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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของรตนสูตร
(๒) เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาคัมภีร์สัททาวิเสส (๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตร ตาม
แนวคัมภีร์สัททาวิเสส เป็นการวิจัยเชิงเอกสารโดยมีวิธีด าเนินการวิจัย คือ น ารตนสูตรชั้นปฐมภูมิ คือ 
พระไตรปิฎก อรรถกถา ที่เป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทย มีการวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตาม
แนวคัมภีร์สัททาวิเสส ในด้านหลักภาษา พจนานุกรม ฉันทลักษณ์ และอลังการ  
 ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาประวัติความเป็นมาและความส าคัญของรตนสูตรท าให้
ทราบค าว่า รตน มีความหมาย ๓ อย่าง คือ มาตราวัด แก้วแหวนเงินทอง และความประเสริฐ ในรตน
สูตรนี้ หมายถึงพระพุทธพจน์ที่กล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และ
พระสังฆคุณ ซ่ึงปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะและขุททกนิกาย สุตตนิบาต  
 รตนสูตรเป็นพระพุทธพจน์ที่ว่าด้วยคุณค่าและอานุภาพของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ 
พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าประทานแก่ชาวเมืองเวสาลี เมื่อคราวประสบ
วิกฤตการณ์ต่าง ๆ เนื้อความกล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัยอันที่เป็นที่พ่ึงทางใจอันเกษม และเน้น
คุณธรรมที่สามารถน้อมมาร าลึกถึงและปฏิบัติตามได้ คือลดละกิเลสให้จางคลายไปโดยล าดับ โดย
น าเอาพระคุณที่อยู่ในพระรัตนตรัยมาเป็นแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติ เช่น สมาธิคุณอัน
ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตนของพระสงฆ์อันเรียบง่ายไม่มีบาปให้ปกปิด รตนสูตรพระ
พุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่า ชีวิตที่มีคุณค่าตามหลักพระพุทธศาสนานั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
โดยมีแก่นแท้อยู่ที่การขจัดความเห็นแก่ตัวลงโดยล าดับจนหมดสิ้นไป จึงจะเข้าถึงพระนิพพานอันเป็น
คุณค่าสูงสุดได้ 
 คัมภีร์บาลีกลุ่มสัททาวิเสสอันเป็นคัมภีร์พ้ืนฐานการศึกษาพระไตรปิฎก มีความจ าเป็น
อย่างมากที่จะต้องศึกษาหลักภาษาให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งตามคัมภีร์หลักกลุ่มสัททาวิเสสให้
ครบถ้วนเสียก่อน ค าว่า สัททาวิเสส แปลว่า ไวยากรณ์พิเศษ คือ กลุ่มไวยากรณ์ภาษาบาลีที่เป็นหลัก
ส าคัญในการศึกษาเรียนรู้และวินิจฉัยค้นคว้าหลักธรรมในพระไตรปิฎก แบ่งออกได้ ๔ ประเภท คือ  
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๑) กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยากรณ์แสดงหลักภาษา มีคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น ๒) กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรม
ศัพท ์มีคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เป็นต้น ๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ กฎเกณฑ์วางค าครุและลหุเป็นแบบ
ต่าง ๆ มีคัมภีร์วุตโตทัย ฉันโทมัญชรี เป็นต้น ๔) กลุ่มคัมภีร์อลังการ มีการตกแต่งเสียงและความ 
หมายให้ภาษามีความไพเราะ มีคัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น 
 การศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส ด้านหลักภาษา 
พจนานุกรม ฉันทลักษณ์ และอลังการ ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ๑) ด้านหลักภาษา มีค าศัพท์ที่ส าเร็จ 
รูปมาจากค านาม คือบทที่ประกอบวิภัตตินาม มี นามนาม คุณนาม สรรพนาม สมาส ตัทธิต และกิตก์ 
รวมถึงบทนิบาตด้วย และค ากิริยาที่ส าเร็จรูปมาจากกิริยาอาขยาต ๒) ด้านพจนานุกรมศัพท์ มีศัพท์ที่
ปรากฏในรตนสูตร คือ รตน-ศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) มาตราวัด (๒) แก้วแหวนเงินทอง 
และ (๓) ความเป็นผู้ประเสริฐ แต่ค าว่า รตน ในรตนสูตรนี้ หมายถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และ
พระสงฆ,์ พุทฺธ-ศัพท์ทีห่มายถึงพระพุทธเจ้า มี ๓๒ ศัพท์ และศัพท์ที่หมายถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน 
มี ๗ ศัพท์, ธมฺม-ศัพท์ มีความหมาย ๑๘ อย่าง, ส ฆ-ศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) หมายถึง 
พระสงฆ์ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๕ ศัพท์ และ (๒) หมายถึง หมู่-คณะ มีศัพท์ที่ใช้ใน
ความหมายเดียวกัน ๒๙ ศัพท์, ศัพท์ที่หมายถึง อมนุษย์ มีเทวดา เป็นต้น มีศัพท์ที่ใช้ในความหมาย
เดียวกัน ๑๔ ศัพท์, ศัพท์ที่หมายถึงก าเนิดอมนุษย์ ๘ จ าพวก, ศัพท์ที่หมายถึง มนุษย์-บุคคล-สัตว์ มี
ศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๖ ศัพท์, และศัพท์ที่หมายถึง บุคคล-สัตว์ อีก ๑๓ ศัพท์, ศัพท์ที่
หมายถึง บัณฑิต มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๒๕ ศัพท์, ศัพท์ที่หมายถึง ความประเสริฐ มีศัพท์
ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๒๖ ศัพท์, ศัพท์ที่หมายถึง บาป-ความชั่ว มีศัพท์ที่ใช้ในความหมาย
เดียวกัน ๑๒ ศัพท์, ศัพท์ที่หมายถึง ภาษิต-ค าพูด มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๑๓ ศัพท์, ศัพท์ที่
หมายถึง จิตใจ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๖ ศัพท์, และศัพท์ที่หมายถึง พระนิพพาน มีศัพท์ที่
ใช้ในความหมายเดียวกัน ๔๖ ศัพท์ ๓) ด้านฉันทลักษณ์ มีปรากฏฉันท์ประเภทติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ 
พยางค์ ๓ ประเภท คือ (๑) อินทรวิเชียรคาถา (๒) อุเปนทรวิเชียรคาถา (๓) วิธวังกมาลาคาถา และ
ชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ ๒ ประเภท คือ (๑) วังสัฏฐคาถา (๒) อินทรวงศ์คาถา ๔) ด้านอลังการ มี
ปรากฏสัททาลังการ ๕ ประเภท ประกอบด้วย (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน (๒) มธุรตาคุณ รส
ค ามีเสียงอ่อนหวาน (๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ (๔) สุขุมาล
ตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ 
ไม่ท าให้ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ััง
สามารถเข้าใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก และมีความหมายหลายนัย 
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Abstract 
 This research aims at 3 objectives: 1) to study the background and 
importance of Ratanasutta, 2) to study history and significance of Saddavisesa 
scriptures and 3) to analyze the Pali terms taken from Ratanasutta through 

Saddavisesa texts. It is a documentary research following the method of research by 
taking from primary data; Tipitaka, commentary etc. both in Pali and Thai language 
based on Saddavisesa scriptures in respect of grammatic rules, dictionary, prosody 
and the elegance. 
 The findings were that from the study of the history and importance of 
Ratanasutta, it presented that Ratana word contains 3 meanings; measurement, 
property and nobility. In this sutta, in refers to Buddha’s teaching describing the 
quality of Triple Gems; Buddha, Dhamma and Sangha written in Khuddakanikaya 
Khuddakapada and Suttanipata of Suttantapitaka scripture 
 Ratanasutta described the value and power of Triple Gems; Buddha, 
Dhamma and Sangha delivered by Buddha to Vaisali people at the times of crisis in 
city. Its contents show the Triple Gems as the perfect refuge of mind emphasizing 
the virtues that can be reminded and obeyed. That is to say, it subdues all 
defilements respectively by taking Triple Gems as a guideline as well as its goal for 
example the great meditation of Buddha and simply conducts of Sangha with 
simplicity and shamefulness of sins. Ratanasutta briefly signifies that most value, 
according to Buddhism must be practiced by oneself by focusing on eliminating 
selfishness step by step in sequence up to attaining the Nibbana. 
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 The Pali Saddavisesa texts are recognized as the basic texts for study of 
Tipitaka scriptures. It is necessary to thoroughly study the linguistic principles of these 
Saddavisesa texts for Pali benefits. The term ‘Saddavisesa’ means the special 
grammatic terms referring to the Pali grammar to analyze and research the Buddha’s 
teaching divided in to 4 types; 1) grammatical groups such as Kaccayana text etc.     
2) Dictionary group such as Abhidhanappdipika etc. 3) The prosody scriptures 
describe the rules of word places in different position such as Vuttodaya and 
Chandomanjari texts etc. 4) Ornament scriptures deal with sound decoration and its 
beautiful meanings such as Subodhalankara texts etc. 
 The analysis of Pali terms in Ratanasutta based on Saddavisesa in respect 
of grammar, dictionary, prosody and elegance reveals that 1) Grammatic aspect 
contains word forming by terms which compose of noun, adjective, pronoun, 
compound (Samāsa), derivation (Taddhita), kitaka, nipāta and verbs which come from 
verbal, 2) Dictionary group the word ‘Ratana’ which refers to 3 meanings;                
1) measurements, 2) golden ring, and 3) nobility. The word ‘Ratana’ in this discourse 
refers to Buddha, Dhamma and Sangha. ‘Buddha’ word refers to the Buddha 
appearing 32 vocabularies with same meaning but referring to the present Buddha 7 
vocabularies. Dhamma appears 18 vocabularies, Sangha covers 2 meanings;            
1) Buddhist bhikkhus containing 5 vocabularies and 2) Assemble or group containing 
29 vocabularies used in the same meaning. Words refers to non-human being or 
deities having 14 vocabularies, referring to human-birth appeared 8 vocabularies, 
referring to man-person-being 6 vocabularies, person-being 13 vocabularies, referring 
to wise man 25 vocabularies, nobility 26 vocabularies, referring to vices 12 
vocabularies, referring to proverb 13 vocabularies, referring to mind 6 vocabularies, 
referring to Nibbana 46 vocabularies. 3) Prosody aspect contains Titthubhachanda 11 
syllables divided into 3 types; 1) Indaravajira verse, 2) Upendaravajira verse,             
3) Vidhavangkamala verse and the Jagatichanda with 12 syllables was divided into 2 
types; 1) Vangsattha verse 2) Indaravangsa verse. 4) Ornament aspect, it is 
Saddalankara including 5 types; 1) Pasadaguna or the taste of clear words,              
2) Madhurataguna or the taste of sweet words, 3) Samataguna or the taste of 
consistency of choosing the letters into arrangement, 4) Sukhumalataguna or 
elegance of words and 5) Atthabayattiguna or the taste of meaningful and clear 
words by vocabularies and its meaning without wrong interpretation of meanings 
because it escapes little disadvantages which cause the confusing and 
misunderstanding which is not difficult, complicated and having many implications. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จ
พระพุทธชินวงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธ
โฆส นครปฐม ที่เมตตาส่งเสริมและให้ก าลังในการท างานวิจัยของคณะผู้บริหาร คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และได้อนุญาตให้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เป็นทุนสนับสนุน ภายใต้แผนงานวิจัยของวิทยาเขต
บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กรุณาเป็นที่
ปรึกษาและตรวจสอบรายงานการวิจัย รศ.เวทย์ บรรณกรกุล รองผู้อ านวยการส านักวิชาการ วิทยา
เขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ศัพท์และการสืบค้นข้อมูลใน
พระไตรปิฎกและอรรถกถา จนท าให้งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธ
โฆส นครปฐม ที่ได้ให้โอกาสในการท างานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบใจพระมหาณรงฤทธิ์  ธมฺมโสภโณ  
รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาการ ที่ได้กรุณาจัดพิมพ์ไฟล์ข้อมูลบางส่วนให้ถูกต้องและได้มาตรฐาน
ตามคู่มอืของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และรับภาระในการจัดท าเอกสารเข้ารูปเล่ม 
 สุดท้ายนี้ คณะผู้วิจัยขออุทิศบุญกุศลที่เกิดขึ้นเพราะการศึกษาบทบาลีแห่งงานวิจัยนี้ แด่
บิดา มารดา และบูชาคุณครูอาจารย์ ทุก ๆ ท่าน ให้มีส่วนแห่งกุศลนี้ ด้วยเทอญ 

 
 

คณะผู้วิจัย 
๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
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กิตติกรรมประกาศ………………………………………………………………………………………………………..  ช 
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ค าอธิบายสัญลักษ แ์ลละค าย่อ…………………………………………………………………………................. ฎ 

บทที่ ๑  บทน า………………………………………………………………………..……………………................. ๑ 
๑.๑ ความส าคัญลละท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย................................................... ๑ 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 ในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้เขียนได้อ้างอิงข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬา
เตปิฏกํ ๒๕๐๐ และภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ โดยใช้อักษร
ย่อแทนชื่อเต็มคัมภีร์ตามระบบอ้าง เล่ม/ข้อ/หน้า ตัวอย่าง ที.สี. (บาลี) ๙/๑๙/๒๙. หมายถึง        
ทีฆนิกาย สีลขนฺธวคฺคปาลิ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ ข้อ ๑๙ หน้า ๒๙ เป็นต้น ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙/๕๐. 
หมายถึง ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๙ ข้อ ๑๙ หน้า ๕๐ เป็นต้น   

สําหรับ อรรถกถา อ้างอิงอรรถกถาภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รูปแบบ
การอ้างอิงจะข้ึนต้นด้วยอักษรย่อชื่อคัมภีร์แล้วตามด้วย เล่ม/ข้อ/หน้า ตัวอย่าง ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๐/
๒๐. หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี  สีลขนฺธวคฺคอฏฺ กถา เล่มที่ ๑ ข้อ ๑๓ หน้า ๒๐ กรณีที่อรรถ
กถาเล่มใดไม่มีเลขข้อ รูปแบบการอ้างอิงจะขึ้นต้นด้วยอักษรย่อชื่อคัมภีร์แล้วตามด้วยเล่ม/หน้า    
ตัวอย่าง อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๑/๑๗๒ หมายถึง อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณี อฏฺ สาลินีอฏฺ กถา เล่มที่ ๑  
หน้า ๑๗๒ บางคัมภีร์มีจํานวนเล่มเดียว ใช้วิธีการอ้างข้อ/หน้า ตัวอย่าง ขุ.ม.อ.(บาลี) ๒/๔. หมายถึง  
ขุทฺทกนิกาย สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา มหานิทฺเทสอฏฺ กถา ข้อ ๒ หน้า ๔ เป็นต้น   

ฎีกา อ้างอิงฎีกาภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รูปแบบการอ้างอิงจะขึ้นต้น
ด้วยอักษรย่อชื่อคัมภีร์แล้วตามด้วยเล่ม/ข้อ/หน้า ตัวอย่าง ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๑/๓/๕ หมายถึง        
ทีฆนิกาย นีลตฺถปฺปกาสินี มหาวคฺคฏีกา เล่มที่ ๑ ข้อ ๓ หน้า ๕ บางคัมภีร์มีจํานวนเล่มเดียว ใช้วิธีการ
อ้างข้อ/หน้า ตัวอย่าง วชิร.ฏีกา (บาลี) ๕/๒๓. หมายถึง วชิรพุทฺธิฏีกา ข้อ ๕ หน้า ๒๓ เป็นต้น บาง
กรณีใช้ ที.สี.ฏีกา (บาลี) ๔๐๔ หมายถึง ทีฆนิกาย สีลขนฺธวคฺคฏีกา หน้า ๔๐๔ 
 
ก. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

พระวินัยปิฎก 

วิ.มหา.  (บาลี) = วินยปิฏก มหาวิภงฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
วิ.ม.  (บาลี) = วินยปิฏก มหาวคคฺปาลิ  (ภาษาบาลี) 
วิ.จ.ู  (บาลี) = วินยปิฏก จูฬวคคฺปาลิ  (ภาษาบาลี) 

 
พระสุตตันปิฎก 

ที.ม.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  ทีฆนิกาย  มหาวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ที.ปา.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ม.มู.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  มชฺฌิมนิกาย  มูลปณฺณาสกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ม.ม.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  มชฺฌิมนิกาย  มชฺฌิมปณฺณาสกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ม.อุ.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  มชฺฌิมนิกาย  อุปริปณฺณาสกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
สํ.ส.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  สํยุตฺตนิกาย  สคาถวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
สํ.นิ.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  สํยุตฺตนิกาย  นิทานวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
สํ.ข.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  สํยุตฺตนิกาย  ขนฺธวารวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
สํ.สฬา.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  สํยุตฺตนิกาย  สฬายตนวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
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สํ.ม.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  สํยุตฺตนิกาย  มหาวารวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ติก.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  ติกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.จตุกฺก.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  จตุกฺกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ปญฺจก.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  ปญฺจกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ฉกฺก.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  ฉกฺกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.อฏฺ ก.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  อฏฺ กนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.นวก.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  นวกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ทสก.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  ทสกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ขุ.  (บาลี)   =   สุตฺตนฺตปิฏก  ขุททกนิกาย  ขุทฺทกปา ปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ.   (บาลี)   =   สุตฺตนฺตปิฏก  ขุททกนิกาย   ธมฺมปทปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.อุ.  (บาลี)   =   สุตฺตนฺตปิฏก  ขุททกนิกาย   อุทาน  (ภาษาบาลี) 
ขุ.อิติ.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก   ขุทฺทกนิกาย  อิติวุตฺตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.สุ.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก   ขุทฺทกนิกาย  สุตฺตนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ว.ิ  (บาลี) =    สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย   วิมานวตฺถุปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย  ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
 

พระอภิธรรมปิฎก 
อภิ.วิ.  (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก  วิภงฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
อภิ.ปุ.   (บาลี) =    อภิธมฺมปิฏก   ปุคคลปญฺ ตฺติปาลิ  (ภาษาบาลี) 
 
ข. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับอ่ืน 
ส. หรือ สฺยา (บาลี) = พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ (ภาษาบาลี) 
ฉ.ม. หรือ ฉ. (บาลี) = พระไตรปิฎกฉบับฉัฏฐสังคีติ (ภาษาบาลี) 
ม. (บาลี) = พระไตรปิฎกฉบับก่อนฉัฏฐสังคีติ (ภาษาบาลี) 
สี. (บาลี) = พระไตรปิฎกฉบับสีหฬ (ภาษาบาลี) 
อิ. (บาลี) = พระไตรปิฎกฉบับอังกฤษ (ภาษาบาลี) 
ก. (บาลี) = พระไตรปิฎกฉบับเก่าของไทย (ภาษาบาลี) 
 
ค. ค าย่อชื่อคัมภีร์อรรถกถา 

อรรถกถาพระวินัยปิฎก 
วิ.อ. (บาลี)     = วินยปิฏก สมนฺตปาสาทิกา ปาราชิกกณฺฑสํฆาทิเสสาทิมหาวคฺคาทิอฏฺ กถา 
 

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 
ที.ม.อ.  (บาลี)  = ทีฆนิกาย   สุมงฺคลวิลาสินี  มหาวคฺคอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ที.ปา.อ.  (บาลี)  = ทีฆนิกาย   สุมงฺคลวิลาสินี  ปาฏิกวคฺคอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
ม.มู.อ.  (บาลี)  = มชฺฌิมนิกาย   ปปญฺจสูทนี  มูลปณฺณาสกอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 



ฐ 

ม.ม.อ.  (บาลี)  = มชฺฌิมนิกาย   ปปญฺจสูทนี  มชฺฌิมปณฺณาสกอฏฺ กถา (ภาษาบาลี) 
ม.อุ.อ.  (บาลี)  = มชฺฌิมนิกาย   ปปญฺจสูทนี  อุปริปณฺณาสกอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
สํ.ส.อ.  (บาลี)  = สํยุตฺตนิกาย   สารตฺถปฺปกาสินี สคาถวคฺคอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
สํ.ม.อ.  (บาลี)  = สํยุตฺตนิกาย   สารตฺถปฺปกาสินี มหาวคฺคอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.ติก.อ.   (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  ติกนิปาตอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  จตุกฺกนิปาตอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  ปญฺจกนิปาตอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.ทสก.อ.  (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  ทสกนิปาตอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ขุ.อ.  (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย   ปรมตฺถโชติกา  ขุทฺทกปา อฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   ธมฺมปทอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.อิติ.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   ปรมตฺถทีปนี  อิติวุตฺตกอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.สุ.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   ปรมตฺถโชติกา  สุตฺตนิปาตอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.วิ.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   ปรมตฺถทีปนี  วิมานวตฺถุอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ม.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา มหานิทฺเทสอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.พุทฺธ.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   มธุรตฺถวิลาสินี  พุทฺธวํสอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 

ฎีกาพระสุตตันปิฎก 
ที.ม.ฏีกา  (บาลี)  = ทีฆนิกาย   ลีนตฺถปฺปกาสนี  มหาวคฺคฏีกา  (ภาษาบาลี) 
ที.ปา.ฏีกา  (บาลี)  = ทีฆนิกาย  ลีนตฺถปฺปกาสินี  ปาฏิกวคฺคฏีกา  (ภาษาบาลี) 
ม.อุ.ฏีกา   (บาลี)  = มชฺฌิมนิกาย   ลีนตฺถปฺปกาสนี  อุปริปณฺณาสกฏีกา  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ติก.ฏีกา (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย   ติกนิปาตฏีกา  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ปญฺจก.ฏีกา (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย  ปญฺจกนิปาตฏีกา  (ภาษาบาลี) 
องฺ.อฏ ก.ฏีกา (บาลี)  = องฺคุตตฺรนิกาย   อฏฺ กนิปาตฏีกา  (ภาษาบาลี) 
สารตฺถ.ฏีกา (บาลี)  = สารตฺถทีปนีฏีกา  (ภาษาบาลี) 
อภิ.ปญฺจ.อนุฏีกา (บาลี) = อภิธมฺมปิฏก   ปญฺจปกรณอนุฏีกา  (ภาษาบาลี) 

คัมภีร์สัททาวิเสส 
อภิธาน.  (บาลี)  = อภิธานปฺปทีปิกา   (ภาษาบาลี) 
อภิธาน. สูจิ. (บาลี) = อภิธานปฺปทีปิกา สูจิ (ภาษาบาลี) 
อภิธาน.ฏีกา. (บาลี) = อภิธานปฺปทีปิกา ฏีกา (ภาษาบาลี) 
อมร. (บาลี) = อมรโกสอภิธาน (ภาษาบาลี) 
อลังการ (ไทย) = สุโพธาลังการ  
นีติ.ธาตุ. (บาลี) = สทฺทนีติ ธาตุมาลา (ภาษาบาลี) 
นีติ.ปท. (บาลี) = สทฺทนีติ ปทมาลา (ภาษาบาลี) 
รูปสิทฺธิ (บาลี) = ปทรูปสิทฺธิ (ภาษาบาลี) 
 
 



 
บทท่ี ๑ 

 
บทน า 

 
๑.๑ ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนา  เป็นหลักฐานชั้นต้นบรรจุค าสอนของ
พระพุทธเจ้าและของพระสาวกส าคัญหลายองค์ รวบรวมค าสั่งสอนไว้เป็นหมวดหมู่ ดุจเดียวกับตะกร้า
อันเป็นภาชนะส าหรับใส่ของต่าง ๆ ไว้๑ หลักค าสอนต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา ได้ประมวลลงไว้ใน
พระไตรปิฎก คือ พระวินัยปิฎก ประมวลพระวินัยอันเป็นพุทธบัญญัติ พระสุตตันตปิฎก ประมวลพระ
สูตร และพระอภิธรรมปิฎก ประมวลพระอภิธรรม เป็นที่รวมไว้ซึ่งค าสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่า 
นวังคสัตถุศาสน์๒ 

อรรถกถาเป็นคัมภีร์ท าหน้าที่อธิบายพระบาลีพุทธพจน์ เริ่มมีปรากฏตั้งแต่สมัยพุทธกาล
เป็นต้นมา สมกับค าที่พระธรรมปาลเถระแห่งอินเดียใต้ผู้มีชีวิตอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ กล่าวไว้
ว่า อรรถกถาที่พระสังคีติกาจารย์ร้อยกรองไว้ เมื่อคราวปฐมสังคายนา คืออรรถกถาที่มีมาแต่สมัยที่
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระชนม์อยู่๓ อรรถกถานั้นแบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ ๑) พุทธสังวัณณิตอรรถ-
กถา คืออรรถกถาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไขความด้วยพระองค์เอง นิยมเรียกอรรถกถาประเภทนี้ว่า 
ปกิณณกเทศนา  ต่อมาภายหลังพระสงฆ์สาวกจึงได้ถือเอาเป็นกถามรรค คือแบบอย่างในการอธิบาย
สืบทอดต่อ ๆ กันมา ในรูปของการสังคายนาเป็นต้น๔ ๒) อนุพุทธสังวัณณิตอรรถกถา หรือสาวก-    
สังวัณณิตอรรถกถา คืออรรถกถาที่พระสาวกท้ังหลายมีพระอัครสาวกเป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้ตามจนได้
นามว่าอนุพุทธะอธิบายไว้๕ 
 การที่จะศึกษาพระไตรปิฎกภาษาบาลีให้เข้าใจอย่างแจ่มชัด จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย
คัมภีร์อรรถกถาชั้นรองลงมาเป็นค าอธิบายทั้งในรูปศัพท์ ประโยคและไวยากรณ์ ตลอดจนเรื่องราวต่าง 
ๆ ที่มิได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ซึ่งจะท าให้เกิดความรู้ในพระไตรปิฎกอย่างถูกต้อง และสามารถแปล
ออกเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องอีกด้วย แต่การศึกษาคัมภีร์อรรถกถาให้เข้าใจอย่างแจ่มชัดนั้น
จ าเป็นต้องอาศัยคัมภีร์ฎีกา อนุฎีกา โยชนา ปกรณ์วิเสส และสัททาวิเสส เฉพาะคัมภีร์ฎีกานั้น พระ

                                                           

 ๑ เสฐียรพงษ์ วรรณปก, ค าบรรยายพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : หอรัตนชัยการพิมพ์, ๒๕๔๑),
หน้า ๗. 
 ๒ ค าสอนของพระพุทธเจ้าประกอบด้วยองค์ ๙ คือ สุตตะ เคยย 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. 



  ๒ 

เถระชั้นหลัง ผู้เป็นศิษยานุศิษย์ของพระอรรถกถาจารย์ได้ศึกษาต่อ ๆ กันมาได้รจนาขึ้นมาอธิบาย
ความในคัมภีร์อรรถกถานั้น ๆ เพ่ือจะได้จับใจความในค าของพระไตรปิฎกได้อย่างถูกต้องด้วย      
พระเถระดังกล่าวนี้เรียกว่า พระฎีกาจารย์  พระอนุฎีกาจารย์ ส่วนมากเป็นพระเถระชาวศรีลังกา  
มอญและเมียนม่าร์ โดยยุคของพระฎีกาจารย์นี้อยู่ในช่วง พ.ศ. ๑๖๐๐ เป็นต้นมา ดังจะเห็นได้จาก
คัมภีร์มังคลัตถทีปนี๖ ที่อ้างถึงฎีกาของคัมภีร์ต่าง ๆ มากมาย  
 ทั้งนี้ เนื่องจากพระธรรมค าสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษานั้น 
เต็มไปด้วยนัยหลากหลายลุ่มลึกโดยอรรถ โดยธรรม เป็นอเนกประการและพระพุทธพจน์ทุก ๆ บท
สมบูรณ์ด้วยอรรถะและพยัญชนะ มีความหลากหลายวิจิตรพิสดารด้วยอุปมาอุปไมยและลีลาต่าง ๆ 
เป็นอันมาก รตนสูตรก็เป็นพระสูตรที่มีความงามและไพเราะ สมบูรณ์ด้วยอรรถะและพยัญชนะ หากผู้
ศึกษามีความรู้แตกฉานทางหลักภาษาศาสตร์ และอลังการศาสตร์แล้ว จะเห็นความสุขุมคัมภีรภาพ
และความงามที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวพยัญชนะทุก ๆ บท ก่อให้เกิดปีติซาบซึ้งในรสพระธรรม ท าให้เกิด
กุศลศรัทธาและความอัศจรรย์ต่อพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้น และมีพระสูตร
หลายสูตรที่พระพุทธองค์ใช้เป็นพระปริตรบ้างดังเช่นรัตนปริตร ในคราวไปโปรดชาวเมืองเวสาลีที่ถูก
คุกคามด้วยภัย ๓ ประการ มีเกิดทุพภิกภัย ข้าวยากหมากแพง มนุษย์ตายด้วยการ อดอาหาร เป็นต้น 
และตรัสสอนให้ภิกษุใช้เป็นปริตรบ้าง ดังเช่นกรณียเมตตสูตร ในคราวพระภิกษุ ๕๐๐ ไปปฏิบัติสมณ
ธรรมในป่า ถูกรุกขเทวดารบกวนตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายสวดพระปริตรนี้เพ่ือป้องกันตัวจากอมนุษย์ 
เพ่ือให้รักใคร่เมตตาในตน จะเห็นได้ว่าพระสูตรทั้งหลายที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ซึ่งได้รับการ
รวบรวมปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก นอกจากวิจิตรพิสดารสุขุมลุ่มลึกสมบูรณ์ด้วยอรรถะและพยัญชนะ
แล้ว ยังเป็นเครื่องป้องกันตัวปกปักรักษาคุ้มครอง และสามารถน ามาซึ่งความเย็นใจคลายทุกข์ มีความ
เกษมสุขสวัสดิ์มีชัยประสบสิ่งมิ่งมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกประการได ้
 เมื่อครั้งโบราณถือกันว่าพระสูตรทั้งหลายมีมนต์ขลังและศักดิ์สิทธิ์ สามารถปัดเป่าเสนียด
จัญไรและอุปัทวันตรายต่าง ๆ จากภูตผีปีศาจและสัตว์ร้าย เคราะห์ร้าย ขจัดลางสังหรณ์และฝันร้าย
ต่าง ๆ ตลอดถึงสิ่งอวมงคลต่าง ๆ ที่ไม่พึงปรารถนา น ามาซึ่งความเกษมสุขสวัสดีมีชัย พระโบราณา
จารย์ทั้งหลายจึงน าพระสูตรต่าง ๆ มารวบรวมเป็นพระปริตรไว้ การเรียนพระสูตรที่เป็นพระปริตร
เป็นกิจธุระภายในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาล ดังมีพระบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสให้ภิกษุ
ทั้งหลายเล่าเรียนและทรงจ าเครื่องรักษาชื่ออาฏานาฏิยะ ว่า 
 “อุคฺคณฺหาถ ภิกฺขเว อาฏานาฏิย  รกฺข , ปริยาปุณาถ ภิกฺขเว อาฏานาฏิย  รกฺข , ธาเรถ 
ภิกฺขเว อาฏานาฏิย  รกฺข , อตฺถส หิตา ภิกฺขเว อาฏานาฏิยา รกฺขา ภิกฺขูน  ภิกฺขุนีน  อุปาสกาน  อุปาสิ
กาน  คุตฺติยา รกฺขาย อวิหึสาย ผาสุวิหาราย” 
 ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเรียนมนต์เครื่องรักษาชื่อว่าอาฏานาฏิยะ จงเล่าเรียนมนต์
เครื่องรักษาชื่อว่าอาฏานาฏิยะ จงทรงจ ามนต์เครื่องรักษาชื่อว่าอาฏานาฏิยะไว้ ภิกษุทั้งหลาย มนต์
เครื่องรักษาชื่ออาฏานาฏิยะนี้  ประกอบด้วยประโยชน์  เพ่ือคุ้มครอง เพ่ือรักษา เพ่ือไม่ถูกเบียดเบียน   

                                                           

 ๖ พระสิริมังคลาจารย์ (รจนา), มังคลัตถทีปนี ภาษาไทย ภาค ๑,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์   
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๓.  



  ๓ 

เพ่ืออยู่ส าราญ ของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย๗  
 หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว การน าพระสูตรมาท าพระปริตรได้เป็นกิจธุระส าคัญ
อย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา ดังปรากฏในคัมภีร์มิลินทปัญหาว่า๘ พระเจ้ามิลินท์ซึ่งครองราชย์อยู่
ประมาณ  พ.ศ. ๕๐๐ ได้ถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพระปริตรกับพระนาคเสน พระนาคเสนได้ถวาย
วิสัชนาด้วยอุปมาอุปไมยหลายอย่าง จนท าให้พระเจ้ามิลินท์ทรงพอพระทัย ท าให้ได้รู้ว่าในสมัยนั้นมี
การสวดพระปริตรเป็นประจ า ในปัจจุบันมีทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาได้นิมนต์พระสงฆ์ไปในงานต่าง 
ๆ พระสงฆ์ก็จะประกอบพิธีการทางศาสนาด้วยพระปริตร ซึ่งเรียกว่าเจริญหรือสวดพระพุทธมนต์ 
พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะมีมาก เมื่อจ าแนกออกไปแล้วได้ปิฎก ๓, นิกาย ๕, องค์ ๙, 
ธรรมขันธ์ ๘๔,๐๐๐ แต่มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวเท่านั้นคือความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง รตนสูตรก็
เช่นเดียวกันเป็นพระสูตรที่ส่อความทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือความหลุดพ้นดังกล่าว อีกทั้งยังเป็น
ของใกล้ตัวที่พระภิกษุสงฆ์สาธยายกันอยู่เป็นประจ า เพราะฉะนั้น จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะ
ศึกษารตนสูตรทั้งอรรถะและพยัญชนะให้ครบบริบูรณ์ตามหลักคัมภีร์สัททาวิเสส เป็นต้น  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาวิเคราะห์รตนสูตร ในประเด็นดังนี้ คือ 
  ๑) ศึกษามูลเหตุ (นิทาน) และความส าคัญของรตนสูตรตามหลักฐานที่มีมาในคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนมีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของพระสูตรอย่างแท้จริงตาม
ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้า 
  ๒) วิเคราะห์อรรถะ พยัญชนะและคาถาในรตนสูตร ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส 
เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจอรรถะและพยัญชนะท่ีซ่อนอยู่ได้อย่างลึกซ้ึง 
  ๓) วิเคราะห์เนื้อหาของธรรมะในแง่มุมต่าง ๆ ตามหลักของเหตุผลให้สอดคล้องกับ
หลักธรรมที่แสดงไว้ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนมีความคิดใหม่ ๆ ที่ยืนอยู่บน
หลักของเหตุผล 
 พระพุทธพจน์ว่าตามสภาวะของธรรมตามท่ีปรากฏแล้ว เป็นธรรมที่ละเอียดลึกซ้ึงเข้าใจได้
ยาก มีหลักฐานปรากฏว่า อธิคโต โข มฺยาย  ธมฺโม คมฺภีโร ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ สนฺโต ปณีโต อตกฺกา - 
วจโร นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนีโย ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต 
ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรก ละเอียด บัณฑิตจึงจะรู้ได้๙ ดังนั้น พระโบราณาจารย์เริ่มตั้งแต่พระอรรถกถา
จารย์ผู้รู้อรรถะและพยัญชนะของพระพุทธพจน์ ได้อธิบายพระพุทธพจน์ที่เป็นบาลีพระไตรปิฎกใน
ส่วนที่ยากให้เข้าใจง่ายขึ้นส าหรับผู้เริ่มศึกษา จึงมีคัมภีร์อธิบายพระพุทธพจน์หลังสมัยพุทธกาลเพ่ิมขึ้น
อีกมากมาย จัดเป็นล าดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา คือ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ทีปนี 
ปกรณ์วิเสส และสัททาวิเสส๑๐ คัมภีร์เหล่านี้ เป็นคัมภีร์อธิบายพระพุทธพจน์ทั้งรูปศัพท์ของประโยค 

                                                           

 ๗ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๙๕/๑๘๗. ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๙๕/๒๔๖. 
 ๘ มิลินฺท (บาลี) (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๒.       
มิลินฺท (ไทย) (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๕), หน้า ๒๔๘-๒๕๔. 
 ๙ วิ.ม. (บาลี) ๔/๗/๖-๗, วิ.ม. (ไทย) ๔/๗/๑๑. 
 ๑๐ ดูรายละเอียดใน สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกฉบับส าหรับประชาชน พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, 
(กรุงเทพ มหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑-๒๕. 



  ๔ 

หลักไวยากรณ์ และสภาวธรรม ตลอดถึงเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจพระพุทธพจน์ได้
อย่างถูกต้องตรงตามพุทธประสงค์ คัมภีร์เหล่านี้ถูกบันทึกไว้ด้วย “ภาษามคธ” ปัจจุบันเรียกกันว่า 
“ภาษาบาลี” 
 ภาษาบาลี เป็นภาษาบันทึกรักษาหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าในรูปคัมภีร์
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ระดับรอง ๆ ลงมา เช่น อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น ดังนั้น ผู้จะศึกษาบาลี
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ  จ าเป็นจะต้องศึกษาภาษาบาลีให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งก่อน 
การศึกษาหลักภาษาบาลีระดับธรรมดาถือว่ายังไม่เพียงพอที่จะศึกษาพระไตรปิฎกในเชิงวิเคราะห์วิจัย
ได้ แต่ต้องเป็นการศึกษาหลักภาษาบาลีที่มีอยู่ในกลุ่มของคัมภีร์สัททาวิเสส 4 กลุ่ม อันเป็นคัมภีร์ที่
ช่วยให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก 
 ค าว่า “สัททาวิเสส” คือ กลุ่มคัมภีร์หลักภาษาบาลีที่เป็นเครื่องมือในการศึกษาและ
วินิจฉัยข้ออรรถข้อธรรมในบาลีพระไตรปิฎก ปัจจุบันในหอสมุดแห่ งชาติมีบัญชีรายชื่อกลุ่มคัมภีร์   
สัททาวิเสส ๑๕๓ คัมภีร์๑๑ เมื่อรวมกลุ่มคัมภีร์ทั้งหมดที่เป็นอุปการะในการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก 
จัดเป็นคัมภีร์สัททาวิเสส มี ๔ กลุ่ม คือ 
  ๑. กลุ่มคัมภีร์ประเภทที่แสดงหลักภาษาบาลี โดยกล่าวถึงรากศัพท์, วิธีส าเร็จรูป, 
การเปลี่ยน แปลงศัพท์ ฯลฯ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มคัมภีร์กัจจายนะ, กลุ่มคัมภีร์โมคคัลลานะ และ
กลุ่มคัมภีร์สัททนีติ 
  ๒. กลุ่มคัมภีร์ประเภทพจนานุกรมหรือปทานุกรมศัพท์ภาษาบาลี เช่น คัมภีร์อภิธาน
และคัมภีร์เอกักขรโกสะ เป็นต้น 
  ๓. กลุ่มคัมภีร์ประเภทที่แสดงกฎเกณฑ์ วิธีร้อยกรองภาษาบาลี เช่น วุตโตทัย และ
ฉันโทมัญชรี เป็นต้น 
  ๔. กลุ่มคัมภีร์ประเภทที่แสดงกลวิธีการแต่งภาษาบาลีให้ได้อรรถรสและสละสลวย
ทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง เช่น สุโพธาลังการ เป็นต้น 
 การศึกษาคัมภีร์สัททาวิเสส นับเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญยิ่งต่อการศึกษาภาษา 
โดยเฉพาะภาษาโบราณ เช่น ภาษาบาลี, ภาษาสันสกฤต พระพุทธเจ้าตรัสถึงความส าคัญของหลัก
ภาษาไว้ในพระไตรปิฎกดังมีปรากฏว่า “เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย 
ส วตฺตนฺติ. กตเม เทฺว. นิกฺขิตฺตญฺจ ปทพฺยญฺชน  อตฺโถ จ ทุนฺนีโต. ทุนฺนิกฺขิตฺตสฺส ภิกฺข เว ปท-  
พฺยญฺชนสฺส อตฺโถปิ ทุนฺนโย โหติ. อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย 
ส วตฺตนฺติ” ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการนี้ ย่อมเป็นไป เพ่ือความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัทธรรม 
ธรรม ๒ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑) บทพยัญชนะท่ีสืบทอดกันมาไม่ดี ๒) อรรถที่สืบทอดขยายความไม่
ดี แม้อรรถแห่งบทพยัญชนะที่ตั้งไว้ไม่ดี ก็ชื่อว่าเป็นการสืบทอดขยายความไม่ดี ภิกษุทั้งหลาย ธรรม 
๒ ประการนี้แล ย่อมเป็นไป เพ่ือความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัทธรรม”๑๒ ฯลฯ 

                                                           

 ๑๑ ดูรายละเอียดใน พระมหาเวทย์ วรญฺญู. ปทรูปสิทธิเบื้องต้น เล่ม 1, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๓๖), หน้า ๑๑๐-๑๑๗. 
 ๑๒ องฺ.ทุก.(บาลี) ๒๐/๒๐/๕๘, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๒๐/๗๒. 



  ๕ 

 พระพุทธด ารัสนี้ชี้ให้เห็นว่าการศึกษากลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสนั้น เป็นสิ่งที่จ าเป็นมาก 
เพราะการที่จะเข้าใจพระไตรปิฎกอันลึกซ้ึงสมบูรณ์ด้วยอรรถและงดงามด้วยภาษานั้น เบื้องต้นจะต้อง
อาศัยคัมภีร์ไวยากรณ์เป็นกุญแจไขเข้าไป จากนั้นจึงค่อยท าการศึกษาค้นคว้านานานยะที่เป็นแก่น
ธรรมต่อไป 
 ด้วยความส าคัญของการศึกษากลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสดังกล่าว ผู้วิจั ยเห็นความจ าเป็นใน
การศึกษาประมวลความรู้กลุ่มคัมภีร์เครื่องมือก่อนการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก และเลือกบทบาลีใน  
รตนสูตรเพื่อก าหนดเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษาวิเคราะห์ทั้งรูปศัพท์ ฉันทลักษณ์และความหมายมา
ก าหนดเป็นประเด็นปัญหาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านคัมภีร์ที่ส่งผลต่อการศึกษาวิ เคราะห์บทบาลี
ในรตนสูตรโดยท าการวิเคราะห์ความหมายของบท อาศัยความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา 
อภิธานและคัมภีร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์การผันแปรรูปศัพท์โดยอาศัยกลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์ และ
หากข้อความที่คัดเลือกมาวิเคราะห์เป็นฉันทลักษณ์ ก็จะท าการวิเคราะห์โดยอาศัยคัมภีร์วุตโตทัย อัน
จะเป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาการศึกษาภาษาบาลีของพุทธศาสนิกชนคนไทยและสังคมโลกต่อไป 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
  ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของรตนสูตร 
 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาคัมภีร์สัททาวิเสส 
 ๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตร ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส 
 
๑.๓  ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 ๑.๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเนื้อหาในรตนสูตร โดยใช้คัมภีร์กลุ่มสัททาวิเสสและ
คัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์บทบาลีเป็นเครื่องมือในการวิจัย 
 ๑.๓.๒ ขอบเขตด้านการวิเคราะห์ น าบทบาลีที่เป็นประเด็นปัญหามาศึกษาวิเคราะห์ด้าน
รูปศัพท ์ฉันทลักษณะ และความหมาย เฉพาะในรตนสูตร 
 
๑.๔  นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
 ๑.๔.๑ บท หมายถึง ค าศัพท์ที่สามารถใช้สื่อสารความหมายได้ มีรูปวิเคราะห์ว่า ปชฺชเต 

ายเต อตฺโถ เอเตนาติ ปท ๑๓ ค าที่แสดงให้รู้ เนื้อความได้ ชื่อว่า บท และหมายถึงค าศัพท์ที่
ประกอบด้วยวิภัตติทางภาษาบาลี มีรูปวิเคราะห์ว่า วิภตฺยนฺต  ปท ๑๔ ค าที่ประกอบด้วยวิภัตติ เรียกว่า 
บท 

                                                           

 ๑๓ พระญาณาลังการเถระ. ปทวิจาร คัมภีร์ประมวลศัพท์ไวยากรณ์บาลี , (กรุงเทพมหานคร : ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๒๓–๒๕. 
 ๑๔ พระพุทธัปปิยมหาเถระ. ปทรูปสิทธิ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๘.  



  ๖ 

๑.๔.๒   บทบาลี หมายถึง บทที่ประกอบด้วยวิภัตติทางไวยากรณ์ภาษาบาลี มี ๔ บท คือ 
นามบท อุปสัคคบท นิบาตบท และอาขยาตบท๑๕ โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ประกอบด้วย บทที่ลงวิภัตติ
นาม คือ นามศัพท์ อุปสัคค์ นิบาต การก สมาส ตัทธิต และกิตก์ เรียกว่า นามบท ส่วนบทที่ลงวิภัตติ
อาขยาต เรียกว่า อาขยาตบท 
  ๑.๔.๓ วิเคราะห์บทบาลี หมายถึง การน าบทบาลี ๔ บท ทั้งที่อยู่ในร้อยแก้ว และร้อย
กรอง มาก าหนดเป็นประเด็นปัญหาตามหลักคัมภีร์สัททาวิเสส คือ ๑) หลักภาษาบาลี ๒) พจนานุกรม
ภาษาบาลี ๓) กฎเกณฑ์ วิธีร้อยกรองภาษาบาลี ๔) กลวิธีการแต่งภาษาบาลี 
  ๑.๔.๔ คัมภีร์สัททาวิเสส หมายถึง กลุ่มคัมภีร์หลักภาษาบาลี ที่เป็นเครื่องมือในการศึกษา
บาลีพระไตรปิฎก ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์ กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรม กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ 
และกลุ่มคัมภีร์อลังการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๑๕ รูปสิทธิ. ฎีกา หน้า ๒๔. 



  ๗ 

๑.๕  กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                 
 

 

 

 

 
 
 
 

ก าหนดนิยามบทบาลี 
ตั้งประเด็นปัญหา 
1. รตนสูตร 
2. หนังสือหลักสูตร
การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี 
 

 

คัมภีร์เครื่องมือการศึกษา
บาลีพระไตรปิฎก 

1. สัททาวิเสส 
  -ไวยากรณ์ 
  -พจนานุกรม 
  -ฉันทลักษณ์ 
  -อลังการ 
2. คัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

ตรวจช าระสอบทาน
กับพระไตรปิฎกฉบับ

มหาจุฬาเตปฎิก  
และ อรรถกถา ฉบับ
มหาจุฬาอฏฺ กถา 

 

 วิเคราะห์บทที่เป็นประเด็น
ปัญหาด้านรูปศัพท์ ฉันท-
ลักษณะ และความหมาย 
โดยอาศัยคัมภีร์เครื่องมือ
การศึกษาบาลีพระไตรปิฎก
ด้านไวยากรณ์ ด้านฉันท-
ลักษณ์ และด้านความหมาย
ของค าศัพท์ 

 

น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหาแก้ไข
ปรับปรุง น าเสนอรายงานงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 



  ๘ 

๑.๖  กระบวนการโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๗  การทบทวนวรรณกรรม 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนรวบรวมวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ คือ 
  ๑.๗.๑ ทรัพย์ ประกอบสุข ได้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “กิริยาอาขยาตในบาลีไวยากรณ์
มูลกัจจายน์” ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ สรุปได้ว่า 
  คัมภีร์มูลกัจจายน์สันนิษฐานว่าเป็นคัมภีร์ที่เป็นแบบเรียนภาษาบาลีในประเทศไทย 
คัมภีร์นี้ ผู้ศึกษาจะเรียนด้วยความล าบาก แต่สมัยหลังได้มีการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ จึงไม่ค่อยได้มีใคร
ศึกษากัน เมื่อผู้วิจัยได้เปรียบเทียบระบบไวยากรณ์มูลกัจจายน์กับคัมภีร์ไวยากรณ์มีสูตรคือ กัจจายนะ 
สัททนีติ โมคคัลลานะ ปทรูปสิทธิ และพาลาวตาร แล้วเห็นว่าแต่ละคัมภีร์จะมีขั้นตอน การเรียงล าดับ 
ก าหนดสูตรไว้แตกต่างกันบ้าง เหมือนกันบ้าง ในคัมภีร์บาลีไวยากรณ์ กิริยาอาขยาตถือว่าเป็นกิริยา
ส าคัญ ในประโยคประกอบด้วยวิภัตติ กาล บท พจน์ บุรุษ ธาตุ วาจก ปัจจัยแบ่งหน้าที่เป็นสัดส่วนไม่
ปนกัน๑๖ 
  ๑.๗.๒ ทองพูล บุณยมาลิก ได้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “สนธิและสมาสในคัมภีร์มูล    
กัจจายน์” ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ สรุปได้ว่า 
  การศึกษาครั้งนี ้มีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาในเรื่องระบบเสียง วิธิสนธิในภาษาบาลี มี ๓ 
อย่างคือ สระสนธิ พยัญชนะสนธิ และนิคคหิตสนธิ ส่วนวิธีสมาสในภาษาบาลีแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด 
อนิจจสมาส สมาสที่สามารถอธิบายได้ด้วยบทวิเคราะห์ และนิจจสมาส สมาสที่ไม่นิยมอธิบายด้วยบท

                                                           

 ๑๖ ทรัพย์ ประกอบสุข, “กิริยาอาขยาตในบาลีไวยากรณ์มูลกัจจายน์” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๑๙) 

 น าบทบาลีที่เป็นคาถา 
ซึ่งปรากฏในรตนสูตรทั้ง 
๑๘  ค าถา  มาตั้ ง เ ป็ น
ประเด็นปัญหา 

วิเคราะห์ตามหลักคัมภีร์ 
สัททาวิเสส ๔ ด้าน 
 ๑.  ด้านหลักภาษา 
 ๒. ด้านพจนานุกรม 
 ๓. ด้านฉันทลักษณ์ 
 ๔. ด้านอลังการ 



  ๙ 

วิเคราะห์ ตามแนวคัมภีร์มูลกัจจายน์แต่โดยทั่วไปแล้วคัมภีร์ไวยากรณ์บาลีทุกคัมภีร์นิยมแบ่งสมาส
เป็น ๖ อย่าง คือ กมฺมธารโย, ทิคุ, ตปฺปุริโส, ทฺวนฺโท, อพฺยยีภาโว, พหุพฺพิหิ๑๗ 
  ๑.๗.๓ ธีรยุทธ สุนทรา ได้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง“การสร้างนามศัพท์และสมาสใน
เรื่องนโลปาขยาน” ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ สรุปได้ว่า 
  การสร้างนามศัพท์และสมาสในเรื่องนโลปาขยาน มีผลว่า นามศัพท์เกิดจากการน า
ปัจจัยมา ประกอบเข้ากับธาตุและค าที่ลงปัจจัยมาแล้ว การสร้างนามศัพท์มี ๒ ประเภท ได้แก่การ
สร้างนามศัพท์ ประเภทกฤตและการสร้างนามศัพท์ประเภทค าตัทธิต คือ ค ากฤตเกิดขึ้นจากการ
น าเอาปัจจัยขั้น ที่หนึ่งมาประกอบกับธาตุ ปัจจัยที่ปรากฏมากที่สุดในนโลปาขยานคือ อ ปัจจัยและ
ปัจจัยที่ปรากฏน้อยที่สุดคือ ว าสฺ (วสฺ) ปัจจัย และหมวดธาตุที่น ามาใช้ในการสร้างค ากฤตในนโลปาข
ยานนั้น หมวดที่ ปรากฏมากที่สุดคือหมวดที่หนึ่งและปรากฏน้อยที่สุดคือหมวดที่เจ็ด ค าตัทธิตเกิด
จากการน าเอาปัจจัย ขั้นที่สองมาประกอบกับค าที่มีใช้อยู่ในภาษา ปัจจัยที่ปรากฏมากที่สุดในนโลปาข
ยานคือ อ ปัจจัย และ ปัจจัยที่ปรากฏน้อยที่สุด คือ อิน และ ถ ปัจจัย ส่วนค าสมาสเกิดจากการน า
ค านาม หรือค าอ่ืนที่มีใช้อยู่ ในภาษาจ านวน ๒ ศัพท์หรือมากกว่าขึ้นไปมารวมกันเป็นค าสมาส๑๘  
  ๑.๗.๔ บ ารุง ช านาญเรือ ได้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องกิตก์
ในคัมภีร์สัททนีติปกรณ์” ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ สรุปได้ว่า 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องรูปแบบการสร้างค ากิตก์ในคัมภีร์สัททนีติ  มี
ผลการวิจัยว่า กิตก์อันเป็นวิธีการสร้างค าศัพท์ขึ้นใช้ในภาษาบาลี ทั้งที่เป็นนามศัพท์และกิริยาศัพท์ มี
องค์ประกอบที่ส าคัญคือธาตุและปัจจัยกิตก์ โดยการน าปัจจัยกิตก์เข้ามาประกอบกับธาตุโดยตรงหรือ
น าปัจจัยกิตก์ เข้าประกอบกับเค้ากิริยา ธาตุที่ปรากฏในคัมภีร์สัททนีติปกรณ์ตอนกิตกัปป์มี ๒๖๒ ธาตุ 
ปัจจัย ๙๖ ปัจจัย๑๙ 
  ๑.๗.๕ ประโชค ชัยสุวรรณ์ ได้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเรื่องตัทธิตในคัมภีร์
รูปสิทธิปกรณ์” ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ สรุปได้ว่า 
  การศึกษารูปแบบการน าเสนอ วิธีการสร้างค าตัทธิตในคัมภีร์รูปสิทธิปกรณ์
เปรียบเทียบกับ คัมภีร์กัจจายนะและคัมภีร์นยาสะท าให้ทราบถึงความแตกต่างในเรื่องจ านวนปัจจัย
ในอัตราส่วน ๖๓:๕๕:๕๓ และมีความแตกต่างในเรื่องจ านวนอุทาหรณ์ในอัตราส่วน ๑๗๗:๙๑:๑๖ 
                                                           

 ๑๗ ทองพูล บุณยมาลิก, “สนธิและสมาสในคัมภีร์มูลกัจจายน์” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๑) 
 ๑๘ ธีรยุทธ สุนทรา, “การสร้างนามศัพท์และสมาสในเร่ืองนโลปาขยาน” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๑) 
 ๑๙ บ ารุง ช านาญเรือ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองกิตก์ในคัมภีร์สัททนีติปกรณ์” วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑) 



  ๑๐ 

โดยเฉพราะในคัมภีร์ รูปสิทธิมีการตั้งชื่อตัทธิตตามกลุ่มปัจจัยที่ใช้แทนนามศัพท์ คัมภีร์ไวยากรณ์ทั้ง
สามคัมภีร์มีจ านวนสูตรตัทธิต ๖๒ สูตรเท่ากันทั้ง ๆ ที่ในคัมภีร์รูปสิทธิมีการเปลี่ยนย้ายสูตรระหว่าง
ตัทธิตกัณฑ์กับกัณฑ์อ่ืน ๆ เพ่ือให้เนื้อหาต่อเนื่องกัน คัมภีร์กัจจายนะเน้นการแยกให้เห็นชัดเจน
ระหว่าง สุตตะ วุตติ และอุทาหรณ ์คัมภีร์ นยาสะเน้นขั้นตอนการสร้างค าเพียงอย่างเดียว ส่วนคัมภีร์
รูปสิทธิเน้นเอกภาพของเนื้อหาและสัมพันธ์ภาพระหว่างสูตร๒๐ 
  ๑.๗.๖ ปฐมพงษ ์โพธิ์ประสิทธินันท์ ได้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์
ภาษาสันสกฤต ในคัมภีร์ลลิตวิสตระ” ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สรุปได้ว่า 
  ภาษาสันสกฤตในลลิตวิสตระมีข้อแตกต่างจากภาษาสันสกฤตปาณินิอยู่หลาย
ประเด็น มีด้าน สนธิ ในลลิตวิสตระ การใช้สนธิไม่เคร่งครัดเหมือนกับสันสกฤตมาตรฐาน ด้านการ
สร้างค าและวากย- สัมพันธ์ มีการใช้พหุพจน์แทนทวิพจน์ ส่วนการใช้วิภักติ์ในบางกรณีไม่เคร่งครัด มี
การใช้แทนกัน ในหลาย วิภักติ์ ด้านฉันทลักษณ์ฉันทลักษณ์ทั้งหมดในอัธยายที่ ๑-๔ ที่ใช้แต่งมีอยู่ ๒ 
ประเภท คือใช้ฉันท์ ประเภทวรรณพฤตติ์และมาตราพฤตติ์๒๑ 
  ๑.๗.๗ พระมหาสมปอง มุทิโต ได้ท าคัมภีร์อภิธานวรรณนา ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบด้วยเนื้อความ ๙ ส่วน คือ ๑) เนื้อความที่เป็นคาถาบาลีในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาทั้งหมด 
๑๒๒๑ คาถา ๒) เนื้อความที่เป็นอภิธานศัพท์ ๓) เนื้อความที่แสดงการแยกอภิธานศัพท์ออกให้เห็น
ธาตุและปัจจัยตัวเดิม ๔) เนื้อความที่เป็นค าแปลภาษาไทยที่เข้าใจง่าย ๕) เนื้อความที่แสดงรูป
วิเคราะห์ให้เห็นความหมายของศัพท์นั้น ๆ ๖) เนื้อความที่เป็นอุทาหรณ์ของศัพท์ ๗) เนื้อความที่เป็น
ค าแปลของอภิธานศัพท์ ๘) เนื้อความท่ีเป็นอภิธานานุกรม และ ๙) เนื้อความท่ีเป็นธาตวัตถานุกรม๒๒ 
  ๑.๗.๘ พระมหาโกมล กมโล (แก้วดึง) ได้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเปรียบ 
เทียบค านามในคัมภีร์ปทรูปสิทธิและลฆุสิทธานตเกามุที ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้สรุปผลการวิจัยว่า        
๑) คัมภีร์ปทรูปสิทธิแต่งโดยพระพุทธัปปิยเถระ ชาวอินเดียตอนใต้ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ ส่วน
คัมภีร์ลฆุสิทธานตเกามุที แต่งโดยวรทราชะ ศิษย์ของภัฏโฏชิ ทีกษิต ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑         
๒) แม้ว่าคัมภีร์ปทรูปสิทธิจะด าเนินตามวิธีของสูตรไวยากรณ์ตามท่ีปรากฏในคัมภีร์ลฆุสิทธานตเกามุที 
เท่าท่ีได้ศึกษาในการสร้างค านาม ดูเหมือนว่าคัมภีร์ปทรูปสิทธิ ไม่ได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์ลฆุสิทธานต
เกามุท ีมีการใช้ชื่อเรียกเฉพาะทางไวยากรณ์ท่ีต่างกันหลายแห่ง วิภัตติส าหรับแจกค านามในคัมภีร์ปท
รูปสิทธิก็ลดน้อยลงกว่าที่มีอยู่เดิม เนื่องจากทวิวจนะในภาษาบาลีไม่มี ค านามที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ
                                                           

 ๒๐ ประโชค ชัยสุวรรณ์, “การศึกษาเร่ืองตัทธิตในคัมภีร์รูปสิทธิปกรณ์” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓) 
 ๒๑ ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาษาสันสกฤต ในคัมภีร์ลลิตวิสตระ” 
วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๖) 
 ๒๒ พระมหาสมปอง มุทิโต. อภิธานวรรณนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๒. 



  ๑๑ 

ในภาษาสันสกฤตทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็นค านามที่ลงท้ายด้วยสระในภาษาบาลี ๓) ค่อนข้างจะแน่นอน
ว่าคัมภีร์ปทรูปสิทธิ ไม่ได้ด าเนินตามประเพณีทางไวยากรณ์ที่ปาณินิ นักไวยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ได้วางไว้
อย่างเคร่งครัด แต่จะด าเนินตามคัมภีร์ทางไวยากรณ์สันสกฤตเล่มอ่ืน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการศึกษา
ค้นคว้าต่อไป๒๓ 
  ๑.๗.๙ รศ.เวทย์ บรรณกรกุล ได้ท าวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในคัมภีร์
บาลีพระพุทธศาสนาเถรวาท ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้สรุปผลการวิจัยว่า คัมภีร์ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญใน
การศึกษาบาลีพระไตรปิฎก คือ คัมภีร์สัททาวิเสสเป็นอุปการะส าคัญในการศึกษาค้นคว้า เป็นกลุ่ม
คัมภีร์เกี่ยวกับหลักภาษาบาลี เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานแห่งความเข้าใจในภาษาบาลีตลอดจนการวินิจฉัย
บทบาลีในพระไตรปิฎกและการวิเคราะห์บทบาลีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยอาศัยกลุ่ม
คัมภีร์สัททาวิเสส ๔ กลุ่ม ครั้งนี้ ได้เลือกแนวทางการวิเคราะห์บาลีจากคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี     
ปัญจิกา อัตถโยชนา บางบทมาแสดงรูปแบบการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์
จากคัมภีร์โดยตรง นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังได้น าบทบาลีจากคัมภีร์ขุททกนิกาย ธรรมบท ที่ปรากฏใน
คัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถา เช่นบทว่า อนปายินี, สารมติโน, สนนฺตโน เป็นต้น และคัดเลือกบทในคัมภีร์
พระไตรปิฎกและอรรถกถาที่เป็นข้อถกเถียงในเรื่องการสวดสาธยายหรือเขียนมาวิเคราะห์ตามหลัก
คัมภีร์กลุ่มสัททาวิเสส๒๔ 
 จากข้อมูลที่ได้ศึกษาในวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ มีกล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับ 
ไวยากรณ์ทั้งด้านภาษาบาลีและสันสกฤตในเรื่องของสนธิ ค านาม สมาส ตัทธิต อาขยาตและกิตก์ 
(กฤตฺ) จากคัมภีร์ต่าง ๆ และศึกษาวิเคราะห์บทบาลีตามกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส แต่ยังไม่มีการศึกษา
วิเคราะห์บทบาลีที่มีความหมายหลายอย่างตามแนวคัมภีร์อภิธาน 
 
๑.๘  วิธีด าเนินการวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตร ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส” ผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษาประมวลองค์ความรู้เนื้อหาคัมภีร์ที่เป็นเครื่องมือก่อนการศึกษาพระไตรปิฎก ใช้วิธีวิจัย
เชิงเอกสาร (Document Research) เพ่ือให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีวิธีด าเนินการ
ศึกษา ดังนี้ 
  ๑.๘.๑ ศึกษารวบรวมประมวลความรู้คัมภีร์เครื่องมือการศึกษาบาลีพระไตรปิฎกที่
แสดงสาระส าคัญของหลักภาษาบาลี เช่น กัจจายนะ ปทรูปสิทธิ อภิธาน วุตโตทัย และคัมภีร์ที่
เกี่ยวข้อง 

                                                           

 ๒๓ พระมหาโกมล กมโล (แก้วดึง), “การศึกษาเปรียบเทียบค านามในคัมภีร์ปทรูปสิทธิและลุุ
สิทธานตเกามุที” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘) 
 ๒๔ รศ.เวทย์ บรรณกรกุล วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในคัมภีร์บาลีพระพุทธศาสนาเถร-
วาท” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 



  ๑๒ 

  ๑.๘.๒ คัดเลือกบทบาลีในรตนสูตร เป็นตัวอย่างประเด็นปัญหาการวิเคราะห์รูปศัพท์ 
ฉันทลักษณ์และความหมายตามกรอบการวิเคราะห์ และท าการวิเคราะห์โดยอาศัยกลุ่มคัมภีร์สัททา  
วิเสส 
  ๑.๘.๓ น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาแล้วเรียบเรียง
บรรยายเชิงพรรณนา 
 ข้อตกลงเบื้องต้นและข้อจ ากัดในการวิจัย 
  -ในการศึกษาด้านไวยากรณ์ ใช้คัมภีร์สัททาวิเสสกลุ่มไวยากรณ์สายกัจจายนะเป็น
หลักในการวินิจฉัย 
  -ในการศึกษาด้านความหมาย ใช้คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาและอภิธานัปปทีปิกาสูจิเป็น
หลักแล้วเทียบเคียงสืบค้นความหมายจากคัมภีร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น 
  -ในการศึกษาด้านฉันทลักษณ์ ใช้คัมภีร์วุตโตทัยเป็นคัมภีร์หลักในการศึกษาวิเคราะห์ 
  -ในการศึกษาด้านอลังการ ใช้คัมภีร์สุโพธาลังการเป็นคัมภีร์หลักในการศึกษา
วิเคราะห์ 
 คัมภีร์ที่ใช้เป็นหลักในการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ จ ากัดเฉพาะคัมภีร์กัจจายนะ ปทรูปสิทธิ 
ใช้ฉบับที่จัดพิมพ์โดยวัดท่ามะโอ จังหวัดล าปาง คัมภีร์วุตโตทัย สุโพธาลังการ ใช้ฉบับพิมพ์โดย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม คัมภีร์อภิธานัป -
ปทีปิกาและอภิธานัปปทีปิกาสูจิ  ใช้ฉบับที่จัดพิมพ์โดยมหามกุฏราชวิทยาลัย และคัมภีร์อภิธาน
วรรณนา ใช้ฉบับชมรมนิรุตติศึกษา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
  -บทบาลีที่น ามาก าหนดนิยามตั้งเป็นประเด็นปัญหาการวิเคราะห์ครั้งนี้ น ามาเฉพาะ
บทที่ยกมาในรตนสูตรเท่านั้น 
 
๑.๙  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.๙.๑ ท าให้ทราบความเป็นมาและความส าคัญของรตนสูตร 
 ๑.๙.๒ ท าให้ทราบประวัติความเป็นมาคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็นเครื่องมือศึกษาบาลี
พระไตรปิฎก 
 ๑.๙.๓ ท าให้ทราบหลักวิเคราะห์บทบาลีกรณีศึกษาตัวอย่างบทบาลีในรตนสูตร 



 
บทท่ี ๒ 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของรตนสตูร 

 
 รตนสูตรเป๐นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้พระอานนทเถระสวดเป๐นองค์แรก 
ภายหลังได้กลายเป๐นแบบอย่างในการท้าน้้าพระพุทธมนต์ส้าหรับท้าบุญงานมงคลต่าง ๆ จนตกทอด
สืบเป๐นประเพณีถึงป๎จจุบัน ซึ่งมีต้นฉบับเป๐นภาษาบาลี พร้อมอรรถกถา อันเป๐นคัมภีร์อธิบายขยาย
ความรตนสูตร ผู้วิจัยขอน้าเสนอประวัติและความเป๐นมาของรตนสูตรพร้อมต้นฉบับที่เป๐นภาษาบาลี
และค้าแปลดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ประวัติและความเป๐นมาของรตนสูตร 
 ๒.๒ รตนสูตรในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 

๒.๑ ประวัติและความเป็นมาของรตนสูตร 
 ๒.๑.๑  ชื่อและความหมายของรตนสูตร 
 ค้าว่า รตน ในภาษาบาลีนั้น ท่านแสดงความหมายไว้ว่า 
 รตน = มาตราวัด แก้วแหวนเงินทอง และ ประเสริฐ 
 ที่แปลว่า มาตราวัด รูปวิเคราะห์ว่า รมติ เอเตนาติ รตน้ ศอกช่วยให้ยินดี (ใช้วัดเอาตาม
ต้องการ) ชื่อว่ารตนะ อุทาหรณ์ว่า ตา ทุเว วิทตฺถี รตน้ สิยุํ ๒ คืบ เป๐น ๑ ศอก  
 ที่แปลว่า แก้วแหวนเงินทอง มีรูปวิเคราะห์ว่า รตึ ตโนตีติ รตน้ ชื่อว่ารตนะ เพราะเป๐น
แก้วที่แผ่ไปสู่ความยินดีของผู้คน (รติ + ตนุ วิตฺถาเร=แผ่-ขยาย + ณ), รมนฺติ เอตฺถาติ รตน้ ชื่อว่า
รตนะ เพราะเป๐นที่ยินดีของผู้คน (รมุ กีฬาย้=เล่น-เพลิดเพลิน + ตน), รตึ ชเนตีติ รตน้ ชื่อว่ารตนะ 
เพราะท้าให้เกิดความยินดีแก่ผู้คน (รติ + ชน ชนเน=เกิด-ท้าให้เกิด + ณ) อุทาหรณ์ว่า 
 รตน  นาม มุตฺตา มณิ เวฬุริโย สงฺโข สิลา ปวาฬ้ รชต้ ชาตรูป๏ โลหิตงฺโก มสารคลฺล้ ที่ชื่อ
ว่า รตนะ ได้แก่ แก้วมุกดา แก้วมณี ไพฑูรย์ สังข์ ศิลา ประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม แก้วตาแมว๑ 
 ที่แปลว่า ประเสริฐ มีรูปวิเคราะห์ว่า รมิตพฺพ้ รมนฺติ เอตฺถาติ วา ร้, อตฺตาน้ ภชนฺเต อุป-
เสวนฺเต ทุคฺคติโต ส้สารมหณฺณวโต วา ตาเรตีติ ต้, อตฺตาน้ อนุสฺสรนฺเต สุคตินิพฺพานานิ เนตีติ น้, 
รํฺจ ตํฺจ นํฺจ รตน ๒ ผู้ที่ถูกยินดีหรือเป๐นที่ยินดีของผู้คน ชื่อว่า ร (รมุ กีฬาย้=เล่น -เพลิดเพลิน), 
ผู้ท้าให้เหล่าชนที่เข้าไปคบหาตน (พระรัตนตรัย) ข้ามพ้นจากทุคติหรือห้วงมหรรณพในสงสาร ชื่อว่า ต 
(ตร ตรเณ=ข้าม), ผู้น้าเหล่าชนที่ระลึกถึงตน (พระรัตนตรัย) ไปสู่สุคติและพระนิพพาน ชื่อว่า น (นี 
ปาปุณเน=ไป-ถึง-บรรลุ), ร ด้วย ต ด้วย น ด้วย ชื่อว่า รตนะ  

                                                      

 ๑ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๕๐๖/๓๔๙, (ไทย) ๒/๕๐๖/๕๙๗.  
 ๒ อภิธาน. สูจิ. ๑๐๖๒/๗๔๕. 



 ๑๔ 

 รตนนฺติ  รตึ นยติ วหติ ชเนติ๓ วฑฺเฒตีติ รตน้ ฯ  ย้กิํฺจิ  จิตฺตีกต้  มหคฺฆ้  อตุล้  ทุลฺลภ-
ทสฺสน้ อโนมสตฺตปริโภคํฺจ, ตสฺเสต้ อธิวจน้ ฯ ยถาห :– 
     “จิตฺตีกต้ มหคฺฆํฺจ,  อตุล้ ทุลฺลภทสฺสน้; 
     อโนมสตฺตปริโภค้,  รตน  เตน วุจฺจตี”ติ ฯ 
 ค้าว่า (รตน ) ได้แก่ ชื่อว่าแก้ว เพราะน้าพาให้เกิด เพ่ิมพูนความยินดี ค้าว่า แก้ว นี้ เป๐น
ชื่อของทุกสิ่งที่ท้าให้งดงาม มีค่ามาก ชั่งไม่ได้ เห็นยาก และเป๐นของบริโภคใช้สอยของสัตว์ผู้ไม่ต่้า
ทราม เหมือนอย่างท่ีพระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ว่า 
     “วัตถุใดท้าให้เกิดความย้าเกรง มีค่ามาก ชั่งไม่ได้ หาดูได้ยาก เป๐นของใช้ 
    ของสัตว์ผู้ไม่ต่้าทราม  เพราะเหตุนั้น  วัตถุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียก 
    ว่า แก้ว”๔ 
 รตนสุตฺต  : รตนาทึ สูเจติ ทีเปติ ปกาเสตีติ รตนสุตฺต้. อถ วา รตนคุณานิ สุวตฺตานิ เอตฺถา
ติ สุตฺต้. รตนาน้ สุตฺต้ รตนสุตฺต้. รตนา สุฏฺฐุ ตายติ รกฺขตีติ วา รตนสุตฺต้.  ค้าว่า รตนสุตฺต้ ท่านจ้ากัด
ความหมายไว้ว่า พระสูตรใด ย่อมแสดง คือ ย่อมประกาศ ในเรื่องรตนะเป๐นต้น เพราะเหตุนั้น พระ
สูตรนั้น ชื่อว่ารตนสูตร อีกนัยหนึ่ง พุทธวจนะ ชื่อว่าสูตร เพราะวิเคราะห์ว่า เป๐นที่อันท่านกล่าวถึงคุณ
ของพระรัตนตรัย สูตร (ที่แสดง) พระรัตนตรัย ชื่อว่ารตนสูตร หรือว่า พระรัตนตรัยใด ย่อมป้องกัน 
คือ ย่อมรักษาคุ้มครอง ด้วยดี เพราะเหตุนั้น พระรัตนตรัยนั้น ชื่อว่ารตนสูตร 
 จากความหมายตามที่พระอรรถกถาจารย์เป๐นต้นแสดงไว้แล้ว ผู้วิจัยขอสรุปความหมาย
ของค้าว่า รตนะ มีความหมายว่า แก้ว, ประเสริฐ, ของที่ท้าให้เกิดความย้าเกรง, มีค่ามาก, ชั่งไม่ ได้, 
หาดูได้ยาก และเป๐นของใช้ของสัตว์ผู่ไม่ต่้าทราม แต่ในรตนสูตรนี้ พระพุทธเจ้าทรงหมายถึงพระ
รัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า ผู้ประเสริฐอันที่เป๐นพ่ึงของสัตวโลก จึงตรัส
เรียกพระสูตรนี้ว่า “รตนสูตร”   

 ๒.๑.๒  ประวัติความเป็นมาของรตนสูตร    
 รตนสูตรปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ๕ และขุททกนิกาย สุตต-
นิบาต๖ ดังนั้น รตนสุตตอรรถกถา ในขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ และขุททกนิกายสุตตนิบาต จึงเป๐น
แหล่งที่มาของข้อมูลในการพรรณนาโดยตรง มีข้อความโดยสังเขปดังนี้ 
 ณ กรุงเวสาลีนครหลวงแห่งแคว้นวัชชี เคยเป๐นเมืองมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ เนืองแน่นไปด้วย
อาณาประชาราษฎร์ เกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรง สมัยนั้น กรุงเวสาลีเกิดฝนแล้งติดต่อกันเป๐นเวลาหลาย
ปี ข้าวกล้าแห้งตายเพราะแดดแผดเผา ผู้คนอดอยากล้มตายเป๐นจ้านวนมาก คนยากจนตายก่อน
กลายเป๐นศพอนาถาไร้คนจัดการ ถูกทิ้งเกลื่อนนคร พวกอมนุษย์ได้กลิ่นซากศพก็พากันเข้าสู่นคร ท้า
อันตรายแก่หมู่มนุษย์ ท้าให้คนตายเพิ่มจ้านวนมากขึ้น ท้าให้ผู้คนล้มตายเหลือที่จะนับได้ 
 นครเวสาลีที่เคยเป๐นเมืองมั่งคั่ง ผู้คนพลุกพล่านขวักไขว่ไปมาได้ประสบภัยพิบัติอย่าง
ร้ายแรง ๓ ประการในคราวเดียวกัน คือ 
                                                      

 ๓ ฉ.ม., อิ. ชนยติ. 
 ๔ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๓/๓๘, ส้.ม.อ. (ไทย) ๓/๒๒๓/๒๙๒, ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑/๑๔๙. 
 ๕ ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๑-๑๘/๕-๙.  
 ๖ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๒๔-๒๔๑/๓๗๖-๓๘๐.  



 ๑๕ 

  ๑. ทุพภิกขภัย ข้าวยากหมากแพง 
  ๒. อมนุสสภัย ภูตผีปีศาจท้าร้าย 
  ๓. โรคภัย เกิดโรคระบาดคร่าชีวิตผู้คน 
 ชาวเมืองรวมตัวกันไปร้องทุกข์ต่อพระเจ้าแผ่นดินว่า ในเมืองนี้ไม่เคยมีภัยทั้ง ๓ ประการนี้
เกิดขึ้นมา ๗ ชั่วคนแล้ว เห็นทีผู้ปกครองรัฐจะประพฤติไม่ชอบด้วยท้านองครองธรรม จึงท้าให้เกิด
เหตุร้าย 
 พระเจ้าแผ่นดินโปรดให้ชาวเมืองประชุมกันที่ศาลากลางเมือง เพ่ือตรวจสอบความผิดของ
พระองค ์ก็ไม่เห็นความผิดประการใด จึงปรึกษากันว่าท้าอย่างไรภัยทั้ง ๓ นี้ จะสงบลงได้ ผลของการ
ปรึกษาได้ตกลงกันที่จะทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าจากแคว้นมคธสู่กรุงเวสาลี  ด้วยได้ยินกันมาว่า 
พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก พระองค์เปี๑ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงแสดงธรรมเพ่ือ
ประโยชน์เกื้อกูลแก่หมู่สัตว์ มีมหิทธานุภาพ พระองค์เสด็จไปที่ไหนก็มีแต่ความสุข หากพระองค์เสด็จ
สู่กรุงเวสาลี ภัยพิบัติท้ังปวงจักระงับลงไป  
 คราวนั้น พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้า 
พิมพิสารผู้ถวายเวฬุวันให้เป๐นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชาวเมืองวัชชีจึงส่งเจ้าลิจฉวีชื่อมหาลิ
และมหาอ้ามาตย์ผู้หนึ่งเป๐นราชฑูตน้าเครื่องบรรณาการเดินทางเข้าสู่แคว้นมคธ ทูลร้องขอพระเจ้า 
พิมพิสารเพ่ือขอพระราชทานวโรกาส กราบทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าสู่กรุงเวสาลี 
 พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่า หากพระองค์เสด็จไปกรุงเวสาลี ประโยชน์ ๒ อย่างจัก
เกิดข้ึน คือ พระองค์จะแสดงรตนสูตรในสมาคมนั้น เป๐นเหตุให้ชาววัชชีได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรค
ผลเป๐นอันมาก และอีกประการหนึ่งคือภัยพิบัติท้ังหลาย จะสงบลงเพราะการเสด็จไปของพระองค์ 
 พระพุทธเจ้าทรงทราบประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ชาววัชชีเช่นนี้จึงทรงรับนิมนต์เพ่ือเสด็จสู่
กรุงเวสาลี พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้ว จึงโปรดให้ตกแต่งเส้นทาง
เสด็จพระพุทธด้าเนินตั้งแต่กรุงราชคฤห์ถึงฝ๎๑งแม่น้้าคงคาอันเป๐นพรมแดนของแคว้นทั้งสอง  รับสั่งให้
ปรับพ้ืน ถมดินท้าทางให้เรียบเสมอ ให้ปลูกที่ประทับแรมทุกโยชน์เตรียมให้เสด็จวันละโยชน์ องค์
พระพุทธเจ้าเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุ ๕๐๐ องค ์สู่ฝ๎๑งแม่น้้าคงคาสิ้นทาง ๕ โยชน์ ใช้
ระยะเวลาเดินทาง ๕ วัน  
 ฝ่ายกรุงเวสาลีก็ได้ตกแต่งเส้นทางจากฝ๎๑งแม่น้้าคงคาถึงกรุงเวสาลีเป๐นระยะทางถึง  ๓ 
โยชน์ เตรียมการรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่ฝ๎๑งแม่น้้าคงคาอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน 
 ขณะที่เรือส่งเสด็จที่พระเจ้าพิมพิสารจัดถวายใกล้ถึงฝ๎๑งนครเวสาลี มหาเมฆตั้งเค้าขึ้นทั้ง ๔ 
ทิศ พอพระพุทธเจ้าทรงย่างพระบาทแรกเหยียบผืนแผ่นดินที่ฝ๎๑งแม่น้้าคงคาแคว้นมคธ ฝนโบกขร-
พรรษได้ตกลงมาอย่างหนักบนแผ่นดินแคว้นวัชชี ทุกแห่งน้้าไหลไปแค่เข่าแค่สะเอวพัดพาเอาสิ่ง
โสโครกต่าง ๆ ลงแม่น้้าล้าคลองไปสิ้น พ้ืนดินชุ่มเย็นและสะอาดไปทั่วแคว้นวัชชี  
 พระพุทธเจ้าเสด็จจากฝ๎๑งแม่น้้าคงคาถึงกรุงเวสาลีสิ้นระยะทาง ๓ โยชน์ เป๐นเวลา ๓ วัน 
ครั้นเสด็จถึงกรุงเวสาลี พระอินทร์พร้อมด้วยเทพบริวารเป๐นจ้านวนมากก็มา ณ ที่นั้น เมื่อเทวดาผู้เป๐น
ใหญ่กว่ามากันมาก พวกอมนุษย์ก็ถอยร่นหลีกไปอันมาก  



 ๑๖ 

 พระพุทธเจ้าประทับยืนที่ประตูพระนครเวสาลี รับสั่งให้พระอานนทเถระเรียนรตนสูตร 
กล่าวสัจจะอันอาศัยคุณพระรัตนตรัยเพ่ือก้าจัดอุป๎ทวันตรายทั้งหลายภัยพิบัติทั้งปวง  พระอานนท-
เถระตักน้้าใส่บาตรของพระพุทธเจ้าเดินสวดรตนสูตรพลางประพรมน้้าพระพุทธมนต์ไปทั่วพระนคร 
 พอพระอานนทเถระขึ้นบท “ย  กิญจฺิ วิตฺต  ฯลฯ” พวกอมนุษย์ที่ยังไม่หนีไปไหนตั้งแต่แรก
ที่พระพุทธเจ้าเสด็จมา ได้แอบอยู่ตามที่ต่าง ๆ ก็ทนไม่ไหวชิงกันหนีออกทางประตูเมืองทั้ง ๔ ประตู 
แน่นยัดเยียด บางพวกทนรอออกทางประตูไม่ไหว ช่วยกันพังก้าแพงเมืองหนีกระเจิงไปหมดสิ้น พอ
พวกอมนุษย์ออกไป โรคในตัวมนุษย์ก็หาย ผู้ที่หายจากโรคก็ลุกออกมาบูชาพระอานนทเถระด้วย
เครื่องบูชาต่าง ๆ  
 ส่วนภายในพระนครเวสาลี ชาวเมืองต่างช่วยกันตกแต่งศาลากลางเมืองเป๐นที่ประทับของ
พุทธเจ้า เมื่อพระพุทธองค์เสด็จเข้าสู่ที่ประทับแล้วเหล่าภิกษุสงฆ์และเจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ตลอดจน
อาณาประชาราษฎร์ก็ไปเข้าเฝ้า แม้ท้าวอินทร์ตลอดจนเหล่าเทวดาทั้งปวงก็ได้มาเข้าเฝ้า ณ ที่นั้น พระ
อานนทเถระเที่ยวท้าการประพรมน้้าพระพุทธมนต์ไปทั่วกรุงเวสาลีแล้วได้มาเฝ้าพระพุทธองค์  ณ ที่
นั้น ชาวพระนครเวสาลีที่หายป่วยติดตามพระเถระมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยเป๐นจ้านวนมาก ที่
ประชุมนั้นได้กลายเป๐นมหาสมาคม พระพุทธเจ้าได้ตรัส รตนสูตรซ้้าในมหาสมาคมนั้น เมื่อจบเทศนา 
อุป๎ทวันตรายทั้งหลายภัยพิบัติท้ังปวงได้สงบลง ความสุขสวัสดีแผ่ไปทั่วแคว้นวัชชี  
 แม้พระอินทร์ผู้เป๐นจอมเทพก็ทรงด้าริว่า พระพุทธองค์ทรงอาศัยคุณแห่งพระรัตนตรัยเป๐น    
สัจจวาจา เกิดความสวัสดีแก่ชาวพระนครแล้ว แม้เราเองก็พึงอาศัยคุณแห่งพระรัตนตรัย กล่าวบางสิ่ง
บางอย่างเพ่ือความสวัสดีแก่ชาวพระนครเช่นเดียวกัน จึงได้ตรัสคาถาว่า 
      ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
     ภุมฺมานิ วา ยานิว อนฺตลิกฺเข 
     ตถาคต  เทวมนุสฺสปูชิต  
     พุทฺธ  นมสฺสาม สุวตฺถิ โหต ุฯลฯ 
 ครั้นพระอินทร์ผู้เป๐นจอมเทพตรัสคาถาเป๐นสัจจกิริยาให้เกิดความสุขสวัสดีอย่างนี้แล้ว 
ทรงกระท้าประทักษิณพระพุทธเจ้าแล้วได้เสด็จไปยังดาวดึงส์เทพนครพร้อมด้วยเทพบริษัท แต่นั้น ฝน
ก็ตกต้องตามฤดูกาล พืชพรรณธัญญาหารกลับอุดมสมบูรณ์ นครเวสาลีได้กลับมาเป๐นเมืองมั่งคั่ง ผู้คน
พลุกพล่านไปมาขวักไขว่เหมือนเดิม 
 เหล่านาคราชทั้งหลายในแม่น้้าคงคาคิดกันว่า หมู่มนุษย์ท้าการสักการะพระพุทธเจ้าเป๐น
อันมาก จึงได้ทูลวิงวอนให้พระพุทธองค์อนุเคราะห์พวกตน พระพุทธเจ้ารับค้านิมนต์ เหล่านาคราชน้า
เสด็จพระพุทธองค์พร้อมด้วยหมู่ภิกษุสู่นาคภิภพ พระพุทธองค์แสดงธรรมโปรดเหล่านาคราชตลอด
ราตรี รุ่งขึ้น เหล่านาคราชถวายสักการะและภัตตาหารทิพย์ พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาเสร็จแล้วได้
เสด็จออกจากนาคพิภพ เหล่าภุมมเทวดาและเทวดาทั้งหลายก็ได้สักการะต่อจากนี้เช่นเดียวกัน 
 เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรตนสูตรและเสด็จเข้าสู่นาคพิภพนี้เกิดขึ้นในระหว่างพรรษา
ที่ ๒ หลังการตรัสรู้ อรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาต กล่าว่า ครั้งพุทธกาลนั้น ได้มีการประชุมใหญ่
อย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน ๓ ครั้งเท่านั้น คือ 
  (๑) ยมกปาฏิหาริยสมาคม ได้แก่ การชุมนุมใหญ่ในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมก
ปาฏิหาริย์ 



 ๑๗ 

  (๒) เทโวโรหนสมาคม ได้แก่ การชุมนุมใหญ่คราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากการจ้า
พรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
  (๓) คังโคโรหนสมาคม ได้แก่ การชุมนุมใหญ่ในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงแม่น้้าคงคา 
สมัยที่กรุงเวสาลีเกิดภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้ 
 เพราะฉะนั้น รตนสูตรจึงเป๐นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้พระอานนทเถระสวด
เป๐นองค์แรก มีอานุภาพในการขจัดป๎ดเป่าภัยพิบัติทั้งหลายให้อันตรธานหายไปสิ้นอย่างฉับพลัน และ
เกิดความสุขสวัสดี 

๒.๒ รตนสูตรในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๒.๒.๑  รตนสูตรในพระสุตตันตปิฎก 
 รตนสูตรปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ๗ และขุททกนิกาย สุตต-
นิบาต๘ ผู้วิจัยขอน้าเสนอต้นฉบับภาษาบาลีพร้อมค้าแปล ดังต่อไปนี้  

รตนสุตฺต 
 [๑]   ยานีธ ภูตานิ สมาคตาน ิ
   ภุมฺมานิ๙ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
   สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ 
   อโถป ิสกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิต้. 
 [๒]   ตสฺมา ห ิภูตา นิสาเมถ สพฺเพ 
   เมตฺต ้กโรถ มานุสิยา ปชาย 
   ทิวา จ รตฺโต จ หรนฺติ เย พลึ 
   ตสฺมา ห ิเน รกฺขถ อปฺปมตฺตา. 
 [๓]   ย้กิํฺจ ิวิตฺต้ อิธ วา หุร้ วา 
   สคฺเคสุ วา ย้ รตน้ ปณีต้ 
   น โน สม้ อตฺถ ิตถาคเตน 
   อิทมฺป ิพุทฺเธ รตน้ ปณีต้ 
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถ ิโหตุ. 
 [๔]   ขย ้วิราค้ อมต้ ปณีต ้
   ยทชฺฌคา สกฺยมุนี สมาหิโต 
   น เตน ธมฺเมน สมตฺถ ิกิํฺจิ 
   อิทมฺป ิธมฺเม รตน้ ปณีต้ 
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถ ิโหตุ. 
 [๕]   ยมฺพุทฺธเสฏโ ปริวณฺณยี สุจึ 
   สมาธิมานนฺตริกํฺ มาหุ 
                                                      

 ๗ ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๑-๑๘/๕-๙.  
 ๘ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๒๔-๒๔๑/๓๗๖-๓๘๐.  
 ๙ ม. ภูมาน ิ



 ๑๘ 

   สมาธินา เตน สโม น วิชฺชติ 
   อิทมฺป ิธมฺเม รตน้ ปณีต้ 
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถ ิโหตุ. 
 [๖]   เย ปุคฺคลา อฏ สต้ ปสฏฺ า 
   จตฺตาริ เอตานิ ยุคาน ิโหนฺติ 
   เต ทกฺขิเณยฺยา สุคตสฺส สาวกา 
   เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ 
   อิทมฺป ิส้เฆ รตน้ ปณีต้ 
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถ ิโหตุ. 
 [๗]   เย สุปฺปยุตฺตา มนสา ทฬฺเหน 
   นิกฺกามิโน โคตมสาสนมฺหิ 
   เต ปตฺติปตตฺา อมต ้วิคยฺห 
   ลทฺธา มุธา นิพฺพุตึ ภุํฺชมานา 
   อิทมฺป ิส้เฆ รตน้ ปณีต้ 
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถ ิโหตุ. 
 [๘]   ยถินฺทขีโล ป วึ สิโต๑๐ สิยา 
   จตุพฺภิ วาเตห ิอสมฺปกมฺปิโย 
   ตถูปม้ สปฺปุริส้ วทามิ 
   โย อริยสจฺจานิ อเวจฺจ ปสฺสติ 
   อิทมฺป ิส้เฆ รตน้ ปณีต้ 
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถ ิโหตุ. 
 [๙]   เย อริยสจฺจานิ วิภาวยนฺติ 
   คมฺภีรปํฺเ น สุเทสิตานิ 
   กิํฺจาปิ เต โหนฺติ ภุสปฺปมตฺตา๑๑ 
   น เต ภว ้อฏ มมาทิยนฺติ 
   อิทมฺป ิส้เฆ รตน้ ปณีต้ 
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถ ิโหตุ. 
 [๑๐]  สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย 
   ตยสฺสุ ธมฺมา ชหิตา ภวนฺติ 
   สกฺกายทิฏฺ  ี วิจิกิจฺฉิตํฺจ 
   สีลพฺพต้ วาปิ ยทตฺถ ิกิํฺจิ. 
 [๑๑]  จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต 
   ฉจฺจาภิ านานิ อภพฺพ๑๒ กาต ุ
                                                      

 ๑๐ ฉ.ม. ปถวิสฺสิโต 
 ๑๑ ฉ.ม. ภุส้ ปมตฺตา 
 ๑๒ ก. อภพฺโพ 



 ๑๙ 

   อิทมฺป ิส้เฆ รตน้ ปณีต้ 
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถ ิโหตุ. 
 [๑๒]  กิํฺจาปิ โส กมฺม๑๓ กโรติ ปาปก ้
   กาเยน วาจายุท๑๔ เจตสา วา 
   อภพฺพ๑๕ โส ตสฺส ปฏิจฺฉทาย๑๖ 
   อภพฺพตา ทิฏ ปทสฺส วุตฺตา 
   อิทมฺป ิส้เฆ รตน้ ปณีต้ 
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถ ิโหตุ. 
 [๑๓]  วนปฺปคุมฺเพ ยถา๑๗ ผุสฺสิตคฺเค 
   คิมฺหานมาเส ป มสฺม ึคิมฺเห 
   ตถูปม้ ธมฺมวร้ อเทสยิ 
   นิพฺพานคาม ึปรม้ หิตาย 
   อิทมฺป ิพุทฺเธ รตน้ ปณีต้ 
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถ ิโหตุ. 
 [๑๔]  วโร วรํฺํู วรโท วราหโร 
   อนุตฺตโร ธมฺมวร้ อเทสยิ 
   อิทมฺป ิพุทฺเธ รตน้ ปณีต้ 
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถ ิโหตุ. 
 [๑๕]  ขีณ้ ปุราณ้ นว้ นตฺถ ิสมฺภว้ 
   วิรตฺตจิตฺตายติเก ภวสฺมึ 
   เต ขีณพีชา อวิรุฬฺหิฉนฺทา 
   นิพฺพนฺติ ธีรา ยถายมฺปทีโป 
   อิทมฺป ิส้เฆ รตน้ ปณีต้ 
   เอเตน สจฺเจน สุวตฺถ ิโหตุ. 
 [๑๖]  ยานีธ ภูตานิ สมาคตาน ิ
   ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
   ตถาคต ้เทวมนุสฺสปูชิต้ 
   พุทฺธ้ นมสฺสาม สุวตฺถ ิโหตุ. 
 [๑๗]  ยานีธ ภูตานิ สมาคตาน ิ
   ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
   ตถาคต ้เทวมนุสฺสปูชิต้ 

                                                      

 ๑๓ ก. กมฺม้ 
 ๑๔ ฉ.ม. วาจา อุท 
 ๑๕ ก. อภพฺโพ 
 ๑๖ สี. ปฏิจฺฉาทาย 
 ๑๗ ฉ.ม. ยถ 



 ๒๐ 

   ธมฺม้ นมสฺสาม สุวตฺถ ิโหตุ. 
 [๑๘]  ยานีธ ภูตานิ สมาคตาน ิ
   ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
   ตถาคต ้เทวมนุสฺสปูชิต้ 
   ส้ฆ้ นมสฺสาม สุวตฺถ ิโหตูติ. 
   (มตฺตาสุขปริจฺจาคา  ปสฺเส เจ วิปุล้ สุข้ 
   จเช มตฺตาสุข ธีโร  สมฺปสฺส้ วิปุล้ สุข้.)๑๘ 

รตนสุตฺต้ นิฏ  ิต้. 
 

รตนสูตร๑๙ 
ว่าด้วยรตนะอันประเสริฐสุด 

 (พระผู้มีพระภาคตรัสรตนสูตรดังนี้) 
 [๑]   ภูตทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพ้ืน๒๐ 
   หรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ๒๑ ที่มาประชุมกันอยู่ ณ ที่นี ้
   ขอให้ภูตทั้งปวงจงเป๐นผู้มีใจดี และจงฟ๎งภาษิตโดยเคารพเถิด 
 [๒]   เพราะฉะนั้นแล ภูตทั้งปวง ท่านจงใคร่ครวญ 
   จงแผ่เมตตาต่อหมู่มนุษย์ด้วยเถิด 
   มนุษย์เหล่าใดน้าเครื่องเซ่นสรวงมาให้ 
   ทั้งกลางวันและกลางคืน 
   เพราะเหตุนั้น ขอท่านทั้งหลายอย่าประมาท 
   จงรักษามนุษย์เหล่านั้น 
 [๓]   ทรัพย์เครื่องปลื้มใจ หรือรัตนชาติที่ประณีต๒๒ใด ๆ 
   ที่มีในโลกนี้ ในโลกอ่ืน หรือในสวรรค์ 
   ทรัพย์หรือรัตนชาตินั้น ๆ ที่เสมอด้วยตถาคต ไม่มี 
   นี้เป๐นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า 
                                                      

 ๑๘ ฉ.ม. (บาลี) เอตฺถนฺตเร ปาโ  นตฺถิ. ตพฺพณฺณนา จ โอโลเกตพฺพา. 
 ๑๙ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๒๒๔-๒๔๑/๕๕๓-๕๕๗. 
 ๒๐ ค้าว่า ภูต มีความหมายหลายนัย คือ นัยที่ ๑ มีความหมายเชิงกริยาว่า “มีแล้ว” (หรือ “เกิดแล้ว” 
นัยที่ ๒ หมายถึงขันธ์ ๕ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๑/๔๓๒ นัยที่ ๓ หมายถึงธาตุ ๔ มีปฐวีธาตุ เป๐นต้น 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 หมายถึงหมู่สัตว์นับแต่ท้าว
มหาราชทั้ง ๔ ลงมา ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓/๔-๕ ในที่น้ีหมายถึงอมนุษย์ที่มีศักดิ์น้อย หรืออมนุษย์ท่ีมีศักดิ์มาก และค้าว่า 
ผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพ้ืน หมายถึง ภุมมเทวดาคือเทวดาที่บังเกิดบนพื้นดิน ต้นไม้ และภูเขา เป๐นต้น ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๖/
๑๔๕. 
 ๒๑ ผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ หมายถึงเทวดาที่บังเกิดในวิมานในอากาศตั้งแต่สวรรค์ช้ันยามาจนถึงพรหม
โลก ช้ันอกนิษฐา ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๖/๑๔๕.  
 ๒๒ ประณีต ในทีน่ี้หมายถึงสูงสุด ประเสริฐสุด ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๖/๑๔๙.  



 ๒๑ 

   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 [๔]   พระศากยมุนีผู้มีพระทัยตั้งมั่น 
   ทรงบรรลุธรรมใดอันเป๐นที่สิ้นกิเลส 
   ปราศจากราคะ เป๐นอมตธรรมอันประณีต 
   ไม่มีธรรมใด ๆ ที่เสมอด้วยธรรมนั้น 
   นี้เป๐นรัตนะอันประณีตในพระธรรม 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 [๕]   พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ 
   ตรัสสรรเสริญสมาธิ๒๓ใดว่าเป๐นธรรมสะอาด 
   ตรัสถึงสมาธิใดว่าให้ผลโดยล้าดับ 
   สมาธิอ่ืน๒๔ที่เสมอด้วยสมาธินั้น ไม่มี 
   นี้เป๐นรัตนะอันประณีตในพระธรรม 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 [๖]   บุคคล ๑๐๘ จ้าพวก๒๕ที่สัตบุรุษสรรเสริญ 
   ซึ่งจัดเป๐นบุคคล ๔ คู ่เป๐นสาวกของพระสุคต 
   เป๐นผู้ควรแก่ทักษิณา 
   ทานที่เขาถวายในบุคคลเหล่านั้น มีผลมาก 
   นี้เป๐นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 [๗]   บุคคลเหล่าใดในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้า 
   เป๐นผู้ประกอบตนไว้ดี  มีใจมั่นคง หมดความห่วงใย 

                                                      

 ๒๓ สมาธิ ในทีน่ี้หมายถึงอริยสัมมาสมาธิ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๓๖/๑๗๖-๑๗๘ ที่เรียกว่า อานันตริกสมาธิ 
(สมาธิท่ีให้ผลโดยล้าดับ) เพราะเป๐นสมาธิท่ีให้ผลแน่นนอนตามล้าดับ สามารถถอนกิเลสได้สิ้นเชิง ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๕/
๑๕๘.  
 ๒๔ สมาธิอื่น หมายถงึรูปาวจรสมาธิและอรูปาวจรสมาธิ ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๖/๑๕๙.  
 ๒๕ บุคคล ๑๐๘ จ าพวก ได้แก่ พระโสดาบัน ๓ จ้าพวก คือ (๑) เอกพีชี (๒) โกลังโกละ (๓) สัตตักขัต
ตุปรมะ พระสกทาคามี ๓ จ้าพวก คือ (๑) ผู้บรรลุผลในกามภพ (๒) ผู้บรรลุผลในรูปภพ (๓) ผู้บรรลุผลในอรูปภพ 
รวมพระโสดาบัน ๓ จ้าพวก และพระสกทาคามี ๓ จ้าพวก นับโดยปฏิปทา ๔ ประการ จึงได้บุคคล ๒๔ จ้าพวก (๖ 
x ๔ = ๒๔) รวมกับพระอนาคามี ๔ ช้ัน คือ ช้ันอวิหา ช้ันอตัปปา ช้ันสุทัสสา ช้ันสุทัสสี อีกช้ันละ ๕ จ้าพวก (๔ x ๕ 
= ๒๐) และพระอนาคามีชั้นอกนิษฐคามีอีก ๔ จ้าพวก (๒๐ + ๔ = ๒๔) เป๐นบุคคล ๔๘ จ้าพวก (๒๔ + ๒๔ = ๔๘) 
รวมกับพระอรหันต์ ๒ จ้าพวก คือ (๑) สุขวิป๎สสก (๒) สมถยานิก เป๐นบุคคล ๕๐ จ้าพวก (๔๘ + ๒ = ๕๐) รวมกับ
พระอริยบุคคลผู้ด้ารงอยู่ในมรรคอีก ๔ จ้าพวก เป๐นบุคคล ๕๔ จ้าพวก (๕๐ + ๔ = ๕๔) 
 บุคคลเหล่านี้มี ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายสัทธาธุระ ๕๔ จ้าพวก และฝ่ายป๎ญญาธุระ ๕๔ จ้าพวก จึงเป๐นพระ
อริยบุคคล ๑๐๘ จ้าพวก (๕๔ + ๕๔ = ๑๐๘) ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๖/๑๕๙-๑๖๐ นี้คือนัยโดยพิสดาร 
 ส่วนนัยโดยย่อ ได้แก่ บุคคล ๘ จ้าพวก คือ (๑) พระโสดาบัน (๒) บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อท้าให้แจ้งโสดา-
ป๎ตติผล (๓) พระสกทาคามี (๔) บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อท้าให้แจ้งสกทาคามิผล (๕) พระอนาคามี (๖) บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อ
ท้าให้แจ้งอนาคามิผล (๗) พระอรหันต์ (๘) บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อท้าให้แจ้งอรหัตตผล ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๖/๑๖๐. 



 ๒๒ 

   บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าบรรลุอรหัตตผล 
   หยั่งถึงอมตนิพพาน รับรสความดับสนิทแบบได้เปล่า๒๖ 
   นี้เป๐นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 [๘]   สัตบุรุษใดพิจารณาเห็นแจ้งอริยสัจ 
   เราเรียกสัตบุรุษนั้นว่า มีอุปมาเหมือนเสาเขื่อนที่ฝ๎งลงดิน 
   อันไม่หวั่นไหวเพราะลมที่พัดมาจากทิศทั้งสี่ 
   นี้เป๐นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 [๙]   พระโสดาบันเหล่าใดรู้แจ้งอริยสัจ 
   ที่พระศาสดาผู้มีป๎ญญาลึกซึ้งแสดงแล้ว 
   ถึงแม้ว่าพระโสดาบันเหล่านั้นจะประมาทไปบ้าง 
   ท่านเหล่านั้นก็จะไม่ถือก้าเนิดในภพที่ ๘๒๗ 
   นี้เป๐นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 [๑๐]  พระโสดาบันนั้นละธรรม ๓ ประการ คือ 
   สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส 
   พร้อมกับการบรรลุโสดาป๎ตติมรรคได้แล้ว 
   แม้จะมีกิเลสบางอย่างเหลืออยู่๒๘ 
 [๑๑]  พระโสดาบันนั้นพ้นแล้วจากอบายทั้งสี่๒๙ 
   และจะไม่ท้าอภิฐาน ๖๓๐ 
   นี้เป๐นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 [๑๒]  ถึงแม้ว่า พระโสดาบันนั้นจะท้าบาปกรรม๓๑ 
   ทางกาย ทางวาจา หรือทางใจไปบ้าง 
                                                      

 ๒๖ แบบได้เปล่า หมายถึงได้โดยไม่ต้องจ่ายแม้แต่กากณึกเดียว ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๗/๑๖๑ กากณึก เป๐น
มาตราเงินอย่างต่้าที่สุด (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕)  
 ๒๗ ไม่ถือก าเนิดในภพที่ ๘ หมายถึงไม่เกิดในภพที่ ๘ เพราะท่านเหล่านั้นละสังโยชน์ ๓ ประการ 
(สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส) ได้แล้ว และจะเวียนเกิดเวียนตายในเทวโลกและมนุษยโลกอย่างมากไม่เกิน 
๗ ครั้ง แล้วบรรลุอรหัตตผล เพราะนามรูปดับไปในภพท่ี ๗ นั่นเอง ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๙/๑๖๓-๑๖๔.  
 ๒๘ อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๒๗๘/๑๖๖. 
 ๒๙ อบายทั้งสี่ หมายถึงภูมิที่ปราศจากความเจริญ มี ๔ คือ นรก ก้าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน เปรต และ
อสุรกาย ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑๑/๑๖๕.  
 ๓๐ อภิฐาน ๖ หมายถึงฐานะอันหนัก ๖ ประการ ได้แก่ (๑) ฆ่ามารดา (๒) ฆ่าบิดา (๓) ฆ่าพระอรหันต์ 
(๔) ท้าโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห้อ (๕) ท้าให้สงฆ์แตกกัน (๖) เข้ารีตศาสดาอื่น ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑๑/๑๖๖.  
 ๓๑ บาปกรรม ในที่น้ีหมายถึงการต้องอาบัติเบา เช่น ต้องอาบัติเพราะนอนร่วมกับสามเณรเป๐นต้น มิได้
หมายถึงอาบตัิหนัก ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑๒/๑๖๗. 



 ๒๓ 

   ท่านก็ไม่ปกปิดบาปกรรมนั้นไว้ 
   เรากล่าวว่าผู้เห็นบท๓๒แล้ว ไม่อาจท้าอย่างนั้นได ้
   นี้เป๐นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 [๑๓]  พุ่มไม้งามในป่า ซึ่งมียอดออกดอกบานสะพรั่ง 
   ในต้นเดือนห้าแห่งคิมหันตฤดู งามอย่างยิ่ง ฉันใด 
   พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ 
   ที่ให้ถึงนิพพาน เพ่ือประโยชน์อย่างยิ่ง ฉันนั้น 
   นี้เป๐นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 [๑๔]  พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ทรงรู้ธรรมอันประเสริฐ 
   ทรงประทานธรรมอันประเสริฐ ทรงน้าทางอันประเสริฐมาให้ 
   ทรงเป๐นผู้ยอดเยี่ยมกว่าใคร ๆ ได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐไว้ 
   นี้เป๐นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 [๑๕]  พระขีณาสพเหล่าใดสิ้นภพเก่าแล้ว ไม่มีการเกิดใหม่ 
   ทั้งมีจิตเบื่อหน่ายในภพที่จะเกิดต่อไป 
   ท่านเหล่านั้นชื่อว่า มีพืช๓๓สิ้นแล้ว ไม่มีฉันทะงอกข้ึน เป๐นปราชญ์ 
   ย่อมดับสนิทเหมือนประทีปดวงนี้ดับไป 
   นี้เป๐นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ 
   ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี 
 (ท้าวสักกะจอมเทพกราบทูลเป๐นคาถา ดังนี้ ) 
 [๑๖]  ภูตทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพ้ืน 
   หรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ ที่มาประชุมกันอยู่ ณ ที่นี้ 
   ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระตถาคต๓๔พุทธเจ้า 
   ที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอให้มีความสวัสดี 
 [๑๗]  ภูตทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพ้ืน 
   หรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ ที่มาประชุมกันอยู่ ณ ที่นี้ 
   ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระธรรมของพระตถาคต 
   ที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอให้มีความสวัสดี 

                                                      

 ๓๒ บท ในท่ีนี้หมายถึงทางแห่งนิพพาน ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑๒/๑๖๗.  
 ๓๓ พืช ในที่น้ีหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณ ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑๕/๑๗๑ และ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๗๗/๓๑๙.  
 ๓๔ ตถาคต แปลว่า ไปอย่างนั้นหรือมาอย่างนั้น มีความหมายหลายนัย เช่น ไปหรือมาอย่างบุคคลผู้
ขวนขวายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลก ไปหรือมาด้วยการเพิกถอนกิเสสได้ด้วยก้าลังแห่งสมถะและวิป๎สสนา ไป
หรือมาด้วยการก้าจัดทุกข์ทั้งปวงได้ ไปหรือมาด้วยการปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ตน ในที่นี้ใช้เป๐นค้าแสดง
คุณลักษณะของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าไปอย่างน้ันหรือมาอย่างนั้น ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑๖/๑๗๒. 



 ๒๔ 

 [๑๘]  ภูตทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพ้ืน 
   หรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ ที่มาประชุมกันอยู่ ณ ที่นี้ 
   ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระสงฆ์ของพระตถาคต 
   ที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอให้มีความสวัสดี 
 (พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้) 
    ถ้าเห็นว่าจะได้สุขอันยิ่งใหญ่ 
   ด้วยการเสียสละสุขอันเล็กน้อย 
   นักปราชญ์พึงเสียสละสุขอันเล็กน้อย 
   เพ่ือเห็นแก่สุขอันยิ่งใหญ่๓๕ 

รตนสูตร จบ 
 

 ๒.๒.๒  รตนสูตรในอรรถกถา 
 รตนสุตตอรรถกถา๓๖ หรือ รตนสูตรในอรรถกถา ที่อธิบายขยายความรตนสูตร ในขุททก
นิกาย ขทุทกปาฐะ และขุททกนิกายสุตตนิบาต ถือว่าเป๐นแหล่งที่มาของข้อมูลในการพรรณนาโดยตรง 
ผู้วิจัยขอน้าเสนอต้นฉบับภาษาบาลีพร้อมค้าแปล ดังต่อไปนี้ 

๖. รตนสุตฺตวณฺณนา 
นิกฺเขปปฺปโยชน  

 อิทานิ ยานีธ ภูตานีติ เอวมาทินา มงฺคลสุตฺตานนฺตร้ นิกฺขิตฺตสฺส รตนสุตฺตสฺส อตฺถ-  
วณฺณนากฺกโม อนุปฺปตฺโต ฯ ตสฺส อิธ นิกฺเขปปฺปโยชน้ วตฺวา ตโต ปร้ สุปริสุทฺเธน ติตเถน นที-     
ตฬากาทีสุ สลิลชฺโฌคาหนมิว สุปริสุทฺเธน นิทาเนน อิมสฺส สุตฺตสฺส อตฺถชฺโฌคาหน้๓๗ ทสฺเสตุ :– 
  เยน วุตฺต้ ยทา ยตฺถ,  ยสฺมา เจต้ อิม้ นย้;  
  ปกาสยิตฺวาน๓๘ เอตสฺส,  กริสฺสามตฺถวณฺณน้ ฯ 
 ตตฺถ ยสฺมา มงฺคลสุตฺเตน อตฺตรกฺขา อกลฺยาณกรณกลฺยาณากรณปจฺจยานํฺจ อาสวาน้ 
ปฎิฆาโต ทสฺสิโต, อิมํฺจ สุตฺต้ ปรรกฺข้๓๙ อมนุสฺสาทิปจฺจยานํฺจ อาสวาน้ ปฎิฆาต้ สาเธติ, ตสฺมา 
ตทนนฺตร้ นิกฺขิตฺต้ สิยาติ ฯ 

อิท้ ตาวสฺส อิธ นิกฺเขปปฺปโยชน้ ฯ 
------------------- 

 
 
 
 

                                                      

 ๓๕ สุขอันยิ่งใหญ่ ในที่น้ีหมายถึงความสุขอันโอฬารคือพระนิพพาน ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๒๙๐/๓๒๙ 
 ๓๖ ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๖/๑๓๘-๑๗๖. 
 ๓๗ ฉ.ม. ......คาหณ้. 
 ๓๘ ฉ.ม. ปกาเสตฺวาน. 
 ๓๙ ฉ.ม. ปรารกฺข้. 



 ๒๕ 

เวสาลิวตฺถุ 
 อิทานิ “เยน วุตฺต  ยทา ยตฺถ, ยสฺมา เจตนฺ”ติ เอตฺถาห “เกน ปเนต้ สุตฺต้ วุตฺต้, กทา 
กตฺถ กสฺมา จ วุตฺตนฺ”ติ ฯ วุจฺจเต :– อิท ้หิ ภควตา เอว วุตฺต้, น สาวกาทีหิ ฯ ตํฺจ ยทา ทุพฺภิกฺขาทีหิ 
อุปทฺทเวหิ อุปทฺทุตาย เวสาลิยา ลิจฺฉวีหิ ราชคหโต ยาจิตฺวา ภควา เวสาลึ อานีโต, ตทา เวสาลิย้ เตส้ 
อุปทฺทวาน้ ปฎิฆาตตฺถาย วุตฺตนฺติ ฯ อยเมว๔๐ เตส้ ปํฺหาน้ สงฺเขปวิสฺสชฺชนา ฯ วิตฺถารโต ปน        
เวสาลีวตฺถุโตปฺปภูติ๔๑ โปราเณหิ วณฺณียติ ฯ 
 ตตฺราย้ วณฺณนา :– พาราณสิรํฺโ กิร อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ คพฺโภ สณฺ าติ๔๒, สา 
คพฺภสณฺ  ิต้ ตฺวา๔๓ รํฺโ  นิเวเทสิ, ราชา คพฺภปริหาร้ อทาสิ ฯ ราชา คพฺภปริหาร้ อทาสิ ฯ สา    
สมฺมา ปริหริยมานคพฺภา คพฺภปริปากกาเล วิชายนฆร้ ปาวิสิ ฯ ปุํฺ วนฺตีน้ ปจฺจูสสมเย คพฺภวุฎฺ าน้ 
โหติ ฯ สา จ ตาส้ อํฺ ตรา, เตน ปจฺจูสสมเย อลฺลตฺตกปฎลพนฺธุชีวกปุปฺผสทิส้ ม้สเปสึ วิชายิ ฯ ตโต 
“อํฺ า เทวิโย สุวณฺณพิมฺพสทิเส ปุตฺเต วิชายนฺติ, อคฺคมเหสี ม้สเปสินฺติ รํฺโ ปุรโต มม อวณฺโณ 
อุปฺปชฺเชยฺยา”ติ จินฺเตตฺวา เตน อวณฺณภเยน ต้ ม้สเปสึ เอกสฺมึ ภาชเน ปกฺขิปิตฺวา อํฺ ตเรน       
ภาชเนน๔๔ ปฎิกุชฺชิตฺวา ราชมุทฺทิกาย ลํฺเจตฺวา๔๕ คงฺคาย โสเต ปกฺขิปาเปสิ ฯ มนุสฺเสหิ ฉฑฺฑิตมตฺเต  
เทวตา รกฺข้ ส้วิทหึสุ ฯ สุวณฺณปฎิกํฺเจตฺถ๔๖ ชาติหิงฺคุลเกน “พาราณสิรํฺโ  อคฺคมเหสิยา ปชา”ติ 
ลิขิตฺวา พนฺธึสุ ฯ ตโต ต้ ภาชน้ อุมมฺิภยาทีหิ อนุปทฺทุต้ คงฺคาย โสเตน ปายาสิ ฯ 
 เตน จ สมเยน อํฺ ตโร ตาปโส โคปาลกุล้ นิสฺสาย คงฺคาตีเร วสติ๔๗ ฯ โส ปาโตว คงฺค้    
โอติณฺโณ๔๘ ต้ ภาชน้ อาคจฺฉนฺต้ ทิสฺวา ป๏สุกูลสํฺ าย อคฺคเหสิ ฯ ตโต ตตฺถ ต้ อกฺขรปฎิก้๔๙ ราช-   
มุทฺทิกาย ลํฺจนํฺจ๕๐ ทิสฺวา มุํฺจิตฺวา ต้ ม้สเปสึ อทฺทส, ทิสฺวานสฺส เอตทโหสิ “สิยา คพฺโภ, ตถา 
หิสฺส ทุคฺคนฺธปูติภาโว นตฺถี”ติ ฯ ต้ อสฺสม้ เนตฺวา สุทฺเธ โอกาเส เปสิ ฯ อถ อฑฺฒมาสจฺจเยน เทฺว 
ม้สเปสิโย อเหสุ ฯ ตาปโส ต้ ทิสฺวา สาธุตร้ เปสิ, ตโต ปุน อฑฺฒมาสจฺจเยน เอกเมกิสฺสา ม้สเปสิยา 
หตฺถปาทสีสานมตฺถาย ปํฺจ ปํฺจ ปีฬกา อุฎฺ หึสุ ฯ ตาปโส ทิสฺวา ปุน สาธุตร้ เปสิ ฯ อถ ตโต 
อฑฺฒมาสจฺจเยน เอกา ม้สเปสิ สุวณฺณพิมฺพสทิโส ทารโก เอกา ทาริกา อโหสิ ฯ เตสุ ตาปสสฺส ปุตฺต-
สิเนโห อุปฺปชฺชติ ฯ องฺคุฎฺ กโต จสฺส ขีร้ นิพฺพตฺติ, ตโต ปภูติ จ ขีรภตฺต้ ลภติ, โส ภตฺต้ ภุํฺชิตฺวา ขีร้ 
ทารกาน้ มุเข อาสิํฺจติ ฯ เตส้ ย้ ย้ อุทเร๕๑ ปวิฎฺ  ้, ต้ สพฺพ้ มณิภาชนคต้ วิย ทิสฺสติ ฯ เอว้ นิจฺฉวี๕๒ 

                                                      

 ๔๐ ฉ.ม., อิ. อย้. 
 ๔๑ ฉ.ม. .....วตฺถุโต ปภุติ. 
 ๔๒ ฉ.ม. สณฺ าสิ. 
 ๔๓ ฉ.ม. สา ต้ กตฺวา, อิ. สา ตฺวา. 
 ๔๔ ฉ.ม. อย้ สทฺโท น ทิสฺสติ. 
 ๔๕ ฉ.ม. ลํฺฉิตฺวา, อิ. ลํฺเฉตฺวา. 
 ๔๖ ฉ.ม. สุวณฺณปฏฺฏกํฺเจตฺถ. 
 ๔๗ ฉ.ม., อิ. วิหรติ. 
 ๔๘ ฉ.ม. โอตรนฺโต. 
 ๔๙ ฉ.ม. อกฺขรปฏฺฏก้, อิ. อกฺขรปฏฺฏิก้. 
 ๕๐ ฉ.ม., อิ. ราชมุทฺทิกาลํฺฉนํฺจ. 
 ๕๑ ฉ.ม. อุทร้. 
 ๕๒ ฉ.ม. ลิจฺฉวี. 



 ๒๖ 

อเหสุ ฯ อปเร ปนาหุ “สิพฺพิตฺวา๕๓ ปิตา วิย เนส้ อํฺ มํฺ  ้ ลีนาจฺฉวี อโหสี”ติ ฯ เอวนฺเต นิจฺฉวิ-
ตาย วา ลีนจฺฉวิตาย วา ลิจฺฉวตีิ ปํฺ ายึสุ ฯ 
 ตาปโส ทารเก โปเสนฺโต อุสฺสูเร คาม้ ภิกฺขาย๕๔ ปวิสติ, อติทิวา ปฎิกฺกมติ ฯ ตสฺส ต้         
พฺยาปาร้ ตฺวา โคปาลกา อาห้สุ, “ภนฺเต ปพฺพชิตาน้ ทารกโปสน้ ปลิโพโธ, อมฺหาก้ ทารเก เทถ, มย้ 
โปสิสฺสาม,๕๕ ตุมฺเห อตฺตโน กมฺม้ กโรถา”ติ ฯ ตาปโส “สาธู”ติ ปฎิสุณิ ฯ โคปาลกา ทุติยทิวเส มคฺค้ 
สม้ กตฺวา ปุปฺเผหิ โอกิริตฺวา ธชปฎากานิ๕๖ อุสฺสาเปตฺวา ตุริเยหิ วชฺชมาเนหิ อสฺสม้ อาคตา ฯ ตาปโส 
“ภเณ๕๗ มหาปุํฺ า ทารกา, อปฺปมาเทเนว วฑฺเฒถ, วฑฺเฒตฺวา จ อํฺ มํฺ  ้ อาวาหวิวาห้ กโรถ,   
ปํฺจโครเสน ราชาน้ โตเสตฺวา ภูมิภาค้ คเหตฺวา นคร้ มาเปถ, ตตฺถ กุมาร้ อภิสิํฺเจถา”ติ๕๘ วตฺวา    
ทารเก อทาสิ ฯ เต “สาธู”ติ ปฎิสุณิตฺวา ทารเก เนตฺวา โปเสสุ ฯ 
 ทารกา วุฑฺฒิมนฺวาย กีฬนฺตา วิวาทฎฺ าเนสุ อํฺเ  โคปาลทารเก หตฺเถนปิ ปาเทนปิ 
ปหรนฺติ, เต โรทนฺติ ฯ “กิสฺส โรทถา”ติ เอว้  มาตาปิตูหิ ปุฏฺ า๕๙ “อิเม นิมฺมาตาปิติกา ตาปสโปสิตา 
อมฺเห อตีว ปหรนฺตี”ติ วทนฺติ ฯ ตโต เตส้ มาตาปิตโร “อิเม ทารกา อํฺเ  ทารเก วิเหเ นฺติ๖๐         
ทุกฺขาเปนฺติ, น อิเม สงฺคเหตพฺพา, อิเม วชฺชิตพฺพา”ติ อาห้สุ ฯ ตโต ปภูติ กิร โส ปเทโส “วชฺชี”ติ  
วุจฺจติ, โยชนสตปริมาเณน๖๑ ฯ อถ น้ ปเทส้ โคปาลกา ราชาน้ โตเสตฺวา อคฺคเหสุ ฯ ตตฺถ ปน๖๒ นคร้ 
มาเปตฺวา โสฬสวสฺสุทฺเทสิก้ กุมาร้ อภิสิํฺจิตฺวา ราชาน้ อก้สุ ฯ ตาย จสฺส ทาริกาย สทฺธึ วาเรยฺย้    
กตฺวา กติก้ อก้สุ “น พาหิรโต ทาริกา อาเนตพฺพา, อิโต ทาริกา น กสฺสจิ ทาตพฺพา”ติ ฯ เตส้ ป ม-   
ส้วาเสน เทฺว ทารกา ชาตา ธีตา จ ปุตฺโต จ, เอว้ โสฬสกฺขตฺตุ เทฺว เทฺว ชาตา ฯ ตโต เตส้ ทารกาน้ 
ยถากฺกม้ วฑฺเฒนฺตาน้๖๓ อารามุยฺยานนิวาสนฎฺ านปริวารสมฺปตฺตึ คเหตุ อปฺปโหนฺต้ ต้ นคร้ ติกฺขตฺตุ 
คาวุตฺตนฺตเรน คาวุตฺตนฺตเรน ปากาเรน ปริกฺขิปึสุ, ตสฺส ปุนปฺปุน้ วิสาลิกตตฺตา เวสาลีเตฺวว นาม้ ชาต้ 
ฯ อิท ้เวสาลิวตฺถุ ฯ 

 
ภควโต นิมนฺตน  

 อยมฺปน เวสาลี ภควโต อุปฺปนฺนกาเล อิทฺธา เวปุลฺลปฺปตฺตา อโหสิ ฯ ตตฺถ หิ ราชูน้เยว 
สตฺต สหสฺสานิ สตฺต สตานิ สตฺต จ ราชาโน อเหสุ ฯ ตถา ยุวราชเสนาปติภณฺฑาคาริกปฺปภูตีน้ ยถาห 
:– 

                                                      

 ๕๓ ฉ.ม., อิ. สิพฺเพตฺวา. 
 ๕๔ ฉ.ม., อิ. ปิณฺฑาย. 
 ๕๕ ฉ.ม. โปเสสฺสาม. 
 ๕๖ ฉ.ม. ธชปฏาก้, อิ. ธชปฏากา. 
 ๕๗ ฉ.ม., อิ. อย้ สทฺโท น ทิสฺสติ. 
 ๕๘ ฉ.ม., อิ. อภิสิํฺเจถ..... 
 ๕๙ ฉ.ม., อิ. จ มาตาปิตูหิ วุตฺตา. 
 ๖๐ ฉ.ม. วินาเสนฺติ. 
 ๖๑ ฉ.ม., อิ. ติโยชนสต้ ปริมาเณน. 
 ๖๒ ฉ.ม. ตตฺเถว นคร้ มาเปตฺวา, อิ. ตตฺถ จ..... 
 ๖๓ ฉ.ม. วฑฺฒนฺตาน้. 



 ๒๗ 

 “เตน โข ปน สมเยน เวสาลี อิทฺธา เจว โหติ ผีตา จ พหุชนา อากิณฺณมนุสฺสา สุภิกฺขา จ, 
สตฺต จ ปาสาทสหสฺสานิ สตฺต จ ปาสาทสตานิ สตฺต จ ปาสาทา, สตฺต จ กูฎาคารสหสฺสานิ สตฺต จ 
กูฎาคารสตานิ สตฺต จ กูฎาคารานิ, สตฺต จ อารามสหสฺสานิ สตฺต จ อารามสตานิ สตฺต จ อารามา , 
สตฺต จ โปกฺขรณีสหสฺสานิ สตฺต จ โปกฺขรณีสตานิ สตฺต จ โปกฺขรณิโย”ติ๖๔ ฯ 
 สา อปเรน สมเยน ทุพฺภิกฺขา อโหสิ ทุพฺพุฎฺ  ิกา ทุสฺสสฺสา ฯ ป ม้ ทุคฺคตมนุสฺสา มรนฺติ เต 
พหิทฺธา ฉฑฺเฑนฺติ ฯ มตมนุสฺสาน้ กุณปคนฺเธน อมนุสฺสา นคร้ ปวิสึสุ, ตโต พหุตรา มิยฺยนฺติ๖๕ ฯ ตาย   
ปาฎิกุลฺยตาย๖๖ สตฺตาน้ อหิวาตโรโค อุปฺปชฺชิ ฯ อิติ ตีหิ ทุพฺภิกฺขอมนุสฺสโรคภเยหิ อุปทฺทุตาย        
เวสาลิยา นครวาสิโน อุปสงฺกมิตฺวา ราชานมาห้สุ “มหาราช อิมสฺมึ นคเร ติวิธ้ ภยมุปฺปนฺน้, อิโต      
ปุพฺเพ ยาว สตฺตมา ราชกุลปริวฎฺฎา เอวรูป๏ อนุปฺปนฺนปุพฺพ้, ตุมฺหาก้ มํฺเ  อธมฺมิกตเตเนตรหิ๖๗ 
อุปฺปนฺนนฺ”ติ ฯ ราชา สพฺเพ สณฺ าคาเร สนฺนิปาตาเปตฺวา “มยฺห้ อธมฺมิกภาว้ วิจินถา”ติ อาห ฯ เต 
สพฺพ้ ปเวณ ึวิจินนฺตา น กิํฺจิ อทฺทส้สุ ฯ 
 ตโต รํฺโ  โทส้ อทิสฺวา “อิท้ ภย้ อมฺหาก้ กถ้ วูปสเมยฺยา”ติ จินฺตยึสุ ฯ ตตฺถ เอกจฺเจ ฉ 
สตฺถาเร อปทิสึสุ “เอเตหิ โอกฺกนฺตมตฺเต วูปสเมสฺสตี”ติ ฯ เอกจฺเจ อาห้สุ “พุทฺโธ กิร โลเก อุปฺปนฺโน, 
โส ภควา สพฺพสตฺตหิตาย ธมฺม้ เทเสติ มหิทฺธิโก มหานุภาโว , เตน โอกฺกมนฺตมตฺเต๖๘ สพฺพภยานิ   
วูปสเมยฺยุนฺ”ติ ฯ เตน เต อตฺตมนา หุตฺวา “กหมฺปน โส ภควา เอตรหิ วิหรติ, อมฺเหหิ เปสิเต อา-     
คจฺเฉยฺยา”ติ๖๙ อาห้สุ ฯ อถาปเร อาห้สุ “พุทฺธา นาม อนุกมฺปกา, กิสฺส นาคจฺเฉยฺยุ, โส ปน ภควา 
เอตรหิ ราชคเห วิหรติ, ราชา จ พิมฺพิสาโร๗๐ อุปฎฺ หติ, กทาจิ๗๑ โส อาคนฺตุ น ทเทยฺยา”ติ๗๒ ฯ  
“เตนหิ ราชาน้ สํฺ าเปตฺวา อาเนสฺสามา”ติ๗๓ เทฺว ลิจฺฉวีราชาโน มหตา พลกาเยน ปหูต้ ปณฺณา-
การ้ ทตฺวา รํฺโ สนฺติก้ เปเสสุ๗๔ “พิมฺพิสาร้ สํฺ าเปตฺวา ภควนฺต้ อาเนถา”ติ ฯ เต คนฺตฺวา รํฺโ
ปณฺณาการ้ ทตฺวา ต้ ปวตฺตึ นิเวเทตฺวา, “มหาราช ภควนฺต้ อมฺหาก้ นคร้ เปเสหี”ติ อาห้สุ ฯ ราชา น 
สมฺปฎิจฺฉิ, “ตุมเหเยว ชานาถา”ติ อาห ฯ เต “สาธู”ติ๗๕ ภควนฺต้ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอวมาห้สุ 
“ภนเต อมฺหาก้ นคเร ตีณิ  ภยานิ อุปฺปนฺนานิ, สเจ ภควา อาคจเฺฉยฺย, โสตฺถิ โน ภเวยฺยา”ติ ฯ ตโต๗๖ 
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 ๒๘ 

ภควา อาวชฺชิตฺวา๗๗ “เวสาลิย้ รตนสุตฺเต วุตฺเต สา รกฺขา โกฎิสตสหสฺสาน้ จกฺกวาฬาน้๗๘ ผริสฺสติ, 
สุตฺตปริโยสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสาน้ ธมฺมาภิสมโย ภวิสฺสตี”ติ อธิวาเสสิ ฯ อถ ราชา พิมฺพิสาโร  
ภควโต อธิวาสน้ สุตฺวา “ภควตา เวสาลีคมน้ อธิวาสิตนฺ”ติ นคเร อุคฺโฆสน้๗๙ การาเปตฺวา ภควนฺต้  
อุปสงฺกมิตฺวา อาห “กึ, ภนฺเต, สมฺปฎิจฺฉถ เวสาลีคมนนฺ”ติ ? อาม มหาราชาติ ฯ เตนหิ ภนฺเต ตาว 
อาคเมถ, ยาว มคฺค้ ปฎิยาเทมีติ ฯ 
 อถ โข ราชา พิมฺพิสาโร ราชคหสฺส จ คงฺคาย จ อนฺตเร๘๐ ปํฺจโยชน้ ภูมึ สม้ กตฺวา    
โยชเน โยชเน วิหาเร๘๑ มาเปตฺวา ภควโต คมนกาล้ ปฎิเวเทสิ ฯ ภควา ปํฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ ปริวุโต   
ปายาสิ ฯ ราชา ปํฺจโยชนมคฺค้ ปํฺจวณฺเณหิ ปุปฺเผหิ ชาณุมตฺต้ โอกิราเปตฺวา ธชปฎากปุณฺณฆฎ-
กทฺทลิอาทีนิ อุสฺสาเปตฺวา ภควโต เทฺว เสตจฺฉตฺตานิ เอกเมกสฺส จ ภิกฺขุสฺส เอกเมก้ อุกฺขิปาเปตฺวา 
สทฺธึ อตฺตโน  ปริวาเรน ปุปฺผคนฺธาทีหิ ปูช้ กโรนฺโต เอเกกสฺมึ วิหาเร ภควนฺต้ วสาเปตฺวา มหาทานานิ 
ทตฺวา ปํฺจหิ ทิวเสหิ คงฺคาตีร้ เนสิ ฯ ตตฺถ สพฺพาลงฺกาเรหิ นาว้ อลงฺกโรนฺโต เวสาลิกาน้ เลข้๘๒     
เปเสสิ “อาคโต ภควา, มคฺค้ ปฎิยาเทตฺวา สพฺเพ ภควโต ปจฺจุคฺคมน้ กโรถา”ติ ฯ เต “ทิคุณ้ ปูช้   
กริสฺสามา”ติ เวสาลิยา จ คงฺคาย จ อนฺตเร๘๓ ติโยชน้ ภูมึ สม้ กตฺวา ภควโต จตฺตาริ จตฺตาริ๘๔ เอก-
เมกสฺส จ ภิกฺขุสฺส เทฺว เทฺว เสตจฺฉตฺตานิ สชฺชิตฺวา๘๕ ปูช้ กุรุมานา คงฺคาตีร้ อาคนฺตฺวา อฎฺ  ้สุ ฯ 
 อถ พิมฺพิสาโร เทฺว นาวาโย สงฺฆาเฎตฺวา๘๖ มณฺฑป๏ กตฺวา ปุปฺผทามาทีหิ อลงฺกริตฺวา ตตฺถ  
สพฺพรตนมย้๘๗ พุทฺธาสน้ ปํฺ เปสิ, ภควา ตสฺมึ๘๘ นิสีทิ ฯ ปํฺจสตา ภิกฺขูปิ นาว้ อภิรูหิตฺวา๘๙ ยถา- 
นุรูป๏ นิสีทสึุ ฯ ราชา ภควนฺต้ อนุคจฺฉนฺโต คลปฺปมาณ้ อุทก้ โอโรหติฺวา๙๐ “ยาว ภนฺเต ภควา อาคจฺฉติ
, ตาวาห้ อิเธว คงฺคาตีเร วสิสฺสามี”ติ วตฺวา นิวตฺโต ฯ อุปริ เทวตา ยาว อกนิฎฺ ภวน้๙๑ ปูชมก้สุ ฯ 
เหฎฺ า คงฺคานิวาสิโน กมฺพลสฺสตราทโย นาคราชาโน ปูชมก้สุ ฯ เอว้ มหติยา ปูชาย ภควา โยชนมตฺต้ 
อทฺธาน้ คงฺคาย คนฺตฺวา เวสาลิกาน้ สีมนฺตร้ ปวิฎฺโ  ฯ 
 ตโต ลิจฺฉวิราชาโน เตน พิมฺพิสาเรน กตปูชาย ทิคุณ้ กโรนฺตา คลปฺปมาเณ อุทเก ภควนฺต้    
ปจฺจุคฺคจฺฉึสุ ฯ เตเนว ขเณน เตน มุหุตฺเตน วิชฺชุปฺปภาวินทฺธนฺธการวิสฎกูโต คฬคฬายนฺโต จตูสุ      
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 ๒๙ 

ทิสาสุ มหาเมโฆ วุฎฺ าสิ ฯ อถ ภควตา ป มปาเท คงฺคาตีเร นิกฺขิตฺตมตฺเต โปกฺขรวสฺส้ วสฺสิ ฯ เย     
เตมิตุกามา๙๒, เต เอว เตเมนฺติ, เย อเตมิตุกามา, เต น เตเมนฺติ ฯ สพฺพตฺถ ชณฺณุกมตฺต้๙๓ อูรุมตฺต้ 
กฎิมตฺต้   คลปฺปมาณ้ อุทก้ วหติ, สพฺพกุณปานิ อุทเกน คงฺคาย๙๔ ปเวสิตานิ, ปริสุทฺโธ ภูมิภาโค อโหสิ 
ฯ 
 ลิจฺฉวิราชาโน ภควนฺต้ อนฺตรา โยชเน โยชเน วสาเปตฺวา๙๕ มหาทานานิ ทตฺวา๙๖ ตีหิ    
ทิวเสหิ ทิคุณ้ ปูช้ กโรนฺตา เวสาลึ นยึสุ ฯ เวสาลึ สมฺปตฺเต ภควติ สกฺโก เทวานมินฺโท เทวสงฺฆ-   
ปุรกฺขิโต๙๗ อาคจฺฉิ ฯ มเหสกฺขาน้ เทวตาน้ สนฺนิปาเตน อมนุสฺสา เยภุยฺเยน ปลายึสุ ฯ ภควา นคร-   
ทฺวาเร ตฺวา อานนฺทตฺเถร้ อามนฺเตสิ “อิม้ อานนฺท รตนสุตฺต้ อุคฺคเหตฺวา พลิกมฺมูปกรณานิ คเหตฺวา 
ลิจฺฉวิราชกุมาเรหิ สทฺธึ เวสาลิยา ติปาการนฺตเร วิจรนฺโต ปริตฺต้ กโรหี”ติ รตนสุตฺต้ อภาสิ ฯ เอว้ 
“เกน ปเนต้ สุตฺต้ วุตฺต้ กทา กตฺถ กสฺมา จ วุตฺตนฺ”ติ เอเตส้ ปํฺหาน้ วิสชฺชนา วิตฺถาเรน เวสาลิวตฺถุโต 
ปภูติ โปราเณหิ วณฺณียติ ฯ 
 เอว้ ภควโต เวสาลึ อนุปฺปตฺตทิวเสเยว เวสาลีนครทฺวาเร เตส้ อุปทฺทวาน้ ปฎิฆาตตฺถาย 
วุตฺตมิท้ รตนสุตฺต้ อุคฺคเหตฺวา อายสฺมา อานนฺโท ปริตฺตตฺถาย ภาสมาโน ภควโต ปตฺเตน อุทกมาทาย 
สพฺพ้ นคร้ อพฺภุกฺกิรนฺโต อนุวิจริ ฯ ย  กิญฺจีติ วุตฺตมตฺเตเยว ปน เถเรน เย ปุพฺเพ อปลาตา สงฺการกูฎ-   
ภิตฺติปเทสาทินิสฺสิตา อมนุสฺสา, เต จตูหิ ทฺวาเรหิ ปลายึสุ, ทฺวารานิ อโนกาสานิ อเหสุ  ฯ ตโต     
เอกจเฺจ ทฺวาเรสุ โอกาส้ อลภมานา ปาการ้ ภินฺทิตฺวา ปลาตา ฯ อมนุสฺเสสุ คเตสุ๙๘ มนุสฺสาน้ คตฺเตสุ 
โรโค วูปสมนฺโต๙๙ ฯ เต นิกฺขมิตฺวา สพฺพคนฺธปุปฺผาทีหิ เถร้ ปูเชสุ ฯ มหาชโน นครมชฺเฌ สณ าคาร้ 
สพฺพคนฺเธหิ วิลิมฺปิตฺวา๑๐๐ รตนขจิต้ วิตาน้ กตฺวา สพฺพาลงฺกาเรหิ อลงฺกริตฺวา ตตฺถ พุทฺธาสน้        
ปํฺ าเปตฺวา๑๐๑ ภควนฺต้ อาเนสิ ฯ 
 ภควา สณฺ าคาร้ ปวิสิตฺวา ปํฺ ตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ ภิกฺขุสงฺโฆปิ โข ราชาโน มนุสฺสา จ 
ปฏิรูเป ปฏิรูเป โอกาเส๑๐๒ นิสีทสึุ ฯ สกฺโกปิ เทวานมินฺโท ทวฺีสุ เทวโลเกสุ เทวปริสาย สทฺธึ อุปนิสีทติ   
อํฺเ  จ เทวา, อานนฺทตฺเถโรปิ สพฺพ้ เวสาลิมนุวิจรนฺโต รกฺข้ กตฺวา เวสาลีนครวาสีหิ สทฺธึ อาคนฺตฺวา 
เอกมนฺต้ นิสีทิ ฯ ตตฺถ ภควา สพฺเพส้ ตเทว รตนสุตฺต้ อภาสีติ ฯ 
 เอตฺตาวตา จ ยา สา๑๐๓ “เยน วุตฺต้ ยทา ยตฺถ, ยสฺมา เจต้ อิม้ นย้ ปกาเสตฺวานา”ติ 
มาติกา นิกฺขิตฺตา, สา สพฺพปฺปกาเรน วิตฺถาริตา โหติ ฯ 
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 ๙๙ ฉ.ม. วูปสนฺโต. 
 ๑๐๐ ฉ.ม., อิ. ลิมฺปิตฺวา. 
 ๑๐๑ ฉ.ม. ปํฺ เปตฺวา. 
 ๑๐๒ ฉ.ม. อาสเน. 
 ๑๐๓ ฉ.ม. สาสทฺโท น ทิสฺสติ. 



 ๓๐ 

ยานีธาติ คาถาวณฺณนา 
 [๑] อิทานิ “เอตสฺส กริสฺสามตฺถวณฺณนนฺ”ติ วุตฺตตฺตา อตฺถวณฺณนา อารภิยเต๑๐๔ ฯ 
อปเร ปน วทนฺติ “อาทิโต ปํฺเจว คาถา ภควตา วุตฺตา, เสสา ปริตฺตกรณสมเย อานนฺทตฺเถเรนา”ติ ฯ 
ยถา วา ตถา วา โหตุ กินฺโน อิมาย อปริกฺขาย๑๐๕ ปริตฺตาย๑๐๖, สพฺพถาปิ เอตสฺส รตนสุตฺตสฺส      
กริสฺสามตฺถวณฺณน้ ฯ 
 ยานีธ ภูตานีติ ป มคาถา ฯ ตตฺถ ยานีติ ยาทิสานิ อปฺเปสกฺขานิ วา มเหสกฺขานิ วา ฯ  
อิธาติ อิมสฺมึ ปเทเส, ตสฺมึ ขเณ สนฺนิปาตฎฺ าน้ สนฺธายาห ฯ ภูตานีติ กิํฺจาปิ ภูตสทฺโท “ภูตสฺมึ   
ปาจิตฺติยนฺ”ติ  เอวมาทีสุ๑๐๗  วิชฺชมาน้๑๐๘ ฯ   “ภูตมิทนฺติ   ภิกฺขเว  สมนุปสฺสถา”ติ   เอวมาทีสุ๑๐๙

ขนฺธปํฺจก้๑๑๐ ฯ  “จตฺตาโร โข ภิกฺขเว มหาภูตา เหตู”ติ เอวมาทีสุ๑๑๑  จตุพฺพิเธ  ป วีธาตฺวาทิรูเป ฯ  
“โย จ กาลฆโส ภูโต”ติ เอวมาทีสุ๑๑๒ ขีณาสว้๑๑๓ ฯ “สพฺเพว นิกฺขิปิสฺสนฺติ, ภูตา โลเก สมุสฺสยนฺ”ติ 
เอวมาทีสุ๑๑๔ สพฺพสตฺเต ฯ “ภูตคามปาตพฺยตายา”ติ เอวมาทีสุ๑๑๕ รุกฺขาทิเก ฯ “ภูต้ ภูตโต สํฺชา-
นาตี”ติ เอวมาทีสุ๑๑๖ จาตุมฺมหาราชิกาน้ เหฎฺ า สตฺตนิกาย้ อุปาทาย วตฺตติ ฯ อิธ ปน อวิเสสโต   
อมนุสฺเสสุ ทฎฺ พฺโพ ฯ 
 สมาคตานีติ สนฺนิปติตานิ ฯ ภุมฺมานีติ ภูมิย้ นิพฺพตฺตานิฯ วา-อิติ วิกปฺปเน ฯ เตน ยานีธ 
ภุมฺมานิ วา ภูตานิ สมาคตานีติ อิมเมก้ วิกปฺป๏ กตฺวา ปุน ทุติย้ วิกปฺป๏ กาตุ “ยานิ ว อนฺตลิกฺเข”ติ 
อาห ฯ อนฺตลิกฺเข วา ยานิ ภูตานิ นิพฺพตฺตานิ, ตานิ สพฺพานิ อิธ สมาคตานีติ อตฺโถ ฯ เอตฺถ จ ยามโต 
ยาว อกนิฎฺ  ้, ตาว นิพฺพตฺตานิ ภูตานิ อากาเส ปาตุภูตวิมาเนสุ นิพฺพตฺตตฺตา “อนฺตลิกฺเข ภูตานี”ติ   
เวทิตพฺพานิ ฯ ตโต เหฎฺ า สิเนรุโต ปภูติ ยาว ภูมิย้ รุกฺขลตาทีสุ อธิวฏฺ านิ ภูมิยํฺจ นิพฺพตฺตานิ      
ภูตานิ, ตานิ สพฺพานิ ภูมิย้ ปฎิพทฺเธสุ จ รุกฺขลตาปพฺพตาทีสุ นิพฺพตฺตตฺตา “ภุมฺมานิ ภูตานี”ติ เวทิ-
ตพฺพานิ ฯ 
 เอว้ ภควา สพฺพาเนว อมนุสฺสภูตานิ “ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข”ติ ทฺวีหิ ปเทหิ      
วิกปฺเปตฺวา ปุน เอเกน ปเทน ปริคฺคเหตฺวา ทสฺเสตุ “สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตู”ติ อาห ฯ สพฺเพติ 
อนวเสสา ฯ เอวาติ อวธารเณ, เอกมฺปิ อนปเนตฺวาติ อธิปฺปาโย ฯ ภูตาติ อมนุสฺสา ฯ สุมนา ภวนฺตูติ  
สุขิตมนา ปีติโสมนสฺสชาตา ภวนฺตุ ฯ อโถปีติ กิจฺจนฺตรสนฺนิโยชนตฺถ้ วาโกฺยปาทาเน นิปาตทฺวย้ ฯ 
                                                      

 ๑๐๔ ฉ.ม. อารพฺภเต. 
 ๑๐๕ ฉ.ม. ปริกฺขาย, อิ. ปริกฺขนาย, ม. อปริกฺขตาย ปริกฺขตาย. 
 ๑๐๖ ฉ.ม., อิ. อย้ สทฺโท น ทิสฺสติ. 
 ๑๐๗ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๖๙/๑๔๓. 
 ๑๐๘ ฉ.ม. วิชฺชมาเน. 
 ๑๐๙ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๔๐๑/๓๕๘. 
 ๑๑๐ ฉ.ม. ขนฺธปํฺจเก. 
 ๑๑๑ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๘๖/๖๘. 
 ๑๑๒ ขุ.ชา.ทุก. (บาลี) ๒๗/๓๔๐/๙๕. 
 ๑๑๓ ฉ.ม. ขีณาสเว. 
 ๑๑๔ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๒๐/๑๓๗. 
 ๑๑๕ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๙๐/๑๖๐. 
 ๑๑๖ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๓, ๗/๒, ๕. 



 ๓๑ 

สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิตนฺติ อฏฺ  ิกตฺวา๑๑๗ มนสิกตฺวา สพฺพเจตโส๑๑๘ สมนฺนาหริตฺวา ทิพฺพสมฺปตฺติ-      
โลกุตฺตรสุขาวห้ มม เทสน้ สุณนฺตุ ฯ 
 เอวมตฺเถ ภควา “ยานีธ ภูตานิ สมาคตานี”ติ อนิยมิตวจเนน ภูตานิ ปริคฺคเหตฺวา ปุน 
“ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข”ติ ทฺวิธา วิกปฺเปตฺวา ตโต “สพฺเพว ภูตา”ติ ปุน เอกชฺฌ้ กตฺวา “สุมนา 
ภวนฺตู”ติ อิมินา วจเนน อาสยสมฺปตฺติย้ นิโยเชนฺโต “สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิตนฺ”ติ ปโยคสมฺปตฺติย้, ตถา 
โยนิโสมนสิการสมฺปตฺติย้ ปรโตโฆสสมฺปตฺติยํฺจ, ตถา อตฺตสมฺมาปณิธิสปฺปุริสูปนิสฺสยสมฺปตฺตีสุ 
สมาธิปํฺ าเหตุสมฺปตฺตีสุ จ นิโยเชนฺโต คาถ้ สมาเปสิ๑๑๙ ฯ 
 

ตสฺมา หีต ิคาถาวณฺณนา 
 [๒] ตสฺมา หิ ภูตาติ ทุติยคาถา ฯ ตตฺถ ตสฺมาติ การณวจน้ ฯ ภูตาติ อามนฺตนวจน้ ฯ       
นิสาเมถาติ สุณาถ ฯ สพฺเพติ อนวเสสา ฯ กึ วุตฺต้ โหติ? ยสฺมา ตุมฺเห ทิพฺพฎฺ านานิ ตตฺถ อุปโภค-
ปริโภคสมฺปทํฺจ ปหาย ธมฺมสฺสวนตฺถ้ อิธ สมาคตา, น นฎฺฏนาฏกาทิทสฺสนตฺถ้๑๒๐, ตสฺมา หิ ภูตา      
นิสาเมถ สพฺเพ๑๒๑ ฯ อถ วา “สุมนา ภวนฺตุ, สกฺกจฺจ สุณนฺตู”ติ วจเนน เตส้ สุมนภาว้ สกฺกจฺจ โสตุ-
กมฺยตํฺจ ทิสฺวา อาห “ยสฺมา ตุมฺเห สุมนภาเวน อตฺตสมฺมาปณิธิโยนิโสมนสิการาสยสุทฺธีหิ จ         
ยุตฺตา๑๒๒ สกฺกจฺจโสตุกมฺยตาย สปฺปุริสูปนิสฺสยปรโตโฆสปทฎฺ านโต ปโยคสุทฺธีหิ จ ยุตฺตา, ตสฺมา หิ    
ภูตา นิสาเมถ สพฺเพ”ติ ฯ อถวา ย้ ปุริมคาถาย อนฺเต “ภาสิตนฺ”ติ วุตฺต้, ต้ การณภาเวน อปทิสนฺโต 
อาห “ยสฺมา มม ภาสิต้ นาม อติทุลฺลภ้ สพฺพกฺขณปริวชฺชิตสฺส๑๒๓ ขณสฺส ทุลฺลภตฺตา, อเนกานิส้สํฺจ 
ปํฺ ากรุณาทิคุเณน๑๒๔ ปวตฺตตฺตา, ตํฺจาห้ วตฺตุกาโม ‘สุณนฺตุ ภาสิตนฺ’ติ อโวจ้, ตสฺมา หิ ภูตา     
นิสาเมถ สพฺเพ”ติ ฯ อิท้ อิมินา คาถาปเทน วุตฺต้ โหติ ฯ 
 เอวเมต้ การณ้ นิโรเปนฺโต อตฺตโน ภาสิตนิสามเน นิโยเชตฺวา นิสาเมตพฺพ้ วตฺตุมารทฺโธ 
“เมตฺต  กโรถ มานุสิยา ปชายา”ติ ฯ ตสฺสตฺโถ – ยาย้ ตีหิ อุปทฺทเวหิ อุปทฺทุตา มานุสี ปชา, ตสฺสา   
มานุสิยา ปชาย เมตฺต้ มิตฺตภาว้ หิตชฺฌาสยต้ ปจฺจุปฎฺ เปถาติ ฯ เกจิ ปน “มานุสิกนฺ”ติ ป นฺติ, ต้ 
ภุมฺมฏฺ าสมฺภวา น ยุชฺชติ ฯ ยมฺปิ อํฺเ  อตฺถ้ วณฺณยนฺติ, โสปิ น ยุชฺชติ ฯ อธิปฺปาโย ปเนตฺถ นาห้ 
พุทฺโธติ อิสฺสริยพเลน วทามิ, อปิจ ปน ย้ ตุมฺหากํฺจ อิมิสฺสา จ มานุสิยา ปชาย หิตตฺถ้ วทามิ “เมตฺต้ 
กโรถ มานุสิยา ปชายา”ติ ฯ เอตฺถ จ 
      “เย สตฺตสณฺฑ้ ป วึ วิเชตฺวา, 
    ราชิสโย ยชมานานุปริยคา; 
    อสฺสเมธ้ ปุริสเมธ้ สมฺมาปาส้, 

                                                      

 ๑๑๗ ฉ.ม. อฏฺ  ึ กตฺวา. 
 ๑๑๘ ฉ.ม. สพฺพ้ เจตสา. 
 ๑๑๙ ฉ.ม. สมาทเปสิ. 
 ๑๒๐ ฉ.ม. นฏนจฺจนาทิทสฺสนตฺถ้, อิ. นฏนฏฺฏกาทิ....., ม. นฏกาทิ..... 
 ๑๒๑ ฉ.ม. สพฺเพติ. 
 ๑๒๒ ฉ.ม. ยุตฺตา-อิต ิปาโ น ทิสฺสติ. 
 ๑๒๓ ฉ.ม. อฏฺ กฺขณปริวชฺชิตสฺส. 
 ๑๒๔ ฉ.ม., อิ. ปํฺ ากรุณาคุเณน. 



 ๓๒ 

    วาชเปยฺย้ นิรคฺคฬ้ ฯ 
      เมตฺตสฺส จิตฺตสฺส สุภาวิตสฺส, 
    กลมฺปิ เต นานุภวนฺติ โสฬสึ;  
    เอกมฺปิ เจ ปาณมทุฎฺ จิตฺโต, 
    เมตฺตายติ กุสโล เตน โหติ ฯ 
     สพฺเพ จ ปาเณ มนสานุกมฺป๏,  
    ปหูตมริโย ปกโรติ ปุํฺ นฺ”ติ ฯ๑๒๕ 
เอวมาทีน้ สุตฺตาน้ เอกาทสานิส้สานํฺจ วเสน เย เมตฺต้ กโรนฺติ, เตส้๑๒๖ เมตฺตา หิตาติ เวทิตพฺพา ฯ 
      “เทวตานุกมฺปิโต โปโส,  
    สทา ภทฺรานิ ปสฺสตี”ติ ฯ๑๒๗ 
เอวมาทีน้ สุตฺตาน้ วเสน เยสุ กยิรนฺติ๑๒๘, เตสมฺปิ หิตาติ เวทิตพฺพา ฯ เอว้ อุภเยสมฺปิ หิตาติเวทิ-   
ตพฺพา๑๒๙  
 เอว้ อุภเยสมฺปิ หิตภาว้ ทสฺเสนฺโต “เมตฺต้ กโรถ มานุสิยา ปชายา”ติ วตฺวา อิทานิ       
อุปการ้๑๓๐ ทสฺเสนฺโต อาห “ทิวา จ รตฺโต จ หรนฺติ เย พลึ, ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตา”ติ ฯ  
 ตสฺสตฺโถ:- เย มนุสฺสา จิตฺตกมฺมกฎฺ กมฺมาทีหิปิ เทวตา กตฺวา เจติยรุกฺขาทีนิ จ อุป-    
สงฺกมิตฺวา เทวตา อุทฺทิสฺส ทิวา จ พลึ กโรนฺติ, กาฬปกฺขาทีสุ จ รตฺตึ พลึ กโรนฺติ, สลากภตฺตาทีนิ วา 
ทตฺวา อารกฺขเทวตา อุปาทาย ยาว พฺรหฺมเทวตาน้๑๓๑ ปตฺติทานนิยฺยาตเนน ทิวา พลึ กโรนฺติ,           
ฉตฺตาโรปนทีปมาลาย สพฺพรตฺตึ ธมฺมสฺสวนาทีนิ การาเปตฺวา ปตฺติทานนิยฺยาตเนน จ รตฺตึ พลึ กโรนฺติ
, เต กถ้ น รกฺขิตพฺพาฯ ยโต เอว้ ทิวา จ รตฺโต จ ตุมฺเห อุทฺทิสฺส กโรนฺติ เย พลึ, ตสฺมา หิ เน รกฺขถา
ติ;  ตสฺมา พลิกมฺมกรณาปิ เน มนสฺุเส รกฺขถ โคปถ๑๓๒, อหิตํฺจ เนส้ อปเนถ, หิต้ อุปเนถ อปฺปมตฺตา 
หุตฺวา ต้ กตํฺํุภาว้ หทเย กตฺวา นิจฺจมนุสฺสรนฺตาติ ฯ 
 

ย  กิญฺจีติคาถาวณฺณนา 
 [๓] เอว้ เทวตาสุ มนุสฺสาน้ อุปการภาว้๑๓๓ ทสฺเสตฺวา เตส้ อุปทฺทววูปสมนตฺถ้ พุทฺธาทิ- 
คุณปฺปกาสเนน จ เทวมนุสฺสาน้ ธมฺมสวนตฺถ้ “ย  กิญฺจิ วิตฺตนฺ”ติอาทินา นเยน สจฺจวจน้ ปยุํฺชิตุ-
มารทฺโธ ฯ ตตฺถ ย  กิญฺจีติ อนิยมิตวเสน อนวเสส้ ปริยาทิยติ ย้กิํฺจิ ตตฺถ ตตฺถ โวหารูปค้ ฯ วิตฺตนฺติ 
ธน้ ฯ ตํฺหิ วิตฺตํฺชเนตีติ วิตฺต้ ฯ อิธ วาติ มนุสฺสโลก้ นิทฺทิสฺสติ๑๓๔ ฯ หุร  วาติ ตโต ปร้ อวเสสโลก้, 
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 ๓๓ 

เตน จ เปตฺวา มนสฺุเส สพฺพโลกคหเณ สมฺปตฺเต๑๓๕ “สคฺเคสุ วาติ ปรโต วุตฺตตฺตา เปตฺวา มนุสฺเส จ 
สคฺเค จ อวเสสาน้ นาคสุปณฺณาทีน้ คหณ้ เวทิตพฺพ้ ฯ 
 เอวมิเมหิ ทฺวีหิ ปเทหิ ย้ มนุสฺสาน้ โวหารูปค้ อลงฺการปริโภคูปโภคํฺจ๑๓๖ ชาตรูปรชต- 
มุตฺตามณิเวฬุริยปวาลโลหิตงฺกมสารคลฺลาทิก้, ยํฺจ มุตฺตามณิวาลุกตฺถตาย ภูมิยา รตนมยวิมาเนสุ 
อเนกโยชนสตวิตฺถเตสุ ภวเนสุ อุปฺปนฺนาน้ นาคสุปณฺณาทีน้ วิตฺต้, ต้ นิทฺทิฎฺ  ้ โหติ ฯ สคฺเคสุ วาติ 
กามาวจรรูปาวจรเทวโลเกสุ ฯ เต หิ โสภเณน กมฺเมน อิริยนฺติ คมฺมนฺตีติ๑๓๗ สคฺคา ฯ สุฎฺฐุ วา อคฺคา-
ติปิ สคฺคา ฯ ยนฺติ ย้ สสฺสามิก้ วา อสฺสามิก้ วา ฯ รตนนฺติ รตึ นยติ วหติ ชเนติ๑๓๘ วฑฺเฒตีติ รตน้ ฯ ย้
กิํฺจิ จิตฺติกต้ มหคฺฆ้ อตุล้ ทุลฺลภทสฺสน้ อโนมสตฺตปริโภคํฺจ, ตสฺเสต้ อธิวจน้ ฯ ยถาห :– 
     “จิตฺตีกต้ มหคฺฆํฺจ,  อตุล้ ทุลฺลภทสฺสน้; 
     อโนมสตฺตปริโภค้,  รตนนฺเตน วุจฺจตี”ติ ฯ 
 ปณีตนฺติ อุตฺตม้ เสฎฺ  ้ อนปฺปก้๑๓๙ ฯ มนาป๏ เอว้ อิมินา คาถาปเทน ย้ สคฺเคสุ อเนก-    
โยชนสตปฺปมาณสพฺพรตนมยวิมานสุธมฺมเวชยนฺตปฺปภูตีสุ สสฺสามิก้, ยํฺจ พุทฺธุปฺปาทวิรเหน อปาย-
เมว ปริปูเรนฺเตสุ สคฺเคสุ๑๔๐ สุํฺ วิมานปฎิพทฺธ้ อสฺสามิก้, ย้ วา ปนํฺ มฺปิ ป วิมหาสมุทฺทหิม-    
วนฺตาทินิสฺสิตมสฺสามิก้ รตน้, ต้ นิทฺทิฎฺ  ้ โหติ ฯ 
 น โน สม  อตฺถิ ตถาคเตนาติ น-อิติ ปฎิเสเธ ฯ โน-อิติ อวธารเณ ฯ สมนฺติ ตุลฺย้ ฯ อตฺถีติ 
วิชฺชติ ฯ ตถาคเตนาติ พุทฺเธน ฯ กึ วุตฺต้ โหติ? ย้ เอต้ วิตฺตํฺจ รตนํฺจ ปกาสิต้, เอตฺถ เอกมฺปิ      
พุทฺธรตนสทิส้ รตน้ เนวตฺถิ ฯ ยมฺปิ หิ ต้ วิตฺต้ จิตฺตีกตฎฺเ น รตน , เสยฺยถีท้? รํฺโ  จกฺกวตฺติสฺส     
จกฺกรตน้ มณิรตนํฺจ, ยมฺหิ อุปฺปนฺเน มหาชโน น อํฺ ตฺถ จิตฺตีการ้ กโรติ, น โกจิ ปุปฺผคนฺธาทีนิ 
คเหตฺวา ยกฺขฎฺ าน้ วา ภูตฎฺ าน้ วา คจฺฉติ, สพฺโพปิ ชโน จกฺกรตน้  มณิรตนเมว จิตฺตึ กโรติ๑๔๑    
ปูเชติ, ต้ ต้ วร้ ปตฺเถต,ิ ปตฺถิตปตฺถิตํฺจสฺส เอกจฺจ้ สมิชฺฌติ, ตมฺปิ รตน้ พุทฺธรตเนน สม้ นตฺถิ ฯ ยทิ หิ      
จิตฺตีกตฎฺเ น รตน้, ตถาคโตว รตน้ ฯ ตถาคเต หิ อุปฺปนฺเน เย เกจิ มเหสกฺขา เทวมนุสฺสา น เต     
อํฺ ตฺร จิตฺตีการ้ กโรนฺติ, น กิํ ฺจิ อํฺ  ้ ปูเชนฺติ ฯ ตถา หิ พฺรหฺมา สหมฺปติ สิเนรุมตฺเตน รตนทาเมน 
ตถาคต้ ปูเชสิ, ยถาพลํฺจ อํฺเ  เทวา มนุสฺสา จ พิมฺพิสารโกสลราชอนาถปิณฺฑิกาทโย ฯ           
ปรินิพฺพุตมฺปิ ภควนฺต้ อุทฺทิสฺส ฉนฺนวุติโกฎิธน้ วิสชฺเชตฺวา อโสกมหาราชา สกลชมฺพุทีเป จตุราสีติ 
วิหารสหสฺสานิ ปติฎฺ าเปสิ, โก ปน วาโท อํฺเ ส้ จิตฺตีการาน้ ฯ อปิจ กสฺสปสฺส๑๔๒ ปรินิพฺพุตสฺสาปิ 
ชาติโพธิธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนปรินิพฺพานฎฺ านานิ ปฎิมาเจติยาทีนิ วา อุทฺทิสฺส เอว้ จิตฺตีการครุกาโร 
ปวตฺตติ ยถา ภควโต ฯ เอว้ จิตฺตีกฎฺเ นาปิ ตถาคตสม้ รตน้ นตฺถิ ฯ 
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 ๓๔ 

 ตถา ยมฺปิ ต้ มหคฺฆฎฺเ น รตน  ฯ เสยฺยถาปิ๑๔๓? กาสิกวตฺถ้ ฯ ยถาห “ชิณฺณมฺปิ ภิกฺขเว 
กาสิกวตฺถ้ วณฺณวนฺตํฺเจว โหติ สุขสมฺผสฺสํฺจ มหคฺฆํฺจา”ติ๑๔๔, ตมฺปิ พุทฺธรตเนน สม้ นตฺถิ ฯ ยทิ 
หิ มหคฺฆฎฺเ น รตน้, ตถาคโตว รตน้ ฯ ตถาคโต หิ เยส้ ป๏สุกูลมฺปิ ปฎิคฺคณฺหาติ, เตสนฺต้ โหติ       
มหปฺผล้  มหานิส้ส้ เสยฺยถาปิ อโสกสฺส รํฺโ , อิทมสฺส มหคฺฆตาย ฯ เอว้ มหคฺฆฏฺเ นาปิ         
ตถาคตสม้ รตน้ นตฺถิ เอว้ มหคฺฆตาย วจเนน๑๔๕ เจตฺถ โทสาภาวสาธก้ อิท้ สุตฺตปท้ เวทิตพฺพ้ :– 
 “เยส้ โข ปน๑๔๖ โส ปฎิคฺคณฺหาติ จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร้ , 
เตสนฺต้ มหปฺผล้ โหติ มหานิส้ส้ ฯ อิทมสฺส มหคฺฆตาย วทามิ ฯ เสยฺยถาปิ ต้  ภิกฺขเว กาสิก้ วตฺถ้  
มหคฺฆ้, ตถูปมาห้, ภิกฺขเว อิม้ ปุคฺคล้ วทามี”ติ๑๔๗ ฯ  เอว้ มหคฺฆฎฺเ นปิ ตถาคตสม้ รตน้ นตฺถิ ฯ 
 ตถา ยมฺปิ ต้ อตุลฎฺเ น รตน  ฯ เสยฺยถีท้? รํฺโ  จกฺกวตฺติสฺส จกฺกรตน  อุปฺปชฺชติ อินฺท-
นีลมณิมยนาภิ สตฺตรตนมยสหสฺสาร้ ปวาฬมยเนมิ รตฺตสุวณฺณมยสนฺธิ, ยสฺส ทสฺสน้ ทสฺสน้๑๔๘ อราน-
มุปริ เอก้ มุณฺฑาร้๑๔๙ โหติ วาต้ คเหตฺวา สทฺทกรณตฺถ้, เยน กโต สทฺโท สูกุสลปฺปตาฬิตปํฺจงฺคิก-     
ตุริยสทฺโท วิย โหติ, ยสฺส นาภิยา อุโภสุ ปสฺเสสุ๑๕๐ เทฺว สีหมุขานิ โหนฺติ, อพฺภนฺตร้ สกฎจกฺกสฺเสว    
สุสิร้ ฯ ตสฺส กตฺตา วา กาเรตา วา นตฺถิ, กมฺมปจฺจเยน อุตุนา๑๕๑ สมุฎฺ าติ ฯ ย้ ราชา ทสวิธ้ จกฺก-  
วตฺติวตฺต้ ปูเรตฺวา ตทหุโปสเถ ปุณฺณมีทิวเส สีสนฺหาโต อุโปสถิโก อุปริปาสาทวรคโต สีลานิ โสเธนฺโต 
นิสินฺโน ปุณฺณจนฺท้ วิย สุริย้ วิย จ อุฎฺเ นฺต้ ปสฺสติ, ยสฺส ทฺวาทสโยชนโต ปภูติ สทฺโท สุยฺยติ, ติโยชน-    
โต วณฺโณ ทิสฺสติ, ย้ มหาชเนน “ทุติโย มํฺเ จนฺโท วา สุริโย วา อุฎฺ  ิโต”ติ อติวิย โกตุหลชาเตน  
ทิสฺสมาน้ นครสฺส อุปริ อาคนฺตฺวา รํฺโ อนเฺตปุรสฺส ปาจีนปสฺเส นาติอุจฺจ้ นาตินีจ้ หุตฺวา มหาชนสฺส 
คนฺธปุปฺผาทีหิ ปูชิตุ, ยุตฺตฎฺ าเน อกฺขาหต้ วิย ติฎฺ ติ ฯ 
 ตเทว อนุพนฺธมาน้ หตฺถิรตน  อุปฺปชฺชติ, สพฺพเสโต รตฺตปาโท สตฺตปฺปติฎฺโ  อิทฺธิมา 
เวหาสงฺคโม อุโปสถกุลา วา ฉทฺทนฺตกุลา วา อาคจฺฉติ, อุโปสถกุลา จ อาคจฺฉนฺโต สพฺพเชฎฺ โก    
อาคจฺฉติ, เจ ฉทฺทนฺตกุลา สพฺพกนิฎฺโ สิกฺขิตสิกฺโข ทมถูเปโต, โส ทฺวาทสโยชน้ ปริส้ คเหตฺวา สกล-
ชมฺพูทีป๏ อนุส้ยายิตฺวา ปุเร ปาตราสเมว สก้ ราชธานึ อาคจฺฉต ิฯ 
 ตมฺปิ อนุพนฺธมาน้ อสฺสรตน  อาคจฺฉติ๑๕๒, สพฺพเสโต รตฺตปาโท กากสีโส๑๕๓ มุํฺชเกโส 
วลาหกสฺสราชกุลา อาคจฺฉติ ฯ เสสเมตฺถ หตฺถิรตนสทิสเมว ฯ 
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 ๓๕ 

 ตมฺปิ อนุพนฺธมาน้ มณิรตน  อุปฺปชฺชติ ฯ โส โหติ มณิ เวฬุริโย สุโภ ชาติมา อฎฺ  ้โส        
สุปริกมฺมกโต อายามโต ลคฺคนาภิสทิโส๑๕๔, เวปุลฺลปพฺพตา อาคจฺฉติ, โส จตุรงฺคสมนฺนาคเตปิ อนฺธ-
กาเร รํฺโ ธชคฺคโต โยชน้ โอภาเสติ, ยสฺโสภาเสน มนุสฺสา “ทิวา”ติ มํฺ มานา กมฺมนฺเต ปโยเชนฺติ, 
อนฺตมโส กณฺุ กิปิลฺลิกมฺปิ อุปาทาย ปสฺสนฺติ ฯ 
 ตมฺปิ อนุพนฺธมาน้ อิตฺถีรตน  อุปฺปชฺชติ, ปกติอคฺคมเหสี วา โหติ, อุตฺตรกุรุโต วา อาคจฺฉติ 
มทฺทราชกุลโต วา, อติทีฆาทิฉโทสวิวชฺชิตา๑๕๕ อติกฺกนฺตา มานุสิกวณฺณ้๑๕๖ อปฺปตฺตา ทิพฺพวณฺณ้,   
ยสฺสา รํฺโ  สีตกาเล อุณฺหานิ คตฺตานิ โหนฺติ, อุณฺหกาเล สีตานิ, สตฺตธา๑๕๗ โปสิตตูลปิจุโน๑๕๘ วิย 
สมฺผสฺโสว โหติ, กายโต จนฺทนคนฺโธ วายติ, มุขโต อุปฺปลคนฺโธ, ปุพฺพุฎฺ ายิกาทิอเนกคุณสมนฺนา-
คตา๑๕๙ จ โหติ ฯ 
 ตมฺปิ อนุพนฺธมาน้ คหปติรตน  อุปฺปชฺชติ รํฺโ ปกติกมฺมกโร เสฎฺ  ี๑๖๐, ยสฺส จกฺกรตเน 
อุปฺปนฺนมตฺเต ทิพฺพจกฺขุ ปาตุภวติ, เยน สมนฺนาคโต สมนฺตโต โยชนมตฺเต นิธึ ปสฺสติ สสฺสามิกมฺปิ   
อสฺสามิกมฺปิ, โส ราชาน้ อุปสงฺกมิตฺวา ปวาเรติ “อปฺโปสฺสุกฺโก ตฺว้ เทว โหหิ, อหนฺเต  ธเนน  ธนกรณีย้ 
กริสฺสาม”ีติ ฯ 
 ตมฺปิ อนุพนฺธมาน้ ปรินายกรตน  อุปฺปชฺชติ รํฺโ  ปกติเชฎฺ ปุตฺโต ฯ จกฺกรตเน         
อุปฺปนฺนมตฺเต อติเรกปํฺ าเวยฺยตฺติเยน สมนฺนาคโต โหติ, โส ทฺวาทสโยชนาย ปริสาย เจตสา จิตฺต้ 
ปริชานิตฺวา นิคฺคหปคฺคหกรณสมตฺโถ โหติ, โส จ ราชาน้ อุปสงฺกมิตฺวา ปวาเรติ “อปฺโปสฺสุกฺโก ตฺว้ 
เทว โหหิ, อหนฺเต รชฺช้ อนุสาสิสฺสามี”ติ ฯ ย้ วา ปนํฺ มฺปิ เอวรูป๏ อตุลฎฺเ น รตน้, ยสฺส น สกฺกา 
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา อคฺโฆ กาต ุ“สต้ วา สหสฺส้ วา อคฺฆติ โกฎึ วา”ติ ฯ ตตฺถ เอก้ รตนมฺปิ พุทฺธรตเนน 
สม้ นตฺถิ ฯ ยทิ หิ อตุลฎฺเ น รตน้, ตถาคโตว รตน้ ฯ ตถาคโต หิ น สกฺกา สีลโต วา สมาธิโต วา    
ปํฺ าทีน้ วา อํฺ ตรโต วา เกนจิ ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา “เอตฺตกา คุณา สมา วา สปฺปฎิภาโค วา”ติ 
ปริจฺฉินฺทิต ุฯ เอว้ อตุลฎฺเ นาปิ ตถาคตสม้ รตน้ นตฺถิ ฯ 
 ตถา ยมฺปิ ต้ ทุลฺลภทสฺสนฎฺเ น รตน , เสยฺยถาปิ๑๖๑ ทุลฺลภปาตุภาโว๑๖๒ ราชา จกฺกวตฺติ,   
จกฺกาทีนิ จ ตสฺส รตนานิ, ตมฺปิ พุทฺธรตเนน สม้ นตฺถิ ฯ ยทิ หิ ทุลฺลภทสฺสนฎฺเ น รตน้, ตถาคโตว 
รตน้, กุโต จกฺกวตฺติอาทีน้ รตนตฺย้ ตานิ หิ เอกสฺมึเยว กปฺเป อเนกานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ยสฺมา ปน     
อสงฺเขยฺเยปิ กปฺเป ตถาคตสุํฺโ  โลโก โหติ, ตสฺมา ตถาคโต เอว กทาจิ กรหจิ อุปฺปชฺชนโต ทุลฺลภ-
ทสฺสโน ฯ วุตฺตํฺเจต้๑๖๓ ภควตา ปรินิพฺพานสมเย :– 
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 “เทวตา อานนฺท อุชฺฌายนฺติ ‘ทูรา จ วตมฺหา อาคตา ตถาคต้ ทสฺสนาย, กทาจิ กรหจิ 
ตถาคตา โลเก อุปฺปชฺชนฺติ อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา, อชฺเชว รตฺติยา ปจฺจูสสมเย๑๖๔ ตถาคตสฺส        
ปรินิพฺพาน้ ภวิสฺสติ, อยํฺจ มเหสกฺโข ภิกฺขุ ภควโต ปุรโต  ิโต นิวาเรนฺโต๑๖๕, น มย้ ลภาม ปจฺฉิเม 
กาเล ตถาคต้ ทสฺสนายา”ติ๑๖๖ ฯ เอว้ ทุลฺลภทสฺสนฎฺเ นาปิ ตถาคตสม้ รตน้ นตฺถิ ฯ 
 ตถา ยมฺปิ ต้ อโนมสตฺตปริโภคฎฺเ น รตน  ฯ เสยฺยถีท้? รํฺโ  จกฺกวตฺติสฺส จกฺกรตนาทิ ฯ 
ตํฺหิ โกฎิสตสหสฺสธนานมฺปิ สตฺตภูมิกปาสาทวรตเล นิวสนฺตานมฺปิ๑๖๗ จณฺฑาลเวณเนสารทรถการ-
ปุกฺกุสาทีน้ นีจกุลิกาน้ โอมกปุริสาน้ สุปินนฺเตนาปิ๑๖๘ ปริโภคตฺถาย น นิพฺพตฺตติ ฯ อุภโต สุชาตสฺส 
ปน รํฺโ  จกฺกวตฺติสฺเสว๑๖๙ ปริปูริตทสวิธจกฺกวตฺติวตฺตสฺส ปริโภคตฺถาย นิพฺพตฺตนโต อโนมสตฺต -  
ปริโภค้เยว โหติ ตมฺปิ พุทฺธรตนสม้ นตฺถิ ฯ ยทิ หิ อโนมสตฺตปริโภคฎฺเ น รตน้, ตถาคโตว รตน้ ฯ 
ตถาคโต หิ โลเก โอมกสตฺตสมฺมตานมฺปิ อนุปนิสฺสยสมฺปนฺนาน้ วิปรีตทสฺสนาน้ ปูรณกสฺสปาทีน้ ฉนฺน้  
สตฺถาราน้ อํฺเ สํฺจ เอวรูปาน้ สุปินนฺเตนาปิ๑๗๐ อปริโภโค ฯ อุปนิสฺสยสมฺปนฺนานํฺจ ปน จตุปฺ-
ปทายปิ คาถาย ปริโยสาเน อรหตฺตมธิคนฺตุ สมตฺถาน้ นิพฺเพธิก าณทสฺสนาน้ พาหิยทารุจีริยปฺปภูตีน้ 
อํฺเ สํฺจ มหากุลปฺปสุตาน้ มหาสาวกาน้ ปริโภโค, เต หิ ต้ ทสฺสนานุตฺตริยสวนานุตฺตริยปาริจริยา-
นุตฺตริยาทีนิ สาเธนฺตา ตถาคต้ ปริภุํฺชนฺติ ฯ เอว้ อโนมสตฺตปริโภคฎฺเ นาปิ ตถาคตสม้ รตน้ นตฺถิ ฯ 
 ยมฺปิ ต้ อวิเสสโต รติชนนฎฺเ น รตน  ฯ เสยฺยถาปิ๑๗๑ รํฺโ  จกฺกวตฺติสฺส จกฺกรตน้ ฯ ต้ 
หิ ทิสฺวาว ราชา จกฺกวตฺตี อตฺตมโน โหติ, เอวมฺปิ ต้ รํฺโ รตึ ชเนติ ฯ ปุน จปร้ ราชา จกฺกวตฺตี     
วาเมน หตฺเถน สุวณฺณภิงฺคาร้๑๗๒ คเหตฺวา ทกฺขิเณน หตฺเถน จกฺกรตน้ อพฺภุกฺกิรติ “ปวตฺตตุ ภว้ จกฺก-
รตน้, อภิวิชินาตุ ภว้ จกฺกรตนนฺ”ติ ฯ ตโต จกฺกรตน้ ปํฺจางฺคิกตุริย้ วิย๑๗๓ มธุรสฺสร้ นิจฺฉรนฺต้       
อากาเสน ปุรตฺถิมทิส้ คจฺฉติ, อนฺวเทว ราชา จกฺกวตฺตี จกฺกานุภาเวน ทฺวาทสโยชนวิตฺถิณฺณาย  
จตุรงฺคินิยา เสนาย นาติอุจฺจ้ นาตินีจ้ อุจฺจรุกฺขาน้ เหฎฺ าภาเคน นีจรุกฺขาน้ อุปริภาเคน รุกฺเขสุ ปุปฺผ-
ผลปลฺลวาทิปณฺณาการ้ คเหตฺวา อาคตาน้ หตฺถโต ปณฺณาการํฺจ คณฺหนฺโต “เอหิ โข มหาราชา”ติ 
เอวมาทินา ปรมนิปจฺจกาเรน อาคเต ปฎิราชาโน “ปาโณ น หนฺตพฺโพ”ติ  อาทินา นเยน อนุสาสนฺโต 
คจฺฉติ ฯ ยตฺถ ปน ราชา ภุํฺชิตุกาโม วา ทิวา เสยฺย้ วา กปฺเปตุกาโม โหตุ  ตตฺถ จกฺกรตน้ อากาสโต 
โอโรหิตฺวา๑๗๔ อุทกาทิสพฺพกิจฺจกฺขเม สเม ภูมิภาเค อกฺขาหต้ วิย ติฎฺ ติ ฯ ปุน รํฺโ  คมนจิตฺเต 
อุปฺปนฺเน ปุริมนเยเนว สทฺท้ กโรนฺต้ คจฺฉติ, ย้๑๗๕ สุตฺวา ทฺวาทสโยชนิกาปิ ปริสา อากาเสน คจฺฉติ ฯ 
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จกฺกรตน้ อนุปุพฺเพน ปุรตฺถิมสมุทฺท้ อชฺโฌคาหติ, ตสฺมึ อชฺโฌคาหนฺเต อุทก้ โยชนปฺปมาณ้ อปคนฺตฺวา 
ภิตฺติกต้ วิย ติฎฺ ติ ฯ มหาชโน ยถากาม้ สตฺต รตนานิ คณฺหาติ ฯ ปุน ราชา สุวณฺณภิงฺคาร้๑๗๖    
คเหตฺวา “อิโต ปฎฺ าย มม รชฺชนฺ”ติ อุทเกน อพฺภุกฺกิริตฺวา นิวตฺตติ ฯ เสนา ปุรโต โหติ, จกฺกรตน้ 
ปจฺฉโต, ราชา มชฺเฌ ฯ จกฺกรตเนน โอสกฺกิโตสกฺกิตฎฺ าน้ อุทก้ ปริปูรติ ฯ เอเตเนว อุปาเยน ทกฺขิณ-
ปจฺฉิมุตฺตเรปิ สมุทฺเท คจฺฉต ิฯ 
 เอว้ จตุทฺทิส้ อนุส้ยายิตฺวา จกฺกรตน้ ติโยชนสตปฺปมาณ้๑๗๗ อากาส้ อาโรหติ ฯ ตตฺถ  ิโต 
ราชา จกฺกรตนานุภาเวน อตฺตนา วิชิตวิชโย ปํฺจสตปริตฺตทีปปฎิมณฺฑิต้ สตฺตโยชนสหสฺสปริมณฺฑล้ 
ปุพฺพวิเทห้, ตถา อฎฺ โยชนสหสฺสปริมณฺฑล้ อุตฺตรกุรุ, สตฺตโยชนสหสฺสปริมณฺฑล้เยว อมรโคยาน้๑๗๘, 
ทสโยชนสหสฺสปริมณฺฑล้ ชมฺพูทีปํฺจาติ เอว้ จตุมหาทีปทฺวิสหสฺสปริตฺตทีปปฎิมณฺฑิต้ เอก้ จกฺกวาฬ้     
สุผุลฺลปุณฺฑรีกวน้ วิย โอโลเกติ ฯ เอว้ โอโลกยโต จสฺส อนปฺปกา๑๗๙ รติ อุปฺปชฺชติ ฯ เอวมฺปิ ต้ จกฺก-
รตน้ รํฺโ รตึ ชเนติ, ตมฺปิ พุทฺธรตนสม้ นตฺถิ ฯ ยทิ หิ รติชนนฎฺเ น รตน้, ตถาคโตว รตน้, กึ     
กริสฺสติ เอต้ ฉว้๑๘๐ จกฺกรตน้ฯ ตถาคโต หิ ยสฺสา ทิพฺพาย รติยา จกฺกรตนาทีหิ สพฺเพหิปิ ชนิตา จกฺก-
วตฺติรติ สงฺขมฺปิ กลมฺปิ กลภาคมฺปิ น อุเปติ, ตโตปิ รติโต อุตฺตริตรํฺจ ปณีตตรํฺจ อตฺตโน โอวาท-
ปฎิกราน้ อสงฺเขยฺยานมฺปิ เทวมนุสฺสาน้ ป มชฺฌานรตึ, ทุติยตติยจตุตฺถปํฺจมชฺฌานรตึ, อากาสา-  
นํฺจายตนรตึ, วิํฺ าณํฺจายตนอากิํฺจํฺ ายตนเนวสํฺ านาสํฺ ายตนรตึ, โสตาปตฺติมคฺครตึ,  
โสตาปตฺติผลรตึ, สกทาคามิอนาคามิอรหตฺตมคฺคผลรติํฺจ ชเนติ ฯ เอว้ รติชนนฎฺเ นาปิ ตถาคตสม้ 
รตน้ นตฺถีติ ฯ 
 อปิจ รตนนฺนาเมต้ ทุวิธ้ โหติ สวิํฺ าณกํฺจ อวิํฺ าณกํฺจ ฯ ตตฺถ อวิํฺ าณก้ จกฺก-
รตน้ มณิรตนํฺจ, ย้ วา ปนํฺ มฺป ิอนินฺทฺริยพทฺธ้ สุวณฺณรชตาท,ิ สวิํฺ าณก้ หตฺถิรตนาท ิปริณายก- 
รตนปริโยสาน้, ย้ วา ปนํฺ มฺปิ เอวรูป๏ อินฺทฺริยพทฺธ้ ฯ เอว้ ทุพฺพิเธ เจตฺถ สวิํฺ าณกรตน้ อคฺค-   
มกฺขายติ ฯ กสฺมา? ยสฺมา อวิํฺ าณก้ สุวณฺณรชตมณิมุตฺตาทิรตน้ สวิํฺ าณกาน้ หตฺถิรตนาทีน้  
อลงฺการตฺถาย อุปนียติ ฯ 
 สวิํฺ าณกรตนมฺปิ ทุพฺพิธ้ ติรจฺฉานคตรตน้ มนุสฺสรตนํฺจ ฯ ตตฺถ มนุสฺสรน้ อคฺค-     
มกฺขายติ ฯ กสฺมา? ยสฺมา ติรจฺฉานคตรตน้ มนุสฺสรตนสฺส อุปคุยฺห้๑๘๑ โหติ ฯ มนุสฺสรตนมฺปิ ทุพฺพิธ้  
อิตฺถิรตน้ ปุริสรตนํฺจ ฯ ตตฺถ ปุริสรตน้ อคฺคมกฺขายติ ฯ กสฺมา? ยสฺมา อิตฺถีรตน้ ปุริสรตนสฺส       
ปริจาริกตฺต้ อาปชฺชติ ฯ ปุริสรตนมฺปิ ทุพฺพิธ้ อาคาริกรตน้, อนาคาริกรตนํฺจ๑๘๒ ฯ ตตฺถ อนาคาริก-
รตน้ อคฺคมกฺขายติ ฯ กสฺมา? ยสฺมา อาคาริกรตเนสุ อคฺโค จกฺกวตฺตีปิ สีลาทิคุณยุตฺต้๑๘๓ อนาคาริก-
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 ๑๘๒ ฉ.ม. อคาริก.....อนคาริก..... 
 ๑๘๓ ม. ปํฺจสีลาทิคุณยุตฺต้. 



 ๓๘ 

รตน้ ปํฺจปติฎฺ  ิเตน วนฺทิตฺวา อุปฎฺ หิตฺวา ปยิรุปาสิตฺวา จ ทิพฺพมานุสิกา จ๑๘๔ สมฺปตฺติโย          
ปาปุณิตฺวา อนฺเต นิพฺพานสมฺปตฺตึ ปาปุณาติ ฯ 
 เอว้ อนคาริกรตนมฺปิ ทุพฺพิธ้ อริยปุถุชฺชนวเสน ฯ อริยรตนมฺปิ ทุพฺพิธ้ เสกฺขาเสกฺข-
วเสน๑๘๕ ฯ อเสกฺขรตนมฺปิ ทุพฺพิธ้  สุกฺขวิปสฺสกสมถยานิกวเสน ฯ สมถยานิกรตนมฺปิ ทุพฺพิธ้ สาวก-
ปารมิปฺปตฺตมปฺปตฺตํฺจ ฯ ตตฺถ สาวกปารมิปฺปตฺต้ อคฺคมกฺขายติ ฯ กสฺมา? คุณมหนฺตตาย ฯ สาวก-
ปารมิปฺปตฺตรตนโตปิ ปจฺเจกพุทฺธรตน้ อคฺคมกฺขายติ ฯ กสฺมา? คุณมหนฺตตาย ฯ สาริปุตฺต-      
โมคฺคลฺลานสทิสาปิ หิ อเนกสตา สาวกา เอกสฺส ปจฺเจกสมฺพุทฺธสฺส๑๘๖ คุณาน้ เนว สงฺข้ น กล้ น กล-
ภาคมฺปิ อุเปนฺติ๑๘๗ ฯ ปจฺเจกสมฺพุทฺธรตนโตปิ๑๘๘ สมฺมาสมฺพุทฺธรตน้ อคฺคมกฺขายติ ฯ กสฺมา? คุณ-
มหนฺตตาย ฯ ยทิ สกลมฺปิ๑๘๙ ชมฺพูทีป๏ ปูเรตฺวา ปลฺลงฺเกน ปลฺลงฺก้ ฆเฎนฺตา นิสินฺนา ปจฺเจก-        
สมฺพุทฺธา๑๙๐ เอกสฺส สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส คุณาน้ เนว สงฺข้ น กล้ น กลภาค้ อุเปนฺติ  ฯ วุตฺตมฺปิ เจต้   
ภควตา “ยาวตา ภิกฺขเว สตฺตา อปทา วา ทิปทา วา ฯเปฯ ตถาคโต เตส้ อคฺคมกฺขายตี”ติ อาทิ๑๙๑ ฯ 
เอว้ เกนจิ ปริยาเยน ตถาคตรตนสม้๑๙๒ นตฺถิ ฯ เตนาห ภควา “น โน สม  อตฺถิ ตถาคเตนา”ติ ฯ 
 เอว้ ภควา พุทฺธรตนสฺส อํฺเ หิ รตเนหิ อสมต้ วตฺวา อิทานิ เตส้ สตฺตาน้ อุปฺปนฺน- 
อุปทฺทววูปสมตฺถ้๑๙๓ เนว ชาตึ น โคตฺต้ น โกลปุตฺติย้ น วณฺณโปกฺขรตาทีนิ  นิสฺสาย, อปิจ โข อวีจิ-  
มุปาทาย ภวคฺคปริยนฺเต โลเก สีลสมาธิกฺขนฺธาทีหิ คุเณหิ พุทฺธรตนสฺส อสทิสภาว้ นิสฺสาย สจฺจวจน้ 
ปยุํฺชติ “อิทมฺปิ พุทเฺธ รตน  ปณีต , เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตู”ติ ฯ 
 ตสฺสตฺโถ :– อิทมฺปิ อิธ วา หุร้ วา สคฺเคสุ วา ย้กิํฺจิ อตฺถิ วิตฺต้ วา รตน้ วา, เตน สทฺธึ 
เตหิ เตหิ คุเณหิ อสมตฺต้๑๙๔ พุทฺเธ รตน้ ปณีต้ ฯ ยทิ๑๙๕ เอต้ สจฺจ้, อถ เอเตน สจฺเจน อิเมส้ ปาณีน้ 
โสตฺถิ๑๙๖ โหตุ โสภนาน้ อตฺถิตา โหตุ อโรคตา นิรุปทฺทวตาติ ฯ เอตฺถ จ ยถา “จกฺขุ๑๙๗ โข อานนฺท 
สุํฺ  ้ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา”ติ เอวมาทีสุ๑๙๘ อตฺตภาเวน วา อตฺตนิยภาเวน วาติ อตฺโถ ฯ อิตรถา 
หิ จกฺขุ อตฺต้๑๙๙ วา อตฺตนิย้ วาติ อปฺปฎิสิทฺธเมว สิยา ฯ เอว้ รตน  ปณีตนฺติ รตนตฺต้ ปณีต้, รตนภาโว   

                                                      

 ๑๘๔ ฉ.ม. จ-สทฺโท น ทิสฺสติ. 
 ๑๘๕ ฉ.ม. เสขาเสขวเสน. 
 ๑๘๖ ฉ.ม., อิ. ปจฺเจกพุทฺธสฺส. 
 ๑๘๗ ฉ.ม., อิ. คุณาน้ สตภาคมฺปิ น อุเปนฺติ 
 ๑๘๘ ฉ.ม., อิ. ปจฺเจกสมฺพุทธรตนโตปิ. 
 ๑๘๙ ฉ.ม. สกลมฺปิ หิ. 
 ๑๙๐ ฉ.ม. ปจฺเจกพุทฺธา. 
 ๑๙๑ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๓๔/๓๙, ขุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๙๐/๓๐๘. 
 ๑๙๒ ฉ.ม., อิ. ตถาคตสม้. 
 ๑๙๓ ฉ.ม. ......สมตฺถ้. (เอวมุปริปิ) 
 ๑๙๔ ฉ.ม., อิ. อสมตฺตา. 
 ๑๙๕ ฉ.ม. ยทิ หิ. 
 ๑๙๖ ฉ.ม. สฺวตฺถิ. 
 ๑๙๗ ฉ.ม. จกฺขุ. 
 ๑๙๘ ส้.สฬา. (บาลี) ๑๘/๑๐๒/๖๗. 
 ๑๙๙ ฉ.ม., อิ. อตฺตา. 



 ๓๙ 

ปณีโตติ อยมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ อิตรถา หิ พุทฺโธ เนว รตนนฺติ สิชฺเฌยฺย ฯ น หิ ยตฺถ รตน้ อตฺถิ, ต้ 
รตนนฺติ น สิชฺฌติ ฯ ยตฺถ ปน จิตฺตีกตาทิอตฺถสงฺขาต้ เยน วา เตน วา วิธินา สมฺพุทฺธคต้๒๐๐ 
รตนตฺต้๒๐๑ อตฺถิ, ยสฺมา ต้ รตนตฺตมุปาทาย รตนนฺติ ปํฺ าปียติ, ตสฺมา ตสฺส รตนตฺตสฺส๒๐๒ อตฺถิตาย 
รตนนฺติ สิชฺฌติ ฯ อถวา อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนนฺติ อิมินาปิ ปกาเรน พุทฺโธว รตนนฺติ เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ 
ฯ วุตฺตมตฺตาย จ ภควตา อิมาย คาถาย ราชกุลสฺส โสตฺถิ ชาตา, ภย้ วูปสนฺต้ ฯ อิมาย๒๐๓ คาถาย 
อาณา โกฎิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุเสฺสหิ ปฎิคฺคหิตาติ ฯ 
 

ขย  วิราคนฺติ คาถาวณฺณนา 
 [๔] เอว้ พุทฺธคุเณน สจฺจ้ วตฺวา อิทานิ นิพฺพานธมฺมคุเณน วตฺตุมารทฺโธ “ขย  วิราคนฺ”ติ 
ฯ ตตฺถ ยสฺมา นิพฺพานสจฺฉิกิริยาย ราคาทโย ขีณา โหนฺติ ปริกฺขีณา, ยสฺมา วา ตนฺเตส้ อนุปฺปาท-
นิโรธกฺขยปตฺต้๒๐๔, ยสฺมา จ ต้ ราคาทิวิปฺปยุตฺต้ สมฺปโยคโต จ อารมฺมณฺโต จ, ยสฺมา วา ตมฺหิ สจฺฉิกเต 
ราคาทโย อจฺจนฺตวิรตา๒๐๕ โหนฺติ วิคตา วิทฺธ้สิตา๒๐๖, ตสฺมา ขยนฺติ จ วิราคนฺติ จ วุจฺจติ ฯ ยสฺมา 
ปนสฺส น อุปฺปาโท ปํฺ ายติ, น วโย, น  ิตสฺส อํฺ ถตฺต้ ตสฺมา ต้ น ชายติ น ชิยฺยติ น มิยฺยตีติ    
กตฺวา อมตนฺติ วุจฺจติ ฯ  อุตฺตมฏฺเ น ปน อตปฺปกฏฺเ น จ ปณีตนฺติ ฯ ยทชฺฌคาติ ย้ อชฺฌคา วินฺทิ 
ปฏิลภิ, อตฺตโน าณพเลน สจฺฉากาสิ ฯ สกฺยมุนีติ สกฺยกุลปฺปสุตตฺตา สกฺโย, โมเนยฺยธมฺม-        
สมนฺนาคตตฺตา มุนิ, สกฺโย เอว มุนิ สกฺยมุนิ ฯ สมาหิโตติ อริยมคฺคสมาธินา สมาหิตจิตฺโต ฯ น เตน 
ธมฺเมน สมตฺถิ กิญฺจีติ เตน ขยาทินามเกน สกฺยมุนินา อธิคเตน ธมฺเมน สม้ กิํฺจิ ธมฺมชาต้ นตฺถิ ฯ  
ตสฺมา สุตฺตนฺตเรปิ วุตฺต้ “ยาวตา, ภิกฺขเว, ธมฺมา สงฺขตา วา อสงฺขตา วา, วิราโค เตส้ อคฺคมกฺขายตี”ติ
อาทิ๒๐๗ ฯ 
 เอว้ ภควา นิพฺพานธมฺมสฺส อํฺเ หิ ธมฺเมหิ อสมต้ วตฺวา อิทานิ เตส้ สตฺตาน้ อุปฺปนฺน-
นูปทฺทววูปสมนตฺถ้ ขยวิราคามตปณีตตาทิคุเณหิ นิพฺพานธมฺมรตนสฺส อสทิสภาว้ นิสฺสาย สจฺจวจน้ 
ปยุํฺชติ “อิทมฺปิ ธมฺเม รตน  ปณีต , เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตู”ติ ฯ ตสฺสตฺโถ ปุริมคาถาย วุตฺตนเย
เนว เวทิตพฺโพ ฯ อิมิสฺสาปิ คาถาย อาณา โกฎิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ ปฎิคฺคหิตาติ ฯ 
 

ยมฺพุทฺธเสฎฺโ ต ิคาถาวณฺณนา 
 [๕] เอว้ นิพฺพานธมฺมคุเณน สจฺจ้ วตฺวา อิทานิ มคฺคธมฺมคุเณน วตฺตุมารทฺโธ “ยมฺพุทฺธ- 
เสฎฺโ ”ติ ฯ  

                                                      

 ๒๐๐ ฉ.ม., อิ. สมฺพนฺธคต้. 
 ๒๐๑ ฉ.ม. รตน้. 
 ๒๐๒ ฉ.ม. รตนสฺส. 
 ๒๐๓ ฉ.ม. อิมิสฺสา. 
 ๒๐๔ ฉ.ม., อิ. นิโรธกฺขยมตฺต้. 
 ๒๐๕ ฉ.ม. อจฺจนฺต้ วิรตฺตา. 
 ๒๐๖ ฉ.ม., อิ. วิทฺธสฺตา. 
 ๒๐๗ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๓๔/๓๙, ขุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๙๐/๓๐๘. 



 ๔๐ 

 ตตฺถ “พุชฺฌิตา สจฺจานี”ติอาทินา นเยน พุทฺโธ, อุตฺตโม ปส้สนีโย จาติ เสฎฺโ , พุทฺโธ จ โส 
เสฎฺโ จาติ พุทฺธเสฎฺโ , อนุพุทฺธปจฺเจกพุทฺธาขฺเยสุ๒๐๘ วา พุทฺเธสุ เสฎฺโ ติ พุทฺธเสฎฺโ  ฯ โส พุทฺธ-
เสฎฺโ ย้ ปริวณฺณยิ “อฎฺ งฺคิโก จ๒๐๙ มคฺคาน้, เขม้ นิพฺพานปตฺติยา”ติ จ๒๑๐ “อริย้ โว ภิกฺขเว สมฺมา-
สมาธึ เทเสสฺสามิ สอุปนิส้ สปริกฺขารนฺ”ติ จ๒๑๑ เอวมาทินา นเยน ตตฺถ ตตฺถ ปส้สิ ปกาสยิ ฯ สุจินฺติ 
กิเลสมลสมุจฺเฉทกรณโต อจฺจนฺตโวทาน้ ฯ สมาธิมานนฺตริกญฺ มาหูติ ยํฺจ อตฺตโน ปวตฺติสมนนฺตร้ 
นิยเมเนว ผลปทานโต “อานนฺตริกสมาธี”ติ อาหุ ฯ น หิ มคฺคสมาธิมฺหิ อุปฺปนฺเน ตสฺส ผลุปฺปตฺติ- 
นิเสธโก โกจิ อนฺตราโย อตฺถ ิฯ ยถาห :– 
 “อยํฺจ ปุคฺคโล โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฎิปนฺโน อสฺส, กปฺปสฺส จ อุฑฺฑยฺหนเวลา    
อสฺส, เนว ตาว กปฺโป อุฑฺฑเหยฺย, ยาวาย้ ปุคฺคโล น โสตาปตฺติผล้ สจฺฉิกโรติ, อย้ วุจฺจติ ปุคฺคโล  ิต-
กปฺป ีฯ สพฺเพปิ มคฺคสมงฺคิโน ปุคฺคลา  ิตกปฺปิโน”ติ๒๑๒ ฯ 
 สมาธินา เตน สโม น วิชฺชตีติ เตน พุทฺธเสฎฺ ปริวณฺณิเตน สุจินา อานนฺตริกสมาธินา 
สโม รูปาวจรสมาธิ วา อรูปาวจรสมาธิ วา โกจิ น วิชฺชติ ฯ กสฺมา? เตสมฺ ภาวิตตฺตา ตตฺถ ตตฺถ พฺรหฺม-
โลเก อุปปนฺนสฺสาปิ ปุน นิรยาทีสุปิ อุปปตฺติสมฺภวโต, อิมสฺส จ อรหตฺตสมาธิสฺส ภาวิตตฺตา อริย-   
ปุคฺคลสฺส สพฺพูปปตฺติสมุคฺฆาตสมฺภวโต ฯ ตสฺมา สุตฺตนฺตเรปิ วุตฺต้ “ยาวตา ภิกฺขเว ธมฺมา  สงฺขตา   
วา อสงฺขตา วา อริโย อฎฺ งฺคิโก มคฺโค, เตส้ อคฺคมกฺขายตี”ติอาทิ๒๑๓ ฯ 
 เอว้ ภควา อานนฺตริกสมาธิสฺส อํฺเ หิ สมาธีหิ อสมต้ วตฺวา อิทานิ ปุริมนเยเนว มคฺค- 
ธมฺมรตนสฺส อสทิสภาว้ นิสฺสาย สจฺจวจน้ ปยุํฺชติ “อิทมฺปิ ธมฺเม  เปฯ โหตู”ติ ฯ ตสฺสตฺโถ ปุพฺเพ  
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ อิมิสฺสาปิ คาถาย อาณา โกฎิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ ปฎิคฺคหิตาติ ฯ 

 
เย ปุคฺคลาติ คาถาวณฺณนา 

 [๖] เอว้ มคฺคธมฺมคุเณนาปิ สจฺจ้ วตฺวา อิทานิ ส้ฆคุเณนาปิ วตฺตุมารทฺโธ “เย ปุคฺคลา”ติ 
ฯ ตตฺถ เยติ อนิยเมตฺวา อุทฺเทโส ฯ ปุคฺคลาติ สตฺตา ฯ อฎฺ าติ เตส้ คณนปริจเฺฉโท ฯ เต หิ จตฺตาโร จ 
ปฎิปนฺนา จตฺตาโร จ ผเล  ิตาติ อฎฺ  โหนฺติ ฯ สต  ปสตฺถาติ สปฺปุริเสหิ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวเกหิ 
อํฺเ หิ จ เทวมนุสฺเสหิ ปสตฺถา ฯ กสฺมา? สหชาตสีลาทิคุณโยคา ฯ เตส้ หิ จมฺปกพกุลกุสุมาทีน้ 
สหชาตวณฺณคนฺธาทโย วิย สหชาตา สีลสมาธิอาทโย คุณา , เตน เต วณฺณคนฺธาทิสมฺปนฺนานิ วิย    
ปุปฺผานิ เทวมนุสฺสาน้ สต้ ปิยา มนาปา ปส้สนียา จ โหนฺติ ฯ เตน วุตฺต้ “เย ปุคฺคลา อฎฺ สต       
ปสตฺถา”ติ ฯ 
 อถวา เยติ อนิยเมตฺวา อุทฺเทโส ฯ ปุคฺคลาติ สตฺตา ฯ อฎฺ สตนฺติ เตส้ คณนปริจฺเฉโท ฯ 
เต หิ เอกวีชิโกล้โกลสตฺตขตฺตปุรมาติ๒๑๔ ตโย โสตาปนฺนา ฯ กามรูปารูปภเวสุ อธิคตผลา ตโย สกทา-
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 ๔๑ 

คามิโน ฯ เต สพฺเพปิ จตุนฺน้ ปฎิปทาน้ วเสน จตุวีสติ ฯ อนฺตราปรินิพฺพายี, อุปหจฺจปรินิพฺพายี,    
สสงฺขารปรินิพฺพายี, อสงฺขารปรินิพฺพายี, อุทฺธ้โสโต, อกนิฎา าคามีติ อวิเหสุ ปํฺจ ฯ ตถา อตปฺป-    
สุทสฺสาสุทสฺสีสุ อกนิฎฺเ สุ ปน อุทฺธ้โสตวชฺชา จตฺตาโรติ จตุวีสติ อนาคามิโน ฯ สุกฺขวิปสฺสโก สมถ-  
ยานิโกติ เทฺว อรหนฺโต ฯ จตฺตาโร มคฺคฎฺ าติ จตุปํฺ าส ฯ เต สพฺเพปิ สทฺธาธุรปํฺ าธุราน้ วเสน  
ทฺวิคุณา หุตฺวา อฎฺ สต้ โหนฺติ ฯ เสส้ วุตฺตนยเมว ฯ 
 จตฺตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนฺตีติ เต สพฺเพปิ อฎฺ  วา อฎฺ สต้ วาติ วิตฺถารวเสน อุทฺทิฎฺ า  
ปุคฺคลา สงฺเขปวเสน โสตาปตฺติมคฺคฎฺโ ผลฎฺโ ติ เอก้ ยุค้, เอว้ ยาว อรหตฺตมคฺคฎฺโ ผลฎฺโ ติ       
เอเกก้๒๑๕ ยุคนฺติ จตฺตาริ ยุคานิ โหนฺติ ฯ เต ทกฺขิเณยฺยาติ เอตฺถ เตติ ปุพฺเพ อนิยเมตฺวา อุทฺทิฎฺ าน้ 
นิยเมตฺวา อุทฺเทโส ฯ เย ปุคฺคลา วิตฺถารวเสน อฎฺ  วา, อฎฺ สต้ วา, สงฺเขปวเสน ปน๒๑๖ จตฺตาริ      
ยุคานิ โหนฺตีติ วุตฺตา, สพฺเพปิ เต ทกฺขิณ้ อรหนฺตีติ ทกฺขิเณยฺยา ฯ ทกฺขิณา นาม กมฺมํฺจ กมฺม-       
วิปากํฺจ สทฺทหิตฺวา “เม อิม้ เวชฺชกมฺม้ วา ชงฺฆเปสนีย้๒๑๗ วา กริสฺสตี”ติ เอวมาทีนิ อนเปกฺขิตฺวา 
ทิยฺยมาโน เทยฺยธมฺโม, ต้ อรหนฺติ นาม สีลาทิคุณยุตฺตา ปุคฺคลา, อิเม จ ตาทิสา, เตน วุจฺจนฺติ “เต 
ทกฺขิเณยฺยา”ติ ฯ 
 สุคตสฺส สาวกาติ ภควา โสภเนน คมเนน ยุตฺตตฺตา, โสภนํฺจฏฺ าน้ คตตฺตา, สุฎฺฐุ จ    
คตตฺตา, สุฎฺฐุเยว จ คตตฺตา๒๑๘ สุคโต, ตสฺส สุคตสฺส ฯ สพฺเพปิ เต วจน้ สุณนฺตีติ สาวกา ฯ กามํฺจ  
อํฺเ ปิ สุณนฺติ, น ปน สุตฺวา กตฺตพฺพกิจฺจ้ กโรนฺติ, อิเม ปน สุตฺวา กตฺตพฺพ้ ธมฺมานุธมฺมปฺปฎิปตฺตึ  
กตฺวา มคฺคผลานิ ปตฺตา, ตสฺมา “สาวกา”ติ วุจฺจนฺติ ฯ เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานีติ เอเตสุ       
สุคตสฺส   สาวเกสุ อปฺปกานิปิ ทานานิ ทินฺนานิ ปฎิคฺคาหกโต ทกฺขิณาน้ วิสุทฺธิภาว้๒๑๙ อุปคตตฺตา 
มหปฺผลานิ โหนฺติ ฯ ตสฺมา สุตฺตนฺตเรปิ วุตฺต้ :– 
 “ยาวตา ภิกฺขเว ส้ฆา วา คณา วา ตถาคตสาวกส้โฆ, เตส้ อคฺคมกฺขายติ, ยทิท้ จตฺตาริ    
ปุริสยุคานิ อฎฺ  ปุริสปุคฺคลา, เอส ภควโต สาวกส้โฆ ฯเปฯ อคฺโค วิปาโก โหตี”ติ๒๒๐ ฯ 
 เอว้ ภควา สพฺเพสมฺปิ มคฺคฎฺ ผลฎฺ าน้ วเสน ส้ฆรตนสฺส คุณ้ วตฺวา อิทานิ ตเมว คุณ้   
นิสฺสาย สจฺจวจน้ ปยุํฺชติ “อิทมฺปิ ส้เฆ”ติ ฯ ตสฺสตฺโถ ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ อิมิสฺสาปิ   
คาถาย อาณา โกฎิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ ปฎิคฺคหิตาติ ฯ 
 

เย สุปฺปยุตฺตาติ คาถาวณฺณนา 
 [๗] เอว้ มคฺคฎฺ ผลฎฺ าน้ วเสน ส้ฆรนสฺส  คุเณน สจฺจ้ วตฺวา อิทานิ ตโต เอกจฺจาน้ ผล-
สมาปตฺติสุขมนุภวนฺตาน้ ขีณาสวปุคฺคลาน้เยว คุเณน วตฺตุมารทฺโธ “เย สุปฺปยุตฺตา”ติ ฯ ตตฺถ เยติ 
อนิยมิตุทฺเทสวจน้ ฯ สุปฺปยุตฺตาติ สุฎฺฐุ ปยุตฺตา, อเนกวิหิต้ อเนสน้ ปหาย สุทฺธาชีวิต้ นิสฺสาย 
วิปสฺสนาย อตฺตาน้ ปยุํฺชิตุมารทฺธาติ อตฺโถ ฯ อถ วา สุปฺปยุตฺตาติ สุวิสุทฺธกายวจีปโยคสมนฺนา-

                                                      

 ๒๑๕ ฉ.ม. เอก้. 
 ๒๑๖ ฉ.ม. อย้ สทฺโท น ทิสฺสติ. 
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 ๔๒ 

คตา๒๒๑, เตน เตส้ สีลกฺขนฺธ้ ทสฺเสติ ฯ มนสา ทฬฺเหนาติ ทฬฺเหน มนสา, ถิรสมาธิยุตฺเตน เจตสาติ  
อตฺโถ ฯ เตน เตส้ สมาธิกฺขนฺธ้ ทสฺเสติ ฯ นิกฺกามิโนติ กาเย จ ชีวิเต จ อนเปกฺขา หุตฺวา ปํฺ าธุเรน     
วิริเยน สพฺพกิเลเสหิ กตนิกฺกมนา๒๒๒ ฯ เตน เตส้ วีริยสมฺปนฺน้ ปํฺ กฺขนฺธ้ ทสฺเสติ ฯ 
 โคตมสาสนมฺหีติ โคตฺตโต โคตมสฺส ตถาคตสฺเสว สาสนมฺหิ ฯ เตน อิโต พหิทฺธา นานปฺ-
ปการมฺปิ อมรตป๏ กโรนฺตาน้ สุปฺปโยคาทิคุณาภาวโต กิเลเสหิ กตนิกฺกมนาภาว้๒๒๓ ทีเปติ๒๒๔ ฯ เตติ 
ปุพฺเพ อุทฺทิฎฺ าน้ นิทฺเทสวจน้ ฯ ปตฺติปตฺตาติ เอตฺถ ปตฺตพฺพาติ ปตฺติ, ปตฺตพฺพา นาม ปตฺตุ อรหา, ย้ 
ปตฺวา อจฺจนฺตโยคกฺเขมิโน โหนฺติ, อรหตฺตผลสฺเสต้ อธิวจน้, ต้ ปตฺตึ ปตฺตาติ ปตฺติปตฺตา ฯ อมตนฺติ 
นิพฺพาน้ ฯ วิคยฺหาติ อารมฺมณวเสน วิคาหิตฺวา ฯ ลทฺธาติ ลภิตฺวา ฯ มุธาติ อพฺยเยน กากณิกมตฺตมฺปิ 
พฺยย้ อกตฺวา ฯ นิพฺพุตินฺติ ปฎิปฺปสฺสทฺธกิเลสทรถ้ ผลสมาปตฺตึ ฯ ภุญฺชมานาติ อนุภวมานา ฯ กึ วุตฺต้ 
โหติ? เย อิมมฺหิ๒๒๕ โคตมสาสนมฺหิ สีลสมฺปนฺนตฺตา สุปฺปยุตฺตา, สมาธิสมฺปนฺนตฺตา มนสา ทฬฺเหน, 
ปํฺ าสมฺปนฺนตฺตา นิกฺกามิโน, เต อิมาย สมฺมาปฎิปทาย อมต้ วิคยฺห มุธา ลทฺธา ผลสมาปตฺติสํฺ  ิต้ 
นิพฺพุตึ ภุํฺชมานา ปตฺติปตฺตา นาม โหนฺตีติ ฯ 
 เอว้ ภควา ผลสมาปตฺติสุขมนุภวนฺตาน้ ขีณาสวปุคฺคลาน้เยว วเสน ส้ฆรตนสฺส คุณ้ วตฺวา 
อิทานิ ตเมว คุณ้ นิสฺสาย สจฺจวจน้ ปยุํฺชติ “อิทมฺปิ ส้เฆ”ติ ฯ ตสฺสตฺโถ ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว เวทิ-  
ตพฺโพ ฯ อิมิสฺสาปิ คาถาย อาณา โกฎิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ ปฎิคฺคหิตาติ ฯ 

 
ยถินฺทขีโลติ คาถาวณฺณนา 

 [๘] เอว้ ขีณาสวปุคฺคลาน้ คุเณน ส้ฆาธิฎฺ าน้ สจฺจ้ วตฺวา อิทานิ พหุชนปจฺจกฺเขน         
โสตาปนฺนสฺเสว คุเณน วตฺตุมารทฺโธ “ยถินฺทขีโล”ติ ฯ ตตฺถ ยถาติ อุปมาวจน้ ฯ อินฺทขีโลติ       
นครทฺวารส้วรณตฺถ้ วิวรณตฺถ้๒๒๖ อุมฺมารพฺภนฺตเร อฎฺ วา ทส วา หตฺเถ ป วึ ขณิตฺวา อาโกฎิตสฺส 
สารทารุมยถมฺภสฺเสต้ อธิวจน้ ฯ ป วินฺติ ภูมึ ฯ สิโตติ อนฺโต ป วี๒๒๗ ปวิสิตฺวา นิสฺสิโต ฯ สิยาติ 
ภเวยฺย ฯ จตุพฺภิ วาเตหีติ จตูหิ ทิสาหิ อาคตวาเตหิ วาเตหิ ฯ อสมฺปกมฺปิโยติ กเมฺปตุ วา จาเลตุ วา 
อสกฺกุเณยฺโย ฯ ตถูปมนฺติ ตถาวิธ้๒๒๘ ฯ สปฺปุริสนฺติ อุตฺตมปุริส้ ฯ วทามีติ ภณามิ ฯ โย อริยสจฺจานิ 
อเวจฺจ ปสฺสตีติ โย จตฺตาริ อริยสจฺจานิ ปํฺ าย อชฺโฌคเหตฺวา๒๒๙ ปสฺสติ ฯ ตตฺถ อริยสจฺจานิ กุมาร-
ปํฺเห๒๓๐ จ วิสุทธิมคฺเค จ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ 
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 ๔๓ 

 อยมฺปเนตฺถ สงฺเขปตฺโถ :– ยถา จ๒๓๑ อินฺทขีโล คมฺภีรเนมตาย ป วึสิโต จตุพฺภิ วาเตภิ 
อสมฺปกมฺปิโย สิยา, อิมมฺปิ สปฺปุริส้ ตถูปเมว วทามิ, โย อริยสจฺจานิ อเวจฺจ ปสฺสติ ฯ กสฺมา? ยสฺมา 
โสปิ อินฺทขีโล วิย จตูหิ วาเตหิ สพฺพติตฺถิยวาทวาเตหิ อสมฺปกมฺปิโย โหติ , ตมฺหา ทสฺสนา เกนจิ      
กมฺเปต ุวา จาเลตุ วา อสกฺกุเณยฺโย ฯ ตสฺมา สุตฺตนฺตเรปิ วุตฺต้ :– 
 “เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  อโยขีโล วา อินฺทขีโล วา คมฺภีรเนโม สุนิกฺขาโต อจโล อสมฺปกมฺปี, 
ปุรตฺถิมาย เจปิ ทิสาย อาคจฺเฉยฺย ภุสา วาตวุฎฺ  ิ, เนว น้ สงฺกมฺเปยฺย น สมฺปกมฺเปยฺย น สมฺป-       
จาเลยฺย๒๓๒ ปจฺฉิมาย ฯเปฯ ทกฺขิณาย, อุตฺตรายปิ เจปิ ฯเปฯ น สมฺปจาเลยฺย๒๓๓ ฯ ต้ กิสฺส เหตุ?   
คมฺภีรตฺตา ภิกฺขเว เนมสฺส, สุนิขาตตฺตา อินฺทขีลสฺส ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว เยเกจิ สมณา วา พฺราหฺมณา 
วา ‘อิท้ ทุกฺขนฺติ ฯเปฯ ปฎิปทา’ติ ยถาภูต้ ปชานนฺติ, เต น อํฺ สฺส สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา มุข้ 
โอโลเกนฺติ๒๓๔ ‘อย้ นูน ภว้ ชาน้ ชานาติ, ปสฺส้ ปสฺสตี’ติ ฯ ต้ กิสฺส เหตุ? สุทิฎฺ ตฺตา ภิกฺขเว, จตุนฺน้ 
อริยสจฺจานนฺ”ติ๒๓๕ ฯ 
 เอว้ ภควา พหุชนปจฺจกฺขสฺส โสตาปนฺนสฺเสว วเสน ส้ฆรตนสฺส คุณ้ วตฺวา อิทานิ ตเมว 
คุณ้ นิสฺสาย สจฺจวจน้ ปยุํฺชติ “อิทมฺปิ ส้เฆ”ติ ฯ ตสฺสตฺโถ ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ อิมิสฺสาปิ 
คาถาย อาณา โกฎิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ ปฎิคฺคหิตาติ ฯ 

 
เย อริยสจฺจานีติ คาถาวณฺณนา 

 [๙] เอว้ อวิเสสโต โสตาปนฺนสฺส คุเณน สงฺฆาธิฎฺ าน้ สจฺจ้ วตฺวา อิทานิ เย เต ตโย        
โสตาปนฺนา เอกพีชี โกล้โกโล สตฺตกฺขตฺตุปรโมติ ฯ ยถาห :– 
 “อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ติณฺณ้ ส้โยชนาน้ ปริกฺขยา โสตาปนฺโน โหติ ฯเปฯ โส เอก้เยว        
มานุสก้ ภว้ นิพฺพตฺติตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต้ กโรติ, อย้ เอกพีชี ฯ ตถา เทฺว วา ตีณิ วา กุลานิ สนฺธาวิตฺวา 
ส้สริตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต้ กโรติ, อย้ โกล้โกโล ฯ ตถา สตฺตกฺขตฺตุ เทเว จ มนุสฺเส จ สนฺธาวิตฺวา ส้สริตฺวา 
ทุกฺขสฺสนฺต้ กโรติ, อย้ สตฺตกฺขตฺตุปรโม”ติ๒๓๖ ฯ 
 เตส้ สพฺพกนิฎฺ สฺส สตฺตกฺขตฺตุปรมสฺส คุเณน วตฺตุมารทฺโธ “เย อริยสจฺจานี”ติ ฯ ตตฺถ เย 
อริยสจฺจานีติ เอว้๒๓๗ วุตฺตนยเมว ฯ วิภาวยนฺตีติ ปํฺ าโอภาเสน สจฺจปฎิจฺฉาทก้ กิเลสนฺธการ้     
วิธมิตฺวา อตฺตโน ปกาสานิ ปากฎานิ กโรนฺติ ฯ คมฺภีรปญฺเ นาติ อปฺปเมยฺยปํฺ ตาย สเทวกสฺสปิ 
โลกสฺส าเณน อลพฺภเนยฺยปฺปติฎฺ ปํฺเ น, สพฺพํฺํุนาติ วุตฺต้ โหติ ฯ สุเทสิตานีติ สมาสพฺยาส-
สากลฺยเวกลฺยาทีหิ เตหิ เตหิ นเยหิ สุฎฺฐุ เทสิตานิ ฯ กิญฺจาปิ เต โหนฺติ ภุสปฺปมตฺตาติ เต วิภาวิต-
อริยสจฺจา ปุคฺคลา กิํฺจาปิ เทวรชฺชจกฺกวตฺติรชฺชาทิปมาทฎฺ าน้ อาคมฺม ภุสปฺปมตฺตา โหนฺติ, ตถาปิ 
โสตาปตฺติมคฺค าเณน อภิสงฺขารวิํฺ าณสฺส นิโรเธน เปตฺวา สตฺต ภเว อนมตคฺเค ส้สาเร เย   

                                                      

 ๒๓๑ ฉ.ม. หิ, อิ. อย้ สทฺโท น ทิสฺสติ. 
 ๒๓๒ ก. สํฺจาเลยฺย. 
 ๒๓๓ ก. น สํฺจาเลยฺย. 
 ๒๓๔ สี.ม. อุลฺโลเกนฺติ. 
 ๒๓๕ ส้.ม. (บาลี) ๑๙/๑๑๐๙/๓๘๗. 
 ๒๓๖ อภิ.ปุ. (บาลี) ๓๖/๓๑/๑๒๒. 
 ๒๓๗ ฉ.ม. เอต้. 



 ๔๔ 

อุปฺปชฺเชยฺยุ นามํฺจ รูปํฺจ, เตส้ นิรุทฺธตฺตา อตฺถงฺคตตฺตา น อฎฺ ม้ ภว้ อาทิยนฺติ, สตฺตมภเว เอว ปน 
วิปสฺสน้ อารภิตฺวา อรหตฺต้ ปาปุณสิฺสนฺตีติ ฯ 
 เอว้ ภควา สตฺตกฺขตฺตุปรมวเสน ส้ฆรตนสฺส คุณ้ วตฺวา อิทานิ ตเมว คุณ้ นิสฺสาย สจฺจ -
วจน้ ปยุํฺชติ “อิทมฺปิ สงฺเฆ”ติ ฯ ตสฺสตฺโถ ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ อิมิสฺสาปิ คาถาย อาณา 
โกฎิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ ปฎิคฺคหิตาติ ฯ 

 
สหาวสฺสาติ คาถาวณฺณนา 

 [๑๐] เอว้ สตฺตกฺขตฺตุปรมสฺส อฎฺ มภว้ อนาทิยคุเณน๒๓๘ สงฺฆาธิฎฺ าน้ สจฺจ้ วตฺวา อิทานิ 
ตสฺเสว สตฺต ภเว อาทิยโตปิ อํฺเ หิ อปฺปหีนภวาทาเนหิ ปุคฺคเลหิ วิสิฎฺเ น คุเณน วตฺตุมารทฺโธ 
“สหาวสฺสา”ติ ฯ ตตฺถ สหาวาติ สทฺธึเยว ฯ อสฺสาติ “น เต ภว้ อฎฺ ม้ อาทิยนฺตี”ติ วุตฺเตสุ อํฺ -
ตรสฺส ฯ ทสฺสนสมฺปทายาติ โสตาปตฺติมคฺคสมฺปตฺติยา ฯ โสตาปตฺติมคฺโค หิ นิพฺพาน้ ทิสฺวา กตฺตพฺพ-
กิจฺจสมฺปทาย สพฺพป ม้ นิพฺพานทสฺสนโต “ทสฺสนนฺ”ติ วุจฺจติ, ตสฺส อตฺตนิ ปาตุภาโว ทสฺสนสมฺปทา, 
ตาย ทสฺสนสมฺปทาย สห เอว ฯ ตยสฺสุ ธมฺมา ชหิตา ภวนฺตีติ เอตฺถ สุ-อิติ๒๓๙ ปทปูรณมตฺเต นิปาโต 
“อิท้ สุ เม  สาริปุตฺต มหาวิกฎโภชนสฺมึ โหตี”ติอาทีสุ๒๔๐ วิย ฯ ยโต สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย ตโย  
ธมฺมา ชหิตา ภวนฺติ ปหีนา ภวนฺตีติ๒๔๑ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ 
 อิทานิ ชหิตธมฺมสฺส ทสฺสนตฺถ้ อาห “สกฺกายทิฎฺ  ิ วิจิกิจฺฉิตญฺจ, สีลพฺพต  วาปิ ยทตฺถิ 
กิญฺจ”ีติ ฯ ตตฺถ สติ กาเย วิชฺชมาเน อุปาทานกฺขนฺธปํฺจกาเขฺย กาเย วีสติวตฺถุกา ทิฎฺ  ิ สกฺกายทิฎฺ  ิ, 
สติ วา ตตฺถ กาเย ทิฎฺ  ีติปิ สกฺกายทิฎฺ  ิ, ยถาวุตฺตปฺปกาเร กาเย วิชฺชมานา ทิฎฺ  ีติ อตฺโถ ฯ สติเยว วา 
กาเย ทิฎฺ  ีติปิ สกฺกายทิฎฺ  ิ, ยถาวุตฺตปฺปกาเร กาเย วิชฺชมาเน รูปาทิสงฺขาโต อตฺตาติ เอวมฺปวตฺตา  
ทิฎฺ  ีติ อตฺโถ ฯ ตสฺสา จ ปหีนตฺตา สพฺพทิฎฺ  ิคตานิ ปหีนานิเยว โหนฺติ ฯ สาปิ๒๔๒ เนส้ มูล้ ฯ สพฺพ-
กิเลสพฺยาธิวูปสมนโต ปํฺ า“จิกิจฺฉิตนฺ”ติ วุจฺจติ, ต้ ปํฺ าย  จิกิจฺฉิต้ อิโต วิคต้, ตโต วา ปํฺ า-   
จิกิจฺฉิตา อิท้ วิคตนฺติ วิจิกิจฺฉิต้ ฯ “สตฺถริ กงฺขตี”ติอาทินา๒๔๓ นเยน วุตฺตาย อฎฺ วตฺถุกาย วิมติยา 
เอต้ อธิวจน้ ฯ ตสฺสา ปหีนตฺตา สพฺพานิปิ วิจิกิจฺฉิตานิ ปหีนานิ โหนฺติ ฯ ตํฺหิ เนส้ มูล้ ฯ “อิโต 
พหิทฺธา สมณพฺราหฺมณาน้ สีเลน สุทฺธิ, วเตน สุทฺธี”ติ เอวมาทีสุ๒๔๔ อาคต้ โคสีลกุกฺกุรสีลาทิก้ นานา-
วิธ้๒๔๕ สีล้   โควตกุกฺกุรวตาทิกํฺจ วตฺต้๒๔๖  สีลพฺพตนฺติ วุจฺจติ,  ตสฺส ปหีนตฺตา  สพฺพมฺปิ๒๔๗ นคฺคิย-  
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 ๔๕ 

มุณฺฑิกาทิอมรตป๏ ปหีน้ โหติ ฯ ตํฺหิ ตสฺส มูล้, เตน๒๔๘ สพฺพทาวสาเน๒๔๙ วุตฺต้ “ยทตฺถิ กิญฺจี”ติ ฯ 
ทุกฺขทสฺสนสมฺปทาย เจตฺถ สกฺกายทิฎฺ  ิ ปหียติ๒๕๐, สมุทยทสฺสนสมฺปทาย วิจิกิจฺฉิต้ ปหียติ, มคฺค-   
ทสฺสนนิพฺพานทสฺสนสมฺปทาย สีลพฺพต้ ปหียตีติ วิํฺ าตพฺพ้ ฯ 

 
จตูหปาเยหีติ คาถาวณฺณนา 

 [๑๑] เอวมสฺส กิเลสวฎฺฎปฺปหาน้ ทสฺเสตฺวา อิทานิ ตสฺมึ กิเลสวฎฺเฎ สติ เยน วิปากวฎฺเฎน 
ภวิตพฺพ้, ตปฺปหานา ตสฺสาปิ ปหาน้ ทีเปนฺโต อาห “จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต”ติ ฯ ตตฺถ จตฺตาโร 
อปายา นาม นิรยติรจฺฉานคตปิตฺติวิสยอสุรกายา ฯ เตหิ เอส สตฺต ภเว อุปาทิยนฺโตปิ๒๕๑ วิปฺปมุตฺโตติ 
อตฺโถ ฯ 
 เอวมสฺส วิปากวฎฺฎปฺปหาน้ ทสฺเสตฺวา อิทานิ ย้ อิมสฺส๒๕๒ วิปากวฎฺฎสฺส มูลภูต้ กมฺมวฎฺฎ้,    
ตสฺสาปิ ปหาน้ ทสฺเสนฺโต อาห “ฉจฺจาภิ านานิ อภพฺโพ๒๕๓ กาตุน”ติ ฯ ตตฺถ อภิ านานีติ โอฬาริก-
ฎฺ านานิ, ตานิ เอส ฉ อภพฺโพ กาตุ ฯ ตานิ จ “อฎฺ านเมต้ ภิกฺขเว อนวกาโส, ย้ ทิฎฺ  ิสมฺปนฺโน    
ปุคฺคโล มาตร้ ชีวิตา โวโรเปยฺยา”ติอาทินา๒๕๔ นเยน เอกกนิปาเต วุตฺตานิ มาตุฆาตปิตุฆาตอรหนฺต-
ฆาตโลหิตุปฺปาทสงฺฆเภทอํฺ สตฺถารุทฺเทสกมฺมานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ ตานิ หิ กิํฺจาปิ ทิฎฺ  ิสมฺปนฺโน 
อริยสาวโก กุณฺ กิปิลฺลิกมฺปิ๒๕๕ ชีวิตา น โวโรเปติ, อปิจ โข ปน ปุถุชฺชนภาวสฺส วิครหณตฺถ้ วุตฺตานิ ฯ 
ปุถุชฺชโน หิ อทิฎฺ  ิสมฺปนฺนตฺตา เอว มหาสาวชฺชานิ๒๕๖ อภิ านานิปิ กโรติ, ทสฺสนสมฺปนฺโน ปน    
อภพฺโพ ตานิ กาตุนฺติ ฯ อภพฺพคฺคหณํฺเจตฺถ ภวนฺตเรปิ อกรณทสฺสนตฺถ้ ฯ ภวนฺตเรปิ หิ เอส อตฺตโน 
อริยสาวกภาว้ อชานนฺโตปิ ธมฺมตาย เอว เอตานิ วา ฉ ปาปกานิ ปาณาติปาตาทีนิ๒๕๗ วา ปํฺจ เวรานิ 
อํฺ สตฺถารุทฺเทเสน สห ฉฏฺ านานิ น กโรติ, ยานิ สนฺธาย เอกจฺเจ “ฉ  จาภิ านานี”ติปิ๒๕๘ ป นฺติ ฯ 
มตมจฺฉคฺคาหาทโย เจตฺถ อริยสาวกา คามทาริกา๒๕๙ นิทสฺสน้ ฯ 
 เอว้ ภควา สตฺต ภเว อาทิยโตปิ อริยสาวกสฺส อํฺเ หิ อปฺปหีนภวาทาเนหิ ปุคฺคเลหิ      
วิสิฎฺ คุณภาววเสน๒๖๐ ส้ฆรตนสฺส คุณ้ วตฺวา อิทานิ ตเมว คุณ้ นิสฺสาย สจฺจวจน้ ปยุํฺชติ “อิทมฺปิ  
สงฺเฆ”ติ ฯ ตสฺสตฺโถ ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ อิมิสฺสาปิ คาถาย อาณา โกฎิสตสหสฺสจกฺก- 
วาเฬสุ อมนุสฺเสหิ ปฎิคฺคหิตาติ ฯ 
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 ๒๕๕ ฉ.ม., อิ. กุนฺถกิปิลฺลิกมฺปิ. 
 ๒๕๖ ฉ.ม. เอว้มหาสาวชฺชานิ. 
 ๒๕๗ ฉ.ม., อิ. ปกติปาณาติปาตาทีนิ. 
 ๒๕๘ ฉ.ม. ฉ ฉาภิ านานีติปิ. 
 ๒๕๙ ฉ.ม. อริยสาวกคามทารกาน้, อิ. อริยสาวกทารกา. 
 ๒๖๐ ฉ.ม., อิ. วิสิฏฺ คุณวเสน. 



 ๔๖ 

กิญฺจาปิ โสติ คาถาวณฺณนา 
 [๑๒] เอว้ สตฺต ภเว อาทิยโตปิ อํฺเ หิ อปฺปหีนภวาทาเนหิ ปุคฺคเลหิ วิสิฎฺ คุเณน       
ส้ฆาธิฎฺ าน้ สจฺจ้ วตฺวา อิทานิ น เกวล้ ทสฺสนสมฺปนฺโน ฉ อภิ านานิ อภพฺโพ กาตุ, กินฺตุ อปฺป-      
มตฺตกมฺปิ ปาปกมฺม้ กตฺวา ตสฺส ปฎิจฺฉาทนายปิ อภพฺโพติ ปมาทวิหาริโนปิ ทสฺสนสมฺปนฺนสฺส กตปฺ-
ปฎิจฺฉาทนาภาวคุเณน วตฺตุมารทฺโธ “กิญฺจาปิ โส กมฺม กโรติ ปาปกนฺ”ติ ฯ 
 ตสฺสตฺโถ :– โส ทสฺสนสมฺปนฺโน กิํฺจาปิ สติสมฺโมเสน ปมาทวิหาร้ อาคมฺม ยนฺต้ ภควตา 
โลกวชฺช้ สํฺจิจฺจาติกฺกมน้๒๖๑ สนฺธาย วุตฺต้ “ย้ มยา สาวกาน้ สิกฺขาปท้ ปํฺ ตฺต้, ต้ มม สาวกา ชีวิต-
เหตุปิ นาติกฺกมนฺตี”ติ,๒๖๒ ต้ เปตฺวา อํฺ  ้ กุฎิการสหเสยฺยาทึ วา ปณฺณตฺติวชฺชวีติกฺกมสงฺขาต้ 
พุทฺธปฏิกุฎฺ  ้ปิ๒๖๓ กาเยน ปาปกมฺม้ กโรติ, ปทโสธมฺม้ อุตฺตริฉปฺปํฺจวาจา ธมฺมเทสน้ สมฺผปฺปลาป-
ผรุสวจนาทึ วา วาจาย อุท เจตสา วา กตฺถจิ โลภโทสุปฺปาทน้ ชาตรูปาทิสาทิยน้ จีวราทิปริโภเคสุ 
อปจฺจเวกฺขณาทึ วา ปาปกมฺม้ กโรติฯ อภพฺโพ โส ตสฺส ปฎิจฺฉทาย น โส ต้ “อิท้ อกปฺปิย้ อกรณียนฺ”
ติ ชานิตฺวา มุหุตฺตมฺปิ ปฎิจฺฉาเทติ, ต้ขณ้ เอว ปน สตฺถริ วา วิํฺํูสุ วา สพฺรหฺมจารีสุ อาวีกตฺวา 
ยถาธมฺม้ ปฎิกโรติ, “น ปุน กริสฺสามี”ติ เอว้ ส้วริตพฺพ้ วา ส้วรติ ฯ กสฺมา? ยสฺมา อภพฺพตา ทิฎฺ -
ปทสฺส วุตฺตา, เอวรูปมฺปิ ปาปกมฺม้ กตฺวา ตสฺส ปฎิจฺฉาทาย ทิฎฺ นิพฺพานปทสฺส ทสฺสนสมฺปนฺนสฺส  
ปุคฺคลสฺส อภพฺพตา วุตฺตาติ อตฺโถ ฯ 
 กถ้? 
 “เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ทหโร กุมาโร มนฺโท อุตฺตานเสยฺยโก หตฺเถน วา ปาเทน วา องฺคาร้ 
อกฺกมิตฺวา ขิปฺปเมว ปฎิส้หรติ, เอวเมว โข  ภิกฺขเว  ธมฺมตา เอสา ทิฎฺ  ิสมฺปนฺนสฺส ปุคฺคลสฺส, กิํฺจาปิ 
ตถารูปึ อาปตฺตึ อาปชฺชติ, ยถารูปาย อาปตฺติยา วุฎฺ าน้ ปํฺ ายติ ฯ อถโข น้ ขิปฺปเมว สตฺถริ วา 
วิํฺํูสุ วา สพฺรหฺมจารีสุ วา  เทเสติ วิวรติ อุตฺตานีกโรติ, เทเสตฺวา วิวริตฺวา อุตฺตานีกริตฺวา๒๖๔ อายตึ 
ส้วร้ อาปชฺชตี”ติ๒๖๕ ฯ 
 เอว้ ภควา ปมาทวิหาริโนปิ ทสฺสนสมฺปนฺนสฺส กตปฺปฎิจฺฉาทนาภาวคุเณน ส้ฆรตนสฺส คุณ้ 
วตฺวา อิทานิ อายตึ๒๖๖ ตเมว คุณ้ นิสฺสาย สจฺจวจน้ ปยุํฺชติ “อิทมฺปิ สงฺเฆ”ติ ฯ ตสฺสตฺโถ ปุพฺเพ   
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ อิมิสฺสาปิ คาถาย อาณา โกฎิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ ปฎิคฺคหิตาติ ฯ 
 

วนปฺปคุมฺเพติ คาถาวณฺณนา 
 [๑๓] เอว้ ส้ฆปริยาปนฺนาน้ ปุคฺคลาน้ เตน เตน คุณปฺปกาเรน ส้ฆาธิฎฺ าน้ สจฺจ้ วตฺวา     
อิทาน ิยฺวาย้ ภควตา รตนตฺตยคุณ้ ทีเปนฺเตน อิธ สงฺเขเปน อํฺ ตฺถ จ วิตฺถาเรน ปริยตฺติธมฺโม เทสิโต, 
เตน ปุน๒๖๗ พุทฺธาธิฎฺ าน้ สจฺจ้ วตฺตุมารทฺโธ “วนปฺปคุมฺเพ ยถา ผุสฺสิตคฺเค”ติ ฯ ตตฺถ อาสนฺนสนฺนิ-

                                                      

 ๒๖๑ ม., สี. สํฺจิจฺจานติกฺกมน้. 
 ๒๖๒ วิ.จู. (บาลี) ๗/๓๘๕/๒๐๘. 
 ๒๖๓ ฉ.ม. พุทฺธปติกุฏฺ  ้. 
 ๒๖๔ ฉ.ม., อิ. อุตฺตานีกตฺวา. 
 ๒๖๕ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๔๙๖/๔๓๙. 
 ๒๖๖ ฉ.ม. อย้ สทฺโท น ทิสฺสติ. 
 ๒๖๗ ฉ.ม., อิ. ตมฺปิ นิสฺสาย ปุน. 



 ๔๗ 

เวสววตฺถิตาน้ รุกฺขาน้ สมูโห วน้, มูลสารเผคฺคุตจสาขาปลาเสหิ ปพุทฺโธ๒๖๘ คุมฺโพ ปคุมฺโพ, วเน   
ปคุมฺโพ๒๖๙ วนปฺปคุมฺโพ ฯ สฺวาย้ “วนปฺปคุมฺเพ”ติ วุตฺโต, เอวมฺปิ  หิ   วนสณฺโฑติ๒๗๐ วตฺตุ ลพฺภติ 
“อตฺถิ สวิตกฺกสวิจาเรปิ, อตฺถิ อวิตกฺกอวิจารมตฺเตปิ, สุเข ทุกฺเข ชีเว”ติอาทีสุ๒๗๑ วิย ฯ ยถาติ 
อุปมาวจน้๒๗๒ ฯ  ผุสฺสิตานิ อคฺคานิ อสฺสาติ ผุสฺสิตคฺโค, สพฺพสาขาปสาขาสุ สํฺชาตปุปฺโผติ อตฺโถ ฯ 
โส ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว “ผุสฺสิตคฺเค”ติ วุตฺโต ฯ คิมฺหานมาเส ป มสฺมึ คิมฺเหติ เย จตฺตาโร คิมฺห-     
มาสา๒๗๓, เตส้ จตุนฺน้ คิมฺหาน้๒๗๔ เอกสฺมึ มาเส ฯ กตมสฺมึ มาเส อิติ เจ? ป มสฺมึ คิมฺเห, จิตฺรมาเสติ 
อตฺโถ ฯ โส หิ “ป มคิมฺโห”ติ จ “พาลวสฺสาโน”ติ ปวุจฺจติ๒๗๕ ฯ ตโต ปร้ ปทตฺถโต ปากฎเมว ฯ 
 อยมฺปเนตฺถ ปิณฺฑตฺโถ :– ยถา ป มคิมฺหนามเก พาลวสฺสาเน๒๗๖ นานาวิธรุกฺขคหเณ๒๗๗ 
วเน สุปุปฺผิตคฺคสาโข๒๗๘ ตรุณรุกฺขคจฺฉปริยายนาโม ปคุมฺโพ อติวิย สสฺสิริโก โหติ, เอวเมว๒๗๙ ขนฺธา-
ยตนาทีหิ สติปฎฺ านสมฺมปฺปธานาทีหิ สีลสมาธิกฺขนฺธาทีหิ วา นานปฺปกาเรหิ อตฺถปฺปเภทสุปุปฺเผหิ๒๘๐ 
อติวิย สสฺสิริกตฺตา ตถูปม้ นิพฺพานคามิมคฺคทีปนโต นิพฺพานคามึ ปริยตฺติธมฺมวร้ เนว ลาภเหตุ น    
สกฺการาทิเหตุ, เกวลนฺตุ มหากรุณาย อพฺภุสฺสาหิตมานโส๒๘๑ สตฺตาน้ ปรมหิตาย อเทสยีติ ฯ ปรม     
หิตายาติ เอตฺถ จ คาถาพนฺธสุขตฺถ้ อนุนาสิโก ฯ อย้ ปนตฺโถ :– ปรมหิตาย นิพฺพานาย อเทสยีติ ฯ 
 เอว้ ภควา อิม้ สุปุปฺผิตคฺควนปฺปคุมฺพสทิส้ ปริยตฺติธมฺม้ วตฺวา อิทานิ ตเมว คุณ้๒๘๒      
นิสฺสาย พุทฺธาธิฎฺ าน้ สจฺจวจน้ ปยุํฺชติ “อิทมฺปิ พุทฺเธ”ติ ฯ ตสฺสตฺโถ ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ 
ฯ เกวลนฺตุ๒๘๓ อิทมฺปิ ยถาวุตฺตปฺปการปริยตฺติธมฺมสงฺขาต้ พุทฺธรตน้ ปณีตนฺติ๒๘๔ เอว้ โยเชตพฺพ้ ฯ      
อิมิสฺสาปิ คาถาย อาณา โกฎิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ ปฎิคฺคหิตาติ ฯ 
 
 
 

                                                      

 ๒๖๘ ฉ.ม., อิ. ปวุทฺโธ. 
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 ๒๗๐ ฉ.ม. อย้ สทฺโท น ทิสฺสติ. 
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 ๒๗๙ สี. เอวเมต้. 
 ๒๘๐ ฉ.ม. อตฺถปฺปเภทปุปฺเผหิ. 
 ๒๘๑ ฉ.ม. อพฺภุสฺสาหิตหทโย. 
 ๒๘๒ ฉ.ม., อิ. อย้ สทฺโท น ทิสฺสติ. 
 ๒๘๓ ฉ.ม., อิ. เกวล้ ปน. 
 ๒๘๔ ฉ.ม. พุทฺเธ รตน้ ปณีตนฺติ. 



 ๔๘ 

วโร วรญฺญูติ คาถาวณฺณนา 
 [๑๔] เอว้ ภควา ปริยตฺติธมฺเมน พุทฺธาธิฎฺ าน้ สจฺจ้ วตฺวา อิทานิ โลกุตฺตรธมฺเมน วตฺตุ-
มารทฺโธ “วโร วรญฺญู”ติ ฯ ตตฺถ วโรติ ปณีตาธิมุตฺติเกหิ อิจฺฉิโต๒๘๕ “อโห วต มยมฺปิ เอวรูปา       
อสฺสามา”ติ, วรคุณโยคโต วา วโร อุตฺตโม เสฎฺโ ติ อตฺโถ ฯ วรญฺญูติ นิพฺพานํฺํู ฯ นิพฺพานํฺหิ 
สพฺพธมฺมาน้ อุตฺตมฎฺเ น วร้, ตํฺเจส โพธิมูเล สย้ ปฎิวิชฺฌิตฺวา อํฺ าสิ ฯ วรโทติ ปํฺจวคฺคิย-
ภทฺทวคฺคิยชฎิลาทีน้ อํฺเ สํฺจ เทวมนุสฺสาน้ นิพฺเพธภาคิย้ วา วาสนาภาคิย้ วา วรธมฺมมทาสีติ๒๘๖  
อตฺโถ ฯ วราหโรติ วรสฺส มคฺคสฺส อาหรตฺตา๒๘๗ วราหโรติ วุจฺจติ ฯ โส หิ ภควา ทีปงฺกรโตปฺปภูติ สม-
ตึส ปารมิโย ปูเรนฺโต ปุพฺพเกหิ สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ อนุยาต้ ปุราณ้  มคฺควรมาหริ, เตน “วราหโร”ติ  
วุจฺจติ ฯ 
 อปิจ สพฺพํฺํุต าณปฎิลาเภน วโร, นิพฺพานสจฺฉิกิริยาย วรํฺํู, สตฺตาน้ วิมุตฺติสุข-
ทาเนน วรโท, อุตฺตมปฎิปทาหรเณน วราหโร ฯ เอเตหิ โลกุตฺตรคุเณหิ อธิกสฺส กสฺสจิ คุณสฺส อภาวโต 
อนุตฺตโร ฯ 
 อปโร นโย :– วโร อุปสมาธิฎฺ านปริปูรเณน, วรํฺํู ปํฺ าธิฎฺ านปริปูรเณน, วรโท    
จาคาธิฎฺ านปริปูรเณน, วราหโร สจฺจาธิฎฺ านปริปูรเณน, วร้ มคฺคสจฺจมาหรีติ ฯ ตถา วโร     
ปุํฺํุสฺสเยน, วรํฺํู ปํฺํุสฺสเยน, วรโท พุทฺธภาวตฺถิกาน้ ตทุปายสมฺปทาเนน, วราหโร ปจฺเจกพุทฺธ-
ภาวตฺถิกาน้ ตทุปายาหรเณน, อนุตฺตโร ตตฺถ ตตฺถ อสทิสตาย, อตฺตนา วา อนาจริยโก หุตฺวา ปเรส้ 
วา๒๘๘ อาจริยภาเวน, ธมฺมวร้ อเทสยิ สาวกภาวตฺถิกาน้ ตทตฺถาย สฺวากฺขาตตาทิคุณยุตฺตสฺส ธมฺมว
รสฺส      เทสนโต ฯ เสส้ วุตฺตนยเมวาติ ฯ 
 เอว้ ภควา นววิเธน โลกุตฺตรธมฺเมน อตฺตโน คุณ้ วตฺวา อิทานิ ตเมว คุณ้ นิสฺสาย พุทฺธา-
ธิฎฺ าน้ สจฺจวจน้ ปยุํฺชติ “อิทมฺปิ พุทฺเธ”ติ ฯ ตสฺสตฺโถ ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ เกวลนฺต้ 
ย้๒๘๙ วร้ โลกุตฺตรธมฺม้ เอส อํฺ าสิ, ยํฺจ อทาสิ, ยํฺจ อาหริ, ยํฺจ อเทเสสิ๒๙๐, อิทมฺปิ พุทฺเธ รตน้ 
ปณีตนฺติ เอว้ โยเชตพฺพ้ ฯ อิมิสฺสาปิ คาถาย อาณา โกฎิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ ปฎิคฺคหิตาติ 
ฯ 
 

ขีณนฺติคาถาวณฺณนา 
 [๑๕] เอว้ ภควา ปริยตฺติธมฺมํฺจ นวโลกุตฺตรธมฺมํฺจ นิสฺสาย ทฺวีหิ คาถาหิ พุทฺธาธิฎฺ าน้ 
สจฺจ้ วตฺวา อิทานิ เย ต้ ปริยตฺติธมฺม้ อสฺโสสุ สุตฺตานุสาเรเนว๒๙๑ ปฎิปชฺชิตฺวา นวปฺปการมฺปิ โลกุตฺตร-
ธมฺม้ อธิคมึสุ, เตส้ อนุปาทิเสสนิพฺพานปฺปตฺติคุณ้ นิสฺสาย ปุน ส้ฆาธิฎฺ าน้ สจฺจ้ วตฺตุมารทฺโธ “ขีณ  
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 ๔๙ 

ปุราณนฺ”ติ ฯ ตตฺถ ขีณนฺติ ปริกฺขีณ้ สมุจฺฉินฺน้ วา๒๙๒ ฯ ปุราณนฺติ ปุราตน้ ฯ นวนฺติ สมปตฺติ๒๙๓  
วตฺตมาน้ ฯ นตฺถิ สมฺภวนฺติ อวิชฺชมานปาตุภาว้ ฯ วิรตฺตจิตฺตาติ วีตราคจิตฺตา ฯ อายติเก ภวสฺมินฺติ 
อนาคตมทฺธาน้ ปุนพฺภเว ฯ เตติ เยส้ ขีณ้ ปุราณ้ นว้ นตฺถิ สมฺภว้, เย จ อายติเก ภวสฺมึ วิรตฺตจิตฺตา, 
เต ขีณาสวา ภิกฺขู เอว๒๙๔ ฯ ขีณพีชาติ อุจฺฉินฺนพีชา ฯ อวิรุฬฺหิฉนฺทาติ วิรุฬฺหิยา ฉนฺทวิรหิตา ฯ 
นิพฺพนฺตีติ วิชฺฌายนฺติ ฯ ธีราติ ธิติสมฺปนฺนา ฯ ยถายมฺปทีโปติ อย้ ปทีโป วิย ฯ 
 กึ วุตฺต้ โหติ? ยนฺต้ สตฺตาน้ อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุทฺธมฺปิ ปุราณ้ อตีตกาลิก้ กมฺม้ ตณฺหาสิเนหสฺส 
อปฺปหีนตฺตา ปฎิสนฺธิอาหรณสมตฺถตาย๒๙๕ อขีณ้เยว โหติ, ต้ ปุราณ้ กมฺม้ เนส้๒๙๖ อรหตฺตมคฺเคน   
ตณฺหาสิเนหสฺส โสสิตตฺตา อคฺคินา ทฑฺฒพีชมิว อายตึ วิปากทานาสมตฺถตาย ขีณ้ ฯ ยํฺจ เนส้ พุทฺธ- 
ปูชาทิวเสน อิทานิ ปวตฺตมาน้ กมฺม้ นวนฺติ วุจฺจติ , ตํฺจ ตณฺหาปหาเนเนว ฉินฺนมูลปาทปปุปฺผมิว  
อายตึ ผลทานาสมตฺถตาย เยส้ นตฺถิ สมฺภว้, เย จ ตณฺหปฺปหาเนเนว อายติเก ภวสฺมึ วิรตฺตจิตฺตา, เต 
ขีณาสวา ภิกฺขู “กมฺม้ เขตฺต้ วิํฺ าณ้ พีชนฺ”ติ๒๙๗ เอตฺถ วุตฺตปฎิสนฺธิวิํฺ าณสฺส กมฺมกฺขเยเนว   
ขีณตฺตา ขีณพีชา ฯ โยปิ ปุพฺเพ ปุนพฺภวสงฺขาตาย วิรูฬฺหิยา ฉนฺโท อโหสิ ฯ ตสฺสปิ สมุทยปฺปหาเนเนว 
ปหีนตฺตา ปุพฺเพ วิย จุติกาเล อสมฺภเวน อวิรูฬฺหิฉนฺทา ธิติสมฺปนฺนตฺตา ธีรา ปุริมวิํฺ าณนิโรเธน๒๙๘ 
ยถายมฺปทีโป นิพฺพุโต, เอว้ นิพฺพนฺติ, ปุน “รูปิโน วา อรูปิโน วา”ติ เอวมาทิปํฺ ตฺติปถ้ อจฺเจนฺตีติ ฯ 
ตสฺมึ กิร สมเย นครเทวตาน้ ปูชนตฺถาย ชลิเตสุ๒๙๙ ปทีเปสุ เอโก ปทีโป วิชฺฌายิ, ต้ ทสฺเสนฺโต อาห 
“ยถายมฺปทีโป”ติ ฯ 
 เอว้ ภควา เย ต้ ปุริมาหิ ทฺวีหิ คาถาหิ วุตฺต้ ปริยตฺติธมฺม้ อสฺโสสุ, สุตฺตานุสาเรเนว๓๐๐ 
ปฎิปชฺชิตฺวา นวปฺปการมฺปิ โลกุตฺตรธมฺม้ อธิคมึสุ, เตส้ อนุปาทิเสสนิพฺพานปฺปตฺติคุณ้ วตฺวา อิทานิ 
ตเมว คุณ้ นิสฺสาย ส้ฆาธิฎฺ าน้ สจฺจวจน้ ปยุํฺชนฺโต เทสน้ สมาเปสิ “อิทมฺปิ ส เฆ”ติ ฯ ตสฺสตฺโถ   
ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ เกวลนฺตุ๓๐๑ อิท้ปิ ยถาวุตฺตปฺปกาเรน ขีณาสวภิกฺขูน้ นิพฺพานสงฺขาต้    
ส้เฆ รตน้ ปณีตนฺติ เอว้ โยเชตพฺพ้ ฯ อิมิสฺสาปิ คาถาย อาณา โกฎิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ อมนุสฺเสหิ    
ปฎิคฺคหิตาติ ฯ 
 เทสนาปริโยสาเน ราชกุลสฺส โสตฺถิ อโหสิ , สพฺพูปทฺทวา วูปสมึสุ, จตุราสีติยา ปาณ-   
สหสฺสาน้ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ ฯ 
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 ๕๐ 

ยานีธาติคาถาตฺตยวณฺณนา 
 [๑๖] อถ สกฺโก เทวานมินฺโท “ภควตา รตนตฺตยคุณ้ นิสฺสาย สจฺจวจน้ ปยุํฺชมาเนน 
นาครสฺส โสตฺถิ กตา, มยาปิ นาครสฺส โสตฺถิตฺถ้๓๐๒ รตนตฺตยคุณ้ นิสฺสาย ยงฺกิํฺจิ๓๐๓ วตฺตพฺพนฺ”ติ   
จนิฺเตตฺวา อวสาเน คาถาตฺตย้ อภาสิ “ยานีธ ภูตานี”ติ ตตฺถ ยสฺมา พุทฺโธ ยถา โลกหิตตฺถาย อุสฺสุกฺก้ 
อาปนฺเนหิ อาคนฺตพฺพ้, ตถา อาคตโต, ยถา จ เตหิ๓๐๔ คนฺตพฺพ้, ตถา คตโต ยถา จ เตหิ อาชานิตพฺพ้, 
ตถา อาชานนโต, ยถา จ ชานิตพฺพ้, ตถา ชานนโต, ยํฺจ ตเถว โหติ, ตสฺส คมนโต๓๐๕ “ตถาคโต”ติ 
วุจฺจติ ฯ ยสฺมา จ โส เทวมนุสฺเสหิ ปุปฺผคนฺธาทินาปิ๓๐๖ พหิ นิพฺพตฺเตน อุปกรเกน๓๐๗, ธมฺมานุธมฺม-
ปฎิปตฺตาทินา จ อตฺตนิ นิพฺพตฺเตน อติวิย ปูชิโต, ตสฺมา สกฺโก เทวานมินฺโท สพฺพ้ เทวปริส้ อตฺตนา 
สทฺธึ สมฺปิณฺฑิตฺวา อาห “ตถาคต  เทวมนุสฺสปูชิต , พุทฺธ  นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตู”ติ ฯ 
 [๑๗] ยสฺมา ปน ธมฺเม มคฺคธมฺโม ยถา ยุคนทฺธสมถวิปสฺสนาพเลน๓๐๘ คนฺตพฺพ้ กิเลส-
ปกฺขสมุจฺฉินฺทเนน๓๐๙, ตถา คโต๓๑๐ ฯ นิพฺพานธมฺโมปิ ยถา คโต๓๑๑  ปํฺ าย ปฎิวิทฺโธ สพฺพทุกฺขวิฆา
ตาย สมฺปชฺชติ, พุทฺธาทีหิ ตถา คโต๓๑๒, ตสฺมา “ตถาคโต”ติ๓๑๓ วุจฺจติ ฯ ยสฺมา จ ส้โฆปิ ยถา อตฺต-  
หิตาย ปฎิปนฺเนหิ คนฺตพฺพ้ เตน เตน มคฺเคน, ตถา คตโต๓๑๔ “ตถาคโต”เตฺวว วุจฺจติ ฯ ตสฺมา อวเสส-
คาถาทฺวเยปิ ตถาคต  ธมฺม  นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ, ตถาคต  ส ฆ  นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตูติ วุตฺต้ ฯ เสส้ 
วุตฺตนยเมวาติ ฯ 
 เอว้ สกฺโก เทวานมินฺโท อิม้ คาถาตฺตย้ ภาสิตฺวา ภควนฺต้ ปทกฺขิณ้ กตฺวา เทวปุรเมว คโต 
สทฺธึ เทวปริสาย ฯ ภควา ปน ตเทว รตนสุตฺต้ ทุติยทิวเสปิ เทเสสิ, ปุน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสาน้   
ธมฺมาภิสมโย อโหสิ, เอว้ ยาว สตฺตมทิวเส เทเสสิ, ทิวเส ทิวเส ตเถว ธมฺมาภิสมโย อโหสิ ฯ ภควา 
อฑฺฒมาสเมว เวสาลิย้ วิหริตฺวา ราชูน้ “คจฺฉามา”ติ ปฎิเวเทสิ ฯ ตโต ราชาโน ทิคุเณน สกฺกาเรน ปุน 
ตีหิ ทิวเสหิ ภควนฺต้ คงฺคาตีร้ นยึสุ ฯ คงฺคาย นิพฺพตฺตา นาคราชาโน จินฺเตสุ “มนุสฺสา ตถาคตสฺส   
สกฺการ้ กโรนฺติ, มย้ ก ึน กริสฺสามา”ติ สุวณฺณรชตมณิมยา นาวาโย มาเปตฺวา สุวณฺณรชตมณิมเย เอว 
ปลฺลงฺเก ปํฺ าเปตฺวา ปํฺจวณฺณปทุมสํฺฉนฺน้ อุทก้ กริตฺวา “อมฺหาก้ อนุคฺคห้ กโรถา”ติ ภควนฺต้  
ยาจึสุ ฯ ภควา อธิวาเสสิ๓๑๕ ฯ อธิวาเสตฺวา รตนนาวมารูฬฺโห, ปํฺจ ภิกฺขุสตานิ สก้ สก้ นาว้         
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 ๕๑ 

อารุยฺหนฺติ๓๑๖ ฯ นาคราชาโน ภควนฺต้ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน นาคภวน้ ปเวเสสุ ฯ ตตฺร สุท้ ภควา สพฺพ- 
รตฺตึ นาคปริสาย ธมฺม้  เทเสสิ ฯ ทุติยทิวเส ทิพฺเพหิ ขาทนียโภชนีเยหิ มหาทาน้ อก้สุ, ภควา อนุ-   
โมทิตฺวา นาคภวนา นิกฺขมิ ฯ 
 ภุมฺมฎฺ า เทวา “มนุสฺสา จ นาคา จ ตถาคตสฺส สกฺการ้ กโรนฺติ, มย้ กึ น กริสฺสามา”ติ     
จินฺเตตฺวา วนปฺปคุมฺพรุกฺขปพฺพตาทีสุ ฉตฺตาติฉตฺตานิ อุกฺขิปึสุ ฯ เอเตเนว อุปาเยน ยาว อกนิฎฺ -     
พฺรหฺมภวน้, ตาว มหาสกฺการวิเสโส นิพฺพตฺติ ฯ พิมฺพิสาโรปิ ลิจฺฉวีหิ อาคตกาเล กตสกฺการโต ทฺวิคุณ-
มกาสิ ฯ ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว ปํฺจหิ ทิวเสหิ ภควนฺต้ ราชคห้ อาเนสิ ฯ 
 ราชคหมนุปฺปตฺเต ภควติ ปจฺฉาภตฺต้ มณฺฑลมาเฬ สนฺนิปติตาน้ ภิกฺขูน้ อยมนฺตรา       
กถา อุทปาทิ “อโห พุทฺธสฺส ภควโต อานุภาโว, ย้ อุทฺทิสฺส คงฺคาย โอรโต จ ปารโต จ อฎฺ โยชโน ภูมิ-
ภาโค นินฺนํฺจ ถลํฺจ สม้ กตฺวา วาลิกาย โอกิริตฺวา ปุปฺเผหิ สํฺฉนฺโน, โยชนปฺปมาณ้ คงฺคาย อุทก้ 
นานาวณฺเณหิ ปทุเมหิ สํฺฉนฺน้, ยาว อกนิฎฺ ภวน้, ตาว ฉตฺตาติฉตฺตานิ อุสฺสิตานี”ติ ฯ ภควา ต้   
ปวตฺตึ ตฺวา คนฺธกุฎิโต นิกฺขมิตฺวา ต้ขณานุรูเปน ปาฎิหาริเยน มณฺฆลมาฬ้ คนฺตฺวา ปํฺ ตฺเต ปวร-
พุทฺธาสเน นิสีทิ ฯ นิสชฺช โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ “กายนุตฺถ, ภิกฺขเว, เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา”ติ 
ฯ ภิกฺขู สพฺพ้ อาโรเจสุ ภควา เอตทโวจ “น  ภิกฺขเว อย้ ปูชาวิเสโส มยฺห้ พุทฺธานุภาเวน นิพฺพตฺโต, 
นาปิ๓๑๗ นาคเทวพฺรหฺมานุภาเวน, อปิจ โข ปุพฺเพ อปฺปมตฺตกปริจฺจาคานุภาเวน นิพฺพตฺโต”ติ ฯ ภิกฺขู 
อาห้สุ “น มย้  ภนฺเต  ต้ อปฺปมตฺตก้ ปริจฺจาค้ ชานาม, สาธุ โน ภควา ตถา กเถตุ, ยถา มย้ ต้    
ชาเนยฺยามา”ติ ฯ 
 ภควา อาห :– ภูตปุพฺพ้, ภิกฺขเว, ตกฺกสิลาย้ สงฺโข นาม พฺราหฺมโณ อโหสิ ฯ ตสฺส ปุตฺโต   
สุสิโม๓๑๘ นาม มาณโว โส โสฬสวสฺสุทฺเทสิโก วเยน ฯ เอกทิวส้ ปิตร้ อุปสงฺกมิตฺวา อภิวาเทตฺวา      
เอกมนฺต้ อฎฺ าสิ ฯ อถ ต้ ปิตา อาห “กึ  ตาต  สุสีมา”ติ? โส อาห “อิจฺฉามห้, ตาต, พาราณสึ คนฺตฺวา 
สิปฺป๏ อุคฺคเหตุนฺ”ติ ฯ “เตนหิ ตาต สุสีม อสุโก นาม พฺราหฺมโณ มม สหายโก, ตสฺส สนฺติก้ คนฺตฺวา  
อุคฺคณฺหาหี”ติ กหาปณสหสฺส้ อทาสิ ฯ โส ต้ คเหตฺวา มาตาปิตโร อภิวาเทตฺวา อนุปุพฺเพน พาราณสึ 
คนฺตฺวา อุปจารยุตฺเตน วิธินา อาจริย้ อุปสงฺกมิตฺวา อภิวาเทตฺวา อตฺตาน้ นิเวเทสิ ฯ อาจริโย “มม 
สหายกสฺส ปุตฺโต”ติ มาณว้ สมฺปฎิจฺฉิตฺวา สพฺพ้ ปาหุเนยฺยมกาสิ๓๑๙ ฯ โส อทฺธานกิลมถ้ ปฏิ-          
วิโนเทตฺวา๓๒๐ ต้ กหาปณสหสฺส้ อาจริยสฺส ปาทมูเล เปตฺวา สิปฺป๏ อุคฺคเหตุ โอกาส้ ยาจิ ฯ อาจริโย   
โอกาส้ กตฺวา อุคฺคณฺหาเปสิ ฯ 
 โส ลหุํฺจ คณฺหนฺโต, พหุํฺจ คณฺหนฺโต, คหิตคหิตํฺจ สุวณฺณภาชเน ปกฺขิตฺตเตลมิว 
อวินสฺสมาน้ ธาเรนฺโต, ทฺวาทสวสฺสิก้ สิปฺป๏ กติปยมาเสเนว ปริโยสาเปสิ ฯ โส สชฺฌาย้ กโรนฺโต       
อาทิมชฺฌ้เยว ปสฺสติ, โน ปริโยสาน้ ฯ อถ อาจริย้ อุปสงฺกมิตฺวา อาห “อิมสฺส สิปฺปสฺส อาทิมชฺฌเมว 
ปสฺสามิ, ปริโยสาน้ น ปสฺสามิ”ติ ฯ อาจริโย อาห “อห้ปิ, ตาต, เอวเมวา”ติ ฯ อถ โก, อาจริย, อิมสฺส 
สิปฺปสฺส ปริโยสาน้ ชานาตีติ อิสิปตเน, ตาต, อิสโย อตฺถิ, เต ชาเนยฺยุนฺติ ฯ เต อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉามิ, 
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 ๕๒ 

อาจริยาติ? ปุจฺฉ, ตาต, ยถาสุขนฺติ ฯ โส อิสิปตน้ คนฺตฺวา ปจฺเจกพุทฺเธ อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ “อปิ, ภนฺเต
, ปริโยสาน้ ชานาถา”ติ? อาม, อาวุโส, ชานามาติ ฯ ต้ มมฺปิ สิกฺขาเปถาติ ฯ เตน หาวุโส, ปพฺพชาหิ, น 
สกฺกา อปพฺพชิเตน สิกฺขิตุนฺติ๓๒๑ ฯ สาธุ ภนฺเต ปพฺพาเชถ ม้ ตถา อิจฺฉถ๓๒๒, ต้ กตฺวา ปริโยสาน้      
ชานาเปถาติ ฯ เต ต้ ปพฺพาเชตฺวา กมฺมฎฺ าเน นิโยเชตุ อสมตฺถา “เอวนฺเต นิวาเสตพฺพ้, เอวนฺเต๓๒๓ 
ปารุปิตพฺพนฺ”ติอาทินา นเยน อาภิสมาจาริก้ สิกฺขาเปสุ ฯ โส ตตฺถ สิกฺขนฺโต อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตฺตา น 
จิเรเนว ปจฺเจกโพธึ อภิสมฺพุชฺฌิ ฯ สกลพาราณสิย้ “สุสิโม ปจฺเจกพุทฺโธ ชาโต”ติ๓๒๔ ปากโฎ อโหสิ 
ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต สมฺปนฺนปริวาโร ฯ โส อปฺปายุกส้วตฺตนิกสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา น จิเรเนว ปริ-  
นิพฺพายิ ฯ ตสฺส ปจฺเจกพุทฺธา จ มหาชนกาโย จ สรีรกิจฺจ้ กตฺวา ธาตุโย คเหตฺวา นครทฺวาเร ถูป๏   
ปติฎฺ าเปสุ ฯ 
 อถ โข สงฺโข พฺราหฺมโณ “ปุตฺโต เม จิร้ คโต, ตสฺส๓๒๕ ปวตฺตึ น ชานามี”ติ ปุตฺต้ ทฎฺฐุกาโม 
ตกฺกสิลาย  นิกฺขมิตฺวา  อนุปุพฺเพน  พาราณสึ  ปตฺวา๓๒๖  มหาชนกาย้  สนฺนิปติต้ ทิสฺวา “อทฺธา พหูสุ 
ชนกาเยสุ๓๒๗ เอโกปิ เม ปุตฺตสฺส ปวตฺตึ ชานิสฺสตี”ติ จินฺเตนฺโต ตตฺถ๓๒๘ อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ “สุสิโม 
นาม มาณโว อิธ อาคโต อตฺถิ, อปิ นุ ตสฺส ปวตฺตึ ชานาถา’’ติ? เต “อาม พฺราหฺมณ ชานาม, อิมสฺมึ 
นคเร พฺราหฺมณสฺส สนฺติเก ติณฺณ้ เวทาน้ ปารคู หุตฺวา ปจฺเจกพุทฺธาน้ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา ปจฺเจก-   
พุทฺโธ หุตฺวา อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายิ, อยมสฺส ถูโป ปติฎฺ าปิโต”ติ อาห้สุ ฯ โส ภูมึ 
หตฺเถน ปหริตฺวา โรทิตฺวา จ ปริเทวิตฺวา จ ต้ เจติยงฺคณ้ คนฺตฺวา ติณานิ อุทฺธริตฺวา อุตฺตรสาฎเกน    
วาลิก้๓๒๙ อาเนตฺวา ปจฺเจกพุทฺธเจติยงฺคเณ อากิริตฺวา๓๓๐ กมณฺฑลุโตอุทเกน สมนฺตโต ภูมึ ปริปฺ-     
โผสิตฺวา๓๓๑ วนปุปฺเผหิ ปูช้ กตฺวา อุตฺตรสาฎเกน ปฎาก้ อาโรเปตฺวา ถูปสฺส  อุปริ อตฺตโน ฉตฺต้    
พนฺธิตฺวา ปกฺกามีติ ฯ 
 เอว้ อตีต้ เทเสตฺวา ต้  ชาตก้ ปจฺจุปฺปนฺเนน อนุส้สนฺเธนฺโต๓๓๒ ภิกฺขูน้ ธมฺม้๓๓๓ กเถสิ    
“สิยา โข ปน โว, ภิกฺขเว, เอวมสฺส ‘อํฺโ  นูน เตน สมเยน สงฺโข พฺราหฺมโณ อโหสี’ติ, น โข ปเนต้ 
เอว้  ทฎฺ พฺพ้,  อหนเฺตน  สมเยน  สงฺโข  พฺราหฺมโณ  อโหสึ,  มยา สุสีมสฺส ปจเฺจกพุทฺธสฺส เจติยงฺคเณ  
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 ๕๓ 

ติณานิ อุทฺธริตานิ๓๓๔, ตสฺส เม กมฺมสฺส นิสฺสนฺเทน อฎฺ โยชเนมคฺค้ วิหตขาณุกณฺฎก้๓๓๕ กตฺวา สม้  
สุทฺธมก้สุ ฯ มยา ตตฺถ วาลิกา๓๓๖ โอกิณฺณา, ตสฺส เม นิสฺสนฺเทน อฎฺ โยชเน มคฺเค วาลิก้๓๓๗ โอกิรึสุ ฯ 
มยา ตตฺถ วนกุสุเมหิ ปูชา กตา, ตสฺส เม นิสฺสนฺเทน นวโยชเน มคฺเค ถเล จ อุทเก จ นานาปุปเผหิ  
ปุปฺผสนฺถร้อก้สุ ฯ มยา ตตฺถ กมณฺฑลุทเกน ภูมิ ปริปฺโผสิตา, ตสฺส เม นิสฺสนฺเทน เวสาลิย้ โปกฺขรวสฺส้ 
วสฺสิ ฯ มยา ตสฺมึ เจติเย ปฎากา อาโรปิตา, ฉตฺตํฺจ พนฺธ้๓๓๘, ตสฺส เม นิสฺสนฺเทน ยาว อกนิฎฺ ภวนา 
ปฎากา จ อาโรปิตา, ฉตฺตาติฉตฺตานิ จ อุสฺสิตานิ ฯ อิติ โข, ภิกฺขเว, อย้ มยฺห้ ปูชาวิเสโส เนว พุทฺธา- 
นุภาเวน นิพฺพตฺโต, น นาคเทวพฺรหฺมานุภาเวน, อปิจ โข อปฺปมตฺตกปริจฺจาคานุภาเวน นิพฺพตฺโต”ติ ฯ 
ธมฺมกถาปริโยสาเน อิม้ คาถ้  อภาสิ :– 
    “มตฺตาสุขปริจฺจาคา  ปสฺเส เจ วิปุล้ สุข้; 
     จเช มตฺตาสุข้ ธีโร,  สมฺปสฺส้ วิปุล้ สุขนฺ”ติ ฯ๓๓๙ 

ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกปาฐอฎฺ กถาย 
รตนสุตฺตวณฺณนา นิฎฺ  ิตา ฯ 

 
๖. รตนสุตตวัณณนา 

พรรณนาว่าด้วยรตนะอันประณีต 
นิกเขปัปปโยชนัง 

ประโยชน์ของการวางเป็นบทตั้ง 
 บัดนี้ มาถึงล้าดับการพรรณนาเนื้อความแห่งรตนสูตรที่ท่านพระอานนท์วางเป๐นบทตั้งไว้ 
ในล้าดับต่อจากมงคลสูตรนั้น ว่าโดยนัยเป๐นต้นอย่างนี้ว่า ภูตทั้งหลายที่มาประชุมกันอยู่ ณ ที่นี้ 
(ยานีธ ภูตานิ) ข้าพเจ้ากล่าวประโยชน์ของการวางรตนสูตรนั้นเป๐นบทตั้งไว้ในขุททกปาฐะนี้แล้ว 
ต่อจากนั้น เพื่อจะแสดงการหยั่งลงสู่ความแห่งพระสูตรนี้ด้วยค้าเริ่มต้นที่บริสุทธิ์ดี เหมือนการลงสู่น้้า
ในแม่น้้า และหนองเป๐นต้น ด้วยท่าน้้าที่หมดจดดี 
    จักประกาศนัยนี้ว่า “พระสูตรนี้ผู้ใดกล่าวไว้   กล่าวไว้เมื่อใด  
   กล่าวไว้ในที่ใด และกล่าวไว้เพราะเหตุใด” แล้วจึงท้าการพรรณนาเนื้อ 
   ความแห่งรตนสูตรนี้ 
 บรรดามงคลสูตรและรตนสูตรนั้น เพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงการรักษา
ตัวเอง และการก้าจัดอาสวะทั้งหลายที่มีการท้ากรรมไม่ดี และการไม่ท้ากรรมดีเป๐นป๎จจัย ด้วยมงคล
สูตร ส่วนพระสูตรนี้ย่อมให้ส้าเร็จการรักษาผู้อื่น และการก้าจัดอาสวะทั้งหลายที่มีอมนุษย์เป๐นต้นเป๐น
ป๎จจัย ฉะนั้น พระสูตรนี้ท่านพระอานนท์จึงวางเป๐นบทตั้งไว้ในล้าดับถัดจากมงคลสูตรนั้นแล 

                                                      

 ๓๓๔ ฉ.ม., อิ. อุทฺธฏานิ. 
 ๓๓๕ ฉ.ม., อิ. วิคตขาณุกณฺฏก้. 
 ๓๓๖ ฉ.ม. วาลุกา. 
 ๓๓๗ ฉ.ม. วาลุก้. 
 ๓๓๘ ฉ.ม. พทฺธ้. 
 ๓๓๙ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๙๐/๖๗. 



 ๕๔ 

ประโยชน์ของการวางรตนสูตรนั้นเป็นบทตั้งไว้ในขุททกปาฐะนี้เท่านี้ก่อน 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

เวสาลิวัตถุ 
เรื่องกรุงเวสาลี 

 บัดนี้ ในมาติกานี้ว่า พระสูตรนี้ผู้ใดกล่าวไว้ กล่าวไว้เม่ือใด กล่าวไว้ในที่ใด และกล่าว
ไว้เพราะเหตุใด (เยน วุตฺต  ยทา ยตฺถ ยสฺมา เจต ) อาจารย์ผู้ท้วงทักท้วงว่า “ก็พระสูตรนี้ใครกล่าว 
กล่าวเมื่อไร กล่าวที่ไหน และกล่าวเพราะเหตุไร” ข้าพเจ้า(พระพุทธโฆสาจารย์)จะเฉลย :- ความจริง 
พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั่นแลตรัสไว้ ไม่ใช่พระสาวกเป๐นต้นกล่าวไว้ ตรัสเมื่อใด ตรัสเมื่อกรุงเว
สาลีถูกอุป๎ทวะทั้งหลาย มีทุพภิกขภัยเป๐นต้นเข้าขัดขวาง พระผู้มีพระภาคเจ้าอันพวกเจ้าลิจฉวีทูลร้อง
ขอน้าเสด็จมาแต่กรุงราชคฤห์ เมื่อนั้น รตนสูตรนั้นพระองค์ก็ตรัสเพ่ือบ้าบัดอุป๎ทวะเหล่านั้น ในกรุงเว
สาลี การวิสัชนาป๎ญหาเหล่านั้น ว่าโดยสังเขปมีเท่านี้ ส่วน การวิสัชนาโดยพิสดาร พระโบราณาจารย์
ทั้งหลาย พรรณนาไว้นับแต่เรื่อง ๆ กรุงเวสาลีไป 
 ในข้อนั้น มีการพรรณนาต่อไปนี้ :- ดังได้สดับมา พระอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสี
ทรงพระครรภ์ พระนางทรงทราบแล้วก็ได้กราบทูลพระราชาให้ทรงทราบ พระราชาก็พระราชทาน
เครื่องบริหารพระครรภ์ พระนางได้รับบริหารพระครรภ์มาเป๐นอย่างดี ก็เสด็จเข้าสู่เรือนประสูติ ใน
เวลาพระครรภ์แก่ เหล่าท่านผู้มีบุญย่อมออกจากครรภ์ในเวลาใกล้รุ่ง ก็ในบรรดาท่านผู้มีบุญเหล่านั้น 
พระอัครมเหสีพระองค์นั้น ก็เป๐นผู้มีบุญพระองค์หนึ่ง ด้วยเหตุนั้น เวลาใกล้รุ่ง พระนางก็ประสูติชิ้น
เนื้อเสมือนดอกชะบามีพ้ืนกลีบสีแดงดังครั่ง ต่อจากนั้น พระเทวีพระองค์อ่ืน ๆ ก็ประสูติพระโอรส
เสมือนรูปทอง พระอัครมเหสีประสูติชิ้นเนื้อ ดังนั้น พระนางทรงด้าริว่า เสียงติเตียนจะพึงเกิดแก่เรา 
ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระราชา เพราะทรงกลัวการติเตียนนั้น จึงทรงสั่งให้ใส่ชิ้นเนื้อนั้นลงในภาชนะ
ใบหนึ่ง เอาภาชนะอีกใบหนึ่งครอบปิดไว้ ประทับตราพระราชลัญจกรแล้ว ให้ลอยไปตามกระแสแม่น้้า
คงคา พอเจ้าหน้าที่ทั้งหลายทิ้งลงไป เทวดาทั้งหลายก็จัดการอารักขา ทั้งเอายางมหาหิงคุ์จารึกแผ่น
ทองผูกติดไว้ที่ภาชนะนั้นว่า พระราชโอรสธิดาของพระอัครมเหสีแห่งพระเจ้ากรุงพาราณสี ต่อนั้น 
ภาชนะนั้นมิได้ถูกภัยคือคลื่นรบกวน ก็ลอยไปตามกระแสแน่น้้าคงคา 
 สมัยนั้น ดาบสรูปหนึ่งอาศัยครอบครัวของคนเลี้ยงโค อยู่ใกล้ฝ๎๑งแม่น้้าคงคา เช้าตรู่ ดาบส 
รูปนั้นก็ลงสู่แม่น้้าคงคา แลเห็นภาชนะนั้นลอยมา ก็ถือเอาด้วยบังสุกุลสัญญา ด้วยเข้าใจว่าเป๐นของที่
เขาทิ้งแล้ว ต่อนั้น ก็แล เห็นแผ่นจารึกอักษรและตราพระราชลัญจกร ก็แก้ออกเห็นชิ้นเนื้อนั้น ครั้น
เห็นแล้ว ดาบสรูปนั้นก็คิดว่า เห็นทีจะเป๐นสัตว์เกิดในครรภ์ ดังนั้น จึงไม่เน่าเหม็น ก็น้าชิ้นเนื้อนั้นไปยัง
อาศรม วางไว้ในที่สะอาด ล่วงไปกึ่งเดือน ชิ้นเนื้อก็แยกเป๐น ๒ ชิ้น ดาบสเห็นแล้ว ก็วางไว้อย่างดี 
ต่อจากนั้น ล่วงไปอีกครึ่งเดือน ชิ้นเนื้อแต่ละชิ้นก็เกิดปมชิ้นละ ๕ สาขา เพ่ือเป๐นมือ เท้า และศีรษะ 
ดาบสก็บรรจงวางไว้เป๐นอย่างดีอีก ต่อนั้น อีกครึ่งเดือน ชิ้นเนื้อชิ้นหนึ่งก็เป๐นทารก เสมือนรูปทอง อีก
ชิ้นหนึ่งก็เป๐นทาริกา ดาบสเกิดความรักดังบุตรในทารกทั้ง ๒ นั้น น้้านมก็บังเกิดจากหัวนิ้วแน่มือของ
ดาบสนั้น ตั้งแต่นั้นมา ดาบสได้น้้านมและอาหารมาก็บริโภคอาหาร หยอดน้้านมในปาก ของทารกทั้ง 
๒ สิ่งใด ๆ เข้าไปในท้องของทารกนั้น สิ่งนั้น ๆ ทั้งหมดก็จะแลเห็นเหมือนเข้าไปในภาชนะท้าด้วยแก้ว
มณี ทารกทั้ง ๒ ไม่มีผิวอย่างนี้ แต่อาจารย์พวกอ่ืน ๆ กล่าวว่า ผิวของทารกทั้งของนั้นใสถึงกันและกัน 
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เหมือนถูกร้อยด้วยด้ายวางไว้ ทารกเหล่านั้นจึงปรากฏชื่อว่าลิจฉวี เพราะไม่มีผิว หรือเพราะมีผิวใส 
ด้วยประการฉะนี้ ดาบสเลี้ยงทารก พอตะวันขึ้นก็เข้าบ้านแสวงหาอาหาร ตอนสาย ๆ ก็กลับ คนเลี้ยง
โคทั้งหลายรู้ถึงการขวนขวายนั้นของดาบสนั้น ก็กล่าวว่า ท่านเจ้าข้า การเลี้ยงทารกเป๐นกังวลห่วงใย
ของเหล่านักบวช ขอท่านโปรดให้ทารกแก่พวกเราเถิด พวกเราจะช่วยกันเลี้ยง ขอท่านโปรดท้า
กิจกรรมของท่านเถิด ดาบสก็ยอมรับ วันรุ่งขึ้น พวกคนเลี้ยงโคก็ช่วยกันท้าหนทางให้เรียบแล้วโรย
ทราย ยกธงมีดนตรีบรรเลงพากันมายังอาศรม ดาบสกล่าวว่า ทารกทั้ง ๒ มีบุญมาก พวกท่านจง
ช่วยกันเลี้ยงให้เจริญวัย ด้วยความไม่ประมาท ครั้นให้เจริญวัยแล้ว จงจัดการอาวาหวิวาหกันและกัน 
ให้พระราชาทรงยินดีด้วยป๎ญจโครส จงเลือกหาภูมิประเทศช่วยกันสร้างพระนครขึ้น จงอภิเษกพระ
กุมารเสีย ณ ที่นั้นแล้วมอบทารกให้ พวกคนเลี้ยงโครับค้าแล้ว ก็น้าทารกไปเลี้ยงดู 
 ทารกท้ัง ๒ เจริญเติบโตก็เล่นการเล่นใช้มือบ้าง เท้าบ้าง ทุบถีบพวกเด็กลูกของคนเลี้ยงโค
อ่ืน ๆ ในที่ทะเลาะกัน เด็กลูกคนเลี้ยงโคเหล่านั้น ก็ร้องไห้ถูกมารดาบิดาถามว่าร้องไห้ท้าไม ก็บอกว่า 
เจ้าเด็กไม่มีพ่อแม่ท่ีดาบสเลี้ยงเหล่านั้นข่มเหงเรา แต่นั้น มารดาบิดาของเด็กเหล่านั้น ก็กล่าวว่า ทารก
สองคนนี้ชอบข่มเหงให้เด็กอ่ืน ๆ เคือดร้อน จะไม่สงเคราะห์มัน ละเว้นมันเสีย เขาว่าตั้งแต่นั้นมา 
ประเทศท่ีนั้น จึงถูกเรียกว่า วัชชี ขนาด ๓๐๐ โยชน์ ครั้งนั้น พวกคนเลี้ยงโคท้าพระราชาให้ยินดีแล้ว 
เลือกเอาประเทศที่นั้น สร้างพระนครลงในประเทศนั้นแล้วอภิเษกพระกุมาร ซึ่งพระชนม์ได้ ๑๖ 
พรรษา ตั้งเป๐นพระราชา ได้ท้าการวิวาหมงคลกับทาริกาของพระองค์ ได้วางกติกากฎเกณฑ์ไว้ว่า จะ
ไม่น้าทาริกามาจากภายนอก และไม่ให้ทาริกาจากที่นี้ แก่ใคร ๆ ว่าโดยการอยู่ร่วมกันครั้งแรกของพระ
กุมารกุมารีนั้น ก็เกิดทารกคู่หนึ่ง เป๐นธิดา ๑ โอรส ๑ ว่าโดยอาการอย่างนี้ ก็เกิดเป๐นคู่ ๆ ถึง ๑๖ ครั้ง 
แต่นั้น เมื่อทารกเหล่านั้นเจริญวัยโดยล้าดับ นครนั้นก็ไม่พอที่จะบรรจุอาราม อุทยาน สถานที่อยู่ 
บริวารและสมบัติ จึงล้อมรอบด้วยประการ ๓ ชั้น ระหว่างคาวุตหนึ่ง ๆ เพราะนครนั้น ถูกขยายกว้าง
ออกบ่อย ๆ จึงเกิดนามว่าเวสาลีนี้แล นี้ เรื่องกรุงเวสาลี 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

ภควโต นิมันตนัง 
การนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้า 

 ก็กรุงเวสาลีนี้ ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอุบัติก็ม่ันคงไพบูลย์ ด้วยว่า ในกรุงเวสาลีนั้นมี
เจ้าอยู่ถึง ๗,๗๐๗ พระองค์ พระยุพราชเสนาบดี และภัณฑาคาริกเป๐นต้นก็เหมือนกัน เหมือนอย่างที่
ท่านกล่าวไว้ว่า 
    “ครั้งนั้น กรุงเวสาลีเป๐นถิ่นอุดมสมบูรณ์ มีอาณาเขตกว้างขวาง พลเมืองมากมี
คนคับคั่ง หาข้าวปลาอาหารง่าย มีปราสาท ๗,๗๐๗ เรือนยอด ๗,๗๐๗ สวนดอกไม้ ๗,๗๐๗ สระ
โบกขรณี ๗,๗๐๗”๓๔๐ 
 สมัยต่อมา กรุงเวสาลีนั้นเกิดทุพภิกขภัย ฝนแล้งข้าวกล้าตายนึ่ง คนยากคนจนตายก่อน 
เขาท้ิงคนเหล่านั้นไปนอกนคร พวกอมนุษย์ได้กลิ่นคนตายก็พากันเข้าพระนคร แต่นั้น ผู้คนก็ตายเพ่ิม
มากขึ้น เพราะความปฏิกูลนั้น อหิวาตกโรคก็เกิดแก่สัตว์ทั้งหลาย ชาวกรุงเวสาลีถูกภัย ๓ อย่าง คือ 
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(๑) ทุพภิกขภัย (๒) อมนุสสภัย (๓) โรคภัย เบียดเบียน ก็เข้าไปเฝ้าพระราชา กราบทูลว่า ขอเดชะ 
เกิดภัย ๓ อย่างในพระนครนี้แล้ว พระเจ้าข้า แต่ก่อนนี้ นับได้ ๗ ชั่วราชสกุล ไม่เคยเกิดภัยเช่นนี้เลย 
ชรอยพระองค์ไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรม บัดนี้ ภัยนั้นจึงเกิดข้ึน พระราชาทรงประชุมเจ้าลิจฉวีทุก พระองค์
ในที่ว่าราชการตรัสว่า “ขอได้โปรดพิจารณาทบทวนข้อที่เราไม่ตั้งอยู่ ในธรรมเถิด เจ้าลิจฉวีเหล่านั้น 
พิจารณาทบทวนถึงประเพณีทุกอย่าง ก็ไม่ทรงเห็นข้อบกพร่องไร ๆ 
 แต่นั้น ก็ไม่เห็นโทษของพระราชา จึงพากัน คิดว่า ภัยนี้ของเรา จะระงับไปได้อย่างไร ใน
ที่ประชุมนั้น เจ้าลิจฉวีบางพวก อ้างถึงศาสดาทั้ง ๖ ว่า พอศาสดาเหล่านั้นย่างเท้าลงเท่านั้น ภัยก็จะ
ระงับไป บางพวกตรัสว่า “ได้ยินว่า พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วในโลก พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรง
แสดงธรรมเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลแก่ปวงสัตว์ ทรงมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก พอพระองค์ย่างพระบาท
ลงเท่านั้น ภัยทุกอย่างก็จะระงับไป ด้วยเหตุนั้น เจ้าลิจฉวีเหล่านั้น จึงดีพระทัยตรัสว่า “ก็พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าพระองค์นั้น บัดนี้ ประทับอยู่ที่ไหนเล่า พวกเราส่งคนไปเชิญ จะไม่เสด็จมาน่ะสิ เจ้าลิจฉวีอีก
พวกหนึ่งตรัสว่า “ธรรมดาพระพุทธเจ้า ทรงเอ็นดูสัตว์ เหตุไร จะไม่เสด็จมาเล่า ก็พระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้น บัดนี้ ประทับอยู่กรุงราชคฤห์ พระเจ้าพิมพิสารทรงอุปฐากอยู่ เกรงท้าวเธอจะไม่ให้ เสด็จ
มา ตรัสว่า “ถ้าอย่างนั้นเราจะทูลพระเจ้าพิมพิสารให้ทรงเข้าพระทัยแล้ว น้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จ
มา แล้วทรงมอบเครื่องบรรณาการเป๐นอันมากส่ง เจ้าลิจฉวีสองพระองค์ พร้อมด้วยกองก้าลังขนาด
ใหญ่ไปยังราชส้านักพระเจ้าพิมพิสาร ว่าโดยสั่งว่า ขอท่านทูลพระเจ้าพิมพิสารให้เข้าพระทัยแล้ว น้า
พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมา เจ้าลิจฉวีทั้ง ๒ พะระองค์เสด็จไปถวายเครื่องบรรณาการ แด่พระเจ้าพิม
พิสาร แล้วแจ้งให้ทรงทราบเรื่องราวแล้วทูลว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้า ขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรด
ส่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมายังนคร ของข้าพระองค์ด้วยเถิด พระราชาไม่ทรงรับรองตรัสว่า “พวก
ท่านทรงรู้เอาเองเถิด เจ้าลิจฉวีก็ทูลรับว่า ดีละ พระเจ้าข้า แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวาย
บังคมแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภัย ๓ อย่าง เกิดขึ้นในนครของข้าพระองค์ ถ้า
พระผู้มีพระภาคเจ้าฟ๎งเสด็จมาไซร้ ความสวัสดีก็จะพึงมีแก่พวกข้าพระองค์ พระเจ้าข้า พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าทรงพิจารณาว่า เมื่อตรัสรตนสูตรในกรุงเวสาลีการอารักขาจักแผ่ไปแสนโกฏิจักรวาส จบสูตร 
สัตว์ ๘๔,๐๐๐ จักตรัสรรู้ธรรม แล้วจึงทรงรับนิมนต์ ครั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสารทรงสดับข่าวว่า พระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์แล้ว โปรดให้โฆษณาไปในพระนครว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์
เสด็จไปกรุงเวสาลีแล้ว เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์
ทรงรับ จะเสด็จไปกรุงเวสาลีหรือพระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ถวายพระพร มหาบพิตร 
ท้าวเธอทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าอย่างนั้นโปรดทรงรอจนกว่าจะจัดแจงหนทางถวายนะ พระ
เจ้าข้า 
 ครั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสารทรงท้าพ้ืนที่ ๕ โยชน์ ระหว่างกรุงราชคฤห์และแม่น้้าคงคาให้
ราบเรียบแล้ว ให้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเวลาที่จะเสด็จไป พระผู้มีพระภาคเจ้าอันภิกษุ ๕๐๐ 
รูป แวดล้อมแล้วเสด็จไป พระราชาทรงเอาดอกไม้ ๕ สีโปรยหนทาง ๕ โยชน์เพียงหัวเข่า ให้ยกธง ผ้า 
หม้อน้้าและต้นกล้วยเป๐นต้น ให้กั้นเศวตฉัตร ๒ ชั้นส้าหรับพระผู้มีพระภาคเจ้า ฉัตรชั้นเดียวส้าหรับ
พระภิกษุแต่ละรูป ทรงท้าการบูชาด้วยดอกไม้และของหอมเป๐นนี้พร้อมด้วยราชบริพารของพระองค์ 
ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวิหารหลังหนึ่ง ๆ ถวายมหาทาน ทรงน้าเสด็จสู่ฝ๎๑งแม่น้้าคงคา ๕ 
วัน ณ ที่นี้ ทรงประดับเรือด้วยเครื่องประดับทุกอย่าง แล้วทรงส่งสาสน์ไป ถวายเจ้าลิจฉวีกรุงเวสาลีว่า 



 ๕๗ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้ว ขอเจ้าลิจฉวีทุก พระองค์ตกแต่งหนทางถวายการรับเสด็จพระผู้มี
พระภาคเจ้าเถิด เจ้าลิจฉวีเหล่านั้น ตกลงกันว่า จะท้าการบูชาเป๐นสองเท่า ท้าพ้ืนที่ ๓ โยชน์ ระหว่าง
กรุงเวสาลี และแม่น้้าคงคาให้เรียบร้อย จัดเศวตฉัตร ๔ ชั้น ส้าหรับพระผู้มีพระภาคเจ้า ส้าหรับ
พระภิกษุแต่ละรูป ๆ ละ ๒ ชั้น ท้าการบูชา เสด็จมาคอยอยู่ 
 ครั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสาร ทรงท้าเรือขนาน ๒ ล้าแล้วสร้างมณฑป ประดับด้วยพวงดอกไม้ 
ปูลาดพุทธอาสน์ท้าด้วยแก้วล้วน ณ มณฑปนั้น ที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์
นั้น แม้ภิกษุ ๕๐๐ รูปก็ลงเรือนั่งกันตามสมควร พระราชาส่งเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ลงน้้าประมาณ 
แต่พระศอกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จักอยู่กันริมฝ๎๑งแม่น้้า คงคานี้นี่แหละ จนกว่า
พระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จกลับมา แล้วก็เสด็จกลับ เทวดาเบื้องบนจนถึงอกนิษฐภพ ได้พากันท้าการ
บูชา นาคราชทั้งหลายมีกัมพลนาคและอัสสตรนาคเป๐นต้น ซึ่งอาศัยอยู่ใต้แม่น้้าคงคา ก็พากันท้าการ
บูชา ด้วยการบูชาใหญ่อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปทางแม่น้้าคงคา สิ้นระยะทางไกลประมาณ
โยชน์หนึ่ง ก็เข้าเขตแดนของพวกเจ้าลิจฉวีกรุงเวสาลี 
 ต่อนั้น พวกเจ้าลิจฉวีก็ท้าการบูชาเป๐น ๒ เท่าที่พระเจ้าพิมพิสารทรงท้าการบูชา ออกไป
รับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงในน้้าประมาณแค่พระศอ ขณะนั้นเอง ครู่นั้นเอง มหาเมฆมียอดคลุม
ด้วยความมืดมีแสงฟ้าแลบเคลื่อน ตัวไปส่งเสียงค้ารามครืนครั่นก็ดังขึ้นทั้งสี่ทิศ ล้าดับนั้น พอพระผู้มี
พระภาคเจ้ายกพระบาทแรกวางลงริมฝ๎๑งแม่น้้าคงคา ฝนโบกขรพรรษก็โปรยเม็ดลงมา ชนเหล่าใด
ต้องการจะเปียก ชนเหล่านั้น เท่านั้นย่อมเปียก ผู้ไม่ต้องการเปียก ก็ไม่เปียก ในที่ทุกแห่งน้้าย่อมไหล
ไปเพียงแค่เข่า แค่ขา แค่สะเอว แค่คอ ซากศพทั้งปวงถูกน้้าพัดส่งลงสู่แม่น้้าคงคา พ้ืนดินก็สะอาด
สะอ้าน 
 พวกเจ้าลิจฉวีให้พระผู้มีพระเจ้าประทับอยู่ทุก ๆ หนึ่งโยชน์ในระหว่าง ทางถวายมหาทาน 
ทรงท้าการบูชาเป๐นทวีคูณ ๓ วัน จึงน้าเสด็จสู่กรุงเวสาลี เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงกรุงเวสาลี 
ท้าวสักกะจอมทวยเทพ อันหมู่เทพห้อมล้อมก็เสด็จมาถึง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับ ยืนใกล้ประตู
พระนครทรงเรียกท่านพระอานนที่มาสั่งว่า ดูก่อนอานนท์ เธอจงเรียนรตนสูตรนี้ ถือเครื่องประกอบ
พลีกรรม เที่ยวเดินไประหว่างปราการ ๓ ชั้นแห่งกรุงเวสาลีกับพวกเจ้าลิจฉวีราชกุมาร ท้าพระปริตร 
แล้วได้ตรัสรตนสูตร การวิสัชนาป๎ญหาเหล่านั้นว่า ก็พระสูตรนี้ผู้ใดกล่าวไว้ กล่าวไว้เมื่อใด กล่าวไว้ใน
ที่ใด และกล่าวไว้เพราะเหตุใด ท่านโบราณาจารย์ทั้งหลายพรรณนาไว้พิสดาร ตั้งแต่เรื่องกรุงเวสาลี
เป๐นต้นไป ด้วยประการฉะนี้ 
 ดังนั้น ในวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงกรุงเวสาลีนั่นเอง รตนสูตรนี้ที่พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสใกล้ประตูกรุงเวสาลี เพ่ือก้าจัดอุป๎ทวะเหล่านั้น ท่านพระอานนท์ก็เรียนเอา เมื่อจะกล่าวเพ่ือ
เป๐นปริตร [ป้องกันอุป๎ทวะ] จึงเอาบาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าตักน้้ามา เดินประพรมไปทั่วพระนคร 
พอพระเถระกล่าวว่า ยงฺกิญฺจิ เท่านั้น พวกอมนุษย์ที่อาศัยกองขยะและที่ฝาเรือนเป๐นต้น ซึ่งยังไม่หนี
ไปในตอนแรก ก็พากันหนีไปทางประตูทั้ง ๔ ประตูทั้งหลายก็ไม่มีที่ว่าง อมนุษย์บางพวกเมื่อไม่ได้
ที่ว่างที่ประตูทั้งหลาย ก็ท้าลายก้าแพงเมืองหนีไป พอพวกอมนุษย์พากันไปแล้ว ที่เนื้อตัวของพวก 
มนุษย์ทั้งหลาย โรคก็สงบไป พวกมนุษย์ทั้งหลายก็พากันออกมาบูชาพระเถระ ด้วยดอกไม้ของหอม
เป๐นต้นทุกอย่าง มหาชนเอาของหอมทุกอย่างฉาบทา สัณฐาคารที่ประชุม ท่ามกลางพระนคร ท้า
เพดานขจิตด้วยแก้ว ประดับ ด้วยเครื่องประดับทั้งปวง ปูพุทธอาสน์ลง ณ ที่นั้นแล้วน้าเสด็จพระผู้มี



 ๕๘ 

พระภาคเจ้ามา 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าสู่สัณฐาคาร ประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาปูไว้ ทั้งภิกษุสงฆ์ 
คณะเจ้า และมนุษย์ทั้งหลายก็นั่ง ณ อาสนะที่เหมาะที่ควร แม้ท้าวสักกะ จอมทวยเทพก็ประทับนั่ง
ใกล้กับเทวบริษัท ในเทวโลก ทั้ง ๒ ทั้งเทวดาอ่ืน ๆ ด้วย แม้ท่านพระอานนทเถระ ก็เที่ยวเดินไปทั่ว
กรุงเวสาลี ท้าอารักขาแล้ว ก็มาพร้อมกับชาวกรุงเวสาลี นั่ง ณ ที่ควรส่วนหนึ่ง ณ ที่นั้น พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าก็ได้ตรัสรตนสูตรนั้นนั่นแหละแก่ทุกคนแล 
 ก็หัวข้อนั้นใด ข้าพเจ้า (พระพุทธโฆสาจารย์) ตั้งไว้ว่า ท่านพระอานนท์จักประกาศนัยนี้ว่า 
รตนสูตรนี้ผู้ใดกล่าวไว้ กล่าวไว้เมื่อใด กล่าวไว้ในที่ใด และกล่าวไว้เพราะเหตุใด มาติกานั้นเป๐นอันท่าน
พระอานนท์กล่าวไว้พิสดารแล้วโดยประการทั้งปวง ด้วยถ้อยค้ามีประมาณเท่านี้ 
 

ยานีธาติคาถาวัณณนา 
พรรณนาพระคาถาว่า “อยู่ ณ ที่นี้” 

 [๑] บัดนี้ จะเริ่มพรรณนาเนื้อความ เพราะท่านพระอานนท์ได้กล่าวไว้ว่า จักพรรณนา 
ความแห่งรตนสูตรนั้น แต่อาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่า พระผู้พระภาคเจ้าตรัส ๕ คาถา นี้ ที่เหลือท่าน
พระอานนทเถระกล่าวจะอย่างไรก็ตาม ประโยชน์อะไรของเราด้วยคาถาเล็กน้อยที่ยังไม่ได้ตรวจตรานี้ 
ข้าพเจ้า (พระพุทธโฆสาจารย์) จักพรรณนาเนื้อความแห่งรตนสูตรนี้ แม้โดยประการทั้งปวง 
 จะพรรณนาคาถาแรกว่า (ยานีธ ภูตานิ) เป๐นต้น ในคาถาแรกนั้น ค้าว่า (ยานิ) ได้แก่ 
เช่นใด ไม่ว่าจะมีศักดิ์น้อยหรือศักดิ์มาก ค้าว่า (อิธ) ได้แก่ ในประเทศนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
หมายถึงสถานที่ประชุมในขณะนั้น ภูตศัพท์ ในค้าว่า (ภูตานิ) [ย่อมเป๐นไปเพราะอาศัยหมู่สัตว์ที่มีอยู่ 
ในประโยคเป๐นต้นอย่างนี้ว่า “เป๐นปาจิตตีย์ ในเพราะมีจริง”๓๔๑ ย่อมเป๐นไปเพราะอาศัยขันธ์ ๕ 
ประการ ในประโยคเป๐นต้นอย่างนี้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเห็นว่า ขันธ์ ๕ ประการ เกิดขึ้น
แล้วหรือ”๓๔๒ ย่อมเป๐นไปเพราะอาศัยรูปธาตุ ๔ ประการมีปฐวีธาตุเป๐นต้น ในประโยคเป๐นต้นอย่างนี้
ว่า “ภิกษุ มหาภูต ๔ แลเป๐นเหตุ”๓๔๓ ย่อมเป๐นไปเพราะอาศัยพระขีณาสพ ในประโยคเป๐นต้นอย่างนี้
ว่า “ส่วนผู้ใดกินกาลเวลาได้”๓๔๔ ย่อมเป๐นไปเพราะอาศัยสรรพสัตว์ ในประโยคเป๐นต้นอย่างนี้ว่า 
“สรรพสัตว์จะต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลก”๓๔๕ ย่อมเป๐นไปเพราะอาศัยต้นไม้เป๐นต้น ในประโยคเป๐น
ต้นอย่างนี้ว่า “(ภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีย์) เพราะพรากภูตคาม”]๓๔๖ ย่อมเป๐นไปเพราะอาศัยหมู่สัตว์ใน
ภูมิต่้ากว่าเทพชั้นจาตุมมหาราชลงมา ในประโยคเป๐นต้นอย่างนี้ว่า “หมายรู้ภูตโดยความเป๐นภูต”๓๔๗ 
แม้ก็จริง ถึงอย่างนั้น ในที่นี้ บัณฑิตพึงทราบภูตศัพท์ว่า ใช้ในความหมายว่าอมนุษย์ ว่าโดยไม่ต่างกัน 
 ค้าว่า (สมาคตานิ) ได้แก่ ประชุมแล้ว ค้าว่า (ภุมฺมานิ) ได้แก่ อันบังเกิดที่พ้ืนดิน ค้าว่า 

                                                      

 ๓๔๑ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๙/๒๕๕ 
 ๓๔๒ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๑/๔๓๒ 
 ๓๔๓ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๘๖/๙๘ 
 ๓๔๔ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๙๐/๑๑๖ 
 ๓๔๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๒๐/๑๖๘ 
 ๓๔๖ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๙๐/๒๗๘. 
 ๓๔๗ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓/๔ 



 ๕๙ 

วา ใช้ในความว่า ไม่แน่นอน ด้วยวาศัพท์นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงท้าวิกัปอันหนึ่งนี้ว่า ยานีธ    
ภุมฺมานิ วา ภูตานิ สมาคตานิ แล้วตรัสว่า “ยานิ ว อนฺตสิกฺเข เพ่ือทรงท้าวิกัปที่สองอีก ความว่า 
หรือสัตว์เหล่าใด เป๐นแล้ว เกิดแล้วในอากาศ สัตว์เหล่านั้นทั้งหมดมาประชุมแล้วในที่นี้ ก็ในข้อนี้ สัตว์
ทั้งหลายที่บังเกิดแล้ว เป๐นแล้ว ตั้งแต่เทพชั้นยามา จนถึงชั้นอกนิษฐะ บัณฑิตพึงทราบว่า “เป๐นแล้ว 
[เกิดแล้ว] ในอากาศ เพราะเป๐นสัตว์ที่บังเกิดในวิมานอันปรากฏในอากาศ สัตว์ทั้งหลายภายใต้แต่นั้น 
ตั้งแต่ขุนเขาสิเนรุ จนถึงจ้าพวกท่ีสิงอยู่ในต้นไม้และเถาวัลย์เป๐นต้น และจ้าพวกที่บังเกิดแล้ว เป๐นแล้ว
ที่แผ่นดิน สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด บัณฑิตพึงทราบว่า “สัตว์เกิดที่พ้ืนดิน เพราะเป๐นสัตว์ที่บังเกิด ณ 
พ้ืนดิน และ ณ ต้นไม้เถาวัลย์และภูเขาเป๐นต้น ที่เก่ียวเนื่องกับพ้ืนดิน 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงก้าหนดหมู่สัตว์อมนุษย์ทุกหมู่เหล่า ด้วยค้าว่า (ภุมฺมานิ วา 
ยานิ ว อนฺตลิกฺเข ทรงก้ากับ ด้วยอีกบทหนึ่ง จึงตรัสว่า “สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ ค้าว่า (สพฺเพ) 
ได้แก่ ไม่เหลือเลย ค้าว่า เอว ใช้ในความหมายว่าอวธารณะ ห้ามความอ่ืน อธิบายว่า ไม่ละเว้น แม้แต่
ผู้เดียว ค้าว่า (ภูตา) ได้แก่ พวกอมนุษย์ ค้าว่า (สุมนา ภวนฺตุ) ได้แก่ จงเป๐นผู้เกิดปิดโสมนัส ค้าว่า 
อโถปิ เป๐นนิบาตทั้ง ๒ ค้า ใช้ในความหมายว่าคือ การยึดพากย์ [ประโยค] เพ่ือประกอบไว้ในกิจคือ
หน้าที่อ่ืน ค้าว่า (สกฺกจฺจ  สุณนฺตุ ภาสิต ) ได้แก่ ท้าให้เป๐นประโยชน์ ท้าไว้ในใจ รวบรวมโดยใจทั้ง
หมดแล้วจงพึงเทศนาของเรา อันจะน้ามาซึ่งทิพย์สมบัติและโลกุตรสุข 
 ในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงระบุพวกภูตด้วยพระด้ารัสที่ไม่แน่นอนว่า ยานีธ    
ภูตานิ สมาคตานิ แล้วจึงทรงก้าหนดเป๐นสองส่วนอีกว่า ภุมมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข ต่อจากนั้น ก็
ตรัสรวมอีกว่า สพฺเพว ภูตา ทรงประกอบสัตว์ไว้ในอาสยสมบัติ ด้วยพระด้ารัสนี้ว่า สุมนา ภวนฺตุ 
ทรงประกอบสัตว์ในประโยคสมบัติด้วยพระด้ารัสว่า สกฺกจฺจ  สุณนฺตุ ภาสิต  ทรงประกอบสัตว์ไว้ใน
สมบัติคือโยนิโสมนสิการ และในสมบัติ คือการโฆษณาจากผู้อ่ืน ก็เหมือนกัน ทรงประกอบสัตว์ไว้ใน
สมบัติ คือการตั้งตนไว้ชอบและการเข้าหาสัตบุรุษ และในสมบัติ คือเหตุแห่งสมาธิ และป๎ญญา ก็
เหมือนกัน จึงทรงจบพระคาถา 
 

ตัสมา หีติคาถาวัณณนา 
พรรณนาพระคาถาว่า “เพราะฉะนั้นแล” 

 [๒] จะกล่าวคาถาที่ ๒ เป๐นต้นว่า เพราะฉะนั้นแล (ตสฺมา หิ) ในคาถาที่ ๒ นั้น ค้าว่า 
เพราะฉะนั้น (ตสฺมา) เป๐นค้ากล่าวเหตุ ค้าว่า (ภูตา) เป๐นค้าเรียกเชิญ ค้าว่า (นิสาเมถ) ได้แก่ จงฟ๎ง 
ค้าว่า (สพฺเพ) ได้แก่ ไม่เหลือเลย ท่านอธิบายไว้อย่างไร มีค้าที่ท่านอธิบายไว้ดังนี้ว่า เพราะเหตุที่ท่าน
ทั้งหลาย ละทิพยสถานและความพรั่งพร้อม แห่งเครื่องอุปโภคบริโภคในทิพยสถานนั้น มาประชุมใน
ที่นี้ ก็เพ่ือฟ๎งธรรม ไม่ใช่เพ่ือดูการร้าการฟ้อนเป๐นต้น ฉะนั้นแล ขอท่านทั้งหลายที่เป๐นภูตทั้งหมด 
โปรดตั้งใจฟ๎ง อีกอย่างหนึ่ง ด้วยพระด้ารัสว่า (สุมนา ภวนฺตุ สกฺกจฺจ  สุณนตุ) พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงเห็นว่า ภูตเหล่านั้นมีใจดี และอยากฟ๎ง ว่าโดยเคารพจึงตรัสว่า “เพราะเหตุที่ท่านทั้งหลาย 
ประกอบด้วยความเป๐นผู้มีใจดี ด้วยอัตตสัมมาปณิธิ โยนิโสมนสิการ และอาสยสุทธิ ด้วยความเป๐นผู้
อยากฟ๎งโดยเคารพ และด้วยปโยคสุทธิ ว่าโดยเป๐นปทัฏฐานแห่งการเข้าหาสัตบุรุษ และการโฆษณา
จากผู้อ่ืน ฉะนั้นแล ขอภูตทั้งหลายทั้งหมดโปรดตั้งใจฟ๎งเถิด อีกอย่างหนึ่ง ค้าใดพระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสว่า “(ภาสิต ) ท้ายคาถาต้น ทรงอ้างค้านั้น เป๐นตัวเหตุ จึงตรัสว่า “เพราะเหตุที่ธรรมดาภาษิตของ
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เรา หาได้ยากยิ่ง เพราะขณะที่เว้นจากอขณะทั้งปวง หาได้ยาก และมีอานิสงส์มาก เพราะปฏิบัติด้วย
พระคุณมีป๎ญญาคุณและกรุณาคุณเป๐นทั้งเราก็ประสงค์จะกล่าวภาสิตนั้น จึงได้กล่าวว่า (สุณนฺตุ    
ภาสิต ) ฉะนั้นแล ขอท่านภูตทั้งหลายทุกท่านโปรด จงใจฟ๎งเถิด พระด้ารัสนี้เป๐นอันทรงอธิบายด้วย
บทแห่งคาถานี้ 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงยกเหตุนี้อย่างนี้ ทรงประกอบภูตทั้งหลายไว้ในการตั้งใจฟ๎ง
ภาษิตของพระองค์ จึงทรงเริ่มตรัสภาษิต ที่พึงตั้งใจฟ๎งว่า (เมตฺต  กโรถ มานุสิยา ปชาย) ภาษิตนั้นมี
ความว่า ประชาชนชาวมนุษย์นี้ใดถูกอุป๎ทวะทั้ง ๓ ขัดขวางแล้วขอท่านทั้งหลายจงเข้าไปตั้งเมตตา 
ความเป๐นมิตร ความมีอัธยาศัย เอื้อประโยชน์แก่ประชาชนคนมนุษย์นั้นเถิด แต่อาจารย์บางพวกกล่าว
ว่า (มานุสิก ) ค้านั้น ไม่ถูก เพราะภูตที่อยู่พ้ืนดินไม่เกิด อาจารย์พวกอ่ืนพรรณนาเนื้อความแม้อันใด 
ความแม้อันนั้นก็ไม่ถูก ส่วนในที่นี้มีอธิบายว่า เราไม่กล่าวด้วยก้าลังความเป๐นใหญ่ว่าเป๐นพุทธะ ก็แต่
ว่า สิ่งไรเป๐นประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกท่าน และแก่ประชาชนคนมนุษย์นี้ เราจะกล่าวสิ่งนั้นว่า (เมตฺต  
กโรถ มานุสิยา ปชาย) ขอพวกท่านจงท้าเมตตาแก่ประชาชนคนมนุษย์เถิด อนึ่งในข้อนี้ เมตตา
บัณฑิตพึงทราบว่า “เป๐นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ท้าเมตตา ด้วยอ้านาจพระสูตรทั้งหลายเป๐นต้นอย่างนี้
ว่า 
     “พระราชาผู้ทรงธรรมเช่นกับฤาษี 
   ทรงชนะใจหมู่สัตว์ทั่วแผ่นดินด้วยราชธรรม 
   ทรงบูชายัญ คือ สัสสเมธะ ปุริสเมธะ 
   สัมมาปาสะ วาชเปยยะ และนิรัคคฬะ๓๔๘ เสด็จเที่ยวไป 
   ยัญเหล่านั้น ยังไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ 
   แห่งเมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลเจริญดีแล้ว 
    หากบุคคลมีจิตไม่คิดประทุษร้ายสัตว์แม้ชีวิตเดียว 
   เจริญเมตตาเป๐นประจ้าอยู่ 
   ก็เป๐นผู้ชื่อว่าฉลาดเพราะการเจริญเมตตานั้น 

                                                      

 ๓๔๘ ยัญทั้ง ๕ นี้มีความหมายตรงกันข้ามกับมหายัญ ๕ ประการของพราหมณ์ โดย ๔ ยัญแรก (สัสส
เมธะ ปุริสเมธะ สัมมาปาสะ วาชเปยยะ) หมายถึงหลักสงเคราะห์ที่ดีงามของพระราชา (ราชสังคหวัตถุ) จัดเป๐นส่วน
เหตุ ยัญที่ ๕ (นิรัคคฬะ) จัดเป๐นส่วนผล ยัญทั้ง ๕ นั้น มีความหมายดังนี้ (๑) สัสสเมธะ หมายถึงความฉลาดในการ
สงเคราะห์พสกนิกรด้วยการบ้ารุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร ส่งเสริมการเกษตร มีความหมาย ตรงกันข้ามกับอัศวเมธะ (การ
ฆ่าม้าบูชายัญ) ของพราหมณ์ (๒) ปุริสเมธะ หมายถึงความฉลาดในการ บ้ารุงข้าราชการ รู้จักส่งเสริมคนดีมี
ความสามารถ มีความหมายตรงกันข้ามกับปุริสเมธะ (การฆ่าคนบูชายัญ) ของพราหมณ์ (๓) สัมมาปาสะ หมายถึง
ความมีอัธยาศัยดุจบ่วงคล้องใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพ เช่น ให้คนกู้ยืมทุนไปสร้างตัวไม่เก็บภาษีเป๐นเวลา ๓ 
ปี เป๐นต้น มีความหมายตรงกันข้ามกับสัมมาปาสะ (การท้าบ่วงแล้วขว้างไม้ลอดบ่วง ไม้ตกที่ไหนท้าพิธีบูชายัญที่นั้น) 
ของพราหมณ์ (๔) วาชเปยยะ หมายถึง ความมีปิยวาจาเป๐นที่ดูดดื่มใจคน เช่น เรียกว่า “พ่อ” “ลุง” (๕) นิรัคคฬะ 
หมายถึงบ้านเมืองสงบสุขปราศจาก โจรผู้ร้าย ไม่ต้องระแวงภัย บ้านเรือนไม่ต้องลงกลอน เป๐นผลที่เกิดจาก ๔ 
ประการแรก มีความหมายตรงกันข้ามกับนิรัคคฬะของพราหมณ์ซึ่งหมายถึงการฆ่าครบทุกอย่างบูชายัญไม่จ้ากัด 
องฺ.อฏฺ ก.อ. (บาลี) ๓/๑/๒๑๓, ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๒๗/๑๐๖-๑๐๘, องฺ.อฏฺ ก.ฏีกา (บาลี) ๓/๑/๒๔๙-๒๕๒, องฺ.
จตุกฺก.ฏีกา (บาลี) ๒/๓๙/๓๗๑-๓๗๒) และดูเทียบ ส้.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๐/๑๓๘-๑๓๙, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๙/
๗๒, ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๒๗/๓๗๓, ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๓๐๖/๕๗๐-๕๗๒. 



 ๖๑ 

    แต่พระอริยบุคคลผู้มีใจอนุเคราะห์หมู่สัตว์ทุกหมู่เหล่า 
   ชื่อว่าสั่งสมบุญไว้เป๐นอันมาก”๓๔๙ 
และด้วยอ้านาจอานิสงส์ ๑๑ ประการ 
 เมตตาบัณฑิตพึงทราบว่า “เป๐นประโยชน์เกื้อกูลแม้แก่สัตว์ทั้งหลายที่เขาท้าเมตตา ด้วย
อ้านาจพระสูตรเป๐นต้นอย่างนี้ว่า 
    “ผู้ที่เทวดาอนุเคราะห์แล้ว 
   ย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่เจริญทุกเม่ือ”๓๕๐ 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงว่าเมตตามีประโยชน์เกื้อกูลแก่คน แม้ทั้ง ๒ ฝ่าย
อย่างนี้ จึงตรัสว่า “จงแผ่เมตตาต่อหมู่มนุษย์ด้วยเถิด (เมตฺต  กโรถ มานุสิยา ปชาย)” บัดนี้ เมื่อจะ
ทรงแสดงแม้อุปการะจึงตรัสว่า “มนุษย์เหล่าใดน าเครื่องเซ่นสรวงมาให้ทั้งกลางวันและกลางคืน 
เพราะเหตุนั้น ขอท่านทั้งหลายอย่าประมาท จงรักษามนุษย์เหล่านั้น (ทิวา จ รตฺโต จ หรนฺติ เย 
พลึ ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตา)” 
 ภาษิตนั้นมีความว่า มนุษย์เหล่าใดสร้างเทวดาแม้ด้วยภาพเป๐นและแกะด้วยไม้เป๐นต้นแล้ว
เข้าไปยังรุกขเจดีย์เป๐นต้น ท้าพลีกรรมเช่นสรวงในเวลากลางวัน และท้าพลีกรรมในเวลากลางคืน วัน
ข้างแรมเป๐นต้น อุทิศเทวดาทั้งหลาย หรือถวายสลากภัตตทานเป๐นอาทิ ท้าพลีกรรมมุ่งถึงอารักข
เทวดาจนถึงด้วยการมอบป๎ตติทานให้ส่วนบุญแก่พรหมและเทวดาทั้งหลายและท้าพลีกรรม ในเวลา
กลาง คืน ด้วยการยกฉัตรตามประทีปประดับมาลัย และด้วยจัดให้มีการฟ๎งธรรม ตลอดคืนยังรุ่งเป๐น
ต้น มนุษย์เหล่านั้น พวกท่านจะไม่พึงอารักขาได้อย่างไร เพราะเหตุที่มนุษย์พวกใดท้าพลีกรรมอุทิศ
พวกท่านทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืนอย่างนี้ ฉะนั้น พวกท่านโปรดรักษามนุษย์พวกนั้นเถิด อธิบายว่า 
ฉะนั้น พวกท่านจงคุ้มครองรักษามนุษย์พวกนั้น คือเป๐นผู้ไม่ประมาท ท้าความเป๐นผู้กตัญํูนั้นไว้ใน
ดวงใจ ระลึกถึงอยู่เป๐นนิตย์ จงน้าสิ่งที่ไม่เป๐นประโยชน์เกื้อกูล แก่พวกเขาออกไป จงน้าเข้าไปแต่สิ่งที่
เป๐นประโยชน์เกื้อกูล 
 

ยังกิญจีติคาถาวัณณนา 
พรรณนาพระคาถาว่า “ใด ๆ” 

 [๓] พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงว่ามนุษย์มีอุปการะในเทวดาทั้งหลายอย่างนี้แล้ว 
จึงทรงเริ่มประกอบสัจจวจนะ ว่าโดยนัยเป๐นต้นว่า ทรัพย์เครื่องปลื้มใจใดๆ (ยงฺกิญฺจิ วิตฺต ) เพ่ือทรง
ระงับอุป๎ทวะของมนุษย์เหล่านั้น และเพ่ือการฟ๎งธรรม ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยการ
ประกาศคุณของพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป๐นต้น ในสัจจวจนะนั้น ค้าว่า ใด ๆ (ยงฺกิญฺจิ) ความว่า 
ท่านยึดถือไม่เหลือ เลยโดยไม่ก้าหนดไว้ คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ควรท้าการแลกเปลี่ยนได้ในถิ่นนั้นๆ ค้าว่า 
ทรัพย์เครื่องปลื้มใจ (วิตฺต ) ได้แก่ ทรัพย์ จริงอยู่ ทรัพย์นั้นชื่อว่าวิตตะ เพราะให้เกิดความปลื้มใจ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงมนุษยโลกด้วยค้าว่า ในโลกนี้ (อิธ วา) ทรงแสดงโลกที่เหลือนอกจาก
มนุษยโลกนั้น ด้วยค้าว่า ในโลกอ่ืน (หุร  วา) ด้วยสองบทนั้น บัณฑิตพึงทราบว่า “กินความถึงนาค
และสุบรรณเป๐นต้นที่เหลือ เว้นมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย เพราะเมื่อพร้อมที่จะถือเอาโลกทั้งปวง เว้น
                                                      

 ๓๔๙ องฺ.อฏฺ ก. (ไทย) ๒๓/๑/๑๙๔-๕, ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๒๗/๓๗๓-๔. 
 ๓๕๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๕๓/๙๗, ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๗๖/๓๓๖, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๘๖/๑๐๒. 



 ๖๒ 

มนุษย์ทั้งหลาย ก็ได้ตรัสไว้ข้างหน้าว่า หรือในสวรรค์ (สคฺเคสุ วา) 
 ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันใดส้าหรับมนุษย์ ที่ เป๐นทรัพย์ใช้แลกเปลี่ยนและที่ใช้ เป๐น
เครื่องประดับเครื่องบริโภคและเครื่องอุปโภค มีทอง เงิน แก้ว มุกดา แก้วมณี แก้วไพฑูรย์ แก้ว
ประพาฬ แก้วทับทิม และแก้วลายเป๐นต้น และทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันใด ส้าหรับนาคและครุฑเป๐นต้น 
ทีอุ่บัติในภพทั้งหลาย อันกว้างหลายร้อยโยชน์ในวิมานแก้ว ณ ภาคพ้ืนดินที่ลาดด้วยทราย แก้วมุกดา
และแก้วมณี ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันนั้น ก็เป๐นอันแสดงแล้วด้วยบททั้ง ๒ นี้ด้วยประการฉะนี้ ค้าว่า 
หรือในสวรรค์ (สคฺเคสุ วา) ได้แก่ เทวโลกที่เป๐นกามาวจรและรูปาวจร เทวโลกเหล่านั้น ชื่อว่าสัตตะ 
สวรรค์ เพราะด้าเนินไป คือถึงได้ ด้วยกรรมอันงาม อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่าสัคคะ เพราะมีอารมณ์ดีเลิศ 
ค้าว่า (ย้) ได้แก่ ที่มีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของอันใด ค้าว่า (รตน ) ได้แก่ ชื่อว่าแก้ว เพราะน้าพาให้เกิด 
เพ่ิมพูนความยินดี ค้าว่า แก้ว นี้ เป๐นชื่อของทุกสิ่งที่ท้าให้งดงาม มีค่ามาก ชั่งไม่ได้ เห็นยาก และเป๐น
ของบริโภคใช้สอยของสัตว์ผู้ไม่ต่้าทราม เหมือนอย่างท่ีพระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ว่า 
    “วัตถุใดท้าให้เกิดความย้าเกรง 
   มีค่ามาก ชั่งไม่ได้ หาดูได้ยาก 
   เป๐นของใช้ของสัตว์ผู้ไม่ต่้าทราม 
    เพราะเหตุนั้น วัตถุนั้น 
   พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่า แก้ว”๓๕๑ 
 ค้าว่า (ปณีต ) ได้แก่ สูงสุด ประเสริฐสุด ไม่น้อยเลย น่าเอิบอาบใจ แก้วใด ในสวรรค์
ทั้งหลายดังนี้ แต่วิมานสุธรรมสภา ไพชยนต์ปราสาทที่เป๐นแก้วล้วนขนาดหลายร้อยโยชน์มีเจ้าของ 
และแก้วใดที่เกี่ยวข้องอยู่ในวิมานอันว่างเปล่าในสวรรค์ทั้งหลาย ที่ท้าอบายเท่านั้น ให้เต็มปรี่ เพราะ
ไม่ใช่สมัยที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ ไม่มีเจ้าของ ก็หรือว่าแก้วแม้อ่ืนใด ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนดิน มหาสมุทร 
และภูเขาหิมวันต์เป๐นต้น ไม่มีเจ้าของ แก้วอ่ืนนั้นก็เป๐นอันทรงแสดงแล้วด้วยบทแห่งคาถานี้ ด้วย
ประการฉะนี้ 
 ศัพท์ว่า น ในค้าเป๐นพระคาถาว่า น โน สม  อตฺถิ ตถาคเตน ลง ในความปฏิเสธ ค้าว่า โน 
ลงในความห้ามความอ่ืน ค้าว่า (สม ) ได้แก่ เทียบ ค้าว่า (อตฺถิ) ได้แก่ มีอยู่ ค้าว่า (ตถาคเตน) ได้แก่ 
ด้วยพระพุทธเจ้า ท่านอธิบายไว้อย่างไร อธิบายไว้ดังนี้ ทรัพย์เครื่องปลื้มใจและแก้วนั้นใด อันพระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงประกาศไว้แล้ว บรรดาทรัพย์เครื่องปลื้มใจ และแก้วนั้น แก้วแม้แต่สักอย่างหนึ่ง ซึ่ง
เสมอด้วยแก้วคือพระพุทธเจ้า ไม่มีเลย จริงอยู่ ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแม้นั้นใด ชื่อว่าแก้ว เพราะใช้ใน
ความหมายว่าท้าให้เกิดความย้าเกรง ทรัพย์เครื่องปลื้มใจนั้น คืออะไร คือจักรแก้วและมณีแก้วของ
พระเจ้าจักรพรรดิ ซึ่งเมื่อเกิดข้ึนแล้วมหาชนจะไม่ท้าความเคารพ ย้าเกรงในที่อ่ืน ใครๆ ถือเอาดอกไม้
และของหอมเป๐นต้นแล้ว จะไม่ไปสถานของยักษ์หรือสถานของภูต ชนแม้ทุกคน จะท้าความเคารพย้า
เกรง บูชา เฉพาะจักรแก้วและมณีแก้วเท่านั้น ปรารถนาพรนั้นๆ และพรบางอย่างที่ปรารถนาแล้วๆ 
ของเขาก็ส้าเร็จผลได้ แก้วแม้นั้น เสมอด้วยแก้วคือพระพุทธเจ้า ย่อมไม่มี ก็หากว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจ
ชื่อว่าแก้ว เพราะใช้ในความหมายว่า “ท้าให้เกิดความเคารพย้าเกรง พระตถาคตเท่านั้น ก็ชื่อว่าแก้ว 
จริงอยู่ เมื่อพระตถาคตเสด็จอุบัติแล้ว เทวดาแลมนุษย์ ผู้มีศักดิ์มากทุกหมู่เหล่า เทวดาและมนุษย์

                                                      

 ๓๕๑ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๓/๓๘, ส้.ม.อ. (ไทย) ๓/๒๒๓/๒๙๒, ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑/๑๔๙. 



 ๖๓ 

เหล่านั้น ย่อมไม่ท้าความเคารพย้าเกรงในแก้วอ่ืน ย่อมไม่บูชาแก้วไรๆ อ่ืน จริงอย่างนั้น ท้าวสหัมบดี
พรหม ก็บูชาพระตถาคต ด้วยพวงแก้วขนาดเท่าภูเขาสิเนรุ และเทวดาเหล่าอ่ืนและมนุษย์ทั้งหลายมี
พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าโกศลและท่านอนาถบิณฑิกะเป๐นต้น ก็บูชาตามก้าลัง พระเจ้าอโศกมหาราช
ทรงสละพระราชทรัพย์ ๙๖ โกฏิ ทรงสร้างวิหาร ๘๔,๐๐๐ หลัง ทั่วชมพูทวีป อุทิศถวายพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าแม้เสร็จปรินิพพานแล้ว ก็จะป่วยกล่าวไปไย ส้าหรับหมู่คนที่เคารพ ย้าเกรงเหล่าอ่ืนเล่า อนึ่ง 
เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ไรๆ อ่ืน แม้ปรินิพพานแล้ว การท้าความเคารพย้าเกรง อุทิศสถานที่ประสูติ 
ที่ตรัสรู้ ที่ประกาศพระธรรมจักร และสถานที่ปรินิพพาน หรือเจดีย์ คือ พรูปฏิมา [พระพุทธรูป ก็
เป๐นไปเหมือนของพระผู้มีพระภาคเจ้า แก้วที่เสมอด้วยพระตถาคต แม้เพราะใช้ในความหมายว่าท้าให้
เกิดความเคารพย้าเกรง ย่อมไม่มีด้วยประการฉะนี้ 
 ทรัพย์เครื่องปลื้มใจ แม้นั้นใด ชื่อว่าแก้ว เพราะใช้ในความหมายว่ามีค่ามาก  ก็
เหมือนกัน ทรัพย์เครื่องปลื้มใจนั้น คืออะไร คือ ผ้าแคว้นกาสี เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ผ้าแคว้นกาสีแม้เก่า แต่ก็มีสีสวย มีสัมผัสสบาย และมีราคาแพง”๓๕๒ ทรัพย์
เครื่องปลื้มใจแม้นั้น เสมอด้วยแก้วคือพระพุทธเจ้า ย่อมไม่มี ก็หากว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจ ชื่อว่าแก้ว 
เพราะใช้ในความหมายว่ามีค่ามาก พระตถาคตเท่านั้น ชื่อว่าแก้ว จริงอยู่ พระตถาคตทรงรับแม้
บังสุกุลจีวรของชนเหล่าใด ทานนั้นของชนเหล่านั้น ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ทั้งนี้ก็เพราะพระ
ตถาคตนั้นมีค่ามาก ด้วยค้ากล่าวถึงข้อที่พระตถาคตทรงมีค่ามากอย่างนี้ บัณฑิตพึงทราบบทแห่งพระ
สูตร ที่สาธกความไม่มีโทษ ในข้อนี้ดังนี้ว่า 
    “ก็ภิกษุนั้นรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานป๎จจัยเภสัชชบริขารของคน 
   เหล่าใด  การรับของเธอนั้นย่อมมีผลมาก  มีอานิสงส์มากแก่คนเหล่านั้น  เรากล่าว 
   อย่างนี้  เพราะภิกษุนั้นเป๐นผู้มีค่ามาก  เราเรียกบุคคลเช่นนี้ว่าเป๐นเหมือนผ้าแคว้น 
   กาสีที่มีราคาแพง”๓๕๓ 
 แก้วเสมอด้วยพระตถาคต แม้เพราะใช้ในความหมายว่ามีค่ามาก ย่อมไม่มีด้วยประการ
ฉะนี้ 
 ทรัพย์เครื่องปลื้มใจ แม้นั้นใด ชื่อว่าแก้ว เพราะใช้ในความหมายว่าชั่งไม่ได้ ก็เหมือนกัน 
ทรัพย์เครื่องปลื้มใจนั้น คืออะไร คือ จักรแก้วของพระเจ้า จักรพรรดิมีดุมเป๐นมณีอินทนิล มีซี่เป๐นแก้ว 
๗,๐๐๐ ซี่ มีกงแก้วประพาฬ มีที่ต่อเป๐นทองสีแดง เกิดขึ้น ซึ่งซี่ก้าเกลี้ยงวางบนซี่ทุกสิบซี่ รับลมแล้ว
จะท้า เสียงเป๐นเหมือนเสียงดนตรีเครื่อง ๕ ที่ผู้ช้านาญบรรเลงแล้ว ทั้ง ๒ ข้างของดุมมีหน้าราชสีห์
สองหน้า ข้างในล้อรถมีรู ไม่มีคนท้าหรือคนให้ท้ามันตั้งขึ้นแต่อุตุ มีกรรมเป๐นป๎จจัย ซึ่งพระราชาทรง
บ้าเพ็ญจักรวรรดิวัตร ๑๐ ประการแล้ว วันอุโบสถ ๑๕ ค่้า ทรงสนานพระเศียรแล้ว ทรงถืออุโบสถ 
เสด็จขึ้นบนพระมหาปราสาท ทรงช้าระศีล ประทับนั่ง แล้วจะทอดพระเนตร เห็นจักรแก้วปรากฏขึ้น 
เหมือนดวงจันทร์เพ็ญและดวงอาทิตย์ จะทรงได้ยิน เสียงมาดังแต่ ๑๒ โยชน์ เห็นสีสรรมาแต่ ๓ โยชน์ 
ซึ่งมหาชนแลเห็นจะพากันแตกตื่นอย่างเหลือเกินว่า ชรอยดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ดวงที่ ๒ เกิด ขึ้น
แล้ว แล่นมาเหนือพระนคร ไม่สูงนัก ไม่ต่้านัก ทางด้านทิศตะวันออก ภายในพระราชนิเวศน์แล้วหยุด
อยู่เหมือนเพลาหัก ในที่ท่ีมหาชนควรบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป๐นต้น 
                                                      

 ๓๕๒ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๐๐/๓๓๕. 
 ๓๕๓ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๐๐/๓๓๕. 
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ช้างแก้ว 
 ช้างแก้วก็เกิดขึ้นติดตามจักรแก้วนั้นนั่นแล คือช้างเผือกปลอด เท้าแดง มีก้าลัง ๗ ช้าง
สาร มีฤทธิ์ไปทางอากาศได้ มาจากช้างตระกูลอุโบสถก็มี จากตระกูลช้างฉัททันต์ก็มี ถ้ามาจากตระกูล
อุโบสถก็เป๐นพี่ของช้างทั้งหมด ถ้ามาจากตระกูลฉัททันต์ก็เป๐นน้องของช้างทั้งหมด มีการศึกษาที่ศึกษา
แล้ว ฝึกมาแล้ว ช้างนั้นพาบริษัทประมาณ ๑๒ โยชน์ ตระเวน ทั่วชมพูทวีป ไปแล้วกลับมาเอง ก่อน
อาหารเช้านั่นแล 

ม้าแก้ว 
 ม้าแก้วเกิดติดตามหัคถิแก้วแม้นั้นนั่นแล คือม้าขาวปลอด เท้าแดง ศีรษะดังกา มีผมดัง
หญ้ามุงกระต่าย มาจากดระกูลพระยาม้าพลาหก ในข้อนี้ ค้าที่เหลือก็เช่นเดียวกันกับช้างแก้วนั่น
แหละ 

มณีแก้ว 
 แก้วมณีก็เกิดติดตามม้าแก้วแม้นั้น มณีนั้นเป๐นแก้วไพฑูรย์ งามโดยธรรมชาติ แปดเหลี่ยม 
เจียระไนอย่างดี ว่าโดยยาวก็เสมือนดุมแห่งจักร มาจากเวปุลลบรรพต มณีนั้น ยามมืดแม้ที่
ประกอบด้วยองค์ ๔ อยู่ถึงยอดธงของพระราชา ก็ส่องแสงสว่างไปตั้งโยชน์ ซึ่งโดยแสงสว่าง พวก
มนุษย์ส้าคัญ ว่ากลางวัน ก็ประกอบการงาน มองเห็นโดยที่สุดแม้กระท่ังมดด้ามดแดง 

นางแก้ว 
 นางแก้วก็เกิดติดตามมณีแก้วแม้นั้นแล คือสตรีที่เป๐นพระอัครมเหสีโดยปกติหรือมาจาก
อุตตรกุรุทวีป หรือจากราชตระกูลมัททราช เว้นจากโทษ ๖ มีสูงเกินไปเป๐นต้น ล่วงวรรณะของมนุษย์ 
แต่ไม่ถึงวรรณะทิพย์ ซึ่งส้าหรับพระราชา ก็จะมีกายของนางแก้วนั้นมีสัมผัสอ่อนนุ่มดุจปุยนุ่นหรือปุย
ฝ้าย มีร่างกายอบอุ่นในฤดูหนาว เย็นในฤดูร้อน มีกลิ่นจันทน์หอมฟุ้งออกจากกาย กลิ่นดอกอุบลฟุ้ง
ออกจากปากของนาง นางแก้วนั้นมีปกติตื่นก่อนนอนทีหลังกายอุ่นเมื่อยามเย็น จะมีกายเย็นเมื่อยาม
ร้อน มีสัมผัสเหมือนปุยนุ่นที่ชีแล้ว ๗ ครั้ง กลิ่นจันทน์จะโชยออกจากกาย กลิ่นอุบลจะโชย ออกจาก
ปากและเป๐นผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติเป๐นอันมาก มีตื่นก่อนเป๐นต้น”๓๕๔ 

คหบดีแก้ว 
 คหบดีแก้วก็เกิดติดตามนางแก้วแม้นั้นแล ก็คือเศรษฐี ผู้ท้า การงานโดยปกติของ
พระราชา ซึ่งพอจักรแก้วเกิดขึ้น ก็ปรากฏทิพยจักษุ เห็นขุมทรัพย์ได้ประมาณโยชน์หนึ่งโดยรอบ เห็น
ขุมทรัพย์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ เขาเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพระราชาทูลปรารถนาว่า “ขอเดชะ ขอ
พระองค์โปรดทรงเป๐นผู้ขวนขวายน้อยเถิด ข้าพระองค์จักท้าหน้าที่การคลังให้พระองค์”๓๕๕ 

ปริณายกแก้ว 
 ปริณายกแก้วก็เกิดติดตามคหบดีแก้วแม้นั้นแลโดยปกติ ก็คือพระเชษฐราชโอรสของ
พระราชา พอจักรแก้วเกิดข้ึน ก็เป๐นผู้ประกอบด้วยป๎ญญาความฉลาดอย่างเหลือเกิน สามารถก้าหนด
รู้จิตใจของบริษัทประมาณ ๒ โยชน์ ด้วยใจคนแล้ว ท้าการนิคคหะลงโทษและป๎คคหะยกย่อง 
ปริณายกนั้น ก็เข้าเฝ้าพระราชาทูลปรารถนาว่า “ขอเดชะ ขอพระองค์โปรดทรงเป๐นผู้ขวนขวายน้อย

                                                      

 ๓๕๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๕๐/๑๘๖, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๕๘/๓๐๕. 
 ๓๕๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๕๐/๑๘๖, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๕๘/๓๐๖. 



 ๖๕ 

เถิด ข้าพระองค์จักถวายค้าปรึกษา”๓๕๖ ก็หรือว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจแม้อันใด เห็นปานเป๐นชื่อว่าแก้ว 
เพราะใช้ในความหมายว่าชั่งไม่ได้ ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันใด ไม่สามารถพินิจพิจารณา ราคาว่า มีค่า
ร้อยหนึ่ง พันหนึ่ง หรือโกฏิหนึ่ง ในทรัพย์เครื่องปลื้มใจนั้น แม้แก้วสักอย่างหนึ่ง ซึ่งเสมอด้วยแก้วคือ
พระพุทธเจ้า ไม่มีเลย หากว่าทรัพย์เครื่อง ปลื้มใจ ชื่อว่าแก้ว เพราะใช้ในความหมายว่าชั่งไม่ได้ พระ
ตถาคตเท่านั้น ชื่อว่าแก้ว จริงอยู่ พระตถาคตใครๆ ก็ไม่สามารถพินิจพิจารณาโดยศีล ว่าโดยสมาธิ
หรือโดยบรรดาป๎ญญาเป๐นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก้าหนดว่า ทรงมีพระคุณเท่านี้  ทรงเสมอ หรือ
เทียบเคียงกับผู้นี้ แก้วเสมอด้วยพระตถาคต แม้เพราะใช้ในความหมายว่า “ชั่งไม่ได้ ไม่มีเลย ด้วย
ประการฉะนี้ 
 ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแม้นั้นใด ชื่อว่าแก้ว เพราะใช้ในความหมายว่าหาดูได้ยาก ก็
เหมือนกัน ทรัพย์เครื่องปลื้มใจนี้ ก็คือความเป๐นของปรากฏได้ยาก ได้แก่ พระเจ้าจักรพรรดิ และแก้ว 
๗ ประการของพระเจ้าจักรพรรดินั้น แก้วแม้นั้นที่เสมอด้วยแก้วคือพระพุทธเจ้า ไม่มี ก็หากว่าทรัพย์
เครื่องปลื้มใจ ชื่อว่าแก้ว เพราะใช้ในความหมายว่า “หาดูได้ยาก” พระตถาคตเท่านั้นชื่อว่าแก้ว ความ
เป๐นแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิเป๐นต้น จักหาดูได้ยากมาแค่ไหนเล่า จริงอยู่ แก้วเหล่านั้น ย่อมเกิดขึ้น
เป๐นอันมาก ในกัปเดียวเท่านั้น แต่เพราะเหตุที่โลกต้องว่างเปล่าจากพระตถาคตนับเป๐นอสงไขยกัป 
ฉะนั้น พระตถาคตเท่านั้นชื่อว่าหาดูได้ยาก เพราะเกิดขึ้นบางครั้งบางคราว สมจริงดังที่พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าตรัสไว้ในสมัยปรินิพพานดังนี้ว่า 
    “อานนท์ พวกเทพจะโทษว่า พวกเรามาไกล ก็เพ่ือจะเห็นพระตถาคต มี 
   เพียงครั้งคราวที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก  ใน 
   ป๎จฉิมยามแห่งราตรีวันนี้ พระตถาคตจะปรินิพพาน ภิกษุผู้มีศักดิ์ใหญ่๓๕๗รูปนี้ยืน 
   บังอยู่เบื้องหน้าพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า (ท้าให้) พวกเราไม่ได้เฝ้าพระ 
   ตถาคตในป๎จฉิมกาล”๓๕๘ 
 แก้วที่เสมอด้วยพระตถาคตย่อมไม่มี แม้เพราะใช้ในความหมายว่าหาดูได้ยาก ดังพรรณนา
มาฉะนี้ 
 ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแม้นั้นได้ชื่อว่าแก้ว เพราะใช้ในความหมายว่าเป็นของใช้ของสัตว์ผู้
ไม่ต่ าทราม ก็เหมือนกัน ทรัพย์เครื่องปลื้มใจนั้น คืออะไร คือแก้วเป๐นต้นของพระเจ้าจักรพรรดิ จริง
อยู่ แก้วนั้น ไม่ใช่บังเกิดเพ่ือเป๐นเครื่องบริโภค แม้ด้วยความฝ๎นของบุรุษต่้าทราม ผู้มีตระกูลต่้า มีคน
จัณฑาล ช่างจักสาน พราน ช่างรถ และคนเทขยะเป๐นต้น ซึ่งมีทรัพย์ตั้งแสนโกฏิก็ดี อยู่บ นมหา
ปราสาท ๗ ชั้นก็ดี แต่เป๐นเครื่องบริโภคของสัตว์ผู้ไม่ต่้าทราม เพราะบังเกิดเพ่ือเป๐นเครื่องบริโภคของ
พระราชามหากษัตริย์ ผู้เป๐นอุภโตสุชาติ บ้าเพ็ญจักรวรรดิวัตร ๑๐ ประการบริบูรณ์ แม้แก้วนั้น ที่
เสมอกับแก้วคือพระพุทธเจ้า ไม่มีเลย ก็หากว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจ ชื่อว่าแก้ว เพราะใช้ในความหมาย
ว่าเป๐นเครื่องบริโภคของสัตว์ผู้ไม่ต่้าทรามไซร้ พระตถาคตเท่านั้น ชื่อว่าแก้ว จริงอยู่ พระตถาคต มิใช่
เป๐นเครื่อง บริโภคแม้ด้วยความฝ๎นของครูทั้ง ๖ มีบูรณกัสสปเป๐นต้น ซึ่งสมมติกันว่าเป๐นสัตว์ต่้าทราม 
                                                      

 ๓๕๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๕๐/๑๘๖, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๕๘/๓๐๖. 
 ๓๕๗ มีศักด์ิใหญ่ ในที่นี้หมายถึงท่านเป๐นพระขีณาสพผู้มีรูปร่างใหญ่โต หมู่เทพไม่สามารถมองทะลุ
ร่างกายของผู้เป๐นพระอรหันต์ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๐๐/๑๘๕. 
 ๓๕๘ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๐/๑๔๙. 
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ผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยอุปนิสสัย มีทิสสนะอันวิปริต และของสัตว์เหล่าอ่ืนเห็นปานนั้น แต่เป๐นเครื่องบริโภค
ของเหล่าท่านผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสสัยผู้สามารถบรรลุอรหัตตผล เมื่อจบคาถาแม้ ๔ บท ผู้มีญาณทัส
สนะ ท้าลายกิเลส มีท่านพระพาหิยทารุจีริยะเป๐นต้น และของพระมหาสาวกทั้งหลาย อ่ืนๆ ผู้เป๐นบุตร
ของตระกูลใหญ่ จริงอยู่ เหล่าสัตว์ผู้ไม่ต่้าทรามเหล่านั้น เมื่อยังทัลสนานุตตริยะ สวนานุตตริยะ และ
ปาริจริยานุตตริยะเป๐นต้นให้ส้าเร็จ ชื่อว่าบริโภคใช้สอยพระตถาคต แก้วที่เสมอด้วยพระตถาคต แม้
เพราะอรรถ ว่าเป๐นเครื่องบริโภคของสัตว์ผู้ไม่ต่้าทรามไม่มีเลย ด้วยประการฉะนี้ 
 ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแม้นั้นใด ว่าโดยไม่วิเศษชื่อว่าแก้ว เพราะใช้ในความหมายว่าให้เกิด
ความยินดี ทรัพย์เครื่องปลื้มใจนั้น คืออะไร คือจักรแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิ จริงอยู่ พระเจ้า
จักรพรรดิ ทรงเห็นจักรแก้วแม้นั้นแล้ว ก็ทรงดีพระราชหฤทัย จักรแก้วนั้นน้าความยินดีมาให้แก่
พระราชา แม้ด้วยประการฉะนี้ อีกอย่างหนึ่ง พระเจ้าจักรพรรดิ ทรงจับพระสุวรรณภิงคารด้วยพระ
หัตถ์ซ้าย ทรงประพรมด้วยพระหัตถ์ขวา มีพระราชโองการว่า จักรแก้ว จงด้าเนินไป จักรแก้ว จงมีชัย
ชนะ แต่นั้น จักรแก้วก็เปล่งเสียงไพเราะ ดังดนตรีเครื่อง ๕ เหาะไปทิศบูรพา พระเจ้าจักรพรรดิ ทรง
ยกจตุรงคเสนา แผ่กว้างประมาณ ๑๒ โยชน์ติดตามไป ด้วยอานุภาพของจักรแก้ว ไม่สูงนักไม่ต่้านัก 
ภาคพ้ืนดินอย่างต่้าแค่ต้นไม้สูง อย่างสูงแค่ต้นไม้ต่้า ทรงรับเครื่องบรรณาการจากมือของพวกที่ถือ
บรรณาการมีดอกไม้ ผลไม้และหน่อไม้ในต้นไม้เป๐นต้นถวาย ฝ่ายพระราชาที่เคยเป๐นปฏิป๎กษ์ ที่มาเฝ้า
ด้วยความเคารพนบนอบอย่างยิ่งว่า ขอเชิญเสด็จมาเถิด พระมหาราชเจ้าก็ทรงอนุศาสน์สั่งสอนโดยนัย
ว่า ไม่ควรฆ่าสัตว์มีชีวิต ดังนี้เป๐นต้น จึงเสด็จไป ก็ในที่ใด พระราชามีพระราชประสงค์จะเสวย หรือ
ประสงค์จะบรรทมกลางวัน ในที่นั้น จักรแก้วก็จะลงจากอากาศแล้วหยุดอยู่เหมือนเพลาหัก ณ พ้ืนดิน
ที่ราบเรียบ เหมาะแก่กิจทุกอย่าง มีกิจเกี่ยวกับน้้าเป๐นต้น เมื่อพระราชาเกิดจิตคิดจะเสด็จไปอีก จักร
แก้วก็กระท้าเสียงโดยนัยก่อนนั่นแล จึงแล่นไป ฝ่ายบริษัท [ขบวนทัพ] ขนาด ๒ โยชน์ ได้ยินเสียงนั้น 
ก็พากันเหาะไป จักรแก้ว ลงสู่มหาสมุทรทิศบูรพาโดยล้าดับ เมือจักรแก้วนั้น ลงสมุทรน้้าก็หดตัวไป 
ประมาณโยชน์หนึ่ง หยุดนิ่งเหมือนท้าความจงรักภักดี มหาชนก็ถือแก้วทั้ง ๗ ตามความต้องการ 
พระราชาทรงจับสุวรรณภิงคารอีก ทรงประพรมด้วยน้้าว่า ราชกิจของเราด้าเนินตั้งต้นแต่นี้ไป แล้ว
เสด็จกลับ กองทัพอยู่ข้างหน้า จักรแก้วอยู่ข้างหลัง พระราชาอยู่กลาง น้้าเข้าเต็มที่ตลอดสถานที่จักร
แก้ว ถอนตัวไป จักรแก้วก็ไปในสมุทรด้านทิศทักษิณ ทิศป๎ศฉิม และทิศอุดร ว่าโดยอุบายนี้นี่แล 
 จักรแก้วตระเวนไปตลอด ๔ ทิศอย่างนี้แล้ว ก็ขึ้นสู่อากาศประมาณ ๓๐๐ โยชน์ พระราชา
ประทับยืนบนจักรแก้วนั้น ทรงพิชิตชัยชนะด้วยอานุภาพจักรแก้ว ทรงตรวจดูจักรวาลหนึ่ง ซึ่งประดับ 
ด้วยทวีปใหญ่ ๔ ทวีป และทวีปน้อย ๒,๐๐๐ ทวีป เหมือนสวนบัวบุณฑริกที่บานเต็มที่แล้วอย่างนี้ คือ 
บุพพวิเทหทวีป ประดับด้วยทวีปน้อย ๕๐๐ ทวีป มีปริมณฑล ๗,๐๐๐ โยชน์ อุตตรกุรุทวีปก็
เหมือนกัน มีปริมณฑล ๘,๐๐๐ โยชน์ อปรโคยานทวีป มีปริมณฑล ๗๐๐๐ โยชน์เหมือนกัน และชมพู
ทวีป มีปริมณฑล ๑,๐๐๐ โยชน์ พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์นั้น ก้าลังทรงตรวจดูอย่างนี้ ก็ทรงเกิด
ความยินดีมิใช่น้อยเลย จักรแก้วนั้น ให้เกิดความยินดีแก่พระราชา แม้ด้วยอาการอย่างนี้ จักรแก้วแม้
นั้น ที่เสมอด้วยแก้วคือพระพุทธเจ้า หามีไม่ ก็หากว่าชื่อว่าแก้ว เพราะใช้ในความหมายว่าให้เกิด
ความยินดีไซร้ พระตถาคตเท่านั้นชื่อว่าแก้ว จักรแก้วอย่างเดียวจักท าอะไรได้ จริงอยู่ ความยินดีใน
จักรวรรดิ ที่แก้วแม้ทุกอย่างมีจักรแก้วเป๐นต้นท้าให้เกิด ก็ยังไม่นับไม่เท่าเสี้ยว แม้ส่วนของความยินดี 
ที่เป๐นทรัพย์อันใด พระตถาคตทรงท้าให้เกิดความยินดีในปฐมฌาน ความยินดีในปรมฌาณ ทุติยฌาน 
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ตติยฌาน จตุตถฌาน และป๎ญจมฌาน ความยินดีในอากาสานัญจายตนฌาน วิญญาณัญจายตนฌาน 
อากิญจัญญายตนฌาน และเนวสัญญานา สัญญายตนฌาน ความยินดีในโสดาป๎ตติมรรค ความยินดีใน
โสดาป๎ตตผล และสกทามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตมรรค และอรหัตตผล
แก่เทวดาและมนุษย์ นับจ้านวนไม่ได้ ผู้รับสนองพระโอวาทของพระองค์ ยิ่งกว่า ประณีตกว่า ความ
ยินดีแม้อันนั้น แก้วเสมอด้วยพระตถาคต แม้เพราะใช้ในความหมายว่าให้เกิดความยินดี ไม่มีด้วย
ประการฉะนี้ 
 อนึ่ง ธรรมดาแก้วนี้มี ๒ อย่าง คือ (๑) สวิญญาณกแก้ว (๒) อวิญญาณกแก้ว บรรดา
แก้วทั้ง ๒ นั้น อวิญญาณกแก้ว ได้แก่ จักรแก้ว และมณีแก้ว ก็หรือแก้วแม้อ่ืนใด มีทองและเงินเป๐นต้น
ที่เก่ียวเนื่องด้วยอนินทรีย์ สวิญญาณกแก้ว ได้แก่ แก้วมีช้างแก้วเป๐นต้นมีปริณายกแก้วเป๐นที่สุด ก็หรือ
ว่า แก้วแม้อ่ืนใดเป๐นปานนั้น ที่เก่ียวเนื่อง ด้วยอินทรีย์ เมื่อเป๐นเช่นนั้น ในแก้วทั้ง ๒ อย่าง สวิญญาณ-
กแก้วกล่าวกันว่าเป๐นเลิศ ในข้อนี้ 
 ถามว่า เพราะเหตุไร 
 ตอบว่า เพราะเหตุว่า แก้วมีทอง เงิน แก้วมณี แก้วมุกดาเป๐นต้น ถูกน้าเข้าไปใช้เป๐น
เครื่องประดับของช้างแก้วเป๐นต้น ที่เป๐นสวิญญาณกแก้ว 
 แม้สวิญญาณกแก้ว ก็มี ๒ อย่าง คือ (๑) แก้วที่เป๐นสัตว์เดรัจฉาน (๒) แก้วที่เป๐นมนุษย์ 
บรรดาสวิญญาณกแก้ว ๒ อย่างนั้น แก้วที่เป๐นมนุษย์กล่าวกันว่าเป๐นเลิศ 
 ถามว่า เพราะเหตุไร 
 ตอบว่า เพราะเหตุว่า แก้วที่เป๐นสัตว์ดิรัจฉาน ย่อมเป๐นพาหนะของแก้วที่เป๐นมนุษย์ แม้
มนุสสแก้วก็มี ๒ อย่าง คือ (๑) นางแก้ว (๒) นายแก้ว บรรดามนุสสแก้วทั้ง ๒ นั้น นายแก้ว กล่าวกัน
ว่าเป๐นเลิศ เพราะเหตุไร เพราะเหตุว่า นางแก้วต้องเป๐นบริจาริกาของนายแก้ว แม้นายแก้วก็มี ๒ 
อย่าง คือ (๑) อนคาริกแก้ว (๒) อนคาริกแก้ว บรรดานายแก้วทั้ง ๒ นั้น อนคาริกแก้ว กล่าวกันว่า
เป๐นเลิศ เพราะเหตุไร เพราะเหตุว่า ในอคาริกแก้ว แม้พระเจ้าจักรพรรดิเป๐นเลิศ ก็ยังไหว้อนคาริก
แก้ว ผู้กอปรด้วยคุณมีศีลเป๐นต้น ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ บ้ารุง นั่งใกล้ ประสบสมบัติที่เป๐นทิพย์และ
มนุษย์ บรรลุนิพพานสมบัติในที่สุด 
 เมื่อเป๐นเช่นนั้น แม้อนคาริกแก้ว ก็มี ๒ อย่าง คือ (๑) อริยแก้ว (๒) ปุถุชนแก้ว แม้อริย
แก้ว ก็มี ๒ อย่าง คือ (๑) เสขแก้ว (๒) อเสขแก้ว แม้อเสขแก้ว ก็มี ๒ อย่าง คือ (๑) สุกขวิปัสสกแก้ว 
(๒) สมาถยานิกแก้ว แม้สมถยานิกแก้ว ก็มี ๒ อย่าง คือ (๑) บรรลุสาวกบารมี (๒) ไม่บรรลุ บรรดา
สมถยานิกแก้วทั้ง ๒ นั้น สมถยานิกแก้วที่บรรลุสาวกบารมีกล่าวกันว่าเป๐นเลิศ เพราะเหตุไร เพราะ
เหตุว่า มีคุณมาก ป๎จเจกแก้วคือพระพุทธเจ้า กล่าวกันว่าเป๐นเลิศ แม้กว่าสาวกปารมีป๎ตตแก้ว 
 ถามว่า เพราะเหตุไร 
 ตอบว่า เพราะเหตุว่า มีคุณมาก พระสาวกหลายร้อยแม้เช่นท่านพระสารีบุตร ท่านพระ
โมคคัลลานะ ก็ไม่ถึงแม้ส่วนร้อยแห่งคุณทั้งหลายของพระป๎จเจกพุทธเจ้าองค์เดียว แก้วคือพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวกันว่าเป๐นเลิศ แม้กว่าแก้วคือพระป๎จเจกพุทธเจ้า เพราะเหตุไร เพราะเหตุว่า 
มีคุณมาก ก็ถ้าพระป๎จเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย นั่งขัดสมาธิเบียดกัน ทั่วทั้งชมพูทวีป ก็ไม่เท่า ไม่เท่าเสี้ยว 
ไม่เท่าส่วนเสี้ยว แห่งพระคุณทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียว สมจริงดังที่พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้า มีประมาณเท่าใด ฯลฯ ตถาคตบัณฑิต
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กล่าวว่า เลิศกว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้น”๓๕๙ แก้วที่เสมอด้วยพระตถาคต ไม่มีเลย ว่าโดยปริยาย
บางอย่าง ด้วยประการฉะนี้ ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า “น โน สม  อตฺถิ ตถาคเตน 
แก้วที่เสมอด้วยตถาคตไม่มีเลย 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสความที่พระแก้วคือพระพุทธเจ้า อันแก้วอ่ืนๆ เปรียบไม่ได้
อย่างนี้แล้ว บัดนี้ เพ่ือระงับอุป๎ทวะที่เกิดแก่สัตว์เหล่านั้น ไม่ทรงอาศัยชาติ ไม่ทรงอาศัยโคตร ไม่ทรง
อาศัยความเป๐นกุลบุตร ไม่ทรงอาศัยความเป๐นผู้มีวรรณะงามเป๐นต้น หากแต่ทรงอาศัยความที่พระ
แก้วคือพระพุทธเจ้า ไม่มีอะไรเทียบเทียมได้ด้วยคุณท้ังหลาย มีศีลขันธ์และสมาธิขันธ์เป๐นต้น ในโลกที่
มีอเวจีเป๐นต้น มีภวัคคพรหมเป๐นที่สุด จึงทรงประกอบสัจจวจนะว่า อิทมฺปิ พุทฺเธ รัตน  ปณีต  เอเตน 
สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ แม้อันนี้ก็เป๐นแก้วอันประณีตในพระพุทธเจ้า ด้วยค้าสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี
ดังนี้ 
 สัจจวจนะนั้นมีความดังนี้ว่า ความที่พระพุทธเจ้าไม่มีใครเทียบได้ ว่าโดยพระคุณทั้งหลาย
นั้น ๆ กับทรัพย์เครื่องปลื้มใจหรือแก้วทุกอย่างที่มีในโลกนี้หรือโลกอ่ืน หรือในสวรรค์ทั้งหลายแม้อันนี้ 
ชื่อว่าเป๐นแก้วอันประณีต ในพระพุทธเจ้า ก็ถ้าข้อนี้เป๐นสัจจะไซร้ เมื่อเป๐นเช่นนั้น ด้วยสัจจะนี้ ขอ
ความสวัสดีจงมีขอความที่สิ่งดีงามทั้งหลายมีอยู่ ความไม่มีโรค ความปราศจากอุป๎ทวะ จงมีแก่สัตว์
เหล่านี้ ก็ในข้อนี้ บัณฑิตพึงทราบความว่า แก้วประณีต ได้แก่  ความเป๐นแก้วประณีต คือภาวะที่
พระพุทธเจ้าเป๐นแก้วประณีต เหมือนความที่ว่า เพราะเป๐นตน หรือเพราะเนื่องอยู่กับตน นี้ ประโยค
เป๐นต้นอย่างนี้ว่า “จักขุว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา”๓๖๐ จริงอยู่ นอกจากนี้ จักษุก็เป๐น
อันปฏิเสธไม่ได้ว่าตน หรือสิ่งที่เนื่องอยู่กับตน ฉะนั้น แท้จริง ว่าโดยประการนอกจากนี้ พระพุทธเจ้า
ย่อมไม่ส้าเร็จเป๐นแก้ว ด้วยว่า แก้วไม่มีอยู่ในสิ่งใด สิ่งนั้นก็ย่อมไม่ส้าเร็จเป๐นแก้ว แต่ว่าแก้วที่เกี่ยวพัน
โดยวิธีไรๆ ก็ตาม ที่นับว่าเป๐นประโยชน์ มีผู้คนท้าความเคารพ ย้าเกรงเป๐นต้น มีอยู่ในสิ่งใด เพราะเหตุ
ที่สิ่งนั้น ท่านมุ่งหมายเอาความเป๐นแก้ว จึงบัญญัติว่าแก้ว ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงส้าเร็จว่าแก้ว เพราะ
แก้วนั้นมีอยู่ อีกนัยหนึ่ง ค้าว่า อิทมฺปิ พุทฺเธ รตน  ปณีต  บัณฑิตพึงทราบความอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้า
เป๐นแก้ว ว่าโดยประการแม้นี้ พอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระคาถา ความสวัสดีก็เกิดแก่ราชสกุล ภัยก็
ระงับไป พวกอมนุษย์ในแสนโกฏิจักรวาล ก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระคาถานี้แล 
 

ขยัง วิราคันติคาถาวัณณนา 
พรรณนาพระคาถาว่า “อันเป็นที่สิ้นกิเลส ปราศจากราคะ” 

 [๔] พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสสัจจวจนะอย่างนี้แล้ว บัดนี้จึงทรงเริ่ม จึงตรัสพระด้ารัส
เป๐นต้นว่า “อันเป็นที่สิ้นกิเลส ปราศจากราคะ (ขย  วิราค ) ในค้านั้น เพราะเหตุที่กิเลสทั้งหลายมี
ราคะ เป๐นคนหมดสิ้นไป เพราะท้าให้แจ้งพระนิพพาน หรือเพราะเหตุที่พระนิพพานนั้น พอกิเลส
เหล่านั้นสิ้นไป ว่าโดยดับไม่เกิด และเพราะเหตุที่พระนิพพานนั้น ไม่ประกอบด้วยกิเลสมีราคะเป๐นต้น 
ว่าโดยความประจวบ และโดยอารมณ์หรือ เพราะเหตุที่เม่ือบุคคลท้าให้แจ้งพระนิพพานนั้นแล้ว กิเลส
ทั้งหลายมีราคะเป๐นต้น ก็คลายออกไปสิ้นเชิงปราศจากไป ถูกก้าจัดไป ฉะนั้นพระนิพพาน ท่านจึง
เรียกว่า ขยะ ว่า วิราคะ แต่เพราะเหตุที่พระนิพพานนั้น ความเกิดไม่ปรากฏ ความเสื่อมไม่ปรากฏ 
                                                      

 ๓๕๙ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๔/๕๓, องฺ.ปํฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๒/๔๙, ขุ.อิต.ิ (ไทย) ๒๕/๙๐/๔๖๑. 
 ๓๖๐ ส้.สฬา. (ไทย) ๑๘/๘๕/๗๘. 



 ๖๙ 

ความที่จิตแปรปรวนไม่มีฉะนั้น พระนิพพานนั้น ท่านจึงท้าว่าไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตายพระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสเรียกว่า “อมตะ แต่ [ในที่นี้] พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่า “ประณีต เพราะใช้ในความหมาย
ว่า “สูงสุด และเพราะใช้ในความหมายว่า “ไม่อ่ิม ค้าว่า (ยทชฺฌคา) ได้แก่ บรรลุ พบ ได้กระท้าให้
แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นด้วยก้าลังญาณของตน ค้าว่า (สกฺยมุนี) ได้แก่ ชื่อว่าศากยะเพราะทรงเป๐นโอรส
ของสกุลศากยะ ชื่อว่ามุนี เพราะประกอบด้วยโมเนยยธรรม มุนีคือศากยะ ชื่อว่าพระศากยมุนี ค้าว่า 
(สมาหิโต) ได้แก่ ผู้มีจิตตั้ง มั่นแล้วด้วยสมาธิเป๐นอริยมรรค ค้าว่า (น เตน ธมฺเมน สมตฺถิ กิญฺจิ) 
ความว่า ธรรมชาติไรๆ ที่เสมอด้วยธรรมที่พระศากยมุนีทรงบรรลุแล้ว มีนามว่า ขยะ เป๐นต้นนั้น ไม่มี 
เพราะฉะนั้น แม้ในพระสูตรอ่ืนพระผู้มพีระภาคเจ้าก็ตรัสไว้เป๐นต้นว่า “ภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่ถูกป๎จจัย
ปรุงแต่งหรือธรรมที่ไม่ถูกป๎จจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใด วิราคะ (ความคลายก้าหนัด)เรากล่าวว่าเลิศ
กว่าธรรมเหล่านั้น”๓๖๑ 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสความที่นิพพานธรรมอันธรรมอ่ืนๆ เทียบไม่ได้อย่างนี้แล้ว 
บัดนี้ เพ่ือระงับอุป๎ทวะที่เกิดแก่สัตว์เหล่านั้น ทรงอาศัยความที่แก้ว คือนิพพานธรรม ไม่มีธรรมอ่ืนจะ
เหมือน ด้วยคุณทั้งหลาย คือความเป๐นธรรมเป๐นที่สิ้นกิเลส ส้ารอกกิเลส เป๐นอมตธรรมและธรรมอัน 
ประณีต จึงทรงประกอบสัจจวจนะว่า อิทมฺปิ ธมฺเม รตน  ปณีต  เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ แม้อันนี้ก็
เป๐นแก้วอันประณีตในพระธรรม ด้วยสัจจวจนะนี้ ขอความสวัสดี จงมี ความของสัจจวจนะนั้น บัณฑิต
พึงทราบตามนัยที่กล่าวมาแล้วในคาถาต้นนั่นแล พวกอมนุษย์ในแสนโกฏิจักรวาล ก็พากันยอมรับ
พุทธอาชญาแห่งพระคาถาแม้นี้แล 
 

ยัมพุทธเสฏโฐติคาถาวัณณนา 
พรรณนาพระคาถาว่า “พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ฯลฯ ใด” 

 [๕] พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสสัจจวจนะ ด้วยคุณแห่งนิพพานธรรมอย่างนี้แล้ว บัดนี้ 
จึงทรงเริ่มตรัสด้วยพระคุณแห่งมรรคธรรมเป๐นต้นว่า “พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ฯลฯ ใด (ยมฺพุทฺธ
เสฏฺโ )” 
 ในค้านั้น ชื่อว่าพุทธะ ว่าโดยนัยเป๐นต้นว่า ตรัสรู้สัจจะทั้งหลาย ชื่อว่าเสฏฐะ เพราะเป๐นผู้
สูงสุด และควรสรรเสริญ ชื่อว่าพุทธเสฏฐะ เพราะเป๐นผู้ตรัสรู้ เป๐นผู้สูงสุดและควรสรรเสริญ อีกนัย
หนึ่ง ชื่อว่าพุทธเสฏฐะ เพราะเป๐นผู้ประเสริฐสุด ในพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่เรียกว่า อนุพุทธะป๎จเจก
พุทธะและสุตพุทธะ พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดพระองค์นั้น ทรงชม สรรเสริญ ประกาศสมาธิธรรมใด
ไว้ในบาลีนั้น ๆ ว่าโดยนัยเป๐นต้นว่า มรรคมีองค์ ๘ ประเสริฐสุดแห่งมรรคทั้งหลาย เกษมเพ่ือบรรลุ
พระนิพพาน และว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัมมาสมาธิอันเป๐นอริยะ ที่มีเหตุ มีเครื่องประกอบ
แก่ท่านทั้งหลาย ค้าว่า (สุจึ) ได้แก่ ผ่องแผ้วสิ้นเชิง เพราะท้าการตัดมลทินคือกิเลสได้เด็ดขาด ค้าว่า 
(สมาธิมานนฺตริกญฺ มาหุ) ความว่า บัณฑิตทั้งหลาย กล่าวถึงสมาธิอันใดว่า อนันตริกสมาธิ สมาธิ
เกิด ในล้าดับ เพราะอ้านวยผลแน่นอนในล้าดับการด้าเนินการปฏิบัติของตน อันตรายใด ๆ ที่ห้ามกัน
ความเกิดผลแห่งอนันตริกสมาธินั้น เมื่อสมาธิอันเป๐นตัวมรรคเกิดขึ้นแล้ว หามีไม่ เหมือนอย่างที่ท่าน
กล่าวไว้ว่า 

                                                      

 ๓๖๑ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๔/๕๔. 



 ๗๐ 

    “บุคคลนี้เป๐นผู้ปฏิบัติเพ่ือท้าให้แจ้งโสดาป๎ตติผล และเป๐นเวลาที่กัปถูกไฟ
ไหม ้กัปไม่พึงถูกไฟไหม้ตราบเท่าที่บุคคลนี้ยังไม่ท้าให้แจ้งโสดาป๎ตติผล บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป๐นฐิตกัปปี 
บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแม้ท้ังหมดชื่อว่าผู้เป๐นฐิตกัปปี”๓๖๒ 
 ค้าว่า (สมาธินา เตน สโม น วิชฺชติ) ความว่า รูปาวจรสมาธิ หรืออรูปาวจรสมาธิใด ๆ ที่
เสมอด้วยอนันตริกสมาธิอันสะอาด ที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดสรรเสริญแล้วนั้น ไม่มีเลย เพราะเหตุ
ไร เพ่ือสัตว์แม้เกิดในพรหมโลกนั้น ๆ เพราะอบรมสมาธิเหล่านั้นแล้ว ก็ยังมีการเกิดในอบายมีนรกเป๐น
ต้นอีกได้ และเพราะพระอริยบุคคลตัดการเกิดทุกอย่างได้เด็ดขาด เพราะอบรมสมาธิที่เป๐นตัว
อรหัตตผลนี้แล้ว เพราะฉะนั้น แม้ในพระสูตรอ่ืน พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ธรรม
ที่ถูกป๎จจัยปรุงแต่งหรือธรรมที่ไม่ถูกป๎จจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใด อริยมรรคมีองค์ ๘ เรากล่าวว่า
เลิศกว่าธรรมเหล่านั้น”๓๖๓ 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสความที่อนันตริกสมาธิ อันสมาธิอ่ืนๆ เทียบไม่ได้อย่างนี้แล้ว 
บัดนี้ทรงอาศัยความท่ีแก้วคือมรรคธรรม อันแก้วอ่ืนไม่เทียบได้ ว่าโดยนัยก่อนนั่นแล จึงทรงประกอบ
สัจจวนะว่า อทมฺปิ ธมฺเม ฯเปฯ สุวตฺถิ โหตุ แม้อันนี้ก็เป๐นแก้วอันประณีตในพระธรรม ฯลฯ ขอความ
สวัสดีจงมี ความของสัจจวนะนั้น บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่กล่าวมาก่อนแล้วนั่นแล พวกอมนุษย์ใน
แสนโกฏิจักรวาล พากันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระคาถานี้แล 
 

เย ปุคคลาติคาถาวัณณนา 
พรรณนาพระคาถาว่า “บุคคลเหล่าใด” 

 [๖] พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสสัจจวจนะ แม้ด้วยคุณแห่งมรรคธรรมอย่างนี้แล้ว บัดนี้ 
จึงทรงเริ่มตรัสแม้ด้วยสังฆคุณว่า บุคคลเหล่าใด (เย ปุคฺคลา) เป๐นต้น บรรดาค้าเหล่านั้น ค้าว่า เหล่า
ใด (เย) เป๐นค้าแสดงถึงความไม่แน่นอน ค้าว่า บุคคล (ปุคฺคลา) ได้แก่ สัตว์ทั้งหลาย ค้าว่า ๘ (อฏฺ ) 
เป๐นการก้าหนดจ้านวนสัตว์เหล่านั้น จริงอยู่ สัตว์เหล่านั้นมี ๘ คือ ผู้ปฎิบัติ [มรรค] ๘ ผู้ตั้งอยู่ในผล ๔ 
ค้าว่า (สต  ปสฏฺ า) ได้แก่ อันสัตบุรุษ คือพระพุทธเจ้า พระป๎จเจกพุทธเจ้า พระสาวก และเทวดา
และมนุษย์เหล่าอ่ืน สรรเสริญแล้ว 
 ถามว่า สรรเสริญแล้ว เพราะเหตุไร 
 ตอบว่า เพราะประกอบด้วยคุณ มีศีลที่เกิดร่วมกันเป๐นต้น 
 ความจริง คุณทั้งหลายของสัตบุรุษเหล่านั้น มีศีลสมาธิเป๐นต้นเกิดร่วมกัน เหมือนสีและ
กลิ่นเป๐นต้นที่เกิดร่วมกันของดอกจ้าปาและดอกพิกุลเป๐นต้น ด้วยเหตุนั้น บุคคลเหล่านั้นจึงเป๐นที่รัก 
ที่ต้องใจ ที่น่าสรรเสริญของสัตบุรุษทั้งหลาย เหมือนดอกไม้ทั้งหลาย ที่พร้อมด้วยสีและกลิ่นเป๐นต้น 
เป๐นที่รักที่ต้องใจน่าสรรเสริญของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัส
ว่า “เย ปุคฺคลา อฏฺ สต  ปสฏฺ า) 
 อีกนัยหนึ่ง ค้าว่า เย เป๐นค้าแสดงถึงความไม่แน่นอน ค้าว่า (ปุคฺคลา) ได้แก่ สัตว์ทั้งหลาย 
ค้าว่า อฏฺ สต  เป๐นการก้าหนดจ้านวนสัตว์เหล่านั้น จริงอยู่ สัตว์เหล่านั้น ได้แก่ พระโสดาบัน ๓ พวก 
คือ (๑) เอกพิชี (๒) ไกลังไกละ (๓) สัตตตักขัตตุปรมะ พระสกทาคามี ๓ พวก ผู้บรรลุผลในกามภพ 
                                                      

 ๓๖๒ อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๑๗/๑๕๒. 
 ๓๖๓ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๔/๕๓. 



 ๗๑ 

รูปภพ และอรูปภพ พระโสดาบันและพระสกทาคามีเหล่านั้นทั้งหมดมี ๒๔ พวกโดยปฏิปทา ๔ พระ
อนาคามีในเทพชั้นอวิหามี ๕ พวก คือ (๑) อันตราปรินิพพายี (๒) อุปหัจจปรินิพพายี (๓) สสังขารปริ
นิพพายี (๔) อสังขารปรินิพพายี (๕) อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี พระอนาคานีในเทพชั้นอตัปปา สุทัสสา 
สุทัสสี ก็มีชั้นละ ๕ พวกเหมือนกัน ส่วนในเทพชั้นอกนิษฐ์มี ๔ พวกเว้นอุทธังโสโต รวมพระอนาคามี 
๒๔ พวก พระอรหันต์มี ๒ พวก คือ (๑) สุกขวิป๎สสก (๒) สมถยานิก พระอริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในมรรคมี 
๔ พวก รวมเป๐นพระอริยบุคคล ๕๔ พวก พระอริยบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดคุณด้วย ๒ พวก คือ (๑) 
ฝ่ายสัทธาธุระ (๒) ฝ่ายป๎ญญาธุระ รวมเป๐น ๑๐๘ พวก ค้าท่ีเหลือ มีนัยที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้น 
 ค้าว่า (จตฺตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนฺติ) ความว่า บุคคลที่ทรงยกอุเทศไว้โดยพิศดารว่าพระ
อริยบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดมี ๘ พวกก็ดี ๑๐๘ พวกก็ดี ว่าโดยสังเขป พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาป๎ตตมรรค 
พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาป๎ตติผล รวมเป๐น ๑ คู่ อย่างนี้จนถึงพระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตมรรค พระผู้ตั้งอยู่ใน
อรหัตตผล รวมเป๐น ๑ คู่ รวมทั้งหมดเป๐น๔ คู่ ค้าว่า เต ในค้าว่า (เต ทุกฺขิเณยฺยา เป๐นศัพท์นิเทศ
อธิบายก้าหนดแน่นอน ซึ่งบทอุเทศที่ยกตั้งไว้ไม่แน่นอน บุคคลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้พิศดารว่า
มี ๘ พวก หรือ ๑๐๘ พวก สังเขปว่า มี ๔ คู่ แม้ท้ังหมดย่อมควรทักษิณาเหตุนั้น จึงชื่อว่าทักขิเณยยะ 
ไทยธรรมที่บุคคลเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมไม่ค้านึงถึงว่า ภิกษุรูปนี้จักท้ากิจ กรรมเป๐นหมอยาหรือ
กิจกรรมรับใช้อันนี้แก่เรา ดังนี้เป๐นต้นแล้วถวาย ชื่อว่าทักษิณา บุคคลผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป๐นต้น 
สละบุคคลเหล่านี้ผู้เป๐นเช่นนั้น ชื่อว่าย่อมควรแก่ทักษิณานั้น ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัส
ว่า “เต ทกฺขิเณยฺยา 
 ค้าว่า (สุคตสฺส สาวกา) ความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าสุคต เพราะทรงประกอบด้วย
การเสด็จไปงดงาม เพราะเสด็จไปสู่สถานที่อันงาม เพราะเสด็จไปด้วยดี และเพราะตรัสดี เป๐นสาวก
ของพระสูติ พระองค์นั้น ท่านเหล่านั้นทั้งหมดชื่อว่าสาวก เพราะฟ๎งพระด้ารัส คนอ่ืนๆ ถึงฟ๎งก็จริง ถึง
เช่นนั้น เขาฟ๎งแล้วก็ไม่ท้ากิจที่ควรท้า ส่วนท่านที่เป๐นสาวกเหล่านั้นฟ๎งแล้วท้ากิจที่ควรท้า คือปฏิบัติ
ธรรมสมควรแก่ธรรม บรรลุมรรคผล เพราะฉะนั้น ท่านเหล่านี้ จึงตรัสเรียกว่า สาวก ค้าว่า (เอเตสุ 
ทินฺนานิ มหปฺผลานิ) ความว่า ทานทั้งหลายแม้เล็กน้อย ที่ถวายในสาวกของพระตถาคตเหล่านั้น ชื่อ
ว่ามีผลมาก เพราะเป๐นทานที่เข้าถึงความเป๐นทักษิณาบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าจึงตรัสไว้แม้ในพระสูตรอ่ืนว่า 
    “ภิกษุทั้งหลาย หมู่ก็ดี คณะก็ดี มีประมาณเท่าใด พระสงฆ์สาวกของ
ตถาคต ได้แก่ พระอริยบุคคล ๔ คู่ คือ ๘ บุคคล๓๖๔ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ ฯลฯ 
วิบากท่ีเลิศย่อมมี”๓๖๕ 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสคุณของแก้วคือพระสงฆ์โดยพระผู้ตั้งอยู่ในมรรค พระผู้ตั้งอยู่
ในผลทั้งหมดอย่างนี้แล้ว บัดนี้ ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแล จึงทรงประกอบสัจจวจนะว่า อิทมฺปิ สงฺเฆ 
รตน  ปณฺต  แม้อันนี้ก็เป๐นแก้วอันประณีตในพระสงฆ์ ความของสัจจวจนะนั้น ก็บัณฑิตพึงทราบตาม
นัยที่กล่าว มาก่อนนั่นแล พวกอมนุษย์ในแสนโกฏิกัป พากันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระคาถาแม้นี้แล 
                                                      

 ๓๖๔ ๘ บุคคล ได้แก่ (๑) พระผู้บรรลุโสดาป๎ตติผล (๒) พระผู้ด้ารงอยู่ในโสดาป๎ตติมรรค (๓) พระผู้
บรรลุสกทาคามิผล (๔) พระผู้ด้ารงอยู่ในสกทาคามิมรรค (๕) พระผู้บรรลุอนาคามิผล (๖) พระผู้ด้ารงอยู่ใน
อนาคามิมรรค (๗) พระผู้บรรลุอรหัตตผล (๘) พระผู้ด้ารงอยู่ในอรหัตตมรรค อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๒๐๗/๒๓๕. 
 ๓๖๕ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๔/๕๔, องฺ.ปํฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๒/๕๐, ขุ.อิต.ิ (ไทย) ๒๕/๙๐/๔๖๒. 



 ๗๒ 

 
เย สุปปยุตตาติคาถาวัณณนา 

พรรณนาพระคาถาว่า “บุคคลเหล่าใดเป็นผู้ประกอบตนไว้ดี” 
 [๗] พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสสัจจวจนะด้วยคุณของแก้วคือพระสงฆ์ ว่าโดยพระผู้
ตั้งอยู่ในมรรคและพระผู้ตั้งอยู่ในผลอย่างนี้แล้ว บัดนี้ จึงเริ่มตรัสด้วยคุณของพระขีณาสวบุคคล
ทั้งหลาย ผู้เสวยสุขในผลสมาบัติบางเหล่าเท่านั้นเป๐นต้นว่า บุคคลเหล่าใดเป็นผู้ประกอบตนไว้ดี (เย 
สุปฺปยุตฺตา) บรรดาค้าเหล่านั้น ค้าว่า เย เป๐นค้าแสดงถึงความไม่แน่นอน ค้าว่า (สุปฺปยุตฺตา) ได้แก่ 
ประกอบดีแล้ว อธิบายว่า ละอเนสนา การแสวงหาที่ไม่สมควรหลายอย่างเสีย แล้วอาศัยการเลี้ยงชีวิต
ที่บริสุทธิ์ เริ่มประกอบตนไว้ในวิป๎สสนา อีกนัยหนึ่ง ค้าว่า (สุปฺปยุตฺตา) ได้แก่ ประกอบด้วยความ
พยายามทางกายและความพยายามทางวาจาอันหมดจดดี พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงศีลขันธ์ของ
พระขีณาสวบุคคลเหล่านั้น ด้วยค้าว่า (สุปฺปยุตฺตา นั้น ค้าว่า (มนสา ทฬฺเหน) ได้แก่ ด้วยใจที่หนัก
แน่น อธิบายว่า ด้วยใจอันประกอบด้วยสมาธิที่มั่นคง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสมาธิขันธ์ของพระ
ขีณาสวบุคคลเหล่านั้นด้วยค้าว่า (มนสา ทฬฺเหน นั้น ค้าว่า (นิกฺกามิโน) ได้แก่ เป๐นผู้ไม่อาลัย ในกาย
และชีวิต มีความพยายามออกจากกิเลสทั้งปวง อันผู้มีป๎ญญาเป๐นธุระกระท้าแล้วด้วยความเพียร พระ
ผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงป๎ญญาขันธ์ที่ประกอบด้วยความเพียรของพระขีณาสวบุคคลเหล่านั้น ด้วยค้า
ว่า (นิกฺกามิโน) นั้น 
 ค้าว่า (โคตมสาสนมฺหิ) ได้แก่ ในศาสนาของพระตถาคตผู้มีพระนามว่าโคดมโดยพระ
โคตรนั่นแล ด้วยค้าว่า (โคตมสาสนนฺหิ) นั้น ทรงแสดงว่า พวกคนนอกศาสนานี้ ผู้ท้าตบะเพ่ือเทพเจ้า 
แม้มีประการต่าง ๆ ก็ไม่มีความพยายามออกจากกิเลสทั้งหลาย เพราะไม่มีคุณมีความประกอบอย่างดี
เป๐นต้น ค้าว่า เต เป๐นค้าอธิบายอุเทศที่ตั้งไว้ก่อน ในค้าว่า ปตฺติปตฺตา นี้ คุณควรบรรลุ เหตุนั้นจึงชื่อ
ว่าปตฺติ คุณที่ควรบรรลุ ซึ่งบุคคลบรรลุ แล้วจะเป๐นผู้เกษมปลอดจากโยคะสิ้นเชิง ซึ่งว่า ปตฺตพฺพา ค้า
นี้เป๐นชื่อของอรหัตตผล ผู้บรรลุคุณควรบรรลุนั้น เหตุนั้น จึงชื่อว่าปตฺติปตฺตา ค้าว่า (อมต ) ได้แก่ 
พระนิพพาน ค้าว่า (วิคยฺห) ได้แก่ เข้าถึงโดยอารมณ์ ค้าว่า (ลทฺธา) ได้แก่ ได้แล้ว ค้าว่า (มุธา) ได้แก่ 
ว่าโดยไม่มีค่าคือ ไม่ท้า ค่าแม้เพียงกากณึกหนึ่ง ค้าว่า (นิพฺพุตึ) ได้แก่ ผลสมาบัติ ที่ระงับความ
กระวนกระวายด้วยอ้านาจกิเลสเสียแล้ว ค้าว่า (ภุญฺชมานา) ได้แก่ เสวยอยู่ ท่านอธิบายไว้อย่างไร มี
ค้าท่ีท่านอธิบายไว้ดังนี้ว่า ชนเหล่าใด ในศาสนาของพระโคดมนี้ ชื่อว่าประกอบดีแล้ว เพราะถึงพร้อม
ด้วยศีล ชื่อว่ามีใจหนักแน่น เพราะถึงพร้อมด้วยสมาธิ ชื่อว่าไร้ความอาลัยเพราะถึงพร้อมด้วยป๎ญญา 
ชนเหล่านั้น ก็เข้าถึงอมตะด้วยสัมมาปฏิบัตินี้เป๐นผู้ได้เปล่า ๆ เสวยความดับซึ่งเข้าใจได้ ว่าผลสมาบัติ 
ชื่อว่าเป๐นผู้บรรลุคุณที่ควรบรรลุ 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสคุณของแก้วคือพระสงฆ์ ว่าโดยพระขีณาสวบุคคล ผู้เสวยผล
สมาบัติอย่างนี้แล้ว บัดนี้ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแล จึงทรงประกอบสจัจวจนะว่า นี้เป็นรัตนะอันประณีต
ในพระสงฆ์ (อิทมฺปิ สงฺเฆ รตน  ปณีต ) แม้อันนี้ ก็เป๐นแก้วอันประณีตในพระสงฆ์ ความแห่งสัจจวจ
นะนั้นบัณฑิตพึงทราบตามนัยที่กล่าวก่อนแล้ว พวกอมนุษย์ในแสนโกฏิจักรวาล ก็พากันยอมรับพุทธ
อาชญาแห่งพระคาถาแม้นี้แล 
 

ยถินทขีโลติคาถาวัณณนา 



 ๗๓ 

พรรณนาพระคาถาว่า “อุปมาเหมือนเสาเขื่อน” 
 [๘] พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสสัจจวจนะมีแก้วคือพระสงฆ์เป๐นที่ตั้ง ว่าโดยขีณาสว
บุคคลอย่างนี้แล้ว ทรงเริ่มตรัส ว่าโดยคุณของพระโสดาบันเท่านั้นเป๐นต้นว่า อุปมาเหมือนเสาเขื่อน 
(ยถินฺทขีโล) บรรดาค้าเหล่านั้น ค้าว่า อุปมาเหมือน (ยถา) เป๐นค้าเปรียบเทียบ ค้านี้ว่า เสาเขื่อน 
(อินฺทขีโล) เป๐นชื่อของเสาไม้แก่นที่เขาตอกจมดิน ๘ ศอก หรือ ๑๐ ศอก ภายในธรณีประตู เพ่ือ
ป้องกันประตูพระนคร ค้าว่า (ป วึ) ได้แก่ แผ่นดิน ค้าว่า (สิโต) ได้แก่ เข้าไปอาศัยอยู่ข้างใน ค้าว่า มี 
(สิยา) ได้แก่ พึงมี ค้าว่า (จตุพฺภิ เวเตหิ) ได้แก่ อันลมที่พัดมาแค่ ๔ ทิศ ค้าว่า (อสมฺปิกมฺปิโย) ได้แก่ 
ไม่อาจให้ไหว หรือขยับเขยื้อนได้ ค้าว่า (ตถูปม ) ได้แก่ เหมือนคนนั้น ค้าว่า (สปฺปุริส ) ได้แก่ บุรุษ
สูงสุด ค้าว่า (วทามิ) ได้แก่ กล่าว ค้าว่า (โย อริยสจิจานิ เชอเวจฺจ ปสฺสติ) ได้แก่ ผู้ใดหยั่งเห็น 
อริยสัจ ๔ ด้วยป๎ญญา ในข้อนั้น อริยสัจทั้งหลาย บัณฑิตพึงทราบตามนัยที่กล่าวไว้แล้วในสามเณร
ป๎ญหา และปกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมรรคนั่นแล 
 ส่วน ความสังเขป ในข้อนี้มีดังนี้ :- เหมือนอย่างว่าเสาเขื่อน จมติดดิน เพราะมีรากลึก ลม
พัดมา ๔ ทิศ ก็พึงให้ไหวไม่ได้ ฉันใด สัตบุรุษใดหยั่งเห็นอริยสัจ เรากล่าวสัตบุรุษแม้นี้ อุปมาฉันนั้น
เหมือนกัน เพราะเหตุไร เพราะเหตุว่า สัตบุรุษแม้นั้น เป๐นผู้อันลมคือวาทะของเดียรถีย์ทั้งปวงท้าให้ 
ไหวไม่ได้ คือใคร ๆ ก็ไม่อาจให้ไหวหรือเขยื้อนจากทัสสนะนั้นได้ เหมือนเสาเขื่อนอันลมพัดนา ๔ ทิศ 
ท้าให้ไหวไม่ได้ฉะนั้น เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้แม้ในพระสูตรอ่ืนว่า 
   “ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเสาเหล็กหรือเสาเขื่อนมีล้าต้นป๎กไว้ลึก ฝ๎งไว้ดี ไม่
ไหว ไม่โยก แม้หากพายุฝนพัดมาจากทิศตะวันออกอย่างรุนแรงก็ไม่สั่น ไม่สะเทือน ไม่สะท้าน แม้หาก
พายุฝนพัดมาจากทิศตะวันตก ฯลฯ แม้หากพายุฝนพัดมาจากทิศเหนือ ฯลฯ แม้หากพายุฝนพัดมา
จากทิศใต้อย่างรุนแรงก็ไม่สะท้าน 
   ข้อนั้นเพราะเหตุไร 
   เพราะเสาเหล็กหรือเสาเขื่อนมีล้าต้นป๎กไว้ลึก ฝ๎งไว้ดี อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น
เหมือนกัน สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดตามความเป๐นจริงว่า นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคา
มินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ไม่ต้องมองหน้าของสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอ่ืนด้วยคิดว่า 
ท่านผู้นี้เมื่อรู ้ก็รู้จริง เมื่อเห็น ก็เห็นจริง 
   ข้อนั้นเพราะเหตุไร 
   เพราะเห็นอริยสัจ ๔ ประการดีแล้ว”๓๖๖ 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสคุณของแก้วคือพระสงฆ์โดยอ้านาจพระโสดาบัน ที่ประจักษ์
แก่คนเป๐นอันมากเท่านั้นอย่างนี้แล้ว บัดนี้ ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแล จึงทรงประกอบสัจจวจนะว่า นี้
เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ (อิทมฺปิ สงฺเฆ รตน  ปณีต )  แม้อันนี้ ก็เป๐นแก้วอันประณีตใน
พระสงฆ์ ความของสัจจวจนะนั้น บัณฑิตพึงทราบตามนัย ที่กล่าวมาก่อนแล้วนั้นแล พวกอมนุษย์ใน
แสนโกฏิจักรวาล ก็พากันยอมรับ พุทธอาชญาแห่งพระคาถาแม้นี้แล 
 

เย อริยสัจจานีติคาถาวัณณนา 

                                                      

 ๓๖๖ ส้.ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๙/๖๑๙-๖๒๐. 



 ๗๔ 

พรรณนาพระคาถาว่า “พระโสดาบันเหล่าใด(รู้แจ้ง)อริยสัจ” 
 [๙] พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสสัจจวจนะ อันมีแก้วคือพระสงฆ์เป๐นที่ตั้ง ด้วยคุณของ
พระโสดาบัน ว่าโดยไม่แปลกกันอย่างนี้แล้ว บัดนี้ จึงทรงเริ่มตรัสพระด้ารัสเป๐นต้นว่า “พระโสดาบัน
เหล่าใด(รู้แจ้ง)อริยสัจ (เย อริยสจฺจานิ) ด้วยคุณของพระโสดาบันสัตตักขัตตุปรมะ น้องน้อยของ
พระโสดาบันทั้งหมด บรรดาพระโสดาบัน ๓ ประเภท คือ (๑) เอกพิชี (๒) โกลังโกละ (๓) สัตตักขัต
ตุปรมะ เหมือนอย่างท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า 
   บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป เป๐นโสดาบัน ไม่มีทาง
ตกต่้า มีความแน่นอนที่จะส้าเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า บุคคลนั้นเกิดเป๐นมนุษย์ภพเดียวเท่านั้นก็จะท้า
ที่สุดแห่งทุกข์ได้ บุคคลนี้ชื่อว่าผู้เป๐นเอกพีชี๓๖๗ บุคคลนั้นแล่นไปท่องเที่ยวไป ๒ หรือ ๓ ตระกูลอย่าง
นั้นแล้วจึงจะท้าที่สุดแห่งทุกข์ได้ บุคคลนี้ชื่อว่าผู้เป๐นโกลังโกละ๓๖๘ บุคคลนั้นแล่นไปท่องเที่ยวไปใน  
เทวโลกและมนุษยโลก ๗ ชาติอย่างนั้นแล้วจึงจะท้าที่สุดแห่งทุกข์ได้ บุคคลนี้ชื่อว่าผู้เป๐นสัตตักขัตตุ -
ปรมะ”๓๖๙ 
 ในค้านั้น ค้านี้ว่า พระโสดาบันเหล่าใด(รู้แจ้ง)อริยสัจ (เย อริยสจฺจานิ) มีนัยที่กล่าว
มาแลว้ทั้งนั้น ค้าว่า รู้แจ้ง (วิภาวยนฺติ) ได้แก่ ก้าจัดความมืดคือกิเลส อันปกปิดสัจจะแล้ว ท้าให้ แจ่ม
แจ้งปรากฏแก่ตน ด้วยแสงสว่างแห่งป๎ญญา ค้าว่า ผู้มีปัญญาลึกซึ้ง (คมฺภีรปญฺเ น) ได้แก่ อันพระผู้
มีพระภาคเจ้าผู้มีพระป๎ญญา มีก้าลัง ซึ่งใคร ๆ ไม่ได้ด้วยญาณของโลกนี้ พร้อมทั้งเทวโลก ด้วยพระ
ป๎ญญาที่หาประมาณมิได้ มีค้าที่ท่านอธิบายไว้ดังนี้ว่า ผู้เป๐นสัพพัญํู ค้าว่า แสดงแล้ว (สุเทสิตานิ) 
ได้แก่ ทรงแสดงด้วยดี ด้วยนัยนั้น ๆ มีสมาสันย อัพพยาสนัย สากัลยนัย เวกัลยนัยเป๐นต้น ค้าว่า   
(กิญฺจาปิ เต โหนฺติ ภุสปฺปมตฺตา) ความว่า บุคคลทั้งหลาย ผู้อบรมอริยสัจแล้วเหล่านั้น อาศัย ฐานะ
แห่งความประมาท มีความเป๐นเทวราชและความเป๐นพระเจ้าจักรพรรดิเป๐นต้น เป๐นผู้ประมาทอย่าง
ร้ายแรง ก็จริง ถึงเช่นนั้น นามรูปใดพึงตั้งอยู่ เพราะวิญญาณที่โสดาป๎ตติมรรคญาณปรุงแต่งดับไป 
แล้วเกิดในสังสารวัฏที่มีเบื้องต้นเบื้องปลายตามไปไม่รู้แล้วถึง ๗ ภพ ก็ไม่ถือเอาภพที่ ๘ เพราะนามรูป
นั้นดับไป เพราะตั้งอยู่ไม่ได้ แต่ในภพที่ ๗ นั่งเอง ก็จักเริ่มวิป๎สสนาแล้วบรรลุอรหัตตผล 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสคุณของแก้วคือพระสงฆ์ ว่าโดยพระโสดาบันสัตตักขัตตุปรมะ
อย่างนี้แล้ว บัดนี้ ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแล จึงทรงประกอบสัจจวจนะว่า นี้เป็นรัตนะอันประณีตใน
พระสงฆ์ (อิทมฺปิ สงฺเฆ รตน  ปณีต ) แม้อันนี้ก็เป๐นแก้วอันประณีต ในพระสงฆ์ ความของสัจจวนะนั้น 
บัณฑิตพึงทราบตามนัยที่กล่าวมาก่อนแล้วนั่นแล พวกอมนุษย์ในแสนโกฏิจักรวาล ก็พากันยอมรับ
พุทธอาชญาแห่งพระคาถานี้แล 
 

สหาวัสสาติคาถาวัณณนา 
พรรณนาพระคาถาว่า “พระโสดาบันนั้น ฯลฯ พร้อมกับ” 

 [๑๐] พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสสัจจวจนะ มีแก้วคือพระสงฆ์เป๐นที่ตั้ง ด้วยคุณคือการ
ไม่ถือเอาภพที่ ๘ ของพระโสดาบันสัตตักขัตตุปรมะอย่างนี้แล้ว บัดนี้ จึงทรงเริ่มตรัสพระด้ารัสเป๐นต้น
                                                      

 ๓๖๗ อภ.ิปุ. (ไทย) ๓๖/๓๓/๑๕๔. 
 ๓๖๘ อภ.ิปุ. (ไทย) ๓๖/๓๒/๑๕๔. 
 ๓๖๙ อภ.ิปุ. (ไทย) ๓๖/๓๑/๑๕๔. 



 ๗๕ 

ว่า “พระโสดาบันนั้น ฯลฯ พร้อมกับ (สหาวสฺส) เป๐นต้น ด้วยคุณของพระโสดาบันสัตตักขัตตุปรมะ
นั้นนั่นแล แม้จะยังถือภพ ๗ ภพ ซึ่งแปลกจากบุคคลอ่ืน ๆ ที่ยังละการถือภพไม่ได้ บรรดาค้าเหล่านั้น 
ค้าว่า พร้อมกับ (สหาว) ได้แก่ พร้อมกับ ค้าว่า พระโสดาบันนั้น (อสฺส) ได้แก่ ของบรรดาพระ
โสดาบันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “พระโสดาบันเหล่านั้น ไม่ถือเอาภพที่ ๘ ภพใดภพหนึ่ง ค้าว่า 
การบรรลุโสดาปัตติมรรค (ทสฺสนสมฺปทาย) ได้แก่ ด้วยความถึงพร้อมแห่งโสดาป๎ตติมรรค จริงอยู่ 
โสดาป๎ตติมรรคเห็นพระนิพพานแล้ว ท่านจึงเรียกว่า ทัสสนะ เพราะเห็นพระนิพพานก่อนธรรมทั้งปวง 
ด้วยความถึงพร้อมแห่งกิจที่ควรท้า ความปรากฏแห่งโสดาป๎ตติมรรคนั้นอยู่ในตน ชื่อว่าทัสสนสัมปทา 
พร้อมด้วยทัสสนสัมปทานั้นนั่นแล ค้าว่า สุ ในค้านี้ว่า ละธรรม ๓ ประการได้แล้ว (ตยสฺสุ ธมฺมา   
ชหิตา ภวนฺติ) เป๐นนิบาต ใช้ในความหมายว่าสักว่าท้าบทให้เต็ม เหมือนในประโยคเป๐นต้นว่า “นี้เป๐น
พรหมจรรย์ในโภชนมหาวิกัฏ๓๗๐ของเรา”๓๗๑ ในข้อนี้มีความอย่างนี้ว่า เพราะเหตุว่า ธรรมดา 
[สังโยชน์เบื้องต่้า ๓] ย่อมเป๐นอันพระโสดาบันละได้แล้ว เป๐นอันสละแล้ว พร้อมด้วยทัสสนสัมปทาของ
พระโสดาบันนั้น 
 บัดนี้ เพ่ือทรงแสดงธรรมที่พระโสดาบันละได้แล้ว จึงตรัสว่า “สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และ
สีลัพพตปรามาส แม้จะมีกิเลสบางอย่างเหลืออยู่ (สกฺกายทิฏฺ  ิ วิจิกิจฺฉิตญฺจ สีลพฺพต  วาปิ ยทตฺถิ 
กิญฺจิ) ในธรรม ๓ ประการนั้น เมื่อกายยังมีอยู่ ทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ ในกาย ที่เรียกว่า อุปาทานขันธ์ ๕ ที่มี
อยู่ ชื่อว่าสักกายทิฏฐิ หรือว่าเมื่อกายยังมีอยู่ ทิฏฐิความเห็นในกายนั้น แม้เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า
สักกายทิฏฐิ อธิบายว่า ทิฏฐิที่มีอยู่ในกาย ตามที่กล่าวมาแล้ว หรือทิฏฐิความเห็นในกายที่มีอยู่นั่นแล 
แม้เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าสักกายทิฏฐ ิอธิบายว่า ทิฏฐิในกายตามที่กล่าวมาแล้ว อันมีอยู่ ซึ่งเป๐นไปอย่าง
นี้ว่า อัตตากล่าวคือรูปเป๐นต้น ทิฏฐิทั้งปวงย่อมเป๐นอันพระโสดาบันละแล้วทั้งนั้น เพราะละ
สักกายทิฏฐินั้นได้แล้ว ด้วยว่า สักกายทิฏฐินั้น เป๐นมูลเหตุรากของธรรมคือกิเลสเหล่านั้น ป๎ญญา พระ
ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่า “จิกิจฉิตะ” เพราะระงับพยาธิคือกิเลสทั้งปวง ป๎ญญาจิกิจฉิตะนั้น ไป
ปราศแล้วจากสิ่งนี้ หรือสิ่งนี้ ไปปราศแล้วจากป๎ญญาจิกิจฉิตะนั้น เหตุนั้น จึงชื่อว่าวิจิกิจฉิตะ ค้านี้เป๐น
ชื่อของความสงสัยที่มีวัตถุ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยนัยเป๐นต้นว่า “ปุถุชนย่อมเคลือบแคลง
สงสัยในพระศาสดา”๓๗๒ ความสงสัยแม้ทั้งหมด เป๐นอันละได้แล้วก็เพราะละวิจิกิจฉานั้นได้แล้ว จริง
อยู่ ความสงสัยนั้นเป๐นมูลเหตุรากของกิเลสเหล่านั้น ศีลต่างอย่างมีโคศีล ศีล วัว กุกกุรศีล ศีลสุนัขเป๐น
ต้น และวัตรมีโควัตรและกุกกุรวัตรเป๐นต้น ที่มาในบาลีประเทศเป๐นต้นอย่างนี้ว่า “สมณพราหมณ์
ภายนอกแต่ศาสนานี้ มีความเห็นว่า ความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีล ด้วยพรต”๓๗๓ สมณพราหมณ์
ภายนอกพระศาสนานี้ ถือความบริสุทธิ์ด้วยศีล บริสุทธิ์ด้วยวัตรเรียกว่า ศีลวัตร ตบะเพ่ือเทพเจ้ามี
ความเปลือย กาย ความมีศีรษะโล้นเป๐นต้นแม้ทุกอย่าง เป๐นอันละได้แล้ว ก็เพราะละศีลวัตรนั้น จริง
อยู่ ศีลวัตรนั้นเป๐นมูลเหตุรากของตบะนั้น ด้วยเหตุนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ท้ายคาถา
ทั้งหมดว่า แม้จะมีกิเลสบางอย่างเหลืออยู่ (ยทตฺถิ กิญฺจิ) อย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ บัณฑิตพึงทราบว่า 

                                                      

 ๓๗๐ โภชนมหาวิกัฏ หมายถึงอาหารที่สกปรก ไม่สะอาด คือผิดปกติอย่างมาก ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๕๖/
๓๖๘, ม.มู.ฏีกา (บาลี) ๒/๑๕๖/๔๔. 
 ๓๗๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๕๖/๑๖๐. 
 ๓๗๒ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๐๐๘/๒๖๑, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๑๕/๕๗๒. 
 ๓๗๓ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๐๐๙/๒๖๑, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๑๕/๕๗๒. 



 ๗๖ 

“บรรดาสังโยชน์เบื้องต่้า ๓ นั้น สักกายทิฏฐิจะละได้ก็ด้วยความถึงพร้อมด้วยการเห็นทุกข์ วิจิกิจฉาจะ
ละได้ก็ด้วยความถึงพร้อมด้วยการเห็นสมุทัย สีลัพพตะ [ปรามาส] จะละได้ ก็ด้วยความถึงพร้อมด้วย
การเห็นมรรคและการเห็นพระนิพพาน 
 

จตูหปาเยหีติคาถาวัณณนา 
พรรณนาพระคาถาว่า “จากอบายทั้งสี่” 

 [๑๑] พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงการละกิเลสวัฏของพระโสดาบันนั้นอย่างนี้แล้ว 
บัดนี้ เมื่อกิเลสวัฏนั้นมีอยู่ วิปากวัฏใดพึงมี เมื่อจะทรงแสดงการละวิปากวัฏแม้นั้น เพราะละกิเลสวัฎ
นั้นได้ จึงตรัสว่า “พระโสดาบันนั้นพ้นแล้วจากอบายทั้งสี่ (จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต) ในค้านั้น ชื่อ
ว่าอบายมี ๔ ประการ คือ (๑) นิรยะ (๒) ติรัจฉานะ (๓) เปตติวิสยะ (๔) อสุรกายะ อธิบายว่า พระ
โสดาบันนั้นแม้ยังถือภพ ๗ ก็หลุดพ้นจากอบายทั้ง ๔ นั้น 
 พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทรงแสดงการละวิปากวัฏของพระโสดาบันนั้นอย่างนี้แล้ว บัดนี้ 
กรรมวัฏใด เป๐นมูลเหตุรากของวิปากวัฎนี้ เมื่อจะทรงแสดงการละกรรมวัฏแม้นั้น จึงตรัสว่า “(ฉจฺจา-
ภิ านานิ อภพฺโพ กาตุ) และไม่ควรท้าอภิฐานะ ๖ บรรดาค้าเหล่านั้น ค้าว่า (อภิ านานิ) ได้แก่ 
ฐานะอันหยาบ พระโสดาบันนั้น ไม่ควรท้าอภิฐานะนั้น ก็อภิฐานะเหล่านั้น บัณฑิตพึงทราบว่า “กรรม
คือ มาตุฆาต ฆ่ามารดา ปิตุฆาต ฆ่าบิดา อรหันตฆาต ฆ่าพระอรหันต์ โลหิตุปบาท ท้าโลหิตของ
พระพุทธเจ้าให้ห้อ สังฆเภทท้าสงฆ์ให้ แตกกัน อัญญสัตถารุทเทส นับถือศาสดาอ่ืนคือเข้ารีต ซึ่งพระผู้
มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในเอกนิบาต อังคุตตรนิกาย ว่าโดยนัยเป๐นต้นว่า “ภิกษุทั้งหลาย เป๐นไปไม่ได้เลย
ที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่ามารดา”๓๗๔ จริงอยู่ อริยสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่พึงปลงชีวิต
แม้แต่มดด้ามดแดง แม้ก็จริง ถึงอย่างนั้น อภิฐานะ ๖ นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ ก็เพ่ือต้าหนิ
ภาวะแห่งปุถุชน แท้จริง ปุถุชนย่อมท้าแม้อภิฐาน ซึ่งมีโทษมากอย่างนี้ได้ ก็เพราะไม่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 
ส่วน พระโสดาบันผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่ควรจะท้าอภิฐานะเหล่านั้น ส่วนการใช้อภัพพศัพท์ในที่นี้ ก็
เพ่ือแสดงว่าพระโสดาบันไม่ท้าแม้ในภพอ่ืน ความจริง แม้ในภพอ่ืน พระโสดาบันถึงไม่รู้ว่า “ตนเป๐น
อริยสาวกโดยธรรมดานั่นเอง ก็ไม่ท้าบาป ๖ อย่างนั้น หรือท้าเวร ๕ มีการฆ่าสัตว์เป๐นต้น หรือถึง
ฐานะ ๖ พร้อม กับการนับถือศาสดาอ่ืน ซึ่งอาจารย์บางพวกหมายถึงแล้วกล่าวว่า ฉ จาภิฐานานิ” 
ดังนี้ก็มีก็พระอริยสาวกและเด็กชาวบ้านผู้จับปลาตายเป๐นต้น เป๐นตัวอย่างในข้อนี้ 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสคุณของอริยสาวกแม้ยังถือภพ ๗ อยู่ ซึ่งเป๐นแก้วคือพระสงฆ์ 
ว่าโดยคุณท่ีแปลกจากบุคคลอ่ืนๆ ที่ยังละการถือภพไม่ได้อย่างนี้แล้ว บัดนี้ ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแล จึง
ทรงประกอบสัจจวจนะว่า นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ (อิทมฺปิ สงฺเฆ รตน  ปณีต ) แม้อันนี้ ก็
เป๐นแก้วอันประณีตในพระสงฆ์นั้น ความของสัจจวจนะนั้น บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่กล่าวมาก่อนแล้ว
นั่นแล พวกอมนุษย์ในแสนโกฏิจักรวาล ก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระคาถานี้แล 
 
 

กิญจาปิ โสติคาถาวัณณนา 

                                                      

 ๓๗๔ องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๒๗๑/๓๔, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๒๘/๑๖๖, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๘๐๙/๕๒๐. 



 ๗๗ 

พรรณนาพระคาถาว่า “ถึงแม้ว่า พระโสดาบันนั้น” 
 [๑๒] พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสสัจจวจนะ มีแก้วคือพระสงฆ์เป๐นที่ตั้ง ว่าโดยที่แปลก
จากบุคคลอ่ืน ที่ยังละการถือภพไม่ได้ของพระโสดาบันแม้ยังถือภพ ๗ ภพอย่างนี้แล้ว บัดนี้ พระ
โสดาบันผู้ถึงพร้อมด้วยทัสสนะ ไม่ใช่ไม่ควรท้าอภิฐานะ ๖ อย่างเดียวก็หาไม่ ทั้งยังไม่ควรท้า
บาปกรรมแม้เล็กน้อยอะไร ๆ แล้วปกปิดบาปกรรมนั้นด้วยดังนั้น จึงทรงเริ่มตรัสโดยคุณคือพระ
โสดาบันผู้ถึงพร้อมด้วยทัสสนะ แม้อยู่ด้วยความประมาท ก็ไม่มีการปกปิดกรรมที่ท้ามาแล้วว่า 
ถึงแม้ว่า พระโสดาบันนั้นจะท าบาปกรรมบ้าง (กิญฺจาปิ โส กมฺม  กโรติ ปาปก ) 
 พระด้ารัสนั้นมีความดังนี้ :- ถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้น ถึงพร้อมด้วยทัสสนะ อาศัยการอยู่
อย่างประมาท ด้วยหลงลืมสติ เว้นสิกขาบทที่เป๐นโลกวัชชะ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงการจง
ใจล่วงละเมิดตรัสไว้ว่า “สาวกทั้งหลายของเราย่อมไม่ละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้ แม้เพราะเหตุ
แห่งชีวิต”๓๗๕ ย่อมท้าบาปกรรมอย่างอ่ืนทางกาย ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงรังเกียจ กล่าวคือการล่วงละเมิด
สิกขาบทที่เป๐นป๎ณณติวัชชะ มีกุฏิการสิกขาบทและสหเสยยสิกขาบทเป๐นต้นก็ดี ท้าบาปกรรมทาง
วาจา มีสอนธรรมแก่อนุปสัมบันว่าพร้อมกัน แสดงธรรมแก่มาตุคามเกิน ๕ - ๖ ค้า การพูดเพ้อเจ้อ 
พูดค้าหยาบเป๐นต้นก็ดี ท้าบาปกรรมทางใจ ไม่ว่าในที่ไหนๆ คือ การท้าให้เกิดโลภะ โทสะ การยินดี
ทองเป๐นต้น การไม่พิจารณาเป๐นต้นในการบริโภคจีวรเป๐นอาทิก็ดี พระโสดาบันนั้นก็ไม่ควรปกปิด
บาปกรรมนั้น คือ พระโสดาบันนั้นรู้ว่ากรรมนี้ไม่สมควร ไม่ควรท้า ก็ไม่ปกปิดบาปกรรมนั้น แม้แต่ครู่
เดียว ในทันใดนั้นเอง ก็กระท้าให้แจ้งคือเปิดเผยในพระศาสดา หรือในเพื่อนสพรหมจารีผู้เป๐นวิญํูชน
แล้ว กระท้าคืนตามธรรม หรือระวังข้อที่ควรระวังอย่างนี้ว่า “ข้าพเจ้าจักไม่ท้าอีก” 
 ถามว่า เพราะเหตุไร 
 ตอบว่า เพราะเหตุว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงความที่พระโสดาบันผู้เห็นบทคือพระ
นิพพานแล้ว ไม่ควรปกปิดบาปกรรม อธิบายว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงความที่บุคคลผู้เห็นบทคือ
พระนิพพาน ผู้ถึงพร้อมด้วยทัสสนะ ไม่ควรที่จะท้าบาปกรรมแม้เห็นปานนั้นแล้วปกปิดบาปกรรมนั้น
ไว้ 
 ถามว่า ตรัสไว้อย่างไร 
 ตอบว่า ตรัสไว้ว่า 
   “เด็กอ่อนที่นอนหงาย มือหรือเท้าถูกถ่านไฟแล้วก็ชักมือหรือเท้ากลับทันที แม้ฉัน
ใด บุคคลผู้มีทิฏฐิก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป๐นผู้มีสภาพอย่างนี้ คือการออกจากอาบัติเช่นใดย่อมปรากฏ 
อริยสาวกต้องอาบัติเช่นนั้น ก็รีบแสดง เปิดเผย ท้าให้ชัดเจนอาบัตินั้นในส้านักศาสดา หรือเพ่ือน
พรหมจารีที่เป๐นวิญํูชนทั้งหลาย ครั้นแสดง เปิดเผย ท้าให้ชัดเจนแล้วก็ส้ารวมระวังต่อไป”๓๗๖ 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสคุณของแก้วคือพระสงฆ์ด้วยคุณของพระโสดาบัน แม้อยู่ด้วย
ความประมาท แต่ก็ถึงพร้อมด้วยทัสสนะไม่มีการปกปิดบาปกรรมที่ท้าแล้วอย่างนี้แล้ว บัดนี้ ทรง
อาศัยคุณนั้นนั่นแล จึงทรงประกอบสัจจวจนะว่า นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ (อิทมฺปิ สงฺเฆ 
รตน  ปณีต ) แม้อันนี้ก็เป๐นแก้วอันประณีตในพระสงฆ์ ความของสัจจวจนะนั้น บัณฑิตพึงทราบตามนัย
ที่กล่าวมาก่อนแล้วทั้งนั้น พวกอมนุษย์ในแสนโกฏิจักรวาล ก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระคาถา
                                                      

 ๓๗๕ วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๘๕/๒๘๒, องฺ.อฏฺ ก. (ไทย) ๒๓/๑๙/๒๔๙, ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๔๕/๒๖๕. 
 ๓๗๖ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๙๖/๕๓๔-๕. 



 ๗๘ 

นี้แล 
 

วนัปปคุมเพติคาถาวัณณนา 
พรรณนาพระคาถาว่า “พุ่มไม้งามในป่า” 

 [๑๓] พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสสัจจวจนะ มีแก้วคือพระสงฆ์เป๐นที่ตั้งโดยประการแห่ง
คุณนั้นๆ ของบุคคลทั้งหลาย ที่เนื่องอยู่ในพระสงฆ์อย่างนี้แล้ว บัดนี้ ทรงอาศัยพระปริยัติธรรม ที่พระ
ผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงคุณ พระรัตนตรัย ก็ทรงแสดงอย่างสังเขปในที่นี้ และทรงแสดงไว้
พิศดารในที่อ่ืน จึงทรงเริ่มตรัสสัจจวจนะ มีพระแก้วคือพระพุทธเจ้า เป๐นที่ตั้งอีกว่า พุ่มไม้งามในป่า 
ซึ่งมียอดออกดอกบานสะพรั่ง ฉันใด (วนปฺปคุมฺเพ ยถา ผุสฺสิตคฺเค) ในสัจจวจนะนั้น กลุ่มต้นไม้ที่
เราก้าหนดด้วยถิ่นที่อยู่ประจ้าอันใกล้ ชื่อว่าวนะ ป่า พุ่มไม้ที่งอกงามด้วยรากแก่นกระพ้ีเปลือกกิ่งและ
ใบ ชื่อว่าปคุมพะ พุ่มไม้ที่งอกงามของป่าหรือในป่า ชื่อว่าวนปฺปคุมฺโพ พุ่มไม้ ที่งอกงามในป่านี้นั้น 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่า “พุ่มไม้งามในป่า (วนปฺปคุมฺเพ)” เมื่อเป๐นเช่นนั้น ก็เรียกได้ว่า 
วนสัณฑะ ราวป่า เหมือนในประโยคเป๐นต้นว่า “เวทนาขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มี ที่ไม่มีวิตกมีเพียง
วิจารก็มี๓๗๗ กองสุข กองทุกข ์กองชีวะ”๓๗๘ ค้าว่า ยถา เป๐นค้าอุปมา ยอดของพุ่มไม้นั้นบานแล้ว เหตุ
นั้น พุ่มไม้นั้นจึงชื่อว่ามียอดบานแล้ว อธิบายว่า ดอกไม้ที่เกิดเองที่กิ่งใหญ่กิ่งน้อยทุกกิ่ง ดอกไม้นั้น 
ท่านกล่าวว่ามียอดอันบานแล้ว ตามนัยที่กล่าวมาก่อนแล้วนั่นแล ค้าว่า (คิมฺหานมาเส ป มสฺมึ     
คิมฺเห) ความว่า ในเดือนหนึ่ง แห่งเดือนในฤดูคิมหันต์ ๔ เดือน ถ้าจะถามว่า ในเดือนไหน ตอบว่า ใน
ฤดูคิมหันต์เดือนต้น อธิบายว่า ในเดือนจิตรมาส เดือน ๕ จริงอยู่ เดือนจิตรมาสนั้น ท่านเรียกว่าเดือน
ต้นฤดูคิมหันต์ และว่าฤดูวัสสานะอ่อน ๆ ค้านอกจากนั้น ปรากฏขัดโดยอรรถแห่งบทแล้ว ทั้งนั้น 
 ส่วน ความรวม ในค้านี้มีดังนี้ว่า พุ่มไม้ที่งอกงามมีนามเรียกว่า กอไม้ รุ่น ยอดกิ่งมีดอก
บานสะพรั่ง ย่อมสง่างามอย่างเหลือเกิน ในป่าที่รกชัฏด้วยต้นไม้นานาชนิดในฤดูวสันต์อ่อน ๆ ที่มีชื่อ
ว่าเดือนต้นฤดูคิมหันต์ ฉันใด พระผู้มีพระภาคเจ้ามิใช่ทรงแสดงเพราะเห็นแก่ลาภ มิใช่ทรงแสดง
เพราะเห็น แก่สักการะเป๐นต้น หากแต่มีพระหฤทัยอันพระมหากรุณาให้ทรงขะมักเขม้นอย่างเดียว ได้
ทรงแสดงพระปริยัติธรรมอันประเสริฐที่ชื่อว่ามีอุปมาเหมือนอย่างนั้น เพราะสง่างามอย่างยิ่งด้วย
ดอกไม้ คือประเภทแห่งอรรถมีประการต่าง ๆ มีขันธ์อายตนะเป๐นต้นก็มี มีสติป๎ฏฐานและสัมมัปปธาน
เป๐นต้นก็มี มีศีลขันธ์ สมาธิขันธ์เป๐นต้นก็มีชื่อว่าให้ถึงพระนิพพาน เพราะแสดงมรรคอันให้ถึง พระ
นิพพาน เพ่ือเป๐นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ส่วนในค้าว่า ปรม  หิตาย ท่าน
ลงนิคคหิต ก็เพ่ือสะดวกแก่การผูกคาถา ส่วนความมีดังนี้ว่า ได้ทรงแสดง เพ่ือประโยชน์อย่างยิ่ง คือ
เพ่ือพระนิพพาน 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสพระปริยัตติธรรม ที่เสมือนพุ่มไม้งามในป่า ที่ยอดกิ่งออกดอก
บานสะพรั่งอย่างนี้แล้ว บัดนี้ ทรงอาศัยพระปริยัตติธรรมนั้นนั่นแล จึงทรงประกอบสัจจวจนะ ที่มีแก้ว
คือพระพุทธเจ้า เป๐นที่ตั้งว่า นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า (อิทมฺปิ พุทฺเธ รตน  ปณีต ) แม้
อันนี้ก็เป๐นแก้วอันประณีตในพระพุทธเจ้า ความแห่งสัจจวจนะนั้น บัณฑิตพึงทราบตามนัยที่กล่าวมา
ก่อนแล้วนั่นแล แต่พึงประกอบความอย่างเดียวอย่างนี้ว่า คุณชาตกล่าวคือพระปริยัตติธรรมมีประการ
                                                      

 ๓๗๗ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๓๕/๒๔. 
 ๓๗๘ ที.สี. (ไทย) ๙/๑๗๔/๕๘, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๒๘/๒๖๖. 



 ๗๙ 

ตามที่กล่าวมาแล้ว แม้นี้ก็เป๐นแก้วอันประณีตในพระพุทธเจ้า พวกอมนุษย์ในแสนโกฏิจักรวาล ก็พา
กันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระคาถานี้แล 
 

วโร วรัญญูติคาถาวัณณนา 
พรรณนาพระคาถาว่า “พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ทรงรู้ธรรมอันประเสริฐ” 

 [๑๔] พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสสัจจวจนะ ที่มีแก้วคือพระพุทธเจ้า เป๐นที่ตั้ง ด้วยปริยัต
ติธรรมอย่างนี้แล้ว บัดนี้ จึงทรงเริ่มตรัสด้วยโลกุตรธรรมว่า พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ทรงรู้ธรรมอัน
ประเสริฐ (วโร วรญฺญู) บรรดาค้าเหล่านั้น ค้าว่า พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ (วโร) ความว่า 
พระพุทธเจ้าผู้อันผู้มีอัธยาศัย น้อมใจเธอที่ประณีตปรารถนาว่า โอหนอ ! แม้เราก็จักเป๐นเช่นนี้ หรือ
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสูงสุด ประเสริฐสุด เพราะประกอบด้วยพระคุณอันประเสริฐ ค้าว่า ทรงรู้ธรรม
อันประเสริฐ (วรญฺญู) ได้แก่ ผู้ทรงรู้พระนิพพาน จริงอยู่ พระนิพพาน ชื่อว่าประเสริฐ เพราะใช้ใน
ความหมายว่าสูงสุดกว่าธรรมทั้งปวง ก็พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตรัสรู้ปรุโปร่ง ซึ่งพระนิพพานนั้น ที่
โคนโพธิพฤกษ์ ด้วยพระองค์เอง ค้าว่า ทรงประทานธรรมอันประเสริฐ (วรโท) ความว่า ประทาน
ธรรมอันประเสริฐที่เป๐นส่วนตรัสรู้ และส่วนที่อบรมบ่มบารมีแก่สาวกทั้งหลาย มีพระป๎ญจวัคคีย์ 
พระภัททวัคคีย์ และชฎิลเป๐นต้น และแก่เทวดาและมนุษย์อ่ืน ๆ ค้าว่า ทรงน าทางอันประเสริฐมาให้ 
(วราหโร) ได้แก่ ที่เรียกว่า วราหโร เพราะทรงน้ามาซึ่งมรรคอันประเสริฐ จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้น ทรงบ้าเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ มาตั้งแต่พระพุทธเจ้า พระนามที่ป๎งกร ทรงน้ามาซึ่งมรรคอัน
ประเสริฐเก่า ๆ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย พระองค์ก่อน ๆ ทรงด้าเนินมาแล้ว ด้วยเหตุนั้น 
พระองค์จึงถูกเรียกว่า ทรงน าทางอันประเสริฐมาให้ (วราหโร) ผู้น้ามาซึ่งมรรคอันประเสริฐ 
 อนึ่ง พระพุทธเจ้าชื่อว่าวโร (ผู้ประเสริฐ) เพราะทรงได้พระสัพพัญํุตญาณ ชื่อว่าวรัญญู 
(ผู้ทรงรู้ธรรมอันประเสริฐ) เพราะทรงท้าให้แจ้งพระนิพพาน ชื่อว่าวรโท (ผู้ทรงประทานธรรมอัน
ประเสริฐ) เพราะประทานวิมุตติสุขแก่สัตว์ทั้งหลาย ชื่อว่าวราโห (ผู้ทรงน าทางอันประเสริฐมาให้) 
เพราะทรงน้ามาซึ่งปฏิปทาสูงสุด ชื่อว่าอนุตตโร (ผู้ทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าใคร ๆ) เพราะไม่มีคุณ
อะไร ๆ ที่ยิ่งกว่าโลกุตรคุณเหล่านั้น 
 มีนัยอ่ืนอีกว่า : ชื่อว่าวโร เพราะทรงบริบูรณ์ด้วยอธิษฐานธรรม คือ อุปสมะ ความสงบ
ระงับ ชื่อว่าวรัญญู เพราะทรงบริบูรณ์ด้วยอธิษฐานธรรม คือป๎ญญาความรอบรู้ ชื่อว่าวรโท เพราะ
ทรงบริบูรณ์ ด้วยอธิษฐานธรรมคือจาคะ ความสละ ชื่อว่าวราหโร เพราะทรงบริบูรณ์ ด้วยอธิษฐาน
ธรรมคือสัจจะ ความจริงใจ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงน้ามาซึ่งมรรคอันประเสริฐ อนึ่ง ชื่อว่าวโร เพราะ
ทรงอาศัยบุญ ชื่อว่าวรัญญู ก็เพราะทรงอาศัยบุญ ชื่อว่าวรโท เพราะทรงมอบอุบายแห่งบุญนั้น แก่ผู้
ต้องการเป๐นพระพุทธเจ้า ชื่อว่าวราโห เพราะทรงน้ามาซึ่งอุบายแห่งบุญนั้น แก่ผู้ต้องการเป๐นพระ
ป๎จเจกพุทธเจ้า ชื่อว่าอนุตฺตโร เพราะไม่มีผู้เสมอเหมือนในธรรมนั้นๆ หรือเพราะเป๐นผู้ไม่มีอาจารย์ 
แต่กลับเป๐นอาจารย์ของคนอ่ืน ๆ ด้วยพระองค์เอง ได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ เพราะทรงแสดง
ธรรมอันประเสริฐ ที่ประกอบด้วยคุณมีธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเป๐นต้น เพ่ือผลนั้นแก่ผู้
ต้องการเป๐นสาวก ค้าท่ีเหลือมีนัยที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้นแล 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสคุณของพระองค์ด้วยโลกุตรธรรม ๙ ประการอย่างนี้แล้ว 
บัดนี้ ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแล จึงทรงประกอบสัจจวจนะว่า (อิทมฺปิ พุทฺเธ) เป๐นต้น ความของสัจจวจ



 ๘๐ 

นะนั้น บัณฑิตพึงทราบ ตามนัยที่กล่าวมาก่อนแล้วนั่นแล แต่พึงประกอบความอย่างเดียวอย่างนี้ว่า 
พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ตรัสรู้โลกุตรธรรมอันประเสริฐได้ด้วย ได้ประทานโลกุตรธรรมได้ด้วย ทรง
น้ามาซึ่งโลกุตรธรรมได้ด้วย ทรงแสดงโลกุตรธรรมได้ด้วย แม้อันนี้ก็ เป๐นแก้วอันประณีตใน
พระพุทธเจ้า พวกอมนุษย์ในแสนโกฏิจักรวาล ก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระคาถานี้แล 
 

ขีณันติคาถาวัณณนา 
พรรณนาพระคาถาว่า “ส้ิน” 

 [๑๕] พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยปริยัตติธรรมและโลกุตรธรรมแล้วตรัส สัจจวจนะ มี
แก้วคือพระพุทธเจ้า เป๐นที่ตั้ง ด้วย ๒ คาถาอย่างนี้แล้ว บัดนี้ ทรงอาศัย คุณคือการบรรลุอนุปาทิเสสนิ
พพานของพระสาวกทั้งหลาย ซึ่งได้สดับปริยัตติ ธรรมนั้น และปฏิบัติตามแนวที่ได้สดับมาแล้ว ได้
บรรลุโลกุตรธรรมทั้ง ๙ ประการ จึงทรงเริ่มตรัสสัจจวจนะ มีแก้วคือพระสงฆ์เป๐นที่ตั้งอีกว่า สิ้นภพ
เก่าแล้ว (ขีณ  ปุราณ ) ในสัจจวจนะนั้น ค้าว่า สิ้น (ขีณ ) ได้แก่ ตัดขาด ค้าว่า ภพเก่าแล้ว (ปุราณ ) 
ได้แก่ เก่า ค้าว่า ใหม่ (นว ) ได้แก่ ในบัดนี้ ที่ก้าลังเป๐นไป คือป๎จจุบัน ค้าว่า ไม่มีการเกิด (นตฺถิ 
สมฺภว ) ได้แก่ ความปรากฏ [เกิด] ไม่มี ค้าว่า มีจิตเบื่อหน่าย (วิรตฺตจิตฺตา) ได้แก่ มีจิตปราศจาก
ราคะ ค้าว่า ในภพที่จะเกิดต่อไป (อายติเก ภวสฺมึ) ได้แก่ ในภพใหม่ ในอนาคตกาล ค้าว่า ท่าน
เหล่านั้น (เต) ได้แก่ ภิกษุขีณาสพที่สิ้นกรรมภพเก่า ไม่มีกรรมภพใหม่ แสะมีจิตปราศจากก้าหนัดใน
ภพต่อไป ค้าว่า มีพืช๓๗๙สิ้นแล้ว (ขีณพีชา) ได้แก่ ผู้มีพืชถูกถอนแล้ว ค้าว่า ไม่มีฉันทะงอกขึ้น    
(อวิรุฬฺหิฉนฺทา) ได้แก่ ผู้เว้นจากฉันทะที่งอกได้ ค้าว่า ย่อมดับสนิท (นิพฺพนฺติ) ได้แก่ สิ้นไป ค้าว่า 
เป็นปราชญ์ (ธีรา) ได้แก่ ผู้ถึงพร้อมด้วยป๎ญญาชื่อ ธิติ ค้าว่า เหมือนประทีปดวงนี้ดับไป (ยถา- 
ยมฺปทีโป) ได้แก่ เหมือนประทีปดวงนี้ 
 ท่านอธิบายไว้อย่างไร ท่านอธิบายไว้ว่า กรรมนั้นใดของสัตว์ทั้งหลาย เกิดแล้วดับไป เป๐น
กรรมเก่า เป๐นอดีตกาล ย่อมยังไม่สิ้นไป เพราะสามารถ น้ามาซึ่งปฏิสนธิ เพราะละสิเนหะคือตัณหายัง
ไม่ได้ กรรมเก่านั้นของภิกษุขีณาสพเหล่าใด ชื่อว่าสิ้นไป ก็เพราะไม่สามารถให้วิบากต่อไป ดุจพืชที่ไฟ
เผาแล้ว เพราะสิเนหะคือตัณหาเหือดแห้งไปด้วยอรหัตตผลมรรค และกรรมใดของภิกษุขีณาสพเหล่า
ใด ที่เป๐นไปในป๎จจุบัน ด้วยอ้านาจพุทธบูชาเป๐นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่า “กรรมใหม่ ก็
กรรมใหม่นั้นของภิกษุขีณาสพเหล่าใด ก็ไม่ก่อภพได้ เพราะไม่สามารถให้ผลต่อไป เหมือนดอกของ
ต้นไม้ที่มีรากขาดแล้ว เพราะละตัณหาได้นั่นเอง อนึ่ง ภิกษุขีณาสพเหล่าใดมีจิตหน่ายแล้วในภพต่อไป 
เพราะละตัณหา ได้นั่นแหละ ภิกษุขีณาสพเหล่านั้น ชื่อว่ามีพืชสิ้นแล้ว เพราะปฏิสนธิวิญญาณ ที่ท่าน
กล่าวไว้ในค้านี้ว่า “กรรมจึงชื่อว่าเป๐นไร่นา วิญญาณจึงชื่อว่าเป๐นพืช”๓๘๐ สิ้นไป เพราะสิ้นกรรม
นั่นเอง ฉันทะแม้อันใดของความเกิดกล่าวคือภพใหม่ ได้มีมาแล้วแต่กาลก่อน ภิกษุขีณาสพทั้งหลาย
ชื่อว่ามีฉันทะไม่งอก เพราะไม่เกิดในเวลาจุติเหมือนแต่ก่อน เพราะฉันทะแม้อันนั้นท่านละได้แล้ว 
เพราะละสมุทัยนั่นเองชื่อว่าปราชญ์ เพราะถึงพร้อมด้วยธิติป๎ญญา ย่อมดับเหมือนประทีปดวงนี้ดับไป 
ฉะนั้น เพราะจริมวิญญาณดับไป ย่อมล่วงทางแห่งบัญญัติเป๐นต้นอย่างนี้ว่า มีรูปหรือไม่มีรูปอีก ได้ยิน
ว่า บรรดาประทีปหลายดวง ที่เขาตามไว้เพ่ือบูชาเทวดาประจ้าเมืองในสมัยนั้น ประทีปดวงหนึ่งดับไป
                                                      

 ๓๗๙ พืช ในที่น้ีหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณ ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑๕/๑๗๑, องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๗๗/๓๑๙. 
 ๓๘๐ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๗๗/๓๐๐. 



 ๘๑ 

แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงชี้ ประทีปดวงนั้น จึงตรัสว่า “เหมือนประทีปดวงนี้ดับไป (ยถา-
ยมฺปทีโป)” 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสคุณคือการบรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน ของพระขีณาสพที่สดับ
ปริยัตติธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด้วย ๒ คาถาก่อนนั้น ทั้งปฏิบัติตามแนวปริยัติธรรมที่สดับแล้ว 
บรรลุโลกุตรธรรมทั่ง ๙ ประการอย่างนี้แล้ว บัดนี้ ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแล เมื่อทรงประกอบสัจจวจนะ 
มีแก้วคือพระสงฆ์ เป๐นที่ตั้ง จึงทรงจบเทศนาเป๐นต้นว่า นี้ ฯลฯ ในพระสงฆ์ (อิทมฺปิ สงเฆ) ความของ
สัจจวจนะนั้น บัณฑิตพึงทราบตามนัยที่กล่าวมาก่อนแล้วนั่นแล แต่พึงประกอบความอย่างเดียวอย่าง
นี้ว่า คุณชาตกล่าวคือพระนิพพานของภิกษุขีณาสพ ว่าโดยประการตามที่กล่าวมาแล้ว แม้อันนี้เป๐น
แก้วอันประณีตในพระสงฆ์ พวกอมนุษย์ ในแสนโกฏิจักรวาล ก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแห่งพระ
คาถานี้แล 
 จบเทศนา ความสวัสดีก็ได้มีแก่ราชสกุล อุป๎ทวะทั้งปวงก็ระงับไป สัตว์ ๘๔,๐๐๐ ก็ได้ตรัส
รู้ธรรม 
 

ยานีธาติคาถาตตยวัณณนา 
พรรณนาพระคาถา ๓ คาถาเป็นต้นว่า “อยู่ ณ ที่นี้” 

 [๑๖] ครั้งนั้น ท้าวสักกะจอมเทพทรงพระด้าริว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยคุณพระ
รัตนตรัย ประกอบสัจจวจนะ ทรงท้าความสวัสดีแก่ชาวนคร แม้ตัวเราก็พึงกล่าวบางอย่างอาศัยคุณ
พระรัตนตรัย เพ่ือความสวัสดีแก่ชาวนคร ดังนี้แล้วจึงตรัส ๓ คาถาท้ายเป๐นต้นว่า ภูตทั้งหลายผู้อยู่ ณ 
ที่นี้ (ยานีธ ภูตานิ) ใน ๓ คาถานั้น เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าตถาคต เพราะเสด็จมาอย่าง
ที่คนทั้งหลาย ต้องขวนขวายพากันมาเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลแก่โลก เพราะเสด็จไปอย่างที่คนเหล่านั้น 
จะพึงไป เพราะทรงรู้ทั่วอย่างที่คนเหล่านั้นจะพึงรู้ทั่ว เพราะทรงรู้อย่างที่คนเหล่านั้นจะพึงรู้ เพราะ
ทรงประสบสิ่งที่มีที่เป๐นอย่างนั้น อนึ่ง เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น อันเทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย บูชาอย่าง เหลือเกิน ด้วยดอกไม้และของหอมเป๐นต้น ที่เกิดภายนอกเป๐นอุปกรณ์และที่เกิด
ในตนมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป๐นต้น ฉะนั้น ท้าวสักกะจอมเทพ ทรงประมวลเทวบริษัท
ทั้งหมดกับพระองค์แล้วตรัสว่า “ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระตถาคต๓๘๑พุทธเจ้าที่
เทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอให้มีความสวัสดี (ตถาคต  เทวมนุสฺสปูชิต  พุทฺธ  นมสฺสาม สุวตฺถิ   
โหตุ)” 
 [๑๗] อนึ่ง เพราะเหตุที่ในพระธรรม มรรคธรรมด้าเนินไปแล้วอย่างที่พึงด้าเนินไปด้วยการ
ถอนฝ่ายกิเลส ด้วยก้าลังสมถวิป๎สสนาซึ่งเป๐นธรรมคู่กัน แม้นิพพานธรรมอันพระพุทธเจ้าเป๐นต้น ทรง
บรรลุแล้วอย่างที่ทรงบรรลุ คือ แทงตลอดแล้วด้วยป๎ญญา พร้อมที่จะก้าจัด ทุกข์ทั้งปวง ฉะนั้น ท่าน
จึงเรียกว่า ตถาคต อนึ่ง เพราะเหตุที่แม้พระสงฆ์ด้าเนินไปแล้วอย่างที่ท่านผู้ปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์
เกื้อกูลแก่ตนพึงด้าเนินไปโดยมรรคนั้น ๆ เหตุนั้น ท่านจึงเรียกว่า ตถาคต ฉะนั้น แม้ใน ๒ คาถาที่
                                                      

 ๓๘๑ ตถาคต แปลว่า ไปอย่างนั้นหรือมาอย่างนั้น มีความหมายหลายนัย เช่น ไปหรือมาอย่างบุคคลผู้
ขวนขวายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลก ไปหรือมาด้วยการเพิกถอนกิเสสได้ด้วยก้าลังแห่งสมถะและวิป๎สสนา ไป
หรือมาด้วยการก้าจัดทุกข์ทั้งปวงได้ ไปหรือมาด้วยการปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ตน ในที่นี้ใช้เป๐นค้าแสดง
คุณลักษณะของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าไปอย่างน้ันหรือมาอย่างน้ัน ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑๖/๑๗๒.  



 ๘๒ 

เหลือ ท้าวสักกเทวราชจึงตรัสว่า “ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระธรรมของพระตถาคตที่
เทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอให้มีความสวัสดี ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระสงฆ์ของ
พระตถาคตที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอให้มีความสวัสดี (ตถาคต  ธมฺม  นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ 
ตถาคต  สงฺฆ  นมสฺสาม สุวตฺถิ โหต ุ)” ค้าท่ีเหลือมีนัยที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้น 
 ท้าวสักกะจอมเทพครั้นตรัส ๓ คาถานี้อย่างนี้แล้ว ทรงท้าประทักษิณพระผู้มีพระภาคเจ้า 
เสด็จกับสู่เทวบุรีพร้อมด้วยเทวบริษัท ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงรตนสูตรนั้นนั่นแล แม้ในวันที่ 
๒ สัตว์ ๘๔,๐๐๐ ก็ได้ตรัสรู้ธรรม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอย่างนี้ ถึงวันที่ ๗ การตรัสรู้ธรรมก็ได้
มีอย่างนั้นเหมือนกันทุก ๆ วัน พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่กรุงเวสาลีกึ่งเดือนแล้ว จึงทรงแจ้งแก่
พวกเจ้าลิจฉวีว่าจะกลับ ต่อนั้น พวกเจ้าลิจฉวี ก็น้าเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสู่ฝ๎๑งแม่น้้าคงคา ด้วย
สักการะเป๐นทวีคุณอีก ๓ วัน เหล่าพระยานาคที่บังเกิดอยู่ ณ แม่น้้าคงคาคิดกันว่า พวกมนุษย์ท้า
สักการะแก่พระตถาคตกัน พวกเราจักไม่ท้ากันบ้างหรือ จึงสร้างเรือหลายล้าล้วนท้าด้วยทองเงินและ
แก้วมณี ลาดบัลลังก์ท้าด้วยทองเงินและแก้วมณี ท้าน้้าให้ปกคลุมด้วยบัว ๕ สี ทูลวอนขอพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าว่า ขอพระองค์โปรดทรงท้าความอนุเคราะห์ พวกข้าพระองค์ด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าเจ้ง
ทรงรับ เสด็จขึ้นสู่เรือแก้ว ส่วน ภิกษุ ๕๐๐ รูป ก็ขึ้นสู่เรือของตน ๆ พวกพระยานาค น้าเสด็จพระผู้มี
พระภาคเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์เจ้าไปยังพิภพนาค ข่าวว่า ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่
นาคบริษัท ตลอดคืนยังรุ่ง วันที่ ๒ พวกพระยานาค พากันถวายมหาทานด้วยของเคี้ยวของฉันอันเป๐น
ทิพย์ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จออกจากพิภพนาค 
 พวกภุมมเทวดาพากันคิดว่า พวกมนุษย์และนาคพากันท้าสักการะแก่พระตถาคต พวกเรา
จักไม่ท้ากันบ้างหรือ จึงช่วยกันยกฉัตรใหญ่น้อย เหนือพุ่มไม้งามในป่า ต้นไม้ และภูเขา ว่าโดยอุบาย
นั้นนั่นแล สักการะวิเศษขนาดใหญ่ ก็บังเกิดคราบถึงภพของอกนิษฐพรหม แม้พระเจ้าพิมพิสารก็ได้
ทรงท้าเป๐นทวีคูณกว่าสักการะที่พวกเจ้าลิจฉวีทรงท้าครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมา ทรงน้าเสด็จ
พระผู้มีพระภาคเจ้า วันจึงมาถึงกรุงราชคฤห์ ว่าโดยนัยที่กล่าวมาก่อนแล้ว 
 เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงกรุงราชคฤห์แล้ว ภายหลังอาหาร พวกภิกษุที่นั่งประชุม
กัน ณ ศาลาทรงกลมพูดในระหว่างกันอย่างนี้ว่า “โอ อานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าพุทธเจ้า ที่
ภูมิภาค ๘ โยชน์ ทั้งฝ๎๑งในทั้งฝ๎๑งนอกแห่งแม่น้้าคงคา ถูกเจาะจงปรับที่ลุ่มที่ดอนให้เรียบแล้วโรยทราย 
ปกคลุมด้วยดอกไม้ทั้งหลาย แม่น้้าคงคาประมาณโยชน์หนึ่งก็ถูกปกคลุมด้วยบัวสีต่างๆ ฉัตรใหญ่น้อย
ถูกยกข้ึนตราบถึงภพของอกนิษฐพรหม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเรื่องนั้นแล้ว ออกจากพระคันธ
กุฏีเสด็จไปยังศาลาทรงกลมด้วยปาฏิหาริย์ที่เหมาะแก่ขณะนั้น ประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์อัน
ประเสริฐที่เขาจัดไว้ ณ ศาลา ทรงกลม ครั้นประทับนั่งแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อกี้พวกเธอนั่งประชุมพูดกัน ด้วยเรื่องอะไร ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูล
เรื่องทั้งหมด พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสดังนี้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย บูชาวิเศษนี้มิได้บังเกิดเพราะพุทธานุ
ภาพของเรา ทั้งมิใช่เพราะอานุภาพของนาคเทวดาและพรหม ที่แท้บังเกิดเพราะอานุภาพของการ
บริจาค เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก่อนต่างหาก พวกภิกษุจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้า
พระองค์ไม่รู้การบริจาคเล็ก ๆ น้อย ๆ นั้น สาธุ ! ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดตรัสบอกพวกข้า
พระองค์ อย่างที่พวกข้าพระองค์จะรู้การบริจาคเล็ก ๆ น้อย ๆ นั้นด้วยเถิด 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ในกรุงตักกสิลา มี



 ๘๓ 

พราหมณ์ผู้หนึ่ง ชื่อสังขะ เขามีบุตร ชื่อสุสีมมาณพ มาณพนั้น อายุ ๑๖ ปีโดยวัย วันหนึ่งเข้าไปหา
บิดากราบแล้ว ยืน ณ ที่สมควรส่วนหนึ่ง บิดาถามเขาว่า อะไรพ่อสุสีมะ เขาตอบว่า ลูก อยากไปกรุง
พาราณสีเรียนศิลปะจ้ะพ่อท่าน พราหมณ์กล่าวว่า พ่อสุสีมะ ถ้าอย่างนั้น พ่อมีสหายเป๐นพราหมณ์ชื่อ
โน้น พ่อจงไปหาเขาเล่าเรียนเถิด แล้วมอบทรัพย์ให้พันกหาปณะ สุสีมมาณพนั้นรับทรัพย์แล้ว ก็กราบ
มารดาบิดาเดินทางไปกรุงพาราณสีโดยล้าดับ เข้าไปหาอาจารย์โดยวิธีประกอบด้วยความละเอียด
ละไม กราบแล้วรายงานตัว อาจารย์รู้ว่า เป๐นลูกของสหาย ก็รับมาณพไว้ ได้ท้าการต้อนรับอย่างดีทุก
อย่าง มาณพนั้นคลายความเมื่อยล้าในการเดิน ทางไกลแล้ว ก็วางกหาปณะนั้นแทบเท้าอาจารย์ ขอ
โอกาสเรียนศิลปะ 
 อาจารย์ก็เปิดโอกาสให้เล่าเรียน เขาเรียนได้เร็วและเรียนได้มาก ทั้งทรงจ้าศิลปะที่รับไว้ๆ 
ได้ไม่เสื่อมสูญ เหมือนน้้ามันที่ใส่ลงในภาชนะทอง เขาเรียนศิลปะที่ควรจะเรียนถึง ๑๒ ปี ให้เสร็จ
สรรพ์ได้โดย ๒-๓ เดือนเท่านั้น เขาท้าการสาธยายเห็นแต่เบื้องต้นและเบื้องกลางเท่านั้นไม่เห็นเบื้อง
ปลาย จึงเข้าไปหา อาจารย์ถามว่า ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าเห็นแต่เบื้องต้น และเบื้องกลางของศิลปะนี้
เท่านั้น ไม่เห็นเบื้องปลายเลย อาจารย์ก็กล่าวว่า เราก็เห็นอย่างนั้นเหมือน กันแหละพ่อเอ๋ย เขาจึง
ถามว่า ท่านอาจารย์เมื่อเป๐นเช่นนั้น ใครเล่ารู้เบื้องปลายของศิลปะนี้ อาจารย์กล่าวว่า พ่อเอ๋ย ที่ป่า
อิสิปตนะมีฤษีหลายองค์ ฤษีเหล่านั้นคงรู้ เขาบอกว่า อาจารย์ ข้าพเจ้าจะเข้าไปถามฤษีเหล่านั้นเอง 
อาจารย์ก็บอกว่า ไปถามตามสบายเถิด พ่อเอ๋ย เขาก็ไปยังป่าอิสิปตนะ เข้าไปหาพระป๎จเจกพุทธเจ้า
ทั้งหลาย ถามว่า ท่านผู้เจริญ ท่านรู้เบื้องปลายศิลปะ บ้างไหม พระป๎จเจกพุทธเจ้ากล่าวว่า เออ เรารู้
สิท่าน เขาอ้อนวอนว่า โปรดให้ข้าพเจ้าศึกษาเบื้องปลายศิลปะนั้นเถิด พระป๎จเจกพุทธเจ้ากล่าวว่า ถ้า
อย่างนั้น ก็บวชเสียสิ ท่านผู้ไม่ใช่นักบวช ศึกษาไม่ ได้ดอก เขารับค้าว่า ดีละเจ้าข้า โปรดให้ข้าพเจ้า
บวชเถิด ท่านจงท้าแต่ที่ท่านปรารถนาแล้วให้ ข้าพเจ้า(พระพุทธโฆสาจารย์)ศึกษาเบื้องปลายศิลปะก็
แล้วกัน พระป๎จเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นให้เขาบวชแล้ว ก็ไม่สามารถประกอบเขาไว้ในกรรมฐาน ให้ศึกษา
ได้แต่อภิสมาจาร ว่าโดยนัยเป๐นต้นว่า ท่านพึงนั่งอย่างนี้ พึงห่มอย่างนี้ เขาศึกษาอยู่ในข้อนั้น แต่
เพราะเป๐นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสสัย ไม่นานนักก็ตรัสรู้ป๎จเจกโพธิญาณ ท่านสุสีมะถึงลาภยศอันเลิศพรั่ง
พร้อมทั้งบริวาร ก็ปรากฏไปทั่วกรุงพาราณสีว่า เกิดเป๐นพระป๎จเจกพุทธเจ้า แต่ไม่นานนัก ท่านก็
ปรินิพพาน เพราะท้ากรรมที่เป๐นเหตุให้อายุสั้นไว้ พระป๎จเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและหมู่มหาชน ช่วยกัน 
ท้าฌาปนกิจสรีระของท่าน เก็บธาตุสร้างพระสถูปไว้ใกล้ประตูพระนคร 
 ฝ่ายสังขพราหมณ์ คิดว่า ลูกของเราไปตั้งนานแล้ว ยังไม่รู้ข่าวคราวของเขาเลย ประสงค์
จะพบบุตร จึงออกจากตักกสิลา เดินทางไปตามล้าดับก็ถึงกรุงพาราณสี เห็นหมู่มหาชนประชุมกัน คิด
ว่าในหมู่ชนเป๐นอันมาก สักคนหนึ่ง คงจักรู้ข่าวคราวลูกของเราแน่แท้ จึงเข้าไปที่กลุ่มชนถามว่า 
มาณพชื่อ สุสีมะมาในที่นี้มีไหม ท่านรู้ข่าวคราวของเขาบ้างหรือหนอ ชนเหล่านั้นกล่าวว่า เออ 
พราหมณ์ พวกเรารู้ ท่านเรียนจบไตรเพท ในส้านักพราหมณ์ในพระนครนี้แล้ว บวชในส้านักของพระ
ป๎จเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย เป๐นพระป๎จเจกพุทธเจ้า ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแล้ว นี้พระ
สถูปที่เราสร้างไว้ส้าหรับท่าน สังขพราหมณ์นั้นเอามือทุบแผ่นดิน ร่้าไห้ร้าพันไปยังลาน เจดีย์นั้น ถอน
หญ้าแล้ว เอาผ้าห่มห่อทรายน้าไปเกลี่ยที่ลานเจดีย์พระป๎จเจกพุทธเจ้า เอาน้้าในคนโทน้้าประพรม ท้า
การบูชาด้วยดอกไม้ป่า เอาผ้าห่มยกขึ้น ท้าเป๐นธง ผูกฉัตรคือร่มของตนไว้บนสถูปแล้วกลับไป 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงเรื่องอดีตอย่างนี้แล้ว เมื่อทรงต่อเชื่อมชาดกนั้นกับ



 ๘๔ 

ป๎จจุบันจึงตรัสธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะพึงมีความคิดว่า คนอ่ืนเป๐นสังข
พราหมณ์สมัยนั้น แน่แท้ แต่พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนี้ สมัยนั้น เราเป๐นสังขพราหมณ์ เราถอนหญ้าที่
ลานเจดีย์ของพระสุสีมป๎จเจกพุทธเจ้า ด้วยผลกรรมของเรานั้น ชนทั้งหลายจึงท้าทาง ๘ โยชน์ให้
ปราศจากตอและหนาม ท้าพ้ืนที่ให้ราบเรียบ สะอาด เราโรยทรายที่ลานเจดีย์พระสุสีมป๎จเจกพุทธเจ้า
นั้น ด้วยผลกรรมของเรานั้น ชนทั้งหลายจึงโรยทรายที่หนทาง ๘ โยชน์ เราท้าบูชาที่พระสถูปนั้น ด้วย
ดอกไม้ป่า ด้วยผลกรรมของเรานั้น ชนทั้งหลายจึงได้ท้าเครื่องลาคดอกไม้ด้วยดอกไม้ป่านานาชนิด ทั้ง
บนบกทั้งในน้้า ในหนทาง ๘ โยชน์ เราประพรมพ้ืนดินด้วยน้้าในคนโทน้้าที่พระสถูปนั้น ด้วยผลกรรม
ของเรานั้น ฝนโบกขรพรรษจึงตกลงที่กรุงเวสาลี เรายกธงแผ่นผ้าและผูกฉัตรที่พระเจดีย์นั้น ด้วยผล
กรรมของเรานั้น ชนทั้งหลายจึงยกธงแผ่นผ้าและฉัตรใหญ่น้อย จนถึงภพอกนิษฐ์ “ภิกษุทั้งหลาย 
ดังนั้น บูชาวิเศษนี้ ไม่ใช่บังเกิดเพราะพุทธานุภาพของเรา ไม่ใช่เพราะอานุภาพของนาค เทวดา และ
พรหมดอก ที่แท้ บังเกิดเพราะอานุภาพของการบริจาคเล็ก ๆ น้อย ๆ ต่างหากเล่า แล้วได้ตรัสพระ
คาถานี้ว่า 
    “ถ้าเห็นว่าจะได้สุขอันยิ่งใหญ่๓๘๒ 
   ด้วยการเสียสละสุขอันเล็กน้อย 
   นักปราชญ์พึงเสียสละสุขอันเล็กน้อย 
   เพ่ือเห็นแก่สุขอันยิ่งใหญ่”๓๘๓ 

พรรณนาว่าด้วยรตนะอันประณีต 
ในอรรถกถาขุททกปาฐะ ชื่อปรมัตถโชติกา จบแล้ว 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

๒.๓ สรปุ 
 ค้าว่า รตน มีปรากฏความหมายอยู่ ๓ อย่าง คือ มาตราวัด แก้วแหวนเงินทอง และ ความ
ประเสริฐ แต่ในรตนสูตรอันเป๐นพระปริตรที่นิยมสวดในงานมงคลต่าง ๆ โดยชื่อและความหมายตามที่
ปรากฏ หมายถึง พระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า   ซึ่งเป๐นรัตนะอัน
ประเสริฐ เพราะน้าพาให้เกิดความยินดีปราโมทย์แก่ผู้พบเห็น  
 นอกจากนั้น ค้าว่า รตน นี้ ยังเป๐นชื่อของสิ่งที่ท้าให้งดงาม มีค่ามาก ชั่งไม่ได้ เห็นยาก 
และเป๐นของบริโภคใช้สอยของผู้สูงส่ง ดังที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ว่า 
     “วัตถุใดท้าให้เกิดความย้าเกรง มีค่ามาก ชั่งไม่ได้ หาดูได้ยาก เป๐นของใช้ 
    ของสัตว์ผู้ไม่ต่้าทราม เพราะเหตุนั้น วัตถุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเรียก 
    ว่า รัตนะ” 
 แต่ในรตนสูตรนี้ หมายถึงพระพุทธพพจน์ที่กล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ-
คุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ  

                                                      

 ๓๘๒ สุขอันยิ่งใหญ่ ในท่ีนี้หมายถึงความสุขในนิพพาน ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๒๙๐/๓๒๙.  
 ๓๘๓ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘/๑๔, ๒๙๐/๑๒๓. 



 ๘๕ 

 รตนสูตรปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะและขุททกนิกาย สุตต-
นิบาต และอรรถกถา ในขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ และขุททกนิกายสุตตนิบาต ได้พรรณนาแสดง
ประวัติความเป๐นมาว่า 
 ณ กรุงเวสาลีนครหลวงแห่งแคว้นวัชชี ได้ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง ๓ ประการใน
คราวเดียวกัน คือ 
  ๑. ทุพภิกขภัย ข้าวยากหมากแพง 
  ๒. อมนุสสภัย ภูตผีปีศาจท้าร้าย 
  ๓. โรคภัย เกิดโรคระบาดคร่าชีวิตผู้คน 
 ชาวเมืองวัชชีได้กราบทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าไปกรุงเวสาลี และพระพุทธเจ้าก็ทรงรับ
นิมนต์เพราะทรงเห็นว่า หากพระองค์เสด็จไปกรุงเวสาลี ประโยชน์ ๒ อย่างจักเกิดขึ้น คือ พระองค์จะ
แสดงรตนสูตรในสมาคมนั้น เป๐นเหตุให้ชาววัชชีได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลเป๐นอันมาก และอีก
ประการหนึ่ง คือ ภัยพิบัติท้ังหลาย จะสงบลงเพราะการเสด็จไปของพระองค์ 
 เมื่อถึงก้าหนดวันเวลาตามที่ได้ทรงรับนิมนต์ พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับยืนที่ประตู
พระนครเวสาลี รับสั่งให้พระอานนทเถระเรียนรตนสูตร มีเนื้อความกล่าวสัจจะอันอาศัยคุณพระ
รัตนตรัยเพื่อก้าจัดอุป๎ทวันตรายทั้งหลายภัยพิบัติท้ังปวง  
 พระอานนทเถระเที่ยวท้าการประพรมน้้าพระพุทธมนต์ไปทั่วกรุงเวสาลีแล้วได้มาเฝ้าพระ
พุทธองค์ ณ ที่นั้น ชาวพระนครเวสาลีที่หายป่วยติดตามพระเถระมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยเป๐น
จ้านวนมาก ที่ประชุมนั้นได้กลายเป๐นมหาสมาคม พระพุทธเจ้าได้ตรัส รตนสูตรซ้้าในมหาสมาคมนั้น 
เมื่อจบเทศนา อุป๎ทวันตรายทั้งหลายภัยพิบัติท้ังปวงได้สงบลง ความสุขสวัสดีแผ่ไปทั่วแคว้นวัชชี  
 แม้เหล่าเทวดามีพระอินทร์เป๐นประธาน รวมถึงเหล่านาคราชทั้งหลายก็พากันท้าการ
สักการะพระพุทธเจ้าเป๐นจ้านวนมาก 
 เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรตนสูตรและเสด็จเข้าสู่นาคพิภพนี้เกิดขึ้นในระหว่างพรรษา
ที่ ๒ หลังการตรัสรู้ อรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาต กล่าว่า ครั้งพุทธกาลนั้น ได้มีการประชุมใหญ่
อย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน ๓ ครั้งเท่านั้น คือ 
  (๑) ยมกปาฏิหาริยสมาคม ได้แก่ การชุมนุมใหญ่ในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมก
ปาฏิหาริย์ 
  (๒) เทโวโรหนสมาคม ได้แก่ การชุมนุมใหญ่คราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากการจ้า
พรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
  (๓) คังโคโรหนสมาคม ได้แก่ การชุมนุมใหญ่ในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงแม่น้้าคงคา 
สมัยที่กรุงเวสาลีเกิดภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้ 
 เพราะฉะนั้น รตนสูตรจึงเป๐นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้พระอานนทเถระสวด
เป๐นองค์แรก มีอานุภาพในการขจัดป๎ดเป่าภัยพิบัติทั้งหลายให้อันตรธานหายไปสิ้นอย่างฉับพลัน และ
เกิดความสุขสวัสดี 
 จากข้อความที่ได้น้าเสนอมาผู้วิจัยสรุปได้ว่า รตนสูตรหรือรตนปริตร เป๐นพระพุทธพจน์
ที่ว่าด้วยคุณค่าและอานุภาพของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป๐นพระสูตรที่
พระพุทธเจ้าประทานแก่ชาวเมืองเวสาลี เมื่อคราวประสบวิกฤตการณ์ต่าง ๆ เนื้อความกล่าวถึงคุณ



 ๘๖ 

ของพระรัตนตรัยอันที่เป๐นที่พ่ึงทางใจอันเกษม และเน้นคุณธรรมที่สามารถน้อมมาร้าลึกถึงและปฏิบัติ
ตามได้ คือลดละกิเลสให้จางคลายไปโดยล้าดับ โดยน้าเอาพระคุณที่อยู่ในพระรัตนตรัยมาเป๐น
แนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติ เช่น สมาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตนของ
พระสงฆ์อันเรียบง่ายไม่มีบาปให้ปกปิด รตนสูตรพระพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่า ชีวิตที่มีคุณค่าตาม
หลักพระพุทธศาสนานั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีแก่นแท้อยู่ที่การขจัดความเห็นแก่ตัวลงโดย
ล้าดับจนหมดสิ้นไป จึงจะเข้าถึงพระนิพพานอันเป๐นคุณค่าสูงสุดได้ 



๘๗ 
 

 
บทท่ี ๓ 

 
ประวัติความเป็นมาคมัภีร์บาลกีลุ่มสัททาวิเสส 

 
  กลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสนั้น เป็นคัมภีร์พ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นอย่างมาก เพราะการที่จะ
เข้าใจพระไตรปิฎกอันลึกซึ้งสมบูรณ์ด้วยอรรถและงดงามด้วยภาษานั้น เบื้องต้นจะต้องอาศัยคัมภีร์
ไวยากรณ์เป็นกุญแจไขเข้าไป จากนั้นจึงค่อยท าการศึกษาค้นคว้านานานยะที่เป็นแก่นธรรมต่อไป 
 ด้วยความส าคัญของการศึกษากลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นความจ าเป็นใน
การศึกษาประมวลความรู้กลุ่มคัมภีร์เครื่องมือก่อนการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก และเลือกบทบาลีใน 
รตนสูตรเพื่อก าหนดเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษาวิเคราะห์ทั้งรูปศัพท์ ฉันทลักษณ์และความหมายมา
ก าหนดเป็นประเด็นปัญหาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านคัมภีร์ที่ส่งผลต่อการศึกษาวิเคราะห์บทบาลี
ในรตนสูตรโดยท าการวิเคราะห์ความหมายของบท อาศัยความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา 
อภิธานและคัมภีร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์การผันแปรรูปศัพท์โดยอาศัยกลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์ และ
หากข้อความที่คัดเลือกมาวิเคราะห์เป็นฉันทลักษณ์ ก็จะท าการวิเคราะห์โดยอาศัยคัมภีร์วุตโตทัย 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจะได้น าเสนอคัมภีร์ที่เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีคือกลุ่ม
คัมภีร์สัททาวิเสสนั้น มีโครงสร้าง เนื้อหา ลักษณะการประพันธ์ ตามล าดับเนื้อหาโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ กลุ่มคัมภีร์หลักภาษา 
 ๓.๒ กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรม 
 ๓.๓ กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ 
 ๓.๔ กลุ่มคัมภีร์อลังการ 
 หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการสืบทอดบันทึกสืบ ๆ กันมาด้วยภาษาบาลีในรูป
ของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกาเป็นต้น ดังนั้น ผู้สนใจที่จะศึกษาบาลีในพระไตรปิฎก 
อรรถกถา ฎีกาเป็นต้น ในเชิงวิเคราะห์วิจัยได้ทั้งอรรถะและพยัญชนะที่สมบูรณ์นั้น จ าเป็นต้องศึกษา
หลักภาษาให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซ้ึงตามคัมภีร์หลักกลุ่มสัททาวิเสสให้ครบถ้วนเสียก่อน 
 ค าว่า สัททาวิเสส แปลว่า ไวยากรณ์พิเศษ คือ กลุ่มไวยากรณ์ภาษาบาลีที่เป็นหลักส าคัญ
ในการศึกษาเรียนรู้และวินิจฉัยค้นคว้าหลักธรรมในพระไตรปิฎก ความจริง ชื่อว่า สัททาวิเสส คือกลุ่ม
คัมภีร์ไวยากรณ์เป็นหลัก แต่ยังมีคัมภีร์อ่ืนที่ว่าด้วยหลักภาษาซึ่ งไม่จัดเป็นไวยากรณ์ เมื่อรวมกลุ่ม
คัมภีร์ทั้งหมดที่เป็นหลักในการศึกษาพระไตรปิฎก อาจแบ่งออกได้ ๔ ประเภท คือ 
  ๑) กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยากรณ์แสดงหลักภาษา มีคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น 
  ๒) กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมศัพท์ มีคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เป็นต้น 
  ๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ กฎเกณฑ์วางค าครุและลหุเป็นแบบต่าง ๆ มีคัมภีร์วุตโตทัย 
ฉันโทมัญชรี เป็นต้น 
  ๔) กลุ่มคัมภีร์อลังการ มีการตกแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความไพเราะ มี
คัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น 

 



๘๘ 
 

 ฉะนั้น การจะน าบทพระบาลีในรตนสูตรมาศึกษาวิเคราะห์ตามหลักคัมภีร์บาลีสัททาวิเสส 
มีคัมภีร์กัจจายนะ ปทรูปสิทธิเป็นต้น เพราะคัมภีร์เหล่านี้เป็นคัมภีร์ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐานของการ 
ศึกษาภาษาบาลี และเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้ก่อนคัมภีร์อ่ืนทั้งหมด ตลอดจนได้รับการยอมรับจากนัก
ไวยากรณ์เป็นจ านวนมาก อันเป็นคัมภีร์ที่ละเอียดบริบูรณ์ประกอบด้วยสูตรคือกฎระเบียบข้อบังคับให้
ปฏิบัติตาม วุตติคือค าอธิบาย และอุทาหรณ์คือตัวอย่างต่าง ๆ มากมาย จึงขอน าประวัติความเป็นมา
ของคัมภีร์เหล่านี้มากล่าวโดยสังเขป ดังนี้ 

๓.๑ กลุ่มคัมภีร์หลักภาษา  
 กลุ่มคัมภีร์หลักภาษานั้น มีเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะสายคัมภีร์กลุ่มกัจจายนะมีคัมภีร์
อรรถาธิบายโดยละเอียดหรือแต่งสรุปเนื้อหานับร้อยฉบับ ส่วนใหญ่ ยังมิได้พิมพ์เผยแพร่ ในที่นี้จะน า
รายชื่อคัมภีร์ที่แต่งในอินเดีย ลังกา และพม่ามาแสดงไว้พอสมควร มีประวัติโดยย่อ ดังนี้ 
 ๑) นยาสะ (นยาส) หรือ มุขมัตตทีปนี (มุขมตฺตทีปนี) ผลงานของพระวชิรพุทธิแห่งลังกา 
แต่งในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๕ อธิบายสูตรคัมภีร์กัจจายนะ โดยเน้นการบอกลักษณะของสูตร และ
แสดง วิธีการประกอบศัพท์ตามกฎที่กล่าวไว้ในสูตรนั้น ๆ 
 ๒) ปทรูปสิทธิ (ปทรูปสิทฺธิ) ผลงานของพระพุทธัปปิยะ ชาวทมิฬ แต่งในช่วงปลายพุทธ-
ศตวรรษที่ ๑๕ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ณ แคว้นโจฬะทางตอนใต้ของอินเดีย คัมภีร์นี้น าสูตรของ
คัมภีร์ กัจจายนะ มาจัดล าดับใหม่เพื่อให้เนื้อหาสาระเป็นหมวดหมู่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ๓) ปทรูปสิทธิฎีกา (ปทรูปสิทฺธิฎีกา) เป็นงานอธิบายขยายความสาระในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ 
พระพุทธัปปิยะเป็นผู้แต่งเอง 
 ๔) พาลาวตาร (พาลาวตาร) ผลงานของพระธรรมกิตติ ท่านเป็นพระนิกายมหาวิหาร 
พ านักอยู่ที่วัดคฑลาเทนิ ใกล้เมืองเสขัณฑเสละ มณฑลมายา แถบภาคกลางของประเทศลังกา ท่าน
เป็นพระสังฆราชปกครองคณะสงฆ์ลังกาในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๒ (พ.ศ. ๑๗๗๙-๑๘๑๑) 
บางต ารา กล่าวว่า ท่านเป็นพระสังฆราชในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖-๑๗๒๙) 
ในคัมภีร์ปิฏกัตต่อตะมาย กล่าวว่า ท่านเป็นศิษย์ของพระสารีบุตรเถระผู้แต่งคัมภีร์สารัตถทีปนีเป็นต้น
ในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ 
 ๕) พาลาวตารนวฎีกา (พาลาวตารนวฎีกา) หรือ สุโพธิกา (สุโพธิกา) ผลงานของพระ     
สุมังคละ ผู้อยู่ในสยามนิกาย (นิกายนี้ เป็นนิกายที่พระภิกษุชาวไทยไปสืบพระศาสนาที่ประเทศ ศรี
ลังกา) ท่านเกิดวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๓๔๐ ณ หมู่บ้านหิกกัททุ มณฑลคาล มรณภาพวันที่ ๒๙ 
เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๕ ท่านพ านักอยู่ที่วัดวิชโชทัย เมืองโคลัมโบ 
 ๖) อัตถพยาขยาย (อตฺถพฺยาขยาย) ผลงานของพระจูฬพุทธะ ชาวสิงหล แต่งในพุทธศต- 
วรรษที่ ๑๙ อธิบายขยายความคัมภีร์กัจจายนะโดยละเอียด 
 ๗) กัจจายนธาตุมัญชูสา (กจฺจายนธาตุมญฺชูสา) ผลงานของพระสีลวงศ์ ชาวสิงหล แต่ง 
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ประมวลธาตุในคัมภีร์กัจจายนะมาจัดเป็นหมวดหมู่ 
 ๘) อักขรมาลา (อกฺขรมาลา) ผลงานของพระนาคเสน ชาวสิงหล แต่งในช่วงพุทธศตวรรษ
ที ่๒๓ กล่าวถึงอักขระบาลีและสิงหล ประพันธ์เป็นคาถาภาษาบาลี 



๘๙ 
 

 ๙) นิรุตติสารมัญชูสา (นิรุตฺติสารมญฺชูสา) ผลงานของพระทาฐานาคะ ท่านพ านักอยู่ที่วัด 
โภงตาตุลด จังหวัดสะไกย แต่งจบในพุทธศักราช ๒๑๙๒ ท่านเป็นพระราชครูของพระเจ้าตาลวนที่
ทรงพระนามว่าสิรินันทธรรมราช ปวราธิบดี ผู้ทรงครองราชย์ ณ กรุงอังวะ ในพุทธศักราช ๒๑๗๒ 
 ๑๐) กัจจายนวัณณนา (กจฺจายนวณฺณนา) ผลงานของพระมหาวิชิตาวี ในสมัยพุทธ
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๑๑) กัจจายนสุตตนิเทส (กจฺจายนสุตฺตนิเทส) ผลงานของพระสัทธัมมโชติปาลเถระ ใน
สมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๙ 
 ในงานวิจัยนี้ ขอกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของคัมภีร์กัจจายนะและปทรูปสิทธิเท่านั้น 
 คัมภีร์กัจจายนะ๑ เป็นคัมภีร์สัททาวิเสสที่เก่าแก่ที่สุด เป็นผลงานของพระมหากัจจายนะ
เถระผู้เป็นเอตทัคคะ ประกอบด้วยปฏิสัมภิทา ๔ มีความเป็นเลิศในการขยายความย่อ ดังมีหลักฐาน
ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาขุททกนิกาย อปาทาน ข้อความตอนหนึ่งว่าพระมหากัจจายนะได้กล่าว
ปกรณ์ทั้งสาม คือ คัมภีร์กัจจายนะ คัมภีร์มหานิรุตติ และเนตติปกรณ์  และมีข้อความตอนหนึ่งใน
คัมภีร์จูฬคันถวงศ์๒ ว่า พระมหากัจจายนะ ชาวชมพูทวีปซึ่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าจัณฑปัชโชติ ใน
กรุงอุชเชนี แคว้นอวันตี เห็นโทษแห่งกามทั้งหลาย ละเพศฆราวาสบวชในพระศาสนาของพระศาสดา 
แต่งคัมภีร์ ๖ คัมภีร์ คือ กัจจายนะ มหานิรุตติ จูฬนิรุตติ เนติปกรณ์ เปฎโกปเทศ และวัณณนีติ 
คัมภีร์กัจจายนะมีทั้งหมด ๖ กัณฑ์ รวมเป็น ๖๗๓ สูตร 
 คัมภีร์ปทรูปสิทธิ๓ คือ คัมภีร์ที่น าสูตรของคัมภีร์กัจจายนะมาเรียงล าดับใหม่ให้ประกอบ
รูปศัพท์ง่าย มีค าสรุปสูตรอย่างเป็นระบบ มีล าดับบทที่เรียกว่า ปทมาลา ซึ่งส่งผลให้คัมภีร์นี้เป็นต ารา
เรียนง่าย คัมภีร์นี้เป็นผลงานของพระพุทธัปปิยะ ชาวแคว้นโจฬะแถบอินเดียใต้ จึงปรากฏนามว่า “โจ
ลิยพุทธัปปิยะ” แต่งข้ึนราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ 
 ทัศนะต่าง ๆ เกี่ยวกับคัมภีร์สัททาวิเสสนี้ สามารถศึกษาค้นคว้าดูได้จากหนังสือประวัติ
คัมภีร์สัททาวิเสสของพระคันธสาราภิวงศ์และในหนังสือประวัติคัมภีร์ไวยากรณ์ของรองศาสตราจารย์ 
ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง ได้ 
 เนื้อหาในกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็นคัมภีร์หลักไวยากรณ์ภาษาบาลีนั้น เมื่อว่าโดยสรุป
แล้ว มีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เป็นหลักควรท าความเข้าใจเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. บทสนธิ 
 สนธิ คือ การน าศัพท์ตั้งแต่ ๒ ศัพท์ข้ึนไปมาเชื่อมเสียงให้กลมกลืนกัน เป็นวิธีการต่อศัพท์
และอักษรให้เนื่องกันตามหลักไวยากรณ์ภาษาบาลีสันสกฤต เช่น พจน + อนุกรม = พจนานุกรม, ราช 
+ อุปถัมภ์ = ราชูปถัมภ์ เป็นต้น มีรูปวิเคราะห์ว่า สนฺธิยนฺติ เอตฺถ ปทานิ อกฺขรานิ จาติ สนฺธิ ,       

                                                      

 ๑ ขุ.อป.อ. (บาลี) ๒/๑/๒๖๔. 
 ๒ พระนันทปัญญาจารย์. จูฬคันถวงศ์. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท ธนาเพรส แอนด์ กราฟ
ฟิค จ ากัด), หน้า ๒๐. 
 ๓ พระพุทธัปปิยะ ปทรูปสิทธิมัญชรี พระคันธสาราภิวงศ์แปลและอธิบาย. (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์ หจก. ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๗) ค าน า. 
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สํหิตปทํ๔ ชื่อว่าสนธิ เพราะเชื่อมบทและอักษร ได้แก่บทที่ถูกเชื่อม อีกนัยหนึ่ง ทฺวินฺนํ ปทานํ อนฺตรํ 
อทสฺเสตฺวา สมฺมา ธียตีติ สนฺธิ ชื่อว่าสนธิ เพราะถูกเชื่อมไว้อย่างสนิทระหว่างบทท้ังสอง  
 สนธินี้มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑.๑) สระสนธิ หมายถึง สนธิที่มีวิธีการเชื่อมโดยอาศัยสระหน้าของบทหลังเป็นนิมิต 
คือการต่อสระเข้ากับสระด้วยกัน เช่น สทฺธา + อิธ เป็น สทฺธีธ เป็นต้น ตัวอย่างนี้ มี อิ ของ อิธ เป็น
เหตุ  
  ๑.๒) พยัญชนะสนธิ หมายถึง สนธิที่มีวิธีการเชื่อมโดยอาศัยพยัญชนะหน้าของบท
หลังเป็นนิมิต คือการต่อพยัญชนะเข้ากับพยัญชนะด้วยกัน เช่น ต  + หิ เป็น ตญฺหิ เป็นต้น ตัวอย่างนี้มี
การเชื่อมโดยอาศัยพยัญชนะหน้าของบทหลังเป็นเหตุแล้วจึงเปลี่ยนนิคหิต เป็น  
  ๑.๓) วุตตสนธิ หมายถึงการสนธิที่มีการลบ การลงอาคมเพ่ือต้องการรักษากฎของ
ฉันทลักษณ์ และเพ่ือต้องการท าให้ถ้อยค าเกิดความสละสลวย เช่น ยนฺต  สนฺต  เป็น ยนฺต สนฺต  เป็นต้น 
ตัวอย่างนี้เป็นบทร้อยกรองของกรณีเมตตสูตร โดยลบนิคหิตออกไปตัวหนึ่ง เนื่องจากท าให้ฉันท
ลักษณ์เสีย มิฉะนั้นแล้ว คาถานี้จะไม่เข้ากับกฎเกณฑ์ของคาถาท่ีต้องการได้ 
 เมื่อว่าโดยสรุปแล้ว การท าสนธิ มีประโยชน์ ๓ ประการ คือ 
  ๑) ย่นอักษรให้น้อยลง 
  ๒) เป็นอุปการะในการแต่งโคลง ฉันท ์กาพย์ กลอน 
  ๓) ท าให้ค าพูดสละสลวย 
 ๒. บทนาม 
 นาม คือ สื่อที่ให้เข้าถึงความหมาย หรือให้ความหมายเข้ามาหาตน ได้แก่ ค าที่ส าหรับใช้
เรียกคน สัตว์ สถานที่ และสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น มีรูปวิเคราะห์ว่า อตฺถาภิมุขํ นมตีติ นามํ, อตฺตนิ จ 
อตฺถํ นาเมตีติ นามํ๕ ชื่อว่านาม เพราะน้อมไปหาความหมาย คือระบุถึงความหมายตามความ
ประสงคผ์ู้พูด และเพราะให้ความหมายน้อมเข้ามาหาตน คือท าให้เข้าใจความหมาย  
 ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ นามกัณฑ์ สูตรที่ ๖๐ ได้จ าแนกนามออกไปหลายประเภท เมื่อว่าโดย
ความหมาย มี ๒ ประเภท คือ 
  ๑) อันวัตถนาม คือ นามตามความหมาย ได้แก่ นามที่มีความหมายตรงตามสภาพ
ความเป็นจริง เช่น คนมีรูปร่างใหญ่ มีชื่อว่า นายใหญ่ หรือคนมีรูปร่างเล็ก มีชื่อว่า นายเล็ก ดังนี้เป็น
ต้น คือสมชื่อตามรูปร่าง ถือว่ารูปร่างกับชื่อตรงกัน 
  ๒) รูฬหินาม คือ นามท่ีมีความหมายไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง เช่น คนชื่อว่า นาย
ใหญ่ แต่มีรูปร่างเล็ก หรือคนมีชื่อว่า นายเล็ก แต่กลับเป็นคนมีรูปร่างใหญ่ ดังนี้เป็นต้น คือ ชื่อกับ
รูปร่างไม่ตรงกัน ถือว่าเป็นคนละเรื่องไม่สมชื่อกัน 
 เมื่อว่าโดยเพศ มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) ปุงลิงคนาม คือ นามที่สมมุติว่าเป็นเพศชาย เช่น ปุริส-บุรุษ เป็นต้น 
                                                      

 ๔ พระญาณาลังการเถระ. จ ารูณ ธรรมดา (แปล). ปทวิจาร. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทักอักษร, 
๒๕๔๗) หน้า ๙. 
 ๕ พระอัคควังสเถระ. พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร และ จ ารูณ ธรรมดา (แปล). สัททานีติ สุตตมาลา. 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์  พิทักอักษร, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑๘๐. 
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  ๒) อิตถีลิงคนาม คือ นามที่สมมุติว่าเป็นเพศหญิง เช่น นารี-นาง เป็นต้น 
  ๓) นปุงสกลิงคนาม คือ นามที่สมมุติว่า ไม่ใช่ทั้งเพศชายและเพศหญิง เช่น ธน -ทรัพย์ 
เป็นต้น 
 เมื่อว่าโดยลักษณะ มี ๔ ประเภท คือ 
  ๑) สามานยนาม คือนามที่เป็นชื่อทั่วไป โดยอาศัยการสมมุติแต่งตั้งบัญญัติขึ้นจากชาติ
ก าเนิด เช่น รุกฺโข ต้นไม้ เป็นต้น 
  ๒) คุณนาม คือนามที่แสดงลักษณะเฉพาะโดยอาศัยคุณธรรมหรือคุณสมบัติอย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นเหตุ เช่น ติปิฏโก ภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎก วินยธโร ภิกษุผู้ทรงพระวินัย เป็นต้น 
  ๓) กิริยานาม คือนามที่แสดงอาการกิริยา โดยอาศัยการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็น
เหตุ เช่น ปาจโก ผู้หุง เป็นต้น 
  ๔) ยทิจฉานาม คือนามที่ผู้คนบัญญัติขึ้นตามความประสงค์ โดยไม่ได้อาศัยนิมิตอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง กล่าวขึ้นมาลอย ๆ เท่านั้น เช่น ติสฺโส นายติสสะ เป็นต้น 
 เมื่อว่าโดยวัณณะแล้ว มี ๘ ประเภท คือ 
  ๑) อวัณณันตปกตินาม คือ  (๑)  นามที่ลงท้ายด้วยสระ  อ  เป็นรูปเดิม เช่น ปุริส เป็น 
ค านามท่ีมีสระ อ ลงท้าย และ (๒) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อา เป็นรูปเดิม เช่น กญฺ า เป็นค านามที่มี 
สระ อา ลงท้ายเป็นต้น 
  ๒) อิวัณณันตปกตินาม คือ (๓) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อิ เป็นรูปเดิม เช่น มุนิ เป็น
ค านามท่ีมีสระ อิ ลงท้าย และ (๔) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อี เป็นรูปเดิม เช่น เสฏฺ  ี เป็นค านามที่มีสระ 
อี ลงท้ายเป็นต้น 
  ๓) อุวัณณันตปกตินาม คือ (๕) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อุ เป็นรูปเดิม เช่น ครุ เป็ค า
นามที่มีสระ อุ ลงท้าย และ (๖) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อุ เป็นรูปเดิม เช่น วิญฺญู เป็นค านามที่มีสระ อู 
ลงท้ายเป็นต้น 
  ๔) โอการันตปกตินาม คือ (๗) นามที่ลงท้ายด้วยสระ โอ เป็นรูปเดิม เช่น โค เป็น
ค านามท่ีมีสระ โอ ลงท้ายเป็นต้น 
  ๕) นิคคหีตันตปกตินาม คือ (๘) นามที่ลงท้ายด้วยนิคหิต ( -   ) เป็นรูปเดิม เช่น กึ เป็น
ค านามท่ีลงทา้ยด้วยนิคหิตเป็นต้น 
 ๓. บทอัพยยศัพท ์
 อัพยยศัพท์ ศัพท์ที่แจกด้วยวิภัตติไม่ได้เหมือนนามศัพท์ทั่วไป เพราะไม่มีการเสียรูปศัพท์
ไป เนื่องจากมีความคงที่ในเรื่องของลิงค์ วจนะ และวิภัตติทั้งปวง ยกเว้นการท าสนธิ สมาส และ 
ตัทธิต  
 ในคัมภีร์สัททนีตี สุตตมาลา แสดงว่า 
    สทิสํ ตีสุ ลิงฺเคสุ สพฺพาสุ จ วิภตฺติสุ 
    วจเนสุ จ สพฺเพสุ ยํ น เพฺยติ ตทพฺยยํ๖ 

                                                      

 ๖ พระอัคครวังสเถระ. พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร และ จ ารูณ ธรรมดา (แปล). สัททนีติ สุตตมาลา. 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒๗๘. 
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   บทใด มีรูปเหมือนกันทั้งสามลิงค์ เหมือนกันทุกวิภัตติ และเหมือนกัน 
  ทุกวจนะไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอ่ืน บทนั้นชื่อว่าอัพยยะ 
 อัพยยศัพท์ มี ๖ ประเภท คือ 
  ๑) อุปสัค คือค าที่เติมไว้ข้างหน้าค าอ่ืน เพ่ือให้ค านั้นเกิดความสละสลวย หรื อมี
ความหมายแปลกออกไปจากเดิม ส าหรับค าที่น าหน้าธาตุ เพ่ือขยายความหมายของธาตุเป็นส่วนมาก 
หรือประกอบหน้าค านาม เพ่ือขยายค านามบ้างเป็นบางครั้ง และเป็นค าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูป ไม่
ว่าจะโดยลิงค์ท้ัง ๓ หรือวิภัตติทั้ง ๗ ในคัมภีร์กัจจายนวรรณนา สูตรที่ ๓๑๙ มีรูปวิเคราะห์ว่า อุเปจฺจ 
อตฺถํ สชฺชนฺตีติ อุปสคฺคา ชื่อว่าอุปสัค เพราะเข้าไปประกอบหน้าธาตุ เพ่ือปรุงแต่งความหมายของ
ธาตุ ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๒๘๒ อธิบายว่า อุเปจฺจตฺถํ สชฺเชนฺตีติ อุปสคฺคา หิ ปาทโย ศัพท์
ทัง้หลายมี ป ศัพท์เป็นต้น ชื่อว่าอุปสัค เพราะเข้าไปจัดแต่งเนื้อความ 
 ส่วนในคัมภีร์สัททนีติ สุตตมาลา จตุปทวิภาค อธิบายว่า 
   ธาตฺวตฺถํ พาธเต โกจิ โกจิ ตมนุวตฺตเต 
   ตเมวญฺโ วิเสเสติ อุปสคฺคคตี ติธา.๗ 
 อุปสัค หรือที่เรียกว่าคติ จ าแนกออกเป็น ๓ ประเภท คอื 
  (๑) ธาตวัตถพาธกะ คือ อุปสัคที่เบียดเบียนความหมายของธาตุ คือท าให้ความ หมาย
ของธาตุมีความหมายตรงกันข้าม เช่น คจฺฉติ-ย่อมไป อาคจฺฉติ-ย่อมมา ชยติ-ย่อมชนะ ปราชยติ-ย่อม
แพ้ เป็นต้น 
  (๒) ธาตวัตถานุวัตตกะ คืออุปสัคที่คล้อยตามความหมายของธาตุ หมายความว่าไม่ท า
ให้ความหมายของธาตุเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น คจฺฉติ-ย่อมไป อนุคจฺฉติ-ย่อมไปตาม เสติ-ย่อม
นอน อธิเสติ-ย่อมนอนทับ เป็นต้น 
  (๓) ธาตวัตถวิเสสกะ คืออุปสัคที่ท าให้ความหมายของธาตุแปลกออกไปจากเดิม แต่ไม่
ถึงกับตรงกันข้าม เช่น ภวติ ย่อมมี, อนุภวติ ย่อมเสวย เป็นต้น 
  ๒) นิบาต คือค าที่ตั้งอยู่ข้างหน้า ท่ามกลาง และท้ายค าอ่ืน และเป็นค าที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปไม่ว่าจะโดยลิงค์ทั้ง ๓ หรือวิภัตติทั้ง ๗ ในคัมภีร์กัจจายนวัณณนา สูตรที่ ๓๑๙ มีรูป
วิเคราะห์ว่า ปทานิ อาทิมชฺฌาวสาเนสุ นิปตนฺตีติ นิปาตา ชื่อว่านิบาต เพราะวางไว้ข้างหน้า ตรง
กลางและทา้ยบท ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๒๘๒ อธิบายว่า จาที ปทาทิมชฺฌนฺเต นิปาตา นิปตนฺติ 
ศัพท์ทัง้หลายมี จ ศัพท์เป็นต้น ชื่อว่านิบาต วางไว้ข้างหน้า ตรงกลางและท้ายบท 
  ๓) อัพยยีภาวสมาส คือสมาสที่มีอัพยยศัพท์ (อุปสัคและนิบาต) อยู่หน้าและเป็น
ประธาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะลิงค์ วจนะ และวิภัตติทั้งปวง ในคัมภีร์กัจจายนะวัณณนา สูตรที่ 
๓๑๙ แสดงว่า อุปสคฺคนิปาตปุพฺพโก อพฺยยีภาโว นามศัพท์ที่มีอุปสัคและนิบาตวางอยู่หน้า ชื่อ
ว่าอัพยยีภาวสมาส ในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา สูตรที่ ๖๙๖ แสดงว่า อพฺยยปุพฺพโก อพฺยยีภาโว 
สมาสที่มีอุปสัคและนิบาตเป็นบทประธาน ชื่อว่าอัพยยีภาวสมาส เช่น นครสฺส สมีปํ อุปนคร  ที่ใกล้
นคร นครสฺส พหิ พหินคร  ภายนอกแห่งนคร เป็นต้น 

                                                      

 ๗ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๒๒๔. 



๙๓ 
 

  ๔) อัพยยตัทธิต คือตัทธิตที่เป็นอัพยยศัพท์ หมายถึง ตัทธิตที่มีรูปศัพท์คงที่ไม่เปลี่ยน
รูปตามลิงค์และวิภัตติอย่างใด เช่น โส ปกาโร ตถา ประการนั้น ต  ปการ  ซึ่งประการนั้น เตน ปกาเรน 
ตถา โดยประการนั้น เป็นต้น ค าว่า ตถา เป็นอัพยยตัทธิต ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปไปตามประเภทของ
ลิงค์และวิภัตติ 
  ๕) ปัจจัยใช้แทนวิภัตติ มี โต ตฺร ตฺถ ห ธ ธิ หึ ห  หิญฺจน  ว ปัจจัยเป็นต้น 
  ๖) อัพยยปัจจัยกิตก์ คือ ปัจจัยกิตก์ที่เป็นอัพยยศัพท์มี ตูนาทิปัจจัย เป็นต้น มีรูป
เหมือนกันในลิงค์ วจนะ  และวิภัตติทั้งปวง  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปไปตามลิงค์  วจนะและวิภัตติ ดัง 
แสดงไว้ในสังคหคาถาว่า 
    ทาตุ ทาตุน ทตฺวาน มารเธยฺยํ ปหาตเว 
    ทตฺวา ติกฺขตฺตุมิจฺจาที สิยุ อพฺยยนากา. 
   ศัพท์มีอาทิว่า ทาต ุ(เพ่ือให้) ทาตุน (ให้แล้ว) ทตฺวาน (ให้แล้ว) 
  มารเธยฺย  ปหาตเว (เพ่ือก าจัดบ่วงแห่งมาร) ทตฺวา (ให้แล้ว) ติกฺขตฺตุ 
  (สามครั้ง) ชื่อว่าอัพยยศัพท์ 
 ๔. บทสมาส 
 สมาส๘ คือการน าศัพท์ตั้งแต่ ๒ ศัพท์ขึ้นไปมาต่อกัน ให้เป็นศัพท์เดียวกันตามหลัก
ไวยากรณ์ภาษาบาลีสันสกฤต เช่น สุนทร + พจน์ เป็นสุนทรพจน์ รัฐ + ศาสตร์ เป็น รัฐศาสตร์ อุดม 
+ การณ์ เป็นอุดมการณ์ เป็นต้น ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๓๓๑ มีรูปวิเคราะห์ว่า สมสฺสเตติ สมา
โส ชื่อว่าสมาส เพราะถูกเชื่อมให้เป็นบทเดียวกัน ในคัมภีร์สัททนีติสุ ตตมาลา สูตรที่ ๖๙๒ ให้
ความหมายไว้ว่า สมสนํ สมาโส, ปทสงฺเขโป. อถวา สมสิยติ สทฺทวเสน วา อตฺถวเสน วา วิภตฺ
ติโลปํ กตฺวา วา อกตฺวา วา เอกปทตฺตกรเณน สงฺขิปิยตีติ สมาโส , สมสฺสิตปทํ การย่อบท ชื่อว่า
สมาส หมายถึงการย่อบท เป็นการย่อศัพท์หรือย่ออรรถให้กลายเป็นบทเดียวกันด้วยการลบวิภัตติบ้าง 
ไม่ลบบ้าง 
 สมาสนั้น เมื่อว่าโดยลักษณะ มีลักษณะเดียว คือน าเอาบทนามตั้งแต่ ๒ บทขึ้นไปมาย่อ
เข้าด้วยกัน มี ๒ อย่าง คือ 
  ๑) สัททสมาส สมาสที่มีการย่อศัพท์ เป็นการเชื่อมบทหลายบทให้กลายเป็นบทเดียว  
เพ่ือให้พยัญชนะกระชับขึ้นกว่าเดิม มีในลุตตสมาส (สมาสที่มีการลบวิภัตติ) เช่น คาโว ธน  ยสฺสาติ 
โคธโน ผู้มีทรัพย์คือวัว เป็นต้น 
  ๒) อัตถสมาส สมาสที่มีการย่อเนื้อความ เป็นการเชื่อมข้อความหลายอย่างในบทต่าง 
ๆ ให้กลายเป็นข้อความอันเดียวกัน เพื่อให้เนื้อความกระชับขึ้นกว่าเดิม มีในอลุตตสมาส (สมาสที่ไม่ได้
ลบวิภัตติ) เช่น อุรสิ โลมานิ ยสฺสาติ อุรสิโลโม ผู้มีขนที่อก เป็นต้น 
 แต่เมื่อว่าโดยกิจ มี ๒ ประเภท คือ 
  ๑) ลุตตสมาส สมาสที่มีการย่อโดยมีการลบวิภัตติของบทหน้า เช่น รญฺโ ปุตฺโต ราช-
ปุตฺโต โอรสของพระราชา 

                                                      

 ๘ พระคันธสาราภิวงศ์. สังวรรณนามัญชรี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทักอักษร, ๒๕๔๕), หน้า 
๒๘. 



๙๔ 
 

  ๒) อลุตฺตสมาส สมาสที่มีการย่อโดยไม่มีการลบวิภัตติของบทหน้า เช่น ทีปํ กโรตีติ 
ทีปงฺกโร ชื่อว่า ทีปงฺกร เพราะท าที่พ่ึง  
 เมื่อว่าโดยสภาวะ มี ๒ ประเภท คือ 
  ๑) นิจจสมาส สมาสที่มีการย่อแน่นอน คือในพระบาลีมีปรากฏเป็นรูปสมาสเท่านั้นไม่
ปรากฏเป็นอย่างอ่ืน เช่น กุมฺภ  กโรตีติ กุมฺภกาโร ชื่อว่า กุมฺภการ เพราะท าหม้อ 
  ๒) อนิจจสมาส สมาสที่มีการย่อไม่แน่นอน คือในพระบาลีมีปรากฏเป็นได้ทั้งในรูป
สมาสและไม่ใช่สมาส เช่น รญฺโ ปุตฺโต ราชปุตฺโต พระโอรสของพระราชา 
 เมื่อว่าโดยย่อชื่อ มี ๖ ประเภท คือ 
  ๑) อัพยยีภาวสมาส สมาสที่มีอุปสัคหรือนิบาตเป็นบทหน้า และเป็นประธาน เช่น 
นครสฺส สมีเป ปวตฺตติ กถา อิติ อุปนคร  ค าพูดที่เกิดขึ้นใกล้นคร เรียกว่าอุปนคร  เป็นต้น 
  ๒) กัมมธารยสมาส สมาสที่มีบทหน้าขยายบทหลัง และมีบทหลังเป็นประธาน เช่น  
มหนฺโต ปุริโส มหาปุริโส, มหนฺโต จ โส ปุริโส จาติ มหาปุริโส บุรุษผู้ประเสริฐ ชื่อว่ามหาบุรุษ, 
ประเสริฐด้วย ท่านเป็นบุรุษด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่ามหาบุรุษ เป็นต้น 
  ๓) ทิคุสมาส  สมาสที่มีบทหน้าเป็นสังขยาทีแ่สดงจ านวน  บทหลังเป็นนามทั่วไป  เช่น 
ตโย โลกา ติโลก  ไตรโลก เป็นต้น 
  ๔) ตัปปุริสสมาส สมาสที่มีบทหน้าลงวิภัตตินาม ๖ ประเภท มีทุติยาวิภัตติเป็นต้น  
และมีบทหลังเป็นประธาน เช่น สุข  ปตฺโต สุขปฺปตฺโต ผู้มีความสุข เป็นต้น 
  ๕) พหุพพีหิสมาส สมาสที่มีความหมายเป็นบทอ่ืน คือ ย ต ศัพท์เป็นต้น และระบุถึง
เป็นประธาน เช่น วีโต ราโค ยสฺมา โส วีตราโค (ภิกฺขุ) ผู้ปราศจากราคะ เป็นต้น 
  ๖) ทวันทสมาส สมาสที่มีบททั้งสองเป็นประธาน และในรูปวิเคราะห์ มี จ ศัพท์อยู่
ด้วย เช่น สมโณ จ พฺราหฺมโณ จ สมณพฺราหฺมณา สมณะและพราหมณ์ทั้งหลาย เป็นต้น 
 เมื่อว่าโดยประโยชน์ มี ๓ คือ 
  ๑) ท าพากยใ์นภาษาบาลีให้สละสลวยและขจัดความรุงรังด้วยวิภัตติ 
  ๒) ท าศัพท์ให้น้อยลง คงความไว้เท่าเดิม 
  ๓) ท านามนามให้กลายเป็นคุณนามและเปลี่ยนลิงค์ได้ 
 ๕. บทตัทธิต 
 ตัทธิต คือการเชื่อมค านามกับปัจจัย เป็นการสร้างค าใหม่เพ่ือให้กระชับกว่าการใช้นาม
ล้วน ๆ หรือปัจจัยที่เป็นประโยช์เกื้อกูลแก่ความย่อ เป็นได้ทุกวิภัตติ และเป็นอัพยยศัพท์ ในคัมภีร์ปท
รูปสิทธิ ตัทธิตกัณฑ์ สูตรที่ ๓๖๑  มีรูปวิเคราะห์ว่า เตสํ นามิกานํ หิตอุปการา ตทฺธิตา ชื่อว่าตัทธิต 
เพราะเป็นปัจจัยที่มีอุปการะเกื้อกูลแก่นามบทเหล่านั้น ในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา ตัทธิตกัณฑ์สูตรที่ 
๗๕๑ ให้ความหมายว่า ตทฺธิตนฺติ อปจฺจาทิอตฺเถสุ ปวตฺตานํ ณาทิปจฺจยานํ นามํ ปริกปฺปาทิวเสน 
นิปฺผาเทตพฺพสฺส วิธิโนปิ นามํ ตัทธิตเป็นชื่อของกลุ่มปัจจัยมี ณ ปัจจัยเป็นต้นใช้ในความหมายว่า 
อปจฺจ เป็นต้นและวิธีการประกอบศัพท์โดยอาศัยการอนุมานตามหลักเหตุผลเป็นต้น  
 ตัทธิตนั้น เมื่อว่าโดยลักษณะทั่วไป มีอยู่ลักษณะอย่างเดียว คือใช้ปัจจัยแทนศัพท์ได้ทั่วไป 
เมื่อว่าโดยลักษณะเฉพาะ มีหลายประเภท ตามที่ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์ปทรูปสัทธิ สูตรที่ ๔๒๓ ดังนี้ว่า 
 



๙๕ 
 

    สามญฺ วุตฺติภาวตฺถา- พฺยยโต ตทฺธิตํ ติธา 
    ตตฺราทิ จตุธาปจฺจา- เนกตฺถสฺสตฺถิสงฺขฺยโต. 
 ตัทธิต มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) สามัญญตัทธิต (สามัญญวุตติตัทธิต) ตัทธิตที่มีรูปศัพท์เป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์ และใช้
ปัจจัยแทนศัพท์ได้ทั่วไป เช่น วสิฏฺ สฺส อปจฺจ  วาสิฏฺโ  (วาสิฏฺ  ี, วาสิฏฺ เหล่ากอของวสิฏฐะ ชื่อว่า 
วาสิฏ ะ เป็นต้น 
  ๒) ภาวตัทธิต ตัทธิตที่ใช้ ตฺต ณฺย ตฺตน ตา ณ กณฺ ปัจจัย แทน ภาวศัพท์ลงกับนาม
นาม คุณนาม นามกิตก์ กิริยาอาขยาต (อตฺถิ นตฺถิ) 
  ๓) อัพยยตัทธิต ตัทธิตที่ใช้อัพยยศัพท์ ถา ถ  ปัจจัยแทน ปการ (ประการ) 
 ในบรรดา ๓ ประเภทนั้น สามัญญวุตติตัทธิต (ตัทธิตแรก) มี ๔ ประเภท คือ 
  ๑) อปัจจตัทธิต ตัทธิตที่ใช้ปัจจัยแทน อปจฺจ (เหล่ากอ) ศัพท์ เช่น วสิฏฺ สฺส อปจฺจ      
วาสิฏฺโ เหล่ากอวสิฏฐะ เป็นการใช้ ณ ปัจจัยแทน อปจฺจ ศัพท์ 
  ๒) อเนกัตถตัทธิต ตัทธิตที่มีความหมายหลายประการ เช่น นาวาย ตรตีติ นาวิโก ผู้
ข้ามด้วยเรือ เป็นการใช้ ณิก ปัจจัยแทน ตรติ (ข้าม) ศัพท์, กสาเวน รตฺต  กาสาว  ผ้ากาสาวะ เป็นการ
ใช้ ณ ปัจจัยแทน ราค (ย้อม) ศัพท์ เป็นต้น 
  ๓) อัสสัตถิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้ปัจจัยแทน อสฺสตฺถิ (มี) ศัพท์ เช่น คุโณ อสฺส อตฺถีติ คุณ
วา ผู้มีคุณ เป็นการใช้ วนฺตุ ปัจจัย แทน อสฺสตฺถิ ศัพท์ 
  ๔) สังขยาตัทธิต ตัทธิตที่มีการน าสังขยาศัพท์มาย่อเข้าด้วยกัน เช่น ทส จ ทส จ วีส ติ 
สิบกับสิบ เป็นยี่สิบ เป็นต้น 
 ส่วนในคัมภีร์ปทวิจาร แสดงว่า ตัทธิตเมื่อว่าโดยย่อมี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) สามัญญตัทธิต ตัทธิตที่มีรูปศัพท์เป็นได้ ๓ ลิงค์ เช่น วาสิฏฺโ , วาสิฏฺ  ี, วาสิฏฺ  
  ๒) อัพยยตัทธิต ตัทธิตที่มีรูปศัพท์ไม่เปลี่ยนแปลงตามลิงค์และวิภัตติ เช่น ตถา 
  ๓) ภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงในความหมายว่า ภาวะ (แปลว่า ความ, การ) 
 เมื่อว่าโดยพิสดาร สามัญญตัทธิต มี ๑๕ ประเภท คือ 
  ๑) อปัจจตัทธิต ตัทธิที่ใช้แทน อปจฺจ (เหล่ากอ) ศัพท์  
  ๒) ตรัตยาทิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ตรติ (ข้าม) ศัพท ์เป็นต้น 
  ๓) ราคาทิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ราค (ย้อม) ศัพท ์เป็นต้น 
  ๔) ชาตาทิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ชาต (เกิด) ศัพท ์เป็นต้น 
  ๕) สมูหตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน สมูห (หมู่) ศัพท ์
  ๖) านตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน าน (ท่ีตั้ง) ศัพท ์
  ๗) อุปมาตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน อุปมา (ราวกะ, เพียงดัง) ศัพท ์
  ๘) นิสสิตตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน นิสฺสิตฺต (อาศัย) ศัพท์ 
  ๙) พหุลตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน พหุล (มาก) ศัพท ์
  ๑๐) วิเสสตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน วิเสส (ยิ่งกว่า) ศัพท์  
  ๑๑) อัสสัตถิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน อสฺสตฺถิ (มี) ศัพท ์
  ๑๒) ปกติตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ปกติ หรือ ปกต (ปกติ) ศัพท ์
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  ๑๓) ปูรณตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ปูรณ (ล าดับที่) ศัพท์  
  ๑๔) สังขยาตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน สังขยา (จ านวน) ศัพท์ 
  ๑๕) วิภาคตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน วิภาค (จ าแนก, แยกส่วน) ศัพท ์
 ภาวตัทธิต มี ๕ ประเภท คือ 
  ๑) ทัพพภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายของภาวะท้ายทัพพศัพท์ เช่น          
วิสาณิสฺส ภาโว วิสาณิตฺต  ความเป็นมาแห่งสัตว์ที่มีเขา ชื่อว่าวิสาณิตตะ เป็นต้น 
  ๒) คุณภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายภาวะท้ายคุณศัพท์ เช่น สุกฺกสฺส   
ภาโว สุกฺกตฺต  ความเป็นมาแห่งโคสีขาว ชื่อว่าสุกกัตตะ เป็นต้น 
  ๓) กิริยาภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายภาวะท้ายกิริยาศัพท์ เช่น คนฺตุสฺส   
ภาโว คนฺตุตฺต  ความเป็นมาแห่งผู้ไป ชื่อว่าคันตุตตะ เป็นต้น 
  ๔) ชาติภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายภาวะท้ายชาติศัพท์ เช่น โคตสฺส ภา
โว โคตฺต  ความเป็นมาแห่งโค ชื่อว่าโคตตะ เป็นต้น 
  ๕) นามภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายภาวะท้ายนามบัญญัติ เช่น จิตฺตสฺส   
ภาโว จิตฺตตฺต  ความเป็นมาแห่งจิตต์ ชื่อว่าจิตตัตตะ เป็นต้น 
 ๖. บทอาขยาต 
 อาขยาต คือค าที่เชื่อมธาตุ วิภัตติ ปัจจัยเพ่ือสร้างค าที่แสดงกิริยาหรือศัพท์ที่กล่าวกิริยา 
เพ่ือใช้เป็นกิริยาคุมพากย์ ในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา สูตรที่ ๘๖๕ มีรูปวิเคราะห์ว่า กฺริยํ อาขฺยาตีติ  
อาขฺยาตํ, กฺริยาปทํ อาขยาตคือศัพท์ที่แสดงกิริยา (การกระท า) ได้แก่ บทกิริยามี ติ, อนฺติ, สิ, ถ, มิ, ม 
วิภัตติเป็นต้น เช่น ปุริโส มคฺค  คจฺฉติ บุรุษ ย่อมไปสู่หนทาง เป็นต้น (คมุ ธาตุ ติ วิภัตติ)ประกอบด้วย
ส่วนประกอบ ๘ อย่าง คือ วิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ วาจก และปัจจัยใน ๘ อย่างนั้น ที่ส าคัญ
ที่สุด คือ 
  ๑) วิภัตติ คือศัพท์ที่แจกแจงความหมายของธาตุ ท าหน้าที่ของตนได้โดยล าพังและ
เป็นที่อาศัยปรากฏขึ้นของ กาล บท วจนะ และบุรุษ 
  ๒) ธาตุ เป็นมูลรากของกิริยา 
  ๓) ปัจจัย เพราะท าหน้าที่ของตนได้โดยล าพัง และเป็นที่อาศัยปรากฏขึ้นของวาจก 
 วิภัตติ คือศัพท์ที่แจกแจงความหมายของธาตุ ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๔๒๔ มีรูป
วิเคราะห์ว่า กาลาทิวเสน ธาตฺวตฺถํ วิภชนฺตีติ วิภตฺติโย ชื่อว่าวิภัตติ เพราะแจกแจงความหมายของ
ธาตุโดยจ าแนกเป็นกาลเป็นต้น ในคัมภีร์ปทวิจาร๙ แสดงวิภัตติไว้ ๘ หมวด ดังนี้ คือ 
  ๑) วัตตมานาวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่ก าลังเป็นไปอยู่ แต่ยังไม่เสร็จ เรียกว่าปัจจุบัน , มี
วิภัตติว่า ติ, อนฺติ เป็นต้น ๑๒ ตัวซึ่งประกอบท้ายธาตุ โดยส่วนมากแปลว่า อยู่, ย่อม, จะ ส่วนใน
คัมภีร์กัจจายนะวัณณนาสูตรที่ ๔๑๔ มีรูปวิเคราะห์ว่า วตฺตนฺตีติ วตฺตมานา กาลสงฺขาตา กิริยา 
วตฺตมาโน กาโล เอติสฺสาติ วตฺตมานา ชื่อว่าวัตตมานา เพราะก าลังเป็นไปอยู่ ได้แก่ กิริยาคือกาล 
กาลที่ก าลังเป็นไปของกิริยานั้น เหตุนั้น กิริยานั้น ชื่อว่าวัตตมานา 

                                                      

 ๙ พระญาณาลังการเถระ.จ ารูณ ธรรมดา (แปล), ปทวิจาร. หน้า ๒๐๐-๒. 
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  ๒) ปัญจมีวิภัตติ การออกค าสั่งใช้ให้ผู้อ่ืนท า เรียกว่าอาณัตติ การปรารถนาหรือการ
สวดมนต์อ้อนวอนให้เป็นอย่างนี้อย่างนั้น เรียกว่าอาสิฏฐะ มีวิภัตติว่า ตุ, อนฺตุ เป็นต้น ๑๒ ตัวซึ่ง
ประกอบท้ายธาตุเพ่ือแสดงอาณัตติและอาสิฏฐะนั้น ท่านเรียกว่าปัญจมีวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า จง
...เถิด, ขอ...จง ส่วนในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา สูตรที่ ๘๘๐ แสดงว่า ปัญจมีวิภัตติ ใช้ในกาลที่ไม่
เจาะจง เหล่านี้ คือ ออกค าสั่ง, ความหวัง, การด่า, การสาปแช่ง, การขอ, การแนะน าหรือบอกวิธี, 
การนิมนต,์ การร้องเรียก, การเชื้อเชิญ, การถาม และความปรารถนา 
  ๓) สัตตมีวิภัตติ การหยั่งลองใจผู้อ่ืน เรียกว่าอนุมัติ (ในที่อ่ืน หมายถึง การอนุญาต
หรือการเห็นด้วย) การร าพึงกับตนเอง เรียกว่าปริกัปปะ มีวิภัตติว่า เอยฺย, เอยฺยุ เป็นต้น ๑๒ ตัว ซึ่ง
ประกอบท้ายธาตุ เพ่ือแสดงอนุมัติและปริกัปปะนั้น  เรียกว่าสัตตมีวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า ควร...,  
พึง..., 
  ๔) ปโรกขาวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่ส าเร็จไปแล้ว เรียกว่าอดีต มีวิภัตติว่า อ, อุ เป็นต้น 
๑๒ ตัว ซึ่งประกอบท้ายธาตุ เพ่ือแสดงกาลหรือกิริยาที่เป็นอดีตนั้น เรียกว่าปโรกขาวิภัตติ โดย
ส่วนมากแปลว่า...แล้ว 
  ๕) หิยัตตนีวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่ผ่านพ้นมาแล้วได้ ๑ วัน เรียกว่าหิยโย (เมื่อวานนี้) 
มีวิภัตติว่า อา, อู เป็นต้น ๑๒ ตัวซึ่งประกอบท้ายธาตุ เพ่ือแสดงอดีตกาลนับตั้งแต่เมื่อวานนั้น เรียกว่า 
หิยยัตตนีวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า...แล้ว 
  ๖) อัชชัตตนีวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่เป็นไปโดยเริ่มต้นตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาไป จนถึง
เที่ยงคืนที่ก าลังจะมาถึง เรียกว่าอัชชะ (วันนี้) มีวิภัตติว่า อี, อุ เป็นต้น ๑๒ ตัวซึ่งประกอบท้ายธาตุ 
เพ่ือแสดงอดีตท่ีเพ่ิงท าเสร็จไปภายในวันนี้ เรียกว่าอัชชัตตนีวิภัตติ โดยส่วนมากว่า...แล้ว 
  ๗) ภวสิสันติวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่ยังมาไม่ถึงเรียกว่าอนาคต มีวิภัตติว่า สฺสติ, สสนฺติ  
เป็นต้น ๑๒ ตัว ซึ่งประกอบท้ายธาตุ เพ่ือแสดงอนาคตนั้น เรียกว่าภวิสสันติวิภัตติ โดยส่วนมาก
แปลว่า จัก..., จะ..., 
  ๘) กาลาติปัตติวิภัตติ ความผิดหวังหรือความผิดพลาดที่ท าให้กิริยาบางอย่างไม่มีสิทธิ
ที่จะเกิดข้ึนได้อีก  เรียกว่ากิริยาติปันนะ  มีวิภัตติว่า สฺสา, สฺส สุ เป็นต้น ๑๒ ตัว  ซึ่งประกอบท้ายธาตุ 
เพ่ือแสดงความเป็นกิริยาติปันนะนั้น เรียกว่ากาลาติปัตติวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า จักได้...แล้ว 
 ๗. บทกิตก์ 
 กิตก์ คือค าเชื่อมธาตุกับปัจจัย เพ่ือสร้างค าที่ท าหน้าที่เป็นผู้กระท ากิริยาเป็นต้น 
หมายความว่า เป็นชื่อของปัจจัยกลุ่มหนึ่งสร้างขึ้นมาโดยการน าเอาธาตุกับปัจจัยมาประกอบกัน เพ่ือ
ก าจัดความสงสัยในเรื่องสาธนะ ในคัมภีร์สัททัตถเภทจินตาคาถาที่ ๓๔๖ มีรูปวิเคราะห์ว่า สิสฺสานํ 
กงฺขํ กิรตีติ กิโต ณ ปัจจัยเป็นต้น ชื่อว่ากิตก์ เพราะก าจัดความสงสัยของศิษย์ทั้งหลาย (ลง ณฺวุ ปัจจัย
เป็น กิตโก) คือท าให้เข้าใจหน้าที่ของศัพท์ได้อย่างถูกต้องว่า เป็นสาธนะไหน ดังนี้เป็นต้น เช่น ทายโก 
มาจาก ทา ธาตุ + ณฺวุ ปัจจัย แปลว่า ผู้ให้ เป็นกัตตุสาธนะ, ทาน  มาจาก ทา ธาตุ + ยุ ปัจจัย แปลว่า 
ทานที่ถูกให้ เป็นกัมมสาธนะ ดังนี้เป็นต้น เป็นชื่อของปัจจัยกลุ่มหนึ่งที่ก าจัดความสงสัยของศิษย์ใน
เรื่องสาธนะ ในคัมภีร์กัจจายนะสูตรที่ ๕๔๕-๕๔๖ ได้จ าแนกกิตก์ปัจจัยออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
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  ๑) กิจจปัจจัย คือปัจจัยที่ใช้ในกัมมสาธนะและภาวสาธนะ มี ๕ ตัว คือ ตพฺพ, อนีย, 
ณฺย, เตยฺย, ริจฺจ ปัจจัยเหล่านี้ สามารถแสดงความหมายว่า อรหะ (สมควร) และสักกะ (สามารถ) 
ท่านจึงบัญญัติให้แปลว่า พึง, ได้ เช่น กาตพฺพ  (อันเขาพึงกระท า, อันเขากระท าได้) เป็นต้น 
  ๒) กิตปัจจัย คือปัจจัยที่มักใช้ในกัตตุสาธนะ ได้แก่ กิตก์ปัจจัยทั้งหมดที่นอกจากกิจจ
ปัจจัย 
 โบราณาจารย์บางท่านจ าแนกกิตก์ปัจจัยออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ๑) กิจจปัจจัย คือปัจจัยที่ใช้ในกัมมสาธนะและภาวสาธนะ 
  ๒) กิตปัจจัย คือปัจจัยที่ใช้ในกัตตุสาธนะ 
  ๓) กิจจกิตปัจจัย คือปัจจัยที่ใช้ในกัตตุสาธนะ, กัมมสาธนะ, ภาวสาธนะ 
 ในคัมภีร์สัททัตถเภทจินตา คาถาที่ ๓๔๗-๓๔๘ ได้ประพันธ์ประเภทของกิตก์ปัจจัยเป็น
คาถาว่า (๓๔๗) 
   ปจฺจโย กิตเก กิจฺจ- กิตเภเทน ทุพฺพิโธ 
   ปญฺจ ตพฺพาทโย กิจฺจา กิตญฺเ ณาทิปจฺจยา. 
   ปัจจัยในกิตก์มี ๒ ประเภท โดยจ าแนกเป็นกิจจปัจจัย และกิตปัจจัย,  
  ปัจจัย ๕ ตัว มี ตพฺพ ปัจจัยเป็นต้น ชื่อว่ากิจจปัจจัย (ส่วน) ปัจจัยอื่นมี ณ 
 ปัจจัยเป็นต้น ชื่อว่ากิตปัจจัย 
 
(๓๔๘)     ปจฺจโย ติพฺพิโธ กิจฺจ- กิตกิจฺจกิตพฺพสา 
     ภาวกมฺเมสุ กตฺวตฺเถ ตีสุ วาตฺยปเร วิทู. 
   อีกนัยหนึ่ง บัณฑิตบางท่านกล่าวว่า ปัจจัยมี ๓ ประเภท โดยจ าแนกเป็น 
  กิจจปัจจัย, กิตปัจจัยและกิจจกิตปัจจัย กิจจปัจจัยลงในภาวสาธนะและกัมม- 
  สาธนะ, กิตปัจจัยลงในกัตตุสาธนะ, ส่วนกิจจกิตปัจจัยลงในสาธนะท้ัง ๓ 

๓.๒ กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรม  
 ประวัติกลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมนั้น ขอน าเสนอเฉพาะประวัติความเป็นมาของคัมภีร์อภิธาน
อันเป็นคัมภีร์ประเภทพจนานุกรมศัพท์บาลี และมีคัมภีร์ที่ส าคัญ ๆ อธิบายขยายความเพ่ิมเติม เช่น 
อภิธานัปปทีปิกาฎีกา อภิธานัปปทีปิกาสูจิ อภิธานัปปทีปิกานิสสยะ เป็นต้น เป็นคัมภีร์ที่แสดงนาม
บัญญัติของเนื้อหาทั้งในโลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และโลกบาดาล เป็นผลงานของพระโมคคัลลานมหา
เถระ ราชบัณฑิต ณ วัดมหาเชตวัน เกาะลังกา ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ ในรัชสมัยของพระเจ้า 
ปรักกมพาหุที่ ๑ 
 คัมภีร์อภิธาน ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่มีคุณค่าด้านภาษาศาสตร์ที่สามารถให้ความรู้ต่อการ 
ศึกษาทางภาษาศาสตร์เพราะเป็นแหล่งรวมของ “พจน์” หรือค าพูดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันซึ่ง
เป็นสิ่งที่อนุชนจะต้องศึกษาและให้ความส าคัญกับการศึกษาในเชิงภาษาศาสตร์ด้วย คัมภีร์อภิธาน 
แบ่งออกเป็น ๓ กัณฑ์ใหญ่ คือ 
 ๑. สัคคกัณฑ์ แสดงชื่อศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น ศัพท์ที่เป็น
พระนามของพระพุทธเจ้า ชื่อพระนิพพาน พระอรหันต์ และโลกสวรรค์ เป็นต้น 



๙๙ 
 

 ๒. ภูกัณฑ์ แสดงศัพท์ที่เป็นชื่อของสถานที่ พ้ืนดิน ภูเขา ต้นไม้ แม่น้ า และล าธารเป็นต้น 
แบ่งออกเป็น ๗ วรรคย่อย คือ 
  ๑) ภูมิวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับแผ่นดิน 
  ๒) ปุรวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับเมืองและประเทศ 
  ๓) นรวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับคน 
  ๔) จตุพพรรณวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับวรรณะ ๔ 
  ๕) อรัญญวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับป่าไม้ 
  ๖) เสลวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับภูเขา 
  ๗) ปาตาลวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับโลกบาดาล 
 ๓. สามัญญกัณฑ์ แสดงนามศัพท์และคุณศัพท์สามัญทั่ว  ๆ ไป มีความดีงาม ความ
ประเสริฐ การกระท าเป็นต้น รวมทั้งศัพท์ที่เป็นนิบาตบทและอุปสัคบท แบ่งออกเป็น ๔ วรรคย่อย คือ 
  ๑) วิเสสยาธีนวรรค แสดงศัพท์ที่เป็นบทวิเสสนะที่เก่ียวข้องกับลิงค์ท้ัง ๓ 
  ๒) สังกิณณวรรค แสดงศัพท์เบ็ดเตล็ดทั่วไป 
  ๓) อเนกัตถวรรค แสดงศัพท์ที่มีความหมายหลายอย่าง 
  ๔) อัพยยวรรค แสดงความหมายของอุปสัคและนิบาต 
 ในกัณฑ์ใหญ่ทั้ง ๓ นั้น ที่ประกอบด้วยวรรคย่อย มีภูมิวรรค และปุรวรรค เป็นต้น เมื่อ
รวมกับปณามคาถา ปฏิญญาคาถา ปริภาสาคาถา และนิคมนคาถา ทั้งหมดแล้ว มีจ านวนทั้งสิ้น 
๑,๒๒๑ คาถาด้วยกัน 
 ลักษณะการแสดงเนื้อหาคัมภีร์อภิธานนั้น เป็นการแสดงกลุ่มศัพท์ที่มีชื่อและลิงค์คล้อย
ตามพระบาลีพระไตรปิฎก ขอน าการแสดงลักษณะการอธิบายความตามนัยคัมภีร์อภิธานวรรณนาที่
น าคาถาจากคัมภีร์อภิธานมาตั้งตามล าดับคาถาแล้วอธิบายแต่ละบทไป โดยแสดงบทแต่ละบท
ประกอบด้วย ศัพท์ รูปวิเคราะห์ และอุทาหรณ์ประกอบโดยสังเขป ดังนี้ 
 พระนามพระพุทธเจ้า ๓๒ ศัพท ์
  พุทฺโธ ทสพโล สตฺถา สพฺพญฺญู ทฺวิปทุตฺตโม; (๑) 
  มุนินฺโท ภควา นาโถ จกฺขุมงฺคีรโส มุนิ. 
  โลกนาโถ’นธิวโร  มเหสิ จ วินายโก;  (๒) 
  สมนฺตจกฺขุ สุคโต  ภูริปญฺโ จ มารช.ิ 
  นรสีโห นรวโร   ธมฺมราชา มหามุนิ;  (๓) 
  เทวเทโว โลกครุ  ธมฺมสฺสามี ตถาคโต. 
  สยมฺภู สมฺมาสมฺพุทฺโธ วรปญฺโ จ นายโก;  (๔) 
  ชิโน สกฺโก ตุ สิทฺธตฺโถ สุทฺโธทนิ จ โคตโม. 
  สกฺยสีโห  ตถา  สกฺย- มุนิ จา’ทิจฺจพนฺธุ จ. (๕) 
 มีศัพท์ว่า พุทฺธ, ทสพล, สตฺถุ สพฺพญฺญู, ทฺวิปทุตฺตม, มุนินฺท, ภควนฺตุ, นาถ, จกฺขุมนฺตุ, 
องฺคีรส, มุนิ, โลกนาถ, อนธิวร, มเหสิ, วินายก, สมนฺตจกฺขุ สุคต, ภูริปญฺ , มารชิ, นรสีห, นรวร, ธมฺม
ราช, มหามุนิ, เทวเทว, โลกครุ, ธมฺมสฺสามี, ตถาคต, สยมฺภู, สมฺมาสมฺพุทฺธ, วรปญฺ , นายก และ ชิน 
โดยอธิบายตามล าดับศัพท์ดังต่อไปนี้ 



๑๐๐ 
 

 ๑. พุทฺธ แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้ตรัสรู้ 
 รูปวิเคราะห์: พุทฺโธติ เกนตฺเถน พุทฺโธ๑๐ ถามว่า ค าว่า “พุทฺโธ” พระพุทธเจ้าทรงพระ
นามว่าพุทธะ เพราะอรรถว่าอย่างไร, ตอบว่า ทรงพระนามว่าพุทธะ เพราะมีอรรถวิเคราะห์ว่า 
  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 
  ๖) วิสวิตาย พุทฺโธ  พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงท าพระนิพพานให้แจ้ง 
  ๗) ขีณาสวสงฺขาเตน พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงสิ้นอาสวะ 
  ๘) นิรุปกฺกิเลสสงฺขาเตน พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากอุปกิเลส 
  ๙) เอกนฺตวีตราโคติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากราคะแน่นอน 
  ๑๐) เอกนตฺวีตโทโสติ 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 เพราะตรัสรู้
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เพียงพระองค์เดียว 
  ๑๕) อพุทฺธิวิหตตฺตา พุทฺธิปฏิลาภตฺตา พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงก าจัด
อวิชชาแล้วตรัสรู้วิชชา 
  ๑๖) พุชฺฌตีติ พุทฺโธ ผู้ตรัสรู้ พระนามว่าพุทธะ (พุธ อวคมเน=ตรัสรู้-รู้-บรรลุ + ต) 
 อุทาหรณ์: เตน สมเย พุทฺโธ ภควา เวรญฺชาย  วิหรติ นเฬรุจิมนฺทมูเล มหตา ภิกฺขุส เฆน 
สทฺธึ ปญฺจมตฺเตน ภิกฺขุสเตหิ๑๑ สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ควงต้นสะเดาอันเป็น
ที่อยู่ของนเฬรุยักข์ เขตเมืองเวรัญชา พร้อมภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ประมาณ ๕๐๐ องค ์
 อิติ พุทฺโธ อภิญฺ าย ธมฺมมกฺขาสิ ภิกฺขุน  ทุกฺขสฺสนฺตงฺกโร สตฺถา จกฺขุมา ปรินิพฺพุโต๑๒

ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกธรรม แก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่ง พระศาสดา ทรงท าที่สุดแห่งทุกข์ 
มีพระจักษุ ปรินิพพานแล้ว 
 อริยา วุจฺจนฺติ พุทฺธา จ พุทฺธสาวกา จ๑๓ พระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้า เรียกว่า 
พระอริยะทั้งหลาย 

                                                      

 ๑๐ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๑๙๒/๓๘๘, ขุ.จู. (บาลี) ๓๐/๙๗/๒๐๗, ขุ.ป. (บาลี) ๓๑/๑๖๒/๑๘๕-๑๘๖. 
 ๑๑ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑/๑. 
 ๑๒ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๘๖/๑๐๙. 
 ๑๓ อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๕๘๘/๓๑๔. 



๑๐๑ 
 

 อห  พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ ส ฆญฺจ สรณ  คโต อุปาสกตฺต  เทเสสึ สกฺยปุตฺตสฺส สาสเน๑๔ หม่อม
ฉันได้ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะที่พ่ึงแล้ว ได้แสดงตนเป็นอุบาสก ในพระ
ศาสนาแห่งพระศากยบุตรแล้ว 
 สาวกา จ ปจฺเจกพุทฺธา จ พุทฺธา จ อนุสฺสรนฺติ๑๕ พระสาวกทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธเจ้า
ทั้งหลาย และพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมทรงระลึกได้ 
 พุทฺโธ จ โลเกติ อิท  วินา พุทฺธุปฺปาเทน ส ฆเภทสฺส อภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺต ๑๖ บทว่า พุทฺโธ จ 
โลเก นี้ สกวาทีกล่าวไว้เพ่ือแสดงความไม่มีสังฆเภท โดยเว้นจากการอุบัติของพระพุทธเจ้า 
 อตฺถโต ปน ปารมิตาปริภาวิโต สยมฺภู าเณน สห วาสนาย วิหตวิทฺธ สิตนิรวเสสกิเลโส 
มหากรุณาสพฺพญฺญุตญฺ าณาทิอปริเมยฺยคุณคณาธาโร ขนฺธสนฺตาโน พุทฺโธ๑๗ ก็โดยความหมาย คือ
พระพุทธเจ้า ผู้ทรงก าจัดกิเลสได้หมดสิ้นพร้อมทั้งวาสนา ด้วยพระสยัมภูญาณ เพราะทรงอบรมบ่ม
พระบารมีมาแล้ว ผู้มีพระขันธสันดานทรงไว้ซึ่งหมู่คุณอันนับประมาณไม่ได้มีพระมหากรุณาธิคุณและ
พระสัพพัญญุตญาณเป็นต้น 
 ๒. ทสพล แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระทศพล 
 รูปวิเคราะห์: ทานสีลนฺตฺยาทโย านา านญฺ าทโย วา ทส พลานิ อสฺสตฺถีติ ทสพโล พระ
นามว่าทสพละ เพราะทรงมีก าลัง ๑๐ ประการ มี ทาน ศีลเป็นต้น หรือ านา าน าณเป็นต้น  (ทส= 
๑๐ + พล=ก าลัง) 
 ก าลัง ๑๐ ประการ คือ ๑) านา าน าณ พระปรีชาหยั่งรู้ฐานะและอฐานะ คือ ทรงรู้ว่า
อะไรเป็นไปได้ และอะไรเป็นไปไม่ได้ รู้เหตุรู้ผล ๒) กัมมวิปาก าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้ผลของกรรม
ดีและชั่ว ๓) สัพพัตถคามินีปฏิปทา าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้ข้อปฏิบัติที่จะน าไปสู่สุคติ ทุคติ หรือ
พ้นจากคติ รู้ประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์ในอนาคตและประโยชน์อันสูงสุด ๔) นานาธาตุ าณ พระ
ปรีชาญาณหยั่งรู้สภาวะของธรรมชาติทั้งฝ่ายอุปาทินนกสังขาร (สังขารที่กรรมยึดครอง) และฝ่ายอนุ
ปาทินนกสังขาร (สังขารที่กรรมไม่ยึดครอง) ๕) นานาธิมุตติก าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้อัธยาศัย 
ความเชื่อถือ ความสนใจของสัตว์ทั้งหลาย ๖) อินทรียปโรปริยัตต าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้ความยิ่ง
และความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายว่า มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา หย่อนหรือแก่กล้า
เพียงไร ๗) ฌานาทิ สังกิเลสาทิ าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้ความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วของการ
ออกจากฌาน วิโมกข์ สมาธิ และสมาบัติทั้งหลาย ๘) ปุพเพนิวาสานุสสติ าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้
ถึงภพอันเคยเป็นอยู่ในอดีต ๙) จุตูปปาต าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายผู้
เป็นไปตามกรรมของตน ๑๐) อาสวักขย าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะ๑๘ 

                                                      

 ๑๔ วิ.อ. (บาลี) ๑/๖๙. 
 ๑๕ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๑/๒. 
 ๑๖ อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๖๕๔-๖๕๗/๒๖๖. 
 ๑๗ สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑๒-๑๓. 
 ๑๘ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๑๔๘/๑๐๗-๑๑๐. 



๑๐๒ 
 

 อุทาหรณ์: มหคฺคธมฺโม ทสพโล พลาติพลปารคู ธรณูปโม มหาวีโร โส เม พุทฺโธ            
นิมนฺติโต๑๙ พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงมีพระธรรมล้ าเลิศ น่าบูชา เป็นพระทศพล ทรงถึงความ 
ส าเร็จพลธรรมเหนือพลธรรม (ของคนทั่วไป) เปรียบด้วยแผ่นดิน ทรงเป็นผู้มีความเพียรมาก ข้าพเจ้า
ทูลนิมนต์แล้ว 
 ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ ปน เทวตา สพฺพาว สนฺติปติตฺวา อชฺช ทสพโล ปรินิพฺพายติ อิโตทานิ  
ปฏฺ าย อนฺธการ  ภวิสฺสตีติ ปริเทวนฺติ๒๐

 ก็เทวดาในหมื่นจักรวาล ประชุมกันทั้งหมดพากันคร่ าครวญ
ร าพันว่า “วันนี้ พระทศพลจะปรินิพพาน จ าเดิมแต่นี้ไป จักมีแต่ความมืด” 
 ปาฏิหาริยฏฺ าเนปิ สพฺพา ทฺวาทสโยชนิกา ปริสา อนุรุทฺธ  อุปสงฺกมิตฺวา กห  ภนฺเต     
ทสพโล  ิโตติ ปุจฺฉึสุ๒๑

 แม้ในที่ทรงท ายมกปาฏิหาริย์ บริษัททั้งหมดประมาณ ๑๒ โยชน์ เข้าไปหาพระ 
อนุรุทธะ ถามว่า “ท่านผู้เจริญ พระทศพลประทับอยู่ ณ ที่ไหน” 
 ๓. สตฺถุ แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระศาสดา, ผู้สอน 
 รูปวิเคราะห์: ทิฏฺ ธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ ยถารห  อนุสาสตีติ สตฺถา พระนามว่า สัตถุ 
เพราะทรงสั่งสอนสรรพสัตว์ด้วยประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์ในอนาคตและประโยชน์อันสูงสุด 
(สาส อนุสิฏฺ  ิมฺหิ=แนะน า-สั่งสอน + รตฺถุ) กิเลเส สชติ วิสฺสชฺเชติ อนภาว  คเมตีติ สตฺถา พระนามว่า
สัตถุ เพราะทรงสละกิเลส (สช อติสชฺชเน=สละ-ปล่อย + รตฺถุ) กิเลเส สาสโนทเกน สิญฺจตีติ สตฺถา 
พระนามว่าสัตถุ เพราะทรงล้างกิเลสด้วยน้ าคือค าสอน (สิจ เสจเน=ไหล-รด-ราด + รตฺถุ) กิเลสสตฺติ-
สงฺขาต  ปงฺก  โสสาเปตีติ สตฺถา พระนามว่าสัตถุ เพราะทรงท าเปือกตมคือคมกิเลสให้แห้งไป (สุส โสส
เน=แห้ง-ผาก-เหี่ยว + รตฺถุ) กิเลเส สสติ หึสตีติ สตฺถา พระนามว่าสัตถุ เพราะเบียดเบียนกิเลส (สสุ  
หึสาย =เบียดเบียน + รตฺถุ) สวติ อาสวติ ธมฺมกถ  โสตุ อิจฺฉตีติ สตฺถา พระนามว่าสัตถุ เพราะทรง
ต้องการฟังธรรมกถา (สุ สวเน=ฟัง + รตฺถุ) สเมติ กิเลเส อุปสเมตีติ สตฺถา พระนามว่าสัตถุ เพราะทรง
ท ากิเลสให้สงบ (สมุ อุปสเม=สงบ-ระงับ + รตฺถุ) 
 อุทาหรณ์: โส สมณุทฺเทโส ภิกขูหิ เอวมสฺส วจนีโย อชฺชตคฺเค เต อาวุโส สมณุสฺเทส น 
เจว โส ภควา สตฺถา อปทิสิตพฺโพ๒๒ สมณุทเทสนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวตักเตือนว่า สมณุท
เทส ตั้งแต่วันนี้ เธอไม่พึงอ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นศาสดา 
 โส โว มมจฺจเยน สตฺถา๒๓ พระธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอ เมื่อเราล่วงไปแล้ว 
 กตมานิ ปญฺจ ? อิธ  ภิกฺขเว ภิกฺขุโน สตฺถา ธมฺม  เทเสติ อญฺ ตโร วา ครุฏฺ านิโย สพฺรหฺม-
จารี๒๔ ภิกษุทั้งหลาย เหตุแห่งวิมุตติ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑ ศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจารีในฐานะ
ครบูางรูป แสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

                                                      

 ๑๙ ขุ.อป. (บาลี) ๓๒/๒๔๗/๔๔๗. 
 ๒๐ องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๑๓๐/๘๒. 
 ๒๑ องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๑๘๘/๑๑๓. 
 ๒๒ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๔๒๙/๓๑๕. 
 ๒๓ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๖/๑๓๔. 
 ๒๔ องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๒๖/๑๘. 



๑๐๓ 
 

 การน าเสนอพระนามของพระพุทธเจ้า มีเป็นจ านวนมากแต่ขอน ามากล่าวไว้เป็นเบื้อง
เพียงเท่านี้ รายละเอียดสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 

๓.๓ กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ 
 ประวัติกลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ภาษาบาลีที่น ามาจัดการศึกษาปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน คือ 
คัมภีร์วุตโตทัยอันเป็นฉันทลักษณ์บาลี มีที่มาตามรากศัพท์คือค าว่า วุตโตทัย๒๕ มาจากค าบาลีว่า วุตฺต 
+ อุทย แปลว่า แหล่งก าเนิดคาถา มีรูปวิเคราะห์ว่า สกสกนามานิ ครุลหูนิ วา วุจฺจนฺเต อเนนาติ 
วุตฺตํ คาถาเป็นเหตุกล่าวชื่อของตน ๆ หรือเป็นเหตุกล่าวครุและลหุ ชื่อว่าวุตตะ และ อุทยติ ปวตฺตเต 
เอตฺถาติ อุทโย คัมภีร์ที่เป็นไปของคาถา ชื่อว่าอุทยะ จึงรวมเป็น วุตฺตานํ อุทโย วุตฺโตทโย คัมภีร์เป็น
ที่เป็นไปของคาถา ชื่อว่าวุตโตทัย เป็นคัมภีร์แสดงฉันทลักษณ์บาลี ว่าด้วยกฎระเบียบในการวางศัพท์
ที่เป็นครุและลหุ เป็นแบบต่าง ๆ ในการประพันธ์ที่เป็นร้อยกรอง ที่เรียกว่าปัชชะ โดยอาศัยคัมภีร์ว
ฤตตรัตนากรเป็นหลัก และเป็นฉันทลักษณ์บาลีฉบับแรกที่เป็นที่นิยมศึกษาท่องจ ามากที่สุด เป็น
ผลงานของพระสังฆรักขิตะ พระเถระชาวสิงหลในราวพุทธศตวรรศที่ ๑๗ ท่านด ารงสมณศักดิ์ที่มหา
สามิ (สมเด็จพระสังฆราช) เป็นผู้เชี่ยวชาญพระปริยัติธรรมและภาษาบาลีสันสกฤต มีเกียรติศักดิ์เลื่อง
ลือและเป็นพระราชครูของพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖-๑๗๒๙) ท่านมีชีวิตอยู่จนถึง พ.ศ. 
๑๗๘๗ ในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๓ พ านักอยู่ที่วัดเขามะเดื่อ (อุทุมพรคิริวิหาร) ณ เมืองชัมพุ
โทณิ 
 เนื้อหาที่เป็นหลักในคัมภีร์วุตโตทัย มีคาถาแสดงไว้ ๑๐๘ ชนิดกับฉันท์ ๑๗ ประเภท แบ่ง
ออกเป็น ๖ ปริจเฉท คือ 
  ๑. สัญญาปริภาสานิเทส ว่าด้วยชื่อและกฎทั่วไป มี ๑๖ คาถา 
  ๒. มัตตาวุตตินิเทส  ว่าด้วยคาถามาตราพฤติ มี ๒๙ คาถา 
  ๓. สมวุตตินิเทส  ว่าด้วยสมคาถา มี ๖๑ คาถา 
  ๔. อัทธสมวุตตินิเทส ว่าด้วยอัทธสมคาถา มี ๑๑ คาถา 
  ๕. วิสมวุตตินิเทส  ว่าด้วยวิสมคาถา มี ๑๑ คาถา 
  ๖. ฉัปปัจจยวิภาค  ว่าด้วยนัย ๖ อย่าง มีปัตถารนัยเป็นต้น มี ๙ คาถา 
 ข้อความส่วนใหญ่ในคัมภีร์นี้เป็นทั้งสูตรและอุทาหรณ์ในคาถาเดียวกันมีคาถาทั้งหมด 
๑๓๗ บท แสดงหลักการประพันธ์ประเภทร้อยกรองที่เรียกว่าปัชชะ ประกอบด้วยคาถา ๒ ประเภท 
คือ  
  ๑. มาตราพฤติ คือ คาถาที่นับมาตรา แต่งโดยก าหนดมาตราในแต่ละบาทคาถา มี
ทั้งหมด ๒๖ คาถา คืออริยาชาติ ๖, คีติชาติ ๔, เวตาลียชาติ ๙ และมัตตาสมกชาติ ๗ 
  ๒.  วรรณพฤติ คือ คาถาที่นับพยางค์ แต่งโดยก าหนดพยางค์ในแต่ละบาทคาถา มี
ทั้งหมด ๘๒ คาถา คือ สมคาถา ๖๑, อัทธสมคาถา ๑๑, วิสมคาถา ๑๐ 
 ค าว่า มาตรา ในมาตราพฤติ หมายเอามาตราของสระเท่านั้น แม้จะประกอบกับ
พยัญชนะก็ให้นับเฉพาะสระ โดยนับตามสระสั้นและสระยาว คือ สระสั้นนับเป็น ๑ มาตรา, สระยาว
นับเป็น ๒ มาตรา เช่น ค าว่า ตถาคโต (ตะถาคะโต) นับเป็น ๑ ๒ ๑ ๒ มาตราตามเสียงสระ 
                                                      

 ๒๕ พระคันธสาราภิวงศ์. วุตโตทยมัญชรี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทักอักษร, ๒๕๔๕), หน้า ๖. 



๑๐๔ 
 

 ค าว่า พยางค์ ในวรรณพฤติ หมายเอาพยางค์หนึ่ง ๆ ซึ่งอาจเป็นสระล้วน ๆ หรือสระที่
ประกอบกับพยัญชนะ ถ้าเป็นพยางค์ที่มี ๑ มาตราหรือ ๑ มาตราครึ่ง ถือว่าเป็นสระสั้น, ถ้าเป็น
พยางค์ท่ีมี ๒ มาตราหรือ ๒ มาตราครึ่ง ถือว่าเป็นสระยาว 
 ค าว่า ฉันท์ คือ การก าหนดจ านวนพยางค์ในแต่ละบาทของคาถา ส่วนคาถา คือการ
ก าหนดจ านวนครุหลุเป็นแบบต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ของฉันท์นั้น ๆ ดังนั้น ฉันท์จึงเป็นเหตุให้เกิดคาถา 
ส่วนคาถาเป็นผลของฉันท์ ดังมีหลักฐานปรากฏในคัมภีร์ต่าง ๆ เช่น 
 ในคัมภีร์สัททนีติ สุตตมาลา สูตรที่ ๑๕๗ กล่าวว่า 
    วณฺณนิยโม ฉนฺโท   ครุลหุนิยโม ภเว วุตฺติ. 
   การก าหนดจ านวนพยางค์ ชื่อ ฉันท์, การก าหนดจ านวนครุและลหุ ชื่อว่าคาถา 
 ส่วนในคัมภีร์พาลาวตารกล่าวว่า  
    อกฺขรนิยโม ฉนฺทํ   ครุลหุนิยโม ภเว วุตฺติ 
    ทีโฆ สํโยคาทิปุพฺโพ   รสฺโส จ ครุ ลหุ ตุ รสฺโส๒๖ 
    การก าหนดพยางค์ ชื่อว่าฉันท์ ส่วนการก าหนดครุลหุ ชื่อว่าคาถา, 
   สระยาวและสระสั้นต้นสังโยคเป็นต้น ชื่อว่า ครุ, ส่วนสระสั้น ชื่อว่าลหุ 
 แม้คัมภีร์ฉันทวุตติปทีปคาถาท่ี ๓ ก็กล่าวความต่างกันระหว่างฉันท์กับคาถาไว้ว่า 
    เอกปาทกฺขรานํว  นิยโม ฉนฺทลกฺขณํ 
    จตุปฺปาทกฺขรานํ ตุ  นิยโม วุตติลกฺขณํ. 
   การก าหนดพยางค์ในบาทหนึ่ง ๆ เป็นลักษณะของฉันท์ ส่วนการ 
  ก าหนดครุลหุในบาททั้ง ๔ เป็นลักษณะของคาถา 
 ฉะนั้น ลักษณะของฉันท์ คือการก าหนดพยางค์ในคาถาแต่ละบาทว่ามีพยางค์เท่าไรตั้งแต่
ฉันท์ที่มี ๑ พยางค์จนถึงฉันท์ที่มี ๒๖ พยางค์ ตามล าดับพยางค์ ดังนี้ คือ  
  ๑)  อุตตาฉันท ์ ฉันท ์ ๑  พยางค ์
  ๒)  อัจจุตตาฉันท์ ฉันท ์ ๒  พยางค ์
  ๓)  มัชฌาฉันท์ ฉันท ์ ๓ พยางค ์
  ๔)  ปติฏฐาฉันท์ ฉันท ์ ๔  พยางค ์
  ๕)  สุปติฏฐาฉันท์ ฉันท ์ ๕  พยางค ์
  ๖)  คายัตตีฉันท์  ฉันท ์ ๖  พยางค ์
  ๗)  อุณหิกาฉันท์ ฉันท ์ ๗ พยางค ์
  ๘)  อนุฏฐุกาฉันท ์ ฉันท ์ ๘ พยางค ์
  ๙)  พรหตีฉันท์ ฉันท ์ ๙  พยางค ์
  ๑๐) ปันติฉันท์  ฉันท ์ ๑๐ พยางค ์
  ๑๑) ติฏฐุภาฉันท ์ ฉันท ์ ๑๑ พยางค ์
  ๑๒) ชคตีฉันท์  ฉันท ์ ๑๒ พยางค ์
  ๑๓) อติชคตีฉันท์ ฉันท ์ ๑๓ พยางค ์

                                                      

 ๒๖ พระธรรมกิตติมหาเถระ. พาลาวตาโร, (ล าปาง : โรงพิมพ์จิตวัฒนาการพิมพ์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๑. 



๑๐๕ 
 

  ๑๔) สักกรีฉันท ์ ฉันท ์ ๑๔ พยางค ์
  ๑๕) อติสักกรีฉันท ์ ฉันท ์ ๑๕ พยางค ์
  ๑๖) อัฏฐิฉันท์  ฉันท ์ ๑๖  พยางค ์
  ๑๗) อัจจัฏฐิฉันท์ ฉันท ์ ๑๗ พยางค ์
  ๑๘) ธิติฉันท ์  ฉันท ์ ๑๘ พยางค ์
  ๑๙) อติธิติฉันท์ ฉันท ์ ๑๙ พยางค ์
  ๒๐) กติฉันท์  ฉันท ์ ๒๐ พยางค ์
  ๒๑) ปกติฉันท์   ฉันท ์ ๒๑ พยางค ์
  ๒๒) อากติฉันท์ ฉันท ์ ๒๒  พยางค ์
  ๒๓) วิกติฉันท์  ฉันท ์ ๒๓ พยางค ์
  ๒๔) สังกติฉันท ์ ฉันท ์ ๒๔ พยางค ์
  ๒๕) อติกติฉันท์ ฉันท ์ ๒๕  พยางค ์
  ๒๖) อุกกติฉันท ์ ฉันท ์ ๒๖ พยางค ์
 ฉันท์ ๒๖ ประเภทเหล่านี้ มีใช้ในวรรณกรรมสันสกฤต แต่ในวรรณกรรมบาลีนิยมแต่ง
ฉันท์ ๑๗ ประเภท คือตั้งแต่ฉันท์ที่มี ๖ พยางค์ คือคายัตตีฉันท์ จนถึงฉันท์ที่มี ๒๒ พยางค์ คืออากติ
ฉันท์เท่านั้น รายละเอียดของฉันท์ ๒๖ ประเภทสามารถค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ในคัมภีร์วุตโตทยมัญชรี 
 คณะในฉันทลักษณ์ 
 คณะ คือ กลุ่มค าที่ท่านก าหนดด้วยครุและลหุ นับเป็นองค์ประกอบย่อยของบาทที่เป็น
หนึ่งในสี่ของคาถา คณะฉันท์ในคาถาวรรณพฤติมีครุและลหุ คณะละ ๓ พยางค์ มี ๘ คณะ ส่วนคณะ
ฉันท์ในคาถามาตราพฤติก าหนดด้วยคณะที่มี ๔ มาตรา มี ๕ คณะ คณะในคาถาวรรณพฤติทั้ง ๘ นั้น
มีลักษณะดังต่อไปนี้ (หมายเลข ๒ = คร,ุ ๑ = ลหุ) 
  ๑) ม คณะ  มีครุล้วน ๒ ๒ ๒ 
  ๒) น คณะ มีลหุล้วน ๑ ๑ ๑ 
  ๓) ภ คณะ มีครุหน้า ๒ ๑ ๑ 
  ๔) ย คณะ มีลหุหน้า ๑ ๒ ๒ 
  ๕) ช คณะ มีครุกลาง ๑ ๒ ๑ 
  ๖) ส คณะ มีครุหลัง ๑ ๑ ๒ 
  ๗) ร คณะ มีลหุกลาง ๒ ๑ ๒ 
  ๘) ต คณะ มีหลุหลัง ๒ ๒ ๑ 
 ส่วนวิธีก าหนดครุลหุนั้น ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์วุตโตทัย คาถาที่ ๗ ว่า 
    ส โยคาทิ จ ทีโฆ จ  นิคฺคหีตปโร จ โย 
    ครุ วงฺโก ปาทนฺโต วา รสฺโสญฺโ มตฺติโก ลุชุ๒๗ 
   อักษรต้นของสังโยค, สระยาวและอักษรที่มีนิคหิตอยู่หลัง ชื่อว่า ครุ 
  อักษรท้ายบาทคาถาที่ใช้เป็นรูปงอ ชื่อว่า ครุ บ้าง, สระสั้นที่มีหนึ่งมาตรา 

                                                      

 ๒๗ พระคันธสาราภิวงศ,์ วุตโตทยมัญชรี, หน้า ๒๔-๒๕. 



๑๐๖ 
 

  อ่ืนจากคร ุที่ใช้เป็นรูปตรง ชื่อว่า ลหุ 
 ฉะนั้น ในพระบาลีจึงมีครุ หรือ เสียงหนัก ๔ ประเภท คือ 
  ๑) สังโยคาทิครุ ครุที่อยู่หน้าพยัญชนะสังโยค คือพยัญชนะที่ไม่มีสระคั่น ได้แก่ สระ
สั้น ๓ ตัว คือ อ อิ อุ หรือมีพยัญชนะประกอบร่วมกับสระสั้น เช่น กตฺวา, ทิสฺวา, สุตฺวา เป็นต้น 
  ๒) ทีฆะครุ ครุที่เป็นสระยาว คือ อา อี อู เอ โอ หรือพยัญชนะที่ประกอบกับสระยาว 
เช่น กา กี กู เก โก เป็นต้น 
  ๓) นิคคหีตปรครุ ครุที่มีนิคหิตอยู่หลัง คือสระสั้นหรือพยัญชนะที่ประกอบด้วย
นิคคหิต เช่น ก  กึ กุ เป็นต้น 
  ๔) ปาทันตครุ ครุที่อยู่ท้ายบาทคาถา คือสระสั้น คือ อ อิ อุ ที่ประกอบกับพยัญชนะ
อยู่ท้ายบาทคาถา ปาทันตครุนี้ถือว่าเป็นครุพิเศษ มีใช้เฉพาะในคาถาเท่านั้น , และในคาถาวรรณพฤติ 
อยู่ท้ายบาทคาถาท้ัง ๔ ส่วนในคาถามาตราพฤติอยู่ท้ายเฉพาะสมบาท (บาทคู่) คือบาทที่ ๒ และบาท
ที่ ๔ เทา่นั้น แตกต่างจากครุประเภทอ่ืน ๓ อย่างที่มีใช้ทั้งในคาถาและนอกคาถา 
 ฉันท์กลุ่มมาตราพฤติ 
 มาตราพฤติ๒๘ คือคาถาที่นับมาตราเป็นหลักในการประพันธ์ มี ๔ ประเภท คือ 
  ๑) อริยาคาถา มี ๖ ประเภท คือ อริยาสามัญ, ปัฏฐยาอริยา, วิปุลา, จปลา, มุขจปลา 
และชฆนจปลา 
  ๒) คีติคาถา มี ๔ ประเภท คือ คีต,ิ อุปคีต,ิ อุคคีติ และอริยาคีติ 
  ๓) เวตาลียคาถา มี ๙ ประเภท คือ เวตาลียะ, โอปัจฉันทสกะ, อาปาตลิกา, ทักขิณันติ
กา, อุทิจจวุตติ, ปัจจวุตติ, ปวัตตกะ, อปรันติกา และจารุหาสินี 
  ๔) มัตตาสมคาถา มี ๗ ประเภท คือ อจลธิติ, มัตตาสมกะ, วิสิโลกะ, วานวาสิกา, 
จิตรา, อุปจิตรา และปาทากุลกะ 
 คาถาประเภทนี้ มีก าหนดนับมาตราเฉพาะ ๔ มาตราเท่านั้น และคณะที่มี ๔ มาตราก็มี ๕ 
คณะ คือ  
  ๑) ภ คณะ (๒ ๑ ๑) 
  ๒) ช คณะ (๑ ๒ ๑) 
  ๓) ส คณะ (๑ ๑ ๒) 
  ๔) สัพพครุคณะ (๒ ๒) 
  ๕) สัพพลหุคณะ (๑ ๑ ๑ ๑) 
 ดังนั้น คณะที่ประกอบได้ในมาตราพฤติ จึงมีเพียง ๕ คณะดังกล่าว เพราะคณะในคาถา
ประเภทนี้นับรวม ๔ มาตราเป็น ๑ คณะ คือ ภ คณะ (๒ ๑ ๑), ช คณะ (๑ ๒ ๑), ส คณะ (๑ ๑ ๒),   
สัพพครุคณะ (๒ ๒ = ม คณะ) และสัพพหลุคณะ (๑ ๑ ๑ ๑ = น คณะ) ในคาถามาตราพฤติ (คาถา
นับมาตรา) ท่านก าหนดมาตราว่าในแต่ละบาทต้องมีกี่มาตรา ไม่ได้ก าหนดว่าแต่ละบาทต้องมี ภ คณะ 
หรือ ช คณะกี่คณะ เหมือนที่ก าหนดไว้ในคาถาวรรณพฤติซึ่งก าหนดพยางค์และคณะไว้แน่นอน และ
การเรียกชื่อว่าบาทคาถาในมาตราพฤติก็ต่างจากวรรณพฤติ กล่าวคือ บาทที่ ๑, ๒ เรียกว่าปุพพัทธะ 

                                                      

 ๒๘ เรื่องเดียวกัน, ค าน า [๒๒-๒๕]. 



๑๐๗ 
 

(ครึ่งแรก) ส่วนบาทที่ ๓, ๔ เรียกว่าอปรัทธะ (ครึ่งหลัง) แม้บาทที่ ๑, ๓ ก็เรียกว่าวิสมบาท (บาทคี่) 
ส่วนบาทที่ ๒, ๔ เรียกว่าสมบาท (บาทคู่) คณะในมาตราพฤตินี้ก็เรียกว่าวิสมคณะ (คณะคี่ คือ คณะที่ 
๑, ๓, ๕, ๗) และ สมคณะ (คณะคู่ คือคณะที่ ๒, ๔, ๖, ๘) 
 ก่อนที่จะกล่าวคาถามาตราพฤติ มี อริยาคาถาเป็นต้น ในคัมภีร์วุตโตทัย กล่าวถึงการ
ก าหนดคณะไว้ในคาถาที่ ๑๗ ว่า 
    ฉฏฺโ ’ขิลลหุ โช วา   คยุตาญฺเ ฉคฺคณา น โช วิสเม 
    อริยายนฺตทฺเธ โล   ฉฏฺโ นฺเต โค คณา ฉญฺเ  
   คณะที่ ๖ เป็นสัพพหลุคณะ หรือ ช คณะ ๖ คณะอ่ืนที่ประกอบด้วยครุ 
  มีอยู่ ไม่มี ช คณะ ในวิสมคณะ (คณะคี่) ส่วนในครึ่งหลังของอริยาคาถา คณะ 
  ที่ ๖ เป็นลหุ ครุมีอยู่ในคณะท้าย และคณะ ๖ อ่ืนมีอยู่ 
 ขอสรุปความและอธิบายลักษณะของคาถานี้ ดังนี้ 
 ปุพพัทธะ (ครึ่งแรก) ของอริยาคาถามี ๔ ลักษณะ คือ 
  ๑) คณะมี ๗ และมีครุท้าย 
  ๒) คณะที่ ๖ มี ๒ คณะคือ ช คณะ (๑ ๒ ๑) หรือ สัพพลหุคณะ (๑ ๑ ๑ ๑) 
  ๓) คณะอ่ืนจากคณะที่ ๖ ไม่มีก าหนดคณะแน่นอน คือเป็นคณะใดคณะหนึ่งในคณะ 
๕ คณะที่มี ๔ มาตรา 
  ๔) ในวิสมคณะ (คณะคี่) ไม่มี ช คณะ แต่อนุญาตคณะอ่ืนอีก ๔ คณะ 
 อปรัทธะ (ครึ่งหลัง) มี ๔ ลักษณะ คือ 
  ๑) คณะมี ๗ คณะ และมีครุท้าย 
  ๒) คณะที่ ๖ เป็นลหุ 
  ๓) คณะอ่ืนจากคณะที่ ๖ มี ๕ คณะ ๆ ใดคณะหนึ่ง 
  ๔) ในวิสมคณะ ไม่มี ช คณะ 
 การก าหนดคาถาในมาตราพฤตินี้ คือหนึ่งคาถา มี ๔ บาท, บาทที่ ๑ และบาทที่ ๒ ครึ่ง
แรกของคาถาเป็นปุพพัทธคาถา มี ๓๐ มาตรา, บาทที่ ๓ และบาทที่ ๔ ครึ่งหลังของคาถาเป็นอปรัทธ
คาถา มี ๓๐ มาตรา, บาทที่ ๑ และบาทที่ ๓ เป็นบาทคี่ คือวิสมบาท แต่ละบาท มี ๑๒ มาตรา, บาท
ที่ ๒ และบาทที่ ๔ เป็นบาทคู่ คือสมบาท แต่ละบาท มี ๑๘ มาตรา, เมื่อว่าโดยคณะทั้งในปุพพัทธ
คาถา และอปรัทธคาถา แต่ละคาถา มี ๗ คณะ ๆ ละ ๔ มาตรา เท่ากับ ๒๘ มาตราและครุ ๑ รวม
เป็น ๓๐ มาตรา รวมเป็นหนึ่งคาถา มีทั้งหมด ๖๐ มาตรา 
 ตารางแสดงคณะในครึ่งคาถาแรก 

ป ม ทุติย ตติย จตุตฺถ ปญฺจม ฉฏฺ  สตฺตม อนฺต 
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๔ ๕ ๔ ๕ ๔ ๒ ๔ ๑ 



๑๐๘ 
 

 ตารางแสดงคณะในครึ่งคาถาหลัง 
ป ม ทุติย ตติย จตุตฺถ ปญฺจม ฉฏฺ  สตฺตม อนฺต 
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 จะแสดงตารางของคาถาท่ีแสดงการก าหนดคณะในอริยาคาถาพอเป็นอุทาหรณด์ังต่อไปนี้ 

 

 ตารางแสดงการก าหนดคณะในครึ่งคาถาแรก 
ป ม ทุติย ตติย จตุตฺถ ปญฺจม ฉฏฺ  สตฺตม อนฺต 
ม น ม ส ม ช ภ ค 
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๔ ๕ ๔ ๕ ๔ ๒ ๔ ๑ 

  

 ตารางแสดงก าหนดคณะในครึ่งคาถาหลัง 
ป ม ทุติย ตติย จตุตฺถ ปญฺจม ฉฏฺ  สตฺตม อนฺต 
ส ม ม ม ม ล ม ค 
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๔ ๕ ๔ ๕ ๔ ๑ ๔ ๑ 
 



๑๐๙ 
 

 ฉันท์กลุ่มวรรณพฤติ 
 ในคัมภีร์วุตโตทัยได้กล่าวถึงคาถาวรรณพฤติ คือ คาถาที่นับพยางค์ แต่งโดยก าหนด
พยางค์ในแต่ละบาทคาถา มีทั้งหมด ๘๒ คาถา คือ สมคาถา ๖๑, อัทธสมคาถา ๑๑, วิสมคาถา ๑๐ 
จะขอน ามากล่าวพอเป็นอุทาหรณ์ดังต่อไปนี้ 
  ๑. สมคาถา คือคาถาที่มีครุลหุเท่ากันทั้ง ๔ บาท มี ๑๗ ประเภท เริ่มตั้งแต่ฉันท์ ๖ 
พยางค์ จนถึงฉันท์ ๒๒ พยางค์ และคาถาในฉันท์เหล่านี้มีทั้งหมด ๖๑ คาถา ขอกล่าวเฉพาะฉันท์ ๖ 
พยางค์ ถึง ฉันท์ ๙ พยางค์ไว้เป็นอุทาหรณ์และสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากคัมภีร์วุตโตทยมัญชรี  
 คายัตตีฉันท์ ๖ พยางค์ 
 คาถาที่ ๔๖ ว่า ตฺยา เจ ตนุมชฺฌา, คายตฺตี 
  คาถาที่มี ต ย คณะ ชื่อว่า ตนุมัชฌา, เป็น คายัตตีฉันท ์
 

ตฺยา เจ ต นุ มชฺ ฌา 
๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 

ต ย 

 ค าว่า ตฺยา เจ ตนุมชฺฌา แสดงทั้งกฎและอุทาหรณ์ คือ ข้อความว่า “คาถาที่มี ต ย คณะ 
ชื่อว่าตนุมัชฌา” เป็นกฎ ส่วนค าบาลีว่า ตฺยา เจ ต (๒ ๒ ๑), นุมชฺฌา (๑ ๒ ๒) เป็นอุทาหรณ์ของ ต ย 
คณะ 

 ตนุมัชฌาคาถา คือคาถาที่มี ต ย คณะทุกบาทของคาถา มีครุลหุเป็นรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ 
๒ ทั้งสี่บาท 

 มีอุทาหรณ์ว่า 
     เชโน ชินมูเล   ทิสฺวา ชนกาย  
     ส สารนิมุคฺค    สพฺพญฺญุตมิจฺฉ . 
     หิตฺวา กรุเปต    โมกฺข  ปณิธาน  
     วตฺเตสิ ทยาณา   โย ต  มุนิ วนฺเท. 
    พระมุนีชินสีห์ ทอดพระเนตรเห็นมหาชนผู้จมลงในสงสาร  
   จึงปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณด้วยกรุณาท่ีค้ าจุนพระทัย สละ 
   พระนิพพานที่เข้าใกล้พระหัตถ์ ตั้งความปรารถนา ณ พระบาทยุค 
   ของพระชินเจ้า(ทีปังกร) ข้าพเจ้าขอน้อมไว้พระมุนีพระองค์นั้น 
 การตรวจคาถาวรรณพฤติมีวิธีตรวจตามล าดับดังนี้ 
  ๑) เมื่อพบคาถาใดคาถาหนึ่งให้นับพยางค์ในคาถานั้นว่ามีก่ีพยางค์ แต่ละบาทมีพยางค์
เท่ากันหรือไม่ ถ้าพยางค์ไม่เท่ากัน ให้ตราจตามกฎของคาถามาตราพฤติก่อน ถ้าพยางค์เท่ากันก็ตรวจ
ตามกฎของคาถาวรรณพฤติ 
  ๒) ในกรณีที่แต่ละบาทมีพยางค์เท่ากัน ให้นับดูว่าเป็นฉันท์กี่พยางค์ 



๑๑๐ 
 

  ๓) ส าหรับผู้ที่ท่องคัมภีร์วุตโตทัยได้ ก็ท่องคาถาที่แสดงกฎในฉันท์นั้น ๆ มาเทียบกับ
คาถาที่ก าลังตรวจอยู่ ถ้ามีครุลหุตรงกันถือว่าเป็นคาถาที่แสดงกฎนั้น ถ้าไม่ตรงก็ว่าคาถาถัดไปในฉันท์
เดียวกัน เช่น ค าว่า เชโน ชิ มีครุลหุตรงกับค าว่า ตฺยา เจ ต, ค าว่า นมูเล มีครุลหุตรงกับค าว่า นุมชฺฌา 
  ๔) ถ้าท่องคาถาแสดงกฎไม่ได้ ให้ตรวจดูครุลหุในคาถานั้นเทียบกับครุลหุในคาถาที่
คัมภีร์วุตโตทัยแสดงไว้ 
 อุณหิกาฉันท์ ๗ พยางค์ 
 คาถาที่ ๔๗. ว่า กุมารลลิตา ชฺสฺคา, อุณฺหิกา. 
     คาถาที่มี ช ส คณะ และครุ ชื่อว่า กุมารลลิตา, เป็นอุณหิกาฉันท ์

กุ มา ร ล ลิ ตา ชฺสฺคา 
๑ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ 

ช ส ค 

 กุมารลลิตาคาถา คือ คาถาท่ีมี ช ส คณะ และครุ เหมือนกันทุกบาท มีครุลหุมีรูปว่า ๑ ๒ 
๑, ๑ ๑ ๒, ๒ จะเห็นว่าค าว่า กุมาร (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ลลิตา (๑ ๑ ๒) เป็น ส คณะ ส่วน
ค าว่า ชฺสฺคา เป็นครุ 

 มีอุทาหรณ์ว่า 
     สุตายุภริยา เม   ธนงฺคมปิ จชฺช  
     จิน  พุธินิทาเน   อคา มุนิยเมต . 
    พระพุทธเจ้าทรงสละมหาบริจาคเหล่านี้ คือ ชีวิต, บุตร, ภรรยา, 
   สมบัติ และอวัยวะ สั่งสมบารมีที่ก่อให้เกิดพระสัพพัญญุตญาณ 
   บรรลุความเป็นมุนีแล้ว ข้าพเจ้าขอน้อมไว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
 อนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ 
 คาถาที่ ๔๘ ว่า จิตฺรปทา ยทิ ภา คา. 
     คาถาที่มี ภ ภ คณะ และครุ ๒ พยางค์ ชื่อว่า จิตรปทา 

จิตฺ ร ป ทา ย ทิ ภา คา 
๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 

ภ ภ ค ค 

 จิตรปทาคาถา คือ คาถาท่ีมี ภ ภ คณะ และครุ ๒ พยางค์เหมือนกันทุกบาท มีครุลหุรูปว่า 
๒ ๑ ๑, ๒ ๑ ๑, ๒, ๒ จะเห็นว่าค าว่า จิตฺรป (๒ ๑ ๑) เป็น ภ คณะ, ค าว่า ทา ยทิ (๒ ๑ ๑) เป็น ภ 
คณะ ส่วนค าว่า ภา คา (๒ ๒) เป็นครุ ๒ พยางค ์

 มีอุทาหรณ์ว่า 
     โส สสชาติย เทห    จชฺชิย ทานวรญฺจ 
     นาคุสโภ วรสีล    ปูรยิ สมฺปริจาโค. 
    เมื่อพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกระต่าย พระองค์ทรงสละร่างกาย 
   บ าเพ็ญทานบารมีอันประเสริฐ เมื่อเสวยพระชาติเป็นพญานาค (สังขบาล) 



๑๑๑ 
 

   ทรงพลีชีพบ าเพ็ญศีลอันเลิศ 
 
 พรหตีฉันท์ ๙ พยางค์ 
 คาถาที่ ๕๓ ว่า รา นสา ยทิ หลมุขี. 
     คาถาที่มี น ส คณะ ท้าย ร คณะ ชื่อว่า หลมุขี 

รา น สา ย ทิ ห ล มุ ขี 
๒ ๑ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ 

ร น ส 

 หลมุขีคาถา คือ คาถาที่มี ร น ส คณะ เหมือนกันทุกบาท มีครุลหุรูปว่า ๒ ๑ ๒, ๑ ๑ ๑, 
๑ ๑ ๒ จะเห็นว่าค าว่า รา นสา (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ, ค าว่า ยทิ ห (๑ ๑ ๑) เป็น น คณะ ส่วนค าว่า 
ลมุขี (๑ ๑ ๒) เป็น ส คณะ 

 มีอุทาหรณ์ว่า 
     จงฺกเม มรุวิมติ โย  ฉินฺทย  กมิ รตนิเย 
     อิทฺธิปาฏิหิรณกโร  จกฺขุม  ตมภิปณเม. 
    พระพุทธเจ้าผู้เพียบพร้อมด้วยพุทธจักษุ  ทรงก าจัดความ 
   กังขาของเทวดา แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ เสด็จจงกรม ณ ที่จงกรม 
   อันส าเร็จด้วยรัตนะ ข้าพเจ้าขอน้อมไว้พระพุทธเจ้พระองค์นั้น 
 ๒. อัทธสมคาถา คาถาที่มีคณะเหมือนกันครึ่งคาถา คือ บาทที่ ๑ เหมือนกับบาทที่ ๓ 
ส่วนบาทที่ ๒ เหมือนกับบาทที่ ๔ ดังนั้น คาถาแสดงกฎที่เป็นทั้งอุทาหรณ์ จึงมี ๒ บาท คือ บาทที่ ๑ 
และบาทที่ ๒ ส่วนบาทที่ ๓ ให้ดูบาทที่ ๑ และบาทที่ ๔ ให้ดูบาทที่ ๒ เป็นตัวอย่าง ขอกล่าวไว้เป็น
ตัวอย่าง ๒ คาถา ดังต่อไปนี้ 
 อุปจิตตคาถา 
 คาถาที่ ๑๐๗ ว่า  วิสเม ยทิ สา สลคา สเม 
       ภตฺตโย ครุกา วุปจิตฺตํ. 
     คาถาที่มี ส ส ส คณะ ลหุ และครุ ในบาทค่ี ส่วนในบาทคู่ 
     มีครุ ๒ พยางค์ท้าย ภ ภ ภ คณะ ชื่อว่า อุปจิตตะ 
 บาทค่ี 

วิ ส เม ย ทิ สา ส ล คา ส เม 
๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ 

ส ส ส ล ค 

 บาทคู่ 
ภตฺ ต ย โต ค ร ุ กา วุ ป จิตฺ ต  
๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 

ภ ภ ภ ค ค 



๑๑๒ 
 

 อุปจิตตคาถา คือ คาถาที่ ส ส ส คณะ ลหุ และครุ ในบาทคี่  มีครุลหุรูปว่า ๑ ๑ ๒, ๑ ๑ 
๒, ๑ ๑ ๒, ๑ ๒ ส่วนบาทคู่มี ภ ภ ภ คณะและครุ ๒ พยางค์ มีครุลหุรูปว่า ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ 
๒ คาถานี้เป็นคาถา ๑๑ พยางค์ บาทคี่ของคาถานี้ไม่เหมือนกับคาถาที่เคยกล่าวมาก่อน ส่วนบาทคู่
ตรงกับโทธกคาถาในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค ์

 มีอุทาหรณ์ว่า 
       ชิน เย ตว ปาทรโชสทา- 
       ลิตฺตสิรา มนุชา จิรกาล  
      อนุพนฺธกิเลสสมาปฺยโห 
       นิมฺมลต  ตว เตมธิคญฺฉุ 
   ข้าแต่พระชินเจ้า   ชนเหล่าใดมีศียรเกลือกกลั้วด้วยละออง 
  ธุลีพระบาทของพระองค์เป็นนิตย์ ชนเหล่านั้นแม้มีกิเลสที่ติดตาม 
  มานานก็ถึงความปราศจากมลทินได้ น่าอัศจรรย์นัก 
 ทุตมัชฌาคาถา 
 คาถาที่ ๑๐๘ ว่า ภตฺตยโต ยทิ คา ทุตมชฺฌา 
      ยทิ ปุนเรว ภวนฺติ นชา ชฺยา 
     คาถาที่มีครุ ๒ พยางค์ ท้าย ภ ภ ภ คณะ ในบาทคี่ 
     ส่วนบาทคู่มี น ช ช ย คณะอีก ชื่อว่า ทุตมัชฌา 
 บาทค่ี 

ภตฺ ต ย โต ย ทิ คา ทุ ต มชฺ ฌา 
๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 

ภ ภ ภ ค ค 

 บาทคู่ 
ย ทิ ปุ น เร ว ภ วนฺ ติ น ชา ชฺยา 
๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 

น ช ช ย 
 ทุตมัชฌาคาถา คือ คาถาที่มี ภ ภ ภ คณะ และครุ ๒ พยางค์ ในบาทคี่ คือ มีครุลหุรูปว่า 
๒ ๑ ๑, ๒ ๑ ๑, ๒ ๑ ๑, ๒ ๒ ส่วนบาทคู่ มี น ช ช ย คณะ คือ มีครุลหุรูปว่า ๑ ๑ ๑, ๑ ๒ ๑, ๑ ๒ 
๑, ๑ ๒ ๒ บาทคี่ของคาถานี้ตรงกับโทธกคาถาในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ ส่วนบาทคู่ตรงกับตามรส
คาถาในชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ คาถานี้จึงเป็นอุปชาติคาถาที่ผสมระหว่างโทธกคาถากับตามรสคาถา 
 มีอุทาหรณ์ว่า 
       รูปวิลาสวิเสสมเสส  
       วิวิธคภีรวโจ สุวิลาส  
       โย วิสยีกุรุเต มุนิโน โส 
       ชยติ มโนภวมารสเสน  
    นรชนใด กระท าพระรูปกายอันงามวิลาสทั้งหมดและพระด ารัส 



๑๑๓ 
 

  หลากหลายลุ่มลึกไพเราะดีของพระมุนีให้เป็นอารมณ์ นรชนนั้นย่อมชนะ 
  มารพร้อมทั้งเสนาที่เกิดในใจได ้
 ๓. วิสมคาถา คือ คาถาที่มีคณะไม่เหมือนกัน คือ บาททั้งสี่ในคาถาไม่จ ากัดคณะที่
แน่นอน คาถาชนิดนี้มีก าหนดคณะตรงพยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในแต่ละบาทเท่านั้น พยางค์อ่ืนจากนี้มีการ
ก าหนดคณะไว้ไม่ตายตัวจึงท าให้บาททั้งสี่ไม่เหมือนกัน 
 คาถาเหล่านี้มีบาทคาถาต่างกันอยู่ ๒ ลักษณะ คือ 
  ๑) คาถาที่มี ๒ บาทเหมือนกัน คือ บาทที่ ๑ เหมือนกับบาทที่ ๓ และบาทที่ ๒ 
เหมือนกับบาทที่ ๔ เรียกว่า ทวิราวัตติยคาถา มี ๕ ชนิด คือ วัตตะ, ปัฐยาวัตตะ, วิปรีตปัฐยาวัตตะ,   
จปลาวัตตะ และปิงคลวิปุลา 
  ๒) คาถาบาทเดียว แต่มีลักษณะเหมือนกันทั้ง ๔ บาท เพิ่มให้ครบ ๔ บาท เรียกว่า จตุ
ราวัตติยคาถา มี ๕ ชนิด คือ เสตววิปุลา, ภการวิปุลา, รการวิปุลา, นการวิปุลา และตการวิปุลา
 คาถาหลายประเภทมีปัฐยาวัตตคาถาเป็นต้นเป็นคาถาที่แยกออกมาจากวัตตคาถาที่เป็น
คาถาหลัก ดังนั้น คาถาเหล่านี้ จึงเรียกว่า “กลุ่มวัตตคาถา” มี ๕ อย่าง คือ วัตตะ, ปัฐยาวัตตะ, วิปรีต
ปัฐยาวัตตะ, จปลาวัตตะ และวิปุลาวัตตะ  
 วิปุลาวัตตะแบ่งออกเป็น ๖ อย่าง คือ ปิงคลวิปุลา, เสตววิปุลา, ภการวิปุลา, รการวิปุลา, 
นการวิปุลาและตการวิปุลา นอกจากนี้คัมภีร์ฉันท์อ่ืนยังแสดงวิปุลาวัตตะอีก ๔ ชนิด คือ มการวิปุลา, 
ชการวิปุลา, สการวิปุลา และสังกิณณวิปุลา (วิปุลาผสม) ขอน าคาถาในกลุ่มวัตตคาถามาแสดงพอเป็น
อุทาหรณ์ดังต่อไปนี้ 
 วัตตคาถา 
 คาถาที่ ๑๑๘ ว่า นา’ฏฺ กฺขเรสุ ปาเทสุ สฺนา’ทิมฺหา โย’ณฺณวา วตฺตํ 
      คาถาที่มี ย คณะท้าย ๔ พยางค์ ไม่มี ส น คณะท้ายพยางค์แรก 
      ในบาทที่มี ๘ พยางค์ ชื่อว่า วัตตะ 
 ลักษณะของวัตตคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ท่ี ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ทุกบาท 
  ๓) แต่ละบาทมี ๘ พยางค ์
 เหตุที่ท่านเว้น ส และ น คณะ เพราะคณะที่อยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ของทุกบาท ชื่อว่า 
สวามินีคณะ (คณะแม่บ้าน) ส าหรับ ส คณะถือว่าเป็นอธิกเวรีคณะ คือคณะที่มีศัตรูมาก แม้ น คณะก็
เป็นอธิกมิตตคณะ คือคณะที่มีเพ่ือนมาก โดยเหตุที่แม่บ้านมีศัตรูมากหรือมีเพ่ือนมากย่อมจะอยู่ไม่
เป็นสุข ดังนั้น ท่านจึงให้เว้น ส และ น คณะเสีย 
 วัตตคาถานี้ไม่ไพเราะสละสลวยเหมือนคาถาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากมี ย คณะ 
และ ๕ คณะที่มีครุมากกว่าลหุ ดังนั้น คาถาชนิดนี้จึงไม่เป็นที่นิยมมากนัก 
 ตารางแสดงวัตตคาถา 

ค ร ย ล ค ม ย ค 
๒ 

นาฏฺ 
๒ ๑ ๒ 
กฺขเร 

๑ ๒ ๒ 
สุ ปาเท 

๑ 
สุ 

๒ 
สฺนา 

๒ ๒ ๒ 
ทิมฺหา โยณฺ 

๑ ๒ ๒ 
ณวา วตฺ 

๒ 
ต  
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๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 
 มีอุทาหรณ์ว่า 
     อภิธมฺมาวตาโรย   วโร ปรมคมฺภีโร 
     อิจฺฉตา นิปุณ  พุทฺธึ  ภิกฺขุนา ปน โสตพฺโพ 
    คัมภีร์อภิธัมมาวตารอันประเสริฐนี้ลึกซึ้งยิ่ง ภิกษุผู้ปรารถนาปัญญา 
   อันละเอียดสุขุมพึงสดับ 
 คาถา ๘ พยางค์ทั้งหมดนี้ พยางค์แรกกับพยางค์ท้ายของทุกบาทจะเป็นครุหรือลหุก็ได้ 
ส่วนอีก ๖ พยางค์ตรงกลางแบ่งออกเป็น ๒ คณะ ส าหรับคณะแรก (พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔) ที่เว้น ส น 
คณะ เรียกว่า สวามินีคณะ (คณะแม่บ้าน) จะเป็นคณะไหนก็ได้ใน ๖ คณะแน่นอนเหมือนแม่บ้านที่มัก
อยู่บ้านเป็นนิตย์ ส่วนคณะที่ ๒ (พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗) เรียกว่า นายกคณะ (คณะพ่อบ้าน) คณะนี้เป็น
คณะหลักในการเรียกชื่อคาถาเหมือนพ่อบ้านที่เป็นผู้น าครอบครัว เช่น ถ้านายกคณะ (พยางค์ที่ ๕ ๖ 
๗) ในบาททั้ง ๔ เป็น ย คณะทั้งหมด คาถานั้นเรียกว่า วัตตคาถา หรือถ้านายกคณะในบาทคี่เป็น ย 
คณะและบาทคู่เป็น ช คณะ คาถานั้นจะเรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา เป็นต้น มีตารางแสดงให้เห็นดังนี้ 

พยางค์แรก หกพยางค์กลาง พยางค์ท้าย 

ค 
ล 

สวามินีคณะ นายกคณะ 

ค 
ล 

ม 

ไม่แน่นอน 

ย 
ร 
ต 
ช 
ภ 

  เมื่อเข้าใจสวามินีคณะว่าต้องเป็นคณะใดคณะหนึ่งใน ๖ คณะแน่นอน ส่วนนายกคณะ
เปลี่ยนไปตามกฎของแต่ละคาถาแล้ว ดังนั้น ถ้านายกคณะเป็น ย คณะทั้ง ๔ บาท คาถานั้น จะ
เรียกว่าวัตตคาถา หรือถ้านายกคณะในบาทค่ียังคงเป็น ย คณะ แต่ในบาทคู่เปลี่ยนเป็น ช คณะ คาถา
นั้น เรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา ดังนี้เป็นต้น 
 ในกลุ่มคาถาท่ีมี ๘ พยางค์นั้น มีข้อความทางคัมภีร์ไวยากรณ์และฏีกาต่าง ๆ ได้อธิบายถึง
พยางค์เกินมาได้ในค าดังต่อไปนี้ คือ อริย, จริยา, กิริยา, วีริย, อาจริย, วิปริยาย, อรห เป็นต้น โดยให้
รวมค าเหล่านั้นเป็นพยางค์สั้นกว่าเดิม คือ ถ้ามี ๔ พยางค์ก็ถือว่าเป็น ๓ พยางค์ หรือถ้ามี ๓ พยางค์ก็
ถือว่าเป็น ๒ พยางค์เป็นต้น ที่เป็นเช่นนี้คงเนื่องมาจากภาษาสันสกฤตใช้ค าสั้นกว่าบาลี จึงอนุโลมตาม



๑๑๕ 
 

ภาษานั้น ค าที่ยกมากล่าวมีรูปค าตามภาษาสันสกฤตสั้นกว่าบาลี ๑ พยางค์ ว่า อรฺยฺย, จรฺยา, กฺริยา, 
วีรฺย,    อาจารฺย, วิปรฺยาย, อรฺห ดังในสัททนีติ (สุตตมาลา หน้า ๔๙๒) กล่าวว่า 
 คาถาปเทสุ อริยารหจริยาทิโยเค อธิกกฺขโรปิ ปาโท อนุปวชฺโช 
 ในบาทคาถา แม้บาทที่มีพยางค์เกิน (๘ พยางค์) เมื่อประกอบกับ อริย, อรห และ จริยา 
ศัพท์เป็นต้น ก็หาโทษมิได้ 
 ในคัมภีร์ฎีกากล่าวไว้ว่า กิริยารหาทิโยเค วิย จ อนฺตรโยเค อธิกกฺขรปาโท อนุป -      
วชฺโช๒๙ อนึ่ง บาทที่มีพยางค์เกิน (๘ พยางค์) เมื่อประกอบกับ อนฺตร ศัพท์ ย่อมไม่มีโทษ เหมือนเมื่อ
ประกอบกับ กิริยา และ อรห ศัพท์เป็นต้น 
 ปาวจเน หิ จริยาริยกิริยารหาทิโยคาสุ ปกติคาถาสุ อุปชาติยญฺจาธิกกฺขโรปิ ปาโท     
อนุปวชฺโช๓๐ ที่จริงในพระพุทธพจน์ แม้บาทที่มีพยางค์เกิน (๘ พยางค์) ในคาถาทั่วไปและอุปชาติ
คาถา เมื่อประกอบกับ จริยา, อริย, กิริยา และ อรห ศัพท์เป็นต้น ย่อมปราศจากโทษ 
 ขอน าอุทาหรณ์ที่ปรากฏในพระบาลีมาแสดงไว้โดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 
     ตโป จ พฺรหฺมจรยิญฺจ  อริยสจฺจาน ทสฺสน  
     ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑  ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
     นิพฺพานสจฺฉิกิรยิา จ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  
     ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑  ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ 
 บาทที่ ๑-๓ ในคาถานี้ มี ๙ พยางค์ แต่ถือว่ามี ๘ พยางค์ คือค าว่า จริยญฺ นับรวมเป็น ๒ 
๒, ค าว่า อริย นับรวมเป็น ๒ ๑, ค าว่า กิริยา นับรวมเป็น ๒ ๒ คาถานี้จึงเป็นปัฐยาวัตตคาถาที่มี ย, ช, 
ย, ช คณะทา้ย ๔ พยางค์แรกทุกบาท 
 การมีพยางค์เกินจ านวนที่ก าหนดนี้ มีข้อสังเกต ๔ ลักษณะ คือ 
  ๑) พยางค์ท่ีถูกรวมกันมักถือว่าเป็นครุตามตัวอย่างที่น ามาแสดงข้างต้น 
  ๒) การรวมพยางค์นี้ไม่จ ากัดเฉพาะค าที่ใกล้เคียงกับภาษาสันสกฤตเหมือนค าว่า อริย 
เป็นต้น แม้ค าทั่วไปก็อาจใช้กฎการรวมพยางค์ได้ เช่น 
     โส อิม  วิชฏเย ชฏ  
     ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
 ค าว่า วิช นับรวมเป็นครุ ๑ พยางค์ บาทนี้ก็จะครบ ๘ พยางค ์
     สุโข ปญฺ าย ปฏิลาโภ 
     ๑ ๒ ๒ ๒ ๑  ๒ ๒ ๒ 
     สนฺนทฺโธ ขตฺติโย ตปติ 
     ๒ ๒ ๒   ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ 
     น พฺราหฺมณสฺส ปหเรยฺย 
     ๑ ๒ ๑ ๒ ๑     ๒ ๒ ๑ 
     ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ 

                                                      

 ๒๙ ที.สี.ฏีกา. (บาลี) ๒/๓๐๔/๓๖๘. 
 ๓๐ กวส. ๒/๖๕. 



๑๑๖ 
 

     ๒ ๑  ๒ ๒ ๒   ๒ ๒ ๑ 
     สพฺพปาปสฺส อกรณ  
     ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 
     สจิตฺตปริโยทปน  
     ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ 
  ๓) บางแห่งแม้จะมี อริย ศัพท์เป็นต้น ก็มีพยางค์ในบาทครบจ านวน เช่น 
     อริยา โนปปพฺภนฺติ  อสญฺ าปายภูมิสุ 
     เสสฏฺ าเนสุ ลพฺภนฺติ  อริยานริยาปิ จ. 
  ๔) บางแห่งพยางค์ท่ีถูกรวมกันก็ถือว่าเป็นลหุ เช่น 
     หริ   อริ   ติมิ  กลิ  พลิ  ชลธิ  คหปต ิ
     ๑๑  ๑๑  ๑๑  ๑๑ ๑๑ ๑๑๑  ๑๑๑ 
 ค าว่า คห นับรวมเป็นลหุ ๑ พยางค์ บาทนี้มีลหุล้วน ๑๖ มาตรา 
     สนฺตีธ  สตฺตา  อปฺปรชกฺขชาติกา 
     ๒ ๒ ๑ ๒ ๒     ๑  ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
 ค าว่า อปฺป นับรวมเป็นลหุ ๑ พยางค์ บาทนี้มีลักษณะเหมือนอินทรวงศ์คาถา 
 ปัฐยาวัตตคาถา 
 คาถาที่ ๑๑๙ ว่า สเมสุ สินฺธุโต เชน  ปถฺยาวตฺตํ ปกิตฺติตํ 
      คาถาที่มี ช คณะท้าย ๔ พยางค์ในบาทคู่ เรียกว่า ปัฐยาวัตตะ 
 ลักษณะของปัฐยาวัตตคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ท่ี ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือบาทที่ ๑ และ ๓ 
  ๓) มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ คือบาทที่ ๒ และ ๔ 
 ตารางแสดงปัฐยาวัตตคาถา 

ล ร ย ล ค ม ช ค 
๑ 
ส 

๒ ๑ ๒ 
เมสุ สินฺ 

๑ ๒ ๒ 
ธุโต เช 

๑ 
น 

๒ 
ปถ ฺ

๒ ๒ ๒ 
ยาวตฺต  

๑ ๒ ๑ 
ปกิตฺติ 

๒ 
ต  
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๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 

 ปัฐยาวัตตคาถา คือ คาถาที่มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ และมี ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ จะเห็นว่าค าว่า ธุโต เช (๑ ๒ ๒) ในบาทแรกเป็น ย คณะ ส่วนค าว่า ปกิตฺติ 
(๑ ๒ ๑) ในบาทที่ ๒ เป็น ช คณะ 



๑๑๗ 
 

 มีอุทาหรณ์ว่า 
     สุปฺปพุทฺธ  ปพุชฺฌนฺติ  สทา โคตมสาวกา 
     เยส  ทิวา จ รตฺโต จ  นิจฺจ  พุทธคตา สติ 
    สาวกของพระโคตมะผู้ร าลึกถึงพระพุทธคุณเป็นนิตย์ ทั้งกลางวัน 
   กลางคืน ตื่นดีแล้วเสมอ 
 คาถาข้างต้นนี้ มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ คือ ปพุชฺฌนฺ (๑ ๒ ๒) จ รตฺโต (๑ 
๒ ๒) และมี ช คณะในบาทคู่ คือ มสาว (๑ ๒ ๑) และ คตา ส (๑ ๒ ๑) 
 ปัฐยาวัตตคาถานี้มีเสียงไพเราะนุ่มนวลกว่าคาถาอ่ืนในกลุ่มวัตตคาถา เนื่องจากมีเสียงครุ
และลหุอย่างละ ๖ พยางค์เท่ากันในนายกคณะ คือมี ย คณะ ๑ ๒ ๒) ๒ คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ใน
บาทคี่ และ ช คณะ (๑ ๒ ๑) ๒ คณะอยู่พยางที่ ๕ ๖ ๗ ที่บาทคู่ ส่งผลให้เสียงครุลหุเท่ากัน จึง
ก่อให้เกิดเสียงประสานนุ่มนวล ดังนั้น จึงเป็นที่นิยมแต่งในวรรณกรรมบาลีและสันสกฤต 
 วิปรีตปัฐยาวัตตคาถา 
 คาถาที่ ๑๒๐ ว่า  โอเชสุ เชน สินฺธุโต  ตเมว วิปรีตาทิ 
      คาถาที่มี ช คณะท้าย ๔ พยางค์ในบาทคี่นั้น  
      ชื่อว่าวิปรีตปัฐยาวัตตคาถา 
 ลักษณะของวิปรีตปัฐยาวัตตคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ท่ี ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือ บาทที่ ๑ และ ๓ 
  ๓) มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ คือ บาทที่ ๒ และ ๔ 
 ตารางแสดงวิปรีตปัฐยาวัตตคาถา 

ค ร ช ค ล ภ ย ล 
๒ 
โอ 

๒ ๑ ๒ 
เชสุ เช 

๑ ๒ ๑ 
น สินฺธ ุ

๒ 
โต 

๑ 
ต 

๒ ๑ ๑ 
เมว วิ 

๑ ๒ ๒ 
ปรีตา 

๑ 
ทิ 
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ล 
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ล 

ย ย 
ร ร 
ต ต 
ช ช 
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๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 

 วิปรีตปัฐยาวัตตคาถา คือ คาถาที่มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ และมี ย คณะ
อยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ จะเห็นว่าค าว่า น สินฺธุ (๑ ๒ ๑) ในบาทค่ีเป็น ช คณะ ส่วนค าว่า ปรีตา 
(๑ ๒ ๒) ในบาทคู่เป็น ย คณะ คาถานี้เป็นคาถาที่สลับคณะกันกับปัฐยาวัตตคาถาคือ ย, ช, ย, ช คณะ 
สลับเป็น ช, ย, ช, ย คณะ จึงเรียกว่า วิปรีตปัฐยาวัตตคาถา (ปัฐยาวัตตคาถาที่สลับคณะกัน) 
 มีอุทาหรณ์ว่า 
 



๑๑๘ 
 

     สมุฏฺ าน  ปโยชน    ภาชนญฺจาปิ ปิณฺฑตฺถ  
     นิทฺธาเรตฺวาน ปณฺฑิโต   ตโต หาราทโย ส เส 
    บัณฑิตพึงแสดงสมุฏฐาน, ประโยชน์, ที่ตั้ง และใจความ หลังจากนั้น  
   พึงกล่าวหาระ (ค าอธิบาย) เป็นต้น 
 คาถาข้างต้นนี้ มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือ ปโยช (๑ ๒ ๑), น ปณฺฑิ (๑ ๒ 
๑) และมี ย คณะในบาทคู่ คือ ป ปิณฺฑตฺ (๑ ๒ ๒), ทโย ส  (๑ ๒ ๒) 
 จปลาวัตตคาถา 
 คาถาที่ ๑๒๑ ว่า นกาโร เจ ชลธิโต   จปลาวตฺตมิจฺเจตํ 
      คาถาที่มี น คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ชื่อว่า จปลาวัตตะ 
 ลักษณะของจปลาวัตตคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี น คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือ บาทที่ ๑ และ ๓ 
  ๓) มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ คือ บาทที่ ๒ และ ๔ 
 ตารางแสดงจปลาวัตตคาถา 

ล ม น ค ล ย ย ค 
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๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 

 จปลาวัตตคาถา คือ คาถาที่มี น คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ และมี ย คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ จะเห็นว่าค าว่า ชลธิ (๑ ๑ ๑) ในบาทคี่ เป็น น คณะ ส่วนค าว่า ตมิจฺเจ (๑ 
๒ ๒) ในบาทคู่ เป็น ย คณะ คาถานี้คล้ายกับวิปรีตปัฐยาวัตตคาถาที่มี ช, ย, ช, ย คณะ โดยมี น คณะ
แทน ช คณะ จึงมีลักษณะเป็น น, ย, น, ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ของแต่ละบาท 
 มีอุทาหรณ์ว่า 
     สมฺพุทฺธ’มสมสม    อเนกคุณสมฺปนฺน  
     ปูชิต  ธมฺม’มมล    คณุตฺตมญฺจ วนฺเทห  
    ข้าพเจ้าขอนมัสการพระสัมสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเสมอเหมือนกับพระพุทธเจ้า 
   ซึ่งไม่มีผู้เปรียบ ทรงถึงพร้อมด้วยคุณธรรมมากเป็นอเนก ขอนมัสการพระธรรม  
   อันพระสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้วและขอนมัสการพระสงฆ์ผู้สูงสุด ปราศจากมลทิน 
 คาถาข้างต้นนี้ มี น คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ คือ สมล (๑ ๑ ๑), มมม (๑ ๑ ๑) 
และมี ย คณะในบาทคู่ คือ ณสมฺปนฺ (๑ ๒ ๒), จ วนฺเท (๑ ๒ ๒) 



๑๑๙ 
 

 ปิงคลวิปุลาคาถา 
 คาถาที่ ๑๒๒ ว่า  สเม โส สตฺตโม ยสฺสา   วิปุลา ปิงฺคลสฺส สา 
      คาถาที่มีพยางค์ท่ี ๗ ในบาทคู่ เป็นลหุ ชื่อว่า ปิงคลวิปุลา 
 ลักษณะของปิงคลวิปุลาคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือ บาทที่ ๑ และ ๓ 
  ๓) พยางค์ท่ี ๗ ในบาทคู่ คือ บาทที่ ๒ และ ๔ เป็นลหุ (มี ๔ คณะ คือ ต ช ภ น คณะ) 
 ตารางแสดงปิงคลวิปุลาคาถา 
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๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๔ ๒ 

 ปิงคลวิปุลาคาถา มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ ส่วนในบาทคู่ เฉพาะพยางค์ที่ 
๗ ต้องเป็นลหุ มี ๔ คณะที่สามารถประกอบได้ เพราะมีลหุที่พยางค์ที่ ๗ ได้แก่ ต คณะ (๒ ๒ ๑), ช 
คณะ (๑ ๒ ๑), ภ คณะ (๒ ๑ ๑) และ น คณะ (๑ ๑ ๑) จะเห็นว่าค าว่า ตโม ยสฺ (๑ ๒ ๒) ในบาทคี่ 
เป็น ย คณะ ส่วนค าว่า คลสฺส (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ หนึ่งใน ๔ คณะที่สามารถประกอบได้ซึ่งมีลหุอยู่
ท้ายท าให้พยางค์ที่ ๗ ในบาทคู่เป็นลหุ 
 มีอุทาหรณ์ว่า 
     ทีฆา ชาครโต รตฺติ   ทีฆ  สนฺตสฺส โยชน  
     ทีโฆ พาลาน ส สาโร   สทฺธมฺม  อวิชานต  
    ราตรีนานส าหรับคนนอนไม่หลับ ระยะทางโยชน์หนึ่งไกลส าหรับคน 
   อ่อนล้า สงสารยาวนานส าหรับคนพาลผู้ไม่รู้แจ้งพระสัทธรรม 
 คาถาข้างต้นนี้ มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ คือ รโต รตฺ (๑ ๒ ๒), น ส สา (๑ 
๒ ๒) และมีลหุที่พยางค์ที่ ๗ คือค าว่า “ช” ในบาทที่ ๒ และ “น” ในบาทที่ ๔ จึงเป็นปิงคลวิปุลา
คาถา 
 คาถาที่เป็นปัฐยาวัตตะทั้งหมดจัดอยู่ในปิงคลวิปุลานี้ แต่คาถานี้มีขอบเขตกว้างกว่า
ปัฐยาวัตตคาถา เพราะนายกคณะที่เป็นพยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่เป็นได้ถึง ๔ คณะดังที่กล่าวมาแล้ว 
 กลุ่มคาถาบาทเดียว แต่มีลักษณะเหมือนกันทั้ง ๔ บาท เรียกว่า จตุราวัตติยคาถา มี ๕ 
ชนิด คือ เสตววิปุลา, ภการวิปุลา, รการวิปุลา, นการวิปุลา และตการวิปุลา ขอน ามากล่าวพอเป็น
ตัวอย่างไว้ ๑ คาถา คือ 



๑๒๐ 
 

 เสตววิปุลาคาถา 
 คาถาที่ ๑๒๓ ว่า เสตวสฺสาขิเลสฺวปิ 
      คาถาที่มีพยางค์ท่ี ๗ ในทุกบาทเป็นลหุ ชื่อว่าเสตววิปุลา 
 ลักษณะของเสตววิปุลาคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) พยางค์ท่ี ๗ ของทุกบาท เป็นลหุ (มี ๔ คณะ คือ ต ช ภ น คณะ) 
 ตารางแสดงเสตววิปุลาคาถา ทั้ง ๔ บาทเหมือนกัน บาทละ ๘ พยางค ์
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๒ ๖ ๔ ๒ 
 มีอุทาหรณ์ว่า 
     ปรตฺถสมฺปาทนโต ปุญฺเ นาธิคเตนห  
     ปรตฺถสมฺปาทนโก ภเวยฺย  ชาติชาติย  
    ด้วยบุญที่ได้รับจากการยังประโยชน์ของผู้อื่นให้ส าเร็จ ขอให้ข้าพเจ้า 
   พึงเป็นผู้ท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืนในทุกๆ ชาติ 
 คาถาข้างต้นนี้ มีลหุอยู่พยางค์ที่ ๗ คือค าว่า “น” ในบาทแรก ค าว่า “น” ในบาทที่ ๒ ค า
ว่า “น” ในบาทที่ ๓ และค าว่า “ติ” ในบาทที่ ๔ จึงเป็นเสตววิปุลาคาถา คาถานี้สามารถจัดเข้า
ในปิงคลวิปุลาคาถาที่กล่าวมาแล้ว เพราะพยางค์ท่ี ๗ ในบาทคู่ก็เป็นลหุด้วย 
 รายละเอียดเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ที่เหลือ ท่านผู้สนใจสามารถค้นคว้าเพ่ิมเติมได้จากกลุ่ม
คัมภีร์สัททาวิเสสมีคัมภีร์วุตโตทัย วุตโตทยมัญชรีเป็นต้น 

๓.๔ กลุ่มคัมภีร์อลังการ 
 ประวัติกลุ่มคัมภีร์อลังการเป็นคัมภีร์ที่แสดงหลักการแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามี
ความไพเราะ โดยเฉพาะคัมภีร์สุโพธาลังการ๓๑ อันเป็นผลงานของพระสังฆรักขิตะ เป็นพระเถระชาว
ลังกา ผู้ด ารงต าแหน่งมหาสามิ (สมเด็จพระสังฆราช) และเป็นพระราชครูของพระเจ้าปรากรมพาหุที่ 

                                                      

 ๓๑ พระคันธสาราภิวงศ์. สุโพธาลังการมัญชรี. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ หจก. ไทยรายวันการ
พิมพ์, ๒๕๔๖), ค าน า หน้า ๑๐-๑๑. 



๑๒๑ 
 

๑ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพระปริยัติธรรมทางด้านภาษาบาลีและสันสกฤต มีเกียรติศักดิ์เลื่องลือในสมัย
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ (พ.ศ. ๑๖๙๖ – ๑๗๒๙) มีชีวิตอยู่จนถึง พ.ศ. ๑๗๘๗ ในรัชสมัยพระเจ้าวิชัย
พาหุที่ ๓ พ านักอยู่ที่อุทุมพรคิริวิหาร เนื้อหาของคัมภีร์ประกอบด้วยหลักการตกแต่งภาษาเพ่ือให้
ไพเราะชวนให้น่าฟังเสนาะโสตทั้งอรรถะและพยัญชนะ 
ลักษณะของบทประพันธ์  
 ค าว่า บทประพันธ์ มาจากรค าศัพทบ์าลีว่า  ปท + ปพนฺธ, ปท แปลว่า บท หรือข้อความ,   
ปพนฺธ แปลว่า เรียบเรียง หรือเกี่ยวเนื่องกัน รวมกันจึงได้ความหมายว่า บทหรือข้อความที่เรียบเรียง
ขึ้น หรือเกี่ยวเนื่องกัน หมายถึง ค าและความหมายที่สัมพันธ์กัน ดังที่ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์อลังการว่า 
     พนฺโธ จ นาม สทฺทตฺถา สหิตา โทสวชฺชิตา 
     ปชฺชคชฺชวิมิสฺสานํ เภเทนายํ ติธา ภเว๓๒ 
    ค าและความหมายที่สัมพันธ์กัน ปราศจากโทษ ชื่อว่าบทประพันธ์ 
   มี ๓ อย่าง โดยจ าแนกเป็นร้อยกรอง, ร้อยแก้วและบทประพันธ์ผสม 
 ท่านแสดงลักษณะของบทประพันธ์ ๒ ประการ คือ 
  ๑. มีค าและความหมายในพากย์สัมพันธ์กัน เช่น พุทฺธ  วนฺทามิ สาทร  (ข้าพเจ้าขอน้อม
ไหว้พระพุทธเจ้าโดยเคารพ) ทั้งสามค านี้สัมพันธ์กันโดย พุทฺธ  เป็นกรรม, วนฺทามิ เป็นกิริยาคุมพากย์ 
และสาทร  เป็นกิริยาวิเสสนะ 
  ๒. ปราศจากโทษของค าและความหมาย คือสอดคล้องกันตามความประสงค์ 
 บทประพันธ์ จ าแนกออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ๑. ปัชชะ ร้อยกรอง หรือคาถา เช่น มงคลสูตรเป็นต้นที่แต่งด้วยคาถาล้วน ๆ แบ่ง
ออกเป็น ๔ ประเภท คือ 
   ๑.๑) มุตตกะ บทร้อยกรองที่จบความในคาถาเดียว หรือมีเพียง ๔ บาทเท่านั้น 
เช่น คาถาในหมวดเอกกนิบาตของชาดก เถรคาถา เถรีคาถา เป็นต้น 
   ๑.๒) กุลกะ บทร้อยกรองที่ไม่จบความเพียงคาถาเดียว ต้องมี ๒ ถึง ๕ คาถา เช่น 
คาถาในหมวดปัญจกนิบาตของชาดก เถรคาถา เถรีคาถา เป็นต้น 
   ๑.๓) โกสะ บทร้อยกรองที่มีคาถาตั้งแต่ ๖ บทขึ้นไป มีการพรรณนาต่าง ๆ ผสมกัน 
มีกิริยาคุมพากย์ต่างกัน เช่น คาถาในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เอกักขรโกศและอมรโกศเป็นต้น 
   ๑.๔) สังฆาตะ บทร้อยกรองที่มีคาถาตั้งแต่ ๖ บทขึ้นไปและมีกิริยาคุมพากย์ต่างกัน
เหมือนโกสะ แต่แสดงเรื่องราวรวมกัน เช่น คาถาในคัมภีร์เมฆทูต หมวดฉักกนิบาตของชาดกเป็นต้น 
  ๒. คัชชะ ร้อยแก้ว ความเรียง เรียกว่าจุณณิยะบ้าง เช่น สามัญญผลสูตรเป็นต้นที่ไม่มี
คาถา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
   ๒.๑) อาขยายิกะ เรื่องราวจริงที่แต่งกล่าวถึงเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 
ชีวประวัติเป็นต้น 
   ๒.๒) กถา เรื่องท่ีแต่งจากจินตนาการ เช่น นวนิยาย นิทานพื้นบ้าน เป็นต้น 
  ๓. วิมิสสะ บทประพันธ์ผสมกันทั้งร้อยกรองและร้อยแก้ว เช่น ธชัคคสูตรเป็นต้น 

                                                      

 ๓๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔. 



๑๒๒ 
 

 อลังการ๓๓ หมายถึง เครื่องตกแต่งบทประพันธ์ ได้แก่ สัททาลังการ (การตกแต่งเสียง) 
และอัตถาลังการ (การตกแต่งความหมาย) มีรูปวิเคราะห์ อลงฺกโรนฺติ อตฺตภาวมเนนาติ อลงฺกาโร 
หรือ อลงฺกโรนฺติ พนฺธสรีรมเนนาติ อลงฺกาโร อลังการ  คือเครื่องตกแต่งบทประพันธ์  มี ๒  ประเภท  
ตามท่ีแสดงไว้ในคัมภีร์สุโพธาลังการ ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๑๓ ว่า 
     ทฺวิปฺปการา อลงฺการา   ตตฺถ สทฺทตฺถเภทโต 
     สทฺทตฺถา พนฺธนามาว   ตํสชฺชิตตทาวลี 
    อลังการ มี ๒ ประการ โดยจ าแนกตามศัพท์และความหมาย, ศัพท์ และ 
   ความหมายของศัพท์ที่เรียงตกแต่งแล้วตามอลังการนั้นได้นามว่าบทประพันธ์ 
 ดังนั้น อลังการ จึงจําแนกเป็น ๒ ประเภท โดยถือเอาศัพท์และความหมายของศัพท์เป็น
เกณฑ์ คือ 
  ๑. สัททาลังการ การตกแต่งเสียง 
  ๒. อัตถาลังการ การตกแต่งความหมาย 
 คัมภีร์สุโพธาลังการเป็นต าราที่แสดงหลักการแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความ
ไพเราะ มี ๓๖๗ บท ประกอบด้วยค าอธิบายและอุทาหรณ์โดยละเอียด แบ่งออกเป็น ๕ ปริจเฉท คือ 
 ปริจเฉทที่ ๑ โทสาวโพธะ แสดงข้อบกพร่อง มี ๖๗ คาถา เป็นการแสดงลักษณะของ
การประพันธ์ที่มีข้อบกพร่องของบท ๘ ประเภท ข้อบกพร่องของพากย์ ๙ ประเภท และแสดงโทษใน
ความหมายของพากย์ ๖ ประเภท มีรายละเอียดดังนี้ 
 ข้อบกพร่องของบท ๘ ประเภท คือ 
  ๑) วิรุทธัตถันตรโทษ  มีความหมายอ่ืนแย้ง 
  ๒) อัธยัตถโทษ   มีเนื้อความเกินความเป็นจริง 
  ๓) กิลิฏฐโทษ    ไม่ชัดเจน 
  ๔) วิโรธิโทษ    ผิด 
  ๕) เนยยโทษ    เพ่ิมบทอ่ืน 
  ๖) วิเสสนาเปกขโทษ  มองหาวิเสสนะ 
  ๗) หีนัตถโทษ    มีความหมายทราม 
  ๘) อนัตถโทษ    ไม่มีความหมาย 
 ข้อบกพร่องของพากย์ ๙ ประเภท คือ  
  ๑) เอกัตถโทษ    มีความหมายเดียว  
  ๒) ภัคครีติโทษ   หักล าดับ 
  ๓) พยากิณณโทษ   สับสน 
  ๔) คามมโทษ    ไม่สุภาพ 
  ๕) ยติหีนโทษ    เว้นวรรคผิด 
  ๖) กมัจจุตโทษ   เคลื่อนจากล าดับความ 
  ๗) อติวุตตโทษ   พูดเกินความจริง 

                                                      

 ๓๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑. 



๑๒๓ 
 

  ๘) อเปตตัตถโทษ  ปราศจากความ  
  ๙) พันธผรุสโทษ   มีเสียงกระด้าง 
 โทษในความหมายของพากย์ ๖ ประเภท คือ  
  ๑) อปักกมโทษ   ปราศจากล าดับ 
  ๒) โอจิตยหีนโทษ   ทรามจากความเหมาะสม 
  ๓) ภัคครีติโทษ   หักล าดับ 
  ๔) สสังสยโทษ   ชวนสงสัย 
  ๕) คามมโทษ    ไม่สุภาพ 
  ๖) ทุฏฐาลังกติโทษ เสียอลังการ 
 ปริจเฉทที่ ๒ โทสปริหาราวโพธะ แสดงการแก้ไขข้อบกพร่อง มี ๔๘ คาถา โดยน าข้อ 
บกพร่องจากปริจเฉทที่ ๑ มาแสดงวิธีแก้ไข คือ การแก้ไขข้อบกพร่องของบท ๘ ประเภท การแก้ไข
ข้อ บกพร่องของพากย์ ๙ ประเภท และการแก้ไขข้อบกพร่องด้านความหมายของพากย์ ๖ ประเภท 
 ปริจเฉทที่ ๓ คุณาวโพธะ แสดงสัททาลังการ มี ๔๘ คาถา แสดงลักษณะการแต่งเสียง
ให้ไพเราะ เรียกว่าสัททาลังการ  
 สัททาลังการ๓๔ คือ การตกแต่งเสียง เพ่ือใช้ประดับคาถาให้สมบูรณ์ด้วยพยัญชนะ 
(สพยญฺชน ) มีเสียงไพเราะเพราะพริ้งชวนฟังน่าจับใจแก่ผู้ฟัง  มีรูปวิเคราะห์ว่า สทฺเท อลงฺกโรนฺติ      
สมฺภูสยนฺตีติ สทฺทาลงฺการา อลังการที่ตกแต่งเสียง ชื่อว่าสัททาลังการ มี ๑๐ ประเภท คือ 
  ๑. ปสาทคุณ ความแจ่มกระจ่าง คือมีบทสัมพันธ์อยู่ใกล้กันอ่านเข้าใจง่าย มีหลักใหญ่ 
๒ ประการ คือ 
   ๑)  มีบทสัมพันธ์อยู่ใกล้กัน คือ บทกัตตาหรือกรรมเป็นต้น ได้วางไว้ใกล้กันใน
พากย์ตามความที่จะสัมพันธ์กัน เป็นการแสดงความปราศจากพยากิณณโทษ คือโทษสับสน ที่วางบท
ไว้สับสนไม่เป็นระเบียบ เมื่อบทประพันธ์มีสัมพันธ์ไม่สับสน ก็จะเกิดความกระจ่างชัดเจนตามมาเอง 
   ๒)  มีเนื้อความชัดเจน คือ บทในพากย์มีเนื้อความสอดคล้องกับความเข้าใจของ
คนทั่ว ๆ ไป ไม่มีบทที่มีความเข้าใจยากเลย อ่านแล้วเข้าใจทันที ไม่ต้องใช้เวลานึกพิจารณาต่อไปอีก 
เป็นการแสดงความปราศจากกิลิฏฐโทษ คือโทษมัวหมองทีป่ระกอบบทที่เข้าใจยาก 
  ๒. โอชคุณ ความซาบซึ้งตรึงใจ คือผูกบทหลาย ๆ บทเป็นสมาสยาว ๆ หรือกล่าวย่อ
ข้อความยาวและขยายข้อความสั้น ๆ หมายความว่า การผูกบทหลายบทเป็นบทสมาสบทเดียว โดย
ลบวิภัตติระหว่างบทท าให้สั้น แต่จุเนื้อความมาก เปรียบเสมือนชีวิตของร้อยแก้ว ท าให้ร้อยแก้วมี
ชีวิตชีวาน่าสนใจติดตามอ่าน ถ้าไม่มีบทสมาสเลยจะท าให้ขาดรสชาติไป เหมือนกับการรับประทาน
อาหารโดยไม่มีเครื่องปรุง ดังจะเห็นได้จากพระอรรถกถาจารย์มักจะกล่าวค าลงท้ายคัมภีร์ด้วยบท
สมาสยาว ๆ ว่า ปรมวิสุทฺธสทฺธาพุทฺธิวีริยปฏิมณฺฑิต (ผู้ประดับด้วยศรัทธาความรู้และความเพียรอัน
หมดจดยิ่ง) เป็นต้น มีลักษณะเป็นที่สังเกตในฐานะ ๓ อย่าง คือ 
   ๑) มีบทสมาสตลอดครึ่งคาถา 
   ๒) มีบทสมาสตลอดบาทใดบาทหนึ่ง 

                                                      

 ๓๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓๐-๒๓๒. 



๑๒๔ 
 

   ๓) มีบทสมาสในศัพท์ใดศัพท์หนึ่งของทุกบท 
  ๓. มธุรตาคุณ ความอ่อนหวาน คือประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน กรณ์และ
มาตราเหมือนกันไว้ใกล้กัน หรือกล่าวซ้ าให้มีเสียงคล้องจองกัน หมายความว่า มีเสียงราบรื่นคล้องจอง
สัมผัสเป็นเสียงที่น่าฟัง มีรูปวิเคราะห์ว่า มธุรสฺส ภาโว มธุรตา มธุรตา คือความอ่อนหวาน บางแห่ง
เรียกว่า มาธุริยะ โดยลง ณฺย ปัจจัยแทน ตา ปัจจัย มี ๒ ประเภท คือ 
   ๑) ปทาสัตติ มีเสียงคล้องจองกัน คือประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน กรณ์
และมาตราเหมือนกันไว้ใกล้กัน 
   ๒) อนุปปาสะ กล่าวซ้ าเสียง คือ ออกเสียงซ้ ากันบ่อย ๆ ส่งผลให้เกิดความ
ไพเราะเพราะพริ้ง 
  ๔. สมตาคุณ ความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยมีพยัญชนะเสียง
อ่อนฐานเดียวกันจ านวนมาก พยัญชนะเสียงแข็งฐานเดียวกันจ านวนมาก หรือพยัญชนะเสียงอ่อน
ผสมเสียงแข็งท่ีมีฐานเดียวกัน จ าแนกออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
   ๑) เกวลมุทุสมตา ความสม่ าเสมอด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ท าให้เกิดความ
ไพเราะด้วยเสียงอ่อน 
   ๒) เกวลผุฏสมตา ความสม่ าเสมอด้วยพยัญชนะเสียงแข็งล้วน ท าให้เกิดความ
ไพเราะด้วยเสียงแข็ง 
   ๓) มิสสกสมตา ความสม่ าเสมอด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนผสมเสียงแข็งท าให้เกิด
ความไพเราะด้วยเสียงผสมกัน เหมือนปี่และกลองมีเสียงไปคนละทาง แต่ผสมเข้ากันได้ 
  ๕. สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย โดยมีพยัญชนะเสียงอ่อนมากกว่าเสียงแข็ง 
และไม่มีอักษรออกเสียงยาก คือ สนธิ สมาส และสังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี หรือเป็นความนุ่มนวลด้วย
การประกอบค าท่ีสละสลวย โดยหลีกเลี่ยงจากความไม่สุภาพและไม่เหมาะสม มีลักษณะ ๓ อย่าง คือ
    ๑) มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก 
   ๒) ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีพยัญชนะเสียงแข็งอักษรอยู่บ้าง 
   ๓) ปราศจากอักษรออกเสียงยากคือ สนธิ สมาส หรือสังโยคที่ประกอบไม่ดี 
  ๖. สิเลสคุณ ความมีเสียงกลมกลืนกัน ด้วยบทสังโยคและพยัญชนะเสียงหนักและสระ
เสียงยาว ย่อมก่อให้เกิดความจับใจแก่ผู้ฟัง มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ๑) มีบทสังโยคฐานเดียวกันอยู่ใกล้กัน ท าให้เกิดเสียงรับสัมผัสกันของสังโยค บท
สังโยคดังกล่าวอาจเป็นสังโยคอักษรเหมือนกัน เช่น กฺก หรือสังโยคอักษรต่างกัน เช่น กฺข เป็นต้น 
   ๒) มีอักษรเสียงหนัก คือ สระเสียงยาวและพยัญชนะเสียงแข็งรับสัมผัสกัน 
  ๗. อุทารตาคุณ ความสง่างามด้วยการแสดงถึงคุณธรรมต่าง ๆ อันสูงส่ง มีความ
เสียสละ เป็นต้น หรือใช้วิเสสนะที่เหมาะสม คือการแสดงคุณธรรมอันสูงส่งน่าอัศจรรย์อย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น การพลีชีพเป็นทาน การยอมสละชีวิตเพ่ือรักษาศีล ความเพียรกล้าจนไม่ค านึงถึงชีวิต เป็น
ต้น 
  ๘. กันติคุณ ความน่าพึงใจ คือไม่พูดเกินความจริง สื่อความหมายตรงกับภาวะที่
เป็นไปได้ หมายความว่า เป็นสิ่งที่คนทั้งปวงปรารถนากันและไม่ใช่ เป็นข้อที่เกินไปจากวิสัยของโลก
ถึงกับจะเป็นไปไม่ได้ 



๑๒๕ 
 

  ๙. อัตถพยัตติคุณ มีความหมายชัดเจน ไม่ท าให้ตีความหมายได้หลายอย่าง กล่าวคือ
ไม่มีข้อความที่ซ่อนเร้น ทุก ๆ ข้อความ ล้วนมีความหมายแจ่มแจ้งไม่คลุมเครือ อ่านแล้วฟังแล้วเข้าใจ
ได้ทันที มี ๒ ประเภท คือ 
   ๑) อัตถพยัตติคุณโดยศัพท ์
   ๒) อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
  ๑๐. สมาธิคุณ กล่าวสิ่งที่ไม่จริงให้เหมือนมีจริง เช่น กล่าวสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้เหมือนมี
ชีวิต หรือกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีรูปให้เหมือนมีรูปเป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้มีภาพพจน์ชัดเจน มี ๖ ประเภท คือ 
   ๑) อัตถพยัตติสมาธิ การยกสภาพของสิ่งที่มีชีวิต เช่น การหลับเป็นต้นขึ้นไว้ในสิ่ง
ที่ไม่มีชีวิต คือกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้เหมือนมีชีวิต 
   ๒) รูปธัมมสมาธิ การยกสภาพของสิ่งที่ประกอบด้วยรูป เช่น การด าน้ าเป็นต้น
ขึ้นไว้ในสิ่งที่ปราศจากรูป คือกล่าวถึงสิ่งที่ปราศจากรูปให้เหมือนมรีูป 
   ๓) รสธัมมสมาธิ การยกสภาพของสิ่งที่มีรส เช่น รสหวาน รสขมเป็นต้น ขึ้นไว้ใน
สิ่งที่ปราศจากรสมีจิตเป็นต้น คือกล่าวถึงสิ่งที่ปราศจากรสให้เหมือนมีรส 
   ๔) ทรวธัมมสมาธิ การยกสภาพของสิ่งที่ประกอบด้วยความเหลวขึ้นไว้ในสิ่งที่ไม่
เหลว คือกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เหลวให้เหมือเป็นของเหลว 
   ๕) กัตตุธัมมสมาธิ การยกสภาพของกัตตาที่ท ากิริยาได้ เช่น ความกระดากอาย
ของคนเป็นต้น ขึ้นไว้ในสิ่งที่ไม่ใช่กัตตามีอาวุธเป็นต้น คือกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ใช่กัตตาให้เป็นเหมือนกัตตา 
   ๖) กฐินธัมมสมาธิ การยกสภาพของสิ่งที่แข็ง ที่เนื่องด้วยกิริยาการท าลาย เป็น
ต้น ขึ้นไว้ในสิ่งที่ไม่มีสรีระ คือกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีสรีระให้เหมือนสิ่งที่แข็ง ดังที่ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์สุ
โพธา-  ลังการ ปริจเฉทท่ี ๓ คาถาที่ ๑๑๗ ว่า 
     ปสาโทโช มธุรตา สมตา สุขุมาลตา 
     สิเลโสทารตา กนฺติ อตฺถพฺยตฺติ สมาธโย๓๕ 
    สัททาลังการมี ๑๐ อย่าง คือ ปสาทคุณ โอชคุณ มธุรตาคุณ สมตาคุณ 
   สุขุมาลตาคุณ สิเลสคุณ อุทารตาคุณ กันติคุณ อัตถพยัตติคุณ และสมาธิคุณ 
 บรรดาสัททาลังการเหล่านี้ โอชคุณและอุทารตาคุณ เกี่ยวกับเสียงและความหมาย , สมาธิ
คุณเกี่ยวกับความหมายโดยตรงและเนื่องด้วยเสียงโดยอ้อม ส่วนสัททาลังการ ๗ อย่างคือ ปสาทคุณ 
มธุรตาคุณ สมตาคุณ สุขุมาลตาคุณ สิเลสคุณ กันติคุณ และอัตถพยัตติคุณ เกี่ยวกับเสียง 
 ปริจเฉทที่ ๔ อัตถาลังการาวโพธะ แสดงอัตถาลังการ มี ๑๗๔ คาถา แสดงลักษณะการ
ประพันธ์ที่มีเนื้อหาไพเราะ เรียกว่าอัตถาลังการ  
 อัตถาลังการ๓๖ คือ การตกแต่งความหมาย เพ่ือใช้ประดับคาถาให้สมบูรณ์ด้วยอรรถะ  
(สาตฺถ ) ให้มีคุณสมบัติคือประกอบด้วยความหมายเป็นที่พอใจของผู้ฟัง มีรูปวิเคราะห์ว่า อลงฺกโรนฺติ 
พนฺธํ เอเตหีติ อลงฺการา, อตฺถสฺส อลงฺการา อตฺถาลงฺการา อัตถาลังการ คือ เครื่องตกแต่ง
ความหมาย มี ๒ ประเภท คือ 

                                                      

 ๓๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓๑. 
 ๓๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔๒-๓๕๖. 



๑๒๖ 
 

  ๑. สภาววุตติ คือ กล่าวโดยตรง ตามสภาวะของเนื้อหาเรื่องราว อันได้แก่ 
    ชาติ (ประเภทเดียวกัน) เช่น คน, นกเป็นต้น 
    คุณ (ลักษณะ) เช่น ลักษณะของการสัมผัสเป็นต้น 
    กิริยา (อาการ) เช่น การชนะเป็นต้น 
    ทัพพะ (รูปธรรมคือบุคคล, สิ่งของ)  เช่น พระโพธิสัตว์เป็นต้น 
  ๒. วังกวุตติ กล่าวโดยอ้อมคือพูดเชิงอุปมาเปรียบเทียบเป็นต้น มี ๓๕ ประเภท คือ
    ๑) อติสยวุตติ  แสดงคุณอันพิเศษล้ าเลิศ 
    ๒) อุปมา  เปรียบเทียบ 
    ๓) รูปกะ  แสดงความเป็นสิ่งเดียวกันระหว่างอุปมานะและอุปไมย
    ๔) อาวุตติ กล่าวซ้ า 
    ๕) ทีปกะ  ส่องความตลอดท้ังประโยค 
    ๖) อักเขปะ กล่าวในเชิงปฏิเสธ แต่มีความหมายสดุดี 
    ๗) อัตถันตรนยาสะ ย้ าความอ่ืน 
    ๘) พยติเรกะ แสดงความพิเศษ  
    ๙) วิภาวนา แสดงเหตุอื่นจากเหตุที่ประจักษ์ 
    ๑๐) เหตุ  แสดงเหตุ 
    ๑๑) กมะ  แสดงตามล าดับ 
    ๑๒) ปิยตระ กล่าวถึงความพึงพอใจยิ่ง 
    ๑๓) สมาสวุตติ กล่าวอุปมานะโดยย่อ  แต่มุ่งให้หมายถึงอุปไมย 
    ๑๔) ปริกัปปนา คาดคะเนไปอีกทางหนึ่งจากความเป็นจริง 
    ๑๕) สมาหิตะ แสดงเหตุอื่นจากเหตุจริง 
    ๑๖) ปริยายวุตติ พูดโดยอ้อม 
    ๑๗) พยาโชปวัณณนะ กล่าวสดุดีในเชิงต าหนิ 
    ๑๘) วิเสสวุตติ แสดงความวิเศษโดยพูดถึงความบกพร่อง 
    ๑๙) รูฬหาหังการ แสดงความอหังการ 
    ๒๐) สิเลสะ ซ้อนความ คือมีอรรถะแนบชิดกันเป็น ๒ นัย 
    ๒๑) ตุลยโยคิตา แสดงการประกอบร่วมกันเป็นคู่ ๆ คือกล่าวเทียบเคียง 
         เป็นคู ่ๆ เพื่อต าหนิหรือสรรเสริญ 
    ๒๒) นิทสัสนะ แสดงผลอื่นจากผลเดิม 
    ๒๓) มหันตัตตะ พรรณนาความยิง่ใหญ่ของสมบัติหรืออัธยาศัย 
    ๒๔) วัญจนา อ าพรางข้อความทีจ่ะกล่าวแล้วแสดงข้อความอ่ืน 
    ๒๕) อัปปกตัตถุติ ชมเชยสิ่งที่ท าไม่ได ้
    ๒๖) เอกาวลิ มีล าดับอันเดียว คือบทหลังคล้องจองกับทหน้า 
    ๒๗) อัญญมัญญวิภูสนะ แต่งเก้ือกูลกันโดยความเป็นสิ่งที่ต้องตกแต่ง และ 
         เครื่องตกแต่ง 
    ๒๘) สหวุตติ กล่าวกิริยาหรือคุณลักษณะร่วมกัน 



๑๒๗ 
 

    ๒๙) วิโรธิตา แต่งแย้งกัน 
    ๓๐) ปริวุตติ แลกเปลี่ยน 
    ๓๑) ภมะ  แต่งหมุนความ คือกลับความไปเสียอีกอย่างหนึ่งจาก 
         ข้อความทีเ่ข้าใจกัน 
    ๓๒) ภาวะ แสดงจุดมุ่งหมายของผู้แต่ง 
    ๓๓) มิสสะ แต่งผสมกัน คือมีอัตถาลังการหลายอย่างระคนกัน 
    ๓๔) อาสี  แสดงความปรารถนา 
    ๓๕) รสี  มีอรรถรส คือแต่งให้เกิดรสต่าง ๆ มีรสรักเป็นต้น 
 ปริจเฉทที่ ๕ รสภาวาวโพธะ แสดงรสและอาการทางใจที่ก่อให้เกิดรส มี ๓๐ คาถา มี
เนื้อหาประกอบด้วยค าอธิบายของภาวะ ฐายีภาวะ ๙ ประการ พยภิจารีภาวะ ๓๓ ประการ สาตติก-
ภาวะ ๘ ประการ ความหมายของ วิภาวะ และอนุภาวะ ค าอธิบายของรส ๙ ประเภท 
 องค์ประกอบ ๓ ประการที่จะมีอรรถรสเป็นที่กินใจของผู้อ่านผู้ฟังได้นั้น มี ๓ อย่าง คือ 
  ๑. ภาวะ อาการท่ีปรากฏทางใจ แบ่งออกเป็น ๓ อย่าง ประกอบด้วย 
   ๑.๑) ฐายีภาวะ อาการทางใจที่เป็นประธาน เช่น รัก โกรธ เป็นต้น แบ่งออกเป็น ๙ 
ประการ คือ 
    (๑) รติ ความยินดี โดยสภาวธรรม ได้แก่ ปีติเจตสิก 
    (๒) หาสะ ความขบขัน โดยสภาวธรรม ได้แก่ โสมนัสเวทนา 
    (๓) โสกะ ความโศก โดยสภาวธรรม ได้แก่ โทมนัสเวทนา 
    (๔) โกธะ ความโกรธ โดยสภาวธรรม ได้แก่ โทสเจตสิกท่ีมีก าลังมาก 
    (๕) อุสสาหะ ความองอาจ โดยสภาวธรรม ได้แก่ วิริยเจตสิก 
    (๖) ภยะ ความกลัว โดยสภาวธรรม ได้แก่ โทสเจตสิกท่ีมีก าลังน้อย 
    (๗) ชิคุจฉา ความเกลียด โดยสภาวธรรม ได้แก่ โทสเจตสิกที่เป็นไปด้วย
อาการรังเกียจ หรือโอตตัปปเจตสิกท่ีเป็นไปด้วยอาการสะดุ้งกลัวต่อผลบาป 
    (๘) วิมหยะ ความพิศวง โดยสภาวธรรม ได้แก่ ฉันทเจตสิกท่ีเป็นไปด้วยอาการ
พิศวง 
    (๙) สมะ ความสงบ โดยสภาวธรรม ได้แก่ กายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิที่
เป็นไปด้วยอาการของกายและจิตในขณะเจริญเมตตาหรือกรุณาเป็นต้น 
   ๑.๒) พยภิจารีภาวะ อาการปรากฏบางขณะ เช่น เบื่อหน่าย วิตกกังวล เป็นต้น 
เป็นอาการที่มาปรากฏเฉพาะหน้า มี ๓๓ ประการ คือ 
    (๑)   นิพเพทะ  ความเบื่อหน่าย 
    (๒)   ตักกะ  ความกังวล (ตรึก) 
    (๓)   สังกา  ความสงสัย 
    (๔)   สมะ  ความเหน็ดเหนื่อย 
    (๕)   ธิติ   ความพอใจ 
    (๖)   ชฬตา  ความเซื่องซึม 
    (๗)   ทีนตา  ความล าบาก 



๑๒๘ 
 

    (๘)   อุคคัตตะ  ความโหดร้าย 
    (๙)   อลสัตตะ  ความเกียจคร้าน 
    (๑๐)  สุตตะ  ความนอน 
    (๑๑)  ตาสะ  ความตื่นตระหนก 
    (๑๒)  คิลานิ  ความอ่อนแรง 
    (๑๓)  อุสสุกกะ  ความขวนขวาย 
    (๑๔)  หริสะ  ความปลาบปลื้ม 
    (๑๕)  สติ   ความระลึกได ้
    (๑๖)  อิสสา  ความริษยา 
    (๑๗)  วิสาทะ  ความล าบากใจ 
    (๑๘)  อพหิตถา  ความส ารวมระวัง 
    (๑๙)  จินตา  ความครุ่นคิด 
    (๒๐)  คัพพะ  ความเย่อหยิ่ง 
    (๒๑)  อปมาระ  ความเพ้อคลั่ง 
    (๒๒)  อมริสะ  ความไม่อดทน 
    (๒๓)  มทะ  ความมัวเมา 
    (๒๔)  มต ิ  ความรู้ 
    (๒๕)  อุมมาทะ  ความบ้าคลั่ง 
    (๒๖)  โมหะ  ความหลง 
    (๒๗)  วิโพธะ  ความตื่น 
    (๒๘)  นิททา  ความสัปหงก 
    (๒๙)  อาเวคะ  ความรีบร้อน 
    (๓๐)  พิฬา  ความอาย 
    (๓๑)  มรณะ  ความตาย 
    (๓๒)  จปลา  ความง่อนแง่น 
    (๓๓)  พยาธิ  ความป่วยไข้ 
   ๑.๓) สาตติกภาวะ อาการผิดปกติทางกายหรือวาจา เช่น เหงื่อออก น้ าตาไหล 
เป็นต้น มี ๘ ประการ คือ 
    (๑)   ถัมภะ  ความแข็งทื่อ เกิดจากความกลัว 
    (๒)   ปลยะ  ความสลบไสล เกิดจากความกลัวหรือเสียใจ 
    (๓)   โรมัญจะ  ความขนลุก เกิดจากความเลื่อมใสหรือกลัว 
    (๔)   เสทะ   เหงื่อออก เกิดจากความปลื้มใจหรือตกใจ 
    (๕)   อัสสุ   น้ าตาไหล เกิดจากความปลื้มใจหรือเสียใจ 
    (๖)   เวปถุ   ความสั่นระรัว เกิดจากความกลัวหรือโกรธ 
    (๗)   เววัณณิยะ ความผิดสี เกิดจากความกลัว เสียใจ หรือโกรธ เช่น หน้า
แดง เป็นต้น 



๑๒๙ 
 

    (๘)   วิสสรตา  ความผิดเสียง เกิดจากความกลัว เสียใจ หรือโกรธ เช่น 
เสียงสั่น เป็นต้น 
  ๒. วิภาวะ เหตุที่เป็นอารมณ์หรือสภาวะแวดล้อม แบ่งเป็น ๒ อย่าง ประกอบด้วย 
   ๒.๑) อารัมมณวิภาวะ เหตุที่เป็นอารมณ์ เช่น ชายหนุ่มและหญิงสาวที่เป็นอารมณ์
ของกันและกัน เป็นต้น 
   ๒.๒) อุททีปนวิภาวะ เหตุที่เป็นสภาพแวดล้อม เช่น ดวงจันทร์ อุทยาน ป่าไม้ 
น้ าตก  เป็นต้น 
  ๓. อนุภาวะ ผลของอาการท่ีปรากฏทางใจ คือการเปล่งวาจาประกาศของนักกวี หรือ
อาการทางกายและวาจาของนักแสดงที่แสดงท่าทางและกล่าววาจาชวนให้รักให้เศร้าโศกเป็นต้น ท า
ให้ผู้อ่ืนรับรู้อาการทางใจของตัวละครที่กวีกล่าวไว้หรือเป็นอาการทางใจที่เกิดขึ้นกับนักแสดง เพราะ
ปรากฏทางประสาทสัมผัสที่ผู้อื่นสามารถรับรู้ได ้
 และในปริจเฉทนี้ กล่าวถึง รส ๙ ประการ ประกอบด้วย 
    รส     ฐายีภาวะ สภาวธรรม 
  ๑)  สิงคาระ   รติ   ปีติ 
  ๒)  หัสสะ    หาสะ  โสมนัสเวทนา 
  ๓)  กรุณา    โสกะ  โทมนัสเวทนา 
  ๔)  รุททะ    โกธะ  โทสะ 
  ๕)  วีระ     อุสสาหะ  วิริยะ 
  ๖)  ภยานกะ   ภยะ  โทสะ 
  ๗)  พีภัจฉะ   ชิคุจฉา  โทสะ หรือ โอตตัปปะ 
  ๘)  อัพภุตะ   วิมหยะ  ฉันทะ 
  ๙)  สันตะ    สมะ  กายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิ 
 ขอน าอุทาหรณ์ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์สุโพธาลังการ มาแสดงไว้เป็นแนวทางการศึกษาต่อไป
ดังนี้ 
 วิรุทธัตถันตรโทษ 
   ๒๑.   วิรุทฺธตฺนตฺตรํ ตํ หิ  ยสฺสญฺ ตฺโถ วิรุชฺฌติ 
      อธิปฺเปเต ยถา เมโฆ วิสโท สุขเย ชนํ 
    ความหมายอ่ืนของบทใด ย่อมผิดไปจากความหมายที่ต้องการ 
   บทนั้น เป็นวิรุทธัตถันตรโทษ เช่น “ฝนให้พิษย่อมท าชนให้เป็นสุข” 
 คาถานี้แสดงเรื่องวิรุทธัตถันตรโทษ คือสื่อความหมายตรงกันข้ามกับความต้องการของผู้
พูด ความจริงผู้พูดต้องการจะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างหนึ่ง ครั้นพูดออกไปแล้วผู้ฟังกลับเข้าใจไปอีกอย่าง
หนึ่งไม่ตรงกับที่ต้องการ ทั้งนี้ เพราะค าที่น ามาพูดมีความหมายหลายอย่าง สามารถแย้งกันได้กับ
ความหมายในทางอ่ืนซึ่งเด่นชัดกว่า ตามอุทาหรณ์จะเห็นว่า ผู้พูดต้องการพูดว่า “วิสโท สุขเย ชน  ฝน
ที่หลั่งน้ าท าให้คนมีความสุข” แต่บทว่า “วิสโท” แปลว่า “ให้น้ า” หรือ “ให้พิษ” ได้ทั้งสองอย่าง 
เพราะ วิส ศัพท์มีความหมาย ๓ อย่าง คือ พิษ น้ า และสายบัว แต่ค านี้ใช้ในความหมาย “พิษ” ชัด
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กว่า ส่วนความหมายที่เหลือไม่ค่อยนิยมใช้ เมื่อน ามาใช้ ผู้ฟังจึงเข้าใจไปอย่างหนึ่ง ซึ่งขัดแย้งกับ
ความหมายที่ต้องการ ดังนั้น ค าว่า “วิสโท” จึงเป็นวิรุทธัตถันตรโทษ 
 การแก้ไขวิรุทธัตถันตรโทษ 
   ๗๐.   วินฺทนฺตํ ปากสาลีนํ  สาลีนํ ทสฺสนา สุขํ 
      ตํ กถํ นาม เมโฆยํ  วิสโท สุขเย ชนํ 
    ฝนนี้ หลั่งพิษให้ จะท าชนนั้นผู้ได้รับความสุขด้วยการเห็นข้าวสาลี 
   มีรวงแก่ให้เป็นสุขได้อย่างไร 
 คาถานี้ไม่เป็นวิรุทธัตถันตรโทษ ด้วยการแต่งอธิบายขยายความ คือ ชาวนาที่ปลูกข้าวจะมี
ความสุขได้ก็เพราะเห็นข้าวที่ตนหว่านออกรวงสุกเหลืองอร่าม เพราะอาศัยน้ าฝนที่ตกลงมาเกื้อกูล
หล่อเลี้ยงต้นข้าว ชาวนาจึงได้เห็นรวงข้าวและมีความสุขได้ ถ้าฝนหลั่งพิษให้เสียแล้วจะท าให้เขาเป็น
สุขได้อย่างไร ดังนั้น ค าว่า “วิสโท (หลั่งพิษให้)” จึงไม่เป็นวิรุทธัตถันตรโทษเพราะมีค าแสดงค าถามว่า 
“กถ  นาม (อย่างไร)” เข้าคุมท าให้ความหมายเปลี่ยนไป  
 รายละเอียดเกี่ยวกับบทประพันธ์ทั้งที่เป็นสัททาลังการและอัตถาลังการ ผู้สนใจสามารถ
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ในคัมภีร์กลุ่มสัททาวิเสส มีคัมภีร์สุโพธาลังการเป็นต้นได้ 
 เมื่อทราบความเป็นมาของกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปนี้จะได้
น าเสนอการศึกษาวิเคราะห์บทพระบาลีในมงคลปริตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส โดยจัดมงคล ๓๘ 
ประการเป็นระดับปฐมวัย มัชฌิมวัย และปัจฉิมวัย ในบทที่จะกล่าวต่อไป 

๓.๕ สรปุ 
 จากข้อมูลประวัติความเป็นมาคัมภีร์บาลีกลุ่มสัททาวิเสสอันเป็นคัมภีร์พ้ืนฐานการศึกษา
พระไตรปิฎก จ าเป็นต้องศึกษาหลักภาษาให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งตามคัมภีร์หลักกลุ่มสัททาวิเสส
ให้ครบถ้วนเสียก่อน ค าว่า สัททาวิเสส แปลว่า ไวยากรณ์พิเศษ คือ กลุ่มไวยากรณ์ภาษาบาลีที่เป็น
หลักส าคัญในการศึกษาเรียนรู้และวินิจฉัยค้นคว้าหลักธรรมในพระไตรปิฎก ความจริง ชื่อว่า สัททา-  
วิเสส คือกลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์เป็นหลัก แต่ยังมีคัมภีร์อ่ืนที่ว่าด้วยหลักภาษาซึ่งไม่จัดเป็นไวยากรณ์ เมื่อ
รวมกลุ่มคัมภีร์ทั้งหมดที่เป็นหลักในการศึกษาพระไตรปิฎก อาจแบ่งออกได้ ๔ ประเภท คือ 
  ๑) กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยากรณ์แสดงหลักภาษา มีคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น 
  ๒) กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมศัพท์ มีคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เป็นต้น 
  ๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ กฎเกณฑ์วางค าครุและลหุเป็นแบบต่าง ๆ มีคัมภีร์วุตโตทัย 
ฉันโทมัญชรี เป็นต้น 
  ๔) กลุ่มคัมภีร์อลังการ มีการตกแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความไพเราะ มี
คัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น 
 คัมภีร์กัจจายนะ เป็นคัมภีร์สัททาวิเสสที่เก่าแก่ที่สุด เป็นผลงานของพระมหากัจจายนะ
เถระผู้เป็นเอตทัคคะ ประกอบด้วยปฏิสัมภิทา ๔ มีความเป็นเลิศในการขยายความย่อ ดังมีหลักฐาน
ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาขุททกนิกาย อปาทาน ข้อความตอนหนึ่งว่าพระมหากัจจายนะได้กล่าว
ปกรณ์ทั้งสาม คือ คัมภีร์กัจจายนะ คัมภีร์มหานิรุตติ และเนตติปกรณ์  และมีข้อความตอนหนึ่งใน
คัมภีร์จูฬคันถวงศ์ว่า พระมหากัจจายนะ ชาวชมพูทวีปซึ่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าจัณฑปัชโชติ ในกรุง
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อุชเชนี แคว้นอวันตี เห็นโทษแห่งกามทั้งหลาย ละเพศฆราวาสบวชในพระศาสนาของพระศาสดา แต่ง
คัมภีร์ ๖ คัมภีร์ คือ กัจจายนะ มหานิรุตติ จูฬนิรุตติ เนติปกรณ์ เปฎโกปเทศ และวัณณนีติ คัมภีร์กัจ
จายนะมีทั้งหมด ๖ กัณฑ์ รวมเป็น ๖๗๓ สูตร 
 คัมภีร์ปทรูปสิทธิ คือ คัมภีร์ที่น าสูตรของคัมภีร์กัจจายนะมาเรียงล าดับใหม่ให้ประกอบรูป
ศัพท์ง่าย มีค าสรุปสูตรอย่างเป็นระบบ มีล าดับบทที่เรียกว่า ปทมาลา ซึ่งส่งผลให้คัมภีร์นี้เป็นต ารา
เรียนง่าย คัมภีร์นี้เป็นผลงานของพระพุทธัปปิยะ ชาวแคว้นโจฬะแถบอินเดียใต้ จึงปรากฏนามว่า “โจ 
ลิยพุทธัปปิยะ” แต่งข้ึนราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ 
 คัมภีร์อภิธาน เป็นคัมภีร์ประเภทพจนานุกรมศัพท์บาลี และมีคัมภีร์ที่ส าคัญ ๆ อธิบาย
ขยายความเพ่ิมเติม เช่น อภิธานัปปทีปิกาฎีกา อภิธานัปปทีปิกาสูจิ อภิธานัปปทีปิกานิสสยะ เป็นต้น 
เป็นคัมภีร์ที่แสดงนามบัญญัติของเนื้อหาทั้งในโลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และโลกบาดาล เป็นผลงานของ
พระโมคคัลลานมหาเถระ ราชบัณฑิต ณ วัดมหาเชตวัน เกาะลังกา ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ ในรัช
สมัยของพระเจ้า ปรักกมพาหุที่ ๑ 
 คัมภีร์อภิธาน ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่มีคุณค่าด้านภาษาศาสตร์ที่สามารถให้ความรู้ต่อการ 
ศึกษาทางภาษาศาสตร์เพราะเป็นแหล่งรวมของ “พจน์” หรือค าพูดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันซึ่ง
เป็นสิ่งที่อนุชนจะต้องศึกษาและให้ความส าคัญกับการศึกษาในเชิงภาษาศาสตร์ด้วย คัมภีร์อภิธาน 
แบง่ออกเป็น ๓ กัณฑ์ใหญ่ คือ 
 ๑. สัคคกัณฑ์ แสดงชื่อศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น ศัพท์ที่เป็น
พระนามของพระพุทธเจ้า ชื่อพระนิพพาน พระอรหันต์ และโลกสวรรค์ เป็นต้น 
 ๒. ภูกัณฑ์ แสดงศัพท์ที่เป็นชื่อของสถานที่ พ้ืนดิน ภูเขา ต้นไม้ แม่น้ า และล าธารเป็นต้น 
แบ่งออกเป็น ๗ วรรคย่อย คือ 
  ๑) ภูมิวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับแผ่นดิน 
  ๒) ปุรวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับเมืองและประเทศ 
  ๓) นรวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับคน 
  ๔) จตุพพรรณวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับวรรณะ ๔ 
  ๕) อรัญญวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับป่าไม ้
  ๖) เสลวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับภูเขา 
  ๗) ปาตาลวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับโลกบาดาล 
 ๓. สามัญญกัณฑ์ แสดงนามศัพท์และคุณศัพท์สามัญทั่ว  ๆ ไป มีความดีงาม ความ
ประเสริฐ การกระท าเป็นต้น รวมทั้งศัพท์ที่เป็นนิบาตบทและอุปสัคบท แบ่งออกเป็น ๔ วรรคย่อย คือ 
  ๑) วิเสสยาธีนวรรค แสดงศัพท์ที่เป็นบทวิเสสนะที่เก่ียวข้องกับลิงค์ท้ัง ๓ 
  ๒) สังกิณณวรรค แสดงศัพท์เบ็ดเตล็ดทั่วไป 
  ๓) อเนกัตถวรรค แสดงศัพท์ที่มีความหมายหลายอย่าง 
  ๔) อัพยยวรรค แสดงความหมายของอุปสัคและนิบาต 
 ในกัณฑ์ใหญ่ทั้ง ๓ นั้น ที่ประกอบด้วยวรรคย่อย มีภูมิวรรค และปุรวรรค เป็นต้น เมื่อ
รวมกับปณามคาถา ปฏิญญาคาถา ปริภาสาคาถา และนิคมนคาถา ทั้งหมดแล้ว มีจ านวนทั้งสิ้น 
๑,๒๒๑ คาถาด้วยกัน 
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 คัมภีร์ฉันทลักษณ์ ภาษาบาลีที่น ามาจัดการศึกษาอยู่จนถึงปัจจุบัน คือ คัมภีร์วุตโตทัยอัน
เป็นฉันทลักษณ์บาลี เป็นคัมภีร์แสดงฉันทลักษณ์บาลี ว่าด้วยกฎระเบียบในการวางศัพท์ที่เป็นครุและ
ลหุ เป็นแบบต่าง ๆ ในการประพันธ์ที่เป็นร้อยกรอง ที่เรียกว่าปัชชะ โดยอาศัยคัมภีร์วฤตตรัตนากร
เป็นหลัก และเป็นฉันทลักษณ์บาลีฉบับแรกที่เป็นที่นิยมศึกษาท่องจ ามากที่สุด เป็นผลงานของ
พระสังฆรักขิตะ พระเถระชาวสิงหลในราวพุทธศตวรรศที่ ๑๗ ท่านด ารงสมณศักดิ์ที่มหาสามิ (สมเด็จ
พระสังฆราช) เป็นผู้เชี่ยวชาญพระปริยัติธรรมและภาษาบาลีสันสกฤต มีเกียรติศักดิ์เลื่องลือและเป็น
พระราชครูของพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖-๑๗๒๙) ท่านมีชีวิตอยู่จนถึง พ.ศ. ๑๗๘๗ ใน
รัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๓ พ านักอยู่ที่วัดเขามะเดื่อ (อุทุมพรคิริวิหาร) ณ เมืองชัมพุโทณิ 
 เนื้อหาที่เป็นหลักในคัมภีร์วุตโตทัย มีคาถาแสดงไว้ ๑๐๘ ชนิดกับฉันท์ ๑๗ ประเภท แบ่ง
ออกเป็น ๖ ปริจเฉท คือ 
  ๑. สัญญาปริภาสานิเทส ว่าด้วยชื่อและกฎทั่วไป มี ๑๖ คาถา 
  ๒. มัตตาวุตตินิเทส  ว่าด้วยคาถามาตราพฤติ มี ๒๙ คาถา 
  ๓. สมวุตตินิเทส  ว่าด้วยสมคาถา มี ๖๑ คาถา 
  ๔. อัทธสมวุตตินิเทส ว่าด้วยอัทธสมคาถา มี ๑๑ คาถา 
  ๕. วิสมวุตตินิเทส  ว่าด้วยวิสมคาถา มี ๑๑ คาถา 
  ๖. ฉัปปัจจยวิภาค  ว่าด้วยนัย ๖ อย่าง มีปัตถารนัยเป็นต้น มี ๙ คาถา 
 ข้อความส่วนใหญ่ในคัมภีร์เป็นทั้งสูตรและอุทาหรณ์ในคาถาเดียวกันมีคาถาทั้งหมด ๑๓๗ 
บท แสดงหลักการประพันธ์ประเภทร้อยกรองที่เรียกว่าปัชชะ ประกอบด้วยคาถา ๒ ประเภท คือ  
  ๑. มาตราพฤติ คือ คาถาที่นับมาตรา แต่งโดยก าหนดมาตราในแต่ละบาทคาถา มี
ทั้งหมด ๒๖ คาถา คืออริยาชาติ ๖, คีติชาติ ๔, เวตาลียชาติ ๙ และมัตตาสมกชาติ ๗ 
  ๒.  วรรณพฤติ คือ คาถาที่นับพยางค์ แต่งโดยก าหนดพยางค์ในแต่ละบาทคาถา มี
ทั้งหมด ๘๒ คาถา คือ สมคาถา ๖๑, อัทธสมคาถา ๑๑, วิสมคาถา ๑๐ 
 คัมภีร์อลังการเป็นคัมภีร์ที่แสดงหลักการแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความไพเราะ 
โดยเฉพาะคัมภีร์สุโพธาลังการ อันเป็นผลงานของพระสังฆรักขิตะ เป็นพระเถระชาวลังกา ผู้ด ารง
ต าแหน่งมหาสามิ (สมเด็จพระสังฆราช) และเป็นพระราชครูของพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ ท่านเป็น
ผู้เชี่ยวชาญพระปริยัติธรรมทางด้านภาษาบาลีและสันสกฤต มีเกียรติศักดิ์เลื่องลือในสมัยราวพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๗ (พ.ศ. ๑๖๙๖ – ๑๗๒๙) มีชีวิตอยู่จนถึง พ.ศ. ๑๗๘๗ ในรัชสมัยพระเจ้าวิชัยพาหุที่ ๓ 
พ านักอยู่ที่อุทุมพรคิริวิหาร เนื้อหาของคัมภีร์ประกอบด้วยหลักการตกแต่งภาษาเพ่ือให้ไพเราะชวนให้
น่าฟังเสนาะโสตทั้งอรรถะและพยัญชนะ 
 บทประพันธ์ จ าแนกออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ๑. ปัชชะ ร้อยกรอง หรือคาถา เช่น มงคลสูตรเป็นต้นที่แต่งด้วยคาถาล้วน ๆ  
  ๒. คัชชะ ร้อยแก้ว ความเรียง เรียกว่าจุณณิยะบ้างที่ไม่มีคาถา 
  ๓. วิมิสสะ บทประพันธ์ผสมกันทั้งร้อยกรองและร้อยแก้ว เช่น ธชัคคสูตรเป็นต้น 
 อลังการ หมายถึง เครื่องตกแต่งบทประพันธ์ จ าแนกเป็น ๒ ประเภท โดยถือเอาศัพท์
และความหมายของศัพท์เป็นเกณฑ์ คือ 
  ๑. สัททาลังการ การตกแต่งเสียง 



๑๓๓ 
 

  ๒. อัตถาลังการ การตกแต่งความหมาย 
 ดังนั้น ในการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรอันเป็นพระพุทธพจน์ประเภทปัชชะ-ร้อย
กรอง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจในคัมภีร์บาลีกลุ่มสัททาวิเสส เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรต่อไป 



 
บทท่ี ๔ 

 
วิเคราะหบ์ทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีรส์ทัทาวิเสส 

 
  หลักการวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตร โดยอาศัยคัมภีร์พ้ืนฐานการศึกษาพระไตรปิฎก 
คือ กลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสที่แสดงหลักภาษา โดยกล่าวถึงรากศัพท์ วิธีส าเร็จรูป การเปลี่ยนแปลง
ศัพท์ เป็นต้น คัมภีร์ไวยากรณ์ที่ได้รับการยกย่องและนิยมศึกษากันโดยทั่วไป มี ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
คัมภีร์กัจจายนะ กลุ่มคัมภีร์โมคคัลลานะ และกลุ่มคัมภีร์สัททนีติ, กลุ่มคัมภีร์นิฆัณฑุ เป็นกลุ่มคัมภีร์ 
สัททาวิเสสประเภทพจนานุกรมหรือปทานุกรมศัพท์ภาษาบาลี ได้แก่ คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา คัมภีร์ 
เอกักขรโกสะ เป็นต้น, กลุ่มคัมภีร์ฉันท์ เป็นคัมภีร์สัททาวิเสสที่แสดงกฎเกณฑ์ วิธีร้อยกรองภาษา
บาลี คัมภีร์ที่ได้รับยกย่องและเรียนกันโดยทั่วไป ได้แก่ คัมภีร์วุตโตทัย คัมภีร์ฉันโทมัญชรี เป็นต้น, 
กลุ่มคัมภีร์เกฏุภะ เป็นคัมภีร์สัททาวิเสสที่แสดงกลวิธีการแต่งภาษาบาลีให้ได้อรรถรสและสละสลวย
ทั้งร้องแก้วและร้อยกรอง คัมภีร์ที่นิยมศึกษากันมาก ได้แก่ คัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น  คัมภีร์
เหล่านี้จัดเป็นคัมภีร์พื้นฐานการศึกษาบาลีพระไตรปิฎกท่ีจ าเป็นอย่างมาก เพราะถ้าไม่มีความรู้ความ 
เข้าใจในคัมภีร์พื้นฐานเหล่านี้แล้วไปศึกษาบาลีพระไตรปิฎกจะท าให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยในบทบาลี
นั้น ๆ ท่านเปรียบเหมือนช้างตาบอดที่เที่ยวสะเปะสะปะไปในปุาใหญ่   
 ดังนั้น การศึกษาวิเคราะห์บทบาลีต้องมีความรู้ในกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสอันเป็นคัมภีร์
พ้ืนฐานดังที่ได้กล่าวมาก่อน ทั้งนี้ ให้น าพระพุทธพจน์ในตัวพระไตรปิฎกมาตั้งเป็นบทมาติกา เมื่อ
สงสัยในบทและพยัญชนะก็ศึกษาเพ่ิมเติมอรรถกถา ฎีกา และโยชนา เป็นต้น ไปตามล าดับโดยศึกษา
และท าความเข้าใจเรื่องหลักภาษา กฎเกณฑ์การใช้ค าอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่ปรากฏในกลุ่มคัมภีร์   
สัททาวิเสส การศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรนั้น ต้องศึกษาโดยน าบทบาลีแต่ละบทมาด าเนิน 
การตามกระบวนการสร้างบทตามคัมภีร์หลักภาษา แสดงความหมายของบทตามคัมภีร์พจนานุกรม 
แสดงฉันทลักษณ์ตามคัมภีร์วุตโตทัย และแสดงสัททาลังการตามคัมภีร์สุโพธาลังการ ผู้วิจัยจะได้
น าเสนอไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ วิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสด้านหลักภาษา 
 ๔.๒ วิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสด้านพจนานุกรม 
 ๔.๓ วิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสด้านฉันทลักษณ์ 
 ๔.๔ วิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสด้านอลังการ 
 
๔.๑ วิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสด้านหลักภาษา 
 การสร้างรูปศัพท์บทพระบาลีในรตนสูตรตามหลักภาษานี้ เป็นการท าตัวรูปศัพท์ทาง
ไวยากรณ์ โดยน าวิธีการสร้างรูปศัพท์แต่ละศัพท์ท าให้ส าเร็จเป็นบทบาลีที่ปรากฏในรตนสูตรตาม 
ล าดับพระคาถา พร้อมแสดงการอ้างอิงสูตรไวยากรณ์จากคัมภีร์สายกัจจายนะยึดตามล าดับคัมภีร์
ปทรูปสิทธิเป็นหลัก กล่าวไว้พอเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไป ดังต่อไปนี้ 



 ๑๓๕ 

 ๔.๑.๑  รตนสูตร คาถาที่ ๑ 
        ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
       ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
       สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ 
       อโถปิ สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิตํ. 
 ยานีธ ศัพทเ์ป็นบทสนธิ 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 ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท ์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 + น ิ    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 
                                                      

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



 ๑๓๖ 

  สมฺ + อา + ค + ต เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น มฺ มทา สเร 
  สมาคต   น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  สมาคต + โย  ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  สมาคต + น ิ  เปลี่ยน โย เป็น นิ อโต นิจฺจ  
  สมาคตา + นิ  ทีฆะ อ ท้าย สมาคต เป็น อา โยสุ กตนิการโลเปสุฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น สมาคตานิ 
 ภุมฺมานิ 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 ภุมฺมานิ 
 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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  อนฺตลิกฺข + สฺมึ ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ โอกาเส สตฺตมี 
  อนฺตลิกฺข + เอ เปลี่ยน สฺมึ เป็น เอ สฺมาสฺมนึ  วา 
  อนฺตลิกฺขฺ อ + เอ แยกพยัญชนะออกจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร ฯ 
  อนฺตลิกฺขฺ + เอ ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  อนฺตลิกฺเข   น าพยัญชนะประกอบกับสระ 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 



 ๑๓๗ 

  สพฺเพว     น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สพฺเพว 
 ภูตา ศัพท์เป็นบทนามกิตก ์(ดูในบทว่า ภูตานิ) มาจาก ภูต + โย 
  ภูต + โย     ลง โย ปฐมา ในอรรถอาลปนะ 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 ศัพท์เปน็บทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ 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 าพยัญชนะประกอบกับสระ 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
ลบนิคคหิตทิ้งเพ่ือให้เป็นไปตามกฏของฉันทลักษณ์ 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 
  สุณนฺตุ      น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สุณนฺตุ 



 ๑๓๘ 

 ภาสิตํ ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ ภาส (กถาชุเต=พูด-กล่าว, สว่าง-รุ่งเรือง) 
+ ต + อ  
  ภาสฺ      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 
 
 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 รกฺขณ อปฺปมตฺตา. 
 ตสฺมา หิ ศัพทเ์ป็นบทนิบาต กล่าวถึงเหต ุ
 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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น นิสาเมถ 
 สพฺเพ ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก สพฺพ + โย ได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น 
 เมตฺตํ ศัพท์เป็นนามกิตก์มาจาก เมตฺตา (มิท สิเนเห=ติดใจ-ชอบใจ-รัก + ต + อา) + อ  
  เมตฺต + อ    ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  เมตฺตฺ + อ    ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  เมตฺต     น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น เมตฺตํ 
 กโรถ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ กร (กรเณ=ท า) + โอ + ถ 
  กร ฺ      ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  กร ฺ+ ถ      ลง ถ ปัญจมีวิภัตติ อาณตฺยาสิฏฺเ นุตฺตฯ 
  กร ฺ+ โอ + ถ    ลง โอ ปัจจัย หลังธาตุ ตนาทิโต โอยิรา 
  กโรถ      น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น กโรถ 



 ๑๓๙ 

 มานุสิยา ศัพท์เป็นบทนามกิตกม์าจากรากศัพท์ มนุ (โพธเน=รู้) + นุส + อี + ส 
  มน ฺ    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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  มานุส + อี  ลง อี อิตถิโชตกปัจจัย นทาทิโต วา อี 
  มานุสี    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  มานุสี + ส  ลง ส จตุตถีวิภัตติ สมฺปทาเน จตุตฺถ ี
  มานุสิ + ส  รัสส อี เป็น อิ อโฆ รสฺสเมกวจฯ 
  มานุสิ + ยา  เปลี่ยน ส เป็น ยา ปโต ยา 
  ส าเร็จรูปเป็น มานุสิยา 
 ปชาย ศัพท์เปน็บทนามกิตก์มาจากรากศัพท ์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 จตุตฺถ ี
  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 ทั้งสองใช้ใน
อรรถสมุจจยะ (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 
  รตฺโต    น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น รตฺโต 
 หรนฺติ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ หร (หาเร=น าไป) + อ + อนฺติ 
  หร ฺ      ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  หร ฺ+ อนฺติ    ลง อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน 
  หร ฺ+ อ + อนฺติ   ลง อ ปัจจัย หลังธาตุ ภูวาทิโต อ 



 ๑๔๐ 

  หร ฺ+ อนฺติ    ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  หรนฺติ      น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น หรนฺติ 
 เย ศัพท์เปน็บทสรรพนามมาจาก 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  
  พลฺ     ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  พลฺ + อิ   ลง อิ ปัจจัย มุนาทีหิ จิ 
  พลิ + อ    ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  พลิ + -     เปลี่ยน อ  เป็นนิคคหิต ( -   ) อ โม นิคฺคหีต  ฌลเปหิ 
  พลึ     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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  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 



 ๑๔๑ 

  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 
 
 ๔.๑.๓  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, จ ิ+ 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 ยํ 
  กึ + สิ, จ ิ+ สิ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  กึ + จิ    ลบ สิ วิภัตติ เสสโต โลปํ/สพฺพาฯ 
  กิญฺจิ    เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ญฺ วคฺคนฺต  วา วคฺเค 
  ส าเร็จรูปเป็น กิญฺจ ิ
  ย  + กิญฺจิ 
  ส าเร็จรูปเป็น ย กิญฺจิ ถ้าเปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) 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 
  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 ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท ์สุ + อช (คติย =ไป) + ณ + สุ 
  สุ + อชฺ     ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
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  สุ + อชฺ + ณ    ลง ณ ปัจจัย วิสรุชปทาทิโต ณ 
  สุ + อชฺ + อ    ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตาน  โณ โลปํ 
  สุ + อค ฺ+ อ    เปลี่ยน ชฺ เป็น คฺ กคา จชาน  
  สุ + อคฺคฺ + อ   ซ้อน ค ฺ 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 ศัพทเ์ป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท ์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 าเร็จรูป
เป็น 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 
  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 ศัพทเ์ป็นบทนามมาจาก 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 + ติ 
  อสฺ     ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯ 
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  อสฺ + ติ   ลง ติ วัตตมานาวิภัตติ วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน 
  อสฺ + อ + ติ  ลง อ ปัจจัย ภูวาทิโต อ 
  อสฺ + ติ   ลบ อ ปัจจัย โลปญฺเจตฺตมกาโร 
  อ + ตฺถ ิ   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  + ปิ  
  อิทมฺป ิ   เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น มฺ วคฺคนฺต  วา วคฺเค 
  ส าเร็จรูปเป็น อิทมฺป ิ
 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 
  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 ทั้งสองศัพทไ์ด้น 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 ศัพท์เป็นบทนามนามกิตก์มาจากรากศัพท ์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 



 ๑๔๔ 

  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 + อตฺถ ิ
  สุ + วฺ + อตฺถ ิ ลง วฺ อาคม ยวมทนตรลา จาคมา 
  ส าเร็จรูปเป็น สุวตฺถิ 
 โหตุ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท ์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 + ตุ   ลบ อ ปัจจัย โลปญฺเจตฺตมกาโร 
  ส าเร็จรูปเป็น โหต ุ
 
 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. 
 ขยํ ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท ์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 
  ขย ฺอ + อ   แยกพยัญชนะออกจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร ฯ 
  ขยฺ + อ   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  ขย     น าพยัญชนะประกอบสระหลัง นเย ปร ยุตฺเต 
  ขย + อ    ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  ขยฺ + อ    ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  ขย      น าพยญัชนะประกอบกับสระ นเย ปร ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ขยํ 
 วิราคํ ศัพท์เป็นบทนามกิตกม์าจากรากศัพท ์วิ + รญฺช (ราเค=ก าหนัด-ย้อม) + ณ + อ  
  วิ + รญฺช   ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  วิ + รญฺชฺ + ณ ลง ณ ปัจจัย วิสรุชปทาทิโต ณ 



 ๑๔๕ 

  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 + ราค ฺ+ อ  เปลี่ยน ชฺ เป็น คฺ  กคา จชาน  
  วิราค    น าพยัญชนประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  วิราค + อ    ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  วิราคฺ + อ    ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  วิราค     น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น วิราคํ 
 อมตํ ศัพท์เป็นบทนามกิตกม์าจากรากศัพท ์น + มร (ปาณจาเค=สละชีวิต-ความตาย) + 
ต + อ  
  น + มร ฺ   ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯ 
  น + มร ฺ+ ต  ลง ตปัจจัย ภาวกมฺเมสุ ต 
  น + ม + ต  ลบ รฺ ท้ายธาตุ รกาโร จ 
  อมต    เปลี่ยน น เป็น อ อตฺต  นสฺส ตปฺปุริเส 
  อมต + อ    ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  อมตฺ + อ    ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  อมต     น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร ยุตฺเต. 
  ส าเร็จรูปเป็น อมตํ 
 ปณีตํ ศัพท์เป็นบทที่ได้น าเสนอแล้วข้างต้น 
 ยทชฺฌคา ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น ย  + อชฺฌคา 
  ยํ ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก ย + อ  
  ย + อ     ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  ย      แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ยํ 
  อชฺฌคา ศัพทเ์ป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ อธิ + อ + คมุ (คตฺย =ไป) + อี 
  อธิ + คมุ 
  อธิ + คมฺ   ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  อธิ + คมฺ + อี ลง อี อชัชัตตนี 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 คม เป็น คา กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺฯ 
  อชฺฌคา   ลบ อี วิภัตติที่เป็นสระหลัง วา ปโร อสรูปา 



 ๑๔๖ 

  ส าเร็จรูปเป็น อชฺฌคา 
  ย  + อชฺฌคา 
  ยทฺ + อชฺฌคา เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ท ฺ มทา สเร 
  ยทชฺฌคา   น าพยญัชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ยทชฺฌคา 
 สกฺยมุนี เป็นบทวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส ตัดบทเป็น สกฺย + มุน ิ+ 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 เพราะอยู่ในฉันทลักษณ ์
 สมาหิโต ศัพท์เป็นบทกิริยากิตกม์าจากรากศัพท ์ส  + อา + ธา (ธารทานโปสเน=ทรงไว้, 
ให้, เลี้ยงดู) + อิ + ต + สิ 
  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 + ห ฺ+ อิ + ต ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  ส  + อา + ห ิ+ ต น าพยัญชนะกับสระหลัง นเย ปร  ยุตฺเต 
  สมฺ + อา + ห ิ+ ต เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น มฺ มทา สเร 
  สมฺ + อา + ห ิ+ ต + สิ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  สมฺ + อา + ห ิ+ ต + โอ เปลี่ยน สิ เป็น โอ โส 
  สมาหิโต   แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น สมาหิโต 
 น ศัพทเ์ป็นบทนิบาตบอกความปฏิเสธ 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 ศัพท์เป็นบทนามกิตกม์าจากรากศัพท ์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 



 ๑๔๗ 

  ธมฺม + เอน  เปลี่ยน นา เป็น เอน อโต เนน 
  ธมฺเมน    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ธมฺเมน 
 สมตฺถิ ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น สม  + อตฺถ ิ
  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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สมํ และเป็นบทนิบาตก็มี ใช้ในความหมายของ สห=พร้อม-กับ 
  อตฺถิ ศัพท์เป็นกิริยาอาขยาตได้น าเสนอแล้วข้างต้น 
  สม  + อตฺถ ิ
  สม + อตฺถ ิ  ลบนิคคหิต ( -   ) กฺวจิ โลปํ 
  สมตฺถ ิ   แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น สมตฺถิ 
 กิญฺจิ ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก ก ึ+ สิ + จิ + ส ิ
  กึ + สิ + จ ิ+ สิ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  กึ + จ ิ   ลบ สิ วิภัตติ เสสโต โลปํ/สพพฺาฯ 
  กิญฺจิ    เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ญฺ วคฺคนฺต  วา วคฺเค 
  ส าเร็จรูปเป็น กิญฺจ ิ 
 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 โหต ุทั้งเจ็ดบทได้น าเสนอแล้วข้างต้น 
 
 ๔.๑.๕  รตนสูตร คาถาที่ ๕  
        ยมฺพุทฺธเสฏฺโ  ปริวณฺณยี สุจึ 
       สมาธิมานนฺตริกญฺ มาห ุ
       สมาธินา เตน สโม น วิชฺชติ 
       อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ 
       เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 ยมฺพุทฺธเสฏฺโ  ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น ย  + พุทฺธเสฏฺโ  
  ยํ ศัพท์เป็นบทสรรพนามได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น 



 ๑๔๘ 

  พุทธเสฏฺโ  ศัพทเ์ป็นบทวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาสมาจาก พุทฺธ + เสฏฺ  + สิ 
  พุทธฺ ศัพท์เป็นบทนามกิตกไ์ด้น 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 าพยญัชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  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 + อี 
  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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ปริวณฺณย + อี    ลง อี อัชชตนี  สมีเปชฺชตนี 
  ปริวณฺณยี     แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ปริวณฺณย ี
 สุจึ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก สุจิ (สุจ โสธเน=สะอาด-หมดจด + อิ) + อ  
  สุจิ + อ      ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  สุจิ + -        เปลี่ยน อ  เป็นนิคคหิต ( -   ) อ  โม นิคฺคหีต  ฌลเปหิ 
  สุจึ       น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สุจึ 
 สมาธิมานนฺตริกญฺ มาห ุศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเปน็ 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 าพยญัชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 



 ๑๔๙ 

  สมาธิ + อ     ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  สมาธิ + -       เปลี่ยน อ  เป็นนิคคหิต ( -   ) อ  โม นิคฺคหีต  ฌลเปหิ 
  สมาธึ      น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สมาธึ 
 อานนฺตริกญฺ  ํ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก อานนฺตริกญฺ + อ  
  อานนฺตริกญฺ + อ   ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  อานนฺตริกญฺ      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
 อาหุ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท ์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 าพยญัชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น อาหุ 
  สมาธึ + อานนฺตริกญฺ    + อาหุ 
  สมาธิม ฺ+ อานนฺตริกญฺ มฺ + อาหุ เปลี่ยนนิคคหิตเป็น มฺ มทา สเร 
  สมาธิมานนฺตริกญฺ มาห ุ น าพยญัชนะประกอบกับสระ 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 ศัพทเ์ป็นบทนิบาต ใช้ในความหมายปฏิเสธ มาจาก น + สิ 
  น + สิ      ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  น       ลบ สิ  สพฺพาสมาวุโสปสคฺคฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น น 
 วิชฺชต ิศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ วิท (ภาเว=มี-เป็น) + ย + ติ 
  วิท ฺ      ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  วิท ฺ+ ติ     ลง ติ วัตตมานาวิภัตติ วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน 
  วิท ฺ+ ย + ติ    ลง ย ปัจจัย ทิวาทิโต โย 



 ๑๕๐ 

  วิ ช + ติ     เปลี่ยน ทฺย เป็น ช  ตสฺส จวคฺคยการฯ 
  วิชฺ ช + ติ     ซ้อน ชฺ  ปรเทฺวภาโว าเน 
  ส าเร็จรูปเป็น วิชฺชต ิ
 
 ๔.๑.๖  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 สฺ     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 



 ๑๕๑ 

  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 + น ิ    ทีฆะ อ ท้าย เอต เป็น อา โยสุ กตนิการโลเปสุฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น เอตานิ 
 ยุคานิ 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 ยุคานิ 
 โหนฺติ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท ์ห ู(สตฺตาย =มี-เป็น) + อ + อนฺติ 
  ห ู+ อนฺติ     ลง อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน 
  ห ู+ 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 
  ทกฺข ฺ      ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ทกฺข ฺ+ อิน    ลง อิน ปัจจัย ชิโต อิน สพฺพตฺถ 
  ทกฺข ฺ+ อิณ    เปลี่ยน น เป็น ณ รหาทิโต ณ 
  ทกฺขิณ + อา    ลง อา อิตถิโชตกปัจจัย อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย 
  ทกฺขิณา     แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเย ฯ 
  ทกฺขิณา + เณยฺย   ลง เณยฺย ปัจจัยในตัทธิต จ ศัพท์ ใน อาตฺตญฺจ 



 ๑๕๒ 

  ทกฺขิณา + เอยฺย   ลบ ณ อนุพันธ์ เตส  โณ โลปํ 
  ทกฺขิณฺ + เอยฺย   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง  สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  ทกฺขิเณยฺย    น าพยญัชนะประกอบกับสระ 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 ศัพท์เป็นบทนามกิตกม์าจากรากศัพท ์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 ศัพท์เป็นบทนามกิตกม์าจากรากศัพท์ สุ (สวเณ=ฟัง) + ณวุ + โย 
  สุ + ณฺวุ     ลง ณวฺุ 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 ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท ์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 
  ทินฺน      น าพยญัชนะประกอบกับสระ 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 



 ๑๕๓ 

  ส าเร็จรูปเป็น ทินฺนานิ 
 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 มหปฺผลานิ 
 
 ๔.๑.๗  รตนสูตร คาถาที ่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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สุปฺปยุตฺตา 
 มนสา ศัพท์เป็นนามกิตก์ใช้เป็นบทมโนคณะมาจากรากศัพท์ มน าเณ=รู้ + อ) + นา 
  มน ฺ      ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น มนสา 
 ทฬฺเหน ศัพท์เป็นบทนามมาจาก ทฬฺห  + นา 
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  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-อยากได้) 
+ ณี + โย 
  นิ + กมฺ     ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  นิ + กมฺ + ณี    ลง ณ ี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 
  นิกฺกาม ี     น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  นิกฺกาม ี+ โย    ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  นิกฺกาม ี+ โน    เปลี่ยน โย เป็น โน  โยน  โน 
  นิกฺกาม ิ+ 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 
  ปตฺต ิ+ ปท ฺ    ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ปตฺติ + ปทฺ + ต   ลง ต ปัจจัย อตีเต ตตวนฺตุตาวี 
  ปตฺต ิ+ ป + ตฺต   ลบ ทฺ ท้ายธาตุ พร้อมซ้อน ตฺ ภุชาทีนมมนฺโต โนฯ 
  ปตฺต ิ+ ปตฺต + โย  ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ปตฺติปตตฺ + อา   เปลี่ยน โย เป็น อา สพฺพโยนีนมาเอ 
  ปตฺติปตตฺา    แยก, ลบ, รวม ปุพพฺมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ปตฺติปตฺตา 
 อมตํ ศัพท์เปน็ที่ได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น 
 วิคยฺห ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท ์วิ + คห (อาทาเน=ถือเอา) + ตฺวา + โย 
  วิ + คห ฺ     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 
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  วิคยฺห      ลบ โย สพฺพาสมาวุโสปสคฺคฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น วิคยฺห 
 ลทฺธา ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท ์ลภ (ลาเภ=ได้) + ตฺวา + โย 
  ลภฺ       ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ลภฺ + ตฺวา    ลง ตฺวา ปัจจัย ปุพฺพกาเลกกตฺตุกาน ฯ 
  ล + ทฺธา     เปลี่ยน ตฺวา เป็น ทธา, ลบ ภฺ มหทเภหิ มฺม ยฺห ชฺชฯ 
  ลทฺธา + โย    ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ลทฺธา       ลบ โย สพฺพาสมาวุโสปสคฺคฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ลทฺธา 
 มุธา ศัพทเ์ป็นนิบาตมาจาก 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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น นิพฺพุตึ 
 ภุญฺชมานา ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท์ ภุช (ตาณภกฺเขสุ=รักษา-ปูองกัน, 
กิน) + อ + มาน + โย 
  ภุชฺ       ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ภุึชฺ + อ     ลง อ ปัจจัย พร้อม -   ต้นธาตุ รุธาทิโต นิคฺคหีตฯ 
  ภุึชฺ + อ + มาน   ลง มาน ปัจจัย วตฺตมาเน มานนฺตา 
  ภุญฺชฺ + อ + มาน  เปลี่ยนนิคคหิต เป็น ญฺ วคฺคนฺต  วา วคฺเค 
  ภุญฺชมาน     น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  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 
 
 ๔.๑.๘  รตนสูตร คาถาที ่๘ 
        ยถินฺทขีโล ป วึ สิโต สิยา 
      จตุพฺภิ วาเตภิ อสมฺปกมฺปิโย 
      ตถูปมํ สปฺปุริสํ วทามิ 
      โย อริยสจฺจานิ อเวจฺจ ปสฺสติ 
      อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ 
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      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 
  อินฺทขีโล     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 ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท ์สิ (เสวคติวุทฺธฺย =เสพ, ไป, เจริญ) + ต + สิ 
  สิ + ต      ลง ต ปัจจัย อตีเต ตตวนฺตุตาวี 
  สิ + ต + สิ    ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  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 
  อสฺ       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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สิยา 
 จตุพฺภิ ศัพท์เป็นบทสังขยาคุณนามมาจาก จตุ + ห ิ
  จตุ + ห ิ     ลง หิ ตติยาวิภัตติ กรเณ ตติยา 
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  จตุ + ภิ     เปลี่ยน หิ เป็น ภิ สฺมาหิสมฺึน  มฺหาภิมฺหิฯ 
  จตุ + พฺภิ     ซ้อน พฺ วคฺเค โฆสาโฆสาน ฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น จตุพฺภิ 
 วาเตหิ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก วาต (วา คมเน=ไป + ต) + ห ิ
  วาต + ห ิ     ลง หิ ตติยาวิภัตติ กรเณ ตติยา 
  วาเต + ห ิ    เปลี่ยน อ เป็น เอ สุหิสฺวกาโร เอ 
  ส าเร็จรูปเป็น วาเตห ิ
 อสมฺปกมฺปิโย ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท์ น + ส  + ป + กปิ (จลเน=
หวั่นไหว) + อิย + ส ิ
  น + ส  + ป + กป ฺ  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 เปลี่ยนนิคคหติทั้งสอง เป็น มฺ วคฺคนฺต  วา วคฺเค 
  อ + สมฺปกมฺปฺ + อิย  เปลี่ยน น เป็น อ อตฺต  นสฺส ตปฺปุริเส 
  อสมฺปกมฺปยิ + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  อสมฺปกมฺปิย + โอ  เปลี่ยน สิ เป็น โอ โส 
  อสมฺปกมฺปิโย    แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น อสมฺปกมฺปิโย 
 ตถูปมํ ศัพท์เป็นสนธิ ตัดเป็น ตถา + อุปม  
  ตถา ศัพท์เป็นบทนิบาตบอกความเปรียบเทียบ 
  อุปมํ 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 อุปมํ 
  ตถา + อุปม  
  ตถ ฺ+ อุปม     ลบสระหน้า สรา สเร โลปํ 
  ตถ ฺ+ อูปม     ทีฆะ อุ เป็น อู ทีฆ  
  ตถูปม       น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ตถูปมํ 
 สปฺปุริสํ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก สปฺปุริส + อ  
  สปฺปุริส + อ     ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตเฺถ ทุติยา 
  สปฺปุริสฺ อ + อ    แยกพยัญชนะออกจากสระ ปุพพมโธ  ิึตมสฺสร ฯ 
  สปฺปุริสฺ + อ     ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปจฺจยาฯ 
  สปฺปุริส      น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
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  ส าเร็จรูปเป็น สปฺปุริสํ 
 วทามิ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ วท (วากฺเย=พูด-กล่าว) + อ + มิ 
  วท ฺ      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 าพยัญชนะประกอบกับสระ 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 
  อริยสจฺจ + นิ    เปลี่ยน โย เป็น นิ อโต นิจฺจ  
  อริยสจฺจา + นิ   ทีฆะ อ เป็น อา โยสุ กตนิการโลเปสุฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น อริยสจฺจานิ 
 อเวจฺจ ศัพท์เป็นบทกิริยากติก์มาจากรากศัพท ์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 าพยัญชนะประกอบกับสระ 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 



 ๑๕๙ 

  ปสฺสฺ + อ + ติ   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  ปสฺสติ      น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ปสฺสต ิ
 
 ๔.๑.๙  รตนสูตร คาถาที ่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 ศัพท์เปน็บทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ วิ + ภู (สตฺตาย =มี-เป็น)+ ณย + 
อนฺติ 
  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 ศัพท์เป็นบทวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสมาจาก คมฺภีรปญฺ (คมฺภีร 
+ ปญฺ นา 
  คมฺภีร ศัพท์มาจากรากศัพท ์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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น คมฺภีร 
  ปญฺ  ศัพท์เป็นบทตัทธิตมาจากศัพท ์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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ปญฺ  
  คมฺภีรปญฺ + นา  ลง นา ตติยาวิภัตติ กตฺตริ จ 



 ๑๖๐ 

  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 
  ส าเร็จรูปเป็น สุเทสิตานิ 
 กิญฺจาป ิศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น กึ + จ ิ+ อปิ 
  กิญฺ + จิ + อปิ   เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ญฺ วคฺคนฺต  วา วคฺเค 
  กิญฺ + จฺ + อปิ   ลบสระหน้า สรา สเร โลปํ 
   กิญฺ + จ ฺ+ อาปิ   ทีฆะ อ เป็น อา ทีฆ  
  กิญฺจาปิ     น าพยัญชนะประกอบกับสระ 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 
 ภวํ 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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ภวํ 
 อฎฺ มมาทิยนฺติ ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น อฏฺ ม  + อาทิยนฺติ 



 ๑๖๑ 

  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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น อฏฺ มํ 
 อาทิยนฺติ ศัพท์เป็นบทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ อา + ทา (อาทาเน=ถือเอา) + อิ 
+ ย + อนฺติ 
  อา + ทา + อนฺติ   ลง อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน 
  อา + ทา + ย + อนฺติ ลง ย ปัจจัย ภาวกมฺเมสุ โย 
  อา + ทา + อิ + ย + อนฺติ ลง อิ หน้า ย ปัจจัย อิวณณาคโม วา 
  อา + ทฺ + อิ + ยฺ + อนฺติ ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ  
  อาทิยนฺติ     น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น อาทิยนฺติ 
 
 ๔.๑.๑๐  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 



 ๑๖๒ 

  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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ทสฺสน 
  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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  สมฺปท + อา    ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค ์ 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 
 ตยสฺส ุ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 + สฺสุ     ซ้อน สฺ  ปรเทฺวภาโว าเน 
  ส าเร็จรูปเป็น ตยสฺส ุ
 ธมฺมา ศัพท์เป็นบทนามกิตก์ให้แสดไว้ในคาถาข้างต้นแล้ว จะแยกเป็นบทนามเท่านั้น คือ 
ธมฺม + โย 
  ธมฺม + โย     ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  ธมมฺ + อา    เปลี่ยน โย เป็น อา สพฺพโยนีนมาเอ 
  ธมฺมา      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ธมฺมา 



 ๑๖๓ 

 ชหิตา ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท ์หา (คติจาคหนฺย =ไป, สละ, เสื่อม) + อิ + 
ต + โย 
  หา 
  หา หา      เพ่ิม หา ธาตุ กฺวจาทิวณฺณานเมฯ 
  หา หา      ตั้ง หา ที่เพ่ิมมาชื่อว่าอัพภาส ปุพฺโพพฺภาโส 
  ชา หา      เปลี่ยน หฺ เป็น ชฺ หสฺส โช 
  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 ศัพท์เปน็บทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ 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 าพยัญชนะประกอบกับสระ 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 าณิจฺฉาวาส- 
ส สเย=รักษาโรค, รู้, ปรารถนา, อยู่, สงสัย) + ฉ + ต + สิ 
  วิ + กิตฺ     ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  วิ + กิกิตฺ     เพ่ิม กิ ที่ต้นธาตุ กวฺจาทิวณณานเมฯ 
  วิ + กิกิตฺ + ฉ   ลง ฉ ปัจจัย ติชคุปกิตมาเนหิ ขฉฯ 
  วิ + กิกิตฺ + ฉ   ตั้ง กิ ที่เพ่ิมมาชื่ออัพภาส ปุพฺโพพฺภาโส 
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  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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  วิจิกิจฺฉ + ต    ลง ต ปัจจัย อตีเต ตตวนฺตุตาวี 
  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 เทวฺภาโว 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 ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น สีลพฺพต ํ
 วาปิ ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น วา + อปิ 
  วา + อปิ      
  วฺ + อปิ     ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  วฺ + อาปิ     ทีฆะ อ เป็น อา ทีฆ  
  วาปิ      น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น วาปิ 
 ยทตฺถิ ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น ย  + อตฺถ ิ
  ยํ 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 ยํ 
  อตฺถิ ศัพท์เป็นบทนิบาตก็มี สามารถใช้ได้กับตัวประธานในประโยคที่เป็นฝุายเอก
วจนะและฝุายพหุวจนะ แต่ถ้าเป็นบทกิริยาอาขยาตจะใช้ได้ตัวตัวประธานในประโยคที่เป็นฝุายเอก



 ๑๖๕ 

วจนะเท่านั้น ขอน ามาแสดง อตฺถิ ที่เป็นบทกิริยาอาขยาตโดยมาจากรากศัพท์ว่า อส (ภูคตฺยาทาน- 
ทิตฺติเขปฺยทเน=ปรากฏ, ไป, สว่าง, ขว้าง, กิน) + อ + ติ 
  อสฺ       ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  อสฺ + ติ     ลง ติ วัตตมานาวิภัตติ วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน 
  อสฺ + อ + ติ    ลง อ ปัจจัย ภูวาทิโต อ 
  อสฺ + ติ     ลบ อ ปัจจัย โลปญฺเจตฺตมกาโร 
  อ + ติ > ตฺถ ิ    เปลี่ยน ติ เป็น ตฺถิ และลบ สฺ ติสฺส ตฺถิตฺต  
  ส าเร็จรูปเป็น อตฺถิ 
  ย  + อตฺถ ิ
  ยทฺ + อตฺถิ    เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ทฺ มทา สเร 
  ยทตฺถ ิ     น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ยทตฺถิ 
 
 ๔.๑.๑๑ รตนสูตร คาถาที่ ๑๑ 
        จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต 
      ฉจฺจาภิ านานิ อภฺพพ กาตุ 
      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 จตูหปาเยหิ ศัพท์เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น จตูหิ + อปาเยหิ 
  จตูหิ ศัพท์เป็นบทสังขยาคุณนามมาจาก จตุ + ห ิ
  จตุ + ห ิ     ลง หิ ปัญจมีวิภัตติ อปาทาเน ปญฺจมี 
  จตู + หิ     ทีฆะ อุ เป็น อู สุน หิสุ จ 
  ส าเร็จรูปเป็น จตูหิ 
  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 + อปาเยหิ  
  จตูหฺ + อปาเยหิ   ลบสระหน้าปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  จตูหปาเยหิ    น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น จตูหปาเยหิ 
 วิปฺปมุตฺโต ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท์ วิ + ป + มุจ (โมกฺเข=หลุดพ้น) + ต 
+ ส ิ
  วิ + ป + มุจฺ    ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  วิ + ป + มุจฺ + ต  ลง ต ปัจจัย อตีเต ตตวนฺตุตาวี 



 ๑๖๖ 

  วิ + ป + มุ + ตฺต  ลบ จฺ ท้ายธาตุและซ้อน ตฺ คุปาทีนญฺจ 
  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 านานิ 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 + น ิ    เปลี่ยน โย เป็น น ิ โยน  นิ นปุสเกหิ 
  อภิ านา + นิ    ทีฆะ อ เป็น อา โยสุ กตนิการโลเปตุฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น อภิ านานิ 
  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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ฉจฺจาภิ านานิ  
 อภพฺโพ (อภพฺพ) ศัพท์เปน็บทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ 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 าพยัญชนะประกอบกับสระ 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  



 ๑๖๗ 

 กาตุํ ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท ์กร (กรเณ=ท า) + ตุ + ส 
  กร ฺ      ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  กรฺ + ตุึ     ลง ตุึ ปัจจัย อิจฉตฺเถสุ สมานกตฺตุฯ 
  กรฺ > กา + ตุึ    เปลี่ยน กรฺ เป็น กา ตเวตุนาทีสุ กา 
  กาตุึ + ส     ลง ส จตุตถีวิภัตติ สมฺปทาเน จตุตฺถ ี
  กาตุึ      ลบ ส วิภัตติ สพฺพาสมาวุโสปสคฺคฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น กาตุํ 
 
 ๔.๑.๑๒ รตนสูตร คาถาที่ ๑๒ 
        กิญจฺาปิ โส กมฺม กโรติ ปาปกํ 
      กาเยน วาจายุท เจตสา วา 
      อภพฺพ โส ตสฺส ปฏิจฺฉทาย 
      อภพฺพตา ทิฏฺ ปทสฺส วุตฺตา 
      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 กิญฺจาป ิศัพท์ได้แสดงไว้แล้วในคาถาข้างต้น 
 โส ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก ต + สิ 
  ต + สิ      ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงคตฺเถ ป มา 
  ต > ส + ส ิ    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  
  กร ฺ      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 ศัพท์เปน็บทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ กร (กรเณ ท า) + โอ + ติ 
  กร ฺ      ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  กรฺ + ติ     ลง ติ วัตตมานาวิภัตติ วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน 
  กรฺ + โอ + ติ    ลง โอ ปัจจัย ตนาทิโต โอยิรา 



 ๑๖๘ 

  กโรติ      น าพยัญชนะประกอบกับสระ 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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ปาปก ํ
 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 าพยัญชนะประกอบกับสระ 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 าพยัญชนะประกอบกับสระ 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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น เจตสา 
 วา, อภพฺพ และ โส ศัพท์ได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น 
 ตสฺส ศัพท์เป็นบทสรรพนามมาจาก ต + ส 
  ต + ส      ลง ส ฉัฏฐีวิภัตติ ทุติยาปญฺจมีนญฺจ 
  ต + สฺส     ลง สฺ อาคม สาคโม เส 
  ส าเร็จรูปเป็น ตสฺส 



 ๑๖๙ 

 ปฏิจฺฉทาย ศัพท์เป็นบทนามมาจาก ปฏิจฺฉทา (ปฏิ + ฉท ส วรเณ=ส ารวม-ปกปิด + อ + 
อา) + ส 
  ปฏิจฺฉทา + ส   ลง ส จตุตถีวิภัตติ สมฺปทาเน จตุตฺถ ี
  ปฏิจฺฉทา + อาย   เปลี่ยน ส เป็น อาย ฆโต นาทีน  
  ปฏิจฺฉทฺ อา + อาย  แยกพยัญชนะออกจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร ฯ 
  ปฏิจฺฉทฺ + อาย   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  ปฏิจฺฉทาย    น าพยัญชนะประกอบกับสระ 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 าพยัญชนะประกอบกับสระ 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 + สิ 
  วจฺ       ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  วจฺ + ต     ลง ต ปัจจัย ภาวกมฺเมสุ ต 
  อุ + ตฺต     เปลี่ยน ว > อุ, ลบ จฺ, ซ้อน ตฺ วจ วา วุ 
  วฺ อุ + ตฺต     ลง วฺ อาคมหน้าธาตุ เตสุ วุทฺธิโลปาคมฯ 
  วุตฺต      น าพยัญชนะประกอบกับสระ 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 



 ๑๗๐ 

  ส าเร็จรูปเป็น วุตฺตา 
 
 ๔.๑.๑๓ รตนสูตร คาถาที ่๑๓ 
        วนปฺปคุมฺเพ ยถา ผุสฺสิตคฺเค 
      คิมฺหานมาเส ป มสฺมึ คิมฺเห 
      ตถูปมํ ธมฺมวรํ อเทสยิ 
      นิพฺพานคามึ ปรมํ หิตาย 
      อิทมฺปิ พุทเฺธ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 วนปฺปคุมฺเพ ศัพท์เป็นบทตัปปุริสสมาสมาจาก วน (วน สมฺภตฺย =คบหา-เข้าหา + อ) + 
ปคุมฺเพ (ป + คุป 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 ศัพทเ์ป็นบทนิบาตบอกอุปมาอุปไมย แปลว่า ฉันใด โดยประการใด เหมือน ราวกะ 
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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ผุสฺสิตคฺค + เอ   เปลี่ยน สฺมึ เป็น เอ สมาสฺมึน  วา 
  ผุสฺสิตคฺเค     แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ผุสฺสิตคฺเค 
 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 
สงฺขยฺาเน=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 



 ๑๗๑ 

  ส าเร็จรูปเป็น ป มสฺมึ 
 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  
 ตถูปมํ ศัพทไ์ด้น 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 าพยัญชนะประกอบกับสระ 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 + อ ี  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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น อเทสย ิ
 นิพฺพานคามึ ศัพท์เป็นบททุติยาตัปปุริสสมาสมาจาก นิพฺพาน (นิ + วาน) + คามึ (คมุ 
คติมฺหิ=ไป + ณี) 
  นิพฺพานคาม ี+ อ    ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  นิพฺพานคามิ + อ    รัสสะ อี เป็น อิ อโฆ รสฺส’เมกวจนฯ 
  นิพฺพานคาม ิ+ -     เปลี่ยน อ  เป็น นิคคหิต ( -   )  อ โม นิคฺคหีต  ฌลเปหิ 
  นิพฺพานคาม ึ    น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น นิพฺพานคามึ 
 ปรมํ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก ปรม (ปร + มร มรเณ=ตาย +กฺวิ, ป + รมุ กีฬาย =เล่น-
ยินดี + อ, ปร ปาลนปูรเณสุ=รักษา, ท าให้เต็ม + ม) + อ   
  ปร + มร ฺ     ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ปร + มร ฺ+ กฺวิ   ลง กฺวิ ปัจจัย กฺวิ จ 
  ปร + ม + กฺวิ   ลบ รฺ ทา้ยธาตุ ธาตฺวนฺตสฺส โลโปฯ 
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  ปร + ม     ลบ กฺวิ ปัจจัย กฺวิโลโป จ 
  ปรม + อ      ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  ปรม       แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ  
  ส าเร็จรูปเป็น ปรมํ 
 หิตาย ศัพท์เป็นบทนามมาจาก หิต (หิ คตฺยุปตาปวุทฺธีสุ=ไป, ร้อน, เจริญ + ต) + ส 
  หิต + ส     ลง ส จตุตฺถีวิภัตติ สมฺปทาเน จตุตฺถ ี
  หิต + อาย    เปลี่ยน ส เป็น อาย อาย จตุตฺเถกวจนสฺส ตุ 
  หิตฺ + อาย    ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  หิตาย      น าพยัญชนะประกอบกับสระ 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 
 
 ๔.๑.๑๔ รตนสูตร คาถาที ่๑๔ 
        วโร วรญฺญ ูวรโท วราหโร 
      อนุตฺตโร ธมฺมวรํ อเทสย ิ
      อิทมฺปิ พุทเฺธ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 วโร ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ วร (อิจฺฉาย =ปรารถนา) + อ + สิ 
  วรฺ        ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  วรฺ + อ     ลง อ ปัจจัย สพฺพโต ณวฺุตฺวาวี 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 + ร ู   ลง รู ปัจจัย ภิกฺขาทิโต จ 
  วร + า + อู   ลบ รฺ อนุพันธ์ รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน 
  วร + ญฺ + อู    ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
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  วร + ญฺญฺ + อู   ซ้อน ญ ฺ ปรเทฺวภาโว าเน 
  วรญฺญู      น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  วรญฺญู + สิ    ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  วรญฺญู      ลบ สิ ปฐมาวิภัตติ เสสโต โลปํ คสิปิ 
  ส าเร็จรูปเป็น วรญฺญ ู
 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 + หร ฺ   ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  วร + อา + หรฺ + อ  ลง อ ปัจจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
  วรฺ + อา + หร ฺ+ อ  ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจฯ 
  วราหร + สิ    ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  วราหร + โอ    เปลี่ยน สิ เป็น โอ โส 
  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 
 
 ๔.๑.๑๕ รตนสูตร คาถาที ่๑๕ 
        ขีณํ ปุราณํ นวํ นตฺถิ สมฺภวํ 
      วิรตฺตจิตฺตายติเก ภวสฺมึ 
      เต ขีณพีชา อวิรุฬหิฉนฺทา 
      นิพฺพนฺติ ธีรา ยถายมฺปทีโป 
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      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 ขีณํ ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท ์ขี (ขเย=สิ้นไป) + ต + สิ 
  ขี + ต      ลง ต ปัจจัย อตีเต ตตวนฺตุตาวี 
  ขี + อีณ     เปลี่ยน ต เป็น อีณ ภิทาทิโต อินฺนอนนฺฯ 
  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 
 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 
 สมฺภวํ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก สมฺภว (ส  + ภู สตฺตาย =มี-เป็น +อ) + ส ิ
  สมฺภว + สิ    ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
  สมฺภว + อ     เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
  สมฺภว       แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ  
  ส าเร็จรูปเป็น สมฺภวํ 
 วิรตฺตจิตฺตายติเก ศัพท์เป็นสนธิ ตัดบทเป็น วิรตฺตจิตฺตา + อายติเก 
  วิรตฺตจิตฺตา ศัพทเ์ป็นบทฉัฏฐีพหุพพีหิสมาสมาจาก วิรตฺต + จิตฺตา 
  วิรตฺต ศัพท์เป็นบทกิริยากิตก์มาจากรากศัพท ์วิ + รนฺช ราเค=ก าหนัด-ย้อม + ต 
  วิ + รนฺชฺ + ต   ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  วิ + รนฺชฺ + ต   ลง ต ปัจจัย พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ 
  วิ + รน ฺ+ ตฺต   ลบ ชฺ ตัวท้ายธาตุ และซ้อน ตฺ คุปาทีนญฺจ 
  วิ + ร นฺ> -   + ตฺต  เปลี่ยน นฺ เป็น นิคคหิต ( -   ) นิคฺคหีตส โยคาทิ โน 
  วิ + ร + ตฺต    ลบนิคคหิต ( -   ) พฺยญฺชเน จ 
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  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 
  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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น วิรตฺตจิตฺตายติเก 
 ภวสฺมึ ศัพท์เป็นบทนามมาจาก ภว (ภู สตฺตาย =มี-เป็น + อ) + สฺมึ 
  ภว + สฺมึ     ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ โอกาเส สตฺตมี 
  ส าเร็จรูปเป็น ภวสฺมึ 
 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 + วิรุฬหฺ ิ+ ฉนฺทา 
  วิรุฬฺหิ ศัพท์เป็นบทนามกิตกม์าจากรากศัพท์ว่า วิ + รุห (ชายเน=เกิด-งอกข้ึน) + ติ 
  วิ + รุหฺ     ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 



 ๑๗๖ 

  วิ + รุหฺ + ติ    ลง ติ ปัจจัย อิตฺถิยมติยโว วา 
  วิ + รุฬ ฺ+ ห ิ    เปลี่ยน หฺ > ฬฺ, ตฺ > ห ฺ หนฺเตหิ โห หสฺส โฬฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น วิรุฬห ิ
  ฉนฺทา ศัพท์เปน็บทนามมาจาก 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 + วิรุฬหฺ ิ+ ฉนฺทา  เปลี่ยน น เป็น อ อตฺติ นสฺส ตปฺปุริเส 
  ส าเร็จรูปเป็น อวิรุฬหิฉนฺทา 
 นิพฺพนฺติ ศัพท์เปน็บทกิริยาอาขยาตมาจากรากศัพท์ นิ + วุ ส วเร=ส ารวม-ระวัง + อนฺติ  
  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 าพยัญชนะประกอบกับสระ 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 



 ๑๗๗ 

  ปทีโป      แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ  
  ส าเร็จรูปเป็น ปทีโป 
  ยถา + อย  + ปทีโป 
  ยถ ฺ+ อย  + ปทีโป  ลบสระหน้า สรา สเร โลปํ 
  ยถ ฺ+ อาย  + ปทีโป  ทีฆะสระหลัง ทีฆ  
  ยถ ฺ+ อายม ฺ+ ปทีโป เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น มฺ วคฺคนฺต  วา วคฺเค 
  ยถายมฺปทีโป    น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ยถายมฺปทีโป 
 
 ๔.๑.๑๖ 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 ขอเสนอเฉพาะการประกอบ 
อ  ทุติยาวิภัตติ 
  พุทฺธ + อ      ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  พุทฺธ       แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น พุทฺธํ 
 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 าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 



 ๑๗๘ 

  นมสฺสา + ม  ทีฆะ อ ท้าย นมสฺส เป็น อา อกาโร ทีฆ  หิมิเมสุ 
  ส าเร็จรูปเป็น นมสฺสาม 
 สุวตฺถิ โหตุ ทั้งสองศัพทไ์ด้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น 
 
 ๔.๑.๑๗ 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 
 ธมฺมํ ศัพท์เป็นบทนามกิตก์ได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น ขอเสนอเฉพาะการประกอบ 
อ  ทุติยาวิภัตติ 
  ธมฺม + อ      ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  ธมฺม       แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ธมฺมํ 
 
 ๔.๑.๑๘ รตนสูตร คาถาที่ ๑๘ 
        ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
       ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
       ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ 
       สํฆํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ. 
 คาถาที่ ๑๘ นี้ก็เช่นเดียวกัน บทเกือบทุกบทได้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น ยกเว้นบทว่า 
ส ฆ  เท่านั้น ดังนั้น จึงขอเสนอไว้ดังนี้ 
 สํฆ ํศัพท์เป็นบทนามกิตกไ์ด้น าเสนอแล้วในคาถาข้างต้น ขอเสนอเฉพาะการประกอบ อ  
ทุติยาวิภัตติ 
  ส ฆ + อ      ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
  ส ฆ        แยก, ลบ, รวม ปุพฺพมโธ, สรโล, นเยฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น สํฆ ํ

๔.๒.  วิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสด้านพจนานุกรม 
 คัมภีร์ประเภทพจนานุกรมศัพท์บาลี หรือเรียกว่าคัมภีร์อภิธานเป็นคัมภีร์ที่ได้รับยกย่อง
จากปราชญ์ด้านภาษาบาลี คือ คัมภีร์อภิธานนัปปทีปิกา และมีคัมภีร์ที่ส าคญ ๆ อธิบายขยายความ
เพ่ิมเติม เช่น อภิธานัปปทีปิกาฎีกา อภิธานัปปทีปิกาสูจิ และอภิธานัปปทีปิกานิสสยะ เป็นต้น มี
เนื้หาที่ปรากฏในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาดังที่น าเสนอแล้วในบทที่ ๓ ในการวิเคราะห์บทบาลีในรตน



 ๑๗๙ 

สูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสด้านพจนานุกรมนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอความหมายของศัพท์ต่าง ๆ ที่มี
ปรากฏในรตนสูตรเป็นกรณีศึกษาโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 

 ๔.๒.๑  ศัพทใ์ช้ในอรรถว่า พระรัตนตรัย พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ 
 รตนศัพท์ หมายถึง พระรัตนตรัยอันประเสริฐ มีปรากฏอยู่ในรตนสูตร ซึ่งเป็นที่เคารพ
สักการบูชาพระพุทธศาสนิกชน และยังมีความหมายอ่ืนด้วย 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  สิยุึ ๒ คืบ เป็น ๑ ศอก  
  ๒. รตน แปลว่า แก้ว, แก้วมณี (รต ิ+ 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 
แก้วตาแมว๕  
  อญฺ ตโร ปุริโส มหคฺฆ  มณึ อาทาย๖ บุรุษคนหนึ่งน าเอาแก้วมณีท่ีมีค่ามากไป 
  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 
รตนํ๗ ผู้ที่ถูกยินดีหรือเป็นที่ยินดีของผู้คน ชื่อว่า ร (รมุ กีฬาย =เล่น-เพลิดเพลิน), ผู้ท าให้เหล่าชนที่
เข้าไปคบหาตน (พระรัตนตรัย) ข้ามพ้นจากทุคติหรือห้วงมหรรณพในสงสาร ชื่อว่า ต (ตร ตรเณ=
ข้าม), ผู้น าเหล่าชนที่ระลึกถึงตน (พระรัตนตรัย) ไปสู่สุคติและพระนิพพาน ชื่อว่า น (นี ปาปุณเน=
ไป-ถึง-บรรลุ), ร ด้วย ต ด้วย น ด้วย ชื่อว่า รตนะ 
 คัมภีร์อมรโกสอภิธานกล่าวว่า “รตนํ สุชาติเสฏฺเ ปิ รตนศัพท์ใช้ในอรรถว่าสิ่งประเสริฐ
ของผู้เกิดมาดี เพราะฉะนั้น ข้างตัวประเสริฐจึงชื่อว่าคชรตนะ, ม้าตัวประเสริฐ จึงชื่อว่าอั สสรตนะ, 
บุรุษผู้ประเสริฐจึงชื่อว่าปุริสรตนะ, หญิงผู้ประเสริฐจึงชื่อว่าอิตถีรตนะ 
 รัตนะอันหมายถึงพระรัตนตรัยนั้น ประกอบด้วย พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และ
พระสังฆรัตนะ มีศัพท์ที่ปรากฏในคัมภีร์อภิธานแสดงรูปวิเคราะห์พร้อมอุทาหรณ์ ดังนี้ 
 พุทฺธ พระนามพระพุทธเจ้า มีศัพท์ที่ใช้ในความมหมายเดียวกัน 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,     

                                                      

 ๕ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๕๐๖/๓๔๙, (ไทย) ๒/๕๐๖/๕๙๗.  
 ๖ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑๕๑/๘๔. 
 ๗ อภิธาน. สูจิ. ๑๐๖๒/๗๔๕. 



 ๑๘๐ 

เทวเทว, โลกครุ, ธมฺมสฺสามี, ตถาคต,  สยมฺภู, สมฺมาสมฺพุทฺธ, วรปญฺ , นายก และ ชิน โดยอธิบาย
ตามล าดับศัพท์ดังต่อไปนี้ 
  ๑. พุทฺธ แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้ตรัสรู้ 
  รูปวิเคราะห:์ พุทฺโธติ เกนตฺเถน พุทฺโธ๘ ถามว่า ค าว่า “พุทฺโธ” พระพุทธเจ้าทรงพระ
นามว่าพุทธะ เพราะอรรถว่าอย่างไร, ตอบว่า ทรงพระนามว่าพุทธะ เพราะมีอรรถวิเคราะห์ว่า 
  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 
  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 เพราะตรัสรู้
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เพียงพระองค์เดียว 
  ๑๕) อพุทฺธิวิหตตฺตา พุทฺธิปฏิลาภตฺตา พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงก าจัด
อวิชชาแล้วตรัสรู้วิชชา 
  ๑๖) พุชฺฌตีติ พุทฺโธ ผู้ตรัสรู้ พระนามว่าพุทธะ (พุธ อวคมเน=ตรัสรู้-รู้-บรรลุ + ต) 
  อุทาหรณ์: เตน สมเย พุทฺโธ ภควา เวรญฺชาย  วิหรติ นเฬรุจิมนฺทมูเล มหตา ภิกฺขุ-
ส เฆน สทฺธึ ปญฺจมตฺเตน ภิกฺขุสเตหิ๙ สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ควงต้นสะเดา
อันเป็นที่อยู่ของนเฬรุยักข์ เขตเมืองเวรัญชา พร้อมภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ประมาณ ๕๐๐ องค ์
  อิติ พุทฺโธ อภิญฺ าย ธมฺมมกฺขาสิ ภิกฺขุน  ทุกฺขสฺสนฺตงฺกโร สตฺถา จกฺขุมา ปริ -       
นิพฺพุโต๑๐ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกธรรม แก่ภิกษุทั้งหลายเพ่ือความรู้ยิ่ง พระศาสดา ทรงท า
ที่สุดแห่งทุกข์ มีพระจักษุ ปรินิพพานแล้ว 
  อริยา วุจฺจนฺติ พุทฺธา จ พุทฺธสาวกา จ๑๑ พระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้า 
เรียกว่า พระอริยะทั้งหลาย 

                                                      

 ๘ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๑๙๒/๓๘๘, ขุ.จู. (บาลี) ๓๐/๙๗/๒๐๗, ขุ.ป. (บาลี) ๓๑/๑๖๒/๑๘๕-๑๘๖. 
 ๙ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑/๑. 
 ๑๐ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๘๖/๑๐๙. 
 ๑๑ อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๕๘๘/๓๑๔. 



 ๑๘๑ 

  อห  พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ ส ฆญฺจ สรณ  คโต อุปาสกตฺต  เทเสสึ สกฺยปุตฺตสฺส สาสเน๑๒ 
หม่อมฉันได้ถึงพระพุทธเจ้า  พระธรรมและพระสงฆ์  ว่าเป็นสรณะที่พ่ึงแล้ว  ได้แสดงตนเป็นอุบาสก  
ในพระศาสนาแห่งพระศากยบุตรแล้ว 
  สาวกา จ ปจฺเจกพุทฺธา จ พุทฺธา จ อนุสฺสรนฺติ๑๓ พระสาวกท้ังหลาย พระปัจเจกพุทธ
เจ้าทั้งหลาย และพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมทรงระลึกได้ 
  พุทฺโธ จ โลเกติ อิท  วินา พุทฺธุปฺปาเทน ส ฆเภทสฺส อภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺต ๑๔ บทว่า    
พุทฺโธ จ โลเก นี้ สกวาทีกล่าวไว้เพ่ือแสดงความไม่มีสังฆเภท โดยเว้นจากการอุบัติของพระพุทธเจ้า 
  อตฺถโต ปน ปารมิตาปริภาวิโต สยมฺภู าเณน สห วาสนาย วิหตวิทฺธ สิตนิรวเสส-  
กิเลโส มหากรุณาสพฺพญฺญุตญฺ าณาทิอปริเมยฺยคุณคณาธาโร ขนฺธสนฺตาโน พุทฺโธ๑๕ ก็โดย
ความหมาย คือพระพุทธเจ้า ผู้ทรงก าจัดกิเลสได้หมดสิ้นพร้อมทั้งวาสนา ด้วยพระสยัมภูญาณ 
เพราะทรงอบรมบ่มพระบารมีมาแล้ว ผู้มีพระขันธสันดานทรงไว้ซึ่งหมู่คุณอันนับประมาณไม่ได้มีพระ 
มหากรุณาธิคุณและพระสัพพัญญุตญาณเป็นต้น 
  ๒. ทสพล แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระทศพล 
  รูปวิเคราะห:์ ทานสีลนฺตฺยาทโย านา านญฺ าทโย วา ทส พลานิ อสฺสตฺถีติ ทสพโล 
พระนามว่าทสพละ เพราะทรงมีก าลัง ๑๐ ประการ มี ทาน ศีลเป็นต้น หรือ านา าน าณเป็นต้น  
(ทส=๑๐ + พล=ก าลัง) 
  ก าลัง ๑๐ ประการ คือ ๑) านา าน าณ พระปรีชาหยั่งรู้ฐานะและอฐานะ คือ ทรง
รู้ว่าอะไรเป็นไปได้ และอะไรเป็นไปไม่ได้ รู้เหตุรู้ผล ๒) กัมมวิปาก าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้ผลของ
กรรมดีและชั่ว ๓) สัพพัตถคามินีปฏิปทา าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้ข้อปฏิบัติที่จะน าไปสู่สุคติ ทุคติ 
หรือพ้นจากคติ รู้ประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์ในอนาคตและประโยชน์อันสูงสุด  ๔) นานาธาตุ-   

าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้สภาวะของธรรมชาติทั้งฝุายอุปาทินนกสังขาร (สังขารที่กรรมยึดครอง) 
และฝุายอนปุาทินนกสังขาร (สังขารที่กรรมไม่ยึดครอง) ๕) นานาธิมุตติก าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้
อัธยาศัย ความเชื่อถือ ความสนใจของสัตว์ทั้งหลาย ๖) อินทรียปโรปริยัตต าณ พระปรีชาญาณหยั่ง
รู้ความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายว่า มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา หย่อน
หรือแก่กล้าเพียงไร ๗) ฌานาทิ สังกิเลสาทิ าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้ความเศร้าหมองและความ
ผ่องแผ้วของการออกจากฌาน วิโมกข์ สมาธิ และสมาบัติทั้งหลาย ๘) ปุพเพนิวาสานุสสติ าณ พระ
ปรีชาญาณหยั่งรู้ถึงภพอันเคยเป็นอยู่ในอดีต ๙) จุตูปปาต าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้จุติและอุบัติ
ของสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นไปตามกรรมของตน ๑๐) อาสวักขย าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้ความสิ้นไป
แห่งอาสวะ๑๖ 

                                                      

 ๑๒ วิ.อ. (บาลี) ๑/๖๙. 
 ๑๓ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๑/๒. 
 ๑๔ อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๖๕๔-๖๕๗/๒๖๖. 
 ๑๕ สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑๒-๑๓. 
 ๑๖ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๑๔๘/๑๐๗-๑๑๐. 



 ๑๘๒ 

  อุทาหรณ์: มหคฺคธมฺโม ทสพโล พลาติพลปารคู ธรณูปโม มหาวีโร โส เม พุทฺโธ            
นิมนฺติโต๑๗ พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงมีพระธรรมล้ าเลิศ น่าบูชา เป็นพระทศพล ทรงถึ งความ 
ส าเร็จพลธรรมเหนือพลธรรม (ของคนทั่วไป) เปรียบด้วยแผ่นดิน ทรงเป็นผู้มีความเพียรมาก 
ข้าพเจ้าทูลนิมนต์แล้ว 
  ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ ปน เทวตา สพฺพาว สนฺติปติตฺวา อชฺช ทสพโล ปรินิพฺพายติ อิโต
ทาน ิปฏฺ าย อนฺธการ  ภวิสฺสตีติ ปริเทวนฺติ๑๘

 ก็เทวดาในหมื่นจักรวาล ประชุมกันทั้งหมดพากันคร่ า
ครวญร าพันว่า “วันนี้ พระทศพลจะปรินิพพาน จ าเดิมแต่นี้ไป จักมีแต่ความมืด” 
  ปาฏิหาริยฏฺ าเนปิ สพฺพา ทฺวาทสโยชนิกา ปริสา อนุรุทฺธ  อุปสงฺกมิตฺวา กห  ภนฺเต     
ทสพโล  ิโตติ ปุจฺฉึสุ๑๙

 แม้ในที่ทรงท ายมกปาฏิหาริย์ บริษัททั้งหมดประมาณ ๑๒ โยชน์ เข้าไปหา
พระอนุรุทธะ ถามว่า “ท่านผู้เจริญ พระทศพลประทับอยู่ ณ ที่ไหน” 
  ๓. สตฺถุ แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระศาสดา, ผู้สอน 
  รูปวิเคราะห์: ทิฏฺ ธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ ยถารห  อนุสาสตีติ สตฺถา พระนามว่า 
สัตถุ เพราะทรงสั่งสอนสรรพสัตว์ด้วยประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์ในอนาคตและประโยชน์อัน
สูงสุด (สาส อนุสิฏฺ  ิมฺหิ=แนะน า-สั่งสอน + รตฺถุ) กิเลเส สชติ วิสฺสชฺเชติ อนภาว  คเมตีติ สตฺถา พระ
นามว่าสัตถุ เพราะทรงสละกิเลส (สช อติสชฺชเน=สละ-ปล่อย + รตฺถุ) กิเลเส สาสโนทเกน สิญฺจตีติ 
สตฺถา พระนามว่าสัตถุ เพราะทรงล้างกิเลสด้วยน้ าคือค าสอน (สิจ เสจเน=ไหล-รด-ราด + รตฺถุ) 
กิเลสสตฺติ-สงฺขาต  ปงฺก  โสสาเปตีติ สตฺถา พระนามว่าสัตถุ เพราะทรงท าเปือกตมคือคมกิเลสให้แห้ง
ไป (สุส โสสเน=แห้ง-ผาก-เหี่ยว + รตฺถุ) กิเลเส สสติ หึสตีติ สตฺถา พระนามว่าสัตถุ เพราะ
เบียดเบียนกิเลส (สสุ  หึสาย =เบียดเบียน + รตฺถุ) สวติ อาสวติ ธมฺมกถ  โสตุ อิจฺฉตีติ สตฺถา พระ
นามว่าสัตถุ เพราะทรงต้องการฟังธรรมกถา (สุ สวเน=ฟัง + รตฺถุ) สเมติ กิเลเส อุปสเมตีติ สตฺถา 
พระนามว่าสัตถุ เพราะทรงท ากิเลสให้สงบ (สมุ อุปสเม=สงบ-ระงับ + รตฺถุ) 
  อุทาหรณ์: โส สมณุทฺเทโส ภิกขูหิ เอวมสฺส วจนีโย อชฺชตคฺเค เต อาวุโส สมณุสฺ- 
เทส น เจว โส ภควา สตฺถา อปทิสิตพฺโพ๒๐ สมณุทเทสนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวตักเตือนว่า 
สมณุทเทส ตั้งแต่วันนี้ เธอไม่พึงอ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นศาสดา 
  โส โว มมจฺจเยน สตฺถา๒๑ พระธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอ เมื่อเราล่วงไป
แล้ว 
  กตมานิ ปญฺจ ? อิธ  ภิกฺขเว ภิกฺขุโน สตฺถา ธมฺม  เทเสติ อญฺ ตโร วา ครุฏฺ านิโย  
สพฺรหฺมจารี๒๒ ภิกษุทั้งหลาย เหตุแห่งวิมุตติ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑ ศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจารี
ในฐานะครูบางรูป แสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
  ๔.  สพฺพญฺญู แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระสัพพัญญ,ู ผู้รู้ธรรมทั้งปวง 

                                                      

 ๑๗ ขุ.อป. (บาลี) ๓๒/๒๔๗/๔๔๗. 
 ๑๘ องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๑๓๐/๘๒. 
 ๑๙ องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๑๘๘/๑๑๓. 
 ๒๐ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๔๒๙/๓๑๕. 
 ๒๑ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๖/๑๓๔. 
 ๒๒ องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๒๖/๑๘. 



 ๑๘๓ 

  รูปวิเคราะห์: สพฺพ  ชานาตีติ สพฺพญฺญู พระนามว่าสัพพัญญู เพราะทรงรู้ธรรมทั้ง
ปวง สพฺพสงฺขตมสงฺขต  อนวเสส  ชานาตีติ สพฺพญฺญู พระนามว่าสัพพัญญู เพราะทรงรู้สังขตธรรม
และอสังขตธรรมทั้งปวง (สพฺพ + า อวโพธเน=รู้ + รู) 
  สัพพัญญู ๕ ประการ๒๓ คือ ๑) กมสัพพัญญู ทรงรู้จุติและอุบัติทุกอย่างของสัตว์ผู้
เป็นไปตามล าดับกรรม ๒) สกิงสัพพัญญู ทรงรู้สภาวะธรรมชาติทุกอย่างได้ในขณะญาณเดียว       
๓) สตตสัพพัญญู ทรงรู้สภาวธรรมทุกอย่างตามความเป็นจริง ๔) สัตติสัพพัญญู ทรงรู้สภาวธรรมทุก
อย่างด้วยพระปรีชาสามารถ ๕) ญาตสัพพัญญู ทรงรู้สภาวธรรมทุกอย่างด้วยพระปัญญาที่ทรงตรัสรู้
อริยสัจ ๔ ในสัพพัญญู ๕ อย่างนี้ หมายถึงญาตสัพพัญญู คือ ตรัสรู้อริยสัจ ๔ 
  อุทาหรณ์: เอว  วุตฺเต มหานาม เต นิคณฺ า ม  เอตทโวจุ นิคณฺโ  อาวุโส นาฏปุตฺโต 
สพฺพญฺญู สพฺพทสฺสาวี อปริเสส  าณทสฺสน  ปฏิชานาติ๒๔ เมื่อเรากล่าวอย่างนั้นแล้ว นิครนถ์
เหล่านั้นได้กล่าวกับเราว่า ท่านผู้มีอายุ นิครนถ์นาฏบุตร เป็นสัพพัญญู เห็นสิ่งทั้งปวง ปฏิญญา
ญาณทัสสนะอย่างเบ็ดเสร็จ 
  กถ  ภควา สมนฺตจกฺขุนาปิ วิวฏจกฺขุ ? สมนฺตจกฺขุ วุจฺจติ สพฺพญฺญุต าณ  ภควา 
สพฺพญฺญุต าเณน อุเปโต สมุเปโต อุปคโต สมุปคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต๒๕ พระผู้มี
พระภาคเจ้ามีพระจักษุแจ่มแจ้งด้วยสมันตจักษุ เป็นอย่างไร คือ พระสัพพัญญุตญาณ ตรัสเรียกว่า 
สมันตจักษุ พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประกอบพร้อมด้วยพระสัพพัญญุตญาณ จึงทรงพระนามว่าพระ
สัพพัญญู) 
  เตน ยถาวุตฺเตน การเณน ตถาคโต สมนฺตจกฺขุ สพฺพญฺญูติ วุตฺต  โหติ๒๖ เพราะเหตุ
ตามท่ีกล่าวมานั้น พระตถาคตเจ้า จึงทรงพระนามว่าพระสมันตจักษุ พระสัพพัญญ ู
  ๕.  ทฺวิปทุตฺตม แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้ประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้าคือมนุษย์และ
เทวดา 
  รูปวิเคราะห์: ทฺวิปทาน  อุตฺตโม ทฺวิปทุตฺตโม๒๗ พระนามว่าทวิปทุตตมะ เพราะ
ประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้าทุกชนิด ทฺวิปทาน  ทฺวิปเทสุ วา อุตฺตโม ทฺวิปทุตฺตโม บรรดาสัตว์สองเท้าคือ
มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐที่สุด จึงทรงพระนามว่าทวิปทุตตมะ (ทฺวิ + 
ปท + อุตฺตม) 
  อุทาหรณ์: ปุจฺฉามิ มุนึ ปหุตปญฺ  พุทฺธ  ธมฺมสฺสามึ วีตตณฺห  ทฺวิปทุตฺตม  สารถีน  
ปวร  กต ิโลเก สมณา ตทึฆ พฺรูหิ๒๘ ข้าพระองค์ขอทูลถามพระพุทธเจ้าผู้เป็นมุนี มีพระปัญญามาก ผู้
เป็นเจ้าของแห่งพระธรรม ผู้มีตัณหาปราศจากไปแล้ว ผู้สูงสุดกว่าสัตว์ ผู้ประเสริฐกว่าสารถีทั้งหลาย
ว่า สมณะในโลกมีเท่าไร ขอพระองค์ตรัสบอกสมณะเหล่านั้นด้วยเถิด ฯ 

                                                      

 ๒๓ ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑๕๖/๓๙๐. 
 ๒๔ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๑๗๙/๑๔๐. 
 ๒๕ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๑๕๖/๒๙๙. 
 ๒๖ ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑๕๖/๓๙๑. 
 ๒๗ ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี) ๓๗/๗๑. 
 ๒๘ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๘๓/๓๕๓. 



 ๑๘๔ 

  ต  เทวเทว  วนฺทาม ิปุตฺตนฺเต ทฺวิปทุตฺตม อนุชาต  มหาวีร  นาค  นาคสฺส โอสรนฺติ๒๙ ข้า
แต่พระผู้มีภาคเจ้า ข้าพระองค์ขอกราบไหว้ท่านนิโครธกัปปกเถระ ผู้เป็นวิสุทธิเทพ เป็นอนุชาตบุตร 
มีความเพียรมาก เป็นผู้ประเสริฐ ทั้งเป็นพระโอรสของพระองค์ผู้ประเสริฐนั้น 
  ทฺวิปทุตฺตโม ทฺวิปทาน  เทวพฺรหฺมมนุสฺสาน  อุตฺตโม เสฏฺโ ๓๐ บรรดาเทวดา พรหม
และมนุษย์ผู้มีสองเท้า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐที่สุด 
  ๖.  มุนินฺท แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระมุนินท์ 
  รูปวิเคราะห์: มุนีน  อินฺโท ราชา มุนินฺโท พระนามว่ามุนินทะ เพราะทรงยิ่งใหญ่กว่า
พระมุนีทั้งหลาย (มุนิ + อินฺท) 
  พระมุนีมีกล่าวไว้ในอรรถกถาว่า มุนีติ หิ อคาริยมุนิ อนคาริยมุนิ เสกฺขมุนิ อเสกฺขมุนิ    
ปจฺเจกมุนิ มุนิมุนีติ อเนกวิธา มุนโย๓๑ ค าว่า มุนิ ได้แก่ พระมุนีทั้งหลาย คือ ๑) อคาริยมุนิ คฤหัสถ์
ผู้รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นกัลยาณปุถุชน ๒) อนคาริยมุนิ บรรพชิตผู้มีจาตุปาริสุทธิศีลสมบูรณ์       
๓) เสกขมุนิ เสกขบุคคล ๗ จ าพวก คือ คฤหัสถ์หรือบรรพชิตผู้บรรลุธรรมขั้นโสดาปัตติมรรค โสดา
ปัตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล และอรหัตตมรรค ๔) อเสกขมุนิ 
คฤหัสถ์หรือบรรพชิตผู้บรรลุธรรมขั้นอรหัตตผล ๕) ปัจเจกมุนิ พระปัจเจกพุทธเจ้า ๖) มุนิมุนิ 
พระพุทธเจ้า ในจ านวนนั้น พระพุทธเจ้าเป็นใหญ่กว่ามุนีทั้ง ๕ ข้างต้น จึงทรงพระนามว่ามุนิมุนิ หรือ 
มุนินทะ 
  อุทาหรณ์:  สุทฺโธทโน  มุนิวร   อภิทสฺสนาย อมจฺจปุตฺเต ทสธา อเปสยิ พเลน สทฺธึ 
มหตา มุนินฺท สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ๓๒ ข้าแต่พระจอมมุนี พระเจ้าสุทโธทนะมหาราช มีพระราช
พระสงค์จะทรงพบพระจอมมุนี จึงทรงส่งบุตรอ ามาตย์ พร้อมกองก าลังใหญ่มาถึง ๑๐ ครั้ง ข้าแต่
พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรส าหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า 
  ต ทสฺสเนนพฺภุตปีติราสิ อุทิกฺขมาน  ทฺวิปทานมินฺท  โตเสหิ ต  มุนินฺท คุณเสฏฺ สมโย 
มหาวีร องฺคีรสาน ๓๓ ข้าแต่พระจอมมุนี ผู้มีกองปีติน่าอัศจรรย์เพราะการเห็นพระองค์ ขอพระองค์ 
โปรดทรงปลอบพระผู้เป็นเจ้าแห่งหมู่มนุษย์  ผู้มีพระคุณอันประเสริฐ ซึ่งตั้งพระเนตรรอคอย
พระองค์นั้นด้วยเถิด ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรส าหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า 
  จิร  าตุ ธมฺโม มุนินฺทสฺส โลเก๓๔ ขอให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าจงด ารงมั่นตลอดกาล
นาน 
  ๗. ภควนฺตุ แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้มีโชค 
  รูปวิเคราะห:์ ราคโทสโมหมานสฺส ภคฺคตฺตา ภคา อสฺส อตฺถีติ ภควา พระนามว่าพระ
ผู้มีพระภาคเจ้า (ผู้มีโชค) เพราะทรงท าลายราคะ โทสะ โมหะ และมานะได้แล้ว (ภค + วนฺตุ) ภค- 
สงฺขาตา โลกิยโลกุตฺตรสมฺปตฺติโย วนิ ภชิ เสวีติ ภควา พระนามว่าภควา เพราะทรงเสพสมบัติที่เป็น

                                                      

 ๒๙ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๑๒๘๘/๔๓๐. 
 ๓๐ ขุ.อป.อ. (บาลี) ๑/๒๑๙/๒๗๐. 
 ๓๑ ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๓๘/๑๗๒. 
 ๓๒ ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี) ๖๐/๔๖. 
 ๓๓ ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี) ๖๒/๔๖. 
 ๓๔ ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี) ๑-๑๘/๔๓๕. 



 ๑๘๕ 

โลกิยะและ โลกุตตระท่ีเรียกว่าภคะ (ภค + วนุ เสวาย =เสพ-คบ + วนฺตุ) โสมนสฺสกุมารตฺตภาวาทีสุ 
จริมตฺตภาเว จ ภคสงฺขาต  สิริ อิสฺสริย  ยส  จ วมิ อุคฺคิริ เขฬปิณฺฑ  วิย อนเปกฺโข ฉฑฺฑยีติ ภควา พระ
นามว่า ภควา เพราะทรงคลายคือละไปไม่ใยดีในสิริ ความเป็นใหญ่ และเกียรติยศที่เรียกว่าภคะ 
เหมือนก้อนเขฬะ ในคราวเสวยพระชาติเป็นโสมนัสสกุมารเป็นต้น และในอัตภาพสุดท้าย (ภค + วมุ 
อุคฺคิรเณ=คายออก + วนฺตุ) สม  ปวตฺตตฺตา ภคสงฺขาเต สิเนรุยุคนฺธรอุตฺตรกุรุหิมวนฺตาทิภาชนโลเก 
วมี ตนฺนิวาสี สตฺตาวาสสมติกฺกมนโต ตปฺปฏิพทฺธฉนฺทราคปฺปหาเนน ปชหีติ ภควา พระนามว่าภควา 
เพราะทรงคลาย คือ ทรงละโอกาสโลกมีภูเขาสิเนรุ ภูเขายุคันธร อุตตรกุรุทวีปและปุาหิมพานต์เป็น
ต้นที่เรียกว่าภคะ เพราะเป็นไปร่วมกับนักษัตร์ (ที่เรียกว่า ภะ) ด้วยการละฉันทราคะอันเนื่องด้วย
โอกาสโลกนั้น เพราะล่วงที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้อยู่ในโอกาสโลกนั้น (ภค + วมุ อุคฺคิรเณ=คายออก + 
วนฺตุ)๓๕ 
  อุทาหรณ์: อิติปิ โส ภควา อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ๓๖ แม้เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาค
เจ้าพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง 
  เอก  สมย  ภควา สาวตฺถิย  วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม๓๗ สมัยนั้น พระผู้
มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ที่เชตะวันมหาวิหาร อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้กรุงสาวัตถี 
  ภควาติ คารวาธิวจน , อปิจ ภคฺคราโคติ ภควา, ภคฺคโทโสติ ภควา, ภคฺคโมโหติ ภควา
, ภคฺคมาโนติ ภควา ค าว่า ภควา เป็นพระนามที่พุทธบริษัทเรียกโดยเคารพ อนึ่ง  ทรงพระนามว่า
ภควา เพราะทรงท าลายราคะ โทสะ โมหะ และมานะได้๓๘ 
  ๘. นาถ แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้ทรงเป็นที่พ่ึง 
  รูปวิเคราะห์ว่า: เวเนยฺยาน  หิตสุข  นาถติ อาสีสตีติ นาโถ พระนามว่านาถะ เพราะ
ทรงหวังประโยชน์สุขแก่เวไนยสัตว์ (นาถ อาสีสเน=ปรารถนา-หวัง + อ) ต  ต  หิตปฏิปตฺตึ นาถติ ยาจ
ตีติ นาโถ พระนามว่านาถะ เพราะทรงปฏิบัติเพ่ือประโยชน์นั้น ๆ (นาถ ยาจเน=ขอ-อ้อนวอน + อ) 
สพฺพสตฺเต นาถติ อภิภวตีติ นาโถ พระนามว่านาถะ เพราะทรงปกครองสรรพสัตว์ (นาถ อิสฺสริเย=
เป็นใหญ่ + อ) สตฺตาน  หิตสุข  นาถติ นิโยเชตีติ นาโถ พระนามว่านาถะ เพราะทรงบ าเพ็ญประโยชน์
สุขแก่สัตว์โลกทั้งมวล (นาถ นิโยชเน=ประกอบ + อ) กิเลเส นาถติ อุปตาเปตีติ นาโถ พระนามว่านา
ถะ เพราะทรงคุกคามกิเลสให้เร่าร้อน (นาถ อุปตาเป=ท าให้ร้อน + อ) นาโถติ โลกปฏิสรโณ โลกสา
มิ โลกนายโกติ วุตฺต  โหติ ค าว่า นาโถ หมายถึง พระผู้ทรงเป็นที่พ่ึงของชาวโลก เป็นเจ้าแห่งชาวโลก 
เป็นผู้น าของชาวโลก๓๙ 
  อุทาหรณ์: อุกฺกามุขปหฏฺโ จ ขทิรงฺคารสนฺนิโภ วิชฺชูปโม มหาวีโร โส เม นาโถ             
นิมนฺติโต๔๐ พระพุทธเจ้าทรงมีรัศมีเรืองรองดุจถ่านเพลิงไม้ตะเคียน กระทบปากเบ้าทองค า เปรียบ
ด้วยสายฟูา ทรงเป็นผู้มีความเพียรมาก พระองค์นั้น ข้าพเจ้าทูลนิมนต์แล้ว 

                                                      

 ๓๕ นีติ.ธาตุ. (บาลี) ๙๓๗. 
 ๓๖ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑/๑. 
 ๓๗ องฺ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๒๘/๒๒. 
 ๓๘ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๕๐/๑๑๙. 
 ๓๙ สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑๐. 
 ๔๐ ขุ.อป. (บาลี) ๓๒/๒๔๐/๔๔๖. 



 ๑๘๖ 

  กรวิกรุโท นาโถ พฺรหฺมโฆโส ตถาคโต อุทฺธรนฺโต มหาทุกฺขา วิปฺปนฏฺเ อนายเก๔๑ 
พระตถาคตเจ้า ผู้ทรงเป็นที่พ่ึง มีพระสุรเสียงไพเราะ เหมือนเสียงนกการเวก มีพระสุรเสียงก้องดัง
เสียงพรหม ทรงถอนเวไนยสัตว์ผู้จะฉิบหายเพราะขาดผู้แนะน าขึ้นจากมหันตทุกข์ 
  อถ รูปา อรูปา จ สุขทุกฺขา วิมุจฺจติ อิจฺเจว  อภณิ นาโถ ติโลกสรโณ มุนีติ๔๒ เมื่อนั้น 
เขาย่อมพ้นจากรูปภพ อรูปภพ สุข และทุกข์ พระพุทธเจ้าผู้เป็นมุนี เป็นที่พ่ึงของโลกทั้งสาม ได้ตรัส
ไว้อย่างนี้ ด้วยประการฉะนี้ 
  ๙. จกฺขุมนฺตุ แปลวว่า พระพุทธเจ้า, ผู้มีจักษุคือสัพพัญญุตญาณ 
  รูปวิเคราะหว่์า: จกฺขุ าณจกฺขุ อสฺสตฺถีติ จกฺขุมา พระนามว่าจักขุมันตุ เพราะทรงมี
ปัญญาจักษุ พุทฺธธมฺมสมนฺต าณทิพฺพจกฺขุม สจกฺขุสงฺขาเตหิ ปญฺจหิ จกฺขูหิ สมนฺนาคตตฺตา จกฺขุมา 
พระนามว่าจักขุมันตุ เพราะทรงประกอบด้วยญาณจักษุ ๕ คือ พุทธจักษุ ธัมมจักษุ สมันตจักษุ 
ปัญญาจักษุ ทิพพจักษุ และมังสจักษุคือตาเนื้อ (จกฺข ุ+ มนฺตุ) 
  ค าว่า จักษุ นี้มีขยายความว่า เทฺว จกฺขูนิ าณจกฺขุ เจว ม สจกฺขุ จ, ตฺตถ าณจกฺขุ 
ปญฺจวิธ  พุทฺธจกฺขุ ธมฺมจกฺขุ สมนฺตจกฺขุ ทิพฺพจกฺขุ ปญฺ าจกฺขูติ๔๓ จักษุ ๒ คือ ญาณจักษุ (หรือ
ปัญญาจักษุ) และมังสจักษุ ในจักษุ ๒ อย่างนั้น ญาณจักษุมี ๕ คือ พุทธจักษุ ธัมมจักษุ สมันตจักษุ 
ทิพพจักษุ และปัญญาจักษุ 
  อุทาหรณ์: ทุกฺขสฺสนฺตงฺกโร สตฺถา จกฺขุมา ปรินิพฺพุโต๔๔ พระศาสดาทรงท าที่สุดแห่ง
ทุกข์ มีพระจักษุ ปรินิพพานแล้ว 
  สนฺตานนฺท เทวตา อากาเส ป วีสญฺ  ินิโย เกเส ปกิริย กนฺทนฺติ พาหา ปคฺคยฺห 
กนฺทนฺต ิฉินฺนปาท  วิย ปปตนฺติ อาวฏฺฏนฺติ วิวฏฺฏนฺติ อติขิปฺปํ ภควา ปรินิพฺพายิสฺสติ อติขิปฺปํ สุคโต 
ปรินิพฺพายิสฺสติ อติขิปฺปํ จกฺขุมา โลเก อนฺตรธายิสฺสตีติ๔๕ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า มีเทวดา
บางพวกเป็นผู้เนรมิตแผ่นดินขึ้นบนอากาศ สยายผมประคองแขนร้องไห้คร่ าครวญ ล้มเกลือกกลิ้งไป
มา เหมือนคนขาขาด เพ้อร าพันว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าด่วนปรินิพพาน พระสุคตเจ้าด่วนปรินิพพาน 
พระจักขุมาของโลก จักด่วนปรินิพพานไปแล้ว 
  อปฺเปกจฺเจ พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺติ ฉินฺนปาท  วิย ปปตนฺติ อาวฏฺฏนฺติ วิวฏฺฏนฺติ 
อติขิปฺป ํภควา ปรินิพฺพุโต อติขิปฺป ํสุคโต ปรินิพฺพุโต อติขิปฺปํ จกฺขุมา โลเก อนฺตรหิโตติ๔๖ ภิกษุบาง
พวกท่ียังมีราคะ พาประคองแขนร้องไห้คร่ าครวญ ล้มเกลือกกลิ้งไปมา เหมือนคนขาขาด เพ้อร าพัน
ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าด่วนปรินิพพาน พระสุคตเจ้าด่วนปรินิพพาน พระจักขุมาของโลก ด่วน
ปรินิพพานไปแล้ว 
  ๑๐. องฺคีรส แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระอังคีรส, ผู้มีรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกาย 

                                                      

 ๔๑ ขุ.อป. (บาลี) ๓๓/๖/๔๖. 
 ๔๒ ขุ.อป. (บาลี) ๓๓/๒๒๐/๒๐๗. 
 ๔๓ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๑/๑. 
 ๔๔ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๘๖/๑๐๙.  
 ๔๕ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๐๐/๑๒๓. 
 ๔๖ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๒๔/๑๓๗. 



 ๑๘๗ 

  รูปวิเคราะห์ว่า: องฺคโต สรีรโต นิคฺคตา รสฺมิ ยสฺส โส องฺคีรโส๔๗ พระพุทธเจ้าพระ
นามว่าอังคีรสะ เพราะทรงมีพระรัศมีซ่านออกจากพระวรกาย สพฺพทา พยามปฺปภาย กายโต    
นิจฺฉรณวเสน องฺคีรโส พระนามว่าอังคีรสะ เพราะทรงมีพระรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกาย
ตลอดเวลา องฺคีรสสฺส อิสิโน อปจฺจ  องฺคีรโส พระนามว่าอังคีรสะ เพราะเป็นผู้สืบเชื้อสายของฤๅษี
อังคีรส (องฺคีรส + ณ) องฺคมฺหิ กาเย รโส ร สิ ทิปฺปเต ยสฺสาติ องฺคีรโส พระนามว่าอังคีรสะ เพราะ
ทรงมีพระรัศมีซ่านออกจากพระวรกาย (องฺค=ร่างกาย + อี + รส=รัศมี + ณ) 
  อุทาหรณ์: องฺคีรสสฺส นมตฺถุ สกฺยปุตฺตสฺส สิรีมโต๔๘ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ผู้
ศากยบุตร ผู้มีพระสิริ 
  องฺคีรส  ปสฺส วิโรจมาน  ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกฺเขติ๔๙ ท่านจงดู พระพุทธเจ้าผู้ทรง
รุ่งเรืองอยู่ ดุจดวงอาทิตย์รุ่งโรจน์อยู่ในอากาศ ฉะนั้น 
  เอวมฺปิ องฺคีรส ตฺว  มหามุนิ อติโรจสิ ยสสา สพฺพโลกนฺติ๕๐ ข้าแต่พระมหามุนีอังคีรส 
พระองค์ทรงรุ่งเรืองล่วงโลกท้ังหมดด้วยพระยศ แม้ฉันนั้น 
  ๑๑. มุนิ แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระมุนี, ผู้รู้ 
  รูปวิเคราะห์ว่า: อตฺตหิตญฺจ ปรหิตญฺจ มุนาติ ชานาตีติ มุนิ๕๑ พระนามว่ามุนิ เพราะ
ทรงรู้ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืน สพฺพธมฺเม มุนติ ชานาตีติ มุนิ พระนามว่ามุนิ เพราะทรงรู้
ธรรมทั้งปวง (มุน าเณ=รู้ + อิ) ขนฺธาทิโลเก ตุล  อาโรเปตฺวา มิเณนฺโต วิย อิเม อชฺฌตฺติกา ขนฺธา อิ
เม พาหิราติ อาทินา นเยน อุโภ อตฺเถ มุนาตีติ มุนิ ชื่อว่ามุนิ เพราะรู้ประโยชน์ทั้ง ๒ เหล่านี้ในโลกมี
ขันธ์เป็นต้น เหมือนยกตราชั่งขึ้นชั่งอยู่โดยนัยเป็นต้นว่า ขันธ์เหล่านี้เป็นภายใน เหล่านี้เป็นภายนอก 
โมน  วุจฺจติ าณ  กายโมเนยฺยาทีสุ อญฺ ตร  วา ญาณหรือความเป็นผู้นิ่งทางกายเป็นต้นอย่างใด
อย่างหนึ่ง ท่านเรียกว่า โมนะ เตน สมนฺนาคตตฺตา ปุคฺคโล มุนีติ วุจฺจติ บุคคลท่านเรียกว่ามุนิ เพราะ
ประกอบ ด้วยญาณหรือความเป็นผู้นิ่งนั้น (สงบนิ่งด้วยปัญญารู้เท่าทันกิเลส) โมนมสฺส อตฺถีติ มุนิ ชื่อ
ว่ามุนิ เพราะมีโมนะ (โมน=ญาณหรือความเป็นผู้นิ่ง + อี) อตฺตโน จิตฺต  มุนาติ พนฺธติ ราคโทสาทิวส  
คนฺตุ น เทตีติ มุนิ ชื่อว่ามุนิ เพราะผูกจิตของตนไม่ให้ตกไปสู่อ านาจของราคะและโทสะเป็นต้น (มุ 
พนฺธเน=พัน-ผูก + นา + อิ) 
  มุนิเป็นได้ทั้งพระนามที่ใช้เรียกพระพุทธเจ้า และหมายถึงผู้รู้หรือนักปราชญ์ทั่วไปได้
เช่นกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคนั้น ๆ 
  มุนีติ หิ อคาริยมุนิ อนคาริยมุนิ เสกฺขมุนิ อเสกฺขมุนิ ปจฺเจกมุนิ มุนิมุนีติ อเนกวิธา 
มุนโย๕๒ ค าว่า มุนิ คือ ๑) อคาริยมุนิ กัลยาณปุถุชน ๒) อนคาริยมุนิ บรรพชิตผู้มีจาตุปาริสุทธิศีล
สมบูรณ์ ๓) เสกขมุนิ เสกขบุคล ๗ จ าพวกทั้งคฤหัสถ์หรือบรรพชิต ๔) อเสกขมุนิ คฤหัสถ์หรือ
บรรพชิตผู้บรรลุธรรมขั้นอรหัตตผล ๕) ปัจเจกมุนิ พระปัจเจกพุทธเจ้า ๖) มุนิมุน ิพระพุทธเจ้า 

                                                      

 ๔๗ ขุ.อป.อ. (บาลี) ๒/๕๒/๘๑. 
 ๔๘ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๗๗/๑๗๐. 
 ๔๙ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๑๒๓/๙๗. 
 ๕๐ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๒๑๙/๒๓๖. 
 ๕๑ ขุ.เปต.อ. (บาลี) ๓๗๐/๑๗๓. 
 ๕๒ ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๓๘/๑๗๒ 



 ๑๘๘ 

  อุทาหรณ์: พหุนฺน  วต อตฺถาย โพธิมชฺฌคา มุนิ๕๓ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โพธิญาณ 
เพ่ือประโยชน์แก่ชนหมู่มากหนอ 
  โมเนยฺยธมฺมสมนฺนาคเมน มุนิ๕๔ พระนามว่ามุนิ เพราะทรงประกอบด้วยโมเนยย
ธรรม (คือพระปัญญาญาณ) 
  อสฺโสสิ โข ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี อยฺเยน กิร มหากสฺสเปน อยฺโย อานนฺโท เวเทหมุนิ 
กุมารกวาเทน อปสาทิโตติ๕๕ ภิกษุณีถุลลนันทาได้ยินแล้วคิดว่า ทราบว่าพระอานนท์ผู้เป็นเจ้า ผู้เป็น
มุนีปราด เปรื่อง ถูกพระคุณเจ้ามหากัสสปะรุกรานด้วยการกล่าวว่าเป็นเด็ก 
  มุน ิทณฺฑ  โอตฺถรก  ตตฺถ อนุญฺ าสิ๕๖ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตผ้ากรองน้ ามีขอบ ใน
ที่นั้น 
  ๑๒. โลกนาถ แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระโลกนาถ, ผู้ทรงเป็นที่พ่ึงของสัตว์โลก 
  รูปวิเคราะห์: โลกาน  โลเกสุ วา นาโถ โลกนาโถ พระนามว่าโลกนาถะ เพราะทรง
เป็นที่พ่ึง ของชาวโลก (โลก  +  นาถ  ยาจโนปตาปิสฺสริยาสีสาสุ = ขอร้อง,  ท าให้ร้อน,  เป็นใหญ่,  
ปรารถนา + อ) 
  อุทาหรณ์: เตน วิตฺถาริก  อาสิ โลกนาถสฺส สาสน ๕๗ เพราะเหตุนั้น พระศาสนาของ
พระโลกนาถ จึงแผ่ไปอย่างกว้างขวาง 
  เอว  โลกนาถสฺส กรุณาคุณ  อาวชฺชิตฺวา กเถตพฺพ ๕๘ ภิกษุควรร าลึกถึงพระกรุณาคุณ
ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้ว พึงกล่าวเถิด 
  อจฺจนฺตสุขุมาโล โลกนาโถ เทววิมานสทิส  คนฺธกุฏึ ปหาย ตตฺถ ตตฺถ วิปฺปกิณฺณฉาริ
กาย ภินฺนภาชนติณปลาสกุกฺกุฏสูกรวจฺจาทิสงฺกิลิฏฺ าย สงฺการฏฺ านสทิสาย กุมฺภการสาลาย ติณสนฺ
ถาร   สนฺถริตฺวา ปํสุกูลจีวร  ปญฺ เปตฺวา เทววิมานสทิส  ทิพฺพคนฺธสุคนฺธ  คนฺธกุฏึ ปวิสิตฺวา นิสีทนฺโต 
วิย นิสีทิ๕๙ พระโลกนาถทรงสุขุมาลชาติอย่างยิ่ง ทรงละพระคันธกุฏีเป็นเช่นกับเทพวิมาน ทรงปูลาด
สันถัดคือหญ้า ในศาลาช่างหม้อ ซึ่งมีขี้เถ้าเรี่ยราดไปทั่ว สกปรกด้วยภาชนะแตก หญ้าแห้ง ขี้ไก่ และ
ขี้สุกรเป็นต้น เป็นเช่นกับที่ทิ้งขยะ ทรงปูบังสุกูลจีวรประทับนั่ง ดุจเสด็จเข้าพระมหาคันธกุฎีอันมี
กลิ่นทิพย์เช่นกับเทพวิมานแล้วประทับนั่งฉะนั้น 
  มหาภินีหารโต ปฏฺ าย หิ ยาว มหาปรินิพฺพานา โลกหิตตฺถเมว โลกนาถา ติฏฺ นฺติ๖๐ 
ต้ังแต่เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์จนถึงมหาปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงด ารงอยู่เพ่ือเกื้อกูล
ชาวโลกเหมือนกัน 
 

                                                      

 ๕๓ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๒๒๐/๒๓๖. 
 ๕๔ ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๙๙/๓๖๐. 
 ๕๕ ส .นิ. (บาลี) ๑๖/๑๕๔/๒๐๙. 
 ๕๖ วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๙๓/๕๔. 
 ๕๗ ขุ.อป. (บาลี) ๓๓/๕/๔๖๗. 
 ๕๘ วิ.อ. (บาลี) ๑/๕๕/๒๗๖. 
 ๕๙ ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๓๔๒/๒๑๐. 
 ๖๐ สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑๑. 



 ๑๘๙ 

  ๑๓. อนธิวร แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้ประเสริฐสุด 
  รูปวิเคราะห์ว่า: อจฺจนฺตวโร อธิวโร นาสฺส อตฺถีติ อนธิวโร, น ตโต อธิโก วโร อตฺถีติ 
วา อนธิวโร, อนุตฺตโรติ อตฺโถ๖๑ พระพุทธเจ้าพระนามว่าอนธิวระ เพราะไม่มีใครยิ่งกว่า ได้แก่ ผู้
ประเสริฐที่สุด อตฺตโน อธิกสฺส กสฺสจิ อภาวโต อนธิวโร พระนามว่าอนธิวระ เพราะไม่มีผู้ใดประเสริฐ
ยิ่งกว่าพระองค ์(น + อธิวร) 
  อุทาหรณ์: พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ กตญฺชลี อนธิวร  อยาจถ สนฺตีธ สตฺตา 
อปฺปรชกฺขชาติกา เทเสหิ ธมฺม  อนุกมฺปิม  ปช ๖๒ ท้าวสหัมบดีพรหมผู้เป็นประธานในโลกทั้ง ๓ 
ประนมอัญชลีกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าว่า ในโลกนี้ เหล่าสัตว์ผู้เกิดมามีนัยน์ตาเปื้อนธุลีเพียง
น้อยนิด มีอยู่ ขอพระองค์ทรงอาศัยความเอ็นดูหมู่สัตว์นี้แล้ว โปรดทรงแสดงธรรมด้วยเถิด 
  ตสฺมา กายา อจฺฉรา กามวณฺณินี อิธาคตา อนธิวร  นมสฺสิตุ๖๓ ดิฉัน (เทพธิดาสิริมา) 
เป็นนางอัปสรซึ่งมีรูปร่างน่าพึงใจ ประสงค์จะนมัสการพระพุทธเจ้า จึงมายังโลกมนุษย์นี้ 
  อิธ อนธิวรา พุทฺธา อภิสมฺพุทฺธา วิโรจนฺติ๖๔ ในสถานที่นี้ พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ล้ า
เลิศ ตรัสรู้ด้วยพระองค์ ทรงรุ่งเรืองอยู่ 
  ๑๔. มเหส ิแปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ 
  รูปวิเคราะห์ว่า: มหนฺเต  สีล สมาธิ ปญฺ า วิมุตฺติ วิมุตฺติ าณทสฺสนกฺขนฺเธ  เอสิ  
คเวสีติ มเหสิ๖๕ พระพุทธเจ้าพระนามว่ามเหสิ เพราะทรงแสวงหาศีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์ 
วิมุตติขันธ์ และวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันยิ่งใหญ่ มหนฺตาน  สีลกฺขนฺธาทีน  เอสนโต คเวสนโต มเหสิ 
ทรงพระนามว่ามเหสิ เพราะทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีศีลขันธ์เป็นต้น (มหนฺต + เอส คเวสเน=
แสวงหา + อิ) มหนฺโต อีโส วิภูติ เอตสฺสาติ มเหสิ พระนามว่ามเหสิ เพราะทรงมีความเป็นใหญ่ยิ่ง 
(มหนฺต + อีส + อิ) 
  อุทาหรณ์: ตสฺส มเหสิโน สยมฺภุสฺส จีวรตฺถาย โขมวตฺถ  มยา ทินฺน ๖๖ ข้าพเจ้าได้
ถวายผ้า โขมะเพ่ือท าจีวร แด่พระพุทธเจ้าผู้สยัมภูพระองค์นั้น 
  เตน โข ปน สมเยน มนุสฺสา อิม  คาถ  คายนฺติ ทณฺเฑเนเก ทมยนฺติ องฺกุเสหิ กสาหิ จ  
อทณฺเฑน อสตฺเถน นาโค ทนฺโต มเหสินาติ๖๗ สมัยนั้น คนทั้งหลายพากันขับร้องคาถานี้ว่า คนฝึกช้าง
และคนฝึกม้า บางพวกมีท่อนไม้ ขอ และแส้จึงจะฝึกได้ แต่พระพุทธเจ้าไม่ต้องใช้ท่อนไม้ ไม่ต้องใช้
ศัสตรา ทรงฝึกช้างได้เลย 
 
 
 

                                                      

 ๖๑ ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี) ๑/๑๗. 
 ๖๒ ขุ.อป. (บาลี) ๓๓/๑/๔๓๕. 
 ๖๓ ขุ.วิ. (บาลี) ๒๖/๑๓๙/๒๑. 
 ๖๔ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๖๙/๒๗๘. 
 ๖๕ ขุ.อป.อ. (บาลี) ๒/๒๗/๗. 
 ๖๖ ขุ.อป.อ. (บาลี) ๒/๒๗/๗. 
 ๖๗ วิ.จู. (บาลี) ๗/๓๔๒/๑๓๕. 



 ๑๙๐ 

  ๑๕. วินายก แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้แนะน า, ผู้น าสัตว์ไปสู่นิพพาน 
  รูปวิเคราะห์ว่า: พหูหิ วินยนูปาเยหิ สตฺเต วิเนติ ทเมตีติ วินายโก๖๘ พระพุทธเจ้า 
พระนามว่าวินายกะ เพราะทรงฝึกสัตว์ทั้งหลายด้วยอุบายเครื่องฝึกเป็นอันมาก หิต  วินยติ อนุสาสตี
ติ วินายโก พระนามว่าวินายกะ เพราะทรงแนะน าประโยชน์เกื้อกูล (วิ + นี ปาปุณเน=น าไป-ถึง + 
ณฺวุ) 
  อุทาหรณ์: ปพฺพชฺช  โคตมี ยาจิ นานุญฺ าสิ ตถาคโต กปิลวตฺถุ เวสาลึ อคมาสิ              
วินายโก๖๙ เรื่องพระนางโคตมีทูลขอบรรพชา พระตถาคตไม่ทรงอนุญาต และเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จ
จากกรุงกบิลพัสดุ์ ไปยังกรุงเวสาลี 
  กปิลวตฺถุ เวสาลึ อคมาสิ วินายโก๗๐ เรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จจากกรุงกบิลพัสดุ์ ไปยัง
กรุงเวสาลี 
  ฉนฺโน ต เยว อาปตฺตึ ปฏิกาตุ น อิจฺฉติ อุกฺเขปนาปฺปฏิกมฺเม อาณาเปสิ วินายโก๗๑ 
พระฉันนะไม่ปรารถนาจะรู้เห็นอาบัติ พระพุทธเจ้าผู้อุดมรับสั่งให้ลงอุกเขปนียกรรม เพราะไม่เห็นว่า
เป็นอาบัติในกรุงโกสัมพี 
  ๑๖. สมนฺตจกฺขุ พระพุทธเจ้า, ผู้ทรงมีพุทธญาณรอบทิศ 
  รูปวิเคราะห์ว่า: สมนฺตจกฺขุสงฺขาต  สพฺพญฺญุตญฺ าณ  อสฺสาตฺถีติ สมนฺตจกฺขุ 
พระพุทธเจ้าพระนามว่าสมันตจักขุ เพราะทรงมีพระสัพพัญญุตญาณคือพระสมันตจักษุ สมนฺตจกฺขุ 
จุทฺทส พุทฺธ าณานิ, ทุกฺเข าณ ๗๒ พุทธญาณ ๑๔ ชื่อว่าสมันตจักขุ ได้แก่ ปัญญาเห็นทุกขสัจ 
สมนฺตจกฺขุ วุจฺจติ สพฺพญฺญุต าณ ๗๓ พระสัพพัญญุตญาณท่านเรียกว่าสมันตจักขุ สพฺพธมฺมทสฺสนสีล
ตาย สมนฺตจกฺขูติ ลทฺธนาเมน สพฺพญฺญุต าเณน สมนฺนาคตตฺตา สมนฺตจกฺขุ พระนามว่าสมันตจักขุ 
เพราะทรงมีปรกติเห็นธรรมทั้งปวง และเพราะทรงประกอบด้วยพระสัพพัญญุตญาณ (สมนฺต + 
จกฺขุ) 
  อุทาหรณ์: วิวฏจฺฉโทสิ สมนฺตจกฺขุ วิโรจสิ วิมโล สพฺพโลเก๗๔ ข้าแต่พระพุทธเจ้า 
พระองค์ผู้มีกิเลสดุจหลังคาที่เปิดแล้ว เป็นผู้ปราศจากมลทิน รุ่งโรจน์อยู่ในโลกทั้งปวง 
  ต  สาวก  สกฺก มยมฺปิ สพฺเพ อญฺ าตุมิจฺฉาม สมนฺตจกฺขุ๗๕ ข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้
ศากยะ แม้ข้าพระองค์ท้ังหมดปราราถนาจะทราบถึงพระสาวกรูปนั้น 
 
 
 

                                                      

 ๖๘ ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี) ๙/๖๐. 
 ๖๙ วิ.จู. (บาลี) ๗/๔๓๖/๒๖๙. 
 ๗๐ วิ.จู. (บาลี) ๗/๖๑๓/๓๗๔. 
 ๗๑ วิ.จู. (บาลี) ๖/๗๔/๙๘. 
 ๗๒ ขุ.ป. (บาลี) ๓๑/๑๒๑/๑๓๗., ๒๐๘/๒๔๖. 
 ๗๓ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๑๕๖/๒๙๙. 
 ๗๔ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๓๘๑/๔๐๖. 
 ๗๕ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๑๒๗๔/๔๒๗. 



 ๑๙๑ 

  ๑๗. สุคต แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระสุคตเจ้า, ผู้มีญาณอันงดงาม, ผู้เสด็จไปดีแล้ว 
  รูปวิเคราะห์ว่า: สุคโตติ โสภณคมนตฺตา สุนฺทร  าน  คตตฺตา, สมฺมาคตตฺตา สุคโต๗๖ 
ค าว่า สุคโต มีความหมายว่า พระพุทธเจ้าพระนามว่าพระสุคต เพราะเสด็จไปดี เสด็จไปสู่ที่ดี เสด็จ
ไปโดยชอบ อรหตฺตมคฺเคน เย กิเลสา ปหีนา เต กิเลเส น ปุเนติ น ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉตีติ สุคโต๗๗ 
พระนามว่า สุคตะ เพราะทรงละกิเลสด้วยอรหัตตมรรคญาณแล้วไม่ทรงกลับมาสู่กิเลสนั้นอีก โสภน  
คต   าณมสฺสาติ สุคโต พระนามว่าสุคตะ เพราะทรงมีญาณอันงดงาม ส สารา สุฏฺฐุ อปุนราวตฺติยา 
คตวาติ สุคโต พระนามว่าสุคตะ เพราะเสด็จไปจากสงสารแล้วไม่กลับมาอีก สปรสุขสิทฺธตฺถ  สมฺมา 
คตวาติ  สุคโต พระนามว่าสุคตะ เพราะเสด็จไปเพ่ือยังประโยชน์ตนและผู้อ่ืนให้ส าเร็จด้วยดี (สุ + 
คมุ คติมฺหิ=ไป + ต) 
  อุทาหรณ์: ติฏฺ ตุ สุคโต กปฺปํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย     
หิตาย สุขายเทวมนุสฺสาน ๗๘ ขอพระสุคตเจ้าโปรดด ารงพระชนม์ชีพอยู่ตลอดกัป เพ่ือเกื้อกูลแก่ชนหมู่
มาก เพ่ือความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือควาสุขแก่
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
  ๑๘. ภูริปญฺ แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้มีปัญญามาก, ผู้มีปัญญากว้างดุจแผ่นดิน 
  รูปวิเคราะห์ว่า: ภูริ ปหุกา ปญฺ า อสฺสาติ วา ภูริสมา ปญฺ า อสฺส อตฺถีติ ภูริปญฺโ  
พระพุทธเจ้าพระนามว่าภูริปัญญะ เพราะทรงมีปัญญามาก หรือทรงมีปัญญากว้างใหญ่ดุจแผ่นดิน 
(ภูริ + ปญฺ า + ณ) ภูริปญฺโ ติ ภูริปญฺโ มหาปญฺโ ติกฺขปญฺโ ปุถุปญฺโ หาสปญฺโ  ชวน- 
ปญฺโ นิพฺเพธิกปญฺโ ๗๙ ค าว่า ภูริปญฺโ ได้แก่ ผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดิน มีปัญญามาก มี
ปัญญาแก่กล้า มีปัญญาสูง มีปัญญาดี มีปัญญาเร็ว มีปัญญาก าจัดกิเลส 
  อุทาหรณ์:  ธีโร หเว สตฺตยุค  ปุเนติ ยสฺมึ กุเล ชายติ ภูริปญฺโ ๘๐ พระพุทธเจ้าผู้เป็น
นักปราชญ์ ทรงเกิดในตระกูลใด ย่อมทรงท าตระกูลนั้นให้บริสุทธิ์ถึง ๗ ชั่วคน 
  ๑๙. มารช ิแปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้ชนะมารทั้ง ๕ มีกิเลสมารเป็นต้น 
  รูปวิเคราะห์ว่า: กิเลสาทิเก ปญฺจ มาเร ชิตวาติ มารชิ พระพุทธเจ้าพระนามว่ามารชิ 
เพราะทรงชนะมารทั้ง ๕ มีกิเลสมารเป็นต้น (มาร + ชิ ชเย=ชนะ + กฺวิ) 
  อุทาหรณ์: เทวปุตฺโต กิเลโส จ อภิสงฺขารมารโก ขนฺธมาโร มจฺจุมาโร มาโร ปญฺจวิโธ 
มโต๘๑ นักปราชญ์รู้ว่ามารมี ๕ อย่าง มี เทวปุตตมาร กิเลสมาร อภิสังขารมาร ขันธมาร และมัจจุ
  ๒๐. นรสีห แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระนรสีห์, ผู้ปกครองมนุษย์และเทวดา 
  รูปวิเคราะห์ว่า: นราน  สีโห เสฏฺโ นรสีโห พระพุทธเจ้าพระนามว่านรสีหะ เพราะ
ทรงประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ ปรปฺปวาทสหณโต มทฺทนโต นรสีโห พระนามว่านรสีหะ เพราะ

                                                      

 ๗๖ ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๑๐/๙๒. 
 ๗๗ วิ.มหา.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๐๘. 
 ๗๘ วิ.จู. (บาลี) ๗/๔๔๓/๒๘๐.  
 ๗๙ ขุ.จู. (บาลี) ๓๐/๑๑๔/๒๒๙. 
 ๘๐ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๕๓๓/๓๔๘. 
 ๘๑ พระสัทธัมมโชติปาลเถระ. กจฺจายนสุตฺตนิเทส. ปริวรรตโดย พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร. (กรุงเทพ-
มหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า [๕๒ : ๖๐]/๒๕. 



 ๑๙๒ 

ทรงหักล้างวาทะของเจ้าลัทธิอ่ืนได้ สีโห วิยาติ สีโห สหตีติ วา สีโห นโร จ โส สีโห จาติ นรสีโห พระ
นามว่านรสีหะ เพราะทรงเป็นดุจสีหะหรือทรงเป็นผู้ปกครอง นราน  สีโห นรสีโห พระนามว่านรสีหะ 
เพราะทรงประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย ยถา หิ สีโห มิคราชา จตูหิ ทา าหิ สพฺพสตฺเต หึสติ อภิภวติ 
ตถา ภควา สีลปญฺ าปุญฺ ทฺธิสงฺขาเตหิ จตูหิ ธมฺเมหิ สพฺพโลก  หึสติ อภิภวติ พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงชนะชาวโลกด้วยธรรม ๔ ประการ คือ ศีล ปัญญา บุญ อิทธิปาฏิหาริย์ได้ เหมือนกับราชสีห์ชนะ
หมู่สัตว์ ด้วยเขี้ยวทั้ง ๔ ของตนได้ ฉะนั้น (นร + สห ขนฺตฺยภิภเวสุ=อดทน, ปกครอง-ครอบง า + อ) 
  อุทาหรณ์: ร สิชาลวิตโต นรสีโห เอส หิ ตุยฺห  ปิตา นรสีโห๘๒ พระพุทธเจ้าผู้ทรง
แผ่ซ่านไปด้วยพระข่ายแห่งพระรัศมี เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงเป็นพระชนกของพระองค์ 
  นิโรธสมาปตฺติโย วุฏฺ าย นรสีโห สีห  โอโลเกตฺวา ภิกฺขุสงฺเฆปิสฺส จิตฺตปฺปสาโท โหตูติ     
สงฺโฆ อาคจฺฉตูติ จินฺเตสิ๘๓ พระพุทธเจ้าเสด็จออกจากนิโรธสมาบัติแล้วทรงตรวจดูราชสีห์โพธิสัตว์
แล้วทรงด าริว่า ขอราชสีห์นี้จงมีจิตเลื่อมใสแม้ในหมู่สงฆ์ ขอสงฆ์จงมา 
  ๒๑. นรวร แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย ์
  รูปวิเคราะห:์ นราน  สพฺพปุริสาน  เสฏฺ ตฺตา นรวโร, นราน  วา เทวมนุสฺสาน  เสฏฺ ตฺ-
ตา นรวโร พระพุทธเจ้าพระนามว่านรวระ เพราะทรงประเสริฐกว่านรชน หรือเพราะทรงประเสริฐ
กว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย (นร + วร) นรศัพท์หมายถึงเทวดาและมนุษย์ เหมือนในสังยุตตนิกาย 
สคาถวรรคว่า สีเล ปติฏฺ าย นโร สปญฺโ ๘๔ เทวดาและมนุษย์ผู้มีปัญญา ตั้งมั่นอยู่ในศีล 
  อุทาหรณ์: นรวโร จ โส อคฺคปุคฺคลตฺตา ทมฺมาน  ทเมตพฺพาน  เวเนยฺยาน  นิพฺพานา- 
ภิมุข  สารณโต ทมฺมสารถิ จาติ นรวรทมฺมสารถิ๘๕ พระผู้ทรงพระนามว่านรวรทัมมสารถี เพราะทรง
พระนามว่าพระพุทธเจ้า เพราะทรงเป็นบุคคลผู้เลิศ และทรงพระนามว่าทัมมสารถี เพราะทรง
แนะน าเวไนยสัตว์ที่ควรฝึกให้มุ่งหน้าไปสู่พระนิพพาน 
  ๒๒. ธมฺมราช แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระธรรมราชา 
  รูปวิเคราะห์ว่า: ธมฺมสฺส ราชปวตฺตกตฺตา ธมฺมราชา พระพุทธเจ้าพระนามว่าธัมม
ราชะ เพราะทรงเป็นไปกับความยินดีในธรรม ธมฺมโต สเทวกสฺส โลกสฺส ราชา ชาโต นาธมฺมโตติ 
ธมฺมราชา พระนามว่าธัมมราชะ เพราะทรงเป็นพระราชาของโลกพร้อมทั้งเทวโลก โดยธรรม หาใช่
โดยอธรรมไม่ ธมฺเมน ราชตีติ ธมฺมราชา พระนามว่าธัมมราชะ เพราะทรงให้ปวงชนยินดีด้วยธรรม 
ธมฺมปาลโกติ  ธมฺมราชา พระนามว่าธัมมราชะ ทรงเป็นพระราชาผู้รักษาความเที่ยงธรรม (ธมฺม + 
ราช) 
  อุทาหรณ์: ยาว นุปฺปชฺชตี พุทฺโธ ธมฺมราชา ปภงฺกโร ตาว อญฺเ อปูเชสุ ปุถู สมณ-       
พฺราหฺมเณ๘๖ตราบใด พระพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมราชา ผู้ท าโลกให้สว่างไสว ยังมิได้อุบัติขึ้น ตราบนั้น 
คนทั้งหลายก็พากันบูชาสมณะและพราหมณ์เหล่าอ่ืนจ านวนมาก 
 

                                                      

 ๘๒ ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๑/(๑-๒)/๑๓๑, สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๓/๑๐๕/๒๙๙. 
 ๘๓ ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี) ๙/๒๖๓. 
 ๘๔ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๒๓/๑๖. 
 ๘๕ ขุ.วิ.อ. (บาลี) ๑๔๙/๙๓. 
 ๘๖ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๑๕๕/๑๖๖. 



 ๑๙๓ 

  ๒๓. มหามุนิ แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระมหามุนี 
  รูปวิเคราะห์ว่า: มหนฺโต จ โส มุนิ จาติ มหามุนิ พระพุทธเจ้าพระนามว่ามหามุนิ 
เพราะทรงเป็นมุนีและเป็นใหญ่ มุนีน  เสฏฺ ตฺตา มหามุนิ พระนามว่ามหามุนิ เพราะทรงเป็นผู้
ประเสริฐกว่ามุนีทั้งหลาย (มหนฺต + มุน)ิ 
  อุทาหรณ์: เอวมฺปิ องฺคีรส ตฺว  มหามุน ิอติโรจสิ ยสสา สพฺพโลกนฺติ๘๗ ข้าแต่พระมหา
มุนีอังคีรส พระองค์ทรงรุ่งเรืองล่วงโลกท้ังหมดด้วยพระยศ แม้ฉันนั้น 
  ๒๔. เทวเทว แปลว่า พระพุทธเจ้า, เทวดาของเทวดา 
  รูปวิเคราะห์ว่า: เทวาน  อติเทโวติ เทวเทโว พระพุทธเจ้าพระนามว่าเทวเทวะ เพราะ
ทรงเป็นเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ของเทวดาทั้งหลาย เทวาน  อธิโก เทวเทโว พระนามว่าเทวเทวะ เพราะทรง
เป็นเทวดาผู้เลิศของเทวดาทั้งหลาย (เทว + เทว) 
  อุทาหรณ์: มญฺ ามห  สกฺกติ เทวเทโว ตยา หิ ชาโต มุนิ สจฺจนาโม๘๘ ข้าพระองค์
เข้าใจว่า พระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้า ย่อมทรงสามารถท าผู้อ่ืนให้บริสุทธิ์ได้ เพราะพระองค์ทรง
อุบัติโดยพระอริยชาติ โดยสัจนามว่ามุนี 
  ๒๕. โลกครุ แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้เป็นครูของชาวโลก 
  รูปวิเคราะห์: โลกาน  ครุ อาจริโยติ โลกครุ โลกาน  ครุภาชนตฺตา วา โลกครุ พระ 
พุทธเจ้าพระนามว่าโลกครุ เพราะทรงเป็นครูสอนชาวโลก หรือเพราะทรงเป็นที่เคารพนับถือของ
ชาวโลก (โลก + คร)ุ 
  อุทาหรณ์: ภควาติ โลกครุทีปน ๘๙ บทว่า ภควา เป็นบทแสดงถึงพระพุทธเจ้า 
  โลกครนุา พุทฺเธน "น คมิสฺสามีติ สีเส จาลิเต๙๐ เมื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นครูของโลก 
ทรงส่ายพระเศียร ด้วยทรงหมายว่า เราจักไม่ไป 
  ๒๖. ธมฺมสฺสาม ีแปลว่า พระพุทธเจ้า, เจ้าของธรรม 
  รูปวิเคราะห:์ ธมฺมสฺส สามี ยถาวุตฺตนเยน ธมฺมสฺสามี พระพุทธเจ้าพระนามว่าธัมมัส
สามี เพราะทรงเป็นเจ้าของแห่งธรรมตามท่ีกล่าวมาแล้ว (ธมฺม + สามี) 
  อุทาหรณ์: อาคเมตุ ภนฺเต ภควา ธมฺมสฺสามิ๙๑ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของธรรม โปรดรอก่อน 
  ๒๗. ตถาคต แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระตถาคตเจ้า 
  รูปวิเคราะห์: ตถา อาคโตติ ตถาคโต พระพุทธเจ้าพระนามว่าตถาคตะ เพราะเสด็จ
มาแล้วอย่างนั้น ตถา คโตติ ตถาคโต พระนามว่าตถาคตะ เพราะเสด็จไปแล้วอย่างนั้น ตถลกฺขณ     
อาคโตติ ตถาคโต พระนามว่าตถาคตะ เพราะตรัสรู้ลักษณะที่แท้จริง ตถธมฺเม ยถาวโต อภิสมฺพุทฺโธ
ติ ตถาคโต พระนามว่าตถาคตะ เพราะตรัสรู้สัจธรรมตามความเป็นจริง ตถทสฺสิตาย ตถาคโต พระ
นามว่าตถาคต เพราะทรงเห็นสัจจะแท้จริง ตถาวาทิตาย ตถาคโต พระนามว่าตถาคตะ เพราะตรัส

                                                      

 ๘๗ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๒๑๙/๒๓๖. 
 ๘๘ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๕๓๓/๓๔๙. 
 ๘๙ ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๔. 
 ๙๐ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๘/๖๔.  
 ๙๑ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๒๓๖/๒๐๒. 



 ๑๙๔ 

วาจาจริง ตถาการิตาย ตถาคโต พระนามว่าตถาคตะ เพราะทรงท าจริง อภิภวฏฺเ น ตถาคโต๙๒ พระ
นามว่าตถาคตะ เพราะทรงด ารงอยู่ในฐานะผู้ปกครอง ยถา ปุริมกา สมฺมาสมฺพุทฺธา สพฺพญฺญุภาว  
คตา ตถา อยมฺปิ คโตติ ตถาคโต ตถา วา สมฺมา คต  าณมสฺสาติ ตถาคโต พระนามว่าตถาคตะ 
เพราะทรงเป็นเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อน ๆ ที่ทรงถึงความเป็นพระสัพพัญญู มีพระ
ปัญญาญาณงดงาม (ตถา + อาคต, คต) 
  อุทาหรณ์: ตถาคโตปิ ภิกฺขเว อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ป วึ ป วิโต อภิชานาติ๙๓ ภิกษุ
ทั้งหลาย แม้ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็รู้ยิ่งปฐวีโดยความเป็นปฐวี 
  ๒๘. สยมฺภู แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระสยัมภู, ผู้ตรัสรู้เอง 
  รูปวิเคราะห์: สยเมว สมฺมาสมฺพุทฺโธ อภวิ อนญฺ โพธิโตติ สยมฺภู พระพุทธเจ้าพระ
นามว่าสยัมภู เพราะทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง คือไม่มีผู้อ่ืนสอนให้ตรัสรู้ (สย  + ภู    
สตฺตาย =มี-เป็น + กฺวิ) 
  อุทาหรณ์: ภควา สยมฺภู อนาจริยโก ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม  สจฺจานิ อภิ-        
สมฺพุชฺฌิ๙๔ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นพระสยัมภู ไม่มีครูอาจารย์ ได้ตรัสรู้สัจจะในธรรมที่ไม่เคย
สดับมาก่อน 
  ๒๙. สมฺมาสมฺพุทฺธ แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
  รูปวิเคราะห์: สมฺมา สามญฺจ สพฺพธมฺมาน  พุทฺธตฺตา สมฺมาสมฺพุทฺโธ๙๕ พระนามว่า
สัมมาสัมพุทธะ เพราะตรัสรู้ธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองโดยชอบ สมฺมา อวิปรีเตน ส  อตฺตนาเยว 
สพฺพธมฺเม อพุชฺฌิ พุชฺฌติ พุชฺฌิสฺสตีติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ พระนามว่าสัมมาสัมพุทธะ เพราะตรัสรู้ธรรม
ทั้งปวงด้วยพระองค์เองโดยชอบ คือไมว่ิปริตผิดพลาด (สมฺมา + ส  + พุธ อวโพธเน=ตรัสรู้-รู้ + ต) 
  อุทาหรณ์: เต เว ธมฺเม วิรูหนฺติ สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต๙๖ นักปราชญ์เหล่านั้นแล ย่อม
งอกงามในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว 
  ๓๐.วรปญฺ แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้มีปัญญาประเสริฐที่สุด 
  รูปวิเคราะห์: เสฏฺ ปญฺ าย สมนฺนาคตตฺตา วรปญฺโ พระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าวรปัญญะ เพราะทรงประกอบด้วยปัญญาอันประเสริฐที่สุด  วรปญฺ า อสฺส อตฺถีติ วรปญฺโ  พระ 
นามว่าวรปัญญะ เพราะทรงมีปัญญาอันประเสริฐ (วร + ปญฺ า + ณ) 
  อุทาหรณ์: สุตฺวาน ธมฺม  สุคเตน เทสิต  สงฺขาย เสเว วรปญฺ สาวโก๙๗ สาวกของ
พระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมที่พระสุคตเจ้าทรงแสดงแล้ว พึงใช้สอยโดยการพิจารณา 
  ๓๑. นายก แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้น า 
  รูปวิเคราะห์: ส สารณฺณวโต นิพฺพานปาร  สตฺเต เนตีติ นายโก พระพุทธเจ้าพระนาม
ว่านายกะ เพราะทรงน าสัตว์ออกจากห้วงสมุทรคือสงสารไปสู่ฝั่งแห่งนิพพาน (นี นเย=น าไป + ณฺวุ) 

                                                      

 ๙๒ ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๒/๕๐. 
 ๙๓ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๑๒/๗. 
 ๙๔ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๑๙๒/๓๘๘. 
 ๙๕ ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๓๙/๒๘๖. 
 ๙๖ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๔๑/๑๐๔. 
 ๙๗ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๓๙๔/๔๐๙. 



 ๑๙๕ 

  อุทาหรณ์: ปทุมุตฺตรนายโก๙๘ พระพุทธเจ้าพระนามปทุมุตตระ 
  ๓๒. ชิน แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระชินเจ้า, ผู้ชนะ 
  รูปวิเคราะห์: ชิตปญฺจมารตฺตา ชิโน พระพุทธเจ้าพระนามว่าชินะ เพราะทรงเป็นผู้
ชนะมารทั้ง ๕ คือ เทวปุตตมาร กิเลสมาร อภิสังขารมาร ขันธมารและมัจจุมาร (ชิ ชเย=ชนะ + ยุ 
  อุทาหรณ์: น จาปิ ตฺติ น จ ปน กมฺมวาจา น เจหิ ภิกฺขูติ ชิโน อโวจ๙๙ ญัตติก็ไม่ได้
สวด กรรมวาจาก็ไม่ได้สวด พระพุทธเจ้าก็มิได้รับสั่งว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถิด 
  พุทฺโธติ วจน  นตฺถิ ตาว นุปฺปชฺชเต ชิโน๑๐๐ ค าว่า พระพุทธเจ้า ยังไม่มี ตราบเท่าที่
พระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้น 
 พระนามของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ๗ ศัพท ์
  ๑.  สกฺก แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้ทรงสามารถ 
  รูปวิเคราะห:์ ปญฺจ มาเร เชตุ สกฺโกตีติ สกฺโก พระพุทธเจ้าพระนามว่าสักกะ เพราะ
ทรงสามารถชนะมารทั้ง ๕ ได้ (สกฺก สตฺติย =อาจ, สามารถ + อ) 
  อุทาหรณ์: ปมุญฺจ ม  สกฺก กถงฺกถาหีติ สกฺกาติ สกฺโก ภควา สกฺยกุลา ปพฺพชิโตติปิ 
สกฺโก อถวา อทฺโธ มหทฺธโน ธนวาติปิ สกฺโก ตสฺสิมานิ ธนานิ เสยฺยถีท  สทฺธาธน  สีลธน  หิริธน  
โอตฺตปฺปธน  สุตธน  จาคธน  ปญฺ าธน  สติปฏฺ านธน  สมฺมปฺปธานธน  อิทฺธิปาทธน  อินฺทฺริยธน  พลธน  
โพชฺฌงฺคธน  มคฺคธน  ผลธน  นิพฺพานธน ๑๐๑ ข้อว่า ข้าแต่พระองค์ผู้สามารถ ได้โปรดเปลื้องข้า
พระองค์จากความสงสัยทั้งหลายเถิด ค าว่า ผู้สามารถ หมายถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เสด็จออกผนวช
จากศากยตระกูล จึงชื่อว่าผู้สามารถ, อีกประการหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมั่นคั่ง มีพระราช
ทรัพย์มาก พระองค์ทรงมีทรัพย์เหล่านี้ ทรัพย์คือศรัทธา ทรัพย์คือศีล ทรัพย์คือหิริ ทรัพย์คือ
โอตตัปปะ ทรัพย์คือสุตะ ทรัพย์คือจาคะ ทรัพย์คือปัญญา ทรัพย์คือสติปัฏฐาน ทรัพย์คือ
สัมมัปปธาน ทรัพย์คืออิทธิบาท ทรัพย์คืออินทรีย์ ทรัพย์คือพละ ทรัพย์คือโพชฌงค์ ทรัพย์คือมรรค 
ทรัพย์คือผล ทรัพย์คือนิพพาน 
  ๒. สิทฺธตฺถ พระพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ 
  รูปวิเคราะห์: สพฺพโลกสฺส อตฺถสิทฺธิกรตฺตา สิทฺธตฺโถ๑๐๒ พระพุทธเจ้าทรงพระนาม
ว่าสิทธัตถะ เพราะทรงท าประโยชน์ให้ส าเร็จแก่ชาวโลกทั้งปวง สพพฺโส สิทฺธา อตฺถา เอเตน เหตุภูเต
นาติ สิทฺธตฺโถ พระนามว่าสิทธัตถะ เพราะทรงเป็นเหตุส าเร็จประโยชน์โดยประการทั้งปวง อสฺส จ 
ชาติสมนนฺตร  นิธโย รตนานิ จ อุปฺปนฺนานีติ สิทฺธตฺโถ พระนามว่าสิทธัตถะ เพราะประสูติพร้อมกับ
ขุมทรัพย์และรัตนะมากมาย (สิทฺธ + อตฺถ) 
  อุทาหรณ์: มหามายาย ปุตฺตสฺส สิทฺธตฺถสฺส สมณรญฺโ เอต  คชฺชิต ๑๐๓ เสียงบันลือ   
สีหนาทนั่น เป็นของพระสมณราชาพระนามว่าสิทธัตถะพระโอรสของพระนางมหามายา 

                                                      

 ๙๘ ขุ.อป. (บาลี) ๓๒/๔๔๖/๕๔. 
 ๙๙ วิ.ป. (บาลี) ๘/๔๘๐/๔๔๒. 
 ๑๐๐ ขุ.อป. (บาลี) ๓๒/๔๔๕/๕๔. 
 ๑๐๑ ขุ.จู. (บาลี) ๓๐/๓๒/๙๘. 
 ๑๐๒ ขุ.อป.อ. (บาลี) ๑/๔๙/๗๓. 
 ๑๐๓ ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๔๙/๒๔๒. 



 ๑๙๖ 

  ค าว่า สิทฺธตฺถ เป็นพระนามพระพุทธเจ้าในอดีตก็มี เช่น สิทฺธตฺโถ นาม ภควา อาคจฺฉิ 
มม สนฺติก ๑๐๔ พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ เสด็จมาสู่ส านักของเรา 
  ๓. สุทฺโธทนิ แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ 
  รูปวิเคราะห์: สุทฺธ  โอทน  อสฺสาติ สุทฺโธทโน พระราชาพระนามว่าสุทโธทนะ เพราะ
ทรงเป็นผู้มีข้าวบริสุทธิ์ สุทฺโธทนสฺส รญฺโ อปจฺจ  สุทฺโธทนิ พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุทโธทนิ เพราะ
ทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะนั้น (สุทฺธ + โอทน + ณิ) 
  ๔. โคตม แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระสมณโคดม 
  รูปวิเคราะห์: โคตมว เส อุปฺปนฺนตฺตา โคตมสฺส มุนิโน อปจฺจ  โคตโม พระพุทธเจ้า
พระนามว่าโคตมะ เพราะทรงเป็นพระโอรสของตระกูลที่เป็นศิษย์ของกปิลดาบสโคตมโคตร เพราะ
ทรงเกิดในวงศ์โคตมะ (โคตม + ณ) 
  อุทาหรณ์:ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ ลชฺชี 
ทยาปนฺโน สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี วิหรติ๑๐๕ พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วาง 
ทัณฑาวุธและศัตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 
  ๕. สกฺยสีห แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระศากยสีหะ 
  รูปวิเคราะห์: สกฺยาน  เสฏฺ ตฺตา สกฺยสีโห สกฺยาน  สีโห เสฏฺโ ติ วา สกฺยสีโห 
พระพุทธเจ้าพระนามว่าศากยสีหะ เพราะทรงเป็นผู้ประเสริฐกว่าเจ้าศากยะทุกพระองค์ (สกฺย  + 
สีห) 
  อุทาหรณ์: ปจฺเจกพุทฺเธหิ ชิเนหิ ภาสิตา กถา อุฬารา อภินิกฺขมิตฺวา ตา สกฺยสีเหน       
นรุตฺตเมน ปกาสิตา ธมฺมวิชานนตฺถ ๑๐๖ พระด ารัสที่พระชินปักเจกพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วอย่างยิ่งใหญ่
พระพุทธเจ้า ผู้เสด็จออกผนวช  ได้ตรัสรู้แล้ว  ทรงสูงส่งกว่านรชน  ได้ทรงประกาศพระด ารัส
เหล่านั้นไว้ เพ่ือให้เวไนยสัตว์ได้รู้แจ้งธรรม 
  ๖. สกฺยมุนิ แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระศากยมุนี, ผู้เสด็จออกผนวชจากศากยสกุล 
  รูปวิเคราะห์: สกฺยกุลโต สกฺยกุเล วา ชาโต มุนีติ สกฺยมุนิ พระพุทธเจ้าพระนามว่า
ศากยมุนิ เพราะประสูติจากศากยสกุล หรือในศากยสกุล (สกฺย + มุนิ) 
  อุทาหรณ์: องฺคีรโส สกฺยมุนิ สพฺพภูตานุกมฺปโก สพฺพสตฺตุตฺตโม สีโห ปิฏเก ตีณิ 
เทสยิ สุตฺตนฺต  อภิธมฺมญฺจ วินยญฺจ มหาคุณ ๑๐๗ พระอังคีรสศากยมุนี ทรงเป็นผู้อนุเคราะห์แก่สรรพ
สัตว์ทุกถ้วนหน้า ทรงอุดมกว่าสรรพสัตว์ดุจพญาสีหราช พระองค์ทรงแสดงพระไตรปิฎก คือ พระ
วินัย พระสูตร และพระอภิธรรมอันทรงคุณค่ามาก 
  อนฺตเรน ปโรปเทส  สาม เยว สพฺพ  เ ยฺยธมฺม  ปฏิวิชฺฌิตฺวา สพฺพญฺญุต  ปตฺโต สกฺย-
มุนิ๑๐๘พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งเญยยธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองโดยปราศจากการแนะน าจากผู้อ่ืน
และทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ 

                                                      

 ๑๐๔ ขุ.อป. (บาลี) ๓๒/๑๑๒/๙๐. 
 ๑๐๕ ที.สี. (บาลี) ๙/๘/๔. 
 ๑๐๖ ขุ.อป. (บาลี) ๓๒/๑๓๙/๒๑. 
 ๑๐๗ วิ.ป. (บาลี) ๘/๒๕๗/๑๙๔. 
 ๑๐๘ นีติ.ปท. ๒๕๕. 



 ๑๙๗ 

  ๗. อาทิจฺจพนฺธุ แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้ทรงแผ่พระรัศมีไปถึงวิมานของสุริยเทพบุตร  
  รูปวิเคราะห์ว่า: สุริยเทวปุตฺตสฺส โสตาปนฺนตฺตา ภควา อาทิจฺจพนฺธูติ วุจฺจติ พระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงถูกขนานพระนามว่าอาทิจจพันธุ เพราะทรงมีกระแสพระรัศมีส่องไปถึงวิมานของสุ
ริยเทพบุตร อาทิจฺจสฺส พนฺธุ าตีติ อาทิจฺจพนฺธุ พระนามว่าอาทิจจพันธุ เพราะทรงเป็นญาติของ
พระอาทิตย์ (อาทิจฺจ + พนฺธุ) 
  อุทาหรณ์: ปุจฺฉามิ ต  อาทิจฺจพนฺธุ วิเวก  สนฺตปทญฺจ มเหสิ กถ  ทิสฺวา นิพฺพาติ ภิกฺขู     
อนุปาทิยาโน โลกสฺมึ กิญฺจิ๑๐๙ ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ผู้ทรงเป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ ผู้มีวิเวก 
มีสันติบท ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ว่า ภิกษุเห็นอย่างไรจึงไม่ถือมั่นอะไร ๆ ในโลก ดับไป 
  อาทิจฺโจ วุจฺจติ สุริโย สุริโย โคตโม โคตฺเตน ภควาปิ โคตโม โคตฺเตน ภควา สุริยสฺส 
โคตฺต- าตโก โคตฺตพนฺธุ ตสฺมา พุทฺโธ อาทิจฺจพนฺธุ๑๑๐ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระนามว่าโคตมะ
โดยพระโคตร ทรงเป็นญาติโดยโคตรกับสุริยเทพบุตร เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์จึงทรงพระนามว่า
อาทิจจพันธุ 
 นอกจาก ๗ พระนามนี้ ยังมีพระนามอ่ืนอีก เช่น มายาเทวีสุต, มหาสมณ, กลิสาสน 
 ธมฺม ศัพท์ มีรูปวิเคราะห์ดังนี้ 
  อตฺตโน ลกฺขณ  ธาเรตีติ ธมฺโม ชื่อว่าธัมมะ เพราะเป็นสภาวะที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของ
ตน, ธรติ สพฺพนฺติ ธมฺม  ชื่อว่าธรรม เพราะทรงความดีทุกอย่างไว้, อปาเยสฺวปตมาเน อธิคตมคฺคาทิ-
เก สตฺเต ธาเรติ ธรติ เตนาติ ชื่อว่าธรรม เพราะเป็นเครื่องปูองกันบุคคลผู้บรรลุมรรคเป็นต้นไม่ให้ตก
ไปในอบาย, สลกฺขณ  ธาเรติ ปจฺจเยหิ ธรียตีติ ธมฺโม๑๑๑ ชื่อว่าธรรม เพราะทรงลักษณะของตนไว้ 
หรือที่ถูกปัจจัยทรงไว้, อตฺตาน  ธาเรนฺเต อปาเย วฏฺฏทุกฺเข จ อปตมาเน กตฺวา ธาเรตีติ ธมโม  
ปริยตฺยาทิ๑๑๒ ชื่อว่าธรรม เพราะทรงผู้มีธรรมไว้ไม่ให้ตกไปในอบายและทุกข์ในวัฏฏะคือปริยัติธรรม
เป็นต้น, ธมโฺมติ อเนกวิเธสุ ธมฺเมสุ โลกุตฺตโร อุปฺปาทิโต สจฺฉิกโต จ ค าว่า ธรรม หมายถึง โลกุตตร-
ธรรมที่เกิดขึ้นและธรรมอีกมากมายที่ต้องท าให้แจ้งชัด, จตูสุ อปาเยสุ ส สาเร วา สตฺเต อปตมาเน 
ธาเรตีติ ธมฺโม ชื่อว่าธรรม เพราะทรงสัตว์ไว้ไม่ให้ตกไปในอบาย ๔ หรือในสงสาร, โสตาปนฺนาทีหิ  
อริเยหิ ธาริยติ น ปุถุชฺชเนหีติ ธมฺโม ชื่อว่าธรรม เพราะพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นทรงไว้ 
ปุถุชนทรงไว้ไม่ได้ (โลกุตตรธรรม), จตุภูมิโก สกลกฺขณ  ธาเรตีติ ธมฺโม ชื่อว่าธรรม เพราะเป็นธรรมที่
มีอยู่ในภูมิ ๔ ที่ทรงลักษณะของตนไว้ , กกฺขฬตฺตาทินา ผุสนาทินา สนฺติอาทินา สกสกภาเวน      
ปณฺฑิเตหิ ธาริยติ สลฺลกฺขียตีติปิ ธมฺโม ชื่อว่าธรรม เพราะบัณฑิตสังเกตรู้ได้โดยมีสภาพของตน ๆ 
เป็นต้นว่า หยาบกระด้าง กระทบสัมผัส และสงบ, เตปิฏโก ปน ปาฬิธมฺโม สกตฺถปรตฺถาทิเภเท    
อตฺเถ ธาเรตีติ ธมฺโม ส่วนพระบาฬีคือพระไตรปิฎกมีวิเคราะห์ว่า ชื่อว่าธรรม เพราะรักษาพระพุทธ-
พจน์ไว้ เพราะทรงประโยชน์ทั้งหลายไว้ อันต่างด้วยประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเป็นต้น, เกจิ ตุ 

                                                      

 ๑๐๙ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๑๕๐/๒๘๒. 
 ๑๑๐ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๑๕๐/๒๘๓., ขุ.จู. (บาลี) ๓๐/๙๙/๒๐๙. 
 ๑๑๑ รูปสิทฺธิ. ๕๘๙/๒๘๗ 
 ๑๑๒ โมคฺ. ๗/๑๓๖. 



 ๑๙๘ 

วิทู ปาปเก อกุสเล ธมฺเม ธุนาติ กมฺปติ วิทฺธ เสตีติ ธมฺโม๑๑๓ ผู้รู้บางท่านกล่าวว่า ชื่อว่าธรรม เพราะ
ก าจัดบาปอกุศล 
 มีปรากฏใช้ในความหมายดังต่อไปนี้ 
  ๑. สภาว แปลว่า สภาวธรรม 
  อุทาหรณ์: กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา๑๑๔ สภาวธรรมที่เป็นกุศล 
สภาวธรรมที่เป็นอกุศล สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต 
  ๒. ปริยตฺต ิแปลว่า พระปริยัติธรรม 
  อุทาหรณ์: อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺม  ปริยาปุณาติ สุตฺต  เคยฺย  เวยฺยากรณ  คาถ  อุทาน    
อิติวุตฺตก  ชาตก  อพฺภุตธมฺม  เวทลฺล ๑๑๕  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 โสจติ๑๑๖ ธรรม ๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ปัญญา ความเพียร การสละ มีอยู่แก่ผู้ใด ผู้มีศรัทธา 
ผู้แสวงหาเรือน ผู้นั้นแล ละไปแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก 
  ยสฺเสเต  จตุโร  ธมฺมา  วานรินฺท ยถา ตว สจฺจ  ธมฺโม ธิติ จาโค ทิฏฺ โส อติวตฺตติ๑๑๗ 
พญาวานร ผู้ใดมีธรรม ๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ปัญญา ความเพียร การสละ เช่นกับท่าน ผู้นั้น ย่อม
ล่วงพ้นศัตรูได้ 
  ๔. าย, ยุตฺติ แปลว่า ความสมควร 
  อุทาหรณ์: จตฺตาริ โสตาปตฺติยงฺคานิ สปฺปุริสส เสโว สทฺธมฺมสฺสวน  โยนิโสมนสิกาโร    
ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ๑๑๘ องค์แห่งการบรรลุโสดาบัน ๔ คือ การคบหาสัตบุรุษ การฟังพระสัทธรรม 
การมนสิการโดยแยบคาย และการปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรม 
  เนส ธมฺโม มหาราช ย  ตฺว  คจฺเฉยฺย เอกโก อห ปิ เตน คจฺฉามิ เยน คจฺฉสิ ขตฺติย๑๑๙ 
ข้าแต่มหาราชผู้เป็นกษัตริย์ การที่พระองค์จะพึงเสด็จไปเพียงล าพังพระองค์เดียวนั้น ไม่สมควร แม้
หม่อมฉันก็จะตามเสด็จไปตามทางที่พระองค์เสด็จไป 
  ๕. สจฺจ แปลว่า สัจจะ 
  อุทาหรณ์: อถ โข อายสฺมา อญฺ าโกณฺฑญฺโ ทิฏฺ ธมฺโม ปตฺตธมฺโม วิทิตธมฺโม    
ปริโยคาฬฺหธมฺโม ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิคตกถ กโถ เวสารชฺชปฺปตฺโต อปรปฺปจฺจโย สตฺถุสาสเน๑๒๐ ครั้งนั้น 
ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้เห็นสัจธรรมแล้ว บรรลุธรรมแล้ว รู้แจ้งธรรมแล้ว หยั่งลงสู่ธรรมแล้ว 

                                                      

 ๑๑๓ นีติ.ธาตุ. ๓๓๖-๓๓๗. 
 ๑๑๔ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑/๑. 
 ๑๑๕ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๙๑/๒๑๐. 
 ๑๑๖ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๙๐/๓๗๐. 
 ๑๑๗ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๕๗/๑๔. 
 ๑๑๘ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๑๑/๒๐๒. 
 ๑๑๙ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๑๗๑๖/๓๑๔. 
 ๑๒๐ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๘/๑๖. 



 ๑๙๙ 

ข้ามความสงสัยแล้ว ปราศจากความแคลงใจ ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อ่ืนในค าสอนของ
พระศาสดา 
  ๖. ปกต ิแปลว่า ปรกติ, ธรรมดา 
  อุทาหรณ์: ชาติธมฺมาน  ภิกฺขเว สตฺตาน  เอว  อิจฺฉา อุปฺปชฺชติ อโห วต มย  น ชาติ- 
ธมฺมา อสฺสาม น จ วต โน ชาติ อาคจฺเฉยฺยาติ๑๒๑ ภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่เหล่า
สัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่า โอหนอ ขอเราพึงเป็นผู้ไม่มีความเกิดเป็นธรรดาเถิด อนึ่ง ขอ
ความเกิดอย่ามีมาถึงแก่เราเลยหนา ดังนี้ 
  ๗. ปุญฺ  แปลว่า บุญ 
  อุทาหรณ์: ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ๑๒๒ บุญแล ย่อม
รักษาบุคคลผู้บ าเพ็ญบุญ บุญที่บุคคลบ าเพ็ญดีแล้ว ย่อมน าสุขมาให้ 
  น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ อุโภ สมวิปากิโน อธมฺโม นิรย  เนติ ธมฺโม ปาเปติ สุ คฺคตึ๑๒๓ 
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  อาคจฺฉนฺติ๑๒๔  เญยยธรรมทั้งปวงรวมทั้งอดีต อนาคตและปัจจุบัน ย่อมมา 
ปรากฏชัดในญานของพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยอาการทุกอย่าง 
  ๙. คุณ แปลว่า คุณ 
  อุทาหรณ์: ภาคี วา ภควา ทสนฺน  ตถาคตพลาน  จตุนฺน  เวสารชฺชาน  จตุนฺน  ปฏิสมฺภิ-
ทาน   ฉนฺน  อภิญฺ าน  ฉนฺน  พุทฺธธมฺมานนฺติ ภควา๑๒๕ อีกอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเป็นผู้
ส่วนแห่งตถาคตพลญาณ ๑๐ เวสารัชชญาณ ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ พุทธคุณ ๖ จึงทรงพระ
นามว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า 
  น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ อุโภ สมวิปากิโน อธมฺโม นิรย  เนติ ธมฺโม ปาเปติ สุคฺคตึ๑๒๖ 
เพราะบุญและบาปทั้งสองมีผลไม่เหมือนกัน บาปน าสัตว์ไปสู่นรก ส่วนบุญยังสัตว์ให้ถึงสุคติ 
  ๑๐. อาจาร แปลว่า ความประพฤติ 
  ๑๑. สมาธิ แปลว่า สมาธิ 
  อุทาหรณ์: เอว  สีลา เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปิ เอว  ธมฺมา เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปิ เอว  
ปญฺ า เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปิ๑๒๗ แม้ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้น จึงทรงมีศีลอย่างนี้ 

                                                      

 ๑๒๑ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๙๘/๒๖๒. 
 ๑๒๒ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๓๐๓/๓๑๘, ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๑๐๒/๒๒๖. 
 ๑๒๓ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๓๐๔/๓๑๘. 
 ๑๒๔ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๖๙/๑๔๙. 
 ๑๒๕ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๕๐/๑๑๙. 
 ๑๒๖ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๓๐๔/๓๑๘. 
 ๑๒๗ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๓/๗. 



 ๒๐๐ 

แม้ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้น จึงทรงมีสมาธิอย่างนี้ แม้ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า
เหล่านั้น จึงทรงมีปัญญาอย่างนี้ 
  เอว ธมฺมาติ เอตฺถ สมาธิปกฺขาวธมฺมา อธิปฺเปตา มคฺคสมาธินา ผลสมาธินา  โลกิย-       
โลกุตฺตรสมาธินา เอว สมาธิโนติ อตฺโถ๑๒๘ ในค าว่า เอว ธมฺมา ท่านประสงค์เอาธรรมฝุายสมาธิ 
อธิบายว่า มีสมาธิอย่างนี้ โดยมรรคสมาธิ ผลสมาธิ โลกิยสมาธิ โลกุตตรสมาธิ 
  ๑๒. นิสฺสตฺตตา แปลว่า ความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล สุญฺ ตา แปลว่า ความว่างเปล่า 
  อุทาหรณ์: ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก 
อภิชฺฌาโทมนสฺส ๑๒๙ ภิกษุเป็นผู้มีปรกติตามเห็นธรรมในธรรมอยู่ เป็นผู้มีความเพียร มีสติสัมปชัญญะ 
มีสติอยู่ ก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ 
  ตสฺมึ โข ปน สมเย ธมฺมา โหนฺติ๑๓๐ ก็สมัยนั้นแล ธรรมทั้งหลาย มีอยู ่
  ๑๓. อาปตฺติ แปลว่า อาบัติ 
  อุทาหรณ์: อุทฺทิฏฺ า โข อายสฺมนฺโต จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา๑๓๑ ท่านทั้งหลาย 
อาบัติปาราชิก ๔ สิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว 
  อุทฺทิฏฺ า โข อายสฺมนฺโต เตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา๑๓๒ ท่านทั้งหลาย อาบัติ
สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว 
  ๑๔. การณ, ปจฺจย แปลว่า เหตุ 
  อุทาหรณ์: เหตุมฺหิ าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา เหตุผเล าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา๑๓๓ ความรู้
แตกฉานในเหตุ ชื่อว่าธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในผลของเหตุ ชื่อว่าอัตถปฏิสัมภิทา 
  ๑๕. วิการ แปลว่า ความเปลี่ยนแปลง 
  อุทาหรณ์: ชาติธมฺมา สตฺตา ชาติยา ปริมุจฺจนฺติ ชราธมฺมา สตฺตา ชราย ปริมุจฺจนฺติ 
มรณธมฺมา สตฺตา มรเณน ปริมุจฺจนฺติ๑๓๔ สัตว์ทั้งหลาย ผู้มีความเปลี่ยนแปลงโดยความเกิด ย่อมพ้น
จากความเกิด สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเปลี่ยนแปลงโดยความแก่ ย่อมพ้นจากความแก่ สัตว์ทั้งหลายผู้
มีความเปลี่ยนแปลงโดยความตาย ย่อมพ้นจากความตาย 
  ๑๖. ปจฺจยุปฺปนฺน แปลว่า ผลที่เกิดจากเหตุ 
  อุทาหรณ์: อุปฺปาทา วา ตถาคตาน  อนุปฺปาทา วา ตถาคตาน   ิตา ว สา ธาตุ ธมฺมฏฺ-  
 ิตตา ธมฺมนิยามตา๑๓๕ ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุนั้น คือความตั้งอยู่แห่งผล ความ

แน่นอนแห่งผล ก็ด ารงอยู่อย่างนั้น 
 

                                                      

 ๑๒๘ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๓/๒๐. 
 ๑๒๙ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๖๐/๘๖. 
 ๑๓๐ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑๒๑/๔๑. 
 ๑๓๑ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๒๓๓/๑๖๖. 
 ๑๓๒ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๔๔๒/๓๓๑. 
 ๑๓๓ อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๗๒๐/๓๖๐. 
 ๑๓๔ องฺ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๑๐๗/๑๗๕. 
 ๑๓๕ ส .นิ. (บาลี) ๑๖/๒๐/๒๕. 



 ๒๐๑ 

  ๑๗. วิสย แปลว่า อารมณ์ 
  อุทาหรณ์: มนญฺจ ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโนวิญฺ าณ ๑๓๖ เพราะอาศัยมโน และ
ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณจึงเกิด 
  ๑๘. นิพฺพาน แปลว่า พระนิพพาน 
  อุทาหรณ์: สตญฺจ ธมฺโม น ชร  อุเปติ สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ๑๓๗ ธรรมของ
สัตบุรุษไม่เข้าถึงความแก่ สัตบุรุษกับสัตบุรุษเท่านั้นจึงรู้กันได้ 
 สํฆ ศัพท ์มีรูปวิเคราะห์ดังนี้  
  ส หนติ สมคฺค  กมฺม  สมุปคจฺฉตีติ ส โฆ, สมฺมเทว กิเลสทรเถ หนตีติ วา ส โฆ๑๓๘ ชื่อ
ว่าสังฆะ เพราะเข้าถึงกรรมอันพร้อมเพรียงกัน หรือเพราะก าจัดกิเลสอันเผ็ดร้อนทั้งหลายได้ด้วยดี
นั่นเอง  
 มีปรากฏใช้ในความหมายดังนี้ 
  -หมายถึง พระสงฆ์, พระภิกษุ, สมณะ, บรรพชิต มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน 
๕ ศัพท ์
  ๑. ตปสฺสี แปลว่า ภิกษุ, สมณะ, บรรพชิต, ผู้บ าเพ็ญเพียร 
  รูปวิเคราะห:์ ตโปกมฺม  อสฺสตฺถีติ ตปสฺสี ผู้มีการบ าเพ็ญเพียร ชื่อว่าตปัสสี (ตป + สี) 
  อุทาหรณ์: ปพฺพชิโต นิจฺจ  ตปสฺสี สีลวา ตปนิสฺสิตโก โหติ บรรพชิตผู้บ าเพ็ญเพียร ผู้
มีศีล 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 านารเหน 
อุปสมฺปนฺโนติ ภิกฺขุ๑๓๙ ค าว่า ภิกษุ มีอธิบายว่า ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นผู้ขอ ชื่อว่าภิกษุ เพราะอาศัย
การเที่ยวขอ ชื่อว่าภิกษุ เพราะใช้ผืนผ้าที่ถูกท าลายให้เสียราคา ชื่อว่าภิกษุ เพราะเรียกกันโดยชื่อ ชื่อ
ว่าภิกษุเพราะการปฏิญญาตน ชื่อว่าภิกษุ เพราะพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นผู้
อุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์ ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นผู้เจริญ ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นผู้มีสาระ ชื่อว่าภิกษุ 
เพราะเป็นผู้ยังต้องศึกษา (คือพระอริยบุคคล ๗ จ าพวกเบื้องต้น) ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นผู้ไม่ต้อง
ศึกษา (คือบรรลุพระอรหัตผลแล้ว) ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นผู้ที่สงฆ์พร้อมเพรียงกันอุปสมบทให้ด้วย
ญัตติจตุตถกรรมที่ถูกต้องสมควรแก่ฐานะ 
                                                      

 ๑๓๖ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๔๒๑/๓๖๒. 
 ๑๓๗ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๑๑๔/๘๖. 
 ๑๓๘ รูปสิทฺธิ. ๕๙๕/๔๓๔. 
 ๑๓๙ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๔๕/๓๐. 



 ๒๐๒ 

  ๓. สมณ แปลว่า ภิกษุ, สมณะ, บรรพชิต 
  รูปวิเคราะห:์ สเมตีติ สมโณ ผู้สงบ ชื่อว่าสมณะ (สม อุปสเม=สงบ-ระงับ + ยุ)  
  อุทาหรณ์: อิเธกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา อิท  กุสลนฺติ ยถาภูต  นปฺปชานาติ๑๔๐ 
สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า สิ่งนี้เป็นกุศล 
  ๔. ปพฺพชิต แปลว่า ภิกษุ, สมณะ, บรรพชิต 
  รูปวิเคราะห:์ ปพฺพชา สญฺชาตา อสฺสาติ ปพฺพชิโต ชื่อว่าปัพพชิตะ เพราะเป็นผู้มีการ
บรรพชาเกิดข้ึนแล้ว (ปพฺพชา + อิ + ต) เสฏฺ ตฺต  วชตีติ ปพฺพชิโต ชื่อว่าปัพพชิตะ เพราะเป็นผู้ไปสู่
ความเป็นผู้ประเสริฐที่สุด (ป + วช คมเน=ไป + อิ + ต) 
  อุทาหรณ์: น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี๑๔๑ 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 มีศัพท์ที่ใช้ใน
ความหมายเดียวกัน 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  สมูโห๑๔๒ หมู่แห่งพระอรหันต์ทั้งหลาย ผู้ไม่เกิดแล้ว ไม่อุบัติแล้ว ผู้
ปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 
  ตตฺถ มหาสมโยติ มหาสมูโห๑๔๓ ในค าเหล่านั้น ค าว่า มหาสมโย แปลว่าการประชุม
ใหญ ่
  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 อุปฺปนฺโน๑๔๔ อนึ่ง 
เท่าท่ีมีสงฆ์หรือคณะเกิดข้ึนแล้วในโลกในบัดนี้ 
  ๓. สงฺฆาต แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 

                                                      

 ๑๔๐ ที.สี. (บาลี) ๙/๖๒/๒๕. 
 ๑๔๑ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๙๐/๔๓. 
 ๑๔๒ ขุ.ม.อ. (บาลี) ๔๕/๒๕๔. 
 ๑๔๓ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/(๓๓๒)/๒๙๕. 
 ๑๔๔ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๗๖/๑๐๙. 



 ๒๐๓ 

  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 อวสิสยิ๑๔๕  ภิกษุทั้งหลาย  ต่อมา ไม้โครงเก่าของตะโพนชื่ออานกะก็หาย  
ไป เหลือแต่โครงลิ่ม 
  อย  อฏฺ  ิสงฺฆาโต นหารุสมฺพนฺโธ ม เสน อนุปลิตฺโต ฉวิยา ปฏิจฺฉนฺโน อสุจิทุคฺคนฺธ-  
เชคุจฺฉปฏิกฺกูโล อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธ สนธมฺโม อีทิเส วิกาเร ทสฺเสติ ร่างกระดูกนี้ อัน
เอ็นเกี่ยวพนัไว้ อันเนื้อฉาบทาไว้ อันผิวหนังปิดบังไว้ ไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น น่าเกลียดและปฏิกูล มี
อันปิดบัง 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  อรูป-
สมุทาย  อตฺตาน  ตสฺมึ รูเป สมนุปสฺสติ๑๔๖ รูปไป ณ ที่ใด จิตย่อมไป ณ ที่นั้น เพราะฉะนั้น ยึดจิต
อาศัยรูปแล้ว 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 ๑๔๗ ขอพระองค์โปรดทรงระลึกถึง
กองกระดูกในกัปป์หนึ่งของบุคคลคนหนึ่งเทียบเท่ากับภูเขาวิปุละ 
  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 จ๑๔๘ มีอีกเมืองหนึ่งชื่อว่าชโนฆะ (เมืองหมู่แห่งชน) 
 
                                                      

 ๑๔๕ ส .นิ. (บาลี) ๑๖/๒๒๙/๒๕๓. 
 ๑๔๖ ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๓๑/๖๔. 
 ๑๔๗ ขุ.เถรี. (บาลี) ๒๖/๔๙๙/๔๘๘. 
 ๑๔๘ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๙๑/๑๘๓. 



 ๒๐๔ 

  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 วิสรมกาสิ๑๔๙ คังเคยยกนาคราชเห็นเข้าก็โกรธ คิดว่า มนุษย์
เหล่านี้ไม่ท าความส าคัญในเรา คราวนี้เราจักให้พวกมันจมทะเลให้ได้ จึงเนรมิตอัตภาพใหญ่ แยกน้ า
เป็น ๒ ส่วน ชูหัวแผ่พังพานส่งเสียงขู่สุสุ ๆ มหาชนเห็นเข้าพากันกลัว จึงรวมตัวกันส่งเสียงดังลั่น 
  ๑๐. นิกร แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห:์ อวยว  สมีเป กโรตีติ นิกโร หมู่ชื่อว่านิกระ เพราะท าส่วนย่อยไว้ใกล้กัน 
(น ิ+ กร กรเณ=ท า + อ) 
  ๑๑. จย แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห:์ 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 เพราะเป็นที่เกิดขึ้นของ
ส่วนย่อยทั้งหลายเหมือนร่างกาย (กาย + ณ) 
  อุทาหรณ์: อทฺทสา โข ภิกฺขเว วิปสฺสี กุมาโร อุยฺยานภูมึ นิยฺยนฺโต มหาชนกาย  สนฺนิ-
ปติต  นานารตฺตานญฺจ ทุสฺสาน  วิลาต  กยิรมาน  ทิสฺวา สารถึ อามนฺเตสิ๑๕๐ เมื่อพระวิปัสสีราชกุมาร
เสด็จประพาสอุทยานอีก ได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่มหาชนประชุมกันและก าลังประดับคานหามด้วย
ผ้าหลากสี จึงตรัสถามนายสารถี 
  ๑๓. ขนฺธ แปลว่า ขันธ์, หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: ข สงฺขาต  อวยว  ธาเรตีติ ขนฺโธ กองชื่อว่าขันธะ เพราะเป็นส่วนที่ทรง
อวัยวะคืออินทรีย์ไว้ ขานิ จกฺขุนฺทฺริยาทีนิ ธาเรตีติ ขนฺโธ ชื่อว่าขันธะ เพราะธ ารงอินทรีย์ทั้งหลายมี
จักขุนทรีย์เป็นต้นไว้ อตฺตนิจฺจาทีหิ ข  สุญฺ ธาเรตีติ ขนฺโธ ชื่อว่าขันธะ เพราะธ ารงความว่างเปล่าไว้
ด้วยลักษณะความไม่เที่ยงในตนเป็นต้น ข  สคฺค  ธาติ วิทธาตีติ ขนฺโธ ชื่อว่าขันธะ เพราะจ าแนก
สวรรค์ (ข  + ธา ธารเณ=ทรงไว้-ธ ารงไว้ + อ) ขาทติ อวยเวติ ขนฺโธ ชื่อว่าขันธะ เพราะเคี้ยวกิน
อวัยวะทั้งหลาย ชาติชรามรณาทีหิ ขาทิตพฺโพติ ขนฺโธ ชื่อว่าขันธะ เพราะถูกความเกิด ความแก่ และ
ความตายเคี้ยวกิน (ขาท ภกฺขเน=เคี้ยวกิน + อ) าเณน ขญฺ เตติ ขนฺโธ ชื่อว่าขันธ์ เพราะเขา
ท าลายได้ด้ายญาณ (ขนุ อวทารเณ=ขุด-เจาะ-ท าลาย + ธ) ทานผล  ขณฺฑตีติ ขนฺโธ ชื่อว่าขันธะ 
เพราะท าลายผลของทาน (ขณฺฑ ขณฺฑเน=ตัด-ท าลาย + อ) 

                                                      

 ๑๔๙ ส .ส.อ. (บาลี) ๑/๑๗๕/๒๐๐. 
 ๑๕๐ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๕๐/๒๒. 



 ๒๐๕ 

  อุทาหรณ์: อถ โข อสงฺเขยฺโย อปฺปเมยฺโย มหาอุทกกฺขนฺโธเตฺวว สงฺข  คจฺฉติ๑๕๑ แท้ที่
จริง ปริมาณของน้ าในมหาสมุทรนั้นย่อมถึงการนับว่า เป็นห้วงน้ าใหญ่ที่นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้เลย 
  ๑๔. สมุทย แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห:์ สห อวยเวน อุทยตีติ สมุทโย หมู่ชื่อว่าสมุทยะ เพราะเกิดขึ้นพร้อมกับ
ส่วนย่อย (ส  + อุ + อย คมเน=ไป + อ) 
  ๑๕. ฆฏา แปลว่า หมู่, คณ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: ฆฏน  ราสิภวนนฺติ ฆฏา หมู่ชื่อว่าฆฏา เพราะมีความเป็นหมู่ สห    
อวยเวน ฆเฏนฺตีติ ฆฏา ชื่อว่าฆฏา เพราะกองที่ติดแน่นกับส่วนย่อย (ฆฏ ฆฏเน=เพ่ิมพูน + อ + อา) 
  อุทาหรณ์: อิม  เม นิวาปํ นิวุตฺต  มิคชาตา ปริภุญฺชมานา ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต จิร  
ทีฆมทฺธาน  ยาเปตุ๑๕๒ 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) 
  อุทาหรณ์: โสปิ กุมฺภีโร สปริวาโร อิม  วน  ภิกฺขูน  สมิตึ ทสฺสนตฺถาย อาคโต๑๕๓ ยักษ์
ชื่อกุมภีร์ผู้อาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์แม้นั้นพร้อมกับบริวารก็มาสู่ปุานี้ เพ่ือชมการประชุมของภิกษุ
ทั้งหลาย 
  ๑๗. สํหติ แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห:์ สห อวยเวน หนติ คจฺฉตีติ ส หติ หมู่ชื่อว่าสังหติ เพราะเป็นไปพร้อมกับ
ส่วนย่อย (ส  + หน คติย =ไป + ติ) 
  ๑๘. ราสิ แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห:์ รสียติ อสฺสาทนวเสน สโมสรียตีติ ราสิ หมู่ชื่อว่าราสิ เพราะถูกยินดี คือ
มารวมกันด้วยความยินดี (รส อสฺสาทเน=ยินดี + อิณฺ) 
  อุทาหรณ์: เสยฺยถาปิ ภนฺเต นานาปุปฺผาน  มหาปุปฺผราสิ ตเมน  ทกฺโข มาลากาโร วา 
มาลาการนฺเตวาสี วา วิจิตฺต  มาล  คณฺเ ยฺย๑๕๔ 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   
เกวโล๑๕๕  ร่างกายมีโทษไม่สิ้นสุดเหมือนต้นไม้มีพิษ  เป็นที่อาศัยของโรคท้ังหลาย  ล้วนเป็นกองของ 

                                                      

 ๑๕๑ ส .ม. (บาลี) ๑๙/๑๐๓๗/๓๔๗. 
 ๑๕๒ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๒๖๑/๒๒๓. 
 ๑๕๓ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/(๓๓๕)/๓๐๑. 
 ๑๕๔ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๗๗/๕๔. 
 ๑๕๕ ขุ.อป. (บาลี) ๓๓/๕๕/๑๘๘. 



 ๒๐๖ 

ทุกข์ท้ังสิ้น 
  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    
โหติ๑๕๖ 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) 
  อุทาหรณ์: ปูโค นาม ยตฺถ ปูโค อนุสาสติ ปูโค อปโลเกตพฺโพ๑๕๗ ชื่อว่าสมาคม ความ
ว่าสมาคมปกครองในถ่ินใด ต้องบอกสมาคมในถ่ินนั้น 
  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  
ทีฆ-มทฺธาน  ยาเปตุ๑๕๘ 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  หมู่ชื่อว่า 
กทัมพกะ เพราะรวบรวมส่วนย่อยที่เหมือนอวัยวะชื่อว่ากทะไว้ (กท + วก อาทาเน=รวบรวม-ถือเอา 
+ อ) 
  ๒๔. พฺยูห แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห:์ วิเสเสน อวยวา อูหนฺติ เอตฺถาติ พฺยูโห หมู่ชื่อว่าพยูหะ เพราะเป็นที่ไป
รวมกันของส่วนต่าง ๆ โดยพิเศษ (วิ + อูห คมเน=ไป + อ) 
  อุทาหรณ์: เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ทฺวิรตฺตติรตฺต  เสนาย วสมานา อุยฺ
โยธิก ปิ พลคฺค ปิ เสนาพฺยูห ปิ อนีกทสฺสน ปิ คจฺฉนฺติ๑๕๙ ครั้งนั้น ภิกษุฉัพพัคคีย์พักแรมอยู่ในกองทัพ 
๒-๓ วัน ไปที่สนามรบบ้าง ที่พักพลบ้าง ที่จัดขบวนทัพบ้าง ไปดูกองทัพที่จัดเป็นขบวนแล้วบ้าง 
  ๒๕. วิตาน แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  รูปวิเคราะห์: วิตโนติ อวยเวติ วิตาน  หมู่ชื่อว่าวิตานะ เพราะแผ่ไปสู่ส่วนย่อย
ทั้งหลาย (วิ + ตนุ วิตฺถาเร=แผ่-ขยาย + ณ) 
 
 
                                                      

 ๑๕๖ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๓๐๖/๒๖๙. 
 ๑๕๗ วิ.ภิกฺขุนี. (บาลี) ๓/๖๘๔/๒๒. 
 ๑๕๘ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๒๖๑/๒๒๓. 
 ๑๕๙ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๓๒๒/๒๖๗. 



 ๒๐๗ 

  ๒๖. คุมฺพ แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, กอ, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ 
  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 ปิ๑๖๐ 
เปรียบเหมือนสระน้ าใสสะอาดไม่ขุ่นมัวบนยอดภูเขา คนตาดียืนที่ขอบสระนั้น เห็นหอยโข่งและหอย
กาบ ก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลาก าลังแหวกว่ายอยู่บ้าง หยุดอยู่บ้าง 
  ๒๗. กลาป แปลว่า หมู่, คณะ, กอง, มัด, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การ
สมคบ 
  รูปวิเคราะห:์ กล  อวยว  ปาติ รกฺขตีติ กลาโป หมู่ชื่อว่ากลาปะ เพราะรักษาส่วนย่อย
ไว้ (กล + ปา รกฺขเณ=รักษา + อ) 
  อุทาหรณ์: สา ยานา โอรุยฺห สกฺกจฺจ  วนฺทิตฺวา ปตฺต  คเหตฺวา สพฺพรสสมฺปนฺเนน 
ขาทนียโภชนีเยน ปูเรตฺวา ปทุมปุปฺเผน จ ปฏิจฺฉาเทตฺวา เหฏฺ าปิ ปทุมปุปฺผ  กตฺวา ปุปฺผกลาปํ หตฺ
เถน คเหตฺวา ปจฺเจกพุทฺธ  อุปสงฺกมิตฺวา ตสฺส หตฺเถ ปตฺต  ทตฺวา วนฺทิตฺวา ปุปฺผกลาปหตฺถา ปตฺเถ
สิ๑๖๑ นางลงจากยาน ไหว้โดยเคารพ รับบาตร ให้เต็มด้วยขาทนียะและโภชนียะที่ถึงพร้อมด้วยรสทั้ง
ปวง และปิดด้วยดอกปทุม ท าดอกปทุมไว้ใต้บาตร ถือก าดอกไม้ เข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้า ถวาย
บาตรที่มือของท่าน 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, หมู่, คณ 
  วคฺค แปลว่า วรรค, พรรค, พวก 
  รูปวิเคราะห:์ ชาตฺยาทีหิ สมานาน  ปาณีน  อปาณีนญฺจ คโณ วคฺโค นาม หมู่ชื่อว่าวัค
คะ เพราะเป็นสัตว์และวัตถุที่เหมือนกันโดยก าเนิดเป็นต้น เช่น พนฺธุวคฺโค หมู่ญาติ เป็นต้น อสมาน-   
ชาตฺยาทโย วชฺเชตีติ วคฺโค ชื่อว่าวัคคะ เพราะเว้นสิ่งที่มีก าเนิดไม่เหมือนกันเป็นต้น (วชฺช วชฺชเน=
เว้น + ณ) วชติ สมูหตฺต  คจฺฉตีติ วคฺโค ชื่อว่าวัคคะ เพราะถึงการรวมตัวกัน (วช คมเน=ไป + ค) 

 ๔.๒.๒  ศัพทใ์ช้ในอรรถว่า เทวดา อมนุษย์ 
 ในรตนสูตรนอกจากมีศัพท์ที่หมายถึงพระรัตนตรัยดังที่ได้น าเสนอมาแล้วนั้น ยังมีศัพท์ที่
หมายถึงพวกอมนุษย์ มี เทวดา ภูต นาค เป็นต้นรวมอยู่ด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยขอกล่าวถึงศัพท์ที่หมายถึง 
อมนุษย์เหล่านี้ ดังนี้ 

                                                      

 ๑๖๐ ที.สี. (บาลี) ๙/๒๔๙/๘๔. 
 ๑๖๑ ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๑/๓๙/๗๓. 



 ๒๐๘ 

 ศัพท์ที่หมายถึง เทวดา อมนุษย์นั้น ตามคัมภีร์อภิธาน มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน 
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 เกิดข้ึน สถิตอยู่ และสิ้นอายุขัยตาม
กฎเกณฑ์ หมายถึงเทวดาเหล่านี้ไม่ปรากฏว่าเสื่อมวัยเหมือนพวกมนุษย์เป็นต้น เพราะตั้งแต่เกิด
จนถึงสิ้นอายุ เป็นเหมือนมีวัย ๒๕ ปี นอกจากนี้ ติทสศัพท์ มีความหมายว่าเทวดา ๓๐ องค์ก็ม ี
  อุทาหรณ์: ติทสานนฺติ ติกฺขตฺตุ ทสนฺน ๑๖๒ ของเทวดา ๓๐ องค์ จตฺตาโร จ มหาราชา 
ติทสา จ ยสสฺสิโน๑๖๓ ท้าวมหาราชทั้ง ๔ และทวยเทพชั้นตรีทศผู้มียศ ติทสาติ ตาวตึสภวนา๑๖๔    
ค าว่า "ติทสา" หมายถึงเทวดาผู้สถิตอยู่บนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ติทสา โส จวิตฺวา มนุสฺสตฺต    
คมิสฺสติ๑๖๕ 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-
มุทฺธนิ๑๖๖ เราปรารถนาวิมานของเหล่าเทวดาผู้เสวยสุขนั้น จึงเข้าไปจ าอุโบสถศีล นอนอยู่บนจอม
ปลวก 
  ๓. เทว แปลว่า เทวดา, เทพ, เทวะ (ทิวุ กีฬาย =เล่น-เพลิดเพลิน + อ) 
  อุทาหรณ์: จาตุมฺมหาราชิกา เทวา ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต สุขพหุลา๑๖๗ พวกเทพชั้น 
จาตุมมหาราชิกา มีอายุยืน มีผิวพรรณผุดผ่อง มีความสุขมาก 
  ๔. วิพุธ แปลว่า เทวดา, ผู้ไมห่ลับ 
  รูปวิเคราะห:์ วิพุชฺฌนฺติ น สุปนฺตีติ วิพุธา. อตีตานาคตชาตึ วิพุชฺฌนฺตีติ วิพุธา ชื่อว่า
วิพุธะ เพราะเป็นผู้ตื่นอยู่ ไม่รู้จักหลับ หมายถึงเทวดาผู้รู้แจ้งชาติในอดีตและอนาคต (วิ + พุธ อว- 
โพธเน=รู้ + อ) 
  ๕. สุธาสี แปลว่า เทวดา, ผู้กินของทิพย์, ผู้บริโภคสุธาโภชน์ 
  รูปวิเคราะห์: สุธาโภชนภุญฺชนสีลตาย สุธาสิโน เทวดา ชื่อว่าสุธาสี เพราะปรกติ
บริโภคสุธาโภชน์คืออาหารทิพย์ (สุธา + อส ภกฺขเน=กิน + อี) 
 

                                                      

 ๑๖๒ ส .ส.อ. (บาลี) ๑/๑๑/๓๐. 
 ๑๖๓ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๒๖๔/๒๘๒. 
 ๑๖๔ ขุ.อป.อ. (บาลี) ๑/๖๐๗/๓๖๑. 
 ๑๖๕ ขุ.อป. (บาลี) ๓๒/๖๐๗/๗๐. 
 ๑๖๖ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๘๑๐/๒๐๘. 
 ๑๖๗ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๓๗/๒๒๘. 



 ๒๐๙ 

  ๖. สุร แปลว่า เทวดา, ผู้มีความกล้าหาญ 
  รูปวิเคราะห์: สมุทฺทุฏฺ สุรา อตฺถิ เยส , เต สุรา ชื่อว่าสุระ เพราะเป็นผู้มีเครื่องดื่ม
มากมายดุจน้ าในมหาสมุทร (สุรา + ณ) สุรนฺติ กีฬนฺตีติ สุรา ชื่อว่าสุระ เพราะเป็นผู้สนุกสนานร่าเริง 
(สุร กีฬาย =เล่น-เพลิดเพลิน + อ) สุเขน รมนฺตีติ สุรา ชื่อว่าสุระ เพราะเป็นผู้ยินดีอยู่ด้วยความสุข 
(สุข + รมุ กีฬาย =เล่น-เพลิดเพลิน-ยินดี + กฺวิ) 
  อุทาหรณ์: ชโย สุราน  อสุรา ปราชิตา๑๖๘ พวกเทวดาชนะ พวกอสูรพ่ายแพ้ 
  ๗. มรุ แปลว่า เทวดา, ผู้ตายตามอายุขัย 
  รูปวิเคราะห์: ทีฆายุกาปิ สมานา ยถาปริจฺเฉท  สมฺปตฺตกาเล มรนฺติ สีเลนาติ มรู ชื่อ
ว่ามรุ เพราะเป็นเทวดาพวกที่มีอายุยืนยาว แต่เมื่อถึงก าหนดอายุก็ตายไปโดยปรกติ (มร ปาณจาเค= 
สละชีวิต + อุ) 
  อุทาหรณ์: ฉตฺต  มร ูธาเรยฺยุมนฺตลิกฺเข๑๖๙ เหล่าเทวดาพากันกั้นฉัตรบนท้องฟูา 
  ๘. ทิโวก แปลว่า เทวดา, ผู้อาศัยอยู่ในเทวโลก 
  รูปวิเคราะห์: ทิโว เทวโลโก โอโก อาสโย เยส  เต ทิโวกา ชื่อว่าทิโวกะ เพราะเป็น
เทวดาที่มเีทวโลกเป็นที่อยู่อาศัย (ทิว + โอก) 
  ๙. อมตป แปลว่า เทวดา, ผู้ดื่มอมตรส 
  รูปวิเคราะห:์ สุธาหารสฺส ปาตพฺพสฺสปิ สมฺภวโต อมต  ปิวนฺตีติ อมตปา, อมโตสธ  วา 
ปิวนฺตีติ อมตปา ชื่อว่าอมตปะ เพราะดื่มน้ าอมฤตหรือดื่มอมตโอสถจากอาหารทิพย์ (อมต + ปา 
ปาเน=ด่ืม + อ) 
  ๑๐. สคฺควาสี แปลว่า เทวดา, ผู้อยู่บนสวรรค์ 
  รูปวิเคราะห์: สคฺเค วสนสีลตฺตา สคฺควาสิโน ชื่อว่าสัคควาสี เพราะมีปรกติอยู่บน
สวรรค์ (สคฺค + วาสี) 
  ๑๑. นิชชฺร แปลว่า เทวดา, ผู้ไม่แก ่
  รูปวิเคราะห์: สทา ปญฺจวีสติวสฺสุทฺเทสิยตฺตา นิรากตา ชรา เอเตสนฺติ นิชฺชรา ชื่อว่า
นิชชระ เพราะเป็นผู้ไม่ปรากฏความแก่ เพราะดูเหมือนกับว่ามีวัยเบญจเพสตลอดไป (นิ + ชรา + ณ) 
  ๑๒. อนิมิส แปลว่า เทวดา, ผู้ไม่หลับตา 
  รูปวิเคราะห:์ น นิมิสนฺตีติ อนิมิสา, ภมุกา นิจฺจล  กโรนฺตีตฺยตฺโถ ชื่อว่าอนิมิสะ เพราะ
เป็นผู้ไม่กระพริบตา คือไม่ท าให้ขนตาไหว (น + นิ + มิส นิมีลเน=กระพริบตา-หลับตา + อ) 
  ๑๓. ทิพพฺ 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 ปวุฏา๑๗๐ เทวดา 
๗ มนุษย์ ๗ ปีศาจ ๗ สระ ๗ ตาไม้ไผ่ ๗ ทิพฺพา เทวโลเก ชาตา๑๗๑ เทวดาเกิดแล้วในเทวโลก 
                                                      

 ๑๖๘ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๖๘๗/๔๖๙. 
 ๑๖๙ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๖๙๔/๔๗๐. 
 ๑๗๐ ส .ข. (บาลี) ๑๗/๒๑๓/๑๗๔. 
 ๑๗๑ ขุ.อป. (บาลี) ๑/๒๖/๑๒๗. 



 ๒๑๐ 

  ๑๔. เทวตา, เทวตานิ แปลว่า เทวดา (เทว + ตา, เทวตา + นิ) 
  เทวา เอว เทวตา, สกตฺเถ เทวสทฺทโต ตาปจฺจโย เทวตา เอว เทวตานิ, สกตฺเถ นิปจฺจ
โย "อปุเม"ติ เอตฺถ ป มสกตฺถิกวเสน อิตฺถิลิงฺคตฺต , ทุติยสกตฺถิก วเสน นปุสกลิงฺคตฺต  เวทิตพฺพ , ทุติย
สกตฺถิกวเสเนว วา ทฺวิลิงฺคตฺต , ตตฺถ อิตฺถิลิงฺคปกฺเข ยทาทินา นิการาเทโส รูปว่า "เทวตา" ลง ตา
ปัจจัยหลังเทวศัพท์ในอรรถสกัตถะ (ไม่มีอรรถพิเศษ), รูปว่า "เทวตานิ" ลง นิ ปัจจัยหลัง เทวตาศัพท์
ในอรรถสกัตถะเหมือนกัน, ค าว่า "อปุเม" นี้เป็นอิตถีลิงค์ ด้วยตาสกัตถปัจจัยครั้งแรก, เป็น
นปุงสกลิงค์ด้วย นิ สกัตถปัจจัยครั้งที่สอง, อีกนัยหนึ่ง เทวตาศัพท์เป็นทั้งอิตถีลิงค์และนปุงสกลิงค์ 
โดยการเปลี่ยน เทวตา ในอิตถีลิงค์เป็น เทวตานิ ด้วยกัจจายนสูตรว่า "ยทนุปปนฺนา นิปาตนา ฯ"๑๗๒ 
  ในคัมภีร์อมรโกสะกล่าวว่า "เทวตานิ ปุเม วา, วิกปฺเปน ปุลฺลิงฺเค, นิจฺจ  นปุสเก เทว
ตานิ ศัพท์เป็นปุงลิงค์ได้แต่มีใช้ไม่มาก ในนปุงสกลิงค์มีใช้แน่นอน" คัมภีร์อมรโกสะฎีกาว่า "สกตฺถิกา 
ปกติโต ลิงฺควจนานิ อติวตฺตนฺตีติ ปุนฺนปุสกตฺต , ตตฺถ สกตฺถิกาติ ทุติยสกตฺถิก  วุตฺต , ปกติโตติ ป ม-
สกตฺถิก . เตน วุตฺต  "ปุนฺนปุสกตฺตนฺ"ติ, อิตรถา ตาปจฺจยนฺตสฺส นิจฺจ  อิตฺถิลิงฺคตาย อิตฺถิลิงฺคตฺตเมว 
วเทยฺย ศัพท์ที่มีสกัตถปัจจัยประกอบอยู่ จะมีความพิเศษกว่าบทที่มีลิงค์ตามปรกติ  จึงเป็นได้ทั้ง
ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์, ในค านี้ หมายถึงรูป เทวตานิ, ค าว่าตามปรกติ คือรูปว่า เทวตา จึงกล่าวว่า
เป็นได้ทั้งปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์, นอกจากนี้ ศัพท์ที่มี ตาปัจจัยอยู่ท้าย ท่านกล่าวว่าเป็นอิตถีลิงค์
แน่นอน 
  อุทาหรณ์: เทวตา ภควโต เอตมตฺถ  อาโรเจสุ ํ๑๗๓ เทวดาทั้งหลายกราบทูลความนี้ แด ่
พระผู้มีพระภาคเจ้า อถ โข อญฺ ตรา เทวตา๑๗๔ ครั้งนั้น เทวดาองค์หนึ่ง เทวตานิ อาคนฺตฺวา อาโร-
จิต  สุตฺวา๑๗๕ เทวดาทั้งหลายมาฟังเรื่องท่ีเขาบอก 
 ในอุทาหรณ์ที่ยกมานี้ เทวตาศัพท์เป็นอิตถีลิงค,์ 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 นิยม
ประกอบวิภัตติฝุายพหูพจน์ 
 กําเนิดเทวดา ๘ จําพวก ที่ปรากฏในคัมภีร์อภิธาน ประกอบด้วย 
  ๑. สิทฺธ แปลว่าตระกูลสิทธเทวดา 
  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 

                                                      

 ๑๗๒ พระสัทธัมมโชติปาลเถระ. กจฺจายนสุตฺตนิเทส. ปริวรรตโดย พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร. 
(กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๓๙๑. 
 ๑๗๓ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๘/๑๑. 
 ๑๗๔ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๒๐/๑๐. 
 ๑๗๕ ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๒/๗๐๔/๓๒๒. 



 ๒๑๑ 

  รูปวิเคราะห:์ ภวนฺติ พฺรูหนฺติ กถา เอตสฺมาติ ภูโต, โส ภูโต ปิสาจปฺปเภโท อโธมุขาทิ 
(ภู สตฺตาย =มี-เป็น + ต) เทวดาผู้เป็นเหตุให้กล่าวค าพูด ชื่อว่าภูตะ, อโธมุขเทวดาเป็นต้นนั้น ท่าน
จัดไว้ในจ 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 วา๑๗๖ เทพบุตรคนธรรพ์ 
เทพธิดาคนธรรพ์ หรือลูกน้อยของคนธรรพ์ 
  ๔. คุยฺหก แปลว่า ตระกูลคุยหกเทวดา, เทวดาฝุายขุมทรัพย์ 
  รูปวิเคราะห์: นิธโย คุยฺหตีติ คุยฺหโก, มณิภทฺราทิโก กุเวรานุจโร (คุห ส วรเณ=ระวัง 
+ ย + ก) เทวดาผู้ดูแลขุมทรัพย์ ชื่อว่าคุยหกะ (ก ปัจจัยใช้ในชื่อ) ได้แก่ มณิภัทรเทวดา(พญาครุฑ)
เป็นต้น ที่ติดตามท้าวกุเวร 
  อุทาหรณ์: ครุฬา คุยฺหกา นาม ซาตา, เต กุมฺภณฺฑา คุยฺหกาปิ ถูปํ อก สุ๑๗๗ ครุฑมีชื่อ
ว่าคุยหกะ กุมภัณฑ์และครุฑเหล่านั้น ได้ท าสถูปแล้ว 
  ๕. ยกฺข แปลว่า ตระกูลยักขเทวดา, เทวดายักษ ์
  รูปวิเคราะห์: ยกฺขียเต ปูชียเตติ ยกฺโข, กุเวราทิโก (ยกฺข ปูชาย =บูชา + อ) เทวดาที่
ชาวโลกเซ่นสรวงมีท้าวกุเวรเป็นต้น ชื่อว่ายักขะ 
  อุทาหรณ์: ยกฺโข วา ยกฺขินี วา ยกฺขโปตโก วา๑๗๘ 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 รกฺขโส๑๗๙ เทวดารากษสยึดเรือไว้ 
  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 ” อธิบายว่า 
ทราบว่า เทวดานั้นมีท้องใหญ่มาก แม้อวัยวะทั้งพันส่วนก็ใหญ่โตมากเหมือนหม้อ ฉะนั้น ท่านจึง
เรียกว่า “กุมภัณฑะ” กุมฺภปฺปมาณณฺฑตาย กุมฺภณฺโฑ ชื่อว่ากุมภัณฑะ เพราะมีลูกอัณฑะโตเท่าหม้อ 
  อุทาหรณ์: กุมฺภณฺโฑ  วา  กุมฺภณฺฑี วา กุมฺภณฺฑโปตโก วา๑๘๐ กุมภัณฑ์ หรือลูกน้อย 

                                                      

 ๑๗๖ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๘๒/๑๗๖. 
 ๑๗๗ อป.อ. (บาลี) ๒/๑๔๗/๓๖๘. 
 ๑๗๘ ที.ปา (บาลี) ๑๑/๒๘๒/๑๗๖. 
 ๑๗๙ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๒๒๔/๔๐๙. 
 ๑๘๐ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๘๒/๑๗๖. 



 ๒๑๒ 

ของกุมภัณฑ ์
  ๘. ปิสาจ แปลว่า ตระกูลปิศาจเทวดา 
  รูปวิเคราะห:์ 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 เพราะมีหัวเป็น
ม้า ตัวเป็นคน 
  อุทาหรณ์: มโหทรา ปิสาจา วิย๑๘๑ เหมือนปิศาจท้องโต 
  มา ม  ปิสาจา ขาทนฺตุ๑๘๒ ขอปิศาจอย่าเคี้ยวกินเรา 

 ๔.๒.๓  ศัพทใ์ช้ในอรรถว่า มนุษย์-บุคคล-สัตว,์ 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 
  รูปวิเคราะห:์ มโน อุสฺโส อุสฺสนฺโน อสฺสาติ มนุสฺโส คนชื่อว่ามนุสสะ เพราะเป็นผู้มีใจ 
สูง (มน + อุสฺส) หิตาหิต  มนติ ชานาตีติ มนุสฺโส ชื่อว่ามนุสสะ เพราะรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็น
ประโยชน์ (มน โพธเน=รู้ + อุสฺส) มนุโน อปจฺจนฺติ มนุสฺโส ชื่อว่ามนุสสะ เพราะเป็นลูกหลานของ
นายมนุ (มนุ + อุสฺส)  
  อุทาหรณ์: อสฺโสสุ โข ภิกฺขเว มนุสฺสา เย กิร โภ ปเรส  อทินฺน  เถยฺยสงฺขาต  อาทิยนฺติ 
เตส  ราชา ธนมนุปฺปเทตีติ๑๘๓ ภิกษุทั้งหลาย คนทั้งหลายได้ฟังว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ได้ทราบว่า 
คนถือเอาสิ่งของที่ผู้อ่ืนไม่ได้ให้โดยอาการขโมย พระเจ้าแผ่นดินยังพระราชทานทรัพย์ให้อีก ตีหิ ภิกฺข
เว าเนหิ ชมฺพุทีปกา มนุสฺสา อุตฺตรกุรุเก จ มนุสฺเส อธิคณฺหนฺติ เทเว จ ตาวตึเส กตเมหิ ตีหิ สูรา 
สติมนฺโต อิธ พฺรหฺมจริยวาโส๑๘๔ ภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ชาวชมพูทวีปเหนือกว่ามนุษย์ชาวอุตตรกุรุ
ทวีปและเทวดาชั้นดาวดึงส์ ด้วยฐานะ ๓ ประการ คือ (๑) เป็นผู้แกล้วกล้า (๒) เป็นผู้มีสติ (๓) เป็นผู้
อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในชมพูทวีปนี้ 
  ๒. มานุส แปลว่า มนุษย์, คน 
  รูปวิเคราะห:์ มนุโน อปจฺจ  มานุโส คนชื่อว่ามานุสะ เพราะเป็นลูกหลานของมนุ (มนุ 
+ อุส) กุสลากุสเล ธมฺเม วา การณาการณ  วา อตฺถาอตฺถ  วา มนตีติ มานุโส ชื่อว่ามานุสะ เพราะรู้
ธรรมที่เป็นกุศล อกุศล หรือ เหตุ สิ่งที่ใม่ใช่เหตุ หรือ ประโยชน์ สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ (มน โพธเน=รู้ 
+ อุส) 
                                                      

 ๑๘๑ ม.ม.อ. (บาลี) ๑๕๒/๑๒๔. 
 ๑๘๒ ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๓/๙/๑๖. 
 ๑๘๓ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๙๒/๕๖. 
 ๑๘๔ อภิ.ก. (บาลี) ๓๗/๒๗๑/๙๕. 



 ๒๑๓ 

  อุทาหรณ์: มุตฺตาห  ภิกฺขเว สพฺพปาเสหิ เย ทิพฺพา เย จ มานุสา ตุเมฺหปิ ภิกฺขเว    
มุตฺตา สพฺพปาเสหิ เย ทิพฺพา เย จ มานุสา จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺ
ปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน ๑๘๕ ภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของ
ทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ 
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจารึกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนเป็นจ านวนมาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก 
เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวพเทพและมนุษย์  ปหาย มานุส  เทห  เทวกาย  ปริปูเรสฺ
สนฺติ๑๘๖ 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.๑๘๗ ศรัทธาเป็นเพ่ือนของบุรุษ ปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้น คนยินดีในนิพพาน
จึงพ้นจากทุกข์ท้ังปวงได้ โย มาตร  ปิตร  วา มจฺโจ ธมฺเมน โปสติ๑๘๘ คนใดเลี้ยงมารดาบิดา โดยชอบ
ธรรม 
  ๔. มานว, มาณว แปลว่า มนุษย์, มานพ, คน 
  รูปวิเคราะห์: มนุโน อปจฺจ  มานโว คนชื่อว่ามานวะ เพราะเป็นลูกหลานของนายมนุ 
(มนุ + ณว) 
  อุทาหรณ์: โจทิตา เทวทูเตหิ เย ปมชฺชนฺติ มาณวา เต ทีฆรตฺต  โสจนฺติ หีนกายูปคา 
นรา๑๘๙ คนเหล่าใดอันเทวทูตตักเตือนแล้ว ยังประมาทอยู่ คนเหล่านั้นเข้าถึงหมู่ที่เลว 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 มนุชา๑๙๐ 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

                                                      

 ๑๘๕ วิ.ม. (บาลี) ๔/๓๒/๒๗. 
 ๑๘๖ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๓๒/๒๑๗. 
 ๑๘๗ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๕๙/๔๓. 
 ๑๘๘ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๒๐๕/๒๑๙. 
 ๑๘๙ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๒๗๑/๒๓๙. 
 ๑๙๐ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๔๑/๑๕๔. 



 ๒๑๔ 

กรรมอันเป็นของตนน าไป (นร นยเน=น าไป + อ) ภวาภว  นรติ คจฺฉตีติ นโร ชื่อว่านระ เพราะไปสู่
ภพน้อยภพใหญ่ (นร คติมฺหิ=ไป + อ) 
  อุทาหรณ์: เย วุฑฺฒมปจายนฺติ นรา ธมฺมสฺส โกวิทา๑๙๑ 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 ปาณ ึอภินิมฺมินิสฺสามิ เสยฺยถาปิ มหาป วี เย ป วีนิสฺสิตา  
ปาณา เต ตตฺถ สงฺกาเมสฺสามิ เอเกน หตฺเถน ป วึ ปริวตฺเตสฺสามิ๑๙๒ ขอประทานพระวโรกาส 
ข้าพระพุทธเจ้าจักเนรมิตฝุามือข้างหนึ่งให้เป็นเช่นแผ่นดินใหญ่ ย้ายเหล่าสัตว์ที่อาศัยแผ่นดินอยู่ไป
รวมกันที่ฝุามือนั้น แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งพลิกแผ่นดิน พระพุทธเจ้าข้า 
  ๒.  สรีรี แปลว่า สัตว์, ผู้มีร่างกาย 
  รูปวิเคราะห์: สรีรสงฺขาโต กาโย ยสฺสตฺถิ, โส สรีรี สัตว์ชื่อว่าสรีรี เพราะมีร่างกาย 
(สรีร + อี) 
  ๓.  ภูต แปลว่า สัตว์, ผู้เป็นไปตามกรรม 
  รูปวิเคราะห:์ กมฺเมน ภวตีติ ภูต  สัตว์ชื่อว่าภูตะ เพราะเป็นไปตามกรรม(ภู สตฺตาย =
เกิด-เป็น + ต) 
  อุทาหรณ์: ภูเต ภูตโต สญฺชานาติ๑๙๓ หมายรู้สัตว์ โดยความเป็นสัตว์ 
  ตตฺราย  ภูตสทฺโท ปญฺจกฺขนฺธ อมนุสฺส ธาตุ วิชฺชมาน ชีณาสวสตฺตรุกฺขาทีสุ ทิสฺสติ  
จาตุมฺมหาราชิกาน  หิ เหฏฺ า สตฺตา อธิ ภูตาติ อธิปฺเปตา๑๙๔ ภูต ศัพท์นี้  หมายถึงขันธ์ ๕ อมนุษย์ 
สิ่งที่มีอยู่ พระขีณาสพ สัตว์ และต้นไม้เป็นต้น แต่ในที่นี้ หมายถึงสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ต่ ากว่าชั้นจาตุ
มหาราช 
  ๔.  สตฺต แปลว่า สัตว์, ผู้ติดอยู่ในอารมณ ์
  รูปวิเคราะห:์ รูปาทีสุ สญฺชตีติ สตฺโต สัตว์ชื่อว่าสัตตะ เพราะติดข้องอยู่ในกามคุณทั้ง 
๕ มีรูปารมณ์เป็นต้น (สญฺช สงฺเค=ติด-ข้อง + ต) รูปาทีสุ สตฺตวิสตฺตตาย ปเรสญฺจ สชฺชาปนฏฺเ น 
สตฺตคุณโยคโต วา สตฺโต ชื่อว่าสัตตะ เพราะติดข้องหมกมุ่นอยู่ในกามคุณ ๕ มีรูปารมณ์เป็นต้น หรือ
                                                      

 ๑๙๑ วิ.จู. (บาลี) ๗/๓๑๑/๘๒. 
 ๑๙๒ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑๗/๙. 
 ๑๙๓ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๓/๒. 
 ๑๙๔ ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๓/๓๔. 



 ๒๑๕ 

เพราะท าให้ผู้อ่ืนติดข้อง หรือเพราะประกอบด้วยคุณลักษณะของผู้ติดข้อง (สตฺต สมฺพนฺเธ=ผูก-ติด 
+ ณ) นิจฺฉนฺทราโคปิ รูฬฺหิยา สตฺตาติ วุจฺจติ แม้ท่านผู้ปราศจากฉันทราคะแล้ว ท่านก็เรียกว่าสัตว์
ตามส านวนที่ใช้กัน 
  อุทาหรณ์: อล  โมคฺคลฺลาน มา เต รุจฺจิ ป วึ ปริวตฺเตตุ วิปลฺลาส ปิ สตฺตา ปฏิ-   
ลเภยฺยุ๑๙๕ อย่าเลย โมคคัลลานะ เธออย่าพอใจที่จะพลิกแผ่นดินเลย หมู่สัตว์จะเข้าใจผิดได้ 
  อจฺฉริย  วต โภ อพฺภูต  วต โภ เอวรูโปปิ นาม สตฺโต ภวิสฺสติ๑๙๖ น่าอัศจรรย์จริงไม่
ปรากฏที่มสีัตว์รูปร่างอย่างนี้ 
  ๕.  เทห ีแปลว่า สัตว์, ผู้มีร่างกาย 
  รูปวิเคราะห:์ เทโห กาโย อสฺสาตฺถีติ เทหี สัตว์ชื่อว่าเทหี เพราะมีร่างกาย (เทห + อี) 
  อุทาหรณ์: วิสุทฺธิยา สีลาทิปฏิปตฺติยา สพฺเพปิ เทหิโน โหนฺตุ วิมุตฺติรสภาคิโน๑๙๗ 
ด้วยการรักษาศีลเป็นต้นอันบริสุทธิ์ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีส่วนแห่งวิมุตติรส 
  จกฺกวาเฬสุนนฺเตสุ สมนฺตานนฺตเทหิโน สทา ภทฺรานิ ปสฺสนฺตุ สุขิโน ทีฆมายุกา๑๙๘ 
ขอสัตว์ทั้งหลายในอนันตจักรวาล จงเป็นผู้มีความสุข มีอายุยืน เห็นแต่สิ่งดี ๆ ทุกเม่ือเทอญ  
  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 เพราะ
กินอาหารที่ท าอายุของสัตว์ให้เต็มแล้วจึงเป็นไป (ปุคฺค + ลา ภกฺขเน=กิน + อ) ปุ นิรย  คลติ คจฺฉตีติ 
ปุคฺคโล ชื่อว่าปุคคละ เพราะไปสู่นรก (ปุ + คล คมเน=ไป + อ) สตฺตนิกายสฺส ปูรณโต จวนุปฺปชฺชน
ธมฺมตาย คลนโต จ ปุคฺคโล ชื่อว่าปุคคละ เพราะท าหมู่สัตว์ให้เต็มและเคลื่อนไปสู่ธรรมดาคือความ
เกิดและความตาย (ปูร + คล) 
  อุทาหรณ์: ตโย ปุคฺคลา เสกฺโข ปุคฺคโล อเสกฺโข ปุคฺคโล เนวเสกฺโขนาเสกฺโข      
ปุคฺคโล๑๙๙ บุคคล ๓ จ าพวก คือ ๑. เสขบุคคล ๒. อเสขบุคคล ๓. เนวเสขานาเสขบุคคล 
  จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต ส วิชฺชมานา โลกสฺมึ๒๐๐ ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ 
จ าพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก 
  ๗. ชีว แปลว่า สัตว์, ผู้มีชีวิต 
  รูปวิเคราะห์: ชีวนฺติ เยนาติ ชีว , ตมสฺสตฺถีติ ชีโว สัตว์ชื่อว่าชีวะ เพราะมีลมปราณที่
ช่วยให้มีชีวิตอยู่ (ชีว ปาณธารเณ=มีอายุยืน + อ) 
 

                                                      

 ๑๙๕ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑๗/๙. 
 ๑๙๖ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๒๓๐/๑๖๓. 
 ๑๙๗ ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๘๐/๔๖๕. 
 ๑๙๘ มงฺคลตฺถทีปนี. ๒/๒๘๐.  
 ๑๙๙ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๕. 
 ๒๐๐ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๖/๗. 



 ๒๑๖ 

  อุทาหรณ์: มจฺโจติ สตฺโต นโร มานโว โปโส ปุคฺคโล ชีโว ชาตุ ชนฺตุ อินฺทคุ มนุโช๒๐๑ 
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-
ยาคี๒๐๒ ภิกษุทั้งหลาย ในชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้กล่าววาจา
ประกอบด้วยประโยชน์ ประกอบด้วยธรรม แนะน าคนหมู่มาก เป็นผู้น าประโยชน์และความสุขมา
ให้แก่สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้บูชาธรรมเป็นปกติ 
  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 ๒๐๓ พราหมณ์ ในโลก ทั้งเทวโลก มารโลก 
พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณะ พราหมณ์ เทพ และมนุษย์ เราไม่เห็นใครที่เราควรจะไหว้ 
  สเทวโก เจปิ ทีฆ โลโก สมารโก สพฺรหฺมโก สสฺสมณพฺราหฺมณี ปชา สเทวมนุสฺสา๒๐๔ 
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 ชนฺตุ๒๐๕ บุคคลใดให้
ทานแก่ท่านผู้บรรลุธรรม ผู้มีความขยันหมั่นเพียรอันตนบรรลุแล้ว 
  อุปธึ วิทิตฺวาน สงฺโคติ โลเก ตสฺเสว ชนฺตุ วินยาย สิกฺเขติ๒๐๖ บุคคลทราบอุปธิว่าเป็น
เครื่องข้องในโลกแล้ว พึงศึกษาเพ่ือก าจัดอุปธินั้น 
  ๑๑. ชน แปลว่า สัตว์, ชน 
  รูปวิเคราะห์: กุสลากุสล  ชเนตีติ ชโน สัตว์ชื่อว่าชนะ เพราะท ากุศลกรรมและอกุศล 
กรรมให้เกิด (ชน ชนเน=เกิด + อ) 

                                                      

 ๒๐๑ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๑/๓. 
 ๒๐๒ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๑๒/๑๓๓. 
 ๒๐๓ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๒/๒. 
 ๒๐๔ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๓๓๑/๒๙๕. 
 ๒๐๕ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๓๓/๒๔. 
 ๒๐๖ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๑๕๖/๑๔๑. 



 ๒๑๗ 

  อุทาหรณ์: ตเมน  ชโน ทิสฺวา เอว  วเทยฺย อมฺโภ กิเมวิท  หริยฺยติ ชญฺ ชญฺ วิยา
ติ๒๐๗ คนเห็นภาชนะส าริดนั้นแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ สิ่งที่ท่านน าไปนี้คืออะไร ดูเหมือน
จะเป็นของที่น่าพอใจอย่างยิ่ง 
  เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ย  อิมสฺมึ เชตวเน ติณกฏฺ สาขาปลาส  ต  ชโน หเรยฺย วา ฑเหยฺย 
วา ยถาปจฺจย  วา กเรยฺย๒๐๘ เปรียบเหมือนคนน าหญ้า ไม้ กิ่งไม้ และใบไม้ ที่มีอยู่ในเชตวันนี้ไป เผา
หรือจัดการไปตามเรื่อง 
  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  โวโลเกสิ๒๐๙ ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับค าทูลอาราธนาของพรหม และ
เพราะอาศยัพระมหากรุณาในหมู่สัตว์ 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 ปรมฺมรณา
ติปิ โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติปิ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติปิ ตานิ เม 
ภควา น พฺยากโรติ๒๑๐ โลกเที่ยง โลกไม่เทียง โลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด ชีวะกับสรีระเป็นอย่าง
เดียวกัน ชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกัน หลังจากตายแล้ว สัตว์เกิดอีก หลังจากตายแล้ว สัตว์ไม่เกิด
อีก หลังจากตายแล้ว สัตว์เกิดอีกและไม่เกิดอีก หลังจากตายแล้ว สัตว์จะว่าเกิดอีกก็มิใช่ จะว่าไม่เกิด
อีกก็มิใช่ พระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่ทรงตอบทิฏฐิเหล่านั้นแก่เรา 
  ตถาคโตติ สตฺโต๒๑๑ บทว่า ตถาคโต หมายถึง สัตว์ 

 ศัพท์ที่หมายถึง บัณฑิต ตามคัมภีร์อภิธาน มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๒๕ ศัพท์ 
ประกอบด้วย 
  ๑. ปณฺฑิต แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห:์ ปณฺฑา พุทฺธิ สญฺชาตา อสฺสาติ ปณฺฑิโต คนชื่อว่าปัณฑิตะ เพราะเป็นผู้
มีปัญญาเกิดขึ้น (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 าณคติยา  
                                                      

 ๒๐๗ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๖๑/๓๙-๔๐. 
 ๒๐๘ ส .ข. (บาลี) ๑๗/๓๓/๒๘. 
 ๒๐๙ วิ.ม. (บาลี) ๔/๙/๙. 
 ๒๑๐ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๑๒๒/๙๗. 
 ๒๑๑ ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๒๒/๑๐๕. 



 ๒๑๘ 

ปณฺฑติ คจฺฉตีติ ปณฺฑิโต ชื่อว่าปัณฑิตะ เพราะด าเนินชีวิตด้วยธรรมเป็นเครื่องด าเนินไปคือปัญญา 
(ปฑิ คติย =ไป-ถึง-บรรลุ + ต) อตฺเถ ปณฺฑติ ชานาตีติ ปณฺฑิโต ชื่อว่าปัณฑิตะ เพราะรู้จักประโยชน์ 
(ปณฺฑ าเณ=รู้ + อิ + ต) 
  อุทาหรณ์: ตตฺรสฺส โทวาริโก ปณฺฑิโต วิยตฺโต เมธาวี อญฺ าตาน  นิวาเรตา าตาน    
ปเวเสตา๒๑๒ นายประตูของเมืองนั้น เป็นคนเฉลียวฉลาด หลักแหลม ห้ามคนที่ไม่รู้จัก อนุญาตให้คน
ที่รู้จักเข้าไปได ้
  ๒. พุธ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห:์ พุชฺฌตีติ พุโธ คนชื่อว่าพุธะ เพราะเป็นผู้รู้ (พุธ อวโพธเน=รู้ + อ) 
  อุทาหรณ์: สทฺธาย อภินิกฺขมฺม นวปพฺพชิโต นโว สงฺฆสฺมึ วิหร  ภิกฺขุ สิกฺเขถ วินย  
พุโธ๒๑๓ ภิกษุออกบวชใหม่ด้วยศรัทธา ยังใหม่อยู่ในหมู่สงฆ์ พึงเป็นผู้ฉลาดศึกษาพระวินัย 
  ๓. วิทฺว, วิทฺวนฺต แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห:์ วิทติ ชานาตีติ วิทฺวา คนชื่อว่าวิทวะ เพราะเป็นผู้รู้ (วิท าเณ=รู้ + ว, 
วิท + วนฺต) 
  อุทาหรณ์: อปฺปเมยฺย  ปมินนฺโต โกธ วิทฺวา วิกปฺปเย อปฺปเมยฺย  ปมายิน  นิวุต  ต   
มญเฺ ปุถุชฺชน ๒๑๔ ใครผู้มีปัญญาในโลกนี้ จะพึงประเมินพระขีณาสพผู้มีคุณอันประมาณมิได้ เราเห็น
ว่าผู้นั้นมีปัญญาทึบยังเป็นปุถุชนอยู่ บังอาจประเมินพระขีณาสพผู้มีคุณอันประมาณมิได้ 
  ๔. วิภาวี แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: อตฺเถ วิภาเวติ ปกาเสติ สีเลนาติ วิภาวี  คนชื่อว่าวิภาวี เพราะรู้
เนื้อความได้อย่างแจ่มแจ้งตามปรกติ (วิ + ภู สตฺตาย =เกิด-เป็น + ณี) 
  อุทาหรณ์: ปณฺฑิโต จ วิยตฺโต จ วิภาวี จ วิจกฺขโณ ขิปฺปํ โมเจสิ อตฺตาน  มา     
ภายิตฺถาคมิสฺสติ๒๑๕ วิธุรบัณฑิตเป็นคนฉลาดหลักแหลม สามารถแสดงประโยชน์และมิใช่ประโยชน์
ได้แจ้งชัด 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 พฺรหฺมจารโย๒๑๖ สัตบุรุษทั้งหลายผู้สงบ ผู้
ส ารวมอินทรีย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมคบหาผู้ให้ทานนั้นทุกเม่ือ 
 
 

                                                      

 ๒๑๒ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๔๖/๗๕. 
 ๒๑๓ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๒๕๐/๓๑๐. 
 ๒๑๔ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๑๗๙/๑๗๙. 
 ๒๑๕ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๑๕๔๘/๒๙๑. 
 ๒๑๖ องฺ.ปญฺจ. (บาลี) ๒๒/๓๕/๓๕. 



 ๒๑๙ 

  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  วิปสฺสติ๒๑๗ บัณฑิตผู้มีศีลบริสุทธิ์ มีปัญญา ย่อมได้รับเอกัคคตาจิต ไม่ฟูุงซ่าน อารมณ์เดียว 
ย่อมเห็นธรรมโดยธรรม 
  ๗. โกวิท แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา, ผู้มีความช านาญ 
  รูปวิเคราะห:์ กินฺนาม น วินฺทตีติ โกวิโท คนชื่อว่าโกวิทะ เพราะเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรที่ไม่
รู้ (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 เพราะรู้ถ้อยค าที่
ผู้คนกล่าวกัน 
  อุทาหรณ์: สุตวา จ โข อานนฺท อริยสาวโก อริยาน  ทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส โกวิโท อริย-  
ธมฺเม สุวินีโต๒๑๘ อานนท์ ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับ ได้เห็นพระอริยะ ฉลาดในธรรมของพระอริยะ 
ได้รับการแนะน าในธรรมของพระอริยะ 
  ๘. ธีมนฺตุ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห:์ ธี ปญฺ า อสฺสตฺถีติ ธีมา คนชื่อว่าธีมันตุ เพราะเป็นผู้มีปัญญา (ธี + มนฺ
ตุ) 
  อุทาหรณ์: วงฺคนฺตสฺส สุโต ธีมา สาริยา โอรโส ปิโย๒๑๙ ผู้นั้นจักเกิดในก าเนิด
พราหมณ์ มกีารศึกษา มีปัญญา เป็นบุตรสุดที่รักของวังคันตพราหมณ์กับนางสารีพราหมณ ี
  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 ๒๒๐ 
บางครั้ง พระชินเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงมีความเพียรมาก มีพระปัญญาดี ทรงแสดงธรรมที่
ประกอบด้วยสัจจะ ๔ อันไพเราะ แก่หมู่ชนเป็นอนันต์ 
  ๑๐. กวิ, กวี แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห:์ กวฺยติ กเถตีติ กวิ คนชื่อว่ากวี เพราะเป็นผู้กล่าว (กุ สทฺเท=เปล่งเสียง 
= อิ) กวติ วณฺเณตีติ กวิ กวี จ ชื่อว่ากวิและกวี เพราะเป็นผู้เขียนบทประพันธ์ (กวิ วณฺเณ=สรรเสริญ 
+ อิ, อี) กวติ พนฺธตีติ กวิ กวี จ ชื่อว่ากวิและกวี เพราะเป็นนักประพันธ์ (กุ ปพนฺธสทฺเทสุ=ประพันธ์, 
เปล่งเสียง + ณ + อิ, อี) กวติ วทติ เปมนียวจน  สีเลนาติ กวิ ชื่อว่ากวี เพราะกล่าวถ้อยค าที่น่ารัก

                                                      

 ๒๑๗ วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๘๒/๒๐๓. 
 ๒๑๘ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๑๓๑/๑๐๖. 
 ๒๑๙ ขุ.อป. (บาลี) ๓๒/๑๓๖/๑๔๗. 
 ๒๒๐ ขุ.อป. (บาลี) ๓๓/๑๖๘/๒๔๒. 



 ๒๒๐ 

เป็นปกติ กนฺต  มนาปวจน  กวตีติ กวิ ชื่อว่ากวี เพราะกล่าวถ้อยค าประทับใจ (กุ สทฺเท=เปล่งเสียง + 
อิ) 
  อุทาหรณ์: ฉนฺโท นิทาน  คาถาน  อกฺขรา ตาส  วิยญฺชน  นามสนฺนิสิตา คาถา กวิ     
คาถานมาสโย๒๒๑ ฉันท์เป็นต้นเหตุของคาถา อักขระเป็นเครื่องปรากฏของคาถาเหล่านั้น คาถามีชื่อ
เป็นที่อาศัย 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 
เมธาวี๒๒๒ 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  
โหตีติ๒๒๓ ท่านสมณกุมารกัสสปะนั้น มีชื่อเสียงดีงามขจรไปอย่างนี้ว่า เป็นผู้ฉลาด เฉียบแหลม มี
ปัญญา เป็นพหูสูต กล่าวถ้อยค าไพเราะ ปฏิภาณดี เป็นผู้เจริญและเป็นพระอรหันต์ การได้เห็นพระ
อรหันต์เช่นนั้นเป็นการดีแท้ 
  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 ชื่อ
ว่าวิจักขณะ เพราะเป็นผู้เห็น วิเสสโต อตฺถ  จกฺขตีติ วิจกฺขโณ ชื่อว่าวิจักขณะ เพราะเห็นเนื้อความ
อย่างแจ่มแจ้ง (วิ + จร ทสฺสเน=เห็น + ยุ) 
  อุทาหรณ์: เอว  อิมานิ ตุลยิตฺวา ปญฺจ านานิ ธาเรยฺยตฺถ  วิจกฺจโณ อาปตฺตึ วา 
อนาปตฺตึ วา ครุก  วา ลหุก  วา อาปตฺตึ ยถา าเน เปยฺยาติ๒๒๔ พระวินัยธรผู้ฉลาด พึงสอบสวน
๕ เหล่านี้ อย่างนี้แล้วพึงทรงไว้ซึอรรถคดี คือ พึงตั้งไว้ซึ่งอาบัติ ครุกาบัติหรือลหุกาบัติ ในสถานที่
ควรแล 
  ๑๓. วิสารท แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา, ผู้ช านาญ, ผู้
องอาจ 
  รูปวิเคราะห์: วิคโต สารโท เอตสฺมาติ วิสารโท คนชื่อว่าวิสารทะ เพราะเป็นผู้
ปราศจากความครั่นคร้าม (วิ + สารท) 
  อุทาหรณ์: สีหนาทญฺจ สมโณ โคตโม นทต ิปริสาสุ จ นทติ วิสารโท จ นทติ๒๒๕ พระ
สมณโคดมทรงบันลือสีหนาทและทรงบันลือในบริษัท พร้อมทั้งทรงบันลือย่างองอาจ 

                                                      

 ๒๒๑ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๖๐/๔๓. 
 ๒๒๒ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๒๙๖/๒๒๙. 
 ๒๒๓ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๔๐๗/๒๗๐. 
 ๒๒๔ วิ.อ. (บาลี) ๑/๙๒/๓๓๒. 
 ๒๒๕ ที.สี. (บาลี) ๙/๔๐๓/๑๗๓. 



 ๒๒๑ 

  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ปญฺจหิ  พเลหิ  สมนฺนาคโต  มาตุคาโม วิสารโท อคาร  อชฺฌา-
วสติ๒๒๖ ภิกษุทั้งหลาย มาตุคามประกอบด้วยก าลัง ๕ ประการนี้แล ย่อมแกล้วกล้าอยู่ครองเรือน 
  ๑๔. เมธาวี แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห:์ เมธา ธารณา มติ ปญฺ า อสฺสาติ เมธาวี คนชื่อว่าเมธาวี เพราะเป็นผู้มี
ปัญญา (เมธา + วี) เมธาวีติ ธมฺโมชปญฺ าย สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ชื่อว่าเมธาวี เพราะเป็นคนมีปัญญา
มาแต่เกิด 
  อุทาหรณ์: ปณฺฑิโต จ โหติ เมธาวี ป โม วา ทุติโย วา สุช  ปคฺคณฺหนฺตาน ๒๒๗ 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 กลฺยาณปฏิภา
โณ คติมา ธิติมา มติมา น จ กาเมสุ คิทฺโธ สโต จ นิปโก จ๒๒๘ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบความ
เพียรเครื่องตื่นอยู่เนือง ๆ ไม่เกียจคร้าน ปรารภความเพียร เพ่งฌาน มีสติ พูดมีปฏิภาณดี มีคติ มี
ปัญญาทรงจ 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 ติ๒๒๙ พระราชโอรสทรงถึงพร้อมด้วยองคาพยพ มีพระรูปสมบัติงดงามสมส่วน มีพระวาจา
สละสลวย มีพระปัญญา ทรงด ารงอยู่ในทางสวรรค์ 
  ๑๗. วิญฺญ ูแปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห:์ วิเสส  ชานาติ สีเลนาติ วิญฺญู คนชื่อว่าวิญญู เพราะรู้สิ่งพิเศษเป็นปรกติ 
(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 า๒๓๐พึงท าตนให้ผู้อ่ืนวางใจ แต่ตนเองไม่พึงวางใจเขา ไม่พึง
ให้ผู้อื่นระแวงตน แต่ตนพึงระแวงผู้อ่ืน วิญญูชนพึงพยายามโดยที่ผู้อื่นจะไม่รู้ความเป็นไปของตน 
  ๑๘. วิทุร แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: วิทติ ชานาตีติ วิทุโร คนชื่อว่าวิทุระ เพราะเป็นผู้รู้ (วิท าเณ=รู้ + 
อุร) 

                                                      

 ๒๒๖ ส .ส. (บาลี) ๑๘/๓๐๔/๒๒๖. 
 ๒๒๗ ที.สี. (บาลี) ๙/๓๑๒/๑๒๑. 
 ๒๒๘ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๕๓/๙๒. 
 ๒๒๙ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๖๒/๑๓๒. 
 ๒๓๐ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๒๘๙/๔๑๗. 



 ๒๒๒ 

  อุทาหรณ์: ต  ต  อสจฺจ  อวิภชฺช เสวินึ ชานามิ มูฬฺห  วิทุรานุปาตินึ๒๓๑ เพราะฉะนั้น 
อาตมาจึงรู้จักเธอว่า ไม่มีสัจจะ ไม่แยกคบคน เป็นคนงมงาย ท าผู้รู้ให้ตกต่ า 
  ๑๙. วิท ูแปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห:์ วิทติ ชานาตีติ วิทู คนชื่อว่าวิทู เพราะเป็นผู้รู้ (วิท าเณ=รู้ + ร)ู 
  อุทาหรณ์: ปริมุฏฺ า ปณฺฑิตา ภาสา วาจาโคจรภาณิโน ยาวิจฺฉนฺติ มุขายาม  เยน    
นีตา น ต  วิทู๒๓๒ พวกเธอขาดสติ แสดงตนว่าเป็นบัณฑิต เจ้าคารม พูดได้ตามท่ีปรารถนา จะยื่นปาก 
พูดก็ไม่รู้ลึกถึงการทะเลาะ 
  ๒๐. ธีร แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห:์ ธิยา ปญฺ าย ต ตทตฺเถ ราติ คณฺหาตีติ ธีโร คนชื่อว่าธีระ เพราะถือเอา
ประโยชน์นั้น ๆ ด้วยปัญญา (ธี + รา อุปาทาเน=ถือเอา + อ) ธีโยคา ธีโร ชื่อว่าธีระ เพราะบัณฑิต
ประกอบด้วยปัญญา (ธี + ร) 
  อุทาหรณ์: โก น สมฺโมหมาปาทิ โกธ ธีโร สทา สโต๒๓๓ ใครบ้างไม่ถึงความหลงใหล 
ในโลกนี้ ใครเป็นผู้มีปัญญา เป็นผู้มีสติในกาลทุกเมื่อเล่า 
  ๒๑. วิปสฺส ี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 ธมฺเมสุ๒๓๔ ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุพึงเป็นผู้มีความเพียรเป็น
เครื่องตื่น มีสติสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น เบิกบาน ผ่องใส และพึงเป็นผู้เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลาย
สมควรแก่กาลในการประกอบกรรมฐานั้นเนือง ๆ อยู่เถิด 
  ๒๒. โทสญฺญู แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห:์ โทส  ชานาตีติ โทสญฺญู คนชื่อว่าโทสัญญู เพราะรู้โทษ (โทส + า อว
โพธเน=รู้ + รู)  
  ๒๓. พุทฺธ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห์: พุชฺฌตีติ พุทฺโธ คนชื่อว่าพุทธะ เพราะเป็นผู้ตรัสรู้ (พุธ อวโพธเน=รู้ + 
ต) 
  ๒๔. ทพฺพ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
  รูปวิเคราะห:์ ทุนาตีต ิทพฺโพ คนชื่อว่าทัพพะ เพราะเป็นผู้รู้ (ทุ คติย =ไป-ถึง-บรรลุ + 
อพฺพ) ทุฏฺฐุ คจฺฉตีติ ทพฺโพ ชื่อว่าทัพพะ เพราะเป็นผู้รู้จักอกุศลธรรม (ทุ คติย =ไป-ถึง-บรรลุ + พ) 

                                                      

 ๒๓๑ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๒๔๐/๘๑. 
 ๒๓๒ วิ.ม. (บาลี) ๕/๔๖๔/๒๔๖. 
 ๒๓๓ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๓๕/๒๘. 
 ๒๓๔ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๔๗/๒๖๘. 



 ๒๒๓ 

  อุทาหรณ์: ทพฺโพติ ทพฺพชาติโก ปณฺฑิโต๒๓๕ ค าว่า ทัพพะ ได้แก่บัณฑิตผู้มีชาติของผู้
มีปัญญา 
  ๒๕. วิทฺทส ุ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 ชเหติ๒๓๖ เพราะฉะนั้น ภิกษุผู้รู้โลภะ โทสะ และโมหะ จึงไม่ท ากรรมที่เกิด เพราะเมื่อท า
วิชชาให้เกิดข้ึนแล้ว 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 ๒๓๗ เมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะเป็นผู้เลิศ เป็นผู้ประเสริฐ 
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 ๒๓๘ เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้า จะเป็นผู้เลิศ เป็นผู้
ประเสริฐ เป็นประมุข เป็นผู้สูงสุด เป็นผู้ดีกว่าสรรพสัตว์ 
  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 ปุนพฺภโวติ๒๓๙ พระโพธิสัตว์ทอดพระ 
เนตรไปยังทิศทั้งปวง แล้วทรงเปล่งอาสภิวาจาว่า  เราคือผู้เลิศของโลก เราคือผู้เจริญที่สุดของโลก 
เราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป 
 
 
                                                      

 ๒๓๕ ส .ส.อ. (บาลี) ๑/๒๑๐/๒๕๗. 
 ๒๓๖ องฺ.ติก. (บาลี) ๒๐/๓๔/๑๓๑. 
 ๒๓๗ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๑๒/๑๓๓. 
 ๒๓๘ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๑๒/๑๓๓. 
 ๒๓๙ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๒๐๗/๑๗๓. 



 ๒๒๔ 

  ๔.  ปมุข แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน, ประมุข, หัวหน้า 
  รูปวิเคราะห์: ปกฏฺ  มุข  อารมฺโภ อสฺสาติ ปมุโข ผู้ชื่อว่าปมุขะ เพราะมีความเริ่มต้น
ที่ยิ่งใหญ ่ปธานภาเวน มุโข ภวตีติ ปมุโข ชื่อว่าปมุขะ เพราะเป็นหัวหน้าโดยความเป็นประธาน (ป + 
มุข) 
  อุทาหรณ์: อิท  วตฺวาน มฆวา เทวราชา สุชมฺปติ ปุถุทฺทิสา นมสฺสิตฺวา ปมุโข รถ-   
มารุหิ๒๔๐ ท้าวมฆวาสุชัมบดีเทวราช ผู้ทรงเป็นประมุข ครั้นตรัสดังนี้แล้ว ทรงนอบน้อมทิศทั้ง ๔ แล้ว
เสด็จขึ้นราชรถกลับไป 
  ๕. อนุตฺตร ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: นตฺถิ อุตฺตโร ยสฺมา โส อนุตฺตโร ผู้ชื่อว่าอนุตตระ เพราะไม่มีใคร
ประเสริฐกว่า (น + อุตฺตร) 
  อุทาหรณ์: อห  ห ิอรหา โลเก อห  สตฺถา อนุตฺตโร เอโกมฺหิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ สีติภูโตสฺมิ 
นิพฺพุโต๒๔๑ เพราะเราเป็นอรหันต์ เป็นศาสดาผู้ยอดเยี่ยม เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองเพียงผู้เดียว เป็นผู้
เยือกเย็น ดับกิเลสได้แล้วในโลก 
  ๖. วร แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห:์ วริตพฺโพ ปตฺเถตพฺโพติ วโร สิ่งที่ชื่อว่าวระ เพราะเขาปรารถนากัน (วร 
ปตฺถนาย =ปรารถนา + อ) 
  อุทาหรณ์: ทนฺโต ทมยต  เสฏฺโ  สนฺโต สมยต  อิสี มุตฺโต โมจยต  อคฺโค ติณฺโณ ตารยต  
วโร๒๔๒ บรรดาบุคคลผู้ฝึกอยู่ ตถาคตผู้ฝึกแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด บรรดาบุคคลผู้สงบอยู่ ตถาคตผู้
สงบแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด บรรดาบุคคลผู้พ้นอยู่ ตถาคตผู้พ้นแล้ว เป็นผู้เลิศ บรรดาบุคคลผู้ข้ามอยู่ 
ตถาคตผู้ข้ามพ้นแล้ว เป็นผู้ประเสริฐ 
  ๗. มุขฺย แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน, หัวหน้า 
  รูปวิเคราะห:์ มุขมิว มุโขฺย ผู้ชื่อว่ามุขยะ เพราะเป็นเหมือนหน้า (มุข + ย) 
  อุทาหรณ์: อถวา สีหานนฺติอาทีน  ปทาน  สทิสกปฺปนาย วินา มุขฺยวเสเนว อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ๒๔๓  อีกอย่างหนึ่ง  พึงทราบความหมายแห่งบทว่า สีหาน  เป็นต้น ด้วยถือเอาเป็นข้อความ 
หลัก ไม่ต้องเปรียบเทียบก็ได้ 
  เตน มุขฺยเมว อนฺธภาว  ทสฺเสติ๒๔๔ พระเถระแสดงถึงความเป็นคนบอดอันเป็น
ประธาน ด้วยค าว่า หตเนตฺโตสฺมิ นั้น 
  ๘.  ปธาน แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน, หัวหน้า 
  รูปวิเคราะห์: ปทธาตีติ ปธาน  ผู้ชื่อว่าปธานะ เพราะด ารงอยู่โดยยิ่ง (ป + ธา      
ธารเณ=ทรงไว้ + ยุ) ปกฏฺเ น ธาเรติ ปติฏฺ าตีติ ปธาน  ชื่อว่าปธานะ เพราะด ารงอยู่ โดยเป็นผู้สูงสุด 
(ป + ธา ปติฏฺ าย =ตั้งอยู่ + ยุ) 

                                                      

 ๒๔๐ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๒๖๕/๒๘๔. 
 ๒๔๑ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๑/๑๑. 
 ๒๔๒ ขุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๑๑๒/๓๓๓. 
 ๒๔๓ ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๑/๗. 
 ๒๔๔ ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๑/๙๕/๓๐๗. 



 ๒๒๕ 

  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     
โหติ๒๔๕ ภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของการเดินจงกรม ๕ ประการเหล่านี้ คือ มีความอดทนต่อการเดิน
ทางไกล มีความอดทนต่อการบ าเพ็ญเพียร มีอาพาธน้อย อาหารที่กิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้มแล้วย่อยได้ง่าย 
และสมาธิที่ได้เพราะการเดินจงกรมตั้งอยู่ได้นาน 
  ปรสตฺตานนฺติ ปธานสตฺตาน ๒๔๖ ค าว่าสัตว์อ่ืน หมายถึงสัตว์ที่เป็นหัวหน้าทั้งหลาย 
  ๙. ปาโมกฺข แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห:์ ปมุขภาเว ติฏฺ ตีติ ปาโมกฺโข ผู้ชื่อว่าปาโมกขะ เพราะด ารงอยู่ในความ
เป็นประธาน (ปมุข + ณ) 
  อุทาหรณ์: เตสุ อุรุเวลกสฺสโป ชฏิโล ปญฺจนฺน  ชฏิลสตาน  นายโก โหติ วินายโก อคฺโค 
ปมุโข ปาโมกฺโข๒๔๗ ในชฎิล ๓ คนนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปะเป็นผู้น า เป็นผู้ฝึก เป็นเลิศ เป็นหัวหน้า 
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 อตฺโถ๒๔๘ เพราะศีลท่านกล่าวว่า
ประเสริฐ โดยอรรถว่าสูงสุด อธิบายว่า ก็ผู้ใดเป็นสมณะเบียดเบียนสัตว์อ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง ชื่อว่า
เข้าไปท าร้ายผู้อ่ืน คือท าศีลของตนให้พินาศ ผู้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต 
  ๑๑. อคฺคญฺ  แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: อคฺคนฺติ ชานิตพฺพนฺติ อคฺคญฺ  สิ่งที่ชื่อว่าอัคคัญญะ เพราะเขารู้กันว่า
สุดยอด (อคฺค + า อวโพธเน=รู้ + อ) อคฺคนฺติ ปมานิตพฺพนฺติ อคฺคญฺ ชื่อว่าอัคคัญญะ เพราะเป็น
สิ่งที่เขาก าหนดว่าสุดยอด 
  อุทาหรณ์: อห  ภนฺเต ภควนฺต  อุทฺทิสฺส วิหริสฺสามิ ภควา เม อคฺคญฺ ปญฺ เปสฺ
สติ๒๔๙ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จักอยู่อุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้า (ถ้า) พระผู้มีพระภาคเจ้าจัก
ประกาศสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศแก่ข้าพระองค์ 
  อคฺคญฺ นฺติ โลกปญฺ ตฺตึ อิท  นาม โลกสฺส อคฺคนฺติ เอว  ชานิตพฺพ  อคฺคมริยาท  น ต   
ปญฺ เปตีติ วทติ๒๕๐ ค าว่า อคฺคญฺ  คือ บัญญัติแห่งโลกที่พึงรู้อย่างนี้ว่า สิ่งนี้เป็นเลิศในโลก ได้แก่
ความประพฤติอันเลิศ พระราชกุมารตรัสว่า พระผู้มพีระภาคเจ้าไม่บัญญัติสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศนั้น 
 

                                                      

 ๒๔๕ องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๒๙/๒๕. 
 ๒๔๖ ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๔๘/๓๕๐. 
 ๒๔๗ วิ.ม. (บาลี) ๔/๓๗/๓๒. 
 ๒๔๘ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๙๐/๗๕. 
 ๒๔๙ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๕/๓. 
 ๒๕๐ ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๕/๓. 



 ๒๒๖ 

  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 โลกุตฺตโร๒๕๑ ธรรมที่สูงสุดกว่า
โลก เพราะไม่นับเนื่องเข้าในโลก ชื่อว่าโลกุตตระ 
  ๑๓. ปณีต แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน, ประณีต 
  รูปวิเคราะห:์ ปธานภาว  นีต  ปณีต  สิ่งที่ชื่อว่าปณีตะ เพราะน าไปสู่ความเป็นประธาน 
(ป + นี นเย=น าไป + ต) 
  อุทาหรณ์: วิหึสสญฺ  ี ปคุณ  น ภาสึ ธมฺม  ปณีต  มนุเชสุ พฺรหฺเม๒๕๒ ท่านพรหม 
เพราะเราส าคัญว่าจะล าบาก จึงมิได้แสดงธรรมอันเลิศ อันประเสริฐ ในหมู่มนุษย์ 
  ปณีตนฺติ อุตฺตม  เสฏฺ อนปฺปก  มนาปํ๒๕๓ 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 เพราะ
ยินดีในความยิ่งใหญ่ (ป + รมุ รมเน=ยินดี-รื่นรมย์ + ณ) ปรติ อตฺตโน อุตฺตมภาว  ปาเลติ ปูเรติ วา 
ปรม  ชื่อว่าปรมะ เพราะรักษาหรือยังความสูงสุดของตนไว้ให้เต็ม (ปร ปาลนปูรเณสุ=รักษา, ท าให้
เต็ม + ม) 
  อุทาหรณ์: ขนฺตี ปรม  ตโป ตีติกฺขา นิพฺพาน  ปรม  วทนฺติ พุทฺธา๒๕๔ 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-
ตา๒๕๕ เหมือนช้างมาตังคะละทิ้งโชลงอยู่เชือกเดียวในปุา 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) 
 

                                                      

 ๒๕๑ ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑๓/๑๖๔. 
 ๒๕๒ วิ.ม. (บาลี) ๔/๙/๙. 
 ๒๕๓ ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๓/๑๔๙. 
 ๒๕๔ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๙๐/๔๓. 
 ๒๕๕ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๒๓๗/๒๐๔. 



 ๒๒๗ 

  อุทาหรณ์: ยทิ วา คามคามิกสฺส ยทิ วา ปูคคามณิกสฺส เย วา ปน กุเลสุ ปจฺเจ
กาธิปจฺจ  กาเรนฺติ วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ๒๕๖ 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 นิมฺมิตา๒๕๗ เราเป็น
พรหม เป็นท้าวมหาพรหม ผู้ยิ่งใหญ่ ไม่มีใครข่มเหงได้ เห็นถ่องแท้ เป็นผู้กุมอ านาจ เป็นอิสระ เป็น
ผู้สร้าง ผู้บันดาล ผู้ประเสริฐ ผู้บงการ ผู้ทรงอ านาจ เป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วและก าลังจะเกิด 
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) 
  อุทาหรณ์: ยาวตา พุทฺธเขตฺตมฺหิ ปยิตฺวา มหามุนึ ธุตคุเณ วิสิฏฺโ ห  สทิโส เม น     
วิชฺชติ๒๕๘  ทั่วพุทธอาณาเขต  ยกเว้นพระมหามุนีแล้ว  เราไดเ้ป็นผู้ประเสริฐ ในธุดงคคุณ  ไม่มีใคร 
เทียบเท่าเรา 
  อายสฺมา กิร อานนฺโท ภควนฺต  เปตฺวา อญฺโ  เอวรูโป คุณวิสิฏฺโ  ปุคฺคโล นตฺถีติ 
คุณพหุมาเนน อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต  อติมมายติ๒๕๙ ได้ยินว่า ท่านพระอานนท์ย่อมนับถือท่านพระสารี
บุตรโดยนับถือความมีคุณมากของพระสารีบุตรว่า เว้นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว บุคคลอ่ืนที่มีคุณ
วิเศษเห็นปานนี้ ไม่มีเลย 
  ๒๐. อริย แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน, อริยบุคคล 
  รูปวิเคราะห:์ กิเลสารโย หนฺตีติ อรโห, โส เอว อริโย ผู้ชื่อว่าอริยะ เพราะฆ่าข้าศึกคือ
กิเลส สปฺปุริเสหิ อริตพฺโพ อุปคนฺตพฺโพติ อริโย ชื่อว่าอริยะ เพราะเป็นธรรมที่สัตบุรุษควรเข้าไปใกล้ 
อรติ อธิคจฺฉติ มคฺคผลธมฺเมติ อริโย ชื่อว่าอริยะ เพราะบรรลุมรรคธรรมและผลธรรม โลเกหิ อรณีโย 
อุปคนฺตพฺโพติ อริโย ชื่อว่าอริยะ เพราะเป็นผู้อันชาวโลกพึงเข้าถึง (อร คมเน=ไป + อิ + ณฺย) กิเล
เสหิ อารกาติ อริโย ชื่อว่าอริยะ เพราะเป็นผู้ไกลจากกิเลส (เปลี่ยน อารก เป็น อริย ด้วยสูตร ยทนุป- 
ปนฺนา ฯ) 
                                                      

 ๒๕๖ องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๕๘/๗๒. 
 ๒๕๗ ที.สี. (บาลี) ๙/๔๒/๑๘. 
 ๒๕๘ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๑๐๙๐/๔๐๕. 
 ๒๕๙ วิ.อ. (บาลี) ๒/๔๖๐/๑๓๙. 



 ๒๒๘ 

  อุทาหรณ์: อริยสฺส ภิกฺขเว ปญฺจงฺคิกสฺส สมฺมาสมาธิสฺส อย  ป มา ภาวนา๒๖๐ ภิกษุ
ทั้งหลาย นี้คือการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ ๕ อันเป็นอริยะ ประการที่ ๑ 
  ๒๑. นาค แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห:์ นตฺถิ อคฺโค อสฺมาติ นาโค ผู้ชื่อว่านาคะ เพราะไม่มีเลิศกว่า (น + อคฺค) 
  อุทาหรณ์: อถ อาคจฺเฉยฺย สโส วา พิฬาโร วา ตสฺส เอวมสฺส โก จาห  โก จ หตฺถินาโค 
ยนฺนูนาห  อิม  อุทกรหท  โอคาเหตฺวา กณฺณสนฺโธวิก ปิ ขิฑฺฑ  กีเฬยฺย ๒๖๑ ครั้นกระต่ายหรือเสือปลา
มาถึงห้วงน้ านั้นเข้า กระต่ายหรือเสือปลานั้นพึงคิดอย่างนี้ว่า เราเป็นอะไรและช้างตัวประเสริฐเป็น
อะไร ทางท่ีดี 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) 

  อุทาหรณ์: วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา อชฺฌตฺต  สมฺปสาทน  เจตโส เอโกทิภาว  อวิตกฺก   
อวิจาร  สมาธิช  ปีติสุข  ทุติย  ฌาน  อุปสมฺปชฺช วิหาสึ๒๖๒ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้ว เราบรรลุ
ทุติยฌาน มีความผ่องใสภายใน มีภาวะที่จิตเป็นเลิศผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิด
จากสมาธิเท่านั้นอยู่ 
  เอโก อุเทตีติ เอโกทิ วิตกฺกวิจาเรหิ อนชฺฌารูฬฺหตฺตา อคฺโค เสฏฺโ  หุตฺวา อุเทตีติ  
อตฺโถ เสฏฺโ ปิ หิ โลเก เอโกติ วุจฺจติ๒๖๓ ชื่อว่าเอโกทิ เพราะเป็นธรรมอันเลิศ อธิบายว่า เป็นธรรม
เลิศ คือประเสริฐผุดขึ้น เพราะไม่ถูกวิตกวิจารท่วมทับ ความจริง แม้ธรรมที่ประเสริฐ ท่านก็เรียกว่า
เอกในโลก 
  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 นราสโภ๒๖๔ 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

                                                      

 ๒๖๐ องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๒๘/๒๑. 
 ๒๖๑ องฺ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๙๙/๑๖๓. 
 ๒๖๒ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑๑/๕. 
 ๒๖๓ ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑๐/๑๓๒. 
 ๒๖๔ ขุ.อป.อ. (บาลี) ๑/๒๐๘/๒๖๙. 



 ๒๒๙ 

บุคคลถึงได้ด้วยบุญ (อชฺช คมเน=ไป-ถึง + อ) กิเลเส อสติ เขเปตีติ อคฺโค ชื่อว่าอัคคะ เพราะละทิ้ง
กิเลสทั้งหลาย (อสุ เขเป=ทิ้ง + ณ) 
  อุทาหรณ์: ตถาคโต เตส  อคฺคมกฺขายติ อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ๒๖๕ ตถาคตอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้น 
  ๒๕. โมกฺข แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห:์ หีนมชฺฌิมภาเวหิ มุจฺจตีติ โมกฺโข ผู้ชื่อว่าโมกขะ เพราะพ้นจากความต่ า
ต้อยและปานกลาง (มุจ โมจเน=หลุดพ้น + ต) 
  อุทาหรณ์: อย  อิเมส  ปญฺจนฺน  อารญฺ กาน  อคฺโค จ เสฏฺโ จ โมกฺโข จ อุตฺตโม จ 
ปวโร จ๒๖๖ บรรดาภิกษุผู้อยู่ปุาเป็นวัตร ๕ จ าพวกนี้ ภิกษุผู้อยู่ปุาจ าพวกที่ ๕ เป็นผู้เลิศ เป็นผู้
ประเสริฐ เป็นประธาน เป็นผู้สูงสุด และเป็นผู้ประเสริฐสุด 
  ๒๖. ปุงฺคว แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห:์  ปธานภาว  คจฺฉตีติ ปุงคโว ผู้ชื่อว่าปุงควะ เพราะถึงความเป็นประธาน  
(ป + คมุ คติมฺหิ=ไป-ถึง-บรรลุ + ว) ปุมา จ โส โค (อธิปติ) จาติ ปุงฺคโว ชื่อว่าปุงควะ เพราะเป็นบุรุษ
ที่ยิ่งใหญ่ (ปุม + โค + สิ) 
  อุทาหรณ์: มม กมฺม  สริตฺวาน โคตโม สกฺยปุงฺคโว ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อคฺคฏฺ าเน   
เปสิ ม ๒๖๗ พระผู้มีพระภาคเจ้าโคดมศากยะผู้ประเสริฐ ทรงระลึกถึงกรรมของข้าพเจ้าแล้ว ประทับ

นั่งท่ามกลางหมู่ภิกษุ ทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในต าแหน่งอัครสาวก 
  คัมภีร์อมรโกสอภิธานกล่าวไว้ว่า 
    อุตฺตรสฺมึ ปเท พฺยคฺฆ-   ปุงฺคโวสภกุญฺชรา 
    สีหสทฺทูลนาคาทฺยา    ปุเม เสฏฺ ตฺถวาจกา.๒๖๘ 
   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 

 ๔.๒.๔  ศัพทท์ี่ใช้ในอรรถว่า บาป, ภาษิต, จิตใจ และพระนิพพาน 
 ในรตนสูตร ปรากฏศัพท์ที่หมายถึง พระรัตนตรัย อมนุษย์ และมนุษย์ แล้ว ยังมีศัพท์ที่
กล่าวถึงศัพท์ที่หมายถึง บาป ค าภาษิต จิตใจ และพระนิพพานอันเป็นปรมัตถประโยชน์ อีกด้วย 
ผู้วิจัยจะได้น าเสนอไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ศัพท์ที่หมายถึง บาป, อกุศล, ความชั่ว ตามคัมภีร์อภิธาน มีศัพท์ที่ใช้ในความหมาย
เดียวกัน ๑๒ ศัพท์ ประกอบด้วย 
 
                                                      

 ๒๖๕ ส .ม. (บาลี) ๑๙/๑๓๙/๔๐. 
 ๒๖๖ องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๑๘๑/๒๐๗. 
 ๒๖๗ ขุ.อป. (บาลี) ๓๒/๓๗๑/๔๕. 
 ๒๖๘ อมร. ๒๑/๕๙, อภิธาน.ฎีกา ๔๔๘. 



 ๒๓๐ 

  ๑. ปาป แปลว่า บาป, อกุศล, ความชั่ว 
  รูปวิเคราะห์: ปานฺติ รกฺขนฺติ สุชนา อตฺตาน  อสฺมาติ ปาปํ กรรมชื่อว่าปาปะ เพราะ
เป็นแดนอกุศลที่คนดีพากันรักษาตนไว้ให้ออกห่าง อปาย  ปาติ รกฺขตีติ ปาปํ ชื่อว่าปาปะ เพราะเป็น
กรรมที่รักษาอบายภูมิไว้ (ปา รกฺขเน=รักษา + ปอาคม + อ) ทุคฺคตึ ปาปนโต ปาปํ ชื่อว่าปาปะ 
เพราะให้ถึงทุคติ (ป + อป ปาปุณเน=ถึง + อ) ทุคฺคตึ ปาเปตีติ ปาปํ ชื่อว่าปาปะ เพราะท าให้คนชั่ว
เข้าถึงทุคติ (ป + อป ปาปุณเน=ถึง + อ) ปสทฺโท เอตฺถ อปายวจโน ปศัพท์กล่าวหมายถึงอบาย ปํ 
อปาย  เปติ คจฺฉติ เอเตนาติ ปาปํ ชื่อว่าปาปะ เพราะเป็นเหตุให้บุคคลเข้าถึงอบาย (ป + เป คติย =
ไป + ณ) 
  อุทาหรณ์: กึ ปน ตุเมฺห อาวุโส นิคนฺถา ชานาถ เอวรูปํ วา เอวรูปํ วา ปาปกมฺม      
อกรมฺหาติ๒๖๙ นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายทราบหรือว่า พวกเราได้ท าบาปกรรมไว้อย่าง
นั้นบ้าง อย่างนี้บ้าง 
  ๒. กิพฺพิส แปลว่า บาป, อกุศล, โทษ, ความผิด 
  รูปวิเคราะห:์ กโรติ อนิฏฺ ผลนฺติ กิพฺพิส   กรรมชื่อว่ากิพพิสะ เพราะสร้างผลอันไม่น่า 
ปรารถนา (กร กรเณ=ท า + อิพฺพิส) กิลียเต สิถิลี กรียเต อเนนาติ กิพฺพิส  ชื่อว่ากิพพิสะ เพราะเป็น
เหตุให้ต่ าทราม (กิล กรเณ=ท า + อิส) 
  อุทาหรณ์: เวรึ กตกิพฺพิส  นร  น ห ิน  โสธเย ปาปกมฺมิน ๒๗๐ แม่น้ าจะพึงช าระคนมีเวร 
ผู้ท ากรรมหยาบช้า ผู้มีกรรมชั่วนั้น ให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลย 
  ๓. เวร แปลว่า บาป, อกุศล, เวร 
  รูปวเิคราะห์: วิรูเปน อรติ คจฺฉตีติ เวร  กรรมชื่อว่าเวระ เพราะเป็นไปโดยน่ารังเกียจ 
(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 สมฺมนฺติ๒๗๑ 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 อฆวินโย๒๗๒ บาปเกิดจากฉันทะ ทุกข์
เกิดจากฉันทะ เพราะก าจัดฉันทะได้ จึงก าจัดบาปได้ 
  สพฺเพ โภคา วินสฺสนฺติ รญฺโ  ต  วุจฺจเต อฆ ๒๗๓ โภคะทั้งปวงย่อมพินาศ ข้อนั้นท่าน
กล่าวว่า เป็นความทุกข์ของพระราชา 
 

                                                      

 ๒๖๙ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๑/๒. 
 ๒๗๐ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๗๙/๕๒. 
 ๒๗๑ วิ.ม. (บาลี) ๕/๔๖๓/๒๔๕. 
 ๒๗๒ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๓๔/๒๖. 
 ๒๗๓ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๓๓๕/๔๒๒. 



 ๒๓๑ 

  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 ๒๗๔ ชื่อว่าทุจจริตะ เพราะเป็นความประพฤติที่ชั่ว หรือที่บุคคลผู้ถูกกิเลสครอบง าแล้ว
ประพฤต ิ
  อุทาหรณ์: ตปนียาห  พฺราหฺมณ ปาปเก อกุสเล ธมฺเม วทามิ กายทุจฺจริต  วจีทุจฺจริต  
มโนทุจฺจริต ๒๗๕ พราหมณ์ เรากล่าวถึงบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย คือ กายทุจริต วจีทุจริต และมโน
ทุจริตว่าเป็นสิ่งที่ควรเผาผลาญ 
  ๖. ทุกฺกฏ, ทุกฺกต แปลว่า บาป, อกุศล, ทุกกฏ, กรรมชั่ว 
  รูปวิเคราะห:์ 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 ๒๗๖  ความชั่วไม่ท าเสียเลยดีกว่า  
เพราะท าแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลัง 
  โส ปาปกมฺโม ทุมฺเมโธ ชาน  ทุกฺกฏมตฺตโน๒๗๗ เขาผู้มีบาปกรรม มีปัญญาทราม รู้การ
ท 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 ชื่อว่าอปุญญะ 
เพราะเป็นกรรมที่ตรงข้ามกับบุญ (น + ปุญฺ  
  อุทาหรณ์: พหุ วต มยา อปุญฺ ปสุต  โยห  ภิกฺขู สีลวนฺเต กลฺยาณธมฺเม ชีวิตา           
โวโรเปสึ๒๗๘ เราสร้างบาปไว้มากที่ได้ฆ่าภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม 
  อปุญฺ ลาภ  น นิกามเสยฺย  นินฺท  ตติย  นิรย  จตุตฺถ ๒๗๙ ชายผู้ประมาท คบชู้ ย่อมถึง
ฐานะ ๔ อย่าง คือ ๑ ไดบ้าป ๒ ไม่ไดน้อนตามต้องการ ๓ ถูกนินทา และ ๔ ตกนรก 
  ๘. อกุสล แปลว่า บาป, อกุศล, กรรมชั่ว 
  รูปวิเคราะห:์ กุสลาน  ปฏิปกฺข  อกุสล  กรรมชื่อว่าอกุสละ เพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อกุศล 
(น + กุสล) น กุสล  อกุสล  ชื่อว่าอกุสละ เพราะเป็นธรรมที่ไม่ใช่กุศล 
  อุทาหรณ์: ตถาคตสฺส โข พฺราหฺมณ ตปนียา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา ปหีนา อุจฺฉินฺน-
มูลา๒๘๐ ตถาคตละบาปอกุศลธรรมต่าง ๆ ที่ควรเผาผลาญได้หมดสิ้น 
 

                                                      

 ๒๗๔ สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๙๔. 
 ๒๗๕ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๙/๔. 
 ๒๗๖ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๘๙/๕๗. 
 ๒๗๗ องฺ.ฉกฺก. (บาลี) ๒๒/๔๕/๓๔๐. 
 ๒๗๘ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑๖๓/๙๔. 
 ๒๗๙ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๐๙/๗๐ 
 ๒๘๐ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๙/๔. 



 ๒๓๒ 

  ๙. กณฺห แปลว่า บาป, อกุศล, ธรรมด า 
  รูปวิเคราะห:์ ก  สุข  หนตีติ กณฺห  กรรมชื่อว่ากัณหะ เพราะเบียดเบียนความสุข (ก + 
หน หึสาย =เบียดเบียน + อ) อปภสฺสรภาวกรณตฺตา ปณฺฑิเตหิ กุจฺฉิตพฺพ  ครหิตพฺพนฺติ กณฺห  ชื่อ
ว่ากัณหะ เพราะบัณฑิตรังเกียจ เหตุท าให้เศร้าหมอง (กุ กุจฺฉาย =นินทา-รังเกียจ-ชัง + ณฺหา + อ) 
  อุทาหรณ์: กมฺม  กณฺห  กณฺหวิปาก  กมฺม  กณฺหสุกฺก  กณฺหสุกฺกวิปาก ๒๘๑ กรรมด า มี
วิบากด า กรรมท้ังด าทั้งขาว มีวิบากทั้งด าท้ังขาว 
  อหิริกญฺจ อโนตฺตปฺปญฺจ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมา กณฺหา๒๘๒ ภิกษุทั้งหลาย ธรรม
ฝุายด 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 เพราะเฝูาตัดความสุขไป (ก + 
ลุ เฉทเน=ตัด + อุส) 
  อุทาหรณ์: วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา อิท  สมฺปสาทน  น กิเลสกาลุสิยสฺส กิเลสสงฺขาตสฺส 
กลุสสภาวสฺส วูปสมา อิท  ฌาน  สมฺปสาทน ๒๘๓ ทุติยฌานนี้ ชื่อว่าสัมปสาทนะ เพราะสงบวิตกและ
วิจารได้ หาใช่เพราะความเข้าไปสงบความฟูุงขึ้นแห่งโทษกล่าวคือกิเลสไม่ 
  ๑๑. ทุริต แปลว่า บาป, อกุศล, ความชั่ว 
  รูปวิเคราะห:์ ทุ นินฺทิต  อิต  คมนมสฺสาติ ทุริต  กรรมชื่อว่าทุริตะ เพราะมีความเป็นไป
น่าติเตียน (ทุ + รฺอาคม + อิ คติมฺหิ=ไป-ถึง-บรรลุ + ต) 
  ๑๒. อาคุ แปลว่า บาป, อกุศล, ความชั่ว, โทษ, ความผิด 
  รูปวิเคราะห:์ อคนฺตพฺพ  คจฺฉติ เอเตนาติ อาคุ กรรมชื่อว่าอาคุ เพราะเป็นเหตุน าไปสู่
ที่ไม่ควรไป (น + คมุ คติมฺหิ=ไป-ถึง-บรรลุ + กฺวิ) อา ปีฬย  คจฺฉตีติ อาคุ ชื่อว่าอาคุ เพราะเป็นกรรม 
ที่ถึงความบีบคั้น (อา + คมุ คติมฺหิ=ไป-ถึง-บรรลุ + กฺวิ) 
  อุทาหรณ์: อย  เต เทว โจโร อาคจุารี อิมสฺส ย  อิจฺฉสิ ต  ทณฺฑ  ปเณหิ๒๘๔  ขอเดชะ ผู้ 
นี้เป็นโจรประพฤติผิดต่อพระองค์ พระองค์ทรงประสงค์จะลงพระราชอาชญาสถานใดแก่โจรนั้น 
  อาคู วุจฺจนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สงฺกิเลสิกา โปโนพฺภวิกา สทรา ทุกฺขวิปากา  
อายตึ ชาติชรามรณียา๒๘๕ บาปอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมอง ก่อภพใหม่ มีความ
กระวนกระวาย มีทุกข์เป็นวิบาก เป็นที่ตั้งแห่งชาติ ชรา และมรณะต่อไป ตรัสเรียกว่าอาค ุ(ความชั่ว) 

 ศัพท์ทีห่มายถึง ภาษิต-คําพูด ตามคัมภีร์อภิธาน มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๑๓ 
ศัพท ์ประกอบด้วย  

 

                                                      

 ๒๘๑ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๑๒/๒๐๕. 
 ๒๘๒ องฺ.ทุก. (บาลี) ๒๐/๗/๕๑. 
 ๒๘๓ วิ.อ. (บาลี) ๑/๑๔๕. 
 ๒๘๔ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๒๑/๓๐๒. 
 ๒๘๕ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๘๐/๑๖๗. 



 ๒๓๓ 

  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  อภินนฺทุ๒๘๖ ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็
มีใจยินดี ชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
  ตโต กุมารา พฺยถิตา สุตฺวา ลุทฺทสฺส ภาสิต ๒๘๗ 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  สมนุสฺสรามิ๒๘๘ ข้าพเจ้าระลึกถึงการหัวเราะ การ
เจรจา 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  ปิยจกฺขูห ิสมฺปสฺสนฺตา วิหริสฺสนฺติ๒๘๙ ภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมอันเราแสดงไว้
แล้วโดยบรรยายอย่างนี้ ชนเหล่าใดจักส าคัญ รู้ ชื่นชมตามค าที่เรากล่าวเจรจาดีแล้วแก่กันและกัน 
ชนเหล่านั้นพึงหวังได้ว่า จักพร้อมเพรียงกัน ชื่นชมกัน ไม่วิวาทกัน เหมือนน้ านมกับน้ า มองดูกันด้วย
นัยน์ตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ 
  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  นมติ๒๙๐ 
อานนท์ หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ จิตย่อมน้อมไปเพื่อการพูด 
  มิลกฺขภาสาสุ วา อญฺ ตรภาสาย ตมตฺถ  วเทยฺย๒๙๑ หรือภิกษุนี้ พึงกล่าวเนื้อความ
นั้นด้วยบรรดาภาษาของชนชาวมิลักขะภาษาใดภาษาหนึ่ง 
  ๔. โวหาร แปลว่า ค าพูด, โวหาร, ถ้อยค า, ส านวน 
  รูปวิเคราะห:์ โวหรียเตติ โวหาโร ค าชื่อว่าโวหาระ เพราะบุคคลเรียก (วิ + อว + หร 
หรเณ=น าไป-น าออก + ณ, วิ + หร วจเน=กล่าว-พูด + อ) โวหรนฺติ เอเตนาติ โวหาโร ชื่อว่าโวหาร 
เพราะเป็นเครื่องกล่าว วิเสเสน สตฺตาน  มน  อวหรตีติ โวหาโร ชื่อว่าโวหาร เพราะดึงดูดใจเหล่าสัตว์ 

                                                      

 ๒๘๖ วิ.ม. (บาลี) ๔/๒๔/๒๐. 
 ๒๘๗ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๒๑๑๒/๓๕๒. 
 ๒๘๘ วิ.ม. (บาลี) ๔/๔๗/๓๒. 
 ๒๘๙ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๒๖๘/๒๑๐. 
 ๒๙๐ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๑๘๙/๑๖๒. 
 ๒๙๑ วิ.อ. (บาลี) ๑/๕๑/๒๖๕. 



 ๒๓๔ 

  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 ปจฺฉิมโวหาร    
อปริสุทฺธโวหาโร อยมายสฺมา นายมายสฺมา ปริสุทฺธโวหาโร๒๙๒ ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่า 
ความบริสุทธิ์พึงรู้ได้ด้วยถ้อยค า และความบริสุทธิ์นั้นพึงรู้ได้โดยใช้เวลานาน ไม่ใช่นิดหน่อย ผู้
มนสิการจึงรู้ได้ ผู้ไม่มนสิการหารู้ได้ไม่ ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ ผู้มีปัญญาทรามหารู้ได้ไม่ เพราะอาศัยเหตุ
อะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น คือ บุคคลในโลกนี้เมื่อสนทนากัน จึงรู้อย่างนี้ว่า ท่านผู้นี้พูดกันตัวต่อตัว
เป็นอย่างหนึ่ง พูดกับคนสองคนเป็นอย่างหนึ่ง พูดกับคนสามกันเป็นอย่างหนึ่ง พูดกับคนหลายคน
เป็นอย่างหนึ่ง ท่านผู้นี้พูดคราวหลังต่างไปจากพูดคราวก่อน ท่านผู้นี้มีถ้อยค าไม่บริสุทธิ์ หามีถ้อยค า
บริสุทธิ์ไม ่
  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 ธาเรสฺสนฺติ๒๙๓ 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 อนุสาสนึ๒๙๔ ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออ่ืนยังมีอยู่อีก ภิกษุเป็นผู้ว่าง่าย ประกอบ 
ด้วยธรรมเป็นเครื่องท าให้เป็นผู้ว่าง่าย อดทน รับฟังค าพร่ าสอนโดยเคารพ 
  พาวริสฺส วโจ สุตฺวา สิสฺสา โสฬส พฺราหฺมณา๒๙๕ ศิษย์ผู้เป็นพราหมณ์ทั้ง ๑๖ คน ได้
ฟังค าพูดของพาวรีพราหมณ์แล้ว 
  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) 
 

                                                      

 ๒๙๒ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๙๒/๒๑๓. 
 ๒๙๓ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓/๒. 
 ๒๙๔ ที.ป. (บาลี) ๑๑/๓๔๕/๒๓๖. 
 ๒๙๕ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๐๑๓/๕๒๘. 



 ๒๓๕ 

  อุทาหรณ์: อปิ นุ สุนกฺขตฺต ตถาคโต ต  วาจ  ภาเสยฺย ยา สา วาจา ทฺวยคามินี๒๙๖        
สุนักขัตตะ ตถาคตเคยกล่าววาจาที่เป็น ๒ นัยบ้างไหม 
  ๙. คิรา แปลว่า ค าพูด, ถ้อยค า, วาจา 
  รูปวิเคราะห:์ คิรนฺติ สทฺทายนฺติ ตนฺติ คิรา ค าชื่อว่าคิรา เพราะบุคคลพูด คายิตพฺพา-
ติ คิรา ชื่อว่าคิรา เพราะควรสวด (เค สทฺเท=ส่งเสียง-ออกเสียง + อิร + อา) 
  อุทาหรณ์: ตา ปิณฺฑาย จริตฺวาน ภตฺตตฺถ  กริย โธตาปตฺตาโย รหิตมฺหิ สุขนิสินฺนา    
อิมา คิรา อพฺภวเทสุ๒๙๗ ทั้งสองรูปนั้นเที่ยวบิณฑบาต ฉันและล้างบาตรแล้ว ก็นั่งพักอย่างสบายในที่
สงัด ได้เปล่งถ้อยค าเหล่านี้ถามตอบกัน 
  ๑๐. วาณี แปลว่า ค าพูด, ถ้อยค า, ค าพูดแทงใจ 
  รูปวิเคราะห:์ วายเต สทฺทายเตติ วาณี ค าชื่อว่าวาณี เพราะบุคคลพูด (วา สทฺเท=ส่ง
เสียง-ออกเสียง + ยุ + อี) ปเรส  มมฺมวิชฺฌนตฺเถน วาโณ วิยาติ วาณี ชื่อว่าวาณี เพราะเป็นค าพูดที่
เป็นเหมือนลูกศร เพราะอรรถว่าทิ่มแทงของรักของผู้อ่ืนได ้(วาณ + อี) 
  อุทาหรณ์: มุนินฺทวทนมฺโภช คพฺภสมฺภวสุนฺทรี สรณ  ปาณิน  วาณี มยฺห  ปีณยต  
มน ๒๙๘ ขอพระสัทธรรมอันงามบังเกิดในห้องแห่งบงกชคือพระโอษฐ์ของพระจอมมุนี ซึ่งเป็นที่พึงของ 
ปาณชาติทั้งหลาย จงยังใจของข้าพเจ้าให้เอิบอ่ิม 
  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. วจี แปลว่า ค าพูด, ถ้อยค า, วาจา 
  รูปวิเคราะห์: วุจฺจเตติ  วจี  ค าชื่อว่าวจี เพราะบุคคลพูด (วจ วิยตฺติย  วาจาย =พูด-
กล่าวชัดเจน + อ + อี) 
  อุทาหรณ์: กายคุตฺโต วจีคุตฺโต อาหาเร อุทเร ยโต๒๙๙ เราค้มครองกาย คุ้มครอง
วาจาได้แล้ว ส ารวมในการบริโภคอาหาร 
  ภวาสวา ยสฺส วจี ขรา จ๓๐๐ ภวาสวะและวาจาอันหยาบคายของบุคคล 

 ศัพท์ที่หมายถึง จิตใจ ตามคัมภีร์อภิธาน มีศัพท์ใช้ในความหมายเดียวกัน ๖ ศัพท์ 
ประกอบด้วย 

 

                                                      

 ๒๙๖ ที.ป. (บาลี) ๑๑/๑๘/๑๑. 
 ๒๙๗ ขุ.เถรี. (บาลี) ๒๖/๔๐๔/๔๘๐. 
 ๒๙๘ อลังการ. ๑/๑. 
 ๒๙๙ ส.ส. (บาลี) ๑๕/๑๙๗/๒๐๘. 
 ๓๐๐ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๔๗๗/๔๒๓. 



 ๒๓๖ 

  ๑. จิตฺต แปลว่า จิต, ใจ 
  รูปวิเคราะห์: จินฺเตตีติ จิตฺต  สภาพที่คิดชื่อว่าจิตตะ (จินฺต จินฺตาย =คิด + ต) 
อารมฺมณ  จินฺเตติ ชานาตีติ จิตฺต  สภาพทีรู่้อารมณช์ื่อว่าจิตตะ 
  อุทาหรณ์: สมาหิต  จิตฺต  เอกคฺค ๓๐๑ จิตอันต้ังมั่นแล้วในอารมณเ์ดียว 
  ป ม  จิตฺต  อุปฺปนฺน  ป ม  วิญฺ าณ  ปาตุภูต ๓๐๒ จิตดวงแรกเกิดขึ้น คือปฐมวิญญาณ
ปรากฏ 
  ๒. เจต แปลว่า จิต, ใจ 
  รูปวิเคราะห:์ จินฺเตตีติ เจโต สภาพที่คิด ชื่อว่าเจตะ (จิต สญฺเจตเน=คิด-ตั้งใจ + อ) 
  อุทาหรณ์: อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน สพฺพาวนฺต  ภิกฺขุสงฺฆ  เจตสา เจโต ปริจฺจ    
มนสากาสิ๓๐๓ ท่านมหาโมคคัลลานะมนสิการก าหนดจิตภิกษุสงฆ์ที่มีอยู่ทั้งหมดด้วยจิต 
  ๓. มน แปลว่า จิต, ใจ, มนัส  
  รูปวิเคราะห:์ มนติ ชานาตีติ มโน สภาพที่รับรู้ชื่อว่ามนะ (มน าเณ=รู้ + อ) อนิตฺถี 
หมายถึง มนศัพท์ เป็นปุงลิงคแ์ละนปุงสกลิงค ์
  อุทาหรณ์: ย  จิตฺต  ต  มโน, ย  มโน ต  จิตฺต ๓๐๔ สิ่งใดเป็นจิต สิ่งนั้นเป็นใจ สิ่งใดเป็นใจ
สิ่งนั้นเป็นจิต 
  ๔. วิญฺ าณ แปลว่า จิต, ใจ  
  รูปวิเคราะห:์ วิชานาตีติ วิญฺ าณ  สภาพที่รู้ชัด ชื่อว่าวิญญาณะ (วิ + า อวโพธเน= 
รู้ + ยุ) 
  อุทาหรณ์: วิญฺ าณ  นิจฺจ  วา อนิจฺจ  วาติ อนิจฺจ  ภนฺเตติ๓๐๕ วิญญาณเที่ยงหรือไม่
เที่ยง, ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า 
  ๕. หทย แปลว่า จิต, ใจ, หทัย 
  รูปวิเคราะห์: หรติ อตฺตโน อาธารนฺติ หทย  สภาพที่น าไปสู่ความยินดีของตน ชื่อว่า
หทยะ (หร หรเณ=น าไป + ย) 
  อุทาหรณ์: รสตณฺหาย คธิโต หทย  นาวพุชฺฌติ๓๐๖ ผู้ถูกความอยากในรสครอบง าแล้ว
ย่อมไม่รู้สึกถึงความตั้งใจ (ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่บวชว่าเราจะท าท่ีสุดทุกข์) 
  ๖. มานส แปลว่า จิต, ใจ, มานนั 
  รูปวิเคราะห:์ มโน เอว มานส  ใจนั่นแหละ คือมานสะ (มน + สณฺ) 
  อุทาหรณ์: สุปณิหิต  เม มานส  สจฺจาน  โพธาย๓๐๗ เราตั้งใจไว้ดีแล้วเพ่ือรู้สัจจะ
ทั้งหลาย 

                                                      

 ๓๐๑ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๓/๖. 
 ๓๐๒ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑๘๑/๑๓๗ 
 ๓๐๓ วิ.จู. (บาลี) ๗/๔๔๘/๒๘๔. 
 ๓๐๔ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑๘๔/๑๓๘. 
 ๓๐๕ วิ.ม. (บาลี) ๔/๒๑/๒๗. 
 ๓๐๖ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๓๘๖/๓๗๒. 
 ๓๐๗ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๕๔๓/๕๘๕. 



 ๒๓๗ 

 ศัพม์ที่หมายถึง พระนิพพาน ตามคัมภีร์อภิธาน มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๔๖ 
ศัพท์ ประกอบด้วย 
  ๑. โมกฺข แปลว่า นิพพาน, โมกขธรรม, สถานที่อาศัยหลุดพ้น, ธรรมเครื่องหลุดพ้น 
  รูปวิเคราะห์: มุจฺจนฺติ เอตฺถ ราคาทีหีติ โมกฺโข นิพพานชื่อว่าโมกขะ เพราะเป็น
สถานที่อาศัยหลุดพ้นจากราคะเป็นต้น มุจฺจนฺติ เอเตน ราคาทีหีติ โมกฺโข ชื่อว่าโมกขะ เพราะเป็น
เครื่องหลุดพ้นจากราคะเป็นต้น (มุจ วิโมกฺเข=หลุด-พ้น-ปลด + อ) หีนมชฺฌิมภาเวหิ มุจฺจตีติ โมกฺโข 
ชื่อว่าโมกขะ เพราะเป็นธรรมที่หลุดพ้นจากสภาพที่ต่ าและปานกลาง (มุจ วิโมกฺเข=หลุด-พ้น-ปลด + 
ต) 
  อุทาหรณ์: ปพฺพชิตฺวา เอก  โมกฺขธมฺม  คเวสิตุ  วฏฺฏติ๓๐๘ ภิกษุเมื่อบวชแล้วควร
แสวงหาธรรมคือนิพพานอันสูงสุด 
  โมกฺโขติ วา นิพฺพาน ๓๐๙ บทว่า “โมกฺโข” ได้แก่ นิพพาน 
  ยทิ สนฺติคโม มคฺโค โมกฺโข จจฺจนฺติก  สุข  เอเตน สจฺจวชฺเชน คมน  เม สมิชฺฌตุ๓๑๐ 
ทางไปสู่ความสงบ นิพพาน และทางอันประกอบด้วยสุขอย่างยิ่ง มีอยู่ ด้วยการกล่าวค าสัจนี้ ขอทาง
ด าเนินไปสู่นิพพาน จงส าเร็จแก่ข้าพเจ้า 
  ๒. นิโรธ แปลว่า นิพพาน, นิโรธ, นิโรธธรรม, ความดับ 
  รูปวิเคราะห์: นิรุชฺฌนฺติ เอตฺถ ราคาทโยติ นิโรโธ นิพพานชื่อว่านิโรธะ เพราะเป็นที่
สิ้นกิเลสมีราคะเป็นต้น รุนฺธติ นิพฺพานนฺติ โรโธ กิเลโส โส เอตฺถ นตฺถีติ นิโรโธ ชื่อว่านิโรธะ  เพราะ
เป็นที่ไม่มีกิเลสที่ปิดกั้นนิพพาน (น ิ+ รุธิ อาวรเณ=ปิด-ล้อม-ขัดขวาง-ห้าม + ณ) 
  อุทาหรณ์: รูปํ โข อานนฺท อนิจฺจ  สงฺขต  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน  ขยธมฺม  วยธมฺม  วิราคธมฺม  
นิโรธธมฺม  ตสฺส นิโรโธ นิโรโธติ วุจฺจติ๓๑๑ อานนท์ รูปไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น 
มีความสิ้นไป มีความเสื่อมไป มีความคลายไป มีความดับไปเป็นธรรมดา ความดับรูปนั้น เรียกว่านิ
โรธะ 
  ๓. นิพพาน แปลว่า นิพพาน, สภาวธรรมที่พ้นจากตัณหา, ความดับตัณหา 
  รูปวิเคราะห:์  วานสงฺขาตาย ตณฺหาย นิกฺขนฺตตฺตา นิพฺพาติ นิพฺพาน  ชื่อว่านิพพานะ  
เพราะเป็นสภาพที่ดับสนิท เหตุหลุดพ้นจากตัณหาที่เรียกว่าวานะ เอเตน ราคคฺคิอาทิโกติ นิพฺพาน  
ชื่อว่านิพพานะ เพราะเป็นธรรมเครื่องดับไฟคือราคะเป็นต้น สพฺพกิเลสาน  ขยเหตุภูเต วิราคธมฺเม 
นิพฺพาน  นิพฺพานศัพท์ใช้ในความหมายว่าวิราคธรรมอันเป็นเหตุสิ้นกิเลสทั้งหมด (น ิ+ วาน) 
  อุทาหรณ์: สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ        
นิพฺพาน ๓๑๒ นิพพานเป็นสภาพที่สงบสังขารธรรมทั้งปวง สลัดอุปธิทั้งปวง สิ้นตัณหา ปราศจากราคะ 
ดับราคะ 
 

                                                      

 ๓๐๘ องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๑๘๘/๑๑๖. 
 ๓๐๙ ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๓๑/๒๓๘. 
 ๓๑๐ ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๒/๕๔๖/๒๐๒. 
 ๓๑๑ ส .ข. (บาลี) ๑๗/๒๑/๒๑. 
 ๓๑๒ วิ.ม. (บาลี) ๔/๗/๗. 



 ๒๓๘ 

  วานาภาเวน นิพฺพาน ๓๑๓ ชื่อว่านิพพาน เพราะไม่มีตัณหาที่ชื่อว่าวานะ 
  นิพฺพาน  ปรม  วทนฺติ พุทฺธา๓๑๔ พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานเป็นบรมธรรม 
  ๔. ทีป แปลว่า นิพพาน, ทีปธรรม, ธรรมเป็นที่พึ่งพิง 
  รูปวิเคราะห์: ยถา ปกติทีโป นทีโสเตน วุยฺหมานาน  ปติฏฺ า โหติ, เอวมิท  นิพฺพาน       
ส สารมโหเฆน วุยฺหมานาน  ปติฏฺ าติ ทีโป วิยาติ ทีโป นิพพานชื่อว่าทีปะ เพราะเป็นที่พ่ึงของสัตว์ผู้
ถูกห้วงน้ าในสงสารพัดพาไป เปรียบเหมือนเกาะเป็นที่พ่ึงของสัตว์ผู้ถูกกระแสคลื่นพัดพาไป นิกฺกิเล
สาน  ปทีปสทิสภาวกรณโต ทีโป วิยาติ ทีโป ชื่อว่าทีปะ เพราะเป็นเหมือนดวงประทีบส าหรับบุคคลผู้
หมดกิเลส ทิปฺปติ อริยาน  าณจกฺขุเยว ปกาเสตีติ ทีโป ชื่อว่าทีปะ เพราะสว่างอยู่ในญาณจักษุของ
พระอริยบุคคลเท่านั้น (ทีป ทิตฺติย =ส่องสว่าง + ณ) ทีปศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ ปติฏฺ ฏฺเ น 
ทีปํ๓๑๕ นิพพานชื่อว่าทีปะ เพราะอรรถว่าเป็นที่พ่ึง 
  อุทาหรณ์: ทีปํ ตาณ  เลณ  สรณ  คติปรายน  พฺรูหิ อาจิกฺขาหิ เทเสหิ ปญฺ เปหิ      
ปฏฺ เปหิ วิวราหิ วิภชาหิ อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหิ๓๑๖ ขอพระองค์โปรดตรัส คือ โปรดบอก แสดง 
บัญญัติ ก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าให้ง่าย ประกาศ ที่พ่ึง คือ ที่ปกปูอง ที่หลีกเร้น ที่พ่ึง คติ 
จุดหมาย 
  อกิญฺจน  อนาทาน  เอต  ทีปํ อนาปร  นิพฺพาน  อิติ น  พฺรูมิ ชรามจฺจุปริกฺขย ๓๑๗ เรา
เรียกนิพพาน ซึ่งไม่มีเครื่องกังวล ไม่มีเครื่องยึดมั่นนี้นั้น ว่าเป็นที่พ่ึงอันไม่มีที่พ่ึงอ่ืนยิ่งกว่า นิพพาน
เป็นที่สิ้นไปแห่งชราและมรณะ 
  ๕. ตณฺหกฺขย นิพพาน, ธรรมที่สิ้นตัณหา 
  รูปวิเคราะห์: ตณฺหาน  ขยเหตุตฺตา ตณฺหา ขียติ เอตฺถาติ ตณฺหกฺขโย นิพพานชื่อว่า   
ตัณหักขยะ เพราะเป็นที่สิ้นตัณหา เพราะเป็นเหตุสิ้นตัณหา ตณฺหาน  ขโย ตณฺหกฺขโย ชื่อว่าตัณหัก-
ขยะ เพราะสิ้นตัณหา ตณฺหกฺขยสฺส ปจฺจยตฺตา ตณฺหกฺขย ๓๑๘ ชื่อว่าตัณหักขยะ เพราะเป็นปัจจัยแห่ง
การสิ้นตัณหา (ตณฺหา + ขี ขเย=สิ้นไป + อ) 
  อุทาหรณ์: อิท ปิ โข าน  สุทุทฺทส  ยทิท  สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค 
ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพาน ๓๑๙ ถึงแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนัก คือ นิพพานเป็น
สภาพที่สงบสังขารธรรมทั้งปวง สลัดอุปธิทั้งปวง สิ้นตัณหา ปราศจากราคะ ดับราคะ 
  ตณฺหกฺขโย หิ ราธ นิพฺพาน ๓๒๐ ราธะ ก็ความสิ้นไปแห่งตัณหาจัดเป็นนิพพาน 
 
 

                                                      

 ๓๑๓ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๓๑๔ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๙๐/๔๓. 
 ๓๑๕ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๓๑๖ ขุ.จู. (บาลี) ๓๐/๖๑/๑๔๔. 
 ๓๑๗ ขุ.จู. (บาลี) ๓๐/๖๓/๑๔๖. 
 ๓๑๘ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๓๑๙ วิ.ม. (บาลี) ๔/๗/๗. 
 ๓๒๐ ส .ข. (บาลี) ๑๗/๑๖๑/๑๕๓. 



 ๒๓๙ 

  ๖. ปร แปลว่า นิพพาน, ปรธรรม, ธรรมอันประเสริฐสุด 
  รูปวิเคราะห์: ราคาทีน  ปฏิปกฺขตฺตา อุตฺตมตฺเถน ปร  นิพพานชื่อว่าประ เพราะมี
อรรถประเสริฐสุด เหตเุป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสมีราคะเป็นต้น (ปร) 
  ๗. ตาณ แปลว่า นิพพาน, ธรรมเครื่องรักษา, ตาณธรรม, ธรรมเครื่องต้านทาน  
  รูปวิเคราะห์: ตายติ รกฺขติ อปายาทิโตติ ตาณ  นิพพานชื่อว่าตาณะ เพราะปกปูอง
บุคคลให้พ้นจากอบายเป็นต้น ตายนฏฺเ น ตาณ ๓๒๑ นิพพานชื่อว่าตาณะ เพราะอรรถว่าต้านทาน 
(ตา รกฺขเณ=รักษา + ยุ) 
  อุทาหรณ์: ตาณญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ตาณคามิญฺจ มคฺค ๓๒๒ ภิกษุทั้งหลาย เรา
จกัแสดงนิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
  ๘.  เลณ นิพพาน, เลณธรรม, ธรรมเป็นที่หลบซ่อนหรือหลีกจากภัยในสงสาร  
  รูปวิเคราะห์:  ลียนฺติ เอตฺถ ส สารภยภีรุกาติ เลณ  นิพพานชื่อว่าเลณะ เพราะเป็นที่
หลีกเร้นจากความกลัวคือภัยในสงสาร อลฺลียิตพฺพยุตฺตฏฺเ น เลณ ๓๒๓ นิพพาน ชื่อว่าเลณะ เพราะ
อรรถว่าเป็นที่หลีกเร้น (ลี นิลียเน=หลีกเร้น + ยุ) 
  นิพฺพาน  ตาณ  เลณ  สรณ  ปรายณ  อจฺจุต  อมต ๓๒๔ ศัพท์ทั้ง ๗ นี้ แปลว่านิพพาน 
  อุทาหรณ์:  เลณญฺจ  โว  ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ เลณคามญฺิจ มคฺค ๓๒๕ ภิกษุทั้งหลาย เรา 
จกัแสดงนิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
  ๙. อรูป แปลว่า นิพพาน, ธรรมที่ไม่มีรูปร่างสัณฐาน, อรูปธรรม  
  รูปวิเคราะห์: นตฺถิ ทีฆรสฺสาทิก  รูปสณฺ านเมตสฺสาติ อรูปํ นิพพานชื่อว่าอรูปะ 
เพราะไม่มีรูปร่างสัณฐานว่ายาวและสั้นเป็นต้น อปฺปจฺจยตฺตา อรูปํ ชื่อว่าอรูปะ เพราะไม่มีปัจจัย (น 
+ รูป) 
  ๑๐. สนฺต แปลว่า นิพพาน, สันตธรรม, ธรรมเครื่องสงบ  
  รูปวิเคราะห์: ราคาทีน  สนฺตกรณตฺตา สนฺต  นิพพานชื่อว่าสันตะ เพราะท าให้ราคะ
เป็นต้นสงบลงได้ (สมุ อุปสเม=สงบ, ระงับ + ต) สนฺตภาวฏฺเ น สนฺต ๓๒๖ นิพพานชื่อว่าสันตะ เพราะ
มีอรรถว่าสงบ 
  อุทาหรณ์: สนฺตญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ สนฺตคามิญฺจ มคฺค ๓๒๗ ภิกษุทั้งหลาย เรา
จกัแสดงนิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
  เทวสิก  ปจฺจูสสมเย สนฺต  สุข  นิพฺพาน  อารมฺมณ  กตฺวา ผลสมาปตฺติสมาปชฺชน ๓๒๘ ใน
เวลาใกล้รุ่งสว่าง ทุก ๆ วัน  พระพุทธเจ้าทรงท าพระนิพพาน อันเป็นสุขสงบให้เป็นอารมณ์แล้วเสด็จ 

                                                      

 ๓๒๑ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๓๒๒ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๗. 
 ๓๒๓ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๓๒๔ อภิ.ก. (บาลี) ๓๗/๔๔๕/๒๗๐. 
 ๓๒๕ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๗. 
 ๓๒๖ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗/๑๗๔. 
 ๓๒๗ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๖. 
 ๓๒๘ วิ.อ. (บาลี) ๑/๒๒/๒๐๔. 



 ๒๔๐ 

เข้าผลสมาบัต ิ 
  ๑๑. สจฺจ แปลว่า นิพพาน, สัจจธรรม 
  รูปวิเคราะห์: ราคกฺขยเหตุภาเวน อวิปรีตตฺตา จตุสจฺจปริยาปนฺนตฺตา วา สจฺจ  
นิพพานชื่อว่าสัจจะ เพราะเป็นธรรมไม่ผิดจากความเป็นเหตุสิ้นราคะ หรือเพราะเป็นธรรมที่นับเข้า
ในสัจจะ ๔ (สต สาตจฺเจ=ไม่ขาด-ติดต่อ-ประจ า + จ) สรติ อายติ ทุกข  หึสตีติ สจฺจ  นิพพานชื่อว่า
สัจจะ เพราะเบียดเบียนทุกข์ (สร คติจินฺตาหึสาสุ=ไป, คิด, เบียดเบียน + จ) ปรมตฺถสจฺจตาย 
สจฺจ ๓๒๙ นิพพานชื่อว่าสัจจะ เพราะเป็นปรมัตถสัจจะ 
  อุทาหรณ์: สจฺจญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ สจฺจคามิญฺจ มคฺค ๓๓๐ ภิกษุทั้งหลาย เรา
จกัแสดงนิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
  ๑๒. อนาลย แปลว่า นิพพาน, ธรรมที่ปราศจากตัณหา, อนาลยธรรม, ธรรมที่ไม่มี
อาลัย 
  รูปวิเคราะห:์  นตฺถิ  อาลโย  ตณฺหา เอตฺถาติ อนาลย  นิพพานชื่อว่าอนาลยะ เพราะ
เป็นธรรมที่ไม่มีตัณหา (น + อาลย) กามาลยาน  อภาเวน อนาลย ๓๓๑ นิพพานชื่อว่าอนาลยะ เพราะ
ไม่มีความอาลัยในกามทั้งหลาย 
  อุทาหรณ์: อนาลยญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ อนาลยคามิญฺจ มคฺค ๓๓๒ ภิกษุทั้งหลาย 
เราจักแสดงนิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
  ๑๓. อสงฺขต แปลว่า นิพพาน, อสังขตธรรม, ธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง 
  รูปวิเคราะห์: ปจฺจเยหิ น สงฺกรียเตติ อสงฺขต  นิพพานชื่อว่าอสังขตะ เพราะไม่ถูก
ปัจจัยปรุงแต่ง อสงฺขตนฺติ นิพฺพาน ๓๓๓ ค าว่า “อสงฺขต ” หมายถึงนิพพาน น สงฺขต  สงฺขตลกฺขณ
รหิตนฺติ จ อสงฺขต ๓๓๔ นิพพานชื่อว่าอสังขตะ เพราะไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง และเว้นจากลักษณะที่ถูก
ปรุงแต่ง สเมจฺจ สมฺภุยฺย ปจฺจเยหิ กต  สงฺขต , น สงฺขตนฺติ อสงฺขต  ตเทว นิพฺพาน ๓๓๕ นิพพานชื่อว่า 
อสังขตะ เพราะปัจจัยเป็นอันมากประชุมกันแล้วท าอะไรมิได้ (น + ส  + กร กรเณ=ท า + ต) 
  อุทาหรณ์: ราควิราคมเนญฺชมโสก  ธมฺมสงฺขตมปฺปฏิกูล  มธุรมิม  ปคุณ  สุวิภตฺต  ธมฺม-
มิม  สรณตฺถมุเปหิ๓๓๖ เธอจงถึงพระธรรมอันเป็นเหตุส ารอกราคะ มีสภาวะไม่หวั่นไหว ไร้ความเศร้า
โศก เป็นสภาวธรรมที่ปราศจากปัจจัยปรุงแต่ง ปราศจากสิ่งแปดเบื้อน น่าปรารถนา ละเอียด  อ่อน 
ซึ่งเราตถาคตจ าแนกไว้แจ่มแจ้งแล้วนี้เพื่อเป็นที่พ่ึงที่ระลึกเถิด 
 
 

                                                      

 ๓๒๙ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๓๓๐ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๕. 
 ๓๓๑ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๓๓๒ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๗. 
 ๓๓๓ ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๔๓/๓๐๘. 
 ๓๓๔ ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๗๓/๔๒๒. 
 ๓๓๕ ขุ.วิ.อ. (บาลี) ๘๘๖/๒๖๗. 
 ๓๓๖ ขุ.วิ. (บาลี) ๒๖/๘๘๗/๙๑. 



 ๒๔๑ 

  ๑๔. สิว แปลว่า นิพพาน, สิวธรรม, ธรรมอันเกษม, ธรรมอันควรเสพ 
  รูปวิเคราะห:์ สิว  เขมภาว  กโรตีติ สิว  นิพพานชื่อว่าสิวะ เพราะท าความเกษม ส สาร-
ภีรุเกหิ เสวิตพฺพตฺตา สิว  ชื่อว่าสิวะ เพราะเป็นธรรมที่ผู้กลัวภัยในสงสารพึงส้องเสพ (สิ เสวาย =ส้อง
เสพ, คบ + ว) สเมติ อุปสเมตีติ สิว  นิพพานชื่อว่าสิวะ เพราะเป็นธรรมสงบระงับ (สมุ อุปสเม=สงบ 
+ ริว) สสฺสิริกฏฺเ น สิว ๓๓๗ นิพพานชื่อว่าสิวะ เพราะมีอรรถว่าเป็นธรรมอันเกษม 
  ภทฺเท กลฺยาเณ โมกฺเข นิพฺพาเน จ สิว  สิวศัพท์ใช้ในอรรถความเจริญ ความดีงาม 
ความหลุดพ้น และนิพพาน  
  อุทาหรณ์: สิวญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ สิวคามิญฺจ มคฺค ๓๓๘ ภิกษุทั้งหลาย เราจัก
แสดงนิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
  ปตฺโต สนฺติสุข  สิว ๓๓๙ ไดบ้รรลุนิพพานอันเป็นสันติสุข 
  ๑๕. อมต แปลว่า นิพพาน, แดนอมตะ, อมตธรรม, สภาพที่พ้นจากความตาย 
  รูปวิเคราะห์: นตฺถิ เอตฺถ มต  มรณนฺติ อมต  นิพพานชื่อว่าอมตะ เพราะเป็นธรรมที่
ไม่มีความตาย เอตสฺมึ อธิคเต ปุคฺคลสฺส มตนฺติ อมต  นิพพานชื่อว่าอมตะ เพราะเม่ือบุคคลเข้าถึงแล้ว
ไม่มีความตาย มรณาภาเวน อมต ๓๔๐ นิพพานชื่อว่าอมตะ เพราะไม่มีความตาย (น + มร ปาณ
สละชีวิต-ความตาย + ต)  
  อุทาหรณ์: อปฺปมาโท อมต  ปท ๓๔๑ ความไม่ประมาทเป็นทางด าเนินไปสู่นิพพาน 
  โส ปกาเสติ สทฺธมฺม  อมต  สุขมุตฺตม ๓๔๒ พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงประกาศพระ
สัทธรรมคือนิพพานอันเป็นสุขประเสริฐสุด 
  อมตญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ อมตคามิญฺจ มคฺค ๓๔๓ ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง
นิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
  ๑๖. สุทุทฺทส แปลว่า นิพพาน, ธรรมที่รู้เห็นได้ยากยิ่ง  
  รูปวิเคราะห:์ ปสฺสิตุ สุทุกฺกรตาย สุทุทฺทส  นิพพานชื่อว่าสุทุททสะ เพราะเป็นธรรมที่
รู้เห็นได้ยากยิ่ง สุฏฺฐุ ทุทฺทสตาย สุทุทฺทส ๓๔๔ นิพพานชื่อว่าสุทุททสะ เพราะเป็นธรรมที่รู้เห็นได้ยาก
ยิ่ง ปรมคมฺภีรตาย สุทุทฺทส ๓๔๕ นิพพานชื่อว่าสุทุททสะ เพราะเป็นธรรมที่ลึกซึ้งอย่างยิ่ง (สุ + ทุ + 
ทิส เปกฺขเณ=เพ่งดู + อ) 
  อุทาหรณ์: สุทุทฺทสญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ สุทุทฺทสคามิญฺจ มคฺค ๓๔๖ ภิกษุ
ทั้งหลาย เราจักแสดงนิพพานและทางที่ให้ถึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
                                                      

 ๓๓๗ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๓๓๘ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๖. 
 ๓๓๙ ขุ.อป. (บาลี) ๓๒/๒๐๔/๔๔๓. 
 ๓๔๐ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๓๔๑ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๑/๑๙. 
 ๓๔๒ ขุ.อป. (บาลี) ๓๓/๘๗/๑๙๒. 
 ๓๔๓ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๖. 
 ๓๔๔ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๓๔๕ ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๑/๒๑๒/๕๑๕. 
 ๓๔๖ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๕. 



 ๒๔๒ 

  สุสุกฺกสุกฺก  นิปุณ  สุทุทฺทส  ผุสาหิ ต  อุตฺตมมจฺจุต  ปท ๓๔๗ ท่านจงบรรลุธรรมอันสูงสุด 
อันเป็นธรรมขาวผุดผ่อง ละเอียด รู้เห็นได้ยาก เป็นธรรมไม่จุติแปรผัน 
  ๑๗. ปรายณ แปลว่า นิพพาน, ปรายณธรรม, ธรรมที่พระอริยเจ้ารู้  
  รูปวิเคราะห:์ ปเรหิ อุตฺตเมหิ อริยปุคฺคเลหิ อยิตพฺพ  คนฺตพฺพนฺติ ปรายณ  นิพพานชื่อ
ว่าปรายณะ เพราะเป็นสภาวะที่พระอริยเจ้าผู้ประเสริฐบรรลุถึง ส สารสภาวโต อญฺ สภาววเสน 
พุชฺฌิตพฺพนฺติ  อตฺโถ หมายถึงธรรมอ่ืนจากสงสารธรรมที่พระอริยเจ้ ารู้  ปเรส  อริยปุคฺคลาน         
ปติฏฺ านตฺตา ปรายณ  นิพพานชื่อว่าปรายณะ เพราะเป็นธรรมที่ด ารงอยู่ของพระอริยบุคคล (ปร + 
อิ คติมฺหิ=ไป-ถึง-บรรลุ + ยุ)  
  อุทาหรณ์: ปรายณญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ปรายณคามิญฺจ มคฺค ๓๔๘ ภิกษุทั้งหลาย 
เราจักแสดงนิพพานและทางที่ใหถึ้งนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
  อย  เม ภควา สรณ  ตาณ  เลณ  ปรายณ  คติ ปฏิสรณนฺติ ภช เสว๓๔๙ เธอจงคบจงเสพ
ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ เป็นสรณะ เป็นที่ต้านทาน เป็นที่เร้น เป็นที่ไปในเบื้องหน้า เป็น
คติ เป็นที่พ่ึงอาศัยของเรา ทั้ง ๖ บท (สรณ  ตาณ  เลณ  ปรายณ  คต ิปฏิสรณ ) แปลว่านิพพาน 
  ปร  อยน  คติ ปติฏฺ าตีติ ปรายณ ๓๕๐ การไปถึงแล้วด ารงอยู่ ชื่อว่า ปรายณะ 
  ๑๘. สรณ แปลว่า นิพพาน, สรณธรรม 
  รูปวิเคราะห:์ เยน จตฺตาโร มคฺคา โอธิโส กิเลเส สรนฺติ หึสนฺติ ต  ธมฺม  สรณ  นิพพาน
ชื่อว่าสรณะ เพราะเป็นเครื่องก าจัดกิเลสโดยเฉพาะของมรรค ๔ อริยาน  วสิตเคหตฺตา สรณ  ชื่อว่า
สรณะ เพราะเป็นธรรมที่พระอริยะอาศัยอยู่ ภยสรณฏฺเ น สรณ  ภยนาสนนฺติ อตฺโถ๓๕๑ นิพพานชื่อ
ว่าสรณะ เพราะมีอรรถว่าก าจัดภัย ท าลายภัยให้พินาศไป (สร หึสาย =เบียดเบียน + ยุ) 
  อุทาหรณ์: สรณญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ สรณคามิญฺจ มคฺค ๓๕๒ ภิกษุทั้งหลาย เรา
จกัแสดงนิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
  ๑๙. อนีติก แปลว่า นิพพาน, อนีติกธรรม  
  รูปวิเคราะห:์ อีติ อุปทฺทโว ปาโส จ เต ยตฺถ น สนฺติ, ต  อนีติก  นิพพานชื่อว่าอนีติกะ 
เพราะเป็นธรรมที่ไม่มีความชั่วร้ายที่เป็นอันตรายและเป็นกับดัก (น + อีติ + ก) สตฺเต ส สาร  เนตีติ  
นีตีติ ลทฺธนามาย ตณฺหาย อภาวโต อนีติก  นิพพานชื่อว่าอนีติกะ เพราะไม่มีตัณหาที่ชื่อนีติตัวน าสัตว์
ไปสู่สงสาร (น +นีติ + ก) นิทฺทุกฺขตฺตา อนีติก ๓๕๓ นิพพานชื่อว่าอนีติกะ เพราะปราศจากทุกข์ 
  อุทาหรณ์: อนีติกญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ อนีติกคามิญฺจ มคฺค ๓๕๔ ภิกษุทั้งหลาย 
เราจักแสดงนิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 

                                                      

 ๓๔๗ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔, ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๑/๒๑๒/๕๑๔. 
 ๓๔๘ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๔๐๙/๓๒๘. 
 ๓๔๙ ขุ.วิ.อ. (บาลี) ๘๘๖/๒๖๖. 
 ๓๕๐ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๓๕๑ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๓๕๒ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๔๐๙/๓๒๗. 
 ๓๕๓ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๓๕๔ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๔๐๙/๓๒๗. 



 ๒๔๓ 

  ปญฺจนฺน  ขนฺธาน  นิโรโธ อนีติก  นิพฺพาน ๓๕๕ ความดับเบญจขันธ์เป็นนิพพานไม่มี
เสนียด 
  ๒๐. อนาสว แปลว่า นิพพาน, อนาสวธรรม, ธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ 
  รูปวิเคราะห์: อาสวาน  อนารมฺมณตาย อนาสว  นิพพานชื่อว่าอนาสวะ เพราะไม่มี
อารมณ์ของอาสวะ นตฺถิ อาสวา เอตฺถาติ ชื่อว่าอนาสวะ เพราะเป็นที่ไม่มีอาสวะทั้งหลาย (น + 
อาสว) จตุนฺน  อาสวาน  อภาเวน อนาสว ๓๕๖ นิพพานชื่อว่าอนาสวะ เพราะไม่มีอาสวะ ๔ อย่าง     
จตฺตาโร อาสวา กามาสโว ภวาสโว ทิฏฺ าสโว อวิชฺชาสโว๓๕๗ อาสวะ ๔ อย่าง คือ กามาสวะ-อาสวะ
คือกาม ภวาสวะ-อาสวะคือภพ ทิฏ าสวะ-อาสวะคือทิฏฐิ อวิชชาสวะ-อาสวะคืออวิชชา 
  อุทาหรณ์: อนาสวญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ อนาสวคามิญฺจ มคฺค ๓๕๘ ภิกษุทั้งหลาย 
เราจักแสดงนิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
  ๒๑. ธุว แปลว่า นิพพาน, ธุวธรรม, ธรรมอันมั่นคง 
  รูปวิเคราะห์: นิจฺจฏฺเ น ธุว  นิพพานชื่อว่าธุวะ เพราะมีความหมายว่ามั่นคง ธวติ       
มคฺคานมารมฺมณภาว  คจฺฉตีติ ธุว  ชื่อว่าธุวะ เพราะไปสู่ความเป็นมัคคารมณ์ (ธุว คติเถริเยสุ=ไป, 
มั่นคง + อ) ชรามรเณหิ มุญฺจิตุกาเมหิ ธวิตพฺพ  คนฺตพฺพนฺติ ธุว  นิพฺพานนฺติ อตฺโถ มีค าอธิบายว่า 
นิพพานชื่อว่าธุวะ เพราะเป็นทางที่บุคคลผู้ต้องการหลุดพ้นจากชราและมรณะต้องด าเนินไปให้ถึง 
ตตฺถ หิ ธวติ ถิรตีติ ธุโว ในค านั้น ธรรมที่มั่นคง ชื่อว่าธุวะ อุปฺปาทวยาภาเวน วา นิจฺจสภาวตฺตา ธวติ 
ถิร  สสฺสต  ภวตีติ ธุว  นิพพานชื่อว่าธุวะ เพราะเป็นธรรมอันมั่นคง ถาวร เที่ยงแท้ เหตุไม่มีการเกิดขึ้น
และเสื่อมไป ถิรฏฺเ น ธุว ๓๕๙ นิพพานชื่อว่าธุวะ เพราะอรรถว่ามั่นคง (ธุ เถริเย=มั่นคง + ว) 
  อุทาหรณ์: ธุวญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ธุวคามินิญฺจ มคฺค ๓๖๐ ภิกษุทั้งหลาย เราจัก
แสดงนิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
  ๒๒. อนิทสฺสน แปลว่า นิพพาน, อนิทัสสนธรรม, ธรรมที่มองไม่เห็นด้วยตา 
  รูปวิเคราะห์: นตฺถิ จกฺขุนา ทสฺสนเมตฺถาติ อนิทสฺสน  นิพพานชื่อว่าอนิทัสสนะ 
เพราะเป็นธรรมที่มองไม่เห็นด้วยตา ทฏฺ พฺพสภาวสฺส นตฺถิตาย อนิทสฺสน  นิพพานชื่อว่าอนิทัสสนะ 
เพราะเป็นสภาพที่มองไม่เห็น จกฺขุวิญฺ าเณน อปสฺสิตพฺพตฺตา อนิทสฺสน ๓๖๑ นิพพานชื่อว่า     
อนิทัสสนะ เพราะเป็นธรรมที่มองไม่เห็นด้วยจักขุวิญญาณ (น + นิ + ทิส เปกฺขเณ=เพ่งด-ูเห็น + ยุ)  
  อุทาหรณ์: อนิทสฺสนญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ อนิทสฺสนคามิญฺจ มคฺค ๓๖๒ ภิกษุ
ทั้งหลาย เราจักแสดงนิพพานและทางที่ให้ถึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
 

                                                      

 ๓๕๕ ขุ.ป. (บาลี) ๓๑/๓๘/๔๔๗. 
 ๓๕๖ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๓๕๗ อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๙๓๗/๔๕๖. 
 ๓๕๘ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๔๐๙/๓๒๗. 
 ๓๕๙ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๓๖๐ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๕. 
 ๓๖๑ ส .สฬา..อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๓๖๒ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๖. 



 ๒๔๔ 

  ๒๓. อกต นิพพาน, อกตธรรม, ธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง 
  รูปวิเคราะห์: กรียิตฺถาติ กต  ชื่อว่ากตะ เพราะถูกปรุงแต่ง ปจฺจเยหิ น กตนฺติ อกต  
นิพพานชื่อว่าอกตะ เพราะไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ปจฺจเยหิ อกตตฺตา อกต  นิพพานชื่อว่าอกตะ เพราะ
เป็นธรรมที่ไม่ถูกสร้างขึ้นโดยปัจจัย (น + กร กรเณ=ท า + ต)  
  อุทาหรณ์: อถ โข ภควา เอตมตฺถ  วิทิตฺวา ตาย  เวลาย  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ อตฺถิ  
ภิกขเว อชาต  อภูต  อกต  อสงฺขต ๓๖๓ ล าดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้ว จึง
ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า ภิกษุทั้งหลาย นิพพานเป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่เป็นแล้ว ไม่ถูกปัจจัย
ปรุงแต่ง มีอยู่ 
  ๒๔. อปโลกิต แปลว่า นิพพาน, อปโลกิตธรรม 
  รูปวิเคราะห:์ สทา วิชฺชมานตฺตา อปลุชฺชนภาว  คจฺฉติ เตน วา วิญฺ ายตีติ อปโลกิต  
นิพพานชื่อว่าอปโลกิตะ เพราะถึงความเป็นธรรมไม่เสื่อม เหตุมีอยู่ตลอดกาล หรือภาวะที่ปรากฏ
ตามสภาพไม่เสื่อมนั้น โลกสภาเวน วิญฺ ายตีติ โลกิต , ตพฺภาวาปคมนโต อปโลกิต  ธรรมที่ปรากฏอยู่
โดยสภาวะของโลก ชื่อว่าโลกิตะ, นิพพานชื่อว่าอปโลกิตะ เพราะปราศจากธรรมที่ปรากฏอยู่โดย
สภาวะของโลก (น+ ป + ลุช นสฺสเน=พินาศ + อิ + ต) อปลุชฺชนตาย อปโลกิต ๓๖๔ นิพพานชื่อว่าอป
โลกิตะ เพราะเป็นธรรมไม่เสื่อม  
  อุทาหรณ์:  อปโลกิตญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ อปโลกิตคามิญฺจ มคฺค ๓๖๕ ภิกษุ
ทั้งหลาย เราจักแสดงนิพพานและทางที่ให้ถึงนิพพานแก่เธอทัง้หลาย 
  ๒๕. นิปุณ แปลว่า นิพพาน, นิปุณธรรม, ธรรมที่ละเอียดอ่อน  
  รูปวิเคราะห์: สณฺหตฺเถน นิปุณ  นิพพานชื่อว่านิปุณะ เพราะเป็นสภาวธรรมที่
ละเอียดอ่อน เยน จตฺตาโร มคฺคา โอธิโส กิเลเส นิสฺเสสโต ปุณนฺติ โสเธนฺตีติ นิปุณ  ชื่อว่านิปุณะ 
เพราะเป็นเครื่องช าระกิเลสโดยเฉพาะของมรรคทั้ง ๔ สณฺหฏฺเ น นิปุณ ๓๖๖ นิพพานชื่อว่านิปุณะ 
เพราะมีอรรถว่าละเอียดอ่อน (นิ + ปุ โสเธ=ช าระ + ยุ)  
  อุทาหรณ์: นิปุณญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ นิปุณคามิญฺจ มคฺค ๓๖๗ ภิกษุทั้งหลาย เรา
จกัแสดงนิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
  ๒๖. อนนฺต แปลว่า นิพพาน, ธรรมที่ไม่พินาศ, อนันตธรรม 
  รูปวิเคราะห์: นตฺถิ ยสฺส อนฺต  วินาส  ต  อนนฺต  นิพพานชื่อว่าอนันตะ เพราะไม่มี
ความเสื่อมสลายไป (น + อนฺต) ปริยนฺตปริจฺเฉทภาวรหิตตฺตา อนนฺต  วุจฺจติ นิพฺพาน ๓๖๘ นิพพาน
เรียกว่าอนันตะ เพราะไม่มีที่สุดและไม่มีการก าหนดขอบเขต 
 

                                                      

 ๓๖๓ ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๗๓/๒๑๓. 
 ๓๖๔ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗/๑๗๔. 
 ๓๖๕ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๖. 
 ๓๖๖ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๓๖๗ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๕. 
 ๓๖๘ วิ.อ. (บาลี) ๓/๔๗๗/๕๓๗. 



 ๒๔๕ 

  อุทาหรณ์: ต  (อนนฺต ) ภควตา รญฺ า สปตฺตคณ  อภิมทฺทิตฺวา รชฺช  วิย กิเลสคณ  
อภิมทฺทิตฺวา ชิต  วิชิต  อธิคต  สมฺปตฺต ๓๖๙ นิพพานนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปราบปรามกองกิเลส 
ชนะเด็ดขาดแล้ว คือบรรลุแล้ว เปรียบเหมือนราชสมบัติที่พระราชาทรงปราบปรามข้าศึกได้แล้ว
ฉะนั้น 
  ๒๗. อกฺขร แปลว่า นิพพาน, อักขรธรรม, ธรรมที่ไม่เสื่อมสลาย 
  รูปวิเคราะห์: ขรนฺติ วินสฺสนฺตีติ ขรา, สงฺขตา. เต ยตฺถ น สนฺติ, ต  อกฺขร  ธรรมที่
พินาศไปชื่อว่าขระ ได้แก่สังขตธรรม, นิพพานชื่อว่าอักขระ เพราะเป็นธรรมที่ไม่มีความพินาศ
เหล่านั้น ขรสงฺขาตาน  วา สงฺขตาน  ปฏิปกฺขตฺตา อกฺขร  ชื่อว่าอักขระ เพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อสังขต
ธรรม คือสภาพทีพิ่นาศไป (น + ขร วินาเส=พินาศ + อ, น + ขี ขเย=สิ้น + อร) 
  ๒๘. ทุกฺขกฺขย แปลว่า นิพพาน, ทุกขักขยธรรม, ธรรมเป็นเหตุสิ้นทุกข์ 
  รูปวิเคราะห:์ สพฺพทุกฺขาน  ขยการณตฺตา ทุกฺขกฺขโย นิพพานชื่อว่าทุกขักขยะ เพราะ
เป็นเหตุสิ้นทุกข์ท้ังปวง (ทุกฺข + ขย) 
  อุทาหรณ์: ทุกขกฺขโย อนุปฺปตฺโต ปตฺโต เม อาสวกฺขโย๓๗๐ เราได้บรรลุถึงนิพพาน 
หมดสิ้นอาสวะแล้ว 
  ๒๙. อพฺยาพชฺฌ, อพฺยาปชฺฌ, อพฺยาปชฺช แปลว่า นิพพาน, ธรรมที่ทุกข์เบียดเบียน
ไม่ได้, ธรรมที่ไม่มีความพินาศ 
  รูปวิเคราะห์: พฺยาพาธตีติ พฺยาพาโธ, โส เอว พฺยาปาโท, ทุกฺขสจฺจ , ตสฺส ภาโว          
พฺยาพชฺฌ , ทุกฺขสฺส ปีฬนาทฺยตฺโถ, ต  ยตฺถ นตฺถิ, ต  อพฺยาพชฺฌ  ธรรมที่เบียดเบียน ชื่อว่าพยาพาธะ 
(วิ + อา + พาธ พฺยาฆาเต=ฆ่า-เบียดเบียน + อ) พยาพาธะนั่นแหละ ชื่อว่าพยาปาทะ หมายถึงทุกข-
สัจ ความเป็นธรรมที่บีบคั้น ชื่อว่าพยาพัชฌะ (พฺยาพาธ + ณฺย) หมายถึงทุกขสัจมีความบีบคั้นเป็น
ต้น นิพพานชื่อว่าอัพยาพัชฌะ เพราะเป็นธรรมที่ไม่มีทุกขสัจนั้น (น + พฺยาพชฺฌ) พฺยาปชฺฌา-     
ภาเวเนว อพฺยาปชฺฌ ๓๗๑ นิพพานชื่อว่าอัพยาปัชฌะ เพราะไม่มีความเบียดเบียน 
  อุทาหรณ์: อพฺยาปชฺฌ  สุข  โลเก๓๗๒ นิพพานเป็นสุขในโลก อพฺยาปชฺฌญฺจ โว ภิกฺขเว 
เทเสสฺสามิ อพฺยาปชฺฌคามิญฺจ มคฺค ๓๗๓ ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงนิพพานและทางด าเนินให้ถึง
นิพพานแก่เธอทั้งหลาย อพฺยาปาโท อพฺยาปชฺโช, อโทโส กุสลมูล ๓๗๔ ความไม่พยาบาท ความไม่คิด
เบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ 
  ๓๐. วิวฏฺฏ แปลว่า นิพพาน, วิวัฏฏธรรม 
  รูปวิเคราะห์: กิเลสกมฺมวิปากวฏฺฏาน  อภาวโต วิวฏฺฏ  นิพพานชื่อว่าวิวัฏฏะ เพราะ
ไม่มีกิเลสวัฏ กัมมวัฏ และวิบากวัฏ (วิ + วฏฺฏ) 

                                                      

 ๓๖๙ วิ.อ. (บาลี) ๓/๔๗๗/๕๓๗. 
 ๓๗๐ ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๑/๒๕๗/๓๖๙. 
 ๓๗๑ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๓๗๒ วิ.ม. (บาลี) ๔/๕/๕. 
 ๓๗๓ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๗. 
 ๓๗๔ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๓๓/๒๖. 



 ๒๔๖ 

  อุทาหรณ์: อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   นิ
โรโธ โหตีติ เอว  โยนิโสมนสิการมูลก  วิวฏฺฏ  เวทิตพฺพ ๓๗๕ พึงทราบว่า นิพพานมีโยนิโสมนสิการเป็น
มูลเหตุให้รู้อย่างนี้ว่า เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ฯลฯ การดับกองทุกข์ท้ังสิ้นนี้ มีอยู่อย่างนี้ 
  ๓๑. เขม แปลว่า นิพพาน, เขมธรรม, แดนเกษม, ธรรมอันเป็นเหตุดับราคะเป็นต้น 
  รูปวิเคราะห์: นิพฺภยฏฺเ น เขม  นิพพานชื่อว่าเขมะ เพราะปราศจากภัย ขยนฺติ      
เอเตน ราคคฺคิอาทโยติ เขม  ชื่อว่าเขมะ เพราะเป็นเหตุสิ้นไฟราคะเป็นต้น (ขี ขเย=สิ้นไป + ม)      
นิรุปทฺทวตาย เขม ๓๗๖ นิพพานชื่อว่าเขมะ เพราะไม่มีอันตราย 
  อุทาหรณ์: เขม  ปตฺเถถ ภิกฺขโว๓๗๗ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงปรารถนานิพพานเถิด 
  เขมญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ เขมคามิญฺจ มคฺค ๓๗๘ ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง
นิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
  อฏฺ งฺคิโก จ มคฺคาน  เขม  อมตคามิน ๓๗๙ บรรดาทางอันให้ถึงอมตธรรม ทางมีองค์ ๘ 
เป็นทางอันเกษม 
  ๓๒. เกวล แปลว่า นิพพาน, เกวลธรรม, ธรรมที่ไม่มีสังขารปรุงแต่ง 
  รูปวิเคราะห์: สงฺขาเรหิ อสมฺมิสฺสตาย วิส โยคตาย จ เกวล  นิพพานชื่อว่าเกวละ 
เพราะไม่ประกอบด้วยสังขารธรรมเครื่องปรุงแต่ง (เกว วิส โยเค=ไม่ประกอบ-แยก + อล) เกวลศัพท์ 
แปลว่า เยภุยฺยตา-มีมาก อวฺยามิสฺส-ไม่เจือปน วิส โยค-นิพพาน ทฬฺหตฺถ-อรรถมั่นคง อนติเรก-
พอประมาณ และอนวเสส-ทั้งหมดท้ังสิ้น 
  อุทาหรณ์: มญฺ ามิ เต อมตเมว เกวล  อธิคจฺฉนฺติ ปท  อสงฺขต ๓๘๐ ข้าพเจ้าเข้าใจว่า 
ชนเหล่านั้นแหละ จะได้บรรลุอมตบทซ่ึงปัจจัยอะไร ๆ ปรุงแต่งไม่ไดอ้ย่างแน่นอน 
  ๓๓. อปวคฺค แปลว่า นิพพาน, อปวัคคธรรม, ธรรมที่เว้นจากสังขารปรุงแต่ง 
  รูปวิเคราะห:์ อปวชฺชนฺติ สงฺขารา เอตสฺมาติ อปวคฺโค นิพพานชื่อว่าอปวัคคะ เพราะ
เว้นจากสังขาร (อป + วชฺช วชฺชเน=เว้น + อ) 
  อุทาหรณ์: นิโรธ าณ  อรูปโลกโลกถุวิกาทีสุ อปวคฺคคาหภูต  นิโรเธ วิปฺปฏิปตฺตึ๓๘๑  
นิโรธญาณ ย่อมห้ามการปฏิบัติผิดในนิโรธที่ยึดถือในอรูปโลกและในภูมิที่เป็นยอดโลกเป็นต้น ว่าเป็น
นิพพาน 
  รามุทกอาฬาราทีน  วิย อรูปโลเก นิคนฺถาทีน  วิย โลกถูปิกาย อปวคฺโค โมกฺโขติ คหณ  
อปวคฺคคฺคาโห การถือเอาว่า นิพพานเป็นธรรมเครื่องหลุดพ้น ชื่อว่าอปวัคคัคคาหะ เหมือนที่พวก
อุทกดาบสและอาฬารดาบสถือเอาอรูปโลกว่าเป็นนิพพาน พวกนิครนถ์ถือเอายอดโลกว่าเป็น
นิพพาน  อินฺทฺริยตปฺปนปุตฺตมุขทสฺสนาทีหิ วินา อปวคฺโค นตฺถีติ คเหตฺวา กถา ปวตฺตน  กามสุขลฺลิ

                                                      

 ๓๗๕ ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๕/๗๒. 
 ๓๗๖ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๓๗๗ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๓๕๒/๓๑๕. 
 ๓๗๘ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๕. 
 ๓๗๙ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๒๑๕/๑๙๑. 
 ๓๘๐ ขุ.เปต. (บาลี) ๒๖/๔๘๗/๒๐๙. 
 ๓๘๑ อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๑๘๙/๙๔. 



 ๒๔๗ 

กานุโยโค๓๘๒ การกล่าวถือเอาเหตุว่า นิพพานที่เว้นจากการบ่มอินทรีย์ให้อ่ิมเอิบ และความสุขจาก
การเห็นหน้าบุตรเป็นต้น ย่อมไม่มี เป็นกามสุขัลลิกานุโยค 
  ๓๔. วิราค แปลว่า นิพพาน, วิราคธรรม, ธรรมอันปราศจากราคะ 
  รูปวิเคราะห์: ยสฺมา ราโค วิคโต, โส วิราโค นิพพานชื่อว่าวิราคะ เพราะปราศจาก
ราคะ วิรชฺชนฺติ เอตฺถ ส กิเลสธมฺมาติ วิราโค ชื่อว่าวิราคะ เพราะเป็นที่ส ารอกออกจากกิเลส (วิ + 
รญฺช ราเค=ก าหนัด-ย้อม + อ) วิราคาธิคมสฺส ปจฺจยโต วิราค ๓๘๓ นิพพานชื่อว่าวิราคะ เพราะเป็น
ปัจจัยให้บรรลุซึ่งความปราศจากราคะ 
  อุทาหรณ์: สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ        
นิพฺพาน ๓๘๔ ธรรมที่สงบสังขารทั้งปวง สลัดออกซึ่งอุปธิทั้งปวง สิ้นตัณหา คลายก าหนัด ดับสนิท 
ปราศจากตัณหา  
  วิราคญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ วิราคคามิญฺจ มคฺค ๓๘๕ ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง
นิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
  ๓๕. ปณีต แปลว่า นิพพาน, ธรรมที่เป็นประธาน  
  รูปวิเคราะห:์ ปธานภาว  นีต  ปณีต  นิพพานชื่อว่าปณีตะ เพราะถึงความเป็นธรรมอัน
เป็นประธาน (ป + นี ปาปุณเน=ถึง + ต) อุตฺตมฏฺเ น ปณีต ๓๘๖ นิพพานชื่อว่าปณีตะ เพราะมีอรรถ
ว่าประเสริฐสุด 
  อุทาหรณ์:  ปณีตญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ปณีตคามิญฺจ มคฺค ๓๘๗ ภิกษุทั้งหลาย 
เราจักแสดงนิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
  เอต  สนฺต  เอต  ปณีตนฺติ นิพฺพาน  ทสฺเสนฺโต อาห๓๘๘ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงนิพพาน
ว่า “เอต  สนฺต  เอต  ปณีต ” 
  ๓๖. อจฺจุต แปลว่า นิพพาน, อัจจุตธรรม, ธรรมที่ไม่มีจุติของพระอรหันต์ 
  รูปวิเคราะห์: นตฺถิ เอตสฺมึ อธิคเต อริยาน  จุต  จวนนฺติ อจฺจุต  นิพพานชื่อว่าอัจจุตะ 
เพราะเป็นสภาพที่พระอริยบุคคลบรรลุแล้ว ไม่มีการเคลื่อนไปเป็นอย่างอ่ืน (น + จุ จวเน=ไป-
เคลื่อนไป + ต)  
  อุทาหรณ์: ปสนฺนมุขเนตฺโตสิ มุนิภาโวว ทิสฺสติ อมตาธิคโต กจฺจิ นิพฺพาน  อจฺจุต  
ปท ๓๘๙ ท่านมีหน้าผ่องใส ปรากฏประหนึ่งว่าจะเป็นมุนี ท่านได้บรรลุอมตนิพพาน หรือได้บรรลุบท
คือนิพพานอันไม่จุติ 

                                                      

 ๓๘๒ วิสุทฺธิ.มหาฎีกา. (บาลี) ๒/๕๖๓/๒๔๑. 
 ๓๘๓ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๓๘๔ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๑๓๓/๑๐๘. 
 ๓๘๕ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๗. 
 ๓๘๖ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๓๘๗ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๖. 
 ๓๘๘ องฺ.ทุกาทิ.อ. (บาลี) ๒/๓๒/๑๑๓. 
 ๓๘๙ ขุ.อป. (บาลี) ๓๒/๒๙๓/๓๗. 



 ๒๔๘ 

  นิพฺพาน  ตาณ  เลณ  สรณ  ปรายณ  อจฺจุต  อมต ๓๙๐ นิพพานเป็นที่ต้านทาน เป็นที่เร้น 
เป็นทีพ่ึ่ง เป็นที่มุ่งหมาย เป็นที่มั่น เป็นอมตะใช่ไหม 
  ๓๗. ปท แปลว่า นิพพาน, ปทธรรม, ธรรมที่พระอริยะบรรลุ 
  รูปวิเคราะห:์ อริเยหิ ปชฺชิตพฺพตฺตา คนฺตพฺพตฺตา ปท  นิพพานชื่อว่าปทะ เพราะพระ
อริยเจ้าทั้งหลายบรรลุ (ปท คติมฺหิ=ไป-ถึง-บรรลุ + อ) 
  อุทาหรณ์: สนฺต  ปท  อชฺฌคมา มุนิ๓๙๑ ภิกษุผู้เป็นมุนี ได้บรรลุนิพพานอันสงบ 
  สนฺต  ปทนฺติ นิพฺพาน ๓๙๒ บททั้ง ๒ คือ สนฺต  ปท  หมายถึงนิพพาน 
  ยทา อโสก  วิรช  อสงฺขต  สนฺต  ปท  สพฺพกิเลสโสธน  ภาเวติ๓๙๓ เมื่อใด บัณฑิตเจริญ
นิพพานอันสงบ ซึ่งไม่มีความเศร้าโศก ปราศจากกิเลสดุจธุลี อันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ เป็นที่ช าระกิเลส
ได้หมด 
  ๓๘. โยคกฺเขม แปลว่า นิพพาน, ธรรมเครื่องช่วยให้สิ้นโยคะ 
  รูปวิเคราะห์: จตฺตาโร โยคา ขยนฺติ เอเตนาติ โยคกฺเขโม นิพพานชื่อว่าโยคักเขมะ 
เพราะเป็นเครื่องสิ้นโยคะทั้ง ๔ (โยค + ขี ขเย=สิ้นไป + ม) 
  อุทาหรณ์: โยปิ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ เสโข อปฺปตฺตมานโส อนุตฺตร  โยคกฺเขม  ปตฺถย-   
มาโน วิหรติ๓๙๔ ภิกษุทัง้หลาย ภิกษุใด ยังเป็นเสขบุคคล ไม่ได้บรรลุอรหัตตผล ปรารถนานิพพานอัน
ยอดเยี่ยมอยู่ 
  มยฺห  ภิกฺขเว อปฺปมาทาธิคตา สมฺโพธิ อปฺปมาทาธิคโต อนุตฺตโร โยคกฺเขโม๓๙๕ ภิกษุ
ทั้งหลาย สัมโพธิญาณเราบรรลุได้ด้วยความไม่ประมาท นิพพานอันยอดเยี่อมเราก็บรรลุได้ด้วยความ
ไม่ประมาท 
  ๓๙. ปาร แปลว่า นิพพาน, ปารธรรม, ธรรมที่สามารถสงบความเร่าร้อนเพราะทุกข์
ในสงสาร, ธรรมที่ไม่เป็นซี่ล้อแห่งสังสารวัฏ 
  รูปวิเคราะห์: ปาเรติ สกฺโกติ ส สารทุกฺขสนฺตาปํ สเมตุนฺติ ปาร  นิพพานชื่อปาระ 
เพราะสามารถดับความเร่าร้อนคือทุกข์ในสงสาร “ส สารทุกฺขสนฺตาปตตฺตสฺสา’ล  สเมตเว”ติ หิ วุตฺต  
ดังที่กล่าวไว้ว่า นิพพานท าให้ความเร่าร้อนคือทุกข์ในสงสารสงบลงได้  ปคตา ส สารจกฺกสฺส อรา 
เอตสฺมาติ ปาร  ชื่อว่าปาระ เพราะไม่เป็นซี่ล้อแห่งสังสารจักร (ปาร สามตฺถิย =อาจ-สามารถ + อ) 
วฏฺฏสฺส ปรภาคฏฺเ น ปาร ๓๙๖ นิพพานชื่อว่าปาระ เพราะมีอรรถตรงข้ามกับวัฏฏะ  
  อุทาหรณ์: ปารญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ปารคามิญฺจ มคฺค ๓๙๗ ภิกษุทั้งหลาย เราจัก
แสดงนิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 

                                                      

 ๓๙๐ อภิ.ก. (บาลี) ๓๗/๔๔๕/๒๗๐. 
 ๓๙๑ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๒๑๐/๒๒๕. 
 ๓๙๒ ส .ส.อ. (บาลี) ๑/๒๑๐/๒๕๗. 
 ๓๙๓ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๕๒๑/๓๔๖. 
 ๓๙๔ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๗/๕. 
 ๓๙๕ องฺ.เอกก. (บาลี) ๒๐/๕/๕๐. 
 ๓๙๖ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๓๙๗ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๕. 



 ๒๔๙ 

  ปาร  สกฺกายสฺส ปรตีร  นิพฺพาน  คโต สยมฺภุ าเณน อธิคโตติ ปารคโต๓๙๘ พระนามว่า
ผู้ถึงฝั่ง เพราะทรงบรรลุฝั่งอันอื่นจากสักกายทิฏฐิ คือพระนิพพาน ด้วยพระสยัมภูญาณ 
  ๔๐. มุตฺติ แปลว่า นิพพาน, มุตติธรรม, ธรรมอันหลุดพ้นจากกิเลส  
  รูปวิเคราะห์: กิเลเสหิ มุจฺจนโต มุตฺติ นิพพานชื่อว่ามุตติ เพราะหลุดพ้นจากกิเลส      
สรีเรนฺทฺริเยหิ อตฺตโน มุตฺตตฺตา มุตฺติ ชื่อว่ามุตติ เพราะพ้นจากสรีระและอินทรีย์ (ไม่มีตัวตน) (มุจ  
โมจเน=หลุดพ้น + ติ) ตีหิ ภเวหิ มุตฺตตาย มุตฺติ๓๙๙ นิพพานชื่อว่ามุตติ เพราะเป็นธรรมที่พ้นจากภพ
ทั้ง ๓ 
  อุทาหรณ์: มุตฺติญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ มุตฺติคามิญฺจ มคฺค ๔๐๐ ภิกษุทั้งหลาย เรา
จกัแสดงนิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
  ๔๑. สนฺติ แปลว่า นิพพาน, สันติธรรม, ธรรมที่สงบจากกิเลส 
  รูปวิเคราะห:์ กิเลสสมนโต สนฺติ นิพพานชื่อว่าสันติ เพราะเป็นธรรมที่สงบจากกิเลส 
สมน  สนฺติ ความสงบ ชื่อว่าสันติ (สมุ อุปสเม=เข้าไปสงบ + ติ) 
  อุทาหรณ์: ผุฏฺ สฺส ปรมา สนฺติ นิพฺพาน  อกุโตภย ๔๐๑  บรรลุนิพพาน ที่มีความสงบ
อย่างยิ่ง อันไม่มีภัยแตท่ี่ไหน ๆ 
  ๔๒. วิสุทฺธิ แปลว่า นิพพาน, วิสุทธิธรรม, ธรรมอันหมดจดจากราคะเป็นต้น 
  รูปวิเคราะห์: วิสุชฺฌนฺติ สตฺตา เอตาย ราคาทิมเลหีติ วิสุทฺธิ นิพพานชื่อว่าวิสุทธิ 
เพราะท าสัตว์ให้หมดจดจากมลทินมีราคะเป็นต้น (วิ + สุธ โสเจยฺเย=หมดจด + ติ) 
  อุทาหรณ์: วิสุทฺธีติ สพฺพมลวิรหิต  อจฺจนฺตปริสุทฺธ  นิพฺพาน  เวทิตพฺพ ๔๐๒ พึงทราบว่า 
ค าว่า วิสุทฺธิคือนิพพานอันเว้นจากมลทินทั้งปวง มีความบริสุทธิ์โดยส่วนเดียว 
  ๔๓. วิมุตฺติ แปลว่า นิพพาน, วิมุตติธรรม, ธรรมที่พ้นจากสังขาร 
  รูปวิเคราะห์: สพฺพสงฺขารา วิมุจฺจนโต วิมุตฺติ นิพพานชื่อว่าวิมุตติ เพราะพ้นจาก
สังขารทั้งปวง (วิ + มุจ โมจเน=หลุดพ้น + ติ) 
  อุทาหรณ์: ตุเมฺหปิ ภิกฺขเว โยนิโส มนสิการา โยนิโส สมฺมปฺปธานา อนุตฺตร  วิมุตฺตึ 
อนุปาปุณาถ อนุตฺตร  วิมุตฺตึ สจฺฉิกโรถ๔๐๓ ภิกษุทั้งหลาย เพราะท าไว้ในใจโดยแยบคาย เพราะตั้ง
ความเพียรชอบโดยแยบคาย แม้เธอทั้งหลาย ย่อมบรรลุนิพพานอันยอดเยี่ยมได้ ย่อมท านิพพานอัน
ยอดเยี่ยมให้แจ้งได ้
  ๔๔. อสงฺขตธาตุ แปลว่า นิพพาน, อสังขตธาตุ, ธาตุที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะความสงบ 
  รูปวิเคราะห:์ อสงฺขตเมว นิสฺสตฺตนิชฺชีวฏฺเ น สนฺติลกฺขณธารณโต วา ธาตูติ อสงฺขต
ธาตุ นิพพานชื่อว่าอสังขตธาตุ เพราะเป็นเพียงธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิต หรือ
เพราะทรงไว้ซึ่งลักษณะความสงบ (น + สงฺขต + ธาตุ) 

                                                      

 ๓๙๘ ขุ.วิ.อ. (บาลี) ๘๘๖/๒๖๖. 
 ๓๙๙ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๔๐๐ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๗. 
 ๔๐๑ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๒๓/๒๘. 
 ๔๐๒ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๓. 
 ๔๐๓ วิ.ม. (บาลี) ๔/๓๕/๓๐. 



 ๒๕๐ 

  อุทาหรณ์: เอกนฺตสุขาวห  นิพฺพาน  อสงฺขตธาตุ๔๐๔ นิพพานอันเป็นเพียงอสังขตธาตุ 
จึงน ามาซึ่งความสุขแน่นอน 
  ๔๕. สุทฺธิ แปลว่า นิพพาน, สุทธิธรรม, ธรรมเครื่องช าระมลทินมีราคะเป็นต้น 
  รูปวิเคราะห์: สุชฺฌนฺติ สตฺตา เอตาย ราคาทิมเลหีติ สุทฺธิ นิพพานชื่อว่าสุทธิ  เพราะ
ช าระสัตว์จากมลทินมีราคะเป็นต้น ปรมตฺถสุทฺธิตาย สุทฺธิ๔๐๕ นิพพานชื่อว่าสุทธิ เพราะเป็นธรรมที่
บริสุทธิ์โดยปรมัตถ์ (สุธ โสเจยฺเย=หมดจด + ติ) 
  อุทาหรณ์: สุทฺธิญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ สุทฺธิคามิญฺจ มคฺค ๔๐๖ ภิกษุทั้งหลาย เรา
จกัแสดงนิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
  ๔๖. นิพฺพุติ แปลว่า นิพพาน, ความดับกิเลส, ธรรมที่ออกจากตัณหา 
  รูปวิเคราะห์: อาวุโณติ ส สารโต นิกฺขนฺตุมปฺปทานวเสนาติ วุติ, ตณฺหา, ตโต 
นิกฺขนฺตตฺตา นิพฺพุติ ตัณหาชื่อว่าวุติ เพราะร้อยสัตว์ไว้ไม่ให้ออกไปจากสงสาร นิพพานชื่อว่านิพพุติ 
เพราะออกจากตัณหาที่ชื่อว่าวุตินั้น (นิ + วุ อาวรเณ=ร้อยรัด + ติ) 
  อุทาหรณ์:  น เตน ถาม  กุพฺเพถ น หิ สา นิพฺพุติ สต  วุตฺตา๔๐๗  เพราะการท าความ
ดื้อรั้นนั้น ผู้สงบทั้งหลาย ไม่กล่าวว่าเป็นความดับกิเลส 

๔.๓  วิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสด้านฉันทลักษณ์ 
 ในการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีด้านฉันทลักษณ์ ผู้วิจัยขอน าพระคาถาในรตนสูตร ที่มีอยู่
ในพระไตรปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ และสุตตนิบาต นอกจากนั้น ยังเป็นบทสวดมนต์ในมนต์พิธี
ซึ่งเป็นหนังสือที่พิมพ์เผยแพร่เป็นคู่มือพระภิกษุสงฆ์สามเณรและอุบาสกอุบาสิกา มาเป็นกรณีศึกษา
การใช้บทบาลีให้ถูกต้องตามพระไตรปิฎก อรรถกถา และหลักฉันทลักษณ์ตามคัมภีร์วุตโตทัย ดังนี้ 
 คาถาในรตนสูตรนั้นส่วนใหญ่จะเป็น อินทรวิเชียรคาถา ในติฏ  ุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์  
และวังสัฏฐคาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะกล่าวถึงคาถาแต่ละคาถาในรตน
สูตรนั้น ผู้วิจัยขอแสดงกฏเกณฑ์ของอินทรวิเชียรคาถาและคาถาที่เกี่ยวข้องก่อน แล้วจะได้
วิเคราะห์รตนสูตรตามล าดับคาถาต่อไป 
 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 วชิรคาถา
ที่มี อินฺท ศัพท์อยู่หน้า 
 

อินฺ 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 ุ

                                                      

 ๔๐๔ ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๒๕/๒๐๑. 
 ๔๐๕ ส .สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๔๐๖ ส .สฬา. (บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๗. 
 ๔๐๗ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๑๕๒/๒๙๐. 



 ๒๕๑ 

 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 ส่วนค า
ว่า คา โค (๒ ๒) เป็นครุ ๒ พยางคต์่อท้าย 
 วังสัฏฐคาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ มีกฎส าหรับท่องจ า คือ 
  คาถาที่ ๗๔. ว่า วทนฺติ วํสฏฺ มิทํ ชตา ชรา 
  คาถาที่มี ช ต ช ร คณะนี้ ท่านกล่าวว่า วังสัฏฐะ   
 

ว ทน ฺ ติ ว  สฏ ฺ  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 คาถาท่ีมี 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 
 
 ๔.๓.๑  รตนสูตร คาถาที่  ๑ 
        ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
      ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
      สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ 
      อโถปิ สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิตํ. 
 

ยานีธ 
๒ ๒ ๑ 

ภูตา นิ 
๒ ๒ ๑ 

สมาค 
๑ ๒ ๑ 

ตา 
๒ 

นิ 
๒ อินทวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
ภุมฺมานิ 
๒ ๒ ๑ 

วา ยานิ 
๒ ๒ ๑ 

ว อนฺต 
๑ ๒ ๑ 

ลิก ฺ
๒ 

เข 
๒ อินทวิเชียรคาถา 

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

ภูตา สุ 
๒ ๒ ๑ 

มนา ภ 
๑ ๒ ๑ 

 วน ฺ
๒ 

ต ุ
๒ อินทวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
อโถปิ 
๑ ๒ ๑ 

สกฺกจฺจ 
๒ ๒ ๑ 

สุณนฺติ 
๑ ๒ ๑ 

ภาสิต  
๒ ๑ ๒ วังสัฏฐคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 
 



 ๒๕๒ 

 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างอินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑, ๒ และ ๓) เข้ากับ
วังสัฏฐคาถา (บาทที่ ๔) คาถาที่เป็นอินทรวิเชียรคาถา จะมี ต ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของทุก
บาทคาถา 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 คร ุ(ปาทันตครุ)  
 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 คร ุ(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  
 ปาทันตครุ๔๐๘ คือ ครุที่อยู่ท้ายคาถา ได้แก่ รัสสสระ ๓ ตัวล้วน ๆ หรือมีพยัญชนะ
ประกอบร่วมกับสระ ความจริง ครุประเภทนี้ออกเสียงเบาตามปรกติของรัสสสระ แต่ถือว่าเป็นครุ
ตามระเบียบที่ฉันทลักษณ์ก าหนดไว้ ครุประเภทนี้ อยู่ท้ายสมบาท (บาทคู่ คือ บาทที่ ๒, ๔) ในคาถา
มาตราพฤติ 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 าหนดวิธี
ไปใช้ในปาทันตครุมาแสดงว่า 
     ปาทนฺโต สมปาทนฺเต โลปิ โค พหุโส สิยา 
     อญฺ ตฺน นาสเต ฉนฺโท- หานิ ยตฺร ส วิชฺชเต. 
   แม้ลหุท้ายบาทก็มักเป็นครุในที่สุดของสมบาท (บาทคู่ = ๒, ๔) ถ้าการเสีย 
  ฉันท์ไม่มีในวิสมบาทอ่ืน (บาทคี่ = ๑, ๓) ปาทันตครุย่อมมีในสมบาทนั้นอีก 
 ๔.๓.๒  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 หิ 
๒ ๒ ๑ 

ภูตา นิ 
๒ ๒ ๑ 

สาเมถ 
๒ ๒ ๑ 

สพ ฺ
๒ 

เพ 
๒ วิธวังกมาลาคาถา 

ต คณะ ต คณะ ต คณะ คร ุ คร ุ

                                                      

 ๔๐๘ พระคันธสาราภิวงศ์. วุตโตทยมัญชรี ศึกษาเปรียบเทียบฉันทลักษณ์บาลี, (กรุงเทพมหานคร:
หจก. ซีเอไอเซ็นเตอร์ จ ากัด, ๒๕๕๑) หน้า ๒๕. 



 ๒๕๓ 

เมตฺต  ก 
๒ ๒ ๑ 

โรถ มานุ 
๒ ๒ ๑ 

สิยา ป 
๑ ๒ ๑ 

ชา 
๒ 

ย 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
ทิวา จ 
๑ ๒ ๑ 

รตฺโต จ 
๒ ๒ ๑ 

หรนฺติ 
๑ ๒ ๑ 

เย พลึ 
๒ ๑ ๒ วังสัฏฐคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 
ตสฺมา หิ 
๒ ๒ ๑ 

เน รกฺข 
๒ ๒ ๑ 

ถ อปฺป 
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  
เพราะออกเสียงเร็ว๔๐๙ ถ้าไม่ท าอย่างที่ว่ามานี้ก็จะกลายเป็นคาถาที่ไม่มีชื่อไป คือเป็นสามัญญคาถา 
(คือคาถาที่คัมภีร์วุตโตทัยตรวจไม่พบ) ส่วนบาทที่ ๑ มี ต คณะ ๓ คณะ และครุ พยางค์แม้จะไม่มี
ปรากฏชื่อคาถาในวุตโตทัยปรณ์ไว้ในฉันท์ ๑๑ พยางค์ แต่ก็มีปรากฏในคัมภีร์ฉันโทมัญชรีภาษามคธ  
(ปริจเฉทที่ ๒) ว่า วิธฺวงฺกมาลา ตโย ตา ครู เทฺว (คาถาที่มี ต คณะ ๓ คณะ และครุ ๒ พยางค์ ชื่อว่า  
วิธวังกมาลา) ด้วยเหตุนี้ คาถาที่มีในพระไตรปิฎก แต่ไม่พบชื่อเฉพาะในวุตโตทัยปรณ์ จึงไม่ผิดฉันท
ลักษณ์ 
 
 ๔.๓.๓  รตนสูตร คาถาที่ ๓ (๕ บาทคาถา) 
 ก่อนที่จะวิเคราะห์คาถาท่ี ๓ ขอกล่าวกฎของอุเปนทรวิเชียรคาถาก่อน ดังนี้ 
 อุเปนทรวิเชียรคาถา ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค ์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 

                                                      

 ๔๐๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๓.  



 ๒๕๔ 

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 ต่อไปจะได้วิเคราะห์คาถาท่ี 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. 
 

ย กิญฺจิ 
๒ ๒ ๑ 

วิตฺต  อ ิ
๒ ๒ ๑ 

ธ  วา ห ุ
๑ ๒ ๑ 

ร  
๒ 

วา 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
สคฺเคสุ 
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  อตฺถิ 
๒ ๒ ๑ 

ตถาค 
๑ ๒ ๑ 

 เต 
๒ 

น 
๒ อุเปนทรวิเชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
อิทมฺปิ 
๑ ๒ ๑ 

พุทฺเธ ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวิเชียรคาถา 

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

สจฺเจน 
๒ ๒ ๑ 

สุวตฺถ ิ
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 “ตุ” ท้ายบาทท่ี ๕ เป็นปาทันตครุ 
 
 ๔.๓.๔  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. 
 
 



 ๒๕๕ 

ขย  วิ 
๑ ๒ ๑ 

ราค  อ 
๒ ๒ ๑ 

มต  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวิเชียรคาถา 

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 

สมตฺถิ 
๑ ๒ ๑ 

 กิญฺ 
๒ 

จิ 
๒ อุเปนทรวิเชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
อิทมฺปิ 
๑ ๒ ๑ 

ธมฺเม ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวิเชียรคาถา 

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

สจฺเจน 
๒ ๒ ๑ 

สุวตฺถ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ต ุ
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ๒ ๒ 
 คาถาที่ ๔ นี้ เป็นอุปชาติคาถาท่ีผสม อุเปนทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑, ๓ และ ๔) วังสัฏฐ
คาถา (บาทที่ ๒) และ อินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๕) เข้าด้วยกัน ดังแสดงไว้ในตารางด้านบน ค าว่า 
“จ”ิ ท้ายบาทท่ี ๓ และ ค าว่า “ตุ” ท้ายบาทท่ี ๕ เป็นปาทันตครุ 
 
 ๔.๓.๕  รตนสูตร คาถาที่ ๕ (๕ บาทคาถา) 
        ยมฺพุทฺธเสฏฺโ ปริวณฺณยี สุจึ 
      สมาธิมานนฺตริกญฺ มาห ุ
      สมาธินา เตน สโม น วิชฺชติ 
      อิทมฺปิ ธมฺเม รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.๔๑๐ 
 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 โดยแท ้
 

สา อินฺ 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 

                                                      

 ๔๑๐ ย  พุทฺธเสฏฺโ เป็นฉบับฉัฏฐสงคีติ ส่วนบทสวดมนต์ไทย จะใช้ ยมฺพุทฺธเสฏฺโ ทั้งสองนัยก็ถูกตาม
คณะฉันท ์



 ๒๕๖ 

 
 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 สุจึ 
๒ ๑ ๒ อินทรวงศ์คาถา 

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

มานนฺต 
๒ ๒ ๑ 

ริกญฺ  
๑ ๒ ๑ 

มา 
๒ 

หุ 
๒   อุเปนทรวิเชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
สมาธิ 
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 
อิทมฺปิ 
๑ ๒ ๑ 

ธมฺเม ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวิเชียรคาถา 

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

สจฺเจน 
๒ ๒ ๑ 

สุวตฺถ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ตุ 
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 ดังแสดง
ไว้ในตารางด้านบน ค าว่า “หุ” ท้ายบาทที่ ๒ ค าว่า “ติ” ท้ายบาทที่ ๓ ค าว่า “ตุ” ท้ายบาทที่ ๕ 
เป็นปาทันตครุ 
 
 ๔.๓.๖  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.๔๑๑ 

                                                      

 ๔๑๑ ส เฆ เป็นฉบับฉัฏฐสงคีติ ส่วนบทสวดมนต์ไทย จะใช้ สงฺเฆ ทั้งสองนัยก็ถูกตามคณะฉันท์ 



 ๒๕๗ 

เย ปุคฺค 
๒ ๒ ๑ 

ลา อฏฺ  
๒ ๒ ๑ 

สต  ป 
๑ ๒ ๑ 

สฏ ฺ
๒ 

า 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
จตฺตาริ 
๒ ๒ ๑ 

เอตานิ 
๒ ๒ ๑ 

ยุคานิ 
๑ ๒ ๑ 

โหนฺ 
๒ 

ต ิ
๒   อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
เต ทกฺขิ 
๒ ๒ ๑ 

เณยฺยา สุ 
๒ ๒ ๑ 

คตสฺส 
๑ ๒ ๑ 

 สาวกา 
๒ ๑ ๒ อินทรวงศ์คาถา 

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

ทินฺนานิ 
๒ ๒ ๑ 

มหปฺผ 
๑ ๒ ๑ 

ลา 
๒ 

นิ 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
อิทมฺปิ 
๑ ๒ ๑ 

ส เฆ ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวิเชียรคาถา 

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

สจฺเจน 
๒ ๒ ๑ 

สุวตฺถ ิ
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 “ติ” ท้ายบาทที่ ๒ ค าว่า “นิ” ท้ายบาทที่ ๔ และ ค าว่า “ตุ” ท้ายบาทที่ ๖ เป็น    
ปาทันตคร ุ
 ๔.๓.๗  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 ุ
นิกฺกามิ 
๒ ๒ ๑ 

โน โคต 
๒ ๒ ๑ 

มสาส 
๑ ๒ ๑ 

นม ฺ
๒ 

หิ 
๒   อินทรวิเชียรคาถา 



 ๒๕๘ 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
เต ปตฺติ 
๒ ๒ ๑ 

ปตฺตา อ 
๒ ๒ ๑ 

มต  วิ 
๑ ๒ ๑ 

 คย ฺ
๒ 

ห 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
ลทฺธา มุ 
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 ุ
อิทมฺปิ 
๑ ๒ ๑ 

ส เฆ ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวิเชียรคาถา 

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

สจฺเจน 
๒ ๒ ๑ 

สุวตฺถ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ตุ 
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 ให้ถือว่าเป็นลหุด้วยการพยายาม
ออกเสียงเร็ว สมดังที่แสดงไว้ในคัมภีร์วุตโตทยมัญชรีว่า 
 มติที่คัมภีร์วุตโตทัยกล่าวว่าสังโยคาทิครุที่อยู่หน้าบาทหลังเป็นลหุได้นั้นคล้อยตาม
คัมภีร์วฤตตรัตนากร (ปริจเฉท ๑ คาถา ๑๐) แต่ความจริงไม่จ ากัดเฉพาะสังโยคาทิครุว่าเป็นลหุได้  
แม้ครุอ่ืนคือทีฆครุและนิคคหีตปรครุก็จัดเข้าในลหุในฐานที่เปล่งเสียงเร็วไม่ก่อให้เกิดเสียงหนัก  
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 ดังมสีาธกท่ีพระโบราณาจารย์กล่าวว่า  
    เมือ่ใด ความเป็นลหุของสังโยคเป็นต้น มีอยู่ด้วยความพยายาม 
   ออกเสียงเร็ว เมื่อนั้น กวีย่อมไม่กล่าวเป็นโทษว่าเสียฉันท์๔๑๒ 
 ส่วนค าว่า “น” ท้ายบาทท่ี ๑, ค าว่า “ห”ิ ท้ายบาทที่ ๒, ค าว่า “ห” ท้ายบาทที่ ๓ และ 
ค าว่า “ตุ” ท้ายบาทท่ี ๖ เป็นปาทันตคณะ 
 
 

                                                      

 ๔๑๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๐-๓๑. 



 ๒๕๙ 

 ๔.๓.๘  รตนสูตร คาถาที่ ๘ (๖ บาทคาถา) 
        ยถินฺทขีโล ป วึ สิโต สิยา 
      จตุพฺภิ วาเตหิ อสมฺปกมฺปิโย 
      ตถูปมํ 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 

วาเตหิ 
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  สปฺปุ 
๒ ๒ ๑ 

ริส  ว 
๑ ๒ ๑ 

 ทา 
๒ 

มิ 
๒ อุเปนทรวิเชียรคาถา 

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

สจฺจานิ 
๒ ๒ ๑ 

อเวจฺจ 
๑ ๒ ๑ 

ปสฺสติ 
๒ ๑ ๒ วังสัฏฐคาถา 

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

ส เฆ ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวิเชียรคาถา 

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

สจฺเจน 
๒ ๒ ๑ 

สุวตฺถ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ตุ 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ๒ ๒ 
 
 คาถาที่ ๘ นี้ เป็นอุปชาติคาถาท่ีผสม วังสัฏฐคาถา (บาทที่ ๑, ๒ และ ๔) อุเปนทรวิเชียร
คาถา (บาทที่ ๓ และ ๕) และ อินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๖) เข้าด้วยกัน ดังแสดงไว้ในตารางด้านบน 
ค าว่า “โย” เป็นทีฆครุต้นบาท ให้ถือว่าเป็นลหุด้วยการพยายามออกเสียงเร็ว, ค าว่า “อริ” ให้รวม
เป็นครุ ๑ พยางค์ ส่วนค าว่า “มิ” ท้ายบาทที่ ๓, ค าว่า “ติ” ท้ายบาทที่ ๔, และ ค าว่า “ตุ” ท้าย
บาทที่ ๖ เป็นปาทันตคณะ 
 
 ๔.๓.๙  รตนสูตร คาถาที่ ๙ (๖ บาทคาถา) 
        เย อริยสจฺจานิ วิภาวยนฺติ 
      คมฺภีรปญฺเ น สุเทสิตานิ 



 ๒๖๐ 

      กิญฺจาปิ เต โหนฺติ ภุสปฺปมตฺตา 
      น เต ภวํ อฏฺ มมาทิยนฺติ 
      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 

เย อริย 
๒ ๒ ๑ 

สจฺจานิ 
๒ ๒ ๑ 

วิภาว 
๑ ๒ ๑ 

ยนฺ 
๒ 

ติ 
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 ุ
กิญฺจาปิ 
๒ ๒ ๑ 

เต โหนฺติ 
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 

มมาทิ 
๑ ๒ ๑ 

ยนฺ 
๒ 

ติ 
๒ อุเปนทรวิเชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
อิทมฺปิ 
๑ ๒ ๑ 

ส เฆ ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวิเชียรคาถา 

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

สจฺเจน 
๒ ๒ ๑ 

สุวตฺถ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ตุ 
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” ให้รวม
เป็นครุ ๑ พยางค์ ส่วนค าว่า “ติ” ท้ายบาทท่ี ๑, ค าว่า “นิ” ท้ายบาทที่ ๒, ค าว่า “ติ” ท้ายบาทที่ ๔ 
และ ค าว่า “ตุ” ท้ายบาทท่ี ๖ เป็นปาทันตคณะ 
  
 ๔.๓.๑๐ รตนสูตร คาถาที่ ๑๐ 
        สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย 
      ตยสฺสุ ธมฺมา ชหิตา ภวนฺติ 
      สกฺกายทิฏฺ  ี วิจิกิจฺฉิตญฺจ 
      สีลพฺพตํ วาปิ ยทตฺถิ กิญฺจ ิ
 
 



 ๒๖๑ 

สหาวสฺ 
๑ ๒ ๑ 

ส ทสฺส 
๒ ๒ ๑ 

นสมฺป 
๑ ๒ ๑ 

ทา 
๒ 

ย 
๒ อุเปนทรวิเชียรคาถา 

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

ธมฺมา ช 
๒ ๒ ๑ 

หิตา ภ 
๑ ๒ ๑ 

วนฺ 
๒ 

ติ 
๒  อุเปนทรวิเชียรคาถา 

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

ทิฏฺ  ี ว ิ
๒ ๒ ๑ 

จิกิจฺฉิ 
๑ ๒ ๑ 

 ตญ ฺ
๒ 

จ 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

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

ต  วาปิ 
๒ ๒ ๑ 

ยทตฺถิ 
๑ ๒ ๑ 

กิญฺ 
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 
“สหาวสฺส” จัดเป็นลหุเพราะออกเสียงเร็ว๔๑๓ ค าว่า  “ส” ในค าว่า “สหาวสฺส” ให้ถือว่าเป็นครุ 
เพราะถ้าไม่ท าอย่างนี้ บาทที่ ๑ จะกลายเป็นสามัญคาถาไป ค าว่า “ย” ท้ายบาทที่ ๑, ค าว่า “ติ” 
ท้ายบาทท่ี ๒, ค าว่า “จ”ิ ท้ายบาทท่ี ๓ และ ค าว่า “จ”ิ ท้ายบาทที่ ๔ เป็นปาทันตคร ุ
 
 ๔.๓.๑๑ รตนสูตร คาถาที่ ๑๑ 
        จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต 
      ฉจฺจาภิ านานิ อภพฺพ กาตุ 
      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 

จตูห 
๑ ๒ ๑ 

ปาเยหิ 
๒ ๒ ๑ 

จ วิปฺป 
๑ ๒ ๑ 

มุต ฺ
๒ 

โต 
๒ อุเปนทรวิเชียรคาถา 

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

านานิ 
๒ ๒ ๑ 

อภพฺพ 
๑ ๒ ๑ 

กา 
๒ 

ตุึ 
๒  อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
อิทมฺปิ 
๑ ๒ ๑ 

ส เฆ ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวิเชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ

                                                      

 ๔๑๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๐- ๓๑ 



 ๒๖๒ 

เอเตน 
๒ ๒ ๑ 

สจฺเจน 
๒ ๒ ๑ 

สุวตฺถ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ตุ 
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 “ตุ” ท้ายบาทที่ ๔ 
เป็นปาทันตครุ 
 
 ๔.๓.๑๒ รตนสูตร คาถาที่ ๑๒ (๖ บาทคาถา) 
        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. 
  

กิญฺจาปิ 
๒ ๒ ๑ 

โส กมฺมํ 
๒ ๒ ๑ 

กโรติ 
๑ ๒ ๑ 

ปาปก  
๒ ๑ ๒  อินทรวงศ์คาถา 

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

วาจายุ 
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 อุเปนทรวิเชียรคาถา 

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

ตา ทิฏฺ  
๒ ๒ ๑ 

ปทสฺส 
๑ ๒ ๑ 

วุตฺ 
๒ 

ตา 
๒ อุเปนทรวิเชียรคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
อิทมฺปิ 
๑ ๒ ๑ 

ส เฆ ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวิเชียรคาถา 

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

สจฺเจน 
๒ ๒ ๑ 

สุวตฺถ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ต ุ
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ๒ ๒ 
 



 ๒๖๓ 

 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  ส่วนฉบับฉัฏฐสังคายนามีรูปว่า กมฺม 
โดยลบนิคคหิตเพ่ือรักษาคณะฉันท์ให้เป็น ต คณะ) ให้ถือว่าเป็นลหุ ด้วยการพยายามออกเสียงเร็ว 
สมดังที่แสดงไว้ในคัมภีร์วุตโตทยมัญชรีว่า 
 มติที่คัมภีร์วุตโตทัยกล่าวว่าสังโยคาทิครุที่อยู่หน้าบาทหลังเป็นลหุได้นั้นคล้อยตาม
คัมภีร์วฤตตรัตนากร (ปริจเฉท ๑ คาถา ๑๐) แต่ความจริงไม่จ ากัดเฉพาะสังโยคาทิครุว่าเป็นลหุได้  
แม้ครุอ่ืนคือทีฆครุและนิคคหีตปรครุก็จัดเข้าในลหุในฐานที่เปล่งเสียงเร็วไม่ก่อให้เกิดเสียงหนัก  
ดังนั้นจึงถือว่าครุเหล่านั้นเป็นลหุได้ คัมภีร์ฉันท์สันสฤตชื่อฉันโทมัญชรี (ปริจเฉท ๑ คาถา ๑๘) กล่าว
เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า 
 ติพฺพปยตโนจฺจารณาตฺร ลฆุตฺตมิติ กณฺ าภรณ . ยทุตฺต  
     ยทา ติพฺพปยตเนน สํโยคาทิสฺส’คารวํ 
     น ฉนฺโทภงฺคมิจฺจาหุ ตทา โทสาย วิญฺญุโน. 
 คัมภีร์ (สรัสวตี) กัณฐาภรณะกล่าวว่า ความเป็นลหุย่อมมีในครุเหล่านี้ด้วยความพยายาม
ออกเสียงเร็ว ดังมสีาธกท่ีพระโบราณาจารย์กล่าวว่า  
    เมื่อใด ความเป็นลหุของสังโยคเป็นต้น มีอยู่ด้วยความพยายาม 
   ออกเสียงเร็ว เมื่อนั้น กวีย่อมไม่กล่าวเป็นโทษว่าเสียฉันท์๔๑๔ 
 ส่วนค าว่า “ย” ท้ายบาทท่ี ๓ และ ค าว่า “ตุ” ท้ายบาทท่ี ๖ เป็นปาทันตคณะ 
 
 ๔.๓.๑๓ รตนสูตร คาถาที่ ๑๓ (๖ บาทคาถา) 
        วนปฺปคุมฺเพ ยถา ผุสฺสิตคฺเค 
      คิมฺหานมาเส ป มสฺมึ คิมฺเห 
      ตถูปมํ ธมฺมวรํ อเทสย ิ
      นิพฺพานคามึ ปรมํ หิตาย 
      อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 

วนปฺป 
๑ ๒ ๑ 

คุมฺเพ ย 
๒ ๒ ๑ 

ถา ผุสฺส ิ
๑ ๒ ๑ 

ตคฺ 
๒ 

เค 
๒  อุเปนทรวิเชียรคาถา 

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

มาเส ป 
๒ ๒ ๑ 

มสฺมึ 
๑ ๒ ๑ 

คิมฺ 
๒ 

เห 
๒  อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
อถูป ม  ธมฺม วร  อ  เทสยิ วังสัฏฐคาถา 

                                                      

 ๔๑๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๐-๓๑. 



 ๒๖๔ 

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

คามึ ป 
๒ ๒ ๑ 

รม  หิ 
๑ ๒ ๑ 

ตา 
๒ 

ย 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
อิทมฺปิ 
๑ ๒ ๑ 

พุทฺเธ ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวิเชียรคาถา 

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

สจฺเจน 
๒ ๒ ๑ 

สุวตฺถ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ต ุ
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

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
มสฺม”ึ ให้ถือว่าเป็นลหุ ด้วยการพยายามออกเสียงเร็ว เพราะถ้าไม่ท าอย่างนี้ สองบาทนี้จะถือว่าเป็น
สามัญญคาถาไป, ส่วนค าว่า “ยิ” ท้ายบาทท่ี ๓, ค าว่า “ย” ท้ายบาทที่ ๔ และ ค าว่า “ตุ” ท้ายบาท
ที่ ๖ เป็นปาทันตคณะ 
 
 ๔.๓.๑๔ รตนสูตร คาถาที่ ๑๔   
        วโร วรญฺญู วรโท วราหโร 
      อนุตฺตโร ธมฺมวรํ อเทสย ิ
      อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 
  

วโร ว 
๑ ๒ ๑ 

รญฺญู ว 
๒ ๒ ๑ 

วโร ว 
๑ ๒ ๑ 

 ราหโร 
๒ ๑ ๒ วังสัฏฐคาถา 

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

โร ธมฺม 
๒ ๒ ๑ 

วร  อ 
๑ ๒ ๑ 

เทสยิ 
๒ ๑ ๒ วังสัฏฐคาถา 

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

พุทฺเธ ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวิเชียรคาถา 

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



 ๒๖๕ 

๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
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 ส่วนค า
ว่า “ยิ” ท้ายบาทท่ี ๒, และ ค าว่า “ตุ” ท้ายบาทท่ี ๔ เป็นปาทันตคณะ 
 
 ๔.๓.๑๕ รตนสูตร คาถาที่ ๑๕ (๖ บาทคาถา) 
        ขีณํ ปุราณํ นวํ นตฺถิ สมฺภวํ 
      วิรตฺตจิตฺตายติเก ภวสฺมึ 
      เต ขีณพีชา อวิรูฬฺหิฉนฺทา 
      นิพฺพนฺติ ธีรา ยถายมฺปทีโป 
      อิทมฺปิ สํเฆ รตนํ ปณีตํ 
      เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
 
  

ขีณ  ปุ 
๒ ๒ ๑ 

ราณ  น 
๒ ๒ ๑ 

วํ นตฺถิ 
๑ ๒ ๑ 

สมฺภว  
๒ ๑ ๒  อินทรวงศ์คาถา 

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  อุเปนทรวิเชียรคาถา 

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

พีชา อ 
๒ ๒ ๑ 

วิรุฬฺหิ 
๑ ๒ ๑ 

 ฉน ฺ
๒ 

ทา 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
นิพฺพนฺติ 
๒ ๒ ๑ 

ธีรา ย 
๒ ๒ ๑ 

ถา ยมฺป 
๒ ๒ ๑ 

ที 
๒ 

โป 
๒ วิธวังกมาลาคาถา 

ต คณะ ต คณะ ต คณะ คร ุ คร ุ
อิทมฺปิ 
๑ ๒ ๑ 

ส เฆ ร 
๒ ๒ ๑ 

ตน  ป 
๑ ๒ ๑ 

ณี 
๒ 

ต  
๒ อุเปนทรวิเชียรคาถา 

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

สจฺเจน 
๒ ๒ ๑ 

สุวตฺถ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ต ุ
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ๒ ๒ 
  



 ๒๖๖ 

 คาถาที่ ๑๕ นี้ เป็นอุปชาติคาถาท่ีผสม อินทรวงศ์คาถา (บาทที่ ๑) อุเปนทรวิเชียรคาถา 
(บาทที่ ๒ และ ๕) อินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๓ และ ๖) และ วิธวังกมาลาคาถา (บาท ๔) เข้า
ด้วยกัน ดังแสดงไว้ในตารางด้านบน ส่วนค าว่า “ว ” ในค าว่า “นว ” เป็นลหุด้วยการออกเสียงเร็ว 
และ ค าว่า “ตุ” ท้ายบาทท่ี ๖ เป็นปาทันตคณะ 
  
 ๔.๓.๑๖ รตนสูตร คาถาที่ ๑๖ 
        ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
      ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
      ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ 
      พุทฺธํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ. 
  

ยานีธ 
๒ ๒ ๑ 

ภูตานิ 
๒ ๒ ๑ 

สมาค 
๑ ๒ ๑ 

ตา 
๒ 

นิ 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
ภุมฺมานิ 
๒ ๒ ๑ 

วา ยานิ 
๒ ๒ ๑ 

ว อนฺต 
๑ ๒ ๑ 

ลิก ฺ
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 

สุวตฺถ ิ
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 “นิ” ท้ายบาทที่ ๑ และ 
ค าว่า “ตุ” ท้ายบาทท่ี ๖ เป็นปาทันตคณะ 
 
 ๔.๓.๑๗ รตนสูตร คาถาที่ ๑๗ 
        ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
      ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
      ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ 
      ธมฺมํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ. 
 

ยานีธ 
๒ ๒ ๑ 

ภูตานิ 
๒ ๒ ๑ 

สมาค 
๑ ๒ ๑ 

ตา 
๒ 

นิ 
๒ 

อินทรวิเชียรคาถา 



 ๒๖๗ 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
ภุมฺมานิ 
๒ ๒ ๑ 

วา ยานิ 
๒ ๒ ๑ 

ว อนฺต 
๑ ๒ ๑ 

ลิก ฺ
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 
ธมฺม  น 
๒ ๒ ๑ 

มสฺสาม 
๒ ๒ ๑ 

สุวตฺถ ิ
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 “นิ” ท้ายบาทที่ ๑ และ 
ค าว่า “ตุ” ท้ายบาทท่ี ๖ เป็นปาทันตคณะ 
 
 ๔.๓.๑๘ รตนสูตร คาถาที่ ๑๘ 
        ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 
      ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
      ตถาคตํ เทวมนุสฺสปูชิตํ 
      สํฆํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ. 
  

ยานีธ 
๒ ๒ ๑ 

ภูตานิ 
๒ ๒ ๑ 

สมาค 
๑ ๒ ๑ 

ตา 
๒ 

นิ 
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
ภุมฺมานิ 
๒ ๒ ๑ 

วา ยานิ 
๒ ๒ ๑ 

ว อนฺต 
๑ ๒ ๑ 

ลิก ฺ
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 

สุวตฺถ ิ
๑ ๒ ๑ 

โห 
๒ 

ต ุ
๒ อินทรวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ๒ ๒ 
 



 ๒๖๘ 

 คาถาที่ ๑๘ นี้ เป็นอุปชาติคาถาที่ผสม อินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑, ๒ และ ๔) และ 
วังสัฏฐคาถา (บาท ๓) เข้าด้วยกัน ดังแสดงไว้ในตารางด้านบน ส่วนค าว่า “นิ” ท้ายบาทที่ ๑ และ 
ค าว่า “ตุ” ท้ายบาทท่ี ๖ เป็นปาทันตคณะ 

๔.๔ วิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสด้านอลังการ 
 บทประพันธ์ด้านคัมภีร์บาลีในพระพุทธศาสนานั้น จะประกอบด้วยศัพท์และเนื้อความ ๒ 
ประการ คือ ความสัมพันธ์ของศัพท์และเนื้อความที่มีความเกี่ยวข้องกัน และการไม่มีโทษของศัพท์
หรือเนื้อความอย่างใดอย่างหนึ่งมีวิรุทธันตรโทษเป็นต้น บทประพันธ์ในคัมภีร์บาลีมี ๓ ประเภท คือ 
ปัชชะ ร้อยกรอง เรียกว่าคาถา, คัชช ร้อยแก้ว เรียกว่าจุณณิยะ และวิมิสสะ คือบทประพันธ์ที่มีทั้ง
ร้อยกรองและร้อยแก้วผสนกัน 
 การวิเคราะห์บทบาลีด้านอลังการ คือการวิเคราะห์ด้านสัททาลังการ หมายถึง อลังการที่
สามารถประดับศัพท์ให้งดงามไพเราะสละสลวยมีปสาทคุณเป็นต้น และอัตถาลังการ หมายถึง 
อลังการที่สามารถประดับบทประพันธ์มีสภาววุตติเป็นต้น บทประพันธ์ที่ประกอบด้วยคุณ คือ สัททา
ลังการ มีปรากฏในบทประพันธ์ของกวี แต่บทประพันธ์ที่ประกอบด้วยคุณคือ อัตถาลังการ มีปรากฏ
เพียงบทประพันธ์ที่วิจิตรโดยเนื้อความตามนัยของกวี ในการศึกษาวิเคราะห์นี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอการ
วิเคราะห์เฉพาะสัททาลังการในรตนสูตร ๓ คาถาแรกเป็นกรณีศึกษาตามล าดับต่อไปนี้ 
  
 ๔.๔.๑  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 สมาคตาน ิ
   ค าว่า ภุมมานิ เป็นประธานวางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ สมาคตานิ  
   ค าว่า วา ศัพท์ เป็นปทวิกัปปัตถะ (อรรถไม่แน่นอน) วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์
คือ ภูตานิ และ ภุมฺมานิ 
   ค าว่า อนฺตลิกฺเข เป็นบทอาธาร ใน นิพฺพตฺตานิ (โยคเข้ามา) 
   ค าว่า สพฺเพ เป็นวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะว่า ภูตา 
   ค าว่า ว (เอว) เป็นอวธารณะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กันคือ สพฺเพ 
   ค าว่า ภูตา เป็นประธาน วางไว้ใกล้กับบทกิริยาคุมพากย์ว่า ภวนฺตุ 



 ๒๖๙ 

   ค าว่า สุมนา เป็นวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะว่า ภูตา 
   ค าว่า อโถป ิสองบทนี้เป็นบทนิบาต 

   ค าว่า สกฺกจฺจ เป็นปุพพกาลกิริยา วางไว้ใกล้บทกิริยาคุมพากยว์่า สุณนฺตุ 
   ค าว่า ภาสิตํ เป็นอวุตฺตกมฺม วางไว้ใกล้บทกิริยาคุมพากย์ว่า สุณนฺตุ 
   ข. มีเนือ้ความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ มีคร ุ๖ ตัว คือ ยา, นี, ภู, ตา, มา, ตา อยู่ใกล้
กัน, 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 อยู่
ใกล้กัน, 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 อยู่ใกล้
กัน, 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 ภูตานิ 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 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
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, และผสม
อยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ กัณฐฐาน อันได้แก่ อ, กฺ, ก, ตาลุฐาน อัน
ได้แก่ จฺ, จ, ทันตฐาน อันได้แก่ โถ, ส, สุ, นฺ, ตุ, สิ, ต  และโอฏฐฐานอันได้แก่ ปิ, ภา จึงท าให้เกิด
ความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 



 ๒๗๐ 

  (๔) สุขมุาลตาคุณ 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 โดยมี
ธนิตอักษร ๖ พยางค์ มี ธ, ภู ใน ยานีธ ภูตานิ ในบาทที่ ๑, มี ภุ, เข ใน ภุมฺมานิ, อนฺตลิกฺเข ในบาท
ที่ ๒, มี ภู, ภ ใน ภูตา ภวนฺตุ ในบาทที่ ๓, มี โถ, ภา ใน อโถปิ ภาสิต  ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือ
สังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า ยานีธ (ยานิ + อิธ), สพฺเพว (สพฺเพ + เอว) ออกเสียงง่าย 
จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า 
ใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคณุ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 ๔.๔.๒  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 
  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 เป็นบทกิรยิาคุมพากย์ ของ ตุมฺเห (โยคเข้ามา) 
  ค าว่า มานุสิยา เป็นวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ  
  ค าว่า ปชาย เป็นบทสัมปทานะ วางไว้ใกล้กับบทกิริยาคุมพากย์ คือ กโรถ  
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  ค าว่า ทิวา, รตฺโต ศัพท์ เป็นบทกาลสัตมี วางไว้ใกล้กับบทกิรยิาคุมพากย ์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 วางไว้ใกล้กับบทกิริยาคุม
พากย์ 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 ภูตา 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, มีอักษรโอฏฐฐาน 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  
  (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 
  บาทท่ี 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 ม ีภู, ถ ใน ภูตา, นิสาเมถ ในบาทที่ ๑, มี ถ ใน กโรถ ในบาท
ที่ ๒, มี ข, ถ ใน รกฺขถ ในบาทที่ ๔, และไม่มีธนิตอักษรในบาทที่ ๓, และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ 
ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ ทันตฐาน อันได้แก่ ตสฺ, ตา, นิ, สา, ถ, ส, ตฺ, ต , ถ, นุ, สิ, ทิ, วา, จ, 
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ตฺ, โต, ห, นฺ, ติ, ลึ, ต, สฺ, เน, ถ, ตฺ, ตา, โอฏฐฐาน อันได้แก่ มา, ภู, เม, พฺ, เพ, เม, มา, ป, มา, ปฺ, ป, 
ม 
  (๔) สุขมุาลตาคุณ 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 ภู, ถ ใน ภูตา นิสาเมถ ในบาทที่ ๑, มี ถ ใน กโรถ, ในบาทที่ ๒, มี ข, ถ ใน 
รกฺขถ ในบาทที่ ๔, และไมม่ีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถ
เข้าใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคณุ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท ์
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามา
แสดงโดยศัพท์ 
  
 ๔.๔.๓  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 ยํ, ปณีตํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ รตน  
  ค าว่า วา เป็นบทวิกัปปัตถะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อิธ, หุร , สคฺเคสุ 
  ค าว่า น เป็นบทปฏิเสธ วางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ อตฺถ ิ
  ค าว่า โน เป็นบทอวธารณะ 
  ค าว่า สมํ เป็นบทวิเสสนะ ของ วิตฺต  และ รตน   
  ค าว่า อตฺถิ เป็นบทกิริยาคุมพากย ์ของ สม  (วิตฺต  และ รตน ) 



 ๒๗๓ 

  ค าว่า ตถาคเตน เป็นบทกรณะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ อตฺถ ิ
  ค าว่า อิทมฺป,ิ ปณีตํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ รตน  
  ค าว่า พุทฺเธ เป็นภินนาธาระ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปณีต  
  ค าว่า เอเตน เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ สจฺเจน 
  ค าว่า สจฺเจน เป็นบทกรณะ วางไว้ใกล้บททีส่ัมพันธ์กัน คือ โหตุ 
  ค าว่า สุวตฺถิ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน 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, อ ิ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 อยู่ใกล้กัน
, มีอักษรทันตฐาน ๙ ตัว คือ น, โน, ส, ตฺ, ถิ, ต, ถา, เต, น อยู่ใกล้กัน 
  บาทที่ ๔ ว่า อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ มีครุ ๖ ตัว คือ ทมฺ, พุทฺ, เธ, น , ณี, ต  อยู่ใกล้
กัน, 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 ยํกิญฺจิ 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 ภู, ถ ใน ภูตา, นิสาเมถ ในบาทที่ ๑, มี ถ ใน กโรถ ใน
บาทที่ ๒, มี ข, ถ ใน รกฺขถ ในบาทที่ ๔, และไม่มีธนิตอักษรในบาทที่ ๓, และผสมอยู่กับสิถิลอักษร
อ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ ทันตฐาน อันได้แก่ ตสฺ, ตา, นิ, สา, ถ, ส, ตฺ, ต , ถ, นุ, สิ, ทิ, 
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วา, จ, ตฺ, โต, ห, นฺ, ติ, ลึ, ต, สฺ, เน, ถ, ตฺ, ตา, โอฏฐฐาน  อันได้แก่  มา, ภู, เม, พฺ, เพ, เม, มา, ป, 
มา, ปฺ, ป, ม 
  (๔) สุขมุาลตาคุณ 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 พุทฺเธ 
ในบาทที่ ๔, มี ถิ ใน สุวตฺถิ ในบาทที่ ๕ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก จึงประดับด้วย
สุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถ
เข้าใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคณุ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามา
แสดงโดยศัพท์ 

๔.๕  สรุป 
 จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสด้านหลักภาษา 
พจนานุกรม ฉันทลักษณ์ และอลังการ ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 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 พลึ เน อปฺปมตฺตา ย กิญฺจิ วิตฺต  หุร  สคฺเคสุ ย  รตน  ปณีต  น โน สม  
ตถาคเตน อิทมฺป ิพุทฺเธ เอเตน สจฺเจน สุวตฺถ ิขย  วิราค  อมต  สกฺยมุนี สมาหิโตเตน ธมฺเมน สม  ธมฺเม 
พุทฺธเสฏโ สุจึ 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 อริยสจฺจานิ อเวจฺจ อริยสจฺจานิ คมฺภีรปญฺเ น           
สุเทสิตานิ อปิ ภุสปฺปมตฺตา ภว  อฏ ม  สห เอว อสฺส ทสฺสนสมฺปทาย ตโย สุ ธมฺมา ชหิตา สกฺกาย-
ทิฏฺ  ี 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 คิมฺหาน-  
มาเส ป มสฺม ึคิมฺเห ธมฺมวร  นิพฺพานคาม ึปรม  หิตาย วโร วรญฺญู วรโท วราหโรอนุตฺตโร ขีณ  ปุราณ  



 ๒๗๕ 

นว  สมฺภว  วิรตฺตจิตฺตายติเก ภวสฺมึ ขีณพีชา อวิรุฬฺหิฉนฺทา ธีรา อย  ปทีโป ตถาคต  เทวมนุสฺสปูชิต  
พุทฺธ  ธมฺม  ส ฆ  และค 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 
 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 และศัพท์ที่หมายถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน มี ๗ ศัพท์ ธมฺม-ศัพท์ มีความหมาย ๑๘ 
อย่าง ส ฆ-ศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) หมายถึง พระสงฆ์ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน 
๕ ศัพท์ และ (๒) หมายถึง หมู่, คณะ มีศพัท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๒๙ ศัพท์ที่หมายถึง อมนุษย์ 
มีเทวดา เป็นต้น มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๑๔ ศัพท์ ศัพท์ที่หมายถึงก าหนดอมนุษย์ ๘ 
จ าพวก ศัพท์ที่หมายถึง มนุษย์-บุคคล-สัตว์ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๖ ศัพท์ และศัพท์ที่
หมายถึง บุคคล-สัตว์ อีก ๑๓ ศัพท์ ศัพท์ที่หมายถึง บัณฑิต มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๒๕ 
ศัพท์ ศัพท์ที่หมายถึง ความประเสริฐ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๒๖ ศัพท์ ศัพท์ที่หมายถึง 
บาป-ความชั่ว มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๑๒ ศัพท์ ศัพท์ที่หมายถึง ภาษิต-ค าพูด มีศัพท์ที่ใช้
ในความหมายเดียวกัน ๑๓ ศัพท์ ศัพท์ที่หมายถึง จิตใจ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๖ ศัพท์ 
และศัพท์ที่หมายถึง พระนิพพาน มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๔๖ ศัพท ์  
 ด้านฉันทลักษณ์ มีปรากฏฉันท์ประเภทติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค ์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 และ
ครุ 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 ชื่อ
ว่า อินทรวงศ์ โดยแท ้
 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 โดยประกอบสระและพยัญชนะท่ีมีฐาน, กรณ์ หรือมาตราเหมือน กันไว้ใกล้กัน  
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  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. สุขมุาลตาคุณ 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. สัททอัตถพยัตติคณุ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ  
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บทท่ี ๕ 

 
สรุปผลการวิจัย และขอ้เสนอแนะ 

  
   งานวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตร ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส มีวัตถุ 
ประสงค์ที่ตั้งไว้คือ (๑) เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของรตนสูตร (๒) เพ่ือศึกษาประวัติ
ความเป็นมาคัมภีร์สัททาวิเสส (๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตร ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  
๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษาประวัติความเป็นมาและความส าคัญของรตนสูตรท าให้ทราบได้ว่า ค าว่า 
รตน มีปรากฏความหมายอยู่ ๓ อย่าง คือ มาตราวัด แก้วแหวนเงินทอง และ ความประเสริฐ แต่ใน 
รตนสูตรอันเป็นพระปริตรที่นิยมสวดในงานมงคลต่าง ๆ โดยชื่อและความหมายตามที่ปรากฏ 
หมายถึง พระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า   ซึ่งเป็นรัตนะอันประเสริฐ 
เพราะน าพาให้เกิดความยินดีปราโมทย์แก่ผู้พบเห็น  
 นอกจากนั้น ค าว่า รตน นี้ ยังเป็นชื่อของสิ่งที่ท าให้งดงาม มีค่ามาก ชั่งไม่ได้ เห็นยาก 
และเป็นของบริโภคใช้สอยของผู้สูงส่ง ดังที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ว่า “วัตถุใดท าให้เกิดความย า
เกรง มีค่ามาก ชั่งไม่ได้ หาดูได้ยาก เป็นของใช้ของสัตว์ผู้ไม่ต่ าทราม เพราะเหตุนั้น วัตถุนั้น พระผู้มี
พระภาคเจ้า ตรัสเรียกว่า รัตนะ” แต่ในรตนสูตรนี้ หมายถึงพระพุทธพพจน์ที่กล่าวถึงคุณของพระ
รัตนตรัย คือ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ รตนสูตรปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎก   
ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะและขุททกนิกาย สุตตนิบาต และอรรถกถา ในขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ 
และขุททกนิกายสุตตนิบาต ไดพ้รรณนาแสดงประวัติความเป็นมาว่า 
 ณ กรุงเวสาลีนครหลวงแห่งแคว้นวัชชี ได้ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง ๓ ประการใน
คราวเดียวกัน คือ ๑. ทุพภิกขภัย ข้าวยากหมากแพง ๒. อมนุสสภัย ภูตผีปีศาจท าร้าย ๓. โรคภัย เกิด
โรคระบาดคร่าชีวิตผู้คน 
 ชาวเมืองวัชชีได้กราบทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าไปกรุงเวสาลี และพระพุทธเจ้าก็ทรงรับ
นิมนต์เพราะทรงเห็นว่า หากพระองค์เสด็จไปกรุงเวสาลี ประโยชน์ ๒ อย่างจักเกิดขึ้น คือ พระองค์จะ
แสดงรตนสูตรในสมาคมนั้น เป็นเหตุให้ชาววัชชีได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลเป็นอันมาก และอีก
ประการหนึ่ง คือ ภัยพิบัติท้ังหลาย จะสงบลงเพราะการเสด็จไปของพระองค์ 
 เมื่อถึงก าหนดวันเวลาตามที่ได้ทรงรับนิมนต์ พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับยืนที่ประตู
พระนครเวสาลี รับสั่งให้พระอานนทเถระเรียนรตนสูตร มีเนื้อความกล่าวสัจจะอันอาศัยคุณพระ
รัตนตรัยเพื่อก าจัดอุปัทวันตรายทั้งหลายภัยพิบัติท้ังปวง  
 พระอานนทเถระเที่ยวท าการประพรมน้ าพระพุทธมนต์ไปทั่วกรุงเวสาลีแล้วได้มาเฝ้าพระ
พุทธองค์ ณ ที่นั้น ชาวพระนครเวสาลีที่หายป่วยติดตามพระเถระมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยเป็น

 



๒๗๘ 
 

จ านวนมาก ที่ประชุมนั้นได้กลายเป็นมหาสมาคม พระพุทธเจ้าได้ตรัส รตนสูตรซ้ าในมหาสมาคมนั้น 
เมื่อจบเทศนา อุปัทวันตรายทั้งหลายภัยพิบัติท้ังปวงได้สงบลง ความสุขสวัสดีแผ่ไปทั่วแคว้นวัชชี  
 แม้เหล่าเทวดามีพระอินทร์เป็นประธาน รวมถึงเหล่านาคราชทั้งหลายก็พากันท าการ
สักการะพระพุทธเจ้าเป็นจ านวนมาก 
 เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรตนสูตรและเสด็จเข้าสู่นาคพิภพนี้เกิดขึ้นในระหว่างพรรษา
ที่ ๒ หลังการตรัสรู้ อรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาต กล่าว่า ครั้งพุทธกาลนั้น ได้มีการประชุมใหญ่
อย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน ๓ ครั้งเท่านั้น คือ 
  (๑) ยมกปาฏิหาริยสมาคม ได้แก่ การชุมนุมใหญ่ในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมก
ปาฏิหาริย์ 
  (๒) เทโวโรหนสมาคม ได้แก่ การชุมนุมใหญ่คราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากการจ า
พรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
  (๓) คังโคโรหนสมาคม ได้แก่ การชุมนุมใหญ่ในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงแม่น้ าคงคา 
สมัยที่กรุงเวสาลีเกิดภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้ 
 เพราะฉะนั้น รตนสูตรจึงเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้พระอานนทเถระสวด
เป็นองค์แรก มีอานุภาพในการขจัดปัดเป่าภัยพิบัติทั้งหลายให้อันตรธานหายไปสิ้นอย่างฉับพลัน และ
เกิดความสุขสวัสดี 
 จากข้อความที่ได้น าเสนอมาผู้วิจัยสรุปได้ว่า รตนสูตรหรือรตนปริตร เป็นพระพุทธพจน์
ที่ว่าด้วยคุณค่าและอานุภาพของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นพระสูตรที่
พระพุทธเจ้าประทานแก่ชาวเมืองเวสาลี เมื่อคราวประสบวิกฤตการณ์ต่าง ๆ เนื้อความกล่าวถึงคุณ
ของพระรัตนตรัยอันที่เป็นที่พ่ึงทางใจอันเกษม และเน้นคุณธรรมที่สามารถน้อมมาร าลึกถึงและปฏิบัติ
ตามได้ คือลดละกิเลสให้จางคลายไปโดยล าดับ โดยน าเอาพระคุณที่อยู่ในพระรัตนตรัยมาเป็น
แนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติ เช่น สมาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตนของ
พระสงฆ์อันเรียบง่ายไม่มีบาปให้ปกปิด รตนสูตรพระพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่า ชีวิตที่มีคุณค่าตาม
หลักพระพุทธศาสนานั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีแก่นแท้อยู่ที่การขจัดความเห็นแก่ตัวลงโดย
ล าดับจนหมดสิ้นไป จึงจะเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นคุณค่าสูงสุดได้ 
 จากข้อมูลที่ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาคัมภีร์บาลีกลุ่มสัททาวิเสสอันเป็นคัมภีร์พ้ืนฐาน
การศึกษาพระไตรปิฎก มีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องศึกษาหลักภาษาให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้ง
ตามคัมภีร์หลักกลุ่มสัททาวิเสสให้ครบถ้วนเสียก่อน ค าว่า สัททาวิเสส แปลว่า ไวยากรณ์พิเศษ คือ 
กลุ่มไวยากรณ์ภาษาบาลีที่เป็นหลักส าคัญในการศึกษาเรียนรู้และวินิจฉัยค้นคว้าหลักธรรมใน
พระไตรปิฎก ความจริง ชื่อว่า สัททาวิเสส คือกลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์เป็นหลัก แต่ยังมีคัมภีร์อ่ืนที่ว่าด้วย
หลักภาษาซึ่งไม่จัดเป็นไวยากรณ์ เมื่อรวมกลุ่มคัมภีร์ทั้งหมดที่เป็นหลักในการศึกษาพระไตรปิฎก อาจ
แบ่งออกได้ ๔ ประเภท คือ 
  ๑) กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยากรณ์แสดงหลักภาษา มีคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น 
  ๒) กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมศัพท์ มีคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เป็นต้น 
  ๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ กฎเกณฑ์วางค าครุและลหุเป็นแบบต่าง ๆ มีคัมภีร์วุตโตทัย 
ฉันโทมัญชรี เป็นต้น 
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  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 านี้พอศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งแล้วสามารถ
น ามาใช้เป็นค านามได้ คือหลัง วนฺทติ ลง สิ วิภัตติ แล้วลบ สิ ทิ้ง วนฺทติ จึงแปลได้อย่างหนึ่งว่า บุคคล
ผู้ไหว้อยู่ หรือค าศัพท์ที่เราคุ้นเคยกัน คือ ค าว่า อโหสิ ซึ่งเป็นค ากิริยา แต่สามารถน าไปย่อเข้ากับบท
นามท าให้เป็นบทสมาสได้ คือ อโหสิ + กมฺม มีรูปเป็น อโหสิกมฺม แปลว่า กรรมที่ให้ผลแล้ว ให้ใน
ลักษณะที่ว่า ถึงเวลาที่กรรมจะให้ผล แต่ว่ากรรมนั้นอ่อนก าลังลงกลายเป็นอโหสิกรรมไป 
  ๓) ปทัตถโกสัลลตา ความเป็นผู้ฉลาดในเนื้อความของบท 
  ๔) พหูชนหิตการตา เป็นประโยชน์ต่อชนหมู่มาก เมื่อศึกษาเข้าใจแล้ว จะน าไปเทศน์ 
แสดง ปาฐกถา หรือบรรยาย ย่อมจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังตลอดเวลา เพราะสามารถแสดงธรรม
ได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็นชัดถ้อยชัดค า 
  ๕) ธัมมทายาทตา เป็นธรรมทายาทของพระพุทธศาสนา เป็นผู้ควรรับมรดกคือธรรม
ไว้ พร้อมทั้งอานิสงส์ 
  ๖) สาสนายุสันฺตติตตา เมื่อศึกษาและสร้างคัมภีร์เหล่านี้ จะได้ช่วยกันต่ออายุพระ 
พุทธศาสนากันต่อไป 
  ๗) ธัมมานุธัมมจาริตา สามารถน าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไปประพฤติปฏิบัติ
ให้สมควรแก่ธรรมได้ 
  ๘) อนุตตรา สมัตถิตา สามารถบรรลุธรรมที่สูงสุดได้อย่างไม่ยากเย็น 
  ๙) สัมโมทนียตา มีจิตเบิกบานเมื่อประพฤติธรรมแล้ว 
 เมื่อไม่ได้ศึกษาคัมภีร์สัททาวิเสสแล้วอ่านบาลีพระไตรปิฎก ก็จะสงสัยทุกบท เพราะฉะนั้น 
โบราณาจารย์ท่านจึงได้เขียนประพันธ์เป็นคาถาสั้น ๆ ถอดเป็นภาษาไทยว่า 
     นิรุกติบ่ขีดเขียน หวังเพียงเพียรเรียนพระไตร 
     ทุก ๆ บทย่อมสงสัย ดุจช้างไป ไร้ดวงตา 
 แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าได้ศึกษาคัมภีร์สัททาวิเสสแล้ว เห็นศัพท์ไหน เห็นบทไหนก็ตาม ก็
ไม่มีความสงสัย และเป็นผู้มีความมั่นใจในค าศัพท์ทุกศัพท์ที่ตนเองเรียนมา ด้วยเหตุนี้ คัมภีร์สัททา-   
วิเสสจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก ซึ่งมี ๔ กลุ่มตามที่ได้กล่าวมาแล้ว   
 จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสด้านหลักภาษา 
พจนานุกรม ฉันทลักษณ์ และอลังการ ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 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 พลึ เน อปฺปมตฺตา ย กิญฺจิ วิตฺต  หุร  สคฺเคสุ ย  รตน  ปณีต  น โน สม  
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ตถาคเตน อิทมฺปิ พุทฺเธ เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ ขย  วิราค  อมต  สกฺยมุนี สมาหิโตเตน ธมฺเมน สม  ธมฺเม 
พุทฺธเสฏโ สุจึ 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     
วาเตห ิอสมฺปกมฺปิโย ตถา อปุม  สปฺปุริส  โย อริยสจฺจานิ 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  
และค 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 
 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 และศัพท์ที่หมายถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน มี ๗ ศัพท์ ธมฺม-ศัพท์ มีความหมาย ๑๘ อย่าง 
ส ฆ-ศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) หมายถึง พระสงฆ์ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๕ ศัพท์ 
และ (๒) หมายถึง หมู่, คณะ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๒๙ ศัพท์ที่หมายถึง อมนุษย์ มีเทวดา 
เป็นต้น มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๑๔ ศัพท์ ศัพท์ที่หมายถึงก าหนดอมนุษย์ ๘ จ าพวก ศัพท์ที่
หมายถึง มนุษย์-บุคคล-สัตว์ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๖ ศัพท์ และศัพท์ที่หมายถึง บุคคล-
สัตว์ อีก ๑๓ ศัพท์ ศัพท์ที่หมายถึง บัณฑิต มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๒๕ ศัพท์ ศัพท์ที่
หมายถึง ความประเสริฐ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๒๖ ศัพท์ ศัพท์ที่หมายถึง บาป-ความชั่ว 
มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๑๒ ศัพท์ ศัพท์ที่หมายถึง ภาษิต-ค าพูด มีศัพท์ที่ใช้ในความหมาย
เดียวกัน ๑๓ ศัพท์ ศัพท์ที่หมายถึง จิตใจ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๖ ศัพท์ และศัพท์ที่
หมายถึง พระนิพพาน มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๔๖ ศัพท์   
 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 และ
ครุ 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 
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 และชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ ๒ ประเภท คือ  
  ๑. วังสัฏฐคาถา ว่า วทนฺติ วํสฏฺ มิทํ ชตา ชรา คาถาที่มี ช ต ช ร คณะนี้ ท่านกล่าว
ว่า วังสัฏฐะ   
  ๒. อินทรวงศ์คาถา ว่า สา อินฺทวํสา ขลุ ยตฺถ ตา ชรา คาถาที่มี ต ต ช ร คณะ ชื่อว่า 
อินทรวงศ์ โดยแท้ 
 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 คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะท่ีมีฐาน, 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. สุขมุาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ อย่าง คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ, 
สมาส และสังโยคที่ประกอบไว้ไม่ด ี
  ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยงความ
ไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ๕. อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ อย่าง คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคณุ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 

๕.๒  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตร ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส เป็น
การศึกษาวิธีการวิเคราะห์ในประเด็นการสร้างค าศัพท์ทางหลักภาษาคือไวยากรณ์ ฉันทลักษณ์ 
พจนานุกรม และอลังการ เป็นกรณีศึกษาเพ่ือให้ทราบลักษณะและวิธีการวิเคราะห์บทบาลีในพระสูตร
หนึ่งเท่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาบาลี 
 นอกจากนั้น งานวิจัยเรื่องนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการศึกษาภาษาบาลีในประเทศไทยด้านต่าง  ๆ 
ดังนี้ 
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 ๑. เกิดความความตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาคัมภีร์สัททาวิเสสก่อนการศึกษาบาลี
พระไตรปิฎก และมีความรับผิดชอบต่อการศึกษาพระพุทธพจน์ 
 ๒. สามารถน าผลวิจัยมาเป็นตัวอย่างในการก าหนดนโยบายหลักสูตรและการจัดศึกษา
ของคณะสงฆ์ไทยอันจะท าความเข้าใจถึงเนื้อหาสาระของคัมภีร์สัททาวิเสสเป็นคัมภีร์ที่พระโบราณา-
จารย์ไดร้วบรวมเรียบเรียงเพ่ือเป็นกุญแจไขข้อข้องใจในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า เพ่ือง่ายต่อ
การศึกษาบาลีพระไตรปิฎก 
 ยังมีประเด็นที่เป็นสาระส าคัญที่น่าสนใจศึกษาค้นคว้า คือหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
ตลอดระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศนั้น มีเป็นจ านวนมากที่พุทธบริษัทยังไม่มีโอกาสได้ศึกษา
ค้นคว้าโดยตรงอาจเป็นด้วยเงื่อนเวลาหรือขาดผู้รู้ชี้แนะ และยังมีพระสูตรอีกมากที่ควรน ามาศึกษา
วิเคราะห์ตามหลักคัมภีร์บาลีสัททาวิเสสเพื่อเป็นแบบอย่างที่จะกระตุ้นให้ผู้แรกศึกษาได้มีข้อมูลเป็น
เบื้องต้น ดังนั้น จึงควรผลิตงานวิจัย อันจะเป็นการช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นการจรรโลง
รักษาพระพุทธศาสนา มีพระสูตรที่ควรศึกษาวิเคราะห์อื่น ๆ อีกจ านวนมาก เช่น 
  ๑. ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในกรณียเมตตสูตร ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส 
  ๒. ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในโพชฌังคสูตร ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส 
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บรรณานุกรม 
 (ก) ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี. ฉบับมหาจุฬาเตปิฎกํ, ๒๕๐๐. กรุงเทพ- 
 มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕ 
_________. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙ 
_________. อรรถกถาภาษาบาลี. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์- 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๒ 
_________. ฎีกาภาษาบาลี. ฉบับมหาจุฬาฏีกา, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช 
 -วิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
_________. ปกรณวิเสสภาษาบาลี. ฉบับมหาจุฬาปรณวิเสโส, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
 วิญญาณ, ๒๕๓๙, มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาบาลี. ฉบับสฺยามรฎฺ เตปิฏกํ,  
 ๒๕๒๕. 
_________.พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาแปล. ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎ- 
 ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
  

(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ 
ทรัพย์ ประกอบสุข. “กิริยาอาขยาตในบาลีไวยากรณ์มูลกัจจายน์” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต (บัณฑิต 
 วิทยาลัย) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๑๙. 
ทองพูล บุณยมาลิก. “สนธิและสมาสในคัมภีร์มูลกัจจายน์” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต (บัณฑิต 
 วิทยาลัย) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๑. 
ธีรยุทธ สุนทรา. “การสร้างนามศัพท์และสมาสในเรื่องนโลปาขยาน” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  
 (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๑. 
นายทศพร ศรีคํา. กรมเกลียว  วรรณพฤติฉันท์ 
นางนัฏฐรัตน์ ผาทา วิทยานิพนธ์เรื่องศึกษาวิเคราะห์บทสวดมนต์พุทธอัฏฐชยมงคลคาถา บัณฑิต 
 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๙ 
บํารุง ชํานาญเรือ. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องกิตก์ในคัมภีร์สัททนีติปกรณ์” วิทยานิพนธ์ 
 มหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑. 
ประโชค ชัยสุวรรณ์. “การศึกษาเรื่องตัทธิตในคัมภีร์รูปสิทธิปกรณ์” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  
 (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓. 
ปฐมพงษ ์โพธิ์ประสิทธินันท์. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาษาสันสกฤต ในคัมภีร์ลลิตวิสตระ”  
 วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๖. 

 



๒๘๔ 
 

พระคันธสาราภิวงศ์ วุตโตทยมัญชร ีจัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา 
 เขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม พิมพ์ที่โรงพิมพ์พิทักอักษร พฤษภาคม ๒๕๔๕. 
_________.เนตติปกรณ์แปลและอธิบาย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ หจก. ไทยรายวันการพิมพ์,  
 ๒๕๕๐. 
_________.กัจจายนสารมัญชรี. กรุงเทพมหานคร : ธีระการพิมพ์, ๒๕๓๘. 
_________.ศึกษาวิธีเจริญสติ ด้วยภาษง่าย ๆ พิมพ์ครั้งที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ พิมพ์ที ่
 สํานักพิมพ์ธรรมดา ๑๑๓ หมู่บ้านจินดาธานี หมู่ ๑๐ ถนนบรมราชชนนี แขงศาลา 
 ธรรมศพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐. 
_________.พระอภิธรรมเป็นพระพุทธพจน์ และประวัติคัมภีร์สัททาวิเสส กรุงเทพมหานคร: หจก.  
 ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๗. 
_________.สังวรรณนามัญชรี จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต 
 บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม พิมพ์ที่โรงพิมพ์พิทักอักษร กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ 
พระครูอรุณธรรมรังษ ี(เอ่ียม สิริวณฺโณ) มนต์พิธี พิมพ์ครั้งที่ ๓ โรงพิมพ์อักษรสมัย (๑๙๙๙)  ๑๖๒/ 
 ๑๓-๑๕ ซอยศิริโสภา ถ. บํารุงเมือง แขวงสําราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร,  
 ๑๐๒๐๐ 
พระญาณาลังการเถระ. ปทวิจาร คัมภีร์ประมวลศัพท์ไวยากรณ์บาลี. แปลเรียบเรียงโดย 
 จํารูญ ธรรมดา. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๗. 
พระธรรมกิตติมหาเถระ. พาลาวตาโร. ลําปาง : โรงพิมพ์จิตวัฒนาการพิมพ์, ๒๕๔๑. 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองด ีสุรเตโช) ค าวัด พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ พิมพ์ที่โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง  
 ๒๒๓ ถนนบํารุงเมือง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวบศัพท์ พิมพ์ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ.  
 ๒๕๔๖ พิมพ์ที่บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จํากัด 
พระธัมมรักขิต เมตตาภาวนา พิมพ์ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๗ พิมพ์ที่โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จํากัด 
พระนันทปัญญาจารย์ จูฬคันถวงศ์ อาจารย์สิริ เพ็ชรไชย แปล พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  
 พิมพ์ที่บริษัทธนาเพรส แอนด์ กราฟฟิค จํากัด ๔๘/๒๙-๓๑ ซอยจุฬา ๒ ถนนบรรทัดทอง  
 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
พระพุทธัปปิยมหาเถระ ปทรูปสิทธฺิ กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ธรรมสภา ๓๕/๒๗๐ ถ.จรัลสนิทวงศ์  
 ๖๒ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๓. 
_________.ปทรูปสิทธิมัญชรี แปลและอธิบายโดยพระคันธสาราภิวงศ์ พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ หจก. 
 ไทยรายวันการพิมพ์ ๔๔/๘๐-๘๑ ซอยบุญมงคล ถนนกํานันแม้น แขวงบางขุนเทียน เขต 
 จอมทอง กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๕๐ 
พระมหาโกมล กมโล (แก้วดึง). “การศึกษาเปรียบเทียบค านามในคัมภีร์ปทรูปสิทธิและลฆุสิทธานต 
 เกามุที” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘. 
พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร. ปทวิจารทีปนี.  กรุงเทพมหานคร : หจก. ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๗. 
พระมหาปฐมพงษ์ งามล้วน. ประวัติภาษาบาลี. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์รําไทยเพรสเซนเตอร์,  
 ๒๕๓๔ 
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พระมหาสมปอง มุทิโต. อภิธานวรรณนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทประยุรวงศ์ พริ้นติ้น 
 จํากัด, ๒๕๔๗. 
พระมหาเวทย์ วรญฺญู. ปทรูปสิทธิเบื้องต้น เล่ม 1, กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จํากัด,  
 ๒๕๓๖ 
พระโมคคัลลานมหาเถระ. อภิธานปฺปทีปิกา และ อภิธานปฺปทีปิกา สูจิ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
 มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
พระราชสุมนต์มุนี ธรรมาวล ีพิมพ์ที่ห้างหุ่นส่วนจํากัด โรงพิมพ์กิตติวรรณ ๖๕๖/๑๘๗ ซอยศรีทองดี  
 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขงบางยี่ขัน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร. ๑๐๗๐๐ พ.ศ.  
 ๒๕๑๙ 
พระวิสุทธาจารย์มหาเถระ ธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ คณะผู้ปริวรรต โดยพระราชปริยัติโมลี  
 (อุปสโม) นายเสรี อาจสาคร นายวิชานนท์ ส่าน้อย พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๓๕ พิมพ์ที่โรง 
 พิมพ์มหาจุฬาลากรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
พระศรีสุทธิพงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม), ปทานุกรมพระไตรปิฎก ฉบับบาลี-ไทย จัดพิมพ์เผยแผ่โดย 
 กองทุนการเผยแผ่พุทธธรรม พิมพ์ที่ห้างหุ้นส่วนจํากัด เทคนิค ๑๙ ๕๐๙/๔๕๑-๔๕๒  
 จรัญสนิทวงศ์ ๗๕ แขวงบางพลัด เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
พระศรีสุธรรมมุนี (บุญเทียม าณินฺโท), ศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ปริตตคัณฐี, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง- 
 กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม, ๒๕๕๖. 
พระสังฆรักขิตะ. สุโพธาลังการฎีกา. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์กระทรวงมหาดไทยและกรมการศาสนา,  
 ๒๕๐๗. 
พระสังฆรักขิตมหาสามิ สุโพธาลังการมัญชรี พระคันธสาราภิวงศ์ แปลและอธิบาย พิมพ์ครั้งที่ ๑  
 พ.ศ. ๒๕๔๖ พิมพ์ที่ หจก. ไทยรายวันการพิมพ์ ๔๔/๘๐-๘๔ ถนนกํานันแม้น ซอยบุญ 
 มงคล แขงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
พระสัทธัมมโชติปาลเถระ. กจฺจายนสุตฺตนิเทส คัมภีร์อธิบายสูตรกัจจายนไวยากรณ์. ปริวรรต โดย  
 พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยรายวันการพิมพ์,  
 ๒๕๔๕. 
พระสิริมังคลาจารย์. มังคลัตถทีปนี ภาษาไทย ภาค ๑,  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง 
 กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔ 
พระอัคควังสเถระ. สัททนีติ ปทมาลา คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์. แปลโดยพระมหานิมิตร  
 ธมฺมสาโร และคณะ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๖ 
_________.สัททนีติ ธาตุมาลา คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์. แปลโดยพระมหานิมิตร  
 ธมฺมสาโร และคณะ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๖. 
มหาอํามาตย์ จตุรังคพล. อภิธานปฺปทีปิกาฏีกา. ปริวรรตโดยพระศรีสุทธิพงศ์. กรุงเพทมหานคร :  
 โรงพิมพ์ เทคนิค (๑๙), ๒๕๒๗. 
มิลินทปัญหา งานฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร) สมเด็จ 
 พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ๓ ตุลาคม พ.ศ.  
 ๒๕๓๖ วัดปากน้ําภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พิมพ์ฉลองพระเดชพระคุณเชิดชูพร 
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 เกียรติ พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์  
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, วิสุทธิมรรค (ทุติยภาค) ฉบับภูมิพโลภิกขุ เป็นที่ระลึกในโอกาสฉลองครบ ๒๐๐ ปี  
 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๕ พิมพ์ที่โรงพิมพ์มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ในบริเวณวัดสระ 
 เกศ ถนนจักรพรรดิพงศ์ กรุงเทพมหานคร 
ราชบัณฑิตสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาย. พ.ศ. ๒๕๒๕. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรงุเทพมหานคร  
 : โรงพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๘ 
เวทย์ บรรณกรกุล. รศ. การศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในคัมภีร์บาลีพระพุทธศาสนาเถรวาท,  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม, พ.ศ.  
 ๒๕๕๖. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกฉบับส าหรับประชาชน พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ปุณฺณกมหาเถร), คัมภีร์วุตโตทัยปกรณ์, มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 จัดพิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานออกเมรุศพ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ปุณฺณกมหาเถร)  
 ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๗. 
 



 

 
 

 
ผลงานเด่น 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
ชื่อผลงาน 
“ศึกษา

วิเคราะห์บท
บาลีในรตนสูตร 

ตามแนว
คัมภีร์สัททา    

วิเสส” 

งานวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตร ตามแนวคัมภร์สัททา-   
วิเสส เกิดจากความสนใจที่จะศึกษาบทบาลี โดยรูปศัพท์และความหมาย 
เพราะการศึกษาค าสอนของพระพุทธเจ้าที่นับว่าเป็นการศึกษาที่ใกล้เคียง
พุทธด ารัสที่สุด คือ การศึกษาพระพุทธพจน์จากภาษาบาลี ฉะนั้น ความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้ โดยถูกต้องสมบูรณ์แบบนั้น
ขึ้นอยู่กับความรู้ความแตกฉานในหลักภาษาบาลีเป็นส าคัญ ผู้จะมีความรู้
ภาษาบาลีได้อย่างแตกฉานจะต้องศึกษาคัมภีร์หลักภาษาบาลีโดยตรง คือ 
คัมภีร์สัททาวิเสส อันได้แก่ กลุ่มคัมภีร์ประเภทแสดงหลักภาษาบาลี กลุ่ม
คัมภีร์ประเภทพจนานุกรม กลุ่มคัมภีร์ประเภทกฎเกณฑ์ วิธีร้อยกรอง
ภาษาบาล ีและกลุ่มคัมภีร์ประเภทแสดงกลวิธีการแต่งภาษาบาลี จึงนับได้
ว่า การศึกษาคัมภีร์กลุ่มสัททาวิเสส มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อกุลบุตรผู้ใคร่
ในการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก ในงานวิจัยนี้ คือ รตนสูตร   

ท าอะไร ๑. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของรตนสูตร 
๒. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาคัมภีร์สัททาวิเสส 
๓. เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตร ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส 

ใครเป็นคนท า พระราชวชิรดิลก, ดร. พระเมธีวรญาณ, ดร. พระมหาสุรชัย วราสโภ, ดร. 
พระมหาสมลักษณ์ คนฺธสาโร, ดร. พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโ , ดร. พระ
มหาโกมล กมโล อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม โดยได้รับงบประมาณ
อุดหนุนโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม  

ท าอย่างไร โครงการวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตร ตามแนวคัมภีร์สัททา-   
วิเสส” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาประมวลองค์ความรู้เนื้อหาคัมภีร์ที่เป็นเครื่องมือ
ก่อนการศึกษาพระไตรปิฎก ใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Document Research) 
เพ่ือให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีวิธีด าเนินการศึกษา ดังนี้ 
 ๑. ศึกษารวบรวมประมวลความรู้คัมภีร์เครื่องมือการศึกษาบาลี
พระไตรปิฎกท่ีแสดงสาระส าคัญของหลักภาษาบาลี เช่น กัจจายนะ ปทรูปสิทธิ 
อภิธาน วุตโตทัย และคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. คัดเลือกบทบาลีในรตนสูตร เป็นตัวอย่างประเด็นปัญหาการ
วิเคราะห์รูปศัพท์ ฉันทลักษณ์และความหมายตามกรอบการวิเคราะห์ และท า
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การวิเคราะห์โดยอาศัยกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส 
 ๓. น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาแล้ว
เรียบเรียงบรรยายเชิงพรรณนา 

ได้อะไรมาบ้าง ผลการศึกษา พบว่า  
๑. จากการศึกษาประวัติความเป็นมาและความส าคัญของรตนสูตร พบว่า 
ค าว่า รตน มีปรากฏความหมายอยู่ ๓ อย่าง คือ มาตราวัด แก้วแหวนเงิน
ทอง และ ความประเสริฐ แต่ใน รตนสูตรอันเป็นพระปริตรที่นิยมสวดใน
งานมงคลต่าง ๆ โดยชื่อและความหมายตามที่ปรากฏ หมายถึง พระ
รัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า ซึ่งเป็นรัตนะอัน
ประเสริฐ เพราะน าพาให้เกิดความยินดีปราโมทย์แก่ผู้พบเห็น นอกจากนั้น 
ค าว่า รตน นี้ ยังเป็นชื่อของสิ่งที่ท าให้งดงาม มีค่ามาก ชั่งไม่ได้ เห็นยาก 
และเป็นของบริโภคใช้สอยของผู้สูงส่ง ดังที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ว่า 
“วัตถุใดท าให้เกิดความย าเกรง มีค่ามาก ชั่งไม่ได้ หาดูได้ยาก เป็นของใช้
ของสัตว์ผู้ไม่ต่ าทราม เพราะเหตุนั้น วัตถุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
เรียกว่า รัตนะ” แต่ในรตนสูตรนี้ หมายถึงพระพุทธพพจน์ที่กล่าวถึงคุณ
ของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ รตน
สูตรปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะและ ขุททก
นิกาย สุตตนิบาต และอรรถกถา ในขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ และ ขุททก
นิกาย สุตตนิบาต ได้พรรณนาแสดงประวัติความเป็นมาว่า ณ กรุงเวสาลี
นครหลวงแห่งแคว้นวัชชี ได้ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง ๓ ประการใน
คราวเดียวกัน คือ ๑. ทุพภิกขภัย ข้าวยากหมากแพง ๒. อมนุสสภัย ภูตผี
ปีศาจท าร้าย ๓. โรคภัย เกิดโรคระบาดคร่าชีวิตผู้คน ชาวเมืองวัชชีได้
กราบทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าไปกรุงเวสาลี และพระพุทธเจ้าก็ทรงรับ
นิมนต์เพราะทรงเห็นว่า หากพระองค์เสด็จไปกรุงเวสาลี ประโยชน์ ๒ 
อย่างจักเกิดขึ้น คือ พระองค์จะแสดงรตนสูตรในสมาคมนั้น เป็นเหตุให้
ชาววัชชีได้ดวงตาเหน็ธรรมบรรลุมรรคผลเป็นอันมาก และอีกประการหนึ่ง 
คือ ภัยพิบัติทั้งหลาย จะสงบลงเพราะการเสด็จไปของพระองค์ เมื่อถึง
ก าหนดวันเวลาตามที่ได้ทรงรับนิมนต์ พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับยืนที่
ประตูพระนครเวสาลี รับสั่งให้พระอานนทเถระเรียนรตนสูตร มีเนื้อความ
กล่าวสัจจะอันอาศัยคุณพระรัตนตรัยเพ่ือก าจัดอุปัทวันตรายทั้งหลายภัย
พิบัติทั้งปวง พระอานนทเถระเที่ยวท าการประพรมน้ าพระพุทธมนต์ไปทั่ว
กรุงเวสาลีแล้วได้มาเฝ้าพระพุทธองค์ ณ ที่นั้น ชาวพระนครเวสาลีที่หาย
ป่วยติดตามพระเถระมาเข้าเฝ้าพระพุทธองคด์้วยเป็นจ านวนมาก ที่ประชุม
นั้นได้กลายเป็นมหาสมาคม พระพุทธเจ้าได้ตรัส รตนสูตรซ้ าในมหา
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สมาคมนั้น เมื่อจบเทศนา อุปัทวันตรายทั้งหลายภัยพิบัติทั้งปวงได้สงบลง 
ความสุขสวัสดีแผ่ไปทั่วแคว้นวัชชี แม้เหล่าเทวดามีพระอินทร์เป็นประธาน 
รวมถึงเหล่านาคราชทั้งหลายก็พากันท าการสักการะพระพุทธเจ้าเป็น
จ านวนมาก เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรตนสูตรและเสด็จเข้าสู่นาคพิภพ
นี้เกิดขึ้นในระหว่างพรรษาที่ ๒ หลังการตรัสรู้ อรรถกถาขุททกนิกาย สุตต
นิบาต กล่าว่า ครั้งพุทธกาลนั้น ได้มีการประชุมใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีปรากฏ
มาก่อน ๓ ครั้งเท่านั้น คือ (๑) ยมกปาฏิหาริยสมาคม ได้แก่ การชุมนุม
ใหญ่ในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ (๒) เทโวโรหนสมาคม 
ได้แก่ การชุมนุมใหญ่คราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากการจ าพรรษาที่
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (๓) คังโคโรหนสมาคม ได้แก่ การชุมนุมใหญ่ในคราวที่
พระพุทธเจ้าเสด็จลงแม่น้ าคงคา สมัยที่กรุงเวสาลีเกิดภัยพิบัติร้ายแรงครั้ง
นี้ เพราะฉะนั้น รตนสูตรจึงเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้พระ
อานนทเถระสวดเป็นองค์แรก มีอานุภาพในการขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ
ทั้งหลายให้อันตรธานหายไปสิ้นอย่างฉับพลัน และเกิดความสุขสวัสดี 
ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า รตนสูตรหรือรตนปริตร เป็นพระพุทธพจน์ที่ว่าด้วย
คุณค่าและอานุภาพของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ์ เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าประทานแก่ชาวเมืองเวสาลี เมื่อคราว
ประสบวิกฤตการณ์ตา่ง ๆ เนื้อความกล่าวถงึคณุของพระรตันตรยัอันที่เปน็
ที่พ่ึงทางใจอันเกษม และเน้นคุณธรรมที่สามารถน้อมมาร าลึกถึงและ
ปฏิบัติตามได้ คือลดละกิเลสให้จางคลายไปโดยล าดับ โดยน าเอาพระคุณที่
อยู่ในพระรัตนตรัยมาเป็นแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติ เช่น สมาธิ
คุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตนของพระสงฆ์อันเรียบง่าย
ไม่มีบาปให้ปกปิด รตนสูตรพระพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่า ชีวิตที่มีคุณค่า
ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีแก่นแท้อยู่
ที่การขจัดความเห็นแก่ตัวลงโดยล าดับจนหมดสิ้นไป จึงจะเข้าถึงพระ
นิพพานอันเป็นคุณค่าสูงสุดได้ 
๒. จากข้อมูลที่ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาคัมภีร์บาลีกลุ่มสัททาวิเสสอัน
เป็นคัมภีร์พื้นฐานการศึกษาพระไตรปิฎก พบว่า มีความจ าเป็นอย่างมากที่
จะต้องศึกษาหลักภาษาให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งตามคัมภีร์หลักกลุ่ม  
สัททาวิเสสให้ครบถ้วนเสียก่อน ค าว่า สัททาวิเสส แปลว่า ไวยากรณ์พิเศษ 
คือ กลุ่มไวยากรณ์ภาษาบาลีที่เป็นหลักส าคัญในการศึกษาเรียนรู้และ
วินิจฉัยค้นคว้าหลักธรรมในพระไตรปิฎก ความจริง ชื่อว่า สัททาวิเสส คือ
กลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์เป็นหลัก แต่ยังมีคัมภีร์อื่นที่ว่าด้วยหลักภาษาซึ่งไม่
จัดเป็นไวยากรณ์ เมื่อรวมกลุ่มคัมภีร์ทั้งหมดที่เป็นหลักในการศึกษา
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พระไตรปิฎก อาจแบ่งออกได้ ๔ ประเภท คือ ๑) กลุ่มคัมภีร์ที่ เป็น
ไวยากรณ์แสดงหลักภาษา มีคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น  ๒) กลุ่มคัมภีร์
พจนานุกรมศัพท์ มีคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เป็นต้น ๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันท
ลักษณ์ กฎเกณฑ์วางค าครุและลหุเป็นแบบต่าง ๆ มีคัมภีร์วุ ตโตทัย        
ฉันโทมัญชรี เป็นต้น ๔) กลุ่มคัมภีร์อลังการ มีการตกแต่งเสียงและ
ความหมายให้ภาษามีความไพเราะ มีคัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น 
คัมภีร์กัจจายนะ  
เป็นคัมภีร์สัททาวิเสสที่เกา่แก่ที่สุด เป็นผลงานของพระมหากัจจายนะเถระ
ผู้เป็นเอตทัคคะ ประกอบด้วยปฏิสัมภิทา ๔ มีความเป็นเลิศในการขยาย
ความย่อ ดังมีหลักฐานปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาขุททกนิกาย อปาทาน 
ข้อความตอนหนึ่งว่าพระมหากัจจายนะได้กล่าวปกรณ์ทั้งสาม คือ คัมภีร์  
กัจจายนะ คัมภีร์มหานิรุตติ และเนตติปกรณ์ และมีข้อความตอนหนึ่งใน
คัมภีร์จูฬคันถวงศ์ว่า พระมหากัจจายนะ ชาวชมพูทวีปซึ่งเป็นปุโรหิตของ
พระเจ้าจัณฑปัชโชติ ในกรุงอุชเชนี แคว้นอวันตี เห็นโทษแห่งกามทั้งหลาย 
ละเพศฆราวาสบวชในพระศาสนาของพระศาสดา แต่งคัมภีร์ ๖ คัมภีร์ คือ 
กัจจายนะ มหานิรุตติ จูฬนิรุตติ เนติปกรณ์ เปฎโกปเทศ และวัณณนีติ 
คัมภีร์กัจจายนะมีทั้งหมด ๖ กัณฑ์ รวมเป็น ๖๗๓ สูตร 
คัมภีร์ปทรูปสิทธิ 
เป็นคัมภีร์ที่น าสูตรของคัมภีร์กัจจายนะมาเรียงล าดับใหม่ให้ประกอบรูป
ศัพท์ง่าย มีค าสรุปสูตรอย่างเป็นระบบ มีล าดับบทที่เรียกว่า ปทมาลา ซึ่ง
ส่งผลให้คัมภีร์นี้เป็นต าราเรียนง่าย คัมภีร์นี้เป็นผลงานของพระพุทธัปปิยะ 
ชาวแคว้นโจฬะแถบอินเดียใต้ จึงปรากฏนามว่า “โจลิยพุทธัปปิยะ” แต่ง
ขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ 
คัมภีร์อภิธาน  
เป็นคัมภีร์ประเภทพจนานุกรมศัพท์บาลี และมีคัมภีร์ที่ส าคัญ ๆ อธิบาย
ขยายความเพ่ิมเติม เช่น อภิธานัปปทีปิกาฎีกา อภิธานัปปทีปิกาสูจิ 
อภิธานัปปทีปิกานิสสยะ เป็นต้น เป็นคัมภีร์ที่แสดงนามบัญญัติของเนื้อหา
ทั้งในโลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และโลกบาดาล เป็นผลงานของพระโมคคัล
ลานมหาเถระ ราชบัณฑิต ณ วัดมหาเชตวัน เกาะลังกา ราวพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๖-๑๗ ในรัชสมัยของพระเจ้า ปรักกมพาหุที่ ๑ คัมภีร์อภิธาน ถือว่า
เป็นคัมภีร์ที่มีคุณค่าด้านภาษาศาสตร์ที่สามารถให้ความรู้ต่อการ ศึกษา
ทางภาษาศาสตร์เพราะเป็นแหล่งรวมของ “พจน์” หรือค าพูดต่าง ๆ ที่
ปรากฏอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่อนุชนจะต้องศึกษาและให้ความส าคัญกับ
การศึกษาในเชิงภาษาศาสตร์ด้วย คัมภีร์อภิธาน แบ่งออกเป็น ๓ กัณฑ์
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ใหญ่ คือ ๑. สัคคกัณฑ์ แสดงชื่อศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันไว้เป็นกลุ่ม
เดียวกัน เช่น ศัพท์ที่เป็นพระนามของพระพุทธเจ้า ชื่อพระนิพพาน พระ
อรหันต์ และโลกสวรรค์ เป็นต้น ๒. ภูกัณฑ์ แสดงศัพท์ที่เป็นชื่อของ
สถานที่ พ้ืนดิน ภูเขา ต้นไม้ แม่น้ า และล าธารเป็นต้น แบ่งออกเป็น ๗ 
วรรคย่อย คือ ๑) ภูมิวรรค แสดงชื่อศัพท์เกี่ยวกับแผ่นดิน ๒) ปุรวรรค 
แสดงชื่อศัพท์เกี่ยวกับเมืองและประเทศ ๓) นรวรรค แสดงชื่อศัพท์
เกี่ยวกับคน ๔) จตุพพรรณวรรค แสดงชื่อศัพท์เกี่ยวกับวรรณะ ๔ ๕) 
อรัญญวรรค แสดงชื่อศัพท์เกี่ยวกับป่าไม้ ๖) เสลวรรค แสดงชื่อศัพท์
เกี่ยวกับภูเขา ๗) ปาตาลวรรค แสดงชื่อศัพท์เกี่ยวกับโลกบาดาล          
๓. สามัญญกัณฑ์ แสดงนามศัพท์และคุณศัพท์สามัญทั่ว ๆ ไป มีความดี
งาม ความประเสริฐ การกระท าเป็นต้น รวมทั้งศัพท์ที่เป็นนิบาตบทและ
อุปสัคบท แบ่งออกเป็น ๔ วรรคย่อย คือ ๑) วิเสสยาธีนวรรค แสดงศัพท์ที่
เป็นบทวิเสสนะที่เกี่ยวข้องกับลิงค์ทั้ง ๓ ๒) สังกิณณวรรค แสดงศัพท์
เบ็ดเตล็ดทั่วไป ๓) อเนกัตถวรรค แสดงศัพท์ที่มีความหมายหลายอย่าง   
๔) อัพยยวรรค แสดงความหมายของอุปสัคและนิบาต ในกัณฑ์ใหญ่ทั้ง ๓ 
นั้น ที่ประกอบด้วยวรรคย่อย มีภูมิวรรค และปุรวรรค เป็นต้น เมื่อรวมกับ
ปณามคาถา ปฏิญญาคาถา ปริภาสาคาถา และนิคมนคาถา ทั้งหมดแล้ว มี
จ านวนทั้งสิ้น ๑,๒๒๑ คาถาด้วยกัน 
คัมภีร์ฉันทลักษณ์ 
ภาษาบาลีที่น ามาจัดการศึกษาอยู่จนถึงปัจจุบัน คือ คัมภีร์วุตโตทัยอันเป็น
ฉันทลักษณ์บาลี เป็นคัมภีร์แสดงฉันทลักษณ์บาลี ว่าด้วยกฎระเบียบใน
การวางศัพท์ที่เป็นครุและลหุ เป็นแบบต่าง ๆ ในการประพันธ์ที่เป็นร้อย
กรอง ที่เรียกว่าปัชชะ โดยอาศัยคัมภีร์วฤตตรัตนากรเป็นหลัก และเป็น
ฉันทลักษณ์บาลีฉบับแรกที่เป็นที่นิยมศึกษาท่องจ ามากที่สุด เป็นผลงาน
ของพระสังฆรักขิตะ พระเถระชาวสิงหลในราวพุทธศตวรรศที่ ๑๗ ท่าน
ด ารงสมณศักดิ์ที่มหาสามิ (สมเด็จพระสังฆราช) เป็นผู้เชี่ยวชาญพระปริยัติ
ธรรมและภาษาบาลีสันสกฤต มีเกียรติศักดิ์เลื่องลือและเป็นพระราชครู
ของพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖-๑๗๒๙) ท่านมีชีวิตอยู่จนถึง 
พ.ศ. ๑๗๘๗ ในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๓ พ านักอยู่ที่วัดเขามะเดื่อ 
(อุทุมพรคิริวิหาร) ณ เมืองชัมพุโทณิ เนื้อหาที่เป็นหลักในคัมภีร์วุตโตทัย มี
คาถาแสดงไว้ ๑๐๘ ชนิดกับฉันท์ ๑๗ ประเภท แบ่งออกเป็น ๖ ปริจเฉท 
คือ ๑. สัญญาปริภาสานิเทส ว่าด้วยชื่อและกฎทั่วไป มี ๑๖ คาถา         
๒. มัตตาวุตตินเิทส ว่าด้วยคาถามาตราพฤติ มี ๒๙ คาถา ๓. สมวุตตินิเทส 
ว่าด้วยสมคาถา มี ๖๑ คาถา ๔. อัทธสมวุตตินิเทส ว่าด้วยอัทธสมคาถา มี 
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๑๑ คาถา ๕. วิสมวุตติ-นิเทส ว่าด้วยวิสมคาถา มี ๑๑ คาถา ๖. ฉัปปัจจย
วิภาค ว่าด้วยนัย ๖ อย่าง มีปัตถารนัยเป็นต้น มี ๙ คาถา ข้อความส่วน
ใหญ่ในคัมภีร์เป็นทั้งสูตรและอุทาหรณ์ในคาถาเดียวกันมีคาถาทั้งหมด 
๑๓๗ บท แสดงหลักการประพันธ์ประเภทร้อยกรองที่เรียกว่าปัชชะ 
ประกอบด้วยคาถา ๒ ประเภท คือ ๑.มาตราพฤติ คือ คาถาที่นับมาตรา 
แต่งโดยก าหนดมาตราในแต่ละบาทคาถา มีทั้งหมด ๒๖ คาถา คืออริยา
ชาติ ๖, คีติชาติ ๔, เวตาลียชาติ ๙ และมัตตาสมกชาติ ๗ ๒. วรรณพฤติ 
คือ คาถาที่นับพยางค์ แต่งโดยก าหนดพยางค์ในแต่ละบาทคาถา มีทั้งหมด 
๘๒ คาถา คือ สมคาถา ๖๑, อัทธสมคาถา ๑๑, วิสมคาถา ๑๐ 
คัมภีร์อลังการ 
เป็นคัมภีร์ที่แสดงหลักการแตง่เสียงและความหมายให้ภาษามีความไพเราะ 
โดยเฉพาะคัมภีร์สุโพธาลังการ อันเป็นผลงานของพระสังฆรกัขิตะ เป็นพระ
เถระชาวลังกา ผู้ด ารงต าแหน่งมหาสามิ (สมเด็จพระสังฆราช) และเป็น
พระราชครูของพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพระปริยัติ
ธรรมทางด้านภาษาบาลีและสันสกฤต มีเกียรติศักดิ์เลื่องลือในสมัยราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๗ (พ.ศ. ๑๖๙๖ – ๑๗๒๙) มีชีวิตอยู่จนถึง พ.ศ. ๑๗๘๗ 
ในรัชสมัยพระเจ้าวิชัยพาหุที่ ๓ พ านักอยู่ที่อุทุมพรคิริวิหาร เนื้อหาของ
คัมภีร์ประกอบด้วยหลักการตกแต่งภาษาเพ่ือให้ไพเราะชวนให้น่าฟัง
เสนาะโสตทั้งอรรถะและพยัญชนะ บทประพันธ์ จ าแนกออกเป็น ๓ 
ประเภท คือ ๑. ปัชชะ ร้อยกรอง หรือคาถา เช่น มงคลสูตรเป็นต้นที่แต่ง
ด้วยคาถาล้วน ๆ ๒. คัชชะ ร้อยแก้ว ความเรียง เรียกว่าจุณณิยะบ้างที่ไม่มี
คาถา ๓. วิมิสสะ บทประพันธ์ผสมกันทั้งร้อยกรองและร้อยแก้ว เช่น 
ธชัคคสูตรเป็นตน้อลังการ หมายถึง เครื่องตกแต่งบทประพันธ์ จ าแนกเป็น 
๒ ประเภท โดยถือเอาศัพท์และความหมายของศัพท์เป็นเกณฑ์ คือ        
๑. สัททาลังการ การตกแต่งเสียง ๒. อัตถาลังการ การตกแต่งความหมาย 
ดังนั้น ในการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรอันเป็นพระพุทธพจน์
ประเภทปัชชะ-ร้อยกรอง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาค้นคว้า
ให้เข้าใจในคัมภีร์บาลีกลุ่มสัททาวิเสส เพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษา
วิเคราะห์บทบาลีต่อไป 
๓. จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททา -         
วิเสสด้านหลักภาษา พจนานุกรม ฉันทลักษณ์ และอลังการ พบว่า ด้าน
หลักภาษา มีค าศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจากค านาม คือบทที่ประกอบวภิัตตินาม 
มี นามนาม คุณนาม สรรพนาม สมาส ตัทธิต และกิตก์ รวมถึงบทนิบาต
ด้วย ได้แก่บทเหล่านี้ คือ ยานิ อิธ  ภูตานิ สมาคตานิ ภุมฺมานิ วา อนฺต- 
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ลิกฺเข สพฺเพ ภูตา สุมนา อโถปิ สกฺกจฺจ  ภาสิต  ตสฺมา หิ เมตฺต  มานุสิยา 
ปชาย ทิวา จ รตฺโต เย พลึ 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 สุจึ สมาธิมา-  
นนฺตริกญฺ    สมาธินา สโม ปุคฺคลา อฏ สต  ปสฏฺ า จตฺตาริ เอตานิ ยุคานิ 
เต ทกฺขิเณยฺยา สุคตสฺส สาวกา เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ ส เฆ สุปฺป-   
ยุตฺตา มนสา ทฬฺเหน นิกฺกามิโน  โคตมสาสนมฺหิ ปตฺติปตฺตา วิคยฺห ลทฺธา 
มุธา นิพฺพุตึ ภุญฺชมานา ยถา อินฺทขีโล ป วึ สิโต จตุพฺภิ วาเตหิ อสมฺป-
กมฺปิโย ตถา อุปม  สปฺปุริส  โย อริยสจฺจานิ อเวจฺจ อริยสจฺจานิ คมฺภีร- 
ปญฺเ น สุเทสิตานิ อปิ ภุสปฺปมตฺตา ภว  อฏ ม  สห เอว อสฺส ทสฺสน-
สมฺปทาย ตโย สุ ธมฺมา ชหิตา สกฺกายทิฏฺ  ี วิจิกิจฺฉิต  สีลพฺพต  จตูหิ     
อปาเยหิ วิปฺปมุตฺโต ฉ อภิ านานิ อภพฺพ กาตุ โส กมฺม  ปาปก  กาเยน วา
จาย อุท เจตสา ตสฺส ปฏิจฺฉทาย อภพฺพตา ทิฏ ปทสฺส วุตฺตา วนปฺปคุมฺเพ 
ผุสฺสิตคฺเค คิมฺหาน- มาเส 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  และค ากิริยาที่ส าเร็จรูปมาจากกิริยาอาขยาต ประกอบด้วย
บทเหล่านี้ คือ ภวนฺตุ สุณนฺตุ นิสาเมถ กโรถ หรนฺติ รกฺขถ อตฺถิ โหตุ  
อชฺฌคา ปริวณฺณยี อาหุ วิชฺชติ โหนฺติ สิยา วทามิ  ปสฺสติ วิภาวยนฺติ   
อาทิยนฺติ ภวนฺติ กโรติ อเทสย ินิพฺพนฺติ นมสฺสาม 
ด้านพจนานุกรมศัพท์ มีศัพท์ที่ปรากฏในรตนสูตร ตั้งแต่ศัพท์ที่หมายถึง
พระรัตนตรัย อมนุษย์ มนุษย์ และศัพท์ธรรมะ ประกอบด้วยศัพท์เหล่านี้ 
คือ รตน-ศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) มาตราวัด (๒) แก้วแหวน
เงินทอง และ (๓) ความเป็นผู้ประเสริฐ ซึ่งค าว่า รตน ในรตนสูตรนี้ 
หมายถึงผู้ประเสรฐิ คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ พุทฺธ-ศัพท์ที่
หมายถึงพระพุทธเจ้า มี ๓๒ ศัพท์ และศัพท์ที่หมายถึงพระพุทธเจ้าองค์
ปัจจุบัน มี ๗ ศัพท์ ธมฺม-ศัพท์ มีความหมาย ๑๘ อย่าง ส ฆ-ศัพท์ มี
ความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) หมายถึง พระสงฆ์ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมาย
เดียวกัน ๕ ศัพท์ และ (๒) หมายถึง หมู่, คณะ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมาย
เดียวกัน ๒๙ ศัพท์ที่หมายถึง อมนุษย์ มีเทวดา เป็นต้น มีศัพท์ที่ใช้ใน
ความหมายเดียวกัน ๑๔ ศัพท์ ศัพท์ที่หมายถึงก าหนดอมนุษย์ ๘ จ าพวก 
ศัพท์ที่หมายถึง มนุษย์-บุคคล-สัตว์ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๖ 
ศัพท์ และศัพท์ที่หมายถึง บุคคล-สัตว์ อีก ๑๓ ศัพท์ ศัพท์ที่หมายถึง 
บัณฑิต มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๒๕ ศัพท์ ศัพท์ที่หมายถึง ความ
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ประเสริฐ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๒๖ ศัพท์ ศัพท์ที่หมายถึง 
บาป-ความชั่ว มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๑๒ ศัพท์ ศัพท์ที่หมายถึง 
ภาษิต-ค าพูด มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๑๓ ศัพท์ ศัพท์ที่หมายถึง 
จิตใจ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๖ ศัพท์ และศัพท์ที่หมายถึง พระ
นิพพาน มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๔๖ ศัพท์   
ด้านฉันทลักษณ์ มีปรากฏฉันท์ประเภทติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ ๓ 
ประเภท คือ ๑. อินทรวิเชียรคาถา ว่า อินฺทาทิกา ตา วชิรา ชคา โค คาถา
ที่มี ต ต ช คณะ และ ครุ ๒ พยางค์ ชื่อว่า อินทรวิเชียร (หรือ) ชื่อว่า วชิร
คาถาที่มี อินฺท ศัพท์อยู่หน้า ๒. อุเปนทรวิเชียรคาถา ว่า อุปาทิกา สาว 
ชตา ชคาโค คาถาที่มี ช ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ชื่อว่า อุเปนทร-
วิเชียร (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 ว สฏฺ มิท  ชตา ชรา คาถาที่มี ช ต ช ร คณะนี้ 
ท่านกล่าวว่า วังสัฏฐะ ๒. อินทรวงศ์คาถา ว่า สา อินฺทว สา ขลุ ยตฺถ ตา 
ชรา คาถาที่มี ต ต ช ร คณะ ชื่อว่า อินทรวงศ์ โดยแท้ 
ด้านอลังการ เฉพาะที่น าเสนอ มีปรากฏสัททาลังการ ๕ อย่าง ประกอบ 
ด้วย ๑. ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มี ๒ อย่าง คือ ก. วางบทสัมพันธ์
กันไว้ใกล้กัน ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย ๒. มธุรตาคุณ รสค า
มีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็น ปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้องจองกัน 
โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตราเหมือน กันไว้
ใกล้กัน ๓. สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมา
เรียงล 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. สัททสุขุมาลตา
คุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่มี
พยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษร
ออกเสียงยาก คือสนธิ, สมาส และสังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี ข. อัตถสุขุมาล
คุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยงความไม่
สุภาพและความไม่เหมาะสม ๕. อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมาย
ชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะ
ปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ทันที 
คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ 
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อย่าง คือ ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์  ข. อัตถอัตถ-
พยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 

เอาไปใชอ้ย่างไร ๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
ในการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตรครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์
บทในพระไตรปิฎกซึ่งน ามาพิมพ์เป็นหนังสือที่ใช้เป็นแบบเรียนหลักสูตร
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ์ไทยเป็นหลักและ
หนังสือบทสวดมนต์ 
- คัมภีร์ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ และขุททกนิกาย สุตตนิบาต ได้น าพระ
คาถาในรตนสูตรทั้ง ๑๘ คาถามาท าการวิเคราะห์ตามหลักคัมภีร์สัททา-   
วิเสส เริ่มตั้งแต่คาถาที่ ๑ ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ ภุมฺมานิ วา ยานิ ว 
อนฺตลิกฺเข เป็นต้น ซึ่งการวิเคราะห์บทเหล่านี้ จะเป็นตัวอย่างศึกษากรณี
การวิเคราะห์บทบาลีโดยใช้สูตรไวยากรณ์เป็นตัววินิจฉัยความถูกต้อง  
๒. กิจกรรมด้านวิชาการ  
ปัจจุบันมีปรากฏในหนังสือบทสวดมนต์ส าหรับพระสงฆ์และพุทธศาสนิก-
ชนทั่วไปที่จะต้องทราบความเป็นมาและความส าคัญของรตนสูตร ซึ่งน ามา
จากพระไตรปิฎกบาลี ดังนั้น ในรายงานวิจัยนี้ จึงได้ท าการวิเคราะห์และ
วินิจฉัยบทบาลีเหล่านี้ โดยใช้หลักไวยากรณ์จากคัมภีร์สัทททาวิเสส มี
คัมภีร์ไวยากรณ์ พจนานุกรม วุตโตทัยและสุโพธาลังการ 

ใช้แล้วเกดิ
ประโยชน์
อะไรบ้าง 

๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธ
โฆส นครปฐม ที่จัดการเรียนทางด้านพระพุทธศาสนาและภาษาบาลี 
สามารถน าชุดความรู้ที่เกิดจากการวิจัย คือ คัมภีร์ที่เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์บทบาลี แนวทางการวิเคราะห์บทบาลีในพระไตรปิฎก และบท
บาลีในคัมภีร์หลักสูตรการศึกษาน าไปส าหรับก าหนดเป็นนโยบายในการ
จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
๒. แม่กองบาลีสนามหลวง และส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
สนามหลวงของประเทศ สามารถน าชุดความรู้จากการวิเคราะห์บทใน
คัมภีร์หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ คัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถา 
ก าหนดให้นักเรียนมีการศึกษาวิเคราะห์โดยใช้หลักฉันทลักษณ์และคัมภีร์
ไวยากรณ์สัททาวิเสส 
๓. นักวิชาการและบุคคลทั่วไป สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการ
วิเคราะห์บทบาลีพระไตรปิฎก หลักฉันทลักษณ์ และหลักไวยากรณ์บาลี 
น าไปใช้ได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน 

   
 



๒๙๖ 
 

 
ประวัติผู้วิจัย 

 
พระราชวชิรดิลก, ดร. (กติติวัฒน์ กติฺติวฑฒฺโน, พลวัน) 

PHRARAJVACHIRADILOK, DR. 
๑.  ชื่อ-นามสกุล : พระราชวชิรดิลก (กิตติวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน, พลวัน) 
๒. การศึกษา : เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
   พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
๔. ผลงานทางวิชาการ : - 
๕. สถานที่ท างาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษา 
   พุทธโฆส นครปฐม 
 
 
 

พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที, หงส์แพงจิตร) 
PHRAMETHEEVORAYĀN, DR. 

๑.  ชื่อ-นามสกุล : พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที, หงส์แพงจิตร) 
๒. การศึกษา : เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
   พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
๔. ผลงานทางวิชาการ : - 
๕. สถานที่ท างาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษา 
   พุทธโฆส นครปฐม 
 
 
 
 
 



๒๙๗ 
 

พระมหาสุรชัย วราสโภ (บูรณะวังศิลา) 
PHRAMAHASURACHAI VARASAPO, DR. 

๑.  ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสุรชัย วราสโภ (บูรณะวังศิลา) 
๒. การศึกษา : เปรียญธรรม ๗ ประโยค 
   พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีสันสกฤต 
   มหาวิทยาลัยบาณารัสฮินดู 
   ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระเวทศึกษา 
   มหาวิทยาลัยสัมปูรณานันท์สันสกฤต   
๓. ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
๔. ผลงานทางวิชาการ :  
   ๑. งานหนังสือ 
   -กาตนฺตรวฺยากรณมฺ (กาตันตรไวยากรณ์) 
๕. สถานที่ท างาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษา 
   พุทธโฆส นครปฐม 
 

พระมหาสมลักษณ์ คนฺธสาโร (แซ่เฮ่ง) 
PHRAMAHASOMLAK KHANTHASARO, DR. 

๑.  ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสมลักษณ์ คนฺธสาโร (แซ่เฮ่ง) 
๒. การศึกษา : เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
   ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
๔. ผลงานทางวิชาการ :  
   ๑. งานหนังสือ 
   -อภิธัมมัตถสังคหะ และปรมัตถทีปนี (แปล) 
   -อภิธัมมาวตาร (แปลและอธิบาย) 
   -สัจจสังเขป (แปลและอธิบาย) 
   -พระอภิธรรมเป็นพระพุทธพจน์และประวัติคัมภีร์สัททาวิเสส 
   -พระปริตรธรรม (แปล) ฯลฯ 
๕. สถานที่ท างาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษา 
   พุทธโฆส นครปฐม 
 
 
 



๒๙๘ 
 

พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโ  (มกรพันธ์) 
PHRAMAHAPUMCHAI AKKHAPANYO, DR. 

๑.  ชื่อ-นามสกุล : พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโ  (มกราพันธ์) 
๒. การศึกษา : เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
   พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ 
   มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
   พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๓. ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
๔. ผลงานทางวิชาการ :  
   ๑. บทความวิชาการ 
   -สัมภเวสี : บริบทและนัยของภาษาบาลีในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยน 
   ไป 
๕. สถานที่ท างาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษา 
   พุทธโฆส นครปฐม 
 

พระมหาโกมล กมโล (แกว้ดึง) 
PHRAMAHAKOMON KAMALO 

๑.  ชื่อ-นามสกุล : พระมหาโกมล กมโล (แก้วดึง) 
๒. การศึกษา : เปรียญธรรม ๘ ประโยค 
   พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ 
   มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๓. ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
๔. ผลงานทางวิชาการ :  
   ๑. บทความวิชาการ 
   -สัมภเวสี : บริบทและนัยของภาษาบาลีในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยน 
   ไป 
   ๒. งานหนังสือ 
   -รู้ศัพท์ รู้ธรรม 
๕. สถานที่ท างาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษา 
   พุทธโฆส นครปฐม 


