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ก 

ค ำน ำ 

 หนังสือ “รู้ศัพท์ รู้ธรรม ๒” มีเนื้อหาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาบาลี รหัสวิชา ๑๐๕ ๑๐๑ – ๑๐๕ ๓๐๖ อภิธาน รหัสวิชา ๑๐๕ ๒๐๗ ฉันทลักษณ์บาลี
เบื้องต้น รหัสวิชา ๑๐๕ ๓๐๘ และอลังการบาลีเบื้องต้น รหัสวิชา ๑๐๕ ๔๐๙ ในหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และ
เชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์และวิจัยวิชาการด้านพระพุทธศาสนาได้
อย่างแตกฉาน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น าสังคมไทยและสังคมโลก ด้าน
จิตใจและปัญญา และเพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถน าพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและพัฒนาชีวิตในระดับชาติและนานาชาติ 
 รตนสูตรหรือรตนปริตรเป็นหนึ่งในพระพุทธพจน์ของภาษาบาลีอันมีที่มาที่ไปของ
ศัพท์ต่าง ๆ และกระบวนการบัญญัตศิัพท์กว่าจะส าเร็จเป็นรูปค าและคาถาที่น ามาใช้ในประโยคได้
นั้น มีรายละเอียดที่น่าสนใจและเป็นความรู้ระดับลึกที่เมื่อรู้แล้วจะสามารถแปลได้ดี  และตีความ
ได้ถูกต้องตามหลักภาษาบาลี กระบวนการเหล่านี้เรียกโดยรวมว่า “การศึกษาวิเคราะห์ตามแนว
คัมภีร์สัททาวิเสส” 
 หนังสือเล่มนี้ตั้งชื่อว่า “รู้ศัพท ์รู้ธรรม ๒” โดยศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรต่อ
จากมงคลสูตรตามแนวกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส คือ หลักภาษา พจนานุกรม โคลง คาถา ฉันท์และ
อลังการ เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้สนใจใฝ่รู้ภาษาบาลีมีแนวทางในการผลิตผลงาน
วิชาการเกี่ยวกับภาษาบาลีให้มากยิ่งขึ้น 
 ขออนุโมทนาขอบพระคุณและขอบคุณบุรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ 
และผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนให้หนังสือเล่มนี้ส าเร็จเป็นรูปเล่มขึ้นมาทุกท่าน หวังว่าคงได้รับประโยชน์
จากหนังสือเล่มนี้ตามประสงค์ 
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บทท่ี ๑ 

 
ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของรตนสูตร 

 
บทน า 
  พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนา เป็นหลักฐานชั้นปฐมภูมิท่ีบรรจุค า
สอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกส าคัญหลายองค์ หลักค าสอนต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา ได้
พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่ประมวลค าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหมวดหมู่ไม่ให้กระจัดกระจายดุจ
กระจาดหรือตะกร้าที่เป็นภาชนะใส่๑ ประมวลลงไว้ในพระไตรปิฎกแบ่งออกเป็น ๓ ปิฎก มี    
พระวินัยปิฎก คือ ประมวลพระพุทธพจน์หมวดพระวินัย กล่าวถึงระเบียบปฏิบัติ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วิถีชีวิต และสังฆกรรมต่าง ๆ ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ พระสุตตันตปิฎก คือ 
ประมวลพระพุทธพจน์หมวดพระสูตร พระอภิธรรมปิฎก คือ ประมวลพระพุทธพจน์หมวด     
พระอภิธรรมหรือธรรมชั้นสูง เป็นที่รวมไว้ซึ่งค าสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่า นวังคสัตถุศาสน์๒ 
 อรรถกถาเป็นคัมภีร์ท าหน้าที่อธิบายพระบาลีพุทธพจน์ เริ่มมีปรากฏตั้งแต่สมัย
พุทธกาลเป็นต้นมา สมกับค าที่พระธรรมปาลเถระชาวอินเดียใต้ผู้มีชีวิตอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 
๑๖ กล่าวไว้ว่า อรรถกถาที่พระสังคีติกาจารย์ร้อยกรองไว้ เมื่อคราวปฐมสังคายนา คืออรรถกถาที่
มีมาตั้งแต่สมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระชนม์อยู่๓ อรรถกถานั้นแบ่งเป็น ๒ ประเภทประกอบ 
ด้วย ๑) พุทธสังวัณณิตอรรถกถา คืออรรถกถาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไขความด้วยพระองค์เอง 
นิยมเรียกอรรถกถาประเภทนี้ว่า ปกิณณกเทศนา ต่อมาภายหลังพระสงฆ์สาวกจึงได้ถือเอาเป็น
กถามรรคคือแบบอย่างในการอธิบายสืบทอดต่อ ๆ กันมา ในรูปของการสังคายนาเป็นต้น๔ และ 
๒) อนุพุทธสังวัณณิตอรรถกถา หรือสาวกสังวัณณิตอรรถกถา คืออรรถกถาที่พระสาวกทั้งหลายมี
พระอัครสาวกเป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้ตามจนได้นามว่าอนุพุทธะอธิบายไว้๕ 
 การที่จะศึกษาพระไตรปิฎกภาษาบาลีให้เข้าใจอย่างแจ่มชัด จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
อาศัยคัมภีร์อรรถกถาชั้นรองลงมาเป็นค าอธิบายทั้งในรูปศัพท์ ประโยคและไวยากรณ์ ตลอดจน
เรื่องราวต่าง ๆ ที่มิได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ซึ่งจะท าให้เกิดความรู้ในพระไตรปิฎกอย่างถูกต้อง 
                                                 

 ๑ เสฐียรพงษ์ วรรณปก, ค าบรรยายพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : หอรัตนชัยการพิมพ์, ๒๕๔๑), 
หน้า ๗. 
 ๒ ค าสอนของพระพุทธเจ้าประกอบด้วยองค์ ๙ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ 
ชาตกะ อัพภูตธัมมะ และเวทัลละ, วิ. มหา. (บาลี) ๑/๗/๑๓. 
 ๓ ป มสงฺคีติย  ยา อฏฺ กถา สงฺคีตาติ วจเนน สา ภควโต ธรมานกาเลปิ อฏฺ กถา ส วิชฺชติ; อภิ.ปญฺจ.  
อนุฏีกา. (บาลี) ๑/๑๓. 
 ๔ ที.สี.ฏีกา (บาลี) ๑/๑๘. 
 ๕ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๘. 
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และสามารถแปลออกเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องอีกด้วย แต่การศึกษาคัมภีร์อรรถกถาให้เข้าใจ
อย่างแจ่มชัดนั้นจ าเป็นต้องอาศัยคัมภีร์ฎีกา อนุฎีกา โยชนา ปกรณ์วิเสส และสัททาวิเสส เฉพาะ
คัมภีร์ฎีกานั้น พระเถระชั้นหลังผู้เป็นศิษยานุศิษย์ของพระอรรถกถาจารย์ได้ศึกษาต่อ ๆ กันมาได้
แต่งขึ้นมาอธิบายความในคัมภีร์อรรถกถานั้น ๆ เพ่ือจะได้จับใจความในค าของพระไตรปิฎกได้
อย่างถูกต้องด้วย พระเถระดังกล่าวนี้เรียกว่า พระฎีกาจารย์ พระอนุฎีกาจารย์ ส่วนมากเป็น   
พระเถระชาวศรีลังกา มอญและเมียนม่าร์ โดยยุคของพระฎีกาจารย์นี้อยู่ในช่วง พ.ศ. ๑๖๐๐   
เป็นต้นมา ดังจะเห็นได้จากคัมภีร์มังคลัตถทีปนี๖ ที่อ้างถึงฎีกาของคัมภีร์ต่าง ๆ มากมาย 

๑.๑ ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของภาษาบาลี 
 ๑.๑.๑ ความหมายและความส าคัญของภาษาบาลี๗ 
 ภาษาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสอนศาสนาและส าหรับจารึกศาสนธรรมค าสอนของ
พระศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนานั้น ๆ ภาษาสันสกฤตผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ยกย่องว่าเป็นภาษาอัน
ศักดิ์สิทธิ์ เพราะจารึกค าสอนของพระเวทฉันใด แม้ภาษาบาลีก็เป็นเช่นเดียวกัน พุทธสาวก
ทั้งหลายฝ่ายเถรวาทก็ยกย่องว่าเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ เพราะจารึกพระธรรมอันเป็นค าสอนของ
พระพุทธเจ้า เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่อนุพุทธยุคหลังได้เรียนรู้ ได้ศึกษาค าสอนของพระพุทธเจ้าได้
ง่ายขึ้น พระมหาเถระทั้งหลายผู้แต่งคัมภีร์อรรถกถา และฎีกา เป็นต้น ต่างใช้ภาษาบาลีเป็นหลัก
ในการแต่งคัมภีร์เหล่านั้น 
 ฉะนั้น การที่จะมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทโดยถูกต้องและ
สมบูรณ์แบบที่สุดนั้น ขึ้นอยู่กับภูมิความรู้ความแตกฉานภาษาบาลีเป็นส าคัญ เพราะค าสอนของ
พระพุทธเจ้าและคัมภีร์อธิบายขยายความค าสอนทั้งหลายล้วนอยู่ในรูปของภาษาบาลีทั้งสิ้น 
 ปัจจุบันนี้ ถึงจะมีพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับแปลจัดพิมพ์เผยแพร่มานานแลว มีครบ
บริบูรณ์ ถึงอย่างนั้นก็ต้องรักษาพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีไว้ด้วย เพื่อใช้ตรวจสอบความหมายที่
แน่นอนในภาคภาษาไทยจากฉบับภาษาบาลี เพราะทุกฉบับแปลมาจากพระไตรปิฎกฉบับภาษา
บาลี แปลแบบถอดความรักษาส านวนตามรูปประโยคภาษาบาลีบ้าง แปลแบบสรุปเนื้อหาบ้าง แต่
ความเห็นของผู้แปลย่อมแตกต่างกัน ค าแปลบางค าบางประโยค อาจจะไม่ตรงตามความหมาย
ของภาษาบาลี โดยเฉพาะภาษาไทยได้เปลี่ยนความหมายในแต่ละยุคสมัย พอภาษาไทยเปลี่ยน
ความหมาย ความหมายของค าแปลที่มีมาแต่เดิมซึ่งถือว่าถูกต้องก็พลอยเปลี่ยนไปด้วย กลายเป็น
แปลผิดไป เช่น ค าว่า “ภิกษุแกล้งฆ่าสัตว์ให้ตาย ตองอาบัติปาจิตตีย์” เมื่อสมัยรัชกาลที่ ๕ ถือว่า
ถูกต้องเพราะค าวา่ “แกล้ง” หมายถึงมีเจตนา แต่ในปัจจุบัน ค าว่า “แกล้ง” หมายถึงแสร้งท า คือ
ท าเล่น ๆ ค าแปลเดิมก็เลยมีความหมายเปลี่ยนไป ต้องตรวจสอบภาษาบาลีจึงจะได้ความหมายท่ี
แท้จริง ดังในเรื่องนี้ เราจะพบว่า ค าว่า แกล้ง แปลมาจากค าว่า ส  ฺจิจฺจ ซึ่งตามรูปศัพท์แปลว่า จง
                                                 

 ๖ พระสิริมังคลาจารย์ (รจนา), มังคลัตถทีปนี ภาษาไทย ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๓.  
 ๗ อ้างใน สัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี – ไทย เล่ม ๑ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์หจก.
ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, ๒๕๕๖), หน้า [๑๑ – ๒๐] 
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ใจ หรือเจตนา จะแปลให้ได้ความหมายตามภาษาร่วมสมัย ต้องแปลว่า ภิกษุจงใจฆ่าสัตว์ให้ตาย 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์ การที่จะทราบความหมายที่แน่นอนได้นั้น ต้องอาศัยท่านที่มีความรู้ทางภาษา
บาลีสอบทานค าแปลนั้น ๆ กับฉบับภาษาบาลี 

 ๑.๑.๒ ภาษาบาลีมชีื่อเรียกหลายอย่าง 
 ภาษาบาลี (ภาษามคธ) ที่ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์ยุคต้น ๆ นั้น มีชื่อเรียกหลายอย่าง มี
หลักฐานแสดงไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้ :- 
 ในบทภาชนีย์ปฐมปาราชิก มีแสดงไว้ว่า อริยเกน มิลกฺขสฺส สนฺติเก สิกฺข  ปจฺจกฺขาติ 
โส จ น ปฏิวิชานาติ อปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา๘ ภิกษุบอกลาสิกขา ในส านักของชนชาวมิลักขะ
ด้วยอริยภาษา หากชนชาวมิลักขะไม่เข้าใจ สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกลา ค าว่า อริยภาษา ในบท
ภาชนีย์ปฐมปาราชิก ในปาราชิกกัณฑ์นั้น ไม่ใช่ภาษาอื่นที่ไหน พระอรรถกถาจารย์กล่าวรับรองว่า 
อริยก  นาม อริยโวหาโร มาคธภาสา๙ เป็นภาษามคธที่ชาวอริยะทั้งหลายใช้กันอยู่ในแคว้นมคธ
นั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ ภาษาบาลีที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้ คือ อริยกภาษา = ภาษาของชนชาว
อริยะ หรือชนผู้ประเสริฐ ส่วนในปฏิสัมภิทามรรค สัมโมหวิโนทนีอรรถกถาและมูลฎีกานั้นได้พบ
การเรียกภาษาบาลีว่า ธัมมนิรุตติบ้าง สภาวนิรุตติบ้าง๑๐ ในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาอื่น ๆ กลับ
ได้พบการเรียกชื่อภาษาบาลีต่าง ๆ เช่น มคธภาษาบ้าง ตันติภาษาบ้าง แต่ที่พบใช้มากที่สุดคือ 
มคธภาษา 
 ในอรรถกถาธรรมบทไดพ้บว่าท่านใช้ชื่อบาลีเป็นตนัตภิาษา, ที่ใช้ชื่อว่า มูลภาษา พบใน
อรรถกถาปฏิสัมภิทามรรค ที่ใช้ชื่อว่า ปกติภาษา พบในวชิรพุทธิฎีกา๑๑ ฉะนั้น เมื่อรวมชื่อที่ได้พบ
ทั้งหมดแล้ว จะปรากฏตามหลักฐานดังนี้ ในบาลี อรรถกถา และฎีกา พบการใช้ภาษาบาลีโดยใช้
ชื่อว่า อริยภาษา ธัมมนิรุตติ สภาวนิรุตติ มาคธภาษา ตันติภาษา มูลภาษา และ ปกติภาษาเท่านั้น  
 
 
 

                                                 

 ๘ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๕๔/๓๖. 
 ๙ วิ.อ. (บาลี) ๑/๕๔/๒๗๓. 
 ๑๐ ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าเณ (อภิ.วิ. ๓๐๗) นฺติ ตสฺมึ อตฺเถ จ ธมฺเม จ สภาวนิรุตติ. ตสฺสา อภิลาเปตุ สภาว-   
นิรุตฺตึ สทฺท  อารมฺมณ  กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส ตสฺมึ สภาวนิรุตฺตาภิลาเป ปเภทคต  าณ  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา. (อภิ.อ. ๒/
๓๗๐-๑) สภาวนิรุตฺตีติ มาคธภาสา อธิปฺเปตา. (มูลฎี. ๑/๕) 
 ๑๑ อาโรปยิตฺวาน ตนฺติภาส  มโนรม . (ธมฺม.อฏฺ. ๑/๒) เอว  ตสฺสา ธมฺมนิรุตฺติสญฺ  ิตาย สภาวนิรุตฺติยา 

มาคธิกาย สพฺพสตฺตาน  มูลภาสาย ปเภทคต  าณ  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา. (ปฏิส .อฏฺ. ๑/๕) ในมหาวังสคาถา ๓๗/๒๔๔ 

เรียกภาษาบาลีว่า ปกติภาษา เช่นกัน. อฏฺ กถานิสฺสิโตติ อฏฺ กถานิสฺสิตวเสน  ิโต. ปุพฺเพ ปกติภาสาย วุตฺต  อฏฺ กถ  สนฺธาย. 

(วชิร.ฏีกา ๒๙๑, สารตฺถ. ฏีกา ๓/๖) 
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ส่วนที่ชื่อว่า บาลี ไม่พบที่ใช้๑๒ 

 ๑.๑.๓ รากศัพท์ของค าว่า ปาฬ ิ(บาฬ)ี 
 ค าว่า ปาฬิ มีใช้เป็นครั้งแรกในคัมภีร์อรรถกถาของพระพุทธโฆสาจารย์ เช่น ในคัมภีร์ 
วิสุทธิมรรคกล่าวว่า ปาฬิย  (ในพระบาลี) ซึ่งหมายถึงพระไตรปิฎก ต่อมาชื่อบาลี ได้กลายเป็นชื่อ
ของภาษาที่ใช้ในพระไตรปิฎก จึงเรียกว่า ภาษาบาลี คือ ภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ มีแสดงไว้ใน
คัมภีร์ไวยากรณ์บาลี ดังนี้ 
 พุทฺธวจน  ปาเลตีติ ปาฬิ (ภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ ชื่อว่า บาฬี) ปา ธาตุ = รักษา + ฬิ 
ปัจจัยในกัตตุสาธนะ ลงด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์๑๓ ว่า ปาโต ฬิ  (ลง ฬิ ปัจจัยท้าย ปา ธาตุ), อตฺถ  
ปาเลตีติ ปาฬิ, ลสฺส ฬตฺต  (พระพุทธพจน์ที่รักษาเนื้อความ ชื่อว่า บาฬี เปลี่ยน ล เป็น ฬ) ปา ธาตุ 
= รักษา + ลิ ปัจจัยในกัตตุสาธนะ กล่าวไว้ในคัมภีร์สัททนีติปกรณ์๑๔ แม้ค าว่า ปาฬิ จะมีรูปเป็น 
ฬ ตามค าอธิบายของคัมภีร์ทั้งสองนั้น แต่มีความหมายต่างกัน โดยโมคคัลลานไวยากรณ์กล่าวว่า
เป็นภาษา แต่คัมภีร์สัททนีติปกรณ์กล่าวว่าเป็นพระพุทธพจน์ 
 อนึ่ง ในสัททนีติปกรณ์๑๕ กล่าวว่า ค าว่า ปาฬ ิมีความหมาย ๓ ประการ คอื พระพุทธ-
พจน์, ปริยัติธรรม (ปาฬิธมฺม) เช่น ปาฬิยา อตฺถมุปปริกฺขนฺติ (ย่อมใคร่ครวญเนื้อความของ     
พระบาลี) ขอบสระ, เขื่อน (ตฬากปาฬิ) เช่น มหโต ตฬากสฺส ปาฬิ (ขอบของสระน้ าใหญ่) ล าดับ, 
แถว, แนว (ปนฺติ) เช่น ปาฬิยา นิสีทึสุ (นั่งตามล าดับ), ปาฬิการโก ภิกฺขุ (ภิกษุผู้จัดล าดับ) แม้
คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา๑๖ ก็กล่าวถึง ปาฬิ ศัพท์ว่า เสตุมฺหิ ตนฺติปนฺตีสุ นาริย  ปาฬิ กถฺยเต. (ปาฬิ 
ศัพท์กล่าวไว้ในอิตถีลิงค์ ในความหมายว่า เขื่อน, พระพุทธพจน์ และล าดับ) 
 จะเห็นได้ว่า โมคคัลลานไวยากรณ์ สัททนีติปกรณ์ และอภิธานัปปทีปิกา กล่าวไว้
เหมือนกันว่า ปาฬิ ศัพท์ที่มีความหมายว่า พระพุทธพจน์หรือภาษาบาลี มีรูปเป็น ฬ อย่างเดียว 
แต่ความหมายสุดท้ายวา่ ล าดับ พบเป็นรูปว่า ปาลิ และ ปาลี ในคัมภีร์โมคคัลลานไวยากรณ์๑๗ ว่า 
อลฺลฺยาทโย (อลฺล ิศัพท์เป็นต้นย่อมส าเร็จ[ด้วย ลิ ปัจจัย]) ดังข้อความว่า ปาเลติ รกฺขตตี ิปาลิ, งีมฺ

                                                 

 ๑๒ แม้พระโมคคัลลานเถระผู้แต่งคัมภีร์โมคคัลลานะ ก็ไม่เรียกคัมภีร์ที่ท่านแต่งว่า "ปาฬิเวยฺยากรณ" แต่
กลับตั้งช่ือว่า "มาคธสทฺทลกฺขณ (สูตรไวยากรณ์ภาษามคธ) ในสีลขันธวรรคฎีกาเก่า (๑๖), มูลปัณณาสฎีกา (๑๑๗) ได้
พบข้อท่ีท่านพรรณนาอรรถแห่งบทว่า "ตนฺติยานุจฺฉวิก " ว่า "ปาฬิคติยา อนุโลมิก , ปาฬิภาสายานุวิธายินินฺติ อตฺโถ". แต่
ในสีลขันธวรรคฎีกาเก่าที่พิมพ์ครั้งก่อน ๆ , สังยุตฎีกา (๑/๑๗) และอังคุตตรฎีกา (๑/๑๙) พบปาฐะว่า ปาฬิจฺฉายานุ
วิธายินินฺติ อตฺโถ เท่านั้น ปาฐะดังกล่าว เป็นปาฐะโบราณ เพราะในสีลขันธวรรคฎีกาใหม่ (๑/๓๐) หากอ้างถึงบทวรรณนานี้ว่า   
"ตสฺสา (ตนฺติยา) นยสงฺขาตาย คติยา ฉว ึฉาย  อนุคตาติ ตนฺตินยานุจฺฉวิกา. ค าว่า ฉายา ใน ปาฬิจฺฉายา นั้น เป็นบทวรรณนาของค า
ว่า ฉว ิในบทว่า อนุจฺฉวิก . 
 

๑๓
 โมค. ปริจเฉทที ่๗ สูตร ๒๒๘. 

 
๑๔

 สัททนีติ ธาตุมาลา หน้า ๔๕๒. 
 

๑๕
 สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา หน้า ๔๕๓. 

 ๑๖
 อภิธาน. คาถา ๙๙๖. 

 
๑๗

 โมค. สูตร ๑๙๘. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

  ๕ 

หิ ปาลี, ปนฺติ (สิ่งที่รักษาไว้ ชื่อว่า ปาลิ เมื่อลง งี ปัจจัย [อี อิตถีปัจจัย] ได้รูปว่า ปาลี หมายถึง 
ล าดับ) 
 นอกจากนั้น ค าว่า ปาฬิ ที่แปลว่า พระบาลี, พระพุทธพจน์ ยังมีความหมายอีก ๒ 
ประการตามที่กล่าวไว้ในสัททนีติปกรณ์๑๘ ว่า 
 สิ่งที่เหมือนขอบสระ = ปาฬ ิวิยาติ ปาฬ ิ(ปาฬ ิศัพท ์+ ณ ปัจจัยในอุปมาตัทธิต), 
 ล าดับของกลุ่มค าอันยิ่งยวด = ปกฏฺ าน  วจนปฺปพนฺธาน  อาฬีติ ปาฬิ (ฉัฏฐีตัปปุริส-
สมาส ปกฏฺ  ศัพท ์+ อาฬ ิศัพท ์เปลี่ยน ปกฏฺ  เป็น ป) 
 ความหมายสุดท้ายว่า “ล าดับของกลุ่มค าอันยิ่งยวด” กล่าวไว้ตามข้อความในฎีกาของ
มูลปัณณาสก์และอังคุตตรนิกายว่า 
 ปกฏฺ าน  อุกฺกฏฺ าน  สีลาทิอตฺถาน  โพธนโต สภาวนิรุตฺติวเสน พุทฺธาทีหิ ภาสิตตฺตา จ 
ปกฏฺ าน  วจนปฺปพนฺธาน  อาฬีติ ปาฬ,ิ ปริยตฺติธมฺโม.๑๙ 
 ล าดับของกลุ่มค าอันยิ่งยวด เพราะแสดงเนื้อความมีศีลเป็นต้น อันยิ่งยวดคือ ยอด
เยี่ยม และเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นต้นตรัสไว้ด้วยความเป็นสภาวนิรุตติ  (ภาษาที่กล่าวตาม
ธรรมชาติตั้งแต่ต้นกัปเป็นต้นมา) ชื่อว่า ปาฬิ คือ ปริยัติธรรม. 
 ปกฏฺ าน  หิ วจนปฺปพนฺธาน  อาฬิเยว ปาฬีติ วุจฺจติ.๒๐ 
 โดยแท้จริงแล้ว ล าดับของกลุ่มค าอันยิ่งยวดนั่นแหละ ชื่อว่า บาฬ.ี 
 แม้ศัพท์เดิมจะมีรูปว่า ปาฬิ แต่อักษร ฬ และ ล อาจใช้แทนกันได้ ปัจจุบันจึงใช้เป็น 
ปาลิหรือภาษาบาลีนั้นเอง อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาดูจากข้อความในโมคคัลลานไวยากรณ์ และ
อภิธานัปปทีปิกาที่แต่ง ณ ประเทศลังกาในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๖ และคัมภีร์สัททนีติปกรณ์
ที่แต่งในสมัยพุกามในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ จึงเข้าใจว่า โบราณาจารย์สมัยก่อนนิยมเขียนเป็นรูป
ว่า ปาฬิ ปราชญ์ตะวันตกนิยมใช้เป็นรูปว่า ปาล ิ โดยมีความเห็นหลากหลาย กล่าวโดยสรุปมีราก
ศัพท ์๓ อย่าง คือ 
 - มาจากศัพท์บาลีว่า ปาฏลิ = ปาล ิ(ลบ ฏ อักษร)  
 หมายถึง ภาษาของชาวปาฏลบีตุร 
 - มาจากศัพท์สันสกฤตว่า ปงฺกฺติ = ปํกฺติ = ปํภิ = ปณฺฏ ิ= ปํลิ = ปาลิ หรือ ปงฺกฺติ = ปตฺติ = 
ปฏฺฏิ = ปลฺลิ = ปาลิ  
 หมายถึง ล าดับของพระพุทธพจน์ 
 - มาจากศัพท์บาลีว่า ปริยาย = ปลิยาย = ปาลิยาย = ปาลิ [ตัดอักษรของ -ยาย] 
หมายถึง เทศนาอันเป็นพระพุทธพจน์ 
 อนึ่ง ผู้ที่กล่าวว่าค าว่า ปาลิ มาจาก ธมฺมปริยาย ยังอ้างค าที่คล้ายคลึงกันในศิลาจารึก
ของพระเจ้าอโศกว่า ธ มปลิยาย อีกด้วย 
                                                 

 
๑๘

 สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา หน้า ๔๕๓. 

 ๑๙ ม.ฏีกา (บาลี) ๒/๒๓๒. 
 

๒๐
 อ .ฏีกา (บาลี) ๒/๓๓. 



  รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

๖ 

 อย่างไรก็ตาม ค าบาลีบางศัพท์มักนิยมใช้เป็นมุทธชอักษรมากกว่าทันตชอักษร  เป็น
ส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าสันสกฤตจะใช้เป็นทันตชอักษรก็ตาม เช่น ค าว่า โจฬ (ผ้า) ในภาษาบาลีใช้เป็น
มุทธชอักษร แต่สันสกฤตใช้เป็นทันตชอักษรว่า โจล ในวรรณกรรมบาลีจึงมีรูปว่า ปริกฺขารโจฬ 
(ผ้าบริขาร) ไม่พบเป็นรูปว่า ปริกฺขารโจล ดังนั้น ค าว่า ปาฬ ิจึงควรมีรูปเป็น ฬ มุทธชอักษร ตาม
ข้อความที่กล่าวไว้ข้างต้น 

 ๑.๑.๔ ภาษาบาลี (มคธ) เป็นภาษาที่ไม่เสื่อม 
 พระพุทธเจ้าได้ทรงเทศนาโปรดเวไนยสัตว์ให้ได้บรรลุมรรค ผล นิพพานตลอด ๔๕ 
พรรษาด้วยภาษาบาลี (มคธ) เพราะเหตุที่พระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจ ๔ ณ แคว้นมคธ และพระองค์
เสด็จเที่ยวจาริกแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ในแคว้นต่าง ๆ นั้น ส่วนมากจะเสด็จจาริกอยู่ในสอง
แคว้น คือ โกศล และ มคธ ในสมัยนั้น พระเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองแคว้นมคธก็มีพระเดชานุภาพ
ยิ่งใหญ่ ทั้งชาวมคธต้องมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจภาษาบาลีเป็นอย่างดีด้วย จึงสามารถเข้าใจ
ภาษาบาลีที่พระองค์ทรงแสดงธรรม อันเป็นภาษาที่เข้าใจและใช้กันอยู่ ฉะนั้น ในสัมโมหวิโนทนี 
อรรถกถาและปฏิสัมภิทาวิภังค์ จึงได้บัญญัติไว้ว่า “แม้พระพุทธองค์ เมื่อตรัสพระพุทธพจน์คือ
พระไตรปิฎกตามระเบียบแห่งพระบาลี พระองค์ก็ทรงแสดงด้วยภาษามคธ”๒๑ 
 ภาษาบาลีนับว่าเป็นภาษาที่สูงส่ง เพราะสมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษ และสภาวนิรุตติ ค าว่า 
สภาวนิรุตตินั้น หมายถึงภาษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความหมายและอธิบายไปตามกาลเวลา
เหมือนภาษาอื่น ๆ มีอ านาจในการแสดงอรรถและอธิบายได้แน่นอน  เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้า  
เป็นต้นทรงใช้อยู่๒๒ กล่าวอีกนัยหนึ่ง สภาวนิรุตติ หมายถึง ภาษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่เสื่อม 
ตั้งอยู่โดยปกติ 
 ส่วนภาษาอื่น ๆ เมื่อถึงกาลหนึ่ง ย่อมเปลี่ยนแปลงและเสื่อมได้ ส าหรับภาษาบาลีแล้ว
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมเลย ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน ๆ ในกาลไหน ๆ หากจะมีการเปลี่ยน 
แปลงหรือเสื่อมสลายก็เป็นเพราะผู้ศึกษา ผู้แสดง ผู้สอน เรียนผิด แสดงผิด และสอนผิด แม้ถึง
กระนั้น ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอดกาล๒๓ เพราะท่านกล่าวไว้ในสัมโมหวิโนทนี๒๔ ว่า 
สถานที่พูดภาษาบาลีมากที่สุดคือ นรก ดิรัจฉาน เปรต โลกมนุษย์ สวรรค์ และพรหมโลก กล่าว
อธิบายว่า เมื่อโลกแตกสลายด้วยไฟ น้ า หรือลมบรรลัยกัลป์ พรหมโลกมิได้เข้าข่ายการแตกสลาย

                                                 

 ๒๑ สมฺมาสมฺพุทฺโธปิ เตปิฏก  พุทฺธวจน  ตนฺต ึอาโรเปนฺโต มาคธภาสายเอว อาโรเปติ. (อภ.ิอ. ๒/๓๗๑) 
 ๒๒ ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเปติ เอตฺถ ธมฺมสทฺโท สภาววาจโกติ กตฺวา อาห "ยา สภาวนิรุตฺตีติ อวิปริตนิรุตฺตีติ  
อตฺโถ.(มูลฏี. ๒/๑๙๑). อวิปริตนิรุตฺตีติ พุทฺธาทีหิ อาจิณฺณา ตสฺส อตฺถสฺส วาจกภาเว นิรุฬฺหา ยาถาวนิรุตฺติ (อนุฏี. ๒/
๑๙๒) 
 ๒๓ เสสา...อฏฺ ารส ภาสา ปริวตฺตนฺติ. อยเมเวกา ยถาภุจฺจพฺรหฺมโวหารอริยโวหารสงฺขาตา มาคธภาสา น 
ปริวตฺตนฺติ. (อภิ.อฏ.ฺ ๒/๓๗๑-๒) เสสา ปริวตฺตนฺติ เอกนฺเตน กาลนฺตเร อญฺ ถา โหนฺติ วินสฺสนฺติ จ. มาคธา ปน กตฺถจิ 
กทาจิ ปริวตฺตนฺตีปิ น สพฺพตฺถ สพฺพทา จ ปริวตฺตติ. กปฺปวินาเสปิ ติฏฺ ติเยว (มูลฏี. ๒/๑๙๒) มนุสฺสาน  ทุรคฺคหณาทนิา 
กตฺถจ ิกทาจิ ปริวตฺตนฺตีปิ พฺรหฺมโลกาทีสุ ยถาสภาเวเนว อวฏฺ านโต น สพฺพตฺถ สพฺพทา จ ปริวตฺตติ. (อนุฏี. ๒/๑๙๔) 
 

๒๔
 อภ.ิอ. ๒/๓๗๑. 
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ด้วย ฉะนั้น ภาษาบาลีนี้ก็จะไม่เสื่อมไป แต่จะยังคงอยู่ในพรหมโลก ดังข้อความที่ตรัสไว้ใน      
ทีฆนิกาย อัคคัญญสูตร 

 ๑.๑.๕ ภาษาบาลีเป็นมูลภาษา 
 ภาษาบาลีจัดเป็นภาษาของมนุษย์ในยุคแรกของโลก เพราะเมื่อโลกถึงการแตกสลาย 
พรหมโลกมิได้ถึงการแตกสลายไปด้วย ฉะนั้น พรหมโลกจึงตั้งอยู่ในสภาพเดิม โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง มีอธิบายเพ่ิมเติมอีกเล็กน้อยว่า มนุษย์ในยุคแรกของโลกนั้น เป็นผู้จุติมาจากพรหม
โลกด้วยอุปปาตปฏิสนธิ มนุษย์ดังกล่าวนั้นพูดภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันในพรหมโลก ฉะนั้น 
นักไวยากรณ์จึงมีความเชื่อว่า ภาษาบาลีเป็นมูลภาษา๒๕ คือเป็นภาษาที่มนุษย์ในยุคแรกใช้สื่อสาร
พูดจากัน ดังที่คัมภีร์ปทรูปสิทธิ ได้กล่าวว่า 
     สา มาคธี มูลภาสา นรา ยายาทิกปฺปิกา 
     พฺรหฺมาโน จสฺสุตาลาปา  สมฺพุทฺธา จาป ิภาสเร.๒๖ 
    ภาษามาคธี เป็นภาษาดั้งเดิมที่ใช้พูดกัน โดยมนุษย์ต้นกัปป์ พวกพรหม  
   พระพุทธเจ้า และบุคคลผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินค าพูดจากบุคคลอื่น. 

 ๑.๑.๖ ภาษาบาลีเป็นสภาวนิรุตติ 
 ท่านแสดงไว้ในสัมโมหวิโนทนีว่า ภาษาบาลีเป็นสภาวนิรุตติ หมายความว่าเป็นภาษา 
ธรรมชาติ แม้ผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังภาษาอื่นมาก่อน หากมีความสามารถในการคิดและพูดได้เอง 
เขาคงจักพูดภาษาบาลีอันเป็นภาษาที่เขาสนใจเท่านั้น๒๗ หมายความว่า ในหนทางอันยืดยาวแห่ง
สังสารวัฏอันก าหนดนับไม่ได้นั้น มีการก าหนดเมล็ดพืชของภาษาบาลีอยู่ ผู้ที่เดินทางไกลใน
สังสารวัฏล้วนเคยพูด เคยท่องบ่นภาษาบาลีมาแล้วนับไม่ถ้วน ฉะนั้น เมื่อถึงเวลาพูดจริง แม้จะไม่
เคยพูดภาษาบาลีมาก่อนก็สามารถพูดภาษาบาลีได้เอง ทั้งนี้ปรากฏขึ้นมาเพราะพืชพันธ์แห่ง
สภาวนิรุตตินั่นเอง แต่ท่านอาจารย์อภยารามกล่าวว่า ถึงจะพูดได้จริง แต่ยังไม่ใช่ภาษาบาลีท่ี
สมบูรณ์ มีความผิดเพี้ยนไปบ้าง เพราะผู้ที่เรียนภาษาบาลีจนแตกฉานหาได้ยากยิ่งอยู่แล้ว ไฉนเลย
จะสามารถรู้ได้เอง๒๘ 

 ๑.๑.๗ ภาษาบาลีเป็นปัจจัยแก่นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ 
 ภาษาบาลีนั้น นอกจากจะได้ชื่อว่าสภาวนิรุตติแล้ว  ยังชื่อว่าเป็นเหตุแห่งนิรุตติ
ปฏิสัมภิทาญาณอีกด้วย ท่านที่ได้บรรลุนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณแล้ว จะสามารถรู้ภาษามคธได้เอง๒๙  
                                                 

 ๒๕ ปริวตฺเตสิ สพฺพาปิ สีหฬฏฺ กถา ตถา, สพฺเพส  มูลภาสาย, มคธาย นิรุตฺติยา. (มหาว ส. ๓๗/๒๔๔) 
 ๒๖ ตอนต้นของคัมภีร์ปทรูปสิทธิว่าด้วยนาม. 
 ๒๗ โยปิ อคามเก มหารญฺเ นิพฺพตฺติ ตตฺถ อญฺโ กเถนฺโต นาม นตฺถิ. โสปิ อตฺตโน ธมฺมตาย วจน     
สมุฏฺ าเปนฺโต มาคธภาสเมว ภาสิสฺสติ. (อภ.ิอ. ๒/๓๗๑) 
 ๒๘ ค าน าหน้า ฉ ของโมคคัลลานนิสสยะ 
 ๒๙ ปุพฺพโยโค พาหุสจฺจ  เทสภาสา จ อาคโม ฯเปฯ ปฏิสมฺภิทปฺปจฺจยา ฯเปฯ เทสภาสา นาม เอกสต-
โวหารกุสลตา วิเสเสน ปน มาคธิเก โกสลฺล . (ปฏิส .อ. ๑/๗) นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา าณลาภี ปุคฺคโล อสิกฺขนฺโตปิ มาคธภาส  
ชานาติ. อญฺ    ภาส  สิกฺขนฺโต ว ชานาติ นาสิกฺขนฺโต. (เภทจินฺตาปุราณฎีกา ๕) ด ูอภิ.อ. ๒/๓๗๑ 
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เช่นเดียวกัน ความแตกฉานในภาษามคธก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งแห่งการได้บรรลุปฏิสัมภิทาญาณ๓๐ 

 ๑.๑.๘ ภาษาบาลีเป็นภาษารักษาพระพุทธศาสนา 
 ภาษาบาลีมิใช่จะสมบูรณ์ด้วยคุณดังกล่าวมาแล้วเท่านั้น ยังได้ชื่อว่าเป็นภาษารักษา 
พระพุทธศาสนาอีกด้วย “การด ารงไว้ซึ่งวินัยกรรมที่รู้กันว่าเป็นอายุของพระศาสนา” นั้น จัดเป็น
ค าพูดที่ถูกทีเดียวเพราะในการท าสังฆกรรมมีอุโบสถ ปวารณา อุปสมบท และสมมติสีมาเป็นต้น จะ
ส าเร็จได้ด้วยดีและถูกต้องตามแบบแผนพุทธบัญญัติ ถ้าไม่มีวินัยกรรมเกี่ยวเนื่องกับการสวดกรรมวาจา
แล้ว ถือว่ากรรมไม่ส าเร็จ แต่สังฆกรรมนั้น ๆ จะส าเร็จได้ด้วยดีก็ด้วยผู้สวดกรรมวาจา สามารถ
สวดกรรมวาจาออกเสียงสิถิล ธนิต วิมุตติ และนิคคหิตให้ถูกต้องชัดเจน และผู้ที่สวดได้ถูกต้อง
ชัดเจนจะต้องมีความรู้แตกฉานในพยัญชนะพุทธิ ๑๐ ประการ คือ สิถิล ธนิต ทีฆะ รัสสะ ครุ ลหุ 
นิคคหิต สัมพันธ์ ววัตถิตะ วิมุตตะ ซึ่งแสดงถึงวธิีสวดภาษาบาลี เมื่อมีความรู้แตกฉานในพยัญชนะ
พุทธิ ๑๐ ประการแล้ว จึงจะสวดกรรมวาจาได้ถูกต้องชัดเจน และสังฆกรรมย่อมส าเร็จสมบูรณ์
แบบตามพุทธประสงค์ หากไม่เรียนรู้ภาษาบาลีก็ไม่สามารถสวดกรรมวาจาให้ส าเร็จได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น จึง
กล่าวสรุปได้ว่า ภาษาบาลีเป็นภาษาที่มีความส าคัญอันสูงสุดต่อการรักษาและความด ารงมั่นสิ้น
กาลนานแห่งพระพุทธศาสนา ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าจึงต้อง
อาศัยภาษาบาลีเป็นเครื่องมือในการศึกษา 
 ทั้งนี้ เนื่องจากพระธรรมค าสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา
นั้น เต็มไปด้วยนัยหลากหลายลุ่มลึกโดยอรรถ โดยธรรม เป็นอเนกประการและพระพุทธพจน์   
ทุก ๆ บทสมบูรณ์ด้วยอรรถะและพยัญชนะ มีความหลากหลายวจิิตรพิสดารด้วยอุปมาอุปไมยและ
ลีลาต่าง ๆ เป็นอันมาก รตนสูตรก็เป็นพระสูตรที่มีความงามและไพเราะ สมบูรณ์ด้วยอรรถะและ
พยัญชนะ หากผู้ศึกษามีความรู้แตกฉานทางหลักภาษาศาสตร์และอลังการศาสตร์แล้ว จะเห็น
ความสุขุมคัมภีรภาพและความงามที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวพยัญชนะทุก ๆ บท ก่อให้เกิดปีติซาบซึ้งใน
รสพระธรรม ท าให้เกิดกุศลศรัทธาและความอัศจรรย์ต่อพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธองค์
มากยิ่งขึ้น และมีพระสูตรหลายสูตรที่พระพุทธองค์ใช้เป็นพระปริตรบ้างดังเช่นรัตนปริตร ในคราว
ไปโปรดชาวเมืองเวสาลีที่ถูกคุกคามด้วยภัย ๓ ประการ มีเกิดทุพภิกภัย ข้าวยากหมากแพง มนุษย์
ตายด้วยการอดอาหาร เป็นต้น และตรัสสอนให้ภิกษุใช้เป็นปริตรบ้าง ดังเช่นกรณียเมตตสูตร ใน
คราวพระภิกษุ ๕๐๐ ไปปฏิบัติสมณธรรมในป่า ถูกรุกขเทวดารบกวนตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลาย
สวดพระปริตรนี้เพ่ือป้องกันตัวจากอมนุษย์ เพ่ือให้รักใคร่เมตตาในตน จะเห็นได้ว่าพระสูตร
ทั้งหลายที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ซึ่งได้รับการรวบรวมปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก นอกจากวิจิตร
พิสดารสุขุมลุ่มลึกสมบูรณ์ด้วยอรรถะและพยัญชนะแล้ว ยังเป็นเครื่องป้องกันตัวปกปักรักษา

                                                 

 ๓๐ สาสนสฺสุปการตฺตา มาคโธวิธ คยฺหเต 
 โส หานุสาวน  ปฏิ- สมฺภิทาย จ ปจฺจโย. (เภทจินฺตา คาถา ๕) 
 โส หิ มาคโธ สทฺโท กมฺมวาจานุสาวนญฺจ โหติ ปฏิสมฺภิทาย ปจฺจโย จ. (เภทจินฺตาทีปน)ี 
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คุ้มครอง และสามารถน ามาซึ่งความเย็นใจคลายทุกข์ มีความเกษมสุขสวัสดิ์มีชัยประสบสิ่งมิ่ง
มงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกประการได้ 
 เมื่อครั้งโบราณถือกันว่าพระสูตรทั้งหลายมีมนต์ขลังและศักดิ์สิทธิ์ สามารถปัดเป่า
เสนียดจัญไรและอุปัทวันตรายต่าง ๆ จากภูตผีปีศาจและสัตว์ร้าย เคราะห์ร้ าย ขจัดลางสังหรณ์
และฝันร้ายต่าง ๆ ตลอดถึงสิ่งอวมงคลต่าง ๆ ที่ไม่พึงปรารถนา น ามาซึ่งความเกษมสุขสวัสดีมีชัย 
พระโบราณาจารย์ทั้งหลายจึงน าพระสูตรต่าง ๆ มารวบรวมเป็นพระปริตรไว้ การเรียนพระสูตรที่
เป็นพระปริตรเป็นกิจธุระภายในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ดังมีพระบาลีที่
พระพุทธเจ้าตรัสให้ภิกษุทั้งหลายศึกษาและทรงจ าเครื่องรักษาชื่ออาฏานาฏิยะว่า 
 “อุคฺคณฺหาถ ภิกฺขเว อาฏานาฏิย  รกฺข , ปริยาปุณาถ ภิกฺขเว อาฏานาฏิย  รกฺข , 
ธาเรถ ภิกฺขเว อาฏานาฏิย  รกฺข , อตฺถส หิตา ภิกฺขเว อาฏานาฏิยา รกฺขา ภิกฺขูน  ภิกฺขุนีน        
อุปาสกาน  อุปาสิกาน  คุตฺติยา รกฺขาย อวิหึสาย ผาสุวิหาราย 
 ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเรียนมนต์เครื่องรักษาชื่อว่าอาฏานาฏิยะ จงเล่าเรียน
มนต์เครื่องรักษาชื่อวา่อาฏานาฏิยะ จงทรงจ ามนต์เครื่องรักษาชื่อว่าอาฏานาฏิยะไว้ ภิกษุทั้งหลาย 
มนต์เครื่องรักษาชื่ออาฏานาฏิยะนี้ ประกอบด้วยประโยชน์ เพ่ือคุ้มครอง เพ่ือรักษา เพ่ือไม่ถูก
เบียดเบียน เพื่ออยู่ส าราญ ของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย”๓๑ 
 หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว การน าพระสูตรมาท าพระปริตรได้เป็นกิจธุระ
ส าคัญอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา ดังปรากฏในคัมภีร์มิลินทปัญหาว่า๓๒ พระเจ้ามิลินท์ซึ่ง
ครองราชย์อยู่ประมาณ พ.ศ. ๕๐๐ ได้ถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพระปริตรกับพระนาคเสน       
พระนาคเสนได้ถวายวิสัชนาด้วยอุปมาอุปไมยหลายอย่าง จนท าให้พระเจ้ามิลินท์ทรงพอพระทัย 
ท าให้ได้รู้ว่าในสมัยนั้นมีการสวดพระปริตรเป็นประจ า ในปัจจุบันมีทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาได้
นิมนต์พระสงฆ์ไปในงานต่าง ๆ พระสงฆ์ก็จะประกอบพิธีการทางศาสนาด้วยพระปริตร ซึ่งเรียกว่า
เจริญหรือสวดพระพุทธมนต ์พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะมีมาก เมื่อจ าแนกออกไปแลว้
ได้ปิฎก ๓, นิกาย ๕, องค์ ๙, ธรรมขันธ์ ๘๔,๐๐๐ แต่มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวเท่านั้นคือความหลุด
พ้นจากกิเลสทั้งปวง รตนสูตรก็เช่นเดียวกันเป็นพระสูตรที่ส่อความทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือ
ความหลุดพ้นดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นของใกล้ตัวที่พระภิกษุสงฆ์สาธยายกันอยู่ เป็นประจ า 
เพราะฉะนั้น จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะศึกษารตนสูตรทั้งอรรถะและพยัญชนะให้ครบบริบูรณ์
ตามหลักคัมภีร์สัททาวิเสส เป็นต้น 
 รตนสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้พระอานนทเถระสวดเป็นองค์แรก 
ภายหลังได้กลายเป็นแบบอย่างในการท าน้ าพระพุทธมนต์ส าหรับท าบุญงานมงคลต่าง ๆ จนตก
ทอดสืบเป็นประเพณีถึงปัจจุบัน ซึ่งมีต้นฉบับเป็นภาษาบาลี พร้อมอรรถกถา อันเป็นคัมภีร์อธิบาย
ขยายความรตนสูตร ผู้เขียนขอน าเสนอประวัติและความเป็นมาของรตนสูตรดังต่อไปนี้ 
                                                 

 ๓๑ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๙๕/๑๘๗. ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๙๕/๒๔๖. 
 ๓๒ มิลินฺท (บาลี) (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๒. 
มิลินฺท (ไทย) (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๒๔๘-๒๕๔. 



  รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

๑๐ 

๑.๒ ประวัติและความเป็นมาของรตนสูตร 
 ๑.๒.๑ ชื่อและความหมายของรตนสูตร 
 ค าว่า รตน ในภาษาบาลีนั้น ท่านแสดงความหมายไว้ว่า 
 รตน = มาตราวัด แก้วแหวนเงินทอง และ ประเสริฐ 
 ที่แปลว่า มาตราวัด รูปวิเคราะห์ว่า รมติ เอเตนาติ รตน  ศอกช่วยให้ยินดี (ใช้วัดเอา
ตามต้องการ) ชื่อว่ารตนะ อุทาหรณ์ว่า ตา ทุเว วิทตฺถี รตน  สิย ุ๒ คืบ เป็น ๑ ศอก  
 ที่แปลว่า แก้วแหวนเงินทอง มีรูปวิเคราะห์ว่า รตึ ตโนตีติ รตน  ชื่อว่ารตนะ เพราะ
เป็นแก้วที่แผ่ไปสู่ความยินดีของผู้คน (รติ + ตนุ วิตฺถาเร=แผ่-ขยาย + ณ), รมนฺติ เอตฺถาติ รตน  
ชื่อว่ารตนะ เพราะเป็นที่ยินดีของผู้คน (รมุ กีฬาย =เล่น-เพลิดเพลิน + ตน), รตึ ชเนตีติ รตน  ชื่อ
ว่ารตนะ เพราะท าให้เกิดความยินดีแก่ผู้คน (รติ + ชน ชนเน=เกิด-ท าให้เกิด + ณ) อุทาหรณ์ว่า 
 รตน  นาม มุตฺตา มณิ เวฬุริโย สงฺโข สิลา ปวาฬ  รชต  ชาตรูปํ โลหิตงฺโก มสารคลฺล  
ที่ชื่อว่า รตนะ ได้แก่ แก้วมุกดา แก้วมณี ไพฑูรย์ สังข์ ศิลา ประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม แก้วตา
แมว๓๓ 
 ที่แปลว่า ประเสริฐ มีรูปวิเคราะห์ว่า รมิตพฺพ  รมนฺติ เอตฺถาติ วา ร , อตฺตาน  ภชนฺเต 
อุปเสวนฺเต ทุคฺคติโต ส สารมหณฺณวโต วา ตาเรตีติ ต , อตฺตาน  อนุสฺสรนฺเต สุคตินิพฺพานานิ  
เนตีติ น , รญฺจ ตญฺจ นญฺจ รตน ๓๔ ผู้ที่ถูกยินดีหรือเป็นที่ยินดีของผู้คน ชื่อว่า ร (รมุ กีฬาย =เล่น-
เพลิดเพลิน), ผู้ท าให้เหล่าชนที่เข้าไปคบหาตน (พระรัตนตรัย) ข้ามพ้นจากทุคติหรือห้วงมหรรณพ
ในสงสาร ชื่อว่า ต (ตร ตรเณ=ข้าม), ผู้น าเหล่าชนที่ระลึกถึงตน (พระรัตนตรัย) ไปสู่สุคติและ   
พระนิพพาน ชื่อว่า น (นี ปาปุณ-เน=ไป-ถึง-บรรลุ), ร ด้วย ต ด้วย น ด้วย ชื่อว่า รตนะ  
 รตนนฺติ รตึ นยติ วหติ ชเนติ๓๕ วฑฺเฒตีติ รตน . ย กิญฺ จิ จิตฺตีกต  มหคฺฆ  อตุล  
ทุลฺลภทสฺสน  อโนมสตฺตปริโภคญฺจ, ตสฺเสต  อธิวจน . ยถาห :– 
     “จิตฺตีกต  มหคฺฆญฺจ,  อตุล  ทุลฺลภทสฺสน ; 
     อโนมสตฺตปริโภค ,  รตน  เตน วุจฺจตี”ติ. 
 ค าว่า (รตน ) ได้แก่ ชื่อว่ารตนะ เพราะน าพาให้เกิด เพ่ิมพูนความยินดี ค าว่า รตนะ นี้ 
เป็นชื่อของทุกสิ่งที่ท าให้งดงาม มีค่ามาก ชั่งไม่ได้ เห็นยาก และเป็นของบริโภคใช้สอยของสัตว์ผู้
ไม่ต่ าทราม เหมือนอย่างที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ว่า 
     “วัตถุใดท าให้เกิดความย าเกรง มีค่ามาก ชั่งไม่ได้ หาดูได้ยาก เป็นของใช้ 
    ของสัตว์ผู้ไม่ต่ าทราม  เพราะเหตุนั้น  วัตถุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียก 
    ว่ารตนะ”๓๖ 
 รตนสุตฺต  : รตนาทึ สูเจติ ทีเปติ ปกาเสตีติ รตนสุตฺต . อถ วา รตนคุณานิ สุวตฺตานิ  

                                                 

 ๓๓ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๕๐๖/๓๔๙, (ไทย) ๒/๕๐๖/๕๙๗.  
 ๓๔ อภิธาน. สูจิ. ๑๐๖๒/๗๔๕. 
 ๓๕ ฉ.ม., อิ. ชนยติ. 
 ๓๖ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๓/๓๘, ส .ม.อ. (ไทย) ๓/๒๒๓/๒๙๒, ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑/๑๔๙. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

  ๑๑ 

เอตฺถาติ สุตฺต . รตนาน  สุตฺต  รตนสุตฺต . รตนา สุฏฺฐุ ตายติ รกฺขตีติ วา รตนสุตฺต . ค าว่า รตน-
สุตฺต  ท่านจ ากัดความหมายไว้ว่า พระสูตรใด ย่อมแสดง คือ ย่อมประกาศ ในเรื่องรตนะเป็นต้น 
เพราะเหตุนั้น พระสูตรนั้น ชื่อว่ารตนสูตร อีกนัยหนึ่ง พุทธวจนะ ชื่อว่าสูตร เพราะวิเคราะห์ว่า 
เป็นที่อันท่านกล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัย สูตร (ที่แสดง) พระรัตนตรัย ชื่อว่ารตนสูตร หรือว่า 
พระรัตนตรัยใด ย่อมป้องกัน คือ ย่อมรักษาคุ้มครอง ด้วยดี เพราะเหตุนั้น พระรัตนตรัยนั้น  ชื่อ
ว่ารตนสูตร 
 จากความหมายตามที่พระอรรถกถาจารย์เป็นต้นแสดงไว้แล้ว ผู้เขียนขอสรุปความ 
หมายของค าว่า รตนะ มีความหมายว่า แก้ว, ประเสริฐ, ของที่ท าให้เกิดความย าเกรง, มีค่ามาก, 
ชั่งไม่ได้, หาดูได้ยาก และเป็นของใช้ของสัตว์ผู้ไม่ต่ าทราม แต่ในรตนสูตรนี้ พระพุทธเจ้าทรง
หมายถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า ผู้ประเสริฐอันที่เป็นพ่ึงของ   
สัตวโลก จึงตรัสเรียกพระสูตรนี้ว่า “รตนสูตร”   

 ๑.๒.๒ ประวัติความเป็นมาของรตนสูตร 
 รตนสูตรปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ๓๗ และขุททกนิกาย 
สุตตนิบาต๓๘ ดังนั้น รตนสุตตอรรถกถา ในขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ และขุททกนิกาย สุตตนิบาต 
จึงเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลในการพรรณนาโดยตรง มีข้อความโดยสังเขปดังนี้ 
 ณ กรุงเวสาลีเมืองหลวงแห่งแคว้นวัชชี เคยเป็นเมืองมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ เนืองแน่นไป
ด้วยอาณาประชาราษฎร์ เกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรง สมัยนั้น กรุงเวสาลีเกิดฝนแล้งติดต่อกันเป็น
เวลาหลายปี ข้าวกล้าแห้งตายเพราะแดดแผดเผา ผู้คนอดอยากล้มตายเป็นจ านวนมาก คนยากจน
ตายก่อนกลายเป็นศพอนาถาไร้คนจัดการ ถูกทิ้งเกลื่อนเมือง พวกอมนุษย์ได้กลิ่นซากศพก็พากัน
เข้าไปในเมือง ท าอันตรายแก่หมู่มนุษย์ ท าให้คนตายเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ท าให้ผู้คนล้มตายเหลือที่
จะนับได้ 
 กรุงเวสาลีที่เคยเป็นเมืองมั่งคั่ง ผู้คนพลุกพล่านขวักไขว่ไปมาได้ประสบภัยพิบัติอย่าง
ร้ายแรง ๓ ประการในคราวเดียวกัน คือ 
  ๑) ทุพภิกขภัย ข้าวยากหมากแพง 
  ๒) อมนุสสภัย ภูตผีปีศาจท าร้าย 
  ๓) โรคภัย เกิดโรคระบาดคร่าชีวิตผู้คน 
 ชาวเมืองรวมตัวกันไปร้องทุกข์ต่อพระเจ้าแผ่นดินว่า  ในเมืองนี้ไม่เคยมีภัยทั้ง ๓ 
ประการนี้เกิดขึ้นมา ๗ ชั่วคนแล้ว เห็นทีผู้ปกครองรัฐจะประพฤติมิชอบผิดท านองคลองธรรม จึง
ท าให้เกิดเหตุร้าย 
 พระเจ้าแผ่นดินโปรดให้ชาวเมืองประชุมกันที่ศาลากลางเมือง เพ่ือตรวจสอบความผิด
ของพระองค์ ก็ไม่เห็นความผิดประการใด จึงปรึกษากันว่าท าอย่างไรภัยทั้ง ๓ นี้ จะสงบลงได้ ผล

                                                 

 ๓๗ ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๑-๑๘/๕-๙.  
 ๓๘ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๒๔-๒๔๑/๓๗๖-๓๘๐.  
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๑๒ 

ของการปรึกษาได้ตกลงกันที่จะทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าจากแคว้นมคธมากรุงเวสาลี ด้วยได้ยิน
กันมาว่า พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก พระองค์เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงแสดง
ธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่หมู่สัตว์ มีมหิทธานุภาพ พระองค์เสด็จไปที่ไหนก็มีแต่ความสุข หาก
พระองค์เสด็จมากรุงเวสาลี ภัยพิบัติทั้งปวงจักระงับลงไป  
 คราวนั้น พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้า    
พิมพิสารผู้ถวายเวฬุวันให้เปน็วดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชาวเมืองวัชชีจึงส่งเจ้าลิจฉวีชื่อมหาลิ
และมหาอ ามาตย์ผู้หนึ่งเป็นราชทูตน าเครื่องบรรณาการเดินทางไปแคว้นมคธ  ทูลร้องขอ        
พระเจ้าพิมพิสารเพ่ือขอพระราชทานวโรกาส กราบทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้ามากรุงเวสาลี 
 พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่า หากพระองค์เสด็จไปกรุงเวสาลี ประโยชน์ ๒ อย่าง
จักเกิดขึ้น คือ พระองค์จะแสดงรตนสูตรในสมาคมนั้น เป็นเหตุให้ชาววัชชีได้ดวงตาเห็นธรรม
บรรลุมรรคผลเป็นอันมาก และอีกประการหนึ่งคือภัยพิบัติท้ังหลายจะสงบลงเพราะการเสด็จไป
ของพระองค์ 
 พระพุทธเจ้าทรงทราบประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ชาววัชชีเช่นนี้จึงทรงรับนิมนต์เพื่อเสด็จ
ไปกรุงเวสาลี พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้ว  จึงโปรดให้ตกแต่ง
เส้นทางเสด็จพระพุทธด าเนนิตัง้แต่กรุงราชคฤห์ถงึฝั่งแมน่้ าคงคาอันเปน็พรมแดนของแควน้ทั้งสอง 
รับสั่งให้ปรับพ้ืน ถมดินท าทางให้เรียบเสมอ ให้ปลูกที่ประทับแรมทุกโยชน์เตรียมให้เสด็จวันละ
โยชน์ องค์พระพุทธเจ้าเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุ ๕๐๐ องค์ ไปฝั่งแม่น้ าคงคาสิ้น
ทาง ๕ โยชน์ ใช้ระยะเวลาเดินทาง ๕ วัน  
 ฝ่ายกรุงเวสาลีก็ได้ตกแต่งเส้นทางจากฝั่งแม่น้ าคงคาถึงกรุงเวสาลีเป็นระยะทางถึง  ๓ 
โยชน์ เตรียมการรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่ฝั่งแม่น้ าคงคาอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน 
 ขณะที่เรือส่งเสด็จที่พระเจ้าพิมพิสารจดัถวายใกล้ถงึฝั่งกรุงเวสาลี มหาเมฆตั้งเค้าขึ้นทั้ง 
๔ ทิศ พอพระพุทธเจ้าทรงย่างพระบาทแรกเหยียบผืนแผ่นดินที่ฝั่งแม่น้ าคงคาแคว้นมคธ  ฝน
โบกขรพรรษได้ตกลงมาอย่างหนักบนแผ่นดินแคว้นวัชชี ทุกแห่งน้ าไหลไปแค่เข่าแค่สะเอวพัดพา
เอาสิ่งโสโครกต่าง ๆ ลงแม่น้ าล าคลองไปสิ้น พ้ืนดินชุ่มเย็นและสะอาดไปทั่วแคว้นวัชชี  
 พระพุทธเจ้าเสด็จจากฝั่งแม่น้ าคงคาถึงกรุงเวสาลีสิ้นระยะทาง ๓ โยชน์ เป็นเวลา ๓ 
วัน ครั้นเสด็จถึงกรุงเวสาลี พระอินทร์พร้อมด้วยเทพบริวารเป็นจ านวนมากก็มา ณ ที่นั้น เมื่อ
เทวดาผู้เป็นใหญ่กว่ามากันมาก พวกอมนุษย์ก็ถอยร่นหลีกไปเป็นอันมากเช่นกัน  
 พระพุทธเจ้าประทับยืนที่ประตูกรุงเวสาลี รับสั่งให้พระอานนทเถระเรียนรตนสูตร 
กล่าวสัจจะอันอาศัยคุณพระรัตนตรัยเพ่ือก าจัดอปุัทวนัตรายทั้งหลายภัยพิบัติทั้งปวง พระอานนท-
เถระตักน้ าใส่บาตรของพระพุทธเจ้าเดินสวดรตนสูตรพลางประพรมน้ าพระพุทธมนต์ไปทั่วเมือง 
 พอพระอานนทเถระขึ้นบท “ย  กิญฺจิ วิตฺต  ฯลฯ” พวกอมนุษย์ที่ยังไม่หนีไปไหนตั้งแต่
แรกที่พระพุทธเจ้าเสด็จมา ได้แอบอยู่ตามที่ต่าง ๆ ก็ทนไม่ไหวชิงกันหนีออกทางประตูเมืองทั้ง ๔ 
ประตูอย่างเนืองแน่น บางพวกทนรอออกทางประตูไม่ไหว ช่วยกันพังก าแพงเมืองหนีกระเจิงไป
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หมดสิ้น พอพวกอมนุษย์ออกไป โรคในตัวมนุษย์ทั้งหลายก็หาย ผู้ที่หายจากโรคก็ลุกออกมาบูชา 
พระอานนทเถระด้วยเครื่องบูชาต่าง ๆ  
 ส่วนภายในกรุงเวสาลี ชาวเมืองต่างช่วยกันตกแต่งศาลากลางเมืองเป็นที่ประทับของ
พระพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธองค์เสด็จเข้าที่ประทับแล้วเหล่าภิกษุสงฆ์และเจ้าลิจฉวีทั้งหลาย  
ตลอดจนอาณาประชาราษฎร์ก็ไปเข้าเฝ้า แม้พระอินทร์ตลอดจนเหล่าเทวดาทั้งปวงก็ได้มาเข้าเฝ้า 
ณ ที่นั้น พระอานนทเถระเที่ยวท าการประพรมน้ าพระพุทธมนต์ไปทั่วกรุงเวสาลีแล้วได้มาเฝ้า  
พระพุทธองค์ ณ ที่นั้น ชาวเมืองเวสาลีที่หายป่วยติดตามพระเถระมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยเป็น
จ านวนมาก ที่ประชุมนั้นได้กลายเป็นมหาสมาคม พระพุทธเจ้าได้ตรัสรตนสูตรซ้ าในมหาสมาคม
นั้น เมื่อจบเทศนา อุปัทวันตรายทั้งหลายภัยพิบัติทั้งปวงได้สงบลง ความสุขสวัสดีแผ่ไปทั่วแคว้น
วัชชี  
 แม้พระอินทร์ผู้เป็นจอมเทพก็ทรงด าริว่า พระพุทธองค์ทรงอาศัยคุณแห่งพระรัตนตรัย
เป็นสัจจวาจา เกิดความสวัสดีแก่ชาวเมืองแล้ว แม้เราเองก็พึงอาศัยคุณแห่งพระรัตนตรัย กล่าว
บางสิ่งบางอย่างเพื่อความสวัสดีแก่ชาวเมืองเช่นเดียวกัน จึงได้ตรัสคาถาว่า 
      ยานีธ ภูตานิ สมาคตาน ิ
     ภุมฺมาน ิวา ยานิว อนฺตลิกฺเข 
     ตถาคต  เทวมนุสฺสปูชิต  
     พุทฺธ  นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ ฯลฯ 
 ครั้นพระอินทร์ผู้เป็นจอมเทพตรัสคาถาเป็นสัจจกิริยาให้เกิดความสุขสวัสดีอย่างนี้แล้ว 
ทรงกระท าประทักษิณพระพุทธเจ้าแล้วได้เสด็จกลับไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พร้อมด้วยเทพบริษัท แต่
นั้น ฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล พืชพรรณธัญญาหารกลับอุดมสมบูรณ์ กรุงเวสาลีได้กลับมาเป็นเมือง
มั่งคั่ง ผู้คนพลุกพล่านไปมาขวักไขว่เหมือนเดิม 
 เหล่านาคราชทั้งหลายในแม่น้ าคงคาคิดกันว่า พวกมนุษย์ท าการสักการะพระพุทธเจ้า
เป็นอันมาก จึงได้ทูลวิงวอนให้พระพุทธองค์อนุเคราะห์พวกตน พระพุทธเจ้ารับค านิมนต์ เหล่า
นาคราชน าเสด็จพระพุทธองค์พร้อมด้วยหมู่ภิกษุไปนาคพิภพ พระพุทธองค์แสดงธรรมโปรดเหล่า
นาคราชตลอดราตรี รุ่งขึ้น เหล่านาคราชถวายสักการะและภัตตาหารทิพย์ พระพุทธองค์ทรง
อนุโมทนาเสร็จแล้วได้เสด็จออกจากนาคพิภพ เหล่าภุมมเทวดาและเทวดาทั้งหลายก็ได้สักการะ
ต่อจากนี้เช่นเดียวกัน 
 เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรตนสูตรและเสด็จเข้าสู่นาคพิภพนี้เกิดขึ้ นในระหว่าง
พรรษาที่ ๒ หลังการตรัสรู้ อรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาต กล่าว่า ครั้งพุทธกาลนั้น ได้มีการ
ประชุมใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพียง ๓ ครั้งเท่านั้น คือ 
  ๑. ยมกปาฏิหาริยสมาคม ได้แก่ การชุมนุมใหญ่ในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ยมกปาฏิหาริย์ 
  ๒. เทโวโรหนสมาคม ได้แก่ การชุมนุมใหญ่คราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากการจ า
พรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
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  ๓. คังโคโรหนสมาคม ได้แก่ การชุมนุมใหญ่ในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงแม่น้ า   
คงคา สมัยที่กรุงเวสาลีเกิดภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้ 
 เพราะฉะนั้น รตนสูตรจึงเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้พระอานนทเถระสวด
เป็นองค์แรก มีอานุภาพในการขจัดปัดเป่าภัยพิบัติทั้งหลายให้อันตรธานหายไปสิ้นอย่างฉับพลัน 
และเกิดความสุขสวัสดี ภายหลังได้กลายเป็นแบบอย่างในการท าน้ าพระพุทธมนต์ส าหรับท าบุญ
งานมงคลต่าง ๆ จนตกทอดสืบเป็นประเพณีถึงปัจจุบัน ซึ่งมีต้นฉบับเป็นภาษาบาลี ผู้เขียนขอ
น าเสนอรตนสูตรพร้อมต้นฉบับที่เป็นภาษาบาลีและค าแปลดังต่อไปนี้ 

 ๑.๒.๓ รตนสูตรในพระสุตตันตปิฎก 
 รตนสูตรปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ๓๙ และขุททกนิกาย 
สุตตนิบาต๔๐ ขอน าเสนอต้นฉบับภาษาบาลีพร้อมค าแปล ดังต่อไปนี้  

รตนสตฺุต 
 [๑]  ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
   ภุมฺมาน๔ิ๑ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
   สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ 
   อโถปิ สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิต . 
 [๒]  ตสฺมา หิ ภูตา นิสาเมถ สพฺเพ 
   เมตฺต  กโรถ มานุสิยา ปชาย 
   ทิวา จ รตฺโต จ หรนฺติ เย พลึ 
   ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตา. 
 [๓]  ย กิญฺจิ วิตฺต  อิธ วา หุร  วา 
   สคฺเคสุ วา ย  รตน  ปณีต  
   น โน สม  อตฺถิ ตถาคเตน 
   อิทมฺปิ พุทฺเธ รตน  ปณีต  
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 [๔]  ขย  วิราค  อมต  ปณีต  
   ยทชฺฌคา สกฺยมุนี สมาหิโต 
   น เตน ธมฺเมน สมตฺถิ กิญฺจิ 
   อิทมฺปิ ธมฺเม รตน  ปณีต  
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 [๕]  ยมฺพุทฺธเสฏโ ปริวณฺณยี สุจ ึ
   สมาธิมานนฺตริกญฺ มาห ุ
                                                 

 ๓๙ ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๑-๑๘/๕-๙.  
 ๔๐ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๒๔-๒๔๑/๓๗๖-๓๘๐.  
 ๔๑ ม. ภูมาน ิ
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   สมาธินา เตน สโม น วิชฺชติ 
   อิทมฺปิ ธมฺเม รตน  ปณีต  
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 [๖]  เย ปุคฺคลา อฏ สต  ปสฏฺ า 
   จตฺตาริ เอตานิ ยุคาน ิโหนฺติ 
   เต ทกฺขิเณยฺยา สุคตสฺส สาวกา 
   เอเตสุ ทินฺนาน ิมหปฺผลานิ 
   อิทมฺปิ ส เฆ รตน  ปณีต  
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 [๗]  เย สุปฺปยุตฺตา มนสา ทฬฺเหน 
   นิกฺกามิโน โคตมสาสนมฺหิ 
   เต ปตฺติปตฺตา อมต  วิคยฺห 
   ลทฺธา มุธา นิพฺพุตึ ภุญฺชมานา 
   อิทมฺปิ ส เฆ รตน  ปณีต  
   เอเตน สจเฺจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 [๘]  ยถินฺทขีโล ป วึ สิโต๔๒ สิยา 
   จตุพฺภิ วาเตหิ อสมฺปกมฺปิโย 
   ตถูปม  สปฺปุริส  วทามิ 
   โย อริยสจฺจานิ อเวจฺจ ปสฺสติ 
   อิทมฺปิ ส เฆ รตน  ปณีต  
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 [๙]  เย อริยสจฺจานิ วิภาวยนฺติ 
   คมฺภีรปญฺเ น สุเทสิตานิ 
   กิญฺจาปิ เต โหนฺติ ภุสปฺปมตฺตา๔๓ 
   น เต ภว  อฏ มมาทิยนฺติ 
   อิทมฺปิ ส เฆ รตน  ปณีต  
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 [๑๐]  สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย 
   ตยสฺสุ ธมฺมา ชหิตา ภวนฺติ 
   สกฺกายทิฏฺ  ี วิจิกิจฺฉิตญฺจ 
   สีลพฺพต  วาป ิยทตฺถิ กิญฺจิ. 
 [๑๑]  จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต 
                                                 

 ๔๒ ฉ.ม. ปถวิสฺสิโต 
 ๔๓ ฉ.ม. ภุส  ปมตฺตา 
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   ฉจฺจาภิ านาน ิอภพฺพ๔๔ กาตุ 
   อิทมฺปิ ส เฆ รตน  ปณีต  
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 [๑๒]  กิญฺจาปิ โส กมฺม๔๕ กโรติ ปาปก  
   กาเยน วาจายุท๔๖ เจตสา วา 
   อภพฺพ๔๗ โส ตสฺส ปฏิจฺฉทาย๔๘ 
   อภพฺพตา ทิฏ ปทสฺส วุตฺตา 
   อิทมฺปิ ส เฆ รตน  ปณีต  
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 [๑๓]  วนปฺปคุมฺเพ ยถา๔๙ ผุสฺสิตคฺเค 
   คิมฺหานมาเส ป มสฺม ึคิมฺเห 
   ตถูปม  ธมฺมวร  อเทสยิ 
   นิพฺพานคาม ึปรม  หิตาย 
   อิทมฺปิ พุทฺเธ รตน  ปณีต  
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 [๑๔]  วโร วรญฺญู วรโท วราหโร 
   อนุตฺตโร ธมฺมวร  อเทสยิ 
   อิทมฺปิ พุทฺเธ รตน  ปณีต  
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 [๑๕]  ขีณ  ปุราณ  นว  นตฺถิ สมฺภว  
   วิรตฺตจิตฺตายติเก ภวสฺม ึ
   เต ขีณพีชา อวิรุฬฺหิฉนฺทา 
   นิพฺพนฺติ ธีรา ยถายมฺปทีโป 
   อิทมฺปิ ส เฆ รตน  ปณีต  
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 [๑๖]  ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
   ภุมฺมาน ิวา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
   ตถาคต  เทวมนุสฺสปูชิต  

                                                 

 ๔๔ ก. อภพฺโพ 
 ๔๕ ก. กมฺม  
 ๔๖ ฉ.ม. วาจา อุท 
 ๔๗ ก. อภพฺโพ 
 ๔๘ สี. ปฏิจฺฉาทาย 
 ๔๙ ฉ.ม. ยถ 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

  ๑๗ 

   พุทฺธ  นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ. 
 [๑๗]  ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
   ภุมฺมาน ิวา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
   ตถาคต  เทวมนุสฺสปูชิต  
   ธมฺม  นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ. 
 [๑๘]  ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
   ภุมฺมาน ิวา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
   ตถาคต  เทวมนุสฺสปูชิต  
   ส ฆ  นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตูติ. 
   (มตฺตาสุขปริจฺจาคา  ปสฺเส เจ วิปุล  สุข  
   จเช มตฺตาสุข ธีโร  สมฺปสฺส  วิปุล  สุข .)๕๐ 

รตนสุตตฺ  นิฏ  ิต . 
 

รตนสตูร๕๑ 
ว่าดว้ยรตนะอันประเสริฐสดุ 

 (พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรตนสูตรดังนี้) 
 [๑]  ภูตทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพื้น๕๒ 
   หรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ๕๓ ที่มาประชุมกันอยู่ ณ ที่นี้ 
   ขอให้ภูตทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดี และจงฟังภาษิตโดยเคารพเถิด 
 [๒]  เพราะฉะนั้นแล ภูตทั้งปวง ท่านจงใคร่ครวญ 
   จงแผ่เมตตาต่อหมู่มนุษย์ด้วยเถิด 
   มนุษย์เหล่าใดน าเครื่องเซ่นสรวงมาให้ 
   ทั้งกลางวันและกลางคืน 
   เพราะเหตุนั้น ขอท่านทั้งหลายอย่าประมาท 
   จงรักษามนุษย์เหล่านั้น 

                                                 

 ๕๐ ฉ.ม. (บาลี) เอตฺถนฺตเร ปาโ  นตฺถิ. ตพฺพณฺณนา จ โอโลเกตพฺพา. 
 ๕๑ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๒๒๔-๒๔๑/๕๕๓-๕๕๗. 
 ๕๒ ค าว่า ภูต มีความหมายหลายนัย คือ นัยที่ ๑ มีความหมายเชิงกริยาว่า “มีแล้ว” (หรือ “เกิดแล้ว” นัย
ที่ ๒ หมายถึงขันธ์ ๕ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๑/๔๓๒ นัยที่ ๓ หมายถงึธาตุ ๔ มีปฐวีธาตุ เป็นต้น ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๘๖/๙๙ 
นัยที่ ๔ หมายถึงพระขีณาสพ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๙๐/๑๑๖ นัยที่ ๕ หมายถึง สรรพสัตว์ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๒๐/๑๖๙ 
นัยที่ ๖ หมายถึงรุกขชาติต่าง ๆ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๙๑/๒๘๐ นัยที่ ๗ หมายถึงหมู่สัตว์นับแต่ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ลงมา 
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓/๔-๕ ในที่นี้หมายถึงอมนุษย์ที่มีศักดิ์น้อย หรืออมนุษย์ที่มีศักดิ์มาก และค าว่า ผู้สิงสถิตอยู่บน
ภาคพ้ืน หมายถึง ภุมมเทวดาคือเทวดาที่บังเกิดบนพ้ืนดิน ต้นไม้ และภูเขา เป็นต้น ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๖/๑๔๕. 
 ๕๓ ผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ หมายถึงเทวดาที่บังเกิดในวิมานในอากาศตั้งแต่สวรรค์ช้ันยามาจนถึงพรหมโลก 
ช้ันอกนิษฐา ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๖/๑๔๕.  



  รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

๑๘ 

 [๓]  ทรัพย์เครื่องปลื้มใจ หรือรตนชาติที่ประณีต๕๔ใด ๆ 
   ที่มีในโลกนี้ ในโลกอื่น หรือในสวรรค์ 
   ทรัพย์หรือรตนชาตินั้น ๆ ที่เสมอด้วยตถาคต ไม่มี 
   นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 [๔]  พระศากยมุนีผู้มีพระทัยตั้งมั่น 
   ทรงบรรลุธรรมใดอันเป็นที่สิ้นกิเลส 
   ปราศจากราคะ เป็นอมตธรรมอันประณีต 
   ไม่มีธรรมใด ๆ ที่เสมอด้วยธรรมนั้น 
   นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรม 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 [๕]  พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ 
   ตรัสสรรเสริญสมาธิ๕๕ใดว่าเป็นธรรมสะอาด 
   ตรัสถึงสมาธิใดว่าให้ผลโดยล าดับ 
   สมาธิอื่น๕๖ที่เสมอด้วยสมาธินั้น ไม่มี 
   นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรม 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 [๖]  บุคคล ๑๐๘ จ าพวก๕๗ที่สัตบุรุษสรรเสริญ 
   ซึ่งจัดเป็นบุคคล ๔ คู่ เป็นสาวกของพระสุคต 
   เป็นผู้ควรแก่ทักษิณา 

                                                 

 ๕๔ ประณีต ในทีน่ี้หมายถึงสูงสุด ประเสริฐสุด ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๖/๑๔๙.  
 ๕๕ สมาธิ ในที่นี้หมายถึงอริยสัมมาสมาธิ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๓๖/๑๗๖-๑๗๘ ที่เรียกว่า อานันตริกสมาธิ 
(สมาธิท่ีให้ผลโดยล าดับ) เพราะเป็นสมาธิท่ีให้ผลแน่นอนตามล าดับ สามารถถอนกิเลสได้สิ้นเชิง ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๕/๑๕๘.  
 ๕๖ สมาธิอื่น หมายถงึรูปาวจรสมาธิและอรูปาวจรสมาธิ ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๖/๑๕๙.  
 ๕๗ บุคคล ๑๐๘ จ าพวก ได้แก่ พระโสดาบัน ๓ จ าพวก คือ (๑) เอกพีชี (๒) โกลังโกละ (๓) สัตตักขัตตุปร
มะ พระสกทาคามี ๓ จ าพวก คือ (๑) ผู้บรรลุผลในกามภพ (๒) ผู้บรรลุผลในรูปภพ (๓) ผู้บรรลุผลในอรูปภพ รวมพระ
โสดาบัน ๓ จ าพวก และพระสกทาคามี ๓ จ าพวก นับโดยปฏิปทา ๔ ประการ จึงได้บุคคล ๒๔ จ าพวก (๖ x ๔ = ๒๔) 
รวมกับพระอนาคามี ๔ ช้ัน คือ ช้ันอวิหา ช้ันอตัปปา ช้ันสุทัสสา ช้ันสุทัสสี อีกช้ันละ ๕ จ าพวก (๔ x ๕ = ๒๐) และ
พระอนาคามีช้ันอกนิษฐคามีอีก ๔ จ าพวก (๒๐ + ๔ = ๒๔) เป็นบุคคล ๔๘ จ าพวก (๒๔ + ๒๔ = ๔๘) รวมกับพระ
อรหันต์ ๒ จ าพวก คือ (๑) สุขวิปัสสก (๒) สมถยานิก เป็นบุคคล ๕๐ จ าพวก (๔๘ + ๒ = ๕๐) รวมกับพระอริยบุคคลผู้
ด ารงอยู่ในมรรคอีก ๔ จ าพวก เป็นบุคคล ๕๔ จ าพวก (๕๐ + ๔ = ๕๔) 
 บุคคลเหล่านี้มี ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายสัทธาธุระ ๕๔ จ าพวก และฝ่ายปัญญาธุระ ๕๔ จ าพวก จึงเป็นพระ
อริยบุคคล ๑๐๘ จ าพวก (๕๔ + ๕๔ = ๑๐๘) ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๖/๑๕๙-๑๖๐ นี้คือนัยโดยพิสดาร 
 ส่วนนัยโดยย่อ ได้แก่ บุคคล ๘ จ าพวก คือ (๑) พระโสดาบัน (๒) บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อท าให้แจ้งโสดา-ปัตติ
ผล (๓) พระสกทาคามี (๔) บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อท าให้แจ้งสกทาคามิผล (๕) พระอนาคามี (๖) บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อท าให้
แจ้งอนาคามิผล (๗) พระอรหันต์ (๘) บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อท าให้แจ้งอรหัตตผล ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๖/๑๖๐. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

  ๑๙ 

   ทานที่เขาถวายในบุคคลเหล่านั้น มีผลมาก 
   นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 [๗]  บุคคลเหล่าใดในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้า 
   เป็นผู้ประกอบตนไว้ดี มีใจมั่นคง หมดความห่วงใย 
   บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าบรรลุอรหัตตผล 
   หยั่งถึงอมตนิพพาน รับรสความดับสนิทแบบได้เปล่า๕๘ 
   นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 [๘]  สัตบุรุษใดพิจารณาเห็นแจ้งอริยสัจ 
   เราเรียกสัตบุรุษนั้นว่า มีอุปมาเหมือนเสาเขื่อนที่ฝังลงดิน 
   อันไม่หวั่นไหวเพราะลมที่พัดมาจากทิศทั้งสี่ 
   นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 [๙]  พระโสดาบันเหล่าใดรู้แจ้งอริยสัจ 
   ที่พระศาสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งแสดงแล้ว 
   ถึงแม้ว่าพระโสดาบันเหล่านั้นจะประมาทไปบ้าง 
   ท่านเหล่านั้นก็จะไม่ถือก าเนิดในภพที่ ๘๕๙ 
   นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 [๑๐]  พระโสดาบันนั้นละธรรม ๓ ประการ คือ 
   สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส 
   พร้อมกับการบรรลุโสดาปัตติมรรคได้แล้ว 
   แม้จะมีกิเลสบางอย่างเหลืออยู่๖๐ 
 [๑๑]  พระโสดาบันนั้นพ้นแล้วจากอบายทั้งสี่๖๑ 
 
 
                                                 

 ๕๘ แบบได้เปล่า หมายถึงได้โดยไม่ต้องจ่ายแม้แต่กากณึกเดียว ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๗/๑๖๑ กากณึก เป็น
มาตราเงินอย่างต่ าที่สุด (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕)  
 ๕๙ ไม่ถือก าเนิดในภพที่ ๘ หมายถึงไม่เกิดในภพที่ ๘ เพราะท่านเหล่านั้นละสังโยชน์ ๓ ประการ 
(สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส) ได้แล้ว และจะเวียนเกิดเวียนตายในเทวโลกและมนุษยโลกอย่างมากไม่เกิน ๗ 
ครั้ง แล้วบรรลุอรหัตตผล เพราะนามรูปดับไปในภพท่ี ๗ นัน่เอง ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๙/๑๖๓-๑๖๔.  
 ๖๐ อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๒๗๘/๑๖๖. 
 ๖๑ อบายทั้งสี่ หมายถึงภูมิที่ปราศจากความเจริญ มี ๔ คือ นรก ก าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน เปรต และอสุรกาย 
ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑๑/๑๖๕.  



  รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

๒๐ 

   และจะไม่ท าอภิฐาน ๖๖๒ 
   นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 [๑๒]  ถึงแม้ว่า พระโสดาบันนั้นจะท าบาปกรรม๖๓ 
   ทางกาย ทางวาจา หรือทางใจไปบ้าง 
   ท่านก็ไม่ปกปิดบาปกรรมนั้นไว้ 
   เรากล่าวว่าผู้เห็นบท๖๔แล้ว ไม่อาจท าอย่างนั้นได้ 
   นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 [๑๓]  พุ่มไม้งามในป่า ซึ่งมียอดออกดอกบานสะพรั่ง 
   ในต้นเดือนห้าแห่งคิมหันตฤดู งามอย่างยิ่ง ฉันใด 
   พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ 
   ที่ให้ถึงนิพพาน เพื่อประโยชน์อย่างยิ่ง ฉันนั้น 
   นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 [๑๔]  พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ทรงรู้ธรรมอันประเสริฐ 
   ทรงประทานธรรมอันประเสริฐ ทรงน าทางอันประเสริฐมาให้ 
   ทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าใคร ๆ ได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐไว้ 
   นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 [๑๕]  พระขีณาสพเหล่าใดสิ้นภพเก่าแล้ว ไม่มีการเกิดใหม่ 
   ทั้งมีจิตเบื่อหน่ายในภพที่จะเกิดต่อไป 
   ท่านเหล่านั้นชื่อว่า มีพืช๖๕สิ้นแล้ว ไม่มีฉันทะงอกขึ้น เป็นปราชญ์ 
   ย่อมดับสนิทเหมือนประทีปดวงนี้ดับไป 
   นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 (ท้าวสักกะจอมเทพกราบทูลเป็นคาถา ดังนี้) 
 [๑๖]  ภูตทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพื้น 

                                                 

 ๖๒ อภิฐาน ๖ หมายถึงฐานะอันหนัก ๖ ประการ ได้แก่ (๑) ฆ่ามารดา (๒) ฆ่าบิดา (๓) ฆ่าพระอรหันต์ 
(๔) ท าโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห้อ (๕) ท าให้สงฆ์แตกกัน (๖) เข้ารีตศาสดาอื่น ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑๑/๑๖๖.  
 ๖๓ บาปกรรม ในที่นี้หมายถึงการต้องอาบัติเบา เช่น ต้องอาบัติเพราะนอนร่วมกับสามเณรเป็นต้น มิได้
หมายถึงอาบตัิหนัก ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑๒/๑๖๗. 
 ๖๔ บท ในที่น้ีหมายถึงทางแห่งนิพพาน ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑๒/๑๖๗.  
 ๖๕ พืช ในที่น้ีหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณ ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑๕/๑๗๑ และ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๗๗/๓๑๙.  
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  ๒๑ 

   หรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ ที่มาประชุมกันอยู่ ณ ที่นี้ 
   ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระตถาคต๖๖พุทธเจ้า 
   ที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอให้มีความสวัสดี 
 [๑๗]  ภูตทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพื้น 
   หรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ ที่มาประชุมกันอยู่ ณ ที่นี้ 
   ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระธรรมของพระตถาคต 
   ที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอให้มีความสวัสดี 
 [๑๘]  ภูตทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพื้น 
   หรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ ที่มาประชุมกันอยู่ ณ ที่นี้ 
   ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระสงฆ์ของพระตถาคต 
   ที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอให้มีความสวัสดี 
 (พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้) 
    ถ้าเห็นว่าจะได้สุขอันยิ่งใหญ่ 
   ด้วยการเสียสละสุขอันเล็กน้อย 
   นักปราชญ์พึงเสียสละสุขอันเล็กน้อย 
   เพื่อเห็นแก่สุขอันยิ่งใหญ่๖๗ 

รตนสตูร จบ 

๑.๓ สรุป 
  จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของรตนสูตรท าให้ทราบได้ว่า ค าว่า รตน มีปรากฏ
ความหมายอยู่ ๓ อย่าง คือ มาตราวัด แก้วแหวนเงินทอง และ ความประเสริฐ แต่ใน รตนสูตรอัน
เป็นพระปริตรที่นิยมสวดในงานมงคลต่าง ๆ โดยชื่อและความหมายตามที่ปรากฏ หมายถึง พระ
รัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า ซึ่งเป็นรัตนะอันประเสริฐ เพราะน าพา
ให้เกิดความยินดีปราโมทย์แก่ผู้พบเห็น 
 นอกจากนั้น ค าว่า รตน นี้ ยังเป็นชื่อของสิ่งที่ท าให้งดงาม มีค่ามาก ชั่งไม่ได้ เห็นยาก 
และเป็นของบริโภคใช้สอยของผู้สูงส่ง ดังที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ว่า “วัตถุใดท าให้เกิดความ
ย าเกรง มีค่ามาก ชั่งไม่ได้ หาดูได้ยาก เป็นของใช้ของสัตว์ผู้ไม่ต่ าทราม เพราะเหตุนั้น วัตถุนั้น 
พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเรียกว่า รัตนะ” แต่ในรตนสูตรนี้ หมายถึงพระพุทธพจน์ที่กล่าวถึงคุณ
ของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ รตนสูตรปรากฏอยู่ในพระ

                                                 

 ๖๖ ตถาคต แปลว่า ไปอย่างนั้นหรือมาอย่างนั้น มีความหมายหลายนัย เช่น ไปหรือมาอย่างบุคคลผู้
ขวนขวายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลก ไปหรือมาด้วยการเพิกถอนกิเสสได้ด้วยก าลังแห่งสมถะและวิปัสสนา ไปหรือ
มาด้วยการก าจัดทุกข์ท้ังปวงได้ ไปหรือมาด้วยการปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ตน ในที่น้ีใช้เป็นค าแสดงคุณลักษณะ
ของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าไปอย่างน้ันหรือมาอย่างนั้น ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑๖/๑๗๒. 
 ๖๗ สุขอันยิ่งใหญ่ ในที่น้ีหมายถึงความสุขอันโอฬารคือพระนิพพาน ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๒๙๐/๓๒๙ 



  รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

๒๒ 

สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะและขุททกนิกาย สุตตนิบาต และอรรถกถา ในขุททกนิกาย 
ขุททกปาฐะ และขุททกนิกายสุตตนิบาต ได้พรรณนาแสดงประวัติความเป็นมาว่า 
 ณ กรุงเวสาลีเมืองหลวงแห่งแคว้นวัชชี เคยเป็นเมืองมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ เนืองแน่นไป
ด้วยอาณาประชาราษฎร์ เกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรง สมัยนั้น กรุงเวสาลีเกิดฝนแล้งติดต่อกันเป็น
เวลาหลายปี ข้าวกล้าแห้งตายเพราะแดดแผดเผา ผู้คนอดอยากล้มตายเป็นจ านวนมาก คนยากจน
ตายก่อนกลายเป็นศพอนาถาไร้คนจัดการ ถูกทิ้งเกลื่อนเมือง พวกอมนุษย์ได้กลิ่นซากศพก็พากัน
เข้าไปในเมือง ท าอันตรายแก่หมู่มนุษย์ ท าให้คนตายเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ท าให้ผู้คนล้มตายเหลือที่
จะนับได้ 
 กรุงเวสาลีที่เคยเป็นเมืองมั่งคั่ง ผู้คนพลุกพล่านขวักไขว่ไปมาได้ประสบภัยพิบัติอย่าง
ร้ายแรง ๓ ประการในคราวเดียวกัน คือ 
  ๑. ทุพภิกขภัย ข้าวยากหมากแพง 
  ๒. อมนุสสภัย ภูตผีปีศาจท าร้าย 
  ๓. โรคภัย เกิดโรคระบาดคร่าชีวิตผู้คน 
 ชาวเมืองวัชชีไดก้ราบทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าไปกรุงเวสาลี และพระพุทธเจ้าก็ทรงรับ
นิมนต์เพราะทรงเห็นว่า หากพระองค์เสด็จไปกรุงเวสาลี ประโยชน์ ๒ อย่างจักเกิดขึ้น คือ 
พระองค์จะแสดงรตนสูตรในสมาคมนั้น เป็นเหตุให้ชาววัชชีได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลเป็น
อันมาก และอีกประการหนึ่ง คือ ภัยพิบัติทั้งหลาย จะสงบลงเพราะการเสด็จไปของพระองค์ 
 เมื่อถึงก าหนดวันเวลาตามที่ได้ทรงรับนิมนต์ พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับยืนที่ประตู
พระนครเวสาลี รับสั่งให้พระอานนทเถระเรียนรตนสูตร มีเนื้อความกล่าวสัจจะอันอาศัยคุณพระ
รัตนตรัยเพื่อก าจัดอุปัทวันตรายทั้งหลายภัยพิบัติทั้งปวง 
 พระอานนทเถระเที่ยวท าการประพรมน้ าพระพุทธมนต์ไปทั่วกรุงเวสาลีแล้วได้มาเฝ้า
พระพุทธองค์ ณ ที่นั้น ชาวพระนครเวสาลีที่หายป่วยติดตามพระเถระมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ด้วย
เป็นจ านวนมาก ที่ประชุมนั้นได้กลายเป็นมหาสมาคม พระพุทธเจ้าได้ตรัส รตนสูตรซ้ าในมหา
สมาคมนั้น เมื่อจบเทศนา อุปัทวันตรายทั้งหลายภัยพิบัติทั้งปวงได้สงบลง ความสุขสวัสดีแผ่ไปทั่ว
แคว้นวัชชี  
 แม้เหล่าเทวดามีพระอินทร์เป็นประธาน รวมถึงเหล่านาคราชทั้งหลายก็พากันท าการ
สักการะพระพุทธเจ้าเป็นจ านวนมาก 
 เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรตนสูตรและเสด็จเข้าสู่นาคพิภพนี้เกิดขึ้นในระหว่าง
พรรษาที่ ๒ หลังการตรัสรู้ อรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาต กล่าว่า ครั้งพุทธกาลนั้น  ได้มีการ
ประชุมใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน ๓ ครั้งเท่านั้น คือ 
  ๑. ยมกปาฏิหาริยสมาคม ได้แก่ การชุมนุมใหญ่ในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ยมกปาฏิหาริย์ 
  ๒. เทโวโรหนสมาคม ได้แก่ การชุมนุมใหญ่คราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากการจ า
พรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
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  ๒๓ 

  ๓. คังโคโรหนสมาคม ได้แก่ การชุมนุมใหญ่ในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงแม่น้ าคง
คา สมัยที่กรุงเวสาลีเกิดภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้ 
 เพราะฉะนั้น รตนสูตรจึงเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้พระอานนทเถระสวด
เป็นองค์แรก มีอานุภาพในการขจัดปัดเป่าภัยพิบัติทั้งหลายให้อันตรธานหายไปสิ้นอย่างฉับพลัน 
และเกิดความสุขสวัสดี 
 จากข้อความที่ได้น าเสนอมาผู้เขียนสรุปได้ว่า รตนสูตรหรือรตนปริตร เป็นพระพุทธ
พจน์ที่ว่าด้วยคุณค่าและอานุภาพของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็น
พระสูตรที่พระพุทธเจ้าประทานแก่ชาวเมืองเวสาลี เมื่อคราวประสบวิกฤตการณ์ต่าง ๆ เนื้อความ
กล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัยอันที่เป็นที่พ่ึงทางใจอันเกษม และเน้นคุณธรรมที่สามารถน้อมมา
ร าลึกถึงและปฏิบัติตามได้ คือลดละกิเลสให้จางคลายไปโดยล าดับ โดยน าเอาพระคุณที่อยู่ในพระ
รัตนตรัยมาเปน็แนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติ เช่น สมาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าและ
การปฏิบัติตนของพระสงฆ์อันเรียบง่ายไม่มีบาปให้ปกปิด รตนสูตรพระพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่า 
ชีวิตที่มีคุณค่าตามหลักพระพุทธศาสนานั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีแก่นแท้อยู่ที่การขจัด
ความเห็นแก่ตัวลงโดยล าดับจนหมดสิ้นไป จึงจะเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นคุณค่าสูงสุดได้ 
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“ไม่ต้องยืนให้สูง 
ไม่ต้องยืนให้เด่น 
ขอแค่ ยืนให้เป็น 

แล้วไม่ลม้ก็เปน็พอ” 



 
บทท่ี ๒ 

 
วิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรด้านหลักภาษา 

 
  หลักการวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตร โดยอาศัยคัมภีร์พ้ืนฐานการศึกษาพระไตรปิฎก 
คือ กลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสที่แสดงหลักภาษา โดยกล่าวถึงรากศัพท์ วิธีส าเร็จรูป การเปลี่ยนแปลง
ศัพท์เป็นต้น คัมภีร์ไวยากรณ์ที่ได้รับการยกย่องและนิยมศึกษากันโดยทั่วไป มี ๓ กลุ่ม ได้แก่กลุ่ม
คัมภีร์กัจจายนะ กลุ่มคัมภีร์โมคคัลลานะ และกลุ่มคัมภีร์สัททนีติ, กลุ่มคัมภีร์นิฆัณฑุ เป็นกลุ่ม
คัมภีร์สัททาวิเสสประเภทพจนานุกรมหรือปทานุกรมศัพท์ภาษาบาลี ได้แก่คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 
คัมภีร์เอกักขรโกสะ เป็นต้น, กลุ่มคัมภีร์ฉันท์ เป็นคัมภีร์สัททาวิเสสที่แสดงกฎเกณฑ์ วิธีร้อยกรอง
ภาษาบาลี คัมภีร์ที่ได้รับยกย่องและเรียนกันโดยทั่วไป ได้แก่คัมภีร์วุตโตทัย คัมภีร์ฉันโทมัญชรี 
เป็นต้น, กลุ่มคัมภีร์เกฏุภะ เป็นคัมภีร์สัททาวิเสสที่แสดงกลวธิีการแตง่ภาษาบาลีให้ได้อรรถรสและ
สละสลวยทั้งร้องแก้วและร้อยกรอง คัมภีร์ที่นิยมศึกษากันมาก ได้แก่คัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น 
คัมภีร์เหล่านี้จัดเป็นคัมภีร์พ้ืนฐานการศึกษาบาลีพระไตรปิฎกที่จ าเป็นอย่างมาก เพราะถ้าไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในคัมภีร์พื้นฐานเหล่านี้แล้วไปศึกษาบาลีพระไตรปิฎกจะท าให้ผู้เรียนเกิดความ
สงสัยในบทบาลีนั้น ๆ ท่านเปรียบเหมือนช้างตาบอดที่เที่ยวสะเปะสะปะไปในป่าใหญ่ 
 ดังนั้น การศึกษาวิเคราะห์บทบาลีต้องมีความรู้ในกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสอันเป็นคัมภีร์
พ้ืนฐานดังที่ได้กล่าวมาก่อน ทั้งนี้ ต้องน าพระพุทธพจน์ในตัวพระไตรปิฎกมาตั้งเป็นบทมาติกา 
เมื่อสงสัยในบทและพยัญชนะก็ศึกษาเพิ่มเติมอรรถกถา ฎีกา และโยชนา เป็นต้นไปตามล าดับโดย
ศึกษาและท าความเข้าใจเรื่องหลักภาษา กฎเกณฑ์การใช้ค าอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่ปรากฏในกลุ่ม
คัมภีร์สัททาวิเสส การศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรนั้น ต้องศึกษาโดยน าบทบาลีแต่ละบทมา
ด าเนินการตามกระบวนการสร้างบทตามคัมภีร์หลักภาษา แสดงความหมายของบทตามคัมภีร์
พจนานุกรม แสดงฉันทลักษณ์ตามคัมภีร์วุตโตทัย และแสดงสัททาลังการตามคัมภีร์สุโพธาลังการ 
ในบทนี้ ผู้เขียนจะได้น าเสนอบทบาลีด้านหลักภาษา ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ วิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสด้านหลักภาษา 
 การสร้างรูปศัพท์บทพระบาลีในรตนสูตรตามหลักภาษานี้ เป็นการท าตัวรูปศัพท์ทาง
ไวยากรณ์ โดยน าวิธีการสร้างรูปศัพท์แต่ละศัพท์ท าให้ส าเร็จเป็นบทบาลีที่ปรากฏในรตนสูตรตาม 
ล าดับพระคาถา พร้อมแสดงการอ้างอิงสูตรไวยากรณ์จากคัมภีร์สายกัจจายนะยึดตามล าดับคัมภีร์
ปทรูปสิทธิเป็นหลัก กล่าวไว้พอเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑.๑  รตนสูตร คาถาที่ ๑ 
        ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
       ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
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๒๖ 

       สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ 
       อโถปิ สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิตํ. 
 ยานีธ ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น ยานิ + อิธ 
  ยานิ ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก ย + โย 
  ย + โย     ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา๑ 
  ย + นิ      เปลี่ยน โย เป็น นิ อโต นิจฺจ ๒ 
  ยา + นิ     ทีฆะ อ ท้าย ย เป็น อา โยสุ กตนิการโลเปสุฯ๓ 
  ส าเร็จรูปเป็น ยานิ 
  อิธ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก อิม + ธ 
  อิม + ธ   ลง ธ ปัจจัย อิมสฺมา หธา จ๔ 
  อิ + ธ    เปลี่ยน อิม เป็น อิ อิมสฺสิ ถ ทานิหโตเธสุ จ 
  ส าเร็จรูปเป็น อิธ 
  ยานิ + อิธ 
  ยานฺ + อิธ  ลบสระหน้า สรา สเร โลปํ 
  ยานฺ + อีธ  ทีฆะสระหลัง ทีฆ  
  ยานีธ    น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ยานีธ     
 ภูตานิ ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ ภู (สตฺตาย =มี-เป็น) + ต + โย 
  ภู + ต   ลง ต ปัจจัย อตีเต ตตวนฺตุตาวี 
  ภูต + โย   ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ภูต + นิ     เปลี่ยน โย เป็น นิ อโต นิจฺจ  
  ภูตา + นิ     ทีฆะ อ ท้าย ภูต เป็น อา โยสุ กตนิการโลเปสุฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ภูตานิ 
 สมาคตานิ ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท์ ส  + อา + คมุ (คติมฺหิ=ไป) + ต + 
โย 
  ส  + อา + คมฺ ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ส  + อา + คมฺ + ต ลง ต ปัจจัย อตีเต ตตวนฺตุตาวี 
  ส  + อา + ค + ต ลบ มฺ ท้ายธาตุ คมขนหนรมาทีนมนฺโต 
  สมฺ + อา + ค + ต เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น มฺ มทา สเร 
  สมาคต   น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 

                                                 

 ๑ รูปสิทฺธิ. ๖๑/๕๖. 
 ๒ รูปสิทฺธิ. ๑๙๖/๑๑๔. 
 ๓ รูปสิทฺธิ. ๑๔๗/๘๖. 
 ๔ รูปสิทฺธิ. ๒๗๔/๑๕๒. 
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  ๒๗ 

  สมาคต + โย ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  สมาคต + นิ  เปลี่ยน โย เป็น นิ อโต นิจฺจ  
  สมาคตา + นิ ทีฆะ อ เป็น อา โยส ุกตนิการโลเปสุฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น สมาคตาน ิ
 ภุมฺมาน ิศัพท์เป็นบทนามมาจาก ภุมฺม + โย 
  ภุมฺม + โย  ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ภุมฺม + นิ    เปลี่ยน โย เป็น นิ อโต นิจฺจ  
  ภุมฺมา + นิ    ทีฆะ อ ท้าย ภุมฺม เป็น อา โยสุ กตนิการโลเปสุฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ภุมฺมาน ิ
 วา, ว สองศัพท์เป็นบทนิบาตใช้ในความหมายวิกัปปะ (ไม่แน่นอน) มาจาก วา + โย 
  วา + โย     ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  วา       ลบ โย วิภัตติ สพฺพาสมาวุโสปสคฺคฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น วา ส่วน ว ให้รัสสะ อา เป็น อ ในฉันทลักษณ์ได้ ด้วยสูตร รสฺส  
 อนฺตลิกฺเข ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ อนฺตร + อิกฺข (ทสฺสนงฺเกสุ=เห็น, 
ก าหนด-ท าเครื่องหมาย) + อ 
  อนฺตร + อิกฺขฺ   ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  อนฺตร + อิกฺขฺ + อ  ลง อ ปัจจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
  อนฺตรฺ + อิกฺขฺ + อ  ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  อนฺตลฺ + อิกฺขฺ + อ  เปลี่ยน รฺ เป็น ลฺ จ-ศัพท์ ใน โท ธสฺส จ 
  อนฺตลิกฺข     น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  อนฺตลิกฺข + สฺมึ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ โอกาเส สตฺตมี 
  อนฺตลิกฺข + เอ เปลี่ยน สฺมึ เป็น เอ สฺมาสฺมึน  วา 
  อนฺตลิกฺขฺ อ + เอ แยกพยัญชนะออกจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร ฯ 
  อนฺตลิกฺขฺ + เอ ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  อนฺตลิกฺเข  น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น อนฺตลิกฺเข 
 สพฺเพว ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น สพฺเพ + เอว 
  สพฺเพ ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก สพฺพ + โย 
  สพฺพ + โย    ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  สพฺพ + เอ    เปลี่ยน โย เป็น เอ สพฺพนามการเต ป โม 
  สพฺเพ      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น สพฺเพ 
  สพฺเพ + เอว 
  สพฺพฺ + เอว    ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
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๒๘ 

  สพฺเพว     น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สพฺเพว 
 ภูตา ศัพท์เป็นบทนามกิตก์ (ดูในบทว่า ภูตานิ) มาจาก ภูต + โย 
  ภูต + โย     ลง โย ปฐมา ในอาลปนะ อาลปเน จ  
  ภูต + นิ     เปลี่ยน โย เป็น นิ อโต นิจฺจ  
  ภูต + อา     เปลี่ยน นิ เป็น อา สพฺพโยนีนมาเอ 
  ภูตา      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ภูตา 
 สุมนา ศัพท์เป็นบทตัทธิตมาจาก สุมน (สุ + มน าเณ=รู้ + อ) + ณ + โย 
  สุมน + ณ    ลง ณ ปัจจัย สทฺธาทิโต ณ 
  สุมน + อ     ลบ ณฺ อนุพันธ์ เตส  โณ โลปํ 
  สุมน      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  สุมน + โย    ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา  
  สุมน + อา    เปลี่ยน โย เป็น อา สพฺพโยนีนมาเอ 
  สุมนา      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น สุมนา 
 ภวนฺตุ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ ภู (สตฺตาย =มี-เป็น) + อ + อนฺตุ 
  ภู + อนฺตุ     ลง อนฺตุ ปัญจมีวิภัตติ อาณตฺยาสิฏฺเ นุตฺตฯ 
  ภู + อ + อนฺตุ   ลง อ ปัจจัย หลังธาตุ ภูวาทิโต อ 
  ภฺ อู + อ + อนฺตุ  แยกพยัญชนะออกจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร ฯ 
  ภฺ โอ + อ + อนฺตุ  วุทธิ อู เป็น โอ อญฺเ สุ จ 
  ภฺ โอ + อนฺตุ    ลบ อ ปัจจัย โลปญฺเจตฺตมกาโร 
  ภฺ อว + อนฺตุ   เปลี่ยน โอ เป็น อว โอ อว สเร 
  ภฺ อวฺ + อนฺตุ   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  ภวนฺตุ      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ภวนฺตุ 
 อโถปิ สองศัพท์เป็นบทนิบาตที่เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น อโถ + ปิ (หรือ อปิ) ถ้าเป็น 
อปิ ให้ลบ อ ที่ อปิ ด้วยสูตร วา ปโร อสรูปา ส าเร็จรูปเป็น อโถป ิ
 สกฺกจฺจ ศัพท์เป็นบทนิบาต มาจาก สกฺกจฺจ  ใช้ในอรรถตติยาวิภัตติ ในรูปของคาถา ให้
ลบนิคคหิตทิ้งเพื่อให้เป็นไปตามกฏของฉันทลักษณ์ ดังนั้น จึงรูปเป็น สกฺกจฺจ 
 สุณนฺตุ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ สุ (สวเณ=ฟัง) + ณา + อนฺตุ 
  สุ + อนฺตุ     ลง อนฺตุ ปัญจมีวิภัตติ อาณตฺยาสิฏฺเ นุตฺตฯ 
  สุ + ณา + อนฺตุ   ลง ณา ปัจจัย หลังธาตุ สฺวาทิโต ณุณาอุณา จ 
  สุ + ณฺ + อนฺตุ   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
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  ๒๙ 

  สุณนฺตุ     น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สุณนฺตุ 
 ภาสิตํ ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ ภาส (กถาชุเต=พูด-กล่าว, สว่าง-รุ่งเรือง) 
+ ต + อ  
  ภาส ฺ      ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ภาสฺ + ต     ลง ต ปัจจัย ภาวกมฺเมสุ ต 
  ภาสฺ + อิ + ต   ลง อิ อาคม ยถาคมมิกาโร 
  ภาสิต + อ     ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  ภาสิต       แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ภาสิตํ 
 
 ๒.๑.๒  รตนสูตร คาถาที่ ๒ 
        ตสฺมา หิ ภูตา นิสาเมถ สพฺเพ 
       เมตฺตํ กโรถ มานุสิยา ปชาย 
       ทิวา จ รตฺโต จ หรนฺติ เย พลึ 
       ตสฺมา หิ เน รกฺขณ อปฺปมตฺตา. 
 ตสฺมา หิ ศัพท์เป็นบทนิบาต กล่าวถึงเหตุ 
 ภูตา ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจาก ภูต + โย (อาลปนะ) ได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น 
 นิสาเมถ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ นิ + สาม (สนฺตนามนฺเต=ท าให้
น่ารัก, เรียกเข้ามา) + เณ + ถ 
  นิ + สามฺ     ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  นิ + สามฺ + ถ    ลง ถ ปัญจมีวิภัตติ อาณตฺยาสิฏฺเ นุตฺตฯ 
  นิ + สามฺ + เณ + ถ ลง เณ ปัจจัย หลังธาตุ จุราทิโต เณณยา 
  นิ + สามฺ + เอ + ถ ลบ ณฺ การิตะ การิตาน  โณ โลปํ 
  นิสาเมถ     น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น นิสาเมถ 
 สพฺเพ ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก สพฺพ + โย ได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น 
 เมตฺตํ ศัพท์เป็นนามกิตกม์าจาก เมตฺตา (มิท สิเนเห=ติดใจ-ชอบใจ-รัก + ต + อา) + อ  
  เมตฺต + อ   ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  เมตฺตฺ + อ   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  เมตฺต     น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น เมตฺตํ 
 กโรถ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ กร (กรเณ=ท า) + โอ + ถ 
  กรฺ       ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
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  กรฺ + ถ      ลง ถ ปัญจมีวิภัตติ อาณตฺยาสิฏฺเ นุตฺตฯ 
  กรฺ + โอ + ถ   ลง โอ ปัจจัย หลังธาตุ ตนาทิโต โอยิรา 
  กโรถ      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น กโรถ 
 มานุสิยา ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ มนุ (โพธเน=รู้) + นุส + อี + ส 
  มนฺ     ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  มนฺ + นุส   ลง นุส ปัจจัย มนุปูรสุนาทีหิ อุสฺสฯ 
  มอา + นุส  เปลี่ยน นฺ เป็น อา กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺฯ 
  มฺอา + นุส  ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  มานุส    น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  มานุส + อี  ลง อี อิตถิโชตกปัจจัย นทาทิโต วา อี 
  มานุสี    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  มานุสี + ส  ลง ส จตุตถีวิภัตติ สมฺปทาเน จตุตฺถี 
  มานุสิ + ส  รัสส อี เป็น อิ อโฆ รสฺสเมกวจฯ 
  มานุสิ + ยา  เปลี่ยน ส เป็น ยา ปโต ยา 
  ส าเร็จรูปเป็น มานุสิยา 
 ปชาย ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ ป + ชนิ (ปาตุภาเว=ปรากฏ) + กฺวิ + ส 
  ป + ชนฺ   ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ป + ชนฺ + กฺวิ ลง กฺวิ ปัจจัย กฺวิ จ 
  ป + ช + กฺวิ  ลบ นฺ ท้ายธาตุ ธาตฺวนฺตสฺส โลโปฯ 
  ป + ช    ลบ กฺวิ ปัจจัย กฺวิโลโป จ 
  ปช + อ   ลง อา อิตถิโชตกปัจจัย อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย 
  ปชา    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ปชา + ส   ลง ส จตุตถีวิภัตติ สมฺปทาเน จตุตฺถี 
  ปชา + อาย  เปลี่ยน ส เป็น อาย ฆโต นาทีน  
  ปชาย    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ปชาย 
 ทิวา, จ, จ สามศัพท์เป็นบทนิบาต ทิวา ศัพท์ใช้ในอรรถสัตตมีวิภัติ ส่วน จ ทั้งสองใช้
ในอรรถสมุจจยะ (รวบรวม) 
 รตฺโต ศัพท์เป็นบทนามมาจาก รตฺติ (รา อาทาเน=ถือเอา, รนฺช ราเค=ก าหนัด + ติ) + 
สฺมึ 
  รตฺติ + สฺมึ  ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ โอกาเส สตฺตมี 
  รตฺติ + โอ  เปลี่ยน สฺมึ เป็น โอ จ-ศัพท์ใน อาทิโต โอ จ 
  รตฺตฺ + โอ  ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
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  รตฺโต    น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น รตฺโต 
 หรนฺติ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ หร (หาเร=น าไป) + อ + อนฺติ 
  หรฺ       ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  หรฺ + อนฺติ    ลง อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน 
  หรฺ + อ + อนฺติ   ลง อ ปัจจัย หลังธาตุ ภูวาทิโต อ 
  หรฺ + อนฺติ    ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  หรนฺติ      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น หรนฺติ 
 เย ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก ย + โย 
  ย + โย     ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ย + เอ     เปลี่ยน โย เป็น เอ สพฺพนามการเต ป โม 
  เย       แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น เย 
 พลึ ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ พล (ปาณนปูชาส วรเณสุ=เป็นอยู่, บูชา, 
ส ารวม) + อิ + อ  
  พล ฺ    ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  พลฺ + อ ิ   ลง อิ ปัจจัย มุนาทีหิ จิ 
  พลิ + อ    ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  พลิ + -     เปลี่ยน อ  เป็นนิคคหิต ( -   ) อ โม นิคฺคหีต  ฌลเปหิ 
  พล ึ    น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น พลึ 
 ตสฺมา หิ สองศัพท์เป็นบทนิบาต กล่าวถึงเหตุ 
 เน ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก ต + โย 
  ต + โย   ลง โย ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  น + โย   เปลี่ยน ต เป็น น ตสฺส วา นตฺต  สพฺพตฺถ 
  น + เอ   เปลี่ยน โย เป็น เอ สพฺพโยนีนมาเอ 
  เน       แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น เน 
 รกฺขถ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ รกฺข (ปาเล=รักษา) + อ + ถ 
  รกฺขฺ      ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  รกฺขฺ + ถ     ลง ถ ปัญจมีวิภัตติ อาณตฺยาสิฏฺเ นุตฺตฯ 
  รกฺขฺ + อ + ถ   ลง อ ปัจจัย หลังธาตุ ภูวาทิโต อ 
  รกฺขถ      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
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  ส าเร็จรูปเป็น รกฺขถ 
 อปฺปมตฺตา ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ อ + ป + มท (อุมฺมาเท=ประมาท) 
+ ต + โย 
  น + ป + มทฺ   ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  น + ป + มทฺ + ต  ลง ต ปัจจัย อตีเต ตตวนฺตุตาวี 
  น + ป + ม + ตฺต  ลบ ทฺ ท้ายธาตุ แล้วซ้อน ตฺ คุปาทีนญฺจ 
  น + ปฺป + มตฺต  ซ้อน ปฺ ปรเทฺวภาโว าเน 
  อ + ปฺป + มตฺต   เปลี่ยน น เป็น อ อตฺต  นสฺส ตปฺปุริเส 
  อปฺปมตฺต + โย   ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  อปฺปมตฺต + อา   เปลี่ยน โย เป็น อา สพฺพโยนีนมาเอ 
  อปฺปมตฺตา    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเย ฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น อปฺปมตฺตา 
 
 ๒.๑.๓  รตนสูตร คาถาที่ ๓ 
        ยํกิญฺจิ วิตฺตํ อิธ วา หุรํ วา 
       สคฺเคสุ วา ยํ รตนํ ปณีตํ 
       น โน สมํ อตฺถิ ตถาคเตน 
       อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ 
       เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 ยํกิญฺจิ สามศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก ย  + สิ, กึ + สิ, จิ + ส ิ
  ย + สิ    ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ย + สิ    เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
  ย        แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ย ํ
  กึ + สิ, จิ + สิ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  กึ + จิ    ลบ สิ วิภัตติ เสสโต โลปํ/สพฺพาฯ 
  กิญฺจิ    เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ญฺ วคฺคนฺต  วา วคฺเค 
  ส าเร็จรูปเป็น กิญฺจิ 
  ย  + กิญฺจิ 
  ส าเร็จรูปเป็น ย กิญฺจิ ถ้าเปลี่ยนนิคคหติ ( -   ) ที่ ย  เป็น งฺ ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค 
ก็จะส าเร็จรูปเป็น ยงฺกิญฺจิ 
 วิตฺตํ ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ วิท (ลาเภ=ได้) + ต + สิ 
  วิทฺ       ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  วิทฺ + ต     ลง ต ปัจจัย อตีเต ตตวนฺตุตาวี 
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  วิ + ตฺต     ลบ ทฺ ท้ายธาตุ แล้วซ้อน ตฺ คุปาทีนญฺจ 
  วิตฺต + สิ     ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  วิตฺต + อ      เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
  วิตฺต       แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น วิตฺตํ 
 วา สามศัพท์เป็นบทนิบาตใช้ในความหมายวิกัปปะ (ไม่แน่นอน) 
 อิธ ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก อิม + ธ ได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น 
 หุรํ ศัพท์เป็นบทนิบาตใช้ในความหมายของสัตตมีวิภัตติ 
 สคฺเคสุ ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ สุ + อช (คติย =ไป) + ณ + สุ 
  สุ + อช ฺ     ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  สุ + อชฺ + ณ   ลง ณ ปัจจัย วิสรุชปทาทิโต ณ 
  สุ + อชฺ + อ    ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตาน  โณ โลปํ 
  สุ + อคฺ + อ    เปลี่ยน ชฺ เป็น คฺ กคา จชาน  
  สุ + อคฺคฺ + อ   ซ้อน คฺ ปรเทฺวภาโว าเน 
  สฺ + อคฺคฺ + อ   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  สคฺค + สุ     ลง สุ สัตตมีวิภัตติ โอกาเส สตฺตมี 
  สคฺเค + สุ    เปลี่ยน อ เป็น เอ สุหิสฺวกาโร เอ 
  ส าเร็จรูปเป็น สคฺเคสุ 
 ยํ ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก ย + สิ ได้น าเสนอแล้วในตอนต้น 
 รตนํ ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ รมุ (กีฬาย =เล่น-เพลิดเพลิน) + ตน + สิ 
  รม ฺ    ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  รมฺ + ตน   ลง ตน ปัจจัย ยทนุปปนฺนา นิปาตฯ 
  ร + ตน   ลบ มฺ ท้ายธาตุ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺฯ 
  รตน + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  รตน + อ    เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
  รตน     แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น รตนํ  
 ศัพท์ว่า รตน  นี้ แยกมาจาก รติ + ตนุ (วิตฺถาเร=ขยาย) + ณ + สิ และมาจาก ร (รมุ 
กีฬาย =เล่ม-เพลิดเพลิน) + ต (ตร ตรเณ=ข้าม) + น (นี ปาปุณเน=ถึง) รวมเป็น รตน + สิ 
ส าเร็จรูปเป็น รตน  ก็ได้ 
 ปณีตํ ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ ป + นี (ปาปุณเน=ถึง) + ต + สิ 
  ป + นี + ต  ลง ต ปัจจัย อตีเต ตตวนฺตุตาวี 
  ป + ณี + ต  เปลี่ยน น เป็น ณ รหาทิโต ณ 
  ปณีต + สิ  ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
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  ปณีต + อ   เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
  ปณีต     แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ปณีตํ 
 น โน สองศัพท์เป็นบทนิบาต ทั้งนี้ บทว่า น เป็นบทบอกความปฏิเสธ ส่วน บทว่า โน 
เป็นเพียงอวธารณะ 
 สมํ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก สม + สิ 
  สม + สิ     ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  สม + อ      เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
  สม        แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น สม   
 อตฺถิ ศัพท์เป็นกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ อส (ภุวิ=มี-เป็น) + อ + ต ิ
  อส ฺ    ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯ 
  อสฺ + ต ิ   ลง ติ วัตตมานาวิภัตติ วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน 
  อสฺ + อ + ต ิ ลง อ ปัจจัย ภูวาทิโต อ 
  อสฺ + ต ิ   ลบ อ ปัจจัย โลปญฺเจตฺตมกาโร 
  อ + ตฺถิ   เปลี่ยน ติ เป็น ตฺถิ และลบ สฺ ติสฺส ตฺถิตฺต  
  ส าเร็จรูปเป็น อตฺถิ 
 ตถาคเตน ศัพท์เป็นบทนามมาจาก ตถาคต (ตถา + อาคต, คต) + นา 
  ตถาคต + นา ลง นา ตติยาวิภัตติ กรเณ ตติยา 
  ตถาคต + เอน เปลี่ยน นา เป็น เอน อโต เนน 
  ตถาคเตน  แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ตถาคเตน 
 อิทมฺปิ ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น อิท  + ปิ 
  อิท ํศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก อิม + สิ 
  อิม + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  อิท      เปลี่ยน อิม กับ สิ เป็น อิท  อิมสฺสิทม สิสุ นปุสเก 
  อิท  + ป ิ  
  อิทมฺปิ    เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น มฺ วคฺคนฺต  วา วคฺเค 
  ส าเร็จรูปเป็น อิทมฺปิ 
 พุทฺเธ ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ พุธ าเณ=รู้) + ต + สฺมึ 
  พุธฺ       ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  พุธฺ + ต     ลง ต ปัจจัย พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ 
  พุธฺ + ธ     เปลี่ยน ต เป็น ธ ธฒภเหหิ ธฒา จ 
  พุทฺ + ธ     เปลี่ยน ธฺ ท้ายธาตุเป็น ทฺ หจตุตฺถานมนฺตาน  โทฯ 
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  พุทฺธ + สฺมึ    ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ โอกาเส สตฺตมี 
  พุทฺธ + เอ  เปลี่ยน สฺมึ เป็น เอ สฺมาสฺมึน  วา 
  พุทฺเธ    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น พุทฺเธ 
 
 รตนํ ปณีตํ ทั้งสองศัพท์ได้น าเสนอแล้วข้างต้น 
 เอเตน ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก เอต + นา 
  เอต + นา  ลง นา ตติยาวิภัตติ กรเณ ตติยา 
  เอต + เอน  เปลี่ยน นา เป็น เอน อโต เนน 
  เอเตน    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น เอเตน 
 
 สจฺเจน ศัพท์เป็นบทนามนามกิตก์มาจากรากศัพท์ สต (สาตจฺเจ=ความจริง + ย + นา 
  สตฺ     ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  สตฺ + ย   ลง ย ปัจจัย วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโยฯ 
  ส + ตฺย>จ  เปลี่ยน ตฺย เป็น จ ยวต  ตลนทการาน ฯ 
  ส + จฺ จ   ซ้อน จฺ  ปรเทฺวภาโว าเน 
  สจฺจ + นา  ลง นา ตติยาวิภัตติ กรเณ ตติยา 
  สจฺจ + เอน   เปลี่ยน นา เป็น เอน อโต เนน 
  สจฺเจน   แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น สจฺเจน 
 
 สุวตฺถิ ศัพท์เป็นบทสนธิมาจาก สุ + อตฺถิ 
  สุ + อตฺถิ 
  สุ + วฺ + อตฺถิ ลง วฺ อาคม ยวมทนตรลา จาคมา 
  ส าเร็จรูปเป็น สุวตฺถิ 
 
 โหตุ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ หู (สตฺตาย =มี-เป็น) + อ + ตุ 
  หู + ตุ   ลง ตุ ปัญจมีวิภัตติ อาณตฺยาสิฏฺเ นุตฺตฯ 
  หู + อ + ตุ  ลง อ ปัจจัย ภูวาทิโต อ 
  โห + อ + ตุ  วุทธิ อู เป็น โอ อญฺเ สุ จ 
  โห + ต ุ   ลบ อ ปัจจัย โลปญฺเจตฺตมกาโร 
  ส าเร็จรูปเป็น โหตุ 
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 ๒.๑.๔  รตนสูตร คาถาที่ ๔ 
        ขยํ วิราคํ อมตํ ปณีตํ 
       ยทชฺฌคา สกฺยมุนี สมาหิโต 
       น เตน ธมฺเมน สมตฺถิ กิญฺจิ 
       อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ 
       เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 ขยํ ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ ขี (ขเย=สิ้นไป) + อ + อ  
  ขี + อ    ลง อ ปัจจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
  เข + อ   วุทธิ อี ที่ ขี เป็น เอ อญฺเ สุ จ 
  ขย + อ   เปลี่ยน เอ เป็น อย เอ อย 
  ขยฺ อ + อ  แยกพยัญชนะออกจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร ฯ 
  ขยฺ + อ   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  ขย     น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร ยุตฺเต 
  ขย + อ    ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  ขยฺ + อ    ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  ขย      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ขยํ 
 วิราคํ ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ วิ + รญฺช (ราเค=ก าหนัด-ย้อม) + ณ + อ  
  วิ + รญฺช   ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  วิ + รญฺชฺ + ณ ลง ณ ปัจจัย วิสรุชปทาทิโต ณ 
  วิ + รญฺชฺ + อ ลบ ณฺ อนุพันธ์ เตส  โณ โลปํ 
  วิ + ร ญฺชฺ>ชฺ + อ เปลี่ยน ญฺชฺ เป็น ชฺ ณมฺหิ รนฺชสฺส โชฯ 
  วิ + ราชฺ + อ วุทธิ อ ที่ รชฺ เป็น อา อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิฯ 
  วิ + ราคฺ + อ เปลี่ยน ชฺ เป็น คฺ  กคา จชาน  
  วิราค    น าพยัญชนประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  วิราค + อ   ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  วิราคฺ + อ   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  วิราค     น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น วิราคํ 
 อมตํ ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ น + มร (ปาณจาเค=สละชีวิต-ความตาย) 
+ ต + อ  
  น + มรฺ   ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯ 
  น + มรฺ + ต  ลง ตปัจจัย ภาวกมฺเมสุ ต 
  น + ม + ต  ลบ รฺ ท้ายธาตุ รกาโร จ 
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  อมต    เปลี่ยน น เป็น อ อตฺต  นสฺส ตปฺปุริเส 
  อมต + อ    ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  อมตฺ + อ    ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  อมต     น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร ยุตฺเต. 
  ส าเร็จรูปเป็น อมตํ 
 ปณีตํ ศัพท์เป็นบทที่ได้น าเสนอแล้วข้างต้น 
 ยทชฺฌคา ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น ย  + อชฺฌคา 
  ย ํศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก ย + อ  
  ย + อ     ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  ย      แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ย ํ
  อชฺฌคา ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ อธิ + อ + คมุ (คตฺย =ไป) + อี 
  อธิ + คมุ 
  อธิ + คมฺ   ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  อธิ + คมฺ + อี ลง อี อัชชัตตนี สมีเปชฺชตฺตนี 
  อธิ + อ + คมฺ + อี ลง อ อาคมหน้าธาตุ อการาคโม หิยฺยตฺตนีฯ 
  อชฺฌ + อ + คมฺ + อี  เปลี่ยน อธิ เป็น อชฺฌ อชฺโฌ อธิ 
  อชฺฌฺ อ + อ + คมฺ + อี  แยกพยัญชนะออกจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร ฯ 
  อชฺฌฺ + อ + คมฺ + อี  เพราะสระหลัง ลบสระหน้า สรา สเร โลปํ 
  อชฺฌ + คมฺ + อี น า ฌฺ ประกอบกับสระ อ  นเย ปร  ยุตฺเต 
  อชฺฌ + คา + อี เพราะ อี เปลี่ยน คมฺ > คา กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺฯ 
  อชฺฌคา   ลบ อี วิภัตติที่เป็นสระหลัง วา ปโร อสรูปา 
  ส าเร็จรูปเป็น อชฺฌคา 
  ย  + อชฺฌคา 
  ยทฺ + อชฺฌคา เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ทฺ มทา สเร 
  ยทชฺฌคา   น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ยทชฺฌคา 
 สกฺยมุนี เป็นบทวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส ตัดบทเป็น สกฺย + มุนิ + สิ 
  สกฺยมุนิ + สิ  ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  สกฺยมุนิ   ลบ สิ เสสโต โลปํ คสิปิ 
  สกฺยมุนี   ทีฆะ อิ เป็น อี ทีฆ  
  ส าเร็จรูปเป็น สกฺยมุนี ทีฆะ อิ เป็น อี เพราะอยู่ในฉันทลักษณ์ 
 สมาหิโต ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท์ ส  + อา + ธา (ธารทานโปสเน=ทรง
ไว้, ให้, เลี้ยงดู) + อิ + ต + สิ 
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  ส  + อา + ธา + ต ลง ตปัจจัย ภาวกมฺเมสุ ต 
  ส  + อา + ธา + อิ + ต เพราะ ต ปัจจัย ลง อิอาคม ยถาคมมิกาโร 
  ส  + อา + หา + อิ + ต เปลี่ยน ธฺ เป็น หฺ จ ศัพท์ใน โท ธสฺส จ 
  ส  + อา + หฺ + อิ + ต ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  ส  + อา + หิ + ต น าพยัญชนะกับสระหลัง นเย ปร  ยุตฺเต 
  สมฺ + อา + หิ + ต เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น มฺ มทา สเร 
  สมฺ + อา + หิ + ต + สิ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  สมฺ + อา + หิ + ต + โอ เปลี่ยน สิ เป็น โอ โส 
  สมาหิโต   แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น สมาหิโต 
 น ศัพท์เป็นบทนิบาตบอกความปฏิเสธ มาจาก น + สิ 
  น + สิ    ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  น     ลบ สิ วิภัตติ สพฺพาสมาวุโสปสคฺคฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น น 
 เตน ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก ต + นา 
  ต + นา   ลง นา ตติยาวิภัตติ กรเณ ตติยา 
  ต + เอน   เปลี่ยน นา เป็น เอน อโต เนน 
  เตน    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น เตน 
 ธมฺเมน ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ ธร (ธารเณ=ทรงไว้) + รมฺม + นา 
  ธรฺ     ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ธรฺ + รมฺม  ลง รมฺม ปัจจัย ธราทีหิ รมฺโม 
  ธ + มฺม   ลบ รฺ ท้ายธาตุ/รฺ ของ รมฺม รมฺหิ รนฺโต ราทิโน 
  ธมฺม + นา  ลง นา ตติยาวิภัตติ กรเณ ตติยา 
  ธมฺม + เอน  เปลี่ยน นา เป็น เอน อโต เนน 
  ธมฺเมน   แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ธมเฺมน 
 สมตฺถิ ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น สม  + อตฺถิ 
  สมํ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก สม + สิ 
  สม + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  สม + อ    เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
  สมฺ + อ    ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  สม      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สมํ และเป็นบทนิบาตก็มี ใช้ในความหมายของ สห=พร้อม-กับ 
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  อตฺถิ ศัพท์เป็นกิริยาอาขยาตได้น าเสนอแล้วข้างต้น 
  สม  + อตฺถิ 
  สม + อตฺถิ  ลบนิคคหิต ( -   ) กฺวจิ โลปํ 
  สมตฺถิ    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น สมตฺถิ 
 กิญฺจิ ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก กึ + สิ + จิ + ส ิ
  กึ + สิ + จิ + สิ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  กึ + จิ    ลบ สิ วิภัตติ เสสโต โลปํ/สพฺพาฯ 
  กิญฺจิ    เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ญฺ วคฺคนฺต  วา วคฺเค 
  ส าเร็จรูปเป็น กิญฺจิ  
 ธมฺเม ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ ธร (ธารเณ=ทรงไว้) รมฺม + สฺมึ (ดูการท า
รูป ในบทว่า ธมฺเมน) ในที่นี้ จะแสดงเฉพาะการประกอบกับ สฺมึ วิภัตติเท่านั้น 
  ธมฺม + สฺมึ  ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ โอกาเส สตฺตมี 
  ธมฺม + เอ  เปลี่ยน สฺมึ เป็น เอ สฺมาสฺมึน  วา 
  ธมฺเม    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ธมฺเม 
 อิทมฺปิ รตนํ ปณีตํ เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ทั้งเจ็ดบทได้น าเสนอแล้วข้างต้น 
 
 ๒.๑.๕  รตนสูตร คาถาที่ ๕  
        ยมฺพุทฺธเสฏฺโ ปริวณฺณยี สุจ ึ
       สมาธิมานนฺตริกญฺ มาห ุ
       สมาธินา เตน สโม น วิชฺชติ 
       อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ 
       เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 ยมฺพุทฺธเสฏฺโ  ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น ย  + พุทฺธเสฏฺโ  
  ยํ ศัพท์เป็นบทสรรพนามได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น 
  พุทธเสฏฺโ  ศัพท์เป็นบทวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาสมาจาก พุทฺธ + เสฏฺ + สิ 
  พุทฺธ ศัพท์เป็นบทนามกิตก์ได้น าเสนอแล้วข้างต้น 
  เสฏฺโ ศัพท์เป็นบทตัทธิตมาจาก ปสตฺถ + อิฏ สิ 
  ปสตฺถ + อิฏฺ    ลง อิฏ ปัจจัย วิเสเส ตรตมิสิกิยิฏฺ า 
  ส + อิฏฺ      เปลี่ยน ปสตฺถ เป็น ส ปสตฺถสฺส โส จ 
  สฺ + อิฏฺ      ลบสระหน้า คือ อ ที่ ส สรา สเร โลปํ 
  สฺ + เอฏฺ     วิการ อิ ของ อิฏฺ เป็น เอ กฺวจาสวณฺณ  ลุตฺเต 
  เสฏฺ       น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
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  เสฏฺ สิ    ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  เสฏฺ โอ    เปลี่ยน สิ เป็น โอ โส 
  เสฏฺโ       แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น เสฏฺโ  
  ย  + พุทฺธเสฏฺโ  
  ยมฺ + พุทฺธเสฏฺโ   เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น มฺ วคฺคนฺต  วา วคฺเค. 
  ส าเร็จรูปเป็น ยมฺพุทฺธเสฏฺโ  
 ปริวณฺณยี ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ ปริ + วณฺณ (ถุติวิตฺถารสุกฺกาทฺ
ยุยฺยุตฺติทีปเน=สรรเสริญ, ขยาย-พิสดาร, ท าให้เป็นสีขาวเป็นต้น, พยายาม, แสดง) + ณย + อ ี
  ปริ + วณฺณฺ    ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ปริ + วณฺณฺ + ณย  ลง ณย ปัจจัย จุราทิโต เณ ณยา 
  ปริ + วณฺณฺ + อย  ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตาน  โณ โลปํ 
  ปริวณฺณย    น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ปริวณฺณย + อี    ลง อี อัชชตนี  สมีเปชฺชตนี 
  ปริวณฺณยี    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ปริวณฺณยี 
 สุจึ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก สุจิ (สุจ โสธเน=สะอาด-หมดจด + อิ) + อ  
  สุจิ + อ      ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  สุจ ิ+ -        เปลี่ยน อ  เป็นนิคคหิต ( -   ) อ  โม นิคฺคหีต  ฌลเปหิ 
  สุจ ึ      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สุจ ึ
 สมาธิมานนฺตริกญฺ มาหุ ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น สมาธึ + อานนฺตริกญฺ    + 
อาหุ 
 สมาธึ ศัพท์เป็นบทนามกิตกต์มาจากรากศัพท์ ส  + อา + ธา (ธารทานโปสเน=ทรงไว้, 
ให้, เลี้ยงดู) + อิ + อ  
  ส  + อา + ธา + อิ  ลง อิ ปัจจัย สญฺ าย  ทาธาโต อิ 
  สมฺ + อา + ธา + อิ เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น มฺ มทา สเร 
  สมฺ + อา + ธฺ + อิ  ลบ อา ที่ ธา/ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺยาฯ 
  สมาธิ      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  สมาธิ + อ     ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  สมาธิ + -       เปลี่ยน อ  เป็นนิคคหิต ( -   ) อ  โม นิคฺคหีต  ฌลเปหิ 
  สมาธึ      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สมาธึ 
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 อานนฺตริกญฺ  ํ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก อานนฺตริกญฺ อ  
  อานนฺตริกญฺ อ   ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  อานนฺตริกญฺ      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
 อาหุ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ พฺรู + อ + อุ 
  พฺรู + อุ      ลง อุ ปโรกขาวิภัตติ  อปจฺจกเข ปโรกฺขาตีเต 
  พฺรู + อ + อุ    ลง อ ปัจจัย ภูวาทิโต อ 
  อาห + อ + อุ   เปลี่ยน พฺรู เป็น อาห พฺรูภูนมาหภูวา ฯ 
  อาห + อุ     ลบ อ ปัจจัย โลปญฺเจตฺตมกาโร 
  อาหฺ + อุ     ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺยาฯ 
  อาหุ      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น อาหุ 
  สมาธึ + อานนฺตริกญฺ    + อาหุ 
  สมาธิมฺ + อานนฺตริกญฺ มฺ + อาหุ เปลี่ยนนิคคหิตเป็น มฺ มทา สเร 
  สมาธิมานนฺตริกญฺ มาหุ น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สมาธิมานนฺตริกญฺ มาห ุ
 สมาธินา ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ ส  + อา + ธา (ธารทานโปสเน=ทรงไว้
, ให้, เลี้ยงดู) + อิ + นา (วิธีท ารูป สมาธิ ให้ดูบทว่า สมาธึ) 
  สมาธิ + นา    ลง นา ตติยาวิภัตติ กรเณ ตติยา 
  ส าเร็จรูปเป็น สมาธินา 
 สโม ศัพท์เป็นบทนามมาจาก สม + สิ 
  สม + สิ     ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  สม + โอ     เปลี่ยน สิ เป็น โอ โส 
  สโม      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น สโม 
 น ศัพท์เป็นบทนิบาต ใช้ในความหมายปฏิเสธ มาจาก น + สิ 
  น + สิ      ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  น       ลบ สิ  สพฺพาสมาวุโสปสคฺคฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น น 
 วิชฺชติ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ วิท (ภาเว=มี-เป็น) + ย + ติ 
  วิทฺ       ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  วิทฺ + ติ     ลง ติ วัตตมานาวิภัตติ วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน 
  วิทฺ + ย + ติ    ลง ย ปัจจัย ทิวาทิโต โย 
  วิ ช + ติ     เปลี่ยน ทฺย เป็น ช  ตสฺส จวคฺคยการฯ 
  วิชฺ ช + ต ิ    ซ้อน ชฺ  ปรเทฺวภาโว าเน 
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  ส าเร็จรูปเป็น วิชฺชติ 
 
 ๒.๑.๖  รตนสูตร คาถาที่ ๖  
        เย ปุคฺคลา อฏฺ สตํ ปสฏฺ า 
      จตฺตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนฺติ 
      เต ทกฺขิเณยฺยา สุคตสฺส สาวกา 
      เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ 
      อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 เย ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก ย + โย ได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น 
 ปุคฺคลา ศัพท์เป็นบทนามมาจาก ปุคฺคล (ปูติ + คล คลเน=กลืนกิน + อ, ปุคฺค + ลา 
ภกฺขเน=กิน + อ ) + โย 
  ปุคฺคล + โย    ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ปุคฺคล + อา    เปลี่ยน โย เป็น อา สพฺพโยนีนมาเอ 
  ปุคฺคลา     แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ปุคฺคลา 
 อฏฺ ศัพท์เป็นบทสังขยาคุณนามมาจาก อฏฺ โย 
  อฏฺ โย    ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  อฏฺ       อ ท้าย อฏฺ กับ โย เป็น อ ปญฺจาทีนมกาโร 
  อฏฺ       แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น อฏฺ  
 สตํ ศัพท์เป็นบทสังขยานามมาจาก สต + สิ 
  สต + สิ     ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  สต + อ      เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
  สต        แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น สตํ 
 ปสฏฺ า ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท์ ป + ส ส (กถาโถมนหึสเน=กล่าว, 
สรรเสริญ, เบียดเบียน) + ต + โย 
  ป + ส ส ฺ     ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ป + ส สฺ + ต    ลง ต ปัจจัย ภาวกมฺเมสุ ต 
  ป + ส  + ฏฺ     เปลี่ยน สฺต เป็น ฏฺ  สาทิ สนฺตปุจฺฉภนฺชฯ 
  ป + ส + ฏฺ     ลบนิคคหิต ( -   ) พฺยญฺชเน จ 
  ปสฏฺ โย    ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ปสฏฺ อา    เปลี่ยน โย เป็น อา สพฺพโยนีนมาเอ 
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  ปสฏฺ า     แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ปสฏฺ า 
 จตฺตาริ ศัพท์เป็นบทสังขยาคุณนามมาจาก จตุ + โย 
  จตุ + โย     ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  จตฺตาริ     จตุ กับ โย เป็น จตฺตาริ ติจตุนฺน  ติสฺโสจตสฺโสฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น จตฺตาริ 
 เอตานิ ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก เอต + โย 
  เอต + โย     ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  เอต + นิ     เปลี่ยน โย เป็น นิ อโต นิจฺจ  
  เอตา + นิ    ทีฆะ อ ท้าย เอต เป็น อา โยสุ กตนิการโลเปสุฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น เอตานิ 
 ยุคาน ิศัพท์เป็นบทนามมาจาก ยุค (ยุช โยเค=ประกอบ + อ) + โย 
  ยุค + โย     ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ยุค + นิ     เปลี่ยน โย เป็น นิ อโต นิจฺจ  
  ยุคา + นิ     ทีฆะ อ ท้าย เอต เป็น อา โยสุ กตนิการโลเปสุฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ยุคาน ิ
 โหนฺติ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ หู (สตฺตาย =มี-เป็น) + อ + อนฺติ 
  หู + อนฺติ     ลง อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน 
  หู + อ + อนฺติ   ลง อ ปัจจัย ภูวาทิโต อ 
  โห + อ + อนฺติ   วุทธิ อู เป็น โอ อญฺเ สุ จ 
  โห + อนฺติ    ลบ อ ปัจจัย โลปญฺเจตฺตมกาโร 
  โห + นฺติ     ลบสระหลัง วา ปโร อสรูปา 
  ส าเร็จรูปเป็น โหนฺติ 
 เต ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก ต + โย 
  ต + โย     ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ต + เอ     เปลี่ยน โย เป็น เอ สพฺพนามการเต ป โม 
  เต       แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเย ฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น เต 
 ทกฺขิเณยฺยา ศัพท์เป็นนามกิตก์และตัทธิตมาจากรากศัพท์ ทกฺข (วุฑฺฒิสีฆวธคเต=
เจริญ, รวดเร็ว, ฆ่า, ไป) + อิณ + เณยฺย + โย 
  ทกฺขฺ      ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ทกฺขฺ + อิน    ลง อิน ปัจจัย ชิโต อิน สพฺพตฺถ 
  ทกฺขฺ + อิณ    เปลี่ยน น เป็น ณ รหาทิโต ณ 
  ทกฺขิณ + อา    ลง อา อิตถิโชตกปัจจัย อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย 
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  ทกฺขิณา     แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเย ฯ 
  ทกฺขิณา + เณยฺย  ลง เณยฺย ปัจจัยในตัทธิต จ ศัพท์ ใน อาตฺตญฺจ 
  ทกฺขิณา + เอยฺย  ลบ ณ อนุพันธ์ เตส  โณ โลปํ 
  ทกฺขิณฺ + เอยฺย   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง  สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  ทกฺขิเณยฺย    น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ทกฺขิเณยฺย + โย   ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ทกฺขิเณยฺย + อา  เปลี่ยน โย เป็น อา สพฺพโยนีนมาเอ 
  ทกฺขิเณยฺยา    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ทกฺขิเณยฺยา 
 สุคตสฺส ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ สุ + คมุ (คติมฺหิ=ไป) + ต + ส 
  สุ + คมฺ     ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  สุ + คมฺ + ต    ลง ต ปัจจัย พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ 
  สุ + ค + ต    เพราะ ต ลบ มฺ ท้ายธาตุ คมขนหนรมาทีนมนฺโต 
  สุคต + ส     ลง ส ฉัฏฐีวิภัตติ สามิสฺสฺมึ ฉฏฺ  ี 
  สุคต + สฺส    ลง สฺ อาคม สาคโมเส 
  ส าเร็จรูปเป็น สุคตสฺส 
 สาวกา ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ สุ (สวเณ=ฟัง) + ณวุ + โย 
  สุ + ณฺวุ     ลง ณฺวุ ปัจจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
  โส + ณฺวุ     วุทธิ อุ เป็น โอ  อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิฯ 
  สาว + ณฺวุ    เปลี่ยน โอ เป็น อาว เต อาวายา การิเต 
  สาว + อก    เปลี่ยน ณฺวุ เป็น อก อนกา ยุณฺวูน  
  สาวก      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  สาวก + โย    ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  สาวก + อา    เปลี่ยน โย เป็น อา สพฺพโยนีนมาเอ 
  สาวกา     แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น สาวกา 
 เอเตสุ ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก เอต + สุ 
  เอต + สุ     ลง สุ สัตตมีวิภัตติ โอกาเส สตฺตมี 
  เอเต + สุ     เปลี่ยน อ ท้าย เอต เป็น เอ สุหิสฺวกาโร เอ 
  ส าเร็จรูปเป็น เอเตสุ 
 ทินฺนานิ ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท์ ทา (ทาเน=ให้) + ต + โย 
  ทา + ต     ลง ต ปัจจัย ภาวกมฺเมสุ ต 
  ทา + อินฺน    เปลี่ยน ต เป็น อินฺน ภิทาทิโต อินฺนอนฺน ฯ 
  ทฺ + อินฺน    ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
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  ทินฺน      น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ทินฺน + โย    ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ทินฺน + นิ    เปลี่ยน โย เป็น นิ อโต นิจฺจ  
  ทินฺนา + นิ    ทีฆะ อ เป็น อา โยสุ กตนิการโลเปสุฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ทินฺนาน ิ
 มหปฺผลานิ ศัพท์เป็นบทวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสมาจาก มหปฺผล + โย  
  มหปฺผล + โย   ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  มหปฺผล + นิ    เปลี่ยน โย เป็น นิ อโต นิจฺจ  
  มหปฺผลา + นิ   ทีฆะ อ เป็น อา โยสุ กตนิการโลเปสุฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น มหปฺผลาน ิ
 
 ๒.๑.๗  รตนสูตร คาถาที่ ๗ 
        เย สุปฺปยุตฺตา มนสา ทฬฺเหน 
      นิกฺกามิโน โคตมสาสนมฺหิ 
      เต ปตฺติปตฺตา อมตํ วิคยฺห 
      ลทฺธา มุธา นิพฺพุตึ ภุญฺชมานา 
      อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 บาทคาถาว่า อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ ให้ดูคาถาข้างต้น 
 เย ศัพท์เป็นบทสรรพนาม มาจาก ย + โย ได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น 
 สุปฺปยุตฺตา ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท์ สุ + ป + ยุช (โยเค=ประกอบ) + ต 
+ โย 
  สุ + ป + ยุชฺ    ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  สุ + ป + ยุชฺ + ต  ลง ต ปัจจัย อตีเต ตตวนฺตุตาวี 
  สุ + ปฺป + ยุชฺ + ต  ซ้อน ปฺ ปรเทฺวภาโว าเน 
  สุปฺป + ยุ + ตฺต   ลบ ชฺ ท้ายธาตุ พร้อมซ้อน ตฺ ภุชาทีนมนฺโต โน ทฺวิ จ 
  สุปฺปยุตฺต + โย   ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  สุปฺปยุตฺต + อา   เปลี่ยน โย เป็น อา สพฺพโยนีนมาเอ 
  สุปฺปยุตฺตฺ + อา   ลบสระหน้าปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  สุปฺปยุตฺตา    น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สุปฺปยุตฺตา 
 มนสา ศัพท์เป็นนามกิตก์ใช้เป็นบทมโนคณะมาจากรากศัพท์ มน าเณ=รู้ + อ) + 
นา 
  มนฺ       ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
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  มนฺ + อ     ลง อ ปัจจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
  มน + นา     ลง นา ตติยาวิภัตติ กตฺตริ จ 
  มน + อา     เปลี่ยน นา เป็น อา มโนคณาทิโต สฺมึนานฯ 
  มน + สฺ + อา   ลง สฺ อาคม ส สเร วาคโม 
  มนสา      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น มนสา 
 ทฬฺเหน ศัพท์เป็นบทนามมาจาก ทฬฺห + นา 
  ทฬฺห + นา    ลง นา ตติยาวิภัตติ กตฺตริ จ 
  ทฬฺห + เอน    เปลี่ยน นา เป็น เอน อโต เนน 
  ทฬฺหฺ + เอน    ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  ทฬฺเหน     น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ทฬฺเหน 
 นิกฺกามิโน ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ นิ + กมุ (อิจฺฉาย =ปรารถนา-อยาก
ได้) + ณี + โย 
  นิ + กมฺ     ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  นิ + กมฺ + ณี   ลง ณี ปัจจัย ตสฺสีลาทีสุ ณีตฺวาวี จ 
  นิกฺ + กมฺ + ณี   ซ้อน กฺ  ปรเทฺวภาโว าเน 
  นิกฺ + กามฺ + ณี   วุทธิ อ เป็น อา อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิฯ 
  นิกฺกามฺ + อี    ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตาน  โณ โลปํ 
  นิกฺกามี     น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  นิกฺกามี + โย   ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  นิกฺกามี + โน   เปลี่ยน โย เป็น โน  โยน  โน 
  นิกฺกามิ + โน   รัสสะ อี เป็น อิ อโฆ รสฺสเมกวจนฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น นิกฺกามิโน 
 โคตมสาสนมฺหิ ศัพท์เป็นบทตัปปุริสสมาสมาจาก โคตม + สาสน + สฺมึ 
  โคตมสาสน + สฺมึ  ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ โอกาเส สตฺตมี 
  โคตมสาสน + มฺหิ  เปลี่ยน สมฺึ เป็น มฺหิ สฺมาหิสมฺึน  มฺหาภิมฺหิฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น โคตมสาสนมฺหิ 
 เต ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก ต + โย ได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น  
 ปตฺติปตฺตา ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ ปตฺติ + ปท + ต + โย 
  ปตฺติ + ปทฺ    ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ปตฺติ + ปทฺ + ต   ลง ต ปัจจัย อตีเต ตตวนฺตุตาวี 
  ปตฺติ + ป + ตฺต   ลบ ทฺ ท้ายธาตุ พร้อมซ้อน ตฺ ภุชาทีนมมนฺโต โนฯ 
  ปตฺติ + ปตฺต + โย  ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
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  ปตฺติปตฺต + อา   เปลี่ยน โย เป็น อา สพฺพโยนีนมาเอ 
  ปตฺติปตฺตา    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ปตฺติปตฺตา 
 อมตํ ศัพท์เป็นที่ได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น 
 วิคยฺห ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท์ วิ + คห (อาทาเน=ถือเอา) + ตฺวา + โย 
  วิ + คหฺ     ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสนฺโต โลโปฯ 
  วิ + คหฺ + ตฺวา   ลง ตฺวา ปัจจัย ปุพฺพกาเลกกตฺตุกาน ฯ 
  วิ + ค + ยฺห    เปลี่ยน ตฺวา เป็น ยฺห, ลบ หฺ มหทเภหิ มฺม ยฺห ชฺชฯ 
  วิคยฺห + โย    ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  วิคยฺห      ลบ โย สพฺพาสมาวุโสปสคฺคฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น วิคยฺห 
 ลทฺธา ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท์ ลภ (ลาเภ=ได้) + ตฺวา + โย 
  ลภฺ       ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ลภฺ + ตฺวา    ลง ตฺวา ปัจจัย ปุพฺพกาเลกกตฺตุกาน ฯ 
  ล + ทฺธา     เปลี่ยน ตฺวา เป็น ทธา, ลบ ภฺมหทเภหิ มฺม ยฺห ชฺชฯ 
  ลทฺธา + โย    ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ลทฺธา      ลบ โย สพฺพาสมาวุโสปสคฺคฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ลทฺธา 
 มุธา ศัพท์เป็นนิบาตมาจาก มุธา + โย 
  มุธา + โย    ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  มุธา      ลบ โย สพฺพาสมาวุโสปสคฺคฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น มุธา 
 นิพฺพุตึ ศัพท์เป็นนามมาจาก นิพฺพุติ + อ  
  นิพฺพุติ + อ     ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  นิพฺพุติ + -      เปลี่ยน อ  เป็น นิคคหิต ( -   ) อ โม นิคฺคหีต  ฌลเปหิ 
  นิพฺพุตึ     น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น นิพฺพุตึ 
 ภุญฺชมานา ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท์ ภุช (ตาณภกฺเขสุ=รักษา-ป้องกัน, 
กิน) + อ + มาน + โย 
  ภุช ฺ      ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ภุชฺ + อ     ลง อ ปัจจัย พร้อม -   ต้นธาตุ รุธาทิโต นิคฺคหีตฯ 
  ภุชฺ + อ + มาน   ลง มาน ปัจจัย วตฺตมาเน มานนฺตา 
  ภุญฺชฺ + อ + มาน  เปลี่ยนนิคคหิต เป็น ญฺ วคฺคนฺต  วา วคฺเค 
  ภุญฺชมาน     น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
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๔๘ 

  ภุญฺชมาน + โย   ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ภุญฺชมาน + อา   เปลี่ยน โย เป็น อา สพฺพโยนีนมาเอ 
  ภุญฺชมานา    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ภุญฺชมานา 
 
 ๒.๑.๘  รตนสูตร คาถาที่ ๘ 
        ยถินฺทขีโล ป วึ สิโต สิยา 
      จตุพฺภิ วาเตภิ อสมฺปกมฺปิโย 
      ตถูปมํ สปฺปุริสํ วทามิ 
      โย อริยสจฺจานิ อเวจฺจ ปสฺสติ 
      อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 ยถินฺทขีโล ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น ยถา + อินฺทขีโล  
  ยถา ศัพท์เป็นบทนิบาตบอกความเปรียบเทียบ 
  อินฺทขีโล ศัพท์เป็นบทนามมาจาก อินฺทขีล (อินฺท + ขิล ปฏิฆาเต=กระทบตอบ) + 
สิ 
  อินฺทขีล + สิ    ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  อินฺทขีล + โอ   เปลี่ยน สิ เป็น โอ โส 
  อนิฺทขีโล     แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น อินฺทขีโล 
  ยถา + อินฺทขีโล 
  ยถฺ + อินฺทขีโล   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  ยถินฺทขีโล    น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ยถินฺทขีโล 
 ป วึ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก ป วี (ป + ถว คติย =ไป + อ + อี) + อ  
  ป วี + อ      ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  ป วี + -       เปลี่ยน อ  เป็นนิคคหิต ( -   ) อ โม นิคฺคหีต  ฌลเปหิ 
  ป วิ + -       รัสสะ อี เป็น อิ อโฆ รสฺสเมกวจนฯ 
  ป วึ      น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ป วึ 
 สิโต ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท์ สิ (เสวคติวุทฺธฺย =เสพ, ไป, เจริญ) + ต + 
สิ 
  สิ + ต      ลง ต ปัจจัย อตีเต ตตวนฺตุตาวี 
  สิ + ต + สิ    ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
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  ๔๙ 

  สิต + โอ     เปลี่ยน สิ เป็น โอ โส 
  สิโต      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเย ฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น สิโต 
 สิยา ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ อส (ภูคตฺยาทานทิตฺติเขปฺยทเน=
ปรากฏ, ไป, รุ่งเรือง, ขว้างไป, กิน) + อ + เอยฺย 
  อส ฺ      ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  อสฺ + เอยฺย    ลง เอยฺย สัตตมีวิภัตติ อนุมติปริกปฺปตฺเถสุฯ 
  อสฺ + อ + เอยฺย  ลง อ ปัจจัย ภูวาทิโต อ 
  อสฺ + เอยฺย    ลบ อ ปัจจัย โลปญฺเจตฺตมกาโร 
  สฺ + เอยฺย    ลบ อ ตัวต้นธาตุ สพฺพตฺถาสสฺสาทิโลโปฯ 
  สฺ + อิยา     เปลี่ยน เอยฺย เป็น อิยา กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺฯ 
  สิยา      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สิยา 
 จตุพฺภิ ศัพท์เป็นบทสังขยาคุณนามมาจาก จตุ + หิ 
  จตุ + หิ     ลง หิ ตติยาวิภัตติ กรเณ ตติยา 
  จตุ + ภ ิ     เปลี่ยน หิ เป็น ภิ สฺมาหิสมฺึน  มฺหาภิมฺหิฯ 
  จตุ + พฺภิ     ซ้อน พฺ วคฺเค โฆสาโฆสาน ฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น จตุพฺภิ 
 วาเตหิ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก วาต (วา คมเน=ไป + ต) + หิ 
  วาต + หิ     ลง หิ ตติยาวิภัตติ กรเณ ตติยา 
  วาเต + หิ    เปลี่ยน อ เป็น เอ สุหิสฺวกาโร เอ 
  ส าเร็จรูปเป็น วาเตหิ 
 อสมฺปกมฺปิโย ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท์ น + ส  + ป + กปิ (จลเน=
หวั่นไหว) + อิย + สิ 
  น + ส  + ป + กปฺ  ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  น + ส  + ป + กปฺ + อิย ลง อิย ปัจจัย กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺฯ 
  น + ส  + ป + ก ปฺ + อิย ลงนิคคหิต ( -   ) อาคม นิคฺคหีตญฺจ 
  น + สมฺ+ป+กมฺปฺ + อิย เปลี่ยนนิคคหิตทั้งสองเป็น มฺ วคฺคนฺต  วา วคฺเค 
  อ + สมฺปกมฺปฺ + อิย เปลี่ยน น เป็น อ อตฺต  นสฺส ตปฺปุริเส 
  อสมฺปกมฺปิย + สิ  ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  อสมฺปกมฺปิย + โอ  เปลี่ยน สิ เป็น โอ โส 
  อสมฺปกมฺปิโย   แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น อสมฺปกมฺปิโย 
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๕๐ 

 ตถูปม ํศัพท์เป็นสนธิ ตัดเป็น ตถา + อุปม  
  ตถา ศัพท์เป็นบทนิบาตบอกความเปรียบเทียบ 
  อุปม ํศัพท์เป็นบทนามมาจาก อุปมา (อุป + มา มานมฺหิ=เปรียบเทียบ + กฺวิ + อา) 
+ อ  
  อุปมา + อ     ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  อุปมฺ + อ      ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  อุปม       น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น อุปม ํ
  ตถา + อุปม  
  ตถฺ + อุปม     ลบสระหน้า สรา สเร โลปํ 
  ตถฺ + อูปม     ทีฆะ อุ เป็น อู ทีฆ  
  ตถูปม       น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ตถูปม ํ
 สปฺปุริสํ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก สปฺปุริส + อ  
  สปฺปุริส + อ     ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  สปฺปุริสฺ อ + อ    แยกพยัญชนะออกจากสระ ปุพพมโธ  ิึตมสฺสร ฯ 
  สปฺปุริสฺ + อ     ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปจฺจยาฯ 
  สปฺปุริส      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สปฺปุริสํ 
 วทามิ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ วท (วากฺเย=พูด-กล่าว) + อ + มิ 
  วทฺ       ลบสระท้ายธาต ธาตุสฺสนฺโตโลโปฯ 
  วทฺ + มิ     ลง มิ วัตตมานาวิภัตติ วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน 
  วทฺ + อ + มิ    ลง อ ปัจจัย ภูวาทิโต อ 
  วทฺ + อา + มิ   ทีฆะ อ เป็น อา อกาโร ทีฆ  หิมิเมสุ 
  วทามิ      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น วทามิ 
 โย ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก ย + สิ 
  ย + สิ      ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ย + โอ     เปลี่ยน สิ เป็น โอ โส 
  โย       แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเย ฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น โย 
 อริยสจฺจานิ ศัพท์เป็นบทวิสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสมาจาก อริยสจฺจ (อริย + สจฺจ) 
+ โย 
  อริยสจฺจ + โย   ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
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  ๕๑ 

  อริยสจฺจ + นิ   เปลี่ยน โย เป็น นิ อโต นิจฺจ  
  อริยสจฺจา + นิ   ทีฆะ อ เป็น อา โยสุ กตนิการโลเปสุฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น อริยสจฺจานิ 
 อเวจฺจ ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท์ อว + อิ (คติมฺหิ=ไป) + ตฺวา + สิ 
  อว + อิ + ตฺวา   ลง ตฺวา ปัจจัย ปุพฺพกาเลกกตฺตุกาน ฯ 
  อว + อิ + รจฺจ    เปลี่ยน ตฺวา เป็น รจฺจ โยควิภาคในจนนฺเตหิฯ 
  อว + อิ + อจฺจ   ลบ รฺ อนุพันธ์ รมฺหิ รนฺโต ราทิโน 
  อวฺ + อิ + อจฺจ   ลบสระหน้า เพราะสระหลัง สรา สเร โลปํ 
  อวฺ + เอ + อจฺจ   เปลี่ยน อิ เป็น เอ กฺวจาสวณฺณ  ลุตฺเต 
  อวฺ + เอ + จฺจ   ลบสระหลัง วา ปโร อสรูปา 
  อเวจฺจ     น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  อเวจฺจ + สิ    ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  อเวจฺจ     ลบ สิ สพฺพาสมาวุโสปสคฺคฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น อเวจฺจ 
 ปสฺสติ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ว่า ทิส (เปกฺขณหึสาอปฺปีติทาน -   
โพธเน=เพ่งดู, เบียดเบียน, เกลียดชัง, ให้, ให้รู้) + อ + ติ 
  ทิสฺ       ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนฯ 
  ทิสฺ + ติ     ลง ติ วัตตมานาวิภัตติ วตฺตมาเน ปจฺจุปฺปนฺเน 
  ทิสฺ + อ + ติ    ลง อ ปัจจัย ภูวาทิโต อ 
  ปสฺส + อ + ติ   เปลี่ยน ทิสฺ เป็น ปสฺส ทิสสฺส ปสฺสทิสฺสทกฺขาฯ 
  ปสฺสฺ + อ + ติ   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  ปสฺสติ      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ปสฺสติ 
 
 ๒.๑.๙  รตนสูตร คาถาที่ ๙ 
        เย อริยสจฺจานิ วิภาวยนฺติ 
      คมฺภีรปญฺเ น สุเทสิตานิ 
      กิญฺจาปิ เต โหนฺติ ภุสปฺปมตฺตา 
      น เต ภวํ อฏฺ มมาทิยนฺติ 
      อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 เย อริยสจฺจานิ ทั้งสองบทได้แสดงไว้แล้วในคาถาข้างต้น 
 วิภาวยนฺติ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ วิ + ภู (สตฺตาย =มี-เป็น)+ ณย 
+ อนฺติ 
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๕๒ 

  วิ + ภู + อนฺติ   ลง อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน 
  วิ + ภู + ณย + อนฺติ ลง ณย ปัจจัย จุราทิโต เณณยา 
  วิ + ภู + อย + อนฺติ ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตาน  โณ โลปํ 
  วิ + โภ + อย + อนฺติ วุทธิ อู เป็น โอ อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิฯ 
  วิ + ภาว + อย + อนฺติ วิการ โอ เป็น อาว เต อาวายา การิเต 
  วิภาวยนฺติ    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น วิภาวยนฺติ 
 คมฺภีรปญฺเ น ศัพท์เป็นบทวิเสสนบพุพบทกัมมธารยสมาสมาจาก คมฺภีรปญฺ (คมฺภีร 
+ ปญฺ นา 
  คมฺภีร ศัพท์มาจากรากศัพท์ คมุ (คติมฺหิ=ไป) + อีร 
  คมฺ       ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนฯ 
  คมฺ + อิร     ลง อิร ปัจจัย รนฺชุทาทีหิ ธทิทฺทกิราฯ 
  คมฺ + ภฺ + อิร   ลง ภฺ อาคม จ-ศัพท์ ใน ยวมทนตรฯ 
  คมฺภีร      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น คมฺภีร 
  ปญฺ  ศัพท์เป็นบทตัทธิตมาจากศัพท์ ปญฺ า (ป + า อวโพธเน=รู้ + กฺวิ) + ณ 
  ปญฺ า + ณ    ลง ณ ปัจจัย สทฺธาทิโต ณ 
  ปญฺ า + อ     ลบ ณฺ อนุพันธ์ เตส  โณ โลปํ 
  ปญฺญฺ + อ    ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปจฺจยาฯ 
  ปญฺ       น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ปญฺ  
  คมฺภีรปญฺ นา  ลง นา ตติยาวิภัตติ กตฺตริ จ 
  คมฺภีรปญฺ เอน  เปลี่ยน นา เป็น เอน อโต เนน 
  คมฺภีรปญฺเ น   แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น คมฺภีรปญฺเ น 
 สุเทสิตานิ ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท์ สุ + ทิส (เปกฺขณหึสาอปฺปีติทาน-
โพธเน=เพ่งดู, เบียดเบียน, เกลียดชัง, ให้, ให้รู้) + ต + โย 
  สุ + ทิสฺ     ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  สุ + ทิสฺ + ต    ลง ต ปัจจัย ภาวกมฺเมสุ ต 
  สุ + เทสฺ + ต   วุทธิ อิ เป็น เอ อญฺเ สุ จ 
  สุ + เทสฺ + อิ + ต  ลง อิ อาคม ยถาคมมิกาโร 
  สุเทสิต + โย    ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  สุเทสิต + นิ    เปลี่ยน โย เป็น นิ อโต นิจฺจ  
  สุเทสิตา + นิ   ทีฆะ อ เป็น อา โยสุ กตนิการโลเปสุฯ 
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  ส าเร็จรูปเป็น สุเทสิตานิ 
 กิญฺจาปิ ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น กึ + จิ + อปิ 
  กิญฺ + จิ + อปิ   เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ญฺ วคฺคนฺต  วา วคฺเค 
  กิญฺ + จฺ + อปิ   ลบสระหน้า สรา สเร โลปํ 
   กิญฺ + จฺ + อาปิ   ทีฆะ อ เป็น อา ทีฆ  
  กิญฺจาปิ     น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น กิญฺจาปิ 
 ภุสปฺปมตฺตา ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ว่า ภุส + ป + มท (อุมฺมาเท=
ประมาท) + ต + โย 
  ภุส + ป + มทฺ   ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ภุส + ป + มทฺ + ต ลง ต ปัจจัย อตีเต ตตวนฺตุตาวี 
  ภุส + ป + ม + ตฺต  ลบ ทฺ ท้ายธาตุ แล้วซ้อน ตฺ คุปาทีนญฺจ 
  ภุส + ปฺป + มตฺต  ซ้อน ปฺ ปรเทฺวภาโว าเน 
  ภุสปฺปมตฺต + โย  ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ภุสปฺปมตฺต + อา  เปลี่ยน โย เป็น อา สพฺพโยนีนมาเอ 
  ภุสปฺปมตฺตา    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ภุสปฺปมตฺตา 
 ภว ํศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ว่า ภว (ภู สตฺตาย =มี-เป็น + ณ) + อ  
  ภว + อ      ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  ภวฺ อ + อ     แยกพยัญชนะออกจากสระ ปุพพมาโธ  ิตมสฺสร ฯ 
  ภวฺ + อ      ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  ภว        น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ภว ํ
 อฎฺ มมาทิยนฺติ ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น อฏฺ ม  + อาทิยนฺติ 
  อฏฺ ม ศัพท์เป็นสังขยาคุณนามมาจาก อฏฺ ม + อ  
  อฎฺ ม     ลง ม ปัจจัย สงฺขยาปูรเณ โม 
  อฎฺ ม + อ     ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  อฎฺ มฺ + อ     ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  อฎฺ ม       น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น อฏฺ มํ 
 อาทิยนฺติ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ อา + ทา (อาทาเน=ถือเอา) + อิ 
+ ย + อนฺติ 
  อา + ทา + อนฺต ิ  ลง อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน 
  อา + ทา + ย + อนฺติ ลง ย ปัจจัย ภาวกมฺเมสุ โย 
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  อา + ทา + อิ + ย + อนฺติ ลง อิ หน้า ย ปัจจัย อิวณณาคโม วา 
  อา + ทฺ + อิ + ยฺ + อนฺติ ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ  
  อาทิยนฺติ     น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น อาทิยนฺติ 
 
 ๒.๑.๑๐  รตนสูตร คาถาที่ ๑๐ 
        สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย 
      ตยสฺสุ ธมฺมา ชหิตา ภวนฺติ 
      สกฺกายทิฏ  ี วิจิกิจฺฉิตญฺจ 
      สีลพฺพตํ วาปิ ยทตฺถิ กิญฺจิ. 
 สหาวสฺส ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น สห + เอว + อสฺส (ต + ส) 
  สหาว ศัพท์เป็นบทนิบาตมาจาก สห + เอว 
  สห + ว     ลบสระหลัง วา ปโร อสรูปา 
  สหา + ว     ทีฆะ อ เป็น อา ปุพฺโพ จ 
  ส าเร็จรูปเป็น สหาว 
  อสฺส ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก ต + ส 
  ต + ส      ลง ส ฉัฏฐีวิภัตติ ฉฏฺ  ี จ 
  อ + ส      เปลี่ยน ต เป็น อ สสฺมาสฺมึส สาสฺวตฺต  
  อ + สฺส     ลง สฺ อาคม  สาคโม เส 
  ส าเร็จรูปเป็น อสฺส 
  สหาวฺ + อสฺส   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น สหาวสฺส 
 ทสฺสนสมฺปทาย ศัพท์เป็นบทตัปปุริสสมาสมาจาก ทสฺสนสมฺปทา (ทสฺสน + สมฺปทา) 
+ นา 
  ทสฺสน ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ ทิส ((เปกฺขณหึสาอปฺปีติทานโพธเน=
เพ่งดู, เบียดเบียน, เกลียดชัง, ให้, ให้รู้) + ยุ 
  ทิสฺ       ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ทิสฺ + ยุ     ลง ยุ ปัจจัย สทฺทกุธจลมณฺฑตฺถฯ 
  ทสฺส + ยุ     เปลี่ยน ทิสฺ เป็น ทสฺส กวฺจิ ธาตุวิภตฺติปฺฯ 
  ทสฺส + อน    เปลี่ยน ยุ เป็น อน อนกา ยุณฺวูน  
  ทสฺสฺ + อน    ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  ทสฺสน      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ทสฺสน 
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  สมฺปทา ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ ส  + ปท (คตฺย =ไป) + อ + อา 
  ส  + ปทฺ     ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ส  + ปทฺ + อ    ลง อ ปัจจัย อิตฺถิยมติยโว วา 
  สมฺปทฺ + อ    เปลี่ยนนิคหิต ( -   ) เป็น มฺ วคฺคนฺต  วา วคฺเค 
  สมฺปท      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  สมฺปท + อา    ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์ อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย 
  สมฺปทา     แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น สมฺปทา 
  ทสฺสนสมฺปทา + นา ลง นา ตติยาวิภัตติ สหาทิโยเค จ 
  ทสฺสนสมฺปทา + อาย เปลี่ยน นา เป็น อาย ฆโต นาทีน  
  ทสฺสนสมฺปทา + อาย แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ทสฺสนสมฺปทาย 
 ตยสฺสุ ศัพท์เป็นสนธิ ตัดบทเป็น ตโย + สุ 
  ตโย ศัพท์เป็นบทสังขยาคุณนามมาจาก ติ + โย 
  ติ + โย     ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ตโย      เปลี่ยน ติ กับ โย เป็น ตโย ติจตุนฺน  ติสฺโส จตสฺโสฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ตโย 
  สุ ศัพท์เป็นบทนิบาตส าหรับท าคาถาให้เต็ม (ปทปูรณะ) 
  ตโย + สุ 
  ตย + สุ     เปลี่ยน โอ เป็น อ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺฯ 
  ตย + สฺส ุ    ซ้อน สฺ  ปรเทฺวภาโว าเน 
  ส าเร็จรูปเป็น ตยสฺสุ 
 ธมฺมา ศัพท์เป็นบทนามกิตก์ให้แสดไว้ในคาถาข้างต้นแล้ว จะแยกเป็นบทนามเท่านั้น 
คือ ธมฺม + โย 
  ธมฺม + โย    ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ธมฺม + อา    เปลี่ยน โย เป็น อา สพฺพโยนีนมาเอ 
  ธมฺมา      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ธมฺมา 
 ชหิตา ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท์ หา (คติจาคหนฺย =ไป, สละ, เสื่อม) + อิ 
+ ต + โย 
  หา 
  หา หา     เพิ่ม หา ธาตุ กวฺจาทิวณฺณานเมฯ 
  หา หา     ตั้ง หา ที่เพ่ิมมาชื่อว่าอัพภาส ปุพฺโพพฺภาโส 
  ชา หา     เปลี่ยน หฺ เป็น ชฺ หสฺส โช 
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  ช หา      รัสสะ อา ที่ ชา เป็น อ รสฺโส 
  ชหา + ต     ลง ต ปัจจัย ภาวกมฺเมสุ ต 
  ชหา + อิ + ต   ลง อิ อาคม อิวณฺณาคโม วา 
  ชหฺ + อิ + ต    ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  ชหิต + โย    ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ชหิต + อา    เปลี่ยน โย เป็น อา สพฺพโยนีนมาเอ 
  ชหิตา      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ชหิตา 
 ภวนฺติ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ ภู (สตฺตาย =มี-เป็น) + อ + อนฺติ 
  ภู + อนฺติ     ลง อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน 
  ภู + อ + อนฺติ   ลง อ ปัจจัย หลังธาตุ ภูวาทิโต อ 
  ภฺ อู + อ + อนฺติ  แยกพยัญชนะออกจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร ฯ 
  ภฺ โอ + อ + อนฺติ  วุทธิ อู เป็น โอ อญฺเ สุ จ 
  ภู โอ + อนฺติ    ลบ อ ปัจจัย โลปญฺเจตฺตมกาโร 
  ภฺ อว + อนฺติ   เปลี่ยน โอ เป็น อว โอ อว สเร 
  ภฺ อวฺ + อนฺติ   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  ภวนฺติ      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ภวนฺติ 
 สกฺกายทิฏฺ  ี ศัพท์เป็นบทตัปปุริสสมาสมาจาก สกฺกาย + ทิฏฺ  ิ + โย 
  สกฺกายทิฏฺ  ิ + โย  ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  สกฺกายทิฏฺ  ิ    ลบ โย ฆปโต จ โยน  โลโป 
  สกฺกายทิฏฺ  ี    ทีฆะ อิ เป็น อี โยสุ กตนิการโลเปสุฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น สกฺกายทิฏฺ  ี 
 วิจิกิจฺฉิตญฺจ ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น วิจิกิจฺฉิต  + จ 
  วิจิกิจฺฉิตํ ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ วิ + กิต (โรคาปนยน าณิจฺฉา
วาส- ส สเย=รักษาโรค, รู้, ปรารถนา, อยู่, สงสัย) + ฉ + ต + สิ 
  วิ + กิตฺ     ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  วิ + กิกิตฺ     เพิ่ม กิ ที่ต้นธาตุ กวฺจาทิวณณานเมฯ 
  วิ + กิกิตฺ + ฉ   ลง ฉ ปัจจัย ติชคุปกิตมาเนหิ ขฉฯ 
  วิ + กิกิตฺ + ฉ   ตั้ง กิ ที่เพิ่มมาชื่ออัพภาส ปุพฺโพพฺภาโส 
  วิ + กฺ > จฺ อิ กิต + ฉ เปลี่ยน กฺ เป็น จฺ กวคฺคสฺส จวคฺโค 
  วิ + จฺ อิ + กิตฺ > จฺ + ฉ เปลี่ยน ตฺ ท้ายธาตุ เป็น จฺ พยญฺชนนฺตสฺส โจ ฉปฺฯ 
  วิจิกิจฺฉ     น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  วิจิกิจฺฉ + ต    ลง ต ปัจจัย อตีเต ตตวนฺตุตาวี 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

  ๕๗ 

  วิจิกิจฺฉ + อิ + ต  ลง อิ อาคม อิวณฺณาคโม วา 
  วิจิกิจฺฉิต     แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  วิจิกิจฺฉิต + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  วิจิกิจฺฉิต + อ    เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
  วิจิกิจฺฉิต      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น วิจิกิจฺฉิตํ 
  วิจิกิจฺฉิต  + จ 
  วิจิกิจฺฉิตญฺ + จ   เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ญฺ วคฺคนฺต  วา วคฺเค 
  ส าเร็จรูปเป็น วิจิกิจฺฉิตญฺจ 
 สีลพฺพตํ ศัพท์เป็นบททวันทสมาสมาจาก สีล + วต + สิ 
  สีล + วต 
  สีล + วฺวต    ซ้อน วฺ ปร เทฺวภาโว าเน 
  สีล + พฺพต    เปลี่ยน วฺว เป็น พฺพ จ-ศัพท์ ใน โท ธสฺส จ 
  สีล + พฺพต + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  สีล + พฺพต + อ    เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
  สีลพฺพต      แยก, ลบ, รวม ปุพพฺมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น สีลพฺพตํ 
 วาป ิศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น วา + อปิ 
  วา + อปิ      
  วฺ + อปิ     ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  วฺ + อาปิ     ทีฆะ อ เป็น อา ทีฆ  
  วาปิ      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น วาป ิ
 ยทตฺถิ ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น ย  + อตฺถิ 
  ย ํศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก ย + สิ 
  ย + สิ      ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ย + อ       เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
  ย        แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ย ํ
  อตฺถิ ศัพท์เป็นบทนิบาตก็มี สามารถใช้ได้กับตัวประธานในประโยคที่เป็นฝ่ายเอก
วจนะและฝ่ายพหุวจนะ แต่ถ้าเป็นบทกิริยาอาขยาตจะใช้ได้ตัวตัวประธานในประโยคที่เป็นฝ่าย
เอกวจนะเท่านั้น ขอน ามาแสดง อตฺถิ ที่เป็นบทกิริยาอาขยาตโดยมาจากรากศัพท์ว่า อส (ภูคตฺยา-
ทานทิตฺติเขปฺยทเน=ปรากฏ, ไป, สว่าง, ขว้าง, กิน) + อ + ต ิ
  อส ฺ      ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
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๕๘ 

  อสฺ + ติ     ลง ติ วัตตมานาวิภัตติ วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน 
  อสฺ + อ + ติ    ลง อ ปัจจัย ภูวาทิโต อ 
  อสฺ + ติ     ลบ อ ปัจจัย โลปญฺเจตฺตมกาโร 
  อ + ติ > ตฺถิ    เปลี่ยน ติ เป็น ตฺถิ และลบ สฺ ตสิฺส ตฺถิตฺต  
  ส าเร็จรูปเป็น อตฺถิ 
  ย  + อตฺถิ 
  ยทฺ + อตฺถิ    เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ทฺ มทา สเร 
  ยทตฺถิ      น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ยทตฺถิ 
 
 ๒.๑.๑๑ รตนสูตร คาถาที่ ๑๑ 
        จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต 
      ฉจฺจาภิ านาน ิอภฺพพ กาตุ 
      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 จตูหปาเยหิ ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น จตูหิ + อปาเยหิ 
  จตูหิ ศัพท์เป็นบทสังขยาคุณนามมาจาก จตุ + หิ 
  จตุ + หิ     ลง หิ ปัญจมีวิภัตติ อปาทาเน ปญฺจมี 
  จตู + หิ     ทีฆะ อุ เป็น อู สุน หิสุ จ 
  ส าเร็จรูปเป็น จตูห ิ
  อปาเยหิ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก อปาย (น +เป วุทฺธิย =เจริญ + ณ, อป + อย 
คติย  =ไป + ณ) + หิ 
  อปาย + หิ    ลง หิ ปัญจมีวิภัตติ อปาทาเน ปญฺจมี 
  อปาเย + หิ    เปลี่ยน อ เป็น เอ  สุหิสฺวกาโร เอ 
  ส าเร็จรูปเป็น อปาเยหิ 
  จตูหิ + อปาเยห ิ
  จตูหฺ + อปาเยห ิ  ลบสระหน้าปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  จตูหปาเยหิ    น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น จตูหปาเยหิ 
 วิปฺปมุตฺโต ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท์ วิ + ป + มุจ (โมกฺเข=หลุดพ้น) + 
ต + สิ 
  วิ + ป + มุจฺ    ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  วิ + ป + มุจฺ + ต  ลง ต ปัจจัย อตีเต ตตวนฺตุตาวี 
  วิ + ป + มุ + ตฺต  ลบ จฺ ท้ายธาตุและซ้อน ตฺ คุปาทีนญฺจ 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

  ๕๙ 

  วิ + ปฺป + มุตฺต   ซ้อน ปฺ ปรเทฺวภาโว าเน 
  วิปฺปมุตฺต + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงคตฺเถ ป มา 
  วิปฺปมุตฺต + โอ   เปลี่ยน สิ เป็น โอ โส 
  วิปฺปมุตฺโต    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น วิปฺปมุตฺโต 
 ฉจฺจาภิ านาน ิศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น ฉ + จ + อภิ านานิ 
  ฉ ศัพท์เป็นบทสังขยาคุณนามมาจาก ฉ + โย 
  ฉ + โย     ลง โย ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  ฉฺ อ + โย > อ   เปลี่ยน อ ที่ ฉ กับ โย เป็น อ ปญฺจาทีนมกาโร 
  ส าเร็จรูปเป็น ฉ 
  จ ศัพท์เป็นบทนิบาตใช้ในความหมายรวบรวม แปลว่า และ 
  อภิ านานิ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก อภิ าน + โย 
  อภิ าน + โย   ลง โย ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  อภิ าน + นิ    เปลี่ยน โย เป็น นิ โยน  นิ นปุสเกหิ 
  อภิ านา + นิ   ทีฆะ อ เป็น อา โยสุ กตนิการโลเปตุฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น อภิ านาน ิ
  ฉ + จ + อภิ านานิ 
  ฉ + จฺจ + อภิ านานิ ซ้อน จฺ ปรเทฺวภาโว าเน 
  ฉจฺจฺ + อภิ านานิ  ลบสระหน้า สรา สเร โลปํ 
  ฉจฺจฺ+ อาภิ านานิ  ทีฆะ อ เป็น อา ทีฆ  
  ฉจฺจาภิ านานิ   น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ฉจฺจาภิ านาน ิ 
 อภพฺโพ (อภพฺพ) ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ น + ภู (สตฺตาย =มี-เป็น) + 
ณฺย + สิ 
  น + ภู + ณฺย   ลง ณฺย ปัจจัย ณฺโย จ 
  น + ภู + ย    ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตาน  โณ โลปปํ 
  น + ภฺ อู + ย   แยกพยัญชนะออกจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร ฯ 
  น + ภฺ อู + ย > อพฺพ เปลี่ยน อู กับ ย เป็น อพฺพ ภูโตพฺพ 
  น + ภพฺพ    น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  น > อ + ภพฺพ   เปลี่ยน น เป็น อ อตฺต  นสฺส ตปฺปุริเส 
  อภพฺพ + สิ    ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  อภพฺพ + โอ    เปลี่ยน สิ เป็น โอ โส 
  อภพฺโพ     แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น อภพฺโพ ที่ปรากฏคัมภีร์มีรูปเป็น อภพฺพ ก็มี  
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๖๐ 

 กาตุ ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท์ กร (กรเณ=ท า) + ตุ + ส 
  กรฺ       ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  กรฺ + ตุ     ลง ตุ ปัจจัย อิจฉตฺเถสุ สมานกตฺตุฯ 
  กรฺ > กา + ตุ   เปลี่ยน กรฺ เป็น กา ตเวตุนาทีสุ กา 
  กาตุ + ส     ลง ส จตุตถีวิภัตติ สมฺปทาเน จตุตฺถี 
  กาตุ      ลบ ส วิภัตติ สพฺพาสมาวุโสปสคฺคฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น กาตุ 
 
 ๒.๑.๑๒ รตนสูตร คาถาที่ ๑๒ 
        กิญฺจาปิ โส กมฺม กโรติ ปาปกํ 
      กาเยน วาจายุท เจตสา วา 
      อภพฺพ โส ตสฺส ปฏิจฺฉทาย 
      อภพฺพตา ทิฏฺ ปทสฺส วุตฺตา 
      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 กิญฺจาปิ ศัพท์ได้แสดงไว้แล้วในคาถาข้างต้น 
 โส ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก ต + สิ 
  ต + สิ      ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงคตฺเถ ป มา 
  ต > ส + สิ    เปลี่ยนต เป็น ส เอตเตส  โต 
  ส + สิ > โอ    เปลี่ยน สิ เป็น โอ โส 
  โส       แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น โส 
 กมฺม ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ กร กรเณ=ท า + รมฺม + อ  
  กรฺ       ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  กรฺ + รมฺม    ลง รมฺม ปัจจัย ธราทีหิ ธมฺโม 
  ก + อมฺม     ลบ รฺ ท้ายธาตุและ รฺ อนุพันธ์ รมฺหิ รนฺโตราทิ โน 
  กฺ อ + อมฺม    แยกพยัญชนะออกจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร ฯ 
  กฺ + อมฺม     ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  กมฺม      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  กมฺม + อ      ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  กมฺม       แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น กมฺมํ แต่ในคาถาปรากฏเป็น กมฺม ด้วยการลบนิคคหิต ( -   ) ทิ้ง 
 กโรติ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ กร (กรเณ ท า) + โอ + ต ิ
  กรฺ       ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
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  ๖๑ 

  กรฺ + ติ     ลง ติ วัตตมานาวิภัตติ วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน 
  กรฺ + โอ + ติ   ลง โอ ปัจจัย ตนาทิโต โอยิรา 
  กโรติ      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น กโรติ 
 ปาปกํ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก ปาปก (ปา รกฺขเณ=รักษา + ป, ป + อป ปาปุณเน=
ถึง + อ, ป + เป คติย =ไป + ณ) + อ  
  ปาปก + อ     ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  ปาปกฺ + อ     ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  ปาปก       น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ปาปกํ 
 กาเยน ศัพท์เป็นบทนามมาจาก กาย (กุ + อาย, ก + อาย คมเน=ไป + อ) + นา 
  กาย + นา    ลง นา ตติยาวิภัตติ กรเณ ตติยา 
  กาย + เอน    เปลี่ยน นา เป็น เอน อโต เนน 
  กาเยน     แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น กาเยน 
 วาจายุท ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น วาจาย + อุท 
  วาจาย ศัพท์เป็นบทนามมาจาก วาจา (วจ กถเน=กล่าว + อ + อา) + นา 
  วาจา + นา    ลง นา ตติยาวิภัตติ กรเณ ตติยา 
  วาจา + อาย    เปลี่ยน นา เป็น อาย ฆโต นาทีน  
  วาจฺ + อาย    ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  วาจาย     น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น วาจาย 
  อุท ศัพท์เป็นบทนิบาตส าหรับท าคาถาให้เต็ม (ปทปูรณะ) 
  วาจายฺ อ + อุท   แยกพยัญชนะออกจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร ฯ 
  วาจายฺ + อุท   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  วาจายุท     น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น วาจายุท 
 เจตสา ศัพท์เป็นบทนามมาจาก เจต (จิต สญฺเจตเน=ตั้งใจ + ณ) + นา 
  เจต + นา    ลง นา ตติยาวิภัตติ กรเณ ตติยา 
  เจต + อา    เปลี่ยน นา เป็น อา มโนคณาทิโต สฺมึนานฯ 
  เจต + สฺ + อา   ลง สฺ อาคม ส สเร วาคโม 
  เจตสา     น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น เจตสา 
 วา, อภพฺพ และ โส ศัพท์ได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น 
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 ตสฺส ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก ต + ส 
  ต + ส      ลง ส ฉัฏฐีวิภัตติ ทุติยาปญฺจมีนญฺจ 
  ต + สฺส     ลง สฺ อาคม สาคโม เส 
  ส าเร็จรูปเป็น ตสฺส 
 ปฏิจฺฉทาย ศัพท์เป็นบทนามมาจาก ปฏิจฺฉทา (ปฏิ + ฉท ส วรเณ=ส ารวม-ปกปิด + อ 
+ อา) + ส 
  ปฏิจฺฉทา + ส   ลง ส จตุตถีวิภัตติ สมฺปทาเน จตุตฺถี 
  ปฏิจฺฉทา + อาย  เปลี่ยน ส เป็น อาย ฆโต นาทีน  
  ปฏิจฺฉทฺ อา + อาย  แยกพยัญชนะออกจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร ฯ 
  ปฏิจฺฉทฺ + อาย   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  ปฏิจฺฉทาย    น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ปฏิจฺฉทาย 
 อภพฺพตา ศัพท์เป็นบทตัทธิตมาจาก อภพฺพ (น + ภู สตฺตาย =มี-เป็น + ณฺย) + ตา + 
สิ 
  อภฺพพ + ตา    ลง ตา ปัจจัย ณฺยตฺตตา ภาเว ตุ 
  อภพฺพตา + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงคตฺเถ ป มา 
  อภพฺพตา     ลบ สิ ปฐมาวิภัตติ เสสโต โลปํ คสิปิ 
  ส าเร็จรูปเป็น อภพฺพตา 
 ทิฏฺ ปทสฺส ศัพท์เป็นตัปปุริสสมาสมาจาก ทิฏฺ + ปทสฺส 
  ทิฏฺ  ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท์ว่า ทิส (เปกฺขเณ=เห็น) + ต 
  ทิสฺ       ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ทิสฺ + ต     ลง ต ปัจจัย ภาวกมฺเมสุ ต 
  ทิสฺ + ริฏฺ     เปลี่ยน ต เป็น ริฏฺ  สาสทิสโต ตสฺส ริฏฺโ จ 
  ทิ + อิฏฺ      ลบ สฺ ท้ายธาตุ และ รฺ รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน 
  ทฺ + อิฏฺ      ลบสระหน้า ปกติสสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  ทิฏฺ       น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ทิฏฺ  
  ทิฏฺ + ปท 
  ทิฏฺ ปท + ส    ลง ส ฉัฏฐีวิภัตติ สามิสฺมึ ฉฏฺ  ี 
  ทิฏฺ ปท + สฺส   ลง สฺ อาคม สาคโม เส 
  ส าเร็จรูปเป็น ทิฏฺ ปทสฺส 
 วุตตา ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท์ วจ (กถเน=กล่าว) + ต + อา + ส ิ
  วจฺ       ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  วจฺ + ต     ลง ต ปัจจัย ภาวกมฺเมสุ ต 
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  อุ + ตฺต     เปลี่ยน ว > อุ, ลบ จฺ, ซ้อน ตฺ วจ วา วุ 
  วฺ อุ + ตฺต    ลง วฺ อาคมหน้าธาตุ เตสุ วุทฺธิโลปาคมฯ 
  วุตฺต      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  วุตฺต + อา    ลง อา อิตถิโชตกปัจจัย  อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย 
  วุตฺตา      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  วุตฺตา + สิ    ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  วุตฺตา      ลบ สิ ปฐมาวิภัตติ เสสโต โลปํ คสิปิ 
  ส าเร็จรูปเป็น วุตฺตา 
 
 ๒.๑.๑๓ รตนสูตร คาถาที่ ๑๓ 
        วนปฺปคุมฺเพ ยถา ผุสฺสิตคฺเค 
      คิมฺหานมาเส ป มสฺมึ คิมฺเห 
      ตถูปมํ ธมฺมวรํ อเทสยิ 
      นิพฺพานคามึ ปรมํ หิตาย 
      อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 วนปฺปคุมฺเพ ศัพท์เป็นบทตัปปุรสิสมาสมาจาก วน (วน สมฺภตฺย =คบหา-เข้าหา + อ) + 
ปคุมฺเพ (ป + คปุ รกฺขเณ=คุ้มครอง-รักษา + พ) 
  วน + ปคุมฺพ + สฺมึ  ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ โอกาเส สตฺตมี 
  วน + ปฺปคุมฺพ + สฺมึ ซ้อน ปฺ ปรเทฺวภาโว าเน 
  วนปฺปคุมฺพ + เอ  เปลี่ยน สฺมึ เป็น เอ สมาสฺมึน  วา 
  วนปฺปคุมฺเพ    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น วนปฺปคุมฺเพ 
 ยถา ศัพท์เป็นบทนิบาตบอกอุปมาอุปไมย แปลว่า ฉันใด โดยประการใด เหมือน ราว
กะ เป็นต้น 
 ผุสฺสิตคฺเค ศัพท์เป็นบทวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสมาจาก ผุสฺสิต (ผุส ผสฺเส=
สัมผัส-ถูกต้อง + อิ + ต) + อคฺเค (อช คมเน=ไป + อ/ค) 
  ผุสฺสิต + อคฺค + สฺมึ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ โอกาเส สตฺตมี 
  ผุสฺสิตฺ + อคฺค + สฺมึ ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  ผุสฺสิตคฺค + สฺมึ   น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ผุสฺสิตคฺค + เอ   เปลี่ยน สฺมึ เป็น เอ สมาสฺมึน  วา 
  ผุสฺสิตคฺเค    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ผุสฺสิตคฺเค 
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 คิมฺหานมาเส ศัพท์เป็นบทฉัฏฐีตัปปุริสสมาสมาจาก คิมฺหาน (คิร นิคิเร=กลืนกิน + 
มาน) + มาเส (มสิ ปริมาณวิกาเร=เปรียบเทียบ-ชั่ง, แปรเปลี่ยน + ณ) 
  คิมฺหาน + มาส + สฺมึ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ โอกาเส สตฺตมี 
  คิมฺหานมาส + เอ  เปลี่ยน สฺมึ เป็น เอ สมาสฺมึน  วา 
  คิมฺหานมาเส    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น คิมฺหานมาเส 
 ป มสฺมึ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก ป ม (ป วิยตฺติย  วาจาย =กล่าว-พูด-บอก + อม, ปถ 
สงฺขฺยาเน=นับ-ค านวณ +อม, ปุถ วิตฺถาเร=ขยาย-ท าให้กว้าง + ม) + สฺมึ 
  ป ม + สฺมึ    ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ โอกาเส สตฺตมี 
  ป ม + สฺมึ    คง สฺมึ ไว้ 
  ส าเร็จรูปเป็น ป มสฺม ึ
 คิมฺเห ศัพท์เป็นบทนามมาจาก คิมฺห (คิร นิคิเร=กลืนกิน + ม) + สฺมึ 
  คิมฺห + สฺมึ    ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ โอกาเส สตฺตมี 
  คิมฺห + เอ    เปลี่ยน สฺมึ เป็น เอ สมาสฺมึน  วา 
  คิมฺเห      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ  
  ส าเร็จรูปเป็น คิมฺเห  
 ตถูปม ํศัพท์ได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น 
 ธมฺมวรํ ศัพท์เป็นบทวิเสสนุตตลบทกัมมธารยสมาสมาจาก ธมฺม (ธร ธารเณ=ทรงไว้ + 
รมฺม) + วร  (วร อิจฺฉาย =ปรารถนา + อ) 
  ธมฺม + วร + อ    ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  ธมฺมวรฺ + อ     ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  ธมฺมวร      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ธมฺมวรํ  
 อเทสยิ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ว่า อ + ทิส (เปกฺขเณ=ดู) + ณย + 
อี 
  ทิสฺ       ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ทิสฺ + อี     ลง อี อัชชัตตนีวิภัตติ สมีเปชฺชตฺตนี 
  ทิสฺ + ณย + อี   ลง ณย ปัจจัย จุราทิโต เณณยา 
  อ + ทิสฺ + ณย + อี ลง อ อาคมหน้าธาตุ อการาคโม หิยฺยตฺตนีฯ 
  อ + ทิสฺ + อย + อี  ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตาน  โณ โลปํ 
  อ + เทสฺ + อย + อี วุทธิ อิ เป็น เอ อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิฯ 
  อ + เทสฺ + อย + อิ รัสสะ อี เป็น อิ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺฯ 
  อ + เทสฺ + อยฺ + อิ ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  อเทสยิ       น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
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  ส าเร็จรูปเป็น อเทสยิ 
 นิพฺพานคามึ ศัพท์เป็นบททุติยาตัปปุริสสมาสมาจาก นิพฺพาน (นิ + วาน) + คามึ (คมุ 
คติมฺหิ=ไป + ณี) 
  นิพฺพานคามี + อ   ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  นิพฺพานคามิ + อ   รัสสะ อี เป็น อิ อโฆ รสฺส’เมกวจนฯ 
  นิพฺพานคามิ + -    เปลี่ยน อ  เป็น นิคคหิต ( -   )  อ โม นิคฺคหีต  ฌลเปหิ 
  นิพฺพานคามึ    น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น นิพฺพานคาม ึ
 ปรมํ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก ปรม (ปร + มร มรเณ=ตาย +กฺวิ, ป + รมุ กีฬาย =เล่น-
ยินดี + อ, ปร ปาลนปูรเณสุ=รักษา, ท าให้เต็ม + ม) + อ   
  ปร + มรฺ     ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ปร + มรฺ + กฺวิ   ลง กฺวิ ปัจจัย กฺวิ จ 
  ปร + ม + กฺวิ   ลบ รฺ ท้ายธาตุ ธาตฺวนฺตสฺส โลโปฯ 
  ปร + ม     ลบ กฺวิ ปัจจัย กฺวิโลโป จ 
  ปรม + อ      ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  ปรม       แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ  
  ส าเร็จรูปเป็น ปรม ํ
 หิตาย ศัพท์เป็นบทนามมาจาก หิต (หิ คตฺยุปตาปวุทฺธีสุ=ไป, ร้อน, เจริญ + ต) + ส 
  หิต + ส     ลง ส จตุตฺถีวิภัตติ สมฺปทาเน จตุตฺถี 
  หิต + อาย    เปลี่ยน ส เป็น อาย อาย จตุตฺเถกวจนสฺส ตุ 
  หิตฺ + อาย    ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  หิตาย      น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น หิตาย 
 พุทฺเธ ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ พุธ าเณ=รู้) + ต + สฺมึ 
  พุธฺ       ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  พุธฺ + ต     ลง ต ปัจจัย พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ 
  พุธฺ + ธ     เปลี่ยน ต เป็น ธ ธฒภเหหิ ธฒา จ 
  พุทฺ + ธ     เปลี่ยน ธ ท้ายธาตุเป็น ทฺ หจตุตฺถานมนฺตาน  โทฯ 
  พุทฺธ + สฺมึ    ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ โอกาเส สตฺตมี 
  พุทฺธ + เอ    เปลี่ยน สฺมึ เป็น เอ สมาสฺมึน  วา 
  พุทฺเธ      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ  
  ส าเร็จรูปเป็น พุทฺเธ 
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 ๒.๑.๑๔ รตนสูตร คาถาที่ ๑๔ 
        วโร วรญฺญู วรโท วราหโร 
      อนุตฺตโร ธมฺมวรํ อเทสยิ 
      อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 วโร ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ วร (อิจฺฉาย =ปรารถนา) + อ + สิ 
  วรฺ       ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  วรฺ + อ     ลง อ ปัจจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
  วร + สิ     ลง สิ วิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  วร + โอ     เปลี่ยน สิ เป็น โอ โส 
  วโร      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ  
  ส าเร็จรูปเป็น วโร 
 วรญฺญู ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ วร า ( าเณ=รู้) + รู + สิ 
  วร + า + รู   ลง รู ปัจจัย ภิกฺขาทิโต จ 
  วร + า + อู   ลบ รฺ อนุพันธ์ รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน 
  วร + ญฺ + อู    ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  วร + ญฺญฺ + อู   ซ้อน ญฺ ปรเทฺวภาโว าเน 
  วรญฺญู     น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  วรญฺญู + สิ    ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  วรญฺญู     ลบ สิ ปฐมาวิภัตติ เสสโต โลปํ คสิปิ 
  ส าเร็จรูปเป็น วรญฺญู 
 วรโท ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ วร + ทา (ทาเน=ให้) + อ + สิ 
  วร + ทา + อ   ลง อ ปัจจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
  วร + ทฺ + อ    ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  วรท + สิ     ลง สิ วิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  วรท + โอ    เปลี่ยน สิ เป็น โอ โส 
  วรโท      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ  
  ส าเร็จรูปเป็น วรโท 
 วราหโร ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ วร + อา + หร หรเณ=น าไป + อ + สิ 
  วร + อา + หรฺ   ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  วร + อา + หรฺ + อ ลง อ ปัจจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
  วรฺ + อา + หรฺ + อ ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  วราหร + สิ    ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  วราหร + โอ    เปลี่ยน สิ เป็น โอ โส 
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  วราหโร     แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ  
  ส าเร็จรูปเป็น วราหโร 
 อนุตฺตโร ศัพท์เป็นบทนนิปาตบุพพบทพหุพพีหิสมาสมาจาก น + อุตฺตโร (อุ + ตร 
ตรเณ =ข้าม + อ, อุภ + ตร) 
  น + อุตฺตร 
  อนฺ + อุตฺตร    เปลี่ยน น เป็น อนฺ สเร อนฺ 
  อนุตฺตร + สิ    ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  อนุตฺตร + โอ   เปลี่ยน สิ เป็น โอ โส 
  อนุตฺตโร     แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ  
  ส าเร็จรูปเป็น อนุตฺตโร 
 ธมฺมวรํ และ อเทสยิ ทั้งสองศัพท์ได้น าเสนอในคาถาข้างต้นแล้ว 
 
 ๒.๑.๑๕ รตนสูตร คาถาที่ ๑๕ 
        ขีณํ ปุราณํ นวํ นตฺถิ สมฺภวํ 
      วิรตฺตจิตฺตายติเก ภวสฺมึ 
      เต ขีณพีชา อวิรุฬหิฉนฺทา 
      นิพฺพนฺติ ธีรา ยถายมฺปทีโป 
      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 ขีณํ ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท์ ขี (ขเย=สิ้นไป) + ต + สิ 
  ขี + ต      ลง ต ปัจจัย อตีเต ตตวนฺตุตาวี 
  ขี + อีณ     เปลี่ยน ต เป็น อีณ ภิทาทิโต อินฺนอนฺนฯ 
  ขฺ อี + อีณ    แยกพยัญชนะออกจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร ฯ 
  ขฺ + อีณ     ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  ขีณ + สิ     ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ขีณ + อ      เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
  ขีณ       แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ  
  ส าเร็จรูปเป็น ขีณํ 
 ปุราณํ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก ปุราณ (ปุร + น) + สิ 
  ปุราณ + สิ    ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ปุราณ + อ     เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
  ปุราณ       แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ  
  ส าเร็จรูปเป็น ปุราณํ 
 



   รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

๖๘ 

 นวํ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก นว (นุ ถุติย =สรรเสริญ + อ) + สิ 
  นว + สิ     ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  นว + อ      เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
  นว        แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ  
  ส าเร็จรูปเป็น นวํ 
 นตฺถิ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ น + อส (ภุวิ=มี-เป็น) + อ + ติ ได้
น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น เพียงแต่ในศัพท์นี้มี น นิบาตปฏิเสธอยู่หน้านั้นเอง 
 สมฺภว ํศัพท์เป็นบทนามมาจาก สมฺภว (ส  + ภู สตฺตาย =มี-เป็น +อ) + สิ 
  สมฺภว + สิ    ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  สมฺภว + อ     เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
  สมฺภว       แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ  
  ส าเร็จรูปเป็น สมฺภว ํ
 วิรตฺตจิตฺตายติเก ศัพท์เป็นสนธิ ตัดบทเป็น วิรตฺตจิตฺตา + อายติเก 
  วิรตฺตจิตฺตา ศัพท์เป็นบทฉัฏฐีพหุพพีหิสมาสมาจาก วิรตฺต + จิตฺตา 
  วิรตฺต ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท์ วิ + รนฺช ราเค=ก าหนัด-ย้อม + ต 
  วิ + รนฺชฺ + ต   ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  วิ + รนฺชฺ + ต   ลง ต ปัจจัย พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ 
  วิ + รนฺ + ตฺต   ลบ ชฺ ตัวท้ายธาตุ และซ้อน ตฺ คุปาทีนญฺจ 
  วิ + ร นฺ> -   + ตฺต  เปลี่ยน นฺ เป็น นิคคหิต ( -   ) นิคฺคหีตส โยคาทิ โน 
  วิ + ร + ตฺต    ลบนิคคหิต ( -   ) พฺยญฺชเน จ 
  ส าเร็จรูป วิรตฺต 
  จิตฺตา ศัพท์เป็นบทนามมาจาก จิตฺต (จินฺต ชานเน=รู้ + ต) + โย 
  จินฺตฺ      ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  จินฺตฺ + ต     ลง ต ปัจจัย พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ 
  จินฺ + ตฺต     ลบ ตฺ ตัวท้ายธาตุ และซ้อน ตฺ คุปาทีนญฺจ 
  จิ นฺ> -   + ตฺต   เปลี่ยน นฺ เป็น นิคคหิต ( -   ) นิคฺคหีตส โยคาทิ โน 
  จิ + ตฺต     ลบนิคคหิต ( -   ) พฺยญฺชเน จ 
  จิตฺต + โย    ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  จิตฺต + อา    เปลี่ยน โย เป็น อา สพฺพโยนีนมาเอ 
  จิตฺตา      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ  
  ส าเร็จรูปเป็น จิตฺตา 
  อายติเก ศัพท์เป็นได้ทั้งบทนิบานและบทนามมาจาก อายติก (อา + อิ คติมฺหิ=ไป 
+ ติ + ก) + สฺมึ 
  อายติก + สฺมึ   ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ โอกาเส สตฺตมี 
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  อายติก + เอ    เปลี่ยน สฺมึ เป็น เอ สฺมาสฺมึน  วา 
  อายติเก     แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ  
  ส าเร็จรูปเป็น อายติเก 
  วิรตฺต + จิตฺตา + อายติเก 
  วิรตฺต + จิตฺตฺอา + อายติเก แยกพยัญชนะออกจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร ฯ 
  วิรตฺต + จิตฺตฺ + อายติเก ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  วิรตฺตจิตฺตายติเก  น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น วิรตฺตจิตฺตายติเก 
 ภวสฺม ึศัพท์เป็นบทนามมาจาก ภว (ภู สตฺตาย =มี-เป็น + อ) + สฺมึ 
  ภว + สฺมึ     ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ โอกาเส สตฺตมี 
  ส าเร็จรูปเป็น ภวสฺม ึ
 เต ศัพท์เป็นบทสรรพนามได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น 
 ขีณพีชา ศัพท์เป็นบทฉัฏฐีพหุพพีหิสมาสมาจาก ขีณ (ขี + ต) + พีชา (วิ + ชนี ปาตุ
ภาเว =ปรากฏ + กฺวิ) 
  ขีณพีช + โย    ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ขีณพีช + อา    เปลี่ยน โย เป็น อา สพฺพโยนีนมาเอ 
  ขีณพีชา     แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ  
  ส าเร็จรูปเป็น ขีณพีชา 
 อวิรุฬฺหิฉนฺทา ศัพท์เป็นบทนบุพพบทพหุพพีหิสมาสมาจาก น + วิรุฬฺหิฉนฺทา 
  น + วิรุฬฺหิ + ฉนฺทา 
  วิรุฬฺหิ ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศพัท์ว่า วิ + รุห (ชายเน=เกิด-งอกขึ้น) + ต ิ
  วิ + รุหฺ     ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  วิ + รุหฺ + ติ    ลง ติ ปัจจัย อิตฺถิยมติยโว วา 
  วิ + รุฬฺ + หิ    เปลี่ยน หฺ > ฬฺ, ตฺ > หฺ หนฺเตหิ โห หสฺส โฬฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น วิรุฬห ิ
  ฉนฺทา ศัพท์เป็นบทนามมาจาก ฉนฺท (ฉนฺท อิจฺฉาย =ปรารถนา) + โย 
  ฉนฺท + โย    ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ฉนฺท + อา    เปลี่ยน โย เป็น อา สพฺพโยนีนมาเอ 
  ฉนฺทา      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ  
  ส าเร็จรูปเป็น ฉนฺทา 
  น + วิรุฬฺหิ + ฉนฺทา เปลี่ยน น เป็น อ อตฺติ นสฺส ตปฺปุริเส 
  ส าเร็จรูปเป็น อวิรุฬหิฉนฺทา 
 นิพฺพนฺติ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ นิ + วุ ส วเร=ส ารวม-ระวัง +  
อนฺติ  
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  นิ + วุ + อนฺติ   ลง อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน 
  นิ + วฺอ + อนฺติ   แยกพยัญชนะออกจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร ฯ 
  นิ + วฺ + อนฺติ   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  นิ + วฺวฺ + อนฺติ   ซ้อน วฺ ปรเทฺวภาโว าเน 
  นิ + พฺพฺ + อนฺติ  เปลี่ยน วฺวฺ เป็น พฺพฺ จ-ศัพท์ใน โท ธสฺส จ 
  นิพฺพนฺติ     น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น นิพฺพนฺติ 
 ธีรา ศัพท์เป็นบทตัทธิตมาจาก ธี (ธา ธารเณ=ทรงไว้ กฺวิ + อี) + ร + โย 
  ธี + ร      ลง ร ปัจจัย มธฺวาทิโต โร 
  ธีร + โย     ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ธีร + อา     เปลี่ยน โย เป็น อา สพฺพโยนีนมาเอ 
  ธีรา      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ  
  ส าเร็จรูปเป็น ธีรา 
 ยถายมฺปทีโป ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น ยถา + อย  + ปทีโป 
  ยถา ศัพท์เป็นบทนิบาตบอกอุปมาอุปไมย ได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น 
  อยํ ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก อิม + สิ 
  อิม + สิ     ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  อย  + สิ     เปลี่ยน อิม เป็น อย  อนปุสกสฺสาย  สิมฺหิ 
  อย        ลบ สิ วิภัตติ เสสโต โลโป คสิปิ 
  ส าเร็จรูป อยํ 
  ปทีโป ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ ป + ทีป (ทิตฺติย =สว่าง-รุ่งเรือง) + สิ 
  ป + ทีปฺ     ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ป + ทีปฺ + อ   ลง อ ปัจจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
  ปทีป + สิ    ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ปทีป + โอ    เปลี่ยน สิ เป็น โอ โส 
  ปทีโป      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ  
  ส าเร็จรูปเป็น ปทีโป 
  ยถา + อย  + ปทีโป 
  ยถฺ + อย  + ปทีโป  ลบสระหน้า สรา สเร โลปํ 
  ยถฺ + อาย  + ปทีโป ทีฆะสระหลัง ทีฆ  
  ยถฺ + อายมฺ + ปทีโป เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น มฺ วคฺคนฺต  วา วคฺเค 
  ยถายมฺปทีโป   น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ยถายมฺปทีโป 
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 ๒.๑.๑๖ รตนสูตร คาถาที่ ๑๖ 
        ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
       ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
       ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ 
       พุทฺธํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ. 
 บาทคาถาว่า ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข ได้น าเสนอแล้ว
ในคาถาข้างต้น 
 
 ตถาคตํ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก ตถาคต + อ  
  ตถาคต + อ     ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  ตถาคต      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ตถาคตํ 
 
 เทวมนุสฺสปูชิตํ ศัพท์เป็นบทตัปปุริสสมาสมาจาก เทวมนุสฺสปูชิต (เทว + มนุสฺส + 
ปูชิต) + อ  
  เทวมนุสฺสปูชิต + อ   ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  เทวมนุสฺสปูชิต    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น เทวมนุสฺสปูชิตํ 
    
 พุทฺธํ ศัพท์เป็นบทนามกิตก์ได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น ขอเสนอเฉพาะการ
ประกอบ อ  ทุติยาวิภัตติ 
  พุทฺธ + อ      ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  พุทฺธ       แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น พุทฺธ ํ
 นมสฺสาม ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ นมสฺส (วนฺทนานตฺย =น้อมไหว้-
กราบด้วยความนอบน้อม) + อ + ม 
  นมสฺสฺ    ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  นมสฺสฺ + ม  ลง ม วัตตมานาวิภัตติ วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน 
  นมสฺสฺ + อ + ม ลง อ ปัจจัย ภูวาทิโต อ 
  นมสฺส + ม  น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  นมสฺสา + ม  ทีฆะ อ ท้าย นมสฺส เป็น อา อกาโร ทีฆ  หิมิเมสุ 
  ส าเร็จรูปเป็น นมสฺสาม 
 สุวตฺถิ โหตุ ทั้งสองศัพท์ได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น 
 



   รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

๗๒ 

 ๒.๑.๑๗ รตนสูตร คาถาที่ ๑๗ 
        ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
       ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
       ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ 
       ธมฺมํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ. 
 คาถาที่ ๑๗ นี้ บทเกือบทุกบทได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น ยกเว้นบทว่า ธมฺม  
เท่านั้น ดังนั้น จึงขอเสนอไว้ดังนี้ 
 ธมฺม ํศัพท์เป็นบทนามกิตก์ไดน้ าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น ขอเสนอเฉพาะการประกอบ 
อ  ทุติยาวิภัตติ 
  ธมฺม + อ      ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  ธมฺม       แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ธมฺม ํ
 
 ๒.๑.๑๘ รตนสูตร คาถาที่ ๑๘ 
        ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
       ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
       ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ 
       สํฆํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ. 
 คาถาที่ ๑๘ นี้ก็เช่นเดียวกัน บทเกือบทุกบทได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น ยกเว้นบท
ว่า ส ฆ  เท่านั้น ดังนั้น จึงขอเสนอไว้ดังนี้ 
 สํฆํ ศัพท์เป็นบทนามกิตก์ได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น ขอเสนอเฉพาะการประกอบ 
อ  ทุติยาวิภัตติ 
  ส ฆ + อ      ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  ส ฆ        แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น สํฆํ 
๒.๒ สรุป 
 จากข้อมูลที่ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาคัมภีร์บาลีกลุ่มสัททาวิเสสอันเป็นคัมภีร์
พ้ืนฐานการศึกษาพระไตรปิฎก มีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องศึกษาหลักภาษาให้เข้าใจอย่าง
ละเอียดลึกซึ้งตามคัมภีร์หลักกลุ่มสัททาวิเสสให้ครบถ้วนเสียก่อน ค าว่า สัททาวิเสส แปลว่า 
ไวยากรณ์พิเศษ คือ กลุ่มไวยากรณ์ภาษาบาลีที่เป็นหลักส าคัญในการศึกษาเรียนรู้และวินิจฉัย
ค้นคว้าหลักธรรมในพระไตรปิฎก ความจริง ชื่อว่า สัททาวิเสส คือกลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์เป็นหลัก 
แต่ยังมีคัมภีร์อื่นที่วา่ดว้ยหลักภาษาซึง่ไม่จัดเป็นไวยากรณ ์เมื่อรวมกลุ่มคัมภีร์ทั้งหมดที่เป็นหลักใน
การศึกษาพระไตรปิฎก อาจแบ่งออกได้ ๔ ประเภท คือ 
  ๑) กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยากรณ์แสดงหลักภาษา มีคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

  ๗๓ 

  ๒) กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมศัพท์ มีคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เป็นต้น 
  ๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ กฎเกณฑ์วางค าครุและลหุเป็นแบบต่าง ๆ มีคัมภีร์     
วุตโตทัย ฉันโทมัญชรี เป็นต้น 
  ๔) กลุ่มคัมภีร์อลังการ มีการตกแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความไพเราะ มี
คัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น 
 เมื่อได้ศึกษากลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะเกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
  ๑) อักขรโกสัลลตา มีความฉลาดในอักษร เห็นอักษรตัวหนึ่งสามารถแยกธาตุ แยก
ปัจจัย หาสภาวธรรม หาบัญญัติ หาปรมัตถ์ได้ทั้งหมด 
  ๒) ปทโกสัลลตา มีความฉลาดในบท เห็นบทแล้ว สามารถบอกได้ว่า บทนี้เป็นบท
อะไร เช่น ค ากิริยาว่า วนฺทติ แปลว่า ย่อมไหว้ ความจริงค านี้พอศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งแล้ว
สามารถน ามาใช้เป็นค านามได้ คือหลัง วนฺทติ ลง สิ วิภัตติ แล้วลบ สิ ทิ้ง วนฺทติ จึงแปลได้อย่าง
หนึ่งว่า บุคคลผู้ไหว้อยู่ หรือค าศัพท์ที่เราคุ้นเคยกัน คือ ค าว่า อโหสิ ซึ่งเป็นค ากิริยา แต่สามารถ
น าไปย่อเข้ากับบทนามท าให้เป็นบทสมาสได ้คือ อโหสิ + กมฺม มีรูปเป็น อโหสิกมฺม แปลว่า กรรม
ที่ให้ผลแล้ว ให้ในลักษณะที่ว่า ถึงเวลาที่กรรมจะให้ผล แต่ว่ากรรมนั้นอ่อนก าลังลงกลายเป็น
อโหสิกรรมไป 
  ๓) ปทัตถโกสัลลตา ความเป็นผู้ฉลาดในเนื้อความของบท 
  ๔) พหูชนหิตการตา เป็นประโยชน์ต่อชนหมู่มาก เมื่อศึกษาเข้าใจแล้ว จะน าไป
เทศน์ แสดง ปาฐกถา หรือบรรยาย ย่อมจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังตลอดเวลา เพราะสามารถ
แสดงธรรมได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็นชัดถ้อยชัดค า 
  ๕) ธัมมทายาทตา เป็นธรรมทายาทของพระพุทธศาสนา เป็นผู้ควรรับมรดกคือ
ธรรมไว้ พร้อมทั้งอานิสงส์ 
  ๖) สาสนายุสันฺตติตตา เมื่อศึกษาและสร้างคัมภีร์เหล่านี้ จะได้ช่วยกันต่ออายุพระ 
พุทธศาสนากันต่อไป 
  ๗) ธัมมานุธัมมจาริตา สามารถน าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไปประพฤติ
ปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมได้ 
  ๘) อนุตตรา สมัตถิตา สามารถบรรลุธรรมที่สูงสุดได้อย่างไม่ยากเย็น 
  ๙) สัมโมทนียตา มีจิตเบิกบานเมื่อประพฤติธรรมแล้ว 
 เมื่อไม่ได้ศึกษาคัมภีร์สัททาวิเสสแล้วอ่านบาลีพระไตรปิฎก ก็จะสงสัยทุกบท 
เพราะฉะนั้น โบราณาจารย์ท่านจึงได้เขียนประพันธ์เป็นคาถาสั้น ๆ ถอดเป็นภาษาไทยว่า 
     นิรุกติบ่ขีดเขียน หวังเพียงเพียรเรียนพระไตร 
     ทุก ๆ บทย่อมสงสัย ดุจช้างไป ไร้ดวงตา 
 แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าได้ศึกษาคัมภีร์สัททาวิเสสแล้ว เห็นศัพท์ไหน เห็นบทไหนก็ตาม 
ก็ไม่มีความสงสัย และเป็นผู้มีความมั่นใจในค าศัพท์ทุกศัพท์ที่ตนเองเรียนมา ด้วยเหตุนี้ คัมภีร์     
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สัททาวิเสสจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก ซึ่งมี ๔ กลุ่มตามที่ได้กล่าว
มาแล้ว 
 จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสด้านหลักภาษา 
ผู้เขียนสรุปได้ดังนี้ คือ 
 ด้านหลักภาษา มีค าศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจากค านาม คือบทที่ประกอบวิภัตตินาม มี นาม
นาม คุณนาม สรรพนาม สมาส ตัทธิต และกิตก์ รวมถึงบทนิบาตด้วย ได้แก่บทเหล่านี้ คือ  
 ยานิ อิธ ภูตานิ สมาคตานิ ภุมฺมานิ วา อนฺตลิกฺเข สพฺเพ ภูตา สุมนา อโถปิ สกฺกจฺจ   
ภาสิต  ตสฺมา หิ เมตฺต  มานุสิยา ปชาย ทิวา จ รตฺโต เย พล ึเน อปฺปมตฺตา ย กิญฺจิ วิตฺต  หุร  สคฺเคสุ 
ย  รตน  ปณีต  น โน สม  ตถาคเตน อิทมฺปิ พุทฺเธ เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ ขย  วิราค  อมต  สกฺยมุนี 
สมาหิโตเตน ธมฺเมน สม  ธมฺเม พุทฺธเสฏโ สุจ ึสมาธิมานนฺตริกญฺ    สมาธินา สโม ปุคฺคลา อฏ สต  
ปสฏฺ า จตฺตาริ เอตานิ ยุคานิ เต ทกฺขิเณยฺยา สุคตสฺส สาวกา เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ ส เฆ 
สุปฺปยุตฺตา มนสา ทฬฺเหน นิกฺกามิโน โคตมสาสนมฺหิ ปตฺติปตฺตา วิคยฺห ลทฺธา มุธา นิพฺพุตึ      
ภุญฺชมานา ยถา อินฺทขีโล ป วึ สิโต จตุพฺภิ วาเตหิ อสมฺปกมฺปิโย ตถา อุปม  สปฺปุริส  โย อริย-   
สจฺจานิ อเวจฺจ อริยสจฺจานิ คมฺภีรปญฺเ น สุเทสิตานิ อปิ ภุสปฺปมตฺตา ภว  อฏ ม  สห เอว อสฺส 
ทสฺสนสมฺปทาย ตโย สุ ธมฺมา ชหิตา สกฺกายทิฏฺ  ี วิจิกิจฺฉิต  สีลพฺพต  จตูหิ อปาเยหิ วิปฺปมุตฺโต ฉ 
อภิ านานิ อภพฺพ กาตุ โส กมฺม  ปาปก  กาเยน วาจาย อุท เจตสา ตสฺส ปฏิจฺฉทาย อภพฺพตา   
ทิฏ ปทสฺส วุตฺตา วนปฺปคุมฺเพ ผุสฺสิตคฺเค คิมฺหานมาเส ป มสฺมึ คิมฺเห ธมฺมวร  นิพฺพานคามึ ปรม  
หิตาย วโร วรญฺญู วรโท วราหโรอนุตฺตโร ขีณ  ปุราณ  นว  สมฺภว  วิรตฺตจิตฺตายติเก ภวสฺมึ ขีณพีชา 
อวิรุฬฺหิฉนฺทา ธีรา อย  ปทีโป ตถาคต  เทวมนุสฺสปูชิต  พุทฺธ  ธมฺม  ส ฆ   
 ค ากิริยาที่ส าเร็จรูปมาจากกิริยาอาขยาต ประกอบด้วยบทเหล่านี้ คือ  
 ภวนฺตุ สุณนฺตุ นิสาเมถ กโรถ หรนฺติ รกฺขถ อตฺถิ โหตุ อชฺฌคา ปริวณฺณยี อาหุ วิชฺชติ 
โหนฺติ สิยา วทามิ ปสฺสติ วิภาวยนฺติ อาทิยนฺติ ภวนฺติ กโรติ อเทสยิ นิพฺพนฺติ นมสฺสาม 



 

 

 
บทท่ี ๓ 

 
วิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรด้านพจนานุกรม 

 
 คัมภีร์ประเภทพจนานุกรมศัพท์บาลี หรือเรียกว่าคัมภีร์อภิธานเป็นคัมภีร์ที่ได้รับยก
ย่องจากปราชญ์ด้านภาษาบาลี คือ คัมภีร์อภิธานนัปปทีปิกา และมีคัมภีร์ที่ส าคญ ๆ อธิบายขยาย
ความเพ่ิมเติม เช่น อภิธานัปปทีปิกาฎีกา อภิธานัปปทีปิกาสูจิ และอภิธานัปปทีปิกานิสสยะ    
เป็นต้น มีเนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาดังที่น าเสนอแล้ว (รู้ศัพท์ รู้ธรรม ๑) ในการ
วิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสด้านพจนานุกรมนี้ ผู้เขียนขอน าเสนอ
ความหมายของศัพท์ต่าง ๆ ที่มีปรากฏในรตนสูตรเป็นกรณีศึกษาโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 

๓.๑. วิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสด้านพจนานุกรม 
 ๓.๑.๑ ศัพท์ใช้ในความหมายว่า พระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า  
    และพระสังฆเจ้า 
 รตนศัพท์ หมายถึง พระรัตนตรัยอันประเสริฐ มีปรากฏอยู่ในรตนสูตร ซึ่งเป็นที่เคารพ
สักการบูชาพระพุทธศาสนิกชน และยังมีความหมายอื่นด้วย ดังต่อไปนี้ 
 รตน ศัพท์มีความหมาย ๓ อย่าง ประกอบด้วย 
  ๑) รตน แปลว่า ศอก, ศอกรตนะ (ชื่อของมาตราวัด)  
  รูปวิเคราะห์: รมติ เอเตนาติ รตน  ศอกช่วยให้ยินดี (ใช้วัดเอาตามต้องการ) ชื่อว่า
รตนะ  
  อุทาหรณ์: ตา ทุเว วิทตฺถี รตน  สิยุ ๒ คืบ เป็น ๑ ศอก  
  ๒) รตน แปลว่า แก้ว, แก้วมณี (รติ + ตนุ วิตฺถาเร + อ) 
  รูปวิเคราะห์: รตึ ตโนตีติ รตน  แก้วที่แผ่ไปสู่ความยินดี ชื่อว่ารัตนะ รมนฺติ เอตฺถาติ 
รตน  แก้วเป็นที่ยินดี ชื่อว่ารตนะ รตึ ชเนตีติ รตน  แก้วที่ให้เกิดความยินดี ชื่อว่ารตนะ  
  อุทาหรณ์: รตนํ นาม มุตฺตา มณิ เวฬุริโย สงฺโข สิลา ปวาฬ  รชต  ชาตรูปํ โลหิตงฺโก 
มสารคลฺล  ที่ชื่อว่ารตนะ ได้แก่ แก้วมุกดา แก้วมณี ไพฑูรย์ สังข์ ศิลา ประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม 
แก้วตาแมว๑  
  อญฺ ตโร ปุริโส มหคฺฆ  มณึ อาทาย๒ บุรุษคนหนึ่งน าเอาแก้วมณีที่มีค่ามากไป 
  ๓) รตน แปลว่า ประเสริฐ  
  รูปวิเคราะห์: รมิตพฺพ  รมนฺติ เอตฺถาติ วา ร , อตฺตาน  ภชนฺเต อุปเสวนฺเต ทุคฺคติโต 
ส สารมหณฺณวโต วา ตาเรตีติ ต , อตฺตาน  อนุสฺสรนฺเต สุคตินิพฺพานานิ เนตีติ น , รญฺจ ตญฺจ นญฺจ 
                                                 

 ๑ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๕๐๖/๓๔๙, (ไทย) ๒/๕๐๖/๕๙๗.  
 ๒ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑๕๑/๘๔. 



      รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๗๖ 

รตนํ๓ ผู้ที่ถูกยินดีหรือเปน็ที่ยินดีของผู้คน ชื่อว่า ร (รมุ กีฬาย =เล่น-เพลิดเพลิน), ผู้ท าให้เหล่าชนที่
เข้าไปคบหาตน (พระรัตนตรัย) ข้ามพ้นจากทุคติหรือห้วงมหรรณพในสงสาร ชื่อว่า ต (ตร ตรเณ=
ข้าม), ผู้น าเหล่าชนที่ระลึกถงึตน (พระรัตนตรัย) ไปสู่สุคติและพระนพิพาน ชื่อว่า น (นี ปาปุณเน=
ไป-ถึง-บรรลุ), ร ด้วย ต ด้วย น ด้วย ชื่อว่า รตนะ 
 คัมภีร์อมรโกสอภิธานกล่าวว่า “รตนํ สุชาติเสฏฺเ ปิ รตนศัพท์ใช้ในอรรถว่าสิ่ง
ประเสริฐของผู้เกิดมาดี เพราะฉะนั้น ช้างตัวประเสริฐจึงชื่อว่าคชรตนะ, ม้าตัวประเสริฐ จึงชื่อ
ว่าอัสสรตนะ, บุรุษผู้ประเสริฐจึงชื่อว่าปุริสรตนะ, หญิงผู้ประเสริฐจึงชื่อว่าอิตถีรตนะ 
 รัตนะอันหมายถึงพระรัตนตรัยนั้น ประกอบด้วย พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และ
พระสังฆรัตนะ มีศัพท์ที่ปรากฏในคัมภีร์อภิธานแสดงรูปวิเคราะห์พร้อมอุทาหรณ์ ดังนี้ 
 พุทฺธ พระนามพระพุทธเจ้า มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๓๒ ศัพท์ มีศัพท์ว่า 
พุทฺธ, ทสพล, สตฺถุ สพฺพญฺญู, ทฺวิปทุตฺตม, มุนินฺท, ภควนฺตุ, นาถ, จกฺขุมนฺตุ, องฺคีรส, มุนิ, โลกนาถ
, อนธิวร, มเหสิ, วินายก, สมนฺตจกฺขุ, สุคต, ภูริปญฺ มารชิ, นรสีห, นรวร, ธมฺมราช, มหามุนิ, 
เทวเทว, โลกครุ, ธมฺมสฺสามี, ตถาคต, สยมฺภู, สมฺมาสมฺพุทฺ ธ, วรปญฺ นายก และ ชิน ดังได้
น าเสนอแล้วในหนังสือ รู้ศัพท์ รู้ธรรม ๑ 
 ธมฺม ศัพท์ มีรูปวิเคราะห์ดังนี้ 
  อตฺตโน ลกฺขณ  ธาเรตีติ ธมฺโม ชื่อว่าธัมมะ เพราะเป็นสภาวะที่ทรงไว้ซึง่ลักษณะของ
ตน, ธรติ สพฺพนฺติ ธมฺม  ชื่อว่าธรรม เพราะทรงความดีทุกอย่างไว้, อปาเยสฺวปตมาเน อธิคต-     
มคฺคาทิเก สตฺเต ธาเรติ ธรติ เตนาติ ชื่อว่าธรรม เพราะเป็นเครื่องป้องกันบุคคลผู้บรรลุมรรคเป็น
ต้นไม่ให้ตกไปในอบาย, สลกฺขณ  ธาเรติ ปจฺจเยหิ ธรียตีติ ธมฺโม๔ ชื่อว่าธรรม เพราะทรงลักษณะ
ของตนไว้ หรือที่ถูกปัจจัยทรงไว้, อตฺตาน  ธาเรนฺเต อปาเย วฏฺฏทุกฺเข จ อปตมาเน กตฺวา ธาเรตีติ 
ธมโม ปริยตฺยาทิ๕ ชื่อว่าธรรม เพราะทรงผู้มีธรรมไว้ไม่ให้ตกไปในอบายและทุกข์ในวัฏฏะคือปริยัติ
ธรรมเป็นต้น, ธมฺโมติ อเนกวิเธสุ ธมฺเมสุ โลกุตฺตโร อุปฺปาทิโต สจฺฉิกโต จ ค าว่า ธรรม หมายถึง 
โลกุตตรธรรมที่เกิดขึ้นและธรรมอีกมากมายที่ต้องท าให้แจ้งชัด, จตูสุ อปาเยสุ ส สาเร วา สตฺเต 
อปตมาเน ธาเรตีติ ธมฺโม ชื่อว่าธรรม เพราะทรงสัตว์ไว้ไม่ให้ตกไปในอบาย ๔ หรือในสงสาร,     
โสตาปนฺนาทีหิ อริเยหิ ธาริยติ น ปุถุชฺชเนหีติ ธมฺโม ชื่อว่าธรรม เพราะพระอริยบุคคลมีพระ
โสดาบันเป็นต้นทรงไว้ ปุถุชนทรงไว้ไม่ได้ (โลกุตตรธรรม), จตุภูมิโก สกลกฺขณ  ธาเรตีติ ธมฺโม ชื่อ
ว่าธรรม เพราะเป็นธรรมที่มีอยู่ในภูมิ ๔ ที่ทรงลักษณะของตนไว้, กกฺขฬตฺตาทินา ผุสนาทินา สนฺติ
อาทินา สกสกภาเวน ปณฺฑิเตหิ ธาริยติ สลฺลกฺขียตีติปิ ธมฺโม ชื่อว่าธรรม เพราะบัณฑิตสังเกตรู้ได้
โดยมีสภาพของตน ๆ เป็นต้นว่า หยาบกระด้าง กระทบสัมผัส และสงบ, เตปิฏโก ปน ปาฬิธมฺโม 
สกตฺถปรตฺถาทิเภเท อตฺเถ ธาเรตีติ ธมฺโม ส่วนพระบาฬีคือพระไตรปิฎกมีวิเคราะห์ว่า ชื่อว่าธรรม 
เพราะรักษาพระพุทธพจน์ไว้ เพราะทรงประโยชน์ทั้งหลายไว้ อันต่างด้วยประโยชน์ตนและ
                                                 

 ๓ อภิธาน. สูจิ. ๑๐๖๒/๗๔๕. 
 ๔ รูปสิทฺธิ. ๕๘๙/๒๘๗ 
 ๕ โมคฺ. ๗/๑๓๖. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๗๗ 

ประโยชน์ท่านเป็นต้น, เกจิ ตุ วิทู ปาปเก อกุสเล ธมฺเม ธุนาติ กมฺปติ วิทฺธ เสตีติ ธมฺโม๖ ผู้รู้บาง
ท่านกล่าวว่า ชื่อว่าธรรม เพราะก าจัดบาปอกุศล 
 มีปรากฏใช้ในความหมายดังต่อไปนี้ 
  ๑. สภาว แปลว่า สภาวธรรม 
  อุทาหรณ์: กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา๗ สภาวธรรมที่เป็นกุศล 
สภาวธรรมที่เป็นอกุศล สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต 
  ๒. ปริยตฺติ แปลว่า พระปริยัติธรรม 
  อุทาหรณ์: อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺม  ปริยาปุณาติ สุตฺต  เคยฺย  เวยฺยากรณ  คาถ  อุทาน  
อิติวุตฺตก  ชาตก  อพฺภุตธมฺม  เวทลฺล ๘ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเล่าเรียนปริยัติธรรม 
คือสุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ 
  ๓. ปญฺ า แปลว่า ปัญญา 
  อุทาหรณ์: ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา สทฺธสฺส ฆรเมสิโน สจฺจ  ธมฺโม ธิติ จาโค ส เว เปจฺจ 
น โสจติ๙ ธรรม ๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ปัญญา ความเพียร การสละ มีอยู่แก่ผู้ใด ผู้มีศรัทธา ผู้
แสวงหาเรือน ผู้นั้นแล ละไปแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก 
  ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา วานรินฺท ยถา ตว สจฺจ  ธมฺโม ธิติ จาโค ทิฏฺ โส อติวตฺตติ๑๐ 
พญาวานร ผู้ใดมีธรรม ๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ปัญญา ความเพียร การสละ เช่นกับท่าน ผู้นั้น 
ย่อมล่วงพ้นศัตรูได้ 
  ๔. าย, ยุตฺติ แปลว่า ความสมควร 
  อุทาหรณ์: จตฺตาริ โสตาปตฺติยงฺคานิ สปฺปุริสส เสโว สทฺธมฺมสฺสวน  โยนิโสมนสิกาโร 
ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ๑๑ องค์แห่งการบรรลุโสดาบัน ๔ คือ การคบหาสัตบุรุษ การฟังพระสัทธรรม 
การมนสิการโดยแยบคาย และการปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรม 
  เนส ธมฺโม มหาราช ย  ตฺว  คจฺเฉยฺย เอกโก อห ปิ เตน คจฺฉามิ เยน คจฺฉสิ ขตฺติย๑๒ 
ข้าแต่มหาราชผู้เป็นกษัตริย์ การที่พระองค์จะพึงเสด็จไปเพียงล าพังพระองค์เดียวนั้น ไม่สมควร 
แม้หม่อมฉันก็จะตามเสด็จไปตามทางที่พระองค์เสด็จไป 
  ๕. สจฺจ แปลว่า สัจจะ 
  อุทาหรณ์: อถ โข อายสฺมา อญฺ าโกณฺฑญฺโ  ทิฏฺ ธมฺโม ปตฺตธมฺโม วิทิตธมฺโม ปริ-
โยคาฬฺหธมฺโม ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิคตกถ กโถ เวสารชฺชปฺปตฺโต อปรปฺปจฺจโย สตฺถุสาสเน ๑๓ ครั้งนั้น 
                                                 

 ๖ นีติ.ธาตุ. ๓๓๖-๓๓๗. 
 ๗ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑/๑. 
 ๘ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๙๑/๒๑๐. 
 ๙ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๙๐/๓๗๐. 
 ๑๐ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๕๗/๑๔. 
 ๑๑ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๑๑/๒๐๒. 
 ๑๒ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๑๗๑๖/๓๑๔. 
 ๑๓ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๘/๑๖. 



      รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๗๘ 

ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะไดเ้ห็นสัจธรรมแล้ว บรรลุธรรมแล้ว รู้แจ้งธรรมแล้ว หยั่งลงสู่ธรรมแล้ว 
ข้ามความสงสัยแล้ว ปราศจากความแคลงใจ ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในค าสอน
ของพระศาสดา 
  ๖. ปกติ แปลว่า ปรกติ, ธรรมดา 
  อุทาหรณ์: ชาติธมฺมาน  ภิกฺขเว สตฺตาน  เอว  อิจฺฉา อุปฺปชฺชติ อโห วต มย  น ชาติ -
ธมฺมา อสฺสาม น จ วต โน ชาติ อาคจฺเฉยฺยาติ๑๔ ภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่
เหลา่สัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่า โอหนอ ขอเราพึงเป็นผู้ไม่มีความเกิดเป็นธรรดาเถิด 
อนึ่ง ขอความเกิดอย่ามีมาถึงแก่เราเลยหนา ดังนี้ 
  ๗. ปุญฺ  แปลว่า บุญ 
  อุทาหรณ์: ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ๑๕ บุญแล ย่อม
รักษาบุคคลผู้บ าเพ็ญบุญ บุญที่บุคคลบ าเพ็ญดีแล้ว ย่อมน าสุขมาให้ 
  น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ อุโภ สมวิปากิโน อธมฺโม นิรย  เนติ ธมฺโม ปาเปติ สุคฺคตึ๑๖ 
เพราะบุญและบาปทั้งสองมีผลไม่เหมือนกัน บาปน าสัตว์ไปสู่นรก ส่วนบุญยังสัตว์ให้ถึงสุคติ 
  ๘. เ ยฺย แปลว่า เญยยธรรม ๕ อย่าง คือ สังขาร ลักษณะ นิพพาน วิการ และ
บัญญัติ 
  อุทาหรณ์: อตีต  อนาคต  ปจฺจุปฺปนฺน  อุปาทาย สพฺเพ ธมฺมา สพฺพากาเรน พุทฺธสฺส 
ภควโต าณมุเข อาปาถ  อาคจฺฉนฺติ๑๗ เญยยธรรมทั้งปวงรวมทั้งอดีต อนาคตและปจัจุบัน ย่อมมา
ปรากฏชัดในญานของพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยอาการทุกอย่าง 
  ๙. คุณ แปลว่า คุณ 
  อุทาหรณ์: ภาคี วา ภควา ทสนฺน  ตถาคตพลาน  จตุนฺน  เวสารชฺชาน  จตุนฺน  ปฏิ - 
สมฺภิทาน  ฉนฺน  อภิญฺ าน  ฉนฺน  พุทฺธธมฺมานนฺติ ภควา๑๘ อีกอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรง
เป็นผู้มีส่วนแห่งตถาคตพลญาณ ๑๐ เวสารัชชญาณ ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ พุทธคุณ ๖ จึง
ทรงพระนามว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า 
  น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ อุโภ สมวิปากิโน อธมฺโม นิรย  เนติ ธมฺโม ปาเปติ สุคฺคตึ๑๙ 
เพราะบุญและบาปทั้งสองมีผลไม่เหมือนกัน บาปน าสัตว์ไปสู่นรก ส่วนบุญยังสัตว์ให้ถึงสุคติ 
  ๑๐. อาจาร แปลว่า ความประพฤติ 
  ๑๑. สมาธิ แปลว่า สมาธิ 

                                                 

 ๑๔ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๙๘/๒๖๒. 
 ๑๕ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๓๐๓/๓๑๘, ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๑๐๒/๒๒๖. 
 ๑๖ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๓๐๔/๓๑๘. 
 ๑๗ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๖๙/๑๔๙. 
 ๑๘ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๕๐/๑๑๙. 
 ๑๙ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๓๐๔/๓๑๘. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๗๙ 

  อุทาหรณ์: เอว  สีลา เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปิ เอว  ธมฺมา เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปิ 
เอว  ปญฺ า เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปิ๒๐ แม้ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้น จึงทรงมีศีล
อย่างนี้ แม้ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้น จึงทรงมีสมาธิอย่างนี้ แม้ด้วยเหตุนี้ พระผู้มี
พระภาคเจ้าเหล่านั้น จึงทรงมีปัญญาอย่างนี้ 
  เอว ธมฺมาติ เอตฺถ สมาธิปกฺขาวธมฺมา อธิปฺเปตา มคฺคสมาธินา ผลสมาธินา โลกิย- 
โลกุตฺตรสมาธินา เอว สมาธิโนติ อตฺโถ๒๑ ในค าว่า เอว ธมฺมา ท่านประสงค์เอาธรรมฝ่ายสมาธิ 
อธิบายว่า มีสมาธิอย่างนี้ โดยมรรคสมาธิ ผลสมาธิ โลกิยสมาธิ โลกุตตรสมาธิ 
  ๑๒. นิสฺสตฺตตา แปลว่า ความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล สุญฺ ตา แปลว่า ความว่าง
เปล่า 
  อุทาหรณ์ : ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก 
อภิชฺฌาโทมนสฺส ๒๒ ภิกษุเป็นผู้มีปรกติตามเห็นธรรมในธรรมอยู่ เป็นผู้มีความเพียร มีสติ -
สัมปชัญญะ มีสติอยู่ ก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ 
  ตสฺมึ โข ปน สมเย ธมฺมา โหนฺติ๒๓ ก็สมัยนั้นแล ธรรมทั้งหลาย มีอยู่ 
  ๑๓. อาปตฺติ แปลว่า อาบัติ 
  อุทาหรณ์: อุทฺทิฏฺ า โข อายสฺมนฺโต จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา๒๔ ท่านทั้งหลาย 
อาบัติปาราชิก ๔ สิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว 
  อุทฺทิฏฺ า โข อายสฺมนฺโต เตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา๒๕ ท่านทั้งหลาย อาบัติ
สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว 
  ๑๔. การณ, ปจฺจย แปลว่า เหตุ 
  อุทาหรณ์: เหตุมฺหิ าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา เหตุผเล าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา๒๖ ความรู้
แตกฉานในเหตุ ชื่อว่าธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในผลของเหตุ ชื่อว่าอัตถปฏิสัมภิทา 
  ๑๕. วิการ แปลว่า ความเปลี่ยนแปลง 
  อุทาหรณ์: ชาติธมฺมา สตฺตา ชาติยา ปริมุจฺจนฺติ ชราธมฺมา สตฺตา ชราย ปริมุจฺจนฺติ 
มรณธมฺมา สตฺตา มรเณน ปริมุจฺจนฺติ๒๗ สัตว์ทั้งหลาย ผู้มีความเปลี่ยนแปลงโดยความเกิด ย่อมพ้น
จากความเกิด สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเปลี่ยนแปลงโดยความแก่ ย่อมพ้นจากความแก่ สัตว์ทั้งหลาย
ผู้มีความเปลี่ยนแปลงโดยความตาย ย่อมพ้นจากความตาย 
 
                                                 

 ๒๐ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๓/๗. 
 ๒๑ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๓/๒๐. 
 ๒๒ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๖๐/๘๖. 
 ๒๓ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑๒๑/๔๑. 
 ๒๔ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๒๓๓/๑๖๖. 
 ๒๕ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๔๔๒/๓๓๑. 
 ๒๖ อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๗๒๐/๓๖๐. 
 ๒๗ องฺ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๑๐๗/๑๗๕. 



      รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๘๐ 

  ๑๖. ปจฺจยุปฺปนฺน แปลว่า ผลที่เกิดจากเหตุ 
  อุทาหรณ์ : อุปฺปาทา วา ตถาคตาน  อนุปฺปาทา วา ตถาคตาน   ิตา ว สา ธาตุ 
ธมฺมฏฺ  ิตตา ธมฺมนิยามตา๒๘ ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุนั้น คือความตั้งอยู่แห่งผล 
ความแน่นอนแห่งผล ก็ด ารงอยู่อย่างนั้น 
  ๑๗. วิสย แปลว่า อารมณ์ 
  อุทาหรณ์: มนญฺจ ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโนวิญฺ าณ ๒๙ เพราะอาศัยมโน และ
ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณจึงเกิด 
  ๑๘. นิพฺพาน แปลว่า พระนิพพาน 
  อุทาหรณ์ : สตญฺจ ธมฺโม น ชร  อุเปติ สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ๓๐ ธรรมของ
สัตบุรุษไม่เข้าถึงความแก่ สัตบุรุษกับสัตบุรุษเท่านั้นจึงรู้กันได้ 
 สํฆ ศัพท์ มีรูปวิเคราะห์ดังนี้  
  ส หนติ สมคฺค  กมฺม  สมุปคจฺฉตีติ ส โฆ, สมฺมเทว กิเลสทรเถ หนตีติ วา ส โฆ๓๑ ชื่อ
ว่าสังฆะ เพราะเข้าถึงกรรมอันพร้อมเพรียงกัน หรือเพราะก าจัดกิเลสอันเผ็ดร้อนทั้งหลายได้ด้วยดี
นั่นเอง  
 มีปรากฏใช้ในความหมายดังนี้ 
  -หมายถึง พระสงฆ์, พระภิกษุ, สมณะ, บรรพชิต  มีศัพท์ที่ใช้ในความหมาย
เดียวกัน ๕ ศัพท ์
  ๑. ตปสฺสี แปลว่า ภิกษุ, สมณะ, บรรพชิต, ผู้บ าเพ็ญเพียร 
  รูปวิเคราะห์: ตโปกมฺม  อสฺสตฺถีติ ตปสฺสี ผู้มีการบ าเพ็ญเพียร ชื่อว่าตปัสสี (ตป + 
สี) 
  อุทาหรณ์: ปพฺพชิโต นิจฺจ  ตปสฺสี สีลวา ตปนิสฺสิตโก โหติ บรรพชิตผู้บ าเพ็ญเพียร 
ผู้มีศีล เป็นผู้อาศัยตบะเป็นนิจ 
  ๒. ภิกฺขุ แปลว่า ภิกษุ, สมณะ, บรรพชิต 
  รูปวิเคราะห์: ภิกฺขตีติ ภิกฺขุ ผู้ขอ (ด้วยกายวิญญัติ) ชื่อว่าภิกขุ (ภิกฺข ยาจเน=ขอ + 
รู) ภย  อิกฺขตีติ ภิกฺขุ ผู้เห็นภัย ชื่อว่าภิกขุ (ภย + อิกฺข ทสฺสเน=เห็น + รู) กิเลเส ภินฺทตีติ ภิกฺขุ ผู้
ท าลายกิเลสทั้งหลายได้ ชื่อว่าภิกขุ (ภิท วิทารเณ=ท าลาย + รู) อมตรส  ภกฺขติ ภุญฺชตีติ ภิกฺขุ 
ผู้บริโภคอมตรส (คือนิพพาน) ชื่อว่าภิกขุ (ภกฺข อทเน=กิน + รู) 
  อุทาหรณ์: ภิกฺขูติ ภิกฺขโกติ ภิกฺขุ ภิกฺขาจริย  อชฺฌูปคโตติ ภิกฺขุ ภินฺนปฏธโรติ ภิกฺขุ 
สามญฺ าย ภิกฺขุ ปฏิญฺ าย ภิกฺขุ เอหิภิกฺขูติ ภิกฺขุ ตีหิ สรณคมเนหิ อุปสมฺปนฺโนติ ภิกฺขุ ภทฺโรติ 
ภิกฺขุ สาโรติ ภิกฺขุ เสโขติ ภิกฺขุ อเสโขติ ภิกฺขุ สมคฺเคน สงฺเฆน ตฺติจตุตฺเถน กมฺเมน อกุปฺเปน     

                                                 

 ๒๘ ส .นิ. (บาลี) ๑๖/๒๐/๒๕. 
 ๒๙ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๔๒๑/๓๖๒. 
 ๓๐ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๑๑๔/๘๖. 
 ๓๑ รูปสิทฺธิ. ๕๙๕/๔๓๔. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๘๑ 

านารเหน อุปสมฺปนฺโนติ ภิกฺขุ๓๒ ค าว่า ภิกษุ มีอธิบายว่า ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นผู้ขอ ชื่อว่าภิกษุ 
เพราะอาศัยการเที่ยวขอ ชื่อว่าภิกษุ เพราะใช้ผืนผ้าที่ถูกท าลายให้เสียราคา ชื่อว่าภิกษุ เพราะ
เรียกกันโดยชื่อ ชื่อว่าภิกษุเพราะการปฏิญญาตน ชื่อว่าภิกษุ เพราะพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ ชื่อว่า
ภิกษุ เพราะเป็นผู้อุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์ ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นผู้เจริญ ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็น
ผู้มีสาระ ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นผู้ยังต้องศึกษา (คือพระอริยบุคคล ๗ จ าพวกเบื้องต้น) ชื่อว่าภิกษุ 
เพราะเป็นผู้ไม่ต้องศึกษา (คือบรรลุพระอรหัตผลแล้ว) ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นผู้ที่สงฆ์พร้อมเพรียง
กันอุปสมบทให้ด้วยญัตติจตุตถกรรมที่ถูกต้องสมควรแก่ฐานะ 
  ๓. สมณ แปลว่า ภิกษุ, สมณะ, บรรพชิต 
  รูปวิเคราะห์: สเมตีติ สมโณ ผู้สงบ ชื่อว่าสมณะ (สม อุปสเม=สงบ-ระงับ + ยุ)  
  อุทาหรณ์: อิเธกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา อิท  กุสลนฺติ ยถาภูต  นปฺปชานาติ๓๓ 
สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า สิ่งนี้เป็นกุศล 
  ๔. ปพฺพชิต แปลว่า ภิกษุ, สมณะ, บรรพชิต 
  รูปวิเคราะห์: ปพฺพชา สญฺชาตา อสฺสาติ ปพฺพชิโต ชื่อว่าปัพพชิตะ เพราะเป็นผู้มี
การบรรพชาเกิดขึ้นแล้ว (ปพฺพชา + อิ + ต) เสฏฺ ตฺต  วชตีติ ปพฺพชิโต ชื่อว่าปัพพชิตะ เพราะเป็น
ผู้ไปสู่ความเป็นผู้ประเสริฐที่สุด (ป + วช คมเน=ไป + อิ + ต) 
  อุทาหรณ์: น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี๓๔ ผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต 
  ๕. ตโปธน แปลว่า ภิกษุ, สมณะ, บรรพชิต 
  รูปวิเคราะห์: ตโปกมฺม  ธน  อสฺสาติ ตโปธโน ผู้มีการบ าเพ็ญเพียรเป็นทรัพย์ ชื่อว่า 
ตโปธนะ (ตป + ธน) 
 -หมายถึง หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ มีศัพท์ที่ใช้
ในความหมายเดียวกัน ๒๙ ศัพท ์
  ๑. สมูห แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: สมฺมา วิเสเสน จ อูหเต ปุญฺชีภูตตฺตาติ สมูโห หมู่ชื่อว่าสมูหะ เพราะ
นับรวมกันโดยชอบและโดยพิเศษ เพราะเป็นของมีความเป็นกอง (ส  + อูห คณเน=นับ-ค านวณ + 
ณ) สม  สห อวยเวน อูหติ ติฏฺ ตีติ สมูโห ชื่อว่าสมูหะ เพราะตั้งอยู่กับส่วนย่อย (สม + อูห าเน=
ตั้ง-ด ารงอยู่ + อ) ส  เอกโต อูหียติ ายตีติ สมูโห ชื่อว่าสมูหะ เพราะเขารู้กันว่าเป็นส่วนเดียวกัน 
(ส  + อูห าเณ=รู้ + อ) 
  อุทาหรณ์: อนิพฺพตฺตมานาน  อนุปฺปชฺชมานาน  อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา     
ปรินิพฺพุตาน  อรหนฺตาน  สมูโห๓๕ หมู่แห่งพระอรหันต์ทั้งหลาย ผู้ไม่เกิดแล้ว ไม่อุบัติแล้ว ผู้
ปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 

                                                 

 ๓๒ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๔๕/๓๐. 
 ๓๓ ที.สี. (บาลี) ๙/๖๒/๒๕. 
 ๓๔ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๙๐/๔๓. 
 ๓๕ ขุ.ม.อ. (บาลี) ๔๕/๒๕๔. 
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  ตตฺถ มหาสมโยติ มหาสมูโห๓๖ ในค าเหล่านั้น ค าว่า มหาสมโย แปลว่าการประชุม
ใหญ่ 
  ๒. คณ แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: คณียติ อวยเวน สหาติ คโณ หมู่ชื่อว่าคณะ เพราะเขานับพร้อมกันกับ
ส่วนอื่น (คณ สงฺขฺยาเน=นับ + อ) 
  อุทาหรณ์: ยาวตา โข ปน เม จุนฺท เอตรหิ สงฺโฆ วา คโณ วา โลเก อุปฺปนฺโน๓๗ อนึ่ง 
เท่าที่มีสงฆ์หรือคณะเกิดขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้ 
  ๓. สงฺฆาต แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: สห อวยเวน หนติ คจฺฉตีติ สงฺฆาโต หมู่ชื่อว่าสังฆาตะ เพราะเป็นไป
พร้อมกับส่วนย่อย (ส  + หน คมเน=ไป + ณ) 
  อุทาหรณ์: อหุ โข โส ภิกฺขเว สมโย ย  อานกสฺส มุทิงฺคสฺส โปราณ  โปกฺขร  ผลก  
อนฺตรธายิ อาณิสงฺฆาโต จ อวสิสยิ๓๘  ภิกษุทั้งหลาย ต่อมา ไม้โครงเก่าของตะโพนชื่ออานกะก็
หายไป เหลือแต่โครงลิ่ม 
  อย  อฏฺ  ิสงฺฆาโต นหารุสมฺพนฺโธ ม เสน อนุปลิตฺโต ฉวิยา ปฏิจฺฉนฺโน อสุจิทุคฺคนฺธ- 
เชคุจฺฉปฏิกฺกูโล อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธ สนธมฺโม อีทิเส วิกาเร ทสฺเสติ ร่างกระดูกนี้ อัน
เอ็นเกี่ยวพันไว้ อันเนื้อฉาบทาไว้ อันผิวหนังปิดบังไว้ ไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น น่าเกลียดและปฏิกูล 
มีอันปิดบัง ย่ ายี ท าลาย ก าจัดความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา จึงแสดงอาการอันแปลกเช่นนนี้ 
  ๔. สมุทาย แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: สห อวยเวน อุทยตีติ สมุทาโย หมู่ชื่อว่าสมุทายะ เพราะเกิดขึ้นพร้อม
กับส่วนย่อย (ส  + อุ + อย คมเน=ไป + อ) 
  อุทาหรณ์: ยตฺถ รูปํ คจฺฉติ ตตฺถ จิตฺต  คจฺฉติ ตสฺมา รูปนิสฺสิต  จิตฺต  คเหตฺวา ต  
อรูปสมุทาย  อตฺตาน  ตสฺมึ รูเป สมนุปสฺสติ๓๙ รูปไป ณ ที่ใด จิตย่อมไป ณ ที่นั้น เพราะฉะนั้น ยึด
จิตอาศัยรูปแล้ว เห็นตนอันเป็นกองอรูปนั้น ในรูปนั้น 
  ๕. สญฺจย แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสมทบ การสมาคม 
  รูปวิเคราะห์: สญฺจิโนติ อวยวนฺติ สญฺจโย หมู่ชื่อว่าสัญจยะ เพราะรวบรวมส่วนย่อย
ไว้ (ส  + จิ จเย=สั่งสม + อ) 
  อุทาหรณ์: สร เอกกปฺปมฏฺ  ีน  สญฺจย  วิปุเลน สม ๔๐ ขอพระองค์โปรดทรงระลึกถึง
กองกระดูกในกัปป์หนึ่งของบุคคลคนหนึ่งเทียบเท่ากับภูเขาวิปุละ 
 

                                                 

 ๓๖ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/(๓๓๒)/๒๙๕. 
 ๓๗ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๗๖/๑๐๙. 
 ๓๘ ส .นิ. (บาลี) ๑๖/๒๒๙/๒๕๓. 
 ๓๙ ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๓๑/๖๔. 
 ๔๐ ขุ.เถรี. (บาลี) ๒๖/๔๙๙/๔๘๘. 
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  ๖. สนฺโทห แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: สห อวยเวน ทุหยตีติ สนฺโทโห หมู่ชื่อว่าสันโทหะ เพราะเต็มพร้อมกับ
ส่วนย่อย (ส  + ทุห ปูรเณ=เต็ม-ท าให้เต็ม + ณ) 
  ๗. นิวห แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: นิสฺเสสโต วหติ อวยวนฺติ นิวโห หมู่ชื่อว่านิวหะ เพราะน าส่วนย่อยไป
โดยไม่เหลือ (นิ + วห ปาปุณเน=ถึง-บรรลุ + อ) 
  ๘. โอฆ แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การ สะสม, การสมคบ, ห้วง 
  รูปวิเคราะห์: อวยว  กตฺวา พฺยปิยติ คจฺฉตีติ โอโฆ หมู่ชื่อว่าโอฆะ เพราะถึงการท า
เป็นส่วนรวม (อว + หน คมเน=ไป + อ) อุจฺยเต โอโฆ ชื่อว่าโอฆะ เพราะรวบรวมเข้าด้วยกัน (อุจ 
สมวาเย =รวมรวม + อ) 
  อุทาหรณ์: ชโนฆมปเรน จ๔๑ มีอีกเมืองหนึ่งชื่อว่าชโนฆะ (เมืองหมู่แห่งชน) 
  ๙. วิสร แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: วิสนฺติ อวยวา ยสฺมินฺติ วิสโร หมู่ชื่อว่าวิสระ เพราะเป็นที่เข้าไปของ
ส่วนทั้งหลาย (วิส ปเวสเน=เข้าไป + อร) 
  อุทาหรณ์: คงฺเคยฺยโก นาโค ทิสฺวา กุปิโต อิเม มยิ สญฺ   ปิ น กโรนฺติ อิทานิ เน 
สมุทฺทเมว ปาเปสฺสามีติ มหนฺต  อตฺตภาว  มาเปตฺวา อุทก  ทฺวิธา ภินฺทิตฺวา อุฏฺ าย ผณ  กตฺวา      
สุสุการ  กโรนฺโต อฏฺ าสิ มหาชโน ทิสฺวา ภีโต วิสรมกาสิ๔๒ คังเคยยกนาคราชเห็นเข้าก็โกรธ คิดว่า 
มนุษย์เหล่านี้ไม่ท าความส าคัญในเรา คราวนี้เราจักให้พวกมันจมทะเลให้ได้ จึงเนรมิตอัตภาพใหญ่ 
แยกน้ าเป็น ๒ ส่วน ชูหัวแผ่พังพานส่งเสียงขู่สุสุ ๆ มหาชนเห็นเข้าพากันกลัว จึงรวมตัวกันส่งเสียง
ดังลั่น 
  ๑๐. นิกร แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: อวยว  สมีเป กโรตีติ นิกโร หมู่ชื่อว่านิกระ เพราะท าส่วนย่อยไว้ใกล้
กัน (นิ + กร กรเณ=ท า + อ) 
  ๑๑. จย แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: จินาตีติ จโย หมู่ชื่อว่าจยะ เพราะสะสมไว้ (จิ จเย=สะสม + อ) 
  ๑๒. กาย แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์ เอเกกาเปกฺขาย อปฺปฏฺเ น กสงฺขาตา อวยวา อายนฺติ เอตฺถาติ กาโย 
หมู่ ชื่อว่ากายะ เพราะเป็นที่ไปของอวัยวะที่ชื่อว่า กะ เพราะมีน้อยโดยมุ่งเอาส่วนแต่ละอย่าง (ก 
+ อาย คมเน=ไป + อ) กาโย วิย อวยวาน  อุปฺปตฺติฏฺ าน  กาโย ชื่อว่ากายะ เพราะเป็นที่เกิดขึ้น
ของส่วนย่อยทั้งหลายเหมือนร่างกาย (กาย + ณ) 

                                                 

 ๔๑ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๙๑/๑๘๓. 
 ๔๒ ส .ส.อ. (บาลี) ๑/๑๗๕/๒๐๐. 
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  อุทาหรณ์: อทฺทสา โข ภิกฺขเว วิปสฺสี กุมาโร อุยฺยานภูมึ นิยฺยนฺโต มหาชนกาย    
สนฺนิปติต  นานารตฺตานญฺจ ทุสฺสาน  วิลาต  กยิรมาน  ทิสฺวา สารถึ อามนฺเตสิ๔๓ เมื่อพระวิปัสสีราช
กุมารเสด็จประพาสอุทยานอีก ได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่มหาชนประชุมกันและก าลังประดับคาน
หามด้วยผ้าหลากสี จึงตรัสถามนายสารถี 
  ๑๓. ขนฺธ แปลว่า ขันธ์, หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การ
สมคบ 
  รูปวิเคราะห์: ข สงฺขาต  อวยว  ธาเรตีติ ขนฺโธ กองชื่อว่าขันธะ เพราะเป็นส่วนที่ทรง
อวัยวะคืออินทรีย์ไว้ ขานิ จกฺขุนฺทฺริยาทีนิ ธาเรตีติ ขนฺโธ ชื่อว่าขันธะ เพราะธ ารงอินทรีย์ทั้งหลาย
มีจักขุนทรีย์เป็นต้นไว้ อตฺตนิจฺจาทีหิ ข  สุญฺ ธาเรตีติ ขนฺโธ ชื่อว่าขันธะ เพราะธ ารงความว่าง
เปล่าไว้ด้วยลักษณะความไม่เที่ยงในตนเป็นต้น ข  สคฺค  ธาติ วิทธาตีติ ขนฺโธ ชื่อว่าขันธะ เพราะ
จ าแนกสวรรค์ (ข  + ธา ธารเณ=ทรงไว้-ธ ารงไว้ + อ) ขาทติ อวยเวติ ขนฺโธ ชื่อว่าขันธะ เพราะ
เคี้ยวกินอวัยวะทั้งหลาย ชาติชรามรณาทีหิ ขาทิตพฺโพติ ขนฺโธ ชื่อว่าขันธะ เพราะถูกความเกิด 
ความแก่ และความตายเคี้ยวกิน (ขาท ภกฺขเน=เคี้ยวกิน + อ) าเณน ขญฺ เตติ ขนฺโธ ชื่อว่าขันธ์ 
เพราะเขาท าลายได้ด้ายญาณ (ขนุ อวทารเณ=ขุด-เจาะ-ท าลาย + ธ) ทานผล  ขณฺฑตีติ ขนฺโธ ชื่อ
ว่าขันธะ เพราะท าลายผลของทาน (ขณฺฑ ขณฺฑเน=ตัด-ท าลาย + อ) 
  อุทาหรณ์: อถ โข อสงฺเขยฺโย อปฺปเมยฺโย มหาอุทกกฺขนฺโธเตฺวว สงฺข  คจฺฉติ๔๔ แท้ที่
จริง ปริมาณของน้ าในมหาสมุทรนั้นย่อมถึงการนับว่า เป็นห้วงน้ าใหญ่ที่นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้
เลย 
  ๑๔. สมุทย แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: สห อวยเวน อุทยตีติ สมุทโย หมู่ชื่อว่าสมุทยะ เพราะเกิดขึ้นพร้อม
กับส่วนย่อย (ส  + อุ + อย คมเน=ไป + อ) 
  ๑๕. ฆฏา แปลว่า หมู่, คณ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: ฆฏน  ราสิภวนนฺติ ฆฏา หมู่ชื่อว่าฆฏา เพราะมีความเป็นหมู่ สห อวย
เวน ฆเฏนฺตีติ ฆฏา ชื่อว่าฆฏา เพราะกองที่ติดแน่นกับส่วนย่อย (ฆฏ ฆฏเน=เพิ่มพูน + อ + อา) 
  อุทาหรณ์: อิม  เม นิวาปํ นิวุตฺต  มิคชาตา ปริภุญฺชมานา ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต จิร  
ทีฆมทฺธาน  ยาเปตุ๔๕ ฝูงเนื้อกินหญ้าที่เราปลูกไว้นี้จะมีอายุยั่งยืน มีผิวพรรณดี มีชีวิตอยู่ยืนนาน 
มิคชาตาติ มิคฆฏา บทว่า มิคชาตา หมายถึงฝูงกวาง 
  ๑๖. สมิติ หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: สห อวยเวน เอตีติ สมิติ หมู่ชื่อว่าสมิติ เพราะเป็นไปพร้อมกันกับ
ส่วนย่อย (ส  + อิ คติมฺหิ=ไป + ติ) 

                                                 

 ๔๓ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๕๐/๒๒. 
 ๔๔ ส .ม. (บาลี) ๑๙/๑๐๓๗/๓๔๗. 
 ๔๕ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๒๖๑/๒๒๓. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๘๕ 

  อุทาหรณ์: โสปิ กุมฺภีโร สปริวาโร อิม  วน  ภิกฺขูน  สมิตึ ทสฺสนตฺถาย อาคโต๔๖ ยักษ์
ชื่อกุมภีร์ผู้อาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์แม้นั้นพร้อมกับบริวารก็มาสู่ป่านี้ เพื่อชมการประชุมของภิกษุ
ทั้งหลาย 
  ๑๗. สํหติ แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: สห อวยเวน หนติ คจฺฉตีติ ส หติ หมู่ชื่อว่าสังหติ เพราะเป็นไปพร้อม
กับส่วนย่อย (ส  + หน คติย =ไป + ติ) 
  ๑๘. ราสิ แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: รสียติ อสฺสาทนวเสน สโมสรียตีติ ราสิ หมู่ชื่อว่าราสิ เพราะถูกยินดี 
คือมารวมกันด้วยความยินดี (รส อสฺสาทเน=ยินดี + อิณฺ) 
  อุทาหรณ์: เสยฺยถาปิ ภนฺเต นานาปุปฺผาน  มหาปุปฺผราสิ ตเมน  ทกฺโข มาลากาโร 
วา มาลาการนฺเตวาสี วา วิจิตฺต  มาล  คณฺเ ยฺย๔๗ ท่านขอรับ ช่างดอกไม้ หรือลูกมือช่างดอกไม้ผู้
ช านาญ พึงร้อยดอกไม้ต่าง ๆ กองใหญ่ให้เป็นพวงมาลัยอันวิจิตรได้ แม้ฉันใด 
  ๑๙. ปุญฺช แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: ปุญฺชติ ราสิภวตีติ ปุญฺโช หมู่ชื่อว่าปุญชะ เพราะเป็นกอง (ปุญฺช ราสิ
กรเณ=ท าให้เป็นกอง + อ) 
  อุทาหรณ์: อนนฺตาทีนโว กาโย วิสรุกฺขสมูปโม อาวาโส สพฺพโรคาน  ปุญฺโช ทุกฺขสฺส 
เกวโล๔๘  ร่างกายมีโทษไม่สิ้นสุดเหมอืนตน้ไม้มีพิษ เป็นที่อาศัยของโรคทัง้หลาย  ล้วนเป็นกองของ
ทุกข์ทั้งสิ้น 
  ๒๐. สมวาย แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: สห อวยเวน พฺยาเปตฺวา อยตีติ สมวาโย หมู่ชื่อว่าสมวายะ เพราะแผ่
ออกไปพร้อมกับส่วนย่อย (สห + วิ + อย คมเน=ไป + อ) 
  อุทาหรณ์: เอว  หิ กิร อิเมส  ปญฺจนฺน  อุปาทานกฺขนฺธาน  สงฺคโห สนฺนิปาโต สมวาโย 
โหติ๔๙ การรวบรวม การประชุม และกองแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ ประการนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ 
  ๒๑. ปูค แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: ปุ สมูหภาว  คจฺฉตีติ ปูโค หมู่ชื่อว่าปูคะ เพราะถึงความเป็นหมู่ (ปู + 
คมุ คติมฺหิ=ไป + กฺวิ) ปวตีติ ปูโค ชื่อว่าปูคะ เพราะรวมกัน (ปู สมวาเย=รวบรวม + ค) 
  อุทาหรณ:์ ปูโค นาม ยตฺถ ปูโค อนุสาสติ ปูโค อปโลเกตพฺโพ๕๐ ชื่อว่าสมาคม ความ
ว่าสมาคมปกครองในถิ่นใด ต้องบอกสมาคมในถิ่นนั้น 
 

                                                 

 ๔๖ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/(๓๓๕)/๓๐๑. 
 ๔๗ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๗๗/๕๔. 
 ๔๘ ขุ.อป. (บาลี) ๓๓/๕๕/๑๘๘. 
 ๔๙ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๓๐๖/๒๖๙. 
 ๕๐ วิ.ภิกฺขุนี. (บาลี) ๓/๖๘๔/๒๒. 



      รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๘๖ 

  ๒๒. ชาต แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: อวยเว ชเนตีติ ชาต  หมู่ชื่อว่าชาตะ เพราะยังส่วนทั้งหลายให้เกิดขึ้น 
(ชน ชนเน=เกิด-ท าให้เกิด + ต) 
  อุทาหรณ์: อิม  เม นิวาปํ นิวุตฺต  มิคชาตา ปริภุญฺชมานา ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต จิร  
ทีฆมทฺธาน  ยาเปตุ๕๑ ฝูงเนื้อกินหญ้าที่เราปลูกไว้นี้จะมีอายุยั่งยืน มีผิวพรรณดี มีชีวิตอยู่ยืนนาน 
  ๒๓. กทมฺพก แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: ก  อตฺตาน  เทตีติ กโท จกฺขาทิโก สรีราวยโว อวัยวะชื่อว่ากทะ เพราะ
ให้ตัวตน คืออวัยวะในร่างกายมีตาเป็นต้น กโท วิย กโท อวยโว ต  วกติ อาททาตีติ กทมฺพก  หมู่ชื่อ
ว่า กทัมพกะ เพราะรวบรวมส่วนย่อยที่เหมือนอวัยวะชื่อว่ากทะไว้ (กท + วก อาทาเน=รวบรวม-
ถือเอา + อ) 
  ๒๔. พฺยูห แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: วิเสเสน อวยวา อูหนฺติ เอตฺถาติ พฺยูโห หมู่ชื่อว่าพยูหะ เพราะเป็นที่
ไปรวมกันของส่วนต่าง ๆ โดยพิเศษ (วิ + อูห คมเน=ไป + อ) 
  อุทาหรณ์: เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ทฺวิรตฺตติรตฺต  เสนาย วสมานา   
อุยฺโยธิก ปิ พลคฺค ปิ เสนาพฺยูห ปิ อนีกทสฺสน ปิ คจฺฉนฺติ๕๒ ครั้งนั้น ภิกษุฉัพพัคคีย์พักแรมอยู่ใน
กองทัพ ๒-๓ วัน ไปที่สนามรบบ้าง ที่พักพลบ้าง ที่จัดขบวนทัพบ้าง ไปดูกองทัพที่จัดเป็นขบวน
แล้วบ้าง 
  ๒๕. วิตาน แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: วิตโนติ อวยเวติ วิตาน  หมู่ชื่อว่าวิตานะ เพราะแผ่ไปสู่ส่วนย่อย
ทั้งหลาย (วิ + ตนุ วิตฺถาเร=แผ่-ขยาย + ณ) 
  ๒๖. คุมฺพ แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, กอ, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การ
สมคบ 
  รูปวิเคราะห์ : อวยเว คุปติ รกฺขตีติ คุมฺโพ , คุมฺพ  หมู่ชื่อว่าคุมพะ เพราะรักษา
ส่วนย่อยไว้ (คุป รกฺขเณ=รักษา + พ) 
  อุทาหรณ์: เสยฺยถาปิ มหาราช ปพฺพตสงฺเขเป อุทกรหโท อจฺโฉ วิปฺปสนฺโน อนาวิโล 
ตตฺถ จกฺขุมา ปุริโส ตีเร  ิโต ปสฺเสยฺย สิปฺปิกสมฺพุก ปิ สกฺขรกถล ปิ มจฺฉคุมฺพ ปิ จรนฺต ปิ ติฏฺ นฺต -
ปิ๕๓ เปรียบเหมือนสระน้ าใสสะอาดไม่ขุ่นมัวบนยอดภูเขา คนตาดียืนที่ขอบสระนั้น เห็นหอยโข่ง
และหอยกาบ ก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลาก าลังแหวกว่ายอยู่บ้าง หยุดอยู่บ้าง 
  ๒๗. กลาป แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, มัด, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การ
สมคบ 

                                                 

 ๕๑ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๒๖๑/๒๒๓. 
 ๕๒ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๓๒๒/๒๖๗. 
 ๕๓ ที.สี. (บาลี) ๙/๒๔๙/๘๔. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๘๗ 

  รูปวิเคราะห์ : กล  อวยว  ปาติ รกฺขตีติ กลาโป หมู่ชื่อว่ากลาปะ เพราะรักษา
ส่วนย่อยไว้ (กล + ปา รกฺขเณ=รักษา + อ) 
  อุทาหรณ์: สา ยานา โอรุยฺห สกฺกจฺจ  วนฺทิตฺวา ปตฺต  คเหตฺวา สพฺพรสสมฺปนฺเนน 
ขาทนียโภชนีเยน ปูเรตฺวา ปทุมปุปฺเผน จ ปฏิจฺฉาเทตฺวา เหฏฺ าปิ ปทุมปุปฺผ  กตฺวา ปุปฺผกลาปํ 
หตฺเถน คเหตฺวา ปจฺเจกพุทฺธ  อุปสงฺกมิตฺวา ตสฺส หตฺเถ ปตฺต  ทตฺวา วนฺทิตฺวา ปุปฺผกลาปหตฺถา  
ปตฺเถสิ๕๔ นางลงจากยาน ไหว้โดยเคารพ รับบาตร ให้เต็มด้วยขาทนียะและโภชนียะที่ถึงพร้อม
ด้วยรสทั้งปวง และปิดด้วยดอกปทุม ท าดอกปทุมไว้ใต้บาตร ถือก าดอกไม้ เข้าไปหาพระปัจเจก
พุทธเจ้า ถวายบาตรที่มือของท่าน ไหว้แล้ว มีมือถือก าดอกไม้แล้วตั้งปรารถนา 
  ๒๘. ชาล แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: อวยเวน ชลตีติ ชาล  หมู่ชื่อว่าชาละ เพราะรุ่งเรืองด้วยส่วนย่อย (ชล 
ทิตฺติย =สว่าง-รุ่งเรือง + ณ) 
  ๒๙. มณฺฑล แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: อวยเวน มณฺฑตีติ มณฺฑล  หมู่ชื่อว่ามัณฑละ เพราะตกแต่งด้วย
ส่วนย่อย (มณฺฑ วิภูสาย =ประดับ-ตกแต่ง + อล) 
 วรรค, พรรค, พวก, หมู,่ คณะ 
  วคฺค แปลว่า วรรค, พรรค, พวก 
  รูปวิเคราะห์: ชาตฺยาทีหิ สมานาน  ปาณีน  อปาณีนญฺจ คโณ วคฺโค นาม หมู่ชื่อว่า
วัคคะ เพราะเป็นสัตว์และวัตถุที่เหมือนกันโดยก าเนิดเป็นต้น เช่น พนฺธุวคฺโค หมู่ญาติ เป็นต้น 
อสมานชาตฺยาทโย วชฺเชตีติ วคฺโค ชื่อว่าวัคคะ เพราะเว้นสิ่งที่มีก าเนิดไม่เหมือนกันเป็นต้น (วชฺช 
วชฺชเน=เว้น + ณ) วชติ สมูหตฺต  คจฺฉตีติ วคฺโค ชื่อว่าวัคคะ เพราะถึงการรวมตัวกัน (วช คมเน=ไป 
+ ค) 

 ๓.๑.๒ ศัพท์ใช้ในความหมายว่า เทวดา อมนุษย์ 
 ในรตนสูตรนอกจากมีศัพท์ที่หมายถึงพระรัตนตรัยดังที่ได้น าเสนอมาแล้วนั้น ยังมีศัพท์
ที่หมายถึงพวกอมนุษย์ มี เทวดา ภูต นาค เป็นต้นรวมอยู่ด้วย ดังนั้น ผู้เขียนขอกล่าวถึงศัพท์ที่
หมายถึง อมนุษย์เหล่านี้ ดังนี้ 
 ศัพท์ที่หมายถึง เทวดา อมนุษย์นั้น ตามคัมภีร์อภิธาน มีศัพท์ที่ใช้ในความหมาย
เดียวกัน ๑๔ ศัพท์ ประกอบด้วย 
  ๑. ติทส แปลว่า เทวดา, ตรีทศเทพ, หมู่เทวดา ๓๐ องค์, เทวดาบนสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์ 
  รูปวิเคราะห์: ชาติสตฺตาวินาสสงฺขาตา ติสฺโส ทสา ปริมาณา เอเตสนฺติ ติทสา, เอเต 
หิ มนุสฺสาทโย วิย พุทฺธิวิปริณามขเยหิ น ยุชฺชนฺติ, ปญฺจวีสติวสฺสุทฺเทสิยา เอว อุปฺปชฺชนฺติ สนฺติ 
วินสฺสนฺติ จ ชื่อว่าติทสะ เพราะเป็นเทวดาผู้มีสภาพ ๓ อย่าง คือ เกิดขึ้น สถิตอยู่ และสิ้นอายุขัย

                                                 

 ๕๔ ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๑/๓๙/๗๓. 
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๘๘ 

ตามกฎเกณฑ์ หมายถึงเทวดาเหล่านี้ไม่ปรากฏว่าเสื่อมวัยเหมือนพวกมนุษย์เป็นต้น เพราะตั้งแต่
เกิดจนถึงสิ้นอายุ เป็นเหมือนมีวัย ๒๕ ปี นอกจากนี้ ติทสศัพท์ มีความหมายวา่เทวดา ๓๐ องค์ก็มี 
  อุทาหรณ์: ติทสานนฺติ ติกฺขตฺตุ ทสนฺน ๕๕ ของเทวดา ๓๐ องค์ จตฺตาโร จ มหา-
ราชา ติทสา จ ยสสฺสิโน๕๖ ท้าวมหาราชทั้ง ๔ และทวยเทพชั้นตรีทศผู้มียศ ติทสาติ ตาวตึส-    ภว
นา๕๗ ค าว่า "ติทสา" หมายถึงเทวดาผู้สถิตอยู่บนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ติทสา  โส จวิตฺวา 
มนุสฺสตฺต  คมิสฺสติ๕๘ เทวดานั้นเมื่อเคลื่อนจากสวรรค์แล้วจะไปเกิดเป็นมนุษย์ 
  ๒. อมร แปลว่า เทวดา, ผู้ไม่ตาย, อมรเทพ 
  รูปวิเคราะห์: มรณ  มโร, โส เยส  นตฺถิ, เต อมรา ความตาย ชื่อว่ามระ เทวดาที่ไม่มี
ความตายเหล่านั้น ชื่อว่าอมระ (น + มร ปาณจาเค=สละชีวิต + อ) 
  อุทาหรณ์ : ต  วิมาน  อภิชฺฌาย อมราน  สุเขสิน  อุโปสถ  อุปวสนฺโต เสมิ วมฺมิก-
มุทฺธนิ๕๙ เราปรารถนาวิมานของเหล่าเทวดาผู้เสวยสุขนั้น จึงเข้าไปจ าอุโบสถศีล นอนอยู่บนจอม
ปลวก 
  ๓. เทว แปลว่า เทวดา, เทพ, เทวะ (ทิวุ กีฬาย =เล่น-เพลิดเพลิน + อ) 
  อุทาหรณ์: จาตุมฺมหาราชิกา เทวา ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต สุขพหุลา๖๐ พวกเทพชั้น
จาตุมมหาราชิกา มีอายุยืน มีผิวพรรณผุดผ่อง มีความสุขมาก 
  ๔. วิพุธ แปลว่า เทวดา, ผู้ไม่หลับ 
  รูปวิเคราะห์: วิพุชฺฌนฺติ น สุปนฺตีติ วิพุธา. อตีตานาคตชาตึ วิพุชฺฌนฺตีติ วิพุธา ชื่อ
ว่าวิพุธะ เพราะเป็นผู้ตื่นอยู่ ไม่รู้จักหลับ หมายถึงเทวดาผู้รู้แจ้งชาติในอดีตและอนาคต (วิ + พุธ 
อวโพธเน=รู้ + อ) 
  ๕. สุธาสี แปลว่า เทวดา, ผู้กินของทิพย์, ผู้บริโภคสุธาโภชน์ 
  รูปวิเคราะห์: สุธาโภชนภุญฺชนสีลตาย สุธาสิโน เทวดา ชื่อว่าสุธาสี เพราะปรกติ
บริโภคสุธาโภชน์คืออาหารทิพย์ (สุธา + อส ภกฺขเน=กิน + อี) 
  ๖. สุร แปลว่า เทวดา, ผู้มีความกล้าหาญ 
  รูปวิเคราะห์: สมุทฺทุฏฺ สุรา อตฺถิ เยส , เต สุรา ชื่อว่าสุระ เพราะเป็นผู้มีเครื่องดื่ม
มากมายดุจน้ าในมหาสมุทร (สุรา + ณ) สุรนฺติ กีฬนฺตีติ สุรา ชื่อว่าสุระ เพราะเป็นผู้สนุกสนานร่า
เริง (สุร กีฬาย =เล่น-เพลิดเพลิน + อ) สุเขน รมนฺตีติ สุรา ชื่อว่าสุระ เพราะเป็นผู้ยินดีอยู่ด้วย
ความสุข (สุข + รมุ กีฬาย =เล่น-เพลิดเพลิน-ยินดี + กฺวิ) 
 

                                                 

 ๕๕ ส .ส.อ. (บาลี) ๑/๑๑/๓๐. 
 ๕๖ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๒๖๔/๒๘๒. 
 ๕๗ ขุ.อป.อ. (บาลี) ๑/๖๐๗/๓๖๑. 
 ๕๘ ขุ.อป. (บาลี) ๓๒/๖๐๗/๗๐. 
 ๕๙ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๘๑๐/๒๐๘. 
 ๖๐ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๗/๒๒๘. 
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  อุทาหรณ์: ชโย สุราน  อสุรา ปราชิตา๖๑ พวกเทวดาชนะ พวกอสูรพ่ายแพ้ 
  ๗. มรุ แปลว่า เทวดา, ผู้ตายตามอายุขัย 
  รูปวิเคราะห์: ทีฆายุกาปิ สมานา ยถาปริจฺเฉท  สมฺปตฺตกาเล มรนฺติ สีเลนาติ มรู ชื่อ
ว่ามรุ เพราะเป็นเทวดาพวกที่มีอายุยืนยาว แต่เมื่อถึงก าหนดอายุก็ตายไปโดยปรกติ  (มร ปาณ
จาเค=สละชีวิต + อุ) 
  อุทาหรณ์: ฉตฺต  มรู ธาเรยฺยุมนฺตลิกฺเข๖๒ เหล่าเทวดาพากันกั้นฉัตรบนท้องฟ้า 
  ๘. ทิโวก แปลว่า เทวดา, ผู้อาศัยอยู่ในเทวโลก 
  รูปวิเคราะห์: ทิโว เทวโลโก โอโก อาสโย เยส  เต ทิโวกา ชื่อว่าทิโวกะ เพราะเป็น
เทวดาที่มีเทวโลกเป็นที่อยู่อาศัย (ทิว + โอก) 
  ๙. อมตป แปลว่า เทวดา, ผู้ดื่มอมตรส 
  รูปวิเคราะห์: สุธาหารสฺส ปาตพฺพสฺสปิ สมฺภวโต อมต  ปิวนฺตีติ อมตปา, อมโตสธ  
วา ปิวนฺตีติ อมตปา ชื่อว่าอมตปะ เพราะดื่มน้ าอมฤตหรือดื่มอมตโอสถจากอาหารทิพย์ (อมต + 
ปา ปาเน=ดื่ม + อ) 
  ๑๐. สคฺควาสี แปลว่า เทวดา, ผู้อยู่บนสวรรค์ 
  รูปวิเคราะห์: สคฺเค วสนสีลตฺตา สคฺควาสิโน ชื่อว่าสัคควาสี เพราะมีปรกติอยู่บน
สวรรค์ (สคฺค + วาสี) 
  ๑๑. นิชฺชร แปลว่า เทวดา, ผู้ไม่แก่ 
  รูปวิเคราะห์: สทา ปญฺจวีสติวสฺสุทฺเทสิยตฺตา นิรากตา ชรา เอเตสนฺติ นิชฺชรา ชื่อว่า
นิชชระ เพราะเป็นผู้ไม่ปรากฏความแก่ เพราะดูเหมือนกับว่ามีวัยเบญจเพสตลอดไป (นิ + ชรา + 
ณ) 
  ๑๒. อนิมิส แปลว่า เทวดา, ผู้ไม่หลับตา 
  รูปวิเคราะห์: น นิมิสนฺตีติ อนิมิสา, ภมุกา นิจฺจล  กโรนฺตีตฺยตฺโถ ชื่อว่าอนิมิสะ 
เพราะเป็นผู้ไม่กระพริบตา คือไม่ท าให้ขนตาไหว (น + นิ + มิส นิมีลเน=กระพริบตา-หลับตา + อ) 
  ๑๓. ทิพฺพ แปลว่า เทวดา, ผู้อยู่บนสวรรค์ 
  รูปวิเคราะห์: ทิเว วสนฺตีติ ทิพฺพา ชื่อว่าทิพพะ เพราะเป็นผู้อยู่บนสวรรค์ (ทิว + วส 
นิวาเส=อาศัย-อยู่ + กฺวิ) 
  อุทาหรณ์: สตฺต ทิพฺพา สตฺต มานุสา สตฺต ปิสาจา สตฺต สรา สตฺต ปวุฏา๖๓ เทวดา 
๗ มนุษย์ ๗ ปีศาจ ๗ สระ ๗ ตาไม้ไผ่ ๗ ทิพฺพา เทวโลเก ชาตา๖๔ เทวดาเกิดแล้วในเทวโลก 
 
 

                                                 

 ๖๑ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๖๘๗/๔๖๙. 
 ๖๒ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๖๙๔/๔๗๐. 
 ๖๓ ส .ข. (บาลี) ๑๗/๒๑๓/๑๗๔. 
 ๖๔ ขุ.อป. (บาลี) ๑/๒๖/๑๒๗. 
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  ๑๔. เทวตา, เทวตานิ แปลว่า เทวดา (เทว + ตา, เทวตา + นิ) 
  เทวา เอว เทวตา, สกตฺเถ เทวสทฺทโต ตาปจฺจโย เทวตา เอว เทวตานิ, สกตฺเถ 
นิปจฺจโย “อปุเม”ติ เอตฺถ ป มสกตฺถิกวเสน อิตฺถิลิงฺคตฺต , ทุติยสกตฺถิก วเสน นปุสกลิงฺคตฺต  
เวทิตพฺพ , ทุติยสกตฺถิกวเสเนว วา ทฺวิลิงฺคตฺต , ตตฺถ อิตฺถิลิงฺคปกฺเข ยทาทินา นิการาเทโส รูปว่า 
“เทวตา” ลง ตาปัจจัยหลังเทวศัพท์ในอรรถสกัตถะ (ไม่มีอรรถพิเศษ), รูปว่า “เทวตานิ” ลง นิ 
ปัจจัยหลัง เทวตาศัพท์ในอรรถสกัตถะเหมือนกัน , ค าว่า “อปุเม” นี้เป็นอิตถีลิงค์ ด้วยตาสกัตถ
ปัจจัยครั้งแรก, เป็นนปุงสกลิงค์ด้วย นิ สกัตถปัจจัยครั้งที่สอง, อีกนัยหนึ่ง เทวตาศัพท์เป็นทั้งอิตถี
ลิงค์และนปุงสกลิงค์ โดยการเปลี่ยน เทวตา ในอิตถีลิงค์เป็น เทวตานิ ด้วยกัจจายนสูตรว่า     
“ยทนุปปนฺนา นิปาตนา ฯ”๖๕ 
  ในคัมภีร์อมรโกสะกล่าวว่า “เทวตานิ ปุเม วา, วิกปฺเปน ปุลฺลิงฺเค, นิจฺจ  นปุสเก  
เทวตานิ ศัพท์เป็นปุงลิงค์ได้แต่มีใช้ไม่มาก ในนปุงสกลิงค์มีใช้แน่นอน” คัมภีร์อมรโกสะฎีกาว่า 
“สกตฺถิกา ปกติโต ลิงฺควจนานิ อติวตฺตนฺตีติ ปุนฺนปุสกตฺต , ตตฺถ สกตฺถิกาติ ทุติยสกตฺถิก  วุตฺต , 
ปกติโตติ ป มสกตฺถิก . เตน วุตฺต  “ปุนฺนปุสกตฺตนฺ”ติ, อิตรถา ตาปจฺจยนฺตสฺส นิจฺจ  อิตฺถิลิงฺคตาย 
อิตฺถิลิงฺคตฺตเมว วเทยฺย ศัพท์ที่มีสกัตถปัจจัยประกอบอยู่ จะมีความพิเศษกว่าบทที่มีลิงค์ตาม
ปรกติ จึงเป็นได้ทั้งปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์, ในค านี้ หมายถึงรูป เทวตานิ, ค าว่าตามปรกติ คือรูป
ว่า เทวตา จึงกล่าวว่าเป็นได้ทั้งปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์, นอกจากนี้ ศัพท์ที่มี ตาปัจจัยอยู่ท้าย ท่าน
กล่าวว่าเป็นอิตถีลิงค์แน่นอน 
  อุทาหรณ์: เทวตา ภควโต เอตมตฺถ  อาโรเจสุ๖๖ เทวดาทั้งหลายกราบทูลความนี้ แด่
พระผู้มีพระภาคเจ้า อถ โข อญฺ ตรา เทวตา๖๗ ครั้งนั้น เทวดาองค์หนึ่ง เทวตานิ อาคนฺตฺวา     
อาโรจิต  สุตฺวา๖๘ เทวดาทั้งหลายมาฟังเรื่องที่เขาบอก 
 ในอุทาหรณ์ที่ยกมานี้ เทวตาศัพท์เป็นอิตถีลิงค์, เทวตานิศัพท์เป็นนปุงสกลิงค์ 
 ศัพท์ที่แปลว่าเทวดามีอีกมาก เช่น สุปพฺพา, สุมนา, ติทิเวสา, อาทิเตยฺยา, ทิวิสทา, 
เลขา, อทิตินนฺทนา, อาทิจฺจา, ริภโว, อโสปฺปา, อมจฺจา, อมตาสนา, อคฺคิมุขา, หวิโภชนา,      
คิรพฺพาณา, ทานวารโย, พินฺทารกา, ปูชิยา, จิรายุกา, สคฺคิโน, นโภสทา ทุกบทที่แปลว่าเทวดา ทั้ง 
๓ ลิงค์ นิยมประกอบวิภัตติฝ่ายพหูพจน์ 
 กําเนิดเทวดา ๘ จําพวก ที่ปรากฏในคัมภีร์อภิธาน ประกอบด้วย 
  ๑. สิทฺธ แปลว่าตระกูลสิทธเทวดา 

                                                 

 ๖๕ พระสัทธัมมโชติปาลเถระ. กจฺจายนสุตฺตนิเทส. ปริวรรตโดย พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร. (กรุงเทพ - 
มหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๓๙๑. 
 ๖๖ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๘/๑๑. 
 ๖๗ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๒๐/๑๐. 
 ๖๘ ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๒/๗๐๔/๓๒๒. 
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  ๙๑ 

  รูปวิเคราะห์: อณิมาทิคุโณเปตตฺตา สิชฺฌนฺติ เอตสฺส ยถิจฺฉิตา อตฺถาติ สิทฺโธ (สิทฺธ 
ส สิทฺธิมฺหิ=ส าเร็จ + อ) ชื่อว่าสิทธะ เพราะปรารถนาอะไรก็ส าเร็จได้ทุกอย่าง แม้จะไม่มีเวทมนต์
เหมือนพวกปิศาจ  
  ๒. ภูต แปลว่า ภูต, ตระกูลภูตเทวดา, เทวดาพวกร่ายเวทมนต์, ปิศาจจ าพวกหนึ่ง, 
มิจฉาทิฏฐิเทวดา 
  รูปวิเคราะห์: ภวนฺติ พฺรูหนฺติ กถา เอตสฺมาติ ภูโต, โส ภูโต ปิสาจปฺปเภโท อโธ-    
มุขาทิ (ภู สตฺตาย =มี-เป็น + ต) เทวดาผู้เป็นเหตุให้กล่าวค าพูด ชื่อว่าภูตะ, อโธมุขเทวดาเป็นต้น
นั้น ท่านจัดไว้ในจ าพวกปิศาจ 
  ๓. คนฺธพฺพ แปลว่า คนธรรพ์, ตระกลูเทวดาคนธรรพ์, เทวดาผู้บริโภคกลิ่น, เทวดา
นักร้อง 
  รูปวิเคราะห์: คนฺธ  อพฺพติ ปริภุญฺชตีติ คนฺธพโพ. เทวคายนา “หาหา หูหู” ปภุตโย
(คนฺธ + อพฺพ ปริภุญฺชเน=กิน + อ) เทวดาผู้บริโภคกลิ่น ชื่อว่าคันธัพพะ หมายถึงเทวดาที่ขับเพลง
ว่า “หาหา หูหู” เป็นต้น  
  อุทาหรณ์ : คนฺธพฺโพ วา คนฺธพฺพี วา คนฺธพฺพโปตโก วา๖๙ เทพบุตรคนธรรพ์ 
เทพธิดาคนธรรพ์ หรือลูกน้อยของคนธรรพ์ 
  ๔. คุยฺหก แปลว่า ตระกูลคุยหกเทวดา, เทวดาฝ่ายขุมทรัพย์ 
  รูปวิเคราะห์: นิธโย คุยฺหตีติ คุยฺหโก, มณิภทฺราทิโก กุเวรานุจโร (คุห ส วรเณ=ระวัง 
+ ย + ก) เทวดาผู้ดูแลขุมทรัพย์ ชื่อว่าคุยหกะ (ก ปัจจัยใช้ในชื่อ) ได้แก่ มณิภัทรเทวดา(พญา
ครุฑ) เป็นต้น ที่ติดตามท้าวกุเวร 
  อุทาหรณ์: ครุฬา คุยฺหกา นาม ซาตา, เต กุมฺภณฺฑา คุยฺหกาปิ ถูปํ อก สุ๗๐ ครุฑมี
ชื่อว่าคุยหกะ กุมภัณฑ์และครุฑเหล่านั้น ได้ท าสถูปแล้ว 
  ๕. ยกฺข แปลว่า ตระกูลยักขเทวดา, เทวดายักษ์ 
  รูปวิเคราะห์: ยกฺขียเต ปูชียเตติ ยกฺโข, กุเวราทิโก (ยกฺข ปูชาย =บูชา + อ) เทวดาที่
ชาวโลกเซ่นสรวงมีท้าวกุเวรเป็นต้น ชื่อว่ายักขะ 
  อุทาหรณ์: ยกฺโข วา ยกฺขินี วา ยกฺขโปตโก วา๗๑ ยักษ์ ยักษิณี หรือลูกน้อยของยักษ์ 
  ๖. รกฺขส แปลว่า ตระกูลรักขสเทวดา, เทวดารากษส, ผีเสื้อน้ า 
  รูปวิเคราะห์: รกฺขนฺติ อตฺตาน   เอตสมาติ รกฺขโส, วิภีสณาทิ (รกฺข ปาลเน=รักษา + 
ส) สัตว์ทั้งหลายรักษาตนให้พ้นจากเทวดานี้ ฉะนั้น เทวดานี้ จึงชื่อว่ารักขสะ รากษสชื่อว่าวิภีสณะ
เป็นต้น 
  อุทาหรณ์: นาว  คณฺเหยฺย รกฺขโส๗๒ เทวดารากษสยึดเรือไว้ 

                                                 

 ๖๙ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๘๒/๑๗๖. 
 ๗๐ อป.อ. (บาลี) ๒/๑๔๗/๓๖๘. 
 ๗๑ ที.ปา (บาลี) ๑๑/๒๘๒/๑๗๖. 
 ๗๒ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๒๒๔/๔๐๙. 
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  ๗. กุมฺภณฺฑ แปลว่า ตระกูลกุมภัณฑเทวดา, กุมภัณฑ์, ยักษ์ 
  รูปวิเคราะห์: กุมฺภณฺฑานนฺติ เต กิร เทวา มโหทรา โหนฺติ สหสฺสสงฺคมฺปิ จ เนส   
กุมโภ วิย มหนฺต  โหติ. ตสฺมา กุมฺภณฺฑาติ วุจฺจนฺติ (กุมฺภ + อณฺฑ) ศัพท์ว่า “กุมฺภณฺฑาน ” อธิบาย
ว่า ทราบว่า เทวดานั้นมีท้องใหญ่มาก แม้อวัยวะทั้งพันส่วนก็ใหญ่โตมากเหมือนหม้อ ฉะนั้น ท่าน
จึงเรียกว่า “กุมภัณฑะ” กุมฺภปฺปมาณณฺฑตาย กุมฺภณฺโฑ ชื่อว่ากุมภัณฑะ เพราะมีลูกอัณฑะโตเท่า
หม้อ 
  อุทาหรณ์: กุมฺภณฺโฑ วา กุมฺภณฺฑี วา กุมฺภณฺฑโปตโก วา๗๓ กุมภัณฑ์ หรือลูกน้อย
ของกุมภัณฑ์ 
  ๘. ปิสาจ แปลว่า ตระกูลปิศาจเทวดา 
  รูปวิเคราะห์: ปิสิต  ม ส  อสติ ภกฺขตีติ ปิสาโจ, สกุนิ สกุนฺติอาทิโก กุเวรานุจโร (ปิสิต 
+ อส ภกฺขเน=กิน + อ) เทวดากินเศษเนื้อ ชื่อว่าปิสาจะ, สกุนิ และสกุนฺติ เป็นต้น เป็นเทวดา
ผู้ติดตามท้าวกุเวร อาทิสทฺเทน วิชฺชาธรอปสรกินฺนเร จ สงฺคณฺหติ อาทิศัพท์รวมเอา วิชฺชาธร ผู้มี
มนต์ด า หรือวิชาธร, อปสรา ผู้หยาบคาบหรือนางอัปสร, กินฺนร กินนรผู้เหมือนคน เพราะมีหัว
เป็นม้า ตัวเป็นคน 
  อุทาหรณ์: มโหทรา ปิสาจา วิย๗๔ เหมือนปิศาจท้องโต 
  มา ม  ปิสาจา ขาทนฺตุ๗๕ ขอปิศาจอย่าเคี้ยวกินเรา 

 ๓.๑.๓ ศัพท์ใช้ในความหมายว่า มนุษย์-บุคคล-สัตว์, บัณฑิต, ผู้ประเสริฐ 
 ในรตนสูตรนอกจากมีศัพท์ที่กล่าวถึงพระรัตนตรัย และพวกอมนุษย์ มีเทวดา ภูต นาค 
เป็นต้นแล้ว ยังมีศัพท์ที่หมายถึง มนุษย์-บุคคล-สัตว์, บัณฑิต และผู้ประเสริฐ อีกด้วย ดังนั้น จึงขอ
กล่าวศัพท์ที่หมายถึง มนุษย์ เป็นต้น ดังนี้  
 ศัพท์ที่หมายถึง มนุษย์-บุคคล-สัตว์ ตามคัมภีร์อภิธาน มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียว 
กัน ๖ ศัพท์ ประกอบด้วย 
  ๑. มนุสฺส แปลว่า มนุษย์, คน 
  รูปวิเคราะห์: มโน อุสฺโส อุสฺสนฺโน อสฺสาติ มนุสฺโส คนชื่อว่ามนุสสะ เพราะเป็นผู้มี
ใจสูง (มน + อุสฺส) หิตาหิต  มนติ ชานาตีติ มนุสฺโส ชื่อว่ามนุสสะ เพราะรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่
เป็นประโยชน์ (มน โพธเน=รู้ + อุสฺส) มนุโน อปจฺจนฺติ มนุสฺโส ชื่อว่ามนุสสะ เพราะเป็นลูกหลาน
ของนายมนุ (มนุ + อุสฺส)  
  อุทาหรณ์: อสฺโสสุ โข ภิกฺขเว มนุสฺสา เย กิร โภ ปเรส  อทินฺน  เถยฺยสงฺขาต  อาทิ
ยนฺติ เตส  ราชา ธนมนุปฺปเทตีติ๗๖ ภิกษุทั้งหลาย คนทั้งหลายได้ฟังว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ได้
ทราบว่า คนถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมย พระเจ้าแผ่นดินยังพระราชทานทรัพย์ให้
                                                 

 ๗๓ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๘๒/๑๗๖. 
 ๗๔ ม.ม.อ. (บาลี) ๑๕๒/๑๒๔. 
 ๗๕ ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๓/๙/๑๖. 
 ๗๖ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๙๒/๕๖. 
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อีก ตีหิ ภิกฺขเว าเนหิ ชมฺพุทีปกา มนุสฺสา อุตฺตรกุรุเก จ มนุสฺเส อธิคณฺหนฺติ เทเว จ ตาวตึเส   
กตเมหิ ตีหิ สูรา สติมนฺโต อิธ พฺรหฺมจริยวาโส๗๗ ภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ชาวชมพูทวีปเหนือกว่า
มนุษย์ชาวอุตตรกุรุทวีปและเทวดาชั้นดาวดึงส์ ด้วยฐานะ ๓ ประการ คือ (๑) เป็นผู้แกล้วกล้า  
(๒) เป็นผู้มีสติ (๓) เป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในชมพูทวีปนี้ 
  ๒. มานุส แปลว่า มนุษย์, คน 
  รูปวิเคราะห์: มนุโน อปจฺจ  มานุโส คนชื่อว่ามานุสะ เพราะเป็นลูกหลานของมนุ 
(มนุ + อุส) กุสลากุสเล ธมฺเม วา การณาการณ  วา อตฺถาอตฺถ  วา มนตีติ มานุโส ชื่อว่ามานุสะ 
เพราะรู้ธรรมที่เป็นกุศล อกุศล หรือ เหตุ สิ่งที่ใม่ใช่เหตุ หรือ ประโยชน์ สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ (มน 
โพธเน=รู้ + อุส) 
  อุทาหรณ์: มุตฺตาห  ภิกฺขเว สพฺพปาเสหิ เย ทิพฺพา เย จ มานุสา ตุเมฺหปิ ภิกฺขเว  
มุตฺตา สพฺพปาเสหิ เย ทิพฺพา เย จ มานุสา จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกา-
นุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน ๗๘ ภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็น
ของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบว่งทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของ
มนุษย์ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจารึกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนเป็นจ านวนมาก เพื่ออนุเคราะห์
ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวพเทพและมนุษย์ ปหาย มานุส  เทห  เทวกาย  ปริ
ปูเรสฺสนฺติ๗๙ เหล่าชน ครั้นละกายมนุษย์ไปแล้ว จักท าให้หมู่เทพเจริญเต็มที่ 
  ๓. มจฺจ แปลว่า มนุษย์, คน 
  รูปวิเคราะห์: มริตพฺพสภาวตาย มจฺโจ คนชื่อว่ามัจจะ เพราะเป็นผู้จะต้องตายเป็น
สภาพ มรตีติ มจฺโจ ชื่อว่ามัจจะ เพราะจะต้องตายไป (มร ปาณจาเค= สละชีวิต-ตาย + ตฺย) 
  อุทาหรณ์: สทฺธา ทุติยา ปุริสสฺส โหติ ปญฺ า เจต  ปสาสติ นิพฺพานาภิรโต มจฺโจ 
สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ.๘๐ ศรัทธาเป็นเพื่อนของบุรุษ ปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้น คนยินดีในนิพพาน
จึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได ้โย มาตร  ปิตร  วา มจฺโจ ธมฺเมน โปสติ๘๑ คนใดเลี้ยงมารดาบิดา โดยชอบ
ธรรม 
  ๔. มานว, มาณว แปลว่า มนุษย์, มานพ, คน 
  รูปวิเคราะห์: มนุโน อปจฺจ  มานโว คนชื่อว่ามานวะ เพราะเป็นลูกหลานของนายมน ุ
(มนุ + ณว) 

                                                 

 ๗๗ อภิ.ก. (บาลี) ๓๗/๒๗๑/๙๕. 
 ๗๘ วิ.ม. (บาลี) ๔/๓๒/๒๗. 
 ๗๙ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๓๒/๒๑๗. 
 ๘๐ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๕๙/๔๓. 
 ๘๑ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๒๐๕/๒๑๙. 
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  อุทาหรณ์: โจทิตา เทวทูเตหิ เย ปมชฺชนฺติ มาณวา เต ทีฆรตฺต  โสจนฺติ หีนกายูปคา 
นรา๘๒ คนเหล่าใดอันเทวทูตตักเตอืนแล้ว ยังประมาทอยู่ คนเหล่านั้นเข้าถงึหมู่ที่เลว ย่อมเศร้าโศก
ตลอดกาลนาน 
  ๕. มนุช แปลว่า มนุษย์, คน 
  รูปวิเคราะห์: มนุมฺหา ชาโต มนุโช คนชื่อว่ามนุชะ เพราะเกิดจากมนุ (มนุ + ชน 
ชนเน=เกิด + กฺวิ) 
  อุทาหรณ์: ต  เวยฺยญฺชนิกา สมาคตา พหโว พฺยาก สุ นิปุณสมฺมตา มนุชา๘๓ พวก
มนุษย์ผู้ท านายลักษณะ ที่ยอมรับกันว่าเป็นผู้ละเอียดรอบคอบจ านวนมาก ประชุมกันแล้วท านาย
พระมหาบุรุษนั้น 
  ๖. นร แปลว่า มนุษย์, คน, นระ, นรชน 
  รูปวิเคราะห์: เนตีติ นโร คนชื่อว่านระ เพระเป็นผู้น าไป (นี นเย=น าไป + อร) นรติ 
เนตีติ นโร ชื่อว่านระ เพราะเป็นผู้น าไป นรียติ สเกน กมฺเมน นริยฺยตีติ นโร ชื่อว่านระ เพราะถูก
กรรมอันเป็นของตนน าไป (นร นยเน=น าไป + อ) ภวาภว  นรติ คจฺฉตีติ นโร ชื่อว่านระ เพราะไปสู่
ภพน้อยภพใหญ่ (นร คติมฺหิ=ไป + อ) 
  อุทาหรณ์: เย วุฑฺฒมปจายนฺติ นรา ธมฺมสฺส โกวิทา๘๔ นรชนเหล่าใดฉลาดในธรรม 
ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลผู้เจริญทั้งหลาย 
 ปุคฺคล ศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง 
  ๑) สตฺต แปลว่า สัตว์, บุคคล 
  ๒) อตฺต แปลว่า ตัวตน 
 ศัพท์ที่หมายถึง สัตว์-บุคคล ตามคัมภีร์อภิธาน มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๑๓ 
ศัพท์ ประกอบด้วย 
  ๑. ปาณ แปลว่า สัตว์, ผู้มีปราณ 
  รูปวิเคราะห์: ปาณนฺติ ชีวนฺติ สตฺตา เอเตนาติ ปาโณ, โส อสฺสาตฺถีติ ปาโณ สัตว์ชื่อ
ว่าปาณะ เพราะมีลมปราณที่ช่วยให้มีชีวิตอยู่ (ปาณ ชีวเน=เป็นอยู่ + อ, ป + อน ปาณเน=หายใจ 
+ อ) 
  อุทาหรณ์: เอกาห  ภนฺเต ปาณึ อภินิมฺมินิสฺสามิ เสยฺยถาปิ มหาป ว ีเย ป วีนิสฺสิตา 
ปาณา เต ตตฺถ สงฺกาเมสฺสามิ เอเกน หตฺเถน ป วึ ปริวตฺเตสฺสามิ๘๕ ขอประทานพระวโรกาส 
ข้าพระพุทธเจ้าจักเนรมติฝ่ามือขา้งหนึ่งให้เป็นเช่นแผ่นดนิใหญ ่ย้ายเหล่าสัตว์ที่อาศัยแผ่นดินอยู่ไป
รวมกันที่ฝ่ามือนั้น แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งพลิกแผ่นดิน พระพุทธเจ้าข้า 
 

                                                 

 ๘๒ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๒๗๑/๒๓๙. 
 ๘๓ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๔๑/๑๕๔. 
 ๘๔ วิ.จู. (บาลี) ๗/๓๑๑/๘๒. 
 ๘๕ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑๗/๙. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๙๕ 

  ๒. สรีรี แปลว่า สัตว์, ผู้มีร่างกาย 
  รูปวิเคราะห์: สรีรสงฺขาโต กาโย ยสฺสตฺถิ, โส สรีรี สัตว์ชื่อว่าสรีรี เพราะมีร่างกาย 
(สรีร + อี) 
  ๓. ภูต แปลว่า สัตว์, ผู้เป็นไปตามกรรม 
  รูปวิเคราะห์: กมฺเมน ภวตีติ ภูต  สัตว์ชื่อว่าภูตะ เพราะเป็นไปตามกรรม(ภู สตฺตาย  
=เกิด-เป็น + ต) 
  อุทาหรณ:์ ภูเต ภูตโต สญฺชานาติ๘๖ หมายรู้สัตว์ โดยความเป็นสัตว์ 
  ตตฺราย  ภูตสทฺโท ปญฺจกฺขนฺธ อมนุสฺส ธาตุ วิชฺชมาน ชีณาสวสตฺตรุกฺขาทีสุ ทิสฺสติ 
จาตุมฺมหาราชิกาน  หิ เหฏฺ า สตฺตา อธิ ภูตาติ อธิปฺเปตา๘๗ ภูต ศัพท์นี้ หมายถึงขันธ์ ๕ อมนุษย์ 
สิ่งที่มีอยู่ พระขีณาสพ สัตว์ และต้นไม้เปน็ต้น แต่ในที่นี้ หมายถึงสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ต่ ากว่าชั้นจาตุ-
มหาราช 
  ๔. สตฺต แปลว่า สัตว์, ผู้ติดอยู่ในอารมณ์ 
  รูปวิเคราะห์: รูปาทีสุ สญฺชตีติ สตฺโต สัตว์ชื่อว่าสัตตะ เพราะติดข้องอยู่ในกามคุณ
ทั้ง ๕ มีรูปารมณ์เป็นต้น (สญฺช สงฺเค=ติด-ข้อง + ต) รูปาทีสุ สตฺตวิสตฺตตาย ปเรสญฺจ สชฺชา -
ปนฏฺเ น สตฺตคุณโยคโต วา สตฺโต ชื่อว่าสัตตะ เพราะติดข้องหมกมุ่นอยู่ในกามคุณ ๕ มีรูปารมณ์
เป็นต้น หรือเพราะท าให้ผู้อื่นติดข้อง หรือเพราะประกอบด้วยคุณลักษณะของผู้ติดข้อง (สตฺต 
สมฺพนฺเธ=ผูก-ติด + ณ) นิจฺฉนฺทราโคปิ รูฬฺหิยา สตฺตาติ วุจฺจติ แม้ท่านผู้ปราศจากฉันทราคะแล้ว 
ท่านก็เรียกว่าสัตว์ตามส านวนที่ใช้กัน 
  อุทาหรณ์: อล  โมคฺคลฺลาน มา เต รุจฺจิ ป วึ ปริวตฺเตตุ วิปลฺลาส ปิ สตฺตา ปฏิ- 
ลเภยฺย๘ุ๘ อย่าเลย โมคคัลลานะ เธออย่าพอใจที่จะพลิกแผ่นดินเลย หมู่สัตว์จะเข้าใจผิดได้ 
  อจฺฉริย  วต โภ อพฺภูต  วต โภ เอวรูโปปิ นาม สตฺโต ภวิสฺสติ๘๙ น่าอัศจรรย์จริงไม่
เคยปรากฏที่มีสัตว์รูปร่างอย่างนี้ 
  ๕. เทหี แปลว่า สัตว์, ผู้มีร่างกาย 
  รูปวิเคราะห์: เทโห กาโย อสฺสาตฺถีติ เทหี สัตว์ชื่อว่าเทหี เพราะมีร่างกาย (เทห + 
อี) 
  อุทาหรณ์: วิสุทฺธิยา สีลาทิปฏิปตฺติยา สพฺเพปิ เทหิโน โหนฺตุ วิมุตฺติรสภาคิโน๙๐ 
ด้วยการรักษาศีลเป็นต้นอันบริสุทธิ์ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีส่วนแห่งวิมุตติรส 
 

                                                 

 ๘๖ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๓/๒. 
 ๘๗ ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๓/๓๔. 
 ๘๘ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑๗/๙. 
 ๘๙ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๒๓๐/๑๖๓. 
 ๙๐ ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๘๐/๔๖๕. 



      รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๙๖ 

  จกฺกวาเฬสุนนฺเตสุ สมนฺตานนฺตเทหิโน สทา ภทฺรานิ ปสฺสนฺตุ สุขิโน ทีฆมายุกา๙๑ 
ขอสัตว์ทั้งหลายในอนันตจักรวาล จงเป็นผู้มีความสุข มีอายุยืน เห็นแต่สิ่งดี ๆ ทุกเมื่อเทอญ  
  ๖. ปุคฺคล แปลว่า สัตว์, บุคคล 
  รูปวิเคราะห์: ปูเรตีติ ปูติ, ปูติสงฺขาต  อาหาร  คลติ อทตีติ ปุคฺคโล ของเน่าที่เต็มอยู่ 
ชื่อว่าปูติ (ปูร ปูรเณ=เต็ม-ท าให้เต็ม + ติ) สัตว์ชื่อว่าปุคคละ เพราะกินอาหารคือของเน่า (ปูติ + 
คล คลเน=กิน + อ) สตฺตาน  อายุ ปูเรนฺโต คจฺฉตีติ ปุคฺโค, ต  ลาติ ภกฺขตีติ ปุคฺคโล ชื่อว่าปุคคละ 
เพราะกินอาหารที่ท าอายุของสัตว์ให้เต็มแล้วจึงเปน็ไป (ปุคฺค + ลา ภกฺขเน=กิน + อ) ปุ นิรย  คลติ 
คจฺฉตีติ ปุคฺคโล ชื่อว่าปุคคละ เพราะไปสู่นรก (ปุ + คล คมเน=ไป + อ) สตฺตนิกายสฺส ปูรณโต  
จวนุปฺปชฺชนธมฺมตาย คลนโต จ ปุคฺคโล ชื่อว่าปุคคละ เพราะท าหมู่สัตว์ให้เต็มและเคลื่อนไปสู่
ธรรมดาคือความเกิดและความตาย (ปูร + คล) 
  อุทาหรณ์ : ตโย ปุคฺคลา เสกฺโข ปุคฺคโล อเสกฺโข ปุคฺคโล เนวเสกฺโขนาเสกฺโข    
ปุคฺคโล๙๒ บุคคล ๓ จ าพวก คือ ๑. เสขบุคคล ๒. อเสขบุคคล ๓. เนวเสขานาเสขบุคคล 
  จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต ส วิชฺชมานา โลกสฺมึ๙๓ ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ 
จ าพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก 
  ๗. ชีว แปลว่า สัตว์, ผู้มีชีวิต 
  รูปวิเคราะห์: ชีวนฺติ เยนาติ ชีว , ตมสฺสตฺถีติ ชีโว สัตว์ชื่อว่าชีวะ เพราะมีลมปราณที่
ช่วยให้มีชีวิตอยู่ (ชีว ปาณธารเณ=มีอายุยืน + อ) 
  อุทาหรณ์: มจฺโจติ สตฺโต นโร มานโว โปโส ปุคฺคโล ชีโว ชาตุ ชนฺตุ อินฺทคุ มนุโช๙๔ 
ค าว่า สัตว์ ได้แก่ สัตว์ นรชน มานพ บุรุษ บุคคล ผู้มีชีวิต ผู้เกิด สัตว์เกิด ผู้เป็นไปตามกรรม 
มนุษย์ 
  ๘. ปาณี แปลว่า สัตว์, ผู้มีปราณ 
  รูปวิเคราะห์: ยถาวุตฺตตฺโถ ปาโณ ยสฺสตฺถีติ ปาณี สัตว์ชื่อว่าปาณี เพราะมีลมปราณ 
(ปาณ + อี) 
  อุทาหรณ์: ย ปิ ภิกฺขเว ตถาคโต ปุริม  ชาตึ ปุริม  ภว  ปุริม  นิเกต  ปุพฺเพ มนุสฺสภูโต 
สมาโน อตฺถูปสญฺหิต  ธมฺมูปสญฺหิต  วาจ  ภาสิตา อโหสิ พหุชน  นิท เสสิ ปาณีน  หิตสุขาวโห ธมฺม-
ยาคี๙๕ ภิกษุทั้งหลาย ในชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้กล่าววาจา
ประกอบด้วยประโยชน์ ประกอบด้วยธรรม แนะน าคนหมู่มาก เป็นผู้น าประโยชน์และความสุขมา
ให้แก่สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้บูชาธรรมเป็นปกติ 
 

                                                 

 ๙๑ มงฺคลตฺถทีปนี. ๒/๒๘๐.  
 ๙๒ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๕. 
 ๙๓ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๖/๗. 
 ๙๔ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๑/๓. 
 ๙๕ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๑๒/๑๓๓. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๙๗ 

  ๙. ปชา แปลว่า สัตว์, ประชา 
  รูปวิเคราะห์: ปกาเรน ชาตตฺตา ปชา สัตว์ชื่อว่าปชา เพราะเกิดมาโดยแตกต่างกัน 
(ป +ชน ชนเน=เกิด + กฺวิ + อา) 
  อุทาหรณ์: นาหนฺต  พฺราหฺมณ ปสฺสามิ สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณ- 
พฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย ยมห  อภิวาเทยฺย ๙๖ พราหมณ์ ในโลก ทั้งเทวโลก มารโลก 
พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณะ พราหมณ์ เทพ และมนุษย์ เราไม่เห็นใครที่เราควรจะไหว้ 
  สเทวโก เจปิ ทีฆ โลโก สมารโก สพฺรหฺมโก สสฺสมณพฺราหฺมณี ปชา สเทวมนุสฺสา๙๗ 
ทีฆะ ถ้ามนุษยโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดา
และมนุษย์ 
  ๑๐. ชนฺตุ แปลว่า สัตว์, ผู้เกิด, บุคคล 
  รูปวิเคราะห์: ชายตีติ ชนฺตุ สัตว์ชื่อว่าชันตุ เพราะเป็นผู้เกิดมา ชนียเต กมฺมกิเลเสหิ 
ชายติ กมฺมกิเลเสหีติ วา ชนฺตุ ชื่อว่าชันตุ เพราะกรรมกิเลสให้เกิดมา หรือเพราะเกิดมาด้วยกรรม
กิเลส (ชน ชนเน=เกิด + ตุ) 
  อุทาหรณ์: โย ธมฺมลทฺธสฺส ททาติ ทาน  อุฏฺ านวีริยาธิคตสฺส ชนฺตุ๙๘ บุคคลใดให้
ทานแก่ท่านผู้บรรลุธรรม ผู้มีความขยันหมั่นเพียรอันตนบรรลุแล้ว 
  อุปธึ วิทิตฺวาน สงฺโคติ โลเก ตสฺเสว ชนฺตุ วินยาย สิกฺเขติ๙๙ บุคคลทราบอุปธิว่าเป็น
เครื่องข้องในโลกแล้ว พึงศึกษาเพื่อก าจัดอุปธินั้น 
  ๑๑. ชน แปลว่า สัตว์, ชน 
  รูปวิเคราะห์: กุสลากุสล  ชเนตีติ ชโน สัตว์ชื่อว่าชนะ เพราะท ากุศลกรรมและอกุศล 
กรรมให้เกิด (ชน ชนเน=เกิด + อ) 
  อุทาหรณ์ : ตเมน  ชโน ทิสฺวา เอว  วเทยฺย อมฺโภ กิเมวิท  หริยฺยติ ชญฺ ชญฺ         
วิยาติ๑๐๐ คนเห็นภาชนะส าริดนั้นแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ สิ่งที่ท่านน าไปนี้คืออะไร ดู
เหมือนจะเป็นของที่น่าพอใจอย่างยิ่ง 
  เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ย  อิมสฺมึ เชตวเน ติณกฏฺ สาขาปลาส  ต  ชโน หเรยฺย วา ฑเหยฺย 
วา ยถาปจฺจย  วา กเรยฺย๑๐๑ เปรียบเหมือนคนน าหญ้า ไม้ กิ่งไม้ และใบไม้ ที่มีอยู่ในเชตวันนี้ไป 
เผาหรือจัดการไปตามเรื่อง 
 
 

                                                 

 ๙๖ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๒/๒. 
 ๙๗ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๓๓๑/๒๙๕. 
 ๙๘ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๓๓/๒๔. 
 ๙๙ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๑๕๖/๑๔๑. 
 ๑๐๐ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๖๑/๓๙-๔๐. 
 ๑๐๑ ส .ข. (บาลี) ๑๗/๓๓/๒๘. 



      รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๙๘ 

  ๑๒. โลก แปลว่า สัตว์, สัตว์โลก 
  รูปวิเคราะห์: ลุชฺชตีติ โลโก สัตว์ชื่อว่าโลกะ เพราะเป็นผู้จะพินาศ (ลุช วินาเส=
พินาศ + ณ) 
  อุทาหรณ์: อถโข ภควา พฺรหฺมุโน จ อชฺเฌสน  วิทิตฺวา สตฺเตสุ จ การุญฺ ต  ปฏิจฺจ 
พุทฺธจกฺขุนา โลก  โวโลเกสิ๑๐๒ ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับค าทูลอาราธนาของพรหม และ
เพราะอาศัยพระมหากรุณาในหมู่สัตว์ จึงทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุ 
  ๑๓. ตถาคต แปลว่า สัตว์ 
  รูปวิเคราะห์ : ยถา ปุริมกา สตฺตา ชาติชรามรณ  คจฺฉนฺติ ตถา อยมฺปิ คจฺฉตีติ  
ตถาคโต สัตว์ชื่อว่าตถาคตะ เพราะเป็นผู้พากันไปสู่ความเกิด ความแก่และความตายเหมือนพวกที่
เกิดมาก่อน (ตถา + คมุ คติมฺหิ=ไป-ถึง-บรรลุ + ต) 
  อุทาหรณ์: สสฺสโต โลโกติปิ อสสฺสโต โลโกติปิ อนฺตวา โลโกติปิ อนนฺตวา โลโกติปิ 
ต  ชีว  ต  สรีรนฺติปิ อญฺ  ชีว  อญฺ สรีรนฺติปิ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติปิ น โหติ ตถาคโต      
ปรมฺมรณาติปิ โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติปิ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา
ติปิ ตานิ เม ภควา น พฺยากโรติ๑๐๓ โลกเที่ยง โลกไม่เทียง โลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด ชีวะกับสรีระ
เป็นอย่างเดียวกัน ชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกนั หลังจากตายแล้ว สัตว์เกิดอีก หลังจากตายแลว้ 
สัตว์ไม่เกิดอีก หลังจากตายแล้ว สัตว์เกิดอีกและไม่เกิดอีก หลังจากตายแล้ว สัตว์จะว่าเกิดอีกก็
มิใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ พระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่ทรงตอบทิฏฐิเหล่านั้นแก่เรา 
  ตถาคโตติ สตฺโต๑๐๔ บทว่า ตถาคโต หมายถึง สัตว์ 
 ศัพท์ที่หมายถึง บัณฑิต ตามคัมภีร์อภิธาน มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๒๕ ศัพท์ 
ประกอบด้วย 
  ๑. ปณฺฑิต แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: ปณฺฑา พุทฺธิ สญฺชาตา อสฺสาติ ปณฺฑิโต คนชื่อว่าปัณฑิตะ เพราะเป็น
ผู้มีปัญญาเกิดขึ้น (ปฑิ คติย =ไป-ถึง-บรรลุ + ต) ปณฺฑา วุจฺจติ ปญฺ า ตาย ปณฺฑาย อิโต คโต 
ปวตฺโต ปณฺฑิโต ชื่อว่าปัณฑิตะ เพราะด าเนินไปด้วยปัญญา (ปณฺฑา +อิ คติมฺหิ=ไป-ถึง-บรรลุ + 
ต) พฺยตฺต-ภาว  ปณฺฑติ คจฺฉตีติ ปณฺฑิโต ชื่อว่าปัณฑิตะ เพราะด าเนินไปสู่ความเป็นคนฉลาด าณ
คติยา  ปณฺฑติ คจฺฉตีติ ปณฺฑิโต ชื่อว่าปัณฑิตะ เพราะด าเนินชีวติดว้ยธรรมเป็นเครื่องด าเนินไปคอื
ปัญญา (ปฑิ คติย =ไป-ถึง-บรรลุ + ต) อตฺเถ ปณฺฑติ ชานาตีติ ปณฺฑิโต ชื่อว่าปัณฑิตะ เพราะรู้จัก
ประโยชน์ (ปณฺฑ าเณ=รู้ + อิ + ต) 
 

                                                 

 ๑๐๒ วิ.ม. (บาลี) ๔/๙/๙. 
 ๑๐๓ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๑๒๒/๙๗. 
 ๑๐๔ ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๒๒/๑๐๕. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๙๙ 

  อุทาหรณ์: ตตฺรสฺส โทวาริโก ปณฺฑิโต วิยตฺโต เมธาวี อญฺ าตาน  นิวาเรตา าตาน  
ปเวเสตา๑๐๕ นายประตูของเมืองนั้น เป็นคนเฉลียวฉลาด หลักแหลม ห้ามคนที่ไม่รู้จัก อนุญาตให้
คนที่รู้จักเข้าไปได้ 
  ๒. พุธ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: พุชฺฌตีติ พุโธ คนชื่อว่าพุธะ เพราะเป็นผู้รู้ (พุธ อวโพธเน=รู้ + อ) 
  อุทาหรณ์: สทฺธาย อภินิกฺขมฺม นวปพฺพชิโต นโว สงฺฆสฺมึ วิหร  ภิกฺขุ สิกฺเขถ วินย  
พุโธ๑๐๖ ภิกษุออกบวชใหม่ด้วยศรัทธา ยังใหม่อยู่ในหมู่สงฆ์ พึงเป็นผู้ฉลาดศึกษาพระวินัย 
  ๓. วิทฺว, วิทฺวนฺต แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: วิทติ ชานาตีติ วิทฺวา คนชื่อว่าวิทวะ เพราะเป็นผู้รู้ (วิท าเณ=รู้ + 
ว, วิท + วนฺต) 
  อุทาหรณ์: อปฺปเมยฺย  ปมินนฺโต โกธ วิทฺวา วิกปฺปเย อปฺปเมยฺย  ปมายิน  นิวุต  ต  
มญฺเ  ปุถุชฺชน ๑๐๗ ใครผู้มีปัญญาในโลกนี้ จะพึงประเมินพระขีณาสพผู้มีคุณอันประมาณมิได้ เรา
เห็นว่าผู้นั้นมีปัญญาทึบยังเป็นปุถุชนอยู่ บังอาจประเมินพระขีณาสพผู้มีคุณอันประมาณมิได้ 
  ๔. วิภาวี แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: อตฺเถ วิภาเวติ ปกาเสติ สีเลนาติ วิภาวี คนชื่อว่าวิภาวี เพราะ รู้
เนื้อความได้อย่างแจ่มแจ้งตามปรกติ (วิ + ภู สตฺตาย =เกิด-เป็น + ณี) 
  อุทาหรณ์: ปณฺฑิโต จ วิยตฺโต จ วิภาวี จ วิจกฺขโณ ขิปฺปํ โมเจสิ อตฺตาน  มา ภายิตฺ-
ถาคมิสฺสติ๑๐๘ วิธุรบัณฑิตเป็นคนฉลาดหลักแหลม สามารถแสดงประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ได้
แจ้งชัด มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา คงจะปลดเปลื้องตนได้ฉับพลัน ท่านทั้งหลายอย่ากลัวไปเลย 
วิธุรบัณฑิตปลดเปลื้องตนได้แล้วจักรีบกลับมา 
  ๕. สนฺต แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, สัตบุรุษ, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: ราคาทโย สเมตีติ สนฺโต คนชื่อว่าสันตะ เพราะระงับราคะเป็นต้นได้ 
(สมุ อุปสเม=สงบ-ระงับ + ต) สุนฺทโร อนฺโต อวสานเมตสฺสาติ สนฺโต ชื่อว่าสันตะ เพราะมีที่สุดอัน
งดงาม (สุ + อนฺต) 
  อุทาหรณ์: สนฺโต น  สทา ภชนฺติ สญฺ ตา พฺรหฺมจารโย๑๐๙ สัตบุรุษทั้งหลายผู้สงบ ผู้
ส ารวมอินทรีย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมคบหาผู้ให้ทานนั้นทุกเมื่อ 
 
 
 

                                                 

 ๑๐๕ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๔๖/๗๕. 
 ๑๐๖ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๒๕๐/๓๑๐. 
 ๑๐๗ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๑๗๙/๑๗๙. 
 ๑๐๘ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๑๕๔๘/๒๙๑. 
 ๑๐๙ องฺ.ปญฺจ. (บาลี) ๒๒/๓๕/๓๕. 



      รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๐๐ 

  ๖. สปฺปญฺ  แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: สุนฺทรา ปญฺ า ยสฺส โส สปฺปญฺโ คนชื่อว่าสัปปัญญะ เพราะเป็นผู้มี
ปัญญาดี (สุ + ปญฺ า + ณ) สห ปญฺ าย โย วตฺตตีติ สปฺปญฺโ ชื่อว่าสัปปัญญะ เพราะเป็นไปกับ
ด้วยปัญญา (สห + ปญฺ า + ณ) 
  อุทาหรณ์: วิสุทฺธสีโล สปฺปญฺโ จิตฺเตกคฺคมฺปิ วินฺทติ อวิกฺขิตฺตจิตฺโต เอกคฺโค สมฺมา 
ธมฺม  วิปสฺสติ๑๑๐ บัณฑิตผู้มีศีลบริสุทธิ์ มีปัญญา ย่อมได้รับเอกัคคตาจิต ไม่ฟุ้งซ่าน อารมณ์เดียว 
ย่อมเห็นธรรมโดยธรรม 
  ๗. โกวิท แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา, ผูม้ีความช านาญ 
  รูปวิเคราะห์: กินฺนาม น วินฺทตีติ โกวิโท คนชื่อว่าโกวิทะ เพราะเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรที่
ไม่รู้ (กึ + วิท าเณ=รู้ + อ) กุ ปาปํ วิทติ ชานาตีติ โกวิโท ชื่อว่าโกวิทะ เพราะรู้ว่าบาป (กุ + วิท 

าเณ=รู้ + อ) กุยฺยเต กถียเต ชเนหีติ กุ กุ วาจ  วิทติ ชานาตีติ โกวิโท ชื่อว่าโกวิทะ เพราะรู้
ถ้อยค าที่ผู้คนกล่าวกัน 
  อุทาหรณ์: สุตวา จ โข อานนฺท อริยสาวโก อริยาน  ทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส โกวิโท 
อริยธมฺเม สุวินีโต๑๑๑ อานนท์ ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับ ได้เห็นพระอริยะ ฉลาดในธรรมของพระ
อริยะ ได้รับการแนะน าในธรรมของพระอริยะ 
  ๘. ธีมนฺตุ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: ธี ปญฺ า อสฺสตฺถีติ ธีมา คนชื่อว่าธีมันตุ เพราะเป็นผู้มีปัญญา (ธี + 
มนฺตุ) 
  อุทาหรณ์ : วงฺคนฺตสฺส สุโต ธีมา สาริยา โอรโส ปิโย๑๑๒ ผู้นั้นจักเกิดในก าเนิด
พราหมณ์ มีการศึกษา มีปัญญา เป็นบุตรสุดที่รักของวังคันตพราหมณ์กับนางสารีพราหมณี 
  ๙. สุธี แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: โสภน  ฌายตีติ สุธี คนชื่อว่าสุธี เพราะคิดใส่ใจเรื่องความดี (สุ + เฌ 
จินฺตาย =คิด + อ + อี) สุนฺทรา ธี อสฺสาติ สุธี ชื่อว่าสุธี เพราะมีปัญญาดี (สุ + ธี) 
  อุทาหรณ์: ส กทาจิ มหาวีโร อนนฺตชนต  สุธี เทเสติ มธุร  ธมฺม  จตุสจฺจูปสญฺหิต ๑๑๓ 
บางครั้ง พระชินเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงมีความเพียรมาก มีพระปัญญาดี ทรงแสดงธรรมที่
ประกอบด้วยสัจจะ ๔ อันไพเราะ แก่หมู่ชนเป็นอนันต์ 
  ๑๐. กวิ, กวี แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: กวฺยติ กเถตีติ กวิ คนชื่อว่ากวี เพราะเป็นผู้กล่าว (กุ สทฺเท=เปล่ง
เสียง = อิ) กวติ วณฺเณตีติ กวิ กวี จ ชื่อว่ากวิและกวี เพราะเป็นผู้เขียนบทประพันธ์ (กวิ วณฺเณ=
สรรเสริญ + อิ, อี) กวติ พนฺธตีติ กวิ กวี จ ชื่อว่ากวิและกวี เพราะเป็นนักประพันธ์ (กุ ปพนฺธสทฺเท

                                                 

 ๑๑๐ วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๘๒/๒๐๓. 
 ๑๑๑ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๑๓๑/๑๐๖. 
 ๑๑๒ ขุ.อป. (บาลี) ๓๒/๑๓๖/๑๔๗. 
 ๑๑๓ ขุ.อป. (บาลี) ๓๓/๑๖๘/๒๔๒. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๐๑ 

สุ=ประพันธ์, เปล่งเสียง + ณ + อิ, อี) กวติ วทติ เปมนียวจน  สีเลนาติ กวิ ชื่อว่ากวี เพราะกล่าว
ถ้อยค าที่น่ารักเป็นปกติ กนฺต  มนาปวจน  กวตีติ กวิ ชื่อว่ากวี เพราะกล่าวถ้อยค าประทับใจ (กุ  
สทฺเท=เปล่งเสียง + อิ) 
  อุทาหรณ์: ฉนฺโท นิทาน  คาถาน  อกฺขรา ตาส  วิยญฺชน  นามสนฺนิสิตา คาถา กวิ   
คาถานมาสโย๑๑๔ ฉันท์เป็นต้นเหตุของคาถา อักขระเป็นเครื่องปรากฏของคาถาเหล่านั้น คาถามี
ชื่อเป็นที่อาศัย นักกวีเป็นผู้ประพันธ์คาถาทั้งหลาย 
  ๑๑. พฺยตฺต แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: พฺยญฺชยตีติ พฺยตฺโต คนชื่อว่าพยัตตะ เพราะเป็นคนฉลาด (วิ + อญฺช 
คติย =ไป-ถึง-บรรลุ + ต)  วิสิฏฺโ อตฺตา ยสฺสาติ พฺยตฺโต ชื่อว่าพยัตตะ เพราะมีตนประเสริฐสุด (วิ 
+ อตฺต) 
  อุทาหรณ์: อมุกสฺส กุลสฺส กุมารโก อภิรูโป ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปณฺฑิโต พฺยตฺโต 
เมธาวี๑๑๕ เด็ก ๆ ของตระกูลโน้นหน้าตาดี น่ารัก น่าเอ็นดู เป็นบัณฑิต ฉลาด มีปัญญา 
  ต  โข ปน ภวนฺต  กุมารกสฺสปํ เอว กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต ปณฺฑิโต พฺยตฺโต 
เมธาวี พหุสฺสุโต จิตฺตกถี กลฺยาณปฏิภาโณ วุทฺโธ เจว อรหา จ สาธุ โข ปน ตถารูปาน  อรหต  
ทสฺสน  โหตีติ๑๑๖ ท่านสมณกุมารกัสสปะนั้น มีชื่อเสียงดีงามขจรไปอย่างนี้ว่า เป็นผู้ฉลาด เฉียบ
แหลม มีปัญญา เป็นพหูสูต กล่าวถ้อยค าไพเราะ ปฏิภาณดี เป็นผู้เจริญและเป็นพระอรหันต์ การ
ได้เห็นพระอรหันต์เช่นนั้นเป็นการดีแท้ 
  ๑๒. วิจกฺขณ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: วิเสเสน อตฺถ  จกฺขติ อาจกฺขตีติ วิจกฺขโณ คนชื่อว่าวิจักขณะ เพราะ
เป็นผู้กล่าวอรรถได้อย่างชัดเจน (วิ + จกฺข วิยตฺติย  วาจาย =บอก-กล่าว + ยุ) วิจาเรตีติ วิจกฺขโณ 
ชื่อว่าวิจักขณะ เพราะเป็นผู้เห็น วิเสสโต อตฺถ  จกฺขตีติ วิจกฺขโณ ชื่อว่าวิจักขณะ เพราะเห็น
เนื้อความอย่างแจ่มแจ้ง (วิ + จร ทสฺสเน=เห็น + ยุ) 
  อุทาหรณ์: เอว  อิมานิ ตุลยิตฺวา ปญฺจ านานิ ธาเรยฺยตฺถ  วิจกฺจโณ อาปตฺตึ วา 
อนาปตฺตึ วา ครุก  วา ลหุก  วา อาปตฺตึ ยถา าเน เปยฺยาติ๑๑๗ พระวินัยธรผู้ฉลาด พึงสอบสวน
ฐานะ ๕ เหล่านี้ อย่างนี้แล้วพึงทรงไว้ซึอรรถคดี คือ พึงตั้งไว้ซึ่งอาบัติ ครุกาบัติหรือลหุกาบัติ ใน
สถานที่ควรแล 
  ๑๓. วิสารท แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา, ผู้ช านาญ, ผู้
องอาจ 
  รูปวิเคราะห์: วิคโต สารโท เอตสฺมาติ วิสารโท คนชื่อว่าวิสารทะ เพราะเป็นผู้
ปราศจากความครั่นคร้าม (วิ + สารท) 

                                                 

 ๑๑๔ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๖๐/๔๓. 
 ๑๑๕ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๒๙๖/๒๒๙. 
 ๑๑๖ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๔๐๗/๒๗๐. 
 ๑๑๗ วิ.อ. (บาลี) ๑/๙๒/๓๓๒. 



      รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๐๒ 

  อุทาหรณ์: สีหนาทญฺจ สมโณ โคตโม นทติ ปริสาสุ จ นทติ วิสารโท จ นทติ๑๑๘ 
พระสมณโคดมทรงบันลือสีหนาทและทรงบันลือในบริษัท พร้อมทั้งทรงบันลือย่างองอาจ 
  อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปญฺจหิ พเลหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม วิสารโท อคาร  อชฺฌา-
วสติ๑๑๙ ภิกษุทั้งหลาย มาตุคามประกอบด้วยก าลัง ๕ ประการนี้แล ย่อมแกล้วกล้าอยู่ครองเรือน 
  ๑๔. เมธาวี แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: เมธา ธารณา มติ ปญฺ า อสฺสาติ เมธาวี คนชื่อว่าเมธาวี เพราะเป็นผู้
มีปัญญา (เมธา + วี) เมธาวีติ ธมฺโมชปญฺ าย สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ชื่อว่าเมธาวี เพราะเป็นคนมี
ปัญญามาแต่เกิด 
  อุทาหรณ์: ปณฺฑิโต จ โหติ เมธาวี ป โม วา ทุติโย วา สุช  ปคฺคณฺหนฺตาน ๑๒๐ เป็น
บัณฑิต มีปัญญาล าดับที่ ๑ หรือที่ ๒ ในบรรดาพราหมณ์ผู้รับการบูชา 
  ๑๕. มติมนฺตุ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: อติสยมติยุตฺตตาย มติมา คนชื่อว่ามติมันตุ เพราะเป็นผู้มีปัญญามาก 
(มติ + มนฺตุ) 
  อุทาหรณ์: ชาคริยานุโยคมนุยุตฺโต อตนฺทิโต อารทฺธวิริโย ฌายี สติมา กลฺยาณ-   
ปฏิภาโณ คติมา ธิติมา มติมา น จ กาเมสุ คิทฺโธ สโต จ นิปโก จ๑๒๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ 
ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนือง ๆ ไม่เกียจคร้าน ปรารภความเพียร เพ่งฌาน มีสติ พูดมี
ปฏิภาณดี มีคติ มีปัญญาทรงจ า มีปัญญามาก ไม่ติดอยู่ในกาม มีสติ มีปัญญาเครื่องรักษาตน 
  ๑๖. ปญฺ  แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: ปญฺ าย โยคโต ปญฺโ คนชื่อว่าปัญญะ เพราะเป็นผู้ประกอบด้วย
ปัญญา (ปญฺ า + ณ) 
  อุทาหรณ์ : องฺคปจฺจงฺคสมฺปนฺโน อาโรหปริณาหวา วิสิฏฺ วจโน ปญฺโ มคฺเค 
สคฺคสฺส ติฏฺ ต๑ิ๒๒ พระราชโอรสทรงถึงพร้อมด้วยองคาพยพ มีพระรูปสมบัติงดงามสมส่วน มีพระ
วาจาสละสลวย มีพระปัญญา ทรงด ารงอยู่ในทางสวรรค์ 
  ๑๗. วิญฺญ ูแปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: วิเสส  ชานาติ สีเลนาติ วิญฺญู คนชื่อว่าวิญญู เพราะรู้สิ่งพิเศษเป็น
ปรกติ (วิ + า อวโพธเน=รู้ + รู) 
  อุทาหรณ์: วิสฺสาสเย น จ น  วิสฺสเสยฺย อสงฺกิโต สงฺกิโต จ ภเวยฺย ตถา ตถา วิญฺญู 
ปรกฺกเมยฺย ยถา ยถา ภาว  ปโร น ชญฺ า๑๒๓พึงท าตนให้ผู้อื่นวางใจ แต่ตนเองไม่พึงวางใจเขา ไม่

                                                 

 ๑๑๘ ที.สี. (บาลี) ๙/๔๐๓/๑๗๓. 
 ๑๑๙ ส .ส. (บาลี) ๑๘/๓๐๔/๒๒๖. 
 ๑๒๐ ที.สี. (บาลี) ๙/๓๑๒/๑๒๑. 
 ๑๒๑ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๕๓/๙๒. 
 ๑๒๒ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๖๒/๑๓๒. 
 ๑๒๓ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๒๘๙/๔๑๗. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๐๓ 

พึงให้ผู้อื่นระแวงตน แต่ตนพึงระแวงผู้อื่น วิญญูชนพึงพยายามโดยที่ผู้อื่นจะไม่รู้ความเป็นไปของ
ตน 
  ๑๘. วิทุร แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: วิทติ ชานาตีติ วิทุโร คนชื่อว่าวิทุระ เพราะเป็นผู้รู้ (วิท าเณ=รู้ + 
อุร) 
  อุทาหรณ์: ต  ต  อสจฺจ  อวิภชฺช เสวินึ ชานามิ มูฬฺห  วิทุรานุปาตินึ๑๒๔ เพราะฉะนั้น 
อาตมาจึงรู้จักเธอว่า ไม่มีสัจจะ ไม่แยกคบคน เป็นคนงมงาย ท าผู้รู้ให้ตกต่ า 
  ๑๙. วิท ูแปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: วิทติ ชานาตีติ วิทู คนชื่อว่าวิทู เพราะเป็นผู้รู้ (วิท าเณ=รู้ + รู) 
  อุทาหรณ์: ปริมุฏฺ า ปณฺฑิตา ภาสา วาจาโคจรภาณิโน ยาวิจฺฉนฺติ มุขายาม  เยน   
นีตา น ต  วิทู๑๒๕ พวกเธอขาดสติ แสดงตนว่าเป็นบัณฑิต เจ้าคารม พูดได้ตามที่ปรารถนา จะยื่น
ปากพูดก็ไม่รู้ลึกถึงการทะเลาะ 
  ๒๐. ธีร แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: ธิยา ปญฺ าย ต ตทตฺเถ ราติ คณฺหาตีติ ธีโร คนชื่อว่าธีระ เพราะ
ถอืเอาประโยชน์นั้น ๆ ด้วยปัญญา (ธี + รา อุปาทาเน=ถือเอา + อ) ธีโยคา ธีโร ชื่อว่าธีระ เพราะ
บัณฑิตประกอบด้วยปัญญา (ธี + ร) 
  อุทาหรณ์: โก น สมฺโมหมาปาทิ โกธ ธีโร สทา สโต๑๒๖ ใครบ้างไม่ถึงความหลงใหล 
ในโลกนี้ ใครเป็นผู้มีปัญญา เป็นผู้มีสติในกาลทุกเมื่อเล่า 
  ๒๑. วิปสฺสี แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: วิเสเสน ปสฺสตีติ วิปสฺสี คนชื่อว่าวิปัสสี เพราะเป็นผู้เห็นโดยวิเศษ    
วิสิฏฺ ทสฺสนสีลตาย วิปสฺสี ชื่อว่าวิปัสสี เพราะมีปรกติเห็นธรรมอันประเสริฐ (วิ + ทิส เปกฺขเน=
เห็น + ณี) 
  อุทาหรณ์: ชาคโร จสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิหเรยฺย สโต สมฺปชาโน สมาหิโต ปมุทิโต 
วิปฺปสนฺโน จ ตตฺถ กาลวิปสฺสี จ กุสเลสุ ธมฺเมสุ๑๒๗ ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุพึงเป็นผู้มีความเพียรเป็น
เครื่องตื่น มีสติสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น เบิกบาน ผ่องใส และพึงเป็นผู้เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลาย
สมควรแก่กาลในการประกอบกรรมฐานั้นเนือง ๆ อยู่เถิด 
  ๒๒. โทสญฺญ ูแปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: โทส  ชานาตีติ โทสญฺญู คนชื่อว่าโทสัญญู เพราะรู้โทษ (โทส + า  
อวโพธเน=รู้ + รู)  
 

                                                 

 ๑๒๔ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๒๔๐/๘๑. 
 ๑๒๕ วิ.ม. (บาลี) ๕/๔๖๔/๒๔๖. 
 ๑๒๖ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๓๕/๒๘. 
 ๑๒๗ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๔๗/๒๖๘. 



      รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๐๔ 

  ๒๓. พุทฺธ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผูรู้้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: พุชฺฌตีติ พุทฺโธ คนชื่อว่าพุทธะ เพราะเป็นผู้ตรัสรู้ (พุธ อวโพธเน=รู้ + 
ต) 
  ๒๔. ทพฺพ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: ทุนาตีติ ทพฺโพ คนชื่อว่าทัพพะ เพราะเป็นผู้รู้ (ทุ คติย =ไป-ถึง-บรรลุ 
+ อพฺพ) ทุฏฺฐุ คจฺฉตีติ ทพฺโพ ชื่อว่าทัพพะ เพราะเป็นผู้รู้จักอกุศลธรรม (ทุ คติย =ไป-ถึง-บรรลุ + 
พ) 
  อุทาหรณ์: ทพฺโพติ ทพฺพชาติโก ปณฺฑิโต๑๒๘ ค าว่า ทัพพะ ได้แก่บัณฑิตผู้มีชาติของ
ผู้มีปัญญา 
  ๒๕. วิทฺทสุ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: วิทติ ชานาตีติ วิทฺทสุ คนชื่อว่าวิททสุ เพราะเป็นผู้รู้ (วิท าเณ=รู้ + 
ทสุ) 
  อุทาหรณ์: ตสฺมา โลภญฺจ โทสญฺจ โมหญฺจาปิ วิทฺทสุ วิชฺช  อุปฺปาทย  ภิกฺขุ สพฺพา 
ทุคฺคติโย ชเหติ๑๒๙ เพราะฉะนั้น ภิกษุผู้รู้โลภะ โทสะ และโมหะ จึงไม่ท ากรรมที่เกิด เพราะเมื่อท า
วิชชาให้เกิดขึ้นแล้ว ย่อมละทุคติทั้งปวงได้ 
 ศัพท์ที่หมายถึง ประเสริฐ ในคัมภีร์อภิธาน มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๒๖ 
ศัพท์ ประกอบด้วย 
  ๑. อุตฺตม แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: อุพฺภูโต อตฺยตฺถ  อุตฺตโม สิ่งที่ชื่อว่าอุตตมะ เพราะมีความหมายที่ยิ่ง
กว่ายอด (อุภ + ตม) อุคฺคตตมตฺตา อุตฺตโม ชื่อว่าอุตตมะ เพราะเป็นผู้อยู่สูงสุด (อุ + ตม) 
  อุทาหรณ์: ราชา สมาโน กึ ลภติ อคฺโค จ โหติ เสฏฺโ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ   
ปวโร จ กามโภคีน ๑๓๐ เมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะเป็นผู้ เลิศ เป็นผู้
ประเสริฐ เป็นประมุข เป็นผู้สูงสุด เป็นผู้ดีกว่าหมู่ชนผู้บริโภคกาม 
  ๒. ปวร แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: ปกาเรน วริตพฺโพ ปตฺเถตพฺโพติ ปวโร สิ่งที่ชื่อว่าปวระ เพราะเป็น
ภาวะที่ควรปรารถนาโดยประการทั้งปวง (ป + วร ปตฺถนาย =ปรารถนา + อ) 
  อุทาหรณ์: พุทฺโธ สมาโน กึ ลภติ อคฺโค จ โหติ เสฏฺโ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ   
ปวโร จ สพฺพสตฺตาน ๑๓๑ เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้า จะเป็นผู้เลิศ 
เป็นผู้ประเสริฐ เป็นประมุข เป็นผู้สูงสุด เป็นผู้ดีกว่าสรรพสัตว์ 
 

                                                 

 ๑๒๘ ส .ส.อ. (บาลี) ๑/๒๑๐/๒๕๗. 
 ๑๒๙ องฺ.ติก. (บาลี) ๒๐/๓๔/๑๓๑. 
 ๑๓๐ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๑๒/๑๓๓. 
 ๑๓๑ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๑๒/๑๓๓. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๐๕ 

  ๓. เชฏฺ  แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: สพฺเพ อิเม วุฑฺฒา อยมิเมส  วิเสเสน วุฑฺโฒติ เชฏฺโ  ผู้ที่ชื่อว่าเชฏฐะ 
เพราะเป็นผู้เจริญยิ่งกว่าคนทั้งปวง (วุฑฺฒ + อิฏฺ  
  อุทาหรณ์: สพฺพา จ ทิสา วิโลเกติ อาสภิญฺจ วาจ  ภาสติ อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโ  
หมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโ หมสฺมิ โลกสฺส อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ๑๓๒ พระโพธิสัตว์ทอด
พระ เนตรไปยังทิศทั้งปวง แล้วทรงเปล่งอาสภิวาจาว่า  เราคือผู้เลิศของโลก เราคือผู้เจริญที่สุด
ของโลก เราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป 
  ๔. ปมุข แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน, ประมุข, หัวหน้า 
  รูปวิเคราะห์: ปกฏฺ มุข  อารมฺโภ อสฺสาติ ปมุโข ผู้ชื่อว่าปมุขะ เพราะมีความเริ่มต้น
ที่ยิ่งใหญ่ ปธานภาเวน มุโข ภวตีติ ปมุโข ชื่อว่าปมุขะ เพราะเป็นหัวหน้าโดยความเป็นประธาน (ป 
+ มุข) 
  อุทาหรณ์: อิท  วตฺวาน มฆวา เทวราชา สุชมฺปติ ปุถุทฺทิสา นมสฺสิตฺวา ปมุโข รถ- 
มารุหิ๑๓๓ ท้าวมฆวาสุชัมบดีเทวราช ผู้ทรงเป็นประมุข ครั้นตรัสดังนี้แล้ว ทรงนอบน้อมทิศทั้ง ๔ 
แล้วเสด็จขึ้นราชรถกลับไป 
  ๕. อนุตฺตร ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: นตฺถิ อุตฺตโร ยสฺมา โส อนุตฺตโร ผู้ชื่อว่าอนุตตระ เพราะไม่มีใคร
ประเสริฐกว่า (น + อุตฺตร) 
  อุทาหรณ์: อห  หิ อรหา โลเก อห  สตฺถา อนุตฺตโร เอโกมฺหิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ สีติ-     
ภูโตสฺมิ นิพฺพุโต๑๓๔ เพราะเราเป็นอรหันต์ เป็นศาสดาผู้ยอดเยี่ยม เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองเพียงผู้เดียว 
เป็นผู้เยือกเย็น ดับกิเลสได้แล้วในโลก 
  ๖. วร แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: วริตพฺโพ ปตฺเถตพฺโพติ วโร สิ่งที่ชื่อว่าวระ เพราะเขาปรารถนากัน 
(วร ปตฺถนาย =ปรารถนา + อ) 
  อุทาหรณ์ : ทนฺโต ทมยต  เสฏฺโ สนฺโต สมยต  อิสี มุตฺโต โมจยต  อคฺโค ติณฺโณ 
ตารยต  วโร๑๓๕ บรรดาบุคคลผู้ฝึกอยู่ ตถาคตผู้ฝึกแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด บรรดาบุคคลผู้สงบอยู่ 
ตถาคตผู้สงบแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด บรรดาบุคคลผู้พ้นอยู่ ตถาคตผู้พ้นแล้ว เป็นผู้เลิศ บรรดา
บุคคลผู้ข้ามอยู่ ตถาคตผู้ข้ามพ้นแล้ว เป็นผู้ประเสริฐ 
  ๗. มุขฺย แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน, หัวหน้า 
  รูปวิเคราะห์: มุขมิว มุโขฺย ผู้ชื่อว่ามุขยะ เพราะเป็นเหมือนหน้า (มุข + ย) 

                                                 

 ๑๓๒ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๒๐๗/๑๗๓. 
 ๑๓๓ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๒๖๕/๒๘๔. 
 ๑๓๔ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๑/๑๑. 
 ๑๓๕ ขุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๑๑๒/๓๓๓. 



      รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๐๖ 

  อุทาหรณ์: อถวา สีหานนฺติอาทีน  ปทาน  สทิสกปฺปนาย วินา มุขฺยวเสเนว อตฺโถ 
เวทิตพฺโพ๑๓๖ อีกอย่างหนึ่ง พึงทราบความหมายแห่งบทว่า สีหาน  เป็นต้น ด้วยถือเอาเป็นข้อความ
หลัก ไม่ต้องเปรียบเทียบก็ได้ 
  เตน มุขฺยเมว อนฺธภาว  ทสฺเสติ๑๓๗ พระเถระแสดงถึงความเป็นคนบอดอันเป็น
ประธาน ด้วยค าว่า หตเนตฺโตสฺมิ นั้น 
  ๘. ปธาน แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน, หัวหน้า 
  รูปวิเคราะห์: ปทธาตีติ ปธาน  ผู้ชื่อว่าปธานะ เพราะด ารงอยู่โดยยิ่ง (ป + ธา ธาร
เณ=ทรงไว้ + ยุ) ปกฏฺเ น ธาเรติ ปติฏฺ าตีติ ปธาน  ชื่อว่าปธานะ เพราะด ารงอยู่ โดยเป็นผู้สูงสุด 
(ป + ธา ปติฏฺ าย =ตั้งอยู่ + ยุ) 
  อุทาหรณ์: ปญฺจิเม ภิกฺขเว จงฺกเม อานิส สา กตเม ปญฺจ อทฺธานกฺขโม โหติ ปธานกฺ-
ขโม โหติ อปฺปาพาโธ โหติ อสิต  ปิต  ขายิต  สายิต  สมฺมาปริณาม  คจฺฉติ จงฺกมาธิคโต สมาธิ จิรฏฺ-
 ิติโก โหติ๑๓๘ ภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของการเดินจงกรม ๕ ประการเหล่านี้ คือ มีความอดทนต่อ

การเดินทางไกล มีความอดทนต่อการบ าเพ็ญเพียร มีอาพาธน้อย อาหารที่กิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้มแล้ว
ย่อยได้ง่าย และสมาธิที่ได้เพราะการเดินจงกรมตั้งอยู่ได้นาน 
  ปรสตฺตานนฺติ ปธานสตฺตาน ๑๓๙ ค าว่าสัตว์อื่น หมายถึงสัตว์ที่เป็นหัวหน้าทั้งหลาย 
  ๙. ปาโมกฺข แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: ปมุขภาเว ติฏฺ ตีติ ปาโมกฺโข ผู้ชื่อว่าปาโมกขะ เพราะด ารงอยู่ใน
ความเป็นประธาน (ปมุข + ณ) 
  อุทาหรณ์: เตสุ อุรุเวลกสฺสโป ชฏิโล ปญฺจนฺน  ชฏิลสตาน  นายโก โหติ วินายโก   
อคฺโค ปมุโข ปาโมกฺโข๑๔๐ ในชฎิล ๓ คนนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปะเป็นผู้น า เป็นผู้ฝึก เป็นเลิศ เป็น
หัวหน้า เป็นประธานของชฎิล ๕๐๐ คน 
  ๑๐. ปร แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: ปกฏฺ ราตีติ ปร  ผู้ชื่อว่าประ เพราะถือเอาความสูงสุด (ป + รา 
คหเน=ถือเอา + ณ) 
  อุทาหรณ์: สีล  หิ อุตฺตมฏฺเ น ปรนฺติ วุจฺจติ โย จ สมโณ ปร  ยงฺกิญฺจิ สตฺต  วิเห - 
ยนฺโต ปรูปฆาตี โหติ อตฺตโน สีลวินาสโก โส ปพฺพชิโต นาม น โหตีติ อตฺโถ ๑๔๑ เพราะศีลท่าน
กล่าวว่าประเสริฐ โดยอรรถว่าสูงสุด อธิบายว่า ก็ผู้ใดเป็นสมณะเบียดเบียนสัตว์อื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ชื่อว่าเข้าไปท าร้ายผู้อื่น คือท าศีลของตนให้พินาศ ผู้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต 

                                                 

 ๑๓๖ ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๑/๗. 
 ๑๓๗ ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๑/๙๕/๓๐๗. 
 ๑๓๘ องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๒๙/๒๕. 
 ๑๓๙ ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๔๘/๓๕๐. 
 ๑๔๐ วิ.ม. (บาลี) ๔/๓๗/๓๒. 
 ๑๔๑ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๙๐/๗๕. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๐๗ 

  ๑๑. อคฺคญฺ  แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: อคฺคนฺติ ชานิตพฺพนฺติ อคฺคญฺ  สิ่งที่ชื่อว่าอัคคัญญะ เพราะเขารู้กัน
ว่าสุดยอด (อคฺค + า อวโพธเน=รู้ + อ) อคฺคนฺติ ปมานิตพฺพนฺติ อคฺคญฺ ชื่อว่าอัคคัญญะ 
เพราะเป็นสิ่งที่เขาก าหนดว่าสุดยอด 
  อุทาหรณ์ : อห  ภนฺเต ภควนฺต  อุทฺทิสฺส วิหริสฺสามิ ภควา เม อคฺคญฺ ปญฺ -     
เปสฺสติ๑๔๒ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จักอยู่อุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้า (ถ้า) พระผู้มีพระภาค
เจ้าจักประกาศสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศแก่ข้าพระองค์ 
  อคฺคญฺ นฺติ โลกปญฺ ตฺตึ อิท  นาม โลกสฺส อคฺคนฺติ เอว  ชานิตพฺพ  อคฺคมริยาท  น 
ต  ปญฺ เปตีติ วทติ๑๔๓ ค าว่า อคฺคญฺ  คือ บัญญัติแห่งโลกที่พึงรู้อย่างนี้ว่า สิ่งนี้เป็นเลิศในโลก 
ได้แก่ความประพฤติอันเลิศ พระราชกุมารตรัสว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่บัญญัติสิ่งที่โลกสมมติว่า
เลิศนั้น 
  ๑๒. อุตฺตร แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: อุพฺภุโต อตฺยตฺถ  อุตฺตโร ผู้ชื่อว่าอุตตระ เพราะมีความหมายที่ยิ่งกว่า
ยอด (อุภ + ตร) อุคฺคตมตฺตา อุตฺตโร ผู้ชื่อว่าอุตตระ เพราะเป็นผู้สูงสุด (อุ + ตร) 
  อุทาหรณ์: โลเก อปริยาปนฺนภาเวน โลกโต อุตฺตโรติ โลกุตฺตโร๑๔๔ ธรรมที่สูงสุดกว่า
โลก เพราะไม่นับเนื่องเข้าในโลก ชื่อว่าโลกุตตระ 
  ๑๓. ปณีต แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน, ประณีต 
  รูปวิเคราะห์ : ปธานภาว  นีต  ปณีต  สิ่งที่ชื่อว่าปณีตะ เพราะน าไปสู่ความเป็น
ประธาน (ป + นี นเย=น าไป + ต) 
  อุทาหรณ์: วิหึสสญฺ  ี ปคุณ  น ภาสึ ธมฺม  ปณีต  มนุเชสุ พฺรหฺเม๑๔๕ ท่านพรหม 
เพราะเราส าคัญว่าจะล าบาก จึงมิได้แสดงธรรมอันเลิศ อันประเสริฐ ในหมู่มนุษย์ 
  ปณีตนฺติ อุตฺตม  เสฏฺ อนปฺปก  มนาปํ๑๔๖ บทว่า ปณีต  คือประเสริฐ สูงสุด มิใช่น้อย 
น่าพอใจ 
  ๑๔. ปรม แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: ปร  ปจฺจนีก  มาเรตีติ ปรม  สิ่งที่ชื่อว่าปรมะ เพราะยังธรรมอันเป็น
ข้าศึกให้ตาย (ปร + มร ปาณจาเค=สละชีวิต-ตาย + กฺวิ) ปกฏฺ ภาเว รมตีติ ปรม  ชื่อว่าปรมะ 
เพราะยินดีในความยิ่งใหญ่ (ป + รมุ รมเน=ยินดี-รื่นรมย์ + ณ) ปรติ อตฺตโน อุตฺตมภาว  ปาเลติ 
ปูเรติ วา ปรม  ชื่อว่าปรมะ เพราะรักษาหรือยังความสูงสุดของตนไว้ให้เต็ม (ปร ปาลนปูรเณสุ=
รักษา, ท าให้เต็ม + ม) 

                                                 

 ๑๔๒ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๕/๓. 
 ๑๔๓ ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๕/๓. 
 ๑๔๔ ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑๓/๑๖๔. 
 ๑๔๕ วิ.ม. (บาลี) ๔/๙/๙. 
 ๑๔๖ ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๓/๑๔๙. 



      รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๐๘ 

  อุทาหรณ์: ขนฺตี ปรม  ตโป ตีติกฺขา นิพฺพาน  ปรม  วทนฺติ พุทฺธา๑๔๗ ความอดทนคือ
ความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานเป็นธรรมประเสริฐสุด 
  ๑๕. เสยฺย แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: สพฺเพ อิเม สปตฺถา อยมิเมส  วิเสเสน ปสตฺโถติ เสยฺโย ผู้ชื่อว่าเสยยะ 
เพราะเป็นผู้ประเสริฐกว่าผู้ประเสริฐทั้งปวง (ปสตฺถ + อิย) 
  อุทาหรณ์: เอโก จเร มาตงฺครญฺเ ว นาโค เอกสฺส จริต  เสยฺโย นตฺถิ พาเล สหาย-
ตา๑๔๘ เหมือนช้างมาตังคะละทิ้งโชลงอยู่เชือกเดียวในป่า ฉะนั้น การเที่ยวไปของบุคคลผู้เดียวเป็น
ความประเสริฐ เพราะคุณเครื่องความเป็นสหาย ไม่มีในคนพาล 
  ๑๖. คามณิ, คามณี แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: คาม  เนตีติ คามณิ, คามณี ผู้ชื่อว่าคามณิและคามณี เพราะเป็นผู้น า
ชาวบ้าน (คาม + นี นเย=น าไป + ณี) 
  อุทาหรณ์: ยทิ วา คามคามิกสฺส ยทิ วา ปูคคามณิกสฺส เย วา ปน กุเลสุ ปจฺเจกา-
ธิปจฺจ  กาเรนฺติ วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ๑๔๙ กุลบุตรคนใด เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตาม เป็น
หัวหน้าคณะก็ตาม เป็นใหญ่เฉพาะตระกูลก็ตาม มีธรรม ๕ ประการนี้ พึงหวังได้ความเจริญอย่าง
เดียว ไม่มีความเสื่อมเลย 
  ๑๗. เสฏฺ  แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: สพฺเพ อิเม สปตฺถา อยมิเมส  วิเสเสน ปสตฺโถติ เสฏฺโ ผู้ชื่อว่าเสฏฐะ 
เพราะเป็นผู้ประเสริฐกว่าผู้ประเสริฐทั้งปวง (ปสตฺถ + อิฏฺ  
  อุทาหรณ์: อหมฺสมิ พฺรหฺมา มหาพฺรหฺมา อภิภู อนภิภูโต อญฺ ทตฺถุทโส วสวตฺตี 
อิสฺสโร กตฺตา นิมฺมิตา เสฏฺโ  สชฺชิตา วสี ปิตา ภูตภพฺยาน  มยา อิเม สตฺตา นิมฺมิตา๑๕๐ เราเป็น
พรหม เป็นท้าวมหาพรหม ผู้ยิ่งใหญ่ ไม่มีใครข่มเหงได้ เห็นถ่องแท้ เป็นผู้กุมอ านาจ เป็นอิสระ 
เป็นผู้สร้าง ผู้บันดาล ผู้ประเสริฐ ผู้บงการ ผู้ทรงอ านาจ เป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วและก าลังจะ
เกิด เราบันดาลสัตว์เหล่านี้ขึ้นมา 
  ๑๘. สตฺตม แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: สนฺตตมตาย สตฺตโม ผู้ชื่อว่าสัตตมะ เพราะเป็นผู้ประเสริฐ (สนฺต + 
ตม) 
  ๑๙. วิสิฏฺ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน  
  รูปวิเคราะห์: วิเสสียเตติ วิสิฏฺโ ผู้ชื่อว่าวิสิฏฐะ เพราะเขาท าให้พิเศษ (วิ + สิส     
วิเสสเน =พิเศษ-ประเสริฐ + ต) 

                                                 

 ๑๔๗ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๙๐/๔๓. 
 ๑๔๘ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๒๓๗/๒๐๔. 
 ๑๔๙ องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๕๘/๗๒. 
 ๑๕๐ ที.สี. (บาลี) ๙/๔๒/๑๘. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๐๙ 

  อุทาหรณ์: ยาวตา พุทฺธเขตฺตมฺหิ ปยิตฺวา มหามุนึ ธุตคุเณ วิสิฏฺโ ห  สทิโส เม น 
วิชฺชติ๑๕๑ ทั่วพุทธอาณาเขต ยกเว้นพระมหามุนีแล้ว เราได้เป็นผู้ประเสริฐ ในธุดงคคุณ ไม่มีใคร
เทียบเท่าเรา 
  อายสฺมา กิร อานนฺโท ภควนฺต  เปตฺวา อญฺโ  เอวรูโป คุณวิสิฏฺโ  ปุคฺคโล นตฺถีติ 
คุณพหุมาเนน อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต  อติมมายติ๑๕๒ ได้ยินว่า ท่านพระอานนท์ย่อมนับถือท่านพระ
สารีบุตรโดยนับถือความมีคุณมากของพระสารีบุตรว่า เว้นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว บุคคลอื่นที่มี
คุณวิเศษเห็นปานนี้ ไม่มีเลย 
  ๒๐. อริย แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน, อริยบุคคล 
  รูปวิเคราะห์: กิเลสารโย หนฺตีติ อรโห, โส เอว อริโย ผู้ชื่อว่าอริยะ เพราะฆ่าข้าศึก
คือกิเลส สปฺปุริเสหิ อริตพฺโพ อุปคนฺตพฺโพติ อริโย ชื่อว่าอริยะ เพราะเป็นธรรมที่สัตบุรุษควรเข้า
ไปใกล้ อรติ อธิคจฺฉติ มคฺคผลธมฺเมติ อริโย ชื่อว่าอริยะ เพราะบรรลุมรรคธรรมและผลธรรม     
โลเกหิ อรณีโย อุปคนฺตพฺโพติ อริโย ชื่อว่าอริยะ เพราะเป็นผู้อันชาวโลกพึงเขา้ถงึ (อร คมเน=ไป + 
อิ + ณฺย) กิเลเสหิ อารกาติ อริโย ชื่อว่าอริยะ เพราะเป็นผู้ไกลจากกิเลส (เปลี่ยน อารก เป็น อริย 
ด้วยสูตร ยทนุปปนฺนา ฯ) 
  อุทาหรณ์: อริยสฺส ภิกฺขเว ปญฺจงฺคิกสฺส สมฺมาสมาธิสฺส อย  ป มา ภาวนา๑๕๓ ภิกษุ
ทั้งหลาย นี้คือการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ ๕ อันเป็นอริยะ ประการที่ ๑ 
  ๒๑. นาค แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: นตฺถิ อคฺโค อสฺมาติ นาโค ผู้ชื่อว่านาคะ เพราะไม่มีเลิศกว่ า (น + 
อคฺค) 
  อุทาหรณ์: อถ อาคจฺเฉยฺย สโส วา พิฬาโร วา ตสฺส เอวมสฺส โก จาห  โก จ หตฺถิ- 
นาโค ยนฺนูนาห  อิม  อุทกรหท  โอคาเหตฺวา กณฺณสนฺโธวิก ปิ ขิฑฺฑ  กีเฬยฺย ๑๕๔ ครั้นกระต่ายหรือเสือ
ปลามาถึงห้วงน้ านั้นเข้า กระต่ายหรือเสือปลานั้นพึงคิดอย่างนี้ว่า เราเป็นอะ ไรและช้างตัว
ประเสริฐเป็นอะไร ทางที่ดี เราควรจะลงสู่ห้วงน้ านี้แล้ว ล้างหูเล่นบ้าง 
  ๒๒. เอก แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: เอกีภาว  เอติ คจฺฉตีติ เอโก ผู้ชื่อว่าเอกะ เพราะไปสู่ความเป็นหนึ่ง
เดียว เอติ ปวตฺตตีติ เอโก ชื่อว่าเอกะ เพราะไปล าพัง (อิ คติย =ไป-ถึง + ณฺวุ) สทิสรหิตตาย เอกี-
ภาเว เอติ ติฏฺ ตีติ เอโก ชื่อว่าเอกะ เพราะด ารงอยู่ในความเป็นหนึ่งเดียวเพราะไร้ผู้เหมือนกัน (อิ 
 ิติย =ด ารงอยู่-ตั้งอยู่ + ณฺวุ) 

                                                 

 ๑๕๑ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๑๐๙๐/๔๐๕. 
 ๑๕๒ วิ.อ. (บาลี) ๒/๔๖๐/๑๓๙. 
 ๑๕๓ องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๒๘/๒๑. 
 ๑๕๔ องฺ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๙๙/๑๖๓. 



      รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๑๐ 

  อุทาหรณ์: วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา อชฺฌตฺต  สมฺปสาทน  เจตโส เอโกทิภาว  อวิตกฺก  
อวิจาร  สมาธิช  ปีติสุข  ทุติย  ฌาน  อุปสมฺปชฺช วิหาสึ๑๕๕ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้ว เรา
บรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสภายใน มีภาวะที่จิตเป็นเลิศผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและ
สุขอันเกิดจากสมาธิเท่านั้นอยู่ 
  เอโก อุเทตีติ เอโกทิ วิตกฺกวิจาเรหิ อนชฺฌารูฬฺหตฺตา อคฺโค เสฏฺโ  หุตฺวา อุเทตีติ 
อตฺโถ เสฏฺโ ปิ หิ โลเก เอโกติ วุจฺจติ๑๕๖ ชื่อว่าเอโกทิ เพราะเป็นธรรมอันเลิศ อธิบายว่า เป็นธรรม
เลิศ คือประเสริฐผุดขึ้น เพราะไม่ถูกวิตกวิจารท่วมทับ ความจริง แม้ธรรมที่ประเสริฐ ท่านก็
เรียกว่าเอกในโลก 
  ๒๓. อาสภ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: ปจฺจนีเก อุสฺสาเปตีติ อาสโภ ผู้ชื่อว่าอาสภะ เพราะยังธรรมอันเป็น
ข้าศึกให้เร่าร้อน (อุส ทาเห=ร้อน-ท าให้ร้อน + อภ) อุสติ ปฏิปกฺเข นิทหตีติ อาสโภ ชื่อว่าอาสภะ 
เพราะก าจัดข้าศึก (อุส อุปทาเห=แผดเผ่-เบียดเบียน-ประหาร + อภ) 
  อุทาหรณ์: ตตฺถ ควสตเชฏฺ โก อุสโภ ควสหสฺสเชฏฺ โก นิสโภ ควสตสหสฺสเชฏฺ โก 
นราน  อาสโภ นราสโภ๑๕๗ ในโค ๓ พวกนั้น จ่าฝูงโค ๑๐๐ ตัว ชื่ออุสภะ จ่าฝูงโค ๑,๐๐๐ ตัว ชื่อ
นิสภ จ่าฝูงโค ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ชื่ออาสภะ คนที่ชื่อว่านราสภะ เพราะประเสริฐกว่านรชน 
  ๒๔. อคฺค แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน, เลิศ, ยอด 
  รูปวิเคราะห์: เสฏฺ ภาว  อชติ คจฺฉตีติ อคฺโค ผู้ชื่อว่าอัคคะ เพราะถึงความเป็นผู้
ประเสริฐ (อช คมเน=ไป-ถึง-บรรลุ + อ) ปุญฺเ น อชฺชิยเตติ อคฺโค ชื่อว่าอัคคะ เพราะเป็นฐานะที่
บุคคลถึงได้ด้วยบุญ (อชฺช คมเน=ไป-ถึง + อ) กิเลเส อสติ เขเปตีติ อคฺโค ชื่อว่าอัคคะ เพราะละทิ้ง
กิเลสทั้งหลาย (อสุ เขเป=ทิ้ง + ณ) 
  อุทาหรณ์: ตถาคโต เตส  อคฺคมกฺขายติ อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ๑๕๘ ตถาคตอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้น 
  ๒๕. โมกฺข แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: หีนมชฺฌิมภาเวหิ มุจฺจตีติ โมกฺโข ผู้ชื่อว่าโมกขะ เพราะพ้นจากความ
ต่ าต้อยและปานกลาง (มุจ โมจเน=หลุดพ้น + ต) 
  อุทาหรณ์: อย  อิเมส  ปญฺจนฺน  อารญฺ กาน  อคฺโค จ เสฏฺโ จ โมกฺโข จ อุตฺตโม จ 
ปวโร จ๑๕๙ บรรดาภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ๕ จ าพวกนี้ ภิกษุผู้อยู่ป่าจ าพวกที่ ๕ เป็นผู้เลิศ เป็นผู้
ประเสริฐ เป็นประธาน เป็นผู้สูงสุด และเป็นผู้ประเสริฐสุด 
 

                                                 

 ๑๕๕ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑๑/๕. 
 ๑๕๖ ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑๐/๑๓๒. 
 ๑๕๗ ขุ.อป.อ. (บาลี) ๑/๒๐๘/๒๖๙. 
 ๑๕๘ ส .ม. (บาลี) ๑๙/๑๓๙/๔๐. 
 ๑๕๙ องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๑๘๑/๒๐๗. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๑๑ 

  ๒๖. ปุงฺคว แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: ปธานภาว  คจฺฉตีติ ปุงคโว ผู้ชื่อว่าปุงควะ เพราะถึงความเปน็ประธาน 
(ป + คมุ คติมฺหิ=ไป-ถึง-บรรลุ + ว) ปุมา จ โส โค (อธิปติ) จาติ ปุงฺคโว ชื่อว่าปุงควะ เพราะเป็น
บุรุษที่ย่ิงใหญ่ (ปุม + โค + สิ) 
  อุทาหรณ์: มม กมฺม  สริตฺวาน โคตโม สกฺยปุงฺคโว ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อคฺคฏฺ าเน  
เปสิ ม ๑๖๐ พระผู้มีพระภาคเจ้าโคดมศากยะผู้ประเสริฐ ทรงระลึกถึงกรรมของข้าพเจ้าแล้ว 

ประทับนั่งท่ามกลางหมู่ภิกษุ ทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในต าแหน่งอัครสาวก 
  คัมภีร์อมรโกสอภิธานกล่าวไว้ว่า 
    อุตฺตรสฺมึ ปเท พฺยคฺฆ-  ปุงฺคโวสภกุญฺชรา 
    สีหสทฺทูลนาคาทฺยา    ปุเม เสฏฺ ตฺถวาจกา.๑๖๑ 
   พฺยคฺฆ ปุงฺคว อุสภ กุญฺชร สีห สทฺทูล และ นาคศัพท์เป็นต้น ที่กล่าวอรรถว่า 
  “ประเสริฐ” ถ้าเป็นบทหลังในกัมมธารยสมาส มีใช้ในปุงลิงค์ (อาทิศัพท์รวมเอา  
  วราห ปุณฺฑรีก โธรยฺห โสวีร เป็นต้น) 
  อุทาหรณ์ว่า ปุริสพฺยคฺโฆ บุรุษผู้ประเสริฐ, มุนิปุงฺคโว พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ, 
นราสโภ มนุษย์ผู้ประเสริฐ, มุนิกุญฺชโร พระมุนีผู้ประเสริฐ, นรสีโห มนุษย์ผู้ประเสริฐ เป็นต้น 

 ๓.๑.๔ ศัพท์ที่ใช้ในความหมายว่า บาป, ภาษิต, จิตใจ และพระนิพพาน 
 ในรตนสูตร ปรากฏศัพท์ที่หมายถึง พระรัตนตรัย อมนุษย์ และมนุษย์ แล้ว ยังมีศัพท์ที่
กล่าวถึงศัพท์ที่หมายถึง บาป ค าภาษิต จิตใจ และพระนิพพานอันเป็นปรมัตถประโยชน์อีกด้วย 
ผู้เขียนจะได้น าเสนอไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ศัพท์ที่หมายถึง บาป, อกุศล, ความชั่ว ตามคัมภีร์อภิธาน มีศัพท์ที่ใช้ในความหมาย
เดียวกัน ๑๒ ศัพท์ ประกอบด้วย 
  ๑. ปาป แปลว่า บาป, อกุศล, ความชั่ว 
  รูปวิเคราะห์: ปานฺติ รกฺขนฺติ สุชนา อตฺตาน  อสฺมาติ ปาปํ กรรมชื่อว่าปาปะ เพราะ
เป็นแดนอกุศลที่คนดีพากันรักษาตนไว้ให้ออกห่าง อปาย  ปาติ รกฺขตีติ ปาปํ ชื่อว่าปาปะ เพราะ
เป็นกรรมที่รักษาอบายภูมิไว้ (ปา รกฺขเน=รักษา + ปอาคม + อ) ทุคฺคตึ ปาปนโต ปาปํ ชื่อว่าปา
ปะ เพราะให้ถึงทุคติ (ป + อป ปาปุณเน=ถึง + อ) ทุคฺคตึ ปาเปตีติ ปาปํ ชื่อว่าปาปะ เพราะท าให้
คนชั่วเข้าถึงทุคติ (ป + อป ปาปุณเน=ถึง + อ) ปสทฺโท เอตฺถ อปายวจโน ปศัพท์กล่าวหมายถึง
อบาย ปํ อปาย  เปติ คจฺฉติ เอเตนาติ ปาปํ ชื่อว่าปาปะ เพราะเป็นเหตุให้บุคคลเข้าถึงอบาย (ป + 
เป คติย =ไป + ณ) 
 

                                                 

 ๑๖๐ ขุ.อป. (บาลี) ๓๒/๓๗๑/๔๕. 
 ๑๖๑ อมร. ๒๑/๕๙, อภิธาน.ฎีกา ๔๔๘. 



      รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๑๒ 

  อุทาหรณ์: กึ ปน ตุเมฺห อาวุโส นิคนฺถา ชานาถ เอวรูปํ วา เอวรูปํ วา ปาปกมฺม  
อกรมฺหาติ๑๖๒ นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายทราบหรือว่า พวกเราได้ท าบาปกรรมไว้อย่าง
นั้นบ้าง อย่างนี้บ้าง 
  ๒. กิพฺพิส แปลว่า บาป, อกุศล, โทษ, ความผิด 
  รูปวิเคราะห์: กโรติ อนิฏฺ ผลนฺติ กิพฺพิส   กรรมชื่อว่ากิพพิสะ เพราะสร้างผลอันไม่
น่าปรารถนา (กร กรเณ=ท า + อิพฺพิส) กิลียเต สิถิลี กรียเต อเนนาติ กิพฺพิส  ชื่อว่ากิพพิสะ เพราะ
เป็นเหตุให้ต่ าทราม (กิล กรเณ=ท า + อิส) 
  อุทาหรณ์: เวรึ กตกิพฺพิส  นร  น หิ น  โสธเย ปาปกมฺมิน ๑๖๓ แม่น้ าจะพึงช าระคนมี
เวร ผู้ท ากรรมหยาบช้า ผู้มีกรรมชั่วนั้น ให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลย 
  ๓. เวร แปลว่า บาป, อกุศล, เวร 
  รูปวิเคราะห์ : วิรูเปน อรติ คจฺฉตีติ เวร  กรรมชื่อว่าเวระ เพราะเป็นไปโดยน่า
รังเกียจ (วิ + อร คติมฺหิ=ไป-ถึง-บรรลุ + อ) 
  อุทาหรณ์: มา โข ตฺว  ตาต ทีฆาวุ ทีฆ  ปสฺส มา รสฺส  น หิ ตาต ทีฆาวุ เวเรน เวรา 
สมฺมนฺติ อเวเรน หิ ตาต ทีฆาวุ เวรา สมฺมนฺติ๑๖๔ พ่อทีฆาวุ เจ้าอย่าเห็นแก่ยาว อย่าเห็นแก่สั้น เวร
ย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวร 
  ๔. อฆ แปลว่า บาป, อกุศล, ความชั่ว 
  รูปวิเคราะห์: สาธูหิ น หนฺตพฺพนฺติ อฆ  กรรมชื่อว่าอฆะ เพราะคนดีไม่ควรเข้าหา น 
หนฺติ ธญฺ นฺติ อฆ  ชื่อว่าอฆะ เพราะไม่ถึงโชคลาภ (น +หน คติย =ไป-ถึง-บรรลุ + อ) 
  อุทาหรณ์: ฉนฺทช  อฆ  ฉนฺทช  ทุกฺข  ฉนฺทวินยา อฆวินโย๑๖๕ บาปเกิดจากฉันทะ 
ทุกข์เกิดจากฉันทะ เพราะก าจัดฉันทะได้ จึงก าจัดบาปได้ 
  สพฺเพ โภคา วินสฺสนฺติ รญฺโ  ต  วุจฺจเต อฆ ๑๖๖ โภคะทั้งปวงย่อมพินาศ ข้อนั้นท่าน
กล่าวว่า เป็นความทุกข์ของพระราชา 
  ๕. ทุจฺจริต แปลว่า บาป, อกุศล, ทุจริต, กรรมชั่ว 
  รูปวิเคราะห์: ทุ กุจฺฉิต  จริต  ทุจฺจริต  กรรมชื่อว่าทุจจริตะ เพราะเป็นความประพฤติ
อันน่ารังเกียจ (ทุ + จร จรเณ=ประพฤติ-เที่ยว + อิ + ต) ทุฏฺฐุ จริต  กิเลเสหิ วา ทูสิต  จริตนฺติ 
ทุจฺจริต ๑๖๗ ชื่อว่าทุจจริตะ เพราะเป็นความประพฤติที่ชั่ว หรือที่บุคคลผู้ถูกกิเลสครอบง าแล้ว
ประพฤติ 

                                                 

 ๑๖๒ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๑/๒. 
 ๑๖๓ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๗๙/๕๒. 
 ๑๖๔ วิ.ม. (บาลี) ๕/๔๖๓/๒๔๕. 
 ๑๖๕ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๓๔/๒๖. 
 ๑๖๖ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๓๓๕/๔๒๒. 
 ๑๖๗ สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๙๔. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๑๓ 

  อุทาหรณ์: ตปนียาห  พฺราหฺมณ ปาปเก อกุสเล ธมฺเม วทามิ กายทุจฺจริต  วจีทุจฺจริต  
มโนทุจฺจริต ๑๖๘ พราหมณ์ เรากล่าวถึงบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย คือ กายทุจริต วจีทุจริต และมโน
ทุจริตว่าเป็นสิ่งที่ควรเผาผลาญ 
  ๖. ทุกฺกฏ, ทุกฺกต แปลว่า บาป, อกุศล, ทุกกฏ, กรรมชั่ว 
  รูปวิเคราะห์: อโสภณ  กต  ทุกฺกฏ  กรรมชื่อว่าทุกกฏะ เพราะบุคคลท าไม่ดี (ทุ + 
กต) ทุ นินฺทิต  กรณมสฺส ทุกฺกฏ  ชื่อว่าทุกกฏะ เพราะมีการกระท าอันน่าติเตียน (ทุ + กร กรเณ=
ท า + ต) 
  อุทาหรณ์: อกต  ทุกฺกต  เสยฺโยปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏ ๑๖๙ ความชั่วไม่ท าเสียเลยดีกว่า 
เพราะท าแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลัง 
  โส ปาปกมฺโม ทุมฺเมโธ ชาน  ทุกฺกฏมตฺตโน๑๗๐ เขาผู้มีบาปกรรม มีปัญญาทราม รู้
การท าชั่วของตน 
  ๗. อปุญฺ แปลว่า บาป, อกุศล, ความชั่ว 
  รูปวิเคราะห์: น ปุนาตีติ อปุญฺ กรรมชื่อว่าอปุญญะ เพราะไม่ช าระผู้ท าให้สะอาด 
(น +ปุ ปวเน= ช าระ-ท าให้หมดจด-สะอาด + นฺอาคม + ณฺย) ปุญฺ ปฏิปกฺข  อปุญฺ ชื่อว่า 
อปุญญะ เพราะเป็นกรรมที่ตรงข้ามกับบุญ (น + ปุญฺ  
  อุทาหรณ์ : พหุ วต มยา อปุญฺ ปสุต  โยห  ภิกฺขู สีลวนฺเต กลฺยาณธมฺเม ชีวิตา     
โวโรเปสึ๑๗๑ เราสร้างบาปไว้มากที่ได้ฆ่าภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม 
  อปุญฺ ลาภ  น นิกามเสยฺย  นินฺท  ตติย  นิรย  จตุตฺถ ๑๗๒ ชายผู้ประมาท คบชู้ ย่อมถึง
ฐานะ ๔ อย่าง คือ ๑ ได้บาป ๒ ไม่ได้นอนตามต้องการ ๓ ถูกนินทา และ ๔ ตกนรก 
  ๘. อกุสล แปลว่า บาป, อกุศล, กรรมชั่ว 
  รูปวิเคราะห์: กุสลาน  ปฏิปกฺข  อกุสล  กรรมชื่อว่าอกุสละ เพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อ
กุศล (น + กุสล) น กุสล  อกุสล  ชื่อว่าอกุสละ เพราะเป็นธรรมที่ไม่ใช่กุศล 
  อุทาหรณ์: ตถาคตสฺส โข พฺราหฺมณ ตปนียา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา ปหีนา อุจฺฉินฺน-
มูลา๑๗๓ ตถาคตละบาปอกุศลธรรมต่าง ๆ ที่ควรเผาผลาญได้หมดสิ้น 
  ๙. กณฺห แปลว่า บาป, อกุศล, ธรรมด า 
  รูปวิเคราะห์: ก  สุข  หนตีติ กณฺห  กรรมชื่อว่ากัณหะ เพราะเบียดเบียนความสุข (ก 
+ หน หึสาย =เบียดเบียน + อ) อปภสฺสรภาวกรณตฺตา ปณฺฑิเตหิ กุจฺฉิตพฺพ  ครหิตพฺพนฺติ กณฺห  

                                                 

 ๑๖๘ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๙/๔. 
 ๑๖๙ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๘๙/๕๗. 
 ๑๗๐ องฺ.ฉกฺก. (บาลี) ๒๒/๔๕/๓๔๐. 
 ๑๗๑ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑๖๓/๙๔. 
 ๑๗๒ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๐๙/๗๐ 
 ๑๗๓ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๙/๔. 



      รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๑๔ 

ชื่อว่ากัณหะ เพราะบัณฑิตรังเกียจ เหตุท าให้เศร้าหมอง (กุ กุจฺฉาย =นินทา-รังเกียจ-ชัง + ณฺหา + 
อ) 
  อุทาหรณ์: กมฺม  กณฺห  กณฺหวิปาก  กมฺม  กณฺหสุกฺก  กณฺหสุกฺกวิปาก ๑๗๔ กรรมด า มี
วิบากด า กรรมทั้งด าทั้งขาว มีวิบากทั้งด าทั้งขาว 
  อหิริกญฺจ อโนตฺตปฺปญฺจ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมา กณฺหา๑๗๕ ภิกษุทั้งหลาย ธรรม
ฝ่ายด า ๒ ประการ คือ อหิริกะ ความไม่อายบาป และ อโนตตัปปะ ควาไม่กลัวบาป 
  ๑๐. กลุส แปลว่า บาป, อกุศล, โทษ, ความชั่ว 
  รูปวิเคราะห์: กลียเต อเนนาติ กลุส  กรรมชื่อว่ากลุสะ เพราะเป็นเครื่องตัดความสุข 
(กล เฉทเน=ตัด + อุส) ก  สุข  ลุนนฺโต เสติ ปวตฺตตีติ กลุส  ชื่อว่ากลุสะ เพราะเฝ้าตัดความสุขไป (ก 
+ ลุ เฉทเน=ตัด + อุส) 
  อุทาหรณ์ : วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา อิท  สมฺปสาทน  น  กิเลสกาลุสิยสฺส กิเลส-       
สงฺขาตสฺส กลุสสภาวสฺส วูปสมา อิท  ฌาน  สมฺปสาทน ๑๗๖ ทุติยฌานนี้ ชื่อว่าสัมปสาทนะ เพราะ
สงบวิตกและวิจารได้ หาใช่เพราะความเข้าไปสงบความฟุ้งขึ้นแห่งโทษกล่าวคือกิเลสไม่ 
  ๑๑. ทุริต แปลว่า บาป, อกุศล, ความชั่ว 
  รูปวิเคราะห์: ทุ นินฺทิต  อิต  คมนมสฺสาติ ทุริต  กรรมชื่อว่าทุริตะ เพราะมีความ
เป็นไปน่าติเตียน (ทุ + รฺอาคม + อิ คติมฺหิ=ไป-ถึง-บรรลุ + ต) 
  ๑๒. อาคุ แปลว่า บาป, อกุศล, ความชั่ว, โทษ, ความผิด 
  รูปวิเคราะห์: อคนฺตพฺพ  คจฺฉติ เอเตนาติ อาคุ กรรมชื่อว่าอาคุ เพราะเป็นเหตุ
น าไปสู่ที่ไม่ควรไป (น + คมุ คติมฺหิ=ไป-ถึง-บรรลุ + กฺวิ) อา ปีฬย  คจฺฉตีติ อาคุ ชื่อว่าอาคุ เพราะ
เป็นกรรมที่ถึงความบีบคั้น (อา + คมุ คติมฺหิ=ไป-ถึง-บรรลุ + กฺวิ) 
  อุทาหรณ์: อย  เต เทว โจโร อาคุจารี อิมสฺส ย  อิจฺฉสิ ต  ทณฺฑ  ปเณหิ๑๗๗ ขอเดชะ 
ผู้นี้เป็นโจรประพฤติผิดต่อพระองค์ พระองค์ทรงประสงค์จะลงพระราชอาชญาสถานใดแก่โจรนั้น 
  อาคู วุจฺจนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สงฺกิเลสิกา โปโนพฺภวิกา สทรา ทุกฺขวิปากา 
อายตึ ชาติชรามรณียา๑๗๘ บาปอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมอง ก่อภพใหม่ มี
ความกระวนกระวาย มีทุกข์เป็นวิบาก เป็นที่ตั้งแห่งชาติ ชรา และมรณะต่อไป ตรัสเรียกว่าอาคุ 
(ความชั่ว) 
 ศัพท์ที่หมายถึง ภาษิต-คําพูด ตามคัมภีร์อภิธาน มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน 
๑๓ ศัพท์ ประกอบด้วย  
 

                                                 

 ๑๗๔ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๑๒/๒๐๕. 
 ๑๗๕ องฺ.ทุก. (บาลี) ๒๐/๗/๕๑. 
 ๑๗๖ วิ.อ. (บาลี) ๑/๑๔๕. 
 ๑๗๗ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๒๑/๓๐๒. 
 ๑๗๘ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๘๐/๑๖๗. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๑๕ 

  ๑. ภาสิต แปลว่า ค าพูด, ภาษิต, ถ้อยค า 
  รูปวิเคราะห์: ภาสิตพฺพนฺติ ภาสิต  ค าชื่อว่าภาสิตะ เพราะเป็นค าที่ควรพูด (ภาส 
วิยตฺติย  วาจาย =กล่าว-พูดชัดเจน + อิ + ต) 
  อุทาหรณ์: อตฺตมนา ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู ภควโต ภาสิต  อภินนฺทุ๑๗๙ ภิกษุปัญจวัคคีย์
ก็มีใจยินดี ชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
  ตโต กุมารา พฺยถิตา สุตฺวา ลุทฺทสฺส ภาสิต ๑๘๐ ล าดับนั้น พระกุมารทั้ง ๒ ได้สดับค า
ของชูชกผู้หยาบช้าก็ตกพระทัย  
  ๒. ลปิต แปลว่า ค าพูด, ถ้อยค า, การเจรจา  
  รูปวิเคราะห์: ลปิตพฺพนฺติ ลปิต  ค าชื่อว่าลปิตะ เพราะเป็นค าที่ควรพูด (ลป วจเน=
กล่าว-พูด-เจรจา + อิ + ต)  
  อุทาหรณ์: ปุพฺเพ หสิต  ลปิต  กีฬิต  สมนุสฺสรามิ๑๘๑ ข้าพเจ้าระลึกถึงการหัวเราะ 
การเจรจา การเล่น ในครั้งก่อน 
  เอว  ปริยายเทสิเต โข ภิกฺขเว มยา ธมฺเม เย อญฺ มญฺ สฺส สุภาสิต  สุลปิต  สมนุ- 
มญฺ  ิสฺสนฺติ สมนุชานิสฺสนฺติ สมนุโมทิสฺสนฺติ เตส  เอต  ปาฏิกงฺข  สมคฺคา สมฺโมทมานา อวิวทมานา 
ขีโรทกีภูตา อญฺ มญฺ ปิยจกฺขหูิ สมฺปสฺสนฺตา วิหริสฺสนฺติ๑๘๒ ภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมอันเราแสดง
ไว้แล้วโดยบรรยายอย่างนี้ ชนเหล่าใดจักส าคัญ รู้ ชื่นชมตามค าที่เรากล่าวเจรจาดีแล้วแก่กันและ
กัน ชนเหล่านั้นพึงหวังได้ว่า จักพร้อมเพรียงกัน ชื่นชมกัน ไม่วิวาทกัน เหมือนน้ านมกับน้ า มองดู
กันด้วยนัยน์ตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ 
  ๓. ภาสา แปลว่า ค าพูด, ภาษา 
  รูปวิเคราะห์ : ภาสียเตติ ภาสา ค าชื่อว่าภาสา เพราะบุคคลพูด ภาสนฺติ อตฺถ       
เอตายาติ ภาสา ชื่อว่าภาษา เพราะเป็นเครื่องกล่าวเนื้อความ (ภาส วิยตฺติย  วาจาย =กล่าว-พูด
ชัดเจน + อ + อา) 
  อุทาหรณ์: ตสฺส เจ อานนฺท ภิกฺขุโน อิมินา วิหาเรน วิหรโต ภาสาย จิตฺต  นมติ๑๘๓ 
อานนท์ หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ จิตย่อมน้อมไปเพื่อการพูด 
  มิลกฺขภาสาสุ วา อญฺ ตรภาสาย ตมตฺถ  วเทยฺย๑๘๔ หรือภิกษุนี้ พึงกล่าวเนื้อความ
นั้นด้วยบรรดาภาษาของชนชาวมิลักขะภาษาใดภาษาหนึ่ง 
 
 

                                                 

 ๑๗๙ วิ.ม. (บาลี) ๔/๒๔/๒๐. 
 ๑๘๐ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๒๑๑๒/๓๕๒. 
 ๑๘๑ วิ.ม. (บาลี) ๔/๔๗/๓๒. 
 ๑๘๒ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๒๖๘/๒๑๐. 
 ๑๘๓ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๑๘๙/๑๖๒. 
 ๑๘๔ วิ.อ. (บาลี) ๑/๕๑/๒๖๕. 



      รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๑๖ 

  ๔. โวหาร แปลว่า ค าพูด, โวหาร, ถ้อยค า, ส านวน 
  รูปวิเคราะห์: โวหรียเตติ โวหาโร ค าชื่อว่าโวหาระ เพราะบุคคลเรียก (วิ + อว + 
หร หรเณ=น าไป-น าออก + ณ, วิ + หร วจเน=กล่าว-พูด + อ) โวหรนฺติ เอเตนาติ โวหาโร ชื่อว่า
โวหาร เพราะเป็นเครื่องกล่าว วิเสเสน สตฺตาน  มน  อวหรตีติ โวหาโร ชื่อว่าโวหาร เพราะดึงดูดใจ
เหล่าสัตว์ 
  อุทาหรณ์: ส โวหาเรน ภิกฺขเว โสเจยฺย  เวทิตพฺพ  ตญฺจ โข ทีเฆน อทฺธุนา น อิตฺตร  
มนสิกโรตา โน อมนสิการา ปญฺ วตา โน ทุปฺปญฺเ นาติ อิติ โข ปเนต  วุตฺต  กิญฺเจต  ปฏิจฺจ วุตฺต  
อิธ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปุคฺคเลน สทฺธึ ส โวหรมาโน เอว  ชานาติ อญฺ ถา โข อยมายสฺมา เอเกน เอโก 
โวหรติ อญฺ ถา ทฺวีหิ อญฺ ถา ตีหิ อญฺ ถา สมฺพหุเลหิ โวกฺกมติ อยมายสฺมา ปุริมโวหารา ปจฺฉิม-
โวหาร  อปริสุทฺธโวหาโร อยมายสฺมา นายมายสฺมา ปริสุทฺธโวหาโร๑๘๕ ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวไว้
เช่นนี้แลว่า ความบริสุทธิ์พึงรู้ได้ด้วยถ้อยค า และความบริสุทธิ์นั้นพึงรู้ได้โดยใช้เวลานาน ไม่ใช่นิด
หน่อย ผู้มนสิการจึงรู้ได้ ผู้ไม่มนสิการหารู้ได้ไม่ ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ ผู้มีปัญญาทรามหารู้ได้ไม่ เพราะ
อาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น คือ บุคคลในโลกนี้เมื่อสนทนากัน จึงรู้อย่างนี้ว่า ท่านผู้นี้พูด
กันตัวต่อตัวเป็นอย่างหนึ่ง พูดกับคนสองคนเป็นอย่างหนึ่ง พูดกับคนสามกันเป็นอย่างหนึ่ง พูดกับ
คนหลายคนเป็นอย่างหนึ่ง ท่านผู้นี้พูดคราวหลังต่างไปจากพูดคราวก่อน ท่านผู้นี้มีถ้อยค าไม่
บริสุทธิ์ หามีถ้อยค าบริสุทธิ์ไม่ 
  ๕. วจน แปลว่า ค าพูด, ถ้อยค า พจน์ 
  รูปวิเคราะห์: วุจฺจเตติ วจน  ค าชื่อว่าวจนะ เพราะถูกกล่าว วุจฺจติ อเนนาติ วจน  ชื่อ
ว่าวจนะ เพราะเป็นเครื่องกล่าว (วจ วิยตฺติย  วาจาย =พูด-กล่าวชัดเจน + ยุ) 
  อุทาหรณ์: ภควโต วจน  สุตฺวา ภิกฺขู ธาเรสฺสนฺติ๑๘๖ ภิกษุทั้งหลาย ได้ฟังด ารัสของ
พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักได้ทรงจ าไว้ 
  ๖. วจ แปลว่า ค าพูด, ถ้อยค า 
  รูปวิเคราะห์: วุจฺจเตติ วโจ ค าชื่อว่าวจะ เพราะถูกกล่าว (วจ วิยตฺติย  วาจาย =พูก-
กล่าวชัดเจน + อ) 
  อุทาหรณ์: ปุน จปร  อาวุโส ภิกฺขุ สุวโจ โหติ โสวจสฺสกรเณหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต 
ขโม ปทกฺขิณคฺคาหี อนุสาสนึ๑๘๗ ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอยู่อีก ภิกษุเป็นผู้ว่าง่าย 
ประกอบ ด้วยธรรมเป็นเครื่องท าให้เป็นผู้ว่าง่าย อดทน รับฟังค าพร่ าสอนโดยเคารพ 
  พาวริสฺส วโจ สุตฺวา สิสฺสา โสฬส พฺราหฺมณา๑๘๘ ศิษย์ผู้เป็นพราหมณ์ทั้ง ๑๖ คน ได้
ฟังค าพูดของพาวรีพราหมณ์แล้ว 
 

                                                 

 ๑๘๕ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๙๒/๒๑๓. 
 ๑๘๖ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓/๒. 
 ๑๘๗ ที.ป. (บาลี) ๑๑/๓๔๕/๒๓๖. 
 ๑๘๘ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๐๑๓/๕๒๘. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๑๗ 

  ๗. อุตฺติ แปลว่า ค าพูด, ถ้อยค า 
  รูปวิเคราะห์: อุจฺจเตติ อุตฺติ ค าชื่อว่าอุตติ เพราะถูกกล่าว (วจ วิยตฺติย  วาจาย =พูด-
กล่าวชัดเจน + ติ) 
  ๘. วาจา แปลว่า ค าพูด, วาจา 
  รูปวิเคราะห์: วุจฺจเตติ วาจา ค าชื่อว่าวาจา เพราะถูกพูด (วจ วิยตฺติย  วาจาย =พูด-
กล่าวชัดเจน + อ + อา) 
  อุทาหรณ์: อปิ นุ สุนกฺขตฺต ตถาคโต ต  วาจ  ภาเสยฺย ยา สา วาจา ทฺวยคามินี๑๘๙  
สุนักขัตตะ ตถาคตเคยกล่าววาจาที่เป็น ๒ นัยบ้างไหม 
  ๙. คิรา แปลว่า ค าพูด, ถ้อยค า, วาจา 
  รูปวิเคราะห์: คิรนฺติ สทฺทายนฺติ ตนฺติ คิรา ค าชื่อว่าคิรา เพราะบุคคลพูด คายิ -   
ตพฺพาต ิคิรา ชื่อว่าคิรา เพราะควรสวด (เค สทฺเท=ส่งเสียง-ออกเสียง + อิร + อา) 
  อุทาหรณ์: ตา ปิณฺฑาย จริตฺวาน ภตฺตตฺถ  กริย โธตาปตฺตาโย รหิตมฺหิ สุขนิสินฺนา  
อิมา คิรา อพฺภวเทสุ๑๙๐ ทั้งสองรูปนั้นเที่ยวบิณฑบาต ฉันและล้างบาตรแล้ว ก็นั่งพักอย่างสบายใน
ที่สงัด ได้เปล่งถ้อยค าเหล่านี้ถามตอบกัน 
  ๑๐. วาณี แปลว่า ค าพูด, ถ้อยค า, ค าพูดแทงใจ 
  รูปวิเคราะห์: วายเต สทฺทายเตติ วาณี ค าชื่อว่าวาณี เพราะบุคคลพูด (วา สทฺเท=
ส่งเสียง-ออกเสียง + ยุ + อี) ปเรส  มมฺมวิชฺฌนตฺเถน วาโณ วิยาติ วาณี ชื่อว่าวาณี เพราะเป็น
ค าพูดที่เป็นเหมือนลูกศร เพราะอรรถว่าทิ่มแทงของรักของผู้อื่นได้ (วาณ + อี) 
  อุทาหรณ์: มุนินฺทวทนมฺโภช คพฺภสมฺภวสุนฺทรี สรณ  ปาณิน  วาณี มยฺห  ปีณยต  
มน ๑๙๑ ขอพระสัทธรรมอันงามบังเกิดในห้องแห่งบงกชคือพระโอษฐ์ของพระจอมมุนี ซึ่งเป็นที่พึง
ของปาณชาติทั้งหลาย จงยังใจของข้าพเจ้าให้เอิบอิ่ม 
  ๑๑. ภารตี แปลว่า ค าพูด, ถ้อยค า 
  รูปวิเคราะห์: ภรโต นาม สตฺถกาโร อิสิ ตสฺเสสา ภารตี ค าชื่อว่าภารตี เพราะเป็น
ค าพูดของฤๅษีผู้แต่งคัมภีร์ชื่อว่าภรตะ (ภรต + ณี) 
  ๑๒. กถิตา แปลว่า ค าพูด, ถ้อยค า 
  รูปวิเคราะห์: กถียเตติ กถิตา ค าชื่อว่ากถิตา เพราะบุคคลพูด (กถ กถเน=กล่าว-พูด 
+ อิ + ต + อา) 
  ๑๓. วจ ีแปลว่า ค าพูด, ถ้อยค า, วาจา 
  รูปวิเคราะห์: วุจฺจเตติ วจี ค าชื่อว่าวจี เพราะบุคคลพูด (วจ วิยตฺติย  วาจาย =พูด-
กล่าวชัดเจน + อ + อี) 

                                                 

 ๑๘๙ ที.ป. (บาลี) ๑๑/๑๘/๑๑. 
 ๑๙๐ ขุ.เถรี. (บาลี) ๒๖/๔๐๔/๔๘๐. 
 ๑๙๑ อลังการ. ๑/๑. 



      รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๑๘ 

  อุทาหรณ์: กายคุตฺโต วจีคุตฺโต อาหาเร อุทเร ยโต๑๙๒ เราค้มครองกาย คุ้มครอง
วาจาได้แล้ว ส ารวมในการบริโภคอาหาร 
  ภวาสวา ยสฺส วจี ขรา จ๑๙๓ ภวาสวะและวาจาอันหยาบคายของบุคคล 
 ศัพท์ที่หมายถึง จิตใจ ตามคัมภีร์อภิธาน มีศัพท์ใช้ในความหมายเดียวกัน ๖ ศัพท์ 
ประกอบด้วย 
  ๑. จิตฺต แปลว่า จิต, ใจ 
  รูปวิเคราะห์: จินฺเตตีติ จิตฺต  สภาพที่คิด ชื่อว่าจิตตะ (จินฺต จินฺตาย =คิด + ต) 
อารมฺมณ  จินฺเตติ ชานาตีติ จิตฺต  สภาพที่รู้อารมณ์ ชื่อว่าจิตตะ 
  อุทาหรณ์: สมาหิต  จิตฺต  เอกคฺค ๑๙๔ จิตอันตั้งมั่นแล้วในอารมณ์เดียว 
  ป ม  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ป ม  วิญฺ าณ  ปาตุภูต ๑๙๕ จิตดวงแรกเกิดขึ้น คือปฐมวิญญาณ
ปรากฏ 
  ๒. เจต แปลว่า จิต, ใจ 
  รูปวิเคราะห์: จินฺเตตีติ เจโต สภาพที่คิด ชื่อว่าเจตะ (จิต สญฺเจตเน=คิด-ตั้งใจ + อ) 
  อุทาหรณ์: อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน สพฺพาวนฺต  ภิกฺขุสงฺฆ  เจตสา เจโต ปริจฺจ  
มนสากาสิ๑๙๖ ท่านมหาโมคคัลลานะมนสิการก าหนดจิตภิกษุสงฆ์ที่มีอยู่ทั้งหมดด้วยจิต 
  ๓. มน แปลว่า จิต, ใจ, มนัส  
  รูปวิเคราะห์: มนติ ชานาตีติ มโน สภาพที่รับรู้  ชื่อว่ามนะ (มน าเณ=รู้ + อ)  
อนิตฺถี หมายถึง มนศัพท์ เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ 
  อุทาหรณ์: ย  จิตฺต  ต  มโน, ย  มโน ต  จิตฺต ๑๙๗ สิ่งใดเป็นจิต สิ่งนั้นเป็นใจ สิ่งใดเป็น
ใจ สิ่งนั้นเป็นจิต 
  ๔. วิญฺ าณ แปลว่า จิต, ใจ  
  รูปวิเคราะห์: วิชานาตีติ วิญฺ าณ  สภาพที่รู้ชัด ชื่อว่าวิญญาณะ (วิ + า อว-   
โพธเน= รู้ + ยุ) 
  อุทาหรณ์: วิญฺ าณ  นิจฺจ  วา อนิจฺจ  วาติ อนิจฺจ  ภนฺเตติ๑๙๘ วิญญาณเที่ยงหรือไม่
เที่ยง, ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า 
  ๕. หทย แปลว่า จิต, ใจ, หทัย 
  รูปวิเคราะห์: หรติ อตฺตโน อาธารนฺติ หทย  สภาพที่น าไปสู่ความยินดีของตน ชื่อว่า 
หทยะ (หร หรเณ=น าไป + ย) 
                                                 

 ๑๙๒ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๙๗/๒๐๘. 
 ๑๙๓ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๔๗๗/๔๒๓. 
 ๑๙๔ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๓/๖. 
 ๑๙๕ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑๘๑/๑๓๗ 
 ๑๙๖ วิ.จู. (บาลี) ๗/๔๔๘/๒๘๔. 
 ๑๙๗ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑๘๔/๑๓๘. 
 ๑๙๘ วิ.ม. (บาลี) ๔/๒๑/๒๗. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๑๙ 

  อุทาหรณ์: รสตณฺหาย คธิโต หทย  นาวพุชฺฌติ๑๙๙ ผู้ถูกความอยากในรสครอบง า
แล้ว ย่อมไม่รู้สึกถึงความตั้งใจ (ที่เกิดขึ้นตั้งแต่บวชว่าเราจะท าที่สุดทุกข์) 
  ๖. มานส แปลว่า จิต, ใจ, มานัน 
  รูปวิเคราะห์: มโน เอว มานส  ใจนั่นแหละ คือมานสะ (มน + สณฺ) 
  อุทาหรณ์: สุปณิหิต  เม มานส  สจฺจาน  โพธาย๒๐๐ เราตั้งใจไว้ดีแล้วเพ่ือรู้สัจจะ
ทั้งหลาย 
 ศัพทท์ี่หมายถึง พระนิพพาน ตามคัมภีร์อภิธาน มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๔๖ 
ศัพท์ ซึ่งได้น าเสนอแล้วในรู้ศัพท์ รู้ธรรม ๑ 

๓.๒ สรุป 
 จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสด้านพจนานุกรม 
ผู้เขียนสรุปได้ดังนี้ คือ 
 ด้านพจนานุกรมศัพท์ มีศัพท์ที่ปรากฏในรตนสูตร ตั้งแต่ศัพท์ที่หมายถึงพระรัตนตรัย 
อมนุษย์ มนุษย์ และศัพท์ธรรมะ ประกอบด้วยศัพท์เหล่านี้ คือ  
 รตน-ศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) มาตราวัด (๒) แก้วแหวนเงินทอง และ (๓) 
ความเป็นผู้ประเสริฐ ซึ่งค าว่า รตน ในรตนสูตรนี้ หมายถึงผู้ประเสริฐ คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม 
และพระสงฆ์  
 พุทฺธ-ศัพท์ที่หมายถึงพระพุทธเจ้า มี ๓๒ ศัพท์ และศัพท์ที่หมายถึงพระพุทธเจ้าองค์
ปัจจุบัน มี ๗ ศัพท์  
 ธมฺม-ศัพท์ มีความหมาย ๑๘ อย่าง  
 ส ฆ-ศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) หมายถึง พระสงฆ์ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมาย
เดียวกัน ๕ ศัพท์ และ (๒) หมายถึง หมู่, คณะ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๒๙  
 ศัพท์ที่หมายถึง อมนุษย์ มีเทวดา เป็นต้น มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๑๔ ศัพท์  
 ศัพท์ที่หมายถึงก าหนดอมนุษย์ ๘ จ าพวก  
 ศัพท์ที่หมายถึง มนุษย์-บุคคล-สัตว์ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๖ ศัพท์  
 ศัพท์ที่หมายถึง บุคคล-สัตว์ อีก ๑๓ ศัพท์  
 ศัพท์ที่หมายถึง บัณฑิต มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๒๕ ศัพท์  
 ศัพท์ที่หมายถึง ความประเสริฐ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๒๖ ศพัท์  
 ศัพท์ที่หมายถึง บาป-ความชั่ว มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๑๒ ศัพท์  
 ศัพท์ที่หมายถึง ภาษิต-ค าพูด มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๑๓ ศัพท์  
 ศัพท์ที่หมายถึง จิตใจ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๖ ศัพท์  
 และศัพท์ที่หมายถึง พระนิพพาน มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๔๖ ศัพท ์

                                                 

 ๑๙๙ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๓๘๖/๓๗๒. 
 ๒๐๐ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๕๔๓/๕๘๕. 



      รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนขุดบ่อน ้ำต้องลงต ้ำลงไปตำมควำมลึกที ขุดลงไป คนก่อก้ำแพงต้องขึ นสูงตำม
ก้ำแพงที ก่อขึ นไป ฉันใดก็ฉันนั น คนทั งหลำยก็เป็นเช่นนั น  

จะสูงจะต ้ำขึ นอยู่กับกำรกระท้ำของตน 
 



 

 

 
บทท่ี ๔ 

 
วิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรด้านฉันทลักษณ ์

 
 ในการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีด้านฉันทลักษณ์ ผู้เขียนขอน าพระคาถาในรตนสูตรท่ี
ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ และสุตตนิบาต นอกจากนั้น ยังเป็นบทสวด
มนต์ในมนต์พิธีซึ่งเป็นหนังสือที่พิมพ์เผยแพร่เป็นคู่มือพระภิกษุสงฆ์สามเณรและอุบาสกอุบาสิกา 
มาเป็นกรณีศึกษาการใช้บทบาลีให้ถูกต้องตามพระไตรปิฎก อรรถกถา และหลักฉันทลักษณ์ตาม
คัมภีร์วุตโตทัย ดังนี้ 
 คาถาในรตนสูตรนั้นส่วนใหญ่จะเป็น อินทรวิเชียรคาถา ในติฏ  ุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ 
และวังสัฏฐคาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะกล่าวถึงคาถาแต่ละคาถาในรตน
สูตรนั้น ผู้เขียนขอแสดงกฎเกณฑ์ของอินทรวิเชียรคาถาและคาถาที่เกี่ยวข้องก่อน แล้วจะได้
วิเคราะห์รตนสูตรตามล าดับคาถาต่อไป 

๔.๑ วิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสด้านฉันทลักษณ์ 
 อินทรวิเชียรคาถา ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ มีกฎส าหรับท่องจ า คือ 
  คาถาที่ ๖๓. ว่า อินฺทาทิกา ตา วชิรา ชคา โค 
  คาถาที่มี ต ต ช คณะ และ ครุ ๒ พยางค์ ชื่อว่า อินทรวิเชียร (หรือ) ชื่อว่า วชิร
คาถาที่มี อินฺท ศัพท์อยู่หน้า 
 

อิน ฺ ทา ทิ กา ตา ว ชิ รา ช คา โค 
๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
 อินทรวิเชียรคาถา คือ คาถาที่มี ต ต ช คณะ และครุ อีก ๒ พยางค์ต่อท้าย อยู่ทุกบาท
ของคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า อินฺทาทิ (๒ ๒ 
๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า กา ตา ว (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า วิราช (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ ส่วน
ค าว่า คา โค (๒ ๒) เป็นครุ ๒ พยางค์ต่อท้าย 
 วังสัฏฐคาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ มีกฎส าหรับท่องจ า คือ 
  คาถาที่ ๗๔. ว่า วทนฺติ วํสฏฺ มิทํ ชตา ชรา 
  คาถาที่มี ช ต ช ร คณะนี้ ท่านกล่าวว่า วังสัฏฐะ 
 
 



   รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๒๒ 

ว ทน ฺ ต ิ ว  สฏฺ  มิ ท  ช ตา ช รา 

๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
ช คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 

 
 วังสัฏฐคาถา คือ คาถาที่มี ช ต ช ร คณะ อยู่ทุกบาทของคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า 
๑ ๒ ๑, ๒ ๑ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๑ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า วทนฺติ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ว สฏฺ
(๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า มิท  ช (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ ส่วนค าว่า ตา ชรา (๒ ๑ ๒) เป็น ร 
คณะ 
 
 ๔.๑.๑ รตนสูตร คาถาที่ ๑ 
        ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
      ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
      สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ 
      อโถปิ สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิตํ. 
 

ยานีธ 
๒ ๒ ๑ 

ภูตา น ิ
๒ ๒ ๑ 

สมาค 
๑ ๒ ๑ 

ตา 
๒ 

นิ 
๒ อินทวเิชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
ภุมฺมาน ิ
๒ ๒ ๑ 

วา ยาน ิ
๒ ๒ ๑ 

ว อนฺต 
๑ ๒ ๑ 

ลิกฺ 
๒ 

เข 
๒ อินทวเิชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
สพฺเพ ว 
๒ ๒ ๑ 

ภูตา ส ุ
๒ ๒ ๑ 

มนา ภ 
๑ ๒ ๑ 

วน ฺ
๒ 

ต ุ
๒ อินทวเิชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
อโถป ิ
๑ ๒ ๑ 

สกฺกจฺจ 
๒ ๒ ๑ 

สุณนฺต ิ
๑ ๒ ๑ 

ภาสิต  
๒ ๑ ๒ วังสัฏฐคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 
 
 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างอินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑, ๒ และ ๓) เข้า
กับวังสัฏฐคาถา (บาทที่ ๔) คาถาที่เป็นอินทรวิเชียรคาถา จะมี ต ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ 
ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒  
 จะเห็นได้จากค าในบาทที่ ๑ ว่า ยานีธ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ภูตานิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต 
คณะ, สมาค (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ตา (๒) เป็น ครุ และค าว่า นิ (๒) เป็น ครุ (ปาทันตครุ)  



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๒๓ 

 บาทที่ ๒ ว่า ภุมฺมานิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, วา ยานิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ว อนฺต 
(๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ลิกฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า เข (๒) เป็น ครุ 
 บาทที่ ๓ ว่า สพฺเพว (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ภูตา สุ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, มนา ภ (๑ 
๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า วนฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า ตุ (๒) เป็น ครุ (ปาทันตครุ) 
 ส่วนบาทที่ ๔ ที่เป็นวังสัฏฐคาถา จะมี ช ต ช ร คณะ ในคาถา คือ ครุลหุมีรูปว่า ๑ ๒ 
๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๑ ๒ จะเห็นว่าค าว่า อโถปิ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า สกฺกจฺจ (๒ ๒ ๑) 
เป็น ต  คณะ, ค าว่า สุณนฺตุ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ และ ค าว่า ภาสิต  เป็น ร คณะ  
 ปาทันตครุ๑ คือ ครุที่อยู่ท้ายคาถา ได้แก่ รัสสสระ ๓ ตัวล้วน ๆ หรือมีพยัญชนะ
ประกอบร่วมกับสระ ความจริง ครุประเภทนี้ออกเสียงเบาตามปรกติของรัสสสระ แต่ถือว่าเป็นครุ
ตามระเบียบที่ฉันทลักษณ์ก าหนดไว้ ครุประเภทนี้ อยู่ท้ายสมบาท (บาทคู่ คือ บาทที่ ๒, ๔) ใน
คาถามาตราพฤติ และอยู่ท้ายบาททั้ง ๔ ในคาถาวรรณพฤติ เช่น สพฺพลเหตฺถาทิลหุนิ ภวติ ยติ 
(คาถา ๑๘), ป มฑฺเฒ ลกฺขณ  ตุ จปลาย (คาถา ๒๔), ชตา ชคา โค วิสเม สเม ตุ (คาถา ๑๑๓)  
 คัมภีร์ฉันโทภารตี (หน้า ๑๒๘) น าข้อความจากคัมภีร์ฉันโทภาวะเกี่ยวกับการก าหนด
วิธีไปใช้ในปาทันตครุมาแสดงว่า 
     ปาทนฺโต สมปาทนฺเต โลปิ โค พหุโส สิยา 
     อญฺ ตฺน นาสเต ฉนฺโท- หานิ ยตฺร ส วิชฺชเต. 
   แม้ลหุท้ายบาทก็มักเป็นครุในที่สุดของสมบาท (บาทคู่ = ๒, ๔) ถ้าการเสีย 
  ฉันท์ไม่มีในวิสมบาทอื่น (บาทคี่ = ๑, ๓) ปาทันตครุย่อมมีในสมบาทนั้นอีก 
 
 ๔.๑.๒ รตนสูตร คาถาที่ ๒  
        ตสฺมา หิ ภูตา นิสาเมถ สพฺเพ 
      เมตฺตํ กโรถ มานุสิยา ปชาย 
      ทิวา จ รตฺโต จ หรนฺติ เย พลึ 
      ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตา. 
 

ตสฺมา ห ิ
๒ ๒ ๑ 

ภูตา น ิ
๒ ๒ ๑ 

สาเมถ 
๒ ๒ ๑ 

สพฺ 
๒ 

เพ 
๒ วิธวังกมาลาคาถา 

ต คณะ ต คณะ ต คณะ คร ุ คร ุ
เมตตฺ  ก 
๒ ๒ ๑ 

โรถ มาน ุ
๒ ๒ ๑ 

สิยา ป 
๑ ๒ ๑ 

ชา 
๒ 

ย 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
ทิวา จ รตฺโต จ หรนตฺ ิ เย พล ึ วังสัฏฐคาถา 

                                                 

 ๑ พระคันธสาราภิวงศ์. วุตโตทยมัญชรี ศึกษาเปรียบเทียบฉันทลักษณ์บาลี, (กรุงเทพมหานคร:หจก. ซี
เอไอเซ็นเตอร์ จ ากัด, ๒๕๕๑) หน้า ๒๕. 



   รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๒๔ 

๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
ช คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 
ตสฺมา ห ิ
๒ ๒ ๑ 

เน รกฺข 
๒ ๒ ๑ 

ถ อปปฺ 
๑ ๒ ๑ 

มต ฺ
๒ 

ตา 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
 
 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งเป็นคาถาผสม วิธวังกมาลาคาถา (บาทที่ ๑) อินทรวิเชียร
คาถา (บาทที่ ๒ และ ๔) และวังสัฏฐคาถา (บาทที่ ๓) เข้าด้วยกัน ดังแสดงไว้แล้วในตาราง ย ท้าย
บาทที่ ๒ เป็นปาทันตครุ ค าว่า “ถ มา” ในบาทที่ ๒ เป็นการรวมค าสองค าให้เป็น ครุ ๑ พยางค์ 
เพราะออกเสียงเร็ว๒ ถ้าไม่ท าอย่างที่ว่ามานี้ก็จะกลายเป็นคาถาที่ไม่มีชื่อไป คือเป็นสามัญญคาถา 
(คือคาถาที่คัมภีร์วุตโตทัยตรวจไม่พบ) ส่วนบาทที่ ๑ มี ต คณะ ๓ คณะ และครุ พยางค์แม้จะไม่มี
ปรากฏชื่อคาถาในวุตโตทัยปรณ์ไว้ในฉันท์ ๑๑ พยางค์ แต่ก็มีปรากฏในคัมภีร์ฉันโทมัญชรีภาษา
มคธ (ปริจเฉทที่ ๒) ว่า วิธฺวงฺกมาลา ตโย ตา ครู เทฺว (คาถาที่มี ต คณะ ๓ คณะ และครุ ๒ 
พยางค์ ชื่อว่า วิธวังกมาลา) ด้วยเหตุนี้ คาถาที่มีในพระไตรปิฎก แต่ไม่พบชื่อเฉพาะในวุตโตทัย
ปกรณ์ จึงไม่ผิดฉันทลักษณ์ 
 
 ๔.๑.๓ รตนสูตร คาถาที่ ๓ (๕ บาทคาถา) 
 ก่อนที่จะวิเคราะห์คาถาที่ ๓ ขอกล่าวกฎของอุเปนทรวิเชียรคาถาก่อน ดังนี้ 
 อุเปนทรวิเชียรคาถา ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ มีกฎส าหรับท่องจ า คือ 
  คาถาที่ ๖๔. ว่า อุปาทิกา สาว ชตา ชคาโค 
  คาถาที่มี ช ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ชื่อว่า อุเปนทรวิเชียร (หรือ) ชื่อว่า วชิรา 
คาถาที่มี อุป ศัพท์อยู่หน้า 
 

อุ ปา ทิ กา สา ว ช ตา ช คา โค 
๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
  
 อุเปนทวิเชียรคาถา คือ คาถาที่มี ช ต ช คณะ และ ครุ ๒ พยางค์ อยู่ทุกบาทของคาถา 
คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า อุปาทิ (๑ ๒ ๑) เป็น ช 
คณะ, ค าว่า กา สา ว (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า ชตา ช (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ ส่วนค าว่า คา 
โค (๒ ๒) เป็นครุ ๒ พยางค์ ต่อไปจะได้วิเคราะห์คาถาที่ ๓ 
 

                                                 

 ๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๓.  



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๒๕ 

      ยํกิญฺจิ วิตฺตํ อิธ วา หุรํ วา 
     สคฺเคสุ วา ยํ รตนํ ปณีตํ 
     น โน สมํ อตฺถิ ตถาคเตน 
     อิทมฺปิ พุทเฺธ รตนํ ปณีตํ 
     เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 

ย กิญฺจ ิ
๒ ๒ ๑ 

วิตตฺ  อ ิ
๒ ๒ ๑ 

ธ  วา ห ุ
๑ ๒ ๑ 

ร  
๒ 

วา 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
สคฺเคส ุ
๒ ๒ ๑ 

วา ย  ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
น โน ส 
๑ ๒ ๑ 

ม  อตฺถ ิ
๒ ๒ ๑ 

ตถาค 
๑ ๒ ๑ 

 เต 
๒ 

น 
๒ อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
อิทมฺป ิ
๑ ๒ ๑ 

พุทฺเธ ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
เอเตน 
๒ ๒ ๑ 

สจฺเจน 
๒ ๒ ๑ 

สุวตถฺ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ต ุ
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ๒ ๒ 
 
 คาถาที่ ๓ นี้ เป็นอุปชาติคาถาที่ผสม อินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑, ๒ และ ๕) และ 
อุเปนทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๓ และ ๔) เข้าด้วยกัน ดังแสดงไว้ในตารางด้านบน ค าว่า “น” ท้าย
บาทที่ ๓ และ ค าว่า “ต”ุ ท้ายบาทที่ ๕ เป็นปาทันตครุ 
 
 ๔.๑.๔ รตนสูตร คาถาที่ ๔ (๕ บาทคาถา) 
        ขยํ วิราคํ อมตํ ปณีตํ 
      ยทชฺฌคา สกฺยมุนี สมาหิโต 
      น เตน ธมฺเมน สมตฺถิ กิญฺจิ 
      อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 
 



   รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๒๖ 

ขย  ว ิ
๑ ๒ ๑ 

ราค  อ 
๒ ๒ ๑ 

มต  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ข คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
ยทชฺฌ 
๑ ๒ ๑ 

คา สกฺย 
๒ ๒ ๑ 

มุนี ส 
๑ ๒ ๑ 

มาหิโต 
๒ ๑ ๒ วังสัฏฐคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 
น เตน 
๑ ๒ ๑ 

ธมฺเมน 
๒ ๒ ๑ 

สมตฺถ ิ
๑ ๒ ๑ 

 กิญ ฺ
๒ 

จิ 
๒ อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
อิทมฺป ิ
๑ ๒ ๑ 

ธมฺเม ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
เอเตน 
๒ ๒ ๑ 

สจฺเจน 
๒ ๒ ๑ 

สุวตถฺ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ต ุ
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ๒ ๒ 
 
 คาถาที่ ๔ นี้ เป็นอุปชาติคาถาที่ผสม อุเปนทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑, ๓ และ ๔) 
วังสัฏฐคาถา (บาทที่ ๒) และ อินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๕) เข้าด้วยกัน ดังแสดงไว้ในตาราง
ด้านบน ค าว่า “จิ” ท้ายบาทที่ ๓ และ ค าว่า “ต”ุ ท้ายบาทที่ ๕ เป็นปาทันตครุ 
 
 ๔.๑.๕ รตนสูตร คาถาที่ ๕ (๕ บาทคาถา) 
        ยมฺพุทฺธเสฏฺโ ปริวณฺณยี สุจ ึ
      สมาธิมานนฺตริกญฺ มาห ุ
      สมาธินา เตน สโม น วิชฺชติ 
      อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.๓ 
 ก่อนจะวิเคราะห์คาถาที่ ๕ จะแสดงอินทรวงศ์คาถาก่อน ดังนี้ 
 อินทรวงศ์คาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ มีกฎส าหรับท่องจ า คือ 
  คาถาที่ ๗๕. ว่า สา อินฺทวํสา ขลุ ยตฺถ ตา ชรา 
  คาถาที่มี ต ต ช ร คณะ ชื่อว่า อินทรวงศ์ โดยแท้ 
 

                                                 

 ๓ ย  พุทฺธเสฏฺโ เป็นฉบับฉัฏฐสงคีติ ส่วนบทสวดมนต์ไทย จะใช้ ยมฺพุทฺธเสฏฺโ ทั้งสองนัยถูกต้องตาม
คณะฉันท ์



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๒๗ 

สา อิน ฺ ท ว  สา ข ลุ ยตฺ ถ ตา ช รา 
๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 
 
 อินทรวงศ์คาถา คือ คาถาที่มี ต ต ช ร คณะ อยู่ทุกบาทของคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูป
ว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๑ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า สา อินฺท (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า   
ว สา ข (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า ลุ ยตฺถ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ ส่วนค าว่า ตา ชรา (๒ ๑ ๒) 
เป็น ร คณะ 
 

ยมฺพุทฺธ 
๒ ๒ ๑ 

เสฏฺโ ป 
๒ ๒ ๑ 

ริวณฺณ 
๑ ๒ ๑ 

ยี สุจ ึ
๒ ๑ ๒ อินทรวงศค์าถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 
สมาธ ิ
๑ ๒ ๑ 

มานนฺต 
๒ ๒ ๑ 

ริกญฺ  
๑ ๒ ๑ 

มา 
๒ 

หุ 
๒   อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
สมาธ ิ
๑ ๒ ๑ 

นา เตน 
๒ ๒ ๑ 

สโม น 
๑ ๒ ๑ 

 วิชฺชต ิ
๒ ๑ ๒ วังสัฏฐคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 
อิทมฺป ิ
๑ ๒ ๑ 

ธมฺเม ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
เอเตน 
๒ ๒ ๑ 

สจฺเจน 
๒ ๒ ๑ 

สุวตถฺ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ต ุ
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ๒ ๒ 
 
 คาถาที่ ๕ นี้ เป็นอุปชาติคาถาที่ผสม อินทรวงศ์คาถา (บาทที่ ๑) อุเปนทรวิเชียรคาถา 
(บาทที่ ๒ และ ๔) วังสัฏฐคาถา (บาทที่ ๓) และ อินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๕) เข้าด้วยกัน ดัง
แสดงไว้ในตารางด้านบน ค าว่า “หุ” ท้ายบาทที่ ๒ ค าว่า “ต”ิ ท้ายบาทที่ ๓ ค าว่า “ต”ุ ท้ายบาท
ท่ี ๕ เป็นปาทันตครุ 
 
 
 
 



   รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๒๘ 

 ๔.๑.๖ รตนสูตร คาถาที่ ๖ (๖ บาทคาถา) 
        เย ปุคฺคลา อฏฺ สตํ ปสตฺถา 
      จตฺตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนฺติ 
      เต ทกฺขิเณยฺยา สุคตสฺส สาวกา 
      เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ 
      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.๔ 
 

เย ปุคคฺ 
๒ ๒ ๑ 

ลา อฏฺ  
๒ ๒ ๑ 

สต  ป 
๑ ๒ ๑ 

สฏฺ 
๒ 

า 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
จตฺตาร ิ
๒ ๒ ๑ 

เอตาน ิ
๒ ๒ ๑ 

ยุคาน ิ
๑ ๒ ๑ 

โหน ฺ
๒ 

ต ิ
๒   อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
เต ทกฺข ิ
๒ ๒ ๑ 

เณยฺยา ส ุ
๒ ๒ ๑ 

คตสฺส 
๑ ๒ ๑ 

สาวกา 
๒ ๑ ๒ อินทรวงศค์าถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 
เอเตส ุ
๒ ๒ ๑ 

ทินฺนาน ิ
๒ ๒ ๑ 

มหปฺผ 
๑ ๒ ๑ 

ลา 
๒ 

นิ 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
อิทมฺป ิ
๑ ๒ ๑ 

ส เฆ ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
เอเตน 
๒ ๒ ๑ 

สจฺเจน 
๒ ๒ ๑ 

สุวตถฺ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ต ุ
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ๒ ๒ 
 
 คาถาที่ ๖ นี้ เป็นอุปชาติคาถาที่ผสม อินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑, ๒, ๔ และ ๖)    
อินทรวงศ์คาถา (บาทที่ ๓) และ อุเปนทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๕) เข้าด้วยกัน ดังแสดงไว้ในตาราง
ด้านบน ค าว่า “ต”ิ ท้ายบาทที่ ๒ ค าว่า “น”ิ ท้ายบาทที่ ๔ และ ค าว่า “ต”ุ ท้ายบาทที่ ๖ เป็นปา
ทันตครุ 
 

                                                 

 ๔ ส เฆ เป็นฉบับฉัฏฐสงคีติ ส่วนบทสวดมนต์ไทย จะใช้ สงฺเฆ ทั้งสองนัยก็ถูกตามคณะฉันท์ 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๒๙ 

 ๔.๑.๗ รตนสูตร คาถาที่ ๗ (๖ บาทคาถา) 
        เย สุปฺปยุตฺตา มนสา ทฬฺเหน 
      นิกฺกามิโน โคตมสาสนมฺหิ 
      เต ปตฺติปตฺตา อมตํ วิคยฺห 
      ลทฺธา มุธา นิพฺพุตึ ภุญฺชมานา 
      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 

เย สุปฺป 
๒ ๒ ๑ 

ยุตฺตา ม 
๒ ๒ ๑ 

น สา ท 
๑ ๒ ๑ 

ฬฺเห 
๒ 

น 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
นิกฺกาม ิ
๒ ๒ ๑ 

โน โคต 
๒ ๒ ๑ 

มสาส 
๑ ๒ ๑ 

นม ฺ
๒ 

หิ 
๒   อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
เต ปตตฺ ิ
๒ ๒ ๑ 

ปตตฺา อ 
๒ ๒ ๑ 

มต  ว ิ
๑ ๒ ๑ 

 คย ฺ
๒ 

ห 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
ลทฺธา ม ุ
๒ ๒ ๑ 

ธา นิพฺพุ 
๒ ๒ ๑ 

ตึ ภุญฺช 
๒ ๒ ๑ 

มา 
๒ 

นา 
๒ วิธวังกมาลาคาถา 

ต คณะ ต คณะ ต คณะ คร ุ คร ุ
อิทมฺป ิ
๑ ๒ ๑ 

ส เฆ ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
เอเตน 
๒ ๒ ๑ 

สจฺเจน 
๒ ๒ ๑ 

สุวตถฺ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ต ุ
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ๒ ๒ 
 
 คาถาที่ ๗ นี้ เป็นอุปชาติคาถาที่ผสม อินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑, ๒, ๓ และ ๖) วิธ- 
วังกมาลาคาถา (บาทที่ ๔) และ อุเปนทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๕) เข้าด้วยกัน ดังแสดงไว้ในตาราง
ด้านบน ค าว่า “ท” ในค าว่า “ทฬฺเหน” เป็นสังโยคาทิครุกลางบาท ให้ถือว่าเป็นลหุด้วยการ
พยายามออกเสียงเร็ว สมดังที่แสดงไว้ในคัมภีร์วุตโตทยมัญชรีว่า 
 มติที่คัมภีร์วุตโตทัยกล่าวว่าสังโยคาทิครุที่อยู่หน้าบาทหลังเป็นลหุได้นั้นคล้อยตาม
คัมภีร์วฤตตรัตนากร (ปริจเฉท ๑ คาถา ๑๐) แต่ความจริงไม่จ ากัดเฉพาะสังโยคาทิครุว่าเป็นลหุได้ 
แม้ครุอื่นคือทีฆครุและนิคคหีตปรครุก็จัดเข้าในลหุในฐานที่เปล่งเสียงเร็วไม่ก่อให้เกิดเสียงหนัก 



   รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๓๐ 

ดังนั้น จึงถือว่าครุเหล่านั้นเป็นลหุได้ คัมภีร์ฉันท์สันสกฤตชื่อฉันโทมัญชรี (ปริจเฉท ๑ คาถา ๑๘) 
กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า 
 ติพฺพปยตโนจฺจารณาตฺร ลฆุตฺตมิติ กณฺ าภรณ . ยทุตฺต  
     ยทา ติพฺพปยตเนน สํโยคาทิสฺส’คารวํ 
     น ฉนฺโทภงฺคมิจฺจาหุ ตทา โทสาย วิญฺญุโน. 
  คัมภีร์ (สรัสวตี) กัณฐาภรณะกล่าวว่า ความเป็นลหุย่อมมีในครุเหล่านี้ ด้วยความ
พยายามออกเสียงเร็ว ดังมีสาธกที่พระโบราณาจารย์กล่าวว่า  
    เมื่อใด ความเป็นลหุของสังโยคเป็นต้น มีอยู่ด้วยความพยายาม 
   ออกเสียงเร็ว เมื่อนั้น กวีย่อมไม่กล่าวเป็นโทษว่าเสียฉันท์๕ 
 ส่วนค าว่า “น” ท้ายบาทที่ ๑, ค าว่า “หิ” ท้ายบาทที่ ๒, ค าว่า “ห” ท้ายบาทที่ ๓ 
และ ค าว่า “ต”ุ ท้ายบาทที่ ๖ เป็นปาทันตคณะ 
 
 ๔.๑.๘ รตนสูตร คาถาที่ ๘ (๖ บาทคาถา) 
        ยถินฺทขีโล ป วึ สิโต สิยา 
      จตุพฺภิ วาเตหิ อสมฺปกมฺปิโย 
      ตถปูมํ สปฺปุริสํ วทามิ 
      โย อริยสจฺจานิ อเวจฺจ ปสฺสติ 
      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 

ยถินฺท 
๑ ๒ ๑ 

ขีโล ป 
๒ ๒ ๑ 

วึ ส ิ
๑ ๒ ๑ 

โต สิยา 
๒ ๑ ๒ วังสัฏฐคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 
จตุพฺภิ 
๑ ๒ ๑ 

วาเตห ิ
๒ ๒ ๑ 

อสมฺป 
๑ ๒ ๑ 

กมฺปิโย 
๒ ๑ ๒  วังสัฏฐคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 
ตถูป 

๑ ๒ ๑ 
ม  สปฺป ุ
๒ ๒ ๑ 

ริส  ว 
๑ ๒ ๑ 

ทา 
๒ 

มิ 
๒ อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
โย อริย 
๑ ๒ ๑ 

สจฺจาน ิ
๒ ๒ ๑ 

อเวจฺจ 
๑ ๒ ๑ 

ปสฺสต ิ
๒ ๑ ๒ วังสัฏฐคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 

                                                 

 ๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๐-๓๑. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๓๑ 

อิทมฺป ิ
๑ ๒ ๑ 

ส เฆ ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
เอเตน 
๒ ๒ ๑ 

สจฺเจน 
๒ ๒ ๑ 

สุวตถฺ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ต ุ
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ๒ ๒ 
 
 คาถาที่ ๘ นี้ เป็นอุปชาติคาถาที่ผสม วังสัฏฐคาถา (บาทที่ ๑, ๒ และ ๔) อุเปนทร-
วิเชียรคาถา (บาทที่ ๓ และ ๕) และ อินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๖) เข้าด้วยกัน ดังแสดงไว้ใน
ตารางด้านบน ค าว่า “โย” เป็นทีฆครุต้นบาท ให้ถือว่าเป็นลหุด้วยการพยายามออกเสียงเร็ว, ค า
ว่า “อริ” ให้รวมเป็นครุ ๑ พยางค์ ส่วนค าว่า “มิ” ท้ายบาทที่ ๓, ค าว่า “ติ” ท้ายบาทที่ ๔, และ 
ค าว่า “ต”ุ ท้ายบาทที่ ๖ เป็นปาทันตคณะ 
 
 ๔.๑.๙ รตนสูตร คาถาที่ ๙ (๖ บาทคาถา) 
        เย อริยสจฺจานิ วิภาวยนฺติ 
      คมฺภีรปญฺเ น สุเทสิตานิ 
      กิญฺจาปิ เต โหนฺติ ภุสปฺปมตฺตา 
      น เต ภวํ อฏฺ มมาทิยนฺติ 
      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 

เย อริย 
๒ ๒ ๑ 

สจฺจาน ิ
๒ ๒ ๑ 

วิภาว 
๑ ๒ ๑ 

ยนฺ 
๒ 

ต ิ
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
คมฺภีร 
๒ ๒ ๑ 

ปญฺเ น 
๒ ๒ ๑ 

สุเทสิ 
๑ ๒ ๑ 

ตา 
๒ 

นิ 
๒  อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
กิญฺจาป ิ
๒ ๒ ๑ 

เต โหนฺต ิ
๒ ๒ ๑ 

ภุสปฺป 
๑ ๒ ๑ 

 มต ฺ
๒ 

ตา 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
น เต ภ 
๑ ๒ ๑ 

ว  อฏฺ  
๒ ๒ ๑ 

มมาท ิ
๑ ๒ ๑ 

ยนฺ 
๒ 

ต ิ
๒ อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
อิทมฺป ิ ส เฆ ร ตน  ป ณี ต  อุเปนทรวเิชียรคาถา 



   รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๓๒ 

๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
เอเตน 
๒ ๒ ๑ 

สจฺเจน 
๒ ๒ ๑ 

สุวตถฺ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ต ุ
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ๒ ๒ 
 
 คาถาที่ ๙ นี้ เป็นอุปชาติคาถาที่ผสม อินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑, ๒, ๓ และ ๖) และ
อุเปนทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๔ และ ๕) เข้าด้วยกัน ดังแสดงไว้ในตารางด้านบน ค าว่า “อริ” ให้
รวมเป็นครุ ๑ พยางค์ ส่วนค าว่า “ติ” ท้ายบาทที่ ๑, ค าว่า “นิ” ท้ายบาทที่ ๒, ค าว่า “ติ” ท้าย
บาทที่ ๔ และ ค าว่า “ต”ุ ท้ายบาทที่ ๖ เป็นปาทันตคณะ 
 
 ๔.๑.๑๐ รตนสูตร คาถาที่ ๑๐ 
        สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย 
      ตยสฺสุ ธมฺมา ชหิตา ภวนฺติ 
      สกฺกายทิฏฺ  ี วิจิกิจฺฉิตญฺจ 
      สีลพฺพตํ วาปิ ยทตฺถิ กิญฺจิ 
 

สหาวส ฺ
๑ ๒ ๑ 

ส ทสฺส 
๒ ๒ ๑ 

นสมฺป 
๑ ๒ ๑ 

ทา 
๒ 

ย 
๒ อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
ตยสฺสุ 
๑ ๒ ๑ 

ธมฺมา ช 
๒ ๒ ๑ 

หิตา ภ 
๑ ๒ ๑ 

วน ฺ
๒ 

ต ิ
๒  อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
สกฺกาย 
๒ ๒ ๑ 

ทิฏฺ  ี ว ิ
๒ ๒ ๑ 

จิกิจฺฉ ิ
๑ ๒ ๑ 

 ตญ ฺ
๒ 

จ 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
สีลพฺพ 
๒ ๒ ๑ 

ต  วาป ิ
๒ ๒ ๑ 

ยทตฺถ ิ
๑ ๒ ๑ 

กิญ ฺ
๒ 

จิ 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
 
 คาถาที่ ๑๐ นี้ เป็นอุปชาติคาถา อุเปนทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑, และ ๒) และอินทร-
วิเชียรคาถา (บาทที่ ๓ และ ๔) เข้าด้วยกัน ดังแสดงไว้ในตารางด้านบน ค าว่า “ว” ในค าว่า 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๓๓ 

“สหาวสฺส” จัดเป็นลหุเพราะออกเสียงเร็ว๖ ค าว่า “ส” ในค าว่า “สหาวสฺส” ให้ถือว่าเป็นครุ 
เพราะถ้าไม่ท าอย่างนี้ บาทที่ ๑ จะกลายเป็นสามัญคาถาไป ค าว่า “ย” ท้ายบาทที่ ๑, ค าว่า “ติ” 
ท้ายบาทที่ ๒, ค าว่า “จิ” ท้ายบาทที่ ๓ และ ค าว่า “จิ” ท้ายบาทที่ ๔ เป็นปาทันตครุ 
 
 ๔.๑.๑๑ รตนสูตร คาถาที่ ๑๑ 
        จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต 
      ฉจฺจาภิ านานิ อภพฺพ กาตุ 
      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 

จตูห 
๑ ๒ ๑ 

ปาเยห ิ
๒ ๒ ๑ 

จ วิปปฺ 
๑ ๒ ๑ 

มุต ฺ
๒ 

โต 
๒ อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
ฉจฺจาภิ 
๒ ๒ ๑ 

านาน ิ
๒ ๒ ๑ 

อภพฺพ 
๑ ๒ ๑ 

กา 
๒ 

ต ุ
๒  อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
อิทมฺป ิ
๑ ๒ ๑ 

ส เฆ ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
เอเตน 
๒ ๒ ๑ 

สจฺเจน 
๒ ๒ ๑ 

สุวตถฺ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ต ุ
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ๒ ๒ 
 
 คาถาที่ ๑๑ นี้ เป็นอุปชาติคาถา อุเปนทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑, และ ๓) และอินทร
วิเชียรคาถา (บาทที่ ๒ และ ๔) เข้าด้วยกัน ดังแสดงไว้ในตารางด้านบน ค าว่า “ต”ุ ท้ายบาทที่ ๔ 
เป็นปาทันตครุ 
 
 ๔.๑.๑๒ รตนสูตร คาถาที่ ๑๒ (๖ บาทคาถา) 
        กิญฺจาปิ โส กมฺมํ กโรติ ปาปกํ 
      กาเยน วาจายุท เจตสา วา 
      อภพฺพ โส ตสฺส ปฏิจฺฉทาย 
      อภพฺพตา ทิฏฺ ปทสฺส วุตฺตา 

                                                 

 ๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๐- ๓๑ 
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๑๓๔ 

      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถ ิโหตุ. 
  

กิญฺจาป ิ
๒ ๒ ๑ 

โส กมฺมํ 
๒ ๒ ๑ 

กโรต ิ
๑ ๒ ๑ 

ปาปก  
๒ ๑ ๒  อินทรวงศค์าถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 
กาเยน 
๒ ๒ ๑ 

วาจาย ุ
๒ ๒ ๑ 

ท เจต 
๑ ๒ ๑ 

สา 
๒ 

วา 
๒  อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
อภพฺพ 
๑ ๒ ๑ 

โส ตสฺส 
๒ ๒ ๑ 

ปฏิจฺฉ 
๑ ๒ ๑ 

 ทา 
๒ 

ย 
๒ อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
อภพฺพ 
๑ ๒ ๑ 

ตา ทิฏฺ  
๒ ๒ ๑ 

ปทสฺส 
๑ ๒ ๑ 

วุต ฺ
๒ 

ตา 
๒ อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
อิทมฺป ิ
๑ ๒ ๑ 

ส เฆ ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
เอเตน 
๒ ๒ ๑ 

สจฺเจน 
๒ ๒ ๑ 

สุวตถฺ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ต ุ
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ๒ ๒ 
 
 คาถาที่ ๑๒ นี้ เป็นอุปชาติคาถาที่ผสม อินทรวงศ์คาถา (บาทที่ ๑) อินทรวิเชียรคาถา 
(บาที่ ๒ และ ๖) และอุเปนทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๓, ๔ และ ๕) เข้าด้วยกัน ดังแสดงไว้ในตาราง
ด้านบน ค าว่า “ม ” ในค าว่า “กมฺม ” (ฉบับไทยมีรูปเป็น กมฺม  ส่วนฉบับฉัฏฐสังคายนามรีูปวา่ กมฺม 
โดยลบนิคคหิตเพื่อรักษาคณะฉันท์ให้เป็น ต คณะ) ให้ถือว่าเป็นลหุ ด้วยการพยายามออกเสียงเร็ว 
สมดังที่แสดงไว้ในคัมภีร์วุตโตทยมัญชรีว่า 
 มติที่คัมภีร์วุตโตทัยกล่าวว่าสังโยคาทิครุที่อยู่หน้าบาทหลังเป็นลหุได้นั้นคล้อยตาม
คัมภีร์วฤตตรัตนากร (ปริจเฉท ๑ คาถา ๑๐) แต่ความจริงไม่จ ากัดเฉพาะสังโยคาทิครุว่าเป็นลหุได้ 
แม้ครุอื่นคือทีฆครุและนิคคหีตปรครุก็จัดเข้าในลหุในฐานที่เปล่งเสียงเร็วไม่ก่อให้เกิดเสียงหนัก 
ดังนั้นจึงถือว่าครุเหล่านั้นเป็นลหุได้ คัมภีร์ฉันท์สันสฤตชื่อฉันโทมัญชรี (ปริจเฉท ๑ คาถา ๑๘) 
กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า 
 ติพฺพปยตโนจฺจารณาตฺร ลฆุตฺตมิติ กณฺ าภรณ . ยทุตฺต  
 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๓๕ 

     ยทา ติพฺพปยตเนน สํโยคาทิสฺส’คารวํ 
     น ฉนฺโทภงฺคมิจฺจาหุ ตทา โทสาย วิญฺญุโน. 
 คัมภีร์ (สรัสวตี) กัณฐาภรณะกล่าวว่า ความเป็นลหุย่อมมีในครุเหล่านี้ด้วยความ
พยายามออกเสียงเร็ว ดังมีสาธกที่พระโบราณาจารย์กล่าวว่า  
    เมื่อใด ความเป็นลหุของสังโยคเป็นต้น มีอยู่ด้วยความพยายาม 
   ออกเสียงเร็ว เมื่อนั้น กวีย่อมไม่กล่าวเป็นโทษว่าเสียฉันท์๗ 
 ส่วนค าว่า “ย” ท้ายบาทที่ ๓ และ ค าว่า “ต”ุ ท้ายบาทที่ ๖ เป็นปาทันตคณะ 
 
 ๔.๑.๑๓ รตนสูตร คาถาที่ ๑๓ (๖ บาทคาถา) 
        วนปฺปคุมฺเพ ยถา ผุสฺสิตคฺเค 
      คิมฺหานมาเส ป มสฺม ึคิมฺเห 
      ตถูปมํ ธมฺมวรํ อเทสยิ 
      นิพฺพานคามึ ปรมํ หิตาย 
      อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 

วนปปฺ 
๑ ๒ ๑ 

คุมฺเพ ย 
๒ ๒ ๑ 

ถา ผุสฺส ิ
๑ ๒ ๑ 

ตค ฺ
๒ 

เค 
๒  อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
คิมฺหาน 
๒ ๒ ๑ 

มาเส ป 
๒ ๒ ๑ 

มสฺมึ 
๑ ๒ ๑ 

คิม ฺ
๒ 

เห 
๒  อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
อถูป 

๑ ๒ ๑ 
ม  ธมฺม 
๒ ๒ ๑ 

วร  อ 
๑ ๒ ๑ 

 เทสย ิ
๒ ๑ ๒ วังสัฏฐคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 
นิพฺพาน 
๒ ๒ ๑ 

คามึ ป 
๒ ๒ ๑ 

รม  ห ิ
๑ ๒ ๑ 

ตา 
๒ 

ย 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
อิทมฺป ิ
๑ ๒ ๑ 

พุทฺเธ ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
เอเตน สจฺเจน สุวตถฺ ิ โห ต ุ อินทรวิเชียรคาถา 

                                                 

 ๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๐-๓๑. 
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๑๓๖ 

๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
ต คณะ ต คณะ ช คณะ ๒ ๒ 

 
 คาถาที่ ๑๓ นี้ เป็นอุปชาติคาถาที่ผสม อุเปนทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑ และ ๕) อินทร-
วิเชียรคาถา (บาทที่ ๒, ๔ และ ๖) และ วังสัฏฐคาถา (บาท ๓) เข้าด้วยกัน ดังแสดงไว้ในตาราง
ด้านบน ค าว่า “ถา” ในค าว่า “ยถา” (ฉบับฉัฏฐสังคายา เป็น ยถ) และค าว่า “มึ” ในค าว่า      
“ป มสฺมึ” ให้ถือว่าเป็นลหุ ด้วยการพยายามออกเสียงเร็ว เพราะถ้าไม่ท าอย่างนี้ สองบาทนี้จะถือ
ว่าเป็นสามัญญคาถาไป, ส่วนค าว่า “ยิ” ท้ายบาทที่ ๓, ค าว่า “ย” ท้ายบาทที่ ๔ และ ค าว่า “ตุ” 
ท้ายบาทที่ ๖ เป็นปาทันตคณะ 
 
 ๔.๑.๑๔ รตนสูตร คาถาที่ ๑๔ 
        วโร วรญฺญู วรโท วราหโร 
      อนุตฺตโร ธมฺมวรํ อเทสยิ 
      อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
  

วโร ว 
๑ ๒ ๑ 

รญฺญ ูว 
๒ ๒ ๑ 

วโร ว 
๑ ๒ ๑ 

 ราหโร 
๒ ๑ ๒ วังสัฏฐคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 
อนุตตฺ 
๑ ๒ ๑ 

โร ธมฺม 
๒ ๒ ๑ 

วร  อ 
๑ ๒ ๑ 

เทสย ิ
๒ ๑ ๒ วังสัฏฐคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 
อิทมฺป ิ
๑ ๒ ๑ 

พุทฺเธ ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
เอเตน 
๒ ๒ ๑ 

สจฺเจน 
๒ ๒ ๑ 

สุวตถฺ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ต ุ
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ๒ ๒ 
 
 คาถาที่ ๑๔ นี้ เป็นอุปชาติคาถาที่ผสม วังสัฏฐคาถา (บาทที่ ๑ และ ๒) อุเปนทรวิเชียร
คาถา (บาทที่ ๓) และ อินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๔) เข้าด้วยกัน ดังแสดงไว้ในตารางด้านบน ส่วน
ค าว่า “ยิ” ท้ายบาทที่ ๒, และ ค าว่า “ต”ุ ท้ายบาทที่ ๔ เป็นปาทันตคณะ 
 
 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๓๗ 

 ๔.๑.๑๕ รตนสูตร คาถาที่ ๑๕ (๖ บาทคาถา) 
        ขีณํ ปุราณํ นวํ นตฺถิ สมฺภวํ 
      วิรตฺตจิตฺตายติเก ภวสฺม ึ
      เต ขีณพีชา อวิรูฬฺหิฉนฺทา 
      นิพฺพนฺติ ธีรา ยถายมฺปทีโป 
      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
  

ขีณ  ป ุ
๒ ๒ ๑ 

ราณ  น 
๒ ๒ ๑ 

วํ นตฺถ ิ
๑ ๒ ๑ 

สมฺภว  
๒ ๑ ๒  อินทรวงศค์าถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 
วิรตฺต 
๑ ๒ ๑ 

จิตฺตาย 
๒ ๒ ๑ 

ติเก ภ 
๑ ๒ ๑ 

วส ฺ
๒ 

มึ 
๒  อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
เต ขีณ 
๒ ๒ ๑ 

พีชา อ 
๒ ๒ ๑ 

วิรุฬฺห ิ
๑ ๒ ๑ 

 ฉน ฺ
๒ 

ทา 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
นิพฺพนฺต ิ
๒ ๒ ๑ 

ธีรา ย 
๒ ๒ ๑ 

ถา ยมปฺ 
๒ ๒ ๑ 

ที 
๒ 

โป 
๒ วิธวังกมาลาคาถา 

ต คณะ ต คณะ ต คณะ คร ุ คร ุ
อิทมฺป ิ
๑ ๒ ๑ 

ส เฆ ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวเิชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
เอเตน 
๒ ๒ ๑ 

สจฺเจน 
๒ ๒ ๑ 

สุวตถฺ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ต ุ
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ๒ ๒ 
  
 คาถาที่ ๑๕ นี้ เป็นอุปชาติคาถาที่ผสม อินทรวงศ์คาถา (บาทที่ ๑) อุเปนทรวิเชียร
คาถา (บาทที่ ๒ และ ๕) อินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๓ และ ๖) และ วิธวังกมาลาคาถา (บาท ๔) 
เข้าด้วยกัน ดังแสดงไว้ในตารางด้านบน ส่วนค าว่า “ว ” ในค าว่า “นว ” เป็นลหุด้วยการออกเสียง
เร็ว และ ค าว่า “ตุ” ท้ายบาทที่ ๖ เป็นปาทันตคณะ 
 
 
 



   รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๓๘ 

 ๔.๑.๑๖ รตนสูตร คาถาที่ ๑๖ 
        ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
      ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
      ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ 
      พุทฺธํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ. 
  

ยานีธ 
๒ ๒ ๑ 

ภูตาน ิ
๒ ๒ ๑ 

สมาค 
๑ ๒ ๑ 

ตา 
๒ 

นิ 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
ภุมฺมาน ิ
๒ ๒ ๑ 

วา ยาน ิ
๒ ๒ ๑ 

ว อนฺต 
๑ ๒ ๑ 

ลิกฺ 
๒ 

เข 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
ตถาค 
๑ ๒ ๑ 

ต  เทว 
๒ ๒ ๑ 

มนุสฺส 
๑ ๒ ๑ 

ปูชิต  
๒ ๑ ๒ วังสัฏฐคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 
พุทฺธ  น 
๒ ๒ ๑ 

มสฺสาม 
๒ ๒ ๑ 

สุวตถฺ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ต ุ
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ๒ ๒ 
 
 คาถาที่ ๑๖ นี้ เป็นอุปชาติคาถาที่ผสม อินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑, ๒ และ ๔) และ 
วังสัฏฐคาถา (บาท ๓) เข้าด้วยกัน ดังแสดงไว้ในตารางด้านบน ส่วนค าว่า “น”ิ ท้ายบาทที่ ๑ และ 
ค าว่า “ต”ุ ท้ายบาทที่ ๖ เป็นปาทันตคณะ 
 
 ๔.๑.๑๗ รตนสูตร คาถาที่ ๑๗ 
        ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
      ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
      ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ 
      ธมฺมํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ. 
 

ยานีธ 
๒ ๒ ๑ 

ภูตาน ิ
๒ ๒ ๑ 

สมาค 
๑ ๒ ๑ 

ตา 
๒ 

นิ 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
ภุมฺมาน ิ
๒ ๒ ๑ 

วา ยาน ิ
๒ ๒ ๑ 

ว อนฺต 
๑ ๒ ๑ 

ลิกฺ 
๒ 

เข 
๒ 

อินทรวิเชียรคาถา 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๓๙ 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
ตถาค 
๑ ๒ ๑ 

ต  เทว 
๒ ๒ ๑ 

มนุสฺส 
๑ ๒ ๑ 

ปูชิต  
๒ ๑ ๒ วังสัฏฐคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 
ธมฺม  น 
๒ ๒ ๑ 

มสฺสาม 
๒ ๒ ๑ 

สุวตถฺ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ต ุ
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ๒ ๒ 
 
 คาถาที่ ๑๗ นี้ เป็นอุปชาติคาถาที่ผสม อินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑, ๒ และ ๔) และ 
วังสัฏฐคาถา (บาท ๓) เข้าด้วยกัน ดังแสดงไว้ในตารางด้านบน ส่วนค าว่า “น”ิ ท้ายบาทที่ ๑ และ 
ค าว่า “ต”ุ ท้ายบาทที่ ๖ เป็นปาทันตคณะ 
 
 ๔.๑.๑๘ รตนสูตร คาถาที่ ๑๘ 
        ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
      ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
      ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ 
      สํฆํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ. 
  

ยานีธ 
๒ ๒ ๑ 

ภูตาน ิ
๒ ๒ ๑ 

สมาค 
๑ ๒ ๑ 

ตา 
๒ 

นิ 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
ภุมฺมาน ิ
๒ ๒ ๑ 

วา ยาน ิ
๒ ๒ ๑ 

ว อนฺต 
๑ ๒ ๑ 

ลิกฺ 
๒ 

เข 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
ตถาค 
๑ ๒ ๑ 

ต  เทว 
๒ ๒ ๑ 

มนุสฺส 
๑ ๒ ๑ 

ปูชิต  
๒ ๑ ๒ วังสัฏฐคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 
ส ฆ  น 
๒ ๒ ๑ 

มสฺสาม 
๒ ๒ ๑ 

สุวตถฺ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ต ุ
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ๒ ๒ 
 
 คาถาที่ ๑๘ นี้ เป็นอุปชาติคาถาที่ผสม อินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑, ๒ และ ๔) และ 
วังสัฏฐคาถา (บาท ๓) เข้าด้วยกัน ดังแสดงไว้ในตารางด้านบน ส่วนค าว่า “น”ิ ท้ายบาทที่ ๑ และ 
ค าว่า “ต”ุ ท้ายบาทที่ ๖ เป็นปาทันตคณะ 



   รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๔๐ 

๔.๒ สรุป 
 จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสด้านฉันทลักษณ์ 
ผู้เขียนสรุปได้ดังนี้ คือ 
 ด้านฉันทลักษณ์ มีปรากฏฉันท์ประเภทติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ ๓ ประเภท คือ 
  ๑) อินทรวิเชียรคาถา ว่า อินฺทาทิกา ตา วชิรา ชคา โค คาถาที่มี ต ต ช คณะ 
และ ครุ ๒ พยางค์ ชื่อว่า อินทรวิเชียร (หรือ) ชื่อว่า วชิรคาถาที่มี อินฺท ศัพท์อยู่หน้า 
  ๒) อุเปนทรวิเชียรคาถา ว่า อุปาทิกา สาว ชตา ชคาโค คาถาที่มี ช ต ช คณะ 
และครุ ๒ พยางค์ ชื่อว่า อุเปนทรวิเชียร (หรือ) ชื่อว่า วชิรา คาถาที่มี อุป ศัพท์อยู่หน้า 
  ๓) วิธวังกมาลาคาถา ว่า วิธฺวงฺกมาลา ตโย ตา ครู เทฺว คาถาที่มี ต คณะ ๓ คณะ 
และครุ ๒ พยางค์ ชื่อว่า วิธวังกมาลา 
 และชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ ๒ ประเภท คือ  
  ๑) วังสัฏฐคาถา ว่า วทนฺติ วํสฏฺ มิทํ ชตา ชรา คาถาที่มี ช ต ช ร คณะนี้ ท่าน
กล่าวว่า วังสัฏฐะ  
  ๒) อินทรวงศ์คาถา ว่า สา อินฺทวํสา ขลุ ยตฺถ ตา ชรา คาถาที่มี ต ต ช ร คณะ 
ชื่อว่า อินทรวงศ์ โดยแท้ 



 

 

 
บทท่ี ๕ 

 
วิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรด้านอลังการ 

 
 บทประพันธ์ด้านคัมภีร์บาลีในพระพุทธศาสนานั้น จะประกอบด้วยศัพท์และเนื้อความ 
๒ ประการ คือ ความสัมพันธ์ของศัพท์และเนื้อความที่มีความเกี่ยวข้องกัน และการไม่มีโทษของ
ศัพท์หรือเนื้อความอย่างใดอย่างหนึ่งมีวิรุทธันตรโทษเป็นต้น บทประพันธ์ในคัมภีร์บาลีมี ๓ 
ประเภท คือ ปัชชะ ร้อยกรอง เรียกว่าคาถา, คัชช ร้อยแก้ว เรียกว่าจุณณิยะ และวิมิสสะ คือบท
ประพันธ์ที่มีทั้งร้อยกรองและร้อยแก้วผสนกัน 
 การวิเคราะหบ์ทบาลีด้านอลังการ คือการวิเคราะห์ดา้นสัททาลังการ หมายถึง อลังการ
ที่สามารถประดับศัพท์ให้งดงามไพเราะสละสลวยมีปสาทคุณเป็นต้น และอัตถาลังการ หมายถึง 
อลังการที่สามารถประดับบทประพันธ์มีสภาววุตติเป็นต้น บทประพันธ์ที่ประกอบด้วยคุณ คือ   
สัททาลังการ มีปรากฏในบทประพันธ์ของกวี แต่บทประพันธ์ที่ประกอบด้วยคุณคือ อัตถาลังการ 
มีปรากฏเพียงบทประพันธ์ที่วิจิตรโดยเนื้อความตามนัยของกวี ในการศึกษาวิเคราะห์นี้ ผู้เขียนขอ
น าเสนอการวิเคราะห์เฉพาะสัททาลังการในรตนสูตรเป็นกรณีศึกษาตามล าดับต่อไปนี้ 

๕.๑ วิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสด้านอลังการ 
 ๕.๑.๑ รตนสูตร คาถาที่ ๑ 
        ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
      ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
      สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ 
      อโถปิ สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิตํ. 
 
 คาถานี้ ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ยานิ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะว่า ภูตานิ และ ภุมฺมานิ 
   ค าว่า อิธ เป็นบทวิเสสนะของ ปเทเส (โยคเข้ามา) 
   ค าว่า ภูตานิ เป็นประธานวางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ สมาคตานิ 
   ค าว่า ภุมมาน ิเป็นประธานวางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ สมาคตานิ  
   ค าว่า วา ศัพท์ เป็นปทวิกัปปัตถะ (อรรถไม่แน่นอน) วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์
คือ ภูตานิ และ ภุมฺมานิ 
   ค าว่า อนฺตลิกฺเข เป็นบทอาธาร ใน นิพฺพตฺตานิ (โยคเข้ามา) 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๔๒ 

   ค าว่า สพฺเพ เป็นวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะว่า ภูตา 
   ค าว่า ว (เอว) เป็นอวธารณะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กันคือ สพฺเพ 
   ค าว่า ภูตา เป็นประธาน วางไว้ใกล้กับบทกิริยาคุมพากย์ว่า ภวนฺตุ 
   ค าว่า สุมนา เป็นวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะว่า ภูตา 
   ค าว่า อโถปิ สองบทนี้เป็นบทนิบาต 
   ค าว่า สกฺกจฺจ เป็นปุพพกาลกิริยา วางไว้ใกล้บทกิริยาคุมพากย์ว่า สุณนฺตุ 
   ค าว่า ภาสิตํ เป็นอวุตฺตกมฺม วางไว้ใกล้บทกิริยาคุมพากย์ว่า สุณนฺตุ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมี
เสียงคล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) 
เหมือน กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ มีครุ ๖ ตัว คือ ยา, นี, ภู, ตา, มา, ตา อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ นี, ธ, ตา, นิ, ส, ตา, นิ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว 
คือ ภู, มา อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๒ ว่า ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข มีครุ ๗ ตัว คือ ภุมฺ, มา, วา, ยา, อนฺ, 
ลิกฺ, เข อยู่ใกล้กัน, มีอักษรกัณฐฐาน ๓ ตัว คือ อ, กฺ, เข อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ นิ, 
นิ, นฺ, ต, ลิ อยู่ใกล้กัน และมีอักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ ภุมฺ, มา, วา, ว อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๓ ว่า สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ มีครุ ๖ ตัว คือ สพฺ, เพ, ภู, ตา, นา, วนฺ 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ ส, ว, ตา, สุ, นา, วนฺ, ตุ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรโอฏฐฐาน ๕ 
ตัว คือ พ, เพ, ภู, ม, ภ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๔ ว่า อโถปิ สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิตํ มีครุ ๖ ตัว คือ โถ, สกฺ, กจฺ, ณนฺ, ภา, ต  
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรกัณฐฐาน ๓ ตัว คือ อ, กฺ, ก อยู่ใกล้กัน, มีอักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ จฺ, จ อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ โถ, ส, สุ, นฺ, ตุ, สิ, ต  อยู่ใกล้กัน และมีอักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว 
คือ ปิ, ภา อยู่ใกล้กัน 
  (๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า ยานีธ ภตูานิ สมาคตานิ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า อโถปิ สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิตํ เป็นมิสสกสมตา 



รูศ้ัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๔๓ 

 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสม
กัน คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๘ พยางค์ มี ธ, ภู ใน ยานีธ, ภูตา ในบาทที่ ๑, มี ภุ, เข ใน ภุมฺมานิ, 
อนฺตลิกฺเข ในบาทที่ ๒, มี ภู, ภ ใน ภูตา, ภวนฺตุ ในบาทที่ ๓, มี โถ, ภา ใน อโถปิ, ภาสิต  ในบาทที่ 
๔, และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอื่น ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ กัณฐฐาน อันได้แก่ อ, กฺ, ก, 
ตาลุฐาน อันได้แก่ จฺ, จ, ทันตฐาน อันได้แก่ โถ, ส, สุ, นฺ, ตุ, สิ, ต  และโอฏฐฐานอันได้แก่ ปิ, ภา 
จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก 
ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ 
สมาส และ สังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดย
มีธนิตอักษร ๖ พยางค์ มี ธ, ภู ใน ยานีธ ภูตานิ ในบาทที่ ๑, มี ภุ, เข ใน ภุมฺมานิ, อนฺตลิกฺเข ใน
บาทที่ ๒, มี ภู, ภ ใน ภูตา ภวนฺตุ ในบาทที่ ๓, มี โถ, ภา ใน อโถปิ ภาสิต  ในบาทที่ ๔ และไม่มี
สนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า ยานีธ  (ยานิ + อิธ), สพฺเพว (สพฺเพ + เอว) 
ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถ
เข้า ใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท 
คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท์ 
 
 ๕.๑.๒ รตนสูตร คาถาที่ ๒ 
        ตสฺมา หิ ภูตา นิสาเมถ สพฺเพ 
      เมตฺตํ กโรถ มานุสิยา ปชาย 
      ทิวา จ รตฺโต จ หรนฺติ เย พลึ 
      ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตา 
 
 คาถานี้ ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๔๔ 

  ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
  ค าว่า ตสฺมา, หิ เป็นบทนิบาตใช้ในอรรถการณโชตกะ วางไว้ใกล้กับบทกิริยาคุม
พากย์ คือ นิสาเมถ 
  ค าว่า ภูตา เป็นบทอาลปนะส าหรับร้องเรียก 
  ค าว่า นิสาเมถ เป็นบทกิริยาคุมพากย์ ของ สพฺเพ (ตุมฺเห-โยคเข้ามา) 
  ค าว่า สพฺเพ เป็นบทวิเสสนะของ ตุมฺเห (โยคเข้ามา) 
  ค าว่า เมตฺตํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ กโรถ 
  ค าว่า กโรถ เป็นบทกิริยาคุมพากย์ ของ ตุมฺเห (โยคเข้ามา) 
  ค าว่า มานุสิยา เป็นวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ  
  ค าว่า ปชาย เป็นบทสัมปทานะ วางไว้ใกล้กับบทกิริยาคุมพากย์ คือ กโรถ  
  ค าว่า ทิวา, รตฺโต ศัพท์ เป็นบทกาลสัตมี วางใกล้กับบทกิริยาคุมพากย์ คือ หรนฺติ 
  ค าว่า หรนฺติ เป็นบทกิริยาคุมพากย์ ของ เย (มนุสฺสา-โยคเข้ามา) 
  ค าว่า จ เป็นบทปทสมุจจยัตถะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ ทิวา, รตฺโต 
  ค าว่า พลึ เป็นบทอวุตฺตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทกิริยา คือ หรนฺติ 
  ค าว่า ตสฺมา, หิ เป็นบทนิบาตใช้ในอรรถการณโชตกะ วางใกล้กับบทกิริยาคุมพากย์ 
คือ รกฺขถ 
  ค าว่า เน เป็นอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้บทกิริยาที่สัมพันธ์กัน คือ รกฺขถ 
  ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็น ปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ตสฺมา หิ ภตูา นิสาเมถ สพฺเพ มีครุ ๘ ตัว คือ ตสฺ, มา, ภู, ตา, สา, เม
, สพฺ, เพ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ ตสฺ, ตา, นิ, สา, ถ, ส อยู่ใกล้กัน, มีอักษรโอฏฐ
ฐาน ๕ ตัว คือ มา, ภู, เม, พฺ, เพ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๒ ว่า เมตฺตํ กโรถ มานุสิยา ปชาย มีครุ ๖ ตัว คือ เมตฺ, ต , โร, มา, ยา, ชา 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ ยา, ชา, ย อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ตฺ, ต , ถ, 
นุ, สิ อยู่ใกล้กัน และมีอักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ เม, มา, ป อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๓ ว่า ทิวา จ รตฺโต จ หรนฺติ เย พลึ มีครุ ๖ ตัว คือ วา, รตฺ, โต, รนฺ, เย, ลึ 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ จ, จ, เย อยู่ใกล้กัน และมีอักษรทันตฐาน ๙ ตัว คือ ทิ, วา, 
จ, ตฺ, โต, ห, นฺ, ติ, ลึ อยู่ใกล้กัน  
  บาทที่ ๔ ว่า ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตา มีครุ ๗ ตัว คือ ตสฺ, มา, เน, รกฺ, อปฺ, 
มตฺ, ตา อยู่ใกล้กัน, มีอักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ หิ, ก, ข, อ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ 
ต, สฺ, เน, ถ, ตฺ, ตา อยู่ใกล้กัน และมีอักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ มา, ปฺ, ป, ม อยู่ใกล้กัน  



รูศ้ัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๔๕ 

  (๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า ตสฺมา หิ ภูตา นิสาเมถ สพฺเพ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า เมตฺตํ กโรถ มานุสิยา ปชาย เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า ทิวา จ รตฺโต จ หรนฺติ เย พลึ เกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตา เป็นมิสสกสมตา 
 สรุป คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็ง
ผสมกัน คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๕ พยางค์ มี ภู, ถ ใน ภูตา, นิสาเมถ ในบาทที่ ๑, มี ถ ใน กโรถ ใน
บาทที่ ๒, มี ข, ถ ใน รกฺขถ ในบาทที่ ๔, และไม่มีธนิตอักษรในบาทที่ ๓, และผสมอยู่กับสิถิล
อักษรอื่น ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ ทันตฐาน อันได้แก่ ตสฺ, ตา, นิ, สา, ส, ตฺ, ต , นุ, สิ, ทิ, 
วา, จ, ตฺ, โต, นฺ, ติ, ลึ, ต, สฺ, เน, ตฺ, ตา, โอฏฐฐาน อันได้แก่ มา, ภู, เม, พฺ, เพ, เม,  มา, ป, มา, ปฺ, 
ป, ม เป็นต้น 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพัญชนะสิถิลจ านวนมาก ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ 
สมาส และ สังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
 ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมีธนิต
อักษร ๕ พยางค์ คือ มี ภู, ถ ใน ภูตา นิสาเมถ ในบาทที่ ๑, มี ถ ใน กโรถ, ในบาทที่ ๒, มี ข, ถ 
ใน รกฺขถ ในบาทที่ ๔, และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถ
เข้าใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามา
แสดงโดยศัพท์ 
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๑๔๖ 

 ๕.๑.๓ รตนสูตร คาถาที่ ๓ 
        ยํกิญฺจิ วิตฺตํ อิธ วา หุรํ วา 
      สคฺเคสุ วา ยํ รตนํ ปณีตํ 
      น โน สมํ อตฺถิ ตถาคเตน 
      อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 คาถานี้ ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
  ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
  ค าว่า ยํกิญฺจิ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ วิตฺต  
  ค าว่า อิธ, หุรํ, สคฺเคสุ เป็นบทอาธาระ ใน อตฺถิ 
  ค าว่า ย,ํ ปณีตํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ รตน  
  ค าว่า วา เป็นบทวิกัปปัตถะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อิธ, หุร , สคฺเคสุ 
  ค าว่า น เป็นบทปฏิเสธ วางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ อตฺถิ 
  ค าว่า โน เป็นบทอวธารณะ 
  ค าว่า สมํ เป็นบทวิเสสนะ ของ วิตฺต  และ รตน   
  ค าว่า อตฺถิ เป็นบทกิริยาคุมพากย์ ของ สม  (วิตฺต  และ รตน ) 
  ค าว่า ตถาคเตน เป็นบทกรณะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ อตฺถิ 
  ค าว่า อิทมฺปิ, ปณีตํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ รตน  
  ค าว่า พุทฺเธ เป็นภินนาธาระ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปณีต  
  ค าว่า เอเตน เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ สจฺเจน 
  ค าว่า สจฺเจน เป็นบทกรณะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ค าว่า สุวตฺถิ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็น ปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ยํกิญฺจิ วิตฺตํ อิธ วา หุรํ วา มีครุ ๗ ตัว คือ ย , กิญฺ, วิตฺ, ต , วา, ร , วา 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ ย , ญฺจิ, อิ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๒ ว่า สคฺเคสุ วา ยํ รตนํ ปณีตํ มีครุ ๗ ตัว คือ สคฺ, เค, วา, ย , น , ณี, ต  อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ส, สุ, ต, น , ต  อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๓ ว่า น โน สมํ อตฺถิ ตถาคเตน มีครุ ๕ ตัว คือ โน, ม , อตฺ, ถา, เต อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรทันตฐาน ๙ ตัว คือ น, โน, ส, ตฺ, ถิ, ต, ถา, เต, น อยู่ใกล้กัน 
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  ๑๔๗ 

  บาทที่ ๔ ว่า อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ มีครุ ๖ ตัว คือ ทมฺ, พุทฺ, เธ, น , ณี, ต  อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ ท, ทฺ, เธ, ต, น , ต  อยู่ใกล้กัน, มีอักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัวคือ มฺ, 
ปิ, พุ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๕ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ มีครุ ๖ ตัว คือ เอ, เต, สจฺ, เจ, วตฺ, โห อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ เต, น, ส, น, สุ, ตฺ, ถิ, ตุ อยู่ใกล้กัน 
  (๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า ยกํิญฺจิ วิตฺตํ อิธ วา หุรํ วา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า สคฺเคสุ วา ยํ รตนํ ปณีตํ เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า น โน สมํ อตฺถิ ตถาคเตน เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๕ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ เป็นมิสสกสมตา 
 สรุป คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็ง
ผสมกัน คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๕ แห่ง คือ ที่ ธ ใน อิธ ในบาทที่ ๑, มี ถิ ใน อตฺถิ, ถา ใน ตถาคเตน 
ในบาทที่ ๓, มี เธ ใน พุทฺเธ ในบาทที่ ๔, มี ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๕ และผสมอยู่กับสิถิลอักษร  
อื่น ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก เช่น ทันตฐาน อันได้แก่ ตฺต , ส, ต, น , ต , น, โน, ส, ตฺ, ต, เตน, 
ท, ทฺ, ตฺ, น , ต , เตนฺ, ส, น, สุ, ตฺ, ต ุเป็นต้น 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก 
ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ 
สมาส และสังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
 ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมีธนิต
อักษร ๕ พยางค์ มี ธ ใน อิธ ในบาทที่ ๑, มี ถิ, ถา ใน อตฺถิ, ตถาคเตน ในบาทที่ ๓, มี เธ ใน พุทฺ
เธ ในบาทที่ ๔, มี ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๕ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิใน
รูปว่า อิทมฺปิ (อิท  + ปิ) ออกเสียงง่ายจึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถ
เข้าใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
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๑๔๘ 

  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามา
แสดงโดยศัพท์ 
 
 ๔.๑.๔ รตนสูตร คาถาที่ ๔ 
        ขยํ วิราคํ อมตํ ปณีตํ 
      ยทชฺฌคา สกฺยมุนี สมาหิโต 
      น เตน ธมฺเมน สมตฺถิ กิญฺจิ 
      อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 
 คาถานี้ ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
  ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
  ค าว่า ขยํ, วิราคํ, อมตํ, ปณีตํ, ยํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ 
ธมฺม  (โยคเข้ามา) 
  ค าว่า สมาหิโต เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ สกฺยมุนี 
  ค าว่า น เป็นบทนิบาตบอกปฏิเสธ วางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ อตฺถิ 
  ค าว่า เตน เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ธมฺเมน 
  ค าว่า สมํ, กิญฺจิ เป็นบทวิเสสนะ ของ ธมฺมชาต  (โยคเข้ามา) 
  ค าว่า อิทมฺปิ, ปณีตํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ รตน  
  ค าว่า ธมเฺม เป็นภินนาธาระ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปณีต  
  ค าว่า เอเตน เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ สจฺเจน 
  ค าว่า สจฺเจน เป็นบทกรณะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ค าว่า สุวตฺถิ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็น ปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ขยํ วิราคํ อมตํ ปณีตํ มีครุ ๖ ตัว คือ ย , รา, ค , ต , ณี, ต  อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรกัณฐฐาน ๓ ตัว คือ อา, ค , อ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๒ ว่า ยทชฺฌคา สกฺยมุนี สมาหิโต มีครุ ๖ ตัว คือ ทชฺ, คา, สกฺ, นี, มา, โต 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ส, นี, ส, โต อยู่ใกล้กัน 



รูศ้ัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๔๙ 

  บาทที่ ๓ ว่า น เตน ธมฺเมน สมตฺถิ กิญฺจิ มีครุ ๕ ตัว คือ เต, ธมฺ, เม, มตฺ, กิญฺ อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ น, เต, น, ธ, น, ตฺถ ิอยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๔ ว่า อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ มีครุ ๖ ตัว คือ ทมฺ, ธมฺ, เม, น , ณี, ต  อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ท, ธ, ต, น , ต  อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๕ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ มีครุ ๖ ตัว คือ เอ, เต, สจฺ, เจ, วตฺ, โห อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ เต, น, ส, น, สุ, ตฺ, ถิ, ตุ อยู่ใกล้กัน 
  (๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า ขยํ วิราคํ อมตํ ปณีตํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า ยทชฺฌคา สกฺยมุนี สมาหิโต เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า น เตน ธมฺเมน สมตฺถิ กิญฺจิ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๕ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ เป็นมิสสกสมตา 
 สรุป คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็ง
ผสมกัน คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๕ แห่ง คือ มี ข ใน ขย  ในบาทที่ ๑, มี ฌ ใน ยทชฺฌคา ในบาทที่ ๒, 
มี ธ ใน ธมฺเมน ในบาทที่ ๓, มี ธ ใน ธมฺเม ในบาทที่ ๔, มี ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๕ และผสมอยู่
กับสิถิลอักษรอื่น ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ ทันตฐาน อันได้แก่ ต , ต , ท, ส, นี, โต, น, เต, 
น, น, ส, ตฺ, ท, ต, น , ต , เต, น, น, สุ, ตฺ, ตุ, โอฏฐฐาน อันได้แก่ ม, มุ, มา, มฺ, เม, ม, มฺ, ปิ, มฺ, เม 
เป็นต้น 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก 
ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ 
สมาส และสังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
 ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมีธนิต
อักษรอยู่ ๕ แห่ง คือ มี ข ใน ขย  ในบาทที่ ๑, มี ฌ ใน ยทชฺฌคา ในบาทที่ ๒, มี ธ ใน ธมฺเมน ใน
บาทที่ ๓, มี ธ ใน ธมฺเม ในบาทที่ ๔, มี ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๕ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออก
เสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า ยทชฺฌคา (ย  + อชฺฌคา), สมตฺถิ (สม  + อตฺถิ ), อิทมฺปิ (อิท  + ปิ) 
ออกเสียงง่ายจึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๕๐ 

  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถ
เข้าใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามา
แสดงโดยศัพท์ 
  
 ๔.๑.๕ รตนสูตร คาถาที่ ๕  
        ยมพฺุทฺธเสฏฺโ ปริวณฺณยี สุจ ึ
      สมาธิมานนฺตริกญฺ มาห ุ
      สมาธินา เตน สโม น วิชฺชติ 
      อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 
 คาถานี้ ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
  ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
  ค าว่า ย ํเป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ สมาธึ 
  ค าว่า พุทฺธเสฏฺโ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทกิริยาคุมพากย์ คือ ปริวณฺณยี 
  ค าว่า สุจ ึเป็นบทวิกติกัตตา วางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ ปริวณฺณยี 
  ค าว่า สมาธึ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อาห 
  ค าว่า อานนฺตริกญฺ  ํ เป็นบทวิกติกัตตา วางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ อาห 
  ค าว่า เตน เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ สมาธินา 
  ค าว่า สมาธินา เป็นบทกรณะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ สโม 
  ค าว่า สโม เป็นบทวิเสสนะ ของ สมาธิ (โยคเข้ามา) 
  ค าว่า น เป็นบทนิบาตบอกปฏิเสธ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ วิชฺชติ 
  ค าว่า อิทมฺปิ, ปณีตํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ รตน  
  ค าว่า ธมเฺม เป็นภินนาธาระ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปณีต  
  ค าว่า เอเตน เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ สจฺเจน 
  ค าว่า สจฺเจน เป็นบทกรณะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ค าว่า สุวตฺถิ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 



รูศ้ัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๕๑ 

  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็น ปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ยมฺพุทฺธเสฏฺโ ปริวณฺณยี สุจึ มีครุ ๗ ตัว คือ ยมฺ, พุทฺ, เสฏฺ, โ วณฺ, 
ยี, จ ึอยูใ่กล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ทฺ, ธ, เส อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๒ ว่า สมาธิมานนฺตริกญฺ มาหุ มีครุ ๕ ตัว คือ มา, มา, นนฺ, กญฺ, มา อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ส, ธิ, นนฺ, ต อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๓ ว่า สมาธินา เตน สโม น วิชฺชติ มีครุ ๕ ตัว คือ มา, นา, เต, โม, วิชฺ อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ ส, ธิ, นา, เต, น, ส อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๔ ว่า อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ มีครุ ๖ ตัว คือ ทมฺ, ธมฺ, เม, น , ณี, ต  อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ท, ธ, ต, น , ต  อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๕ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ มีครุ ๖ ตัว คือ เอ, เต, สจฺ, เจ, วตฺ, โห อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ เต, น, ส, น, สุ, ตฺ, ถิ, ตุ อยู่ใกล้กัน 
  (๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า ยมฺพุทฺธเสฏฺโ ปริวณฺณยี สุจึ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า สมาธิมานนฺตริกญฺ มาห ุเป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า สมาธินา เตน สโม น วิชฺชติ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๕ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ เป็นมิสสกสมตา 
 สรุป คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็ง
ผสมกัน คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๖ แห่ง คือ มี ธ, ใน ยมฺพุทฺธเสฏฺโ ในบาทที่ ๑, มี ธิ ใน สมาธิ ใน
บาทที่ ๒, มี ธิ ใน สมาธินา ในบาทที่ ๓, มี ธ ใน ธมฺเม ในบาทที่ ๔, มี ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๕ 
และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอื่น ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ ทันตฐาน อันได้แก่ ทฺ, เส, สุ, ส, 
นนฺ, ต, ส, นา, เตน, ส, น, ติ, ท, ต, น , ต , เต, น, น, สุ, ต,ฺ ตุ เป็นต้น 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก 
ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ 
สมาส และสังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๕๒ 

 ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมีธนิต
อักษรอยู่ ๖ แห่ง คือ มี ธ, ใน ยมฺพุทฺธเสฏฺโ ในบาทที่ ๑, มี ธิ ใน สมาธิ ในบาทที่ ๒, มี ธิ ใน 
สมาธินา ในบาทที่ ๓, มี ธ ใน ธมฺเม ในบาทที่ ๔, มี ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๕ และไม่มีสนธิหรือ
สังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า ยมฺพุทฺธเสฏฺโ  (ย  + พุทฺธเสฏฺโ สมาธิมานนฺตริกญฺ
มาหุ (สมาธึ + อานนฺตริกญฺ    + อาหุ), อิทมฺปิ (อิท  + ปิ) ออกเสียงง่ายจึงประดับด้วยสุขุมาลตา
คุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถ
เข้าใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามา
แสดงโดยศัพท์ 
 
 ๔.๑.๖ รตนสูตร คาถาที่ ๖  
        เย ปุคฺคลา อฏฺ สตํ ปสตฺถา 
      จตฺตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนฺติ 
      เต ทกฺขิเณยฺยา สุคตสฺส สาวกา 
      เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ 
      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 
 คาถานี้ ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
  ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
  ค าว่า เย, อฏฺ , ปสตฺถา เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ ปุคฺคลา 
  ค าว่า สตํ เป็นบทอนภิหิตกัตตา วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปสตฺถา 
  ค าว่า จตฺตาริ, เอตาน ิเป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ ยุคานิ 
  ค าว่า ยุคาน ิเป็นบทวิกติกัตตา วางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ โหนฺติ 
  ค าว่า เต เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ ปุคฺคลา 
  ค าว่า สุคตสฺส เป็นบทสามีสัมพันธ์ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ สาวกา 
  ค าว่า ทกฺขิเณยฺยา, สาวกา เป็นบทวิกติกัตตา สัมพันธ์เข้ากับ โหนฺติ (โยคเข้ามา) 
  ค าว่า เอเตสุ (สาวเกสุ) เป็นบทภินนาธาระ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ ทินฺนานิ 
  ค าว่า ทินฺนาน ิเป็นบทวิเสสนะ ของ ทานานิ (โยคเข้ามา) 
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  ๑๕๓ 

  ค าว่า มหปฺผลาน ิเป็นบทวิกติกัตตา สัมพนัธ์เข้ากับ โหนฺติ (โยคเข้ามา) 
  ค าว่า อิทมฺปิ, ปณีตํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ รตน  
  ค าว่า สํเฆ เป็นภินนาธาระ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปณีต  
  ค าว่า เอเตน เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ สจฺเจน 
  ค าว่า สจฺเจน เป็นบทกรณะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ค าว่า สุวตฺถิ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็น ปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า เย ปุคฺคลา อฏฺ สตํ ปสตฺถา มีครุ ๗ ตัว คือ เย, ปุคฺ, ลา, อฏฺ, ต , สตฺ, 
ถา อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ส, ต , ส, ตฺ, ถา อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๒ ว่า จตฺตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนฺติ มีครุ ๖ ตัว คือ จตฺ, ตา, เอ, ตา, คา, 
โหนฺ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ตฺ, ตา, ตา, นิ, อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๓ ว่า เต ทกฺขิเณยฺยา สุคตสฺส สาวกา มีครุ ๗ ตัว คือ เต, ทกฺ, เณยฺ, ยา, 
ตสฺ, สา, กา อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ เต, ท, ตสฺ, ส, สา อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๔ ว่า เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ มีครุ ๖ ตัว คือ เอ, เต, ทินฺ, นา, หปฺ, ลา 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ เต, สุ, ทิ, นฺ, นา, นิ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๕ ว่า อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ มีครุ ๖ ตัว คือ ทมฺ, ส , เฆ, น , ณี, ต  อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ท, ส , ต, น , ต  อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๖ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ มีครุ ๖ ตัว คือ เอ, เต, สจฺ, เจ, วตฺ, โห อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ เต, น, ส, น, สุ, ตฺ, ถิ, ตุ อยู่ใกล้กัน 
  (๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า เย ปุคฺคลา อฏฺ สตํ ปสตฺถา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า จตฺตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนฺติ เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า เต ทกฺขิเณยฺยา สุคตสฺส สาวกา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๕ ว่า อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๖ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ เป็นมิสสกสมตา 
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๑๕๔ 

 สรุป คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็ง
ผสมกัน คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๖ แห่ง คือ มี ใน อฏฺ สต , ถา ใน ปสตฺถา ในบาทที่ ๑, มี ขิ ใน 
ทกฺขิเณยฺยา ในบาทที่ ๓, มี ผ ใน มหปฺผลานิ ในบาทที่ ๔, มี ฆ ใน ส เฆ ในบาทที่ ๕, มี ถิ ใน 
สุวตฺถิ ในบาทที่ ๖ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอื่น ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ ทันตฐาน อัน
ได้แก่ สต , สตฺ, ตฺตา, ตา, นิ, นิ, นฺติ, เต, ท, สุ, ตสฺส, สา, เตสุ, ทินฺนานิ, นิ, ท, ส , ต, น , ต , เต, น, 
น, สุ, ต,ฺ ตุ เป็นต้น 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก 
ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ 
สมาส และสังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
 ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมีธนิต
อักษรอยู่ ๖ แห่ง คือ มี ใน อฏฺ สต , ถา ใน ปสตฺถา ในบาทที่ ๑, มี ขิ ใน ทกฺขิเณยฺยา ในบาทที่ 
๓, มี ผ ใน มหปฺผลานิ ในบาทที่ ๔, มี ฆ ใน ส เฆ ในบาทที่ ๕, มี ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๖ และไม่มี
สนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า อิทมฺปิ (อิท  + ปิ) ออกเสียงง่ายจึงประดับด้วย
สุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถ
เข้าใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามา
แสดงโดยศัพท์ 
 
 ๔.๑.๗ รตนสูตร คาถาที่ ๗ 
        เย สุปฺปยุตฺตา มนสา ทฬฺเหน 
      นิกฺกามิโน โคตมสาสนมฺหิ 
      เต ปตฺติปตฺตา อมตํ วิคยฺห 
      ลทฺธา มุธา นิพฺพุตึ ภุญฺชมานา 
      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
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  ๑๕๕ 

 คาถานี้ ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
  ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
  ค าว่า เย, สุปฺปยุตฺตา เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ ปุคฺคลา 
  ค าว่า ทฬฺเหน เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ มนสา 
  ค าว่า มนสา เป็นบทอิตถัมภูตะ สัมพันธ์เข้ากับบทประธาน คือ ปุคฺคลา 
  ค าว่า นิกฺกามิโน เป็นบทวิเสสนะ สัมพันธ์เข้ากับบทประธาน คือ ปุคฺคลา 
  ค าว่า โคตมสาสนมฺห ิเป็นบทภินนาธาระ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ ปุคฺคลา 
  ค าว่า เต, ปตฺติปตฺตา, ลทฺธา, มุธา, ภุญฺชมานา เป็นบทวิเสสนะ สัมพันธ์เข้ากับบท 
วิเสสยะ คือ ปุคฺคลา 
  ค าว่า อมตํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ วิคยฺห 
  ค าว่า นิพฺพุตึ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ ภุญฺชมานา 
  ค าว่า อิทมฺปิ, ปณีตํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ รตน  
  ค าว่า สํเฆ เป็นภินนาธาระ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปณีต  
  ค าว่า เอเตน เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ สจฺเจน 
  ค าว่า สจฺเจน เป็นบทกรณะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ค าว่า สุวตฺถิ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็น ปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า เย สุปฺปยุตฺตา มนสา ทฬฺเหน มีครุ ๗ ตัว คือ เย, สุปฺ, ยุตฺ, ตา, สา, 
ทฬฺ, เห อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ตฺ, ตา, น, สา, ท อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๒ ว่า นิกฺกามิโน โคตมสาสนมฺหิ มีครุ ๖ ตัว คือ นิกฺ, กา, โน, โค, สา, นมฺ 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ โน, ต, สา, ส, น อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๓ ว่า เต ปตฺติปตฺตา อมตํ วิคยฺห มีครุ ๖ ตัว คือ เต, ปตฺ, ปตฺ, ตา, ต , คยฺ 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ เต, ตฺ, ติ, ตฺ, ตา อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๔ ว่า ลทฺธา มุธา นิพฺพุตึ ภุญฺชมานา มีครุ ๘ ตัว คือ ลทฺ, ธา, ธา, นิพฺ, ตึ, 
ภุญฺ, มา, นา อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ลทฺ, ธา, ธา, น ิอยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๕ ว่า อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ มีครุ ๖ ตัว คือ ทมฺ, ส , เฆ, น , ณี, ต  อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ท, ส , ต, น , ต  อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๖ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ มีครุ ๖ ตัว คือ เอ, เต, สจฺ, เจ, วตฺ, โห อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ เต, น, ส, น, สุ, ตฺ, ถิ, ตุ อยู่ใกล้กัน 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๕๖ 

  (๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า เย สุปฺปยุตฺตา มนสา ทฬฺเหน เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า นิกฺกามิโน โคตมสาสนมฺหิ เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า เต ปตฺติปตฺตา อมตํ วิคยฺห เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า ลทฺธา มุธา นิพฺพุตึ ภุญฺชมานา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๕ ว่า อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๖ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ เป็นมิสสกสมตา 
 สรุป คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็ง
ผสมกัน คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๔ แห่ง คือ มี ธา ใน ลทฺธา, ธา ใน มุธา ในบาทที่ ๔, มี ฆ ใน ส เฆ ใน
บาทที่ ๕, มี ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๖ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอื่น ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก 
คือ ทันตฐาน อันได้แก่ สุ, ตฺตา, นสา, ท, น, นิ, โน, ต, สาสน, เต, ตฺติ, ตฺตา, ต , ลทฺ, นิ, ตึ, นา, ท, 
ส , ต, น , ต , เต, น, น, สุ, ต,ฺ ตุ เป็นต้น 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก 
ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ 
สมาส และสังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
 ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมีธนิต
อักษรอยู่ ๔ แห่ง คือ มี ธา ใน ลทฺธา, ธา ใน มุธา ในบาทที่ ๔, มี ฆ ใน ส เฆ ในบาทที่ ๕, มี ถิ ใน 
สุวตฺถิ ในบาทที่ ๖ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า อิทมฺปิ (อิท  + ปิ) 
ออกเสียงง่ายจึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถ
เข้าใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามา
แสดงโดยศัพท์ 
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  ๑๕๗ 

 ๔.๑.๘ รตนสูตร คาถาที่ ๘ 
        ยถินฺทขีโล ป วึ สิโต สิยา 
      จตุพฺภิ วาเตหิ อสมฺปกมฺปิโย 
      ตถูปมํ สปฺปุริสํ วทามิ 
      โย อริยสจฺจานิ อเวจฺจ ปสฺสติ 
      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 
 คาถานี้ ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
  ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
  ค าว่า ยถา เป็นบทนิบาตบอกอุปมาอุปไมย 
  ค าว่า อินฺทขีโล เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ สิยา 
  ค าว่า ป วึ เป็นบทสัมปาปุณิยกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ สิโต 
  ค าว่า สิโต เป็นบทวิกติกัตตา สัมพันธ์เข้ากับบทกิริยาคุมพากย์ คือ สิยา 
  ค าว่า จตุพฺภิ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ วาเตหิ 
  ค าว่า วาเตหิ เป็นบทกรณะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อสมฺปกมฺปิโย 
  ค าว่า อสมฺปกมฺปิโย เป็นวิกติกัตตา สัมพันธ์เข้ากับบทกิริยาคุมพากย์ คือ สิยา 
  ค าว่า ตถา เป็นบทนิบาตบอกอุปมาอุปไมย 
  ค าว่า อุปม ํเป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ สปฺปุริส  
  ค าว่า สปฺปุริสํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ วทามิ 
  ค าว่า โย เป็นบทวิเสสนะ ของ สุปฺปริโส (โยคเข้ามา) 
  ค าว่า อริยสจฺจานิ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ อเวจฺจ 
  ค าว่า อเวจฺจ เป็นบทปุพพกาลกิริยา ใน ปสฺสติ 
  ค าว่า อิทมฺปิ, ปณีตํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ รตน  
  ค าว่า สํเฆ เป็นภินนาธาระ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปณีต  
  ค าว่า เอเตน เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ สจฺเจน 
  ค าว่า สจฺเจน เป็นบทกรณะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ค าว่า สุวตฺถิ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็น ปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
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๑๕๘ 

  บาทที่ ๑ ว่า ยถินฺทขีโล ป วึ สิโต สิยา มีครุ ๖ ตัว คือ ถินฺ, ขี, โล, วึ, โต, ยา อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ถิ, นฺ, ท, โล อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๒ ว่า จตุพฺภิ วาเตหิ อสมฺปกมฺปิโย มีครุ ๖ ตัว คือ ตุพฺ, วา, เต, สมฺ, กมฺ, โย 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ มฺ, ป, มฺ, ปิ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๓ ว่า ตถูปมํ สปฺปุริสํ วทามิ มีครุ ๕ ตัว คือ ถู, ม , สปฺ, ส , ทา อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ ป, ม , ปฺ, ปุ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๔ ว่า โย อริยสจฺจานิ อเวจฺจ ปสฺสติ มีครุ ๕ ตัว คือ โย, สจฺ, จา, เวจฺ, ปสฺ 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ย, จฺ, จา, จฺ, จ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๕ ว่า อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ มีครุ ๖ ตัว คือ ทมฺ, ส , เฆ, น , ณี, ต  อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ท, ส , ต, น , ต  อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๖ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ มีครุ ๖ ตัว คือ เอ, เต, สจฺ, เจ, วตฺ, โห อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ เต, น, ส, น, สุ, ตฺ, ถิ, ตุ อยู่ใกล้กัน 
  (๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า ยถินฺทขีโล ป วึ สิโต สิยา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า จตุพฺภิ วาเตหิ อสมฺปกมฺปิโย เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า ตถูปมํ สปฺปุริสํ วทามิ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า โย อริยสจฺจานิ อเวจฺจ ปสฺสติ เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๕ ว่า อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๖ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ เป็นมิสสกสมตา 
 สรุป คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็ง
ผสมกัน คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๗ แห่ง คือ มี ถิ, ขี ใน ยถินฺทขีโล,  ใน ป วึ ในบาทที่ ๑, มี ภิ ใน 
จตุพฺภิ ในบาทที่ ๒, มี ถู ใน ตถูปม  ในบาทที่ ๓, มี ฆ ใน ส เฆ ในบาทที่ ๕, มี ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาท
ท่ี ๖ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอื่น ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ ทันตฐาน อันได้แก่ นฺท, โล, 
สิโต, สิ, เต, ส, ต, ต, ส, ส , ทา, ส, นิ, ติ, ท, ส , ต, น , ต , เต, น, น, สุ, ต,ฺ ตุ เป็นต้น 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก 
ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ 
สมาส และสังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
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  ๑๕๙ 

 ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมีธนิต
อักษรอยู่ ๗ แห่ง คือ มี ถิ, ขี ใน ยถินฺทขีโล,  ใน ป วึ ในบาทที่ ๑, มี ภิ ใน จตุพฺภิ ในบาทที่ ๒, 
มี ถู ใน ตถูปม  ในบาทที่ ๓, มี ฆ ใน ส เฆ ในบาทที่ ๕, มี ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๖ และไม่มีสนธิ
หรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า ยถินฺทขีโล (ยถา + อินฺทขีโล), ตถูปม  (ตถา + 
อุปม ), อิทมฺปิ (อิท  + ปิ) ออกเสียงง่ายจึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถ
เข้าใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามา
แสดงโดยศัพท์ 
 
 ๔.๑.๙ รตนสูตร คาถาที่ ๙ 
        เย อริยสจฺจานิ วิภาวยนฺติ 
      คมฺภีรปญฺเ น สุเทสิตานิ 
      กิญฺจาปิ เต โหนฺติ ภุสปฺปมตฺตา 
      น เต ภวํ อฏฺ มมาทิยนฺติ 
      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 
 คาถานี้ ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
  ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
  ค าว่า เย เป็นบทวิเสสนะ สัมพันธ์เข้ากับ โสตาปนฺนา (โยคเข้ามา) 
  ค าว่า อริยสจฺจานิ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ วิภาวยนฺติ 
  ค าว่า คมฺภีรปญฺเ น (สตฺถุนา) เป็นบทอนภิหิตกัตตา วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์
กัน คือ สุเทสิตานิ 
  ค าว่า กิญฺจาปิ เป็นบทนิบาตบอกปริกัปป์ 
  ค าว่า เต เป็นบทวิเสสนะ สัมพันธ์เข้ากับ โสตาปนฺนา (โยคเข้ามา) 
  ค าว่า ภุสปฺปมตฺตา เป็นบทวิกติกัตตา วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โหนฺติ 
  ค าว่า น เป็นนิบาตบอกปฏิเสธ สัมพนัธ์เข้ากับบทกิริยาคุมพากย์ คือ อาทิยนฺติ 
  ค าว่า อฏฺ มํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ภว  
  ค าว่า ภว ํเป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ อาทิยนฺติ 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๖๐ 

  ค าว่า อิทมฺปิ, ปณีตํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ รตน  
  ค าว่า สํเฆ เป็นภินนาธาระ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปณีต  
  ค าว่า เอเตน เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ สจฺเจน 
  ค าว่า สจฺเจน เป็นบทกรณะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ค าว่า สุวตฺถิ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็น ปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า เย อริยสจฺจานิ วิภาวยนฺติ มีครุ ๕ ตัว คือ เย, สจฺ, จา, ภา, ยนฺ อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ เย, ย, จฺ, จ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๒ ว่า คมฺภีรปญฺเ น สุเทสิตานิ มีครุ ๖ ตัว คือ คมฺ, ภี, ปญฺ, เ เท, ตา อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ น, สุ, เท, สิ, ตา, นิ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๓ ว่า กิญฺจาปิ เต โหนฺติ ภุสปฺปมตฺตา มีครุ ๗ ตัว คือ กิญฺ, จา, เต, โหนฺ, 
สปฺ, มตฺ, ตา อยู่ใกล้กัน, มีอักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ เต, นฺ, ตฺ, ส, ตฺ, ตา อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๔ ว่า น เต ภวํ อฏฺ มมาทิยนฺติ มีครุ ๕ ตัว คือ เต, ว , อฏฺ, มา, ยนฺ อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ น, เต, ทิ, นฺ, ต ิอยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๕ ว่า อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ มีครุ ๖ ตัว คือ ทมฺ, ส , เฆ, น , ณี, ต  อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ท, ส , ต, น , ต  อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๖ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ มีครุ ๖ ตัว คือ เอ, เต, สจฺ, เจ, วตฺ, โห อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ เต, น, ส, น, สุ, ตฺ, ถิ, ตุ อยู่ใกล้กัน 
  (๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า เย อริยสจฺจานิ วิภาวยนฺติ เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า คมฺภีรปญฺเ น สุเทสิตานิ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า กิญฺจาปิ เต โหนฺติ ภุสปฺปมตฺตา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า น เต ภวํ อฏฺ มมาทิยนฺติ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๕ ว่า อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๖ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ เป็นมิสสกสมตา 
 สรุป คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็ง
ผสมกัน คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๖ แห่ง คือ มี ภี ใน คมฺภีรปญฺเ น ในบาทที่ ๒, มี ภุ ใน ภุสปฺปมตฺตา 
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  ๑๖๑ 

ในบาทที่ ๓, มี ภ ใน ภว ,  ใน อฏฺ มมาทิยนฺต ในบาทที่ ๔, มี ฆ ใน ส เฆ ในบาทที่ ๕, มี ถิ ใน 
สุวตฺถิ ในบาทที่ ๖ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอื่น ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ ทันตฐาน อัน
ได้แก่ ส, นิ, นฺติ, น, สุ, เท, สิ, ตา, นิ, เต, นฺ, ติ, ส, ตฺตา, น, เต, ทิ, นฺติ, ท, ส , ต, น , ต , เต, น, น,  
สุ, ต,ฺ ตุ เป็นต้น 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก 
ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ 
สมาส และสังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
 ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมีธนิต
อักษรอยู่ ๖ แห่ง คือ มี ภี ใน คมฺภีรปญฺเ น ในบาทที่ ๒, มี ภุ ใน ภุสปฺปมตฺตา ในบาทที่ ๓, มี ภ 
ใน ภว ,  ใน อฏฺ มมาทิยนฺต ในบาทที่ ๔, มี ฆ ใน ส เฆ ในบาทที่ ๕, มี ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๖ 
และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า กิญฺจาปิ (กิญฺจิ + อปิ), อฏฺ มมาทิ
ยนฺติ (อฏฺ ม  + อาทิยนฺติ), อิทมฺปิ (อิท  + ปิ) ออกเสียงง่ายจึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถ
เข้าใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามา
แสดงโดยศัพท์ 
 
 ๔.๑.๑๐ รตนสูตร คาถาที่ ๑๐ 
        สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย 
      ตยสฺสุ ธมฺมา ชหิตา ภวนฺติ 
      สกฺกายทิฏฺ  ี วิจิกิจฺฉิตญฺจ 
      สีลพฺพตํ วาปิ ยทตฺถิ กิญฺจิ 
 
 คาถานี้ ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
  ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
  ค าว่า สหาว เป็นบทนิบาต เรียกว่า ทัพพสมวายะ สัมพันธ์เข้ากับ ทสฺสนสมฺปทาย 
  ค าว่า อสฺส เป็นบทวิเสสนะ ของ โสตาปนฺนสฺส (โยคเข้ามา) 
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๑๖๒ 

  ค าว่า ตโย เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ธมฺมา 
  ค าว่า สุ เป็นบทนิบาต เรียกว่า ปทปูรณะ  
  ค าว่า ธมฺมา เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ภวนฺติ 
  ค าว่า สกฺกายทิฏฺ  ี, วิจิกิจฺฉิตํ, สีลพฺพตํ เป็นบทสรูป ใน ธมฺมา 
  ค าว่า จ เป็นนิบาตบอกสมุจจยะ  
  ค าว่า วาป ิเป็นบทนิบาตบอกปริกัปป์ 
  ค าว่า ยํ, กิญฺจิ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ กิเลสชาต  (โยคมา) 
  ค าว่า อตฺถิ เป็นบทกิริยาคุมพากย์ 
  ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็น ปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย มีครุ ๕ ตัว คือ หา, วสฺ, ทสฺ, สมฺ, ทา อยู่
ใกลก้ัน, มีอักษรตาลุฐาน ๖ ตัว คือ สฺ, ส, ทสฺ, ส, น, ส อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๒ ว่า ตยสฺสุ ธมฺมา ชหิตา ภวนฺติ มีครุ ๕ ตัว คือ ยสฺ, ธมฺ, มา, ตา, วนฺ อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ต, สฺ, สุ, ธ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๓ ว่า สกฺกายทิฏฺ  ี วิจิกิจฺฉิตญฺจ มีครุ ๖ ตัว คือ สกฺ, กา, ทิฏฺ,  ี, กิจฺ, ตญฺ 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ จิ, จฺ, ฉิ, ญฺ, จ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๔ ว่า สีลพฺพตํ วาปิ ยทตฺถิ กิญฺจิ มีครุ ๖ ตัว คือ สี, ลพฺ, ต , วา, ทตฺ, กิญฺ 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ สี, ล, ต , ท, ตฺ, ถิ อยู่ใกล้กัน 
  (๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า ตยสฺสุ ธมฺมา ชหิตา ภวนฺติ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า สกฺกายทิฏฺ  ี วิจิกิจฺฉิตญฺจ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า สีลพฺพตํ วาปิ ยทตฺถิ กิญฺจิ เป็นมิสสกสมตา 
 สรุป คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็ง
ผสมกัน คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๖ แห่ง คือ มี ธ ใน ธมฺมา, ภ ใน ภวนฺติ ในบาทที่ ๒, มี  ี ใน สกฺกาย-
ทิฏฺ  ี, ฉิ ใน วิจิกิจฺฉิตญฺจ ในบาทที่ ๓, มี ถิ ใน ยทตฺถิ ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอื่น ๆ 
ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ ทันตฐาน อันได้แก่ ส, สฺส, ทสฺสน, ส, ทา, ต, สฺสุ, ตา, นฺติ, ส, ทิ, 
ต, สีล, ต , ตฺ เป็นต้น 



รูศ้ัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๖๓ 

  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก 
ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ 
สมาส และสังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
 ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมีธนิต
อักษรอยู่ ๕ แห่ง คือ มี ธ ใน ธมฺมา, ภ ใน ภวนฺติ ในบาทที่ ๒, มี  ี ใน สกฺกายทิฏฺ  ี, ฉิ ใน วิจิกิจฺ
ฉิตญฺจ ในบาทที่ ๓, มี ถิ ใน ยทตฺถิ ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบท
สนธิในรูปว่า สหาวสฺส (สห + เอว + อสฺส), ตยสฺส (ตโย + สุ), วิจิกิจฺฉิตญฺจ (วิจิกิจฺฉิต  + จ), วาปิ 
(วา + อปิ), ยทตฺถิ (ย  + อตฺถิ) ออกเสียงง่ายจึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถ
เข้าใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามา
แสดงโดยศัพท ์
 
 ๔.๑.๑๑ รตนสูตร คาถาที่ ๑๑ 
        จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต 
      ฉจฺจาภิ านานิ อภพฺพ กาตุ 
      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 
 คาถานี้ ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อยา่ง คือ 
  ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
  ค าว่า จตูห ิเป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ อปาเยหิ 
  ค าว่า อปาเยหิ เป็นบทอปาทาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ วิปฺปมุตฺโต 
  ค าว่า จ เป็นบทนิบาต บอกสมุจจยะ 
  ค าว่า ฉ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ อภิ านานิ 
  ค าว่า อภิ านาน ิเป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ กาตุ 
  ค าว่า กาตุ เป็นบทตุมัตถสัมปทานะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อภพฺโพ 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๖๔ 

  ค าว่า วิปฺปมุตฺโต, อภพฺโพ เป็นวิเสสนะ ของ โสตาปนฺโน (โยคเข้ามา) 
  ค าว่า อิทมฺปิ, ปณีตํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ รตน  
  ค าว่า สํเฆ เป็นภินนาธาระ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปณีต  
  ค าว่า เอเตน เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ สจฺเจน 
  ค าว่า สจฺเจน เป็นบทกรณะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ค าว่า สุวตฺถิ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็น ปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต มีครุ ๖ ตัว คือ ต,ู ปา, เย, วิปฺ, มุตฺ, โต อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ ปฺ, ป, มุ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๒ ว่า ฉจฺจาภิ านานิ อภพฺพ กาตุ มีครุ ๗ ตัว คือ ฉจฺ, จา, า, นา, ภพฺ, กา, 
กาตุ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ ฉ, จฺ, จา อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๓ ว่า อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ มีครุ ๖ ตัว คือ ทมฺ, ส , เฆ, น , ณี, ต  อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ท, ส , ต, น , ต  อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๔ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ มีครุ ๖ ตัว คือ เอ, เต, สจฺ, เจ, วตฺ, โห อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ เต, น, ส, น, สุ, ตฺ, ถิ, ตุ อยู่ใกล้กัน 
  (๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า ฉจฺจาภิ านานิ อภพฺพ กาตุ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ เป็นมิสสกสมตา 
 สรุป คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็ง
ผสมกัน คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๕ แห่ง คือ มี ฉ,  ใน ฉจฺจาภิ านานิ, ภ ใน อภพฺพ ในบาทที่ ๒, มี ฆ 
ใน ส เฆ ในบาทที่ ๓, มี ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอื่น ๆ ที่มีฐานเดียวกัน
จ านวนมาก คือ ทันตฐาน อันได้แก่ ตู, ตฺโต, นา, นิ, ตุ, ท, ส , ต, น , ต , เต, น, น, สุ, ต,ฺ ตุ เป็นต้น 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 



รูศ้ัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๖๕ 

  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก 
ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ 
สมาส และสังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
 ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมีธนิต
อักษรอยู่ ๕ แห่ง คือ มี ฉ, ใน ฉจฺจาภิ านานิ, ภ ใน อภพฺพ ในบาทที่ ๒, มี ฆ ใน ส เฆ ในบาทที่ 
๓, มี ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า จตูห-
ปาเยหิ (จตูหิ + อปาเยหิ), ฉจฺจาภิ านานิ (ฉ + อภิ านานิ), อิทมฺปิ (อิท  + ปิ) ออกเสียงง่ายจึง
ประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ ฟังสามารถ
เข้าใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามา
แสดงโดยศัพท์ 
 
 ๔.๑.๑๒ รตนสูตร คาถาที่ ๑๒ 
        กิญฺจาปิ โส กมฺมํ กโรติ ปาปกํ 
      กาเยน วาจายุท เจตสา วา 
      อภพฺพ โส ตสฺส ปฏิจฺฉทาย 
      อภพฺพตา ทิฏฺ ปทสฺส วุตฺตา 
      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 
 คาถานี้ ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
  ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
  ค าว่า กิญฺจาปิ เป็นบทนิบาตบอกปริกัปปัตถะ 
  ค าว่า โส เป็นบทวิเสสนะ ของ โสตาปนฺโน (โยคเข้ามา) 
  ค าว่า ปาปกํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ กมฺม  
  ค าว่า กมฺมํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ กโรติ 
  ค าว่า กาเยน, วาจาย, เจตสา เป็นบทตติยาวิเสสนะ สัมพันธ์เข้ากับ กโรติ 
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๑๖๖ 

  ค าว่า อุท เป็นบทนิบาต ปทปูรณะ 
  ค าว่า วา เป็นบทนิบาตบอกปริกัปปัตถะ 
  ค าว่า อภพฺโพ, โส เป็นบทวิเสสนะ ของ โสตาปนฺโน 
  ค าว่า ตสฺส เป็นบทวิเสสนะ ของ ปาปกสฺส กมฺมสฺส 
  ค าว่า ปฏิจฺฉทาย เป็นบทสัมปทาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อภพฺโพ 
  ค าว่า อภพฺพตา เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ วุตฺตา 
  ค าว่า ทิฏฺ ปทสฺส เป็นบทภาวาทิสัมพันธะ สัมพันธ์เข้ากับบทว่า อภพฺพตา 
  ค าว่า อิทมฺปิ, ปณีตํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ รตน  
  ค าว่า สํเฆ เป็นบทภินนาธาระ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปณีต  
  ค าว่า เอเตน เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ สจฺเจน 
  ค าว่า สจฺเจน เป็นบทกรณะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ค าว่า สุวตฺถิ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็น ปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า กิญฺจาปิ โส กมฺมํ กโรติ ปาปกํ มีครุ ๘ ตัว คือ กิญฺ, จา, โส, กมฺ, ม ,  
โร, ปา, ก  อยู่ใกล้กัน, มีอักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ ปิ, มฺ, ม , ปา, ป อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๒ ว่า กาเยน วาจายุท เจตสา วา มีครุ ๗ ตัว คือ กา, เย, วา, จา, เจ, สา, 
วา อยู่ใกล้กัน, มีอักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ เย, จา, ยุ, เจ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๓ ว่า อภพฺพ โส ตสฺส ปฏิจฺฉทาย มีครุ ๕ ตัว คือ ภพฺ, โส, ตสฺ, ฏิจฺ, ทา อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ โส, ต, สฺ, ส อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๔ ว่า อภพฺพตา ทิฏฺ ปทสฺส วุตฺตา มีครุ ๖ ตัว คือ ภพฺ, ตา, ทิฏฺ, ทสฺ, วุตฺ, 
ตา อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ ตา, ทิ, ท, สฺ, ส, ต, ตา อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๕ ว่า อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ มีครุ ๖ ตัว คือ ทมฺ, ส , เฆ, น , ณี, ต  อยู่ใกล้
กนั, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ท, ส , ต, น , ต  อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๖ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ มีครุ ๖ ตัว คือ เอ, เต, สจฺ, เจ, วตฺ, โห อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ เต, น, ส, น, สุ, ตฺ, ถิ, ตุ อยู่ใกล้กัน 
  (๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า กิญฺจาปิ โส กมฺมํ กโรติ ปาปกํ เป็นเกวลมุทุสมตา 
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  ๑๖๗ 

  บาทที่ ๒ ว่า กาเยน วาจายุท เจตสา วา เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า อภพฺพ โส ตสฺส ปฏิจฺฉทาย เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า อภพฺพตา ทิฏฺ ปทสฺส วุตฺตา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๕ ว่า อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๖ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ เป็นมิสสกสมตา 
 สรุป คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็ง
ผสมกัน คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๖ แห่ง คือ มี ภ ใน อภพฺพ, ฉ ใน ปฏิจฺฉทาย ในบาทที่ ๓, มี ภ ใน 
อภพฺพตา,  ใน ทิฏฺ ปทสฺส ในบาทที่ ๔, มี ฆ ใน ส เฆ ในบาทที่ ๕, มี ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๖ 
และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอื่น ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ ทันตฐาน อันได้แก่ โส, ติ, น, ต, 
สา, โส, ตสฺส, ทา, ตา, ทิ, ทสฺส, ตฺตา, ท, ส , ต, น , ต , เต, น, น, สุ, ต,ฺ ตุ เป็นต้น 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก 
ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ 
สมาส และสังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
 ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมีธนิต
อักษรอยู่ ๖ แห่ง คือ มี ภ ใน อภพฺพ, ฉ ใน ปฏิจฺฉทาย ในบาทที่ ๓, มี ภ ใน อภพฺพตา,  ใน ทิฏฺ
ปทสฺส ในบาทที่ ๔, มี ฆ ใน ส เฆ ในบาทที่ ๕, มี ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๖ และไม่มีสนธิหรือสังโยค
ที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า กิญฺจาปิ (กิญฺจิ + อปิ), วาจายุท (วาจาย + อุท), อิทมฺปิ (อิท  
+ ปิ) ออกเสียงง่ายจึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถ
เข้าใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามา
แสดงโดยศัพท์ 
 
 ๔.๑.๑๓ รตนสูตร คาถาที่ ๑๓ 
        วนปฺปคุมฺเพ ยถา ผุสฺสิตคฺเค 
      คิมฺหานมาเส ป มสฺม ึคิมฺเห 
      ตถูปมํ ธมฺมวรํ อเทสยิ 
      นิพฺพานคามึ ปรมํ หิตาย 
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๑๖๘ 

      อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 
 คาถานี้ ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
  ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
  ค าว่า วนปฺปคุมฺเพ เป็นบทสัตตมีปัจจัตตะ 
  ค าว่า ผุสฺสิตคฺเค เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ วนปฺปคุมฺเพ 
  ค าว่า ยถา เป็นบทนิบาตบอกอุปมาอุปไมย 
  ค าว่า คิมฺหานมาเส, ป มสฺม ึเป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ คิมฺเห 
  ค าว่า ตถา เป็นบทนิบาตบอกอุปมาอุปไมย 
  ค าว่า อุปม ํเป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ธมฺมวร  
  ค าว่า ธมฺมวรํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อเทสยิ 
  ค าว่า นิพฺพานคามึ, ปรม ํเป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ ธมฺมวร  
  ค าว่า หิตาย เป็นบทสัมปทาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อเทสยิ 
  ค าว่า อิทมฺปิ, ปณีตํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ รตน  
  ค าว่า พุทฺเธ เป็นบทภินนาธาระ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปณีต  
  ค าว่า เอเตน เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ สจฺเจน 
  ค าว่า สจฺเจน เป็นบทกรณะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ค าว่า สุวตฺถิ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็น ปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า วนปฺปคุมฺเพ ยถา ผุสฺสิตคฺเค มีครุ ๗ ตัว คือ นปฺ, คุมฺ, เพ, ถา, ผุสฺ,  
ตคฺ, เค อยู่ใกล้กัน, มีอักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ ปฺ, ป, มฺ, เพ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๒ ว่า คิมฺหานมาเส ป มสฺมึ คิมฺเห มีครุ ๘ ตัว คือ คิมฺ, หา, มา, เส, มสฺ, มึ, 
คิมฺ, เห อยู่ใกล้กัน, มีอักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ มา, ป, ม, มึ, มฺ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๓ ว่า ตถูปมํ ธมฺมวรํ อเทสยิ มีครุ ๕ ตัว คือ ถู, ม , ธมฺ, ร , เท อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ ป, ม , มฺ, ม อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๔ ว่า นิพฺพานคามึ ปรมํ หิตาย มีครุ ๖ ตัว คือ นิพฺ, พา, คา, มึ, ม , ตา อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ พฺ, พา, มึ, ป, ม  อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๕ ว่า อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ มีครุ ๖ ตัว คือ ทมฺ, พุทฺ, เธ, น , ณี, ต  อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ท, ทฺ, เธ, น , ต  อยู่ใกล้กัน 
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  บาทที่ ๖ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ มีครุ ๖ ตัว คือ เอ, เต, สจฺ, เจ, วตฺ, โห อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ เต, น, ส, น, สุ, ตฺ, ถิ, ตุ อยู่ใกล้กัน 
  (๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า วนปฺปคุมฺเพ ยถา ผุสฺสิตคฺเค เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า คิมฺหานมาเส ป มสฺม ึคิมฺเห เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า ตถูปมํ ธมฺมวรํ อเทสยิ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า นิพฺพานคามึ ปรม ํหิตาย เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๕ ว่า อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๖ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ เป็นมิสสกสมตา 
 สรุป คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็ง
ผสมกัน คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๖ แห่ง คือ มี ถา ใน ยถา, ผุ ใน ผุสฺสิตคฺเค ในบาทที่ ๑, มี  ใน      
ป มสฺมึ ในบาทที่ ๒, มี ถู ใน ตถูปม  ในบาทที่ ๓, มี เธ ใน พุทฺเธ ในบาทที่ ๕, มี ถิ ใน สุวตฺถิ ใน
บาทที่ ๖ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอื่น ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ ทันตฐาน อันได้แก่ น,  
สฺ, สิ, ต, น, เส, ต, เท, ส, น, ตา, ท, ทฺ, เธ, น , ต , เต, น, น, สุ, ต,ฺ ตุ เป็นต้น 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก 
ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ 
สมาส และสังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
 ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมีธนิต
อักษรอยู่ ๖ แห่ง คือ มี ถา ใน ยถา, ผุ ใน ผุสฺสิตคฺเค ในบาทที่ ๑, มี  ใน ป มสฺมึ ในบาทที่ ๒, มี 
ถู ใน ตถูปม  ในบาทที่ ๓, มี เธ ใน พุทฺเธ ในบาทที่ ๕, มี ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๖ และไม่มีสนธิ
หรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า ตถูปม  (ตถา + อุปม ), อิทมฺปิ (อิท  + ปิ) ออกเสียง
ง่ายจึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถ
เข้าใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๗๐ 

 ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามา
แสดงโดยศัพท์ 
 
 ๔.๑.๑๔ รตนสูตร คาถาที่ ๑๔ 
        วโร วรญฺญู วรโท วราหโร 
      อนุตฺตโร ธมฺมวรํ อเทสยิ 
      อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 
 คาถานี้ ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
  ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
  ค าว่า วโร, วรญฺญู, วรโท, วราหโร, อนุตฺตโร เป็นบทพระนามของพระพุทธเจ้า 
โดยจัดเป็นบทวิเสสนะ เพราะแปลว่า บทว่า พุทฺโธ เป็นประธาน 
  ค าว่า อิทมฺปิ, ปณีตํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ รตน  
  ค าว่า พุทฺเธ เป็นบทภินนาธาระ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปณีต  
  ค าว่า เอเตน เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ สจฺเจน 
  ค าว่า สจฺเจน เป็นบทกรณะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ค าว่า สุวตฺถิ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็น ปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า วโร วรญฺญู วรโท วราหโร มีครุ ๖ ตัว คือ โร, รญฺ, ญู, โท, รา, โร อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรมุทธฐาน ๕ ตัว คือ โร, ร, ร, รา, โร อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๒ ว่า อนุตฺตโร ธมฺมวรํ อเทสยิ มีครุ ๕ ตัว คือ นุตฺ, โร, ธมฺ, ร , เท อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ นุ, ต,ฺ ต, ธ อยูใ่กล้กัน 
  บาทที่ ๓ ว่า อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ มีครุ ๖ ตัว คือ ทมฺ, พุทฺ, เธ, น , ณี, ต  อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ท, ทฺ, เธ, น , ต  อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๔ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ มีครุ ๖ ตัว คือ เอ, เต, สจฺ, เจ, วตฺ, โห อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ เต, น, ส, น, สุ, ตฺ, ถิ, ตุ อยู่ใกล้กัน 
  (๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 



รูศ้ัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๗๑ 

  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า วโร วรญฺญู วรโท วราหโร เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า อนุตฺตโร ธมฺมวรํ อเทสยิ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ เป็นมิสสกสมตา 
 สรุป คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็ง
ผสมกัน คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๓ แห่ง คือ มี ธ ใน ธมฺมวร  ในบาทที่ ๒, มี เธ ใน พุทฺเธ ในบาทที่ ๓, 
มี ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอื่น ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ ทันต-
ฐาน อันได้แก่ นุ, ตฺ, ต, ธ, เท, ท, ทฺ, เธ, ต, น , ต , เต, น, น, สุ, ต,ฺ ตุ เป็นต้น 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก 
ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ 
สมาส และสังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
 ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมีธนิต
อักษรอยู่ ๓ แห่ง คือ มี ธ ใน ธมฺมวร  ในบาทที่ ๒, มี เธ ใน พุทฺเธ ในบาทที่ ๓, มี ถิ ใน สุวตฺถิ ใน
บาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า อิทมฺปิ (อิท  + ปิ) ออกเสียง
ง่ายจึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถ
เข้าใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามา
แสดงโดยศัพท์ 
 
 ๔.๑.๑๕ รตนสูตร คาถาที่ ๑๕ 
        ขีณํ ปุราณํ นวํ นตฺถิ สมฺภวํ 
      วิรตฺตจิตฺตายติเก ภวสฺม ึ
      เต ขีณพีชา อวิรูฬฺหิฉนฺทา 
      นิพฺพนฺติ ธีรา ยถายมฺปทีโป 
      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๗๒ 

      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 
 คาถานี้ ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
  ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
  ค าว่า ขีณ ํเป็นบทกิริยาคุมพากย์ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ภว  
  ค าว่า ปุราณํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ภว  
  ค าว่า สมฺภว ํเป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ นตฺถิ 
  ค าว่า อายติเก เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ภวสฺมึ 
  ค าว่า วิรตฺตจิตฺตา เป็นบทวิเสสนะ ของ ขีณาสวา (โยคเข้ามา) 
  ค าว่า เต, ขีณพีชา, อวิรูฬฺหิฉนฺทา, ธีรา เป็นบทวิเสสนะ ของ ขีณาสวา  
  ค าว่า ยถา อยํ ปทีโป เป็นประโยคอุปมา วางไว้ใกล้กัน 
  ค าว่า อิทมฺปิ, ปณีตํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ รตน  
  ค าว่า สํเฆ เป็นบทภินนาธาระ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปณีต  
  ค าว่า เอเตน เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ สจฺเจน 
  ค าว่า สจฺเจน เป็นบทกรณะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ค าว่า สุวตฺถิ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็น ปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ขีณํ ปุราณํ นวํ นตฺถิ สมฺภวํ มีครุ ๘ ตัว คือ ข,ี ณ , รา, ณ , ว , นตฺ, สมฺ, 
ว  อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ น, น, ตฺ, ถิ, ส อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๒ ว่า วิรตฺตจิตฺตายติเก ภวสฺมึ มีครุ ๖ ตัว คือ รตฺ, จิตฺ, ตา, เก, วสฺ, มึ อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ ต,ฺ ต, ตฺ, ตา, ติ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๓ ว่า เต ขีณพีชา อวิรูฬฺหิฉนฺทา มีครุ ๗ ตัว คือ เต, ขี, พี, ชา, รูฬฺ, ฉนฺ, ทา 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ เต, นฺ, ทา อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๔ ว่า นิพฺพนฺติ ธีรา ยถายมฺปทีโป มีครุ ๘ ตัว คือ นิพฺ, พนฺ, ธี, รา, ถา, ยมฺ, 
ที, โป อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ นิ, นฺ, ติ, ธี อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๕ ว่า อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ มีครุ ๖ ตัว คือ ทมฺ, ส , เฆ, น , ณี, ต  อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ท, ส , น , ต  อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๖ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ มีครุ ๖ ตัว คือ เอ, เต, สจฺ, เจ, วตฺ, โห อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ เต, น, ส, น, สุ, ตฺ, ถิ, ตุ อยู่ใกล้กัน 



รูศ้ัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๗๓ 

  (๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า ขีณํ ปุราณํ นวํ นตฺถิ สมฺภวํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า วิรตฺตจิตฺตายติเก ภวสฺม ึเป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า เต ขีณพีชา อวิรูฬฺหิฉนฺทา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า นิพฺพนฺติ ธีรา ยถายมฺปทีโป เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๕ ว่า อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๖ ว่า เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ เป็นมิสสกสมตา 
 สรุป คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็ง
ผสมกัน คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๑๐ แห่ง คือ มี ขี ใน ขีณ , ถิ ใน นตฺถิ, ภ ใน สมฺภว  ในบาทที่ ๑, มี ภ 
ใน ภวสฺมึ ในบาทที่ ๒, มี ขี ใน ขีณพีชา, ฉ ใน อวิรูฬฺหิฉนฺทา ในบาทที่ ๓, มี ธี ใน ธีรา, ถา ใน 
ยถายมฺปทีโป ในบาทที่ ๔, มี เฆ ใน ส เฆ ในบาทที่ ๕, มี ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๖ และผสมอยู่กับ
สิถิลอักษรอื่น ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ ทันตฐาน อันได้แก่ น, นตฺ, ส, ตฺต, ตฺตา, ติ, สฺ,  
เต, นฺทา, นิ, นฺติ, ที, ทฺ ส , น , ต , เต, น, น, สุ, ตฺ, ตุ เป็นต้น  
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก 
ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ 
สมาส และสังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
 ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมีธนิต
อักษรอยู่ ๑๐ แห่ง คือ มี ขี ใน ขีณ , ถิ ใน นตฺถิ, ภ ใน สมฺภว  ในบาทที่ ๑, มี ภ ใน ภวสฺมึ ในบาท
ที่ ๒, มี ขี ใน ขีณพีชา, ฉ ใน อวิรูฬฺหิฉนฺทา ในบาทที่ ๓, มี ธี ใน ธีรา, ถา ใน ยถายมฺปทีโป ใน
บาทที่ ๔, มี เฆ ใน ส เฆ ในบาทที่ ๕, มี ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๖ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออก
เสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า วิรตฺตจิตฺตายติเก (วิรตฺตจิตฺตา + อายติเก), ยถายมฺปทีโป (ยถา + 
อย  + ปทีโป), อิทมฺปิ (อิท  + ปิ) ออกเสียงง่ายจึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถ
เข้าใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๗๔ 

 ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามา
แสดงโดยศัพท์ 
 
 ๔.๑.๑๖ รตนสูตร คาถาที่ ๑๖ 
        ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
      ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
      ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ 
      พุทฺธํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ. 
 
 คาถานี้ ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ยานิ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะว่า ภูตานิ และ ภุมฺมานิ 
   ค าว่า อิธ เป็นบทวิเสสนะของ ปเทเส (โยคเข้ามา) 
   ค าว่า ภูตานิ เป็นประธานวางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ สมาคตานิ 
   ค าว่า ภุมมาน ิเป็นประธานวางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ สมาคตานิ  
   ค าว่า วา ศัพท์ เป็นปทวิกัปปัตถะ (อรรถไม่แน่นอน) วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์
คือ ภูตานิ และ ภุมฺมานิ 
   ค าว่า อนฺตลิกฺเข เป็นบทอาธาร ใน นิพฺพตฺตานิ (โยคเข้ามา) 
   ค าว่า ตถาคตํ, เทวมนุสฺสปูชิตํ เป็นวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์ คือ พุทฺธ  
   ค าว่า พุทฺธ ํเป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กันคือ นมสฺสาม 
   ค าว่า สุวตฺถิ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมี
เสียงคล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) 
เหมือน กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ มีครุ ๖ ตัว คือ ยา, นี, ภู, ตา, มา, ตา อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ นี, ธ, ตา, นิ, ส, ตา, นิ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๒ ว่า ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข มีครุ ๗ ตัว คือ ภุมฺ, มา, วา, ยา, อนฺ, 
ลิกฺ, เข อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ นิ, นิ, นฺ, ต, ลิ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๓ ว่า ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ มีครุ ๖ ตัว คือ ถา, ต , เท, นุสฺ, ปู, ต  อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ ต, ถา, ต , เท, นุ, สฺ, ส, ต  อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๔ ว่า พุทฺธํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ มีครุ ๖ ตัว คือ พุทฺ, ธ , มสฺ, สา, วตฺ, โห 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ ทฺ, ธ , น, สฺ, สา, สุ อยู่ใกล้กัน 



รูศ้ัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๗๕ 

  (๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทท่ี ๒ ว่า ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า พุทฺธํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสม
กัน คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๗ พยางค์ มี ธ ใน ยานีธ, ภู ใน ภูตา ในบาทที่ ๑, มี ภุ ใน ภุมฺมานิ, เข ใน 
อนฺตลิกฺเข ในบาทที่ ๒, มี ถา ใน ตถาคต  ในบาทที่ ๓, มี ธ  ใน พุทฺธ , ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๔ และ
ผสมอยู่กับสิถิลอักษรอื่น ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ ทันตฐาน อันได้แก่ นี, ตานิ, ส, ตานิ, 
นิ, นิ, นฺต, ต, ต  เท, นุสฺส, ต  ทฺ, สฺสา, สุ, ตฺ, ตุ เป็นต้น  
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก 
ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ 
สมาส และ สังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมากโดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๗ พยางค์ มี ธ ใน ยานีธ, ภู ใน ภูตา ในบาทที่ ๑, มี ภุ ใน ภุมฺมานิ, เข ใน อนฺต-  
ลิกฺเข ในบาทที่ ๒, มี ถา ใน ตถาคต  ในบาทที่ ๓, มี ธ  ใน พุทฺธ , ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๔ และไม่มี
สนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า ยานีธ  (ยานิ + อิธ) ออกเสียงง่ายจึงประดับ
ดว้ยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถ
เข้า ใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท 
คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท์ 
 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๗๖ 

 ๔.๑.๑๗ รตนสูตร คาถาที่ ๑๗ 
        ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
      ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
      ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ 
      ธมฺมํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ. 
 
 คาถานี้ ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ยานิ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะว่า ภูตานิ และ ภุมฺมานิ 
   ค าว่า อิธ เป็นบทวิเสสนะของ ปเทเส (โยคเข้ามา) 
   ค าว่า ภูตานิ เป็นประธานวางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ สมาคตานิ 
   ค าว่า ภุมมาน ิเป็นประธานวางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ สมาคตานิ  
   ค าว่า วา ศัพท์ เป็นปทวิกัปปัตถะ (อรรถไม่แน่นอน) วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์
คือ ภูตานิ และ ภุมฺมานิ 
   ค าว่า อนฺตลิกฺเข เป็นบทอาธาร ใน นิพฺพตฺตานิ (โยคเข้ามา) 
   ค าว่า ตถาคตํ, เทวมนุสฺสปูชิตํ เป็นวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์ คือ ธมฺม  
   ค าว่า ธมฺม ํเป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กันคือ นมสฺสาม 
   ค าว่า สุวตฺถิ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมี
เสียงคล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) 
เหมือน กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ มีครุ ๖ ตัว คือ ยา, นี, ภู, ตา, มา, ตา อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ นี, ธ, ตา, นิ, ส, ตา, นิ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๒ ว่า ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข มีครุ ๗ ตัว คือ ภุมฺ, มา, วา, ยา, อนฺ, 
ลิกฺ, เข อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ นิ, นิ, นฺ, ต, ลิ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๓ ว่า ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ มีครุ ๖ ตัว คือ ถา, ต , เท, นุสฺ, ปู, ต  อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ ต, ถา, ต , เท, นุ, สฺ, ส, ต  อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๔ ว่า ธมฺมํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ มีครุ ๖ ตัว คือ ธมฺ, ม , มสฺ, สา, วตฺ, โห 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ธ, น, สฺ, สา, สุ อยู่ใกล้กัน 
  (๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 



รูศ้ัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๗๗ 

  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า ธมฺม ํนมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสม
กัน คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๗ พยางค์ มี ธ ใน ยานีธ, ภู ใน ภูตา ในบาทที่ ๑, มี ภุ ใน ภุมฺมานิ, เข ใน 
อนฺตลิกฺเข ในบาทที่ ๒, มี ถา ใน ตถาคต  ในบาทที่ ๓, มี ธ ใน ธมฺม , ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๔ และ
ผสมอยู่กับสิถิลอักษรอื่น ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ ทันตฐาน อันได้แก่ นี, ตานิ, ส, ตานิ, 
นิ, นิ, นฺต, ต, ต  เท, นุสฺส, ต , สฺสา, สุ, ตฺ, ตุ เป็นต้น  
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก 
ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ 
สมาส และ สังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมากโดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๗ พยางค์ มี ธ ใน ยานีธ, ภู ใน ภูตา ในบาทที่ ๑, มี ภุ ใน ภุมฺมานิ, เข ใน อนฺต-  
ลิกฺเข ในบาทที่ ๒, มี ถา ใน ตถาคต  ในบาทที่ ๓, มี ธ ใน ธมฺม , ถ ิใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๔ และไม่มี
สนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า ยานีธ  (ยานิ + อิธ) ออกเสียงง่ายจึงประดับ
ด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถ
เข้า ใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท 
คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท ์
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท์ 
 
 
 
 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๗๘ 

 ๔.๑.๑๘ รตนสูตร คาถาที่ ๑๘ 
        ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
      ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
      ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ 
      สํฆํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ. 
 
 คาถานี้ ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ยานิ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะว่า ภูตานิ และ ภุมฺมานิ 
   ค าว่า อิธ เป็นบทวิเสสนะของ ปเทเส (โยคเข้ามา) 
   ค าว่า ภูตานิ เป็นประธานวางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ สมาคตานิ 
   ค าว่า ภุมมาน ิเป็นประธานวางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ สมาคตานิ  
   ค าว่า วา ศัพท์ เป็นปทวิกัปปัตถะ (อรรถไม่แน่นอน) วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์
คือ ภูตานิ และ ภุมฺมานิ 
   ค าว่า อนฺตลิกฺเข เป็นบทอาธาร ใน นิพฺพตฺตานิ (โยคเข้ามา) 
   ค าว่า ตถาคตํ, เทวมนุสฺสปูชิตํ เป็นวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์ คือ ส ฆ  
   ค าว่า สํฆํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กันคือ นมสฺสาม 
   ค าว่า สุวตฺถิ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมี
เสียงคล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) 
เหมือน กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ มีครุ ๖ ตัว คือ ยา, นี, ภู, ตา, มา, ตา อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ นี, ธ, ตา, นิ, ส, ตา, นิ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๒ ว่า ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข มีครุ ๗ ตัว คือ ภุมฺ, มา, วา, ยา, อนฺ, 
ลิกฺ, เข อยู่ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ นิ, นิ, นฺ, ต, ลิ อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๓ ว่า ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ มีครุ ๖ ตัว คือ ถา, ต , เท, นุสฺ, ปู, ต  อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ ต, ถา, ต , เท, นุ, สฺ, ส, ต  อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๔ ว่า สํฆํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ มีครุ ๖ ตัว คือ ส , ฆ , มสฺ, สา, วตฺ, โห อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ส , น, สฺ, สา, สุ อยู่ใกล้กัน 
  (๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 



รูศ้ัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๗๙ 

  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า สํฆํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสม
กัน คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๗ พยางค์ มี ธ ใน ยานีธ, ภู ใน ภูตา ในบาทที่ ๑, มี ภุ ใน ภุมฺมานิ, เข ใน 
อนฺตลิกฺเข ในบาทที่ ๒, มี ถา ใน ตถาคต  ในบาทที่ ๓, มี ฆ  ใน ส ฆ , ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๔ และ
ผสมอยู่กับสิถิลอักษรอื่น ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ ทันตฐาน อันได้แก่ นี, ตานิ, ส, ตานิ, 
นิ, นิ, นฺต, ต, ต  เท, นุสฺส, ต , ส , สฺสา, สุ, ตฺ, ตุ เป็นต้น  
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก 
ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ 
สมาส และ สังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมากโดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๗ พยางค์ มี ธ ใน ยานีธ, ภู ใน ภูตา ในบาทที่ ๑, มี ภุ ใน ภุมฺมานิ, เข ใน อนฺต-  
ลิกฺเข ในบาทที่ ๒, มี ถา ใน ตถาคต  ในบาทที่ ๓, มี ฆ  ใน ส ฆ , ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๔ และไม่มี
สนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า ยานีธ  (ยานิ + อิธ) ออกเสียงง่ายจึงประดับ
ด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถ
เข้า ใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท 
คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท์ 
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๑๘๐ 

๕.๒ สรุป 
 จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสด้านอลังการ 
ผู้เขียนสรุปได้ดังนี้ คือ 
 ด้านอลังการ เฉพาะที่น าเสนอ มีปรากฏสัททาลังการ ๕ อย่าง ประกอบด้วย 
  ๑. ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มี ๒ อย่าง คือ 
  ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน  
  ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  ๒. มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็น ปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตราเหมือน กันไว้ใกล้กัน  
  ๓. สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับมี ๓ อย่าง คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  ๔. สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ อย่าง คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, 
ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ
, สมาส และสังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ๕. อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถ
เข้าใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ อย่าง คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 



 

 

 
บทท่ี ๖ 

 
พระรัตนตรัยที่พ่ึงอันเป็นหลักชัยในการด ารงชีวิต 

  

๖.๑ พระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนา 
 พระรัตนตรัยเป็นบาทฐานในการระลึกเพ่ือให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสชวนใจอยาก
รับพระธรรมมาปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏเป็นเหตุให้เข้าถึงนิพพาน พระรัตนตรัย
จึงหมายถึงเครื่องน าทางที่ประเสริฐ ๓ ประการหรือแก้ว ๓ ประการ เป็นสิ่งที่นับถือเคารพบูชาอัน
ประเสริฐสูงสุด ๓ ประการของพุทธศาสนิกชน ซึ่งประกอบ ด้วยพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และ
พระสังฆเจ้า ต่างอิงอาศัยกันเหมือนไม้ ๓ อย่างอันตั้งพิงกันจะขาดเสียอันหนึ่งไม่ได้๑ โดยหมาย 
ความว่า เป็นผู้ขจัดภัยของสัตว์ทั้งหลายโดยท าสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปในประโยชนเ์กื้อกูลและถอย
กลับจากสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพราะช่วยท าสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากกันดารคือภพและ
เพราะให้ความเบาใจแก่สัตว์ทั้งหลาย และเพราะท าสักการะทั้งหลายแม้จะเป็นของน้อยค่า แต่ผล
ที่ได้รับกลับไพบูลย์ด้วยอานิสงส์ 
 พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า คือองค์ประกอบของพระรัตนตรัย แม้มี ๓ แต่
ก็เนื่องเป็นอันเดียวกันโดยเนื้อความ คือ พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมด้วยพระองค์เอง
แล้วทรงแสดงพระธรรม พระธรรมอันพระสงฆ์ไดฟั้งไดป้ฏิบตัิตามแล้วด ารงรักษาไว้ พระสงฆ์ก็เป็น
สาวกของพระพุทธเจ้า ทั้ง ๓ นี้ จึงรวมเรียกว่า พระรัตนตรัย แปลว่า หมวด ๓ แห่งพระรตนะ  
 คนทั่วไปคงมีความยินดีปลาบปลื้มใจ เมื่อได้รับของที่ถูกใจหรือเมื่อได้รับความส าเร็จ 
สิ่งที่ท าให้ยินดีปลาบปลื้มใจนี้แหละเป็นเหตุท าให้เกิดค าว่า รตนะ ที่แปลว่า สิ่งที่ท าให้ยินดีปลาบ
ปลื้มใจนั่นเอง แต่นิยมใช้เรียกของดีของวิเศษบางอย่าง สัตว์พิเศษบางจ าพวก ตลอดถึงคนดีพิเศษ
บางคน ก็เรียกว่า รตนะ เพราะเป็นที่ยินดีปลาบปลื้มใจได้เป็นอย่างมาก ฉะนั้น รตนะจึงเป็นสิ่งที่
นิยมชมชอบ เป็นสิ่งมีค่ามาก ไม่มีสิ่งอื่นที่มิใช่รตนะเสมอ ยากที่จะเห็นได้ เป็นของที่มิใช่คนต้อยต่ า
จะใช้สอย ใครได้รตนะมาจึงยินดีปลาบปลื้มใจ  
 ในภาษาไทย มีค าแปลรตนะที่เหมาะสมอย่างมากว่าแก้ว เรียกว่า นพรัตน์ (แก้ว ๙) 
เหมือนส านวนที่คล้องจองกันว่า เพชรดี (เพชรที่ ๑) มณีแดง (ทับทิม) เขียวใสแสงมรกต เหลืองใส
สดบุษราคัม แดงแก่ก่ าโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาล
สายไพฑูรย์ ถึงไม่ใช่เครื่องประดับ แต่เป็นแค่เพียงส่วนยอดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีค่ามาก 

                                                 

 ๑ ดูรายละเอียดใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) , ความหมายแห่งพระ 
รัตนตรัย, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๓๙.  
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 ในโลกนี้รตนะทั้งหลายมีมาก ตามแต่จะนิยมเรียกกันในจ าพวกสิ่งที่มีค่าสูงดังกล่าว 
ตั้งแต่ชนิดท่ีมีทั่ว ๆ ไปได้จนถึงสิ่งที่เป็นของดีของวิเศษอย่างสูงสุดในโลกก็คือ จักรพรรดิรตนะ 
รตนะของพระเจ้าจักรพรรดิ ๗ ประการ๒ คือ  
  ๑. จกฺกรตน -จักรแก้ว  
  ๒. หตถฺิรตน -ช้างแก้ว 
  ๓. อสฺสรตน -ม้าแก้ว  
  ๔. มณิรตน -มณีแก้ว  
  ๕. อิตถีรตน -นางแก้ว  
  ๖. คหปติรตน -คหบดแีก้ว  
  ๗. ปริณายกรตน -ปรินายกแก้ว  
 รตนะ ๗ ประการนี้ เป็นเครื่องที่ให้ท่านผู้ครอบครองอยู่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ และ
เป็นเครื่องบ ารุงรักษาพระเจ้าจักรพรรดิให้เพียบพร้อมด้วยความสุขสบาย จึงเป็นยอดรตนะของ
ทางโลก แม้ในปัจจุบันตลอดถึงโลกอนาคต ใครจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกได้แต่ผู้เดียวก็ต้องมีองค์
อ านาจท่ีเป็นวัตถุเป็นพาหนะ เป็นบุคคลท่ีพิเศษอย่างยิ่งจนคนทั้งโลกพากันยินยอม ถ้ามีก็พอ
นับว่าเป็นจักรพรรดิรตนะได้  
 ดังนั้น รตนะทั่ว ๆ ไปทุกอย่างจะมีประโยชน์เป็นที่ยินดีพอใจก็ เฉพาะผู้รู้จักคุณค่า
เท่านั้น ถ้าไม่รู้คุณค่า จะเป็นรัตนะชนิดไหนกไ็ร้คณุค่าเหมือนอย่างยื่นแก้วให้วานร โยนไข่มุกให้แก่
สุกร ประดับอาภรณ์ให้แก่ตุ่น หรืออย่างไก่ได้พลอย ซึ่งสู้ได้ข้าวสารเม็ดเดียวไม่ได้ บางทีคนเรา
ประดับอาภรณ์ให้แก่สัตว์เลี้ยงที่น่ารกั ก็เพื่อให้เราเองเห็นวา่งาม มิใช่เพ่ือให้สัตว์เลี้ยงเห็นตัวเองว่า
งาม จึงเท่ากับประดับอาภรณ์เข้าที่ตัวเจ้าของเอง ฉะนั้น ความส าคัญของรตนะทั้งปวง จึงอยู่ที่
ปัญญาที่รู้จักคุณค่าของรตนะ ปัญญาจึงเป็นรตนะเองด้วย เป็นเหตุให้รู้จักรตนะอื่น ๆ ด้วย จึงมี
พุทธภาษิตกล่าวไว้ว่า ปญฺ า นราน  รตน ๓ ปัญญาเป็นรตนะของคนทั้งหลาย  
 คนเราเป็นสัตว์โลก ชนิดที่มีปัญญาสูงกว่าสัตว์โลกด้วยกันชนิดอื่น จึงรู้จักว่าอะไรเป็น
รตนะและรู้จักใช้รตนะ เช่นรู้จักใช้เป็นอาภรณ์ส าหรับประดับกายให้งดงาม และรู้จักรตนะที่ยิ่งไป
กว่าอาภรณ์ประดับกาย คือรตนะที่อ านวยประโยชน์และความสุขที่ยิ่งกว่า เมื่อรู้จักรตนะที่มีคุณ 
ค่าสูงขึ้นไปกว่า ก็อาจสละรตนะที่ต่ ากว่าได้ ทั้งนี้ก็สุดแต่ใครจะมีปัญญารู้จักว่าอะไรเป็นรตนะที่
อุดมคือสูงสุดของตน 

 ๖.๑.๑ พระพุทธรตนะ 
 พระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ตรัสรู้พระธรรม ได้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ผู้รักความรู้ใฝ่หาความรู้
แม้จะได้ทรงรับการท านายว่าถ้าอยู่ครองเพศฆราวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิและทรงบริบูรณ์
ด้วยรตนะของฆราวาส ก็ทรงมีพระปัญญาเห็นว่ายังมีรตนะที่ดวีิเศษกวา่คือพระธรรม ซึ่งเป็นเครื่อง

                                                 

 ๒ ที.สี. (บาลี) ๙/๒๕๘/๘๙, (ไทย) ๙/๒๕๘/๘๙. 
 ๓ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๕๒/๔๒, (ไทย) ๑๕/๕๒/๖๘.  



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๘๓ 

ปลดเปลื้องทุกข์ของพระองค์เองและของสังคมโลกอันจะให้ประสบสุขอย่างยิ่ง จึงทรงสละรตนะ
อื่น ๆ ทั้งหมด ตลอดถึงจักรพรรดิรตนะที่จะทรงได้รับ ทรงแสวงหาพระธรรมรตนะจนทรงได้พบ
ด้วยพระปัญญาแล้วทรงจ าแนกพระธรรมรตนะแก่สังคมโลกด้วยมีพระกรุณาเพ่ือให้สังคมโลกได้
หลุดพ้นจากทุกข์ประสบสุขอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์ได้ประสบนั้น ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงเป็น
รตนะคือแก้วดวงที่ ๑ ของสังคมโลก๔ 
 สังคมโลกซึ่งมีส่วนได้รบัพระธรรมรตนะพากันนิยมนับถือพระพุทธองค์ว่าเป็นรตนะ ทั้ง
ในส่วนพระกาย ทั้งในส่วนพระจิต ในส่วนพระกายนั้น ปรากฏว่ามีคนเป็นอันมากนิยมในพระ
รูปลักษณะมหาบุรุษของพระพุทธองค์จนถึงกล่าวท านายไว้ บางคนหลงใหลจนถึงออกบวชเพื่อจะ
ได้ติดตามไปคอยเฝ้าดอูยู่อย่างใกล้ชดิเสมอ จนพระพุทธเจ้าต้องตรัสอบรมว่า “ก ึเต วกฺกลิ อิมินา 
ปูติกาเยน ทิฏฺเ น โย โข วกฺกลิ ธมฺม  ปสฺสติ โส ม  ปสฺสติ โย ม  ปสฺสติ โส ธมฺม  ปสฺสติ๕ 
ประโยชน์อะไรด้วยกายอันเน่านี้ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา” แม้เมื่อเสด็จปรินิพพานแล้วพระ
บรมสารีริกธาต ุพระสรีรังคารก็เปน็พระธาตเุจดยี์ที่เคารพบูชาอย่างสูง สถานที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระ
พุทธองค์เป็นต้นว่า ที่ประสูติ ที่ตรัสรู้ ที่ทรงแสดงปฐมเทศนา ที่เสด็จปรินิพพาน ตลอดจนเครื่อง
บริขารที่ทรงใช้สอยก็เป็นบริโภคเจดีย์ที่เคารพอย่างสูงเหมือนกัน และยังพากันสร้างพระพุทธ
ปฏิมาเป็นอุทเทสิกเจดีย์เป็นที่เคารพบูชากันอีกมากมาย ด้วยเหตุเช่นนี้ พระกายจึงเป็นรตนะ แต่
เหตุที่ส าคัญก็คือ เพราะพระกายเป็นที่อาศัยของพระจิตอันบริบูรณ์ด้วยพระคุณทั้งปวง กล่าวโดย
ย่อคือพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระกรุณาคุณ ด้วยเหตุเช่นนี้  พระจิตจึงเป็นรตนะ 
พระพุทธเจ้าทรงมีพระกายและพระจิตบริบูรณ์ด้วยพระคุณทั้งปวงในส่วนพระองค์เองแล้วทรงแผ่
พระคุณเหล่านี้ออกไปแก่สังคมโลกพร้อมด้วยพระธรรมที่ทรงสั่งสอน ยังสังคมโลกให้ยินดีปลาบ
ปลื้มในพระธรรมและพากันได้รับประโยชน์สุข จึงทรงเป็นพระพุทธรตนะของสังคมโลกดวงที่ ๑๖  
 ความหมายของค าว่า พุทฺธ ที่แปลว่า พระพุทธเจ้า 
 พุทฺโธติ เกนตฺเถน พุทฺโธ๗ ถามว่า ค าว่า “พุทฺโธ” พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพุทธะ 
เพราะมีความหมายว่าอย่างไร, ตอบว่า ทรงพระนามว่าพุทธะ เพราะประกอบรูปวิเคราะห์ว่า 
  ๑. พุชฺฌิตา สจฺจานีติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงตรัสรู้สัจธรรม 
  ๒. โพเธตา ปชายาติ พุทฺโธ  พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงให้หมู่สัตว์รู้ตาม 
  ๓. สพฺพญฺญุตาย พุทฺโธ  พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงรู้ธรรมทั้งปวง 
  ๔. สพฺพทสฺสาวิตาย พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงเห็นแจ้งธรรมทั้งปวง 
  ๕. อภิญฺเ ยฺยตาย พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงรู้ยิ่ง 

                                                 

 ๔ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ความหมายของพระรัตนตรัย, พิมพ์ครั้งท่ี 
๒, (กรุงเทพมหานคร : มหามกฏุราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๔๒. 
 ๕ ส .ข. (บาลี) ๑๗/๘๗/๙๖. 
 ๖ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ความหมายของพระรัตนตรัย, พิมพ์ครั้งท่ี 
๒, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๔๗. 
 ๗ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๑๙๒/๓๘๘, ขุ.จู. (บาลี) ๓๐/๙๗/๒๐๗, ขุ.ป. (บาลี) ๓๑/๑๖๒/๑๘๕-๑๘๖. 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๘๔ 

  ๖. วิสวิตาย พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงท าพระนิพพานให้แจ้ง 
  ๗. ขีณาสวสงฺขาเตน พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงสิ้นอาสวะ 
  ๘. นิรุปกฺกิเลสสงฺขาเตน พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากอุปกิเลส 
  ๙. เอกนฺตวีตราโคติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากราคะแน่นอน 
  ๑๐. เอกนฺตวีตโทโสติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากโทสะแน่นอน 
  ๑๑. เอกนฺตวีตโมโหติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากโมหะแน่นอน 
  ๑๒. เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงสิ้นกิเลสแน่นอน 
  ๑๓. เอกายนมคฺค  คโตติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะเสด็จไปสู่ทางอันเอก 
  ๑๔. เอโก อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะ
ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เพียงพระองค์เดียว 
  ๑๕. อพุทฺธิวิหตตฺตา พุทฺธิปฏิลาภตฺตา พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงก าจัด
อวิชชาแล้วตรัสรู้วิชชา 
  ๑๖. พุชฺฌตีติ พุทฺโธ ผู้ตรัสรู้ พระนามว่าพุทธะ (พุธ อวคมเน=ตรัสรู้-รู้-บรรลุ + ต) 
 ในพระพุทธศาสนา พุทธะมีความหมายหลากหลาย โดยสรุปคือ "ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน" 
หมายถึงพระพุทธองค์ผูต้รัสรูอ้ริยสัจ ๔ แล้วอย่างถ่องแท้ ในชั้นอรรถกถาจ าแนกพุทธะออกเป็น ๓ 
จ าพวกด้วยกันได้แก่  
  ๑. พระพุทธเจ้า คือพระองค์ที่ตรัสรูด้้วยพระองค์เองและทรงสอนให้ผู้อื่นรูต้าม ตาม
คัมภีร์พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ (พระโคตมพุทธเจ้า) ทรงเป็น
พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  
  ๒. พระปัจเจกพุทธเจ้า คือ พระองค์ท่ีตรัสรู้ด้วยตนเอง แต่มิได้สอนให้ผู้อื่นรู้ตาม  
  ๓. อนุพุทธะ คือบุคคลที่ตรัสรู้เนื่องด้วยค าสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ที่ตรัสรู้ด้วยเหตุนี้เรียกว่า พระสาวก   
 พระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลส าคัญคนหนึ่งของสังคมโลก เสด็จอุบัติขึ้นเมื่อ ๘๐ ปีก่อน
พุทธศักราชในตระกูลกษัตริย์ ทรงต้องการพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงและช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์
ด้วย จึงเสด็จออกผนวชแสวงหาพระธรรมเมื่อพระชนม์ ๒๙ พรรษา และทรงค้นพบพระธรรมเมื่อ
พระชนม์ได้ ๓๕ พรรษา  
 หลังจากนั้น ได้ทรงประกาศพระธรรมที่พระองค์ได้คน้พบแก่สังคมโลก โปรดเวไนยสตัว์
ให้ดื่มน้ าอัมฤตคือพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วด้วยพระปัญญาที่ยอดเยี่ยม ทรงเผยแผ่พระ
ธรรมเป็นเวลา ๔๕ พรรษา เมื่อเห็นว่าพระธรรมวนิัยของพระองคแ์พร่หลายและตัง้มั่นแล้วจึงเสดจ็
ดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนม์ ๘๐ พรรษา พระพุทธเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นอัจฉริยบุคคล หาก
พิจารณาถึงบุคคลเท่าที่ประวัติศาสตร์ยอมรับว่าเคยเป็นบุคคลมีตัวอยู่จริงและเคยตายไปจริง 
ตั้งแต่สมัยเริ่มประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน ซึ่งกินเวลาประมาณหลายพันปีมานี้ เราจะมองไม่เห็น
กษัตริย์พระองค์ใดในโลกที่ยอมสละความสุขส่วนพระองค์ เพ่ือประโยชน์สุขของสังคมโลก
อย่างเช่นพระพุทธเจ้า 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๘๕ 

 หากมองให้สั้นเข้ามาอีก คือ ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามาถึงปัจจุบันประมาณ ๒๕๐๐ 
กว่าปีนี้ ก็ยังไม่เคยมีกษัตริย์พระองค์ใดในโลกทรงกระท าได้อย่างพระพุทธเจ้า ที่ยอมสละความสุข
แบบโลก ๆ เพ่ือทรงแสวงหาพระธรรมและน ามาเป็นประโยชน์แก่สังคมโลก ไม่ว่าจะมองในด้าน
บริสุทธิ์ส่วนพระองค์หรือในด้านการบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมโลก ในด้านสติปัญญา พระพุทธเจ้า
ก็ทรงเป็นอัจฉริยะในด้านนั้น ๆ ทุกประการ ไม่มีใครเสมอเหมือน ในด้านความบริสุทธิ์พระพุทธ
องค์ก็ปราศจากกิเลสที่ท าให้เศร้าหมองทุกประการ  
 อัจฉริยภาพด้านการบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมโลกนั้น เราจะเห็นได้ต่อเมื่อได้พิจารณา 
ผลงานของพระพุทธองค์ว่าผลงานของพระพุทธองค์แผ่ไพศาลมากเพียงใด ผลงานที่ยิ่งใหญ่มาจาก
ความคิดที่ยิ่งใหญ่และจิตที่ยิ่งใหญ่ พระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่สังคมโลกเป็น
จ านวนมาก ถ้าเราลองนึกดวู่าบคุคลทีไ่ด้รับค าสอนของพระพุทธเจ้าแล้วละเว้นจากความชั่ว รักษา
ตนไว้ไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่ว แล้วก้าวขึ้นสู่ทางที่ดีมีประมาณเพียงใด ก็จะทราบว่าพระพุทธเจ้าทรง
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโลกเพียงใด 
 พระพุทธเจ้า คือ ผู้ใช้ความเพียรพยายามค้นคว้าแสวงหาทางตรัสรู้ด้วยความเหนื่อย 
ยากล าบากและทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้คือค้นพบความจริงอันเป็น
ทางแห่งความพ้นทุกข์แล้ว เป็นการปฏิบัติท่ีท าให้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยอ านาจกิเลสจนถึง
ความสิ้นทุกข์ในสังสารวัฏ เข้าถึงความสุขที่สมบูรณ์ด้วยพระองค์เองแล้ว ถ้าหากว่าพระพุทธองค์
จะหยุดอยูเ่พียงแค่นั้นโดยไม่ต้องไปดิ้นรนเหนื่อยยากในการสอนคนอื่น ก็ชื่อว่าได้กระท าคุณความ
ดีส่วนพระองค์ให้เกิดขึ้น  
 เนื่องจากพระพุทธองค์ไม่หยุดอยู่เพียงนั้น ได้ใช้เวลาอันยาวนานถึง ๔๕ ปี เสด็จเที่ยว
จาริกสั่งสอนสังคมโลก โดยไม่ค านึงถึงความเหนื่อยยากส่วนพระองค์ พยายามชี้แจงแสดงเหตุ 
แสดงผลให้สังคมโลกได้มีหลักชัยในการด ารงชีวิต เที่ยวสอนคนพาลให้กลายเป็นคนดี สอนคนดีให้
เป็นพระอริยะ สอนพระอริยะให้เข้าถึงชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุด  
 การเสด็จไปแสดงพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้น บางครั้งต้องเผชิญกับอันตราย ค า
กล่าวให้ร้ายของบุคคลต่าง ๆ แต่เนื่องจากทรงมีพระกรุณาต่อสังคมโลก จึงได้ทรงท างานนั้นด้วย
ความเอ็นดูอนุเคราะห์ต่อสังคมโลกจนสามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาสืบต่อกันมาเป็นเวลา 
นานจนถึงปัจจุบัน พระพุทธเจ้าจึงมีพระคุณต่อสังคมโลกในฐานะที่ทรงตรัสรู้ดี ทรงรู้ชอบด้วย
พระองค์เองก่อน แล้วทรงสอนบุคคลอื่นให้รู้ตาม ให้ประพฤติตาม ให้ได้ความสุขความเจริญตาม
ควรแก่การปฏิบัติ  
 พระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของบุคคลผู้มีความเพียรพยายามและมุ่งมั่นในการฝึก 
พัฒนาตนเองจนประสบความส าเร็จในชีวิต และถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตสู่สังคม ทรงเป็น
อัจฉริยบุคคลผู้มีความเสียสละอันยิ่งยวด ด้วยการยอมสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์อัน
ยิ่งใหญ่แก่สังคมโลก 
 พระพุทธเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์ คือ บุคคลผู้มีความ
เพียรพยายามและเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น ในอันที่จะพ้นจากความทุกข์และช่วยสังคมโลกให้
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พ้นตามไปด้วย และในฐานะที่ทรงเป็นพระศาสดาของพระพุทธศาสนา คือ ผู้แสวงหาความจริงอัน
เป็นกฎธรรมชาติและน ามาเผยแผ่สั่งสอนแก่สังคมโลกและก่อตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นเพ่ือเป็นสังคม
ในอุดมคติ โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดพระธรรมวินัยคือพระพุทธศาสนาต่อมา ภาระกิจการก่อตั้ง
และประดิษฐานพระพุทธศาสนาเพ่ือให้เป็นมรดกแก่สังคมโลก จึงเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ เป็นการ
สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโลก สามารถสรุปภารกจิของพระองค์ในฐานะที่เป็นพุทธัตถจริยาได้ดังนี้  
  ๑. ภารกิจด้านการช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ตามปณิธานที่ทรงตั้งไว้ 
ตลอดเวลาอันยาวนานที่ทรงบ าเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณ เมื่อทรงข้ามพ้นทุกข์ด้วยพระองค์เอง
แล้ว ก็ทรงมีพระมหากรุณาช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นตามไปด้วย โดยทรงชี้แนะแนวทางให้ฝึกฝนอบรม
ตนเองตามพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้  
  ๒. ภารกิจด้านการวางรากฐานแห่งกุศลธรรมคือการสร้างอุนิสัยปรับพฤติกรรมให้ดี
ขึ้น ในกรณีคนที่ทรงแนะน าหรือฝึกไม่ได้ เป็นคนที่หยาบช้าด้วยโมหะอวิชชาเกินกว่าที่จะเข้าถึง
พระธรรมได้ในปัจจุบัน พระพุทธองค์ทรงเมตตาเปิดโอกาสให้เขาได้ประพฤติปฏิบัติตามอัธยาศัย
ของเขาเอง ดังเช่นกรณีของพระเทวทัต ซึ่งพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณก่อนแล้วว่าพระ     
เทวทัตจะมุ่งท าลายพระองค์และกระท าสังฆเภท แต่ก็ทรงบวชให้ด้วยทรงเห็นว่าการบวชประพฤติ
พรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนา เป็นความดีงามพอที่จะขัดเกลาและปลูกฝังอุปนิสัยสันดานให้แก่
พระเทวทัตได้ในเบื้องหน้า  
  ๓. ภารกิจด้านการบริหารงานพระพุทธศาสนา เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธ-
ศาสนา พระพุทธองค์ทรงก่อตั้งคณะสงฆ์ขึน้เปน็ตวัอย่างแกส่ังคม รวมทั้งทรงตั้งสถาบนัพุทธบริษัท
อื่นอีก คือ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทรงเตรียมการพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีความ
พร้อมที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ในการสร้างประโยชน์เกื้อกูลแก่สังคมโลกและเป็น
แบบอย่างชีวิตที่ได้สัมผัสความสะอาด สว่าง และสงบอย่างแท้จริง  
 นอกจากนั้น หากศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาโดยการวิเคราะห์ให้ดีแล้วเราจะ
พบเห็นร่องรอยการบริหารงานพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ดังนี้๘  
  ๑. ด้านนิติบัญญัติ ทรงบัญญัติพระวินัยบนพ้ืนฐานจากชาวบ้าน ความเชื่อถือ คติ
นิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการยอมรับจากสงฆ์ว่าการบัญญัติเช่นนั้นเป็นการดี พระวินัย
ของพระองค์จึงบัญญตัใินท่ามกลางสงฆ์ พระสงฆ์ยอมรับเป็นมติเอกฉันท์ โดยอาศัยเรื่องราวต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุประกอบในการบัญญัติพระวินัย  
  ๒. ด้านการบริหาร ทรงก าหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปกครองลดหลั่นกันลงไป 
จากการว่ากล่าวตักเตือนกันเองไปจนถึงอาจารย์ อุปัชฌาย์ เจ้าอาวาส พระมหาเถระต่าง ๆ 
พระองค์เองทรงอยู่ในฐานะสังฆบิดา คือ เป็นเหมือนพระบิดาของพระสงฆ์ทั้งปวง ทรงกอปรด้วย
พระมหากรุณาอย่างสูงต่อพระสาวกและทรงเปลี่ยนพระองค์ไปตามความเหมาะสมแก่บุคคลนั้น ๆ 

                                                 

 ๘ พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม, พระไตรสรณคมน์, (สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, ๒๕๕๘), หน้า 
๔๗.  
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คือ ทรงเป็นกัลยาณมิตร พ่อ สหาย ครู ศาสดา โดยทรงยึดหลักยกย่องคนที่ควรยกย่องในเรื่องที่
ควรยกย่อง ต าหนิคนที่ควรต าหนิในเรื่องที่ควรต าหนิ  
  ๓. ด้านตุลากร ทรงก าหนดขึ้นเป็นคณะวินัยธรส าหรับท าหน้าที่พิจารณา สอบสวน 
ตัดสินปัญหาทางพระวินัย โดยท่านผู้รับต าแหน่งนี้จะต้องประกอบด้วยความรู้ ความประพฤติ 
ความเข้าใจงานอันเป็นหน้าที่ของคนดี ไม่มีอคติต่อใคร ๆ ต้องให้ความส าคัญต่อการกระท า
มากกว่าผู้กระท า บางเรื่องก็ทรงวินิจฉัยปัญหาด้วยพระองค์เอง  
 การบริหารปกครองคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้า ทรงใช้ระบบธรรมาธิปไตย คือ ทุกอย่าง
จะมีจุดนัดพบกันที่ความถูกต้องตามพระธรรม ถึงแม้จะฟังเสียงชาวบ้านด้วย สังคมด้วย แต่จะฟัง 
และยอมรับเฉพาะเสียงที่เป็นธรรมเท่านั้น ไม่ได้ท าไปตามกระแสของใคร ๆ  
 พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณซึ่งตามปกติแล้วสามัญชนไม่อาจพรรณนาได้หมดสิ้น เพราะ
เป็นสิ่งที่คนจะต้องสามารถสัมผัสพระคุณด้วยใจของตนเอง จึงจะสามารถรู้เห็นพระคุณของ
พระพุทธเจ้าชัดเจนตามความเป็นจริงได้  
 พระพุทธเจ้าในฐานะบุคคลผู้มีศักยภาพในการพัฒนาสูงสุด และเป็นแบบอย่างของ
บุคคลทั่วไปในการใช้ความเพียรพยายาม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาพระองค์ เอง และทรงมี
พัฒนาการสูงสุดในความเป็นคน ประกอบด้วยพระคุณดังนี้คือ 
 ๑. พระคุณของพระพุทธเจ้า ๙ ประการ๙  
  อานุภาพของพระพุทธเจ้าซึ่งเผยอานุภาพผ่านพุทธคุณ ๙ ประการ ได้แก่บทสวด
พุทธคุณที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่รู้จักกันดีในนามว่า บทอิติปิโส ซึ่งเป็นบทสรรเสริญพระคุณของ
พระพุทธเจ้า คือ อิติปิ โส ภควา อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู  
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ ภควาติ แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาค
เจ้า พระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองคเ์องโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 
เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้า๑๐ โดยแยกเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 
   ๑. อรห  ทรงเป็นพระอรหันต์ ไกลจากกิเลส  
   ๒. สมฺมาสมฺพุทฺโธ ทรงเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง  
   ๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ทรงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ  
   ๔. สุคโต ทรงเป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว  
   ๕. โลกวิทู ทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลก  
   ๖. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ ทรงเป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า  
   ๗. สตฺถา เทวมนุสฺสาน  ทรงเป็นพระบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  
   ๘. พุทโฺธ ทรงเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม  
                                                 

 ๙ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ความหมายแห่งพระรัตนตรัย, (กรุงเทพ-
มหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๓๗.  
 ๑๐ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑/๑. (ไทย) ๑/๑/๑. 
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   ๙. ภควา ทรงเป็นผู้มีความจ าเริญ จ าแนกธรรมสั่งสอนสัตว์/ทรงเป็นผู้มีโชคดี๑๑  
 พุทธคุณทั้ง ๙ บท มีความหมายดังต่อไปนี้  
  พุทธคุณบทที่ ๑ อรห   
  พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์ เพราะมีคุณสมบัติ ๕ ประการ๑๒ คือ  
   ๑. อารกตฺตา เพราะทรงเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส ท าลายกิเลสที่เป็นส่วนบุญและ
บาปได้หมดสิ้น คือทรงด ารงอยู่ในที่ไกลแสนไกลจากกิเลสทั้งหมด เพราะได้ก าจัดกิเลสพร้อมทั้ง
ความเคยชินด้วยอริยมรรค ดังนั้น จึงทรงพระนามว่า พระอรหันต์ เพราะเป็นผู้ไกลจากกิเลส 
   ๒. อรีน  หตตฺตา เพราะทรงขจัดศัตรูคือกิเลสด้วยอริยมรรค 
   ๓. อราน  หตตฺตา เพราะทรงท าลายซี่ก าของสังสารวัฏ๑๓ คือการเวียนว่ายตาย
เกิด โดยทรงประทับยืนบนพ้ืนปฐพีคือศีลด้วยพระบาททั้งสองคือวิริยะ ใช้พระหัตถ์แห่งศรัทธาจับ
ขวานคือปัญญาอันท าให้กรรมหมดสิ้นไป ณ โพธิบัลลังก์ ได้ท าลายซี่ก าทั้งหมดของสังสารวัฏที่
หมุนไปไม่มีเบื้องต้น ซึ่งถูกใส่ไว้ในรถคือภพสาม ประกอบด้วย ดุม คือ อวิชชาและภวตัณหา ซี่ก า 
คือ อภิสังขารมีปุญญาภิสังขารเป็นต้น กงล้อ คือ ชราและมรณะ และ เพลา คือ อาสวสมุทัย (เหตุ
เกิดคืออาสวะ) ดังนั้น จึงทรงพระนามว่า พระอรหันต์ เพราะท าลายซี่ก าของสังสารวัฏ  
   ๔. ปจฺจยาทีน  อรหตฺตา เพราะทรงเป็นผู้ควรรับปัจจัยที่ผู้ศรัทธาน ามาถวาย ดัง
ปรากฏคาถาว่า 
     ปูชาวิเสส  สห ปจฺจเยหิ 
     ยสฺมา อย  อรหติ โลกนาโถ 
     อตฺถานุรูปํ อรหนฺติ โลเก 
     ตสฺมา ชิโน อรหติ นามเมต ๑๔ 
   พระโลกนาถ ควรรับการบูชาพิเศษกับปัจจัย ๔  ดังนั้น  พระชินเจ้า 
   จึงควรได้รับสมญานามว่า พระอรหันต์ อันสอดคล้องกับความหมาย 
   ในโลก 
   ๕. ปาปกรเณ รหาภาวา เพราะไม่มีที่ลับในการท าบาป พระองค์ไม่ทรงกระท า
เหมือนคนเขลาทุกคนที่ส าคัญตนว่ามีปัญญาในโลกมักท าบาปในที่ลับเพราะกลัวเสียเกียรติ ดังนั้น 
จึงทรงพระนามว่า พระอรหันต์ เพราะไม่มีที่ลับในการท าบาป ดังปรากฏคาถาว่า 
    ยสฺมา นตฺถิ รโห นาม ปาปกมฺเมสุ ตาทิโน 
    รหาภาเวน เตเนส อรห  อิติ วิสฺสุโต๑๕ 
                                                 

 ๑๑ มหามกฏุราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรค เล่ม ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๖), หน้า 
๒๒๙. 
 ๑๒ วิ.อ. (บาลี) ๑/๑๐๓. 
 ๑๓ สังสารวัฏ แปลว่า การท่องเที่ยวเกิดในภพต่าง ๆ ของสัตว์โลก ซึ่งการวนเวียนในสังสารวัฏนี้ มีอวิชชา 
ตัณหา อุปาทาน และกรรม เป็นต้นเหตุ. 
 ๑๔ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๒๕๗. 
 ๑๕ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๒๕๗. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๘๙ 

  ขึ้นชื่อว่าที่ลับในการท าบาปไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้คงที่ ดังนั้น 
  พระองค์จึงทรงพระนามว่า พระอรหันต์ เพราะไม่มีที่ลับดังกล่าว  
 คุณสมบัติเหล่านี้แสดงถึงพระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า การได้กราบไหว้ เคารพ 
บูชาผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส ย่อมท าให้เป็นผู้มีความสุขความเจริญ 
 ในพระพุทธคุณบทว่า อรห  นี้ มีคาถาสรุปความว่า 
     อารกตฺตา หตตฺตา จ  กิเลสารีน โส มุนิ 
     หตส สารจกฺกาโร ปจฺจยาทีน จารโห 
     น รโห กโรติ ปาปาน ิ อรห  เตน วุจฺจติ 
  เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ไกล  ทรงท าลายข้าศึกคือกิเลสได้  ทรงหักก า 
  แห่งสังสารจักรได้ ทรงเป็นผู้ควรแก่สมณบริขารมีปัจจัยเป็นต้น และไม่ 
  ทรงท าบาปในที่ลับ  ดังนั้น สมเด็จพระมุนีพระองค์นั้น บัณฑิตจึงถวาย 
  พระนามว่าพระอรหันต์”  
  พุทธคุณบทที่ ๒ สมฺมาสมฺพุทโฺธ   
  พระพุทธเจ้าทรงได้พระนามว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธ เพราะตรัสรู้ธรรมทั้งปวงโดยชอบ
และด้วยพระองค์เอง ทรงค้นพบพระธรรมด้วยพระองค์เอง มิได้อาศัยใครอื่นเป็นครูบาอาจารย์ 
พระองค์จึงกล้าประกาศต่อสังคมโลกว่าเป็นผู้ตรัสรู้เอง “โดยชอบ” คือถูกต้องและครบถ้วน ดังมี
ข้อความว่า พระญาณของพระพุทธองค์เปรียบได้กบัอากาศที่ไร้ขอบเขต แต่ปัญญาของพระปัจเจก
พุทธเจ้าและพระอรหันต์สามารถหยั่งเห็นธรรมได้เพียงบางส่วนเหมือนอากาศในอุ้งมือที่มีจ านวน
น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับอากาศในท้องฟ้า เพราะท่านนั้นไม่สามารถหยั่งรู้ธรรมมีผัสสะเป็นต้น แต่
พระสัพพัญญูทรงรู้แจ้งเญยยธรรมทุกอย่างเพราะพระองค์ทรงหยั่งเห็นธรรมอันเป็นไปในกาล ๓ 
และพ้นจากกาล (นิพพานและบัญญัติ) ในสังสารวัฏอันไม่ปรากฏเบื้องต้นและในโลกธาตุอันหา
ที่สุดมิได้ ทรงทราบถ้วนทั้งหมดดั่งแก้วมณีในพระหัตถ์ ดังปรากฏข้อความว่า สพฺเพ ธมฺมา      
สพฺพากาเรน พุทฺธสฺส ภควโต าณมุเข อาปาถ  อาคจฺฉนฺติ๑๖ ธรรมทั้งปวงย่อมมาปรากฏใน
ข่ายพระญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงรู้เห็นโดยสิ้นเชิง ตถา หิ ปเทส าเณ  ิตา ปจฺเจก
พุทฺธาทโย อตฺตโน วิสเย เอว อวิปรีต  พุชฺฌนฺติ อวิสเย ปน อนฺธกาเร ปวิฏฺ า วิย โหนฺติ๑๗ พระ
ปัจเจกพุทธเจ้าเป็นต้นผู้ด ารงอยู่ในญาณบางส่วนแล้ว ย่อมรู้แจ้งโดยชอบในวิสัยของตน ส่วนใน
อารมณ์อันมิใช่วิสัยก็เหมือนเข้าไปในที่มืด 
 ส่วนข้อความว่า “ด้วยพระองค์เอง” แสดงถึงทรงรู้แจ้งธรรมโดยปราศจากครู ดัง
ปรากฏคาถาว่า 
     น เม อาจริโย อตฺถิ สทิโส เม น วิชฺชติ 
    สเทวกสฺมึ โลกสฺมึ นตฺถิ เม ปฏิปุคฺคโล๑๘ 
                                                 

 ๑๖ ขุ.ป. (บาลี) ๓๑/๕/๔๐๘. 
 ๑๗ องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๘๑/๒๓๓. 
 ๑๘ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๑/๑๑., ม.มู. (บาลี) ๑๒/๒๘๕/๒๔๖. 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๙๐ 

   เราไม่มีอาจารย์ เราไม่มีผู้เสมอเหมือน เราไม่มีผู้ทัดเทียมในโลกและ 
   เทวโลก 
 แม้อรูปาวจรสมาบัติที่ ๓ และ ๔ ของพระพุทธองค์เป็นสิ่งที่ได้ทรงเรียนรู้จากอาฬาร-
ดาบสและอุททกดาบส แต่สมาบัติเหล่านั้นมิใช่เหตุท าให้ตรัสรู้ในภายหลัง เพราะมิได้ทรงกระท า
ฌานให้เป็นองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้ เพียงแต่บรรลุแล้วสละไป สมาบัติเหล่านั้นจึงมิได้เป็นทาง
ปฏิบัติสู่การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ดังปรากฏข้อความว่า ตตฺถ กตโม จ ปุคฺคโล สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม  สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌิ ตตฺถ จ สพฺพญฺญุต         
ปาปุณาติ พเลสุ จ วสีภาว  อย  วุจฺจติ ปุคฺคโล สมฺมาสมฺพุทฺโธ๑๙ ในข้อนั้น บุคคลใดคือพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า บางคนในโลกนี้ ย่อมรู้แจ้งสัจธรรมเอง ในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อน บรรลุความ
เป็นผู้รู้ธรรมทั้งปวง และความเชี่ยวชาญในทศพลญาณทั้งหลายด้วยความรู้แจ้งนั้น บุคคลนี้ชื่อว่า 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
 ในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้น พระองค์ตรัสรู้ด้วยวิปัสสนาปัญญาในเบื้องแรก ด้วย
มรรคปัญญาในขณะบรรลุธรรม และด้วยสัพพัญญุตญาณเปน็ตน้ในภายหลังตอ่มา๒๐ ดังนั้น จึงทรง
พระนามว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะทรงตรัสรู้ธรรมทั้งปวงโดยชอบและด้วยพระองค์เอง 
ปรากฏคาถาว่า 
    อภิญฺเ ยฺย  อภิญฺ าต  ภาเวตพฺพญฺจ ภาวิต  
    ปหาตพฺพ  ปหีน  เม ตสฺมา พุทฺโธสฺมิ พฺราหฺมณ 
   พราหมณ์ เราได้รู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่ง ได้เจริญธรรมที่ควรให้เจริญ ได้ละ 
   ธรรมที่ควรละได้แล้ว เพราะฉะนั้น เราจึงเป็นพุทธะ๒๑ 
  พุทธคุณบทที่ ๓ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  
  พระพุทธเจ้าทรงเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ค าว่า “วิชชา” ในที่นี้มิได้
หมายถึงวิชาความรู้ทั่ว ๆ ไปตามความเข้าใจของสามัญชน แต่หมายถึงคุณวิเศษที่เกิดจากการตรัส
รู้ พระองค์จึงเพียบพร้อมด้วยวิชชา ๓ และวิชชา ๘ ประการ คือ  
  วิชชา ๓๒๒ ประกอบด้วย     
   ๑. ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ าณ  = ความรู้ที่ให้ระลึกชาติได้ว่ามีชื่อ ตระกูล วรรณะ 
อาหาร เสวยสุขทุกข์ และมีอายุขัยอย่างนั้น ๆ ในชาตินั้น ๆ  
   ๒. จุตูปปาต าณ  = ความรู้จุติและอุบตัิของสัตว์ คือสามารถเห็นรปูอันละเอียด
ที่อยู่ไกลได้แม้กระทั่งรูปของเทวดา และสามารถเห็นเหล่าสัตว์ที่เสียชีวิตไปเกิดในภพใหม่ตาม
กรรมของตนได้ 

                                                 

 ๑๙ อภิ.ปุ. (บาลี) ๓๖/๒๒/๑๒๑. 
 ๒๐ วิสุทฺธิ.มหาฏีกา (บาลี) ๑/๑๓๑/๒๗๐. 
 ๒๑ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๙๙/๓๘๕., (ไทย) ๑๓/๓๙๙/๔๙๗., ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๕๖๔/๔๔๘., (ไทย) ๒๕/
๕๖๔/๖๓๗. 
 ๒๒ ที.ปา (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๗. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๙๑ 

   ๓. อาสวกฺขย าณ  = ความรู้ที่ท าให้สิ้นอาสวะ คือ อรหัตตมรรคญาณที่ขจัด
กิเลสทั้งหมดได้  
  วิชชา ๘๒๓ ประกอบด้วย   
   ๑. วิปสฺสนา าณ  = ญาณที่เป็นวิปัสสนา คือ ปัญญาหยั่งเห็นไตรลักษณ์ตาม
ความเป็นจริง 
   ๒. มโนมยิทฺธิ าณ  = มีฤทธิ์ทางใจ คือ การเนรมิตกายอื่นที่เหมือนกับกายนี้ 
ดุจชักไส้จากหญ้าปล้อง ชัดดาบจากฝัก หรือดึงงูออกจากคราบ 
   ๓. อิทธฺิวิธิ าณ  = แสดงฤทธิ์ได้ต่าง ๆ  
   ๔. ทิพฺพโสตธาตุ าณ  = หูทิพย ์สามารถได้ยินเสียงที่อยู่ไกลได้ แม้กระทั่งเสียง
ที่ละเอียดเหมือนเสียงพูดของเทวดา  
   ๕. เจโตปริย าณ  = รู้ใจของผู้อื่น  
   ๖. ปุพเพนิวาสานุสฺสติ าณ  = ความรู้ที่ให้ระลึกชาติได้  
   ๗. ทิพฺพจกขฺุ าณ  = ตาทิพย์ (= จุตูปปาต าณ) 
   ๘. อาสวกขฺย าณ  = ความรู้ที่ท าให้สิ้นอาสวะ 
 ด้วยอานุภาพแห่งวิชชาของพระพุทธเจ้าท าให้พระองค์หยั่งรู้กรรมของสัตว์ น าไปสู่การ
แก้ปัญหาของสรรพสัตว์ได้  
 พระพุทธเจ้านอกจากจะทรงเพียบพร้อมด้วยวิชชาดังกล่าวแล้ว ยังเพียบพร้อมด้วย
จรณะ ๑๕ ประการ๒๔ คือ   
   ๑. สีลส วโร = ส ารวมในศีล 
   ๒. อินทริเยสุ คุตฺตทฺวารตา = ความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรียท์ั้งหลาย 
   ๓. โภชเน มตฺตญฺญุตา = ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค 
   ๔. ชาคริยานุโยโค = ความหมั่นประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่น 
   ๕. สทฺโธ = มีศรัทธา  
   ๖. หิริมา = มีหิริ 
   ๗. โอตฺตปฺปี = มีโอตตัปปะ 
   ๘. พหุสฺสุโต = เป็นพหูสูต 
   ๙. อารทฺธวีริโย = ปรารภความเพียร 
   ๑๐. อุปฏฺ  ิตสฺสติ = มีสติมั่นคง  
   ๑๑. ปญฺ วา = มีปัญญา 
   ๑๒. ป มชฺฌาน  = ปฐมฌาน 
   ๑๓. ทุติยชฺฌาน  = ทุติยฌาน 
   ๑๔. ตติยชฺฌาน  = ตติยฌาน 
                                                 

 ๒๓ ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๙/๑๐๐-๑๐๑. 
 ๒๔ วิ.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๐๗, สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๒๙๔. 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๙๒ 

   ๑๕. จตุตฺถชฺฌาน  = จตุตถฌาน 
 ธรรม ๑๕ ประการนี้ชื่อว่า จรณะ เพราะท าให้อริยสาวกไปสู่ทิศอมตะ ดังปรากฏข้อ 
ความว่า อิธ มหานาม อริยสาวโก สีลวา โหติ๒๕ มหานามะ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล 
 ด้วยอานุภาพแห่งจรณะเหล่านี้จึงท าให้ผู้ที่เห็นพระองค์เกิดความเชื่อความเลื่อมใส 
เคารพย าเกรง เกิดปีติสุข และเป็นตบะ เป็นเดชะ เพราะทรงทราบประโยชน์และโทษของสัตวโลก
ด้วยพระสัพพัญญุตญาณ จึงทรงแนะน าให้หลีกเลี่ยงโทษบ าเพ็ญประโยชน์ เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร 
เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี  
  พุทธคุณบทที่ ๔ สุคโต  
  พระพุทธเจ้าทรงได้พระนามว่า “สุคโต” เพราะคุณสมบัติ ๔ ประการ ดังต่อไปนี้  
   ๑. โสภนคมนตฺตา = เพราะมีการเสด็จไปงาม คือ ทางเสด็จที่ว่านี้คืออริยมรรค 
๘ ประการ โดยสรุปได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา จึงทรงพระนามว่า พระสุคต เพราะเสด็จไปงาม  
   ๒. สุนฺทร  าน  คตตฺตา = เพราะเสด็จไปสู่สถานที่ดี คือที่อันสะอาด สว่าง สงบ 
กล่าวคือพระนิพพานอันปราศจากความตาย จึงทรงพระนามว่า พระสุคต เพราะเสด็จไปสู่สถานที่
ด ี 
   ๓. สมฺมา คตตฺตา = เพราะเสด็จไปโดยชอบ คือ ชีวิตของพระพุทธองค์ด าเนิน
ไปสู่ความบริสุทธิ ์ไม่ย้อนกลับสู่กองกิเลส ไม่เสด็จกลับมาสู่กิเลสที่ถูกก าจัดแล้วด้วยมรรคนัน้ ๆ อีก  
   ๔. สมฺมา คทตฺตา = เพราะตรัสไว้โดยชอบ หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสวาจา
เหลาะแหละ ไม่ตรัสค าเท็จ ตรัสแต่วาจาที่สมควรในฐานะอันสมควร จึงทรงพระนามว่า พระสุคต 
เพราะตรัสไว้โดยชอบ 
 ด้วยอานุภาพแห่งความเป็น สุคโต ของพระพุทธเจ้า ทุกแห่งที่พระพุทธองค์เสด็จไปจะ
บังเกิดความสุข ความสวัสดีมงคลอย่างมหัศจรรย์  
  พุทธคุณบทที่ ๕ โลกวิทู  
  พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโลก เพราะทรงรู้แจ้งโลก เหตุเกิดโลก ความดับโลก วิธีปฏิบัติ
ให้ลุถึงความดับโลก ซึ่งหมายถึงอริยสัจ ๔ มีข้อความปรากฏว่า โลกนฺติ ทุกฺขสจฺจ  โลกสมุทยนฺติ 
สมุทยสจฺจ  โลกนิโรธนฺติ นิโรธสจฺจ  ปฏิปทนฺติ มคฺคสจฺจ  อิติ นาห  อาวุโส อิมานิ จตฺตาริ       
สจฺจานิ ติณกฏฺ าทีสุ ปญฺ เปมิ อิมสฺมึ ปน จาตุมหาภูติเก กายสฺมึเยว ปญฺ เปมีติ ทสฺเสติ๒๖ 
ค าว่า โลก  (โลก) คือ ทุกขสัจ ค าว่า โลกสมุทย  (เหตุเกิดโลก) คือ สมุทัยสัจ ค าว่า โลกนิโรธ  (ความ
ดับโลก) คือ นิโรธสัจ ค าว่า ปฏิปท  (ปฏิปทา) คือ มรรคสัจ โดยประการดังนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงแสดงว่า ตถาคตมิได้บัญญัติสัจจะ ๔ เหล่านี้ไว้ในอารมณ์ภายนอกมีหญ้าและฟืนเป็นต้น แต่
บัญญัติไว้ในอัตภาพที่เกิดขึ้นโดยอาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เท่านั้น 
 สรุปคือ พระพุทธเจ้าตรัสถึงการเห็นสัจจะ ๔ ภายในร่างกายที่กว้างศอก ยาววา หนา
คืบ กล่าวคือทุกขสัจคือรูปนามของแต่ละคนจัดเป็นอารมณ์หลักของการก าหนดรู้ด้วยปริญญากิจ 
                                                 

 ๒๕ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๒๔/๑๘. 
 ๒๖ ส .ส.อ. (บาลี) ๑/๑๐๗/๑๑๒., องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๔๕/๓๔๕. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๙๓ 

มีอุทาหรณ์มากมายที่ระบุถึงอารมณ์ภายในว่าเป็นอารมณ์หลักของการปฏิบัติ ดังปรากฏข้อความ
ว่า อากงฺเขยฺย เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน  ปิโย จ อสฺส  มนาโป จ ครุ จ ภาวนีโย จาติ  
สีเลสฺเววสฺส ปริปูรการี อชฺฌตฺต  เจโตสมถมนุยุตฺโต อนิรากตชฺฌาโน วิปสฺสนาย สมนฺนาคโต  
พฺรูเหตา สุญฺ าคาราน ๒๗ หากภิกษุหวังว่า เราจะเป็นที่รักชอบใจ เป็นที่เคารพยกย่องของเพื่อน
พรหมจารี เธอพึงท าศีลให้บริบูรณ์ หมั่นประกอบความสงบใจภายในตน ไม่เหินห่างจากฌาน 
ประกอบด้วยวิปัสสนา เพิ่มพูนเรือนว่าง 
 และทรงรู้แจ้งโลก ๓ อย่าง คือ  
   ๑. สงฺขารโลโก = สังขารโลก คือ ทรงรู้สภาพที่ปัจจัยปรุงแต่งทุกชนิดที่ปรากฏ
ในพิภพ อันเป็นสิ่งมีชีวิตเนื่องด้วยอินทรีย์และที่ไม่มีชีวิตไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ ตัวอย่าง เช่น ขันธ์ ๕ 
อายตนะ ๑๒ โลกธรรม ๘ และ ธาตุ ๑๘  
   ๒. สตฺตโลโก = สัตวโลก คือ ทรงรู้สภาพอัธยาศัยของหมู่สัตว์ทุกประเภทว่าคน
นั้นมีนิสัย อย่างนั้นมีประวัติในอดีตอย่างนี้เป็นต้น อันเป็นกองและกระแสของสิ่งที่มีชีวิตเนื่องด้วย
อินทรีย ์ 
   ๓. โอกาสโลโก = โอกาสโลก คือ ทรงรู้สถานที่เป็นที่อาศัยของสัตว์ทั้งปวง อัน
เป็นกองและกระแสของสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ ซึ่งมีอยู่ ๓๑ ภูมิคือ อบาย ๔ มนุษย์ ๑ 
สวรรค์ ๖ ชั้น รูปพรหม ๑๖ ชั้น และอรูปพรหม ๔ ชั้น  
 เพราะเหตุที่พระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งโลกทั้ง ๓ จึงทรงทราบความเป็นไปและความทุกข์
ของสรรพสัตว์ ตลอดถึงความคุ้นเคยของจิต อนุสัย จริต และความพอใจของสรรพสัตว์ และทรง
ทราบสัตว์ผู้มีกิเลสดุจธุลีในจักษุน้อยบ้างมากบ้าง มีอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้าง มีศรัทธาเป็นต้นดี
บ้างทรามบ้าง สอนให้รู้ได้ง่ายบ้างยากบ้าง ควรบรรลุธรรมบ้างไม่ควรบรรลุบ้าง ดังนั้น จึงทรงพระ
นามว่า ทรงรู้แจ้งโลก แล้วทรงแผ่พระมหากรุณาธิคุณไปยังหมู่สัตว์ทั้ง ๓ โลก ทั้งแก่ มนุษย์ 
อมนุษย์ แม้แต่สัตว์เดรัจฉาน ด้วยเหตุนี้ พุทธานุภาพจึงแผ่ไพศาลไปสู่โลกทั้ง ๓ เพ่ือเป็นที่พ่ึงของ
สรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์  
  พุทธคุณบทที่ ๖ อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ  
  พระพุทธเจ้าได้พระนามว่าเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะทรง
ครอบง าโลกทั้งหมด ด้วยคุณคือศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ ดังปรากฏ
ข้อความว่า น โข ปนาห  สมนุปสฺสามิ สเทวเก โลเก สมารเก ฯ เป ฯ สเทวมนุสาย ปชาย   
อตฺตนา สีลสมฺปนฺนตร ๒๘ เราไม่เห็นภิกษุหรือสัตบรุุษอื่นที่สมบูรณ์ด้วยศีลยิ่งกว่าเราตถาคต ในโลก
พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก และในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ สมมุติเทพและ
มนุษย์ และทรงฝึกฝนผู้ที่ควรฝึกฝน หมายถึงทั้งฝึกทั้งแนะน า เพราะทรงฝึกฝนคนที่ควรฝึกฝน ทั้ง
เทวดา มนุษย์ อมนุษย์ สัตว์ดิรัจฉาน ด้วยอุบายต่าง ๆ ทรงเป็นผู้มีศิลปะในการสอนคนให้ยอมเชื่อ
ฟัง และยอมปฏิบัติตามพระธรรมได้อย่างยอดเยี่ยม พระพุทธองค์ยังเป็นยอดแห่งกัลยาณมิตรหาผู้
                                                 

 ๒๗ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๖๕/๔๓. 
 ๒๘ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๑๗๓/๑๖๗., องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๒๑/๒๔. 
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๑๙๔ 

เสมอเหมือนได้ยาก แม้แต่คนนั้นจะดุร้าย พระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะใช้วิธีการแยบคายปราบให้
สิ้นพยศจนได้ เช่น การปราบโจรองคุลิมาล การปราบสัจจกนิครนถ์  อัมพัฏฐมาณพ โปกขรสาติ
พราหมณ์ โสณทันตพราหมณ์ แม้สัตว์เดรัจฉาน เช่น อปลาลนาคราช จูโฬทรนาคราช มโหทร
นาคราช อัคคิสิขนาคราช ธูมสิขนาคราช อรวาฬนาคราช และช้างนาฬาคริีก็สามารถปราบให้หมด
พยศร้ายได้เช่นกัน พร้อมทั้งอมนุษย์ เช่น อาฬวกยักษ์ สูจิโลมยักษ์ ขรโลมยักษ์ และท้าวสักก
เทวราช ในการฝึกนั้น พระพุทธองค์ทรงใช้ทั้งพระเดชส าหรับข่มผู้ที่ควรข่มด้วยพุทธานุภาพ และ
ใช้พระคุณยกย่องผู้ควรยกย่องด้วยพุทธานุภาพ ดังปรากฏข้อความว่า อห  โข เกสิ ปุริสทมฺเม   
สณฺเหนปิ วิเนมิ ผรุเสนปิ วิเนมิ สณฺหผรุเสนปิ วิเนมิ๒๙ เกสี เราแนะน าบุคคลที่ควรฝึกฝนด้วยวิธี
นุ่มนวลบ้าง วิธีหยาบบ้าง วิธีนุ่มนวลและหยาบบ้าง ซึ่งวิธีการสั่งสอนโดยแสดงผลของสุจริต เป็น
การฝึกฝนด้วยวิธีการนุ่มนวล ส่วนการสั่งสอนโดยแสดงผลของทุจริต เป็นการฝึกฝนด้วยวิธีหยาบ 
ดังนั้น จึงทรงพระนามว่า เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะเหตุนี้ จึงท าให้พระพุทธ
องค์สามารถพลิกสถานการณ์ที่เลวร้ายกลายเป็นดี ท าให้คนชั่วกลายเป็นกัลยาณชนและเป็น
อริยชน และเปลี่ยนแปลงความทุกข์ความเดือดร้อนของสัตว์ให้เป็นความสุขสงบได้อย่างมหัศจรรย์ 
  พุทธคุณบทที่ ๗ สตถฺา เทวมนุสฺสาน   
  พระพุทธเจ้าทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพราะทรงสั่งสอนเทวดา
และมนุษย์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์ในโลกนี้ ประโยชน์ในโลกหน้า และประโยชน์อย่างยิ่งคือพระ
นิพพาน ตามสมควรแก่ประโยชน์ที่เทวดาและมนุษย์จะพึงได้รับ และเพราะทรงช่วยพาหมู่สัตว์ให้
พ้นความกันดารคือความเกิด ดุจผู้น ากองเกวียนพาบริวารข้ามทางกันดารเพราะโจร เพราะสัตว์
ร้าย เพราะอดอยาก และเพราะขาดน้ า และมิได้ทรงสอนให้รู้จักเฉพาะประโยชน์เท่านั้น ยังทรง
สอนให้รู้จักแนวทางที่จะได้รับประโยชน์เหล่านั้น ดังปรากฏข้อความว่า ยถา สตฺถวาโห สตฺเถ    
กนฺตาร  ตาเรติ โจรกนฺตาร  ตาเรติ วาฬกนฺตาร  ตาเรติ ทุพฺภิกฺขกนฺตาร  ตาเรติ นิรุทกกนฺตาร  
ตาเรติ อุตฺตาเรติ นิตฺตาเรติ ปตาเรติ เขมนฺตภูมึ สมฺปาเปติ เอวเมว ภควา สตฺถวาโห สตฺเต  
กนฺตาร  ตาเรติ ชาติกนฺตาร  ตาเรติ๓๐ ผู้น ากองเกวียน ย่อมน าหมู่เกวียนให้ข้ามไป ให้ข้ามพ้น ให้
ข้ามออก ให้พ้นไป ให้ถึงแดนเกษมจากทางกันดาร คือ ทางกันดารที่มีโจร มีสัตว์ ร้าย อดอยาก 
ขาดน้ า ฉันใด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้น าทางเหมือนผู้น ากองเกวียน น าหมู่สัตว์ให้ข้ามทาง
กันดารคือทางกันดารอันได้แก่ ความเกิด (ความแก่ ความเจ็บ ความตาย) ฉันนั้น 
 นอกจากนั้น พระพุทธเจ้ายังเป็นครูของพวกทิพย์และทรงเป็นครูของสัตว์ดิรัจฉานอีก
ด้วยเพราะประทานค าสั่งสอน ดังจะเห็นได้ว่า แม้สัตว์เหล่านั้นได้รับอุปนิสัยสมบัติด้วยการฟัง
ธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว จึงได้บรรลุมรรคผลในอัตภาพที่สองหรือสามด้วยอุปนิสัยสมบัติ
นั้น ซึ่งมีมัณฑูกเทพบุตรเป็นอุทาหรณ์ในเรื่องนี้ว่า 
 เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดชาวเมืองจัมปาอยู่ที่ริมฝั่งสระคัคครา มีกบ
ตัวหนึ่งรับเอาเสียง(แสดงธรรม)ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอารมณ์ คนเลี้ยงโคคนหนึ่งได้ยืนกด
                                                 

 ๒๙ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๑๑/๑๒๘. 
 ๓๐ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๑๙๐/๓๗๗. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๙๕ 

หัวมันในขณะยืนค้ าไม้เท้า มันตายทันทีแล้วได้ไปเกิดในวิมานทองสูง ๑๒ โยชน์ในภพดาวดึงส์ 
และเขาเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นเห็นตนเองมีหมู่นางฟ้าห้อมล้อมในวิมานนั้น จึงนึกว่า แหม แม้กบ
เช่นกับเรายังมาเกิดในวิมานทองนี้ เราท ากรรมอะไรหรือ เขามิได้เห็นกรรมอะไรอื่นนอกจากการ
ปรารภเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอารมณ์ ดังนั้น จึงมาพร้อมกับวิมานปรากฏตัวถวายบังคม
พระบาทยุคลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งที่ทรงทราบอยู่ก็ตรัสถาม
ว่า 
    โก เม วนฺทติ ปาทาน ิ อิทฺธิยา ยสสา ชล  
    อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน สพฺพา โอภาสย  ทิสา๓๑ 
   ผู้ที่รุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และบริวาร มีผิวพรรณงามยิ่ง เปล่งรัศมี สว่างไสว 
   ทั่วทุกทิศ กราบเท้าเราอยู่ เป็นใครเล่า 
    มณฺฑูโกห  ปุเร อาสึ อุทเก วาริโคจโร 
    ตว ธมฺม  สุณนฺตสฺส อวธิ วจฺฉปาลโก๓๒ 
   ในชาติก่อน ข้าพระองค์ได้เกิดเป็นกบเที่ยวหากินอยู่ในน้ า ถูกคน 
   เลี้ยงโคฆ่าในขณะฟังธรรมของพระองค์อยู่ 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดเทพบุตรนั้น การตรัสรู้ธรรมได้มีแก่เหล่าสัตว์ 
๘๔,๐๐๐ แม้เทพบุตรก็ด ารงอยู่ในโสดาปัตติผล ได้ยิ้มแย้มกราบลาแล้วกลับขึ้นสวรรค์ 
 การเป็นบรมครูผู้ประเสริฐสั่งสอนเทวดาและมนุษย์รวมถึงสัตว์ดิรัจฉานนั้น ทรงใช้ทั้ง
วิชชา ๓ และวิชชา ๘ เป็นเครื่องมือและในกระบวนการสอน ทรงใช้พุทธานุภาพอันเปี่ยมล้นด้วย
พระมหาเมตตา พระมหากรุณาด้วยอาศัยพุทธานุภาพข้อนี้ พระพุทธองค์จึงทรงก าหนดพุทธกิจ
เพ่ือโปรดสรรพสัตว์ในแต่ละวันไว้อย่างชัดเจน สมดังที่ได้พระนามว่าเป็นบรมครูผู้ประเสริฐของ
เหล่าเทพเทวาและมนุษย์  
  พุทธคุณบทที่ ๘ พุทโฺธ  
  พระพุทธเจ้าทรงได้พระนามว่า พุทธะ เพราะทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดด้วยพระองค์
เองและทรงสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม คือ ทรงเป็นผู้ตื่นจากการถูกครอบง าด้วยอวิชชา ทรงเป็นผู้ค้นพบ
สัจจะทั้งปวงในสากลพิภพ และยังสั่งสอนสาวกให้รู้สัจจะที่ทรงค้นพบนั้นอีกด้วย ค าว่า พุทธะ นี้ 
เป็นค าที่แสดงการตรัสรู้เญยยธรรมที่กล่าวถึงอานุภาพของเทศนาญาณคือปัญญาแสดงธรรม มี ๕ 
ประการ คือ 
   ๑. สังขาร คือ นามธรรม ๕๓ อันได้แก่ จิต เจตสิก ๕๒ นิปผันนรูป ๑๘ 
   ๒. วิการ คือ วิการรูป ๕ อันได้แก่ วิญญัตติรูป ๒ ลหุตา มุทุตา กัมมัญญตา 
   ๓. ลักขณะ คือ ลักขณรูป ๔ อันได้แก่ อุปจยะ สันตติ ชรตา อนิจจตา 
   ๔. นิพพาน คือ สภาพดับกิเลสและกองทุกข์ 
   ๕. บัญญัติ คือ สมมุติที่สังคมโลกหมายรู้กัน เช่น ภูเขา ต้นไม้ แผ่นดิน เป็นต้น   
                                                 

 ๓๑ ขุ.วิ. (บาลี) ๒๖/๘๕๗/๘๗. 
 ๓๒ ขุ.วิ. (บาลี) ๒๖/๘๕๘/๘๗. 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๑๙๖ 

 ด้วยอานุภาพข้อนี้ หากเราท่านเปล่งอุทานออกมาหรือภาวนาด้วยความเคารพ ศรัทธา
และมีจิตใจที่แน่วแน่ทีบ่ริสุทธิ ์ย่อมสามารถป้องกันภัยอันจะเกิดจากการเบียดเบียนของอมนุษย์ได้  
  พุทธคุณบทที่ ๙ ภควา  
  พระพุทธเจ้าได้พระนามว่า ภควา เพราะ  
   ๑. ภาคฺยวา = ทรงมีโชค-ทรงมีบารมี คือผู้มีบุญที่ทรงกระท าไว้ยิ่ง  
   ๒. ภคฺควา = ทรงท าลายกิเลส 
   ๓. ฉหิ ภเคหิ ยุตฺโต = ทรงประกอบด้วยภคธรรม ๖ ประการ 
    ๓.๑ อิสฺสริย  = ความเป็นใหญ่ในจิตหรือรูปกาย 
    ๓.๒ โลกุตฺตโร ธมฺโม = โลกุตตรธรรม ๙ 
    ๓.๓ ยโส = เกียรติยศ 
    ๓.๔ สิรี = ความสง่างาม 
    ๓.๕ นิปฺผตฺติสญฺ  ิโต กาโม = ความส าเร็จประโยชน์ตามประสงค์ 
    ๓.๖ สมฺมาวายามสงฺขาโต ปยตฺโต = ความเพียร  
   ๔. วิภตฺตวา = ทรงจ าแนกแจกแจงธรรม คือทรงทรงแจก เปิดเผย แสดงธรรม  
   ๕. ภตฺตวา = ทรงซ่องเสพอริยธรรม คือทรงคบ เพิ่มพูนธรรม  
   ๖. ภเวสุ วนฺตคมโน = ทรงคลายการไปในภพทัง้สาม  
   ๗. ครุคารวยุตฺโต = ทรงเป็นผู้ควรเคารพของชาวโลก โดยฐานะเป็นครู  
   ๘. สุภาวิตตฺตโน = ทรงอบรมพระองค์ดีแล้ว  
   ๙. ภาค ีทรงมีส่วนแห่งปัจจัย ๔ เป็นต้น๓๓  
 และเพราะทรงเป็นผู้ก าจัดกิเลส ที่จะน าไปเกิดในภพทั้งสาม คือ กามภพ รูปภพ และ
อรูปภพ ทรงจ าแนกพระธรรมในการสั่งสอนที่งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง และงามในเบื้อง
ปลาย เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์จึงอยู่ในฐานะเป็นผู้ให้ความสว่างแก่ผู้อื่น จึงได้พระนามว่า 
“ภควา” พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อว่า พุทธานุภาพแฝงด้วยตบะและเดชที่ช่วยปกป้องคุ้มกันให้
รอดพ้นจากภัยต่าง ๆ และเพราะพุทธานุภาพที่เปี่ยมด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณาจะ
เกื้อหนุนให้ประสบกับความสุขความเจริญเหมือนอายุวัฒนกุมาร 
  ๒. พระคุณของพระพุทธเจ้า ๓ ประการ๓๔  
   ๒.๑ พระปัญญาคุณ 
   พระปัญญาคุณ คือ พระพุทธคุณบทว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธ, โลกวิทู และ พุทฺโธ อัน 
หมายถึงพระปัญญาของพระพุทธองค์ ปัญญาคือความรู้ เป็นปัญญาที่ผ่านการปฏิบัติพัฒนามาจน
สามารถขจัดสรรพกิเลสต่าง ๆ ให้จางไป คลายไป บรรเทาไป จนถึงสามารถดับได้โดยสิ้นเชิงใน

                                                 

 ๓๓ วิ.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๐๓-๑๑๘, สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๒๗๐-๔๐๑. 
 ๓๔ สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ความหมายแห่งพระรัตนตรัย, (กรุงเทพ-
มหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๓๓.  



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๙๗ 

ที่สุด พระปัญญาคุณจึงหมายเอาพระปัญญาอันยอดเยี่ยม สามารถช่วยชี้ทางให้สัตว์ทั้งหลายพ้น
ทุกข์ได้จริง  
   ๒.๒ พระบริสุทธิคุณ พระวิสุทธิคุณ คือ พระพุทธคุณบทว่า อรห , วิชฺชาจรณ-
สมฺปนฺโน และ ภควา อันหมายถึงความบริสุทธิ์หมดจดของพระพุทธองค์ เป็นความบริสุทธิ์ที่เป็น
ผลต่อเนื่องมาจากปัญญาที่ท าหน้าที่ขจัดอวิชชา ท าให้ภายในใจของพระพุทธองค์ทรงตื่นจาก
อ านาจของความหลง ความเขลา ที่เรียกกันว่าการหลับไหล หลงไหล เลื่อนไหลไปตามกระแสของ
กิเลสที่เป็นอาการของอวิชชา เป็นการตื่นจากกิเลสนิทรา ความหลับเพราะอ านาจของกิเลส ซึ่ง
เป็นการตื่นในขณะที่ยังตื่นอยู่ นอกจากนั้นแล้ว พระวิสุทธิคุณหรือพระบริสุทธิคุณ ยังหมายรวมถึง
การที่ทรงบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลาย ไม่มีสิ่งเศร้าหมองในพระทัยเลย  
   ๒.๓ พระมหากรุณาธิคุณ  
   พระมหากรุณาธิคุณ คือ พระพุทธคุณบทว่า อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ, สตฺถา 
เทวมนุสฺสาน  และ สุคโต อันหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสรรพสัตว์ในโลก  
   กรุณา คือ ความแช่มชื่นเบิกบาน เป็นอาการของจิตที่ก าลังของปัญญามากพอ
ต่อการขจัดกิเลสออกไป ท าให้โลกทัศน์ของพระพุทธองค์นั้นมีปัญญารู้เท่าทันความจริงของชีวิต 
หรือรู้ตามความเป็นจริง พร้อมจะยอมรับและพัฒนาปัญญาขึ้นจนใจบริสุทธิ์จากความรู้สึกว่าเป็น
เราเป็นเขา ท าให้มีความเห็นว่า โลกทั้งผองเป็นพ่ีน้องกัน ชีวิตทุกชีวิตเป็นพวกพ้องเดียวกัน คือ 
เป็นเพ่ือนร่วมโลก ร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกัน ท าให้มีจิตใจเมตตาเอ็นดูต่อคนสัตว์
ทั้งหลาย พร้อมที่จะท าสิ่งอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลและอ านวยความสุขให้แก่เพ่ือนร่วมโลกอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ 

 ๖.๑.๒ พระธรรมรตนะ  
 พระธรรม คือ ค าสอนของพระพุทธเจ้า รวมถึงคุณงามความดี บ่อเกิดแห่งคุณความดี 
เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมแล้ว ได้มีพระกรุณาแสดงพระธรรมสั่งสอนแก่สังคมโลก พระธรรม
จึงเป็นสมบัติอันเลิศล้ าที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่สังคมโลก๓๕  
 พระธรรม แปลว่าทรงไว้ หมายถึงทรงตังเอง คงตัวอยู่เสมอ และรักษาคนที่มีพระธรรม
ไว้ให้เป็นไปตามพระธรรม พระธรรมจึงเป็นกฎธรรมดาที่คงตัวอยู่เสมอ พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระ
ธรรมก็คือได้ทรงค้นพบกฎธรรมดาของโลกที่น าให้พ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวง  
 เอตฺถ ปน อธิคตมคฺเค สจฺฉิกตนิโรเธ ยถานุสิฏฺ    ปฏิปชฺชมาเนว จตูสุ อปาเยสุ อปต
มาเน ธาเรตีติ ธมโฺม, โส อตฺถโต อริยมคฺโค เจว นิพฺพานญฺจ. วุตฺต  เหต  “ยาวตา ภิกฺขเว ธมฺมา 
สงฺขตา, อริโย อฏฺ งฺคิโก มคฺโค เตส  อคฺคมกฺขายตี”ติ๓๖ วิตฺถาโร. น เกวลญฺจ อริยมคฺโค เจว 
นิพฺพานญฺจ, อปิจ โข อริยผเลหิ สทฺธึ ปริยตฺติธมฺโมปิ. วุตฺตญฺเหต  ฉตฺตมาณวกวิมาเน :- 

                                                 

 ๓๕ สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ความหมายแห่งพระรัตนตรัย, (กรุงเทพ-
มหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๔๔. 
 ๓๖ องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๓๙. 
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๑๙๘ 

   “ราควิราคมเนชมโสก ๓๗  ธมฺมสงฺขตมปฺปฏิกูล  
   มธุรมิม  ปคุณ  สุวิภตฺต   ธมฺมมิม  สรณตฺถมุเปหิ๓๘ 
 บัณฑิตพึงทราบความพิสดารดงันีว้่า สภาวะใดทรงไว้ซึง่บุคคลผู้บรรลุมรรคแล้ว ผู้ท าให้
แจ้งนิโรธแล้ว ผู้ก าลังปฏิบัติตามค าสั่งสอนอยู่เท่านั้นไม่ให้ตกไปในอบายทั้ง ๔ เหตุนั้น สภาวะนั้น
ชื่อว่าพระธรรม พระธรรมนั้นโดยความหมายได้แก่อริยมรรคและพระนิพพานนั่นแล  สมจริงดัง
พระด ารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณ
เท่าใด อริยมรรคมีองค์ ๘ เรากล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่านั้น”๓๙ แต่ไม่ใช่อริยมรรคและพระ
นิพพานอย่างเดียวเท่านั้นที่ชื่อว่าพระธรรม โดยที่แท้ แม้ปริยัติธรรมกับอริยผลทั้งหลาย ก็ชื่อว่า
พระธรรม สมจริงดังค าที่เทพบุตรกล่าวไว้ในฉัตตมาณวกวิมานวัตถุว่า 
    “เธอจงถึงพระธรรมอันเป็นเหตุส ารอกราคะ 
   มีสภาวะไม่หวั่นไหว ไร้ความเศร้าโศก 
   เป็นสภาวธรรมที่ปราศจากปัจจัยปรุงแต่ง 
   ปราศจากสิ่งแปดเปื้อน น่าปรารถนา ละเอียดอ่อน 
   ซึ่งพระตถาคตทรงจ าแนกไว้แจ่มแจ้งแล้วนี้ 
   เพื่อเป็นที่พ่ึงที่ระลึกเถิด”๔๐ 
 พระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นกฎธรรมดาที่คงตัวอยู่เสมอใครจะค้นพบหรือไม่
พระธรรมก็คงมีเป็นพระธรรม คือเป็นกฎธรรมดาอยู่นั่นเอง แต่เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงคน้พบ
พระธรรมก่อนใคร ๆ แล้วทรงน าพระธรรมออกมาแสดงเปิดเผย สังคมโลกจึงได้รู้พระธรรมตาม
พระพุทธเจ้า จึงนับพระธรรมเป็นรตนะดวงที่ ๒ ของสังคมโลก  
 พระธรรมเป็นรตนะ เพราะมีสาระล้วน ๆ ไม่มีส่วนใดที่มีอยู่ในพระธรรมที่ไร้สาระ 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมดังกล่าวในรูปศาสนาคอืค าสอนเปน็สูตรปฏิบตัิอย่างมีระเบยีบเป็น
การประมวลระบบของชีวิตทั้งหมด เป็นประทีปส่องให้เห็นความจริงทุกแง่มุมของชีวิตของตนเอง 
เป็นค าสอนที่เพียงพอกับเรื่องของชีวิตของคนทุก ๆ คนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและทุก ๆ บทของ
ตัวพระธรรมเปี่ยมไปด้วยพระกรุณาของพระพุทธเจ้า ได้ฟังพระธรรมเมื่อใด ก็ได้รับพระกรุณาของ
พระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ในพระธรรมเมื่อนั้นทุกครั้งไป เพราะเหตุดังกล่าวนี้ พระธรรมจึงเกี่ยว 
ข้องกับตัวเราเองโดยตรง เพราะเรื่องของตัวเราเองนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเป็นพระธรรม
สอนกลับไปให้แก่ตัวเราทุก ๆ คน เหมือนทรงประทานกระจกเงาให้ส่องดูตัวเพ่ือจะให้เห็นภาพตัว
แล้วแก้ไขตกแตง่ตวั หรือเหมือนทรงประทานประทีปโคมไฟส าหรบัส่องให้มองเห็นทาง จึงกล่าวได้
ว่า พระพุทธเจ้าเหมือนได้ทรงมีพระเนตรมองเห็นตลอดหมด ใครจะท า พูด คิด อย่างไร ทรงเห็น
ตลอด และทรงสอนว่า อย่างนี้ไม่ดีอย่าท านะ อย่างนี้ดีให้ท าเถิด ดังนี้เป็นต้น เพราะเหตุนี้ ใคร

                                                 

 ๓๗ ปาลิ. มเนญฺชมโสก ,... 
 ๓๘ ขุ.วิ. (บาลี) ๒๖/๘๘๗/๙๑. 
 ๓๙ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๔/๕๓. 
 ๔๐ ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๘๘๗/๑๐๕. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๑๙๙ 

ประพฤติตามพระธรรมที่ทรงสอนจึงไม่มีที่จะเสียและไม่ตกต่ า มีแต่จะดีขึ้นเจริญขึ้นโดยส่วนเดียว 
พระธรรมล้วนมีสาระอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุก ๆ ด้าน ไม่มีเลยที่จะไร้สาระ จึงเป็นที่ยินดีปลาบ
ปลื้มใจส าหรับคนที่ได้ฟังพระธรรม ได้ปฏิบัติพระธรรม ได้ประสบสาระในพระธรรม พระธรรมจึง
เป็นรตนะดวงที่ ๒   
 พระธรรม คือสภาพที่ทรงไว้ เป็นพระธรรมจะทรงผู้ปฏิบัติไว้ไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่ว 
“พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วหรือโลกที่ชั่ว น าความมืดออกไป”  
 พระธรรมเป็นสมบัติส าหรับประดับใจให้งดงาม บ ารุงใจให้เจริญ ท าให้เป็นคนโดย
สมบูรณ์ ให้เป็นกัลยาณชน ให้เป็นอารยชนและให้อยู่เป็นสุขสงบ เปรียบเหมือนโภคสมบัติเครื่อง
บ ารุงร่างกายและชีวิตให้เจริญเติบโต ให้ด ารงอยู่ และอาภรณ์สมบัติเครื่องประดับตบแต่งร่างกาย
ให้งดงาม แต่พระธรรมเป็นเครื่องบ ารุงจิตใจและประดับใจให้งดงาม พระธรรมที่เป็นค าสอนของ
พระพุทธเจ้า รวมถึงคุณงามความดี บ่อเกิดแห่งคุณความดี คือสมบัติอันล้ าค่าที่พระพุทธเจ้าทรง
ประทานแก่สังคมโลก 
 พระธรรมคือค าสอนของพระพุทธเจ้าที่บุคคลได้ประพฤติปฏิบัติตามข้อที่ทรงแสดงไว้ 
คืออะไรที่ทรงสอนให้รู้ไว้เขาก็ได้รู้สิ่งนั้น อะไรที่ทรงสอนให้ละเว้นไม่กระท าเขาก็ละเว้น อะไรที่
ทรงสอนให้ลงมือประพฤติปฏิบัติเขาก็ได้ประพฤติปฏิบัติตาม และด้วยการประพฤติปฏิบัติตาม 
พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้เอง พระธรรมก็จะท าหน้าที่คุ้มครองป้องกันรักษาบุคคล
เหล่านั้นไว้เหมือนกับรม่ใหญท่ี่ป้องกันคนไม่ให้เปียกฝนในเวลาที่ฝนตก พระธรรมที่บุคคลประพฤติ
ปฏิบัติดี ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือ ย่อมคุ้มครองป้องกันบุคคลนั้นเอาไว้ไม่ให้มีเวรภัย และไม่
เบียดเบียนกัน ให้มีความสุขกายสบายใจ จนถึงหลุดพ้นจากความทุกข์ในที่สุด  คุณของพระธรรม 
คือ รักษาผู้ปฏิบัติเอาไว้ไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว  
 ผู้นับถือพระพุทธศาสนานับว่าเป็นผู้มีอิสระและโชคดีที่สุด เพราะพระพุทธศาสนาให้
เสรีภาพในการค้นหาเหตุผลเต็มที่ ไม่ต้องการให้ใครเชื่ออย่างงมงาย และหลักการของพระพุทธ-
ศาสนามีอยู่ว่า พระธรรมซึ่งเป็นค าสอนของพระพุทธเจ้านั้น เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วย
ตนเอง เพราะเชื่อมั่นว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว  
 ศาสดาผู้ประกาศศาสนาจะเป็นผู้เด่นได้รับความนิยมนับถือของประชาชนทุกกาลสมัย 
ก็ต้องอาศัยที่ค าสอนนั้นมีเหตุผล ทนต่อการเพ่งพินิจและการสอบสวนของผู้มีปัญญา ทั้งอาจ
อ านวยผลดีจริงแกผู่้ปฏิบัตติามดว้ย ถ้ามีแต่เพียงประวตัิวา่ศาสดาจารย์ผู้นั้นมีฤทธิ์เดชเป็นอศัจรรย์
ต่าง ๆ แต่ค าสอนไม่สมเหตุสมผลก็ยากที่จะมีใครเชื่อถือได้  
 การจะเป็นคนดีหรือมีความสุขนั้น ประการส าคัญอยู่ที่การกระท าหรือความประพฤติ
ของบุคคลนั้น ๆ ผู้นั้นจะท าดีหรือประพฤติดีย่อมเป็นผลแห่งการสอนดี มีเหตุผลเป็นส าคัญ 
เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงยกย่องค าสอนที่ดีว่าประเสริฐกว่าฤทธิ์เดช และผู้นับถือพระพุทธ-
ศาสนาที่แท้จริง หาได้นับถือพระพุทธเจ้าเพราะเหตุฤทธิ์เดชไม่ หากแต่นับถือเพราะได้พิจารณา
เห็นว่าพระธรรมของพระพุทธองค์ดีเลิศจริง มีเหตุผลจริงและพระพุทธองค์ทรงบ าเพ็ญเป็น
ตัวอย่างในทางที่ดีจริงมาแล้ว   
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๒๐๐ 

 สาระส าคัญของพระพุทธศาสนาอยู่ที่การแสดงเหตุผล สั่งสอนคนให้ดับทุกข์ได้เป็น
ประมาณ ดังจะเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติชอบว่า ชื่อว่าบูชา
พระพุทธองค์ด้วยบูชาอันเลิศกว่าการบูชาด้วยอามิส มีธูป เทียน ดอกไม้ เป็นต้น อันแสดงว่า
พระพุทธเจ้ามุ่งให้ผู้นั้นปฏิบัติเพ่ือความพ้นทุกขม์ากกวา่การดีแตก่ราบไหว้ ไม่ฝึกตนให้ดีขึ้น เพราะ
ผลที่มุ่งหมายนั้นมิใช่อยู่ที่การกราบไหว้อ้อนวอน แต่ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติหรือการกระท า
ด้วยตนเอง การบูชาผู้ที่ควรบูชาจัดว่าเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุของการเข้าถึงสุคติและนิพพาน 
แม้ว่าเราจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยวิหาร อุโบสถ เจดีย์ แต่ถ้ามีผู้มีบรรลุธรรมไม่ว่าจะเป็นบรรพชิต
หรือคฤหัสถ์ บุคคลนั้นถือว่าได้ประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง เพราะเป็นพยานใน
การบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้า การปฏิบัติธรรมแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ นับว่าเป็นการ
บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาอย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่ตรงตามพระพุทธประสงค์ในมงคลข้อ
การบูชาผู้ที่ควรบูชา   
 พระธรรมย่อมจะทรงไว้ คือ รักษาผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว หมายความว่าเมื่อ
บุคคลประพฤติปฏิบัติตามค าสอนที่เรียกว่าพระธรรมแล้ว พระธรรมจะเป็นเครื่องมือหรือเป็น
กลไกส าหรับการด ารงชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ในความหมายนี้ พระธรรมจึงมีลักษณะเป็นเครื่องช่วย
ป้องกันผู้ปฏิบัติไม่ให้กลายเป็นคนชั่ว น ามาซึ่งประโยชน์และความสุขแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตาม  
 ข้อความที่ว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติตามนี้ ผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ตาม
พระพุทธภาษิตว่า ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ๔๑ ธรรม (บุญ) ที่บุคคลบ าเพ็ญดีแล้วย่อมจะน า
ความสุขมาให้ กล่าวคือ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรม และการประพฤติพระธรรมถูกต้อง
แล้วได้รับผลจากการปฏิบัตินี้ เป็นอาการที่ผู้ประพฤติปฏิบัติและตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมจะเห็นได้
ด้วยตนเอง เหมือนการกินยาที่ถูกกับโรคที่เราเป็นก็จะเห็นคุณค่าของยา เห็นคุณค่าของพระธรรม 
แต่ทั้งนี้ต้องตระหนักว่าต้องประพฤติดี ปฏิบัติถูกต้อง หากปฏิบัติไม่ถูกต้องก็เหมือนกินยาผิด กิน
ยาผิดมีโทษฉันใด การปฏิบัติผิดพระธรรมก็มีโทษฉันนั้นเหมือนกัน   
 ค าสอนของพระพุทธเจ้าชื่อว่า สวากขาตธรรม แปลว่า พระธรรมอันพระพุทธองค์ตรัส
ดีแล้ว โดยอธิบายว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมด้วยความรู้ มิได้ทรงแสดงด้วยความเดา 
หรือ ความคาดคะเน กล่าวคือ  
  ๑. ทรงค้นคว้าทดลองจนรู้แจ้งชัดด้วยพระองค์เอง แล้วจึงได้แสดงแก่พุทธบริษัท  
  ๒. ทรงแสดงพระธรรมมีเหตุผลที่ผู้ฟังตรองตามเห็นจริงได้โดยไม่ต้องอาศัยเทวดา 
หรือสิ่งลึกลับ  
  ๓. ทรงแสดงพระธรรมเป็นอัศจรรย์ ที่ผู้ฟังน าไปประพฤติปฏิบัติตามแล้วได้รับผล
ควรแก่การปฏิบัติ  
 โดยนัยดังกล่าวนี้จึงปรากฏว่าพระธรรมของพระพุทธองค์คงทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของผู้
มีปัญญา และพระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัติเป็นตัวอย่างมาแล้ว ทั้งสาวกของพระองค์ก็ประพฤติตาม

                                                 

 ๔๑ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๓๐๓/๓๑๘, ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๑๐๒/๒๒๖. 
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ได้โดยไม่ใช่ของเหลือวิสัย การที่บางคนใจร้อนประพฤติเพียงเวลาเล็กน้อย จะให้ได้ผลมากดัง
ปรารถนานั้นจึงเป็นการเข้าใจผิด เพราะหากมองตามความเป็นจริงแล้วการปฏิบัติน้อยย่อมได้ผล
น้อย การปฏิบัติเพียงเวลาอันสั้นกเ็ป็นธรรมดาที่จะไมเ่ห็นผล ไม่ประสบความส าเร็จ เปรียบเหมอืน
การท าอาหาร พอน าภาชนะตั้งไฟไม่ทันเดือดก็ด่วนยกลง อาหารจะสุกได้อย่างไร การท าความดี
นั้นต้องให้มีความดีมากพอที่จะปราบความชั่วได้ คือ ต้องมีดียิ่งกว่าชั่วจึงจะปราบกันลง เหมือนน้ า
ที่จะดับไฟ ถ้าน้ าน้อยไม่สมส่วนกับไฟก็ดับไฟไม่ได้  
 คนที่ใจร้อนอยากเห็นผลแต่ไม่สร้างความดีให้เพียงพอนั้น เมื่อปรารถนาจะได้โดยง่าย
และสะดวกสบายมากขึน้กต็้องใช้วิธอีื่น มีการอ้อนวอนเซน่สรวงให้สิ่งศกัดิส์ิทธิ์อ านวยให้บ้าง เที่ยว
หาหมอดูเร่งโชคชะตาบ้าง เป็นต้น ดังนั้น ผู้ตั้งอยู่ในเหตุผลย่อมรู้จักพิจารณาและพากเพียรกระท า
ตนให้บรรลุผลที่มุ่งหมาย ไม่ใช่มัวคิดฝันแต่จะให้ได้ดีอย่างลอย ๆ  
 คุณของพระธรรมนั้นท่านจ าแนกไว้ ๖ ประการ๔๒ คือ  
 ธรรมคุณบทท่ี ๑ สวากฺขาโต  
 พระธรรมอันดับแรกคือปริยัติธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เพราะงามในเบื้องต้น 
ท่ามกลาง และที่สุด และเพราะแสดงพรหมจรรย์ที่เพียบพร้อมด้วยอรรถและพยัญชนะอันบริสุทธิ์
บริบูรณ์สิ้นเชิง หมายความว่าถูกต้องแล้ว ไม่ต้องเขียนขึ้นมาใหม่ พุทธบริษัทผู้ศึกษาเป็นแต่เพียง
อธิบายขยายความ หรือพูดให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ก็เพียงพอกับการที่จะระงับดับ
ทุกข์ เพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้ว 
 ความงาม ๓ ของปริยัติธรรม กล่าวโดยละเอียดว่า คาถาบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดง :- 
  ๑. งามในเบื้องต้นด้วยบาทต้น 
  ๒. งามในท่ามกลางด้วยบาทที่สองและที่สาม 
  ๓. งามในที่สุดด้วยบาทหลัง เพราะเป็นค าสอนที่งามรอบด้าน เนื่องจากค าสอน 
ทั้งหมดมุ่งถึงศีล สมาธิ ปัญญา และวิมุตติ 
 สูตรที่มีอนุสนธิเดียว :- 
  ๑. งามในเบื้องต้นด้วยค าเริ่ม คือค าเป็นต้นว่า เอว  เม สุต  (ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้ว
อย่างนี้) ซึ่งกล่าวถึงเวลา สถานที่ ผู้แสดง และผู้ฟังเป็นต้น 
  ๒. งามในที่สุดด้วยค าลงท้าย คือค าเป็นต้นว่า อิทมโวจ (พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
พระด ารัสนี้) หรือค าว่า อิติ ย  ต  วุตฺต , อิทเมต  ปฏิจฺจ วุตฺต  (ค าที่กล่าวแล้วนี้เป็นค ากล่าวอาศัย
เนื้อความนั้นอย่างนี้) 
  ๓. งามในท่ามกลางด้วยค าส่วนกลางที่เหลือ 
 
                                                 

 ๔๒ เมธี เมธีสถิตนนท์, “ศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงพระรัตนตรัยในปฐมสรณานิสักกสูตร”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๔), หน้า ๔๖.  
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 สูตรที่มีอนุสนธิต่างกัน :- 
  ๑. งามในเบื้องต้นด้วยอนุสนธิแรก งามในที่สุดด้วยอนุสนธิหลัง งามในท่ามกลาง
ด้วยอนุสนธิ[ส่วนกลาง]ที่เหลือ 
  ๒. งามในเบื้องต้น เพราะมีทั้งค าเริ่มและเรื่องที่เกิดขึ้น งามในท่ามกลาง เพราะมี
เนื้อความ[อันมศีีลเปน็ตน้ที่ทรงแสดง]ไมผ่ิด และเพราะประกอบด้วยเหตุและอุทาหรณ์ตามสมควร
แก่เวไนยชน ดังค าว่า ต  กิสฺส เหตุ (ข้อนั้นเพราะอะไร), เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว (ภิกษุทั้งหลาย อุปมา
ว่า) และงามในที่สุดด้วยการก่อให้เกิดศรัทธาแก่ผู้ฟังและด้วยค าลงท้าย 
 ข้อ ๑. หมายถึง พระสูตรเท่านั้น ส่วนข้อ ๒. หมายถึง พระสูตรและพระวินัย โดยพระ
สูตรมีค าเริ่ม ส่วนพระวินัยมีเรื่องที่เกิดขึ้น 
 ข้อความว่า “ตามสมควรแก่เวไนยชน” หมายความว่า พระสูตรที่ทรงแสดงและพระ
วินัยที่บัญญัติไว้สมควรแก่เวไนยชนผู้ฟังพระสูตรและปฏิบัติตามพระวินัย 
 ศาสนธรรมทั้งหมด คือ พระสูตร พระวินัย และพระอภิธรรม :- 
  ๑. งามในเบื้องต้น ด้วยศีลอันเป็นเนื้อความของตน  เพราะค าสอนมีศีลเป็น 
พ้ืนฐาน งามในท่ามกลาง ด้วยสมถะ วิปัสสนา มรรค และผลเพราะสมถะเป็นต้นนั้นเป็นท่ามกลาง
แห่งศาสนสมบัติ งามในที่สุดด้วยพระนิพพาน เพราะไม่มีกิจที่ควรกระท าให้ยิ่งขึ้นไปจากการบรรลุ
พระนิพพานนั้น 
  ๒. งามในเบื้องต้น ด้วยศีลและสมาธิ เพราะการปฏิบัติชอบในพระศาสนามีได้ด้วย
ปัญญา อีกทั้งศีลและสมาธิก็เป็นพ้ืนฐานของปัญญานั้น งามในท่ามกลาง ด้วยวิปัสสนาและมรรค 
เพราะปัญญามีสองประการ คือ อนุโพธปัญญา (ปัญญารู้ตาม) และปฏิเวธปัญญา (ปัญญาแทง
ตลอด) งามในที่สุด ด้วยผลและพระนิพพาน เพราะความส าเร็จของมรรคนั้นคือผล และการท าให้
แจ้งพระนิพพานก็เป็นหน้าที่หรือเพราะผลคือสอุปาทิเสสนิพพานและพระนิพพานคืออนุปาทิเสส 
นิพพานเป็นที่สุดของศาสนสมบัติ 
  ๓. งามในเบื้องต้น ด้วยการตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า เพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นแดน
เกิด งามในท่ามกลาง ด้วยความดีเลิศของพระธรรม คือ การขจัดสังกิเลส ความหมดจด และความ
บริบูรณ์ เพราะมีพระธรรมเป็นสรีระ งามในที่สุดด้วยการปฏิบัติดีของพระสงฆ์ เพราะค าสอนด ารง
มั่นในโลกได้ด้วยการปฏิบัติดีของพระสงฆ์นั้น 
  ๔. งามในเบื้องต้น ด้วยสัมมาสัมโพธิญาณที่บุคคลบรรลุได้ด้วยการฟังแล้วปฏิบัติ
ตามอย่างนั้น เพราะเป็นเลิศกว่าคุณทั้งปวง และเป็นมูลเหตุของโพธิญาณทั้งสองอื่น  งามใน
ท่ามกลาง ด้วยปัจเจกโพธิญาณ เพราะเป็นญาณท่ามกลางด้วยคุณธรรม งามในที่สุด ด้วยสาวก
โพธิญาณ เพราะต่ ากว่าและเป็นที่สุดโพธิญาณทั้งสองนั้น 
  ๕. งามในเบื้องต้น เพราะน าความงามมาให้แม้ด้วยการฟังเนื่องจากข่มนิวรณ์ได้
ในขณะฟัง งามในท่ามกลาง เพราะน าความงามมาให้แม้ด้วยการปฏิบัติเนื่องจากก่อให้เกิดสุขใน
สมถะและวิปัสสนาในขณะปฏิบัติ งามในที่สุด เพราะน าความงามมาให้แม้ด้วยผลการปฏิบัติ 
เนื่องจากท าให้เป็นผู้คงที่ในโลกธรรมเมื่อผลของการปฏิบัติส าเร็จแล้ว 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๒๐๓ 

 นอกจากนั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมประกาศศาสนพรหมจรรย์ (ไตรสิกขา
และเทศนา) และมรรคพรหมจรรย์ (อริยมรรคที่เป็นแก่นแท้ของไตรสิกขา) และแสดงด้วยนัย   
ต่าง ๆ โดยอ้อมต่อมา 
 พรหมจรรย์ทั้งสองนั้น :- 
  ๑. ชื่อว่า เพียบพร้อมด้วยอรรถ (ความหมาย) เพราะมีความหมายครบถ้วนตาม
สมควร และเพียบพร้อมด้วยพยัญชนะ (ศัพท)์ เพราะมีศัพท์ครบถ้วน คือ พยัญชนพุทธิ ๑๐ 
 พยัญชนพุทธิ คือ พยัญชนะเครื่องแสดงอรรถ ค าว่า พฺยญฺชน ในที่นี้หมายรวมทั้งสระ 
พยัญชนะที่มีสระและบท มีทั้งหมด ๑๐ ประการ ได้แก่  
    ๑. สิถิล เสียงหย่อน มี ๑๐ เสียง คือ ก จ ฏ ต ป, ค ช ฑ ท พ  
    ๒. ธนิต เสียงแข็ง มี ๑๐ เสียง คือ ข ฉ ถ ผ, ฆ ฌ ฒ ธ ภ  
    ๓. ทีฆะ เสียงยาว ๕ เสียง คือ อา อี อู เอ โอ  
    ๔. รัสสะ เสียงสั้น ๓ เสียง คือ อ อิ อุ  
    ๕. ครุ เสียงหนัก เช่น ยสฺส นกฺขมติ  
    ๖. ลหุ เสียงเบา เช่น ยสฺส น ขมติ  
    ๗. สัมพันธะ บทติดกัน เช่น ตุณฺหิสฺส  
    ๘. ววัตถิตะ บทแยกกัน เช่น ตุณฺหี อสฺส  
    ๙. นิคคหิต พยัญชนะที่เปล่งเสียงออกทางนาสิกประกอบกับรัสสสระ ๓ 
เสียง เช่น ก  ก ึกุํ  
    ๑๐.  วิมุตตะ เสียงทั่วไปที่ไม่เปล่งออกทางนาสิกเหมือนนิคคหิต  
      สิถิล  ธนิต  ฺจ ทีฆรสฺส   
      ครุก  ลหุกญฺเจว นิคฺคหีต   
      สมฺพนฺธววตฺถิต  วิมุตฺต  
      ทสธา พฺยญฺชนพุทฺธิยา ปเภโท.๔๓ 
   ประเภทของพยัญชนพุทธิมี ๑๐ ประการ คือ สิถิล ธนิต ทีฆะ  
   รัสสะ ครุ ลหุ สัมพันธะ ววัตถิตะ นิคคหิต และวิมุตตะ 
  ๒. ชื่อว่า เพียบพร้อมด้วยอรรถ เพราะประกอบด้วยกลุ่มอรรถ คือ อรรถแสดง
โดยสังเขป (สงฺกาสน), อรรถแสดงไว้ก่อน, อรรถที่เป็นหัวข้อ (ปกาสน), อรรถอธิบาย (วิวรณ), 
อรรถจ าแนก คือ แจกแจงอรรถที่แสดงไว้แล้ว (วิภชน), อรรถขยายให้ชัดเจนด้วยการอธิบายเพิ่ม
โดยละเอียดหรือแสดงอุปมา (อุตฺตานีกรณ) และอรรถแจกแจงโดยพิสดารด้วยประการต่าง ๆ เพื่อ
ท าผู้สดับให้ร่าเริงยินดีด้วยธรรมเทศนา (ปญฺ ตตฺิ) และเพียบพร้อมด้วยพยัญชนะ เพราะถึงพร้อม
ด้วยพยางค์ (อกฺขร) บท (ปท) พากย์ (พยญฺชน) การจ าแนกพากย์ (อาการ) รูปวิเคราะห์ (นิรุตฺติ) 
และการแสดงรูปวิเคราะห์โดยนัยต่าง ๆ (นิทฺเทส) 

                                                 

 
๔๓ วิ.อ. (บาลี) ๓/๔๘๕/๕๕๒. 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๒๐๔ 

  ๓. ชื่อว่า เพียบพร้อมด้วยอรรถ เพราะลึกซึ้งโดยอรรถและปัญญาแทงตลอด และ
เพียบพร้อมด้วยพยัญชนะ เพราะลึกซึ้งโดยธรรม (พระบาลี) และการแสดง 
  ๔. ชื่อว่า เพียบพร้อมด้วยอรรถ เพราะเป็นวิสัยของอัตถปฏิสัมภิทา (ปัญญาจ าแนก
อรรถ/ผล) และปฏิภาณปฏิสัมภิทา (ปัญญาจ าแนกญาณรู้เห็นอัตถปฏิสัมภิทาเป็นต้น ) และ
เพียบพร้อมด้วยพยัญชนะ เพราะเป็นวิสัยของธัมมปฏิสัมภิทา (ปัญญาจ าแนกธรรม/เหตุ) และ
นิรุตติปฏิสัมภิทา (ปัญญาจ าแนกศัพท์ที่ยกขึ้นกล่าวตามสมควรแก่เหตุและผล) 
  ๕. ชื่อว่า เพียบพร้อมด้วยอรรถ เพราะท าให้บัณฑิตชนเลื่อมใส เนื่องจากผู้มีปัญญา
ควรเข้าใจ และเพียบพร้อมด้วยพยัญชนะ เพราะท าให้ชาวโลกทั่วไปเลื่อมใส เนื่องจากน่าเชื่อถือ 
  ๖. ชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยอรรถ เพราะมีค าอธิบายลึกซึ้ง และเพียบพร้อมด้วย
พยัญชนะ เพราะมีบทชัดเจน 
 อรรถที่กล่าวถึงในเรื่องนี้ ชื่อว่า อัตถปทะ คือ กลุ่มอรรถ ๖ ประการ กล่าวไว้ในเนตติ
ปกรณ ์(ข้อ ๒๔ หน้า ๖) คือ 
  ๑. สงฺกาสนา อรรถแสดงโดยสังเขป เช่น อุปาทิยมาโน โข ภิกฺขุ พทฺโธ มารสฺส. 
อนุปาทิยมาโน มุตฺโต ปาปิมโต๔๔ ภิกษุผู้ยึดมั่นย่อมถูกมารครอบง า ส่วนผู้ไม่ยึดมั่นย่อมพ้นจาก
มารได้ 
  ๒. ปกาสนา อรรถแสดงไว้ก่อน, อรรถที่เป็นหัวข้อ เช่น สพฺพ  ภิกฺขเว อาทิตฺต ๔๕ 
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งปวงถูกเผาอยู่ 
  ๓. วิวรณา อรรถอธิบาย เช่น รูปํ โข ภิกฺขุ อุปาทิยมาโน พทฺโธ มารสฺส อนุปาทิย
มาโน มุตฺโต ปาปิมโต. เวทน  ... สญฺ    ... สงฺขาเร ... วิญฺ าณ  อุปาทิยมาโน พทฺโธ มารสฺส  
อนุปาทิยมาโน มุตฺโต ปาปิมโต๔๖ ภิกษุ ผู้ยึดมั่นรูปย่อมถูกมารครอบง า ส่วนผู้ไม่ยึดมั่นย่อมพ้น
จากมารได้ ผู้ยึดมั่นเวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณย่อมถูกมารครอบง า ส่วนผู้ไม่ยึดมั่น
ย่อมพ้นจากมารได้, กิญฺจ ภิกฺขเว สพฺพ  อาทิตฺต . จกฺขุ ภิกฺขเว อาทิตฺต . รูปา อาทิตฺตา๔๗ ภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมทั้งปวงถูกเผาอยู่คืออะไร จักษุถูกเผาอยู่ รูปถูกเผาอยู่ 
  ๔. วิภชนา อรรถจ าแนก คือ แจกแจงอรรถที่แสดงไว้แล้ว เช่น กตมญฺจ ภิกฺขเว 
รูปํ. จตฺตาโร จ มหาภูตา จตุนฺนญฺจ มหาภูตาน  อุปาทายรูปํ. อิท  วุจฺจติ ภิกฺขเว รูปํ๔๘ ภิกษุ
ทั้งหลาย รูปมีอะไรบ้าง คือ มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูปนั้น ทั้งหมดนี้เรียกว่า 
รูป, เกน อาทิตฺต . ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ  
ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตฺต ๔๙ ธรรมทั้งปวงถูกอะไรเผาอยู่ ถูกไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟ

                                                 

 ๔๔ ส .ข. (บาลี) ๑๗/๖๓/๖๑. 
 ๔๕ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๒๘/๑๗. 
 ๔๖ ส .ข. (บาลี) ๑๗/๖๓/๖๑. 
 ๔๗ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๒๘/๑๗. 
 ๔๘ ส .ข. (บาลี) ๑๗/๕๖/๔๘. 
 ๔๙ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๒๘/๑๗. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๒๐๕ 

โมหะ ความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก ความคร่ าครวญ ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ และ
ความคับแค้นใจเผาอยู่  
  ๕. อุตฺตานีกมฺม อรรถขยายให้ชัดเจนด้วยการอธิบายเพ่ิมโดยละเอียดหรือแสดง
อุปมา เช่น กตม  ต  รูปํ อุปาทา. จกฺขายตน  โสตายตน  ... กพฬึกาโร อาหาโร๕๐ อุปาทายรูปนั้น
คืออะไร คือ จักขายตนะ โสตายตนะ ... กพฬีการาหาร  
  ๖. ปญฺ ตฺติ อรรถแจกแจงโดยพิสดารด้วยประการต่าง ๆ เพ่ือท าผู้สดับให้ร่าเริง
ยินดีด้วยธรรมเทศนา หมายถึง สูตรหนึ่ง ๆ ในพระสูตรแต่ละสูตร หรือเนื้อหาตอนหนึ่ง ๆ ในพระ
วินัยและพระอภิธรรม 
 ในกลุ่มอรรถ ๖ ประการเหล่านี้ อรรถ ๒ ประการแรกแสดงแก่อุคฆฏิตัญญูบุคคล 
อรรถ ๒ ประการต่อมาแสดงแก่วิปัญจิตัญญูบุคคล ส่วนอรรถ ๒ ประการสุดท้ายแสดงแก่เนยย
บุคคล ดังนั้น กิริยาแสดงธรรมแก่บุคคลเหล่านั้นจึงเป็นไปโดยสังเขป ปานกลาง และพิสดาร ตาม
สมควรแก่บุคคลเหล่านั้น 
 ศัพท์ที่กล่าวถึงในเรื่องนี้ ชื่อว่า พยัญชนปทะ คือ กลุ่มศัพท์ ๖ ประการ กล่าวไว้ในเนต
ติปกรณ์ (ข้อ ๒๓ หน้า ๖) คือ 
  ๑. อกฺขร พยางค์ คือ ส่วนหนึ่งของบท มีตั้งแต่ ๑ พยางค์ขึ้นไป เช่น ทุ, ส, น, โส 
ในคาถาเป็นต้นว่า ทุชฺชีวิตมชีวมฺห๕๑ พวกเราไม่ให้ ของที่มีอยู่ จึงเป็นอยู่ล าบาก เมื่อไทยธรรมมี
อยู ่พวกเรามิได้ท าที่พ่ึงแก่ตน 
  ๒. ปท บท คือ ศัพท์ที่มีวิภัตติอยู่ท้าย เช่น บทว่า สีเล ในคาถาว่า สีเล ปติฏฺ าย 
นโร สปญฺโ ๕๒ ชนผู้ฉลาดเพียรเผากิเลส มีปัญญาพิจารณา ด ารงอยู่ในศีลแล้วอบรมจิตและ
ปัญญาอยู่ เขาผู้เห็นภัยในสงสารย่อมถางชัฏนี้ได้  
  ๓. พฺยญฺชน พากย์ คือ กลุ่มบทที่มีกริยาคุมพากย์ที่เป็นบทอาขยาตหรือกิตก์ เช่น 
จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สติปฏฺ านา ภาวิตา พหุลีกตา เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย 
อภิญฺ าย สมฺโพธาย นิพฺพานาย ส วตฺตนฺติ๕๓ ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐานสี่นี้ เมื่อเจริญกระท าให้
มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย คลายก าหนัด ดับกิเลส สงบ ระงับ รู้ยิ่ง รู้แจ้ง และพ้นไป
จากตัณหา 
  ๔. อาการ การจ าแนกพากย์ เช่น กตเม จตฺตาโร. อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายา- 
นุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ๕๔ สติปัฏฐานสี่คืออะไร 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้ตามรู้ในกองรูปว่าเป็นกองรูป มีความเพียรเผากิเลส รู้จริง มีสติ ข่ม
อภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู่  

                                                 

 ๕๐ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๕๙๕/๑๘๑. 
 ๕๑ ขุ.เปต. (บาลี) ๒๖/๘๐๔/๒๕๕. 
 ๕๒ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๒๓/๑๖. ๑๙๒/๑๙๘. 
 ๕๓ ส .ม. (บาลี) ๑๙/๓๙๘/๑๕๖. 
 ๕๔ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๗๓/๒๔๘, ม.มู. (บาลี) ๑๒/๑๐๗/๗๗. 
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๒๐๖ 

  ๕. นิรุตฺติ รูปวิเคราะห์ เช่น สงฺขต  อภิสงฺขโรนฺตีติ โข ภิกฺขเว ตสฺมา สงฺขาราติ  
วุจฺจนฺติ๕๕ ภิกษุทั้งหลาย เพราะปรุงแต่งผลจึงเรียกว่า สังขาร  
  ๖. นิทฺเทส การแสดงรูปวิเคราะห์โดยนัยต่าง ๆ เช่น สุขยตีติ สุขา. ทุกฺขยตีติ    
ทุกฺขา. น ทุกฺขา จ น สุขา จาติ อทุกฺขมสุขา๕๖ เวทนาอันเป็นสุข ชื่อว่า สุขเวทนา เวทนาอันเป็น
ทุกข์ ชื่อว่า ทุกขเวทนา เวทนาที่มิใช่สุขและทุกข์ ชื่อว่า อทุกขมสุขเวทนา, นิพฺพาน  มคฺเคติ, 
นิพฺพตฺถิเกหิ วา มคฺคียติ, กิเลเส มาเรนฺโต คจฺฉตีติ วา มคฺโค๕๗ สภาวะแสวงหาพระนิพพาน 
หรือสภาวะที่ผู้ปรารถนาพระนิพพานแสวงหา หรือสภาวะก าจัดกิเลสไป ชื่อว่า มรรค 
 สารธรรมในพระพุทธศาสนามีข้อความอันหมดจด คือ ศีล สมาธิ ปัญญา สมบูรณ์
ครบถ้วนแล้ว ไม่มีแนวปฏิบัติอื่นนอกจากนี้เพ่ือความหมดจด เพราะธรรมเหล่านั้นก าจัดกิเลสใน
ระดับต่างกัน คือ 
  ๑. ศีล ก าจัดวีติกกมกิเลส คือ กิเลสที่ล่วงละเมิดทางกายและวาจา 
  ๒. สมาธิ ก าจัดปริยุฏฐานกิเลส คือ กิเลสที่ฟูขึ้นมาในใจ 
  ๓. ปัญญา ก าจัดอนุสัยกิเลส คือ กิเลสที่นอนเนื่องในกระแสจิต 
 ฉะนั้น พระธรรมที่พระองค์ทรงสอนนั้น เป็นสัจธรรมความจริงแท้ไม่คลาดเคลื่อน อีก
นัยหนึ่ง โลกุตตรธรรมชื่อวา่สวากขาตธรรมเพราะตรัสปฏิปทาเหมาะแก่พระนพิพาน และตรัสพระ
นิพพานเหมาะแก่ปฏิปทา โลกุตตรธรรมในที่นี้ได้แก่มรรค ๔ ผล ๔ และพระนิพพาน ๑ รวม
เรียกว่า โลกุตตรธรรม ๙ ผู้เข้าสู่กระแสแห่งโลกุตตรธรรม ๙ นี้ ย่อมได้สัมผัสอานุภาพแห่งพระ
ธรรม แม้ผู้ยังไม่สามารถเข้าถึง เพียงแต่สาธยายให้เกิดธัมมานุสสติก็ก่อให้เกิดผล คือ ความสุขสงบ
ได้ เพราะความเชื่อในธัมมานุภาพข้อนี้   
 ธรรมคุณบทท่ี ๒ สนฺทิฏฺ  ิโก 
 บุคคลผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ด้วยตนเอง หมายความว่าพระธรรมที่ทรงสอน สามารถตรอง
ตามให้เห็นจริงได้ ไม่ต้องเชื่อตาม ๆ กัน แสดงถึงคุณลักษณะเริ่มแรกที่ใครจะสนใจสดับศึกษาก็
อาจสอบสวนตนเห็นดีเห็นชอบด้วยตนเองก่อน ส าหรับธรรมที่เห็นได้ด้วยตนเองนั้น มีค าอธิบาย
ดังต่อไปนี้ :- 
  ๑. อริยมรรค เป็นธรรมที่เห็นได้ด้วยตนเอง เพราะพระอริยะผู้ก าลังขจัดราคะเป็น
ต้นในกระแสจิตของตนพึงเห็นได้ ดังพระพุทธด ารัสว่า รตฺโต โข พฺราหฺมณ ราเคน อภิภูโต ปริ-
ยาทิณฺณจิตฺโต อตฺตพฺยาพาธายปิ เจเตติ, ปรพฺยาพาธายปิ เจเตติ, อุภยพฺยาพาธายปิ เจเตติ.    
เจตสิก  ทุกฺข  โทมนสฺส  ปฏิส เวเทติ. ราเค ปหีเน เนว อตฺตพฺยาพาธาย เจเตติ, น ปรพฺยาพาธาย   
เจเตติ, น อุภยพฺยาพาธาย เจเตติ, น เจตสิก  ทุกฺข  โทมนสฺส  ปฏิส เวเทติ. เอวมฺปิ โข พฺราหฺมณ 
สนฺทิฏฺ  ิโก ธมฺโม โหติ.๕๘ พราหมณ์ บุคคลผู้ก าหนัดถูกราคะครอบง า มีจิตถูกราคะชักน า ย่อม

                                                 

 ๕๕ ส .ข. (บาลี) ๑๗/๗๙/๗๑. 
 ๕๖ อภ.ิสงฺ.อ. (บาลี) ๒/๘๙. 
 ๕๗ ปรมตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑๘๕. 
 ๕๘ องฺ.ติก. (บาลี) ๒๐/๕๔/๑๕๒. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๒๐๗ 

ตั้งใจเบียดเบียนตน ผู้อื่น หรือทั้งสองฝ่าย เขาย่อมเสวยทุกข์โทมนัสทางใจ แต่เมื่อราคะถูกขจัดได้
แล้ว เขาย่อมไม่ตั้งใจเบียดเบียนตน ผู้อื่น หรือทั้งสองฝ่าย ไม่เสวยทุกข์โทมนัสทางใจ พราหมณ์ 
ธรรมเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองอย่างนี้ 
  ๒. โลกุตตรธรรม ๙ เป็นธรรมที่เห็นได้ด้วยตนเอง เพราะพระอริยะผู้บรรลุธรรม
แล้วทุกท่านเห็นได้เองด้วยปัจจเวกขณญาณ ไม่เชื่อคนอื่น 
 อีกอย่างหนึ่ง ค าว่า สันทิฏฐิ คือ ความเห็นที่ดีงาม ค าว่า สันทิฏฐิกะ คือ ธรรมที่ชนะ
กิเลสด้วยความเห็นที่ดีงาม  กล่าวคือ ในโลกุตตรธรรม ๙ เหล่านี้ อริยมรรคชนะกิเลสด้วย
ความเห็นที่ดีงามคือมรรคญาณอันประกอบร่วมกัน อริยผลชนะกิเลสด้วยความเห็นที่ดีงามคือ
มรรคญาณอันเป็นเหตุ ส่วนพระนิพพานชนะกิเลสด้วยความเห็นที่ดีงามคือมรรคญาณอันปรารภ
ตนเป็นอารมณ์ ดังนั้น โลกุตตรธรรม ๙ จึงชื่อว่าสันทิฏฐิกะ เพราะชนะกิเลสด้วยความเห็นที่ดีงาม
คือมรรคญาณ เหมือนทหารผู้ที่ชนะด้วยรถได้ชื่อว่า รถิกะ ฉะนั้น 
 อีกอย่างหนึ่ง ค าว่า ทิฏฐะ คือ ความเห็น ค าว่า สันทิฏฐะ คือ ความเห็นนั่นแหละ 
ความหมายคือ ความเห็น ค าว่า สันทิฏฐิกะ คือ ธรรมที่ควรเห็น กล่าวคือ โลกุตตรธรรมที่บุคคล
เห็นด้วยการหยั่งรู้คือการเจริญมรรคและการเห็นประจักษ์ คือผลและพระนิพพาน จึงห้ามวัฏฏภัย
ได้ ดังนั้น โลกุตตรธรรม ๙ จึงชื่อว่าสันทิฏฐิกะ เพราะเป็นธรรมที่ควรเห็น เหมือนผู้ควรรับผ้า ชื่อ
ว่า วัตถิกะ ฉะนั้น 
 ค าว่า สนฺทิฏฺ  ิก มีความหมาย ๓ ประการ คือ 
  ๑. ธรรมที่เห็นได้ด้วยตนเอง = สาม  ทฏฺ พฺโพติ สนฺทิฏฺโ  (ส  + ทิส = เห็น + ต 
ปัจจัยในกรรมสาธนะ อรรถอรหะ), สนฺทิฏฺโ เอว สนฺทิฏฺ  ิโก (สนฺทิฏฺ  + ณิก ปัจจัยในสกัตถ
ตัทธิต) 
  ๒. ธรรมที่ชนะกิเลสด้วยความเห็นที่ดีงาม (น่าสรรเสริญ) = ปสตฺถา ทิฏฺ  ิ สนฺทิฏฺ  ิ, 
สนฺทิฏฺ  ิยา ชยตีติ สนฺทิฏฺ  ิโก (สนฺทิฏฺ  ิ + ณิก ปัจจัยในชยติตัทธิต) 
  ๓. ธรรมที่ควรเห็น = ทิฏฺ เมว สนฺทิฏฺ   , สนฺทิฏฺ    อรหตีติ สนฺทิฏฺ  ิโก (สนฺทิฏฺ  ิ + 
ณิก ปัจจัยในอรหติตัทธิต) 
 ค าว่า รถิก ลง ณิก ปัจจัยใน ชยติตัทธิตท้าย รถ ศัพท์ มีรูปวิเคราะห์ว่า รเถน ชยตีติ 
รถิโก (ผู้ชนะศัตรูด้วยรถ ชื่อว่า รถิกะ คือ ทหารประจ ารถ) ดังข้อความว่า 
   รถจารี ต ุสูโต จ ปาชิตา เจว สารถี 
   รถาโรโห จ รถิโก รถี โยโธ ตุ โย ภโฏ.๕๙ 
  คนขับรถ, นายสารถี (๔ ศัพท)์ : รถจารี, สูต, ปาชิตุ, สารถิ  
  ทหารประจ ารถ (๓ ศัพท)์ : รถาโรห, รถิก, รถี 
  ทหาร (๒ ศัพท)์ : โยธ, ภฏ เป็นปุงลิงค์ 
 

                                                 

 ๕๙ อภิธาน. คาถา ๓๗๖. 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๒๐๘ 

 พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ผู้รู้จะเห็นได้เอง มีความหมาย ๔ นัย คือ 
  ๑. พระอริยบุคคลผู้ก าจัดกิเลสแล้วเท่านั้นจึงจะทราบว่ากิเลสส่วนไหนละได้แล้ว
ส่วนไหนยังเหลืออยู่ ผู้อื่นจะไม่ทราบการก าจัดกิเลสของผู้อื่น  
  ๒. พระอริยบุคคลผู้ได้บรรลุโลกุตตรธรรมทั้ง ๙ แล้ว ย่อมพ้นจากการเชื่อผู้อื่น 
สามารถเห็นได้ด้วยตัวเอง  
  ๓. พระอริยบุคคลทั้งหลายชนะกิเลสทั้งมวลได้ด้วยความเห็นชอบ  
  ๔. โลกุตตรธรรมเป็นภาวะที่ควรสนใจ๖๐   
 นอกจากนั้นแล้วสันทิฏฐิกธรรม หมายความถึงการเห็นได้ในปัจจุบัน กล่าวคือใคร
ปฏิบัติตามจะเห็นผลได้เองในปัจจุบัน ไม่ต้องรอคอยถึงชาติหน้า   
 ค าว่า เห็นได้ด้วยตนเอง หมายความว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงแก่ผู้ฟัง อัน
ผู้ฟังย่อมเห็นได้ เข้าใจได้ด้วยตนเอง เพราะมีเหตุผลที่คิดใคร่ครวญพิจารณาตามได้ และผู้ใดเมื่อได้
ตรองตามจนเห็นจริงด้วยใจของตนเองแล้วผู้นั้นชื่อว่าไม่เชื่อต่อผู้อื่น ผู้ที่ยังเชื่อต่อผู้อื่นก็เพราะยัง
ไม่เห็นเอง เปรียบเหมือนคนที่ยังดเูวลาที่หน้าปดันาฬิกาไม่เปน็ก็ต้องเชื่อตามคนที่สอนให้ดู ต่อเมื่อ
ดูเป็นเองจึงรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องคอยเชื่อคนอื่น  
 เพราะเหตุที่พระพุทธศาสนาต้องการคนในลักษณะดังกล่าวนี้ จึงพยายามสอนให้รู้จัก
ใช้ปัญญาพิจารณาก่อนแล้วจึงเชื่อ เพราะเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาแล้ว ก็กล่าวได้ว่าตนเชื่อ เพราะมี
เหตุผล และเชื่อเพราะเห็นจริงด้วยตนเอง ไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อ แต่ เป็นความเห็น
ด้วยตนเองหรือสันทิฏฐิกะชั้นปริยัติ คือ การศึกษาหาความรู้  
 การเห็นด้วยตนเองเกิดขึ้นได้ ๒ ทาง คือ  
  ๑. การอาศัยความฉลาดของตน ไม่ต้องมีใครสั่งสอน  
  ๒. ต้องอาศัยผู้อื่นชี้แจงให้ฟัง  
 บุคคลผู้เห็นด้วยตนเองโดยอาศัยปัญญาของตนส่วนมากเป็นการเห็นเฉพาะเรื่อง แต่ผู้ที่
เห็นด้วยตนเองอย่างถี่ถ้วนทุกประการ คือ พระพุทธเจ้า ส่วนผู้ที่เห็นเพราะการชี้แนะจากผู้อื่นนั้น 
อาจศึกษาและค้นคว้าให้รู้เห็นได้มากน้อยตามต้องการ  
 สันทิฎฐิกธรรม คือ พระธรรมที่ตนเห็นด้วยตนเอง ต้องให้คนอื่นคอยว่ากล่าวอยู่เสมอ 
แต่บางคนยังนับว่าดี คือเมื่อได้ฟังค าว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็พิจารณาเห็นจริงด้วยตนเองและไม่ท า
อีก การที่บิดามารดาอบรมสั่งสอนบุตรธิดา การที่ครูอาจารย์แนะน าจรรยามารยาทแก่ศิษย์ และ
การที่พระพุทธเจ้าประทานพระพุทธโอวาทในเรื่องศีลธรรมแก่พุทธบริษัท ก็ด้วยมุ่งหมายว่าบุคคล
นั้น ๆ แม้ไม่รู้การที่ควรและไม่ควร ตลอดจนความรู้สึกรับผิดชอบอื่น ๆ ด้วยตนเอง แต่เมื่อได้ฟัง
ค าสั่งสอนก็จะได้พิจารณาค าสั่งสอนนั้นให้เข้าใจในเหตุผลแล้ว เว้นสิ่งที่ควรเว้น ท าสิ่งที่ควรท า 
 ในทางปฏิบัติ พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัทให้เตือนตนด้วยตนเอง อันเป็นการสอน
ให้ตั้งตนเป็นโจทย์ตัวเอง ฟ้องตนเองเป็นจ าเลยต่อผู้พิพากษาคือตนเอง ไม่ต้องรอให้ร้อนถึงคนอื่น 

                                                 

 ๖๐ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๒๗๕-๒๗๖. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๒๐๙ 

มาคอยตักเตือนพร่ าเพรื่อ จะได้อบรมสั่งสอนตนให้ด าเนินไปในทางดีงาม คนโดยมากมักมองข้าม
ตนไป จึงไม่เห็นตามความเป็นจริง  
 ในการพิจารณาตนนั้นถ้าน าพระธรรมเป็นตราชูพิจารณาแล้ว ตนเองดีเลวแค่ไหน ตน
นั่นแลย่อมรู้ดีกวา่คนอื่น พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมมุ่งใหค้นรู้จักตนเอง แล้วแก้ไขตนเองให้ดี
ขึ้น นี้คือลักษณะของสันทิฏฐิกธรรม คือ พระธรรมที่รู้เห็นได้ด้วยตนเองในทางปฏิบัติ  
 พระธรรมที่เป็นสันทิฏฐิกะในทางปฏิเวธ คือ การได้รับผลแห่งการปฏิบัตนิั้น เมื่อปฏิบัติ
ไปได้ผลอย่างไรทางกาย วาจา ใจ ตัวเราก็รู้เห็นได้ด้วยตนเองอีก เคยมีพราหมณ์ปริพพาชกไปทูล
ถามพระพุทธเจ้าว่าพระธรรมท่ีเป็นสันทิฏฐิโก คือ เห็นได้ด้วยตนเองนั้นเป็นอย่างไร พระพุทธองค์
ตรัสตอบทั้งในส่วนชั่วและในส่วนดีว่า บุคคลอันความก าหนัด ความขัดเคือง ความหลงครอบง า
แล้ว ย่อมคิดเพ่ือเบียดเบียนตนและคนอื่น ย่อมได้รับความทุกข์ใจ ย่อมประพฤติทุจริตทางกาย 
วาจา ใจ และย่อมไม่รู้ประโยชน์ตน ประโยชน์คนอื่นตามเป็นจริง๖๑  
 ในทางตรงกันข้ามเมื่อละความก าหนัด ความขัดเคือง ความหลงได้แล้ว ไม่ได้รับความ
ทุกข์ใจ ไม่ประพฤติทุจริตทางกาย วาจา ใจ และย่อมรู้ประโยชน์ตน ประโยชน์คนอื่นตามเป็นจริง 
แม้เมื่อชาณุสโสณีพราหมณ์มาทูลถามถึงเรื่องพระนิพพานที่เห็นได้ด้วยตนเองก็ตรัสตอบท านองนี้ 
อันแสดงว่ากิเลสมีอยู่หรือละได้แล้ว ตลอดจนผลที่เกิดในล าดับแห่งความมีกิเลส และการละกิเลส
ได้เป็นอย่างไร ตนก็รู้เห็นได้ด้วยตนเองทั้งสิ้น นี้คือลักษณะของสันทิฏฐิกะ คือ พระธรรมที่เห็นได้
ด้วยตนเอง ทางปฏิเวธ คือการได้รับผล  
 ความเห็นได้ด้วยตนเองทั้งทางปริยัติ ทางปฏิบัติ ทางปฏิเวธ อันเป็นคุณลักษณะที่ดี
แห่งค าสอนในพระพุทธศาสนา เป็นสวากขาตธรรม คือ พระธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้ว มีอยู่ในผู้ใด ผู้นั้น
ชื่อว่ามีความเชื่อด้วยปัญญาของตน ไม่ต้องเชื่อตามคนอื่น เป็นคนมีหลัก มีเหตุผลในการนับถือ
ศาสนา การพิจารณาแล้วอบรมตนให้เป็นเช่นนั้น จักน ามาซึ่งความสุขสงบแห่งตนและบุคคลอื่นท่ี
อยู่ในสังคม  
 พระธรรมเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะเห็นได้เอง กล่าวคือเห็นได้ในปัจจุบัน หมายความว่าพระ
ธรรมแต่ละหมวดที่ทรงแสดงว่าถ้าปฏิบัติแล้วจะเกิดผลแก่ผู้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หากลอง
ปฏิบัติทดสอบดูก็จะเห็นผลจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้  
 ธรรมคุณบทท่ี ๓ อกาลิโก 
 พระธรรมไม่ประกอบด้วยกาล คือ ไม่ล้าสมัย กล่าวคือพระธรรมเป็นความจริงที่
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ และแสดงไปตามความจริงนั้น เมื่อเป็นความจริงจึงไม่ต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม หรือความชอบใจของใคร เพราะเป็นของทันสมัยอยู่ในตัวแล้ว ไม่ว่า
กาลเวลาจะล่วงไปช้านานสักเพียงใดก็ตาม 
 ค าว่า อกาละ (ไม่ขึ้นกับกาล) คือ ธรรมที่ไม่คอยเวลาให้ผล 

                                                 

 ๖๑ องฺ.ติก. (บาลี) ๒๐/๕๔/๑๕๒. 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๒๑๐ 

 ค าว่า อกาลิกะ คือ ธรรมที่ไม่คอยเวลาให้ผลนั่นแหละ ความหมายคือ ธรรมนั้นให้ผล
ต่อจากเวลาที่ตนเกิดขึ้น ไม่ให้ผลล่วงเวลา ๕ หรือ ๗ วันเป็นต้น 
 อีกอย่างหนึ่ง ค าว่า กาลิกะ คือ ธรรมที่มีกาลมาถึงไกลในการให้ผลของตนโดยเป็น
อุปปัชชเวทนียกรรม คือ กรรมให้ผลในภพที่สองถัดจากภพนี้ หรืออปราปริยเวทนียกรรม คือ 
กรรมให้ผลในภพที่สามเป็นต้นไป หมายถึง กุศลธรรมฝ่ายโลกิยะ แต่โลกุตตรธรรมนี้มิใช่ธรรมที่มี
กาลที่ห่างไกล เพราะให้ผลต่อจากตนทันที จึงได้ชื่อว่า อกาลิกะ ค านี้หมายถึงมรรคเท่านั้น 
 ค าว่า อกาลิกะ มีความหมาย ๒ ประการ คือ 
  ๑. ธรรมที่ไม่คอยเวลาให้ผล = นตฺถิ อสฺส กาโลติ อกาโล (นนิบาตบุรพบทพหุพพีหิ
สมาส), อกาโลเยว อกาลิโก (อกาล + อิก ปัจจัยในสกัตถตัทธิต) 
  ๒. ธรรมที่มิใช่ธรรมที่มีกาลไกล , ธรรมที่ให้ผลทันที = กาโล ปกฏฺโ  อสฺสาติ      
กาลิโก (กาล + อิก ปัจจัยใน ปกฏฺ ตัทธิต), น กาลิโก อกาลิโก (นนิบาตบุรพบทกรรมธารยสมาส) 
 กาล ศัพท์ตามนัยแรก คือ กาลรอคอยเพื่อให้ผล ตามนัยที่สองคือ กาลที่ห่างไกล 
 พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ดีแล้วให้ผลไม่เลือกกาลเวลา คือ โลกุตตรธรรม ๙ 
ได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ และพระนิพพาน ๑ ย่อมให้ผลไม่เลือกกาลเวลา ผลย่อมเกิดขึ้นจากเหตุอัน
สมควร เมื่อปฏิบัติสมควรแล้วอริยมรรคย่อมเกิดทันที เมื่ออริยมรรคเกิดแล้วอริยผลย่อมเกิด
ตามมา ด้วยเหตุนี้โลกุตตรธรรมจึงเป็นอกาลิกธรรมที่เหมาะกับทุกกาลทุกสมัย ทุกสถานที่ซึ่งเป็น
ความมหัศจรรย์ประการที่ ๓ ของพระธรรม  
 จนบัดนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถดัดแปลงแก้ไขพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้ เพราะของ
พระพุทธองค์ทันสมัยอยู่เสมอ ข้อที่ควรสังเกตประการหนึ่ง คือ พระธรรมของพระพุทธเจ้านั้น มี
คุณลักษณะอันแปลกกว่าค าสั่งสอนทั้งปวงของสังคมโลก ซึ่งต้องคอยเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เหมาะ
แก่กาลเวลาอยู่เสมอ กล่าวคือในสมัยหนึ่งเคยสอนไว้อย่างหนึง่ ต่อมาได้ค้นพบความรูใ้หม่ ๆ ก็ต้อง
แก้ไขของเดมิ และเมื่อค้นได้อะไรใหม่ ๆ อีก ก็ต้องแก้ไขสั่งสอนกันใหม่อีก แม้ประเพณีนิยมต่าง ๆ 
ประจ าชาติและภาษาที่คนทั้งหลายสั่งสอนประพฤติสืบ ๆ กันมา เมื่อล่วงกาลผ่านสมัยก็หมุนเวียน
เปลี่ยนไปไม่สิ้นสุด การกระท าที่ถือว่าน่าละอายในสมัยโบราณ อาจกลายเป็นของนิยมชมชอบว่า
ทันสมัยในกาลปัจจุบัน  
 หากเปรียบด้วยการเดินทาง วิทยาการทางโลกก็เป็นเหมือนการเดินทางไปยังไม่ถึง 
จุดหมายปลายทางที่ก าหนด ต้องค้นหาหนทาง ต้องแก้ไขความเข้าใจผิดอยู่ตลอดเวลา หรือจะ 
เปรียบด้วยการค้นหาของจริง ก็ยังค้นไม่พบของที่จริงแท้ จึงยังต้องค้นหาต่อไปไม่รู้จบ  
 พระพุทธเจ้าทรงค้นพบของจริงแท้อันเป็นอริยสัจจะแล้ว เมื่อทรงน าของจริงอันเป็น
ที่สุดแห่งการค้นคว้ามาแสดงแก่สังคมโลก พระธรรมของพระองค์จึงมีคุณลักษณะอันพิเศษ ได้
สมัญญาว่า อกาลิกะ ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา ไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขเปลี่ยนไปมาเหมือนวิทยาการ
และขนบประเพณีแห่งสังคมโลก สิ่งที่ต้องแก้ไขนั้นเพราะยังไม่เป็นของจริง เมื่อเป็นของจริงแล้วก็
ไม่ต้องแก้ไข การที่ยังต้องแก้ไข การที่ยังต้องเดินทางก็เพราะยังไม่ถงึที่สุด เมื่อถึงที่สุดแล้วก็หยุดได้ 
ไม่ต้องเดินต่อไปอีก  



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๒๑๑ 

 พระธรรมของพระพุทธเจ้ายังทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ตกอยู่ในอ านาจแห่งกาลเวลา ทั้งนี้ก็
เพราะพระพุทธองค์ทรงน าความจริงมาสอน พระธรรมนั้นมีเหตุผลอันพิสจูน์พิจารณาได้ และเป็น
ของไม่ตาย ยั่งยืนอยู่ทุกกาลสมัย แต่จะอ านวยผลได้ก็เฉพาะผู้ปฏิบัติตาม กล่าวคือพระธรรมของ
พระพุทธเจ้าแม้จะแสดงเรือ่งความจริง แสดงเรื่องทางไปสู่ความจริง แต่ข้อส าคัญคือผูท่ี้ด าเนนิตาม
ว่าจักปฏิบัติตามดงัที่ทรงสอนหรือไม ่ถ้าไม่ปฏิบัติตามแล้ว เมื่อมิได้บรรลุผลที่มุ่งหมาย ก็มิใช่ความ 
ผิดของพระพุทธองค์ผู้ชี้ทาง  
  “พราหมณ์ สมมติว่าบุรุษคนหนึ่งมาขอให้ท่านบอกทางไปเมืองราชคฤห์ ท่านก็ได้
ชี้บอกทางที่จะไปถึงเมืองราชคฤห์ได้โดยสวัสดิภาพ แต่บุรุษคนนั้นไปผิดทางจึงไม่ถึงเมืองราชคฤห์  
บุรุษคนที่สองถามทางจากท่านเช่นเดียวกันและได้รับค าแนะน านั้นจากท่าน เขาเดินไปตามที่ท่าน
ชี้แนะและไปถึงเมืองราชคฤห์โดยสวัสดิภาพ ในท านองเดียวกันนั่นแหละพราหมณ์ พระนิพพานก็
มีอยู่ หนทางน าไปสู่พระนพิพาน ก็มีอยู่ สาวกของเราตถาคตบางจ าพวกไดร้ับค าแนะน าและฝึกฝน
จากเราแล้ว สามารถบรรลุพระนิพพานได้ แต่บางจ าพวกไม่สามารถบรรลุ ตถาคตเป็นเพียงผู้
ชี้บอกหนทางเท่านั้น”๖๒  
 กล่าวโดยสรุป พระธรรมเป็น อกาลิกะ ไม่ประกอบด้วยกาล เป็นพระธรรมทันสมัยอยู่
เสมอ ไม่ล้าสมัย เพราะพระธรรมเป็นเรื่องของความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติ พระพุทธเจ้าเป็นผู้
ค้นพบความจริงแล้วน ามาเปิดเผยแก่สังคมโลก พระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตาม ความ
จริงเหล่านั้นก็ยังคงมีอยู่ เป็นอยู่อย่างนั้น พระธรรมที่ว่าเป็น อกาลิกะ คือทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หมายความว่า พระธรรมเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ มิใช่เรื่องราวที่ประดิษฐ์คิดขึ้น 
ความจริงไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา ตัวอย่างในสังคมโลก เช่น เมื่อท าให้น้ ามีอุณหภูมิถึงร้อยองศา
เซลเซียส น้ านั้นก็เป็นน้ าเดือด เมื่อลดอุณหภูมิลงถึงศูนย์องศา น้ านั้นก็กลายเป็นน้ าแข็ง การท าให้
น้ าเดือดหรือให้น้ าเป็นน้ าแข็ง ผู้ท าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นคนธรรมดาที่อ่านหนังสือไม่ออก 
ถ้าท าถูกต้องก็ท าให้น้ าเดือดหรือเป็นน้ าแข็งได้เหมือนกันหมดไม่เลือกชั้นวรรณะ  
 ในทางพระธรรม พระพุทธเจ้าตรัสว่าความทะยานอยากท าให้เกิดทุกข์ ใครก็ตาม
พยายามลดความทะยานอยากลงมากเท่าใดก็มีทุกข์น้อยลงเท่านั้น มีความทะยานอยากมากเท่าใด
ก็มีทุกข์เพ่ิมมากขึ้นเป็นล าดับ ความจริงนี้ย่อมไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา  
 ธรรมคุณบทท่ี ๔ เอหิปสฺสิโก  
 ควรเรียกให้มาดู คือ เมื่อมีเหตุผลดี ปฏิบัติแล้วได้ผลจริง ก็ไม่ต้องซ่อนเร้นปกปิด หรือ
กลัวการพิสูจน์ทดลอง ควรแก่การเรียกร้องให้มาดู เมื่อเป็นของจริงและทันสมัยอยู่เสมอแล้ว ก็
ควรเปิดเผยแก่คนทุกชั้นทุกวัย เพื่อให้ผู้นั้นได้เห็นความดีงามแห่งพระธรรมอย่างใกล้ชิด 
 ค าว่า เอหิปัสสิกะ (ธรรมที่ควรเรียกมาดู) คือ ธรรมที่ควรท าการเชื้อเชิญให้มาดูอย่างนี้
ว่า ขอท่านจงมาดูธรรมนี้ 
 ถามว่า : เหตุใดธรรมนั้นจึงควรแก่การกระท านั้น 

                                                 

 ๖๒ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๗๗/๖๑. 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๒๑๒ 

 ตอบว่า : เพราะมีอยู่จริงโดยปรมัตถ์และบริสุทธิ์จากมลทินคือกิเลส ดังจะเห็นได้ว่า แม้
จะพูดว่าเงินหรือทองมีอยู่ในก ามือเปล่า ก็ไม่อาจบอกให้มาดูว่า ขอท่านจงมาดูสิ่งนี้ เพราะไม่มีอยู่
จริง และไม่อาจบอกให้มาดูคูถหรือมูตรที่มีอยู่จริงโดยแสดงความน่าพอใจว่า  ขอท่านจงมาดูสิ่งนี้
เพ่ือความร่าเริงใจ แต่ต้องปกปิดด้วยหญ้าหรือใบไม้ เพราะไม่สะอาด แต่โลกุตตรธรรมทั้ง ๙ 
เหล่านี้มีอยู่จริงโดยสภาวะ และบริสุทธิ์ดุจพระจันทรเ์พ็ญในนภากาศที่ปราศจากเมฆเปรียบเสมือน
แก้วมณีแท้ที่วางไวบ้นผ้ากัมพลเหลือง ดังนั้น จึงชื่อว่า เอหิปัสสิกะ เพราะควรท าการเชือ้เชิญให้มา
ด ูเนื่องจากมีอยู่จริงและบริสุทธิ์ 
 ค าว่า เอหิปสฺสิก เป็นบทตัทธิตที่ลง ณิก ปัจจัยท้ายบทอาขยาตคือ เอหิปสฺส ที่แสดงชื่อ
และใช้เหมือนบทนามได้ มีรูปวิเคราะห์ว่า 
  - เอหิ ปสฺสาติ อิม  วิธึ อรหตีติ เอหิปสฺสิโก = ธรรมที่ควรแก่การกระท าอย่างนี้ว่า 
ขอท่านจงมาดู ชือ่ว่า เอหิปัสสิกะ (เอหิ ศัพท ์+ ปสฺส ศัพท ์+ ณิก ปัจจัยใน อรหติตัทธิต) 
 ดังข้อความว่า 
 ตทฺธิตุปฺปตฺติ ปน อลิงฺคอาขฺยาเตหิปิ เอหิปสฺสิโกติอาทีสุปิ โหติเยว.๖๓ อนึ่ง การ
ลงตัทธิตปัจจัยย่อมมีได้ท้ายอาขยาตที่เป็นอลิงค์ แม้ในค าว่า เอหิปสฺสิโก เป็นต้น  
 ในเรื่องนี้ คัมภีร์โมคคัลลานปัญจิกาแสดงความเห็นที่ต่างกันโดยเห็นว่า เอหิปสฺส ในรูป
นี้เป็นอนุกรณศัพท์ คือ ศัพท์ที่มีรูปคล้ายคลึงกัน ซึ่งในที่นี้ก็คือศัพท์นามที่เหมือนอาขยาตนั้นเอง 
แม้ในเบื้องแรกบทว่า เอหิ และ ปสฺส จะเป็นอาขยาตก็ตาม แต่ครั้นน ามาประกอบร่วมกันเป็นบท
เดียว ก็ถือว่าเป็นบทนามที่ไมเ่ปลีย่นรูปเหมอืนนบิาต โดยมีรูปวิเคราะห์วา่ เอหิ จ ปสฺส จ เอหิปสฺส 
ดังนั้น จึงลงตัทธิตปัจจัยท้ายบทนิบาตนั้นได้ ตัวอย่างอนุกรณศัพท์ที่พบในพระบาลี เช่น จิจฺจิ-   
ฏายติ (ย่อมส่งเสียงซี่ ๆ) จิฏิจิฏายติ (ย่อมส่งเสียงจี๊ด ๆ) ปฏปฏนฺติ (ย่อมส่งเสียงปัฏปัฏ) ดัง
ข้อความว่า 
 อย  ปน นววิโธปิ โลกุตฺตรธมฺโม สภาวโตว วิชฺชมาโน, วิคตวลาหเก จ อากาเส สมฺ- 
ปุณฺณจนฺทมณฺฑล  วิย ปณฺฑุกมฺพเล นิกฺขิตฺตชาติมณิ วิย จ ปริสุทฺโธ, ตสฺมา วิชฺชมานตฺตา   
ปริสุทฺธตฺตา จ เอหิปสฺส  อรหตีติ เอหิปสฺสิโก. เอหิปสฺสสทฺโท จาย  เอหิปสฺสาติ เอว  ปวตฺตสฺส  
ตฺยาทฺยนฺตปทสมุทายสฺสานุกรโณ.๖๔ ส่วนโลกุตตรธรรม ๙ เหล่านี้มีอยู่โดยสภาวะทีเดียว เป็นสิ่ง
ที่บริสุทธิ์เหมือนวงสมบูรณจันทร์บนท้องฟ้าที่ไร้เมฆ และแก้วมณีแท้ที่วางไว้บนผ้ากัมพลสีเหลือง
อ่อน ดังนั้น จึงชื่อว่า เอหิปัสสิกะ เพราะควรเชิญให้มาดู เนื่องจากมีอยู่จริงและบริสุทธิ์ อนึ่ง ศัพท์
ว่า เอหิปสฺส นี้เป็นอนุกรณศัพท์ของหมู่บทอาขยาตที่มี ติ วิภัตติเป็นต้นอยู่ท้าย ซึ่งด าเนินไปอย่าง
นี้ว่า เอหิปสฺส (จงมาดู)”  
 อย่างไรก็ตาม คัมภีร์โมคคัลลานนิสสัย (เล่ม ๒ หน้า ๖๙) กล่าวสรุปว่า ตัทธิตปัจจัย
อาจลงท้ายบทอาขยาตได ้เพราะมีลักษณะแสดงเนื้อความได้ (อภิธานลกฺขณ) ดังข้อความในคัมภีร์
มหาภาษยะว่า 
                                                 

 ๖๓ รูป.ฏีกา ค าอธิบายสูตร ๓๖๑. 
 ๖๔ โมคฺ.ปญฺจิกา ๔/๒๘.  
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 อภิธานลกฺขณา กิตฺตทฺธิตสมาสา, อนภิธานา น ภวิสฺสนฺติ. (อภิธานลกฺษณาะ กฤตฺ-
ตทฺธิตสมาสาะ. อนภิธานานฺน ภวิษฺยนฺติ).๖๕ โดยแท้จริงแล้ว บทกิตก์ บทตัทธิต บทสมาสมี
ลักษณะแสดงเนื้อความ บทเหล่านั้นย่อมมีไม่ได้ เพราะไม่แสดงถึงเนื้อความ  
 พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ดีแล้ว สามารถพิสูจน์ได้ มีความหมาย ๒ นัย คือ  
  ๑. เพราะเป็นความจริงตลอดเวลา จึงควรเพ่ือเรียกมาพิสูจน์ให้เห็นจริง  
  ๒. เพราะบริสุทธิ์ผุดผ่อง ควรดูควรสนใจ ซึ่งตรงกันข้ามกับของเหม็นของไม่สะอาด 
ไม่เหมาะที่จะเรียกให้ใครมาดู  
 พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเป็นความจริงแท้ จึงทนต่อการพิสูจน์ นี้เป็นความ
มหัศจรรย์ของพระธรรมประการที่ ๔  
 พระธรรมของพระพุทธเจ้ามีดีพอที่จะเปิดเผยและเรียกให้มาดูได้ ทั้งไม่หวงห้ามการ
พิจารณาเทียบเคียงกับค าสอนของศาสนาอื่น นั่นก็คือผู้ศึกษาพระพุทธศาสนามีโอกาสเต็มที่ที่จะ
ตรวจสอบพระธรรมเทียบเคียงกับศาสนาอื่นโดยไม่ต้องกลัวถูกปรับให้ตกนรก  
 ค าว่า ควรเรียกให้มาดู หมายความได้ทั้งการดูด้วยตาภายนอก คือ ตาเนื้อ และตา
ภายใน คือ ปัญญา การดูด้วยตาภายนอก เช่น ดูว่าผู้ไม่มีศีลธรรมเป็นผู้ท าความชั่วอย่างไร เสวย
ผลอย่างไร ส่วนผู้ปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจ้า เป็นผู้งามในทางจรรยามารยาท เป็นผู้หา
ความสงบสุขไดอ้ย่าง และการดูด้วยตาภายในคือปัญญานั้น ได้แก่การไตร่ตรองสอบสวนหาเหตุผล
ในพระธรรมนั้นว่า มีส่วนที่ดีอันควรประพฤติปฏิบัติอย่างไร หรือปฏิบัติตามแล้วก็ตรวจตราด้วย
ปญัญา ดูผลของการปฏิบัตินั้น 
 พระธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นส่ิงที่ควรเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ควรเรียกให้มาด ูและถ้าดู
ที่คนอื่นยังไม่ถนัดก็ให้ดูที่ตนเอง จะได้สอนตนได้ด้วยว่าทุกคนรวมทั้งตนเองต้องการพระธรรม  
 พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พระธรรม ทรงค้นพบความจริงอันสูงสุด และมิได้ทรงบังคับให้ผู้ใด
เชื่ออย่างงมงายในค าสอนของพระองค์ ความมีเหตุมีผลของพระธรรมของพระพุทธเจ้า อยู่ที่การ
เปิดโอกาสให้มีการสอบสวนอย่างถี่ถ้วนในทุกขั้นตอนแห่งวิถีทางไปสู่การตรัสรู้ เพ่ือที่จะเข้ าใจ
สภาพแห่งปรากฏการณ์ทั้งปวง จ าเป็นจะต้องอาศัยปัญญาญาณก ากับตลอดสาย  
 สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนชาวกาลามะ ผู้อาศัยอยู่ในเกสปุตตนิคม ในราช 
อาณาจักรแคว้นโกศล ถึงท่าทีอันเหมาะสมเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา ปรากฏในกาลามสูตร  
 พระองค์ตรัสว่า๖๖  
  ๑. มา อนุสฺสเวน อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา  
  ๒. มา ปรมฺปราย อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบ ๆ กันมา  
  ๓. มา อิติกิราย อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ 
  ๔. มา ปิฏกสมฺปทาเนน อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างต ารา 
  ๕. มา ตกฺกเหตุ อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ 
                                                 

 ๖๕ มหาภาษฺย ๓/๓/๑๙. 
 ๖๖ องฺ. ติก. (บาลี) ๒๐/๖๖/๑๘๔ 
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  ๖. มา นยเหตุ อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน 
  ๗. มา อาการปริวิตกฺเกน อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 
  ๘. มา ทิฏฺ  ินิชฺฌานกฺขนฺติยา อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฏีที่พินิจไว้แล้ว  
  ๙. มา ภพฺพรูปตาย อย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้  
  ๑๐. มา สมโณ โน ครุ อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา  
 โดยทรงสอนชาวกาลามะให้พิจารณาทุกสิ่งด้วยตนเองอย่างถี่ถ้วนว่า เมื่อใดท่านรู้ด้วย
ตนเองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดี นักปราชญ์ติเตียน เมื่อรับไว้และปฏิบัติแล้ว จะน าไปสู่ภัยอันตราย ก็จง
สละทิ้งเสีย ในทางตรงกันข้าม เมื่อท่านทราบด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกติเตียน นักปราชญ์
สรรเสริญ เมื่อรับไว้และปฏิบัติแล้ว จะน าไปสู่ประโยชน์และความสุข ก็จงรับไว้ปฏิบัติ  
 โดยสรุปพระธรรมเป็นสิ่งที่ควรเรียกให้มาดู เพราะพระธรรมทนต่อการเพ่งพินิจ ทนต่อ
การพิสูจน์ ในลักษณะเดียวกันกับที่เรามีทองแท้ เพชรแท้ ยิ่งพิสูจน์ก็ยิ่งเห็นความเป็นทอง เป็น
เพชร พระธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของความจริงในธรรมชาติ และพร้อมที่จะให้ผู้สนใจ
ศึกษาได้ใช้ปัญญาพิจารณาสอบสวนแล้วจึงตกลงใจเชื่อ จึงเรียกให้มาดูด้วยตนเอง หากจะเชื่อและ
ปฏิบัติตามคงไม่ใช่เพราะคนอื่นบอก แต่เชื่อโดยสนิทใจเพราะได้สัมผัสด้วยตนเอง มีตนเองเป็น
พยาน  
 ธรรมคุณบทท่ี ๕ โอปนยิโก  
 ควรน้อมเข้ามาในตน คือ เมื่อควรเรียกให้มาดูแล้ว ก็ควรน ามาประพฤติปฏิบัติ เพียง 
แต่เรียกให้มาดูเท่านั้นบางทีก็อาจไม่เกิดผล เพราะดูแล้วก็อาจผ่ านไป หรือสนใจเฉพาะเวลาดู 
เสร็จแล้วก็สนใจอย่างอื่นต่อไป เพราะฉะนั้น ถ้าจะให้เกิดผลแท้ต้องลงมือปฏิบัติ เรียกว่าน้อมเข้า
มาในตนซึ่งมีวิธีปฏิบัติได้หลายระดับ 
 ค าว่า โอปนยิกะ (ควรน้อมมาปฏิบัติ) คือ ธรรมที่ควรน้อมมาในจิตของตน ในบทนี้มีข้อ
วินิจฉัยดังต่อไปนี้ :- 
 ค าว่า อุปนยะ คือ การน้อมมา 
 ค าว่า อุปนยิกะ คือ ธรรมที่ควรน้อมมาในจิตของตนด้วยภาวนา โดยวางเฉยผ้าหรือ
ศีรษะที่ถูกไฟไหม้ได้ 
 ค าว่า โอปนยิกะ คือ ธรรมที่ควรน้อมมาในจิตของตนนั่นแหละ  
 ท่านจ าแนกโลกุตตรธรรม ๙ ตามลักษณะที่น้อมมาปฏิบัติ ๒ นัย คือ 
  ๑. นัยแรก = มรรคและผลที่เป็นฝ่ายสังขตธรรม ชื่อว่า โอปนยิกะ ตามความหมาย
ว่า ธรรมที่ควรนอ้มมาในจิตของตน ส่วนพระนิพพานฝ่ายอสังขตธรรม ชื่อว่า โอปนยิกะ ตามความ 
หมายว่า ธรรมที่ควรน้อมมาด้วยจิตของตน 
  ๒. นัยที่สอง = มรรค ชื่อว่า โอปนยิกะ ตามความหมายว่า ธรรมที่น าพระอริยะเข้า
สูพ่ระนิพพาน ผลและพระนิพพานชื่อวา่ โอปนยิกะ ตามความหมายวา่ ธรรมที่บุคคลควรปฏิบัตใิห้
รู้แจ้ง 
 สรุปความว่า ค าว่า โอปนยิกะ มีความหมาย ๔ ประการ คือ 
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  ๑. ธรรมที่ควรน้อมมาในจิตของตน หมายถึง มรรคและผล = อตฺตโน จิตฺเต อุป-
เนตพฺโพติ อุปเนยฺโย (อุป + นี นเย = น าไป + ณฺย ปัจจัยในกรรมสาธนะ) 
  ๒. ธรรมที่ควรน้อมมาด้วยจิตของตน หมายถึง พระนิพพาน = อตฺตโน จิตฺเตน อุป-
เนตพฺโพติ อุปเนยฺโย (อุป + นี + ณฺย ปัจจัยในกรรมสาธนะ) 
  ๓. ธรรมที่น าพระอริยะเข้าสู่พระนิพพาน หมายถึง มรรค = นิพฺพาน  อุปเนตีติ  
อุปเนยฺโย (อุป + นี + ณฺย ปัจจัยในกัตตุสาธนะ) 
  ๔. ธรรมที่บุคคลควรปฏิบัตใิห้รูแ้จ้ง หมายถึง ผลและพระนิพพาน = สจฺฉิกาตพฺพต  
อุปเนตพฺโพติ อุปเนยฺโย = (อุป + นี + ณฺย ปัจจัยในกรรมสาธนะ) 
 พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ หากต้องการให้เกดิผลจรงิ ต้องพิสูจน์ด้วยการนอ้ม
เข้ามาเพ่ือการปฏิบัติ สัจธรรมความจริงไม่อาจจะเข้าถึงได้ด้วยการตั้งความหวังโดยไม่ได้ด าเนิน
ตามมรรควิธีที่ถูกต้อง เมื่อต้องการพิสูจน์ผลหรือตรวจสอบผลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ก็ต้องด าเนิน
ตามมรรควิธีที่พระองค์ทรงชี้แนะไว้ จึงจะสามารถบรรลุผลคือความสุขสงบเย็นได้แท้จริง ธรรมะ
ของพระพุทธเจ้าไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยการอ้อนวอน แต่เข้าถึงได้ด้วยการน้อมน ามาปฏิบัติ 
 พระธรรมจึงเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาในตน หรือน้อมตนเข้าไปหาพระธรรม ให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับพระธรรม ไม่แยกตนออกจากพระธรรมและไม่แยกพระธรรมออกจากตน 
ในลักษณะที่ว่าให้มีตนเป็นที่พ่ึงและมีพระธรรมเป็นที่พ่ึง กล่าวคือ ตนที่จะพึ่งแก่ตนได้ต้องเป็นตน
ที่มีพระธรรม  
 ธรรมคุณบทที่ ๖ ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ วิญญฺูห ิ
 อันผู้รู้พึงทราบเฉพาะตน เหมือนการกินอาหาร ผู้กินย่อมรู้สึกอิ่มเฉพาะตน จะกินแทน
หรืออิ่มแทนกันไม่ได้ เป็นลักษณะของผลที่ไดร้ับ คือ เมื่อปฏิบัติถูกต้องตามหลักการที่พระพุทธเจ้า
ทรงสอนไว้แล้วก็ไดร้ับผล ในการได้รับผลนัน้ ผู้ปฏิบัติจะรู้แจ้งด้วยตนเอง เป็นการรู้แจ้งจ าเพาะตน 
ไม่เกิดความลังเลสงสัยในผลที่ปรากฏนั้นต่อไปอีก 
 ค าว่า ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ วิญฺ  ูหิ เป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตน หมายความว่า ผู้รู้มี
อุคฆฏิตัญญู (ผู้รู้แจ้งด้วยการฟังธรรมโดยย่อ) เป็นต้นพึงรู้ได้เฉพาะตนว่า เราเจริญมรรคแล้ว เรา
บรรลุผลแล้ว เราท าให้ประจักษ์นิโรธแล้ว ดังจะเห็นได้ว่า กิเลสของสัทธิวิหาริกไม่อาจถูกขจัดได้
ด้วยมรรคที่อุปัชฌาย์เจริญแล้ว เขาไม่อาจอยู่ผาสุกด้วยผลสมาบัติของท่าน ไม่อาจท าให้ประจักษ์
พระนิพพานที่ท่านท าให้ประจักษ์แล้ว ดังนั้น โลกุตตรธรรมนี้ คือ มรรค ผล และพระนิพพาน จึง
ไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้เหมือนเครื่องประดับบนศีรษะของผู้อื่น แต่เห็นได้ในจิตของตนเท่านั้น ความหมาย
คือ วิญญูชนพึงเสวยได้ อนึ่ง โลกุตตรธรรมนี้มิใช่วิสัยของคนเขลา 
 ค าว่า วิญฺ  ูหิ คือ ผู้รู้ หมายความว่า ผู้แทงตลอดสัจจะ อนึ่ง บุคคลเหล่านั้นเป็น
อุคฆฏิตัญญูเป็นต้นอย่างแน่นอน ฉะนั้น จึงกล่าวว่า อุคฺฆฏิตญฺ  ูอาทีหิ (มีอุคฆฏิตัญญูเป็นต้น)๖๗ 

 

                                                 

 ๖๗ วิสุทฺธ.ิมหาฏีกา ๑/๑๕๒/๓๓๐. 
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 ข้อความข้างต้นหมายถึงบุคคล ๓ จ าพวก คือ 
  ๑. อุคฆฏิตัญญู ผู้รู้แจ้งเร็ว สามารถบรรลุมรรคผลในขณะฟังธรรมที่แสดงโดยย่อ 
เหมือนบัวพ้นน้ าที่พอต้องแสงอาทิตย์แล้วก็บานในวันนี้  
  ๒. วิปัญจิตัญญู ผู้รู้แจ้งช้า สามารถบรรลุมรรคผลในขณะฟังธรรมที่แสดงโดย
พิสดาร เหมือนบัวอยู่เสมอน้ าที่จะบานในวันรุ่งขึ้น 
  ๓. เนยยะ ผู้พอจะแนะน าได้ สามารถบรรลุมรรคผลหลังจากฟังธรรมแล้วเพียร
เจริญสมถะและวิปัสสนา เหมือนบัวจมอยู่ในน้ าที่จะขึ้นมาบานในวันที่ ๓ 
 สรุปความว่า พระธรรมที่กล่าวถึงในข้อความนี้มีลักษณะต่างกันตามคุณบท คือ 
  ๑. พระธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน และ
ปริยัติธรรม 
  ๒. พระธรรมที่เห็นได้ด้วยตนเอง คือ โลกุตตรธรรม ๙ ได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ และ
พระนิพพาน 
  ๓. พระธรรมที่ไม่ขึ้นกับกาล คือ มรรค ๔ ที่ส่งผลเป็นผล ๔ ทันทีต่อจากมรรคโดย
ไม่มีระหว่างคั่นแม้เพียงขณะจิตเดียว 
  ๔. พระธรรมที่ควรมาดู คือ โลกุตตรธรรม ๙ 
  ๕. พระธรรมที่ควรน้อมมาปฏิบัติ คือ โลกุตตรธรรม ๙ 
  ๖. พระธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตน คือ โลกุตตรธรรม ๙ 
 พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ ผู้มีปัญญารู้แจ้งเห็นผลจริงได้เฉพาะตนเป็นการ 
ยืนยันว่าผู้ใดปฏิบัติ ผู้นั้นจะได้รับผลของการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะได้ลิ้มรสผลของการปฏิบัติ 
เมื่อเห็นผลจริงจากการวิจัยด้วยการปฏิบัติด้วยตนเอง ก็ย่อมคลายความสงสัยในธรรมคุณและก็จะ
เป็นผู้หนึ่งที่ช่วยยืนยันผลการวิจัยหรือการตรัสรู้สัจธรรมความจริงแท้ของพระพุทธเจ้า นี้เป็นความ
มหัศจรรย์ประการที่ ๖ ของธรรมคุณ 
 พระธรรมเป็นสิ่งท่ีวิญญูชนพึงรู้ได้เฉพาะตน กล่าวคือผู้มีพระธรรม ดื่มรสแห่งพระธรรม
แล้ว ย่อมจะรู้ได้เฉพาะตนว่ารสแห่งพระธรรมเป็นอย่างไร เหมือนการกินอาหาร ผู้กินย่อมรู้รส
อาหารเองว่าเป็นอย่างไร   
 พระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบนั้น คือหลักสัจธรรมความจริงแท้อันเป็นกฎเกณฑ์ความ
จริงแท้ของธรรมชาติ พระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้ค้นพบแล้วน ามาเปิดเผยต่อสังคมโลก ส าหรับการ
ปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ผู้ใดหวังความสุขในชีวิตของตัวเองก็ต้องน าพระธรรมนั้นไป
ปฏิบัติ  
 กรณีอายุวัฒนกุมารและผู้ร่วมพิธีได้อยู่ท่ามกลางกระแสของธัมมานุภาพตลอดเวลา ๗ 
วัน ๗ คืน ส่งผลให้อายุวัฒนกุมารรอดพ้นจากการถูกอมนุษย์เบียดเบียน ด้วยอิทธิพลคติความเชื่อ
นี้ พุทธศาสนิกชนจึงนิมนต์พระสงฆ์สาธยายธรรมคุณ เพ่ือหวังให้เกิดความสวัสดิมงคลในพิธีมงคล
ต่าง ๆ ในขณะประกอบพิธีมงคลตา่ง ๆ นั้น ผู้ร่วมพิธีต่างก็น้อมกายนอ้มใจเขา้สู่พระธรรม ไม่มีการ
กระท ากายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต จึงเป็นกระบวนการประพฤติกุศลธรรมตามคติความ
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  ๒๑๗ 

เชื่อที่ว่า “ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ”๖๘ ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ตามนัยคติความเชื่อ
ตามเรื่องอายุวัฒนกุมาร  

 ๒.๑.๓ พระสังฆรตนะ  
 พระสงฆ์ คือ ท่านผู้เลื่อมใสในค าสอนของพระพุทธเจ้า และปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วย
ตนเองก่อน แล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามเห็นตาม ถ้าไม่ได้ปฏิบัตดิปีฏิบัตชิอบไม่ได้สอนผู้อื่นให้รู้ตาม เห็น
ตาม ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นพระสงฆ์แต่ไม่มีคุณสมบัติของพระสงฆ์ กล่าวคือเป็นพระสงฆ์แต่เพียง
รูปแบบ คือ แต่งเครื่องแบบของพระสงฆ์เท่านั้น 
 ทิฏฺ  ิสีลสงฺฆาเตน ส หโตติ ส โฆ, โส อตฺถโต อฏฺ อริยปุคฺคลสมูโห. วุตฺตญฺเหต  ตสฺมึ
เยว วิมาเน :- 
   “ยตฺถ จ ทินฺนมหปฺผลมาหุ  จตูสุ สุจีสุ ปุริสยุเคสุ 
   อฏฺ  จ ปุคฺคลธมฺมทสา เต  ส ฆมิม  สรณตฺถมุเปหี”ติ.๖๙ 
ภิกฺขูน  สงฺโฆ ภิกฺขุสงฺโฆ. 
 ที่ชื่อว่าพระสงฆ์ เพราะรวมกันได้โดยการรวมทิฏฐิและศีล พระสงฆ์นั้นโดยความหมาย
ได้แก่ประชุมแห่งอริยบุคคล ๘ จ าพวก สมจริงดังค าที่เทพบุตรกล่าวไว้ในวิมานวัตถุนั่นเองว่า 
    “บัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงทานที่ถวายในท่านเหล่าใด 
   ว่ามีผลมาก ท่านเหล่านั้น คือพระอริยบุคคลผู้บริสุทธิ์ ๔ คู่ 
   ๘ ท่าน ผู้เห็นประจักษ์ในธรรม 
   เธอจงถึงพระอริยสงฆ์นี้เพ่ือเป็นที่พึ่งที่ระลึกเถิด”๗๐ 
หมู่แห่งภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่าภิกษุสงฆ์ 
 คุณของพระอริยสงฆ์อย่างนี้ว่า :- 
  ๑. สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ  พระอริยสงฆ์สาวกของพระผูม้ีพระภาคเจ้า เป็น
ผู้ปฏิบัติดี 
  ๒. อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
เป็นผู้ปฏิบัติตรง 
  ๓. ายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
เป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อพระนิพพาน 
  ๔. สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
เป็นผู้ปฏิบัติที่ควรนับถือ  
  ยทิท  จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺ ปุริสปุคฺคลา ท่านเหล่านั้น คือบุรุษ ๔ คู่ กล่าวคือ
พระอริยบุคคล ๘ จ าพวก 
  เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ นี้แหละ พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  
                                                 

 ๖๘ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๒๙๐/๑๔๒๐.    
 ๖๙ ขุ.วิ. (บาลี) ๒๖/๘๘๘/๙๒. 
 ๗๐ ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๘๘๘/๑๐๕. 
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  ๕. อาหุเนยฺโย ผู้ควรรับสักการะ 
  ๖. ปาหุเนยฺโย ผู้ควรแก่ของต้อนรับ 
  ๗. ทกฺขิเณยฺโย ผู้ควรรับทักษิณาทาน 
  ๘. อญฺชลิกรณีโย ผู้ควรอัญชลีกรรม 
  ๙. อนุตฺตร  ปุญฺ กฺเขตฺต  โลกสฺส เป็นนาบุญอันประเสริฐของโลก 
 ค าว่า สุปฏิปันนะ คือ ผู้ปฏิบัติดี ความหมายคือ ผู้ปฏิบัติปฏิปทาที่ถูกต้องคือไตรสิกขา 
ไม่ถอยกลับ สมควร คือ ไม่ขัดแย้ง เป็นข้อปฏิบัติธรรมคือวิปัสสนาเป็นต้นอันคล้อยตามโลกุตตร
ธรรมคือพระนิพพาน 
 ข้อความว่า “ผู้ปฏิบัติปฏิปทาที่ถูกต้อง” หมายถึง สุปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติดี 
 ข้อความว่า “ไม่ถอยกลับ” หมายถึง อุชุปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติตรง เพราะเมื่อมีการ
ถอยกลับก็ไม่ใช่การปฏิบัติตรง 
 ข้อความว่า “สมควร ไม่ขัดแย้ง” หมายถึง ายปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาที่
สมควร เพราะปฏิปทานั้นสมควรโดยคล้อยตามพระนิพพานและไม่ขัดแย้งกัน 
 ข้อความว่า “เป็นข้อปฏิบัตธิรรมคอืวิปสัสนาเป็นต้นอันคล้อยตามโลกตุตรธรรมคือพระ
นิพพาน” หมายถึง สามีจิปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาที่คล้อยตามโลกุตตรธรรม เพราะแสดง
ความคล้อยตามโลกุตตรธรรม ๙๗๑ 
 ค าว่า สุปฏิปนฺโน แยกบทเป็น สุ (ดี) + ปฏิปนฺโน (ผู้ปฏิบัติ) หมายถึง ผู้ปฏิบัติปฏิปทา
ที่ถูกต้องคือไตรสิกขา  
 ในเรื่องนี้ แม้คนที่นับถือศาสนาอื่นก็อาจอ้างว่า ผู้ที่ปฏิบัติตามค าสอนในศาสนาของตน
ก็นับว่าเป็นผู้ปฏิบัติดี ในสมัยพุทธกาล ท่านพระอานนท์ได้กล่าวค าตอบของเรื่องนี้ไว้ในอังคุตตร
นิกาย อาชีวกสูตร๗๒ สรุปความได้ว่า “ผู้ปฏิบัติเพื่อก าจัดความโลภ โกรธ หลง ที่ท าลายประโยชน์ 
ชื่อว่า ผู้ปฏิบัติดี” ดังนั้น ความหมายอีกอย่างหนึ่งของค านี้ซึ่งมิได้กล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค คือ 
สุปฏิปนฺโน = ผู้ปฏิบัติดีเพื่อก าจัดความโลภ โกรธ หลง 
 ค าว่า สาวก คือ ผู้เชื่อฟังค าสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคโดยเคารพ 
 ขึ้นชื่อว่า การฟังโดยเคารพ คือ การฟังที่น าความเป็นพระอริยะมาให้ เพราะส าเร็จกิจ
ได้ด้วยการปฏิบัติตามค าสอน ฉะนั้นจึงกล่าวว่า สกฺกจฺจ  สุณนฺตีติ สาวกา (ค าว่า สาวก คือ ผู้เชื่อ
ฟังโดยเคารพ) ค านั้นแสดงว่า พระอริยะเท่านั้นชื่อว่าสาวกของพระศาสดาโดยตรง๗๓ 
 ค าว่า สาวกสังฆะ คือ หมู่สาวก หมายความว่า หมู่สาวกผู้รวมเป็นกลุ่มด้วยความมีศีล
และปัญญาเสมอกัน 
 พระอริยะมีศีลและปัญญาเสมอกัน คือ ท่านเหล่านั้นมีศีลหมดจดทั้งต่อหน้าและลับ
หลังเสมอกัน อีกทั้งมีปัญญาคือสัมมาทิฏฐิอันได้แก่ มรรค ผล และปัจจเวกขณญาณเสมอกัน
                                                 

 ๗๑ วิสุทฺธิ.มหาฏีกา ๑/๑๕๕/๓๓๑ 
 ๗๒ องฺ.ติก. (บาลี) ๒๐/๗๓/๒๑๑-๒๑๓. 
 ๗๓ วิสุทฺธิ.มหาฏีกา ๑/๑๕๕/๓๓๑. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๒๑๙ 

เพราะทั้งสองอย่างนั้นปรากฏด้วยมรรค ดังนั้น แม้ท่านเหล่านั้นจะอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งก็
เหมือนกับรวมเป็นกลุ่ม คือ เรียกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันด้วยความเสมอกันของศีลและปัญญานั่นเอง 
 สงฆ์ม ี๒ ประเภท คือ 
  ๑. ทักขิไณยสงฆ์ สงฆ์ผู้ควรรับทักษิณา คือ กลุ่มอริยบุคคล ๘ ได้แก่ ผู้ด ารงอยู่ใน
โสดาปัตติมรรค-ผล ผู้ด ารงอยู่ในสกทาคามิมรรค-ผล ผู้ด ารงอยู่ในอนาคามิมรรค-ผล และผู้ด ารง
อยู่ในอรหัตตมรรค-ผล ท่านเหล่านั้นมีศีลและปัญญาเสมอกัน โดยมีปัญญาอันเกิดจากการบรรลุ
มรรคผล และมีศีลมั่นคงไม่ตั้งใจล่วงละเมิดศีลด้วยชีวิต ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควรรับทักษิณา เพราะ
ท่านสามารถขจัดกิเลสได้เป็นสมุจเฉทปหานด้วยมรรคผล  ต่างจากปุถุชนที่เต็มไปด้วยกิเลสคือ
สักกายทิฏฐิและวิจิกิจฉาที่เหมือนหญ้าท าลายนาข้าวสาลี ตามนัยนี้มีรูปวิเคราะห์ ๓ ประการ คือ 
  - ทิฏฺ  ิสีลสามญฺเ น ส หโตติ สงฺโฆ = ผู้รวมเป็นกลุ่มด้วยความเสมอกันของ
ปัญญาและศีล ชื่อว่า สงฆ์ (ส  + หน = รวมกัน + ร ปัจจัยในกัตตุสาธนะ อุปสรรคคือ ส  คล้อย
ตามความหมายของ หน ธาตุ)๗๔ 

  - เตหิ เตหิ มคฺคผเลหิ สมฺมเทว กิเลสทรเถ หนิตฺถาติ สงฺโฆ = ผู้ก าจัดกิเลส
ความเร่าร้อนโดยชอบด้วยมรรคผลนั้นๆ ชื่อว่า สงฆ์ (ส  + หน = เบียดเบียน + ร ปัจจัยในกัตตุ-
สาธนะ อุปสรรคคือ ส  มีความหมายว่า โดยชอบ)๗๕ 

  - สมฺมเทว กิเลสทรเถ หนตีติ สงฺโฆ = ผู้ก าจัดกิเลสเร่าร้อนโดยชอบ ชื่อว่า สงฆ์ 
(ส  + หน = เบียดเบียน + ร ปัจจัยในกัตตุสาธนะ อุปสรรคคือ ส  มีความหมายว่า โดยชอบ)๗๖ 

  ๒. สมมุติสงฆ์ สงฆ์โดยสมมติ คือ หมู่ภิกษุทั่วไปซึ่งประกอบด้วยปุถุชนและพระ
อริยะที่สมมติว่าเป็นสงฆ์ด้วยวินัยบัญญัติมีสงฆ์จตุวรรค  (สงฆ์ ๔ รูป) เป็นต้น ตามนัยนี้มีรูป
วิเคราะห์ว่า 
  - ส หนติ สมคฺค  กมฺม  สมุปคจฺฉตีติ สงฺโฆ = ผู้เข้าถึงกรรมที่พร้อมเพรยีงกัน ชื่อว่า 
สงฆ์ (ส  + หน = เข้าถึง + ร ปัจจัยในกัตตุสาธนะ)๗๗ 

 ดังข้อความว่า โส จ สงฺโฆ ทุวิโธ สมฺมุติสงฺโฆ, ทกฺขิเณยฺยสงฺโฆติ. ตตฺถ สมคฺเคน   
สงฺเฆน กต  อุปสมฺปทากมฺม  สมฺมุติ นาม. ตาย สมฺมุติยา อุปสมฺปนฺนภูมึ ปตฺวา  ิโต ภิกฺขุสงฺโฆ 
สมฺมุติสงฺโฆ นาม. โส วินยกมฺเมสุ ปสิทฺโธ. ทกฺขิเณยฺยสงฺโฆ นาม อฏฺ อริยปุคฺคลสมูโห. โส ปน 
กิญฺจาปิ สมฺมุติสงฺเฆปิ อนฺโตคโธเยว โหติ. ตถาปิ สรณคมนวนฺทนามานปูชาสกฺการา -        
นุสฺสติฏฺ าเนสุ อนุตฺตรปุญฺ กฺเขตฺตวิเสสปริคฺคหตฺถ  ภควตา ตถา ตถา ส วณฺเณตฺวา โส วิสุ  
วุตฺโตติ ทฏฺ พฺโพ. ปุถุชฺชนสงฺโฆ หิ ปุญฺ กฺเขตฺต  สมาโนปิ อนุตฺตร  ปุญฺ กฺเขตฺต  น โหติ.     
กสฺมา. สาลิกฺเขตฺเตติณาน  วิย เขตฺตทุฏฺ าน  สกฺกายทิฏฺ  ิวิจิกิจฺฉานุสยาน  สพฺภาวาติ.๗๘ สงฆ์มี 

                                                 

 ๗๔ กงฺขา.ฏีกา (อภินว) ๑๒๙. 
 ๗๕ กงฺขา.ฏีกา (อภินว) ๑๒๙. 
 ๗๖ รูปสิทฺธิ. สูตร ๕๙๕. 
 ๗๗ รูปสิทฺธิ. สูตร ๕๙๕. 
 ๗๘ ปรมตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑๒. 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๒๒๐ 

๒ ประเภท คือ สมมุติสงฆ์ (สงฆ์โดยสมมติ) และทักขิไณยสงฆ์ (สงฆ์ผู้ควรรับทักษิณา) ค าว่า 
สมมุติ คือ อุปสมบทกรรมอันสงฆ์พร้อมเพรียงกันกระท า สมมุติสงฆ์ คือ หมู่ภิกษุผู้ถึงฐานะของผู้
อุปสมบทด้วยสมมุติกรรม สมมุติสงฆ์นั้นปรากฏในวินัยกรรม ทักขิไณยสงฆ์ คือ หมู่อริยบุคคล ๘ 
แม้ทักขิไณยสงฆ์ก็จัดว่าเป็นสมมุติสงฆ์ แต่ได้รับการยกย่องโดยประการนั้นๆ แล้วกล่าวไว้เฉพาะ 
เพ่ือก าหนดนาบุญอันประเสริฐในฐานะเป็นที่เข้าถึงสรณะ กราบไหว้ เคารพบูชา สักการะ และ
ระลึกถึงเป็นนิตย์ ที่จริงแล้วสงฆ์ปุถุชนแม้เป็นนาบุญก็หาใช่นาบุญอันประเสริฐไม่  
 ถามว่า : เหตุใดสงฆ์ปุถุชนจึงไม่ใช่นาบุญอันประเสริฐ  
 ตอบว่า : เพราะมีอนุสัยกิเลสคือสักกายทิฏฐิและวิจิกิจฉาซึ่งเปรียบเสมือนหญ้า 
ในนาข้าวสาลีที่ท าให้นาเสียหาย  
 อย่างไรก็ตาม ภิกษุผู้เป็นปุถุชนก็ได้ชื่อว่าทักขิไณยสงฆ์โดยอ้อม  เพราะด ารงอยู่ใน
ปฏิปทาเบื้องต้นเพ่ือจะเป็นทักขิไณยสงฆ์ต่อไป เหมือนบุพเจตนาก่อนจะให้ทานก็นับว่าเป็นทาน
กุศลโดยอ้อมเช่นเดียวกัน ดังข้อความว่า  
 โปถุชฺชนิกสงฺฆสฺสาปิ ปุพฺพภาคปฺปฏิปทาย  ิตตฺตา ปุริมเจตนาย วิย ทาเน เอตฺเถว  
สงฺคโห ทฏฺ พฺโพ. โสปิ หิ กิ  ฺจาปิ อริเยน ทิฏฺ  ิสีลสาม  ฺเ น อส หโต, นิยฺยานิกปกฺขิเยน ปน 
โปถุชฺชนิเกนส หตตฺตา ทกฺขิเณยฺยปณิปาตารโห สงฺโฆเยวาติ.๗๙ พึงทราบการนับแม้สงฆ์ปุถุชน
เข้าในทักขิไณยสงฆ์นี้นั่นเอง เพราะด ารงอยู่ในปฏิปทาเบื้องต้น เหมือนบุพเจตนานับเข้าในทาน 
กล่าวคือ แม้สงฆ์ปุถุชนนั้นมิได้รวมกันอยู่ด้วยความเสมอกันแห่งปัญญาและศีลอันประเสริฐ  แต่
เป็นสงฆ์ผู้ควรแก่ทักษิณาและการนอบน้อมทีเดียว เพราะเป็นผู้รวมกันอยู่ด้วยความเสมอกันแห่ง
ปัญญาและศีลของปุถุชนอันมีในฝ่ายพ้นไปจากวัฏฏะ 

 ส่วนชื่อว่าอุชุปฎิปันนะเป็นต้น คือ ปฏิปทาที่ถูกต้องนั้นตรง เพราะก าจัดบาปธรรมมี
มารยาสาไถยเป็นต้น ไม่คดเหมือนรอยมูตรโค ไม่โค้งเหมือนจันทร์เสี้ยว ไม่งอเหมือนงอนไถ เป็น
วิธีรู้พระนิพพานอันหมดจด และสมควร เพราะเป็นผู้ควรเพ่ือพ้นจากวัฏฏทุกข์ ดังนั้น พระอริย
สงฆ์ผู้ปฏิบัติปฏิปทานั้นจึงเป็นผู้ปฏิบัติดีคือถูกต้อง เป็นผู้ปฏิบัติตรง คือ ไม่คด ไม่โค้ง ไม่งอทาง
กาย วาจา ใจ เป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือวิธีรู้แจ้งพระนิพพาน และเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาที่สมควรเพ่ือพ้น
จากวัฏฏทุกข์ 
 คัมภีร์อัฏฐสาลินี๘๐ กล่าวถึงบุคคลผู้คดเหมือนรอยมูตรโคเป็นต้น สรุปความได้ว่า 
  ๑. โคมุตฺตวงฺโก ผู้คดเหมือนรอยมูตรโค คือ ภิกษุผู้มีศีลไม่หมดจดในวัยทั้งสาม 
  ๒. จนฺทเลขาวงฺโก ผู้โค้งเหมือนจันทร์เสี้ยว คือ ภิกษุผู้มีศีลไม่หมดจดในมัชฌิมวัย
และปัจฉิมวัย 
  ๓. นงฺคลโกฏิวงฺโก ผู้งอเหมือนงอนไถ คือ ภิกษุผู้มีศีลไม่หมดจดในปัจฉิมวัย 

                                                 

 ๗๙ กงฺขา.ฎีกา (อภินว) ๑๒๙. 
 ๘๐ อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๕๐-๕๑/๒๐๑-๒๐๒. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๒๒๑ 

 ในอริยสงฆ์เหล่านี้ พระอริยสงฆ์ผู้ด ารงอยู่ในมรรค เป็นผู้ปฏิบัติดีอยู่ เพราะเพียบพร้อม
ด้วยปฏิปทาอันถูกต้อง ส่วนพระอริยสงฆ์ผู้ด ารงอยู่ในผล เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว โดยมุ่งเอาปฏิปทาอัน
เป็นอดีต เพราะได้บรรลุธรรมวิเศษที่ควรบรรลุด้วยปฏิปทาที่ถูกต้อง 
 ค าว่า สุปฏิปนฺน (ผู้ปฏิบัติดี) หมายถึง ผู้ด ารงอยู่ในมรรคและผล โดยพระอริยสงฆ์ผู้
ด ารงอยู่ในมรรค เป็นผู้ปฏิบัติดีอยู่ เพราะเพียบพร้อมด้วยปฏิปทาอันถูกต้อง คือ เป็นผู้ด าเนินไป
ตามทางแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ส่วนพระอริยสงฆ์ผู้ด ารงอยู่ในผล เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เพราะได้
บรรลุธรรมวิเศษที่ควรบรรลุด้วยปฏิปทาที่ถูกต้อง  คือ เพราะได้บรรลุมรรคนั้น ๆ แล้วนั่นเอง 
ดังนั้น ค าว่า สุปฏิปนฺน ที่หมายถึง พระอริยสงฆ์ผู้ด ารงอยู่ในมรรค จึงลง ต ปัจจัยในปัจจุบันกาล 
ดังค าว่า โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโน (ผู้ปฏิบัติอยู่เพ่ือรู้แจ้งโสดาปัตติผล) ถ้าหมายถึง พระ
อริยสงฆ์ผู้ด ารงอยู่ในผล ก็ลง ต ปัจจัยในอดีตกาล มีรูปวิเคราะห์ว่า 
  - สมฺมา ปฏิปชฺชนฺตีติ สุปฏิปนฺนา = ผู้ปฏิบัติดีอยู่ ชื่อว่า สุปฏิปันนะ (สุ + ปติ + 
ปท = ไป + ต ปัจจัยในปัจจุบันกาล) 
  - สมฺมา ปฏิปชฺชึสูติ สุปฏิปนฺนา = ผู้ปฏิบัติดีแล้ว ชื่อว่า สุปฏิปันนะ (สุ + ปติ + 
ปท = ไป + ต ปัจจัยในอดีตกาล) 
  - สุปฏิปนฺนา จ สุปฏิปนฺนา จ สุปฏิปนฺนา = ผู้ปฏิบัติดีอยู่ และผู้ปฏิบัติดีแล้ว ชื่อ
ว่า สุปฏิปันนะ (เอกเสสทวันทสมาส) 
 ตามค าอธิบายข้างต้น ค าว่า สุปฏิปนฺน หมายถึง ผู้ด ารงอยู่ในมรรคและผล จัดเป็นเอก
เสสนัย คือ การลบให้เหลือศัพท์เดียว โดยลบศัพท์หน้า หรือจัดเป็นสามัญญนิทเทสนัย คือ นัยที่
ปรากฏด้วยความเหมือนกันแห่งรูปศัพท์ หมายความว่า แม้ศัพท์ว่า สุปฏิปนฺน ทั้งสองจะมีความ 
หมายต่างกัน แต่มีรูปศัพท์เหมือนกัน จึงกล่าวไว้เพียงศัพท์เดียว ดังข้อความว่า 
 อุภเยน จ สามญฺ นิทฺเทเสน “สุปฺปฏิปนฺนา จ สุปฺปฏิปนฺนา จ สุปฺปฏิปนฺนาติ เอก-
เสสนเยน วา คหิตาน  สมูโห สุปฺปฏิปนฺโนติ วุตฺโตติ ทสฺเสติ.๘๑ และค าทั้งสองแสดงว่า หมู่ภิกษุ
ชื่อว่า   สุปฏิปันนะ (ผู้ปฏิบัติดี) โดยถือเอาด้วยสามัญญนิทเทสนัยหรือเอกเสสนัยว่า สุปฺปฏิปนฺนา 
จ สุปฺปฏิปนฺนา จ สุปฺปฏิปนฺนา (ผู้ปฏิบัติดีอยู่ และผู้ปฏิบัติดีแล้ว ชื่อว่า สุปฏิปันนะ) 

 อีกอย่างหนึ่ง พระอริยสงฆ์สาวก :- 
  ๑. เป็นผู้ปฏิบัติดีตามพระพุทธพจน์ เพราะปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอน และปฏิบัติ
ปฏิปทาที่ถูกต้องในธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว 
  ๒. เป็นผู้ปฏิบัติตรงตามมัชฌิมาปฏิปทา เพราะปฏิบัติโดยหลีกเลี่ยงทางสุดโต่งทั้ง
สองตามมัชฌิมาปฏิปทา และปฏิบัติเพ่ือก าจัดโทษคือความคด โค้ง และงอของกาย วาจา ใจ 
  ๓. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน เพราะปฏิบัติเพ่ือบรรลุพระนิพพานนั้นที่ได้ชื่อว่า 
ญายะ (ธรรมที่ควรรู้) 

                                                 

 ๘๑ วิสุทฺธ.ิมหาฏีกา ๑/๑๕๕/๓๓๑-๓๒ 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๒๒๒ 

  ๔. เป็นผู้ปฏิบัติที่ควรนับถือ เพราะปฏิบัติโดยท าให้ควรแก่การนับถือมีการลุกรับ
เป็นต้นของคฤหัสถ์ 
 สรุปความพระสังฆคุณตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องนี้ คือ 
 ค าว่า สุปฏิปนฺน มีความหมาย ๒ ประการ คือ 
  ๑. ผู้ปฏิบัติดี คือ ปฏิบัติปฏิปทาที่ถูกต้อง ได้แก่ ไตรสิกขา 
  ๒. ผู้ปฏิบัติดีตามพระพุทธพจน์ เพราะปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอน และปฏิบัติปฏิปทา
ที่ถูกต้องในธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว 
 ค าว่า อุชุปฏิปนฺน มีความหมาย ๓ ประการ คือ 
  ๑. ผู้ปฏิบัติตรง คือ ไม่ถอยกลับ 
  ๒. ผู้ปฏิบัติตรง คือ ไม่คด ไม่โค้ง ไม่งอทางกาย วาจา ใจ 
  ๓. ผู้ปฏิบัติตรงตามมัชฌิมาปฏิปทา เพราะปฏิบัติโดยหลีกเลี่ยงทางสุดโต่งทั้งสอง
ตามมัชฌิมาปฏิปทา และปฏิบัติเพ่ือก าจัดโทษคือความคด โค้ง และงอของกาย วาจา ใจ 
 ค าว่า ายปฏิปนฺน มีความหมาย ๓ ประการ คือ 
  ๑. ผู้ปฏิบัติปฏิปทาที่สมควรแก่โลกุตตรธรรม าย ศัพท์มีความหมายว่า สมควร 
  ๒. ผู้ปฏิบัติเพื่อวิธีรู้พระนิพพาน าย ศัพท์มีความหมายว่า วิธี 
  ๓. ผู้ปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน าย ศัพท์มีความหมายว่า พระนิพพาน 
 ความหมายแรกของ าย ศัพท์ว่า “สมควร” กล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคโดยตรงว่า 
อนุโลมปฏิปท  อปจฺจนีกปฏิปท  (ปฏิปทาที่สมควร คือ ไม่ขัดแย้ง) ส่วนความหมายที่ ๒ ว่า “วิธี” 
คือ วิธีรู้พระนิพพานซึ่งเป็นข้อปฏิบัติอันสมควรเหมาะสม จัดเป็นอรรถของ าย ศัพท์ที่พบทั่วไป
ในภาษาบาลีดังที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา (คาถา ๗๖๐) นอกจากนั้น ความหมายสุดท้าย 
มีกล่าวไว้โดยตรงในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่า าโย วุจฺจติ นิพฺพาน  (พระนิพพานได้ชื่อว่า ญายะ) ใน  
วิสุทธิมรรคมหาฎีกากล่าวถึงความหมายสองอย่างหลังว่า 
 าโย นาม ยุตฺตปฺปตฺตปฏิปตฺติ นิพฺพานญฺจ. สพฺพสงฺขารสมถตาย อาทิตฺต  เจล   
สีส  วา อชฺฌุเปกฺขิตฺวาปิ ปฏิปชฺชิตพฺพเมวาติ อาห าโย วุจฺจติ นิพฺพานนฺติ.๘๒ ข้อปฏิบัติอัน
สมควรเหมาะสม และพระนิพพาน ชื่อว่า ญายะ บุคคลควรปฏิบัติ แม้กระทั่งวางเฉยผ้าหรือศีรษะ
ที่ถูกไฟเผาเพื่อระงับสังขารทั้งปวง ฉะนั้นจึงกล่าวว่า าโย วุจฺจติ นิพฺพาน  (พระนิพพานได้ชื่อว่า 
ญายะ) 

 ค าว่า สามีจิปฏิปนฺน มีความหมาย ๓ ประการ คือ 
  ๑. ผู้ปฏิบัติปฏิปทาที่คล้อยตามโลกุตตรธรรม = สามีจิ ศัพท์มีความหมายว่า คล้อย
ตาม 
  ๒. ผู้ปฏิบัติปฏิปทาที่สมควรเพ่ือพ้นจากวัฏฏทุกข์ = สามีจิ ศัพท์มีความหมายว่า 
สมควร 

                                                 

 ๘๒ วิสุทฺธ.ิมหาฏีกา ๑/๑๕๕/๓๓๒ 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

  ๒๒๓ 

  ๓. ผู้ปฏิบัติที่ควรนับถือ = สามีจิ ศัพท์มีความหมายว่า การนับถือ 
 เนื้อความของบทว่า อาหุเนยฺโย เป็นต้น มีดังต่อไปนี้ :- 
 ค าว่า อาหุนะ คือ ของที่น ามาบูชา หมายความว่า วัตถุที่น ามาจากที่ไกลแล้วถวายแก่
ท่านผู้ทรงศีล ค านี้เป็นชื่อของปัจจัย ๔ 
 ค าว่า อาหุเนยยะ คือ ผู้ควรรับของที่น ามาบูชานั้น เพราะท าให้การบูชานั้นมีผลมาก 
 ค าว่า อาหุเนยฺย มาจาก อา (น ามา) + หุน (ของบูชา) + เอยฺย (ผู้ควรรับ) ค านี้มีรูป
วิเคราะห์ว่า 
  - อาเนตฺวา หุนิตพฺพนฺติ อาหุน  = ของที่น ามาบูชา ชื่อว่า อาหุนะ (อา + หุ = ให้, 
กิน, บวงสรวง + ต ปัจจัยในกรรมสาธนะ เปลี่ยน ต เป็น น) 
  - อาหุน  อรหตีติ อาหุเนยฺโย = ผู้ควรรับของที่น ามาบูชา ชื่อว่า อาหุเนยยะ  
(อาหุน ศัพท ์+ เณยฺย ปัจจัยในอรหติตัทธิต) 
 อีกอย่างหนึ่ง ค าว่า อาหวนียะ คือ ผู้ควรรับสมบัติทุกอย่างที่บุคคลน ามาจากที่ไกลแล้ว
ถวาย 
 อีกอย่างหนึ่ง ค าว่า อาหวนียะ คือ ผู้ควรรับทานของท้าวสักกะเป็นต้น 
 ไม่เพียงเท่านี้ เหล่าพราหมณ์มีไฟชื่อว่า อาหวนียะ (ไฟที่ควรบูชา) พวกเขาเชื่อว่าการ
บูชาไฟมีผลมาก ถ้าไฟนั้นได้ชื่อว่า อาหวนียะ เพราะการบูชาไฟมีผลมาก พระสงฆ์นั่นแหละควรชื่อ
ว่า อาหวนียะ (ผู้เปรียบดั่งไฟที่ควรบูชา) เพราะการบูชาสงฆ์มีผลมาก ดังพระพุทธด ารัสว่า :- 
    โย จ วสฺสสต  ชนฺตุ อคฺค ึปริจเร วเน 
    เอกญฺจ ภาวิตตฺตาน  มุหุตฺตมป ิปูชเย 
    สาเยว ปูชนา เสยฺโย ยญฺเจ วสฺสสต  หุต .๘๓ 

  การบูชาท่านผู้ฝึกตนแม้เพียงครั้งเดียว มีผลมหาศาลยิ่งกว่าสละทรัพย์ 
  บูชาไฟในป่าเป็นเวลาร้อยปี 
 บทว่า อาหวนีโย นั้นที่ใช้ในนิกายอื่น คือนิกายสัพพัตถิกวาทะ มีความหมายอย่าง
เดียวกับบทว่า อาหุเนยฺโย ในนิกายมหาวิหารนี้ แต่มีศัพท์ต่างกันเล็กน้อยในบทเหล่านี้ คือ อาหว-
นีโย และ อาหุเนยฺโย 
 โดยประการดังนี้ พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่า อาหุเนยยะ 
 ค าว่า อาหวนีย มีความหมาย ๓ ประการ คือ 
  ๑. ผู้เป็นที่บุคคลมาแล้วควรถวายสมบัติทุกอย่าง, ผู้ควรรับสมบัติทุกอย่างที่บุคคล
น ามาถวาย = อาคนฺตฺวา สพฺพสาปเตยฺยมฺปิ เอตฺถ หุนิตพฺพนฺติ อาหวนีโย (อา + หุ = ให้, กิน, 
บวงสรวง + อนีย ปัจจัยในอธิกรณสาธนะ) 
  ๒. ผู้ควรรับทานของท้าวสักกะเป็นต้น = สกฺกาทีนมฺปิ อาหวน  อรหตีติ อาหวนีโย 
(อาหวน ศัพท ์(อาหุนิตพฺพนฺติ อาหวน ) + อีย ปัจจัยใน อรหติตัทธิต) 

                                                 

 ๘๓ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๐๗/๓๖. 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๒๒๔ 

  ๓. ผู้เปรียบดั่งไฟที่ควรบูชา = อาหวนีโย วิยาติ อาหวนีโย (อาหวนีย ศัพท์ + ณ 
ปัจจัยในอุปมาตัทธิต) 
 ข้อความว่า “อาหวนีโย นั้นที่ใช้ในนิกายอื่น มีความหมายอย่างเดียวกับบทว่า อาหุ-
เนยฺโย ในนิกายมหาวิหารนี ้แต่มีศัพท์ต่างกันเล็กนอ้ยในบทเหล่านี้” หมายความว่า แม้ อาหุเนยฺโย 
กับ อาหวนีโย จะมีรูปศัพท์ต่างกัน ก็ถือว่าเป็นศัพท์เดียวกันโดยอ้อม เพราะมีรากศัพท์มาจาก หุ 
ธาตุเหมือนกัน ดังนั้น ค าว่า อาหุเนยฺโย จึงมีค าแปลเพ่ิมขึ้นอีก ๓ อย่างเหมือน อาหวนีโย 
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ผู้ควรรับของที่น ามาบูชา  
  ๒. ผู้ควรรับสมบัติทุกอย่างที่บุคคลน ามาแล้วถวาย 
  ๓. ผู้ควรรับทานของท้าวสักกะเป็นต้น 
  ๔. ผู้เปรียบดั่งไฟที่ควรบูชา 
 นอกจากนั้น เนื้อความของบทว่า ปาหุเนยฺโย นี้ มีดังต่อไปนี้ :-  
 ค าว่า ปาหุนะ (ของต้อนรับ) คือ ของรับแขกที่เตรียมไว้ด้วยความนับถือเพ่ือญาติมิตรผู้
เป็นที่รักสนิทสนมมาจากทิศน้อยใหญ่ ของรับแขกนั้นนอกจากญาติมิตรเช่นนั้นแล้วควรถวายพระ
อริยสงฆ์ พระอริยสงฆ์ควรรับของรับแขกดงักล่าว โดยแท้จริงแล้ว แขกที่เสมอเหมือนพระอริยสงฆ์
หามีไม่ 
 ค าว่า ทิสาวิทิสโต (จากทิศน้อยใหญ่) แปลตามศัพท์ว่า จากทิศใหญ่และทิศเฉียง โดย 
ทิสา ศัพท์หมายถึง ทิศใหญ่ ๔ ทิศ ส่วน วิทิสา ศัพท์หมายถึง ทิศเฉียง ๔ ทิศ 
 กล่าวโดยละเอียดว่า พระอริยสงฆ์นี้ปรากฏได้เมื่อล่วงพุทธันดรหนึ่ง  และเป็นผู้
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมมีศีลเป็นต้นที่ก่อให้เกิดความรักสนิทสนมโดยไม่เจือปนกับธรรมฝ่าย
ตรงกันข้าม ดังนั้น ของรับแขกจึงเป็นสิ่งที่ควรถวายแก่พระอริยสงฆ์นั้น  และท่านก็ควรรับของ
รับแขก จึงได้ชื่อว่า ปาหุเนยยะ (ผู้ควรแก่ของต้อนรับ) 
 ส่วนปาฐะที่ต่างกัน คือ ในพระไตรปิฎกของภิกษุนิกายสัพพัตถิกวาทะมีบาลีว่า ปาหว-
นีโย ตามความเห็นของภิกษุเหล่านั้น พระอริยสงฆ์ชื่อว่า ปาหวนียะ เพราะควรรับทานที่บุคคล
น ามาก่อนคนทั้งหมด เนื่องจากพระอริยสงฆ์ควรรับการบูชาเป็นล าดับแรก 
 อีกอย่างหนึ่ง ค าว่า ปาหวนียะ คือ ผู้ควรรับทานโดยประการทั้งปวง กล่าวคือ การเอา
ใจใส่  ความเคารพนับถือ  และการเตรียมเครื่องไทยธรรมโดยเคารพเป็นต้น พระอริยสงฆ์ดังกล่าว
นั้นชื่อว่า ปาหุเนยยะ โดยอ้อมในคัมภีร์ของภิกษุนิกายมหาวิหารนี้ตามความหมายนั้น 
 ค าว่า ปาหวนีย มีความหมาย ๒ ประการ คือ 
  ๑. ผู้เป็นที่บุคคลน ามาก่อนแล้วควรถวายทาน, ผู้ควรรับทานที่น ามาก่อนคนทั้งหมด 
= สพฺพป ม  อาเนตฺวา เอตฺถ หุนิตพฺพนฺติ ปาหวนีโย (ป (ป ม = ก่อน) + อา (อาเนตฺวา = 
น ามา) + หุ = ให้, บริโภค และบวงสรวง + อนีย ปัจจัยในอธิกรณสาธนะ) 
  ๒. ผู้ควรรับทานโดยประการทั้งปวง = สพฺพปฺปกาเรน อาหวนมรหตีติ ปาหวนีโย  
(ป (ปการ = ประการ) + อาหวน (การบูชา) + อีย ปัจจัยใน อรหติตัทธิต) 
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  ๒๒๕ 

 ข้อความว่า “พระอริยสงฆ์ดังกล่าวนั้นชื่อว่า ปาหุเนยยะ โดยอ้อมในคัมภีร์ของภิกษุ
นิกายมหาวิหารนี้ตามความหมายนั้น” หมายความว่า แม้ ปาหุเนยฺโย กับ ปาหวนีโย จะมีรูปศัพท์
ต่างกัน ก็ถือว่าเป็นศัพท์เดียวกันโดยอ้อม เพราะมีรากศัพท์มาจาก หุ ธาตุเหมือนกัน ดังนั้น ค าว่า 
ปาหุเนยฺโย จึงมีค าแปลเพิ่มขึ้นอีก ๒ อย่างเหมือน ปาหวนีโย ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ผู้ควรแก่ของต้อนรับ 
  ๒. ผู้ควรรับทานที่น ามาก่อนคนทั้งหมด 
  ๓. ผู้ควรรับทานโดยประการทั้งปวง 
 นอกจากนั้น ค าว่า ทักษิณา (ทานที่ท าให้เจริญรุ่งเรือง) คือ ทานที่ให้โดยเชื่อปรโลก 
 ค าว่า ทักขิเณยยะ คือ ผู้ควรรับทักษิณาทานนั้น หรือผู้เกื้อกูลแก่ทักษิณาทาน เพราะ
ท าทักษิณาทานนั้นให้หมดจดโดยท าให้มีผลมาก 
 ข้อความว่า “เพราะท าทักษิณาทานนั้นให้หมดจดโดยท าให้มีผลมาก” หมายความว่า 
เงินลงทุนเป็นต้นชื่อว่าถูกท าให้หมดจดด้วยการได้รับก าไรอันมากมาย ฉันใด ทักษิณา ชื่อว่าถูกท า
ให้หมดจดด้วยความมีผลอันไพบูลย์ ฉันนั้น๘๔ 
 ค าว่า ทกฺขิเณยฺย มีความหมาย ๒ ประการ คือ 
  ๑. ผู้ควรรับทักษิณาทาน = ทกฺขิณ  อรหตีติ ทกฺขิเณยฺโย (ทกฺขิณา ศัพท์ + เณยฺย 
ปัจจัยในอรหติตัทธิต) 
  ๒. ผู้เกื้อกูลแก่ทักษิณาทาน = ทกฺขิณาย หิโต ทกฺขิเณยฺโย (ทกฺขิณา ศัพท์ + 
เณยยฺ ปัจจัยในหิตตัทธิต) 
 ค าว่า ทกฺขิณา มีรูปวิเคราะห์ว่า 
  - ทกฺขนฺติ เอตาย สตฺตา ยถาธิปฺเปตาหิ สมฺปตฺตีหิ วฑฺฒนฺตีติ ทกฺขิณา = ทานที่
ท าให้เหล่าสัตว์เจริญรุ่งเรืองด้วยสมบัติตามที่ต้องการ ชื่อว่า ทักษิณา (ทกฺข = เจริญ + ณิก ปัจจัย 
+ อา อิตถีปัจจัย) 
  - ทกฺขนฺติ วทฺธนฺติ สตฺตา เอตาย ยถาธิปฺเปตาหิ สมฺปตฺตีหิ อิทฺธา วุทฺธา 
อุกฺก สคตา โหนฺตีติ ทกฺขิณา, ทาตพฺพวตฺถุ = ทานที่ท าให้เหล่าสัตว์เจริญรุ่งเรือง คือ บริบูรณ์ 
ก้าวหน้า ถึงความสูงสุดด้วยสมบัติตามที่ต้องการ ชื่อว่า ทักษิณา หมายถึง วัตถุที่บุคคลควรให้ 
(ทกฺข = เจริญ + ณิก ปัจจัย + อา อิตถีปัจจัย)๘๕ 
 ค าว่า อัญชลิกรณียะ คือ ผู้ควรอัญชลีกรรมที่ชาวโลกทั้งมวลวางมือทั้งสองข้างไว้บน
ศีรษะกระท าอยู่ 
 ค าว่า อญฺชลิกรณีย มีรูปวิเคราะห์ว่า 
  - ปุญฺ ตฺถิเกหิ อญฺชลิ กรณียา เอตฺถาติ อญฺชลิกรณีโย = ผู้เป็นที่กระท าอัญชลี
กรรมของผู้ปรารถนาบุญ (สัตตมีพหุพพีหิสมาส) 

                                                 

 ๘๔ วิสุทฺธ.ิมหาฏีกา ๑/๑๕๖/๓๓๔. 
 ๘๕ นีติ.ธาตุ. ๓๓. 
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๒๒๖ 

 ค าว่า อนุตฺตร  ปุญฺ กฺเขตฺต  โลกสฺส เป็นนาบุญอันประเสริฐของโลก หมายความว่า 
พระอริยสงฆ์เป็นสถานที่ปลูกบุญอันไม่มีผู้เสมอเหมือนของชาวโลกทั้งมวล อุปมาว่า สถานที่เพาะ 
ปลูกข้าวสาลีหรือข้าวบาร์เล่ย์ของพระราชาหรืออ ามาตย์ ได้ชื่อว่า นาข้าวสาลีของพระราชา นา
ข้าวบาร์เล่ย์ของพระราชา ฉันใด พระสงฆ์ก็เป็นสถานที่ปลูกบุญของชาวโลกทั้งมวล ฉันนั้น ดังจะ
เห็นได้ว่า ชาวโลกอาศัยพระอริยสงฆ์แล้วสั่งสมบุญที่ก่อให้เกิดสุขนานาประการ  ดังนั้น พระอริย
สงฆ์จึงเป็นนาบุญอันประเสริฐของโลก 
 พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงทานที่ถวายแก่พระอริยสงฆ์ว่ามีผลมาก ดังข้อความว่า 
    จตฺตาโร จ ปฏิปนฺนา จตฺตาโร จ ผเล  ิตา 
    เอส สงฺโฆ อุชุภูโต ปญฺ าสีลสมาหิโต. 
    ยชมานาน  มนุสฺสาน  ปุ  ฺ เปกฺขาน ปาณิน  
    กโรต  โอปธิก  ปุญฺ    สงฺเฆ ทินฺน  มหปฺผล .๘๖ 
  ท่านผู้ปฏิบัติดี (ผู้ก าลังบรรลุมรรค) ๔ จ าพวก ท่านผู้บรรลุผลแล้ว ๔ จ าพวก 
  นั่นคือพระสงฆ์ เป็นผู้ปฏิบัติตรง ตั้งมั่นอยู่ในศีล สมาธิ และปัญญา 
  เมื่อเหล่าสัตว์คือมนุษย์ปรารถนาบุญบูชาอยู่ ท าบุญซึ่งให้เกิดผล ทานที่ถวาย 
  แก่พระอริยสงฆ์มีผลมาก 
 ค าว่า ปุญฺ กฺเขตฺต มีรูปวิเคราะห์ว่า 
  - ขิตฺต  วุตฺต  พีช  มหปฺผลภาวกรเณน ตายติ รกฺขตีติ เขตฺต  = สถานที่รักษาเมล็ด
พืชที่ถูกหว่านไว้โดยกระท าให้มีผลมาก ชื่อว่า เขตตะ (ขิตฺต + ตา = รักษา + อ ปัจจัยกัตตุสาธนะ) 
 หรือ 
  - ขิปนฺติ วปนฺติ เอตฺถ พีชานีติ เขตฺต  = สถานที่เป็นที่หว่านเมล็ดพืช ชื่อว่า    
เขตตะ (ขิป = ท้ิง + อ ปัจจัยอธิกรณสาธนะ) 
  - เขตฺต  วิย เขตฺต  = ผู้เหมือนนา ชื่อว่า เขตตะ (เขตฺต ศัพท์ + ณ ปัจจัยในอุปมา
ตัทธิต) 
  - ปุญฺ าน  เขตฺต  ปุญฺ กฺเขตฺต  = ผู้เหมือนนาบุญ ชื่อว่า ปุญญเขตตะ (ฉัฏฐี-     
ตัปปุริสสมาส) 
 เพราะฉะนั้น หมู่ชนที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตัวตามค าสอนโดยเคร่งครัดจน
สามารถบรรลุถึงคุณสมบัติอันวิเศษได้ มีชื่อเรียกตามภูมิชั้นที่ละกิเลสได้ เรียกว่า พระอริยสงฆ์ มี 
๔ ประเภท คือ  
  (๑) พระโสดาบัน  
  (๒) พระสกทาคามี  
  (๓) พระอนาคามี  
  (๔) พระอรหันต์  

                                                 

 ๘๖ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๒๖๒/๒๘๑. 
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 พระอริยสงฆ์ คือ ผู้ที่มีศีลบริบูรณ์ มีความรู้ ความส านึกร่วมกันเป็นผู้ปฏิบัติกาย วาจา
ใจดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเป็นธรรม ปฏิบัติสมควร และร่วมใจกับพระพุทธเจ้า ช่วยกันเผยแผ่ค าสอน
ของพระพุทธเจ้าให้สังคมโลกได้รับทราบและปฏิบัติตาม  
 พระอริยสงฆ์ คือ พระสงฆ์ที่เป็นองค์ประกอบในพระรัตนตรัย หมายถึงผู้ที่มีคุณสมบัติ
โดยการละกิเลสไดต้ามระดับตา่ง ๆ ดังที่กล่าวมานัน้ ก็หมายความว่าอรยิสงฆ์มิได้จ ากัดอยู่เฉพาะผู้
ที่บวช แต่จะแผ่ขยายไปจนถึงฆราวาสที่มีคุณธรรมเป็นอริยะ คือ ฆราวาสที่ไม่เป็นฆราวาส  
 กล่าวโดยสรุปพระภิกษุผู้ยังไม่มีอริยคุณเรียกว่า สมมติสงฆ์ มิใช่พระสงฆ์ในพระสงฆ์ที่
เป็นองค์ประกอบในพระรัตนตรัย แต่เป็นผู้ตั้งใจประพฤติคุณงามความดีตามหลักพระวินัยและ
พระธรรมที่ยิ่งยวดกว่าชาวบ้าน เพียงแต่การบวชตามพิธีกรรมยังไม่มีคุณสมบัติ ยังไม่เป็นหนึ่งใน
พระรัตนตรัย ส่วนพระสงฆ์ที่เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า 
ท่านหมายเอาพระอริยสงฆ์ ไม่ใช่สมมติสงฆ์ซึ่งเป็นผู้พยายามปฏิบัติตามพระอริยสงฆ์ ท าประโยชน์
อย่างอื่นแก่สังคมโลก  
 พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า เป็นหมู่ของคนที่เบิกบานแล้วเพราะได้รับแสงพระ
ธรรมของพระพุทธเจ้า เหมือนดอกบัวที่เบ่งบานเพราะสัมผัสแสงพระอาทิตย์ เป็นรตนะดวงที่ ๓ 
ของสังคมโลก เพราะเป็นหมู่ของผู้บริบูรณ์ด้วยคุณสมบัติอันดีงาม มีศีล คือความประพฤติดี มีทิฐิ
คือความเห็นดี เห็นชอบถูกต้องตามพระธรรมเฉพาะตนแล้ว ยังแสดงออกซึ่ งความประพฤติและ
ความเห็นดีตามพระธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแก่สังคมโลกอีกด้วยจึงมีบทสรรเสริญว่า สุปฏิปนฺโน 
ปฏิบัติดีแล้ว เป็นต้น เพราะเหตุดังกล่าวมา พระสงฆ์จึงเป็นธรรมเขต (นาบุญ) เพราะเป็นผู้สืบทอด
รักษาพระธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นบุญเขต (นาบุญ) เพราะเป็นที่เพาะปลูกบุญ คือความดีต่าง ๆ 
ของสังคมโลก ดังเช่นพระภิกษุสงฆ์ แม้จะเป็นเพียงพระสมมติสงฆ์ก็ยังเป็นธรรมเขตเป็นบุญเขต
ของโลก ใครจะขอศีลฟังธรรม โดยปรกติก็ขอก็ฟังในส านกัพระภิกษุสงฆ์ เพราะเป็นผู้มีศีลที่จะให้มี
พระธรรมที่จะจ าแนกแจกแสดง ถ้ามาขอบาปทุศีล มาอาราธนาให้แสดงอธรรม (ไม่ใช่ธรรม) 
พระภิกษุสงฆ์จักไม่ให้ จักไม่แสดงแน่นอน เพราะไม่ใช่เขตของพระภิกษุสงฆ์ เขตพระภิกษุสงฆ์มี
แต่พระธรรม มีแต่บุญคือคุณงามความดีเท่านั้น ส่วนพระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่ของคนดอกบัวบาน
แล้ว ไม่จ าต้องกล่าวถึง เป็นธรรมเขตเป็นบุญเขตโดยแท้ คนที่ไม่ต้องการพระธรรม ไม่ต้องการบุญ 
จึงไม่เข้าหาพระสงฆ์ แต่ไปเข้าหาตามที่ต้องการ ส่วนคนที่ต้องการพระธรรม ต้องการบุญ ย่อมเข้า
หาพระสงฆ์ เมื่อเข้าหาแล้วขอศีลก็ได้ศีล ขอฟังพระธรรมก็ได้พระธรรม หรือไม่ขอก็ได้ปฏิสันถาร
ต้อนรับด้วยศีลธรรม ได้ความนิยมในคุณงามความดี พระสงฆ์จึงเป็นเครื่องท าให้ยินดีปลาบปลื้มใจ
ของผู้จ านงพระธรรมจ านงบุญทั่วไป จึงเป็นพระสังฆรตนะของสังคมโลกดวงที่ ๓    
 พระสงฆ์นั้นทรงคุณที่เป็นคุณหลัก ๆ คือ คุณส่วนตัวของท่านและคุณส่วนเกื้อกูล ท า
ประโยชน์อ านวยความสุขให้แก่สังคมโลก คุณส่วนตัวของพระสงฆ์คือการศึกษาพระธรรมวินัยของ
พระพุทธเจ้าไว้สืบต่อกันมาจากสมัยพุทธกาลจนถึงสมัยปัจจุบัน และต้องสืบต่อกันเรื่อย ๆ ไป 
ประกอบด้วย 



    รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

 

๒๒๘ 

  ๑. อัตตคุณ คือ คุณส่วนตัวซึ่งพระสงฆ์จะน าเอาพระธรรมมาประพฤติปฏิบัติ โดย
การปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเพ่ือขัดเกลาความประพฤติที่ไม่ดีไม่งาม และปฏิบัติเหมาะสมควร
แก่สมณเพศ  
  ๒. ปรหิตคุณ  คือ คุณส่วนเกื้อกูลแก่สังคม พระสงฆ์ต้องน าพระธรรมที่ผ่าน
การศึกษา และการปฏิบัติไปแนะน าอบรมชี้แจงแสดงให้สังคมโลกได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจ เพื่อ
จะได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมของพระพุทธเจ้า  
 พระสงฆ์ คือ ผู้ปฏิบัติถูกต้อง มีความรู้ที่ถูกต้อง ผู้ที่รู้ถูกต้อง คือผู้ปฏิบัติชอบ โดยการ
ด าเนินตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าก่อนแล้ว สอนผู้อื่นให้รู้ตามเห็นตาม พระสงฆ์แม้เป็นเพียง
สมมติสงฆ์ ผู้ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเกื้อกูลแก่สังคมโลกจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและเยาวชนเป็น
อันมาก  
 พระสงฆ์ได้เลี้ยงเด็กไว้เป็นจ านวนมากในวัดต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ประมาณ ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด
ในประเทศไทย เด็กเหล่านั้นผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาอาศัยอยู่เพ่ือการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งเตรียม
ตัวบวชเป็นสามเณรเพื่อศึกษาในระบบการศึกษาของคณะสงฆ์  
 หากนับระยะเวลาที่ยาวนานตั้งแต่มีพระพุทธศาสนาในประเทศไทย คนที่อาศัยร่มเงา
ของพระสงฆ์เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของตนก็มีจ านวนไม่น้อย ได้ดีมีสุขด้วยการอุปถัมภ์
ของพระสงฆ์เป็นจ านวนมากนับตั้งแต่คนธรรมดาสามัญจนถึงคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์  
 ที่กล่าวมานี้ คือส่วนหนึ่งที่พระสงฆ์หรือสถาบันวัดอันมีวัดเป็นศาสนสถานได้ท า
ประโยชน์เกื้อกูลแก่ประชาชนชาวไทย เรียกได้ว่าได้เชื่อมเมืองกับชนบทลดช่องว่างสังคมให้
สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้  
 สถาบันวัดจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทย เพราะล าพังรัฐบาลเองแม้จนถึง
ปัจจุบันนี้ก็ไม่สามารถจัดการการศึกษาให้กระจายแก่เยาวชนได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด โดย 
เฉพาะการจัดการศึกษาแบบให้เปล่า วัดและพระสงฆ์จึงช่วยรับภาระเกื้อกูล พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติ
ดีปฏิบัติชอบ ท าหน้าที่เพื่อประโยชน์และเกื้อกูลต่อสังคมโลก  
 พระสงฆ์จึงเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของสังคม เพราะพระสงฆ์ประกอบด้วยบุคคลที่เป็น
กัลยาณมิตร จึงเป็นแหล่งของกัลยาณมิตรที่คนในสังคมควรเข้าไปคบหาสมาคมด้วย แล้วได้รับ
ประโยชน์เป็นตัวช่วยน ามนุษย์ให้ถึงพระธรรม และมาร่วมกันเป็นสมาชิกหมู่สงฆ์ต่อ ๆ ไป ความ
เป็นกัลยาณมิตรต่อสังคมของพระสงฆ์ เพราะประกอบด้วยคุณลักษณะ ๗ ประการ๘๗ คือ  
  ๑. ปิโย น่ารัก หมายถึงสามารถเป็นที่ไว้วางใจและสนิทสนมได้ เพราะเข้าถึงจิตใจ 
สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเอง ชวนให้ผู้สมาคมอยากเข้าไปปรึกษาหารือ  
  ๒. ครุ น่าเคารพ หมายถึงท าให้ผู้อยู่ใกล้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เพราะมีความ
ประพฤติสมควรแก่ฐานะ ท าให้เกิดความรู้สึกอุ่นใจเป็นที่พ่ึงได้และปลอดภัย  

                                                 

 ๘๗ องฺ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๓๗/๒๙. 
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  ๓. ภาวนีโย น่ายกย่อง หมายถึงความเป็นผู้ทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง 
เพราะความเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เป็นที่น่ายกย่องควรเอาอย่าง ท าให้ผู้คบหาเอ่ย
อ้างและ ร าลึกถึงด้วยความซาบซึ้งใจและภาคภูมิใจ  
  ๔. วตฺตา รู้จักพูด หมายถึงการที่คอยให้ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือน เพราะการเป็น
ที่ปรึกษาที่ดี พูดเป็น คือรู้จักชี้แจงแสดงพระธรรมให้เข้าใจ รู้ค่าว่าควรพูดอย่างไร พูดเมื่อใด คอย
ให้ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือน  
  ๕. วจนกขฺโม อดทนต่อถ้อยค า หมายถึงพร้อมที่จะรับฟังค าซักถามต่าง ๆ อยู่เสมอ 
และสามารถรับฟังได้ด้วยความอดทนไม่เบื่อหน่าย แม้จุกจิก ตลอดจนค าล่วงเกินและค าตักเตือน 
วิพากย์วิจารณ์ต่าง ๆ โดยไม่เสียอารมณ์  
  ๖. คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา กล่าวชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่ลึกซึ้งได้ หมายถึงความสามารถ
ในการอธิบายเรื่องราวที่ส าคัญลึกซึ้งซับซ้อนให้เข้าใจได้ และน าประชาชนให้ได้เรียนรู้เรื่อราวที่ลึก
ยิ่งขึ้นไป  
  ๗. โน จฏฺ าเน นิโยชเย ไม่ชักจูงไปในทางเสื่อม กล่าวคือไม่ชักชวนให้ท าในสิ่งที่ผิด 
รวมท้ังเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่สมควรกระท า   
 พระสงฆ์ ซึ่งเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา มีหน้าที่ศึกษาประพฤติปฏิบัติพระธรรม 
เผยแผ่พระธรรมสืบต่อพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมและหลักประพฤติที่ต้องปฏิบัติมากมาย 
โดยเฉพาะหน้าที่ที่สัมพันธ์กับคฤหัสถ์ คือ  
  ๑. อนุเคราะห์ชาวบ้าน พระสงฆ์อนุเคราะห์คฤหัสถ์ตามหลักปฏิบัติในฐานที่ตน
เป็นเสมือนทิศเบื้องบน๘๘ ดังนี้  
   ๑.๑ ปาปา นิวาเรนฺติ ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความชั่ว คือ ชี้ให้เห็นว่าความ
ชั่วเป็นอย่างไร โทษของความชั่วเป็นอย่างไร และพยายามชักจูงให้เขาละเว้นจากความชั่วนั้น ๆ  
   ๑.๒ กลฺยาเณ นิเวเสนฺติ แนะน าสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี หมายความว่าเพียง
การละเว้นจากความชั่ว อย่างเดียวยังไม่นับว่าเป็นคนดีสมบูรณ์และยังไม่ปลอดภัยเพียงพอ เพราะ
อาจขาดสติ อาจหันเข้าหาความชั่วอีกได้ เพราะฉะนั้น พระสงฆ์ต้องท าหน้าที่ประการที่สองคือ
แนะน าให้ท าความดีเพิ่มขึ้น  
   ๑.๓ กลฺยาเณน มนสา อนุกมฺปนฺติ อนุเคราะห์ด้วยน้ าใจอันงาม กล่าวคือ
แนะน าสั่งสอนด้วยความปรารถนาดี มุ่ง ประโยชน์ที่เขาจะพึงได้รับเป็นส าคัญ ไม่หวังอามิส ลาภ 
ยศ หรือชื่อเสียงใด ๆ เป็นการตอบแทน  
   ๑.๔ อสฺสุต  สาเวนฺติ ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง คือสอนประชาชนใน
สิ่งที่เขาไม่เคยสดับตรับฟังมาก่อน เพราะชาวบ้านส่วนมากมักยุ่งอยู่กับการประกอบอาชีพ ไม่ค่อย
มีเวลาศึกษาและสดับพระธรรม พระสงฆ์ผู้ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติมากกว่าชาวบ้าน จึงต้อง
น าเอาสิ่งที่ตนได้เรียนรู้มาถ่ายทอดให้ชาวบ้านได้รับรู้ด้วยเช่นกัน  

                                                 

 ๘๘ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๗๒/๑๖๖. 
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   ๑.๕ สุต  ปริโยทเปนฺติ ชี้แจงอธิบายท าสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง บาง
เรื่องที่เขาฟังมาแล้วเกิดความสงสยัไมแ่นใ่จ ก็ต้องชี้แจงให้เขาเข้าใจแจ่มแจ้งจนหายสงสัย โดยรู้จัก
อธิบายยักเยื้องหลายแง่มุม จับประเด็นส าคัญมาขยายความชี้แจงให้ชัดเจน  
   ๑.๖ สคฺคสฺส มคฺค  อาจิกฺขนฺติ บอกทางสวรรค์ สอนวิธีด าเนินชีวิตให้ประสบ
ความสุขความเจริญ อันหมายถึง การท าหน้าที่เป็นมรรคนายก คือผู้น าทาง แนะน าทางด าเนินชีวิต
ที่ดีงามและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน  
  ๒. หมั่นพิจารณาตนเอง คือ พิจารณาเตือนใจตนเองอยู่เสมอตามหลักปัพพชิต
อภิณหปัจจเวกขณะ (ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ) ๑๐ ประการ๘๙ คือ  
   ๒.๑ เววณฺณิยมฺหิ อชฺฌุปคโต เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์ สลัดแล้วซึ่งฐานะ ควร
เป็นอยู่อย่างง่าย จะจู้จี้ถือตัวเอาแต่ใจไม่ได้  
   ๒.๒ ปรปฏิพทฺธา เม ชีวิกา ความเป็นอยู่ของเราเนื่องด้วยผู้อื่น ต้องอาศัยเขา
เลี้ยงชีพ ควรท าตัวให้เขาเลี้ยงง่าย และบริโภคปัจจัย ๔ โดยพิจารณา ไม่บริโภคด้วยตัณหา  
   ๒.๓ อญฺโ  เม อากปฺโป กรณีโย เรามีอากัปกิริยาที่พึงท าต่างจากคฤหัสถ์ 
อาการกิริยาใด ๆ ของสมณะเราต้องท าอาการกิริยานั้น ๆ และยังจะต้องปรับปรุงตนให้ดียิ่งขึ้นไป
กว่านี้  
   ๒.๔ กจฺจิ นุ โข เม อตฺตา สีลโต น อุปวทติ ตัวเราเองยังติเตียนตัวเราเองโดย
ศีลไม่ได้อยู่หรือไม่  
   ๒.๕ กจฺจิ นุ โข ม  อนุวิจฺจ วิญฺญู สพฺรหฺมจารี สีลโต น อุปวทนฺติ  เพ่ือน
พรหมจรรย์ทั้งหลาย ผู้เป็นวิญญูชนพิจารณาแล้วยังติเตียนเราโดยศีล ไม่ได้อยู่หรือไม่  
   ๒.๖ สพฺเพหิ เม ปิเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว เราจักต้องถึงความ
พลัดพรากจากของรักของชอบใจไปทั้งสิ้น  
   ๒.๗ กมฺมสฺสโกมฺหิ กมฺมทายาโท กมฺมโยนิ กมฺมพนฺธุ กมฺมปฏิสรโณ ย  กมฺม  
กริสฺสามิ กลฺยาณ  วา ปาปก  วา ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิ เรามีกรรมเป็นของตน เราท ากรรมใด 
ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักต้องเป็นทายาทของกรรมนั้น  
   ๒.๘ กถมฺภูตสฺส เม รตฺตินฺทิวา วีติปตนฺติ วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้เราท าอะไรอยู่  
   ๒.๙ กจฺจิ นุ โขห  สุญฺ าคาเร อภิรมามิ เรายินดีในที่สงัดอยู่หรือไม่  
   ๒.๑๐ อตฺถิ นุ โจ เม อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา อลมริย าณทสฺสนวิเสโส อธิคโต 
โสห  ปจฺฉิเม กาเล สพฺรหฺมจารีหิ ปุฏฺโ  น ม กุ ภวิสฺสามิ คุณวิเศษย่ิงกว่ามนุษย์สามัญที่เราบรรลุ
แล้วมีอยู่หรือไม่ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขิน เมื่อถูกเพื่อนบรรพชิตถามในกาลภายหลัง  
 พระสงฆ์ที่จะเป็นหลักแก่สังคมโลกได้ หรือมีอุปการะที่ดีต่อสังคมโลก หมายถึง
พระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติของพระสงฆ์ กล่าวคือ เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง ถ้าตรงกันข้าม 

                                                 

 ๘๙ องฺ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๔๘/๖๙. 
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คอื ปฏิบัติไม่ดี ปฏิบัติไม่ชอบ ปฏิบัติไม่ตรง ก็ไม่มีคุณสมบัติของพระสงฆ์ พระสงฆ์ที่ไม่มีคุณสมบัติ
ของพระสงฆ์ ย่อมจะสู้ฆราวาสที่ดีไม่ได้  
 พระพุทธด ารัสว่า ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราพ้นแล้วจากบ่วง ทั้งที่เป็นของทิพย์และของ
มนุษย์ แม้ท่านทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ ท่านทั้งหลายจงจาริกไป
เพื่อเกื้อกูลแก่คนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์ 
เพื่อเกื้อกูลและเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย๙๐   
 พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป มีความเคารพศรัทธา เชื่อมั่นในสังฆรัตนะ จะสังเกตเห็นได้
จากการใช้สรรพนามเรียกขานพระสงฆ์ว่า “พระคุณเจ้า” บ้าง “พระอาจารย์” บ้าง ซึ่งเป็นค า
เรียกขานด้วยความเคารพศรัทธาในคุณของพระสงฆ์ทั้งสิ้น และยิ่งกว่านั้น  พุทธศาสนิกชนก็มี
ความศรัทธาเชื่อมั่นในสังฆคุณ ๙ ประการดังที่กล่าวมาแล้ว  

๖.๒ อานุภาพของพระรัตนตรัย๙๑  
 อานุภาพของพระรัตนตรัย หมายถึง ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และ
พระสังฆเจ้า มีอ านาจและฤทธิ์เดชหาประมาณมิได้ ดังในพุทธวรรคว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็น
อจินไตย พระธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นอจินไตย ส าหรับผู้ที่เลื่อมใสในอจินไตย ย่อมมีวิบากเป็น
อจินไตย๙๒  
 อานุภาพของพระรัตนตรัย อรรถกถาจารย์ท่านกล่าวไว้ในรัตนสูตรนี้เมื่อครั้งกรุงเวสาลี
ถูกภัย ๓ อย่างคือ ทุพภิกขภัย อมนุสสภัย และโรคภัยเบียดเบียน  พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้    
พระอานนท์ท าพระปริตร ด้วยอานุภาพของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ภัยพิบัติต่าง ๆ ก็
หายไป๙๓ นับตั้งแต่นั้นมา พุทธศาสนิกชนจึงมีการสืบทอดการท าน้ ามนต์กันมาจนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน 
 พระอรรถกถาจารย์กล่าวถึงล าดับการสวดพระปริตร เพื่อรักษาคนที่ถูกอมนุษย์เข้าสิง
ไว้ในอรรถกถาอาฏานาฏิยสูตรว่า  
 อิธ ปน ตฺวา ปริตฺตสฺส ปริกมฺม  กเถตพฺพ . ป มเมว หิ อาฏานาฏิยสุตฺต  น ภณิตพฺพ  
เมตฺตสุตฺต  ธชคฺคสุตฺต  รตนสุตฺตนฺติ อิมานิ สตฺตาห  ภณิตพฺพานิ . สเจ มุญฺจติ สุนฺทร . โน เจ 
มุญฺจติ อาฏานาฏิยสุตฺต  ภณิตพฺพ  ต  ภณนฺเตน ภิกฺขุนา ปิฏฺ    วา ม ส  วา น ขาทิตพฺพ  สุสาเน น 
วสิตพฺพ . กสฺมา ? อมนุสฺสา โอกาส  ลภนฺติ. ปริตฺตกรณฏฺ าน  หริตูปลิตฺต  กาเรตฺวา ตตฺถ      
ปริสุทฺธ  อาสน  ปญฺ เปตฺวา นิสีทิตพฺพ  ฯลฯ๙๔ แต่ว่าพึงยืนอยู่ ณ ที่นี้แล้ว กล่าวบริกรรม      

                                                 

 ๙๐ วิ.ม. (บาลี) ๔/๓๒/๒๗. 
 ๙๑ เมธี เมธีสถิตนนท์, “ศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงพระรัตนตรัยในปฐมสรณานิสักกสูตร”, วิทยานิพนธ์ 
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๔), หน้า ๕๐. 
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พระปริตร แต่ไม่ควรสวดอาฏานาฏิยสูตรก่อน ควรสวดเมตตสูตร ธชัคคสูตร รัตนสูตร ตลอด ๗ 
วัน หากพ้นไปได้เป็นการดี หากไม่พ้น ควรสวดอาฏานาฏิยสูตร ภิกษุผู้สวดอาฏานาฏิยสูตรนั้น ไม่
ควรฉันแป้งหรอืเนื้อ ไม่ควรอยู่ในป่าช้า เพราะพวกอมนุษย์จะไดโ้อกาส สถานที่ที่จะสวดพระปริตร 
ควรท าให้มีหญ้าเขียวชอุ่ม ปูอาสนะให้เรียบร้อย แล้วนั่งสวด  
 ส าหรับอาฏานาฏิยสูตร ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวการเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อท้าว
มหาราชทั้ง ๔ ว่าบริวารของท่าน เช่นยักษ์ คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ นาค และอมนุษย์ต่าง ๆ มาก่อกวน
มนุษย์ ขอให้ท่านส่งเสนาบดีหรือเจ้าหน้าที่จับตัวไปลงโทษ พุทธบริษัทควรเรียนบทพระปริตรไว้
เพ่ือป้องกันภัยพิบัติ ตามที่ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ได้มาบอกมนต์เครื่องรักษาชื่ออาฏานาฏิยะ เพ่ือ
คุ้มครอง เพ่ือรักษา เพ่ือไม่เบียดเบียน เพ่ืออยู่ส าราญของภิกษุ ภิกษุณี  อุบาสก อุบาสิกา
ทั้งหลาย๙๕  
 ส าหรับอานุภาพของพระรัตนตรัย ที่ใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ พระพุทธเจ้าทรงแนะวิธีท า
ไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่พุทธศาสนิกชนเพ่ือให้เห็นความส าคัญของอานุภาพในพระรัตนตรัยอันหา
ประมาณมิได้ ดังในอายุวัฒนกุมาร พระพุทธเจ้าทรงแนะน าพราหมณ์ผู้เป็นพ่อให้นิมนต์พระมา
เจริญพระพุทธมนต์ให้กับอายุวัฒนกุมารซึ่งเหลือเวลาอายุขัยในความเป็นมนุษย์ได้อีก ๗ วัน ครั้น
เมื่อพระพุทธเจ้าได้สวดพระปริตรให้กับอายุวัฒนกุมารจึงมีอายุยืนถึง ๑๒๐ ปี  
 อานุภาพแห่งพระรัตนตรัยนี้มกีล่าวไวใ้นพระไตรปิฎกมากมายดังเช่นลูกนกคุ้มในวัฏฏก
โปตกจริยา พระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกนกคุ้ม ไฟป่าเกิดไหม้ขึ้น ตนเองไม่สามารถที่จะบินหนีไฟที่
ก าลังไหม้ไปได้ จึงท าสัจจะอธิษฐานระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้พิชิตมารระลึกถึงก าลังของพระธรรม 
ไฟที่ก าลังไหม้อยู่นั้นดับลงเหมือนจุ่มน้ า  
 ในคัมภีร์อปทานกล่าวประวัติในอดีตชาติของพระเถระต่าง ๆ ไว้หลายท่านที่ระลึกถึง
คุณพระรัตนตรัย ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยท าให้สามารถพ้นจากนรก ก าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน 
ภูมิแห่งเปรต อบาย ทุคติ และวินิบาตได้มากมายหลายท่านเช่น  
 พระพุทธสัญญกเถระ ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเกิดความศรัทธาจึงออก
เดินทางไปหาพระพุทธเจ้าพร้อมกับลูกศิษย์ ระหว่างทางเกิดเจ็บป่วยขึ้นจึงได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 
แล้วสิ้นชีวิต ณ ที่นั้น ด้วยอานุภาพของการระลึกถึงพระพุทธเจ้าในครั้งนั้น จึงไม่รู้จักทุคติเลย๙๖  
 พระภิสทายกเถระ ได้ถวายน้ าหวานไหลออกจากเหง้าบัว น้ านมและเนยใสไหลออก
จากก้านบัวแด่พระพุทธเจ้าแล้วระลึกถึงทานที่ได้ท าไว้ ขณะนั้น ฟ้าผ่าลงตรงที่ท่านนั่งถึงกับความ
ตาย ด้วยผลแห่งการระลึกถึงทานนั้นในกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ นับจากนี้ไป ท่านจึงไม่รู้จักทุคติเลย๙๗ 
 พระสรณคมนิยเถระ สมัยนั้นท่านเป็นพรานเนื้อมาขอพ่ึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะ 
ด้วยอานุภาพของการเข้าถึงในพระรัตนตรัย ไม่รู้จักทุคติเลย๙๘ 
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 เจ้าสรณานิศากยะ ที่ชอบเสวยน้ าจัณฑ์ด้วยอานุภาพของผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยก่อน
สวรรคต จึงสมาทานศีล ระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พ่ึงที่ระลึ กของตน พระพุทธเจ้าทรง
พยากรณ์ว่าเป็นโสดาบัน๙๙ 
 การเข้าถึงพระรัตนตรัยจึงมีอานุภาพดังที่กล่าวมา และยังมีอีกมากมายไม่สามารถ
กล่าวได้หมด ซึ่งอานุภาพของพระรัตนตรัยมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ และ ๓๓ ต่าง
กล่าวถึงประวัติของพระเถระและพระเถรีที่ได้บ าเพ็ญตนในอดีตชาติจนมาบรรลุธรรมเป็นพระ
อรหันต์ในสมัยพระพุทธเจ้าโคดม ทุกท่านล้วนแต่เข้าถึงพระรัตนตรัยมาด้วยกันทั้งสิ้น ด้วย
อานุภาพของพระรัตนตรัยทั้งหลายที่เป็นอจินไตย คือไม่อยู่ในวิสัยที่จะคิดได้  ท่านเหล่านั้นจึงพบ
แต่สุคติในโลกมนุษย์กับเทวโลกเท่านั้น  
 อานุภาพแห่งพระรัตนตรัยนี้จึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดในพระพุทธศาสนา พุทธบริษัท
ทั้งหลายในปัจจุบัน ได้น ามาใช้ส าหรับการกล่าวค าอวยพรแก่บุคคลต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ให้ด้วย
วาจาอันประเสริฐ เพราะเป็นอานุภาพที่ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถประมาณได้ ดังเช่น พระภิกษุ
สงฆ์ในปัจจุบันอวยพรให้แก่พุทธบริษัท ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยซึ่งเป็นภาษาบาลีว่า  
    ภวตุ สพฺพมงฺคล   รกขฺนตฺุ สพฺพเทวตา  
    สพฺพพุทธฺานุภาเวน  สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต  
  ขอมงคลทุกประการจงมีแก่ท่าน ขอเทวดาทั้งปวงคุ้มครองท่าน ด้วยอานุภาพ 
 ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ทุกเมื่อเทอญ  
    ภวตุ สพฺพมงฺคล   รกขฺนฺตุ สพฺพเทวตา  
    สพฺพธมฺมานุภาเวน  สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต  
  ขอมงคลทุกประการจงมีแก่ท่าน ขอเทวดาทั้งปวงคุ้มครองท่าน ด้วยอานุภาพ 
 ของพระธรรมทั้งปวง ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ทุกเมื่อเทอญ  
    ภวตุ สพฺพมงฺคล   รกขฺนฺตุ สพฺพเทวตา  
    สพฺพสงฺฆานุภาเวน  สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต  
  ขอมงคลทุกประการจงมีแก่ท่าน ขอเทวดาทั้งปวงคุ้มครองท่าน ด้วยอานุภาพ 
 ของพระสงฆ์ทั้งปวง ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ทุกเมื่อเทอญ๑๐๐  
 ดังนั้น อานุภาพของพระรัตนตรัยจึงหมายถงึความเป็นอจินไตย บุคคลใดเข้าถึงย่อมพ้น
จากทุกข์ ท าให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย หวาดกลัว ขนพองสยองเกล้า ประสบแต่ความสุข ชัก
น าใหเ้กิดในสุคติภพ ดังท้าวสักกะจอมเทพพระองค์ให้ค ายืนยันว่าการเข้าถึงพระรัตนตรัยนั้น ครั้น
เมื่อเกิดเป็นเทวดาแล้วได้อานิสงส์ ย่อมเด่นล้ ากว่าเทวดาพวกอื่นด้วยฐานะ ๑๐ ประการคือ ด้วย
อายุอันเป็นทิพย์ วรรณะอันเป็นทิพย์ สุขอันเป็นทิพย์ ยศอันเป็นทิพย์ ความเป็นใหญ่อันเป็นทิพย์ 

                                                 

 ๙๙ ดูรายละเอียดใน ส.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๒๐/๕๒๙.  
 ๑๐๐ ธนิต อยู่โพธิ์, ไตรสรณคมณ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิวพร , ๒๕๒๑), หน้า 
๕๔.  
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๒๓๔ 

รูปอันเป็นทิพย์ เสียงอันเป็นทิพย์ กลิ่นอันเป็นทิพย์ รสอันเป็นทิพย์ โผฏฐัพพะอันเป็นทิพย์๑๐๑ 
ดังที่ได้พรรณนาอานุภาพมาแล้วเป็นต้น  

๖.๓ ความส าคัญของพระรัตนตรัย   
 ค าว่า สรณะ ท่านนิยามไว้ว่า เป็นเครื่องระลึก ที่พ่ึง สิ่งอันจะรักษา ที่ระลึกอันเป็นที่พ่ึง 
โดยความก็คือสิ่งที่เป็นหลักในการด ารงชีวิตเพื่อความสุขสวัสดี ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ โดยสิ่ง
นั้นจะท าหน้าที่ป้องกัน บ าบัดความชั่ว ทุกข์ ภัย โรค เพิ่มพูนรักษาพัฒนาความดีงามในด้านต่าง ๆ  
 ข้อนี้ท่านรับรองไว้โดยภาพรวมตามค าของอนาคามีพรหมที่กล่าวต่อพระพักตร์
พระพุทธเจ้าท่ามกลางพระอรหันต์ทั้งหลาย และที่ส าคัญคือยืนยันจากประสบการณ์ตรงส่วนตัว
ของท่านที่ท าให้ท่านเปน็อนาคามีพรหมอยู่ในขณะนั้น มาจากการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ความ
ว่า  
     เย เกจิ พุทฺธ  สรณ  คตาเส  
     น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ 
     ปหาย มานุส  เทห  เทวกาย  ปริปูเรสฺสนฺติ๑๐๒ 
    บุคคลทั้งหลายผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ 
    จักไม่ไปสู่อบายภูมิ ละร่างกายอันเป็นของมนุษย์แล้ว 
    จักบังเกิดเป็นเทวดาโดยสมบูรณ์๑๐๓  
 บุคคลเกิดขึ้นมาพร้อมกับความกลัว ความกลัวจึงเป็นสัญชาตญาณของบุคคลรวมทั้ง
สัตว์โลกประเภทอื่นด้วย หากพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วจะเห็นว่าสาเหตุของความกลัวที่แท้จริงเกิด
มาจากความรัก หมายความว่าเรากลัวสิ่งที่เรารัก เราหวงแหนสิ่งที่เราครอบครองเป็นเจ้าของจะ
ได้รับอันตราย นั่นก็คือเรารักสิ่งใดมากเราก็กลัวสิ่งนั้นจะเป็นอันตราย  
 หากถามว่าอะไรคือสิ่งที่บุคคลรวมทั้งสัตว์โลกประเภทอื่นรักมากที่สุด ค าตอบก็คงหนี
ไม่พ้นชีวิต หมายถึงชีวิตของแต่ละบุคคลเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดและเป็นสิ่งที่เรารักและหวงแหน
มากที่สุด แม้แต่ทรัพย์สินเงินทองหรือสมบัติอื่น ๆ ก็ดูจะเป็นรองชีวิต หากมีความจ าเป็นที่เรา
จะต้องสูญเสียหรือให้สละสิ่งที่เรารัก เราพร้อมที่จะสละทรัพย์สินเงินทองไป รวมทั้งหน้าที่การงาน 
เกียรติยศชื่อเสียง แม้กระทั่งอวัยวะร่างกายบางส่วนไปเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ เพราะเราถือว่าสมบัติ
อื่น ๆ เป็นของนอกกาย ดังค ากล่าวที่เราคุน้เคยกันว่า เงินทองเป็นของนอกกาย ไม่ตายกห็าใหม่ได้ 
 บุคคลเมื่อเกิดความกลัวอันตรายจะเกิดแก่ชีวิต มักจะแสวงหาความปลอดภัยให้แก่
ตัวเอง และพวกพ้องบริวาร ซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปตามความเชื่อและพ้ืนฐานทางด้าน
ปัญญา เช่น  
  ๑. อาศัยธรรมชาติ คือ กราบไหว้บูชาต้นไม้ ป่าเขาล าเนาไพร เนินดิน จอมปลวก 
ต้นกล้วย หมู เห็ด เป็ด ไก่ที่รูปร่างแปลกประหลาดต่าง ๆ ฯลฯ  
                                                 

 ๑๐๑ ส .สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๔๑/๓๖๓. 
 ๑๐๒ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๓๗/๓๐., (ไทย) ๑๕/๓๗/๕๐. 
 ๑๐๓ ดูเทียบ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๓๑-๓๓๒/๒๖๑-๒๖๒ 
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  ๒. อาศัยอ านาจที่มองไม่เห็น คือ ศาลเจ้า ศาลพระภูมิ การบนบานศาลกล่าว การ
เซ่นบวงสรวง  
  ๓. อาศัยพิธีกรรม คือ การสะเดาะเคราะห์ การรดน้ ามนต์ ดูหมอ เสี่ยงทาย ไสย
ศาสตร์  
  ๔. อาศัยเครื่องรางของขลัง คือ แขวนตะกรุด หรือวัตถุอื่นที่สมมติว่าศักดิ์สิทธิ์  
 สิ่งเหล่านี้เป็นที่พ่ึงไดเ้พียงในระดบัหนึ่งเท่านัน้ คือ ช่วยผ่อนคลายความหวาดวิตกกังวล 
ปลอบขวัญ เป็นก าลังใจ และลดความหวาดกลัวลงได้บ้าง นั่นก็คืออาจช่วยให้สบายใจขึ้นบ้าง
เท่านั้น แต่มิใช่ที่พ่ึงที่ปลอดภัย ไม่เป็นที่พึ่งอันสูงสุด เพราะบุคคลเมื่อพ่ึงสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยังไม่หลุด
พ้นจากความทุกข์ไปได ้กล่าวคือยังมีความทุกขอ์ยู่เหมือนเดิม หรือบางกรณีกลับเป็นการเพิ่มความ
ทุกข์ เพ่ิมปัญหามากขึ้นให้แก่ชีวิต  
 ในพระพุทธศาสนาถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงที่พ่ึงภายนอก ซึ่งไม่ว่าชนิดใดก็ตามไม่
สามารถปลดเปลื้องความทุกข์ โดยเฉพาะความทุกข์ภายในคือทุกข์ทางใจได้ การแก้ปัญหาความ
กลัวภัย ด้วยอาศัยที่พึ่งภายนอกดังกล่าว อย่างมากก็เพียงช่วยผ่อนคลายความวิตกกังวลเท่านั้นดัง
พระพุทธพจน์ว่า 
    พหุ เว สรณ  ยนฺติ  ปพฺพตาน ิวนานิ จ 
    อารามรุกฺขเจตฺยานิ  มนุสฺสา ภยตชฺชิตา. 
    เนต  โข สรณ  เขม   เนต  สรณมุตฺตม  
    เนต  สรณมาคมฺม  สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ. 
    โย จ พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ  ส ฆญฺจ สรณ  คโต 
    จตฺตาริ อริยสจฺจานิ  สมฺมปฺปญฺ าย ปสฺสติ. 
    ทุกฺข  ทุกฺขสมุปฺปาท   ทุกฺขสฺส จ อติกฺกม  
    อริยญฺจฏฺ งฺคิก  มคฺค   ทุกฺขูปสมคามิน . 
    เอต  โข สรณ  เขม   เอต  สรณมุตฺตม  
    เอต  สรณมาคมฺม  สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ.๑๐๔ 
   มนุษย์จ านวนมาก ผู้ถูกภัยคุกคาม ต่างถึงภูเขา ป่าไม้ อาราม  
  และรุกขเจดีย์เป็นสรณะ 
   นั่นมิใช่สรณะอันเกษม  นั่นมิใช่สรณะอันสูงสุด เพราะผู้อาศัย 
  สรณะเช่นนั้น ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวง 
   ส่วนผู้ที่ถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ ย่อม 
  ใช้ปัญญาชอบพิจารณาเห็นอริยสัจ ๔ ประการ คือ 
   ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และ อริยมรรคมีองค์ ๘ อัน 
  เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความสงบระงับทุกข์ 

                                                 

 ๑๐๔ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๘-๑๙๒/๕๐-๕๑. 
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   นั่นเป็นสรณะอันเกษม  นั่นเป็นสรณะอันสูงสุด เพราะผู้อาศัย 
  สรณะเช่นนั้นย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้๑๐๕ 
 ส าหรับพุทธศาสนิกชนแล้ว พระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า 
เท่านั้นเป็นที่พ่ึงที่ระลึกอันประเสริฐสูงสุด เป็นที่พ่ึงอันเกษมสามารถคุ้มครองให้ปลอดภัยได้อย่าง
แท้จริง ทุกครั้งที่เรากราบพระรัตนตรัยขอให้ระลึกถึงความดีงามของพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า 
พระสังฆเจ้า น้อมน ามาเป็นแนวทางส าหรับการด ารงชีวิต โดยการประพฤติปฏิบัติตนหล่อหลอม
ให้เป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นพิษภัยแก่ใคร ๆ อย่างน้อยก็ไม่ฆ่า ไม่เบียดเบียนเพ่ือนมนุษย์และสัตว์
โลกด้วยกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิ ไม่โกหกปลิ้นปล้อนหลอกลวง ไม่เสพสิ่งเสพย์
ติดให้โทษ  
 พุทธศาสนิกชนพึงตระหนักอยู่เสมอว่า กราบพระก่อนนอนอย่าเพียงแต่อ้อนวอนขอพร
พระคุ้ม บนบานร้องขอสิ่งต่าง ๆ จากพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า เพราะนั่นไม่ใช่
วิถีแห่งพุทธะ แต่จงหมั่นปลูกจิตส านกึระลึกถงึคุณความดีของท่าน ตั้งปณิธานให้แนว่แน่ในอนัทีจ่ะ
ปฏิบัติตามโดยยึดถือท่านเป็นแบบอย่าง ด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นอันแน่วแน่ไม่เสื่อมคลาย   
 พระรัตนตรัยคือองค์ประกอบส าคัญของพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนต้องถึงพระ
รัตนตรัย เป็นหน้าที่หลัก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป้าหมายของการนับถือพระ
รัตนตรัยคือการศึกษาให้รู้ว่าพระรัตนตรัยมีคุณอย่างไร จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างไรและมี
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตอย่างไร  
 พุทธศาสนิกชนเมื่อศึกษาเขา้ใจพระรัตนตรยัดีแล้ว ต้องด าเนินชีวิตอยู่ภายใต้ร่มเงาของ
พระรัตนตรัย ปฏิบัติโดยชอบ ถ่ายแบบคุณของพระพุทธเจ้า และคุณของพระสงฆ์เข้าสู่ตน โดย
การปฏิบัติตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้เหมาะสมแก่ฐานะและภาวะของตน อันจะเป็น
วิถีให้ได้รับประโยชน์จากการนับถือพระรัตนตรัยตามสมควรแกก่ารปฏิบัติ การนับถือพระรัตนตรัย
จึงมีเป้าหมายที่การน าพระธรรมมาปฏิบัติ เพราะพระธรรมเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา  
 การรู้จักพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้าอย่างแท้จริง คือ การเข้าถึงพระ
ธรรม คุณพระรัตนตรัยจะมีจริงก็เฉพาะผู้ปฏิบัติตามพระรัตนตรัย ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามพระ
ธรรม แม้เราจะไม่ขอให้พระรัตนตรัยช่วยเหลือคุ้มครอง คุณของพระรัตนตรัยก็จะปรากฏขึ้นเอง  
 พระรัตนตรัยโดยเป้าหมายที่แท้จริง คือ ความรู้เรื่องการดับทุกข์ การดับทุกข์ได้ คือ 
พระพุทธเจ้า ตัวการดับทุกข์คือพระธรรม และผู้ที่ได้รับความสงบร่มเย็นเพราะการดับทุกได้ คือ
พระสงฆ์ 
 บุคคลจะเป็นใครก็ได้ เด็ก ผู้ใหญ่ บุรุษ สตรี ที่ได้รับความสงบร่มเย็นเพราะความดับ
ทุกข์ คือ พระสงฆ์ และถ้าเป็นพระสงฆโ์ดยรูปแบบและสามารถท าอย่างนัน้ได้ ก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์
ทั้งภายในและภายนอก 

                                                 

 ๑๐๕ ทุกข์ทั้งปวง หมายถึงวัฏฏทุกข์ท้ังสิ้น (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๑๙๒/๑๘๗)   
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 พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า แม้จะต่างกันโดยชื่อก็จริง แต่โดยใจความ
แล้วเป็นอันเดียวกัน เพราะไม่แยกจากกัน กล่าวคือเป็นพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า
โดยคุณสมบัติ มีหลักการเป็นอันเดียวกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้   
 พระพุทธเจ้าผู้ทรงสอนให้สังคมโลกประพฤติปฏิบัติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ตามพระ
ธรรมวินัย ซึ่งเรียกรวมกันว่าพระพุทธศาสนา เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ว่าเป็นบุคคล
คนหนึ่งที่ได้ใช้ความเพียรพยายามแสวงหาทางความจริงในธรรมชาติ เพ่ือจะช่วยพระองค์เองและ
สังคมโลกให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่ก าลังประสพอยู่ และพ้นจากความทุกข์ที่ต้องเวียนว่ายตาย
เกิดอยู่ในสังสารวัฏ  
 จนในที่สุดพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ คือ ค้นพบและเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในพระธรรมที่เป็น
ความจริงในธรรมชาติของมนุษย์ จึงได้พระนามว่าพระพุทธเจ้า แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน และ
ปลุกคนอื่นให้ตื่นจากความหลับด้วย โดยอาศัยพระมหากรุณาธิคุณที่มีอยู่เสด็จไปแสดงพระธรรม
สอนสังคมโลกให้เป็นผู้ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ จนบุคคลเหล่านั้นได้รับความสุขความ
เจริญตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของตน   
 พระพุทธเจ้าทรงสอนสังคมโลกถึงวธิทีี่มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ผู้ 
ด าเนินตามค าสอนของพระพุทธองค์อาจเลือกวิถีชีวิตที่ตนสามารถปฏิบัติได้  
 พระธรรม คือ พระธรรมวินัยที่เป็นค าสอนของพระพุทธเจ้า แยกเป็น ๒ กลุ่ม คือ  
  ๑. ค าสั่ง หมายถึงระเบียบที่บุคคลจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม มีทั้งข้อห้ามไม่ให้
กระท า ถ้าใครท าก็เป็นความผิด และข้ออนุญาตให้กระท า ถ้าใครไม่ท าตามก็ถือว่ามีความผิด  
  ๒. ค าสอน คือ พระธรรมที่เป็นความจริง ความดีงาม เป็นพวกกุศลธรรม อกุศล
ธรรม อัพยากตธรรม ซึ่งเกิดขึ้นจากการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ และน าพระธรรมเหล่านั้นมาสอน
สังคมโลก เพ่ือให้สามารถรู้ในสิ่งที่ควรรู้ ละเว้นในสิ่งที่ควรละเว้น ได้รับผลเป็นความสุข ความ
เจริญ ตามสมควรแก่เหตุที่ทรงสอนให้ลงมือประพฤติปฏิบัติ ดังนั้น พระธรรมคือค าสอนของ
พระพุทธเจ้าอันเป็นผลจากความพยายามในการแสวงหาความจริง 
 พระสงฆ์ คือ กลุ่มชนที่เกิดความเชื่อความเลื่อมใสในค าสอนของพระพุทธเจ้า ยอมสละ
เพศฆราวาสออกมาบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหมู่ชนที่ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้า และ
พระสงฆ์ที่เข้ามาบวชนั้นจะต้องกระท าสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ คือ  
  ๑. ศึกษาค าสอนของพระพุทธเจ้า  
  ๒. ปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจ้า  
  ๓. สอนให้ผู้อื่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตาม  
 พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า ถือว่าเป็นที่พ่ึงที่ระลึกอันประเสริฐสุด
ส าหรับพุทธศาสนิกชน ท่านจึงบัญญัติเชื่อเฉพาะเพื่อเรียกรวมกันว่า รตนะ และเหตุที่พระพุทธเจ้า 
พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้าได้ชื่อว่ารตนะ คือ แก้วอันประเสริฐที่สุดเพราะ  
  ๑. เป็นปูชนียวัตถุอันบุคคลเทิดไว้ในดวงใจ  
  ๒. เป็นของมีค่ามาก ทรงคุณค่าอันไม่อาจนับได้  
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  ๓. บุคคลเห็นได้โดยยาก คนอัธยาศัยต่ าไม่อาจสัมผัสได้ 
 เมื่อกล่าวโดยสรุป พระรัตนตรัยว่าโดยองค์ประกอบของพระรัตนตรัย อานุภาพของ
พระรัตนตรัย ความส าคัญของพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนต้องถึงพระ
รัตนตรัยเป็นหน้าที่หลักที่เป็นขั้นต้น คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า เป้าหมาย
ของการนับถือพระรัตนตรัยคือการศึกษาให้รู้ว่าพระรัตนตรัยมีคุณอย่างไร จะเข้าถึงพระรัตนตรัย
ได้อย่างไร และมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตอย่างไร  
 พุทธศาสนิกชนเมื่อศึกษาเขา้ใจพระรัตนตรยัดีแล้ว ต้องด าเนินชีวิตอยู่ภายใต้ร่มเงาของ
พระรัตนตรัย ปฏิบัติโดยชอบ ถ่ายแบบคุณของพระพุทธเจ้า และคุณของพระสงฆ์เข้าสู่ตนโดยการ
ปฏิบัติตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เหมาะสมแก่ฐานะและภาวะของตน อันจะเป็นวิถี
ให้ได้รับประโยชน์จากการนับถือพระรัตนตรัยตามสมควรแก่การปฏิบัติ การนับถือพระรัตนตรัยจึง
มีเป้าหมายที่การน าพระธรรมอันเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ อย่างนี้ถือว่าเป็นความ
เข้าใจพระรัตนตรัยได้อย่างถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนา ยังความเชื่อความเลื่อมใสที่
ถูกต้องและมั่นคงในพระรัตนตรัยให้บังเกิดมีแก่พุทธบริษัทสืบไป ดังนั้น พระรัตนตรัยในรตนสูตร
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะประกอบด้วยคุณานุภาพมากดังที่ได้น าเสนอมาด้วยประการฉะนี้ 
 
 
 
 

อย่าไปย ่าเหยียบคนยามจนตรอก 
อย่าไปหลอกลวงใครให้มีหวัง 
อย่าไปแกล้งรักใครที จริงจัง 
อย่าไปฟังสิบค่าเล่าไมเ่ท่าด ู
อย่าไปวัดความดีที รวยจน 

อย่าไปวัดค่าของคนที เปลือกหรู 
อย่าไปรอดวงชะตามาอุ้มช ู
อย่าไปฟูขนพองผยองด ี
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เมธี เมธีสถิตนนท์. “ศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงพระรัตนตรัยในปฐมสรณานิสักกสูตร”. วิทยานิพนธ์ 
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 
เสฐียรพงษ์ วรรณปก. ค าบรรยายพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : หอรัตนชัยการพิมพ์, ๒๕๔๑. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน). ความหมายของพระรัตนตรัย. พิมพ์ครั้งที่  
 ๒, กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏุราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ และคณะ. สัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี – ไทย เล่ม ๑. 
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ หจก.ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, ๒๕๕๖. 



ประวัติผู้เขียน 
 

๑.  ชื่อภาษาไทย : พระมหาโกมล กมโล (แก้วดึง) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : PHRAMAHA KOMON KAMALO (KAEODUENG) 

๒. เกิด : วันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

๓. สถานที่เกิด : บ้านเลขที่ ๙๒ หมู่ ๕ หมู่บ้านโคกทหาร ต าบลทัพเสด็จ 
   อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๘๐ 
๔. บรรพชา : ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ วัดตาพระยา ต าบลตาพระยา 
   อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีพระครูประทีปปัจจันตเขต 
   เป็นพระอุปัชฌาย์ 
๕. อุปสมบท : ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ วัดสุวรรณคีรี แขวงบางขุนนนท์ 
   เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีพระเทพปริยัติโมลี 
   เป็นพระอุปัชฌาย์ 
๖. วันบรรจุเข้าเป็นพนักงาน : ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๗. หน่วยงานที่สังกัด : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษา 
   พุทธโฆส นครปฐม 
๘. สถานที่ติดต่อ  
  ๘.๑ ที่ท างาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษา 
     พุทธโฆส นครปฐม ต าบลหอมเกร็ด อ าเภสามพราน 
     จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 
  ๘.๒ ที่วัด : ๓๒ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จ 
     เจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ 
๙. ประวัติการศึกษา : พ.ศ. ๒๕๕๐ สอบได้ ป.ธ.๘ 
     พ.ศ. ๒๕๔๒ พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น ๔๔ (พธ.บ.บาลีพุทธศาสตร์) 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     พ.ศ. ๒๕๔๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     พ.ศ. ๒๕๔๘ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.สันสกฤต) 
     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๑๐. ประวัติการท างาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษา 
     พุทธโฆส นครปฐม 
     พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 



   รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๒ 

 

 

๒๔๒ 

     พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน อาจารย ์
     พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย 
     พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน รักษาการผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ 
๑๑. สาขาวิชาที่มีความช านาญ : 
  ๑๑.๑ ภาษาบาลี-สันสกฤต 
  ๑๑.๒ พระพุทธศาสนา 
๑๒. ผลงานวิชาการ : 
  ๑๒.๑ เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
   : รายวิชาขุททกนิกายปาลิ ๒ 
   : รายวิชาพระสุตตันตปิฎก 
   : รายวิชาวรรณคดีบาลี 
   : รายวิชาอภิธาน 
  ๑๒.๒ หนังสือ 
   -พระมงคลปริตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิสส ชุด รู้ศัพท์ รู้ธรรม 
  ๑๒.๓ บทความวิชาการ 
   -สัมภเวสี : บริบทและนัยของภาษาบาลีในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนไป 
   -เกณฑ์การตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาอุปนิษัท : วิเคราะห์ 
    เชิงเปรียบเทียบ 
   -ภาษาบาลี พ้ืนฐานทางการศึกษาพระพุทธศาสนา 
  ๑๒.๔ งานวิจัย 
   -ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในพระไตรปิฎก ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส 

****************************** 


