
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	 	 (เทสนา)	อ.พระเทศนา		ปริอวสฺยติ	ย่อมสิ้นสุดลงรอบ		เอตฺถ		(กาเล)	ในกาลนี้		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ปริโยสาน�	ชื่อว่าปริโยสาน.	ได้แก่พระเทศนา.	(เป็นที่สิ้นสุดลงรอบ)

	 ๒.	 เทสนาย		ปริโยสาน�		เทสนาปริโยสาน�.	(เทสนา	+	ปริโยสาน)

	 	 ปริโยสาน�	 อ.เป็นที่สิ้นสุดลงรอบ	 	 เทสนาย	 แห่งพระเทศนา	 	 เทสนาปริโยสาน�	 ชื่อว่าเทสนา- 

ปริโยสาน.	(เป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งกถา,	จบกถา)

โสตาปนฺนาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โสตาปนฺนา		อาทิ		เยส�		เต		โสตาปนฺนาทโย,		อริยปุคฺคลา.	

	 โสตาปนฺนา	อ.พระโสดาบัน	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(อริยปุคฺคลา)	แห่งพระอริยบุคคล	ท.	เหล่าใด		 

(สนฺติ)	มีอยู่,		เต		(อริยปุคฺคลา)	อ.พระอริยบุคคล	ท.	เหล่านั้น		โสตาปนฺนาทโย	ชื่อว่าโสตาปนฺนาทิ,	ได้แก่

พระอริยบุคคลทั้งหลาย.	(มีพระโสดาบันเป็นต้น)

สาตฺถิกา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อตฺโถ		อสฺสา		อตฺถีติ		อตฺถิกา,		วาจา.	(อตฺถ	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต

	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อสฺสา		(วาจาย)	แห่งวาจานั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		วาจา)	

อ.วาจานั้น		อตฺถิกา	ชื่อว่าอตฺถิกา,	ได้แก่วาจา.	(อันมีประโยชน์)

	 ๒.	 สห		อตฺถิกาย		ยา		วตฺตตีติ		สาตฺถิกา,		เทสนา.	(สห	+	อตฺถิกา)	สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส

	 	 ยา		(เทสนา)	อ.เทศนาใด	วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อตฺถิกาย		(วาจาย)	ด้วยวาจา	อันมี

ประโยชน์		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		เทสนา)	อ.เทศนานั้น		สาตฺถิกา	ชื่อว่าสาตฺถิกา,	ได้แก่เทศนา,	(อันเป็นไป

กับด้วยวาจามีประโยชน์)





ค�ำศัพท์กริิยำน่ำรู้
ศัพท์กริยิำคุมพำกย์และกริิยำในระหว่ำง (อำขยำต - กติก์)

อกตฺวา น + กร  กรเณ ในการกระท�า + ตฺวา ไม่กระท�าแล้ว

อกาสิ อ + กร  กรเณ ในการกระท�า + อี ได้กระท�าแล้ว (ต.)

อกาสึ อ + กร  กรเณ ในการกระท�า + อึ ได้กระท�าแล้ว

อกิลมนฺต	 น	+	กิลมุ		เขเท	ในความล�าบาก	+	อ	+	อนฺต	 ไม่ล�าบากอยู่

อกุชฺฌิตฺวา	 น	+	กุธ		โกเป	ในความก�าเริบ	+	ตฺวา	 ไม่โกรธแล้ว

อกฺกมนฺตุ	 อา	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	อ	+	อนฺตุ	 จงเหยียบ

อกฺขาต อา + ขา  กถเน ในการกล่าว + ต (อัน...) กล่าวแล้ว

อกฺขายติ	 อา	+	ขา		ปากเฏ	ในความปรารฏ	+	อ	+	ติ	 ย่อมปรากฏ,	ย่อมประจักษ์

อกฺโกสนฺตี	 อา	+	กุส		อกฺโกเส	ในการด่า	+	อ	+	อนฺต	+	(อี)	 ด่าอยู่,	เมื่อด่า

อกฺโกสาเปตฺวา	 อา	+	กุส		อกฺโกเส	ในการด่า	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ด่าแล้ว

อกฺโกสิตฺวา อา + กุส  อกฺโกเส ในการด่า + ตฺวา ด่าแล้ว

อกฺโกสิสฺสนฺติ อา + กุส  อกฺโกเส ในการด่า + สฺสนฺติ จักด่า

อกเถตฺวา	 น	+	กถ		วากฺเย	ในการกล่าว,	แสดง	+	เณ	+ตฺวา	 ไม่กล่าวแล้ว	(จุ.)

อก�สุ อ + กร  กรเณ ในการกระท�า + อุ� ได้กระท�า

อคนฺตฺวา	 น	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 ไม่ไปแล้ว

อคมาสิ	 อ	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อี	 ได้ไปแล้ว

อคม�สุ	 อ	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อุ�	 ได้ไปแล้ว,	ได้เสด็จไปแล้ว

อคฺคเหสิ	 อ	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	อี	 ได้ถือเอาแล้ว

อคฺฆติ	 อคฺฆ		มูเลฺย	ในความมีราคา	+	อ	+	ติ	 ย่อมมีค่า,	ย่อมมีราคา

อคเณตฺวา	 น	+	คณ		สงฺขฺยาเน	ในการนับ	+	เณ	+	ตฺวา	 ไม่พรั่นพรึงแล้ว,	ไม่ค�านึงแล้ว

อคเหตฺวา	 น	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ตฺวา	 ไม่ถือเอาแล้ว

อจริตฺวา	 น	+	จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	ตฺวา	 ไม่เที่ยวไปแล้ว,	ไม่ประพฤติแล้ว

อจินฺตยิตฺวา	 น	+	จินฺต		จินฺตาย�	ในความคิด	+	ณย	+	ตฺวา	 ไม่คิดแล้ว	(จุ.)

อจฺฉินฺน	 อา	+	ฉิทิ		ทฺวิธากรเณ	ในการท�าให้เป็นสองส่วน	+ต	 (อัน...)	แย่งชิงแล้ว

อจฺฉิ		 อาส		อุปเวสเน	ในการเข้าไปใกล้	+	อี	 อยู่แล้ว
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อจฺฉึสุ			 อาส		อุปเวสเน	ในการเข้าไปใกล้	+	อุ�	 อยู่แล้ว

อจฺฉุปิตฺวา	 น	+	ฉุป		ผสฺเส	ในการกระทบ	+	ตฺวา	 ไม่กระทบแล้ว,	ไม่แตะต้องแล้ว

อจฺเฉยฺย	 อาส		อุปเวสเน	ในการเข้าไปใกล้	+	อ	+	เอยฺย	 พึงอยู่

อชานนฺต	 น	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	อนฺต	 ไม่รู้อยู่,	เมื่อไม่รู้

อชานาเปตฺวา	 น	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	ณาเป	+ตฺวา	(ยัง...)	ไม่ให้รู้แล้ว

อชฺฌุปฺปตฺต	 อธิ	+	อุ	+	ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง	+	ต	 โฉบแล้ว

อ�ฺ�าต	 น	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	ต	 (อัน...)	ไม่รู้แล้ว

อ�ฺ�าสิ	 อ	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	(สฺ)	+	อี	 ได้รู้แล้ว

อฏฺ€าสิ	 อ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อี	 ได้ยืนอยู่แล้ว

อ€ตฺวา	 น	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตฺวา	 ไม่ยืนอยู่แล้ว

อตชฺเชตฺวา	 น	+	ตชฺช		ภสฺสเน	ในการข่มขู่	+	เณ	+	ตฺวา	 ไม่ข่มขู่แล้ว,	ไม่คุกคามแล้ว

อติกฺกนฺต	 อติ	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ต	 ก้าวล่วงแล้ว,	ผ่านไปแล้ว

อติกฺกาเมสิ	 อติ	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้ก้าวล่วงแล้ว

อติจริตฺวา	 อติ	+	จร		จรเณ	ในการประพฤติ	+	ตฺวา	 ประพฤติก้าวล่วงแล้ว

อติวตฺตติ	 อติ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมเป็นไปล่วง

อตีต	 อติ	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 ล่วงไปแล้ว,	เป็นไปล่วงแล้ว

อตฺถริตฺวา	 อา	+	ถร		อจฺฉาทเน	ในการปกปิด	+	ตฺวา	 ปูลาดแล้ว

อตฺถ	 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	ถ	 ย่อมมี,	ย่อมเป็น

อตฺถิ	 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	ติ	 มีอยู่

อทตฺวา น + ทา  ทาเน ในการให้ + ตฺวา ไม่ให้แล้ว

อทาสิ	 อ	+	ทา		ทาเน	ในการให้	+	(สฺ)	+	อี	 ได้ให้แล้ว,	ได้ถวายแล้ว

อทิสฺวา	 น	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	การเห็น	+	ตฺวา	 ไม่เห็นแล้ว

อทฺทส	 อ	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	การเห็น	+	อา	 ได้เห็นแล้ว

อทฺทส�	 อ	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	การเห็น	+	อ�	 ได้เห็นแล้ว

อท�สุ	 อ	+	ทา		ทาเน	ในการให้	+	อุ�	 ได้ให้แล้ว,	ได้ถวายแล้ว

อเทนฺต	 น	+	ทา		ทาเน	ในการให้	+	อ	+	อนฺต	 ไม่ให้อยู่,	เมื่อไม่ให้

อธิคต	 อธิ	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 (อัน...)	บรรลุแล้ว,	ถึงทับแล้ว

อธิฏฺ€หนฺต	 อธิ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+อ+อนฺต		อธิษฐานอยู่,	เมื่ออธิษฐาน	
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อธิฏฺ€ิต	 อธิ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ต	 (อัน...)	อธิษฐานแล้ว	

อธิฏฺ€หิตฺวา	 อธิ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตฺวา	 อธิษฐานแล้ว	

อธิปฺเปต	 อธิ	+	ป	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 (อัน...)	ประสงค์เอาแล้ว

อธิมุจฺจิตฺวา	 อธิ	+	มุจ		โมจเน	ในการพ้น	+	ตฺวา	 สิงแล้ว,	กลั้นแล้ว

อธิวตฺถ	 อธิ	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ต	 อยู่แล้ว,	สิงสถิตอยู่แล้ว	

อธิวาสยึสุ	 อธิ	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ณย	+	อุ�	 (ยัง...)	ให้อยู่ทับแล้ว,	รับแล้ว

อธิวาเสตฺวา	 อธิ	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้อยู่ทับแล้ว,	รับแล้ว

อธิวาเสถ	 อธิ	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	เณ	+	ถ	 (ยัง...)	ขอจงให้อยู่ทับ,	ขอจงรับ

อธิวาเสสิ	 อธิ	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้อยู่ทับแล้ว,	รับแล้ว

อธิเสสฺสติ	 อธิ	+	สิ		สเย	ในการนอน	+	สฺสติ	 จักนอนทับ

อนภิรต	 น	+	อภิ	+	รมุ		กีฬาย�	ในการเล่น	+	ต	 ไม่ยินดียิ่งแล้ว

อนวฏฺ€ติ	 น+อว+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ต	 ไม่ด�ารงอยู่แล้ว,	ไม่ตั้งอยู่แล้ว

อนาคต	 น	+	อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 ไม่มาแล้ว

อนาคนฺตฺวา	 น	+	อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 ไม่มาแล้ว

อนิกฺขิปิตฺวา	 น	+	นิ	+	ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	ตฺวา	 ไม่ทอดทิ้งแล้ว

อนิจฺฉิตฺวา	 น	+	อิสุ		อิจฺฉาย�	ในความปรารถนา	+	ตฺวา	 ไม่ปรารถนาแล้ว

อนิทฺทายนฺต	 น	+	นิทฺทา	+	อาย	+	อนฺต	 ไม่ประพฤติหลับอยู่

อนิวตฺติตฺวา	 น	+	นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	ตฺวา	 ไม่กลับแล้ว

อนุคจฺฉนฺต	 อนุ	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	อนฺต	 ไปตามอยู่,	ตามส่งอยู่

อนุคนฺตฺวา	 อนุ	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 ไปตามแล้ว,	ตามไปส่งแล้ว

อนุชานาติ	 อนุ	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	ติ	 ย่อมอนุญาต

อนุชาเนยฺยาถ	 อนุ	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	เอยฺยาถ	 พึงอนุญาต

อนุปฺปตฺตา	 อนุ	+	ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง	+	ต	 ถึงแล้วโดยล�าดับ

อนุพนฺธนฺติ	 อนุ	+	พนฺธ		พนฺธเน	ในการผูก	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมติดตาม

อนุพนฺธิตฺวา	 อนุ	+	พนฺธ		พนฺธเน	ในการผูก	+	ตฺวา	 ติดตามแล้ว

อนุพนฺธิ	 อนุ	+	พนฺธ		พนฺธเน	ในการผูก	+	อี	 ติดตามแล้ว

อนุภวนฺติ	 อนุ	+	ภู		อนุภวเน	ในการเสวย	+	อ	+	อนฺติ		 ย่อมเสวย

อนุยุ�ฺชนฺติ	 อนุ	+	ยุช		โยเค	ในการประกอบ	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมตามประกอบ
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อนุยุ�ฺเชถ	 อนุ	+	ยุช		โยเค	ในการประกอบ	+	อ	+	เอถ	 พึงตามประกอบ

อนุสิกฺขนฺต	 อนุ	+	สิกฺข		วิชฺโชปาทานมฺหิ	ในการถือเอาซึ่งวิชา	+อ+อนฺต	 ตามศึกษาอยู่	(ภู.)

อนุสฺสรนฺต	 อนุ	+	สร		คติจินฺตาย�	ในการไปและคิด	+อ+อนฺต	 ระลึกถึงอยู่,	เมื่อระลึกถึง

อนุสฺสริตฺวา	 อนุ	+	สร		คติจินฺตาย�	ในการไปและคิด	+	ตฺวา	 ระลึกถึงแล้ว

อนุสฺสริ	 อนุ	+	สร		คติจินฺตาย�	ในการไปและคิด	+	อี	 ระลึกถึงแล้ว

อนุโภสิ	 อนุ	+	ภู		อนุภวเน	ในการเสวย	+	อ	+	สิ		 ย่อมเสวย

อโนสกฺกิตฺวา	 น	+	อว	+	สกฺก		คเต	ในการไป	+	ตฺวา	 ไม่ย่อท้อแล้ว,	ไม่ถอยแล้ว

อโนสฺสชฺชิตฺวา	 น	+	อว	+	สชฺช		จาเค	ในการสละ	+	ตฺวา	 ไม่สละแล้ว	

อโนโลเกตฺวา	 น	+	อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,	เห็น	+เณ+ตฺวา	 ไม่แลดูแล้ว,	ไม่ตรวจดูแล้ว	(จุ.)

อนฺตรธายิสฺสนฺติ	 อนฺตร	+	ธา		อทสฺสเน	ในการไม่เห็น	+ณย+สฺสนฺติ	 จักหายไป	(จุ.)

อนฺตรธายิ	 อนฺตร	+	ธา		อทสฺสเน	ในการไม่เห็น	+	ณย	+	อี	 หายไปแล้ว,	อันตรธานไปแล้ว	(จุ.)

อนฺตรธายึสุ	 อนฺตร	+	ธา		อทสฺสเน	ในการไม่เห็น	+	ณย	+	อุ�	 หายไปแล้ว,	อันตรธานไปแล้ว	(จุ.)

อนฺวาย	 อนุ	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป,	การถึง	+	ตฺวา	 อาศัยแล้ว

อปคต	 อป	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 ไปปราศแล้ว,	ปราศจากแล้ว

อปตฺเถตฺวา	 น	+	ปตฺถ		ยาจเน	ในการขอ,มุ่งหวัง	+	เณ	+	ตฺวา	 ไม่ปรารถนาแล้ว	(จุ.)

อปนุทิตฺวา	 อป	+	นุท		โนทเน	ในการซัดไป	+	ตฺวา	 ดุนแล้ว

อปรชฺฌติ	 อป	+	ราธ		ปทุฏฺมฺหิ	ในการประทุษร้าย,ผิด	+ย+ติ	 ย่อมประพฤติผิด	

อปรชฺฌนฺต	 อป	+	ราธ		ปทุฏฺมฺหิ	ในการประทุษร้าย,ผิด	+ย+อนฺต	ประพฤติผิดอยู่	

อปริจฺฉินฺน น + ปริ + ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการตัด + ต (อัน...) ไม่ก�าหนดแล้ว

อปริภุ�ฺชิตฺวา	 น	+	ปริ	+	ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	ตฺวา	 ไม่บริโภคแล้ว

อปวิทฺธ	 อป	+	วิธ		ภาเค	ในการแบ่ง,	จ�าแนก	+	ต	 ถูกทิ้งแล้ว

อปวิสิตฺวา น + ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + ตฺวา ไม่เข้าไปแล้ว

อปสฺสนฺต	 น	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	การเห็น	+	อ	+	อนฺต	ไม่เห็นอยู่,	เมื่อไม่เห็น

อปาปุณิตฺวา	 น	+	ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการให้ถึง	+อุณา+ตฺวา	 ไม่ถึงแล้ว,	ไม่บรรลุแล้ว

อปฺปตฺต	 น	+	ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการให้ถึง	+	ต	 ไม่ถึงแล้ว,	ไม่บรรลุแล้ว

อปฺปมตฺต	 น	+	ป	+	มท		อุมฺมาเท	ในความบ้า	+	ต	 ไม่ประมาทแล้ว

อปฺปสนฺน	 น	+	ป	+	สท		ปสาเท	ในความเลื่อมใส	+	ต	 ไม่เลื่อมใสแล้ว

อปเนสิ	 อป	+	นี		นเย	ในการน�าไป	+	(สฺ)	+	อี	 น�าไปปราศแล้ว,	น�าออกไป
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อเปถ	 อป	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ถ	 จงหลีกไป,	ขอจงหลีกไป

อเปหิ	 อป	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	หิ	 จงหลีกไป,	ขอจงหลีกไป	

อพฺภุคฺคนฺตฺวา	 อภิ	+	อุ	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 เหาะขึ้นแล้ว,	ฟุ้งไปแล้ว

อภวิสฺส	 อ	+	ภู		สตฺตาย�		ในความมี,	ความเป็น	+	สฺสา	 จักได้มีแล้ว,	จักได้เป็นแล้ว

อภาสิ	 อ	+	ภาส		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อี	 ได้กล่าวแล้ว,	ได้ภาษิตแล้ว

อภิตฺถวิตฺวา	 อภิ	+	ถุ		ถเว	ในการชมเชย	+	ตฺวา	 ชมเชยยิ่งแล้ว

อภิภูต	 อภิ	+	ภู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	ต	 (อัน...)	ครอบง�าแล้ว

อภิรต	 อภิ	+	รมุ		กีฬาย�	ในการเล่น	+	ต	 ยินดียิ่งแล้ว

อภิรมนฺติ	 อภิ	+	รมุ		กีฬาย�	ในการเล่น	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมยินดียิ่ง

อภิรุจิต			 อภิ	+	รุจ		ปีติมฺหิ	ในความยินดี	+	ต	 (อัน...)	ชอบใจยิ่งแล้ว

อภิรุยฺห	 อภิ	+	รุห		ชนเน	ในการเกิด	+	ตฺวา	 ขึ้นเฉพาะแล้ว,	ขึ้นแล้ว

อภิรุหิตฺวา	 อภิ	+	รุห		ชนเน	ในการเกิด	+	ตฺวา	 ขึ้นเฉพาะแล้ว,	ขึ้นแล้ว

อภิวฑฺฒนฺติ	 อภิ	+	วฑฺฒ		วฑฺฒเน	ในความเจริญ	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมเจริญ

อภิวาเทตฺวา	 อภิ	+	วทิ		วนฺทเน	ในการกราบไหว้	+	เณ	+	ตฺวา	 กราบไหว้แล้ว		

อภิสงฺขต	 อภิ	+	ส�	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ต	 (อัน...)	ปรุงแต่งแล้ว,	

	 	 (อัน...)	บันดาลแล้ว

อภิสิ�ฺจิตฺวา	 อภิ	+	สิจ		ฆรเณ	ในการไหล,รด,ราด	+	ตฺวา	 อภิเษกแล้ว

อภิสิ�ฺจึสุ	 อภิ	+	สิจ		ฆรเณ	ในการไหล,รด,ราด	+	อุ�	 อภิเษกแล้ว

อภิสเมจฺจ	 อภิ	+	ส�	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป,	การถึง	+	ตฺวา	 บรรลุแล้ว,	ตรัสรู้แล้ว

อภุ�ฺชิตฺวา	 น	+	ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	ตฺวา	 ไม่บริโภคแล้ว

อภูต		 น	+	ภู		สตฺตาย�	ในความมี,	เป็น	+	ต	 ไม่มีแล้ว,	ไม่เป็นแล้ว

อมฺห	 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	ม	 ย่อมเป็น	(ภู.)

อมฺหิ	 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	มิ	 ย่อมมี,	ย่อมเป็น

อยุตฺต	 น	+	ยุช		โยเค	ในการประกอบ	+	ต	 ไม่ควรแล้ว

อลงฺกต	 อล�	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ต	 (อัน...)	ประดับแล้ว

อลงฺกริตฺวา		 อล�	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ตฺวา	 ประดับแล้ว

อลงฺการาเปตฺวา	 อล�	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ประดับแล้ว

อลงฺกโรนฺตี	 อล�	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+อนฺต+(อี)	 ประดับอยู่,	เมื่อประดับ
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อลงฺกโรหิ	 อล�	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	หิ	 จงประดับ

อลงฺฆิตฺวา	 น	+	ลฆิ		อุลฺลงฺเฆ	ในการกระโดด	+	ตฺวา	 ไม่กระโดดแล้ว

อลชฺชมาน	 น	+	ลชฺชี		ลชฺชาย�	ในความละอาย	+	อ	+	มาน	 ไม่ละอายอยู่,	เมื่อไม่ละอาย

อลภนฺต	 น	+	ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	อ	+	อนฺต	 ไม่ได้อยู่,	เมื่อไม่ได้

อลภนฺตี	 น	+	ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	อ	+	อนฺต	+	(อี)	 ไม่ได้อยู่,	เมื่อไม่ได้

อลภิตฺวา น + ลภ  ลาเภ ในการได้ + ตฺวา ไม่ได้แล้ว

อวกฑฺฒิต	 อว	+	กฑฺฒ		อากฑฺฒเน	ในการลาก	+	ต	 คร่าลงแล้ว,	กดลงแล้ว

อวจ	 อ	+	วจ		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	โอ	 ได้กล่าวแล้ว

อวจ�	 อ	+	วจ		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อ�	 ได้กล่าวแล้ว

อวชียติ	 อว	+	ชิ		ชิเย	ในความชนะ	+	ย	+	ติ	 ย่อมแพ้,	แพ้อยู่,	จะแพ้

อวตฺถริ	 อว	+	ถร		อจฺฉาทเน	ในการปกปิด	+	อี	 ท่วมทับแล้ว

อวตฺถริต	 อว	+	ถร		อจฺฉาทเน	ในการปกปิด	+	ต	 (อัน...)	ท่วมทับแล้ว

อวตฺถริตฺวา	 อว	+	ถร		อจฺฉาทเน	ในการปกปิด	+	ตฺวา	 ท่วมทับแล้ว

อวตฺวา	 น	+	วจ		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	ตฺวา	 ไม่กล่าวแล้ว

อวธิ	 อ	+	หน		หึสาย�	ในการเบียดเบียน	+	อี	 ได้ฆ่าแล้ว

อวม�ฺ�ิตพฺพ	 อว	+	มน		�าเณ	ในความรู้	+	ย	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงดูหมิ่น

อวสิฏฺ€	 อว	+	สิส		ยุชฺชเน	ในความหลงเหลืออยู่	+	ต	 เหลือลงแล้ว	

อวาริต	 น	+	วร		อาวรเณ	ในการปิดกั้น,	ป้องกัน	+เณ+ต	 (อัน...)	ไม่ห้ามแล้ว	(จุ.)

อวิชหิต	 น	+	วิ	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	ต	 (อัน...)	ไม่ละแล้ว

อวิชหิตฺวา	 น	+	วิ	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	ตฺวา	 ไม่สละแล้ว

อวิชานนฺต	 น	+	วิ	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	อนฺต	 ไม่รู้อยู่,	เมื่อไม่รู้

อวิทิต	 น	+	วิท		�าเณ	ในความรู้	+	ต	 (อัน...)	ไม่รู้แล้ว	

อวิสหนฺต	 น	+	วิ	+	สห		อุสฺสาเห	ในความพยายาม	+อ+อนฺต	ไม่อาจอยู่,	ไม่สามารถอยู่

อเวกฺขติ	 อว	+	อิกฺข		ทสฺสเน	ในการดู,	การเห็น	+	อ	+	ติ	 ย่อมพิจารณา

อโวจ	 อ	+	วจ		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อา	 ได้กล่าวแล้ว

อโวจุ�	 อ	+	วจ		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อุ�	 ได้กล่าวแล้ว

อสกฺกุณิตฺวา	 น	+	สก		สตฺติมฺห	ในความสามารถ	+อุณา+ตฺวา	 ไม่อาจแล้ว,	ไม่สามารถแล้ว

อสกฺขิ	 อ	+	สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ	+	อุณา	+	อี	 ได้อาจแล้ว,	ได้สามารถแล้ว
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อสกฺขึ	 อ	+	สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ	+	อุณา	+	อึ	 ได้อาจแล้ว,	ได้สามารถแล้ว

อสกฺโกนฺต	 น	+	สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ	+	โอ	+	อนฺต	 ไม่อาจอยู่,	เมื่อไม่อาจ

อสกฺโกนฺตี	 น	+	สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ	+	โอ	+	อนฺต	+(อี)	ไม่อาจอยู่,	เมื่อไม่อาจ

อส�ฺชานนฺต	 น	+	ส�	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา+อนฺต	 ไม่รู้อยู่,	เมื่อไม่รู้

อสณฺ€หนฺต	 น	+	ส�	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+อ+อนฺต	 ไม่ตั้งอยู่พร้อมอยู่

อสทฺทหนฺต	 น	+	ส�	+	ธา		สทฺทหเน	ในความเชื่อ	+	อ	+	อนฺต	 ไม่เชื่ออยู่,	เมื่อไม่เชื่อ

อสหนฺต	 น	+	สห		อุสฺสาเห	ในความพยายาม	+	อ	+	อนฺต	 ไม่อาจอยู่,	ไม่สามารถอยู่

อสิ	 อส		ภุวิ	ในความี,	เป็น	+	อ	+	สิ	 ย่อมมี,	ย่อมเป็น

อสุณนฺต	 น	+	สุ		สวเน	ในการฟัง	+	ณา	+	อนฺต	 ไม่ฟังอยู่,	เมื่อไม่ฟัง

อสฺมิ	 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	มิ	 ย่อมมี,	ย่อมเป็น

อสฺสสนฺต	 อา	+	สส		ปาณเน	ในการหายใจ	+	อ	+	อนฺต	 หายใจเข้าอยู่,	เมื่อหายใจเข้า

อสฺส	 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	เอยฺย	 พึงมี,	พึงเป็น

อสฺสาเทติ	 อา	+	สท		สาเท	ในการลิ้มรสอันอร่อย	+	เณ	+	ติ	 ย่อมยินดี	(จุ.)

อสฺสาเทนฺต	 อา	+	สท		สาเท	ในการลิ้มรสอร่อย	+	เณ	+	อนฺต	 ยินดีอยู่,	เมื่อยินดี	(จุ.)

อสฺโสสิ	 อ	+	สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ณา	+	+	อี	 ได้ยินแล้ว,	ได้ฟังแล้ว

อสฺโสสึ	 อ	+	สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ณา	+	อึ	 ได้ฟังแล้ว,	ได้ยินแล้ว

อหุตฺวา	 น	+	หู		สตฺตาย�	ในความี,	ความเป็น	+	ตฺวา	 ไม่มีแล้ว,	ไม่เป็นแล้ว

อหุมฺหา	 อ	+	หู		สตฺตาย�	ในความี,	ความเป็น	+	มฺหา	 ได้มีแล้ว,	ได้เป็นแล้ว

อเหสุ�	 อ	+	หู		สตฺตาย�	ในความี,	ความเป็น	+	อุ�	 ได้มีแล้ว,	ได้เป็นแล้ว

อโหสิ	 อ	+	หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อี	 ได้มีแล้ว,	ได้เป็นแล้ว

อโหสึ	 อ	+	หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อึ	 ได้มีแล้ว,	ได้เป็นแล้ว

อากงฺขนฺต	 อา	+	กขิ		อิจฺฉาย�	ในความปรารถนา	+	อ	+	อนฺต	 หวังอยู่,	ปรารถนาอยู่

อากฑฺฒนฺต	 อา	+	กฑฺฒ		อากฑฺฒเน	ในการลาก	+	อ	+	อนฺต	 คร่ามาอยู่,	ดึงมาอยู่

อากฑฺฒึสุ	 อา	+	กฑฺฒ		อากฑฺฒเน	ในการคร่ามา	+	อุ�	 คร่ามาแล้ว,	ฉุดมาแล้ว

อาคจฺฉติ	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมมา

อาคจฺฉตุ	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ตุ	 จงมา

อาคจฺฉถ	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ถ	 ย่อมมา,	จงมา

อาคจฺฉนฺต	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ใการไป	+	อ	+	อนฺต	 มาอยู่,	เมื่อมา
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อาคจฺฉนฺติ	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมมา

อาคจฺฉสิ	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	สิ	 มาอยู่,	ย่อมมา,	จะมา		

อาคจฺฉ	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	หิ	 จงมา

อาคจฺฉึสุ	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อุ�	 มาแล้ว

อาคจฺเฉยฺย	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	เอยฺย	 พึงมา

อาคจฺเฉยฺยาถ	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	เอยฺยาถ	 พึงมา	

อาคจฺเฉยฺยาสิ	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	เอยฺยาสิ	 พึงมา

อาคต	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 มาแล้ว

อาคนฺตฺวา	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 มาแล้ว

อาคมยมาน	 อา	+	คมุ		อธิวาสเน	ในความอดกลั้น	+ณย+มาน	 คอยท่าอยู่,	รอคอยอยู่	(จุ.)

อาคมิสฺสติ	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสติ	 จักมา

อาคมิสฺสามิ	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสามิ	 จักมา

อาคมึสุ	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อุ�	 มาแล้ว

อาคมฺม	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 อาศัยแล้ว

อาคเมถ		 อา	+	คมุ		อธิวาสเน	ในความอดกลั้น	+	เณ	+	ถ	 จงคอยท่า,	จงรอคอย	(จุ.)

อาคเมหิ	 อา	+	คมุ		อธิวาสเน	ในความอดกลั้น	+	เณ	+	หิ	 จงคอยท่า,	จงรอคอย	(จุ.)

อาจิกฺข	 อา	+	จิกฺข		วิยตฺติย�	วาจาย�	ในการพูดชัด	+อ+หิ	 ขอจงบอก

อาจิกฺขถ	 อา	+	จิกฺข		วิยตฺติย�	วาจาย�	ในการพูดชัด	+อ+ถ	 ขอจงบอก

อาจิกฺขนฺตี	 อา	+	จิกฺข		วิยตฺติย�	วาจาย�	ในการพูดชัด	+อ+อนฺต+(อี)	 บอกอยู่,	เมื่อบอก

อาจิกฺขิตฺวา	 อา	+	จิกฺข		พฺยตฺตวาจาย�	ในการพูดชัด	+	ตฺวา	 บอกแล้ว	(ภู.)

อาจิกฺขิสฺสาม	 อา	+	จิกฺข		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	สฺสาม	จักบอก

อาจิกฺขิ	 อา	+	จิกฺข		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อี	 บอกแล้ว

อาจิกฺขึสุ	 อา	+	จิกฺข		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อุ�	 บอกแล้ว

อาณตฺต	 อาณ		อาณาย�	ในการสั่ง,บังคับ	+	ต	 (อัน...)	บังคับแล้ว,	รับสั่งแล้ว

อาณาเปตฺวา	 อาณ		อาณาย�	ในการสั่ง,บังคับ	+	ณาเป	+	ตฺวา	 บังคับแล้ว,	รับสั่งแล้ว

อาณาเปถ	 อาณ		อาณาย�	ในการสั่ง,บังคับ	+	ณาเป	+	ถ	 จงบังคับ,	จงรับสั่ง

อาณาเปสิ	 อาณ		อาณาย�	ในการสั่ง,บังคับ	+	ณาเป	+	อี	 บังคับแล้ว,	รับสั่งแล้ว

อาทาย	 อา	+	ทา		อาทาเน	ในการถือเอา	+	ตฺวา	 พาเอาแล้ว,	ถือเอาแล้ว
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อานยึสุ	 อา	+	นี		นเย	ในการน�าไป	+	อุ�	 น�ามาแล้ว

อานีต	 อา	+	นี		นเย	ในการน�าไป	+	ต	 (อัน...)	น�ามาแล้ว

อาปชฺชนฺติ	 อา	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	อนฺติ	 ย่อมถึง,	ย่อมต้อง

อาปนฺน	 อา	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป,ถึง	+	ต	 ถึงแล้ว,	ต้องแล้ว

อาปุจฺฉิตฺวา	 อา	+	ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	ตฺวา	 อ�าลาแล้ว,	บอกลาแล้ว	

	 	 ถามโดยเอื้อเฟื้อแล้ว

อาปุจฺฉิ	 อา	+	ปุจฺฉ	ป�ฺหปฺปมาณิสุ	ในการถาม,	เทียบ	+	อี	 อ�าลาแล้ว,	บอกลาแล้ว

	 	 ถามโดยเอื้อเฟื้อแล้ว	(ภู.)

อาปุจฺฉึสุ	 อา	+	ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	อุ�	 อ�าลาแล้ว,	บอกลาแล้ว

	 	 ถามโดยเอื้อเฟื้อแล้ว

อามนฺเตตฺวา	 อา	+	มนฺต		อวฺหาเน	ในการร้องเรียก	+เณ+ตฺวา	 เรียกแล้ว	(จุ.)

อามนฺเตสิ	 อา	+	มนฺต		อามนฺตเน	ในการเรียก	+	เณ	+	อี	 เรียกแล้ว	(จุ)

อารทฺธ	 อา	+	รภ		ราภสฺเส	ในการเริ่มต้น	+	ต	 (อัน...)	ปรารภแล้ว

อารพฺภ	 อา	+	รภ		ราภสฺเส	ในการเริ่มต้น	+	ตฺวา	 ปรารภแล้ว,	เริ่มแล้ว

อารภิ	 อา	+	รภ		ราภสฺเส	ในการเริ่มต้น	+	อี	 เริ่มแล้ว,	ปรารภแล้ว

อารภิสฺสติ	 อา	+	รภ		ราภสฺเส	ในการเริ่มต้น	+	สฺสติ	 จักเริ่ม,	จักปรารภ

อารภึสุ	 อา	+	รภ		ราภสฺเส	ในการเริ่มต้น	+	อุ�	 เริ่มแล้ว,	ปรารภแล้ว

อารุยฺห	 อา	+	รุห		อาโรหนมฺหิ	ในการขึ้น	+	ตฺวา	 ขึ้นแล้ว

อารุฬฺห	 อา	+	รุห		อาโรหนมฺหิ	ในการขึ้น	+	ต	 ขึ้นแล้ว

อาลิมฺเปตฺวา	 อา	+	ลิป		เลปเน	ในการฉาบ,ทา,ลูบไล้	+เณ+ตฺวา	 ลูบไล้แล้ว,	ฉาบทาแล้ว

อาลิมฺเปนฺต	 อา	+	ลิป		เลปเน	ในการฉาบ,ทา,ลูบไล้	+เณ+อนฺต	 ลูบไล้อยู่,	ฉาบทาอยู่

อาลิมฺเปสฺสสิ	 อา	+	ลิป		เลปเน	ในการฉาบ,ทา,ลูบไล้	+เณ+สฺสสิ	 จักลูบไล้,	จักฉาบทา

อาลุลิต	 อา	+	ลุล		วิมทฺทเน	ในการย�่ายี	+	ต	 (อัน...)	ย�่ายีแล้ว

อาวชฺชมาน	 อา	+	วชฺชี		จาเค	ในการสละ	+	อ	+	มาน	 ใคร่ครวญอยู่

อาวชฺชิตฺวา	 อา	+	วชฺชี		จาเค	ในการสละ	+	ตฺวา	 ใคร่ครวญแล้ว,พิจารณาแล้ว

อาวชฺเชตฺวา	 อา	+	วชฺชี		จาเค	ในการสละ	+	เณ	+	ตฺวา	 ใคร่ครวญแล้ว	(จุ.)

อาวชฺเชนฺตี	 อา	+	วชฺชี		จาเค	ในการสละ	+	เณ+อนฺต+(อี)	 ใคร่ครวญอยู่	(จุ.)

อาวฏฺฏิต	 อา	+	วฏฏ		อาวตฺตเน	ในการหมุนไป	+	ต	 หมุนไปแล้ว	
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อาวหติ	 อา	+	วห		ปาปุณเน	ในการถึง	+	อ	+	ติ	 ย่อมน�ามา

อาสงฺกิต	 อา	+	สกิ		ส�สเย	ในความสงสัย	+	ต	 สงสัยแล้ว,	ระแวงแล้ว

อาสชฺช	 อา	+	สท		นิกเฏ	ในความใกล้ชิด	+	ตฺวา	 กระทบแล้ว,	ใกล้ชิดแล้ว

อาสนฺน	 อา	+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+	ต	 ใกล้แล้ว

อาสิ�ฺจิตฺวา	 อา	+	สิจ		ฆรเณ	ในการไหล,	รด,	ราด	+	ตฺวา	 รดแล้ว,	ราดแล้ว	(รุ.)

อาหจฺจ	 อา	+	หน		หึสาย�	ในการเบียดเบียน	+	ตฺวา	 กระทบแล้ว

อาหฏ	 อา	+	หร		หรเณ	ในการน�าไป	+	ต	 (อัน...)	น�ามาแล้ว

อาห	 พฺรู		วิยตฺติย�	วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อ	 กล่าวแล้ว,	ตรัสแล้ว

อาหรติ	 อา	+	หร		หรเณ	ในการน�าไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมน�ามา

อาหรถ	 อา	+	หร		หรเณ	ในการน�าไป	+	อ	+	ถ	 ย่อมน�ามา,	จงน�ามา

อาหร อา + หร  หรเณ ในการน�าไป + อ + หิ จงน�ามา

อาหรามิ	 อา	+	หร		หรเณ	ในการน�าไป	+	อ	+	มิ	 ย่อมน�ามา

อาหราเปตฺวา	 อา	+	หร		หรเณ	ในการน�าไป	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้น�ามาแล้ว

อาหริตฺวา อา + หร  หรเณ ในการน�าไป + ตฺวา น�ามาแล้ว

อาหริสฺสนฺติ อา + หร  หรเณ ในการน�าไป + สฺสนฺติ จักน�ามา

อาหริสฺสามิ อา + หร  หรเณ ในการน�าไป + สฺสามิ จักน�ามา

อาหริ	 อา	+	หร		หรเณ	ในการน�าไป	+	อี	 น�ามาแล้ว,	ทรงน�ามาแล้ว

อาห�สุ	 พฺรู		วิยตฺติย�	วาจาย�	ในการพูดให้ปรากฏชัด	+	อุ	 กล่าวแล้ว

อาเนตฺวา	 อา	+	นี		นเย	ในการน�าไป	+	ตฺวา	 น�ามาแล้ว	(ภู.)

อาเนสิ	 อา	+	นี		นเย	ในการน�าไป	+	อี	 น�ามาแล้ว	(ภู.)

อาเนหิ	 อา	+	นี		นเย	ในการน�าไป	+	อ	+	หิ	 จงน�ามา	(ภู.)

อาเสวนฺต	 อา	+	สิวุ		เสวาย�	ในการเสพ	+	อนฺต	 ส้องเสพอยู่,	เมื่อส้องเสพ

อาโกฏิต	 อา	+	กุฏ		เฉทเน	ในการตัด	+	ต	 (อัน...)	เคาะแล้ว

อาโรจยิมฺหา	 อา	+	รุจ		เทสเน	ในการแสดง	+	ณย	+	มฺหา	 บอกแล้ว	(จุ.)

อาโรจยึสุ	 อา	+	รุจ		เทสเน	ในการแสดง	+	ณย	+	อุ�	 บอกแจ้งแล้ว,	กราบทูลแล้ว

อาโรจาเปสิ	 อา	+	รุจ		เทสเน	ในการกล่าว,	แสดง	+ณาเป+อี	 (ยัง...)	ให้บอกแจ้งแล้ว

อาโรจิต	 อา	+	รุจ		เทสเน	ในการกล่าว,	แสดง	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	บอกแล้ว	(จุ.)	

อาโรเจตฺวา	 อา	+	รุจ		เทสเน	ในการกล่าว,	แสดง	+เณ+ตฺวา	 บอกแล้ว	(จุ.)
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อาโรเจสิ	 อา	+	รุจ		เทสเน	ในการกล่าว,	แสดง	+	เณ	+	อี	 บอกแล้ว	(จุ.)

อาโรเจสุ�	 อา	+	รุจ		เทสเน	ในการกล่าว,	แสดง	+	เณ	+	อุ�	 บอกแล้ว	(จุ.)

อาโรเจหิ	 อา	+	รุจ		เทสเน	ในการกล่าว,	แสดง	+	เณ	+	หิ	 จงบอก	(จุ.)		

อาโรเปตฺวา	 อา	+	รุห		ชายเน	ในการเกิด	+	เณ	+	ตฺวา	 ยกขึ้นแล้ว	(จุ.)

อาโรเปสิ	 อา	+	รุห		ชายเน	ในการเกิด	+	เณ	+	อี	 ยกขึ้นแล้ว	(จุ.)

อาโลเลนฺติ	 อา	+	ลุล		วิมทฺทเน	ในการย�่ายี	+	เณ	+	อนฺติ	 (ยัง...)	ย่อมให้ย�่ายี

อิจฺฉติ	 อิสุ		อิจฺฉาย�	ในความปรารถนา	+	อ	+	ติ	 ย่อมปรารถนา

อิจฺฉถ	 อิสุ		อิจฺฉาย�	ในความปรารถนา	+	อ	+	ถ	 ย่อมปรารถนา,	จงปรารถนา

อิจฺฉนฺต	 อิสุ		อิจฺฉาย�	ในความปรารถนา	+	อ	+	อนฺต	 ปรารถนาอยู่,	เมื่อปรารถนา

อิจฺฉสิ	 อิสุ		อิจฺฉาย�	ในความปรารถนา	+	อ	+	สิ	 ย่อมปรารถนา

อิจฺฉิต	 อิสุ		อิจฺฉาย�	ในความปรารถนา	+	ต	 (อัน...)	ปรารถนาแล้ว

อิจฺฉิ	 อิสุ		อิจฺฉากนฺตีสุ	ในความปรารถนา,	ใคร่	+	อี	 ปรารถนาแล้ว

อิจฺเฉ	 อิสุ		อิจฺฉาย�	ในความปรารถนา	+	อ	+	เอยฺย	 พึงปรารถนา

อุกฺกณฺ€ิต	 อุ	+	กฏฺ€ิ		อชฺฌเน	ในความเกียจคร้าน	+	ต	 เบื่อหน่ายแล้ว,	ระอาแล้ว

อุกฺกณฺ€ิตฺวา	 อุ	+	กฏฺ€ิ		อชฺฌเน	ในความเกียจคร้าน	+	ตฺวา	 เบื่อหนายแล้ว,	ระอาแล้ว

อุกฺกณฺ€ิ	 อุ	+	กฏฺ€ิ		อชฺฌเน	ในความเกียจคร้าน	+	อี	 เบื่อหน่ายแล้ว,	ระอาแล้ว

อุกฺขิปิตฺวา	 อุ	+	ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	ตฺวา	 ยกขึ้นแล้ว

อุคฺคณฺหนฺต	 อุ	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	อนฺต	 เรียนเอาอยู่,	เมื่อเรียนเอา

อุคฺคณฺห	 อุ	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	หิ	 จงเรียนเอา

อุคฺคณฺหาเปตฺวา	 อุ+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+ณฺหา+ณาเป+ตฺวา	(ยัง...)	ให้เรียนเอาแล้ว

อุคฺคณฺหาเปนฺต	 อุ+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+ณฺหา+ณาเป+อนฺต	(ยัง...)	ให้เรียนเอาอยู่	(กี.)

อุคฺคณฺหาเปสุ�	 อุ+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+ณฺหา+ณาเป+อุ�	 (ยัง...)	ให้เรียนเอาแล้ว

อุคฺคณฺหิตฺวา	 อุ+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	ตฺวา	 เรียนเอาแล้ว	(กี.)

อุคฺคเหตฺวา	 อุ+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ตฺวา	 เรียนเอาแล้ว,	รับเอาแล้ว

อุจฺจินิตฺวา		 อุ	+	จิ		จเย	ในการสั่งสม	+	นา	+	ตฺวา	 เลือกเก็บแล้ว

อุชฺฌายนฺต	 อุ	+	เฌ		จินฺตาย�	ในการเพ่ง,	คิด	+	อ	+	อนฺต	 เพ่งโทษอยู่,	โพนทะนาอยู่

อุชฺฌายิตฺวา	 อุ	+	เฌ		จินฺตาย�	ในการเพ่ง,	คิด	+	ตฺวา	 เพ่งโทษแล้ว,	โพนทะนาแล้ว

อุฏฺ€หึสุ	 อุ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อุ�	 ตั้งขึ้นแล้ว	(รัสสะ,	ลงหฺอาคม)
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อุฏฺ€หนฺต	 อุ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+อ+อนฺต	 ลุกขึ้นอยู่,	เมื่อลุกขึ้น

อุฏฺ€หิ	 อุ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อี	 ลุกขึ้นแล้ว

อุฏฺเ€หิ	 อุ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อ	+	หิ	 จงลุกขึ้น,	ลุกขึ้นเถิด

อุฏฺ€หถ	 อุ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อ	+	ถ	 จงลุกขึ้น

อุฏฺ€หิ	 อุ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อี	 ตั้งขึ้นแล้ว

อุฏฺ€าย	 อุ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตฺวา	 ลุกขึ้นแล้ว

อุฏฺ€ติ	 อุ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ต	 ตั้งขึ้นแล้ว

อุตฺตริตฺวา	 อุ	+	ตร		ตรเณ	ในการข้ามไป	+	ตฺวา	 ข้ามขึ้นแล้ว

อุทปาทิ	 อุ	+	อ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป,การถึง	+	ย	+	อี	 ได้เกิดขึ้นแล้ว	(ทีฆะ)

อุทาเนตฺวา	 อุทาน	+	เณ	+	ตฺวา	 เปล่งแล้ว	(ธาตุปฺปจฺจย)

อุทาเนสิ	 อุทาน	+	เณ	+	อี	 เปล่งแล้ว	(ธาตุปฺปจฺจย)

อุทฺธต	 อุ	+	ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	ต	 (อัน...)	ยกขึ้นแล้ว

อุทฺธรนฺติ	 อุ	+	ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมยกขึ้น,	ย่อมถอนออก

อุทฺธริต	 อุ	+	ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	ต	 ยกขึ้นแล้ว,	ถอนออกแล้ว

อุทฺธริตฺวา	 อุ	+	ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	ตฺวา	 ถอนขึ้นแล้ว,	เก็บเกี่ยวแล้ว

อุปกฏฺ€	 อุป	+	กส		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 เข้ามาใกล้แล้ว

อุปคต	 อุป	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป,	ถึง	+	ต	 เข้าถึงแล้ว

อุปคนฺตฺวา	 อุป	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 เข้าถึงแล้ว

อุปฏฺ€หนฺติ	 อุป	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+อ+อนฺติ	 ย่อมปรากฏ,	ย่อมบ�ารุง

อุปฏฺ€ิต	 อุป	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ต	 ปรากฏแล้ว,	บ�ารุงแล้ว

อุปฏฺ€หิ	 อุป	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อี	 บ�ารุงแล้ว,	อุปัฏฐากแล้ว

อุปฏฺ€าสิ	 อุป	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อี	 ปรากฏแล้ว,	บ�ารุงแล้ว

อุปธารยมาน	 อุป	+	ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	ณย	+	มาน	 ใคร่ครวญอยู่	(จุ.)

อุปธาเรตฺวา	 อุป	+	ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	เณ	+	ตฺวา	 ใคร่ครวญแล้ว

อุปธาเรถ	 อุป	+	ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	เณ	+	ถ	 ขอจงใคร่ครวญ	(จุ.)

อุปธาเรนฺต	 อุป	+	ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	เณ	+	อนฺต	 ใคร่ครวญอยู่	(จุ.)

อุปธาเรนฺตี	 อุป	+	ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+เณ+อนฺต+(อี)	 ใคร่ครวญอยู่	(จุ.)

อุปธาเรหิ		 อุป	+	ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	เณ	+	หิ	 ขอจงใคร่ครวญ	(จุ.)
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อุปนาเมตฺวา	 อุป	+	นม		นเต	ในการนอบน้อม	+	เณ	+	ตฺวา	 น้อมเข้าไปแล้ว	(จุ.)

อุปนาเมนฺต	 อุป	+	นม		นเต	ในการนอบน้อม	+	เณ	+	อนฺต	 น้อมเข้าไปอยู่	(จุ.)

อุปนาเมสิ	 อุป	+	นม		นเต	ในการนอบน้อม	+	เณ	+	อี	 น้อมเข้าไปแล้ว	(จุ.)

อุปนิสฺสาย	 อุป	+	นิ	+	สิ		เสวาย�	ในการเสพ	+	ตฺวา	 เข้าไปอาศัยแล้ว

อุปปชฺชติ		 อุป	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	ติ		 ย่อมเข้าถึง	(ทิ.)

อุปสงฺกมิตฺวา	 อุป+ส�+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ตฺวา	 เข้าไปหาแล้ว,	เข้าไปเฝ้าแล้ว

อุปสงฺกมิสฺสติ	 อุป+ส�+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	สฺสติ	 จักเข้าไปหา,	จักเข้าไปเฝ้า

อุปสงฺกมึสุ	 อุป+ส�+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	อุ�	 เข้าไปหาแล้ว,	เข้าไปเฝ้าแล้ว

อุปสมฺปาเทตฺวา	 อุป	+	ส�	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้อุปสมบทแล้ว

อุปาทาย	 อุป	+	อา	+	ทา		อาทาเน	ในการถือเอา	+	ตฺวา	 เข้าไปถือเอาแล้ว

อุปฺปชฺชติ	 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	ติ	 ย่อมเกิดขึ้น	(ทิ.)

อุปฺปชฺชมาน	 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	มาน	 เกิดขึ้นอยู่	(ทิ.)

อุปฺปชฺชิ	 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	อี	 เกิดขึ้นแล้ว	(ทิ.)	

อุปฺปชฺชิตฺวา	 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 เกิดขึ้นอยู่	(ทิ.)

อุปฺปติตุ�	 อุ	+	ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	ตุ�	 เพื่ออันบินขึ้นไป,	เพื่ออันเหาะ

อุปฺปนฺน	 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 เกิดขึ้นแล้ว,	อุบัติขึ้นแล้ว

อุปฺปพฺพชิต	 อุ	+	ป	+	วช	คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 สึกแล้ว

อุปฺปพฺพชิตฺวา	 อุ	+	ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 สึกแล้ว

อุปฺปาทิต	 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป,	ถึง	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ให้เกิดขึ้นแล้ว

อุปฺปาเฏตฺวา	 อุ	+	ปฏ		คเต	ในการไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เพิกขึ้นแล้ว

อุปฺปาเทตฺวา		 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เกิดขึ้นแล้ว

อุปฺปาเทยฺย	 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	เอยฺย	 (ยัง...)	พึงให้เกิดขึ้น

อุปฺปาเทสิ	 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้เกิดขึ้นแล้ว

อุปฺปีเฬตฺวา	 อุ	+	ปีฬ		วธโลฬเน	ในการฆ่า,	รบกวน	+เณ+ตฺวา	 ดัดแล้ว	(จุ.)

อุปเนติ	 อุป	+	นี		นเย	ในการน�าไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมน�าเข้าไปใกล้

อุพฺเพชนีย	 อุ	+	วชี		ภยกมฺเป	ในความกลัว,	หวั่นไหว	+	อนีย	 พึงหวาดกลัว		

อุพฺภต	 อุ	+	ภร		ภรเณ	ในการเลี้ยง	+	ต	 (อัน...)	ยกขึ้นแล้ว

อุยฺโยเชตฺวา	 อุ	+	ยุช		พนฺธนโยชเน	ในการผูก,ประกอบ	+เณ+ตฺวา	ส่งไปแล้ว	(จุ.)
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อุยฺโยเชสิ	 อุ	+	ยุช		พนฺธนโยชเน	ในการผูก,ประกอบ	+เณ+อี	 ส่งไปแล้ว	(จุ.)

อุยฺโยเชสุ�	 อุ	+	ยุช		พนฺธนโยชเน	ในการผูก,ประกอบ	+เณ+อุ�	 ส่งไปแล้ว	(จุ.)

อุสฺสหติ	 อุ	+	สห		อุสฺสาเห	ในความพยายาม	+	อ	+	ติ	 ย่อมพยายาม,	ย่อมอาจ

อุสฺสหสิ	 อุ	+	สห	ยตเน	ในความอดทน	+	อ	+	สิ	 ย่อมพยายาม,	ย่อมอาจ	(ภู.)

อุสฺสาปยิสฺสติ	 อุ	+	สป		สมฺพนฺเธ	ในความเกี่ยวเนื่อง	+ณย+สฺสติ	 (ยัง...)	จักให้ยกขึ้น

อุสฺสาเปตฺวา	 อุ	+	สป		สมฺพนฺเธ	ในความเกี่ยวเนื่อง	+เณ+ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ยกขึ้นแล้ว

เอติ	 (อา)	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป,	ถึง	+	อ	+	ติ	 (ย่อมมา),	ย่อมไป

เอถ	 (อา)	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป,	ถึง	+	อ	+	ถ	 (จงมา),	จงไป

เอหิ	 (อา)	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป,	ถึง	+	อ	+	หิ	 (จงมา),	จงไป	

โอกฺกมฺม อว + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ตฺวา ก้าวลงแล้ว

โอตร อว + ตร  ตรเณ ในการข้ามไป + อ + หิ จงข้ามลง

โอตรติ	 อว	+	ตร		ตรเณ	ในการข้ามไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมข้ามลง

โอตริ อว + ตร  ตรเณ ในการข้ามไป + อี ข้ามลงแล้ว

โอตริตฺวา อว + ตร  ตรเณ ในการข้ามไป + ตฺวา ข้ามลงแล้ว

โอตาเรตฺวา	 อว	+	ตร		ตรเณ	ในการข้ามไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ข้ามลงแล้ว

โอตาเรสิ	 อว	+	ตร		ตรเณ	ในการข้ามไป	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้ข้ามลงแล้ว

โอตาเรหิ	 อว	+	ตร		ตรเณ	ในการข้ามไป	+	เณ	+	หิ	 (ยัง...)	จงให้ข้ามลง

โอติณฺณ อว + ตร  ตรเณ ในการข้ามไป + ต ข้ามลงแล้ว

โอภคฺค	 อว	+	ภนฺช		มทฺทเน	ในการผ่า,	ท�าลาย	+	ต	 หักลงแล้ว

โอรุยฺห	 อว	+	รุห		ชนเน	ในการเกิด	+	ตฺวา	 ลงแล้ว

โอลมฺพิ	 อว	+	ลพิ	อวลมฺพเน	ในการพึ่งพา	+	อี	 ห้อยลงแล้ว,	ย้อยลงแล้ว

โอวทติ	 อว	+	วท		วิยตฺติย�	วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อ	+	ติ	 ย่อมกล่าวสอน

โอวทึสุ	 อว	+	วท		วิยตฺติย�	วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อุ�	 กล่าวสอนแล้ว,	โอวาทแล้ว

โอสีทาเปนฺติ	 อว	+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+ณาเป+อนฺติ	 (ยัง...)	ย่อมให้จมลง

โอหิยิ	 อว	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	ย	+	อี	 ล้าลงแล้ว

โอโลกยมาน	 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,	เห็น	+	ณย	+	มาน	 แลดูอยู่,	เมื่อแลดู	(จุ.)

โอโลกิต	 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,	เห็น	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	แลดูแล้ว,	

	 	 (อัน...)	ตรวจดูแล้ว	(จุ.)
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โอโลเกติ	 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,เห็น	+	เณ	+	ติ	 ย่อมดู,	ย่อมตรวจดู	(จุ.)

โอโลเกตฺวา	 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,เห็น	+	เณ	+	ตฺวา	 แลดูแล้ว,	ตรวจดูแล้ว	(จุ.)

โอโลเกถ	 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,เห็น	+	เณ	+	ถ	 จงแลดู,	จงตรวจดู	(จุ.)

โอโลเกนฺต	 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,เห็น	+	เณ	+	อนฺต	 แลดูอยู่,	เหลียวดูอยู่	(จุ.)

โอโลเกนฺติ	 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,เห็น	+	เณ	+	อนฺติ	 ย่อมตรวจดู,	ตรวจดูอยู่	(จุ.)

โอโลเกนฺตี	 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,เห็น	+เณ+อนฺต+(อี)	 แลดูอยู่,	ตรวจดูอยู่	(จุ.)

โอโลเกยฺยาถ	 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,เห็น	+เณ+เอยฺยาถ	 พึงแลดู,	พึงตรวจดู	(จุ.)

โอโลเกสิ	 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,เห็น	+	เณ	+	อี	 แลดูแล้ว,	ตรวจดูแล้ว	(จุ.)

โอโลเกสุ�	 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,เห็น	+	เณ	+	อุ�	 แลดูแล้ว,	ตรวจดูแล้ว	(จุ.)

กต กร  กรเณ ในการกระท�า + ต (อัน...) กระท�าแล้ว

กตฺตพฺพ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงกระท�า

กตฺวา	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ตฺวา	 กระท�าแล้ว	(ลบ	ร)

กต กร  กรเณ ในการกระท�า + ต (อัน...) กระท�าแล้ว

กถยิตฺถ	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	ณย	+	ตฺถ	 กล่าวแล้ว	(จุ.)

กถยึสุ	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	ณย	+	อุ�	 กล่าวแล้ว	(จุ.)

กถาเปตฺวา	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้บอกแล้ว

กถาเปสฺสามิ	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	ณาเป	+	สฺสามิ	 (ยัง...)	จักให้บอก

กถิต	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	ต	 (อัน....)	กล่าวแล้ว,	ตรัสแล้ว

กเถติ	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	ติ		 ย่อมกล่าว	(จุ.)	

กเถตฺวา	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	ตฺวา	 กล่าวแล้ว,	ตรัสแล้ว	(จุ.)

กเถถ	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	ถ	 จงบอก,	ขอจงบอก	(จุ.)	

กเถนฺต	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	อนฺต	 กล่าวอยู่,	เมื่อกล่าว	(จุ.)

กเถนฺติ	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	อนฺติ		 ย่อมกล่าว	(จุ.)

กเถยฺย	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	เอยฺย		 พึงกล่าว	(จุ.)	

กเถสิ	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	อี	 กล่าวแล้ว,	ตรัสแล้ว	(จุ.)

กเถสุ�	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	อุ�	 กล่าวแล้ว,	ตรัสแล้ว	(จุ.)

กเถสฺสติ	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	สฺสติ	 จักกล่าว,	จักแสดง	(จุ.)	

กเถสฺสนฺติ	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	สฺสนฺติ	 จักกล่าว,	จักแสดง	(จุ.)
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กเถสฺสามิ	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	สฺสามิ	 จักกล่าว,	จักแสดง	(จุ.)

กเถหิ	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	หิ	 จงกล่าว,	จงแสดง	(จุ.)

กนฺทนฺต	 กนฺท		กนฺทเน	ในการร้องไห้,	คร�่าครวญ	+อ+อนฺต	 คร�่าครวญอยู่,	เมื่อคร�่าครวญ

กนฺทิตฺวา	 กนฺท		กนฺทเน	ในการร้องไห้,	คร�่าครวญ	+	ตฺวา	 คร�่าครวญแล้ว	

กปฺปติ	 กปฺป		สตฺย�	ในความสามารถ,	เหมาะสม	+	อ	+	ติ	 ย่อมสมควร,	ย่อมเหมาะสม	

กปฺเปยฺยาสิ	 กปฺป		วิธิมฺหิ	ในการจัดแจง	+	อ	+	เอยฺยาสิ	 พึงส�าเร็จ	(ภู.)

กปฺเปสิ	 กปฺป		วิธิมฺหิ	ในการจัดแจง	+	เณ	+	อี	 ส�าเร็จแล้ว	(ภู.)

กมฺปติ	 กปิ		ส�ฺจลเน	ในความหวั่นไหว	+	อ	+	ติ	 ย่อมหวั่นไหว

กมฺปิ	 กปิ		กมฺปเน	ในความหวั่นไหว	+	อี	 หวั่นไหวแล้ว

กยิรา	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ยิร	+	เอยฺย	 พึงกระท�า	(ต.)

กยิราถ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ยิร	+	ถ	 พึงกระท�า	(ต.)

กริ กร  กรเณ ในการกระท�า + อี/โอ กระท�าแล้ว

กริตฺถ กร  กรเณ ในการกระท�า + ตฺถ กระท�าแล้ว

กริตฺวา กร  กรเณ ในการกระท�า + ตฺวา กระท�าแล้ว

กริมฺหา กร  กรเณ ในการกระท�า + มฺหา กระท�าแล้ว

กริสฺสติ กร  กรเณ ในการกระท�า + สฺสติ จักกระท�า

กริสฺสถ กร  กรเณ ในการกระท�า + สฺสถ จักกระท�า

กริสฺสนฺติ กร  กรเณ ในการกระท�า + สฺสนฺติ จักกระท�า

กริสฺสสิ กร  กรเณ ในการกระท�า + สฺสสิ จักกระท�า 

กริสฺสาม กร  กรเณ ในการกระท�า + สฺสาม จักกระท�า

กรียติ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ย	+	เต	 (อัน...)	ย่อมกระท�า

กรึสุ กร  กรเณ ในการกระท�า + อุ� กระท�าแล้ว

กเร	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	เอยฺย	 พึงกระท�า

กเรยฺย	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	เอยฺย	 พึงกระท�า

กเรยฺยาถ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	เอยฺยาถ	 พึงกระท�า

กเรยฺยาสิ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	เอยฺยาสิ	 พึงกระท�า	

กโรติ		 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	ติ	 ย่อมกระท�า	

กโรตุ กร  กรเณ ในการกระท�า + โอ + ตุ จงกระท�า
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กโรถ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	ถ	 ย่อมกระท�า,	จงกระท�า

กโรนฺต	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	อนฺต	 กระท�าอยู่,	เมื่อกระท�า	(ต.)

กโรนฺติ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	อนฺติ	 ย่อมกระท�า	(ต.)

กโรนฺตี	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	อนฺต	+	(อี)	 กระท�าอยู่,	เมื่อกระท�า

กโรนฺตุ กร  กรเณ ในการกระท�า + โอ + อนฺตุ จงกระท�า (ต.)

กโรม	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	ม	 ย่อมกระท�า	(ต.)

กโรมิ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	มิ	 ย่อมกระท�า	(ต.)

กโรสิ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	สิ	 ย่อมกระท�า	(ต.)	

กโรหิ  กร  กรเณ ในการกระท�า + โอ + หิ จงกระท�า 

กสาเปตฺวา	 กส		วิเลขเน	ในการขีดเขียน	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ไถแล้ว

กสิตฺวา	 กส		วิเลขเน	ในการขีดเขียน	+	ตฺวา	 ไถแล้ว

กาตพฺพ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงกระท�า

กาตุ�	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ตุ�	 เพื่ออันกระท�า

การาเปตฺวา	 กร		กรเณในการกระท�า	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้กระท�าแล้ว

การาเปสิ	 กร		กรเณในการกระท�า	+	ณาเป	+	(สฺ)	+	อี	 (ยัง...)	ให้กระท�าแล้ว

การิต กร  กรเณ ในการกระท�า + เณ + ต (อัน...) ให้กระท�าแล้ว

กาเรตุ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	เณ	+	ตุ	 (ยัง...)	จงให้กระท�า

กาเรตฺวา	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้กระท�าแล้ว

กาเรนฺต	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	เณ	+	อนฺต	 (ยัง...)	ให้กระท�าอยู่

กาเรมิ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	เณ	+	มิ	 (ยัง...)	จะให้กระท�า

กาเรสิ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้กระท�าแล้ว

กาเรสึ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	เณ	+	อึ	 (ยัง...)	ให้กระท�าแล้ว

กาเรสฺสามิ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	เณ	+	สฺสามิ	 (ยัง...)	จักให้กระท�า

กิลนฺต	 กิลมุ		เขเท	ในความล�าบาก	+	ต	 ล�าบากแล้ว,	เหน็ดเหนื่อยแล้ว

กิลมามิ	 กิลมุ		เขเท	ในความล�าบาก	+	อ	+	มิ	 ย่อมล�าบาก

กิลมิตฺถ	 กิลมุ		เขเท	ในความล�าบาก	+	ตฺถ	 ล�าบากแล้ว

กิลมิมฺหา	 กิลมุ		เขเท	ในความล�าบาก	+	มฺหา	 ล�าบากแล้ว

กิลิฏฺ€	 กิลิส		อุปตาปมลิเน	ในความเร่าร้อน,เศร้าหมอง	+	ต	 เศร้าหมองแล้ว	(ทิ.)
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กิลเมนฺติ	 กิลมุ		เขเท	ในความเหน็ดเหนื่อย	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมล�าบาก,	เหน็ดเหนื่อย	(ภู.)

กีฬนฺต			 กีฬ		กีฬเน	ในการเล่น	+	อ	+	อนฺต	 เล่นอยู่,	เมื่อเล่น

กีฬิตฺวา	 กีฬ		กีฬเน	ในการเล่น	+	ตฺวา	 เล่นแล้ว

กุชฺฌิ	 กุธ		โกเป	ในความโกรธ	+	ย	+	อี	 โกรธแล้ว	(ทิ.)

กุชฺฌิตฺวา	 กุธ		โกเป	ในความโกรธ	+	(ย)	+	ตฺวา	 โกรธแล้ว	(ทิ.)

กุปฺปิต	 กุป		โกเป	ในความโกรธ	+	ย	+	ต	 ก�าเริบแล้ว	(ทิ.)

กุปฺปึสุ	 กุป		โกเป	ในความโกรธ	+	ย	+	อุ�	 ก�าเริบแล้ว	(ทิ.)	

โกฏฺเฏตฺวา	 โกฏฺฏ		เฉทเน	ในการตัด,	ทุบ	+	เณ	+	ตฺวา	 ทุบแล้ว,	บุแล้ว

ขนาเปตฺวา	 ขนุ		อวทารเณ	ในการขุด	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ขุดแล้ว

ขมถ	 ขมุ		สหเน	ในความอดทน	+	อ	+	ถ	 จงอดโทษ

ขมนีย	 ขมุ		ขนฺติย�	ในความอดทน	+	อนีย	 (อัน...)	พึงอดทนได้

ขมาปิต	 ขมุ		สหเน	ในความอดทน	+	ณาเป	+	ต	 (อัน...)	ให้อดโทษแล้ว	

ขมามิ	 ขมุ		สหเน	ในความอดทน	+	อ	+	มิ	 ย่อมอดโทษ

ขมาเปสฺสาม	 ขมุ		สหเน	ในความอดทน	+	ณาเป	+	สฺสาม	 (ยัง...)	จักให้อดโทษ

ขาทติ	 ขาท		ภกฺขเณ	ในการกิน	+	อ	+	ติ	 ย่อมเคี้ยวกิน

ขาทนฺติ	 ขาท		ภกฺขเณ	ในการกิน	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมเคี้ยวกิน

ขาทมาน	 ขาท		ภกฺขเณ	ในการกิน	+	อ	+	มาน	 เคี้ยวกินอยู่,	เมื่อเคี้ยวกิน

ขาทสิ	 ขาท		ภกฺขเณ	ในการกิน	+	อ	+	สิ	 ย่อมเคี้ยวกิน

ขาทาหิ	 ขาท		ภกฺขเณ	ในการกิน	+	อ	+	หิ	 จงเคี้ยวกิน

ขาทาเปสิ			 ขาท		ภกฺขเณ	ในการกิน	+	ณาเป	+	อี	 (ยัง...)	ให้เคี้ยวกินแล้ว

ขาทิ	 ขาท		ภกฺขเณ	ในการเคี้ยวกิน	+	อี	 เคี้ยวกินแล้ว

ขาทิต	 ขาท		ภกฺขเณ	ในการกิน	+	ต	 (อัน...)	เคี้ยวกินแล้ว

ขาทิตฺถ	 ขาท		ภกฺขเณ	ในการกิน	+	ตฺถ	 เคี้ยวกินแล้ว

ขาทิตฺวา	 ขาท		ภกฺขเณ	ในการกิน	+	ตฺวา	 เคี้ยวกินแล้ว

ขาทิสฺสนฺติ	 ขาท		ภกฺขเณ	ในการเคี้ยวกิน	+	สฺสนฺติ	 จักเคี้ยวกิน

ขายติ	 ขา		กถเน	ในการกล่าว,	ปรากฏ	+	อ	+	ติ	 ย่อมปรากฏ	

ขายิ	 ขา		กถเน	ในการกล่าว,	ปรากฏ	+	อี	 ปรากฏแล้ว

ขิตฺต	 ขิป		โนทเน	ในการซัดไป,	ขว้าง,	ทิ้ง	+	ต	 (อัน...)	ซัดไปแล้ว
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ขิป	 ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	อ	+	หิ	 จงซัดไป,	จงขว้างไป

ขิปตุ	 ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	อ	+	ตุ	 จงซัดไป,	จงขว้างไป	

ขิปิ	 ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	อี	 ซัดไปแล้ว,	ขว้างไปแล้ว

ขิปิตฺวา	 ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	ตฺวา	 ซัดไปแล้ว,	ขว้างไปแล้ว

ขีณ	 ขี		ขเย	ในความสิ้นไป	+	ต	 สิ้นไปแล้ว

ขียติ	 ขี		ขเย	ในความสิ้นไป	+	ย	+	ติ	 ย่อมสิ้นไป	(ทิ./ภู.)

ขียนฺต	 ขี		ขเย	ในความสิ้นไป	+	ย	+	อนฺต	 สิ้นไปอยู่	(ทิ./ภู.)

ขียิ	 ขี		ขเย	ในความสิ้นไป	+	ย	+	อี	 สิ้นไปแล้ว	(ทิ./ภู.)

ขียิตฺวา	 ขี		ขเย	ในความสิ้นไป	+	ย	+	ตฺวา	 สิ้นไปแล้ว	(ทิ./ภู.)	

เขเปตฺวา	 ขิป		เขปเน	ในการสิ้นไป,ซัดไป,ทิ้ง	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้สิ้นไปแล้ว

โขภยมาน	 ขุภ		ส�ฺจเล	ในความหวั่นไหวอย่างรุนแรง	+ณย+มาน	(ยัง...)	ให้กระเพื่อมอยู่

คจฺฉ	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	หิ		 จงไป	(ภู.)

คจฺฉติ	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมไป,	ไปอยู่,	จะไป

คจฺฉตุ	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ตุ	 จงไป

คจฺฉถ	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ถ	 ย่อมไป,	จงไป

คจฺฉถ	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ถ	 ย่อมไป,	จงไป

คจฺฉนฺต	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	อนฺต	 ไปอยู่,	เมื่อไป

คจฺฉนฺติ	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมไป

คจฺฉนฺตี	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	อนฺต	+	(อี)	 ไปอยู่,	เมื่อไป

คจฺฉมาน	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	มาน	 ไปอยู่,	เมื่อไป

คจฺฉสิ	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	สิ	 ย่อมไป,	จะไป

คจฺฉาม	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ม	 ย่อมไป,	จงไป

คจฺฉามิ	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	มิ	 ย่อมไป,	จะไป

คจฺเฉยฺยาม	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	เอยฺยาม	 พึงไป

คชฺชนฺต	 คชฺช		คชฺเช	ในการค�าราม	+	อ	+	อนฺต	 ค�ารามอยู่,	เมื่อค�าราม

คณฺห	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	หิ	 จงเรียนเอา,	จงถือเอา	(กี.)

คณฺหถ	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	ถ	 จงเรียนเอา,	จงถือเอา

คณฺหนฺติ	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	อนฺติ	 ย่อมถือเอา,	ย่อมเรียนเอา
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คณฺหนฺตี	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+ณฺหา+อนฺต+(อี)	 ถือเอาอยู่,	จับอยู่

คณฺหสิ	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	สิ	 ย่อมถือเอา,	ย่อมรับเอา

คณฺหาติ	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	ติ	 ย่อมถือเอา

คณฺหาหิ	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	หิ	 จงรับเอา

คณฺหิ	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	อี	 ถือเอาแล้ว,	จับแล้ว

คณฺหิตฺวา	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	ตฺวา	 ถือเอาแล้ว,	รับเอาแล้ว

คณฺหิสฺสนฺติ	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	สฺสนฺติ	 จักถือเอา,	จักรับเอา

คณฺหิสฺสสิ	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	สฺสสิ	 จักจับ,	จักถือเอา

คณฺหิสฺสาม	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	สฺสาม	 จักจับ,	จักถือเอา

คณฺหิสฺสามิ	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	สฺสามิ	 จักจับ,	จักถือเอา

คณฺหึสุ	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	อุ�	 ถือเอาแล้ว,	รับเอาแล้ว

คณฺเหยฺย�	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	เอยฺย�	 พึงถือเอา

คต	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป,	ถึง	+	ต	 ไปแล้ว,	ถึงแล้ว

คนฺตพฺพ	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตพฺพ	 พึงไป,	พึงถึง

คนฺตฺวา	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 ไปแล้ว,	เสด็จไปแล้ว	

คมิสฺสติ	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสติ	 จักไป

คมิสฺสนฺติ	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสนฺติ	 จักไป

คมิสฺสสิ	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสสิ	 จักไป

คมิสฺสามิ	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสามิ	 จักไป

คเวสติ	 คเวส		มคฺคเน	ในการแสวหา	+	อ	+	ติ	 ย่อมแสวงหา

คเหตพฺพ	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงถือเอา

คเหตฺวา	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ตฺวา	 จับแล้ว,	ถือเอาแล้ว	

คหิต	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ต	 (อัน...)	ถือเอาแล้ว

คาหาเปตฺวา	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้จับแล้ว,	

	 	 (ยัง...)	ให้ถือเอาแล้ว

คุตฺต	 คุป		โคปเน	ในการคุ้มครอง	+	ต	 (อัน...)	คุ้มครองแล้ว

โคเปหิ	 คุป		โคปเน	ในการคุ้มครอง	+	เณ	+	หิ	 จงคุ้มครอง	(จุ.)

ฆฏิยติ	 ฆฏ		ฆฏเน	ในความพยายาม	+	เณ	+	ย	+	เต	 (อัน...)	ย่อมพยายาม	(จุ.)
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ฆเฏนฺต	 ฆฏ		ฆฏฺฏเน	ในความพยายาม	+	เณ	+	อนฺต	 เพียรอยู่,	พยายามอยู่	(จุ.)

ฆเฏสิ	 ฆฏ		ฆฏฺฏเน	ในความพยายาม	+	เณ	+	สิ	 ย่อมเพียร,	ย่อมพยายาม	(จุ.)

ฆ�สติ	 ฆ�ส		ฆ�สเน	ในการขัด,	ถู,	เช็ด	+	อ	+	ติ	 ย่อมขัด,	ย่อมเสียดสี

ฆ�สนฺตี	 ฆ�ส		ฆ�สเน	ในการขัด,	ถู,	เช็ด	+	อ	+	อนฺต	+	(อี)	 ย่อมขัด,	ย่อมเสียดสี

ฆ�สิตฺวา	 ฆ�ส		ฆ�สเน	ในการขัด,	ถู,	เช็ด	+	ตฺวา	 ขัดแล้ว,	ถูแล้ว,	เช็ดแล้ว

ฆุรุฆุรายติ	 ฆุรุ	+	ฆุรุ	+	อาย	+	ติ	 ย่อมประพฤติเสียงดังซู้ดๆ

จงฺกมนฺต	 กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	อ	+	อนฺต	 จงกรมอยู่,	เมื่อจงกรม

จงฺกมนฺติ	 กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมจงกรม

จงฺกมมาน	 กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	อ	+	มาน	 จงกรมอยู่,	เมื่อจงกรม

จงฺกมิตฺวา กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ตฺวา จงกรมแล้ว

จรติ	 จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมเที่ยวไป

จรนฺต	 จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	อ	+	อนฺต	 เที่ยวไปอยู่,	ประพฤติอยู่

จรมาน	 จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	อ	+	มาน	 เที่ยวไปอยู่,	เมื่อเที่ยวไป

จริตฺวา	 จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	ตฺวา	 เที่ยวไปแล้ว,	ประพฤติแล้ว

จลนฺต	 จล		กมฺปเน	ในความหวั่นไหว	+	อ	+	อนฺต	 หวั่นไหวอยู่,	เมื่อหวั่นไหว

จลึสุ	 จล		กมฺปเน	ในความหวั่นไหว	+	อุ�	 หวั่นไหวแล้ว

จวติ	 จุ		คตฺย�	ในการเคลื่อนไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมเคลื่อนไป	

จวนฺติ	 จุ		คตฺย�	ในการเคลื่อนไป	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมเคลื่อนไป

จวิ	 จุ		คตฺย�	ในการเคลื่อนไป	+	อี	 เคลื่อนไปแล้ว

จวิตฺวา	 จุ		คตฺย�	ในการเคลื่อนไป	+	ตฺวา	 เคลื่อนไปแล้ว

จินฺตยิ	 จินฺต		จินฺตาย�	ในความคิด	+	ณฺย	+	โอ	 คิดแล้ว	(จุ.)

จินฺตยิตฺถ	 จินฺต		จินฺตาย�	ในความคิด	+	ณย	+	ตฺถ	 คิดแล้ว	(จุ.)

จินฺตยิสฺสามิ	 จินฺต		จินฺตาย�	ในความคิด	+	ณย	+	สฺสามิ	 จักคิด	(จุ.)

จินฺตยึสุ	 จินฺต		จินฺตเน	ในความคิด	+	ณย	+	อุ�	 คิดแล้ว,	ด�าริแล้ว	(จุ.)

จินฺติต	 จินฺต		จินฺตาย�	ในความคิด	+	เณ	+	ต	 คิดแล้ว	(จุ.)

จินฺเตตฺวา	 จินฺต		จินฺตาย�	ในความคิด	+	เณ	+	ตฺวา	 คิดแล้ว	(จุ.)

จินฺเตนฺติ	 จินฺต		จินฺตาย�	ในความคิด	+	เณ	+	อนฺติ	 ย่อมคิด	(จุ.)

จินฺเตสิ	 จินฺต		จินฺตาย�	ในความคิด	+	เณ	+	อี	 คิดแล้ว	(จุ.)
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จินฺเตสึ	 จินฺต		จินฺตาย�	ในความคิด	+	เณ	+	อึ	 คิดแล้ว	(จุ.)	

จินฺเตสฺสามิ	 จินฺต		จินฺตาย�	ในความคิด	+	เณ	+	สฺสามิ	 จักคิด	(จุ.)

จิรายิต	 จิร	+	อาย	+	(อิ)	+	ต	 ประพฤติช้าแล้ว

จุมฺพิตฺวา	 จุมฺพ		วทนส�โยเค	ในการประกอบด้วยปาก	+	ตฺวา	 จูบแล้ว,	จุมพิตแล้ว

ฉฑฺฑยึสุ	 ฉฑฺฑ		ฉฑฺฑเน	ในการทิ้ง	+	ณย	+	อุ�	 ทิ้งแล้ว	(จุ.)

ฉฑฺฑาเปสิ	 ฉฑฺฑ		ฉฑฺฑเน	ในการทิ้ง	+	ณาเป	+	อี	 (ยัง...)	ให้ทิ้งแล้ว

ฉฑฺฑิต	 ฉฑฺฑ		ฉฑฺฑเน	ในการทิ้ง	+	ต	 (อัน...)	โยนไปแล้ว

ฉฑฺฑิต	 ฉฑฺฑ		ฉฑฺฑเน	ในการทิ้ง	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ทิ้งแล้ว

ฉฑฺเฑตฺวา	 ฉฑฺฑ		ฉฑฺฑเน	ในการทิ้ง	+	เณ	+	ตฺวา	 ทิ้งแล้ว	(จุ.)

ฉฑฺเฑนฺต	 ฉฑฺฑ		ฉฑฺฑเน	ในการทิ้ง	+	เณ	+	อนฺต	 ทิ้งอยู่,	เมื่อทิ้ง	(จุ.)

ฉฑฺเฑนฺติ	 ฉฑฺฑ		ฉฑฺฑเน	ในการทิ้ง	+	เณ	+	อนฺติ	 ย่อมทิ้ง	(จุ.)

ฉฑฺเฑม	 ฉฑฺฑ		ฉฑฺฑเน	ในการทิ้ง	+	เณ	+	ม	 ย่อมทิ้ง	(จุ.)

ฉฑฺเฑสุ�	 ฉฑฺฑ		ฉฑฺฑเน	ในการทิ้ง	+	เณ	+	อุ�	 ทิ้งแล้ว	(จุ.)

ฉฑฺเฑสฺสติ	 ฉฑฺฑ		ฉฑฺฑเน	ในการทิ้ง	+	เณ	+	สฺสติ	 จักทิ้ง	(จุ.)

ฉฑฺเฑสฺสามิ	 ฉฑฺฑ		ฉฑฺฑเน	ในการทิ้ง	+	เณ	+	สฺสามิ	 จักทิ้ง	(จุ.)

ฉฑฺเฑหิ	 ฉฑฺฑ		ฉฑฺฑเน	ในการทิ้ง	+	เณ	+	หิ	 จงทิ้ง	(จุ.)

ฉาต ฉา  เฉทนสฺมึ ในการตัด + ต หิวแล้ว

ฉิชฺชิตฺวา ฉิทิ  ฉิชฺชเน ในการขาดไป + ตฺวา ขาดแล้ว

ฉินฺท ฉิท  ทฺวิธากรเณ ในการท�าให้เป็นสองส่วน + อ + หิ จงตัด (รุ.)

ฉินฺทาเปสฺสามิ	 ฉิทิ		ทฺวิธากรเณ	ในการตัด	+	ณาเป	+	สฺสามิ	 (ยัง...)	จักให้ตัด

ฉินฺทิ ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการท�าให้เป็นสองส่วน + อี ตัดแล้ว

ฉินฺทิตฺวา ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการท�าให้เป็นสองส่วน + ตฺวา ตัดแล้ว (รุ.)

ฉินฺทิสฺสนฺติ ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการตัด + สฺสนฺติ จักตัด 

ฉินฺทิสฺสามิ ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการตัด + สฺสามิ จักตัด

ฉินฺน ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการท�าให้เป็นสองส่วน + ต (อัน...) ตัดแล้ว

ฉุฑฺฑ	 ฉฑฺฑ		ฉฑฺฑเน	ในการทิ้ง	+	ต	 (อัน...)	ทิ้งแล้ว

ฉุปิ	 ฉุป		ผสฺเส	ในการกระทบ	+	อี	 กระทบแล้ว,	ถูกต้องแล้ว

ชหิตฺวา	 หา		จาเค	ในการสละ	+	ตฺวา	 ละแล้ว,	สละแล้ว
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ชาต ชน  ชนเน ในการเกิด + ต เกิดแล้ว 

ชานนฺติ	 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	อนฺติ	 ย่อมรู้	(กิ.)	

ชานนฺต	 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	อนฺต	 รู้อยู่,	เมื่อรู้	(กิ.)

ชานาติ	 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	ติ	 ย่อมรู้	(กิ.)

ชานาม	 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	ม	 ย่อมรู้	(กิ.)

ชานามิ	 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	มิ	 ย่อมรู้	(กิ.)

ชานาสิ	 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	สิ	 ย่อมรู้	(กิ.)

ชานาหิ	 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	หิ	 จงรู้	(กิ.)

ชานาเปตฺวา	 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้รู้แล้ว

ชานิตพฺพ	 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงรู้

ชานิตฺวา	 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	ตฺวา	 รู้แล้ว,	ทรงทราบแล้ว	(กิ.)

ชานิสฺสนฺติ	 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	สฺสนฺติ	 จักรู้	(กิ.)

ชานิสฺสสิ	 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	สฺสสิ	 จักรู้	(กิ.)

ชานิสฺสาม	 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	สฺสาม	 จักรู้	(กิ.)

ชานิสฺสามิ	 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	สฺสามิ	 จักรู้	(กิ.)

ชายมาน	 ชน		ชนเน	ในการเกิด	+	ย	+	มาน	 เกิดอยู่	(ทิ.)

ชายิสฺสติ	 ชน		ชนเน	ในการเกิด	+	ย	+	สฺสติ	 จักเกิด	(ทิ.)

ชายเต	 ชน		ชนเน	ในการเกิด	+	ย	+	เต	 ย่อมเกิด	(ทิ.)

ชาลนฺต	 ชล		ทิตฺติมฺหิ	ในความรุ่งเรือง	+	เณ	+	อนฺต	 (ยัง...)	ให้โพลงอยู่

ชาเนยฺยาสิ	 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	เอยฺยาสิ	 พึงรู้,	พึงทราบ	(กิ.)

ชาเนยฺยุ�	 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	เอยฺยุ�	 พึงรู้	(กิ.)

ชาเลยฺยาสิ	 ชล		ทิตฺติมฺหิ	ในความรุ่งเรือง	+	เณ	+	เอยฺยาสิ	 (ยัง...)	พึงให้โพลง

ชาเลสิ	 ชล		ทิตฺติมฺหิ	ในความรุ่งเรือง	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้โพลงแล้ว

ชาเลสฺสามิ	 ชล		ทิตฺติมฺหิ	ในความรุ่งเรือง	+	เณ	+	สฺสามิ	 (ยัง...)	จักให้โพลง

ชิณฺณ	 ชร		วโยหานิมฺหิ	ในความเสื่อมแห่งวัย	+	ต	 แก่แล้ว,	คร�่าคร่าแล้ว	

ชิต	 ชิ		ชเย	ในความชนะ	+	ต	 (อัน...)	ชนะแล้ว

ชินาติ	 ชิ		ชเย	ในความชนะ	+	นา	+	ติ	 ย่อมชนะ	(กิ.)

ชินิ	 ชิ		ชเย	ในความชนะ	+	นา	+	อี	 ชนะแล้ว	(กิ.)
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ชินิสฺสติ	 ชิ		ชเย	ในความชนะ	+	นา	+	(อิ)	+	สฺสติ	 จักชนะ	(กิ.)

ชินึสุ	 ชิ		ชเย	ในความชนะ	+	นา	+	อุ�	 ชนะแล้ว	(กิ.)

ชียติ	 ชร		วโยหานิมฺหิ	ในความเสื่อมแห่งวัย	+	อ	+	ติ	 ย่อมแก่,	ย่อมคร�่าคร่า

ชีริ	 ชร		วโยหานิมฺหิ	ในความเสื่อมแห่งวัย	+	อี	 แก่แล้ว,	คร�่าคร่าแล้ว

ชีวถ	 ชีว	ปาณธารณมฺหิ	ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต	+	อ	+	ถ	 จงเป็นอยู่

ชีวนฺต	 ชีว		ปาณธารเณ	ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต	+	อ	+	อนฺต	 เป็นอยู่อยู่,	เลี้ยงชีพอยู่

ชีวนฺตี	 ชีว		ปาณธารเณ	ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต	+อ+อนฺต+(อี)	 เป็นอยู่อยู่,	เลี้ยงชีพอยู่

ชีวนฺตุ	 ชีว	ปาณธารณมฺหิ	ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต	+	อ	+	อนฺตุ	 จงเป็นอยู่

ชีวามิ	 ชีว		ปาณธารเณ	ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต	+	อ+	มิ	 ย่อมเป็นอยู่,	ย่อมเลี้ยงชีพ

ชีวิสฺสถ	 ชีว		ปาณธารเณ	ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต	+	สฺสถ	 จักเป็นอยู่

ชีวิสฺสสิ	 ชีว		ปาณธารเณ	ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต	+	สฺสสิ	 จักเป็นอยู่

ชีวิสฺสาม	 ชีว		ปาณธารเณ	ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต	+	สฺสาม	 จักเป็นอยู่

ชีวิสฺสามิ	 ชีว		ปาณธารเณ	ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต	+	สฺสามิ	 จักเป็นอยู่

ชีเวยฺย�	 ชีว		ปาณธารเณ	ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต	+	อ	+	เอยฺย�	 พึงเป็นอยู่

ชเนสิ		 ชน		ชนเน	ในการเกิด	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้เกิดแล้ว

ฌายติ	 เฌ		จินฺตาย�	ในการเพ่ง	+	อ	+	ติ	 ย่อมไหม้

ฌายนฺต	 เฌ		จินฺตาย�	ในการเพ่ง	+	อ	+	อนฺต	 เพ่งอยู่

ฌายมาน	 เฌ		จินฺตาย�	ในการเพ่ง	+	อ	+	มาน	 ไหม้อยู่

ฌายิตฺวา	 เฌ		จินฺตาย�	ในการเพ่ง	+	ตฺวา	 ไหม้แล้ว

ฌายิสฺสติ	 เฌ		จินฺตาย�	ในการเพ่ง	+	สฺสติ	 จักไหม้

ฌายึสุ	 เฌ		จินฺตาย�	ในการเพ่ง	+	อุ�	 ไหม้แล้ว	

ฌาเปตฺวา	 เฌ		จินฺตาย�	ในการคิด,	การเพ่ง	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ไหม้แล้ว

�ตฺวา	 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	ตฺวา	 รู้แล้ว,	ทราบแล้ว

�าต	 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	ต	 (อัน...)	รู้แล้ว

�าต	 �า		อวโพธเน	ในการรู้	+	กฺต	 (อัน...)	รู้แล้ว

€ปาเปตฺวา	 ถป		ถปเน	ในการวางไว้	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้วางไว้แล้ว

€ปาเปสิ	 ถป		ถปเน	ในการวางไว้	+	ณาเป	+	อี	 (ยัง...)	ให้วางไว้แล้ว

€สฺสามิ	 €า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	สฺสามิ	 จักยืน,	จักตั้งอยู่
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€ตฺวา	 €า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตฺวา	 ยืนแล้ว,	ตั้งอยู่แล้ว

€ปิต	 ถป		ถปเน	ในการวางไว้	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	วางไว้แล้ว,	เก็บไว้แล้ว

€เปตฺวา	 ถป		ถปเน	ในการตั้งไว้	+	เณ	+	ตฺวา	 เว้นแล้ว,	ตั้งไว้แล้ว	(จุ.)

€เปสิ	 ถป		ถปเน	ในการวางไว้	+	เณ	+	(สฺ)	+	อี	 วางไว้แล้ว	(จุ.)

€าตพฺพ	 €า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตพฺพ	 พึงยืน,	ควรยืน

€ิต	 €า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ต	 ยืนแล้ว,	ตั้งไว้แล้ว,	ด�ารงอยู่แล้ว

ฑยฺหมาน	 ทห	ทาเห	ในความเร่าร้อน	+	ย	+	มาน	 (อัน...)	ไหม้อยู่	

ฑหติ	 ทห	ทาเห	ในความเร่าร้อน	+	อ	+	ติ	 ย่อมไหม้

ฑหนฺต	 ทห	ทาเห	ในความเร่าร้อน	+	อ	+	อนฺต	 ไหม้อยู่,	เมื่อไหม้	

ฑ�สิตฺวา	 ฑ�ส		ฑ�สเน	ในการกัด,	ต่อย	+	ตฺวา	 กัดแล้ว

ตชฺชิต	 ตชฺช		ภสฺสเน	ในการด่าว่า,	ข่มขู่	+	ต	 อัน...)	คุกคามแล้ว

ตชฺเชตฺวา	 ตชฺช		ภสฺสเน	ในการด่าว่า,	ข่มขู่	+	เณ	+	ตฺวา	 คุกคามแล้ว	(จุ./ภู.)

ตตฺต	 ตป		ทาเห	ในความเร่าร้อน	+	ต	 ร้อนแล้ว

ตปนฺต	 ตป		ทาเห	ในความเร่าร้อน	+	อ	+	อนฺต	 เร่าร้อนอยู่	(ภู.)

ตปฺปมาน	 ตป		ทาเห	ในความเร่าร้อน	+	ย	+	มาน	 เร่าร้อนอยู่	(ทิ.)

ตายสฺสุ	 ตา		ปาลเน	ในการรักษา	+	ย	+	สฺสุ	 จงรักษา	(ทิ.)

ตาเปตฺวา	 ตป		ทาเห	ในความเร่าร้อน	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ร้อนแล้ว

ตาเสตฺวา	 ตส		ภเย	ในความกลัว	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้สะดุ้ง

ติฏฺ€ตุ	 €า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อ	+	ตุ	 จงยืน,	จงด�ารงอยู่

ติฏฺ€ถ	 €า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อ	+	ถ	 จงยืน,	จงด�ารงอยู่

ติฏฺ€นฺต	 €า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อ	+	อนฺต	 ยืนอยู่,	ด�ารงอยู่

ติฏฺ€าหิ	 €า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อ	+	หิ	 จงยืน,	จงด�ารงอยู่

ติฏฺเ€ยฺยาสิ	 €า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อ	+	เอยฺยาสิ	พึงยืน,	พึงด�ารงอยู่

ติฏฺ€ติ	 €า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมยืน,	ย่อมด�ารงอยู่

ติฏฺ€	 €า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อ	+	หิ	 จงหยุด,	จงยืน

ติติกฺขติ	 ติช		ขนฺติย�	ในความอดทน	+	ข	+	ติ	 ย่อมอดกลั้น,	ย่อมอดทน

ติติกฺขิสฺส�	 ติช		ขนฺติย�	ในความอดทน	+	ข	+	สฺส�	 จักอดกลั้น,	จักอดทน

ตินฺต	 ติม		กิเลเท	ในความเปียก,	ชุ่มชื่น	+	ต	 เปียกแล้ว,	เปียกชุ่มแล้ว
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ตุฏฺ€	 ตุส		ปีติมฺหิ	ในความยินดี	+	ต	 ยินดีแล้ว

ตุสติ	 ตุส		ปีติมฺหิ	ในความยินดี	+	อ	+	ติ	 ย่อมยินดี

เตเมตฺวา	 ติม		กิเลเท	ในความเปียก,	ชุ่มชื่น	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เปียกแล้ว	(ภู.จุ.ทิ.)

ถเกตฺวา	 ถก		ปติฆาเต	ในการกระทบ,ปิด,กั้น	+เณ+ตฺวา	 กั้นแล้ว	(จุ.)

ถเกสิ		 ถก		ปติฆาเต	ในการปิด,	กั้น	+	เณ	+	อี	 ปิดแล้ว,	กั้นแล้ว	(จุ.)

โถเมตฺวา	 โถม		ถเว	ในความสรรเสริ�	+	เณ	+	ตฺวา	 ชมเชยแล้ว,	สรรเสริ�แล้ว

โถเมนฺตา	 โถม		ถเว	ในความสรรเสริญ	+	เณ	+	อนฺต	 ยกย่องอยู่,	เมื่อยกย่อง	(จุ.)

ทฏฺ€ุ�	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	การเห็น	+	ตุ�	 เพื่ออันเห็น,	เพื่ออันเฝ้า

ทฑฺฒ	 ทห		ทาเห	ในความร้อน	+	ต	 (อัน...)	ไหม้แล้ว

ทตฺวา	 ทา		ทาเน	ในการให้	+	ตฺวา	 ให้แล้ว,	ถวายแล้ว	(รัสสะ)

ททนฺต	 ทท		ทาเน	ในการให้	+	อ	+	อนฺต	 ให้อยู่,	เมื่อให้

ททมาน	 ทท		ทาเน	ในการให้	+	อ	+	มาน	 ให้อยู่,	เมื่อให้

ทเทยฺย	 ทท		ทาเน	ในการให้	+	อ	+	เอยฺย	 พึงให้

ทเทยฺยามิ	 ทท		ทาเน	ในการให้	+	อ	+	เอยฺยามิ	 พึงให้

ทนฺต	 ทมุ		ทมเน	ในการฝึก,	ข่ม	+	ต	 (อัน...)	ฝึกแล้ว

ทมฺมิ	 ทท		ทาเน	ในการให้	+	อ	+	มิ	 ย่อมให้

ทมฺหา ทา  ทาเน ในการให้ + มฺหา ให้แล้ว

ทสฺสนฺติ ทา  ทาเน ในการให้ + สฺสนฺติ จักให้

ทสฺสสิ ทา  ทาเน ในการให้ + สฺสสิ จักให้

ทสฺสาม ทา  ทาเน ในการให้ + สฺสาม จักให้

ทสฺสามิ	 ทา		ทาเน	ในการให้	+	สฺสามิ	 จักให้,	จักถวาย	(รัสสะ)

ทสฺสิต	 ทิสี		อุจฺจารเณ	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	แสดงแล้ว	(จุ.)

ทสฺเสติ	 ทิส		อุจฺจารเณ	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	ติ	 ย่อมแสดง	(จุ.)

ทสฺเสตุ�	 ทิส		อติสชฺชเน	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	ตุ�	 เพื่ออันแสดง	(จุ.)

ทสฺเสตฺวา	 ทิส		อุจฺจารเณ	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	ตฺวา	 แสดงแล้ว	(จุ.)

ทสฺเสยฺยาถ	 ทิส		อุจฺจารเณ	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	เอยฺยาถ	พึงแสดง	(จุ.)

ทสฺเสสิ	 ทิส		อุจฺจารเณ	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	อี	 แสดงแล้ว	(จุ.)

ทสฺเสสฺสาม	 ทิสี		อุจฺจารเณ	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	สฺสาม	 จักแสดง	(จุ.)
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ทสฺเสหิ	 ทิส		อุจฺจารเณ	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	หิ	 จงแสดง	(จุ.)

ทาเปตฺวา	 ทา		ทาเน	ในการให้	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ให้แล้ว

ทาเปสิ	 ทา		ทาเน	ในการให้	+	ณาเป	+	อี	 (ยัง...)	ให้ให้แล้ว

ทิฏฺ€	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	การเห็น	+	ต	 (อัน...)	เห็นแล้ว

ทินฺน	 ทา		ทาเน	ในการให้	+	ต	 (อัน...)	ให้แล้ว,	ให้แล้ว

ทิสฺวา	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	การเห็น	+	ตฺวา	 เห็นแล้ว,	พบแล้ว

ทิสฺวาน	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	การเห็น	+	ตฺวาน	 เห็นแล้ว,	พบแล้ว

ทิสฺสติ	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	การเห็น	+	ย	+	เต	 ย่อมถูกเห็น,	ย่อมปรากฏ

ทิสฺสมาน	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	การเห็น	+	ย	+	มาน	 ถูกเห็นอยู่,	ปรากฏอยู่	(ทิ.)

ทียติ	 ทา		ทาเน	ในการให้	+	ย	+	เต	 (อัน...)	ย่อมให้

ทียมาน	 ทา		ทาเน	ในการให้	+	ย	+	มาน	 (อัน...)	ให้อยู่

ทีเปติ	 ทีป		ปกาสเน	ในการประกาศ,แสดง	+	เณ	+	ติ	 ย่อมแสดง,	ย่อมประกาศ	(จุ.)

ทุฏฺ€	 ทุส		อปฺปีติมฺหิ	ในความไม่ยินดี	+	ต	 (อัน...)	ประทุษร้ายแล้ว

ทุพฺพินีต	 ทุ	+	วิ	+	นี		นเย	ในการน�าไป	+	ต	 (อัน...)	น�าไปวิเศษได้โดยยาก

ทุสฺสติ	 ทุส		อปฺปีติมฺหิ	ในความไม่ยินดี	+	ย	+	ติ	 ย่อมประทุษร้าย

เทติ	 ทา		ทาเน	ในการให้	+	อ	+	ติ	 ย่อมให้

เทถ ทา  ทาเน ในการให้ + อ + ถ ขอจงให้

เทนฺตุ	 ทา		ทาเน	ในการให้	+	อ	+	อนฺตุ	 จงให้,	ขอจงให้

เทสิต	 ทิส		อติสชฺชเนในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	แสดงแล้ว	(จุ.)

เทหิ	 ทา		ทาเน	ในการให้	+	อ	+	หิ	 จงให้,	ขอจงให้

เทเสตฺวา	 ทิส		อติสชฺชเนในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	ตฺวา	 แสดงแล้ว	(จุ.)

เทเสนฺต	 ทิส		อติสชฺชเนในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	อนฺต	 แสดงอยู่,	เมื่อแสดง	(จุ.)

เทเสนฺติ	 ทิส		อติสชฺชเนในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	อนฺติ	 ย่อมแสดง	(จุ.)

เทเสสิ	 ทิส		อติสชฺชเนในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	อี	 แสดงแล้ว	(จุ.)

ธาริยมาน	 ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	เณ	+	ย	+	มาน	 (อัน...)	ทรงไว้อยู่	(จุ.)

ธาเรตฺวา ธร  ธารเณ ในการทรงไว้ + เณ + ตฺวา ทรงไว้แล้ว (จุ.)

ธาเรนฺติ	 ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	เณ	+	อนฺติ	 ย่อมทรงไว้	(จุ.)

โธวิตฺวา	 โธวุ		โธวเน	ในการล้าง	+	ตฺวา	 ล้างแล้ว,	ช�าระแล้ว	(ภู.)
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นฏฺ€	 นส		วินาเส	ในความพินาศ	+	ต	 ฉิบหายแล้ว

นทนฺต	 นท		อพฺยตฺตสทฺเท	ในการท�าเสียงไม่ชัด	+อ+อนฺต	 บันลืออยู่	(ภู.)

นมิ นม  นเต ในการน้อมลง + อี น้อมไปแล้ว

นยนฺติ	 นี		นเย	ในการน�าไป	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมน�าไป

นยิสฺสามิ	 นี		นเย	ในการน�าไป	+	สฺสามิ	 จักน�าไป

นสฺส	 นส		นาเส	ในความพินาศ	+	ย	+	หิ	 จงพินาศ,	จงฉิบหาย	(ทิ.)

นสฺสติ	 นส		นาเส	ในความพินาศ	+	ย	+	ติ	 ย่อมพินาศ,	ย่อมฉิบหาย	(ทิ.)

นสฺสนฺติ	 นส		นาเส	ในความพินาศ	+	ย	+	อนฺติ	 ย่อมพินาศ,	ย่อมฉิบหาย	(ทิ.)

นสฺสิ	 นส		นาเส	ในความพินาศ	+	ย	+	อี	 พินาศแล้ว,	ฉิบหายแล้ว	(ทิ.)

นหาตฺวา	 นห		โสเจยฺเย	ในการอาบน�้า	+	ตฺวา	 อาบแล้ว

นหายนฺติ	 นห		โสเจยฺเย	ในการอาบน�้า	+	ย	+	อนฺติ	 ย่อมอาบ	(ทิ.)

นหายิตฺวา	 นห		โสเจยฺเย	ในการอาบน�้า	+	ย	+	ตฺวา	 อาบแล้ว	(ทิ.)

นหาเปตฺวา	 นห		โสเจยฺเย	ในการอาบน�้า	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้อาบแล้ว

นหาเปสิ	 นห		โสเจยฺเย	ในการอาบน�้า	+	ณาเป	+	อี	 (ยัง...)	ให้อาบแล้ว

นหาเปหิ	 นห		โสเจยฺเย	ในการอาบน�้า	+	ณาเป	+	หิ	 (ยัง...)	จงให้อาบ

นาคจฺฉิ	 น	+	อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อี	 ไม่ได้มาแล้ว

นาคจฺฉิสฺสถ	 น	+	อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสถ	 จักไม่มา

นาภิกิรติ	 น	+	อภิ	+	กิร		วิกฺเขเปวิกิรเณ	ในการซัดไป,เรี่ยราย	+อ+ติ	 ย่อมไม่ท่วมทับ

นาสกฺขิ	 น	+	อ	+	สก		สตฺติมฺหิ	ในความสามารถ	+	อี	 ไม่ได้อาจแล้ว

นาสกฺขึ	 น	+	อ	+	สก		สตฺติมฺหิ	ในความสามารถ	+	อึ	 ไม่ได้อาจแล้ว

นาสยิ	 นส		อทสฺสเน	ในการไม่เห็น	+	ณย	+	อี	 (ยัง...)	ให้ฉิบหายแล้ว

นาเสยฺย	 นส		อทสฺสเน	ในการไม่เห็น	+	เณ	+	เอยฺย	 (ยัง...)	พึงให้ฉิบหาย

นาเสสฺสติ	 นส		นาเส	ในความพินาศ	+	เณ	+	สฺสติ	 (ยัง...)	จักให้ฉิบหาย

นาเสหิ	 นส		อทสฺสเน	ในการไม่เห็น	+	เณ	+	หิ	 (ยัง...)	จงให้ฉิบหาย

นาโหสิ	 น	+	อ	+	หู		สตฺตาย�	ในความี,	ความเป็น	+	อี	 ไม่ได้มีแล้ว,	ไม่ได้เป็นแล้ว	

นิกฺกฑฺฒติ	 นิ	+	กฑฺฒ		อากฑฺเฒ	ในการฉุด,คร่า,ลาก,ดึง	+	อ	+	ติ	 ย่อมคร่าออก	(ภู.)

นิกฺกฑฺฒิต	 นิ	+	กฑฺฒ		อากฑฺเฒ	ในการฉุด,คร่า,ลาก,ดึง	+	ต	 แม้ถูกคร่าออกแล้ว	

นิกฺกฑฺฒิ	 นิ	+	กฑฺฒ		อากฑฺเฒ	ในการฉุด,คร่า,ลาก,ดึง	+	อี	 คร่าออกแล้ว	(ภู.)
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นิกฺขนฺต นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ต หลีกไปแล้ว

นิกฺขมติ	 นิ	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	อ	+	ติ	 ย่อมออกไป

นิกฺขมถ นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อ + ถ จงออกไป

นิกฺขม นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อ + หิ จงออกไป

นิกฺขมนฺต	 นิ	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	อ	+	อนฺต	 ออกไปอยู่,	เมื่อออกไป

นิกฺขมนฺติ	 นิ	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมออกไป

นิกฺขมิตฺวา นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ตฺวา ออกไปแล้ว

นิกฺขมิ นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อี ออกไปแล้ว

นิกฺขมิมฺหา นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + มฺหา ออกไปแล้ว

นิกฺขมึสุ นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อุ� ออกไปแล้ว

นิกฺขมฺม นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ตฺวา ออกแล้ว

นิคจฺฉติ		 นิ	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ติ		 ย่อมถึง

นิคฺคณฺห	 นิ	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	หิ	 จงข่ม

นิคฺคยฺหติ	 นิ	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ย	+	เต	 (อัน...)	ย่อมข่มได้

นิจฺฉาเรนฺต	 นิ	+	ฉร		เฉเท	ในการตัด	+	เณ	+	อนฺต	 (ยัง...)	ให้เปล่งออกอยู่

นิฏฺ€าเปสิ	 นิ+	€า	คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+ณาเป+อี	 (ยัง...)	ให้จบแล้ว

นิฏฺ€ิต	 นิ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ต	 จบแล้ว,	ส�าเร็จแล้ว

นิทหิตฺวา	 นิ	+	ธา		นฺยาเส	ในการฝังไว้,	ฝากไว้,	มอบให้	+	ตฺวา	 ฝังไว้แล้ว

นิทฺทายติ	 นิทฺทา	+	อาย	+	ติ	 ย่อมประพฤติหลับ

นิทฺทายนฺต	 นิทฺทา	+	อาย	+	อนฺต	 ประพฤติหลับอยู่

นิทฺทายมาน	 นิทฺทา	+	อาย	+	มาน	 ประพฤติหลับอยู่

นิทฺทายิ	 นิทฺทา	+	อาย	+	อี	 ประพฤติหลับแล้ว

นิทฺทายิตฺวา	 นิทฺทา	+	อาย	+	ตฺวา	 ประพฤติหลับแล้ว

นิปชฺชติ	 นิ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป,	การถึง	+	ย	+	ติ	 ย่อมนอน	(ทิ.)

นิปชฺช	 นิ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป,ถึง	+	ย	+	หิ	 จงนอน	(ทิ.)

นิปชฺชนฺต	 นิ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป-การถึง	+	ย	+	อนฺต	 นอนอยู่,	เมื่อนอน	(ทิ.)

นิปชฺชาปิต	 นิ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป-การถึง	+ย+ณาเป+ต	 (อัน...)	ให้นอนแล้ว

นิปชฺชาเปตฺวา	 นิ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้นอนแล้ว
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นิปชฺชาเปหิ	 นิ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป,การถึง	+ย+ณาเป+หิ	 (ยัง...)	จงให้นอน	(ทิ.)

นิปชฺชิตฺวา	 นิ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	(ยฺ)	+	ตฺวา	 นอนแล้ว,	หมอบแล้ว

นิปชฺชิ	 นิ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป,	การถึง	+	ย	+	อี	 นอนแล้ว	(ทิ.)

นิปชฺชึสุ	 นิ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป,	การถึง	+	ย	+	อุ�	 นอนแล้ว	(ทิ.)

นิปตติ	 นิ	+	ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมตกไป

นิปนฺน	 นิ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 เป็นที่นอน,	นอนแล้ว

นิปฺปีฬิยมาน	 นิ	+	ปีฬ		วธเน	ในการเบียดเบียน	+	ย	+	มาน	 ถูกบีบคั้นอยู่

นิปฺผนฺน	 นิ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป,	การถึง	+	ต	 ส�าเร็จแล้ว

นิปฺผาเทหิ	 นิ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป,	การถึง	+	เณ	+	หิ	 (ยัง...)	จงให้ส�าเร็จ

นิพนฺธิตฺวา	 นิ	+	พนฺธ		พนฺธเน	ในการผูก	+	ตฺวา	 ผูกแล้ว,	รบเร้าแล้ว	

นิพฺพตฺตติ	 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมบังเกิด

นิพฺพตฺต	 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	ต	 บังเกิดแล้ว

นิพฺพตฺตนฺติ	 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมบังเกิด

นิพฺพตฺตนฺตุ	 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	อ	+	อนฺตุ	 จงบังเกิด

นิพฺพตฺติ	 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	อี	 บังเกิดแล้ว

นิพฺพตฺติสฺสติ	 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	สฺสติ	 จักบังเกิด

นิพฺพตฺตึสุ		 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	อุ�	 บังเกิดแล้ว

นิพฺพตฺเตตฺวา	 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เกิดขึ้นแล้ว

นิพฺพนฺธิ	 นิ	+	พนฺธ		พนฺธเน	ในการผูก	+	อี	 หน่วงเหนี่ยวแล้ว

นิพฺพาเปตฺวา	 นิ	+	วา		คติมฺหิ	ในการไป	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ดับแล้ว

นิพฺพุต	 นิ	+	วา		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 ดับแล้ว

นิมนฺติต	 นิ	+	มนฺต		นิมนฺตเน	ในการเขื้อเขิญ	+	ต	 (อัน...)	นิมนต์แล้ว

นิมนฺเตตฺวา	 นิ	+	มนฺต		คุตฺตภาสเน	ในการกล่าวคุ้มครอง	+	เณ	+	ตฺวา	 นิมนต์แล้ว	(จุ.)

นิมฺมินิตฺวาน	 นิ	+	มา		มานมฺหิ	ในการชั่ง,	รัก	+	นา	+	ตฺวาน	 เนรมิตแล้ว

นิมฺมิเลตฺวา	 นิ	+	มีล		นิมีลเน	ในการหลับตา	+	เณ	+	ตฺวา	 หลับตาแล้ว	(จุ.)

นิยต	 นิ	+	ยมุ		นิจฺฉยวเตสุ	ในการตัดสิน,	ประพฤติ	+	ต	 เที่ยงแล้ว,	แน่นอนแล้ว

นิยฺยาทิต	 นิ	+	ยต		นิยฺยาตเน	ในการมอบให้	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	มอบให้แล้ว	(จุ.)

นิยฺยาเทตฺวา	 นิ	+	ยต		นิยฺยาตเน	ในการมอบให้	+	เณ	+	ตฺวา	 มอบให้แล้ว	(จุ.)
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นิยฺยาเทสิ	 นิ	+	ยต		นิยฺยาตเน	ในการมอบให้	+	เณ	+	อี	 มอบให้แล้ว	(จุ.)

นิรุชฺฌติ	 นิ	+	รุธ		อาวรเณ	ในการปิดกั้น	+	ย	+	ติ	 ย่อมดับ	(ทิ.)

นิรุทฺธ	 นิ	+	รุธ		อาวรเณ	ในการปิดกั้น	+	ต	 ดับแล้ว

นิวตฺตนฺต	 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	อ	+	อนฺต	 กลับอยู่,	เมื่อกลับ

นิวตฺตนฺตุ	 นิ	+	วตฺต		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	อ	+	อนฺตุ	 จงกลับ

นิวตฺตาม	 นิ	+	วตฺต		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	อ	+	ม	 ย่อมกลับ

นิวตฺตาเปตฺวา	 นิ	+	วตฺต		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้กลับแล้ว

นิวตฺติตฺวา	 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	ตฺวา	 กลับแล้ว

นิวตฺติตฺวา	 นิ	+	วตฺต		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+	ตฺวา	 กลับแล้ว

นิวตฺติ	 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	อี	 กลับแล้ว

นิวตฺติยมาน	 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	เณ	+	ย	+	มาน	(ยัง...)	ให้กลับอยู่

นิวตฺติสฺสามิ	 นิ	+	วตฺต		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	สฺสามิ	 จักกลับ

นิวตฺตึสุ	 นิ	+	วตฺต		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	อุ�		 กลับแล้ว

นิวตฺถ นิ + วส  อจฺฉาทเน ในการนุ่งห่ม + ต (อัน...) นุ่งแล้ว

นิวตฺเตยฺย	 นิ	+	วตฺต		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	อ	+	เอยฺย	 พึงกลับ

นิวตฺเตหิ	 นิ	+	วตฺต		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	อ	+	หิ	 จงกลับ

นิวาสาเปตฺวา	 นิ	+	วส		อจฺฉาทเน		ในการนุ่ง	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้นุ่งแล้ว	(จุ.)

นิวาเสตฺวา	 นิ	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	เณ	+	ตฺวา	 ตั้งแล้ว	(จุ.)

	 นิ	+	วส		อจฺฉาทเน	ในการนุ่งห่ม	+	เณ	+	ตฺวา	 นุ่งแล้ว	(ภู./จุ.)

นิวุตฺถ	 นิ	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ต	 (อัน...)	นุ่งแล้ว)	

นิสาเมตฺวา	 นิ	+	สม		อาโลจเน	ในการไตร่ตรอง	+	เณ	+	ตฺวา	 พิจารณาแล้ว,	ไตร่ตรองแล้ว

นิสินฺน	 นิ	+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+	ต	 นั่งแล้ว

นิสีทติ	 นิ	+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+อ+ติ	 ย่อมนั่ง

นิสีทนฺต	 นิ	+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+อ+อนฺต	นั่งอยู่,	เมื่อนั่ง

นิสีทาเปตฺวา	 นิ	+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+ณาเป+ตฺวา	 (ยัง...)	ให้นั่งแล้ว

นิสีทิตพฺพ	 นิ	+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+	ตพฺพ	 พึงนั่ง,	ควรนั่ง

นิสีทิตฺวา	 นิ	+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+	ตฺวา	 นั่งแล้ว

นิสีทิ	 นิ	+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+	อี	 นั่งแล้ว
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นิสีทึสุ	 นิ	+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+	อุ�	 นั่งแล้ว

นิสฺสรนฺต	 นิ	+	สร		คติย�	ในการไป	+	อ	+	อนฺต	 แล่นออกไปอยู่

นิสฺสาย	 นิ	+	สิ		เสวาย�	ในการเสพ	+	ตฺวา	 อาศัยแล้ว

นิเวทาเปตฺวา	 นิ	+	วิท		�าเณ	ในความรู้	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้รู้แล้ว

นิเวเทตฺวา	 นิ	+	วิท		�าเณ	ในความรู้	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้รู้แล้ว

นิเวเสตฺวา	 นิ	+	วิส		นิวาเส	ในการอยู่	+	เณ	+	ตฺวา	 พักอยู่แล้ว	(จุ.)

นิเวเสยฺย	 นิ	+	วิส		นิวาเส	ในการอยู่	+	เณ	+	เอยฺย	 พึงพักอยู่	(จุ.)

นีต	 นี		นเย	ในการน�าไป	+	ต	 (อัน...)	น�าไปแล้ว

นียมาน	 นี		นเย	ในการน�าไป	+	ย	+	มาน	 (อัน...)	น�าไปอยู่

นีหรติ	 นี	+	หร		หรเณ	ในการน�าไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมน�าออกไป

นีหริตฺวา นี + หร  หรเณ ในการน�าไป + ตฺวา น�าออกไปแล้ว

นีหริสฺสามิ นี + หร  หรเณ ในการน�าไป + สฺสามิ จักน�าออกไป

นุทติ	 นุท		ปโนทเน	ในการบรรเทา	+	อ	+	ติ	 ย่อมบรรเทา

เนตฺวา	 นี		นเย	ในการน�าไป	+	ตฺวา	 น�าไปแล้ว	(ภู.)

เนนฺต	 นี		นเย	ในการน�าไป	+	อ	+	อนฺต	 น�าไปอยู่,	เมื่อน�าไป

เนสิ	 นี		นเย	ในการน�าไป	+	อ	+	สิ	 ย่อมน�าไป

ปกาเสสฺสามิ	 ป	+	กาส		ปกาสเน	ในการประกาศ	+เณ+สฺสามิ	 จักประกาศ	(จุ.)

ปกฺก	 ปจ		ปาเก	ในการหุง,	ต้ม,	สุก	+	ต	 (อัน...)	หุงแล้ว,	สุกแล้ว

ปกฺกมนฺติ	 ป	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	อ	+	อนฺติ		 ย่อมหลีกไป

ปกฺกมึสุ ป + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อุ� หลีกไปแล้ว

ปกฺกามิ ป + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อี หลีกไปแล้ว

ปกฺกุฏฺ€ิต	 ป	+	กุถ		ทาเห	ในความเร่าร้อน	+	ต	 เดือดพล่านแล้ว

ปกฺขนฺต	 ปกฺขนฺท		เวคคตฺย�	ในการไปเร็ว	+	ต	 แล่นไปแล้ว

ปกฺขนฺทิ	 ปกฺขนฺท		เวคคตฺย�	ในการไปเร็ว	+	อี	 แล่นไปแล้ว

ปกฺขนฺทิตฺวา	 ปกฺขนฺท		เวคคตฺย�	ในการไปเร็ว	+	ตฺวา	 แล่นไปแล้ว

ปกฺขนฺทึสุ	 ปกฺขนฺท		เวคคตฺย�	ในการไปเร็ว	+	อุ�	 แล่นไปแล้ว

ปกฺขิตฺต	 ป	+	ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	ต	 (อัน...)	ใส่เข้าไปแล้ว

ปกฺขิปาเปตฺวา	 ป	+	ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ใส่เข้าไปแล้ว
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ปกฺขิปิตุ�	 ป	+	ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	ตุ�	 เพื่ออันใส่เข้าไป

ปกฺขิปิตฺวา	 ป	+	ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	ตฺวา	 ใส่เข้าไปแล้ว

ปกฺโกสติ	 ป	+	กุส		อวฺหาเน	ในการร้องเรียก	+	อ	+	ติ	 ย่อมร้องเรียก	(ภู.)

ปกฺโกสาเปติ	 ป	+	กุส		อวฺหาเน	ในการร้องเรียก	+	ณาเป	+	ติ	 (ยัง...)	ย่อมให้เรียก

ปกฺโกสาเปตุ	 ป	+	กุส		อวฺหาเน	ในการร้องเรียก	+	ณาเป	+	ตุ	 (ยัง...)	จงให้เรียก

ปกฺโกสาเปตฺวา	 ป	+	กุส		อวฺหาเน	ในการร้องเรียก	+ณาเป+ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ร้องเรียกแล้ว

ปกฺโกสาเปสิ	 ป	+	กุส		อวฺหาเน	ในการร้องเรียก	+	ณาเป	+	อี	 (ยัง...)	ให้เรียกแล้ว

ปกฺโกสาเปหิ	 ป	+	กุส		อวฺหาเน	ในการร้องเรียก	+	ณาเป	+	หิ	 (ยัง...)	จงให้เรียก

ปกฺโกสิตฺวา	 ป	+	กุส		อวฺหาเน	ในการร้องเรียก	+	ตฺวา	 ร้องเรียกแล้ว

ปคฺคยฺห	 ป	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ตฺวา	 ประคองแล้ว

ปคฺฆรติ	 ป	+	ฆร		เสเก	ในการรด,ราด	+	อ	+	ติ	 ย่อมไหลออก

ปจถ	 ปจ		ปาเก	ในการหุง,ต้ม,ปิ้ง,ย่าง	+	อ	+	ถ	 จงหุง,	จงต้ม,	จงปิ้ง

ปจนฺติ	 ปจ		ปาเก	ในการหุง,ต้ม,ปิ้ง,ย่าง	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมหุง

ปจนฺตุ	 ปจ		ปาเก	ในการหุง,ต้ม,ปิ้ง,ย่าง	+	อ	+	อนฺตุ	 จงหุง

ปจาเปตฺวา			 ปจ		ปาเก	ในการหุง,ต้ม,ปิ้ง,ย่าง	+ณาเป+ตฺวา	 (ยัง...)	ให้หุงแล้ว

ปจาเปสิ	 ปจ		ปาเก	ในการหุง,ต้ม	+	ณาเป	+	อี	 (ยัง...)	ให้ปิ้งแล้ว

ปจิตฺวา	 ปจ		ปาเก	ในการหุง,ต้ม,ปิ้ง,	สุก	+	ตฺวา	 หุงแล้ว,	ต้มแล้ว,	ไหม้แล้ว

ปจิสฺสามิ	 ปจ		ปาเก	ในการหุง,ต้ม,ปิ้ง	+	สฺสามิ	 จักหุง,	จักต้ม,	จักปิ้ง

ปจึสุ	 ปจ		ปาเก	ในการหุง,ต้ม,ปิ้ง,ย่าง	+	อุ�	 หุงแล้ว

ปเจยฺย	 ปจ		ปาเก	ในการหุง,ต้ม,ปิ้ง,ย่าง	+	อ	+	เอยฺย	 พึงหุง

ปเจยฺยาสิ	 ปจ		ปาเก	ในการหุง,ต้ม,ปิ้ง,ย่าง	+	อ	+เอยฺยาสิ	 พึงหุง

ปจฺจาคจฺฉติ	 ปติ	+	อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมกลับมาเฉพาะ

ปจฺจาคจฺฉิ	 ปติ	+	อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อี	 กลับมาแล้ว	(ภู.)

ปจฺจาสึสติ	 ปติ	+	อา	+	สิส		วิเสเส	ในการท�าให้วิเศษ	+อ+ติ	 ย่อมหวังเฉพาะ	(รุ.)

ปจฺจาสึสามิ	 ปติ	+	อา	+	สิส		อิจฺฉาย�	ในความปรารถนา	+อ+มิ	ย่อมหวังเฉพาะ	(ภู.)

ปจฺจุคฺคนฺตฺวา	 ปติ	+	อุ	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 ต้อนรับแล้ว

ปจฺจุฏฺ€าย	 ปติ	+	อุ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตฺวา		 ลุกขึ้นเฉพาะแล้ว

ปจฺจเวกฺขนฺต	 ปติ+อว+	อิกฺข		ทสฺสนงฺเกสุ	ในการเห็น,เครื่องหมาย	+อ+อนฺต		พิจารณาอยู่	(ภู.)
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ปจฺฉินฺทิตฺวา ป + ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการตัด + ตฺวา ตัดขาดแล้ว (รุ.)

ปจฺฉินฺน ป + ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการตัด + ต ตัดขาดแล้ว

ปชหนฺต	 ป	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	อ	+	อนฺต	 ละอยู่,	เมื่อละ,	เมื่อสละ

ป�ฺ�ายิ	 ป	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	ย	+	อี	 ปรากฏแล้ว	(ทิ.)

ป�ฺ�ตฺต	 ป	+	�ป		อตฺถรเณ	ในการปูลาด	+	ต	 (อัน...)	ปูลาดแล้ว

ป�ฺ�ายติ	 ป	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	ย	+	ติ	 ย่อมปรากฏ	(ทิ.)	

ป�ฺ�ายมาน	 ป	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	ย	+	มาน	 ปรากฏอยู่

ป�ฺ�ายิ	 ป	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	ย	+	อี	 ปรากฏแล้ว

ป�ฺ�าเปตฺวา	 ป	+	�ป		อตฺถรเณ	ในการปูลาด	+	เณ	+	ตฺวา	 ปูลาดแล้ว

ปฏิห�ฺ�มาน	 ปติ	+	หน		หึสาย�	ในการเบียดเบียน	+	ย	+	มาน	 กระทบอยู่,	เมื่อกระทบ	(ย)

ปฏิกฺกนฺต	 ปติ	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ต	 ก้าวกลับแล้ว,	ถอยกลับแล้ว

ปฏิกฺกมนฺตุ	 ปติ	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	อ	+	อนฺตุ	 จงก้าวกลับ,	จงถอยกลับ

ปฏิกฺกมึสุ	 ปติ	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	อุ�	 ก้าวกลับแล้ว,	ถอยกลับแล้ว

ปฏิกฺขิตฺต	 ปติ	+	ขิป		นิเสธเน	ในการห้าม	+	ต	 (อัน...)	ห้ามแล้ว

ปฏิกฺขิปิตฺวา	 ปติ	+	ขิป		นิเสธเน	ในการห้าม	+	ตฺวา	 ห้ามแล้ว

ปฏิจฺจ	 ปติ	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 อาศัยแล้ว

ปฏิจฺฉาเปตฺวา	 ปติ	+	อิสุ		อิจฺฉาย�	ในความปรารถนา	+ณาเป+ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ปกปิดแล้ว

ปฏิชคฺคนฺต	 ปติ	+	ชคฺค		โสธโปสนรกฺขเณ	ในการช�าระ,เลี้ยงดู,รักษา	+อ+อนฺต	ปฏิบัติอยู่

ปฏิชคฺคนฺติ	 ปติ	+	ชคฺค		โสธโปสนรกฺขเณ	ในการช�าระ,เลี้ยงดู,รักษา	+อ+อนฺติ	ย่อมปฏิบัติ

ปฏิชคฺคิ	 ปติ	+	ชคฺค		โสธโปสนรกฺขเณ	ในการช�าระ,เลี้ยงดู,รักษา	+	อี		ปฏิบัติแล้ว

ปฏิชคฺคิตุ�	 ปติ	+	ชคฺค		โสธโปสนรกฺขเณ	ในการช�าระ,เลี้ยงดู,รักษา	+	ตุ�		เพื่ออันปฏิบัติ

ปฏิชคฺคิตฺวา	 ปติ	+	ชคฺค		โสธโปสนรกฺขเณ	ในการช�าระ,เลี้ยงดู,รักษา	+	ตฺวา	ปฏิบัติแล้ว

ปฏิชานาเปตฺวา	 ปติ	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+ณาเป+ตฺวา		(ยัง...)	ให้รู้เฉพาะแล้ว

ปฏิชินาหิ	 ปติ	+	ชิ		ชเย	ในความชนะ	+	นา	+	หิ	 จงชนะตอบ

ปฏิชินิตฺวา	 ปติ	+	ชิ		ชเย	ในความชนะ	+	นา	+	ตฺวา	 ชนะตอบแล้ว

ปฏินิวตฺติตฺวา	 ปติ	+	นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	ตฺวา	 กลับแล้ว

ปฏินิวตฺติ	 ปติ	+	นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	อี	 กลับแล้ว

ปฏิปชฺชติ	 ปติ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	ติ	 ย่อมปฏิบัติ,	ย่อมด�าเนินไป
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ปฏิปชฺชิตฺวา	 ปติ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	ตฺวา	 ปฏิบัติแล้ว,	ด�าเนินไปแล้ว

ปฏิปชฺชิ	 ปติ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	อี	 ปฏิบัติแล้ว,	ด�าเนินไปแล้ว

ปฏิปชฺชึสุ	 ปติ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	อุ�	 ปฏิบัติแล้ว,	ด�าเนินไปแล้ว

ปฏิปหิณึสุ	 ปติ	+	ป	+	หิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ณา	+	อุ�	 ส่งกลับแล้ว

ปฏิพาหนฺต	 ปติ	+	พาห		ปยตเน	ในความพยายาม	+อ+อนฺต	 ห้ามอยู่,	เมื่อห้าม

ปฏิมณฺฑิต	 ปติ	+	มณฺฑ		ภูสเน	ในการประดับ	+	ต	 ประดับแล้ว

ปฏิยตฺต	 ปติ	+	ยต		นิยฺยาตเน	ในการมอบให้	+	ต	 ตระเตรียมแล้ว

ปฏิยาเทตฺวา	 ปติ	+	ยต		ตาโฬปกาเร	ในการทุบตี,ท�าอุปการะ	+เณ+ตฺวา		 จัดแจงแล้ว

ปฏิยาเทยฺย	 ปติ	+	ยต		ตาโฬปกาเร	ในการทุบตี,ท�าอุปการะ	+เณ+เอยฺย		พึงจัดแจง

ปฏิยาเทสิ	 ปติ	+	ยต		ตาโฬปกาเร	ในการทุบตี,ท�าอุปการะ	+เณ+อี				 จัดแจงแล้ว

ปฏิลทฺธ	 ปฏิ	+	ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	ต	 (อัน...)	ได้เฉพาะแล้ว

ปฏิลภติ	 ปติ	+	ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	อ	+	ติ	 ย่อมกลับได้,	ย่อมได้เฉพาะ

ปฏิลภนฺติ	 ปติ	+	ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมได้เฉพาะ,	ย่อมกลับได้

ปฏิลภิตฺถ	 ปติ	+	ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	ตฺถ	 กลับได้แล้ว,	ได้เฉพาะแล้ว

ปฏิลภิตฺวา	 ปติ	+	ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	ตฺวา	 ได้เฉพาะแล้ว

ปฏิลภิ	 ปติ	+	ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	อี	 กลับได้แล้ว,	ได้เฉพาะแล้ว

ปฏิสาเมตฺวา	 ปติ	+	สมุ		อุปสเม	ในความสงบ	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้สงบเฉพาะแล้ว

ปฏิสฺสุต	 ปติ	+	สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ต	 (อัน...)	ฟังตอบแล้ว

ปฏิส�เวเทสิ	 ปติ	+	ส�	+	วิท		อนุภวเน	ในการเสวย	+	เณ	+	อี	 เสวยแล้ว	

ปฏิหต	 ปติ	+	หน		หึสาย�	ในการเบียดเบียน	+	ต	 (อัน...)	กระทบกลับแล้ว

ปฏฺ€เปสิ		 ป	+	ถป		ถปเน	ในการตั้งไว้	+	เณ	+	อี	 เริ่มตั้งไว้แล้ว	(จุ.)

ปฏฺ€เปตฺวา	 ป	+	ถป		ถปเน	ในการตั้งไว้	+	เณ	+	ตฺวา	 เริ่มตั้งไว้แล้ว	(จุ.)

ปฏฺ€เปนฺต	 ป	+	ถป		ถปเน	ในการตั้งไว้	+	เณ	+	อนฺต	 เริ่มตั้งอยู่	(จุ.)

ปฏฺ€เปม	 ป	+	ถป		ถปเน	ในการตั้งไว้	+	เณ	+	ม	 ย่อมเริ่มตั้งไว้	(จุ.)

ปณิหิต	 ป	+	นิ	+	ธา		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	ต	 (อัน...)	ตั้งไว้แล้ว	

ปตนฺต	 ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	อ	+	อนฺต	 ตกไปอยู่,	เมื่อตกไป

ปติ ปต  ปตเน ในการตกไป + อี ตกไปแล้ว

ปติฏฺ€าย	 ปติ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตฺวา	 ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว
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ปติฏฺ€หึสุ	 ปติ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อุ�	 ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว

ปติฏฺ€าเปตฺวา	 ปติ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป+ณาเป+ตฺวา		 (ยัง...)	ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว

ปติฏฺ€หิ	 ปติ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อี	 ตั้งอยู่แล้ว

ปติฏฺ€าสิ	 ปติ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อี	 ตั้งไว้เฉพาะแล้ว	

ปติฏฺ€ิต	 ปติ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ต	 ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว

ปติฏฺ€ิต	 ปติ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+ต	 ตั้งขึ้นเฉพาะแล้ว,	ประดิษฐาน

ปติฏฺ€าสิ	 ปติ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อี	 ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว,	ประดิษฐาน

ปติฏฺ€าเปสิ	 ปติ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป+ณาเป+อี		(ยัง...)	ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว

ปติต	 ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	ต	 ตกไปแล้ว,	หล่นแล้ว

ปติตฺวา ปต  ปตเน ในการตกไป + ตฺวา ตกไปแล้ว

ปติสฺสติ ปต  ปตเน ในการตกไป + สฺสติ จักตกไป

ปตฺต	 ป	+	อป		ปาปเณ	ในการให้ถึง	+	ต	 ถึงแล้ว,	บรรลุแล้ว

ปตฺตพฺพ	 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง,	บรรลุ	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงถึง,	พึงบรรลุ

ปตฺถยมาน	 ปตฺถ		ยาจเน	ในการขอ,	ปรารถนา	+	ณย	+	มาน	 ปรารถนาอยู่	(จุ.)

ปตฺถิต	 ปตฺถ		ยาจเน	ในการขอ,	ปรารถนา	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ปรารถนาแล้ว	(จุ.)

ปตฺวา	 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง,	บรรลุ	+	ตฺวา	 ถึงแล้ว,	บรรลุแล้ว

ปตฺเถติ	 ปตฺถ		ยาจเน	ในการขอ,	ปรารถนา	+	เณ	+	ติ	 ย่อมปรารถนา	(จุ.)

ปตฺเถนฺต	 ปตฺถ		ยาจเน	ในการขอ,	ปรารถนา	+	เณ	+	อนฺต	 ปรารถนาอยู่	(จุ.)

ปตฺเถสิ	 ปตฺถ		ยาจเน	ในการขอ,	ปรารถนา	+	เณ	+	อี	 ปรารถนาแล้ว	(จุ.)

ปทาเลตฺวา	 ป	+	ทล		วิทารเณ	ในการท�าลาย	+	เณ	+	ตฺวา	 ท�าลายแล้ว,	ช�าแรกแล้ว	(จุ.)

ปทุฏฺ€	 ป	+	ทุส		อปฺปีติมฺหิ	ในความไม่ยินดี	+	ต	 (อัน...)	ประทุษร้ายแล้ว

ปปฺโปติ		 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง	+	โอ	+	ติ	 ย่อมถึง,	ย่อมบรรลุ	(ต.)

ปพุชฺฌิตฺวา	 ป	+	พุธ		ชาคเร	ในการตื่น	+	ตฺวา	 ตื่นแล้ว	(ทิ.)

ปพฺพชนฺต	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	อนฺต	 บวชอยู่,	เมื่อบวช

ปพฺพชาหิ	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป,	ถึง	+	อ	+	หิ	 จงบรรพชา,	จงบวช

ปพฺพชิต	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป,	การถึง	+	ต	 บวชแล้ว,	บรรพชาแล้ว

ปพฺพชิตฺวา	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป,	ถึง	+	อิ	+	ตฺวา	 บวชแล้ว,	บรรพชาแล้ว

ปพฺพชิ	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	อี	 บวชแล้ว,	บรรพชาแล้ว
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ปพฺพชิสฺสติ	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสติ	 จักบวช

ปพฺพชิสฺสาม	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสาม	 จักบวช

ปพฺพชิสฺสามิ	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสามิ	 จักบวช

ปพฺพชึสุ	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	อุ�	 บวชแล้ว,	บรรพชาแล้ว

ปพฺพาชยึสุ	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	ณย	+	อุ�	 (ยัง...)	ให้บวชแล้ว

ปพฺพาเชตฺวา	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป,	ถึง	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้บวชแล้ว

ปพฺพาเชถ	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป,	ถึง	+	เณ	+	ถ	 (ยัง...)	จงให้บวช

ปพฺพาเชยฺย�	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป,	ถึง	+	เณ	+	เอยฺย�	 (ยัง...)	พึงให้บวช

ปพฺพาเชสิ	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป,	ถึง	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้บวชแล้ว

ปพฺพาเชสุ�	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	อุ�	 (ยัง...)	ให้บวชแล้ว

ปพฺพาเชหิ	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป,	ถึง	+	เณ	+	หิ	 (ยัง...)	จงให้บวช

ปพฺพเชยฺย�	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป,	ถึง	+	อ	+	เอยฺย�	 พึงบรรพชา,	พึงบวช

ปภิชฺชึสุ	 ป	+	ภิท		ภิชฺชเน	ในการแตก,	หัก	+	ย	+	อุ�	 แตกแล้ว	(ทิ.)

ปมชฺชิ	 ป	+	มท		อุมฺมาเท	ในความบ้า	+	ย	+	อี	 ประมาทแล้ว

ปมตฺต	 ป	+	มท		อุมฺมาเท	ในความบ้า	+	ต	 ประมาทแล้ว

ปมุยฺหามิ	 ป	+	มุห		เวจิตฺเต	ในความหลง	+	ย	+	มิ	 ย่อมหลงทั่ว	(ทิ.)

ปโมทนฺต	 ป	+	มุท		หสฺสเน	ในการหัวเราะ	+	อ	+	อนฺต	 บันเทิงอยู่,	เมื่อบันเทิง

ปโมทนฺติ	 ป	+	มุท		หสฺสเน	ในการหัวเราะ	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมบันเทิง

ปยุตฺต	 ป	+	ยุช		โยเค	ในการประกอบ	+	ต	 ประกอบแล้ว

ปโยชิต	 ป	+	ยุช		โยเค	ในการประกอบ	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ประกอบแล้ว	(จุ.)

ปโยเชสิ	 ป	+	ยุช		โยเค	ในการประกอบ	+	เณ	+	อี	 ประกอบแล้ว	(จุ.)

ปโยเชหิ	 ป	+	ยุช		โยเค	ในการประกอบ	+	เณ	+	หิ	 จงประกอบ	(จุ.)

ปรามสิตฺวา	 ปรา	+	มส		อามสเน	ในการลูบคล�า	+	ตฺวา	 ลูบคล�าแล้ว

ปริกฑฺฒิตฺวา	 ปริ	+	กฑฺฒ		อากฑฺฒเน	ในการฉุด,ดึง	+	ตฺวา	 ฉุดแล้ว,	ดึงแล้ว,	ลากแล้ว

ปริกิณฺณ	 ปริ	+	กิร		วิกิรเณ	ในการเรี่ยราย	+	ต	 เกลื่อนกล่นแล้ว

ปริกฺขิตฺต	 ปริ	+	ขิป		โนทเน	ในการซัดไป,ขว้าง,ทิ้ง	+	ต	 (อัน...)	แวดล้อมแล้ว

ปริกฺขิปิตฺวา	 ปริ	+	ขิป		โนทเน	ในการซัดไป,ขว้าง,ทิ้ง	+	ตฺวา	 แวดล้อมแล้ว

ปริกฺขีณ	 ปริ	+	ขี		ขเย	ในความสิ้นไป	+	ต	 สิ้นไปรอบแล้ว
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ปริคฺคณฺหิตฺวา	 ปริ	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+ณฺหา+ตฺวา	 ก�าหนดจับแล้ว	(กี.)

ปริคฺคณฺหิสฺสามิ	 ปริ	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+ณฺหา+สฺสามิ	 จักก�าหนดจับ	(กี.)

ปริจุมฺพิตฺวา	 ปริ	+	จุมฺพ		วทนส�โยเค	ในการประกอบปาก	+	ตฺวา	 จูบแล้ว,	จุมพิตแล้ว

ปริจฺจตฺต	 ปริ	+	จช		จาเค	ในการสละ	+	ต	 (อัน...)	สละรอบแล้ว

ปริจฺฉินฺทิตฺวา ปริ + ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการท�าให้เป็นสองส่วน+ตฺวา ก�าหนดแล้ว

ปริจฺฉินฺน ปริ + ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ในการท�าให้เป็นสองส่วน+ต (อัน...) ก�าหนดแล้ว

ปรินิพฺพายิ	 ปริ	+	นิ	+	วา		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	อี	 ปรินิพพานแล้ว	(ทิ.)

ปรินิพฺพุต	 ปริ	+	นิ	+	วา		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 ปรินิพพานแล้ว

ปริปุณฺณ	 ปริ	+	ปูร		ปูรเณ	ในการให้เต็ม	+	ต	 เต็มรอบแล้ว,	บริบูรณ์แล้ว

ปริปูรติ	 ปริ	+	ปูร		ปูรเณ	ในการเต็ม	+	อ	+	ติ	 ย่อมเต็มรอบ,	ย่อมบริบูรณ์

ปริปูริสฺสติ	 ปริ	+	ปูร		ปูรเณ	ในการเต็ม	+	สฺสติ	 จักเต็มรอบ,	จักบริบูรณ์

ปริผนฺทติ	 ปริ	+	ผทิ		กิ�ฺจิจลเน	ในความหวั่นไหวเล็กน้อย	+	อ	+	ติ	 ย่อมดิ้นรนไปรอบ

ปริภาสนฺติ	 ปริ	+	ภาส		วิยติติย�	วาจาย�	ในการพูดชัด	+อ+อนฺติ	ย่อมบริภาษ

ปริภาสิตฺวา	 ปริ	+	ภาส		วิยติติย�	วาจาย�	ในการพูดชัด	+	ตฺวา	 บริภาษแล้ว

ปริภุ�ฺชนฺต	 ปริ	+	ภุช		ภกฺขเณ	ในการกิน	+	อ	+	อนฺต	 บริโภคอยู่,	เมื่อบริโภค	(รุ.)

ปริภุ�ฺชมาน	 ปริ	+	ภุช		ภกฺขเณ	ในการกิน	+	อ	+	มาน	 บริโภคอยู่,	เมื่อบริโภค	(รุ.)

ปริภุ�ฺชถ	 ปริ	+	ภุช		ภกฺขเณ	ในการกิน	+	อ	+	ถ	 ขอจงบริโภค	(รุ.)

ปริภุ�ฺชนฺติ	 ปริ	+	ภุช		ภกฺขเณ	ในการกิน	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมบริโภค	(รุ.)

ปริมชฺชนฺต	 ปริ	+	มชฺช		สุทฺธิโสธเน	ในความหมดจด,ช�าระ-ขัด-ถู	+อ+อนฺต				ลูบคล�าอยู่	(ภู.)

ปริมชฺชิตฺวา	 ปริ	+	มท		อุมฺมาเท	ในความบ้า	+	ตฺวา	 ลูบคล�าแล้ว

ปริวชฺเชตพฺพ	 ปริ	+	วชฺชี		จาเค	ในการสละ	+	เณ	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงเว้นรอบ	(จุ.)

ปริวตฺตติ	 ปริ	+	วตฺต		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมเป็นไปรอบ,	ย่อมหมุนไป

ปริวตฺตาเปตฺวา	 ปริ	+	วตฺต		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เป็นไปรอบแล้ว	

ปริวตฺติยมาน	 ปริ	+	วตฺต		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	เณ	+ย+มาน	 (อัน...)	ให้เป็นไปรอบอยู่

ปริวตฺเตตฺวา	 ปริ	+	วตฺต		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	เณ	+	ตฺวา	 แปลงแล้ว,	เปลี่ยนแล้ว

	 	 (ยัง...)	ให้เป็นไปรอบแล้ว	

ปริวาริต	 ปริ	+	วร		ภตฺย�	ในการเข้าหา,	รับใช้	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ปวารณาแล้ว	(จุ.)

ปริวาเรตฺวา	 ปริ	+	วร		ภตฺย�	ในการเข้าหา,	รับใช้	+	เณ	+	ตฺวา	แวดล้อมแล้ว,	ปวารณาแล้ว	(จุ.)
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ปริวิสิตฺวา	 ปริ	+	วิส		โปสเน	ในการเลี้ยงดู	+	ตฺวา	 อังคาสแล้ว,	เลี้ยงดูแล้ว

ปริวุต	 ปริ	+	วร		ภตฺย�	ในการเข้าหา,	รับใช้	+	ต	 (อัน...)	แวดล้อมแล้ว

ปริสงฺกิต	 ปริ	+	สกิ		ส�สเย	ในความสงสัย	+	ต	 ระแวงแล้ว,	สงสัยแล้ว

ปริสุทฺธ	 ปริ	+	สุธ		สุทฺธิย�	ในความหมดจด	+	ต	 หมดจดรอบแล้ว

ปริหรนฺต	 ปริ	+	หร		นิจฺจโภเค	ในการใช้สอยเป็นนิตย์	อ+อนฺต	 หลีกเลี่ยงอยู่,	ใช้สอยอยู่

ปริหายติ	 ปริ	+	หา		จาคหานิย�	ในการสละ,	เสื่อม	+	อ	+	ติ	ย่อมเสื่อมรอบ	(ภู.)

ปริเทวิ	 ปริ	+	เทว		เทวเน	ในการร้องไห้	+	อี	 คร�่าครวญแล้ว

ปริเทวิตฺวา	 ปริ	+	เทว		เทวเน	ในการร้องไห้	+	ตฺวา	 คร�่าครวญแล้ว

ปริเยสนฺต	 ปริ	+	เอส		ปริเยสเน	ในการแสวงหา	+	อ	+	อนฺต	 แสวงหาอยู่,	เมื่อแสวงหา

ปริเยสนฺติ	 ปริ	+	เอส		ปริเยสเน	ในการแสวงหา	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมแสวงหา

ปริเยสิตฺวา	 ปริ	+	เอส		ปริเยสเน	ในการแสวงหา	+	ตฺวา	 แสวงหาแล้ว

ปริโยสิต	 ปริ	+	อว	+	โส		โอสิเต	ในการจบลง	+	ต	 สิ้นสุดรอบแล้ว,	 จบลงแล้ว	 (ทิ.) 

ปโรทิ ป + รุท  โรทเน ในการร้องไห้ + อี ร้องไห้แล้ว

ปลาต	 ปลาย		ปลายเน	ในการหนีไป	+	ต	 หนีไปแล้ว

ปลายติ	 ปลาย		ปลายเน	ในการหนีไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมหนีไป	(ภู.)

ปลายนฺต	 ปลาย		ปลายเน	ในการหนีไป	+	อ	+	อนฺต	 หนีไปอยู่

ปลายนฺติ	 ปลาย		ปลายเน	ในการหนีไป	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมหนีไป

ปลายิ	 ปลาย		ปลายเน	ในการหนีไป	+	อี	 หนีไปแล้ว

ปลายิตพฺพ	 ปลาย		ปลายเน	ในการหนีไป	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงหนีไป

ปลายิตุ�	 ปลาย		ปลายเน	ในการหนีไป	+	ตุ�	 เพื่ออันหนีไป

ปลายิตฺวา	 ปลาย		ปลายเน	ในการหนีไป	+	ตฺวา	 หนีไปแล้ว 

ปลายิสฺสนฺติ	 ปลาย		ปลายเน	ในการหนีไป	+	สฺสนฺติ	 จักหนีไป

ปลายึสุ	 ปลาย		ปลายเน	ในการหนีไป	+	อุ�	 หนีไปแล้ว

ปลาเปติ	 ปล		คติรกฺขาสุ	ในการไป,	รักษา	+	ณาเป	+	ติ	 (ยัง...)	ย่อมให้หนีไป

ปลาเปตุ�	 ปล		คติรกฺขาสุ	ในการไป,	รักษา	+	เณ	+	ตุ�	 เพื่ออัน-	(ยัง...)	ให้หนีไป

ปลาเปตฺวา	 ปล		คติรกฺขาสุ	ในการไป,	รักษา	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้หนีไปแล้ว

ปลาเปถ	 ปล		คติรกฺขาสุ	ในการไป,	รักษา	+	ณาเป	+	ถ	 (ยัง...)	จงให้หนีไป

ปลาเปสิ	 ปล		คติรกฺขาสุ	ในการไป,	รักษา	+	ณาเป	+	อี	 (ยัง...)	ให้หนีไปแล้ว
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ปลาเปสุ�	 ปล		คติรกฺขาสุ	ในการไป,	รักษา	+	ณาเป	+	อุ�	 (ยัง...)	ให้หนีไปแล้ว

ปลาเปสฺสามิ	 ปล		คติรกฺขาสุ	ในการไป,	รักษา	+	ณาเป	+	สฺสามิ	 (ยัง...)	จักให้หนีไป

ปโลเภตฺวา	 ป	+	ลุภ		คิทฺธิมฺหิ	ในความอยากได้	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้อยากได้แล้ว	(ทิ.)

  หลอกล่อแล้ว

ปวตฺตติ	 ป	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมเป็นไป

ปวตฺต	 ป	+	วตุ		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+	ต	 เป็นไปทั่วแล้ว

ปวตฺติต	 ป	+	วตุ		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ให้เป็นไปทั่วแล้ว

ปวตฺตึสุ	 ป	+	วตุ		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+	อุ�	 เป็นไปทั่วแล้ว,	เป็นไปแล้ว

ปวตฺเตถ	 ป	+	วตุ		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+	เณ	+	ถ	 (ยัง...)	จงให้เป็นไปทั่ว

ปวาเรตฺวา	 ป	+	วร		ยาจิจฺฉาย�	ในการขอ,ปรารถนา	+เณ+ตฺวา	 ปวารณาแล้ว	(จุ.)	

ปวิฏฺ€	 ป	+	วิส		ปเวสเน	ในการเข้าไป	+	ต	 เข้าไปแล้ว

ปวิสติ	 ป	+	วิส		ปเวสเน	ในการเข้าไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมเข้าไป

ปวิสตุ ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + อ + ตุ จงเข้าไป

ปวิสถ ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + อ + ถ จงเข้าไป

ปวิสนฺต	 ป	+	วิส		ปเวสเน	ในการเข้าไป	+	อ	+	อนฺต	 เข้าไปอยู่,	เมื่อเข้าไป

ปวิสมาน		 ป	+	วิส		ปเวสเน	ในการเข้าไป	+	อ	+	มาน	 เข้าไปอยู่,	เมื่อเข้าไป

ปวิสิตฺวา ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + (อิ) + ตฺวา เข้าไปแล้ว

ปวิสิสฺสามิ ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + สฺสามิ จักเข้าไป

ปวิสึสุ ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + อุ� เข้าไปแล้ว

ปวิเสยฺยาถ	 ป	+	วิส		ปเวสเน	ในการเข้าไป	+	อ	+	เอยฺยาถ	 พึงเข้าไป

ปเวเสตฺวา	 ป	+	วิส		ปเวสเน	ในการเข้าไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เข้าไปแล้ว

ปเวเสสิ	 ป	+	วิส		ปเวสเน	ในการเข้าไป	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้เข้าไปแล้ว

ปเวเสสฺสามิ	 ป	+	วิส		ปเวสเน	ในการเข้าไป	+	เณ	+	สฺสามิ	 (ยัง...)	จักให้เข้าไป	

ปสนฺน	 ป	+	สท		ปสาเท	ในความเลื่อมใส	+	ต	 เลื่อมใสแล้ว

ปสวิสฺสามิ	 ป	+	สุ		สนฺทเน	ในการไหลไป	+	สฺสามิ	 จักประสบ,	จักไหลไป

ปสาธิต	 ป	+	สาธ		สิทฺธิมฺหิ	ในความส�าเร็จ	+	ต	 ตกแต่งแล้ว

ปสาเทตฺวา	 ป	+	สท		ปสาเท	ในความเลื่อมใส	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เลื่อมใสแล้ว	

ปสาเทนฺตี	 ป	+	สท		ปสาเท	ในความเลื่อมใส	+	เณ+อนฺต+(อี)	 (ยัง...)	ให้เลื่อมใสอยู่
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ปสาเรตฺวา	 ป	+	สร		คตฺย�	ในการไป	+	เณ	+	ตฺวา	 เหยียดออกแล้ว	(จุ.)

ปสีทิตฺวา	 ป	+	สท		ปสาเท	ในความเลื่อมใส	+	ตฺวา	 เลื่อมใสแล้ว

ปสฺสติ	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	การเห็น	+	อ	+	ติ	 ย่อมเฝ้า,	ย่อมดู,	ย่อมเห็น

ปสฺสถ	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	เห็น	+	อ	+	ถ	 จงดู,	จงเห็น

ปสฺส	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	เห็น	+	อ	+	หิ	 จงดู,	จงเห็น

ปสฺสนฺต	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	เห็น	+	อ	+	อนฺต	 เห็นอยู่,	เมื่อเห็น

ปสฺสนฺติ	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	เห็น	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมเห็น

ปสฺสสิ	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	เห็น	+	อ	+	สิ	 ย่อมเห็น

ปสฺสามิ	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	เห็น	+	อ	+	มิ	 ย่อมเห็น,	เห็นอยู่,	จะเห็น

ปสฺสิ	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	เห็น	+	อี	 เห็นแล้ว

ปสฺสิตฺวา	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	เห็น	+	ตฺวา	 เห็นแล้ว,	ดูแล้ว

ปสฺสิสฺสาม	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	เห็น	+	สฺสาม	 จักเห็น

ปสฺสิสฺสามิ	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	เห็น	+	สฺสามิ	 จักเห็น

ปสฺเสยฺยาม	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	เห็น	+	อ	+	เอยฺยาม	 พึงเห็น

ปหฏฺ€	 ป	+	หส		หาเส	ในการหัวเรา	+	ต	 ร่าเริงแล้ว

ปหต	 ป	+	หน		หึสาย�	ในการเบียดเบียน	+	ต		 อัน...ตีแล้ว,	เคาะแล้ว

ปหร	 ป	+	หร		ปหาเร	ในการตี	+	อ	+	หิ	 จงพัด,	จงประหาร,	จงตี

ปหรนฺต	 ป	+	หร		ปหาเร	ในการตี	+	อ	+	อนฺต	 พัดอยู่,	ประหารอยู่,	ตีอยู่

ปหรนฺตี	 ป	+	หร		ปหาเร	ในการตี	+	อ	+	อนฺต	+	(อี)	 พัดอยู่,	ประหารอยู่,	ตีอยู่

ปหรนฺตุ	 ป	+	หร		ปหาเร	ในการตี	+	อ	+	อนฺตุ	 จงพัด,	จงประหาร,	จงตี

ปหราเปสิ	 ป	+	หร		ปหาเร	ในการตี	+	ณาเป	+	(สฺ)	+	อี	 ยัง...ให้ตีแล้ว,	ให้เคาะแล้ว

ปหริตฺวา	 ป	+	หร		ปหาเร	ในการตี	+	ตฺวา	 ตีแล้ว,	ประหารแล้ว

ปหาตพฺพ	 ป	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงละ,	พึงสละ

ปหาตเว	 ป	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	ตเว	 เพื่ออันละ,	เพื่ออันสละ

ปหาย	 ป	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	ตฺวา	 ละแล้ว,	สละแล้ว

ปหิณตุ	 ป	+	หิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ณา	+	ตุ	 จงส่งไป

ปหิณถ	 ป	+	หิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ณา	+	ถ	 จงส่งไป

ปหิณิตฺวา	 ป	+	หิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ณา	+	ตฺวา	 ส่งไปแล้ว
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ปหิณิ	 ป	+	หิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ณา	+	อี	 ส่งไปแล้ว	(สุ.)

ปหิณึสุ	 ป	+	หิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ณา	+	อุ�	 ส่งไปแล้ว

ปหิต	 ป	+	หิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 (อัน...)	ส่งไปแล้ว

ปหีน	 ป	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	ต	 (อัน...)	ละแล้ว,	สละแล้ว

ปหเรยฺย	 ป	+	หร		ปหาเร	ในการประหาร	+	อ	+	เอยฺย	 พึงประหาร,	พึงตี,	พึงดีด

ปหเรยฺยาสิ	 ป	+	หร		ปหาเร	ในการประหาร	+	อ	+	เอยฺยาสิ	 พึงประหาร,	พึงตี,	พึงดีด

ปห�สิตฺวา	 ป	+	ห�ส		ห�สเน	ในการหัวเราะ	+	ตฺวา		 สะบัดแล้ว	

ปห�สิ	 ป	+	ห�ส		ห�สเน	ในการหัวเราะ	+	อี		 สะบัดแล้ว	(ภู.)

ปาชิยมาน	 ปช		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	ย	+	มาน	 (อัน...)	ขับไปอยู่,	ต้อนไปอยู่

ปาฏิกงฺขา	 ปติ	+	กขิ		อิจฺฉาย�	ในความปรารถนา	+	ณฺย	 (อัน...)	พึงหวังเฉพาะ

ปาตุภวิ	 ปาตุ	+	ภู		สตฺตาย�	ในความี,	เป็น	+	อี	 มีปรากฏแล้ว

ปาตุรโหสิ	 ปาตุ	+	อ	+	หู		สตฺตาย�	ในความมี,	เป็น	+	อี	 ได้มีปรากฏแล้ว

ปาปุณนฺติ	 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง	+	อุณา	+	อนฺติ	 ย่อมถึง,	ย่อมบรรลุ

ปาปุณาติ	 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง,บรรลุ	+	อุณา	+	ติ	 ย่อมถึง,	ย่อมบรรลุ

ปาปุณาตุ	 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง,บรรลุ	+	อุณา	+	ตุ	 จงถึง,	จงบรรลุ

ปาปุณิ	 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการให้ถึง	+	อุณา	+	อี	 ถึงแล้ว,	บรรลุแล้ว

ปาปุณิสฺสาม	 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง	+	อุณา	+	สฺสาม	 จักถึง,	จักบรรลุ

ปาปุณิสฺสามิ	 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง	+	อุณา	+	สฺสามิ	 จักถึง,	จักบรรลุ

ปาปุณึสุ	 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง	+	อุณา	+	อุ�	 บรรลุแล้ว,	ถึงแล้ว

ปาปุเณ	 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง-บรรลุ	+อุณา+เอยฺย	 พึงถึง,	พึงบรรลุ

ปาปุเณยฺย�	 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง-บรรลุ	+อุณา+เอยฺย�	 พึงถึง,	พึงบรรลุ

ปายาสิ	 ป	+	อ	+	ยา		คติมฺหิ	ในการไป,	ถึง	+	อี	 ได้ด�าเนินไปแล้ว

ปารุปติ	 ป	+	อา	+	รุป	ปารุปเน	ในการห่ม	+	อ	+	ติ	 ย่อมห่ม	

ปารุปิตฺวา	 ป	+	อา	+	รุป	ปารุปเน	ในการห่ม	+	ต ฺวา		 ห่มแล้ว,	คลุมแล้ว

ปาวิสิ	 ป	+	อ	+	วิส		ปเวสเน	ในการเข้าไป	+	อี	 ได้เข้าไปแล้ว	(ภู.)

ปาเชถ	 ปช		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	ถ	 จงขับไป,	จงต้อนไป	(จุ.)

ปาเตตฺวา	 ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ตกไปแล้ว

ปาเตนฺติ	 ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	เณ	+	อนฺติ	 (ยัง...)	ย่อมให้ตกไป
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ปาเตสิ	 ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้ตกไปแล้ว

ปาเปติ		 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง,บรรลุ	+	เณ	+	ติ	 (ยัง...)	ย่อมให้ถึง

ปาเปยฺย	 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง	+	เณ	+	เอยฺย	 (ยัง...)	พึงให้ถึง

ปาเปสิ	 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง,บรรลุ	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้ถึงแล้ว

ปาเปสฺสติ	 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง	+	เณ	+	สฺสติ	 (ยัง...)	จักให้ถึง

ปาเปสฺสสิ	 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง	+	เณ	+	สฺสสิ	 (ยัง...)	จักให้ถึง,	จักให้บรรลุ

ปาเยนฺตี	 ปา		ปาเน	ในการดื่ม	+	เณ	+	อนฺต	+	(อี)	 (ยัง...)	ให้ดื่มอยู่,	เมื่อให้ดื่ม

ปาเยหิ	 ปา		ปาเน	ในการดื่ม	+	เณ	+	หิ	 (ยัง...)	จงให้ดื่ม

ปาเหสิ	 ป	+	หิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ณา	+	อี	 ส่งไปแล้ว	(สุ.)

ปิทหาเปตฺวา	 อปิ	+	ธา		อจฺฉาทเน	ในการปกปิด	+	ณาเป	+	ตฺวา	(ยัง...)	ให้ปิดแล้ว

ปิทหิตฺวา	 อปิ	+	ธา		อจฺฉาทเน	ในการปกปิด	+	ตฺวา	 ปิดแล้ว

ปิทหิ	 อปิ	+	ธา		อจฺฉาทเน	ในการปกปิด	+	อี	 ปิดแล้ว	(ภู.)

ปิธาย	 อปิ	+	ธา		อจฺฉาทเน	ในการปกปิด	+	ตฺวา	 ปิดแล้ว

ปิปาสิโต	 ปา		ปาเน	ในการดื่ม	+	ส	+	ต	 กระหายแล้ว

ปิลนฺธิ	 ปิลธิ		อลงฺกาเร	ในการประดับ	+	อี	 ประดับแล้ว,	ตกแต่งแล้ว

ปิวติ	 ปา		ปาเน	ในการดื่ม	+	อ	+	ติ	 ย่อมดื่ม

ปิวิ	 ปา		ปาเน	ในการดื่ม	+	อี	 ดื่มแล้ว

ปิวิตฺวา	 ปา		ปาเน	ในการดื่ม	+	(อิ)	+	ตฺวา	 ดื่มแล้ว

ปีต	 ปา		ปาเน	ในการดื่ม	+	ต	 (อัน...)	ดื่มแล้ว

ปีฬิต	 ปีฬ		วธเน	ในการเบียดเบียน	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	เบียดเบียนแล้ว,

	 	 (อัน...)	บีบคั้นแล้ว	(จุ.)

ปีเฬติ	 ปีฬ		วธเน	ในการเบียดเบียน	+	อ	+	ติ	 เบียดเบียนอยู่,	บีบคั้นอยู่	(จุ.)

ปีเฬยฺย	 ปีฬ		วธโลฬเน	ในการฆ่าและเบียดเบียน	+เณ+เอยฺย	 พึงเบียดเบียน	(จุ.)

ปุจฺฉติ	 ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	อ	+	ติ	 ย่อมถาม

ปุจฺฉถ ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + อ + ถ จงถาม

ปุจฺฉนฺต	 ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	อ	+	อนฺต	 ถามอยู่,	เมื่อถาม

ปุจฺฉนฺติ	 ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมถาม

ปุจฺฉสิ ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + อ + สิ	 ย่อมถาม
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ปุจฺฉามิ	 ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	อ	+	มิ	 ย่อมถาม

ปุจฺฉิต ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + ต (อัน...) ถามแล้ว

ปุจฺฉิตฺวา	 ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	ตฺวา	 ถามแล้ว,	ตรัสถามแล้ว

ปุจฺฉิ ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + อี ถามแล้ว

ปุจฺฉิยมาน	 ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	ย	+	มาน	 (อัน...)	ถามอยู่,	ถูกถามอยู่

ปุจฺฉิสฺสามิ ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + สฺสามิ จักถาม

ปุจฺฉึสุ	 ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	อุ�	 ถามแล้ว,	ทูลถามแล้ว

ปุ�ฺฉิ	 ปุ�ฺฉ		โสเธ	ในการช�าระ,	ท�าให้สะอาด	+	อี	 ช�าระแล้ว,	เช็ดแล้ว	(ภู.)

ปุฏฺ€	 ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	ต	 (อัน...)	ถามแล้ว

ปุณฺณ	 ปูร		ปูรเณ	ในการให้เต็ม	+	ต	 (อัน...)	เต็มแล้ว

ปุเนติ	 ปุน	+	อา	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมมาอีก

ปูเชตฺวา	 ปูช		ปูชาย�	ในการบูชา	+	เณ	+	ตฺวา	 บูชาแล้ว	(จุ.)

ปูเชถ	 ปูช		ปูชาย�	ในการบูชา	+	เณ	+	ถ	 จงบูชา	(จุ.)

ปูเชม	 ปูช		ปูชาย�	ในการบูชา	+	เณ	+	ม	 ย่อมบูชา,	จงบูชา	(จุ.)

ปูเชสุ�	 ปูช		ปูชาย�	ในการบูชา	+	เณ	+	อุ�	 บูชาแล้ว	(จุ.)

ปูเชสฺสาม	 ปูช		ปูชาย�	ในการบูชา	+	เณ	+	สฺสาม	 จักบูชา	(จุ.)

ปูเชสฺสามิ	 ปูช		ปูชาย�	ในการบูชา	+	เณ	+	สฺสามิ	 จักบูชา	(จุ.)

ปูเรตฺวา	 ปูร		ปูรเณ	ในการให้เต็ม	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เต็มแล้ว

ปูเรนฺต	 ปูร		ปูรเณ	ในการให้เต็ม	+	เณ	+	อนฺต	 (ยัง...)	ให้เต็มอยู่

ปูเรนฺตุ	 ปูร		ปูรเณ	ในการให้เต็ม	+	เณ	+	อนฺตุ	 (ยัง...)	จงให้เต็ม

ปูเรสิ	 ปูร		ปูรเณ	ในการให้เต็ม	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้เต็มแล้ว

ปูเรสฺสาม	 ปูร		ปูรเณ	ในการให้เต็ม	+	เณ	+	สฺสาม	 (ยัง...)	จักให้เต็ม

เปสยึสุ	 เปส		เปสเน	ในการส่งไป	+	ณย	+	อุ�	 ส่งไปแล้ว	(จุ.)

เปสิต เปส  เปสเน ในการส่งไป + เณ + ต (อัน...) ส่งไปแล้ว (จุ.)

เปเสตุ เปส  เปสเน ในการส่งไป + เณ + ตุ จงส่งไป (จุ.)

เปเสตฺวา เปส  เปสเน ในการส่งไป + เณ + ตฺวา ส่งไปแล้ว (จุ.)

เปเสถ เปส  เปสเน ในการส่งไป + เณ + ถ จงส่งไป (จุ.)

เปเสนฺติ	 เปส		เปสเน	ในการส่งไป	+	เณ	+	อนฺติ	 ย่อมส่งไป	(จุ.)
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เปเสนฺตุ เปส  เปสเน ในการส่งไป + เณ + อนฺตุ จงส่งไป (จุ.)

เปเสมิ	 เปส		เปสเน	ในการส่งไป	+	เณ	+	มิ	 ย่อมส่งไป	(จุ.)

เปเสยฺย	 เปส		เปสเน	ในการส่งไป	+	เณ	+	เอยฺย	 พึงส่งไป	(จุ.)

เปเสสิ เปส  เปสเน ในการส่งไป + เณ + อี ส่งไปแล้ว (จุ.)

เปเสสฺสามิ เปส  เปสเน ในการส่งไป + เณ + สฺสามิ จักส่งไป (จุ.)

เปเสหิ เปส  เปสเน ในการส่งไป + เณ + หิ จงส่งไป (จุ.)

โปเถตฺวา	 โปถ		ปริยาปเณ	ในความสามารถเบียดเบียน	+เณ+ตฺวา	โบยแล้ว,	ตีแล้ว,	ทุบแล้ว

โปเสหิ	 โปส		โปสเน	ในการเลี้ยงดู	+	เณ	+	หิ	 จงเลี้ยงดู		(จุ.)

ผรติ	 ผร		พฺยาปเน	ในการแผ่ไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมแผ่ไป

ผริตฺวา	 ผร		พฺยาปเน	ในการแผ่ไป	+	ตฺวา	 แผ่ไปแล้ว

ผลิต	 ผล		ภิชฺชเน	ในการแตกสลาย	+	ต	 (อัน...)	แตกแล้ว	

ผาเลตฺวา		 ผล		เภทเน	ในการท�าลาย	+	เณ	+	ตฺวา		 ฉีกแล้ว	(จุ.)

ผุสนฺติ	 ผุส		สมฺผสฺเส	ในการกระทบ	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมกระทบ

พชฺฌึสุ	 พธ		พนฺธเน	ในการผูก	+	ย	+	อุ�	 ผูกแล้ว	(ทิ.)

พนฺธนฺต	 พนฺธ		พนฺธเน	ในการผูก	+	อ	+	อนฺต	 ผูกอยู่,	เมื่อผูก

พนฺธิ	 พนฺธ		พนฺธเน	ในการผูก	+	อี	 ผูกแล้ว,	พันแล้ว,	มัดแล้ว

พนฺธิตฺวา	 พนฺธ		พนฺธเน	ในการผูก	+	ตฺวา	 ผูกแล้ว,	พันแล้ว,	มัดแล้ว

พฺยากโรติ	 วิ	+	อา	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	ติ	 ย่อมพยากรณ์

พฺรูหนฺต	 พฺรูห		วฑฺฒเน	ในความเจริญ	+	อ	+	อนฺต	 พอกพูนอยู่,	เจริญอยู่	(ภู.)

ภณติ	 ภณ		สทฺเท	ในการท�าเสียง	+	อ	+	ติ	 ย่อมกล่าว	(ภู.)

ภณนฺต	 ภณ		กถเน	ในการกล่าว	+	อ	+	อนฺต	 กล่าวอยู่,	เมื่อกล่าว

ภณนฺติ	 ภณ		กถเน	ในการกล่าว	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมกล่าว

ภว	 ภู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	หิ	 จงมี,	จงเป็น

ภวิตพฺพ	 ภู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	ตพฺพ	 พึงมี,	พึงเป็น

ภวิสฺสติ	 ภู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	สฺสติ	 จักมี,	จักเป็น

ภวิสฺสนฺติ	 ภู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	สฺสนฺติ	 จักมี,	จักเป็น

ภวิสฺสสิ	 ภู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	สฺสสิ	 จักมี,	จักเป็น

ภวิสฺสาม	 ภู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	สฺสาม	 จักมี,	จักเป็น
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ภวิสฺสามิ	 ภู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	สฺสามิ	 จักมี,	จักเป็น

ภายามิ	 ภี		ภเย	ในความกลัว	+	อ	+	มิ	 ย่อมกลัว

ภายิ	 ภี		ภเย	ในความกลัว	+	อี	(หรือ	โอ)	 กลัวแล้ว

ภิชฺชึสุ	 ภิท		ภิชฺชเน	ในการแตก,	หัก	+	ย	+	อุ�	 แตกแล้ว	(ทิ.)

ภินฺทนฺติ	 ภิท		ทฺวิธากรเณ	ในการท�าให้เป็นสองส่วน	+อ+อนฺติ	 ย่อมท�าลาย	(รุ.)

ภินฺทิตฺวา	 ภิทิ		วิทารเณ	ในการผ่า,	ท�าลาย	+	ตฺวา	 ทำลายแล้ว, หักแล้ว

ภินฺน	 ภิท		ทฺวิธากรเณ	ในการท�าให้เป็นสองส่วน	+	ต	 ท�าลายแล้ว	(รุ.)

ภินฺน	 ภิท		ภิชฺชเน	ในการแตก,	ท�าลาย	+	ต	 แตกแล้ว

ภีต	 ภี		ภเย	ในความกลัว	+	ต	 กลัวแล้ว	(ภี.)

ภุกฺกริตฺวา	 พุกฺก		สาทิสทฺทเน	ในการเห่าของสุนัขเป็นต้น	+ณย+ตฺวา	 เห่าหอนแล้ว	(จุ.)

ภุ�ฺช	 ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	อ	+	หิ	 จงบริโภค

ภุ�ฺชติ	 ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	อ	+	ติ	 ย่อมบริโภค

ภุ�ฺชนฺติ	 ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมบริโภค

ภุ�ฺชสฺสุ	 ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	อ	+	สฺสุ	 จงบริโภค

ภุ�ฺชิ	 ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	อี	 กินแล้ว,	บริโภคแล้ว

ภุ�ฺชิตฺวา	 ภุช		หพฺยปทาเน	ในการกลืนกิน	+	ตฺวา	 กินแล้ว,	บริโภคแล้ว

ภุ�ฺชิสฺสามิ	 ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	สฺสามิ	 จักกิน,	จักบริโภค

ภุ�ฺชึสุ	 ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	อุ�	 บริโภคแล้ว

ภุสฺสนฺต	 ภส		พุกฺกเน	ในการเห่า	+	อ	+	อนฺต	 เห่าอยู่,	เมื่อเห่า

ภุสฺสิตฺวา	 ภส		พุกฺกเน	ในการเห่า	+	ตฺวา	 เห่าแล้ว

ภุ�ฺชนฺติ	 ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมกิน,	กินอยู่,	จะกิน

ภุ�ฺช	 ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	อ	+	หิ	 จงกิน,	กินเถิด,	ขอจงกิน

ภุ�ฺชิตฺวา	 ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	ตฺวา	 กินแล้ว,	รับประทานแล้ว

ภเว	 ภู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	เอยฺย	 พึงมี,	พึงเป็น

ภเวยฺย	 ภู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	เอยฺย	 พึงมี,	พึงเป็น

ภเวยฺยุ�	 ภู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	เอยฺยุ�	 พึงมี,	พึงเป็น

ภเวยฺย�	 ภู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	เอยฺย�	 พึงมี,	พึงเป็น

โภเชตฺวา	 ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้บริโภคแล้ว	
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โภเชนฺติ	 ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	เณ	+	อนฺติ	 (ยัง...)	ย่อมให้บริโภค

โภเชสิ	 ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้บริโภคแล้ว

โภเชหิ	 ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	เณ	+	หิ	 (ยัง...)	จงให้บริโภค

มกฺขิตฺวา	 มกฺข		ส�โยชนโรสเนสุ	ในการผูก,ลูบไล้,โกรธ	+	ตฺวา	 ทาแล้ว

มกฺเขตฺวา	 มกฺข		ส�โยชนโรสเนสุ	ในการผูก,ลูบไล้,โกรธ	+เณ+ตฺวา	 ทาแล้ว	(ภู.,จุ.)

ม�ฺ�ิมฺหา	 มน		�าเณ	ในการรู้	+	ย	+	มฺหา	 ส�าคัญแล้ว

ม�ฺ�ิตฺถ	 มน		�าเณ	ในการรู้	+	ย	+	ตฺถ	 ส�าคัญแล้ว

มณฺฑิต	 มฑิ		ภูสเน	ในการประดับ	+	ต	 ประดับแล้ว	(ภู./จุ.)

มต	 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	ต	 ตายแล้ว	(ภู.)

มทฺทติ	 มทฺท		จุณฺเณ	ในการท�าให้ละเอียด	+อ+ติ	 ย่อมย�่ายี

มทฺทาเปตฺวา	 มทฺท		จุณฺเณ	ในการท�าให้ละเอียด,บด,ขยี้,ขย�า	+ณาเป+ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ขย�าแล้ว

มทฺทิตฺวา	 มทฺท		จุณฺเณ	ในการท�าให้ละเอียด	+	ตฺวา	 ย�่ายีแล้ว

มทฺทิสฺสนฺติ	 มทฺท		จุณฺเณ	ในการท�าให้ละเอียด	+	สฺสนฺติ	 จักย�่ายี

มนสิกโรนฺตี	 มนสิ	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ+อนฺต+(อี)	 กระท�าไว้ในใจอยู่

มนฺตยมาน	 มนฺต		คุตฺตภาสเน	ในการปรึกษา	+	ณย	+	มาน	 ปรึกษาอยู่	(จุ.)

มนฺตยิ	 มนฺต		คุตฺตภาสเน	ในการปรึกษา	+	ณย	+	อี	 ปรึกษาแล้ว	(จุ.)

มนฺตยึสุ	 มนฺต		คุตฺตภาสเน	ในการปรึกษา	+	ณย	+	อุ�	 ปรึกษาแล้ว	(จุ.)

มนฺเตตฺวา	 มนฺต		คุตฺตภาสเน	ในการปรึกษา	+	เณ	+	ตฺวา	 ปรึกษาแล้ว	(จุ.)

มนฺเตสิ	 มนฺต		คุตฺตภาสเน	ในการปรึกษา	+	เณ	+	อี	 ปรึกษาแล้ว	(จุ.)

มรนฺต	 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	อ	+	อนฺต	 ตายอยู่,	เมื่อตาย

มรนฺติ	 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมตาย	(ภู.)

มริสฺสติ	 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	สฺสติ	 จักตาย

มาราเปนฺต	 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	ณาเป	+	อนฺต	 (ยัง...)	ให้ตายอยู่

มาราเปสฺสามิ	 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	ณาเป	+	สฺสามิ	 (ยัง...)	จักให้ตาย

มาริต	 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ให้ตายแล้ว

มาเปสิ		 มาป		มาปเน	ในการเนรมิต,	สร้าง	+	เณ	+	อี	 เนรมิตแล้ว,	สร้างแล้ว	(จุ.)

มาเรตฺวา	 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ตายแล้ว

มาเรยฺย�	 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	เณ	+	เอยฺย�	 (ยัง...)	พึงให้ตาย
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มาเรสิ	 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้ตายแล้ว

มาเรสฺสนฺติ	 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	เณ	+	สฺสนฺติ	 (ยัง...)	จักให้ตาย

มาเรสฺสามิ	 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	เณ	+	สฺสามิ	 (ยัง...)	จักให้ตาย

มิลาต	 มิเล		กนฺติสงฺขฺเย	ในความเหี่ยวเฉา	+	ต	 เหี่ยวเฉาแล้ว,	เศร้าหมองแล้ว

มิลายิ	 มิเล		กนฺติสงฺขฺเย	ในความเหี่ยวเฉา	+	อี	 เหี่ยวเฉาแล้ว,	เศร้าหมองแล้ว

มียติ	 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	อ	+	ติ	 ย่อมตาย

มียนฺติ	 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมตาย

มียมาน	 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	อ	+	มาน	 ตายอยู่

มุจฺจิสฺสนฺติ	 มุจ		โมจเน	ในการพ้น	+	ย	+	สฺสนฺติ	 จักพ้น	(ทิ.)

มุจฺจึสุ	 มุจ		โมกฺเข	ในความพ้น,	ปล่อย	+	ย	+	อุ�	 ไหลออกแล้ว	(ทิ.)	

มุ�ฺจตุ	 มุจ		จาเค	ในการสละ	+	อ	+	ตุ	 จงไหลออก,	จงปล่อย	(รุ.)

มุ�ฺจนฺต	 มุจ		จาเค	ในการสละ	+	อ	+	อนฺต	 ไหลออกอยู่,	ปล่อยอยู่	(รุ.)

มุตฺต	 มุจ		โมกฺเข	ในความพ้น,	ปล่อย	+	ต	 พ้นแล้ว	(ทิ.)

มุยฺหนฺติ	 มุห		เวจิตฺเต	ในความหลง	+	ย	+	อนฺติ	 ย่อมหลง	(ทิ.)

มูฬฺห	 มุห		เวจิตฺเต	ในความหลง	+	ต	 หลงแล้ว

โมกฺขนฺติ	 มุจ		โมจเน	ในการพ้น	+	ย	+	สฺสนฺติ	 จักพ้น	(ทิ.)

โมเจตฺวา	 มุจ		จาเค	ในการสละ	+	เณ	+	ตฺวา	 แก้แล้ว,	เปลื้องแล้ว	(จุ.)

ยาจติ	 ยาจ		ยาจเน	ในการขอ	+	อ	+	ติ	 ย่อมขอ,	ย่อมอ้อนวอน

ยาจนฺต	 ยาจ		ยาจเน	ในการขอ	+	อ	+	อนฺต	 ขออยู่

ยาจิต	 ยาจ		ยาจเน	ในการขอ	+	ต	 (อัน...)	ขอแล้ว,	อ้อนวอนแล้ว

ยาจิตฺวา	 ยาจ		ยาจเน	ในการขอ	+	ตฺวา	 อ้อนวอนแล้ว,	ขอแล้ว

ยาจิยมาน	 ยาจ		ยาจเน	ในการขอ	+	ย	+	มาน	 (อัน...)	ขออยู่,	อ้อนวอนอยู่

ยาจิ	 ยาจ		ยาจเน	ในการขอ	+	อี	 ขอแล้ว,	อ้อนวอนแล้ว

ยาติ	 ยา		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมไป

ยาปนีย	 ยา		คติมฺหิ	ในการไป	+	ณาเป	+	อนีย	 (อัน...)	พึงให้เป็นไปได้

ยาหิ	 ยา		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	หิ	 จงไป	(ภู.)

ยุชฺฌนฺต	 ยุธ		สมฺปหาเร	ในการต่อสู้	+	ย	+	อนฺต	 รบอยู่,	เมื่อรบ,	ต่อสู้อยู่	(ทิ.)

ยุตฺต	 ยุช		โยเค	ในการประกอบ	+	ต	 ประกอบแล้ว,	สมควรแล้ว
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โยชาเปตฺวา	 ยุช		โยเค	ในการประกอบ	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ประกอบแล้ว

โยเชตฺวา	 ยุช		โยเค	ในการประกอบ	+	เณ	+	ตฺวา	 ประกอบแล้ว	(จุ.)

โยเชถ	 ยุช		โยเค	ในการประกอบ	+	เณ	+	ถ	 จงประกอบ	(จุ.)

โยเธถ	 ยุธ		สมฺปหาเร	ในการต่อสู้	+	อ	+	เอถ	 พึงรบ,	พึงต่อสู้	(ภู.,	ทิ.)

รกฺขติ	 รกฺข		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	อ	+	ติ	 ย่อมรักษา

รกฺขนฺต	 รกฺข		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	อ	+	อนฺต	 รักษาอยู่,	เมื่อรักษา

รกฺข	 รกฺข		ปาลเน	ในการรักษา	+	อ	+	หิ	 จงรักษา

รกฺขาหิ	 รกฺข		รกฺขเน	ในการรักษา	+	อ	+	หิ	 จงรักษา

รกฺขิต	 รกฺข		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	ต	 (อัน...)	รักษาแล้ว

รกฺขิตพฺพ	 รกฺข		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงรักษา

รกฺขิตฺวา	 รกฺข		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	ตฺวา	 รักษาแล้ว

รกฺขิยมาน	 รกฺข		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	ย	+	มาน		 (อัน...)	รักษาอยู่

รกฺขิสฺสาม	 รกฺข		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	สฺสาม	 จักรักษา

รกฺเขถ	 รกฺข		รกฺขเน	ในการรักษา	+	อ	+	เอถ	 พึงรักษา

รกฺเขยฺย	 รกฺข		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	อ	+	เอยฺย	 พึงรักษา

รกฺเข	 รกฺข		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	อ	+	เอยฺย	 พึงรักษา	(แปลงเอยฺยเป็น	เอ)

ร�ฺชิต	 รนฺช	(ร�ฺช)		ราเค	ในความก�าหนัด	+	ต	 (อัน...)	ย้อมแล้ว

รต	 รมุ		กีฬาย�	ในการเล่น	+	ต	 ยินดีแล้ว

รมฺม	 รมุ		กีฬาย�	ในการเล่น	+	ณฺย		 (อัน...)	พึงยินดี

รวิ	 รุ		สทฺเท	ในการกระท�าเสียง	+	อี	 ร้องแล้ว

รุจฺจติ	 รุจ		ปีติย�	ในความยินดี	+	ย	+	เต	 ย่อมชอบใจ

รุชฺชติ	 รุช		โรเค	ในความเป็นโรค	+	ย	+	ติ	 ย่อมเสียดแทง	(ทิ.)

โรทมาน	 รุท		โรทเน	ในการร้องไห้	+	อ	+	มาน	 ร้องไห้อยู่

โรทสิ	 รุท		โรทเน	ในการร้องไห้	+	อ	+	สิ	 ย่อมร้องไห้

โรทามิ	 รุท		อสฺสุวิโมจเน	ในการปล่อยน�้าตา	+	อ	+	มิ	 ย่อมร้องไห้

โรทิ	 รุท		อสฺสุวิโมจเน	ในการปล่อยน�้าตา	+	อี	 ร้องไห้แล้ว

โรทิตฺวา	 รุท		อสฺสุวิโมจเน	ในการปล่อยน�้าตา	+	ตฺวา	 ร้องไห้แล้ว

โรทึสุ	 รุท		อสฺสุวิโมจเน	ในการปล่อยน�้าตา	+	อุ�	 ร้องไห้แล้ว
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ลงฺฆิตฺวา	 ลฆิ		อุลฺลงฺเฆ	ในการกระโดด	+	ตฺวา	 กระโดดแล้ว,	เหาะไปแล้ว

ลงฺเฆตฺวา	 ลฆิ		อุลฺลงฺเฆ	ในการกระโดด	+	ตฺวา	 กระโดดแล้ว,	เหาะไปแล้ว

ลชฺชติ	 ลชฺชี		ลชฺชาย�	ในความละอาย	+	อ	+	ติ	 ละอายอยู่	(ภู.)		

ลชฺชนฺต	 ลชฺชี		ลชฺชาย�	ในความละอาย	+	อ	+	อนฺต	 ละอายอยู่	(ภู.)

ลชฺชมาน	 ลชฺชี		ลชฺชาย�	ในความละอาย	+	อ	+	มาน	 ละอายอยู่,	เมื่อละอาย	

ลชฺชิต	 ลชฺชี		ลชฺชาย�	ในความละอาย	+	ต	 ละอายแล้ว	

ล�ฺฉาเปตฺวา	 ลฉิ		ลกฺขเณ	ในการท�าเครื่องหมาย	+	ณาเป	+	ตฺวา	(ยัง...)	ให้ท�าเครื่องหมายแล้ว

ลทฺธ	 ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	ต	 (อัน...)	ได้แล้ว,	ถูกได้แล้ว

ลพฺภติ	 ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	ย	+	เต	 (อัน...)	ย่อมได้

ลพฺภา	 ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	ต	 (อัน...)	ได้แล้ว

ลภติ	 ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	อ	+	ติ	 ย่อมได้

ลภนฺติ	 ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมได้,	ได้อยู่,	จะได้

ลภมาน	 ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	อ	+	มาน	 ได้อยู่,	เมื่อได้

ลภาม	 ลภ		ลาเภ	ในการไป	+	อ	+	ม	 ย่อมได้,	ได้อยู่,	จะได้

ลภามิ	 ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	อ	+	มิ	 ย่อมได้

ลภิ ลภ  ลาเภ ในการได้ + อี ได้แล้ว

ลภิตพฺพ	 ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงได้

ลภิตฺวา ลภ  ลาเภ ในการได้ + ตฺวา ได้แล้ว

ลภิมฺหา ลภ  ลาเภ ในการได้ + มฺหา ได้แล้ว

ลภิสฺสติ ลภ  ลาเภ ในการได้ + สฺสติ จักได้

ลภิสฺสาม ลภ  ลาเภ ในการได้ + สฺสาม จักได้

ลภิสฺสามิ ลภ  ลาเภ ในการได้ + (อิ) + สฺสามิ จักได้ 

ลิขิ	 ลิข		เลขเน	ในการขีดเขียน	+	อี	 เขียนแล้ว	

ลิขิตฺวา	 ลิข		เลขเน	ในการขีดเขียน	+	ตฺวา	 เขียนแล้ว	

วกฺขนฺติ	 วจ		วิยตฺติย�	วาจาย�	ในการพูดชัด	+	สฺสนฺติ	 จักกล่าว	(ภู.)

วชฺเชตพฺพ	 วชฺชี		จาเค	ในการสละ	+	เณ	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงเว้น

วชฺเชตฺวา	 วชฺชี		จาเค	ในการสละ	+	เณ	+	ตฺวา	 เว้นแล้ว	(จุ.)

ว�ฺเจตฺวา	 ว�ฺจ	ว�ฺจเน	ในการหลอกลวง+เณ+ตฺวา	 ลวงแล้ว,	หลอกลวงแล้ว	(จุ.) 
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ว�ฺเจสิ	 ว�ฺจ	ว�ฺจเน	ในการหลอกลวง	+	เณ	+	สิ	 ย่อมลวง,	ย่อมหลอกลวง	(จุ.) 

ว�ฺเจมิ	 ว�ฺจ		ว�ฺจเน	ในการหลอกลวง	+	เณ	+	มิ	 ย่อมลวง,	ย่อมหลอกลวง	(จุ.) 

วฏฺฏติ	 วฏุ		วฏฺฏเน	ในความสมควร	+	อ	+	ติ	 ย่อมควร,	ย่อมหมุนไป	

วฏฺเฏตฺวา	 วฏฺฏ		อาวตฺตเน	ในการหมุนไป	+	เณ	+	ตฺวา	 หมุนไปแล้ว,	ปั้นแล้ว

วฑฺฒนฺติ	 วฑฺฒ		วฑฺฒเน	ในความเจริญ	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมเจริญ

วฑฺฒมาน	 วฑฺฒ		วฑฺฒเน	ในความเจริญ	+	อ	+	มาน	 เจริญอยู่

วฑฺฒยึสุ	 วฑฺฒ		วฑฺฒเน	ในความเจริญ	+	ณย	+	อุ�	 (ยัง...)	ให้เจริญแล้ว

วฑฺฒิ	 วฑฺฒ		วฑฺฒเน	ในความเจริญ	+	อี	 เจริญแล้ว

วฑฺฒิต	 วฑฺฒ		วฑฺฒเน	ในความเจริญ	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ให้เจริญแล้ว

วฑฺฒิตฺวา	 วฑฺฒ		วฑฺฒเน	ในความเจริญ	+	ตฺวา	 เจริญแล้ว

วฑฺเฒตฺวา	 วฑฺฒ		วฑฺฒเน	ในความเจริญ	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เจริญแล้ว

วฑฺเฒนฺติ	 วฑฺฒ		วฑฺฒเน	ในความเจริญ	+	เณ	+	อนฺติ	 (ยัง...)	ย่อมให้เจริญ

วฑฺเฒนฺตี	 วฑฺฒ		วฑฺฒเน	ในความเจริญ	+	เณ	+	อนฺต	+	(อี)	 (ยัง...)	ให้เจริญอยู่

วฑฺเฒสิ	 วฑฺฒ		วฑฺฒเน	ในความเจริญ	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้เจริญแล้ว

วฑฺเฒสฺสาม	 วฑฺฒ		วฑฺฒเน	ในความเจริญ	+	เณ	+	สฺสาม	 (ยัง...)	จักให้เจริญ

วณฺณนฺต	 วณฺณ		ถุติย�	ในการสรรเสริญ	+	เณ	+	อนฺต	 สรรเสริญอยู่	(จุ.)

วณฺเณตฺวา	 วณฺณ		ถุติย�	ในความสรรเสริญ	+	เณ	+	ตฺวา	 สรรเสริญแล้ว

วตฺตพฺพ	 วจ		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงกล่าว

วตฺวา	 วท		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	ตฺวา	 กล่าวแล้ว

วตฺเตตุ�	 วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	เณ	+	ตุ�	 เพื่ออัน-	(ยัง...)	ให้เป็นไป

วทติ	 วท		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อ	+	ติ	 ย่อมกล่าว

วทนฺติ	 วท		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมกล่าว

วทสิ	 วท		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อ	+	สิ	 ย่อมกล่าว

วทามิ	 วท		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อ	+	มิ	 ย่อมกล่าว

วทึสุ	 วท		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อุ�	 กล่าวแล้ว

วเทติ	 วท		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อ	+	ติ	 ย่อมกล่าว

วเทถ	 วท		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อ	+	ถ	 ย่อมกล่าว

วเทสิ	 วท		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อ	+	สิ	 ย่อมกล่าว
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วเทหิ	 วท		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อ	+	หิ	 จงกล่าว	(ภู.)

วธิตฺวา	 หน		หึสาย�	ในการเบียดเบียน	+	ตฺวา	 ฆ่าแล้ว	(วโธ	วา	สพฺพตฺถ)

วนฺทถ	 วทิ		วนฺทเน	ในการกราบไหว้	+	อ	+	ถ	 จงกราบไหว้

วนฺทนฺต	 วทิ		วนฺทเน	ในการกราบไหว้	+	อ	+	อนฺต		 กราบไหว้อยู่,	ถวายบังคมอยู่

วนฺทนฺตี	 วทิ		วนฺทเน	ในการกราบไหว้	+	อ	+	อนฺต	+	(อี)	 กราบไหว้อยู่

วนฺทมาน	 วทิ		วนฺทเน	ในการกราบไหว้	+	อ	+	มาน	 ไหว้อยู่,	ถวายบังคมอยู่	(ภู.)

วนฺทาม	 วทิ		วนฺทเน	ในการกราบไหว้	+	อ	+	ม	 ย่อมกราบไหว้

วนฺทิตฺวา	 วทิ		วนฺทนถเว	ในการกราบไหว้,	สรรเสริญ	+	ตฺวา	 กราบไหว้แล้ว		

วนฺทิ	 วทิ		วนฺทเน	ในการกราบไหว้	+	อี	 กราบไหว้แล้ว

วนฺทึสุ	 วทิ		วนฺทเน	ในการกราบไหว้	+	อุ�	 กราบไหว้แล้ว

วปิตฺวา	 วป		พีชนิกฺเขปเน	ในการหว่านพืช	+	ตฺวา	 หว่านแล้ว,	เพาะปลูกแล้ว

วล�ฺชิสฺสามิ	 วลชิ		ปริโภคมฺหิ	ในการใช้สอย	+	สฺสามิ	 จักใช้สอย	(ภู.)	

วสติ	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	อ	+	ติ	 ย่อมอยู่

วสถ	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	อ	+	ถ	 ขอจงอยู่	(ปัญจมี)

วสนฺต	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	อ	+	อนฺต	 อยู่อยู่,	เมื่ออยู่	 	

วสนฺติ	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมอยู่

วสมาน	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	อ	+	มาน	 อยู่อยู่,	เมื่ออยู่

วสสิ	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	อ	+	สิ	 ย่อมอยู่

วสาหิ	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	อ	+	หิ	 จงอยู่

วสาเปสิ	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ณาเป	+	อี	 (ยัง...)	ให้อยู่แล้ว	

วสิ	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	อี	 อยู่แล้ว

วสิตุ�	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ตุ�	 เพื่ออันอยู่

วสิตฺถ	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ตฺถ	 อยู่แล้ว

วสิตฺวา	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ตฺวา	 อยู่แล้ว

วสิสฺสนฺติ	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	สฺสนฺติ	 จักอยู่

วสิสฺสาม	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	สฺสาม	 จักอยู่

วสิสฺสามิ	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	สฺสามิ	 จักอยู่

วสึสุ	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	อุ�	 อยู่แล้ว
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วสฺสตุ	 วสฺสุ		เสเก	ในการรด,	ราด	+	อ	+	ตุ	 จงตก

วสฺสิ	 วสฺสุ		เสเก	ในการรด,	ราด	+	อี	 ตกแล้ว

วหาม	 วห		ปาปเณ	ในการให้ถึง	+	อ	+	ม	 ย่อมน�าไป

วหิตฺวา วห  ปาปเณ ในการให้ถึง + ตฺวา น�าไปแล้ว

วายมนฺต		 วายม		อุสฺสาเห	ในความพยายาม	+	อ	+	อนฺต	 พยายามอยู่,	เมื่อพยายาม

วาริยมาน	 วร		อาวรเณ	ในการปิดกั้น	+	เณ	+	ย	+	มาน	 (อัน...)	ห้ามอยู่	(จุ.)

วาสาเปตฺวา	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้อยู่แล้ว	

วาเจตฺวา	 วจ		สนฺเทสเน	ในการชี้แจง	+	เณ	+	ตฺวา	 บอกแล้ว	(จุ.)

วาเจสิ	 วจ		สนฺเทสเน	ในการชี้แจง	+	เณ	+	อี	 บอกแล้ว	(จุ.)

วาเจสฺสติ	 วจ		สนฺเทสเน	ในการชี้แจง	+	เณ	+	สฺสติ	 จักบอก	(จุ.)

วาเจหิ	 วจ		สนฺเทสเน	ในการชี้แจง	+	เณ	+	หิ	 จงบอก	(จุ.)

วาเทนฺต	 วท		สนฺเทสเน	ในการชี้แจง	+	เณ	+	อนฺต	 บอกอยู่,	เมื่อบอก	(จุ.)

วาเรตฺวา	 วร		ยาจเน	ในการขอ	+	เณ	+	ตฺวา	 ขอแล้ว,	ทาบทามแล้ว	(จุ.)

วิกีราเปตฺวา	 วิ	+	กิร		วิกิรเณ	ในการกระจัดกระจาย+ณาเป+ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เรี่ยรายแล้ว

วิกีริตฺวา	 วิ	+	กิร		วิกิรเณ	ในการกระจัดกระจาย	+	ตฺวา	 กระจัดกระจายแล้ว

วิกฺกีณาติ	 วิ	+	กี		ทพฺพวินิมเย	ในการแลกเปลี่ยนด้วยทรัพย์	+นา+ติ	 ย่อมขาย

วิกฺขาเลตฺวา	 วิ	+	ขล		โสธเน	ในการช�าระ	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้บ้วนแล้ว

วิคต	 วิ	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป,	ถึง	+	ต	 ไปปราศแล้ว

วิจรติ	 วิ	+	จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมเที่ยวไป,	จะเที่ยวไป

วิจรนฺต	 วิ	+	จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	อ	+	อนฺต	 เที่ยวไปอยู่,	เมื่อเที่ยวไป

วิจรนฺติ	 วิ	+	จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมเที่ยวไป

วิจริตฺวา	 วิ	+	จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	ตฺวา	 เที่ยวไปแล้ว

วิจริ	 วิ	+	จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	อี	 เที่ยวไปแล้ว

วิชหนฺต	 วิ	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	อ	+	อนฺต	 ละอยู่,	เมื่อละ,	สละอยู่

วิชหิตฺวา	 วิ	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	ตฺวา	 ละแล้ว,	สละแล้ว

วิชาต	 วิ	+	ชน		ชนเน	ในการเกิด	+	ต	 คลอดแล้ว

วิชายิ	 วิ	+	ชน		ชนเน	ในการเกิด	+	ย	+	อี	 คลอดแล้ว

วิชฺฌิตฺวา	 วิธ		ตาฬเน	ในการแทง	+	(ย)	+	ตฺวา	 แทงแล้ว,	ฆ่าแล้ว
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วิตฺถาเรตพฺพ	 วิ	+	ถร		วิตฺถาเร	ในความกระจาย	+	เณ	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงให้พิสดาร

วิทิตฺวา	 วิท		�าเณ	ในความรู้	+	ตฺวา	 รู้แล้ว

วินฺทิสฺสสิ	 วิท		ลาเภ	ในการได้	+	สฺสสิ	 จักประสบ,	จักได้

วินฺทิสฺสามิ	 วิท		ลาเภ	ในการได้	+	สฺสามิ	 จักประสบ,	จักได้

วิปฺปกต วิ + ป + กร  กรเณ ในการกระท�า + ต  กระท�าให้แตกต่างแล้ว

วิปฺปชหิตฺวา	 วิ	+	ป	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	ตฺวา	 ละขาดแล้ว,	สละขาดแล้ว

วิปฺผนฺทมาน	 วิ	+	ผทิ		กิ�ฺจิจลเน	ในความหวั่นไหวเล็กน้อย	+อ+มาน	 ดิ้นรนวิเศษอยู่

วิพฺภมิตฺวา	 วิ	+	ภมุ		อนวฏฺ€ิเต	ไม่ด�ารงอยู่	+	ตฺวา	 สึกแล้ว,	หมุนไปแล้ว

วิพฺภมิ	 วิ	+	ภมุ		อนวฏฺ€เิต	ไม่ด�ารงอยู่	+	อี	 สึกแล้ว,	หมุนไปแล้ว

วิภาต	 วิ	+	ภา		ทิตฺติย�	ในความสว่าง,	รุ่งเรือง	+	ต	 สว่างแล้ว	(ภู.)

วิภายมาน	 วิ	+	ภา		ทิตฺติย�	ในความสว่าง,รุ่งเรือง	+ย+มาน	 สว่างอยู่,	เมื่อสว่าง

วิรวนฺตี	 วิ	+	รุ		สทฺเท	ในการฟัง	+	อ	+	อนฺต	+	(อี)	 ร้องอยู่,	เมื่อร้อง

วิรวสิ	 วิ	+	รุ		สทฺเท	ในการฟัง	+	อ	+	สิ	 ย่อมร้อง,	ร้องอยู่,	จะร้อง

วิรวิตฺวา	 วิ	+	รุ		สทฺเท	ในการฟัง	+	ตฺวา	 ร้องแล้ว

วิรวิสฺสามิ	 วิ	+	รุ		สทฺเท	ในการฟัง	+	สฺสามิ	 จักร้อง

วิรหิต	 วิ	+	รห		จาเค	ในการสละ	+	ต	+		 เว้นแล้ว

วิราเชตฺวา	 วิ	+	รนฺช		ราเค	ในความก�าหนัด	+	เณ	+	ตฺวา	 ส�ารอกแล้ว

วิลิมฺปิสฺสนฺติ	 วิ	+	ลิป		เลปเน	ในการฉาบ,ทา,ลูบไล้	+	สฺสนฺติ	 จักฉาบทา,	จักลูบไล้

วิลุุมฺปิสฺสาม	 วิ	+	ลุป		วิลุมฺปเน	ในการแย่งชิง,ปล้น	+	สฺสาม	 จักปล้น

วิวฏ	 วิ	+	วร		ส�วรเณ	ในการส�ารวม	+	ต	 เปิดแล้ว,	อ้าแล้ว	

วิวราเปตฺวา	 วิ	+	วร		อาวรเณ	ในการปิดกั้น	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เปิดแล้ว

วิวริตฺวา	 วิ	+	วร		อาวรเณ	ในการปิดกั้น	+	ตฺวา	 เปิดแล้ว

วิสหติ	 วิ	+	สห		อุสฺสาเห	ในความสามารถ	+	อ	+	ติ	 ย่อมอาจ,	ย่อมสามารถ

วิสหิ	 วิ	+	สห		อุสฺสาเห	ในความสามารถ	+	อี	 อาจแล้ว,	สามารถแล้ว

วิสิพฺพนฺต	 วิ	+	สิวุ		โสสคติสิพฺพเน	ในการเหี่ยวแห้ง,ไป,เย็บ	+ย+อนฺต			ผิงอยู่

วิสิพฺเพตฺวา	 วิ	+	สิวุ		โสสคติสิพฺพเน	ในการเหี่ยวแห้ง,ไป,เย็บ+ตฺวา		 ผิงแล้ว	

วิสฺสชฺชาเปสิ	 วิ	+	สชฺชี		จาเค	ในการสละ	+	ณาเป	+	อี	 (ยัง...)	ให้คลี่ไว้แล้ว

วิสฺสชฺชึสุ	 วิ	+	สชฺช		จาเค	ในการสละ	+	อุ�	 สละแล้ว,	แก้แล้ว
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วิสฺสชฺเชตฺวา	 วิ	+	สชฺช		จาเค	ในการสละ	+	เณ	+	ตฺวา	 สละแล้ว,	แก้แล้ว,

	 	 เปล่งแล้ว,	ปล่อยแล้ว	(จุ.)

วิสฺสชฺเชนฺต	 วิ	+	สชฺช		จาเค	ในการสละ	+	เณ	+	อนฺต	 เปล่งอยู่,	ปล่อยอยู่,	แก้อยู่

วิสฺสชฺเชสิ	 วิ	+	สชฺช		จาเค	ในการสละ	+	เณ	+	อี	 สละแล้ว,	แก้แล้ว	(จุ.)

วิสฺสชฺเชสฺสามิ	 วิ	+	สชฺช		จาเค	ในการสละ	+	เณ	+	สฺสามิ	 จักสละว,	จักแก้	(จุ.)

วิสฺสมนฺต	 วิ	+	สม		อุปสเม	ในความสงบ	+	อ	+	อนฺต	 พักผ่อนอยู่

วิสฺสมิตฺวา	 วิ	+	สม		อุปสเม	ในความสงบ	+	ตฺวา	 พักผ่อนแล้ว

วิหรติ	 วิ	+	หร		นิวาเส	ในการอยู่	+	อ	+	ติ	 ย่อมอยู่

วิหรนฺต	 วิ	+	หร		นิวาเส	ในการอยู่	+	อ	+	อนฺต	 อยู่อยู่,	เมื่ออยู่

วิหรนฺติ	 วิ	+	หร		นิวาเส	ในการอยู่	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมอยู่

วิเสเสตฺวา	 วิ	+	สิส		วิเสเส	ในความท�าให้วิเศษ	+เณ+ตฺวา	 (ยัง...)	ให้วิเศษแล้ว

วิเหเ€ตฺวา	 วิ	+	เห€		พาธเน	ในการเบียดเบียน	+	ตฺวา	 เบียดเบียนแล้ว

วิเหเ€ยฺยุ�	 วิ	+	เห€		พาธเน	ในการเบียดเบียน	+อ+เอยฺยุ�	 พึงเบียดเบียน	(ภู.)

วิโรจมาน	 วิ	+	รุจ		ทิตฺติมฺหิ	ในความรุ่งเรือง	+	อ	+	มาน	 รุ่งเรืองอยู่,	สว่างอยู่	(ภู.)

วีตินามยิตฺถ	 วิ+อติ+	นมุ		นมเน	ในการน้อมไป	+	ณย	+	ตฺถ	 (ยัง...)	ให้น้อมไปแล้ว	

วีตินาเมตฺวา	 วิ+อติ+	นมุ		นมเน	ในการน้อมไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้ว

วีตินาเมนฺต	 วิ+อติ+	นมุ		นเต	ในการน้อมไป	+	เณ	+	อนฺต	 (ยัง...)	ให้น้อมไปล่วงวิเศษอยู่

วีตินาเมนฺติ	 วิ+อติ+	นมุ		นมเน	ในการน้อมไป	+	เณ	+	อนฺติ	 (ยัง...)	ย่อมให้น้อมไปล่วงวิเศษ

วีตินาเมสิ	 วิ+อติ+	นมุ		นมเน	ในการน้อมไป	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้ว

วีม�สนฺต	 มาน		อุปธารเณ	ในการพิจารณา	+	ส	+	อนฺต	 พิจารณาอยู่,	เมื่อพิจารณา

วุจฺจติ	 วจ		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	ย	+	เต	 (อัน...)	ย่อมเรียก

วุจฺจมานา	 วจ		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	ย	+	มาน	 (อัน...)	กล่าวอยู่

วุฏฺ€าย	 วิ+อุ+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตฺวา	 ออกแล้ว	(แปลง	ตฺวา	เป็น	ย)

วุตฺต	 วจ		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	ต	 (อัน...)	กล่าวแล้ว

วุตฺถ	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ต	 อยู่แล้ว

วุตฺเต	 วจ		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	ต	 (อัน...)	พูดแล้ว

วูปสนฺต	 วิ	+	อุป	+	สมุ		อุปสเม	ในความสงบ	+	ต	 เข้าไปสงบวิเศษแล้ว

วูปสเมตฺวา	 วิ	+	อุป	+	สมุ		อุปสเม	ในความสงบ	+เณ+ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เข้าไปสงบแล้ว



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒822 [๒.อัปปมาท

เว€าเปติ	 เว€		เว€เน	ในการพัน,	รัด	+	ณาเป	+	ติ	 (ยัง...)	ย่อมให้พัน

เวเ€ตฺวา	 เว€		เว€เน	ในการพัน,	รัด	+	ตฺวา	 พันแล้ว,	รัดแล้ว

โวโรปาเปสิ	 วิ+อว+	รุห		โอนเต	ในการโน้มลง	+	ณาเป	+	อี		 (ยัง...)	ให้ปลงลงแล้ว

โวโรเปยฺย	 อว	+	วิ	+	รุห		ชายเน	ในการเกิด	+	เณ	+	เอยฺย	 พึงปลงลง	(จุ.)	

โวโรเปสิ วิ+อว+ รุห  โอนเต ในการโน้มลง + เณ + อี  ปลงลงแล้ว (จุ.)

โวโลเกนฺต	 วิ	+	อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,เห็น	+เณ+อนฺต	 ตรวจดูอยู่,	เมื่อตรวจดู	(จุ.)

สกฺกุเณยฺย	 สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ,สามารถ	+อุณา+เอยฺย	 พึงอาจ,	พึงสามารถ	(สุ.)	

สกฺขิสฺสติ	 สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ,สามารถ	+	สฺสติ	 จักอาจ,	จักสามารถ

สกฺขิสฺสถ	 สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ,สามารถ	+	สฺสถ	 จักอาจ,	จักสามารถ

สกฺขิสฺสสิ	 สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ,สามารถ	+	สฺสสิ	 จักอาจ,	จักสามารถ

สกฺขิสฺสาม	 สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ,สามารถ	+	สฺสาม	 จักอาจ,	จักสามารถ

สกฺขิสฺสามิ	 สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ,สามารถ	+	สฺสามิ	 จักอาจ,	จักสามารถ

สกฺโกติ	 สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ,สามารถ	+	โอ	+	ติ	 ย่อมอาจ,	ย่อมสามารถ

สกฺโกนฺติ	 สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ,สามารถ	+โอ+อนฺติ	 ย่อมอาจ,	ย่อมสามารถ

สกฺโกมิ	 สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ/สามารถ	+	โอ	+	มิ	 ย่อมอาจ,ย่อมสามารถ	(ต.)

สกฺโกสิ	 สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ,สามารถ	+	โอ	+	สิ	 ย่อมอาจ,ย่อมสามารถ	(ต.)

สงฺกิลิฏฺ€	 ส�	+	กิลิส		อุปตาปมลิเน	ในความเร่าร้อน,เศร้าหมอง	+	ต	 เศร้าหมองแล้ว

สงฺขาต	 ส�	+	ขา		กถเน	ในการกล่าว	+	ต	 (อัน...)	กล่าวแล้ว	(ภู.)

สงฺขุภิ	 ส�+ขุภ		ส�ฺจเล	ในความหวั่นไหวอย่างรุนแรง	+	อี	 แตกตื่นแล้ว

สงฺขุภิตฺวา	 ส�+ขุภ		ส�ฺจเล	ในความหวั่นไหวอย่างรุนแรง	+	ตฺวา	 แตกตื่นแล้ว

สงฺฆุฏฺ€	 ส�	+	ฆุส		สทฺเท	ในการท�าเสียง	+	ต	 (อัน...)	ป่าวร้องแล้ว

สงฺโขเภตฺวา	 ส�	+	ขุภ	ส�ฺจเล	ในความหวั่นไหว	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้หวั่นไหวแล้ว,	

  ให้กระฉ่อนแล้ว

สจฺฉิกตฺวา สจฺฉิ + กร  กรเณ ในการกระท�า + ตฺวา กระท�าให้แจ้งแล้ว

สจฺฉิกรึสุ สจฺฉิ + กร  กรเณ ในการกระท�า + อุ� กระท�าให้แจ้งแล้ว

สจฺฉิกโรนฺต	 สจฺฉิ	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	อนฺต	 กระท�าให้แจ้งอยู่

สจฺฉิกโรนฺติ	 สจฺฉิ	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	อนฺติ	 ย่อมกระท�าให้แจ้ง

สชฺฌายนฺต	 ส�+อธิ+อา+	อิ		อชฺฌยเน	ในการสวด	+อ+อนฺต	 สาธยายอยู่,	สวดอยู่	(ภู.)
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สชฺฌายนฺติ	 ส�+อธิ+อา+	อิ		อชฺฌยเน	ในการสวด	+อ+อนฺติ	 ย่อมสาธยาย,	ย่อมสวด

สชฺฌายมานาว	 ส	+	อธิ	+	อิ		อชฺฌยเน	ในการสวด	+อ+มาน+(เอว)	สาธยายอยู่เทียว

สชฺเชตฺวา	 สชฺช		สงฺขเต	ในการปรุงแต่ง,จัดแจง	+	เณ+ตฺวา	 ตระเตรียมแล้ว,จัดแจงแล้ว

ส�ฺ�ต	 ส�	+	ยมุ		ในความพยาม	+	ต	 ส�ารวมแล้ว

ส�ฺ�เมสฺสนฺติ	 ส�	+	ยมุ		อุปรเม	ในการงดเว้น	+	อ	+	สฺสนฺติ	 จักส�ารวม

ส�ฺชาต	 ส�	+	ชน		ชนเน	ในการเกิด	+	ต	 เกิดพร้อมแล้ว

ส�ฺชานาติ	 ส�	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	ติ	 ย่อมจ�าได้	(กี.)

ส�ฺชานิตฺวา	 ส�	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	ตฺวา	 จ�าได้แล้ว	(กี.)

ส�ฺชานิ	 ส�	+	�า		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	อี	 จ�าได้แล้ว	(กี.)

สณฺ€าติ	 ส�	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+อ+ติ	 ย่อมด�ารงอยู่,	ย่อมตั้งอยู่

สทฺทหติ	 ส�	+	ธา		สทฺทหเน	ในความเชื่อ	+	อ	+	ติ	 ย่อมเชื่อ

สทฺทหสิ	 ส�	+	ธา		สทฺทหเน	ในความเชื่อ	+	อ	+	สิ	 ย่อมเชื่อ

สทฺทหิ	 ส�	+	ธา		สทฺทหเน	ในความเชื่อ	+	อี	 เชื่อแล้ว

สทฺทหึ	 ส�	+	ธา		สทฺทหเน	ในความเชื่อ	+	อึ	 เชื่อแล้ว

สนฺต	 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	อนฺต	 มีอยู่,	เมื่อมี

สนฺตชฺเชสิ	 ส�	+	ตชฺช		ภสฺสเน	ในการด่าว่า,	ข่มขู่	+เณ+อี	 ข่มขู่แล้ว,	คุกคามแล้ว	(จุ.)

สนฺตปฺเปตฺวา	 ส�	+	ตปฺป		ปีณเน	ในความอิ่มหน�า	+เณ+ตฺวา	 (ยัง...)	ให้อิ่มหน�าแล้ว

สนฺตาปิยมาน	 ส�	+	ตป		ทาเห	ในความเร่าร้อน	+เณ+ย+มาน	 (อัน...)	ให้เร่าร้อนอยู่

สนฺติ	 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	อนฺติ	 มีอยู่

สนฺธมนฺต	 ส�	+	ธม		อคฺคิส�โยเค	ในการเป่าไฟ+อ+อนฺต	 ก่ออยู่,	เป่าอยู่	(ภู.)

สนฺนยฺหถ	 ส�	+	นห		สชฺชเน	ในการจัดแจง	+	ย	+	ถ	 จงผูกสอด	(ทิ.)

สนฺนยฺหิตฺวา	 ส�	+	นห		พนฺธเน	ในการผูก	+	ย	+	ตฺวา	 ผูกสอดแล้ว

สนฺนิปตนฺติ	 ส�	+	นิ	+	ปต		คติย�	ในการไป,ถึง	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมประชุมกัน

สนฺนิปตนฺตุ	 ส�	+	นิ	+	ปต		คติย�	ในการไป,ถึง	+	อ	+	อนฺตุ	 จงประชุมกัน

สนฺนิปติตฺวา ส� + นิ + ปต  ปตเน ในการตกไป + ตฺวา ประชุมกันแล้ว

สนฺนิปติสฺสนฺติ ส� + นิ + ปต  ปตเน ในการตกไป + สฺสนฺติ จักประชุมกัน

สนฺนิปตึสุ ส� + นิ + ปต  ปตเน ในการตกไป + อุ� ประชุมกันแล้ว

สนฺนิปาตาเปตฺวา		ส�+นิ+	ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ประชุมกันแล้ว
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สนฺนิสินฺน	 ส�+นิ+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+	ต	 นั่งพร้อมกันแล้ว

สมนฺนาคต	 ส�+อนุ+อา+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 มาตามพร้อมแล้ว,	ประกอบแล้ว

สมสฺสาเสตฺวา	 ส�+อา	+	สส		ปาณเน	ในการหายใจ	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้หายใจคล่องแล้ว

สมาคนฺตฺวา	 ส�	+	อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 มาพร้อมกันแล้ว

สมาทิยิสฺสามิ	 ส�	+	อา	+	ทา		อาทาเน	ในการถือเอา	+ย+สฺสามิ	 จักสมาทาน

สมาปชฺชิตฺวา	 ส�+อา+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป-ถึง	+	(ยฺ)	+	ตฺวา	 เข้าแล้ว

สมิชฺฌตุ	 ส�	+	อิธ		สิทฺธิย�	ในความส�าเร็จ	+	ย	+	ตุ	 จงส�าเร็จ

สมุฏฺ€าย	 ส�+อุ+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตฺวา	 ลุกขึ้นพร้อมแล้ว

สมุฏฺ€าเปตฺวา	 ส�+อุ+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+ณาเป+ตฺวา	(ยัง...)	ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว

สมุฏฺ€ิต	 ส�+อุ+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ต	 ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว	

สมุฏฺ€าย	 ส�+อุ+€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+ตฺวา	 ลุกขึ้นพร้อมแล้ว

สมุฏฺ€าเปติ	 ส�+อุ+€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+ณาเป+ติ	(ยัง...)	.ย่อมให้ตั้งขึ้นพร้อม

สมุฏฺ€าเปสุ�	 ส�+อุ+€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+ณาเป+อุ�		(ยัง...)	ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว

สมุลฺลปมาน	 ส�+อุ+	ลป		สลฺลาเป	ในการเจรจา	+	อ	+	มาน	 เจรจาอยู่,	สนทนาอยู่

สมฺปชฺชลิต	 ส�	+	ป	+	ชล		ทิตฺติย�	ในความรุ่งเรือง	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ให้ลุกโพรงแล้ว	

สมฺปฏิจฺฉติ	 ส�+ปติ+	อิสุ		อิจฺฉากนฺตีสุ	ในความปรารถนา,ยินดี	+อ+ติ	 ย่อมรับพร้อม	(ภู.)

สมฺปฏิจฺฉนฺต	 ส�+ปติ+	อิสุ		อิจฺฉากนฺตีสุ	ในความปรารถนา,ยินดี	+อ+อนฺต	 รับพร้อมอยู่	(ภู.)

สมฺปฏิจฺฉามิ	 ส�+ปติ+	อิสุ		อิจฺฉากนฺตีสุ	ในความปรารถนา,ยินดี	+อ+มิ	 ย่อมรับพร้อม	(ภู.)

สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา	ส�+ปติ+	อิสุ		อิจฺฉาย�	ในความปรารถนา	+ณาเป+ตฺวา	(ยัง...)	ให้รับพร้อมแล้ว

สมฺปฏิจฺฉิตฺวา	 ส�+ปติ+	อิสุ		อิจฺฉาย�	ในความปรารถนา	+	ตฺวา	 รับพร้อมแล้ว

สมฺปฏิจฺฉิ	 ส�	+	ปติ	+	อิสุ		อิจฺฉาย�	ในความปรารถนา	+	อี	 รับพร้อมแล้ว	(ภู.)

สมฺปตฺต	 ส�	+	ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง,	บรรลุ	+	ต	 ถึงพร้อมแล้ว

สมฺปนฺน	 ส�	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 ถึงพร้อมแล้ว

สมฺปาปุณิ	 ส�	+	ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง	+	อุณา	+	อี	 ถึงพร้อมแล้ว

สมฺปาเทติ	 ส�	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป,	ถึง	+	เณ	+	ติ	 ยัง...ย่อมให้ถึงพร้อม

สมฺปาเทตฺวา	 ส�	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป,	ถึง	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ถึงพร้อมแล้ว

สมฺปาเทหิ	 ส�	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป,	ถึง	+	เณ	+	หิ	 (ยัง...)	จงให้ถึงพร้อม

สมฺมสติ	 ส�	+	มส		อามสเน	ในการจับต้อง	+	อ	+	ติ	 ย่อมพิจารณา
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สมฺมสนฺต	 ส�	+	มส		สมฺมสเน	ในการพิจารณา	+	อ	+	อนฺต	 พิจารณาอยู่

สมฺมสนฺต	 ส�	+	มส		อามสเน	ในการจับต้อง	+	อ	+	อนฺต	 พิจารณาอยู่,	เมื่อพิจารณา

สมฺมสิตฺวา	 ส�	+	มส		วีม�สเน	ในการพิจารณา	+	ตฺวา	 พิจารณาแล้ว

สมฺมุยฺหามิ	 ส�	+	มุห		เวจิตฺเต	ในความหลง	+	ย	+	มิ	 ย่อมหลง	(ทิ.)

สยิตฺวา	 สิ		สเย	ในการนอน	+	ตฺวา	 นอนแล้ว

สยิสฺสติ	 สิ		สเย	ในการนอน	+	สฺสติ	 จักนอน

สริตฺวา	 สร		คติจินฺตาย�	ในการไป,	ระลึก	+	ตฺวา	 ระลึกถึงแล้ว	(ภู.)	

สลฺลกฺเขตพฺพ	 ส�	+	ลกฺข		องฺกเน	ในการท�าเครื่องหมาย	+เณ+ตพฺพ	(อัน...)	พึงก�าหนด	(จุ.)

สลฺลกฺเขตฺวา	 ส�	+	ลกฺข		องฺกเน	ในการท�าเครื่องหมาย	+เณ+ตฺวา	 ก�าหนดแล้ว	(จุ.)

สลฺลปนฺต	 ส�	+	ลป		สลฺลาเป	ในการเจรจา	+	อ	+	อนฺต	 สนทนาอยู่,	เจรจาอยู่

สโมธาเนสิ	 ส�+อว+	ธา		ธารเณ	ในการทรงไว้	+เณ+นา+อี	 (ยัง...)	ให้ตั้งลงพร้อมแล้ว,		

	 	 (ยัง...)	ให้ประชุมลง,	ประชุม

สโมสริตฺวา	 ส�	+	อว	+	สร		คติย�	ในการไป,	ถึง	+	ตฺวา	 ประชุมกันแล้ว

ส�วตฺตตุ ส� + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + อ + ตุ  จงเป็นไป

ส�วิชฺชติ	 ส�	+	วิท		ภาเว	ในความมี	+	ย	+	ติ	 ย่อมมี,	ย่อมปรากฏ	(ทิ.)

ส�สรนฺต	 ส�	+	สร		คติจินฺตาย�	ในการไปและคิด	+อ+อนฺต	 ท่องเที่ยวไปอยู่

ส�สรนฺตี	 ส�	+	สร		คติจินฺตาย�	ในการไปและคิด	+อ+อนฺต+(อี)	ท่องเที่ยวไปอยู่

ส�หริตฺวา	 ส�	+	หร		หรเณ	ในการน�าไป	+	ตฺวา	 รวบรวมแล้ว

สาเวตุ�	 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	เณ	+	ตุ�	 เพื่ออัน-(ยัง...)ให้ฟัง,	ได้ยิน

สิกฺขาเปสฺสติ	 สิกฺข		วิชฺโชปาทาเน	ในการถือเอาซึ่งวิชา	+ณาเป+สฺสติ	(ยัง...)	จักให้ศึกษา

สิกฺขาเปสฺสามิ	 สิกฺข		วิชฺโชปาทาเน	ในการถือเอาซึ่งวิชา	+ณาเป+สฺสามิ	 (ยัง...)	จักให้ศึกษา

สิกฺขิตฺวา	 สิกฺข		วิชฺโชปาทาเน	ในการถือเอาซึ่งวิชา	+	ตฺวา	 ศึกษาแล้ว	(ภู.)

สิยา	 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	เอยฺย	 พึงมี,	พึงเป็น

สุกร	 สุ	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ข	 (อัน...)	กระท�าได้โดยง่าย

สุกฺขาเปสิ	 สุกฺข		อนาทเร	ในความไม่เอื้อเฟื้อ	+	ณาเป	+	อี	 (ยัง...)	ให้แห้งแล้ว

สุกฺขิ	 สุส		สุสฺสเน	ในการเหี่ยว,แห้ง	+	อี	 แห้งแล้ว

สุณนฺต	 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ณา	+	อนฺต	 ฟังอยู่,	เมื่อฟัง

สุณนฺตี	 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ณา	+	อนฺต	+	(อี)	 ฟังอยู่,	เมื่อฟัง
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สุณาต ิ	 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ณา	+	ติ	 ย่อมฟัง

สุณาถ	 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ณา	+	ถ	 จงฟัง,	ฟังเถิด,	ขอจงฟัง

สุณาปิต	 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ณาเป	+	ต	 (อัน...)	ให้ฟังแล้ว,	ให้ได้ยินแล้ว

สุณิตฺวา	 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ณา	+	ตฺวา	 ฟังแล้ว

สุณิสฺสถ	 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ณา	+	สฺสถ	 จักฟัง

สุณิสฺสาม	 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ณา	+	สฺสาม	 จักฟัง

สุต	 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ต	 (อัน...)	ฟังแล้ว

สุตฺวา	 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ตฺวา	 ฟังแล้ว

สุทฑฺฒ	 สุ	+	ทห		ทาเห	ในความร้อน	+	ต	 (อัน...)	ไหม้ดีแล้ว

สุป�ฺ�ตฺต	 สุ	+	ป	+	�ป		อตฺถรเณ	ในการปูลาด	+	ต	 (อัน...)	ปูลาดดีแล้ว

สุปติ	 สุป		สเย	ในการนอน	+	อ	+	ติ	 ย่อมนอนหลับ	(ภู.)

สุปฺปสนฺน	 สุ	+	ป	+	สท		ปสาเท	ในความเลื่อมใส	+	ต	 เลื่อมใสดีแล้ว

สุยฺยติ	 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ย	+	เต	 (อัน...)	ย่อมฟัง

สุวิภตฺต	 สุ	+	วิ	+	ภช		ภาเค	ในการจ�าแนก	+	ต	 (อัน...)	จัดแจงดีแล้ว

สุส�วิหิต	 สุ	+	ส�	+	วิ	+	ธา		กรเณ	ในการกระท�า	+	ต	 (อัน...)	กระท�าด้วยดีแล้ว

สุโณม	 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ณุ	+	ม	 ย่อมฟัง

โสจิ	 สุจ		โสเก	ในความเศร้าโศก	+	อี	 เศร้าโศกแล้ว

โสภติ	 สุภ		ทิตฺติหึสาสุ	ในความรุ่งเรือง,	เบียดเบียน	+อ+ติ	 ย่อมงาม	(ภู.)

โสเธสฺสาม สุธ  โสธเน ในการช�าระ + เณ + สฺสาม จักช�าระ (จุ.)

หต	 หน		หึสาย�	ในความเบียดเบียน	+	ต	 (อัน...)	เบียดเบียนแล้ว

หรายมาน	 หเร		ลชฺชาย�	ในความละอาย	+	อ	+	มาน	 ระอาอยู่,	เมื่อระอา

หราหิ หร  หรเณ ในการน�าไป + อ + หิ จงน�าไป

หริสฺสามิ หร  หรเณ ในการน�าไป + สฺสามิ จักน�าไป

หสิ	 หส		หาเส	ในการหัวเราะ	+	อี	 หัวเราะแล้ว,	แย้มแล้ว

หสิต	 หส		หาเส	ในการหัวเราะ	+	ต	 หัวเราะแล้ว,	แย้มแล้ว

หสึ	 หส		หาเส	ในการหัวเราะ	+	อึ	 หัวเราะแล้ว,	แย้มแล้ว

หิตฺวา	 หา		จาเค	ในการสละ	+	ตฺวา	 ละแล้ว

หึเสติ	 หิสิ		หึสเน	ในการเบียดเบียน	+	อ	+	ติ	 ย่อมเบียดเบียน	(ภู./จุ./รุ.)
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หุตฺวา	 หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	ตฺวา	 เป็นแล้ว,	เป็นแล้ว,	เป็น	

โหติ	 หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	ติ	 ย่อมมี,	ย่อมเป็น

โหตุ	 หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	ตุ	 จงเป็น,	จงยกไว้,	จงส�าเร็จ	

โหถ	 หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	ถ	 จงมี,	จงเป็น

โหนฺต	 หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	อนฺต	 มีอยู่,	เป็นอยู่

โหนฺตุ	 หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	อนฺตุ	 จงมี,	จงเป็น

โหม	 หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	ม	 ย่อมมี,	ย่อมเป็น

โหมิ		 หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	มิ	 จงมี,	จงเป็น

โหหิ	 หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	หิ	 จงมี,	จงเป็น
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	 ๗.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๔		โครงสร้างลักษณะต่างๆ	ของภาษาบาลี	๒
	 ๘.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๕		วิธีการแปลอรรถกถา
	 ๙.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๖		วิธีการแต่งประโยคภาษาบาลี
	 ๑๐.	 นามาขยาตรูปัพพิธาน	(วิธีท�าตัวรูปของนามบทและอาขยาตบท)

	 ๑๑.	 ภิกขุปาติโมกข์แปล	พร้อมมาติกาส�าหรับวินิจฉัยสิกขาบท
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